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புண்ணிய பூமியாகிய இப்பாதசண்டத்தின்கண் வழங்வெரும், 

பிரமம், பதுமம், வைணவம், சைவம், பாகவதம், காரதீயம், மார்க் 

கண்டேயம், அக்ளேயம், பெளடீகம், பிரமகைவர்த்தம்; இலில் 

கம், வராகம், காந்தம், வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காருடம், பிர 

மாண்டம் என்னும் புராணங்கள் பதினெட்டனுள் இரண்டாவது 

பு ராணமாகய பாத்மபுராணம் மிகச் சிறந்ததாயும், ஈகல வேதசார 
மாயும் சருட்டிகாண்டம்) பூமிகாண்டம் 2சவர்க்ககாண்டம், பாத 
லகாண்டம், உத்தரகாண்டம் என ந்து காண்டங்களையும் லம் 

பத்கையாயிரஞ் சுலோகங்களையுமுடையதாய் விளங்குகின்றது. 
இதில் உலகசிருட்டியின்பொருட்டு பிரமதேவர் ஐர் பத்மத்திலே: 

தோன்ரியரையம் எல்லோருஞ்சென்று ஸ்கானஞ்செய்தற்குரிய 
திர்த்சகளையும் தரிசனஞ்செய்தற்குரிய ஆலயங்களையும் மனைவி 

யாகவும் சாப்தந்தையர்களாகவும் குருவாகவும் உவமித்துக்கூ௮ 

லதையும் பூமிக்குமேலுள்ள வண்டங்களையும் காகலோகங்களையும் 

திலிபச்சக்கரவர் த்திக்கு வசிட்டமுனிவரருளிய மாகமாசத்தீர்த்க 

மாடற்புண்ணியபலமும் விவரித் திருக்கிறது. 

அவற்றுள் திலீபச்சக்கரவர் த் இக்கு வசிட்டமுனில ரருளிய 

மாகமாசத்தீர்த்தமாடற் புண்ணியபலச்தை வெபெருமா னனுக்' 

இரகத்தால் சைவகசிரோமணியாகிய அதிவீரராமபாண்டியன் தமி 
மில் ௧௪௪௨ - திருவிருத்சப்பாவாக அ௮ருளிச்செய்து மாகபுராண 
மெனப் பெயர்கொடுத்துத் தமிழ்சாடெங்கும் பரலச்செய்தனர் 
என்று: பெரும்பான்மை3யார்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாலும் 

வ ரஅங்கபாண்டியனால் இயற்றப்பட்டதென்ற௮ம் சிலருடைய அமி 
ப்பிராயம் தோற்றப்பமிகிறது. மேற்படி நூலானது அரேகமடா 
லயங்களிலும் ௮கேகம் கவெனடியார்களிடத்.தும் மாகதர்ச்சமாடுங் 
காலங்களிலும் மற்றைப் புண்ணியகாலங்களிலும் பாராயணஞ் 

செய்.துவரப்பகென்றது,



1 

அதேபிரகாரம் எமது பிதா ஸ்ரீமான்-பொன்னம்பலக்குருக்க 
ளவர்கள் வருடரச்தோறும் மாகஸ்கானகாலத்தில் நாற்றுக்கணக் 
கான சிஷியவர்க்கங்கள் புடைசூழ்ர்து சரகரங்கூப்பிக் கேட்கப் 
பாராயணஞ்செய்வார்கள் அக்காலங்களில் யாம் கையேடு வாத் 
திருக்கன்றேம் அதுமுதல் இஈத நாலை ௮ச் உடலேண்டுமென் று 

எமக்கு முக்கிய நோக்கமிருஈதது. அ௮துகருதி எம பிதாவின் 
அ௮னுமதிப்பிரகாரம் மேற்படி ஒலைச்சுவடியை காததெததில் சுத்தப் 
பிரதி செய்துவைத்திருஈதனம்: அதில் ௮னேகம் பாடல்கள் சந் 
தேகத்துக்கிடமாயிருந்தது. இன்னுஞ் கில சுவடிகளை வைத்துச் 

சேடிதிக்கவேண்டுமென்று வினாவிககொண்டிருபபதைத் தெரிந்து 
எமது முக்கிய ஈண்பர்களாகிய பால்வனம் வித்வான் ம-ஈ-£-ஸ்ரீ, 
சுப்பாரொட்டியா ரவர்களும பேறையூர் சமஸ்தான வித்வான் 
ம.ஈ-.ா-ஸ்ரீ, சோடசாவதானம் மீனாட்சி சுந்தரஞ்செட்டியாரவர்க 
சூம் தங்கள் தங்களிடத்திலிருந்த ஏட்டுசசுவடியை யலுப்பிவைக் 
தார்கள், ஆக இகத மூன்று பிரதிகளையும் உதவியாகக்கொண்டு 
ஒருவாறு சுத்தபாடமாகப பரிசோதனைசெய்து அ௮ச்சிட்டனம். 

புத்திமான்கள் இதில் ஆங்காங்கு புலப்படும் பிழைகளையே 

னும் சொன்னயம் பொருட்பொலிவு குறைஈதுள்ள பாடபேதங் 

Seon Cw gen ௮ றிவிப்பாராயின் அவரது பேருதவியை ஈன்குமதி 

சன இரண்டாம்பதிப்பில் அத்திருத்தங்களை ௮வர் பெயரோடு 
விளக்கக் கருதியிருக்கின்றனம். இந்த நாலை சுத்தபாடம் செய்ய 

ஏட்செசுவடி யலுப்பிவைத் ச புண்ணியசீலர்களுக்கு ஈன் றிசெலுத் 
தக் கஉடமைபபட்டி ருக்கின் றனம். 

குசோதிஹ் t இராமலிங்கக்குருக்கள்? 
வைகாசிமீ” விருதுபட்டி, 

விளம்பரம் 
பப அந்யய 

இப்புத்தகம் வேண்டியவர்கள் ௮டியிற்கண்ட விலாசத்துச் 
கு எழுதிப்பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

இதன் விலை வி. பி, சார்சு உள்பட ரூபா-] 

இப்படிக்கு. 

இராமலிங்கக்குருக்கள் 
விருதுபட்டி.



பாயிரம். 
ஆழ 

சருலவுசெழுங்கமலப் பூர்சவிசிற்பபிலுமறைச் செல்வனீன்ற 
பாருலகன்மிசைபரவி யிசைவிரிக்கும்பரிவினர்பாற் பதமோல்கும் 

ஆருலவுசடிலசா னுதைலம்பற்பலவுளவாங் கவற்றினோங்கு 
பேருலவுமான்மியஞ்சேர்பொன்னகரினன்னகராய்ப்பிறங்குமூதூர் 

வளம்பெறுமத்கமிழ்மதுரைப் பதியாண்டமீனவர்தம் மரபிற் 

சார்ந்தோன், இளம்பருவ மடவியர்சம் படிவமசனெனத்திகமு 

மிறையொன்னாரைக், களம்புகுர்கபினர்மீளா வணம்புரிவெஞ்சிலை 

க்கரத்தன் கற்மோர்யாரும், விளம்புதனிப் பெரும்புகழான் சைவ 

நெறிமுறையொழுக்கின் மேவுரல்லோன். « (2) 

அளப்பரிய பல்கலை நாற் பெருவெள்ளங்கடந்துநிறை யறிவி 

னோங்க, வளப்பரிமுன்விலைபகர்ந்த இருக்கடவுட்பெருமானை வழி 
பட்டேத்தி, புளப்பரிவின்மிகச்டிறர்து பணித்தலைவன்மணித்தலை 
தாங் குலகோரன்பு, கொளப்பரிபாலனம்புரிஈல் லதிவிரராமனெ 

னக் குலவுமேலோன். (3) 

பெரும்புவனத்திடைவதிவோர் மகப்பேறுஞ்சுகப்பேறும் பெ 

ருசக்காய்த்த, இரும்புவனத்திருமேனி யிறையருளுங்கனவாழ்வு 

மினிதினோங்௫, விரும்புவனயாவையுமீண் டெய்தியுயர்விண்ணாடு 

மேவிமுல்லை, யரும்புவனத் இளரஈகையார் தருமின்பகலனெளிதி 
னடைவானெண்ணி. (4) 

விற்புருவமடவாரி னுயர்பொருளின்வசகந்தரையின் மீக்கூர்கா 

தல், அற்பமெனத்தணந்தபெருற தவச்சூதன்முனிவர்குூழா மமை 

விற்கேட்பச், சொற்பயனாலனயரக ஈனிதெருட்டச்சிறந்துளது 

அகடீர்தொன்மைப், பற்பபுராணத்திருந்து வெளிப்பாடும் .றிலங்கி 

யதோர் பாமகாதை. (5) 

௮ தீதகவாம் பெருங்காதை மாகநீர்மூழ்குபல னமைரந்ததத் 

தை, விச்தகவான் றமிழ்ப்புலமைத் தலைவர்குழாங்கொண்டாடி விய 

ப்புற்றேவா, சிக்ககமாமழ்வோங்கப் பொருட்சுவைகூட்டின்சொ 

லினார் தென்சொலாலே, யொத்தகவின்விருத்தமதால் மாகபுரா 
ணப்பெயரி னுரை த்தான் மன் 2னா, (6) 

  

தருமச்திமாயெக்காளுஞ் சலிப்பொன் நிலதாய்ச்செய்துவரும் 
திருமர் திரமாரகர்க்காரைப் பேட்டைச்செழமியன்மரபிலுமளார் 

தருமந்திரவியச் றுதவி சன்னான்மாகபு ராணமதே 

வருடர்திரமாமெனககொள்ள வழுவையுகற்பிப்பஇித்தன ரால்,
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விநாயகர் துதி, 

மஞ்சரிசெருகிய கோதைமாமதன் 

வெஞ்சரமெனமிலளிர் விழிகொள்வேதநூழ் 

பஞ்சரமுறைகிளி பயா தழும்மதக் 

குஞ்சரமுகனடி கும்பிட்டேத்துவாம். 

சிவபெருமான் துதி, 

எடவிழிதழிமாலை யிந்தணிர் தயன்மால்வானோ 

தேடரிதாசித்தொண்டன் றர்தசேய்க்கரியுங்கான 
வேடலுண்டுமிழ்ந் துதந்த மிச்சிலுமுண்டுபொய்யா 

வீடருள்பரமன்பொற்றுள் வேண்டிநின் றிறைஞ்சிவாழ்வாம். 2_ 

சுப்பிரமணியக்கடவுள் துதி. 

வெஞ்சூருடனேதாருகனை வீட்டிக்கெவுஞ்சர் தகர்த்து 

மஞ்சூரரிக்கிப்பொன்னுலகை மகுடம்புனைதுகுடியேற்றிக் 

கஞ்சாசனத்தோன்றனைப்பனிரு கரத்தாற்குட்டிச்சிறைசெப்து 
பஞ்சா னனனுக்குபதேசம் பகர்ந்தகுமரன் பகம்பணிவாம். த 

மகாவிஷ் ணு துதி. 

பங்கயத்தயனைப் பூத்துலகனை த்தும் படைத்திட வருளிமால் 

வரையைச், செங்கையாலெடுத்து மூ௫ன்மழைதடுத்துச் தேவர்கட் 

சாரமுதிந்த, மங்கையினுருவாய்க் கருங்கலைக்கண்டு மண்ணினை 

யுண்டுமிழ் மாயோன், கங்கையந்துளவங் கமழ்பதாம்புயத்தைக் 

கருத்தினிலிருத் தியே தொழுவாம். ன் 

உமையவள் துதி, 

தக்கன்மகளாயவதரித்துத் தாதையியற்றுங்கொடுவேள்வி 

புக்கங்கவனுமழிகவெனப் புகன்௮ுவமாயன்மகளாகி 

முக்கணுடையசிவனைமண முடி தஅமுருகன் றனைப்பயந்த 

மைக்கணுமையாளுபயபத மலரைப்பரவிவழிபடுவாம். 4 

சரஷ்வதி துதி. 
வெள்ளைகிற த்தஞ்சுகத்தை வெண்டாளப்பூண்மயிலைவிரிஞ்சகாவி 
னுள்ளிருர்தரத்தினத்தை யும்பொலாரக்தொழற்கரியவொருத் திதன் 

கள்ளமிலாவடியருளக் கமலமசதையகலா தகலையிஞளைச் [னேக் 
தெள்ஞதமிழுதவுமெந்தன் நிருச்சாயையனுதினமுஞ்சர்சைசெய்லாம். 2 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் துதி, , 
பந்தமுறுஞ்சமண்மதமாங் களைநீங்கச்சைவநெறிப் பயிர்க 

ளோங்க, செர்தமிழ்ப்பாண்டியன் குரமுர் இரமங்கையருக்கரசி ௪



*111 

ழிப்புற்றோங்க, மந்திரியாங்குலச்சிறைதன் மனங்களிப்பவுல்கமெ 
லா மகிழ்ச்சிபொக்க, வந்ததிருச்சர்காழி வளாஞானசசம்பந்தன் 
மலர்த்தாள்போற்றி, 

சுந்தரமூர்த்தவாமிகள் துதி. 

செங்கலைமாழையாகச் செய்து தர் திடவும்பொல்லாக் 

கங்குல்வாய்ப்பரவைதன்பாற் கால்வெந் இடவுக்தூதா 

யெங்கணுயகனையேவி யிருந்தமிழ்ப்பதிகம்பாடுர் 

அங்கவாரூரன்செய்ய துணைமலர்ப்பதம்கள்போற்றி. 

திருதாவுக்கரசுசுவாமிகள் துதி, 

பொல்லாதபொய்ச்சமையச்சமண்மூகர்வரவிட்டபுழைக்கையாளை 
கொல்லாதுவலம்புரிர்அு பணிர்தேகரீற்றரையுங் குளிர்நீராகக் 
கல்லாழிதனின்மிதந்து கரையே றத்திருப்பதிகம் சசந்துபாடுஞ் 
சொல்லார்மெய்த் இருகாவுக் கரையனிருசழலிணையைத் அதித துவாழ்வாம். 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் துதி, 

குருர் அநீழவி லீசன்குருவென 

விருந்துமோன மிசையாதிசைத்திடப் 

பொருந்திச்சோதியிற் சென்றுபுனிதமே 

திருந்துவாதவூர்ச் செம்மலைப்போற்றுவாம். 

வேதவியாசர் துதி, 

புராசரமாமுனிமகவைப் பரமபுருடனைநாற் பழமறையின்பிற 

ப்பிடத்தைப் பலவிஞ்சைக்கருப்பை, விராவுபுகழ்கிலைபமதை வே 

தாந்தப்பொருளை வெகுளியில்லாப்பொறையோனை விடையமறுத் 

தோனைச், சுராதிபர்தங்குருவனைய தூயமனத்தோனைத் துகளறு 

மெக்கலைமுழுதுர் தோய்ர் தஇடம்பட்டோனைசத், தரா தலமெண்புனித 

வியா தனைப்போற்றியவன்றன் றண்ணளியெநிலையாகச் சரணவர 

ண்புகுவாம். 

மாதுளமாமல ரன்னசெம்மேனியும் வாண்முகமும் 
காதெழுகண்ணுக் கனதனபாரமு௩ கச்சும்பொன்னின் 

ருதெழுதாமரைத் தாளுஞ்ச.துர்மறைத் தோளும்பிச்சிப் 

போதெழுசூளியும் வாழிநல்வாழி புராதனியே. 

யய இந்இரனாானாக



a. 

இருச்ரிற்றம்பலம், 

மாகபுராணம்,. 

  

ip Hoo wT Ot S) 

முனிவர் சூதனைவிஞய அத்தியாயம். 

> இபபட ப்பபபயபயய் 

சரபெறுமீரறு பருவஞ்சென் திடும் 

பேர்பெறுவேள்வியைப் பெரிஇயற்றுவான் 

வார்டெறுபழுமர வனங்கள்சுற்றிய 

வேர்பெறுல ஈமிசா ரணியத்தெல்லைவாய், 

காசிபனத் இரி பிருருகண்ணுவன் 

வாசவன் மேற்ப[மி வைலக்த்கோதம 

சைறுபுலத்இ.பன் விட்டனம்டிரன் 

கோசிகன்(றற்கலன் குமபயோ னியே. 

மாதவப்பராசரன் மாக்கண்டன்சுக 

னேதமில்விபாண்டகள் மரீசியெண்ணில்சிர், 

வேசமாமுனிவரர் வெருளி Baim wie 
€ are 

£ 5216 or 3 Gout இரு ஈதுமுளளத்தோர் 

அ௮ங்கமோராறாட வனச்தவேதமூக் 

தய்கிய ty rit ட்ப a) தழைக்ககா வினர் 

மங்குலினின்னுள பொழியுமாண்பினர் 

பொங்கிய தருமத்தின் வடிவம்போலுவார். 

ஜம்புலவிடயங்க ளனைச்துமாற்றினோ 

பம்பியமும்மலப் பகையைச௪ செற்றுளோர் 

வெம்பியகாமததை வெறுச்தமேலவ 

ரிமபரின்மன்பதைக கரங்குநெஞ்சினோர். 

அடைந்கனர்பெருமக மாற் றங்காலையின் 

மிடைர்தவற்கலையினன் விரிுதவேணிய 

னுடைச் ததிவினையின னுவகையுள்ளத் த 

னிடைர் தவாக்ககருள்பொழி யெஜின்முகத்இனான், 

(௧) 

(&) 

(௩) 

(௫) 

(a)



௨ முனிவர் சூதனை விஷய அத்தியாயம் 

கண்டிசைமாலையன் பூ இக்காப்பினன் 
புண்டரமூன்றினி.௰் பொலிர் தநெற்றியன் 

றண்டலிலவே த.நாற் நருமஞ்சார்க்தவன் 

மண்டலத்தறாரொறி வாம்புகாட்டினோள, 

எக்கலைககொகுஇயு மியல்வியா தனா 

லக்கலைமடிவுற வளஈத€ரியோன் 
முக்கணன் றிருவருள் பெறறுமுத்இயிற் 

ஹொக்சகன்னிலை.பினன் சூதனெய் இனன், 

எய்இனன்முனிவா ஸனிருந்தமா தவர் 

துய்ய தாமரையடி தொழுதுகிற்றலும் 

பொய்தகிருள்ளததா னிருக்கப்பொன்னினாற் 

செய்தமெல்லாசனஞ் சறகககல்கிளார். 

இட்ட பூர்தவிசிடை பினி இனேறியே 

கட்டுவார்சடைமுனி யிருர்தகாலையீன் 

மட்டுலாம்பங்கய வகனகோக் ரமுச 

சிட்டமாமுனிவர சினையசெப்பிஞார், 
Cam. 

அருக்தவச்சூதநின்னு லாஇியாம்புராணமாய 

விரிந்த நாற்பிரமம்பாற்பம் வைண வம்விளங்குசைவக் 

இருர்துபாகவதமிக்க பவ்டீகநாரதீயம் 
பொருக்துமாரக்க ண்டமாக்கி னேயமாம்புராணத்தோடும், 

பிரமகைவத்தஞாளம் பே௫ியவிலிங்கம்பின்னுந் 
இரமுறுவரா க த்தோடும் காந்தம்வாமனஞ்செழறிர் த 

தரமுறுகூர்மமச்சந் தாழ்வில்காரூடமுற்று 

(௭) 

(௮) 

(௬) 

(2) 

(Da) 

மூசமுறும்பிரமாண்டத்தோ டொன்பதஇற்றிரண்டுமகேட்டோம், (௧௧) 

மற்றுளவிதிகாசத்தி லளப்பிலாவுளனுங்கேட்கச் 

சொற்றனையவற்றிரண்டாம் புராணமாய்ச்சொன்னபாற்பத் 

துதழதோர்செய்யுளைம்பத் தைந்சொடாயிரமுர் துய்யோ 

பிற்றெனவிரித் துச்சொன்னா யவற்றினுளின்னுங்கேட்டபோம். 

சிறக்சதோர்மாகமாதப் பலனெலாந்தெரித்தடக்தை 
மற த.தக்காலந்தானு மடுத்ததுவழுவாவண்ண 

முறைக்இடுமெங்கட்்னு முரை த்திடவேண்டுமென்ன 

வளறந்தவர்கேட்சச்சூத னகமகிழ்ர் து ரைப்ப சானான் 
4 

(௧௩) 

(௪)



உாகபுரரணம். ர். 

நன்றுமாமுனிவரியாரு ஈலையறக்கேட்டமா நற 

மின்மிதுஅங்கட்கோது மரு ச்இபாலிங்குவக்தோ 

மன்றியுமாகமாத மடுச்துளததனானீவி 

ரொன்றியேகேட்டவெல்லாமுரைப்பனென்றெடுச் துச்சொன்னான். 

துவமுூனிவியா தனன்பிம் றண்ணளியுடைமையானு 

மவனுலகளித் துறின்ற வாநீயானா சலானும் 

புவளியோரெம்மைரோம புளச தனென்பதாலுஞ் 

சிவனடி த்கொணடினானுஞ் செப்புவனறிர் ததென்னா. (Wa) 

அதியுகடுவும் று மன்றிமத்றமலனாகச் 

சோதியாய்சின்றவிசன் றுையடி சகமலம்போற்றிச் 

௪. ரன்றிகிரியேக் துஞ் செய்கண்மால்சரணம்போற்றிப் 

போதினனைமுகத்துப்புத்தேள் பொலன்கழல்வணக்கஞ்செய்சே, () 

வெண்ணமிறக்கமலத்தாங்கண் வீற்றி னிதிருச் செல்லி 

புண்ணியமலர் த்காள்வாஜ்த்திப் பெபதிமதத்கருவிதூல்கு 

இண்ணிபபணைக்கையொற்றைத் இரணமருப்புயர்ந் தகும்பக், 

கண்ணகனால்வாய்வெறறிம் கரிமுகனகழல்பணிந்தே (0௮) 

சென்னிமீதுபர்த்தகையன் றீதிலாமூனிவிர்கேண்மின் 

மன்னியமாகமா த வளத்தினைக்கேட்போர்சொல்வோ 

ரின்னிலத்தியாருமிக்லை யானதைபியம்பவேணடும் 

பின்னைரீர்கேட்கவேண்டு மென் றவன்பேசுத்றுன். (௦௯) 

பண்டைநாட்டிலீபனென்போன் பரிஇயங்குலததுவேந்தன் 
வண்டிலொாமாலைமார்பன் வட்டனைவணங்கிக்கேட்பத் 

தண்டலிறவத்தோன்ழுன்னஞ் சாற்றியகாதைதன்னைக் 

குண்டிசைக்கர த்தீர்கேண்மினென்றவன்கூறஇம்முன், (2.0) 
பமூனிவர் கூநனைவியை அத்திய(ய பூற்றிற்று, 

ஆகச் இருவிருத.தம் உ௰. 

இசண்டாவதுதிலீபன் வேட்டையாடியஅத்திெயயம் 
காக இதத கலாவை வடை 

மாலைவெண்கவிகையொன்ருல் வையகமுழு துங்காக்மும் 

வேலுயர் தடக்கைமன்னன் நிலிபன்செய்வேள்விழுற்றி 4 

வாலியபுனலின் மூழ்கி மறையவராசகூறக் 

கோலியசலையா ன்வேட்ட மாவொன்குறிச்கொண்டானே, (௧) 
ii



திலீபன்வேட்டையாடிய அத்யாயம், 

காழசக்கச்சையார்த்த மருக்கினிழ் சுரிகைகட்டிச் 
சூதிருங்கவசந்தாக்கித் தொடுகழனாலவிகூப் 

போழிளம இயின்வள் வாயப் பொருகணைப்புட்டில்சோத்துப் 

பாழியம்புயத்தான்வேட்டப் பதாதியோடெழுக்துசெனமுன் (உ) 

தொண்டகமஇரக்கோடு மிரலையுக் அுவைப்பவிண்டி. 
மண்டுநீர்க்கானவாற்றின் மருங்குள வனககடோறும் 
விணடுவாரடவிகோறும் வெற்பினிற்றடங்கடோறுக 
கனாடககெறிகடோறுல் கண்ணியும்வஃையுங்கட்டி (௩) 

வால்வளை த்செழுர்து,தாவி வலித்தகீள்பாச நாறிக் 
கால்வளை த்தொல்லையோடும் கனை ஈரன்ள மலியேவி 
வேல்வல த்தே துமள்ளர் வெயில்விரிடடைகள்வீ?ப் 
பால்வளை த் திரியல்போகும் விலங்கெலாம்பறதிமாய்த்தா£ (+) 

குறமுயலீழுய்வெற்றிக் கோளரிமு சஉ௨வாய 
வுறுவலிமாககளெல்லா மொன்றறவளைந் துகொன்று 
மறுவறுகொறதவேக்கன் மழதப்படைவெள்ள தோடும் 

பிறிதொருசானில்வேட்ட மாடுவா ன்பெயாஈதுபோனான் (௫) 
Gam, 

தோகைமஞ்ஞைரஈடமாடச் சுருபபார்மவரினிசைபாடக் 

கூகைகுழறிப்பாராட்டக் குபிலின்றெொ குதிமுறைகூவ 
வோகையோடுமெருவை நறை சேணினிகலியொலியெழுப்பக் 
காகங்காணுமெனவுமன்கடம்பின் பிடறிகரர்துறைய (௬) 

பெருங்கைவேழம்பிடி தேடிப் பிளிரவ் சரலும்வயப்புலிக 
னொருங்கவோடிமானினஈகள கசறவெறிபுநெடும்குரலும் 

பருங்கோடமூ தவுழுங்கேழல் பல்ல,5இகலியுட த்ரொலியு 
மொருங்கோரொலியாயெமமருங்குமுவர் 8 ர்க்கடலினொலியெழுப்ப 

முழைகடோறுங்கோளரிகனா முகிலொடிகலியெதர்முழங்கப் 
புழைகடோறுமெடும்பாந்தள் புதுநீர்த் துறையி ந்றோரிப்பக் 
கழைகடோறுமுத்துஇரக் கையாந்கொயதுகிலத்தமைத்த 
தழைகடோறுட்னெனரர்தம மகளீர்கலவிஈலம் தழைய (௮) 

தண்ணார்செழும்பூமூகையுடை ந்து தாதார்றவ.மழைபிலிற்றும் 
விண்ணார்வெயிலின்க இர் அழையா வெறியார்கான த் இடையெய்திக் 
கண்ணார்மணியுங்குளிர்ப்பெய்தக் காவற்றைவனனிபார்த்துப் 
பண்ணார்கணிவரய்ம்லர் இறந்து படர்கான்புகுக்துசெல்இல்கால் ()



மாகபுரரணம் ௫ 

இரும்புமுறிந்கதெனுநெடுங் கோட்டிரலையொன்றுகெளிப்பட்டுத் 
இரும்புமுகத்தாற்பார்த்தோடிச் செல்லுஞ்செலவைக்கண்டசச 

ரும்புங்கரும்புங்கைபுகுர்த வடல்வேளென்னவடுகனையும் 

விரும்புஞ்சிலையங்கடிதேர்இ விரைவிற்றுடர்ர் துபற்றினன் (2) 

பற்றிவிரைவிந்செலச்செல்லப்பதறிே யாடும்கருங்கலையுஞ் 
சற்றுந்தாழா தறக்கடுகித்தாவி நெடுங்கானிடை யகலக் 

கொற்றவிறையுக்கிராதர்படைக் குழுவுமிகவேகாதளர்ர் து 

(முற்றுமுலர்ஈதகாவினராய் நீர்டேட்டயர்க் துமுகங்கருத்தார் (wa) 

செல்லச்செலவங்கூறரிய ப௫ியால்வருர் இமிகக்தேம்பி 

யெல்லிற்கதிரோனண்பகலில்வெயினின்றுறைப்பவிடைக்துடலக் 

கொல்லிற்சஈடு இயுலை மக த்இற்குழையுமெழுகொத்தகம்குழைக்தஇட் 
டல்லற்படிவார் தமமுன்னரணித்தோசோடைதோனறிற்ரால் (ia) 

தூயாமனமபோலறத்தெளிந்துதண்ணென்றினிதாய்த்துகணீட்டுத் 

தீயருளம்போலறவா ழ்ந்து தெரிதற்கரிதாயிருளசெறிந் து 
பேயர்மனம்போன்மீனினங்க ணறவாதெனிட்டிப்பெரி துகஜ் ரீ 

சேயாமனம்போ னீசொழுக்கிற் பஞ்சாயொழுக்கிறைர் ததவே () 

காவிமலரும்பங்கயமுங்கண்ணுமுகமுந்தனிகாட்டத் 

தூவியன்னஈடைகாட்டச சுரிவெண்சககங்களங்காட்ட 

மேவித்துகர்கள்வாய்காட்டவிரைப்பூ ந கைதண்முலைகாட்டும் 

வாவிதஇருவின்சாயலைக்கண் டரசன்பதனவிழாநினைந்தான் (Oe 

சுழியாரோடையகத்திறம்சத் துளைக.துமூழ்குவிடாயகத்திக் 

க(நியாவுரைவேற்கையினானு முச்க்காலைககடன்கழித்துப் 

பொழியாஈறவமாந்திகிணப் புழுச்கல் Our Cer prone B 

யொரியாவருச்தமொத்தினிசா யொருதனாணீழலுதைர்திருந்தான் () 

கேலைக்குடபான்மலைப்பிடரின் வெய்யோன்றுரகத்தேரொழ்ப்ப 

மாலைப்பருவமெய் து சலும் வண்டாமரையீனிதழ்குவியக் 
சாலைக்கமு/ரிடைமணந்த கரியவறுகாற்கி நுதும்பி 

சோலைக்கொடிமல்லிகைப்போ இன வெண்டோழுேழக்கித் துயின் மனவால் 

ஆயசாலமெதாக்இடலு மரசனரந்தஇக்கடன்கறித்து 

மேயரிலைவேட்டுவக்குழுவை விளித் இம்மடுவினள்ளிருள்கரய்ப் 
பாய திண் ணீரருர்இயிடப் பன்மாவடையுஞ்செகுத்திசென 

வேயவழியின்மிசுவொழியிட் டிர௬ுஈதாரிருக் தவிருட்போ இல் (ser)



௭ தில்பன் வேட்டையாடிய அத்தியாயம்; ஈ 

தேய்ர்சபிறையோரிரண்டென்னத் இசமுமபுரிவெண்மருப்பினையாத 

பாய்ந் துநிலங்கண்டுமுதோடைப் பஞ்சாயமூலமூழு கருர் த 

வாயர் துகிரையாய்வருகேழ லனை த் தும்பிழையா தயிலமபாற் 

சாய்ர் துமடியக்கொலைபுரிந்தார் கம்குத்பொழு துந்தணிச் தனவால் (௧௮) 

கானப்பொறிவாரணமிறைத்துக் கதிரோன்வரவைக்கடி துணர்த்த 

மானச்சுடர்வேன்மன்னவனு மடிந்தகேழற்சவையனை த்து 

மீனத்தொழில்வேட்டுவர் ஈமப்பான் பணித தங்கிரவியெழுமுன்னா 

தானப்பதிக்குவழிக்கொண்டு தடந்தேர்கடாவீவருகாலை (௧௯) 

பன்னாட்கிர்கவுண்டிபினன் படர்செஞ்சடையன்மரவுரிய 

னன்னாஈவிற்றும்பபமறைய னபஈ தடையன் - ண்டி கையன் 

மன்னறுவொருவுக்திவினையன் வைகானகத்இன்மஉம (பீடி த்தோன் 

பொன்னார்முடிவேச்தெறிரெய்தப் பொருக் 91 ர ரனையடிதொழுதான் 

தொழுதவேர்சன்றனக்கா? சொல்லி மூழ்௩- / ககோகூப் 

பழு தில்லாதவிரவி கலப் படைவேலரசேபா த $ிபனே 

யெழுது புகமாயிக்கா லம் வேட்ட த்தெழுர் தவியல்பச னான் 

மூழூதுமுணர்ச்துமாகமதி முறை ரீயுணராய்போதலுமால் (உ௧) 

என்றுமொழிர்தமுனிவரனை யெடரிலார் திலீபன்பானியாசே 

யொன்றுமு ணரேன்மாகநிங்கட் பெருமையெனக்கிய்:கை ரத் தியென 

ஈன்றுமொ,ிக் காய்பின்னுரைக்கே மைவேலோய்வருகவென்று 

ுன்றுபுனலின்மூழ்குளித்துத்கானுரும்கிபிவைசொன்னான் (௨௨) 

மாகமா தமென்பதொன்று மாயப்பிறவிச்கடல்கிழ்க் து 
சோகமானமானிடரை மூசத்தித்சோ தஇடுந்கோணி 

வேகமானபாவவிருள் க் ஈம் விளக்க மழ்சிெனர்ககு 

காகராடர்பெரும்பதவி ஈணுகவழங்கு லத்ததால் (௨௩) 

இற்றைப்புலரிமாகஇங்கட் புனலாட்டயர்க் தாரி சன்பலத்தைச் 

சொற்றற்கெளிதோகாலமீலை&* சொல்லவெனிலுன்பஇக்கேடுக் 

கற்றைச்சடையானுங்கள் குலக சடவுட்குரவன்வரிட்டனிடைக் 

கொற்றச்சிலையாய்கேட்டியெனச் கூறிமுனிவன்கடி தகன்றான் (௨௪) 

விருத்தகாலமுனியகல விறல்வேர்கயோத்இஈகரடைக் து 

பரி.த் தவுரிமைமனைவியர்க்குப் பகவனுரைத்தபடி கூறித் 

இரு த்தப்புனலின்ரழ்குலித் து.ச் இறல்வெண்டரியின் மீதேறி 
பரு த்தியடனேவூட்டமுனி யமருஞ்சாலையடைர்தானே (௨0).



மாகபுராணம், Gt 

அடைக்தமன்னன்சுரர்முனியை யமீரர்க்கிறைவன்வணங்கு தல்போன் 

மிடைக்தகதர்மாமணிமவுலி கழலீற்மோயவிழுர்செழுந்து 

கடைந்தவடிவாளுன் றிரிற்பக் கடவுண்முனிவனினி தியம்பி 

யுடைந்தபகைவேர் தரைப்புரப்பா யொளிர்பொற்றவிடனுறைகென்முன் 

இட்டசவிளைடல்வேக்த னிருந்தபின்னாருர் தவத்தோன் 
மடிவிரியு பபசந்தாரோய் வர்தவரவேதெனலோடுங் 

கட்டுஞ்சடில த்தே௫ிகரின் கருணைய தனாற்கலைஞானம் 

வட்டக்கவிகையரசியல்பு தருமக்தண்டமாவிரதம் (௨௭) 

மஜ்றுமுள்ள கருமாரறி முழு துமவழங்கவுணர்ந்தோனை 

யிற்றைப்புலரிக்காலத்தி லெகாக்கோர்மறைஞன்மாகமஇ 

யுற்தகெனவேயுரை த்தடவியோடைப் புனலின்முழ்குவித் தச் 

சொற்றவிர தப்பெருமை௰ின்பாற் கேட்கப்பணித்தான்்றாயோனே () 

இந்தவிர க தீதியல்பனை த்து மியற்றுங்காலமுறைய டைவு 

முந்தவியற்றினோர் திறனுங் கேட்குங்கா தன்முயற்சியுளேன் 

சிந்தைகுளிர்ப்பவடியேற் ஏச் செப்புகென்னவிறைவினவக் 

கக் தமலர்சான்டுகனனைய கடவுண்முனிவன்கட்டுரைத்தான் (௨௯) 

Cam. 

நன்றரசநீமொழி நவிற்றிய துசான்மற் 
ஜெனன்றுமொழியா துசின துட்கொளவுரைக்கேன் 

நுன்றியவன த்தினிடை தோமறுதவத்தோ 

னின்றுனையளித்தன னிதற்குகிகருண்டோ (i) 

ஏவுபரிவேள்விக ளியற்றினர்கண்முக்கட் 

டேவுறையுமாலய மெடுத்தவர்கள்செம்பொற் 
பூவுறையும்வாவிக எகழ்ச்சவர்கள்பூம 

னாவினெழுதாமறை ஈவி்றுணர்வினின்றோர் (௩௧௪) 

வாயுவை நுகர் து.௮ிர தங்களின்வஇந்தோர் 

சேயவழலைந்தினிடை நின்றுவினைசெறஜோர் 

பாயுவை பிருக்கிஈடு நாட்டியொளிபார் ந்தோ 

சாயிரகதித்சொகையு மாடிமலமதஜோர் (௩௨) 

இத்தகையால்வினை யியற்றினர்களெய் து 

மத தகையபேறுகளி லாயிரமளிககுஞ் 
சுத்தழுறுமாகமஇ ஒூழ்கல்கடர்வேலோய் 

முத்திபெறவே௮விர தங்கண்முயல்வாசோ (௩௩)



Dy விஞ்ரையன்சாபந்திர்த்த அத்தியாபம், , 

ம வறு. 

பேசுபுகம்மாகமஇி நீர்முமுகுபேற் ரல் 

காசவனைமுன்௪ட யணைந்இனிதுவாழ்ர் தா 

டேசுறவிளங்கஇிதிதேவர் தமையீன்ருண் 

மாசனகாரகோன்மக ளிசாமனை மணந்தாள். (௩௪) 

வேறு தவமெய்தினர்சண் மேவுமுலகத்திற் 
பேறுதொலையும்பொழு௮ மீளநிலைபேர்வார் 

கூறுவதென்மாகமதி யிற்குலவுதெண்ணீ 

சாறதனின் முழை ரடைந்தபதமீளார். (௩௫) 

முன்பிருகுமாமூனி முழுத்தவவிருக்த 
னன்பினொடுவிஞ்சைய னகர்தெளிவுகொண்டே 
துன்பமறவன்றுமணி கூடவரைதொக்காங் 

கின்புறவுரைத்தககதை யாமினிஇசைப்பாம், (௩௬) 

திவீபன் வேட்டையாடிய அத்தியாய மூற்றிற்று, 

ஆக அத்தியாயம் 2-க்குத் திருவிருத்தம் ௫௬, 

ழன்றவ்து 

விஞ்சையன் சாபந்தீர்த்த அத்தியாயம்: 

sent IIR Oem 

செல்வமிக்கையோ த்இராகர்த் தேர்வேந்தபோரேறே 

பல்குமழைமுற்கர்லம் பன்னீ ரர்ண்டின்மையினா | 

லல்லலுறுபசியுடற்ற வவனியின்மன்னுயிரெல்லாங் 

கல்லியகூவலினீரும் வறகததொழியக்கலங்கினவே, (க) 

இரவிகொடுங்கஇர்வெதுப்புங் கோடையினாலிருரிலத்துப் 

பசவைமுதனீர்குறையப் பல்யாறும்புனல்வறப்ப 
விரவுபசுமபுற் கலமுர் தாபரமும்வெெதொழிய 

தரர்மு தலாய்விலங்னெழு காவறள்வுற்றுலர்ந் தனவே, , (௨) 

தென்பொ திகைவடா இமைய மிடைரிகமுங்தேயமெல்லாம் 

புன்புதலேமூதலாய வுபிரனை த் தும்புக்கவிய 

மன்பதைகளறவொழிக்த சாலத்தின்மாதவத்தி 

லன்பூராகும்பிருகுமுனி கருமதையாத்தயதுறைவான். (௩)



மாகபுராணம் 

கால க்இல்க.றுமைபினு லர். 5௩௫4 சரைஙிங்டுச் 

சில னப 29 ch Bo இரளாடனேகடிதெழுந்தாவ 

காலம்திலிருண்டகளத் தரன்கயிலைக்கயலாக 

மேலைத்திக குறையுமசை பணிகக டமேவீனளுல் 

சந்தனமுச்காரரலுஞ் சண்பகமூக்தலைமயக்கிக் 

கொக்துலவுஈறுமபோதும் பசுந்தழையுக்கோழுமுறியுஞ 

சுந்தரமார் சமுங்களியு தவன்றவிருள்பொதுளியதா 

லந்தவரைவளமையினை யறிந்துரை த்தற்கரிகம்மா 

இய்க்கர் கருங்குல மகளீர் வானவர்கம்மெழின்மடவார் 

கயற்கயலாமவரிகெடுஙகட் கர். இருவாவரமா தர் 

முயற்குலவாமதிவதன முனிவர் துங்கன்னியர்கள் 

புபற்கு ழல்சோர்இடவாடும் பொழிற்பணணையனதமால் 

யோகத்இனிலைஈய்கும் யோயெர்வாழிடனொருபால் 

யாகத் லெபரிக்கு மிருர் தவத தோாரிடஜொருபாற் 

போகததையிகம்ஈதொருவிப புலனவித் தாரிடனொருபாற் 

சோகதமைல் தள்ட்து வம் துடயகினாரிடஜெருபால் 

வானவர்கற்பகககாவும் பொன்னுலச மகசிருமித 

தானமதிலமர்ந் தினப் பொலிவு கருதகைமைத்தா 

யூனமறப்பொழியுமமைச் சோனைபுலவா தெரழுக 

வேனையர்கான்யாறுகளின் மழு ச. ரமிசைவ தவே 

அன்ன தடல்கிரிருய்பா ஞூறி2யாசனையுயர 

முன்னகமால்வசைபபெருமை யோசனையிசெட்டளகவாம் 

பன்னரியமெடுஞ் மையம பத்தியோசனைப்பரப்பா 

மென்னிலதன்பெருமையினை யாரேபற்றெடுத்துரைப்பார் 

POO a ET ED EDK DO Ink BOI SO FORM 

வெமலைதருபபெருஈ கே,டை தனிலுழவ் றமெலிவகத்றிச் 

செமமைசருமுளமகிழர் து செழுஞ்சாலையவணமைத்து௪ 

சும்மைதருமுனிக்கணத்தோர் சூழவினி இரு௩்கனணால 

அங்குறையுங்காலத்தி லருவரையினின்றிதிக,து 
கொவங்குமலர்க்கருல் ௬.௫௧ கொவவையிதழ்வரிகெடுக்கட் 
gms (pase snus தஇிறலுடைவிஞ்சையனெய்த த் 

துங்கமுறுதகமூனியைச் சொழுற தயரொ6 கின்றன 
2 

(©) 

(8) 

(௪) 

(அ 

மிக )



a ம் விஞ்சையன் சாபந்்தீர்த்த அத்தியாயம், 

கின்றவன் றன்னிலைகண்டு செடுந்தவக்தோனிகழ்த்துவான் 
சூன்றுறைவிஞ்சையநீபிக் குவமடவாளொடுிமெய்இ 

/ின்றுபடருழக்துநிற்றற் கேதுவென்னேயெனவினவத் 

அன்றுமலா த்தாரவனு௩ தனனிலைமைசொன்னானே (௪௨) 

சொலலரியமாதவத்துத் தூயமுனிவரனேகேண் 

மெல்லியலென்குலக்கிழத்இ வீணைபபில்விஞ்சையினாற் 
புல்லியபேதைப்பருவம் பு கராளிறபுரமெரி தத 

வில்லிதனைகாரதனை நிதுஃ்கோனைவியப்பித்தாள் (௧௩) 

மாஇவடன்பேசெழிலாற் கற்பினன் மட மையினா 
(லோதியுணர்கலைத்இறனா லொமுக்கத்தின்லததாற் 

பேதமுறு௩டனவிதப் பெற்றியினாத்பெருகிறையான் 

, மேஇனியிற்பொன்னுலகில் விரசையாசாட்டிணையில்லாள் (௧௪) 

" இத்தகையாடனைப்பெற்று மிமையவர்காட்டி டக்கைபெற்று 

மூத்தமமாய்௩வையகன்ற வொளி௫ிகழ்மேனியைப்பெற்றும் 

வித்தகமாமுனியாசே விறற்புலியின் முகம்பெழலா ற் 

இத்தமு௮ துயாடியேன் செப்புதற்ற) த்தரத்ததோ (க௫) 

மறப்புலிபின்றறகம்பெற்று வரூர் கட முற்பவற்களன்னி 

லறப் ழைபென்செயசேன்பற தற் கின துதிருக் 

இறத்தினையுமுரைத்தென்னைப் புரந்திடனின்செயலென்னு 

குறைத்திறத்தாலிரா துரைப்ப முன யிதுகூறினான் (௧௬) 

வாழ்விடத்.துமகம்வதுவும் வளம்படுரல்வாழ்விழர் து 

தாழ்விடத்திலயர்வதுவுக் தகு இயில்லார்தாத்ததே 

வாழ்விடத்துர்சாழ்விடத்து மசழ்வொடயர்வில்லாம 

அரழ்வினையின்டான்மைவயென வுசைத்திடுவருணர்க்தோரே (௧௭) 

இறியதெனப்பாலங்கள் சந்தையிற்கொண்டி டலாமோ 
பொதியரவம்விடஞ்சிறிதே யானாலும்பொன்றுவிக்கு 

மறிவிலிறைதானுமெண்ணா தாற்றியவெர் வினையா ற் 

கறைமுகலினீட்டம்போற் காலத்இற்கஇத் திமொவ் (௧௮) 

Gag. 

இறர்தபிறப்பின்மாக இங்களேகா த€யின்விர தழுற்றிச் 
இறக் தமறுகாட்வோ தூயித் சென்னிக்கெண்ணை த்தொழிலியத்றி 
யறைக்தபுனல்புக்காடினையன் Bap wa இயற்று இீவினையா 

னிறைர்தகுணசக்தோயிப் பிறப்பீற் புலியின் முகடியெய்தியதே (௪௯)



மாகபுரரணம்: Wa 

முன்னாட்புரமவாவென்ன மொழியுகிருபனரி இன தத னய 
பொன்னார்மார்பரினைப்போல வெண்ணை முழுகப்புனலாடி, | 9 
மின்னாமேனியழக; நிறு விரூபமாகமெலிக்து௬௫ப் 
பன்னாள்வருச்திய7£ழந்தே யிமயவரையின்பாங்கடைந்தான் (உ௰) 

அடைந்தவிரையின்சாசலிடத் தழகார்கமலலாவியெய்இக் 

குடைந்துபுனி கடீராடித் தவர்மோகோலஙகொண்டுமிக 

மிடைந்த தருப்பைவிரி தத. தன்மேல் வீளய்கும்பது ப்ர்ச்ன த்தி (5 ST wD 

குடைந் கமலர் ததேன் று ராயலஙக லுரவோன்றன்னையுணணினைந்தான் 

ஒரவித்இருர்.துதுயிலுணவிற் பத்றுமின்றியொருஇக கள் 

வாவிககரையிலிரு௩இடலு மாயோன்முன்னையெழுபிறப்புஞ் 

சேவித்தவனென்றுளமுருகிக் இறலவேலிறைமுனஈடிதெய்த (தீ 

நீவித்தனதுஇருக்காகதா னெடியோனபின்னுமிதுசெய்தான் (௨௨) 

எண்ணுமகரஞாயிற்றி லெதாருற்பிறையிலீராறில் 

வண்ணத்திருக்கைவலம்புரியின் வாய்ச்சபுனன்பஞசனமாட்டிப் 

பண்ணப்படுமத் விளையும் பகர்ந்துசி£ஃ்கியப வசியின் 

கண்ணுக்ளெ தாயெவடிவு மளி தீ.துத்திருமால்கரஈகானே (௨௩) 

மாரவேளுங்காதலிக்க வடிவாலுயர்ந்த மன்னவனு 

மாரமாலையமைச்சரொடு மவனிமுமழு துச்தனிபுசக்து . 

விரவேற்கனாணுருவதன் விழையுங்காம$கடதிளை த்தான் | ச் 

பாரிலொனறுமிருவினையு மெவமேகடக்கும்பான்மையசே (௨௪) 

டீயுமிர்தவினைகீங்க வெம்மோடிசைந்துக்லைகொண்டா 

லேயுர்தின 2மாரைக்தகன்மேன் மாகமாதமெதிர்க் ததுகாண் 
டோயும்புனலிர்பதினொருகாட் டோயர்காலாதவரிலாரத் 

தாயுக்தருமர்திரசல,க்தா லாட்டித்துன்பமகற்றீடுவோம் (௨௫) 

அலைபாருவரிமாமணிக எனை த்துமுதவுமதுபோலத் 

தொலையாவளமைமகப்பேறு ஓய்க்கும்போகமிருகிதியு 

நிலையாயளிக்குந்துயரகற்று நினைந்தயாவுமுடனு BOY 
மலையாயெழுர்தபிணியகற்று மாகமாதப்புனல்வளமே (உ௬' 

ஐக் துபெரும்பா தகமியற்று மவர்களேஜமகரமஇ 

வந்துபுனலின்மூழ்னெரேன் மாயுமபிஹைபோல்வினை மாய 

மிர் தூவளருங்காலமென நன்மைரகாளுமெழுந்தோக்கும் 

பந் தமறுரன்முத்இக்கு மிதுவேவழியாம்பார்க்குங்கால் (௨.௭



De. மிருகரிருவ்கன்]றப்புரைத்த அத்தியாய, 

சிந்தித்சதனைப்பெரிது தவுஞ் சிந்தாமணிபோற்றேனுவைப்போற் 

கர்தழலாப்பூங்கற்பகம்போத கரு துமபொருளியா வையுமளிக்கு 

மிர்தவிர தமகரமதஇியதனிற் புறமபோ யீரமபுனலிம் 

சந்இி,தொருகாணமூழம்யென்பு தழையுமார்தா ;மக்கமமா (உ௮) 

என்றுமுனிவன்மாகமதக யபியல்பையியம்பிவிஞ்சையனை த 

துன்றுபுளலினஜூழ் தவித்த.ச் சுரி/வெண்சங்கப்புனலாட்டி & 

கன்றுவெகுளிப்புலியகதறைக் காமன்முகமபோ றகவினமைத்து 

மன்றலோதஇதன்னோடும் விடுத்தானவனுமவையடைக்தான் (௨௯) 

மண்டுதவத் துப்பிருகுமுனி வானஞ்சுரர் துமை பொழியக் 

கண்டுகலிகாளொழிர் ததெனக் கருதியர்தவரைரஈ&ப் 

பணிதான்மற்றினி துறையும பார்ததெண்ணீாருமதையாக் 

தண்டலில்லாநஇத்தீரக் தன்னையடைந்து படழா இருர் சான (ni) 

Heine s stove gui Sr Co sac cot ose oh gw. 

வஞ்சக்கபவாயப்புலிவகன ung tues பானம்யரள cg 

செஞ்சொற்றெரிர்துபடி த்தி வே ரெடட்டார் படட கள ஆட. வவயமபயா 

சஞ்சொழம்குகலையரபடையரோ டமரர்பதத்தையல_ வாரே (m=) 

விருசையன் சாபந்தீர்த்த அத்தியாய மூற்றிற்று, 

ஆக அத்தியாயம் ௩-க்குத் இருவிருக் சம் ௮௪, 

  

BU cr d 1 a gs! 

மிருகசிருங்கன் பிறப்புரைதத அத் Guru. 

srt nM eS aed een 

இசவிருலத் தினிசல்வேதே யின்னுமாகக்இயல்கேட்டீ 
பருகுமமிர் தநதானென்னப் பகருங்கற்பமு தலுகத்இழ் 

பிரமனனித் கஇருப்புதல்வன் குச்சனென்னப்பெயா்படை gC aren 
விரவுபுகழான்கருத்தமன்றன் மககாவிஇயின் வேட்டானே (௧) 

வேட்டமடவாடிருலயிற்றில் வேகமரபுகழைத்சோக்க 

வாட்டமில்லாவச்சனென்னு மைந்தன் பிறர்துவளர்பிறைபோ 

ஞட்வேயதோரைர் துசெல்ல ஈலககூர்தாதைபுதல்வலுக்குப் 

பூட்டுமுர் தூல்புளைலிச்து பறைமர்தொமும்போ இத்தான் (௨)



மாகபுராணம், 4 

அந்தமைந்தனெஞ்ஞான்று மாசாரியரைவழிபட்டுச் 

சிந்தைபுனித௫லைகிறுவித் தெண்ணீர்முப்போ இனுமூழ்டப் 
பந் தமானபுன்முஞ்டு கலைத்தோறண்டமபானீயஞ் 
சிந்துகரகமுதற்ருங்கியையமேற்றுத்இனமருக்தி (௩) 

அங்கிக்கருமீமுற்றியரீற்றழகா£ திரிபுண்டரமணிட்து 
தங்குகழற்றோத்செருப்பின்றி யானத்சேறறவார்திட்டு 
பங்கமானகலவைமுகள் மெயப்பூச்சொழிந் துபலகறியிற் 

பொய்குபுவிபபாகியசுவைக எருக்காதொழிர்துபுலனடக்கி (௪) 

ஆிபார் த்தல்பலவிளக்க லாஇஃயாழிர் த சயனமிசை 

நாடித்துபிறலலம்சரிதத னாளுக்துறந்து தாய்தந்தை 

பிடிம்பொலிர்தவடிதொழுது பின்னுபவேதவிதபலவாய்த் 

கேடி த்தெரிந்தபடியெலலாரந் இறம்டா இயறறுர் தீ தில்லான் (டு) 

செல்லுங்காலைமகரமதி தோறுமூன்று இருப்பருவம் 

பல்குதரஙகக்காகேரிச் தெண் ணீர்படிர் நுபவ!' த்தி ர்னு 

யல்லலறு த்தோமெனபம்வுற் ரூன்றோர் சஙகளடிக்கமஎஞ் [ஈன் (௬) 

சொல்லுநெறியாறபணிந் துவிடை கொண் டேயெழுந்து த ணிர்துசென் 

பம்புக்தமரச்கடலகட்டிற் பாய) துகிபியவொழுகுபொன்னி 

யம்பொறாீரவடகரையி லகல்வான்மறையவுயார்தோங்கு ஞ் 

செம்பொற்குடுமியயினெல்லாஞ் செழும்பூஞ்சோலைபிருள்பரப்ப 
Loe 754 . 

நம்புஞ்சுரும்பரிசைபாடு சாராயணவெற்பனையடைந்தான் (sr) 

வெற்பினயலேகலியாண தீர்த்தமென்னும்வியன் மடுவிற் 
பொற்பிலிசைர் தமகரமஇப் புனிதநீரோர்மஇயாடி. ° 

யற்பமேனுமன்னமென்ப தறவேயகற்றிமேற்கரைபோய் 
வற்பிலியன்றமா தவத்தோன் பதுமாசனத்தில்வை௫னொன் (௮) 

உள்ளும்புறம்புஞ்சராச ரமு முலோகாலோகங்களுமெக்கு ரி 

மெள்ளுல்கலர்தவெண்ணையும்போல் 'யாவுமாயவொருபொருளை த் யூ 

தெள்ளுமுளத்தினீக்கமறத் தானாய் த்தெளிக் துந்இயானிக்துல் 

கொள்ளுமனத்திற்கம்பமறச்சலி யாதிருந்கான்கோ இல்லான் (௯) 

டொருந்துதியான த்தினிதிருப்பப் போதார்மடுவிற்தெண் opt eng 
யரு£தப்பு சந்தவிலங்கெங்க எவனை ரளென்றெண்ணாது 

பரிச தவுடலிற்றினவகலப் பருங்காழ்மரமென்றுடலுரிஞ்சி, 

நெருக்குமருப்பாலடி.த்இடவு முணரான்றவத்துநிலைபெற்றான்.. (6)



De மிருக௫ிருங்கன்பிழப்புரைத்த அத்தியாயம்: 

இனையதவத்தாற்றிருவுள்ளத் இசக்கக்தோன்தவிள நிலவு 
வனையுமவுலிப்பரஞ்சோதி வக் துமுன்னரவன்மனத்இ 

னினைவின்படியேவெளிப்பட்டுத் தருக்கைமலரான் முடி.நீவித் 

தனையொவ்வாததவமிருக இருங்காகாழாதெழுகென்ரன் (௧௧) 

வேய்க்சசடிலமாதவத்தோன் விரைவின்விழித்துப்பார்த்இடலும் 

தேய்ர்தபிறையஇருஈதியுஞ் செய்யயவளசசடைச்காடும் 

பாய்ந்தபிணையுமமுப்படையும் பரித்தகரமும்பலகோடி 

காய்ந்தசடராதவரென்ன வொளிரும்வடிவுங்கண்டெழுக்கான் (92) 

பாமனடியின்விதமுறையே பலகாற்சென்னிதாழ்க் இறைஞ்ச 
விரவுபனத் தலுவகையென்றுக் தாழ்வென்றிரண்டும்வேறிலளுய் 

வர தன்வடிவைகோக்குதொது மின்பவிழிரர்வார்க்தொமுக 

விரவிலுழந்தானிதிபெற்றா னென்னக்களிப்பாலேத்தெடுத்தான் (௧௩) 
ேவேறு 

காசாழிதந்த விடமுண்டிருண்ட களனேபுரங்கள் பொடியக் 
கூராநியங்கை முகிலம்பு கொண்ட குழகாவிளங்கு மழகா 

போரராடல்கொண்டு வருகாலனஞச வொருகானி மிர்த்த புகழோ 

யாசாலறிந்து கொளலாகுகின்னை யமலாநினன்ப னடி.யேன்,. (௧௪) 

விடவாயனர்தன் மூதலாமனந்தம் விறஞகர் துன்றுபணியோய் 

வ__வானலங்கள் பொழிலேமுமுண்டு வருகாளி லங்கு பெரியோய் 

கடைரசாண்முடிர்த விதியார்சிரங்கள் களியோடுதுன்று தொடையோ 

யடன்மேவு தந் யுரிபோர்வைகொண்ட வமலாநினன் பனடியேன், 0 

மையார்வரிக்க ணுமையாள்கலங்க வரையுங்குலுஙக ௯ரைலயக் 

கையாலுயர்த்த நிருதன்புயங்க ணெரியக்சடிக்தகழலோய 

செய்யாண்மணக்த ஈரரிய்கமாச வொருசம்புளாகவிமையோ 
ரையாபுரத்தி யெனவன்றடர்ந்த வமலாகினன்பனடி.யேன், (௧௬) 

செம்பாகமுற்று முமையாள்கலந்த இரு மேனிசெம்பொன்வரையில் 
வெம்பாதசோதி மணியிந்திரரீல வரையொன்றிலென்னமிளிர்வோய் 

பும்பார்கலிக்குள் விடரகாகராச பரியங்கசாகயுடனே 
யம்போருகத்தின் முனிதேடநின்ற வமலாநினன்பனடியேன். (௧௭) 

வேதாஇரீதி பலவாகமங்கள் வியனுப்மொழிர்த துறையின் 

பேதாஇபேத மவைதோறுகின்று பெறுபேரியற்று பெரியோய் 

பூதாதியாகி யதிவாகமூன்ஜ குணமாசியைந்து புல 

யரதாரமாதின் மூடிவாயிருந்த வமலாகினன்பனடியேன். (௧௮)



மாகபுராணம், டு 

கானாரலங்சலிமவான்மட௩தை மூலையானைகனறியடையக் 

தேனாறுடைந்து வழிகொன்றைமாலை இருமார்ப்லவகுமிழையோய் 

வானாய் தவெளிதானடங்கு மனமாகிய தமனன த் 

தானாதஞானவுருவாகிரின் உ வமலாகினன்பனடியேன். (௧௯) 

விரிமாதவத்தர்கனல்வேள்விழுற்றி விறலாடகக்ை தயொழியப் 

பரிவோடுமா தர்கியரநாணமென்ற பலிகொணடுவீதிவருவோ 

யெரியாடுமேனிபொடி யாடவூறி யிருதிக்கண்வேத விதியோ 
Awe A sour தலைமாலைசூடு மமலாகினன்பனடியேன . (20) 

௪மராய்வசர் தனொடுமைக்துவாளி தருசம்பராரியெரிய 

விமையாதரெத்றிவிழியங்கிசாவி யிகல்வென்றயோகமுதல்வா 

வுமையாள்வ மத்இிவழிபாடுசெய்யு முறுஇத்தவத்தலுருகா 

வமையாடுதோள்கடமுவக்குழைந்த வமலாநினன்பனடியேன், (௨௧) 

மாலாகியா இியயனாகிவெளளை மகவாரணத்தினிறையாய்ப் 

பாலாழிமேருமுடிசெம்பொனோடு பதியாகமன்னுபழையோய் 

வேலாடல்கொண்டுபொரு தானவர்க்கும் விறல்வானவர்க்கும்விதியா 

பாலாலமாகியமு தாகிகிற்கு மமலாகின்னபனடியேன், (௨௨) 

தேதவா ததேவ சிவஞானரூப இருமால்விரிஞ்சகறியா 

மூவாமுகுந்தன் மச ஞுகநீற மூனியாவிநித்த முதல்வா 

நாவால்வழுக்த முடியாதகேண்மை சானோவமுத் தவுரியேன் 

காவாயெனக்கை குலிசெய்துவேறு கழரறுதுகின்ற பொழுதே. (om) 

மீநகச்நங்கள், பிறப்புமைத்த அத்தியாய முற்றிற்று, 

ஆக அத்தியாயம் ௪, க்கத் இருவிருத்தம் ஈ௰. 

ஐந்தாவது. 

மிருகசிரு ங்கன்தவஞ செய் தமீண்ட அத்தியாயம்: 

  

வருகமிருகசிருங்காநீ வருந்இயியற்றுந்தவத்தானும் 
பிரமசரியமுறையனை ததும் பிறழர்தயற்றுந் தகுதியினும் 

பருகுமமிர்தங்கைத் இடம வழுத்திப்புகன்றபாடலிலும் 
விரிகாவிரியில்வைகறையில் விரியும்புனலாடிய தாலும், (4)



0௬ மிருகசிருங்கன்றவஞ்செப்துமீண்ட அத்தியாயம், 

உள்ளமூழ்ந்ேசோம்வரக்தகருவோ முனதுவிழைவுமு ச் இயின்மேத் 

கொள்ளுஞ்சிந்தைமிகவுடையை கொடுக்கவினி துகாலமன்று 
லெள்ளவரியபிரமசரி யக்தாற்பிழையாவிருடி யாதம் 

வள்ளற்ர்தைமகிழ்வித்தா யினிவேள்விகளான்மாசில்லாய் (௨) 

தேவர்கடனுமுற்றுவித்துச் செல்வப்பு தல்வர்தமையின்றே 
யேவரானுி.பற்நரிய பிதிர்க்கள்கடனு மினி தாற்றிப் 

பூவினுறையுமவிரிஞசனுக்குப் பிருகுவென்னும் புதல்வளுய் 

மேவியினிமேல்வரு ப்பில் வே தாந்தத்இனிலையுணர்க்தே. (௩) 

மாண்டதவத்துகிதானுக்குமு த்திஞானவழிகாட்டிப் 
பூண்டதவத்தோய்நீபின்னெம புனி தரிலைபிற்புகு இியெனக் 

கூண்டசடிலமுக்கணிறை கூறப்பின்னுமுனிகுமரன் 

காண்டற்கரியாயெமதுமொழி கேட்டியெனறுகட்டுரைப்பான், (௪) 

தோட்டுமலர்சணெருங்குமிர்தச் சூ.நிக்கரையிற்றவமடியே 

னீட்டியதுவு£வெளிப்பட் டென்னைப்புரந்துகாத்த துவு 

நாட்டிலெவருமறிவதற் த ஈம்பாவிந்கத்தலச்தென்றும் 
வாட்டமறவே உயுறைப வேண்டுமென்னான் வரத் துயாந்தோன், ( ந்) 

முக்கணிறைவனப்பரிசே முழுதுமூறைவோமெனவுரையதான் 

றக்கமறையோன்றாயதக்தை தருபோவச்சன துகிற்கச் 

செக்கர்ப்பவள தக நவாயான் மிருகசருங்கனெனச்செப்பப் 

புக்கபரிசெயதி யானறியப் புர டன்நெரித்தோய்புகறியென்றான் (௬) 

கோலச்சடிலமுடி துளக்கிக் கேட்டவரரன் கூறுவான் 
ஞாலத்தொருவர்முனசெய்யா ஈனவதீர் தவத் இனீயிருக்குக் 

கால.த்தடைக் தவிலங மணை த்துங் கணடுதியின் மெய்யுரிஞ்சுதலாற 

லத் தவத்தோய்பெயர் மிர? பூர கனெனவேசெப்பினமாஸ், (er) 

ஆதலாலிப்பெயருன ம யஉனிமுழு து ரைக்கவெனக் 

காதலாலேவிடைகொடுத்துக் கண் டின்றுடையகாமாரி 

போதுலாவும்வியன்சிரிமே லெவருக்தொழுதுபுகழ்க்தேத்த 
மாஇனோடுமினிதமாகதாள் மறைஃயான்மீண்ரெகரடைந்தான். (௮) 

சசனுரைசதபெயரிவலூ ரெய்துமுன்னமுலகனை ததும் 
பேசமுனிவன் மனை புச,ஈ.து பெற்றோர் தம்மையடிவணங்கஇ 

யாறேவச்தானியற மியது மரளு। வெளிப்பட்டுசைத்ததுவு 

மாசிலாவிலலறம்பூண வகுததபடியும்வருத் துரை த்தான். (௯) 
0



மாகபு ராணம், ௧௪ 

இனியவாய்மைதனைக்கேட்ட வீன்றோருவகைமிகப்பெருகப் 

புனிதமகவேகினைப்பெறலாற் பெற்ழேமுத்திப்புரமென்னக் 

கனியுமுவகையோெொப்பச் காளைமுனிவன துகேளா தான். 
வினையமனத்திற்றன்னுளத்தில் வேண்டிம்விழைவையெடுத்.துரைத் 

ஈன்றுவளாத்சதாய்தர்தைசக் கெவரேகைமாறியற் நிவா 

சான்மதலை நாறுவய தளவுமடிமைத்தொழில்புரிக் து 
மூன்றுபுவனத்துள்ளபொருண் முற்ற௮ுமளித்துமுறைமுறையே 
யூன். றிவழிபாடியற்றுனெ மொருகாள்வளர்த்தற்கொவ்வாதே. (௪௧) 

மன்னுதாயரொடதெர்தை மயநீர்குரவரிவர் தமமைத் 

அன்னிவழிபாடியற்றியவர் சொண்டிற்பணிந் துதொழும்புசெய்ய 

பன்னும்பொழுதிலிவைபோலப் பாலர்க்கே அதவமுண்டாம் 
பின்னையிவர்தமருளிலதேற் ஐவஞ்செய்தாலும்2பறில2ன. (௧௨) 

டேறுமுமததிருவருளே யென்ற௮ுபெற்றோர் தமைம௫இழ்வித் 

தாறுபுளையுங்கோடீரத் சண்ணல்பணிததமொழிப்படியே 

காறுமலர்ப்பூங்குழலாளை மணந் இதில்லறத்தைஈடாத்தவிடை 
யூறுசிலவுண்டவையொழியி லிலவாழ்வதலுக்கொப்புளதோ. (௧௩) 

அன்பிற்கணவனேவல்வழி படையுமவளைப்பபெ௮மவனே 

யின்பப்புவனத்தமரர்பத மெய்திவாழுமியல்புடையான் 
வன்பிற்கணவன்மொஜழியிகழ்ந்தாண் மனையாலா கின்மற்றவனே 

அன்பரஈரகக்குழிவிழ்ரந்து துயாம்புவியிற்றுப்ப்பவனே. (௧௪) 

தெண்ணீர்வாமுமட்டையுடன் நீயமகளீர்நிகரென்றுற் 
புண்ணீரளவேயட்டையுணும் புகன்றம்களீர்புந்தியட 

னுண்ணீர்மையினீட்டருஈ்தனமு முலவாவலியுமுள மகிழ்வும் 

பெண்ணீர்மைபினாவறப்பறித்துப் பீழைமிகவுந்தருகுவரால். (௧௫), 

ஆதலாலித்தகையோரா யறவுநீத்தேயருங்கம்பின் 
மாத ராகநெற்குலத்தில் வச்தாளாமெதியினளாய்த் 

தீதிலாதமகப்பேற்றிற் சென்னமுடையாடானாக 
யோதும்வாய்மைன்மையினின் ஜொலிருமுகத்தாடானாக, (aor) 

செய்யகிறத்திற்பொலிபவளா யங்கத்தொன்றுஞ்சிதைவிலளாய் 
லெய்யபிணிகவில்லாளாய் விளங்குமொழுக்கமுடையளுமாய்த் * 
துய்யதாயர்தர்தைவழித் அுகளொன் நில்லாத்தொடாபினளாய்ச் 

சையமரவாதிபறவை தாருவு௮பேரிலா தவளாய், (௧௭) 
3



௧௮ சுவிர்த்தை காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

குறியவுருவமில்லாளாய்க் கூர்சற்செம்மையிலலாளா 

யறவுநெடியளல்லாளா யங்ககோயிராதவளாய் 
முவின்மாதர்க்கெடுத் துரைக்கு மியல்பிலொன்றும்வழுவிலளா 

யுறையுமவளேயுண்டாகற கோடியென்றானு௮ுதவத்தோன், (௧௮) 

மைச்தனுமாத்தநீதிமொழி யனைத்துங்கேட்மெகிழ்வோங்கத் 
தந்தையுரைக்குமகரமதி தன்னிறமெண்ணீராடியுள்ளாய்ச் 

சிந்சைதாயாய்தருமகிலை நின்ராய்சிவலுக்கடிமையுறருய் 

மூர்தவுரைத்தவிதிப்படியே வதுவையுனககுமுற நிமால், (௧௯) 

விண்ணோர்புகழுமாகமதி விரும்பிப்புனலாட்டயாந்ததனாற் 

கண்ணோருடலிலாயிரமாங் கடவுள்பதநீகரு தனு 

மண்ணோர்புகழநினைர் தவுடன் வந்தேயெய்துமாசில்லாப் 

பெண்ணோவரிதுகினசகென்னப் பேசித்தாதைபெரிதுவந்தான். () 

மீநக சிநங்கன் தவஜ்சேய்து மீண்டலவத்தியாய முற்றிற்று. 

ஆ. அத்தியாயம் டூ-க்குத் திருவிருசசம் mo. 

  

ஆறுவது, 

FAM IOS காதையுராத்த அத்தியாயம். 

Duar Pores wr pCara யிருக்குகாளிற் 

ஜெவவார்வணங்கும் புகழ்போசன் செழும்பொன்னாதூ 
சரொவ்வாததீமை கடிவேத வுசத்தியன்ற 

னவ்வாஜ்வில்வக்த சுவிர்த்தைப்பெய ரன்னமன்னாள். (க) 

சீரார்வடிவிம் றிருவொப்பவண் மாகஇங்கள் 

வாரார்முலைப் பால்யெரசூழ்வர வர். அதெண்ணி 

ரேரார்குடகா விரியெய்தி யினிதுடனே 

யாராவமு தன்னவள்பூம்புன லாடுமன்றே. (௨) 

Go gt. 

eoror Diver iu ge sur Oflu sear eve ® 

en Hvar iOume@eeve Oude @ wal 8 69 1Gareir ey. 
யானகுட்டிற்பிறந்தாயே யரங்கர்க்கிெயல்பாமாரணங்கே 
கானமலர்சேர்காவிரியே சையாற்னொழுவோங்கண்டாயே, (௩) 

vy



மர்கபுரரணம். ௧௯ 

இர்தமுறையிலெடுத்தோதி யிருமூன்றாண்டினெல்லைமட்டுஞ் 
சந்தமுலையாண்மகரமதி தன்னிற்புனலாட்டயர்காலை 

பர் தமடவாளவடிவிளமை யனைத்துநோக்கியுசத்தியன்றன் 
சிர்தையெண்ணியிவள்கணவ னெவனேயென்றுதிகைத்துகின்ான். 

இருர்தவேலைக்குச்சனெனு மிணையிறவத்தோனவணெய்தி 

வருந் அதவத்தினுசத்தியன்றன் வதன கோக்ூநின் புதல்வி 

இருந் துங்கமலைபோல்வாளென் சறுவன்மணக்கவளித்தியெனப் 

பொருர்தியவனுமளிப்பனென விசைந்தான்மறுசாட்புலரியின்வாய், 

படிங்மொர்கண்மூவரொடுஞ் சுவிர்த்தைபரிதியெழுமுன்னர்த் 

தேங்குபுனற்காவிரிபடியச் செல்லுங்காலச்திடைநெறியிற் 

ருங்குபிறைக்கோடொழுகுமதத் த.றுகட்பனைக்கைப்புகர்முகத்தோ 
ரோங்கலுறுமிற்குரலெழுப்பி யுயர்கானிடைகின்றெகிர்ந்த துவே. () 

கண்டுவெருவிக்கைநகெரித்துக் சகண்ணீர்வாரக்காறளரக் 

கொண்டலளகம்புறந்தாழக் கோதைசரியத் தஅல்சோரத் 
அண்டமதிபோனுதல்வியர்ப்பச் கொடருங்கரியைப்பின்பார்த்து 

வண்டுமுரலுங்கானகத்து மறுமெடவாரோடினரால். (எ) 

பசியபு தலான்மிகமூடித் தெரியா துறையும்பாழ்ங்கூவ 

லொசியுமிடையாரஃதறியா தொருங்குவீழ்ர்துமடிர்திடலும் 
பொசியுங்கலுழிமால்யானை போயம்மகளீர் தமைக்காணா 

இசையுநெடுவான்மலைச்சார லகன்றுகானத்தெய்தியதே, (௮) 

கூண்டுமகரமதித்தெண்ணீர் குடையப்போனமடமாதர் 

மீண்டுமனையிலவரக்காணோ மென்னேயென்றேயிரங்குமனம் 
பூண்டதாயர்தர்தையர்கள் பொள்ளென்றீண்டிப்பொன்னிகதி 

யாண்டுசென்றேயறிதுமெனச் சென்ரார்நெறியினடிக்கண்டார் (௯) 

கண்டவடியேசுவடாக வொருசார்செல்லக்கரிபினடி. 
விண்டுநிலம்2பாற்சுவடுசண்டா ரமுதார்தளர்ர் தார்வெய்துயிர்த்தா£ 

தண்டலில்லாமற்றொருசார் செல்லவிளிக் ததளிரியலார் 

கொண்டகலனுங்குழற்றாருங் குழைந்தசிறுதூ.றிடைக்கண்டார். 0) 

பின்னுமவர்நெட்டிடைசெல்லப் பிறங்கும்பசும்புற்கிறு தூறு 

அன்னும்பாழ்ங்கூவலைக்கண்டார் தோகைமடவாரச்சணெற் நின 

மன்னிவிழுச் துடெத்தல்கண்டார் மாண்டா ரர்தோவெனமாழ்கி 

மின்னியிடி.விழ்ர்தடவெருவும் விடவாளரவிள்வெப்அயிர்த்தார். ()



௨௦  சுவிர்த்தை காதையுரைத்த அத்தியாயக. 

தாங்கயெடுத் தசால்வளாயுந் தத்தங்குறங்கன்மிசைவைத் த 

வீங்குநெடுஷச்செ ராச விம்மியிரங்ிவய் ஆயிர்த்து 

வாங்கிமார்பிலெடுத்தணைத்து வதனத்தறைந்அவயிறலைத்தே 
யேங்கிவிழிரீராறலைப்ப வெருவுற்,றிவவாறெடுத் துரைத்தார். 

ேேவறு, 

அந்தோவிதியே யழகறறோமாகமதி 

நந்தோலிடுபுனலி னடோறுநீர்மூழ்க 
வர்தோரிதுகாள் வறுங்கூவல்வீழ்ந்தழியக் 

கந்தோடிகல்வேழங் காலனாய்த்தோன் றிற்ரோ. 
எள்ளுமயலோ ரிரங்யெழுதேகங்கி 

யுள்ளமுரு£ ரொருசி றிதும்வாய் திறவீர் 

மெள்ளவிழித்தருட்கண் பாரீர்மெலிவகற்தீர் 

பள்ளவருங்கூவல் வீழ்ர்துபரிசற்தீமா. 

என் றினியாங்காண்போ மெழிலார்திருமுகமுந் 

அன்அ௮மலாப்பூங்குழலுர் தொண்டைக்கனிவாயும் 

வென்றிவடிவேல்விழியம் வெண்ணகையும்வார்கசா௫ம் 
பொன்றிகழுமேனியம்பொற் பூஞ்சிலம்பும்பா தமுமே, 

சிற்றிலிமைத்துஞ் செழும்பூமலர்கள் கொய்தும் 

பற்றிக்கழங்கெறிர்தும் பக்கறைரஈ்துமெய்வருர்தி 
யிற்றைப்பொமுகளவு மெம்மையுக்கண்பாராமற் 
கற்றைக்கருங்குழலீர் கண்டுயினீர்கொண்டீரோ. 

பாடுங்கிளியார் பசித்துமிகவருந்த 

வாடுஞ்சிறுபூவை வாய்விட்டினிசழைப்ப 

வோடும்பிணைவிழிமீ ரொன்றுமுரையாடல்செய்யீர் 

தேடிம்பறவையுமற் ஹறேதுபிழைசெய்தனவோ. 

இத்திறத்திற்ராய்மா ரெடுத்துகினைந்தேங்குச் 
இத்தர் துயர்கான்று தேடியமுங்காலை 

முத்தனுசத்தியனு மோகத்தயர்மூழ்டக் 

கொத்.தமலர்ப்பூங்குழலை கோக்கியிதுகூ BO ener. 

௮ன்னமேமீதனே யமுதேயென்கண்மணியே 
முன்னரான்செய்த தவத்தின்முழுப்பயனே 

சொன்னமேசோளா மணியேயுனையிழக்து 

மின்னமேதெண்ணி யிருந்தேனிருந்தேனே, 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

0௫6) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௪௮) 

(௧௯)



மாகபுராணம், 

கோதிலாக்குச்சமூனி நென்னலெனைக்குறுகித் 

இதிலாவச்சனுக்கே நின்னைமணஞ்சேர்த்து, pot 

வோதினான்யானு மிசைச்தேனவ்வுச்தமனிப் 
போதுதாம்வர்கானா னே துபுகல்வேனேஃ 

ஞானமுணிவ னிவையுரை த துகன்மகடன் 
மேனிதழுவி விழிகலுழுங்காலத்தின் 

மோனவிரதன் முறைதெரிநற்குச்சன்மசண் 
கானிலிருந்தமுவார் மூன்னங்கடி.அுசென்றான். 

சென்றகருணைமானி சேயிழையார்மாண்ட அவு 

மொன்றுஇகாஞ ருருகியமுதேங்குவ தந் 

அன்றுதவூதி yrs Sw eter pp gal 

நின்றுஈனிகேட்டு நெடுச்தவத்தோன்கூறுவான். 

௮ருர் அயரமேற்கொண் டனைவோருந்தாக்கூடி 

யிருந்தமுதல்வேண்டா மிறந்தாருழுய்வார்கண் 

ந்தனையதூய்முறுவன் மொய்குழலார்மேனிதனைக் 

கடி யிலத்தோணியிட்டுக் காத்திடுமின்கண்டீரே. 

என்னவுரை த்தா னெழுந்தான் குடஇழிந்த 

டொன்னிப்புனலிற் கமுத்தளவாய்ப்போயிறங்கி 

மின்னுரெணத்தின் விளங்கும்வெயிற்கடவு 

டன்னைமுகநோக்கி நின்றேதவம்புரிந்தாள். 

வேறு, 

௮ன்னிலையின்க ணமர்ந்திடுபோழ்திற் 

கன்னியரஞ்ச வெதிர்த்திடுகைமாப் 
பொன்னியில்வக்து புகுந்துதவத்தோன் 

முன்னரணைந்து முழங்கியதன்றேஃ 

வேழம ர்ந்து வெகுண்டமைகண்டு 

மாழுறுநெஞ்ச னதிக்தறியான்போ 

அரழிலுறுந்தவ முற்றிவணிற்ப 

வேழுயர்வேழ மெடுத்ததுகையால். 

கையிலெடுத்த கடாக்களியானை 

மையறுமாதவளைப் பிடர்வைப்பப் 

பையவிருந் தருள் பாவமிலாதான் 

வெய்யகரிக்கருள் செய்யகினைந்தான். 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உட) 

(௨௬) 

(௨௪)



௨௨ சுவிர்த்தை காதையுமாைத்த அத்தியாயம், 

வாலியமாக மதிப்புனலாட்டி 

நாலிருகாளையி னற்பலன்முற்றுஞ் 

சாலமதக்களி றேதசனிகொள்கென் 
ஜோலறும்புன லோடுகொடுத்தான் (௨௮) 

மத்தகமீதினில் வன்புனல்வார்த்தே 

வித் தகனங்கையின் மெய்யினைகீவக் 
கத்துருமுக்குரல் விட்டுயர்கைம்மா 

மூத்தெயிறான் றி முடிர்ததையன்றே. (௨௯) 

வெஞ்செனவேழம் விளிர் துருமாரு 
வஞ்சியரசூழ்வர வானவனாகித் 

தஞ்சமெலுச்தவ தாபதகேளென் 

றஞ்சலிசெய்தங் கழைர் இரமன்றே. (௩௦) 

வறு, 

நீதியோங்கு கிடதநகரிடைச் 

சாதியானவணிகர்தரத்துளோன் 

காதுவேள்விச்சிவ குத்தன்காதலன் 
கோதிலாத்தன்ம குத்தனென்பேரையா. (௩௧) 

வேள்விசெயதனன் வேதங்களோதினே 
ஞளுமக்தணர் தானங்கணல்கினேன் 

காளைசூழ்கினை காத்தினிதோம்பினேன் 

வாளைதாவுபுனல் வயனல்கினேன். (௩௨) 

வணிகர் தங்குல வண்மைக்கசைர்திட 
வணிபசும்பொ னவிரொளிமாமணிப் 

பணிகள்வெண்டுகி லாதியபல்பொருள் 
கணிதமின்றிக் கடி துகொண்டீட்டினேன். (௩௩) 

ஈதலாஅ மலையினியன்றவுஞ் 

சிதநீர்ச்கடற் நீவகத்துள்ளவு 
மோதுங்காட்டகத் துற்றவுகாட்டக 

மீதிற்பட்ட வியன்பொருளியாவையும். (௩.௪) 

மற்றுமின்னன வெண்ணறுவான்பொருண் 

முற்௮மீட்டிமுயன் நிடு காலத்திற் 
குற்தமின் றிக் குலக்சழைத்தோல்டெப் 

பெத்றனனெொரு செம்மலைப்பேதையேன். (கூடு)



iT &L) oT oor tb. 

போதமுற்ற புதல்வற்பெறுகென 
ஷதியத்தியா னோம்புவெறுக்கையிற் 

பாதிரல்கேன் மற்றவப்பா தயால் 

வேதியர்க்கெலாம் வேண்டுவகல்னேன் 

சக்கரக்கைத் தலைவற்குந்தண்ணிலாச் 

செச்சர்வேணியஞ் செல்வர்க்குந்தேவர்க்கு 

மொக்கவாலய ஜூரிலியற்றினேன் 

மக்கணீர்நுகர் வாவிகடொட்டினேன். 

சூப்பழங்கண் Up sue Gao 

மொப்டறுந்தடஞ் சோலையுண்டாக்கினேன் 
கொப்பிருந்துணர்ப் பூமலர்க்கொலலைக 

சொப்பவேயிவை யொன்றலவோம்பினேன். 

யாதையாதை யெடுத்தின் நியம்புகேன் 

பேகசையேனதன் பின்பட்டபிழையை 
Lor SLITS SM Lor gina CF oy 

மோதுமூழை விலக்கற்குரியரோ. 

ஆயகாலையி ஞாத்தசடையினன் 

மேயபூ. இயன் வேத்திரக்கையினன் 

அ£யசித்த ருருக்கொடுதோன் மியோர் 

மாயவேடத்தன் வந்தெனைநண்ணிஞன். 

கண்டடோதென் கருத சவன்பாற்செலத் 

தொண்டுசெய்தலுர் தோமறுவிஞ்சையபோய் 

விண்கொட்டினன் மெய்யெனவுன்னியே 
பண்டையுள்ள பசும்பொனனைத்துமே. 

வாதிதன்கை யளித்தனன்மற்றவ 

னாதுவான்போ ௮அறுபொருள்வஞ்சித் அப் 

போதன்மேயினன் போதலும்பொள் ளென 
வேதனைப்பட்டு வெர் அயா்மூழ்தனேன். 

மனைவிகண்டத்து மங்கலகாண்முத 

லினியவான்பொரு எியாவுமிழத்தலாதற் 

புனையவுச்.துஇ லின் நிவறுமைபூண் 

டினையங்காலையின் மூப்புவர்தெய்இர்றால- 

(௩௬) 

(௬௪) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(#2) 

(௪௩)



௨௪ மிருகசிருங்கன் யமனைவணங்கெ அத்தியாயம். 

ஈன்றமைந்தனு மின்பக்கணிகைய 

ரான்றமாயக் கலவியவாவினாற் 

ஹோன்௮ுசெம்பொ னடங்கலந்தோற்றுவக 

தேன்றுகாய விரும்பஇநீங்கினான். (௪௪) 

மாகமாதம் வருதலுநீர்த்துறை 

யெகியீரைர்து காளினிதாடினே 

Hsp பிணியிலழுந்தலாம் 
சோகமாகநீர் தோய்வதொழிர் திட்டேன். (௪இ) 

முன்புசெய்த முழுத்தருமங்களிற் 

பின்புசெய்தவிம் மாகத்தினபேறன்றி 

வன்பிலேன்சிமா யோர்சண்மனைதொறு 

மன்புவிற்றுண் டகல்வயிருற். றினேன். (௬௬) 

வேறு2மார்மனை யெய்திவிலாவுறச் 

சோறுதுய்கதுத் துறந்துயிர்நீங்கிெ ன் 

கூற௮ுமாகத்தின் கோட்பினிற்பொன்னகர் 

மாறுராதோர் மனுப்பகல்வைசனேன். (௪௪) 

விண்ணவர்ககுள் வியப்புறக்கற்பகத் 

தண்ணிழமற்ச மரம்பையர்சம்மொடு 

மெண்ணிலாவின்ப முண்டொழிர*் இற்றபின் 

மண்ணின்மேலிர்த மால்சரியாயினேன். (௪௮) 

நின்னருட்கொடு நீப்பரும்வாரணர் 

தன்னுருக்கரஈ தும்பரிற்சார்ந்துமே. 

லின்னும்வாழ்வ னெழுவனென்றேகிஞன் 
சொன்னமாக மதியைத்துதித்தரோ. (௪௯) 

செம்பொனாட்டினத் தேவனகன்றபின் 

பம்புகீரிற் பரமமுனியிழிர் 

அம்பர்கோக்கு முகத்தினனோகையா 
ஸிம்பரெய்த ஈமன்றனையேத்தினான். (௫௦) 

சுவிர்த்தை காதையுரைத்த அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஆட அத்தியாயம் ௬-க்குச் இருவிருத்சம் yO. 

ளையும்.



Tip a @ Hh, 

மிருகசிருங்கன் பமனைவணங்கிய அத்தியாயம். 

எனன ஒண்? வ வள் நட வததி aren ee 

தீ தின மனேயுகழ்த்தரும தேவேமிருத்தெயர்தக£ே 

யாதிதருமவச்சுசனே யழியாக்காலனானவ?னே 

பூதமொறுக்கும்புராதனனே புறத் துமகத்து்தோத்தரனே 

சோதஇரீலனென்பவனே பரமேட்டிப்பேர்த்தொல்லோனே. 

செரல்லுந் திறல்சேரிருணிகராய்த் துலங்குவதனச்சத்திரனே 

மல்லார்தோட்டுந்திரகுத்தா வரனேடன்னைத்தொழுகன்றேன் 

புல்லாரிடத்திலதி£கார வுருவாய்ப்புணர்ந்துபுனிதமுள 

நல்லாரிடச் துவிழிக்கினிதாய் நண்ணியருளுகம்பரனே. 

டேவி, 

பிறைவெள்ளெயிறும் பெருததகன்ற 

பேழ்வாய்முகமும்பெருவயிறும் 

படொறியுமழதும் புசைக்கொழுர் து 

பொங்குவிழியும் புருவமுறி 

நெறியும்வடவைச் இகையபோல 

கிமிருக்குஞ்சித் திருமுடி யும் 
வறியகடல்போ லுள்ளெகக் 

இடஈதவயிறும் வரைமார்பும். 

நீலவரைபோ லறக்கருகி 

நீண்டவுருவு நிலங்சொளளு௱் 

காலவுததிமு ழக்கமெனக் 

கதித்சமொழியு மளவிறந்த 

காலமனைய நெடுங்கரமுஞ் 
சாத்துமிரத்த மாலிகைய 

மாலகாலமெ லுந்தகைத்தா 

பழன்றசற்றத் தரவுயிரப்பும், 

சண்டைதமரித் தசைகமுத்துக் 

கவைத்தவடிவுங் கரியநெடுந் 

௮ண்டமதிபோற் படர்மருப்புஞ் 

சோரியொழுக்குஞ் சுழற்கண்ணும் 
ர , 

(2) 

(#)



௨௬ மிருகசிருங்கன் யமனைவணங்கிய அத்தியாயம். 

விண்டவசனி யுறழ்களைப்பு 
மிடையுமேதிக் கருவரையிற் 

கொண்டல்படிந்த தெனவிருக்குங் 
கோலமுடைய கோட்பாடும். 

எரியுந்தாரை BT ITE 
மிலையாரயில்வே லிருப்புலந்கை 

முரியாத்தண்ட கெடுஞ்சூல 

மூகுபாசாக் குசநதாங்கிப் 

பிரியாக்கரங்க ளிருரான்கும் 

பெத்றபெம்மான் புரமெரித்த 

வரியார்சிலையோ னயனெடுமான் 

ம௫ழும்பெரியோய் வணங்கினேன். 

(௫) 

(௬) 
உலகையொறுக்குமடன்மிருத்து மொழிக்குங்காலலுடனிருப்பக் 

குலவுபிணிகளுருக்கொண்டு குறித்தவேவற்பணிகேட்ப 

விலகுமாரிமாமாரி முதலோர்சேவித் திறைஞ்சிகிற்ப 
நிலவுகொழிக்கும்படைதாங்கி கிற்குஞ்சமனேதொழுன்றேன்.(௪) 

கநெடியகோலநிணம்பூசித் தடியைகிமிரவெடுத்தோங்கிக் 
கொடியதீயபாசசனாக் கொடுபோதெம்முன்னெனவுரப்பி 

யிடியின்முழம்கப்பற்கறித்திட் டிருந்தோர்கடுங்கவெழுகோப 
முடையசமனே தருமத்தி லுருவேகின்னைத்தொழுசன்றேன். (௮) 

வழு. 

செந்தாமரைடோலுந்திரு முகமுங்கனிவாயுஞ் 

சந்தார்வரைமார்புமரு டங்குர் துணைவிழியு 

நந்தாவொளிதிகழுஞ்சி௮ நகைவெண்மதிநிலவுங் 

சந்தாரிருபுயபமேலொளிர் கதிர்மாமணிவளையும் 

வால்வெண்டுகி லரைநூலொடு வரையுந்திருவரையும் 

கால்கொண்டொளிர் மணிழாபுர வயினின்றொளிர்சழலும் 

பால்விண்டெழு முழுவெண்குடை மேனின்றொளிர்பரவும் 
வேலொன்றிடு விழியாரசை வெண்சாமரைநிராயும், 

செம்பொற்கிரி யெனவேயவிர் திருமேனியுமுடையோய் 

வெம்புங்கர ணத்தா திபன் விழையுர் திருமகவே 
பம்புக்தம ரச்சாகர மூடிசென்றிசைபடரு 

மம்பொயற்சிக ரக்கோபுர மணிமாஈகரரசே, 

(#0) 

(௧4)



மாகபுராணம்,. 

தீருமத்தின தளவுஞ்செறி தருதிவினையளவுங் 

கருமத்துளபகுதித்திற னிருமித்திடுகணிதப் 
பெருமைத்தகுதியரேமுள பெரியோர்புடைதழுவ 
வரிமுற்நியதவிசிற்பொலி யமலாகின தடியேன். 

ஒருகாளெனவீளசாண்முத ஓயர்மாதவமுயலும் 
பெருமா தவர்வருபோதுள மசழ்வோடவரெதிர்போ 

யிருமாதவமுடையிரென வெழிலாசன குதவிப் 
பரிவோடினிதுரையேபுகல் பழையோயுன தடியேன். 

ஈசிஷாசரணம்பாசர ணமனேசரணரகத் 

திவொசரணல்லார் சமை யிமையோருலடடையே 

விடருவாசரணமலாசரண் வெர் தீவினையொழியச் 
சுவொசரணென்றேமுனி புவிவீழ்ர்கடிதொழுதான். 

Ga gy. 

அந்தவேலையி லன்னவன்முன்னமே 
விர்சைசேர்திரு மேனிவியப்பினன் 
சுந்தரப்புபன நாய்மலர்மாலையன் 

கந்தரஞ்சேர் கதிர்மணிப்பூணினான். 

வெண்ணிலாஈகை விட்டுவிளங்கடச் 

தண்ணிலாவிற் றழைக்குமூகத்தின 

னுண்ணிலாத வுவகையுளத்தினன் 
கண்ணிலார வருட்பொழிகாட்சியான், 

நால்வகைப்பெருர் தானைகருவணே 

பால்வளத்திற் பழுத்தசொல்வாய்ச்சியர் 
கோல்பிடித்தெறி சாமமாக்கூட்டக் துண் 

மேல்விரித்தவி* வெண்குடையினான். 

எண்டிசாமுக மேழ்கடல்வைப்பெலார் 

தண்டலின்றித் கனிக்கோனடாச்திய 
மண்டலாதிபர் சூழ்வரமாணிக்கக் 

குண்டலத்தென் நிசைக்கோள்குறுனொன். 

வீழ்ந்தமாதவன் மென்கையைத்தன்கையாத் 
ரூழ்ந்துபற்றி யெடுத்துத்தழிஇக்கொளா 

வாழ்ர்தவேதிய னீயெமையன்பினாற் 

சூழ்ர் அபோற்று் அதியின்மசழ்க்அுளோ. 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯)



௨:௮ மிருகசிருங்கன் பமனைவணங்கயெ அத்தியாயம். 

வேட்டயாவையு மீகுவம்வேண்டெனக் 
கேட்டமாமுனி இழ்நீர்க்ணெற்றிடை 
வாட்டமெய்தி மடிஈ்தமடக்தையா்க் 
Be Dior Hud PQ x01 Sou 5 Beyer. (2 0) 

அன்னநஈல்வர மந்தணகல்கினே 

மென்னவோஇ யெதிர்கின்றதாதரைப் 

பொன்னின்வாழைப் பொழிலின Lb CL pit on du (BI 

கன்னிமாரைக் கொணர்கெனக்கற்பித்தான். (௨௧) 

சொல்லுமாற்றந் தலைக்கொடுதூ துவர் 

வல்லை?2யயெம் மா தர்கமைக்கொடு 

நல்லகீதி ஈஙிவன்முன்காட்டலு 

மொல்லைமாதரை கோக்கியுரை செய்வான் (௨௨) 

காணலாவுடல் கொண்டுநுங்காயததின் 
மாணிழைத்திரு மங்கையர்போய்ப்புக 

வேணுமென்ற விடுத்தனனக்சணம் 

பூணுலாமுலை யாருடல்போய்ப்புக்கார் (௨௩) 

பிறங்குமைக்கண் விழித் தப்புடைபெயர்க் 

துறங்கினாவிழிக் தென்னவுடனெழா 

வறங்கொள்சிர்சைய ரன்னையாெந்துய 

ரிறங்ககெஞ்ச மினி துவர்சாரரோ (௨௪) 

ஒங்குமுள்ளத் துவகையிழ்புல்லிய 

யிங்குவைகுவ தென்சொனம்மில்வையின் 

பூங்குழற்றிருப் பூவையர் வம்மினென் 
முங்கு_ன் கொண் டவர்மனையெய் தினார், (௨ ௫) 

எய்திமக்கையர் வைகலுமித்தலை 

ono Ba go ar oor மாதவமென்வயிய் 

செய்தவித்துதி செபபிவமுத்துவார் 

கைதவக்தி னிரையத்தைக்சாண்டிடார். (௨௬) 

அன்றியுங்?க ளவமிருத்தாலவர் 

டொன்றல்செய் ரர் பொருர் துசெவவாயொடு 

சென்றபிற்பக்கத் தீரேழ்தினமெதிரர் 

தொன்றுகாலம் புனிதமுடையதால், (௨௪)



மாகபு ராணம். ௨௯ 

அத்தவேலை யரும்புனலாடியே 

திர்தையெண்ணித் இலதற்பணஞ்செய்வா 

ரிர்தவையத்து வேட்டவையாவையு 

நந்திடாது பெனுவர்ஈவையிலாய். (௨௮) 

அன்பினாலுனக் இதுரையாடினே 

மென்பதோதி யெழிலியன்மின்னென*் 

தென்புலாதிபன் சேணிற்கரத்தலு 

மின்பமுற்று முனிவனுமேடனான் (௨௯) 

கருமராசனும் வர்துவரந்தரறி 

கரியஈற்அுதி யாற்அுமுணர்வினோர் 

வருமிருத்து வ௪த்திலகப்படா 

Bij en ou oor Licup மெய்திடவாழ்வரால், (௩௦) 

மீநகசிநங்கள் யமனைவணங்கிய அத்தியர்ய ழறிறிற்று, 

ஆட அத் தியாயம ௭-ஃகு இருவிருச்தம் ௨௱௧௦. 

  

எட்டாவது, 

தருமசாரமுரைத்த அத்தியாயம். 
enti, 
oe 

மனையில்லைகயினிதிருந்த மங்கைசுவிர்த்தைமாசில்லா 

வினையவொழுக்கமுறுகமலை விமலைசரசைகால்வரையுக் 
தனையொவ்வாத தாயரொடுந் கர்தையோராழககோக்இக் 

கனைவண்,_றையுங்கருங்குழலீர் கண்டபு துமைகழஅமென்ளூர். (௧) 

வரிச்சண்மடவார அதுகேட்டு ம௫ழ்ர் துகண்டபடியுணாப்பார் 

தெரிக்குமகரமதிதன்னிற் றெண்ணீர்படிர்கதிறத்ததனான் 

மரிச்தவளவில்யமபுரத்தை மருவிக்ககலிவனமடைந்து 
பரித்தவிருமைத்திரத்தினரும் புகுந்தககமைபார்த்திருந்தோம் (௨) 

ஒருகால்வகையதோழ்றத்தி ுயிரிற்கருப்பத்அடைர் சனவும் 
பெருகுகிழமாய்விளிர் தனவு முதலாய்தமீதான் றிப்பிறந்தவெலாம் 

பரிதிகுமரன் நிருப்பதியிற் பரர்தெள்ளிடவுமிடமின் றி 

யரியகரிமுன்னெறும்புகடை யனஈ்தயோனிரெருக்குமால். (௩) 

அ௮டைந்தயோனியத்தனைக்கு மரிதாய்ப்பகருமைம்பூத 

மிடைந்தசுடர்களிரவுபகல் காலைமாலைமிகுதரும 

மூடைந்தமனமோடுதையமுத லிரவிருகவுரைப்பவெலாக 

கடைச்தவேற்சித்திரகுத்தன் முதலோரத்தைக்கணித்திவொர். (௪),



௩௦ தருமசாரமுரைத்த அத்தியாயம். 

யாவரேனுமெக்கரும மியற்றினாலுமிதர்தொழிந்தாற் 

காவனமிவன்மூதாரை யடைவரென்னுங்கற்பிதத்தான் 

மேவுமுலவாவுலகத்தும் விரிர்கயோனிவெகுவிதமாஞ் 

சிவகோடியத்தனையு மொருங்கேகூடிச்செ.றிர்திமமொல், (௫) 

புனிதமாகமதியதனிற் புது ராடன்முதலாக 
வினிதினியன் ௦தருமங்க ளியற்.நினோர்கல்வழிச்செல்வார் 
பனிதீர்புலரிக்காலத்தின் மூழ்செவளைப்பாவித்து 
நனிதிங்கனிவேதியர்க்களித்தோர் ஈவைதிர்நெறிபோய்நண்ணுவரால் 

ந.றியவிலர்தைப்பழமதனை ஈயர் துமறையோர்் தமக்களித்தோர் 

நெறியிற்றுன்பமுளவாது கிமிடத்தியமபதியடைவார் 

வறியர்க்கினிகாய்நெட்டிலையின் வாழைக்கனியையளித்தோர்கள் 

செறியச்சமலூர்செல்வழியிற் சிற்தாணுண்டுசெல்குவரால், (௪) 

காரெட்டானால்கனவர் சஸிகூர்டர்தையினராகி 

வாரெட்டாதவனமுலையார் மருவஈமனார்பதியடைவார் 

தூரெட்டாதபெருகெல்லிக் கனியைத் துகள.ற்றவர்க்களித்தோர் 
பாருட்டானெயொளிபரப்பும் பரிதியொளிபெற்றெய்துவரால் (௮) 

இடுதோற்கழற்பாதுகைமறையோர்க் ச€ர்தோர் தாவுமிவளிமிசைப் 
படுசதோற்கலணைமிசையிருந்.து பரிதிமகனாலயமடைவார் 
சுபுவெங்கதிருமழைத்துளியுர் அன்றாக்குடைபூசுரர்க்களித்தோர் 
விடுரண்டுளிமஞ்சனநீழ லிட்டுச்செல்லவிரைர்துசெல்வார், (௯) 

தூசும௫ழ்ர் ததானமி?ர் தாயோர்பிதாம்பாமசைத்து 

வாசங்கமமும்பொழிலவழியாய் வைவச்சுகமாஈகரடைவார் 

ஆடல்லாதசிவிகையொடு தண்மெளிப்பாரவிர்சோ திக் 

காசுசேர்ந்தபொற்றேரி லேறிவழிபோய்க்கடர் திடவார். (௧௦) 

உறையுந்தவிசாசனங்கட்டி லுவர்துசொடுத்தோரிருந்திருட்.து 

நிறையும்வருத்தமறவெளிதிற் செல்வர் ஈமனார்நெடும்பதிக்கு 
நறைவிண்டொழுகுகந்தவனம் வைப்?பார்நாட்பூவிமானத்துக் 

குறைவொன்் றின் திமறலிபதிச் கெய்தும்வழியைக்குனுகுவரால், () 

மரங்கணினாயுமாமரங்கள் வைத்தோர்குளிர்ந்தமரரீழ 

விரங்கெயளிகளிசைபாட வியமன்பதி2பாயெய்திடுவார் 

புரந்கணடுவட்பதிகருறை பொதமன்றியற்௮ும்பொற்பினர்ச 

ளரங்குசுழலாவரமியத்தி லே.றிவழியிலமர்ச்திவொர், (௪௨)



மாகபுராணம்,. ௩௧ 

கடவுட்டேவராலயங்கள் கண்டோர் வழியிற்செய்?தாரு 
மடரிட்டிழைத்சமணிமாட.. மமர்ச் துரமனாலயமடை வார் 

சுடர்விட்டொளிருமங்கியொடுமீன்றோர்குரவர் தமைத்தொழுவோர் 

படரொத்திசையுமனத் தின்முந்திப் படரும்விமானத்திடைசெல்லார். 

இீபமதனைச்செகாத் துக் கயெற்றினோண்டிசைமுழுஅஞ் 

சோடையொளியயமிகவிரித்துத் துளங்காமறலிபதியடைலார் 

தாபமஅதிம்பாலடி.சி றவத்தோர்க்களிக்தோர்தனிச்செங்கோற் 

பூபொனவேவேட்டவெல்லாக் அய்த்துத்தருமபுரியடைவார். (௧௪) 

அஞ்னநறுநீரினிதளித்த ans Socio Gant soa Sr as 

தின்னதென்னச்சொலத்தகுமோ விமையஞ்சதுவிடையாகச் 

சொன்னதேயமு முஅமெலாஞ் சுருதிமறையோர்தமக்€ந்தோர் 
மன் னுபோகத்செண்மடங்கு மருவிஈமனூர்வழிக்கொள்வார். (௧௫) 

செம்பொன்வெள்ளிஈவமணிக டி.ருர்துமறையோர் தமக்கீக்தோர் 

பைம்பொனொளி2சர்மணித் தண்டே ரேறிரமனார்பஇிசெல்வார் 
வெம்புபிணியால்வருர்தினரை விரும்பியழைச்துமருந்தளிப்போ 
௬ம்பருலகத்தவரொன்னப் பிணிநீம்குடலத்தொடுசெல்வார். (௧௬) 

இயாதென்றஞ்செர்கெல்வளஞ் சறர்தகழனிதனையளித்தோர் 
வாயால்வழுத்தற்கரியவளன் மருவிமறலி பதியடைவார் 

தோயாவிளங்குவெள்ளிலை$ றடைக்காயுதவுந்துகள ற்றோ 

ரோயாதிசைர்தமுகவாசங் கமழவுயர்தேர்மிசைச்செல்வார். (௧௪) 

உருக்குகறுகெய்பூசணிக்கா புறுதண்லெமாடகம்பயறு 

பெருக்கும்பனசக்கனி?தங்காய் பிறங்குகன்னற்பாகுமதூ 

மருக்கொள்கந்தம்பலமூல மாகமதியில்வழங்கிளோர் 

வெருக்கொண்மறதலியாலயத்தில் வெருவா துவர் அவழிச்செல்வார், () 

Gogo 

QssosucpsGuw மீந்தவர்கடாமுஞ் 
சுத்தழமுறுமாகமதி தோய்ர்தவர்கடாமுஞ் 

சத்திரநிழற்றவுறை யுந்தருமன்மூதா 

ரத்தளையும்வெற்றிடமி லாதமர்வரம்மா, (௧௯) 

நல்லதருமச்தினவை யற்.றவர்களுற்றார் 

செல்லுமுனெழுக்தெதிர் ஈடர்திரவிசெம்மல் 
வல்லபுனிதத் தவர்கள் வம்மினெனவாழ்ச்திப் 

_ புல்லியினிசாயமொஜி யும்புகதல்செய்தே. (2.0)



th தீருமச1ரமுரைத்த அத்தியாயம். 

விண்டுவுலகற்சிலர் விளங்குகலைமன்னும் 

தண்டமதிவேணியுல இற்டலர் துளங்கும் 

புண்டரிகவேதனுல இற்சிலர்பொலிந்தா 

ரண்டருலூற்சல ரமர்ர்தினிதுசெல்வார். (௨௧) 

அன்னவர்கள்செய்ததரு மத்தளவறிர்தே 

யின்னவர்களின்னபத மெய்திரிதிரென்ன 

மன்னுபவளத்தைநிகர் வாய்மலர் திறந்தே 

பன்னிரரிவன்கதி பணிக்கவவர்போவார். (௨௨) 

ஓஅபிரயாகையினின் ம।கமதியூற்றே 

மோதுபுனன்மூழ்யெ முழுச்சகைமையோரை 

வேதமுறைகூரிய விரிஞ்சனுலகத்தே 

போதிரெனமற்றவன் விடுப்பவவ்ர்போவார். (௨௩) 

சுக்தமுறுமாகமதி தோறுமினிதேடூப் 

பத்தியொகொவிரி படிந்திபெலத்தா 

லத்தலையிலெய்தியு மடங்கலுமறிஈது 

மித்தலையிலெய்தின மியம்பலெளிதாமோ. (௨௪) 

வெவ்வழிமுனிர்துதவ நின்றுவினைநீ ஙகித 

திவ்வியவிமானமொடு சேர்ந் தவர்கடம்மை 

யிவ்விடைகணித்தினி தியம்புமவர்தாமே 

பவவுறுநுண்மணல் சணித்தனர்பகுப்பார. (௨௫) 

புண்ணியமியற் நினர்க டம்மியல்புகன்றே 

மெண்ணரியதீவினை யியற்றினர்களெய்து 

ஈண்ணருகெறிக்கொடு மையுகரகுசாரப் 

பண்ணியிரிதண்டமும் வியர் துபகர்வாமே. (௨௬) 

த்நமசாரழரைத்த லத்தியாமம் முற்றிற்று, 

ஆட அத்தியாயம் ௮-க்குத் இருவிருத்தம் ௨௬௬. 

——ofe——



மாகபுமடாணம. ரட்ட 

ஒன்பதாவது, 

நரகசாரமுரபைத்த அத்தியாயம். 
வவையவத்வவ்திவாத்த கமகம் 

பாவியர்களெய்துகற பான்மையதுகூ றி 

லாவிதளர்வுற்றுட லறப்பதறுமந்தோ 

கீவிரவைவிட்டினிது கேண்மினென$லக் 

காவிகிகர்கண்ணியர்கள் கட்டுரை செய்கின்ளார். (௧) 

வறு. 

சானமோங்கு மரமியம்வைகிய 

தானமோங்கிய வீதிச்சமனகர்க் 
கூனமில்வழித் தெக்கணத்தியோசனை 

யானவெண்பகத்கா ரயிரமென்பவே. (௨) 

நல்லவர்ச்கணித் தாகியுன்னெறி 

யல்லவர்க்கதி தூரமதாகியுஞ் 

செல்லும்பாதகர் துன்பத்தைச்சேர்ந இடுங் 

கல்லதர்த்திற மியாவர்கழவார். (௩) 

வைக்குங்காலின் மறுபுறம்போழ்ர்திடப் 

பைக்கொடும்பணிப் பல்லினுஞ்சுள்ளெனத் 
தைக்குமாள்ளு முளைக்கல்லுஞ்சல்வியுஞ் 
சுக்கம்பாறையு் துன்னியதோரிடம். (௪) 

காநிருப்புச் சலாகையிற்கம்பியிற் 

சாருந்தாளறத் தைக்குக் தருப்பை! 

மீரச்சேறு மிடுமுனைச்சூலமுஞ் 

சூரைமூள்ளுர் அவன் ஜியதோரிடம்: (௫) 

ஏ.றினார்.தா ளிழுக்கிவிமுந் இடு 
மூுதேன்வரை யுச்சியினே த்றமுஞ் 

சேறிருட்கட் செறியும்பிலங்களு 

மாுவிட்பு மலிவனவோரிடம். (௬) 

முள்ளிஞர்ச்த பிலமூழுடுக்கரு 
முளளங்காலுற வூன்நடியொட்டியும் 
வெள்ளிக்கோவில் விளக்குடைமுட்களும். 

பள்ளந்தாழ்வும் பரந்ததோர்பாலெலாம். (er) 
* x



௩௪ நரகசாரமுரைத்த அத் இயாயம். 

அ௮௮க்குமோடு மடர்முட்செடிகளும் 
வறுத்துக்கொட்டிய வார்மணற்குன் ற முங் 
க௮ுக்கக்காய்ந்த கரியகற்பாறையு 
மொறுக்கும்பாம்பு நெருங்யெதோரிடம். (௮) 

காயுங்காட்டிற் கனன்றுவளைந்தெழு் 

இியுமாவி செகுத் துணுர்்தீவிழிப் 
பேயுமட்டையுங் கொட்டும்பெரியதே 

னீயுமாக விருபபதங்கோரிடம் (௯) 

செங்கட்சீயமுஞ் செரகாய்க்கணங்களு் 

அங்கமாமத யானைத்தொகுதியுங் 

கங்கமும்புலி யுங்கடமான்களு 

மெங்குமாக விருப்பதங்கோரிடம். (௧௦) 

கொன்௮தின்னு மரக்கர் தங்கூட்டமு 
மென்றுதின்ன விரையுங்கரடியும் 

பன்றியுமுடல் போழ்ர்திடப்பாய்மருப் 

பொன்றுசேவு முடற்றுமோர்பாலெலாம். (௧௧) 

கோரவேட விடாகனிக்கூட்டமும் 
பாரிடங்களும் பற்றுவெஞ்சாபறூ 

மூருமாமலப் பார்சளுமூன் நினச் 
சேருமட்டையுஞ் சேருவசில்லிடம். (௧௨) 

சொட்டுக்தேளும் பனிபொழிகூ. திருஞ் 

சுட்டநீருஞ் சுழன்றெழுசூறையும் 

வெட்டுமின்னும் வெடிக்குமசனியுக் 

ட்டமாக்களுர் துன்றுமோர்பாலெலாம், (௧௩) 

சண்டவாயுவுர் தாக்குகன்மாரியு 

மண்டுகள்ளிரு ளூம்மண்மழைகளும் 

பண்டைகோயின் பகுதியும்பாய்புனல் 
கொண்டவாறு குழுமியதோரிடம்; (௧௪) 

வெம்பிவீழ்வெயிந் கற்றையின் வெப்பமுஞ் 

செம்புருக்கற் றெற௮ுகனற்செம்மணு 

மம்புபோ.ற்றைக்கு மானைகெிஞ்சியும் 

பம்பியெக்கும் பரர்திடுமோரிடம். (௧இ)



மாகபுராணம, 

இன்னதீய வழியிலிடர்மிகத் 

அன்னும்பாதகர் யாருந் அுணையன் றிச் 

சொன்னயாவு மிருர்துதுயர்செய 

மன்னுமின்னன் மலிந்தமுதேங்குமால். 

கரியமேனிய௰ர் காரழற்கண்ணினர் 

பரியதண்டினர் பற்பலவாயின 

ரெரியுநெஞ்சீன ரெண்ணருக்தன்மையர் 

வரிகழற்கான் மறலிதன்றா துவர் 

நில்லுநில்லென வந்துகெருக்கியே 

வெல்லுமாயுத மாறிவிசிறுவார் 

சல்லியம்படுபுண் டொறுந்தாரைவாய் 

வல்லையுப்புக் கரைத்த இல்வார்ப்பரால். 

அழுதுமாழ்குஞ் சிலரையடர்த்திடா 

மழுதமார்பும் புயமுறாரிர்திடப் 

பழுதிலாதவர் பாதத்திலார்த்.துடல் 
புமுதியாட விழுத்தனர்போகுவார். 

ஆர்வமுற்றி யறங்கருதாச்சிலர் 

பாரினிற்டெடர் தல்லற்படப்படக் 

காரிருப்புக் கருமுளைச்சங்கிலி 

மார்பிற்கோர்த்து வலிச் தக்கொண்டே குவார். 

செற்றுந் தியவர் தம்மிற்திலவரைப் 

பற்றிச்செரந்தழற் பாறையின்முட்பல 

அற்றப்போட்டதில் வீழ்த்தெறி தாண்டிலை 

நெத்றிகோர்த்து நெடிதுகொண்டேருவார். 

சேசமற்ற சிலரைகெருக்கியே 

பாசமிட்டும் பிணித்துப்பருங்கதை 

வீசியென்பற மோதவெரீ இயவர் 

பூசலிட்டாற் றக்கொடுபோகுவார். 

வெய்யதிவினை வெந்தொழிலாளரைக் 

கையிலேமுளைநாடிக் கயிற்.றின 

னையவேபிணித் இர்த்திடநாவுலர்ச் 

,தையகோவென் நரற்றக்கொண்டேகுவார். 

கூட 

(௧௬) 

(sor) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௧) 

(2 ௨) 

(௨௩)



௬௩௯ தாகசாரமூரைத்த அத்தியாயம். 

வாக்கிற்நிமை யுரைத் இடும்வம்பர்த 
நாக்கற்.றாண்டிலிட் டீர்த்இடஈண்ணுவார் 
காக்கையுண்ணக் கருவியினாற்கில 

ரக்கைமுற்௮ு மரிர்துகொண்டேகுவார் » (௨௪) 

அ.றிவிலாதியல் பல்லவைசெய்்இிடுஞ் 
சிறியா தம்மைச் லறைக்கயிற் றிலாண் 

குறியுமண்டமும் கூட்டுறக்கட்டியே 

யெறிவரெற்றுவ ரீர்த்துக்கொண்டேகுவார். (௨௫) 

தெரிர்தபாதகர் தம்மிற்கிலவரை 
வரிந்துகட்டிக் கபோலத் அம்வாயினும் 
விரிந்தவோட்டத்அு மீனெ.றிதூண்டிலிட் 

டரிர்துகாய மழியக்கொண்டேகுவார் (௨௬) 

ஆய்ர்தபாகக மிற்கிலாஞ்சவே 

காய்ந்தசங்கிலிக் கண்ணைவயிற்றகந 

இந துபோகச் செலுச்தலுமாங்கவ 

ரோய்ர் அவாய்விட் டுழறக்கொண்டேகுவார். (௨௭) 

இதுபாதக ரிற்கெலருட்கவே 

மோதியக்கு௪சத் காலவர்மூக்இனுங் 
காதிலூடுந் துடக்கிக்கருத் தினைப் 

பேதுசெய்சடித் தீர் தீதுப்பெயர்குவார். (௨௮) 

கணங்கொள்பாதக ரிற்லெர்காயத்தி 

னிணந்தெறிச்திட நெய்க்தோலொழுட 
வணங்குமீர்வாளின் வாயிலரிந் தரிர் 

அணங்கிமாழ்க வுத்துக்கொண்டேகுவார், (௨௯) 

துட்டரானவ ரிற்கெர்தோள்கவிற் 

கட்பொசச்தி ரத்தங்கள்கான் நிட 

வெட்வொரயில் வாள்கொடும்வேல்கொடு 

முட்மொர்ப்பினர் முன்கொண்டுபோகுவார். (௩௦) 

மிடர்செய்பாதக றிற்சிலர்வீழ்ர்தழசத் 

தீட௮நீக்கு மயிற்படைதன்னினா 
அடலையேயரிர் திட்டதையுண்டியென் 

Aho psa கடி. துசொண்டேசுவார், ர (௩௧)



மாரகபுராணம். 

அ௮ன்னகாலையி லத் அயரெய்துவார் 
பின்னர்மற்றோர் பெருச்அுணைதானுமற் 

அின்னலாய்மு னியற் நியயாவத்தைப் 

பன்னிவாயுலர்ற் தாவிபகைக்கவே, 

பார்த் தபார் த்த விடர்தொறும்பாங்கருஞ் 

சூர்த்தகரோக்கு னமன்றருதூதுவ 
ரார்த்தசீற்றச் தவர்முகங்கண்டுமெய் 

வேர்த்துவிம்மி வெதும்பிமெலிர் துமே. 

உடுக்கச்சிலைய மன் றியுலைந் அட 

னடுக்கவாடிப் பசியானலனழிர௫் 

தடுக்கணெய்தி யெயிற்றகல்வாய்ப்புலி 

முடுக்கச்செல்லு முயலெனமாந் இயே. 

அஞ்சியோடி யலக்கணுற்றாரினித் 

தஞ்சமென் விறை காங்குனரென்தழு 

அஞ்சுபோத வுதகமுண்டோவென 

வெஞ்சியேயெரி யும்பசியொடெழா. 

வெய்யதீவெயி லானிழல்வேண்டியுர் 

துய்யவெம்பனி தோய்ச் துசுருங்கினோ் 
செய்யசெந்தழ னேடியுஞ்செல்வராற் 

டொய்யில்வாய்மைத் தருமன்புரத்திலே. 

Gar or. 

சென்றபொழுதினிலுயருர் தென்.றிசைக்கோன் 

ற்னியேவற்: றிரத்துகிற்குர் 

தன்றனியாண்மைப்படைக்கைக் கிங்கரரோ 

ரிறைப்பொழுஅர் தாழாதெய்தி 

வென் திகொளுகெடுங்கதைச்கைத் கண்டத்தான் 

அிருமுன்னர் விடுத்தலோடுங் 

சன்றியநெஞ்சினராகச் கண்கலுழும் 

பாதகருங் கலக்கமுற்றே. 

'வெள்ளைநெடும்பிறையிரண்டும் சளைத்கனைய 

நெட்டெயிம் விரித்தவாயும் 

க 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(mcr)



௩௮ இரசுசாரமூளாத்த அத்தியாயம், 

கொள்ளையனற்பொறிசொரியஞ் .செங்கண்ணு 
முறிபுருவச் குனிப்புக்கோபர் 

அள்ளுமிதழ்ச் அடிப்புகின்ற முகத்தானைப் 

பாதகராய்த் தொழுததீயோர் 
கள்ளமனநிலையழியக் காரிடியின் 

முழங்கியுனா கழதுவானை. 

குரைகடலைப்பருகுசிகை வடவையெனச் 

சிவந்தெழுந்த குஞ்சொனைக் 

கரியவரைக்கதிர்வளச்த தெனவடுத்த 

டொற்றிகழ்செற் சலையினானை 
விரியுமெடுஞ்செம்மாலை மிலைந்தானைச் 

செங்கலவை மேனியானைப் 

பரியநெடும்பாந்தளெனழமூவாு 

புயப்பகுதி படைத்துளானை. 

தாலங்களிரண்டென்ன வளைந்துயருர் 

தனிமருப்பிற் சலதியுண்ணுங் 
காலங்கொள்புயன்முழக்க மெனக்களனைக்கு 

மயிடமிசைக் காட்டியானைச் 

சூலங்கைவேல்குலிச௪ஞ் சாபமழுக் 

கதைதோட்டித் தனுக்கோல்பிண்டி 

பாலங்கண்முசலம௫க் கோல்கணைய 

முதலாய படையினானை. 

மூவுலகுமோரடியின் முடியுமெனப் 

பிரமதண்ட முறையிற்சற்றிப் 

பாவகனிற்செழுதஇிர்க்து கடசடெனப் 

பற்கறிக்கும் பரிதிசேயை 

வாவுதிரைக்கடலேழு மண்ணேமும் 

பொருப்பேழும் வானமேழு 

நாவில்வகாத்துண்டுமென வொருப்பாடு 
திருத் துமன ஈலச்இனானை. 

இங்குதிறலவமிருத்அ வலகொறுக்கும் 
காலலுட லொழிக்குமாரி 

. தாங்கரியபெருவெகுளி மாரினிசி 
முதலாயதணவா?சோய்கள் 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧)



மாகபுராணம். 

பாங்கரினின்றுருவெடுத் தப் பணிகேட்ப : 

விற் விருக்கும் பண்பினை 

விங்யெபேருயிர்ப்பினொடும் விழித்திடு 

கண்ணீர்பெருக விரைகவிற்காண்பார். 

கணடவரைமுககோக்கி யெயிறுதஇின்று 

வாய்மடி த்துக் கனன்று? றிக் 

கொண்டலுறுமெனமுழம்கிப் பிரமதண்டந் 

தனையசைத்அச் கொழிக்குஞ்செர்தி த் 

அண்டமழிதரச்சிவர்த சகண்சுழல 

முடிதுளக்கி யதரர்துள்ள 

மண்டுபருவத்துகடு நெளித்தேற 

வுறுத்தினைய மாற்றஞ்சொல்வான். 

புண்ணியத்துகிலைசிறிஅ மெண்ணாமன் 

மறத்தொழிலே புரிக து. தீமை 

பண்ணியடாவத்தொழிலர் வந்தாரோ 

வருசவென்று பகரும்வேு 

நண்ணின மாமுகம்பார்த்து ஈரபதியா 

யிருஈ்துலகை ஈடுக்கங்கண்ட 

கண்ணறையர்வர்தாரோ வருகவிங்கே 

UEC AICTE HOTT MG Md. 

கல்லெழிலாலிளமையிஞனாற் செல்வத்தா 

னமைத்தடுப்பார் யாரோவென்று 

பல்வளையாரில்லிருக்கப் பலதார 
மணைந்திருக்த பதகர்வாரீர் 

வெல்வழிசேர்புயச்செருக்கா லெளியோனை 

மிகஈலிஈ்து வெறுக்கைவாங்கி 

யல்லலுுத் தினர்வருக வருகவென்று 

சிலா்முகம்பார்த் தழன்றுகூறும். 

சிலகாலமவனிதனி லினிதிருந்தி 

ரதனிடையே தீமைசெய்து 
பலகாலஈரசிடையே துயருளப்ப 

வோடிவந்த ப்தகர்வாரு | 

(சஷி 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௯௫)
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மலையாறிசூழுலகத் தஞ்ஞான 

மனத்தினரா யரனைமாலைத் 

திலையாரவணங்காதீர் வருகவெனவெகுண்டுனா 

நீ௮ப் பின்னுஞ்சாற்றும். 

மூன்னர்நீரினிதிழைத்த தீவினையின் 

பேரனைத்து மூறையிலாதீர் 

பின்னர்டீர்கசரசினிடைப் பிறழாதுபுகுக்து 

அய்ப்பிர் போர்க்கலாமோ 

வென்னைகீரெண்ணுவதங் கத்தலையிலுடன் 

பட்டாரிவணெய்தாரேற் 

அன்னிகீரெமதுபெருர் தூதர்கையிலினி 

யே துசொல்லவல்லீர். 

அத்தலையிலுமக்கெதமா யநீதிகளைக் 

கற்பனசெ யமைச்சர்தாமுஞ் 

சுத்தமறைவேதியர்க்குந் தேவருக்கு 

மிடர்விழைத்த துணைவர்தாமுக் 

சத்துதிராசூமுலகி லறமகல 

மறம்வளர்த்த தானையோரு 

மித்தலையிலடைர்திலரே தனியடைந்த 

வரசரினி யென்செய்வீரே, 

எனவுரைத்தங் கருகருந்தசண்டன்மா 

சண்டனெனலு மிவரைசோக்கப் 

புனிதநெடுந்தவமியத்முப் பாவியரை 

யெழுஈரகும் புகுத்திரென்ன 
நினயுமுனங்கடிதெழுந்தாங் கன்னவர்தாட் 

ணெப்பிடித்து நிமிர்ந் துசுற்றிப் 

பனையினெடுந் துணைக்கரத்தாற் பாறைமிசை 
யுடல்சிதறப் பதறமோதி, 

தலையுடலங்கால்கரங்க டனித்தனியே 

சிதறிலிழச் சோரித்தாரை 

திலையறே வபெருகியிட மூர்ச்சையடன் 

திடர்தோரை நெரறியிழ்பின்னு 

(௪௬) 

\#ar) 

(௪௮) 

(௪௬)



மா கபுரரணம்.. ௪௧ 

மலைவறவேகடீர்தெளித்திட் டணர்வுசதி 
அதவியட னவரையாங்கே 

சொல்புரிதீசாகமெனு மிருடத்தெண் 

கோடியினுங் குளிப்பிப்பீரால. (௫௦) 

பூநிலச்தான்றென். றிசையே போய்முடிந்த 
விடமியம புரிக்குர்தெற்காய் 

மாநரகக்குழாமனைத்து மெழுபுவிக்கழ்ப் 

பாதலத்தே மருவிவைகு 

மானஈரகப்பெயர்ச ளனைத்தினுக்கும் 

பெயருரைக்கி னளயையின்ரு 
அஏனமுறுமொருகோடி ஈரகத்துக் 

கொருபெயரா யுரைத் துமன்னோ. (டுக) 

ேவேறு. 

கோளணைசுகோரையதிகோரை # Ger munarCan ent 
யவேராரலகோரரூபைபிணி யியன்றதாளதாரையுடன் 

பாரிலுனாக்கும்பயானகைபின் பகருங்காழவிராத்திரியு 

மேரியானபயோற்கடையின் கண்டையுமாக்குமகாகண்டை, (௫௨) 

சண்டைகோலாசலையுடன்பிற் சண்டைதாழாப்பதுமையுடன் 

கொண்டபதுமாவிதிவீதி கூ௮ும்வீமவிசனைபின் 

விண்டாரனவிகாரழையும் விரிவச்சொபின் நிரிகோனை 
பண்டைபஞ்சகோணையுடன் சுதிற்கைபரிவத்துணையுடனே. (௫௩) 

சத்தபுமைபின்னட்டபுமை தகுசீர்சர்த்தைமாயையென 

வைத்தவிருபத்தெண்கோடி கினாயர்சனக்கும்வருபெயரா 

மத்திற்கோடியொவ்வொன்னுச் கையைர்தேராயகமாகுங் 

கொத்துகிறாயமொருநூற்று காற்பானதன்பேர்கூறுங்கால், (௫௪) 

அதியான ரவுசவழு மழுகைதருமாரவுரவமூம் 
பிதிசெய்யும்பெருந்தமமும் பெருகு? தமுட்டனமூம் 
வாசைசெய்யுஞ்சுரோகமுடன் சுகமம்வாழ்தீக்கணமதன்பின் 

SB gS (hors இியைசஞ்ச வனமுமதன்£ழ்செறிசடமும்; (௫௫) 

சொல்லற்கரியமகாமாயை தொடுத்தவதிலோபம்மதற்பின் 

கொல்லஞ்சுமீபங்கடங்கடம்பின் குலையுமதிதீவிரவேகம் 
வெல்லுங்கராளம்விகராளம் விரியும்விரகம்பன்மிடையே 

சொல்லுங்கொடியமகாப அமர் இயோர்புகுஅஞ்சுலச்இெமும்(௫௬)



௪௨ நீரகசார்முர்த்த அத்தியாயம். 

பெரியகாலசூத்திரமும் பிற் ் தாச்சனவேசூரிமுக 

மூரியசுனேமிசாதகம்பின் ஜனொழிசுப்பிரதிப த்துடனே 

விரியுங்கும்பிபாகமுடன் வீழுஞ்சுபாகமிகுரூபங் 

ச்ரியகிறத்தாருணமங் ராபெபெவனக்கரு இிடிலே. ' (௫௭) 

கூற௮மரத்தச்சக்குண்டங் கூர்மையிருப்பு த் அண்டப்புண் 
மாறியெழுமாசமவைத்த மூரமலிர்ததத்தசெர்.து 

வூ௮பங்கலேபமுட ஸுயிரும்பூ இமாக்கியமுஞ் 

சறுந்திரவத்திரமதன்பின் செருச்சுவாசமென்றுரைப்பார். (௫௮) 

கூருகிருச்சுவாதமுடன் சுதீர்க்கங்கூடசனமலியே 
சேருந்துரிட்டமகாகாதஞ் சிறந்தபிறவாகம்பின்னர் 

சாருர்துயர்ச்சுப்பிரவாக மிருச?மடம்விறலிடபங் 
கூருந்திறற்சல்லியஞ்சிங்கங் கொடியபகுவாய்வியாக்கிரமம் (டு௯) 

சயஞ்சூகரம்பின்சுவானம்விறற் சகரியமயிடச் இறல்லிருட 

மியங்குமேடங்கரானனம்பி னியலுவ்சரொசங்கும்பீரம் 

புயங்கும்புன்னக்ரெங்கூர்மம் பொருவாயசம்பின்இருத்திர முந் 

தயக்குமுலகளஞ்சார்ச் தூலஞ் சளுகங்கபிதற்கடர்தானும். (௬௦) 

ஆன்றகொடியகண்டகரு மழல்வாய்ப்பூதிவத்திரமுர் 

தோன்றுமிரத்தாக்கம்பின்னே சொல்லும்பூஇமிரித்திகையே 
கான்றசண்மேதத்துடனே சஞலுங்கொடியஅடாக்கினியு 

"மேன்றகிருமிக்குழியதன்பி னிழிவுகூ௮மமேத்தியமும், (௬௧) 

-ழியும்புதையப்பிதிர்இிட்ட மயருமுடலத்அதிர்வன்னம் 
கழியுஞ்சுவாப்போசனமதற்பின் சான்றவாய்நீருண்டிபின்ன 

ரிஜிவாற்றன்னைறுகருண்டி யெல்லாநுகருஞ்சருவவுண்டி 

பொழியுக்கோரச்சுதாருணமே பொல்லாங்யெற்றுஞ்சங்கடமூம். () 

எண்ணும்விசாலம்பின்விகட மெரிவாய்கொழிக்குங்கங்கடமே 

வண்ணப்புரிடங்கடாகர்தி வருவைதரணியழல்காயந்த 

திண்ணெனிருப்புமுழைப்படுக்கை செழுந்தாரணம்பிற்பூரணமும் 
வண்ணுங்கொடுமைபசிதால வனமுமத்்இபங்கமுமே, . (௬௩) 

எரிபீடகமுக்திலச்செக்கு மெறியெர் திர மும்பேரிக்குப் 
பரியாலையும்வெம்பாதகர்கள் பதைக்குக்கூடபாசமும்பின் 

னரியவுடலின்மரு SSOP மானசுண்ணறுண்சண்ண ட. 

-மெரியித்தத்தலோகசலை பிசதும்படைவாய்ப்பருப்பதமும்."' (me)



மாகபு ராணம். ௪௧ 

இகலிப்பொருமியாமளப்பொருப்பு மிழிமூத் திரமும்பெருமலமு 
மிசவுகிறைத்தபெருங்கூப மிடைர்தவிருளேமலிகூபம் 
புகலும்பூயகூபமும்பின் புகலற்கரிசாஞ்சாதனமும் 

விகலமில்லாமுசலமுசல் விரியுந்திரிகையெந்திரமும், (௬௫) 

கொடியசிலையின்சகடமும்பின் கொளுவார்கெடியவிலாங்கலமு 

மடியாத்தாலவத்திரம்வாழ் வனமுஞ்சகடாமண்டபழுன் 

னெடியசம்மோகனத்துடனே நீடுமதிபங்கதமதன்பின் 
கடியுந் தத்தரூலமுடன் கனலிற்காய்ர்தவிருப்புருளும், (௬௬) 

பரிர்தவெகுதுக்கக்அடனே பகரற்கரியமகாதுக்கம் 

விரிர் துவிளங்குகச்சுமலஞ் சமலமலமேவிளம்பவொண்ணுக் 

கரிந்தவாலாகாலம்பின் கரு தாவிரூபம்பயரூபந் 

தெரிர்ததியமானூக மேகபாதந்திரிபாதம். (௬௪) 

செறிந்தவெகுதிீவிரத்தோடு சேறும்வீசியீறுக 
வறைச்தவிருபத்தெண்கோடி யளவைகிரையநாயகமாய்ப் 

GMb SUG BGM LM PD! சாற்பான்முற்றும்பிறழாமன் 

மறிர் அவிழவேபுசவிடுவர் பா வமலிவின்வசங்கண்டே, (௬௮) 

செம்பொன்கழிர்தகழிம்பறவே தீவாயுருக்கும துபோல 

வெம்புந்திமையறுமளவு ஈரகவழலின்வெதுப்பிடுவர் 

பம்பும்பாவசேடத்தாற் பாரிற்புல்லாய்ப்புழூவாகி 
ஈம்புசிறைப்புள்ளாய்விலங்காய்ப் பசுவாய்ப்பின்னை*ரராவார் (௬௯) 

யாங்களொருசாரிருக் அதுகண்ட திவ்வாறின்னுமபுரத்தி 
ஷோக்குபெருவண்மையின்றகுதி யாவாளவிட்னொப்பரெனக் 

தாங்குமணி?மகலைமடவார் சாற்௮ுந்சகுகிமுழுவதுங்கேட் 

டேங்கியிடி வீழாவென்ன விருந்ததரயரீ அரைத்தார். (௪௦) 

அமையுமமையுங்கேட்டபரி சச்தோவந்தோவறக்கொடிசே 

சமையொன் நில்லாக்காலனகர்ச் செல்லும்வழியிற்கண்டகராற் 
சமையுந் அயரும்வழிச்செலவும் தழல்வாய்கிரையத்தகுதிகளு 

மெமையின்றுள்ளங்கவற்றுமென்னே யென்னேயெனவீழர்தின்ன 
[த்ருர் (௪ 5) 

Fé அவருக் அமவர் தம்மை விழிரீர் அடைத் துமெலிவகற் பி 
யாழ்க்ததயரால்வருந்தலுங்கட் கடைவோமாகமதிதோ௮ஞ் 
சூழ்ச்துபுனலிழ்மோய்க்துகின் தீர் கணவசேவற்றொழினின்தி 

ரூழ்ந்தமலரிலவ்வினைபோ யொதியுமுண்டோவொருகுறையேட(௪௨)



wp நரகசாரமுரைத்த அத்தியாயம். 

வறு, 

ஈனமிலாத நற்றருமத்தி னியல்வார்க்கு 

மானதவத்தி ளைந்தழனிற்கு மறிஞர்க்கு 

மூனமிலாரஈல் வேள்விமுடி.க்கு மூறவோர்க்கு 
கானிலமல்லால் வேறிடமுண்டோ ஈமரங்காள். (௪௩) 

பற்.றிவிரிஞ்சன் ஐன்னிலைசேரும் பழையோரு 

மற்றைமுராரி வாசவன்வாழ்வில் வதிவோருங் 

கற்ழறைகொள்வேணிக் சண்ணுதலுலகங்காண்போரு 

ஈற்றவமிங்கே மு.ற்.றினர்கண்டீர் ஈமரங்காள் (௭௪) 

இன்னிலமீதே வந்துபிறந்து மியல்பாச 

மன்னியநீதி சேர்தருமத்தின் வழிகின்று 

பின்னுயிர்வாழும் பேறுகினைத் தப் பெறநில்லார் 

நன்னிலமீதிற் பாதகரன்றோ ஈமரங்காள். (௭௫) 

ஆதலின்முற்று ஈல்வழிசேரு மமனெண்ணி 
மாதருமத்தி னீதிசரித்தே வழுவாமற் 
பாதிமதித்தண் சோ திகொழிக்கும் படர்வேணி 

காதனடிக்கே யன்புபடைப்பீர் ஈமரங்காள். (star) 

எண்ணியஇமைக் கேண்மையர்நட்பி னியல்இர்கீர் 

புண்ணியமுற்றோர் தம்முடைஈட்பே புரிகிற்பீர் 
மண்ணினியற்கைச் கேய்வனசெய்தே வாழ்கற்பீர 

ஈண்ணியபாவப் பிழையொறுப்பீர் ஈமரங்காள். (௪௪) 

கேளிரும்வாழ்வுஞ் செல்வமுகாடுவ் களர்மாலைத் 

தோளுறுபொற்பு மைந்தரும்வீடுக் அணையோருங் 

் கோளு௮தெண்ணீ ராறெனமேகக் குழுவென்ன 

நாளிடனில்லா மின்னிொழிக்கு நமரங்காள், (௪௮) 

கூடிய இங்கட் சேரிருபக்கக் குறையாமற் 

பிடியரோசா தசலிரதத்தைப் பிழையாம 
னேடியியற்றித் இவினைறீங்கி நெறிவீட்டை 

நாடி.முருந்த னன்னிலைசேர்வீர் ஈமரங்காள் -- (௭௯) 

பற்தமறுக்கும் பான்மையவாசப் பலமெண்ணிப் 

தெல்யெதெண்ணீர் வைகறைதோ௮ம் போய்நூழ்ூக்



மாகபு ராணம், ௪௫ 

கொங்குடைவாசக் கற்பகநீழற் குடியேறி 

ஈங்குலமுற்று மூய்யவிடுப்பீர் ஈமரங்காள். (௮0) 

வறு. 

என்றுதாயமாையினிதி Malls apps sp Os 

குன்றுபோல்வளர் குவிமுலைக்கோற்றொடியவருந் 

துன்றுதாயருஞ் சுற்றமுர் துரிசறநோற்றுக் 
கன்றுதிவினை யகன் நிடப்பற்பகல்கழித்தார். (௮௧) 

மாகமாமதி மருவிநீராடினர்மகழ்வாற் 

_ போகமேலவிய வரம்பையர்புணர்முலைதழுவி 
யாகமேழூற்று மார்தளிர்க,மலரணிர்து 

பாசசாதன னந்தனவனத்திடைபடர்வார். (௮௨) 

நரகசாரழரைத்த அத்தியர்ய ழற்றிற்று. 

ஆட அச்தியாயம் ௯-க்ருச் திருவிருத்தம் ௩௧௮. 
அப 

பத்தாவது, 

புட்கரன்காதையுமைத்த அத்தியாயம். 
ரகமா. அனர 
கதை 

என்றுமாதவ வ௫ிட்டனீ துரைத்தனனிருப்ப 

நன்றுஈன்றெனக் கேட்டுணர் ஈாபதிதிலீபன் 
வென்றதீவினை முனிவ விளம்பியகதையு 

ளொன்றுகேட்டிட விருப்பமுண் டினாத்தியென்றுமைத்தான். (௧) 

௮டுத்ததென்றிசை யர்தகனகர்வழி யளவை 

யெடுத்தியோசனை யெண்பத்தாருயிர மென்ராய் 

படுத்தகன்னிய ரத்தலைப்படார்துமீண் டெய்தத் 

தொடுத்தகற் றின மெத்துணையென்பஅர் தூயோய் (௨) 

மீண்டுமற்றவ ரெய்திகொண்மட்டு மேனி 

யாண்டுநர்திடா திருப்பதற்கடுத்தது மறைய 
வேண்டுமென் நிவை வேந்தர்வேர்துரைத்திட விரும்பி 
கீண்டசெஞ்சடை இரடுந்தவனினையன நிகழ்த்.தும். (௩) 

வெய்யதீயவர் யமபு.ரத்தெல்லையை மேவ 
வையிரண்டெ. னிரண்ரோட் சென்றிமொசே



ஸ் புட்கான்காதையுரைத்த அக்கியாயம், 

அய்யஈன்னிலை யாளரோர்கிமிடத்திற் ஜொலைப்பர் 

தையலாருமோர் திங்களச் சமன்பதியுகைர்தே. 

விரித்சசெஞ்சடை வேதியன்றவத் தினை விரும்பி 

யருத்தியோடும்வர் தர் தகனுயிரளித் தடவு 
மரித்தகன்னிய ரொல்லையிலெழுந்தனர் மன்னா 

தெரித்தமாதவத் தெய்திடாச்சிெறப்பு மொன்௮ளதோ. 

மூ.ற்௮ுமாதியா முகத்திலோர்மண்டல முழுது 

மிற்றகல்லுடற் பெற்றிடிலழிவுரு திருக்கும் 

குற்றமின் நியே பத். துகசாளுகந்தொறும் குறைய 

மற்றைமூன்றிற்கு மிருக்குமா மாண்டவருடலம், 

அந்தமங்கையர் மாய்ந்தது மூதலுகத்ததனா 

னந்தலின் நியே யவருடன் முப்பது காண்மட் 

டிர்தமானிலத் திருர்கன௪வமவ ஸணிருப்ப 
மூர்தும்வேதியர் கருமங்கண் முடிர்தவை மொழியில். 

மாய்ந்தமார்தர்த முடலினைமண்ணிஞ லன்.றி 

யாய்ந்தநீதிநூல் புவயிலையென்றெடுக் கறையும் 

வீய்ச்தமங்கையர் மேனியும்விரிபுன விடையே 

தோய்ர் துற்பணி யணிர்திலா துடக்கிலைய Be, 

இருகிலத்தினின் மாந்தருக்கியம்பிடின் மதியு 

முரியமுன்னுகக் தன்னினான்மடங்குள வுறவோய் 

தமரையின்மத்௮ுள வுகர்தொறுமடங்கொன்று தணியத் 
Osha pase யுகத்.துக்கோர்மடங்குண்டு தெரிக்கில். 

அறைந்தவித்திர மன்றியுமாதியா முகத்தி 

அறைந்தவேதியன் புடகரனென்பவ ஜனொருவ 

னிறந்துகூற்நினை யெதிர்ந்துமானரசகனா யேற்றிச் 

சறெர்தநல்லுட லொல்லையிற்சேந்துமீண் டுய்ந்தான். 

வரிசிலைக்கரத் திராகவன் மனுகெறிலழாம 
லிருகிலத்தர செயற்.றிரண்டாமுகத் தெல்லைப் 

புரியும்வேதியன் புதல்வன். மாண்டுப்ந்தத புகலிற் 

பெறியமாதவ ருளாத்திடும்பெருங்கதை யன்றோ. 

வாசுதேவலுர் தம் முலும்வருர் துவா பரத்தித் 
பேசுமாமறை விஞ்சைகள்பெசி.துணர் காலை 

(௪) 

(௫) 

(௭) 

(௮) 

(=) 

(20) 

(௧௧)



மாகபுரரணம், 

யோசைவாரிதி யுறைந்திடுமுதலையுண் டொழிர்த 
பூகூரன்றனிப் புதலவனையழைத்தனர் புகழோய் 

௮ளையரன்றிய மர்தகனிடஞ்சென்று மீண்டா 

செனையரொன்றியா மியம்புசே மெனமுனியியம்ப 

வனையும்வார்கீழன் மன்னவன்மாண்டுப்ந்தார் சதையை 
விளையமுற் றிய வருந்தவவிளம்பென விளம்பும் 

சந்தியம்பதி யுறைபவனான் மறை யுணர்ர்2தா 
னிர்அசேகரன் பூசனையனுதின மியற்றி 
வர்திசெய்பவ னீதியின்வழாதவ னியமஞ் 
சந்திதோற௮ுமே தணப்பறப்புரிர்திடு தவத்தோன், 

கோதிலாதவன் மாகமாதநர்தொறுல் குருடச் 
சீ.தநீரிடைப்படிபவன் வெகுளியைக் செகுத்தோ 
னா தனாமமே சனவிலு ஈனவிலுகவிற்றி 
யோதுவாய்மையன் புட்கரனென்பவ ஜொருவன். 

அங்கியின்றுறை முற்றியேயில்லறத் தமாந்து 
தங்குகேளிருஞ் சுற்றமுந்தணப்பறப் பெருகப் 
பொங்குசெல்வத்தித் புரர்சரன்பொலிவென வாழ்காட் 
டுங்கவெர். திறன் மறலிதன் ராதை நோக்கி, 

வல்லையே௫௫ர் ஈந்தியம்பெருககர் வழாகத் 
தெல்லைசென்ற திற் புட்கலனென்பவன் றன்னை 
யொல்லைபற்றியே கொடுவருவீரென வுரைப்பக் 
கல்லெனத்திரட் குவவத்தோட் இங்கரர்சடி தில். 

அன்னவூசெய்தி யறைந்தபேரையம வதனான் 

மன்லுபுட்கரன் றளைப்பற்றிமறலிமூன் கிடலும் 

பொன்னின்மாமணிப் பொலன் ஐவி சிழிர்தெதிர்கடர்து 

ருன்னரெய்திய மறைமுனிக்குனசையு மொழிந்தே. 

கடகவண்கையா லவனதுசரச்களைப் பற்றி 

யடர்பசும்பொனா ரணைமிசையவலுட் ஸிருர்து 

விடையம்யாவையம் வென்திமாதவத்து வேதியனே 

' பிடையினீர்வர வெத்தவஞ்செய்தன் மென்னா, 

மாடுநின்றதன் ௮ாதரைவல்லையி C ens 

யூரசண்ணழ லொழுடெவுறுத்திடா அம்மைப் 

ear 

(௧௨) 

(am) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(se) 

(௧௪) 

(௪௮) 

(௧௯)



௪௮ புட்கரன்காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

பிசொர்கர் திப் பதியினிற் பெருரந்தவமறியா 

மோசொல்குணப் புட்கலன்றளைத்தர மொழிந்தாம். 

அவனைப்பாதக வ௪டனைக்கொடுபுகா தறஞ்சே 

ரிவனைக்கொண்டிவ ணடைந்தனிீ ரிவனிலையுணரீர் 

சிவனைப்? போதுறை செவனைத் திருநெடுமாலா 
மவனைப்போலவ ரிவன்திறம்யாவரே யுணர்வார். 

எனவுரைத்துவாய் மடித்துநீிரிழைத்தது பொறுத்தே 

தினைவினுக்குமுன கடிகியேகநெறியலா தியற்றி 
வினைசெய்புட்கலன் றளைக்கொடுவிரைவின் மீள் குதிரென் 

அினையகூறிப்பின் மறைவலார்க் திஃ்தெடுத்துரைத்தான். 

அத்தணாளரீ யெம்மிடையடைந்ததற் கயலோர் 

மைந்தன் மனை யனைவருமவாய்திரந் தரற்றி 
வெக்அயர்க்கடல் வீழ்ந்தன ரவர்மெலி வசல 

முர்.இிரீசெல லேண்டுமென் றந்தகன் மொழித்தான், 

நன் ௮ுன்றெனக் கேட்டமாமறையவ ஸனவில்வான் 

ஹென் றிசைத்தலை யடைந்தயானரகினிற் நிறலு 

மொன்றுமானிட ரதனிடையுழந்திடு துயரு 

மின்றுகாண்டியா னேகுவன்பணித்தரு ளெனவே, 

கேட்டகூற்றுவ ன தற்சசைந்தெழுக்து£ழ் நிறைய 

வீட்டமூடுசென் றெய்தினனெழுஈர கெய்தி 
வாட்டமுத்திடு மன்பதைவருத்தமு மற்றும் 

காட்டினானவன் வேதியனவையெலால் கண்டான். 

மன்னுதிவினை ரவுரவமகாரவு ரவமும் 
பின்னைகாயுண்டி விச்சனம் பெரும்புழுச்சேறு 
அன்னுவாளிலை யடவியேசுகெட மதற்பின் 

பன்னருர்தழற் பயானகங்கிருமி பக்கணமே, 

பாரவெண்புழு மண்டலம்படரும்வை தரணி 

மீ. ரமே சுடசேத்௮ுமண் சறுமணலிழிபா 

யாரவாயிரீ ௬ுண்டியோடவிசிசூ காம்பின் 
சோரரோதனல் காய்க்தவெண் மணற்சுடுகுவியல். 

எண்ணிலாவிவை ௬தலிய ஈரகத்தினெல்லாம் 

புண்ணினீர்புழுச் சொரிர்திடச் கழுவினிற்போட்டுக் 

(20) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௪)



மாகபுராணம், 

சண்ணிலு சக ணிறுத்திடக் கதறுவாரமுவார் 

வெண்ணிறகத்தசை புலிசவர்ர்துணவெரு விடுவார். 

கணங்கொள் வெண்புழுக் கலித் இடுக்காய்கருஞ்சே ற்றி 

ணங்கிவீழ?வ யழுத்திடவு௮ முயருறவார் 
நிணங்கள் சிர் இடச் கரும்பனைநெடுங்கருக் சதனாற் 

சுணங்கனுண்டிடவீர்ந்திட வுயிர்மு.ற்நுஞ் சோர் வார் 

பாரவாய்மழுப்படையினா லெறிந்துடலபதைக்க 

விரவாளினாலரிஈ்திட வுயிரிடைவார்கள் 

காரநீரினைத்தீயெழக் சாய்ச்சிமேற்கவிழ்ப்பச் 

சோருமெல்லுடல் வெந்திடத்துடி,க்துடல்பதைப்பார். 

மலயிலும்பரின்வைத்தவர் வலிஇனில்வருக்த த் 

தலைகண்மேனி2 டகார்திடவீழ்ர் துடறளர்வார 

நலியங்கூதையிற்பனியினா னடுங்கிகின்றயர்வா 

ரலையுர்கிவினப்படுபவ ஏயர்வெலாகோக்கா 

அளிகொணெஞ்சின னலக்கணும் கிடுமிவர்க்கரங்கித் 
துளிகொள்சண்ணினீர் முசத்தினன் சோர்வுனமுளத்தா 

னெளியராகிகின் றிரங்குவீரித் அயருஅவிர் 
களிர்கொணல்லும் புரிர் இலி. rr oleu cor Gall car (up oor , 

ம வறு. 

ஈல்லவனின3ன கூறுதலோடு கரகந்தோர் 

சொல்லுவ.ரச்தோ புண்ணியகெஞ்சித் ஜேயாதே 
பல்வகையாய பாவமியற்றிப் பழியிட்டிப் 

புல்லரிதாயத் தீசாகத்தே புரள்கின் ளோம். 

தன்மனையாடன் ஸில்லிலிருக்2த தளர்வெய்தப் 

புன்மைபுரிந்சே யேதிலாதாரம் புணர்வுற்றே 

நன்மைபுரிர்தோரக் இன்னல்விழைக்தோகாடோறுக 

தொன்மையவாய தஇரகத்தேசுழல்கன்றோம். 

மன்றிலிருந்தே வாரமுரைத்தோம் வயிருரக் 
கொன்றுயிர்தின்றே மேனிவளர்த்தோம் கோவின்பால் 

கன் நிடரெய்தமுற்௮ுமடர்ந்தே கவர்வுற்றோ 
மின்றிதுகாலர் தரரகத்தே யிடைஇன்றோம். 

7 

97% 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



௫௦ புட்கானகாதையுரைத்த அத்தியாயம் 

மாதவருக்குர் தாபதருக்கு மறையோர்க்கு 

மேதமிழைத்தே வஞ்சனையாலே யெளியோரைப் 
பீதிபடுத்தேர் தே௫கருக்கும் பிழைசெய்தே 

மாதலினித்தீ வாய்ஈரகத்தே யழிகின்றேம். 

தாயொடுதந்தை தன்னையிகழ்ந்தே தவறும்றேர் 
தூயவிருந்தாய் வாயிலின்வாடச் தனிதுய்ததேம் 

காயெரிவைத்தே வீடிசிதை,ர்தேங் கழிவுற்றேம் 

பாயெரி௫ிந்துர் தீகரகத்தே படிகின்றேம். 

மேலவர்தம்மை சாவிலிகழ்ந்தேம் வினயாலே 

சூலியருந்தி முற்றுகருப்பர் தொலைசெய்தேப் 

காலிசணீருண் போதவையோடக் கலைவித்தே 
மோலிடுவாய்கா யுண்ணரகத்தே யுறைகன்றேம். 

உற்ஜனொருதெய்வர் சன்னைவமுத்தி யொருவாயான் 

மத்மொருதெய்வர் தன்னையிகழ்ச்தே வசைசொன்னோவ் 
கற்றவர்கெஞ்சங் கன்றமுனிச்தேங் களியாலே 

பற்.நியடஞ் சேர்ஈரகத்தே படி௫ன்றேம், 

ஆதுலருக்கும் பூசுரருக்கு மளியோர்க 

ளீதல்விலக்ிப் பாவவ௪த்தா லிடாசெய்தேம் 

பூதிதரித்தே யீசனையன்பாற் புகலாதே 

வரதைபடுத்துந் திராகத்தே மருள்கின்றேம். 

ஆன தினத்தே ஈல்விரதங்க ளவைவிட்டேம் 
வானவுவாவின் மாதரிடத்தே மனம்வைத்தே 

மீனமில்லாதே மெய்ப்பலிவேட்டார்க் கட்டுண்ணா 

வூனபலத்தா லின் கத்தே யுழல்கின்றேம். 

ஈன் றிபிழைத்தேம் காவலன்மாள ஈனிசண்டும் 

பொன்றுதல்செய்யா தாரமரஞ்சிப் புறகட்டே 

மன்.றியடைந்தார் தம்பொருள்வவ்வி யவைகொண்டேக் 
அன்றியபாவச் தீரரகத்தே சுழல்னெறேம். 

அன்பு௮மாச திங்களினன்னீ ராடாதே 

வன்புமுயன்றே யாடினவர்க்கும் வசைசொன்னோ 

நன்பகன்முற்று நாரணனாம ஈவிலாத 

அன்பமனசக்தோ டி.ந்ரரகத்சே aren mo. 

(௩௬), 

(௪௩)



மாகபுராணம், 

என்றவர்கூறக் கேட்டலுகெஞ்ச மிடருற்றுப் 
பொன் நிகழ்மார்ப னந்தோவக்தோ பொஜறியற்தீர் 
மன்றினடிக்கும் வள்ளல்பதத்தே மனம்வைத்தா 

லன் றியுமக்கித் திவினைர$ீக்கு மடைவுண்டோ. 

மாமழையாளண் சொன்னமொழிக்கே ம௫ழ்வெய்தி 
யாமினியுய்ந்தே மையநினைக்கண் டி.டர்தீர்ந்தோந் 

தேமொழிதன்னா லாவிகுளிர்ந்தே செயல்பெற்றேர் 

தோமதுசிர்தை வேதியவென்றே துதிசெய்தார். 

0 வறு. 

கண்டககோலன் கருத்திற்பொழுமையாற் 
கொண்டுிகின்னைக் குறித்தமுதத்தலை 

யொண்டொடித்திரு வொப்பவண்மாழ்கின் முள் 

பண்டைவேதிய மீண்டுபடர்சென்றான். 

வெய்யகூற்று விளம்பலும்வேதிய 

னையவின்னிரை யத்திலழுங்குவார் 

கையெடுத்துக் கலங்குதல்கண்டுமீண் 

டெய்தவுங்கா லெழுந்திடுமோவெனா 

ஆறணிர்தசடையமுடி யண்ணல்ப் 

பாறணிந்த மழுவாட்படையனை 

நீறணிந்த நிமலனைமாதொரு 

கூறணிர்த கொழுஞ்சுடர்க்குன் றினை 

'சங்கைசூடும் கடுக்கைச்சடையனை த் 

திங்கள்சூடிய இீநிறவண்ணனை 

யங்கைமீதி லழலெடுத்தாடியைப் 

பங்சயாசன னேத்தும்பரமனை. 

சாமவேதனைக் தற்பரவாழ்வினைக் 

காமனாகல் கருக்கியகண்ணனை 

வாமமேவு மடவரறன்னொடு 

மீமமேவி யிருக்குமிறைவனை. 

வேதவாய்மை விதியினிலேத்தெடுத் 

தோதியுன்னடி.க் கன்புடையேன்றனி 

(௪௪) 

(௪டு) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go)



௫௨  புட்கான்காதையுரைத்த அத்தியாயம், 

நாதனேயின் னரகிடைத்துன்னுவார் 

பாதகந்தவிர்ச் தேறப்பணி யென்றான். (௫௧) 

ஏன்னும்வேலையி லீசன்புகம்வெள்ளர் 

துன்னிமாநர கத்திற்றுளங்குவார் 

கன்னமூலத்திற் சென்றுகலத்தலு 
மின்ன தீர்ந்து சிரையம்விட்டேறிஞர். (௫௨ 

ஏ.றியன்னவர் யாவருநன்மொழி 

கூறியேகனர் கூ ற்௮வனும்மகிம்க் 

தாறுசிக்தைய eau ps Buon 

மாறிலாதோய் வரர்சருவேனெனா (௫௩. 

வாங்குநீர்சூழ் மதெலத்துப்புக 

ழோங்கநின்களை யோடுமுயர்ந்தென்றும் 

தீங்கெம்மாலுற லன்றிச்செனடிப் 

பாங்கனாகிடீ பற்பகல்வாழ்தியால், (௫௪) 

இச்தமாக்கதை கேட்டி வொரெவர் 

சிந்தைகூர்ர்ிெடச் செப்பிவொரெவ 

ரந்தணுள வவமிருத்தன் சியே 

யுந்துகீர்கு மூலகடைவாழ்வரே GIG) 

என்றுகாலன் வரமளிக்தேகென 

வொன்றுமாதவப் புட்கரஷனொல்லையே 

பொன்றுமேனியிற் போய்புகுர்தேயெழா 

நின்றுமாழ்கு மவராதுயா நீக்கியே. (௫௬) 

காலகாலனைக் கண்ணொருமூன்றுடைச் 

சூலபாணியைத் தொன்மறையாளனை 

யாலஹாலமுண் டானைவழிபட்டி 

ஞாலமேனெடு நாளிருர் தானரோ. (௫௭) 

புட்கான் காதையுசைத்த அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆ அச்தியாயம் ௧௦-ச்குதி இிருவிருச்சம் ௬எடு. 

கவை க்யான்



மாகபுராணம், 

பதினோராவது, 

சம்புவதையுண்ட அத்தியாயம். 

PEE 

மாசறு வட்டனென்பான் பின்னருமன்னரேறே 

யாசறவிராமன் பாரி லஏரசியனடத் துங்கால்ப் 
பூகூரன் புதல்வன்மாய்ந்து போனவனுய்ர்தானென்னப் 

பேசியகாதைதன்னைப் பேசுவனென்றுசொன்னான். 

பொன்னுலகொக்குஞ்செல்வக் தயோச்ிமாபுரியின்மேவிக் 

தன்னெடுந் தணைவரோடுக் தசரதராமன்பாரி 
னன்னெறிநடாத்துங்காலை கான்மறையர்சணாளன் 

பன்னியோடெழுர்துமாய்ச் உ பாலனைக்கொண்டுவர் கான். 

வந்தவன்பிணத்தைக்கோயில் வாயிலின்வைக் ஐுமாழ்கி 

யந்தமாமசவைப்பல்லி யரற்றவானமுவான்் சோர்வா 

னிர்தமாகிலசத்திலின்னு மிருப்பனோமகனேயென்பான் 

இர்தையாழ்அயரின் மூழ்கித் தெருமந்துசெப்பலுற்முன். 

2 வறு. 

கண்ணேயென்கண்மணியே காதர்.மிழுமகனே 
மண்ணேமுர்தேடிடினுங் கிட்டா தமாமணியே 

புண்ணேபடுத்தியதிற் பொங்கழல்வேலூன் றியபோ ற் 
பண்ணேர்மொழிக்குதலைப் பாலகநியேனெயே. 

என்றினியான்காண்பே னிளயோரொடுங்கூடி 
முன்றிற்புறவெளிபோய் முன்போல்விலாயாடி. 

நின்௮ுவரு2காலமுகின் னீலச்சிகைமுடியுந் 
துன்றுமணிச்சுட்டியுமுன் சோதிமுகச்சோபையுமே. 

என்னேவிதி2ய யிழைத்தவா.றிஃதாமோ 
தன்னேரிலாதீன்ற தாதையர்க்குத் கன் புதல்வர் 

பின்னேயியற்றுங் கடனைப்பெறுதாதை 

முன்னேபுதல்வர்க் யெற்றமுடி த்தாயே. 

சிலவொழுக்கத்திற் நீதொன்றிழைத்தறியேன் 

காலகதியிற் பிழைசிறிதங்கண்டறியேன் 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬)



௫௪ சம்புவதையுண்ட அத் இயாயம். 

ஞாலமிசையொருவர் தம்மிடச்துசாங்காணா 

வாலமரணமிஃ தியார்தவரால்வர்த தவே. 

மனனனமுறைதிறமபின வானமழைவழங்காப 

பின்னரிருகிலத்துச் சாவும்பிணிவளரு 

மன்னமுறையேயென் நறிந்தேனிராகவளார் 

தன்னரசினீதித் சவருல்விளைந் ததன்றே, 

ஆதலினானீதி யியற்டுவரசன்முன 

மாதினொகொனு மணிக்கோயில்வாயிலிடைச் 

சாதல்புரிவேன் றவறிழைத்ததாசரதி 
தி.தறவாழ்வோங்கி பிருச்கவெனச்செப்பினனே? 

வெஞ்சிலைக்சைக்காகுத்தன் மீதிற்பழிதூற்றித் 
அஞ்சியிரிபாலகன்போற் முனுமூயிர்துறப்பான் 

வஞ்சினமுஞ்சாற் வி மறையோனவணிருந்தான் 

கஞ்சமலர்்போலொளிருங் கண்ணனிதுகேட்டலுமே, 

வறு, 

வில்லியர்திலகன்பின்னர் வெர் இறற்கில தர்க்கூவி 
யொல்லையிற்றருதிர்கீதி பமைச்சர்களோடும்வேத 

வல்லவர் தமையுமென்னும் வாசகந் தலைமேற்கொண்டு 
சொல்லியதூதரோடாங் கனைவருமவையிற்ரச்சார். 

சுமந்திரன்முதலவாய தூய்கெறியமைச்சர்தாமு 

மமர்ந்தமார்க்கண்டன்மிக்ச மெளற்கலன்கார்த்தியாயன் 
சமம்பெ௮வாமதேவன் சகாசிபன்றகுசாபாலி 

யிமந்தணிலுள்ளர் தாய காரதவிருடி.பின்லும். 

கோதமனோடியாருகங் குழுமியாங்கருர்தவெல்லை 

மா தவமுனிவர் தம்மை வரிசிலைக்குிசவோக்கி 

வேதியன்வினையமுற்றும் விளம்பினனதனைக்கேட்டுப் 
போதுறைகிழவனன்ன சாரதன்புகல்வதானான். 

கொடுஞ்சிலையுழவகேட்டீ குலமறையாளன்மைர்தன் 
மடிர்திதிதசமைக்கேது வகுத்தியானுரைப்பன்முன்ன 
மடங்கியமுதலுகத்தி ஒருந்தவமியற்றல்வேள்வி 

தொட்க்யமறையோர்க்காகு மற்றவர்தொடங்கற்மீதாம். 

(௮) 

(௯) 

(50) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௪)



மாகபுராணம், இடு 

அன்ன இற்பின்னிரண்டா முகத்தினிற்றவத் இினாஃ ௧ 

மன்னவர்தமக்குமாமூன் முமுகம்வணிகருக்குஞ் 

சொன்னவத்தவமாகாலா முகத்தினிற்சொல்லுங்காலைப 

பின்னவர் தமக்குமாகும் பெருந்தவமென்னப்பேடல். (௧௫) 

கோத்திரமதனுக்காகாக் கொடுந்தவமிவவுகத்திற் 

சூத்திரனியற்றுகன்ற தீமையாற்றொலைர்கான்பாலன் 

பாத்திபர்க்கரசேநீயப் பழமுதினையகற்றிலின்னே 

காத்திரத்துயிர்வந்தெய்தி யெழுவனிக்காளைகண்டாய். (௧௬) 

எண்டிசையாளுமன்ன ரியல்பினாற்செங்கோலோச்சு 
மண் டலந்தன்னிற்றததம் வருணத்அக்கெலாச்செய்கை 

கொண்டவர்தம்மைத்தண்டங் குறித்திடாக்கொற்றவேந்தர் 

விண்டதீரரகர்தன்னில் விழுவர்காண்வேந்தர்வேந்தே. (௧௪) 

ஆதலானினஅதேய மனைத்தினும்புகுர் அுகாடி த் 

தீதுளகடிந்துநீதி நிறுத் திடிற்செங்கோல்வண்மை 

மேதினிபுகழுமின்று விளிர்தசேயுயிருமீளு 

மாதுயருலகுக்கில்லை மனுநெறிவழுவாதென்ஞனுன் (௧௮) 

ேவறு, 

என்றியாழ்முனி சொல்லியிருத்தலு 

நன்றுநன்றென நாடியிராகவன் 

றன்றுணைப்பெருச் தம்பியைக்கூவிமய 

நின்றுவேரொரு மாற்றகிகழ்த்துவான் (௧௯) 

கழிர்தவேதியன் காளைதன்காயமற் 

நழிர்திடாம வதெயிலத்தினுற் 
பொழிந்ததோணியிற் போட்டுப்புரத்தியென் 
நெழுந்துபுட்பக மானத்தையெண்ணிணான் (2.0) 

| சிர்தையெண்ணிய காலத்திற்சேணிடை 
வந்துதோன்றிமுன் னெய்தியமானத்தின் 

முந்திமாதவ ராசிமொழிந் திட 

விந்திரன்டோ லிராகவனே நினான் (௨௪) 

வாங்குசாபமும் வாளிபெய் தூணியுர் 

தாங்கெல்லுடை வாளுர்தனிமருங்



Gm சம்புவதையுண்ட அத்தியாயம், 

கோங்கவார்ததம் குருத்திரனென் னவே 

வீங்குதோள்வள்ளன் மேற்றிசையேகினான். (௨௨) 

குடதிசை த்தலைக் குற்றமின்றாதலால் 

வடதிசை த தலைக் €ட்டிசைவைப்பெலால் 

கடி தஇனேகினன் கைதவமின்மையா 

னெடி.யதென்றிசை யெல்லையினே டினான். (௨௩) 

அங்குகேடி யடைச்தஇிகொலையி 

லோங்குமாமலைப் பக்கத்தோரோடையிற் 

பா௫்கார்பாதம் பழுமரக்கொம்புறத் 

அ£ங்குவானைக் கண்டானிதுசொல்லிஞன் . (௨௪) 

தேவருக்கு மரியசெழுந்தவம் 

பாவநீக்கிடப் பற்பகலாற்றுவா 

யாவனீமறை யோனெனிலக்கண 

மூவர்போற்ற முழுப்பகமெய்துவாய், (உ௫) 

அன்றிமன்னவ னாயின் மாற்றார் தமை 

வென்னறுமேதினி முற்றும்விரிகுடை. 

யொன்றுநீழ லிடவுலகாள்வையா 

னின்றபின்னிரு வர்ணத்தெவன்கொனீ. (௨.௬) 

தப்பில்வாய்மைக் த௪ரதராமன்யா 

ஜெப்பிலா தநீ யுண்மையுரைக்செனக் 

கொப்பிற்றாங்குத் தவம்புரிகொள்கையான் 

செப்புசேனது கேளெனச்செப்பினான். (௨௭) 

சம்புவென்பேர் சரீரத்தொடுமெழுச் 

தும்பரொெய்த வுறுதவஞ்செய்கின்றே 

னம்பசூத்திர னென்றலுகாயகன் 

செம்பொன்வாளுரு வித்தலைசர்திஞன். (2.9) 

சிலையிராமன் றருமந்திருத்திய 

நிலை்மையோர்ர்து கிறைமுகலூர்தியு 

மலலொத வமரருமாண்டெய்தித் 
தொலைவிலா த மலர்மழைதூவிஞார். (௨௯) 

நல்லைதல்ல தருமத்தைகாட்டி௰ய 

வில்வலாய்வரம் வேண்டுவகொள்கெனச்



மாகபு ராணம், 

சொல்லலோடுக் தொழுதுமழைவண்ண 
ஜனொல்லைமாண்ட. மகவுயிருய்யவே. 

வேண்டுவன்்வர மென்னறுவிள ம்பிய 

வாண்டகைக்கழு தாசனரோதுவார் 

நீண்டவாளினா ளீசன் றலையற 
மாண்டபோது மதலையுமயந்தானன்றே. 

பின்னுமாககள் கூறிப்பெயர்தலு 

மன்னிராம னயோரத்தியில்வந்தெய்தி 

முன்னமாய்க்துயிர் பெற்றோன்முகத் தினை 
யுன்னிகோக்கி யுவகையில்வை௫கினான். 

அனவேதிய ராசிகள் கூறிட 

ஞானமாமுூனி வோர்சணன்றென் நிட 
வானுமண்ணும் வளம்புகழ்ந்தோ திட 

வேனைமாகதக செங்கணுமேத்தினார். 

காவன் மன்னன் முறைவழிகாத் இடிற் 

சாவகாலத்திற் சார்ந்தோ வென 

நாவினாலிவ் விராகவனன்புகம் 

மூவரன்ன முனிவருமேத்.இஞார். 

அமிசூழு மவனிஈடாத்திநீ 

டூழிவாழ்தி யு றவோயெனச்சொலி 

வாழிமாதவ ருய்ந்தமகவொடுந் 

சாழ்விலாதவர் தாங்களுமேகினார். 

சம்புவதையுண் ட ௮த்தியபபழற்றி ற்று. 

My AS Hutu கக-க்குச் இருவிருச்சம் ௪௱௧௦. 

இமான். 

(௬௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



பன்னிரண்டாவது, 

சாத்தீபினி புதல்வனுய்ந்த வத்தியாயம், 

 வவலாவதுட அநத 

பின்னரும்வசிட்டனென்னும் பெருர்கசையர சேறே 
மன்னியதுவாபரத்தின் மறிகடற்புறச.துமாய்ந்தான் 

பன்னெடுங்காலஞ்சென்று பாலனாய்ப்பிழைத்தகாதை 

தன்னையான் கூறக்கேட்டி-யென்றதுசாற்றலுற்றான். 

வறு. 

டொன்னுலகமொப்பவள னோடுபொலிவோங்கித் 

துன்னியிசைவண்டுமுரல் சூழல்பலத்றிப் 

பன்னுமறைகாலுமுணர் பண்டி கர்நெருக்கு 

மன்னகரமேற்றிசை யவற்தியெனலாமால் 

அப்பதியின்வாழ்வுபெறு மந்தணரின்மிக்கோ 

ஜெப்பரியகான் மறையு மங்கமிருமூன்று 

மெப்பொருளின்விஞ்சுகலை யெட்டுறழுமெட்டுக் 

தப்பறவுணர்ந்தொழுகு சாச்திபினியென்பான். 

YUM BUM TE SEED விஞ்சையினளப்புந் 

தூயகிலைகிற்றலு மொழுக்கநெறிதோய்வும் 

வாயினில்வழுத்தவரி இர்திரன்வணங்கு 

மேய்பிரகற்பதியை யொக்கும்வினையத்தான். 

வல்லமறைவாணனவண் வைஇவளர்நாளின் 

மூல்லைவடமீனின்வளர்.மூத்தநகையாள்பா 

லெல்லையஅவாரிதி யெழுக் தமதியென்ன 
ஈல்லகுலமைந்தனரு ணல்ூடவுதித்தான். 

மாசகுலக்குமா ளைப்பெறலுமன்னோ 

வாசறவளர்த்.துமுனி யைர் துவயதின்மேற் 
றேசுறவிளங்குபுரி நூல்விளைவுசெய்து 

காசறஈல்வேதவுரை கற்றிடவளித் தான். 

(2) 

(௩) 

(௫) 

(௬)



மாகபுராணம். 

வேறு. 

ஆதியாம்வேதத்தோடு மங்கமுமுணார் அுவிஞ்சை 

யோதியேவளருகாளி ஜொப்பிலாமாகதிக்கட் 

போதலுர்தோழரோடப் புதல்வன் பூணையாம்பக்கத் 

தேதமில்பிரமயாக மெனுங்குட கடலிலெய்தி, 

பொருரந்தியாசமனமாதி புனிதமார்தொழில்சண்முற்தித் 
திருந்தியதோழசோடுர் திரைகடற்றுறையுட்சென்றே 

விரிந்தநீருள்ஸிறங்கி விண்டுவையுலகமேகத்து 
மருர்தவன்றன்னையிவ்வா றேத்தியேயாடலுற்முன். 

அரியகிட்டினனேவேசு வச்சு சாவடி.யனேனிவ் 

விரிதிரைப்பிரவாகத்தின் மேவியேமாகதிங்க 

ஞுரியநீராடுமாற்று ல௮ளமகிழ்ந்தொல்லையெய்திப் 

பரிவுறக்கா கீ. துகியே படர்கரையேற்றுவாயே. 

என்னுமர்திரத்தையோதி யிரும்புனலகனிற்ருழ்ர்தான் 

மன்னியதோ ழரெல்லா மறிகடற்கரையினே றிப் 

பொன்னணிஈந்கிலங்குமார்பிற் புதல்வனங்கெழுதல்காணார் 

பின்னாகீர தீ திரையுட்டேடி க் கண்டிலா்பெயர்ச்துபொனார், 

வாடியவுளத்தர்கண்ணீர் வழிந்தெறிமுகத்தர்கில்லா 

தோடியகாலர்நீரற் அலர்ர்கசாவுடையலைந்தர் 
மாடுறச்சென்றுசாந்இி பினியுந் தன்மைந்தனின்் று 

மூடுகீரகத்இறங்கி மூற்கனொன்காணேமென்ளுர், 

ஈதவரிசையாழுன்ன மிருக்தவனயலேவைகு 

மாதுதன்மைச்சற்காணே மென்றவர்வலித்தமா ற்றங் 
காதினிற்காய்க்தவூசி யெனச்செலக்கலங்கியே்இப் 

பூதலச்திடையேவீழும் புலம்பிமிம்பொருமியேங்கும். 

ஆனனந்தன்னிற்கையா லறைர்திமெரியமைந்தன் 

போனகல்வழியேயானும் போவனென்டெழுர்துபொங்குங் 

கானிடைக்கொடியவேடன் கடுங்கணையுருவப்பாபு 

cor Cao cor eo gu GIG ws ay) மடவரல்வருக்லுங்காலை. 

மழையவனுள்் ளஈ்தேறி மாண்டஅவர்துசொன்ன 

சிறுவரைமுகத்தைகோக்கித் திரைகடலிடையேமாய்ந் த 
மனவிலாவுமதுதோழ னெதுசொல்லிமநிநீர்புக்கா 

னதியநீருரைத்திரென்ன வடுத்தடுத்துரைப்பதானார். 

(௬) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௯௨) 

(௧௩) 

(௧௪)



௬௦  சாரந்தீபினி புதல்வனுப்ந்த வத்தியாயம். 

கேட்டலுமைரந்தரெல்லாங் தஇிட்டினாவச்சுதாவென் 
ஜேட்டினிலெழுதாவேத மெனத்தகுசுலோகந்தன்னை 
மீட்டுமீட்டுரைத் துமைந்தன் விரிபுனலிடையிற்முழ்ந்தான் 
வாட்டழில்லா தான் மீண்டு வர்தடக்காணேமென்றுர். (௧௫) 

விடலையங்குரைத்தபாட றன்னையேவிரும்பிக்கேட்டு 

நடலைதீறாளக்சஞா௫ நங்சைநீவருர் சவேண்டாக் 
கடலினஞ்சிறுவன்சொன்ன பாடலின்கருத்தினாலே 

படலையந்துழாய்மாறானே பரிவறக்கரையினேற்றும், (௧௬) 

வருக்தனீபுள த்திலென்௮ு மடவரறன்னை ததேற்றித் 

திருக்தியமுனிவன் முன்போஜற் றெளிர் தினிதிருர் தானிப்பாற் 
பொருந்துசீர்வசுதேவன்றன் புதல்வளுமிராமனுக்கு 

மிருர் தகண்ணனுக்குஞ்செய்த வாறெலாமியம்ப.லுற்றும். (sar) 

பல்லியந அவைப்ப?வத பாரகர்தம்மைக்கூவிக் 

கல்லெனத்திரண்டதிண்டோட் காலாயரிருவருக்கு 

நல்லியற்சடங்குழமுற்றி கவையறுமுக் நால்சாற்றிச் 

சொல்லியபிரமசாரி விரதத்தைத் துலங்கச்செய்தகான். (௧௮) 

இளையவர்பிறந்தகாலக் திருஞ்சிறையதனின் வைகுக் 

தளையுடையலங்கன்மாலை வசு தேவனுள்ளக்தன்னா 
லழல.ராதீம்பானல்கும் பசுவையாயிரத்திரட்டி 

வளைகடலுலகில்வாழு மறையவர்க்குகதஞ்செய்தான். (௧௯) 

எண்ணியபடியேசோக்க ளீரையாயிரமுமன்றே 

கண்ணியமறையோர்க்கெல்லா ஈவையறவினிதுநல்இப் 

புண்ணியகுலத்துக்2கற்ற புரோடிதர்கற்கராலே 

கண்ணனுர்தம்முன்றானு மறைமொழிகற்கச்செய்தார். (2.0) 

அன்றால்விஞ்சைக்செல்லா மாதரமாகியார்க்குஞ் 

சான்றெனகின்றசஈம்ப ரிருவர்க்குக்கசைமைசால 
வீன் றியவிஞ்சையிவர் ரிருலலடையிலையென் ருலுக் 

தோன்றியபிறப்புக்கேற்பக் கம்பபோ ற்றுடங்கலுற்றார், 

எண்ணரிதாயவெண்ணெண் கலைகளாலியன்றவெல்லா 

மண்ணிடையொருவர்யாரே வருவிப்பாரென்னத்தேர்க்து 

கண்ணனுர்தம்முன்றானும் கா௫ிபர்குலத் துவந்த 

புண்ணியஞான சாந்தி பினியிதற்குரியன்போலும். (2.2)



மாகபுராணம்.. ௬௧ 

எனமனத்துணிவினெண்ணி யிருங்கடிஈகரநீங்கி 

நினைவினும்சடி.அபோகி நீணகரவர்தியெய்தி 

யனகூர்தையனாஞ்சாந் த பினிமலாடியிற்றுழ்ர் து 
வினையகநெஞ்சினராய்விஞ்சை விழைவினாலடைந்தோமென்றார். () 

அடைந்தவர்கிலையமேனி யழகையுங்குறிச்அுநோக்டுக் 

குடைந்அவண்டுண்ணும்பைர்தார்க் குமரர்நிர்வருதிரென்ன 

விடம்படுவேதரான்கு மியலபெறுமங்கமாறு 
மிடைர்தவேலரசர்கீதி யிருஷூன்றுவில்லினூ லும், (௨௪) 

முதலியகலைகளாச மொழியஅபத்துசாலுஞ் 

சதமகன்குருவேயனனா னாடொ௮ர்தானொன்றொனருய் 

விதமு.றவுரைப்பவெண்ணெண் டி.னத் தினில்விரை வினோடு 

மதலையர் தாமுங்கறஞர் மற்றவர்க்கரிய துண்டோ, (௨௫) 

கலையெலாங்கடி.இனீந் & காசஅகவத்தோன்றனை றி 

மலையுலாங்குவவுத்தி்ண்டோண் மைந்தர்கள்வணங்கியேத்தி 

நிலையறவிஞ்சை சந்த கிமலனே கினக்கியாங்க 

டலைமையாயளிக்கவேண்டுர் தக்கணையருளுகென்றுர். (௨௬) 

கூறியமொழியைக்கேட்ட குரவனிக்குமரர்தம்மைத் 

தேறிடுந்தகைமைதசென்முற் றேவரோயியக்கர்தாமோ 
மா.நிவரொக்குநீரார் வையகத்தில்லையென்னுா 

வாறியவுளத்தினன்போ யாயிமியா டுந்தேோர்ர்தான். (௨௭) 

குமரர்கீர்சருவதுண்டேற் குரைகடறபிரடா தத்தி 
லமரரும்வியக்குமாக மதியினீராடப்2பாகி , 

யெமதுடைச்சிறுவன்மாய்ர்தா னவனைநீரீ திரென்னச் 

சமரிடைக்களிறுபோல்வார் தரு துமென்றெழுக்துபோனார். (௨௮) 

ஆமியந்தடர்தே?ரறி யார்கலித்திரமெய்தஇிப் 

பாழியர்தடச்தோள்வீரர் கிற்றலுகின்்றபண்பை 

வாழியவருணராச லுணர்சர் அவர்தவரைவாழ்த தி 

பூமியின் மூதல்வர்கீரிங் குற்றவாறுரையுமென்றான். (௨௯) 

யாதவர்குமரர்கேளா வெமதுடைக்குரவன்மைர்தன் 

சிதநீர்படியவந்த சறுவனைத்திரைக்கைதன்னான் 
மோதியுட்சார்.துகொண்டாய் முன்னரேதருதிரென்ன 

வோதயமாற்றங்கேட்ட வசதிக்கோலுலாப்பதானான்- (௩௦)



௬௨  சாத்தீபினி புதல்வனுய்ந்த வத்தியாயம். 

அடியனேனவனைமுன்னங் கரந்திலேனாமிசன்னுட் 
கொடியவல்லசுரன்பஞ்ச சனன்கொலைமுதலையாகி 

வடிவெடுத்துறைர்தானையா மதலையைக்சவர்ச்ச அண்டேற் 

ஃடிதவன்றன்னைப்பற்றி யவனுழைக்கவர் திரென்றான். (௩௧) 

கொலைபுரிர்துண்ணும்வாட்கைக் கொடுந்தொழிலரசனிந்த 

வலைகடசெய்யுந்திமை யடியனாலடங்காதையா 

மலைநிசருருவன் சங்க வடிவினன்வயிற்றைப்போழ்ந்து 

சிலையுறைவயிரத்தோளீர் சிறுவனைக்காண்டிரென்முன். (௩௨) 

அவ்வுரையியம்பலோடு மஞ்சனவெழிலிவண்ணன் 

செவ்விதுசெவ்விதென்ஞுத் தேரினின் றிழிந்துபாப்ந்து 

பவ்வறீர்முழங்கப்புக்குத் தேடினன்கண்டுபற்றி 
வெவ்வியவிடங்கர்போல்லான் விலாவகடீர்ந்துபார்த்தான். (௩௩) 

சங்கமொன்றகட்டிற்கண்டான் றவமுனிமகவைக்காணா 

னங்கையிற்பணில மக்கு யலப்படைபவனை க்கூடி 

யிம்குகின்றென்னையென்னா வெரிமணித்தேரினேறி 

மங்கனரெவருந்தொக்கு மறலியாலயத்தின்வந்தார். (௩௪) 

எந்தியசங்கந்தன்னை யெழிலி?மனியன்வாய்வைத்துப் 

பூர்தவிசுறைவானூருர் தலைபெதிரெறியவூத 

நரந்தகக்கடகவண்கை ஈமனதுசெவியிற்கேட்டுக் 

Erb DUKE Fe CAS கதுமென வெழுச்துவர்தான். (௩௫) 

அஞ்சனக்இரியும்வெள்ளி ய௪லமுமென்ன கின்ற 

வெஞ்சலைவீரா தம்மை விழியினை குளிர ப்பநோக்இக் 

கஞ்சரகாண்மலர்பொற்செய்ய கழலிணைதொழுஅவாழ்த்இத் 

தஞ்செனநின் றவீரர் வர்தவைசாற்௮ுகென்றான். (௩௬) 

கருமுகில்வண்ணன் கேட்டுக் காலநீகடி தினீண்டெங் 

குரவன் றன்பு தல்வன்றன்னைக் கொணருதியென்ன Carr Qin 

புரிகுவனஃ?தயென்னப் பூங்கழற்றருமனாங்கே 

விரைவினிற்குமரன் றன்னை வீரர்பு ன்கொணர்ம்அவிட்டான். (௩௪) 

அழிவுறுமன்்றுபோல வமர்ச்தநற்புதல்வன்றன்னைப் 

பழியறுவீராதேரிற் பரிர்தினி? தற். நியொல்லை 
வழியினைநீந்திச்சாந்தி பினிமல௰ர்ச்-உரணம்வாழ்த்இப் 

டொழிபெருங்கருணைச்சண்ணார்புதல்வளை முன்னர்விட்டார். (௩௮)



மாகபுராணம், ௬௩. 

கண்ளெங்குளிர்ச்துகின்ந கலையுணர்குரவன் றன்னைப் 

புண்டரிகக்கணானு மிராமலும்புகழ்ர்துபோற்றி 

விண்ட இவினையா யின்னும்வேண்டுவகோடியென்ன 

வண்டர்தேசிகனையொப்பா னகமகஇிழ்ர்திதுசொன்னான் (௩௯) 

வாரியிலிறந் த்போன மகவையெற்களித் தகின் நீர் 

பாரினிற்குரவற்கேற்ப ப்பரிர்துதக்கணையனித்தா 
ராருளரும்மையொப்பா ரளிக்சுவிச்சர் த்தியெங்குஞ் 
சீரிசாய்வளர்கவென்்௮ஞ் சேருநும்படுயினென்றான் (#0) 

அனதேசிகன் முனல்கமு மருள்விடைசொண்டுதேரிற் 

கானுலார்துளபமா௮ர் தமமுனுங்கடி தனே றிப் 

பானிலாவெறிக்குஞ்சோதிப பணிலம்வாய்வைத்தவோதை 

வானெலாமுழங்கவூதி வளநகர்மருவினாரால். (௪௧) 

என்றெடுத் தனையவோ இவ௫ட்டமா முனிவன் மீண்டும் 
வென் றிவேல்வேர் தர்வேச்தே தேவர்தம்வியப்பினாலே 
பொன்றிப்பினாவிபெற்ருரளப்பிலர்புகலவற்றோ 

வின்றதின்மூன்றுகாதை யியமபினேமினிதினென்றான் (௪௨) 

அ௮டைவினிலிரலவிப்புத்தேள் வழிவரும்மாசர்தங்கண் 

மூடிபடச்சிவந்தபொற்றாண் முனிவரீமொஜழிந்தவிர்தத் 

தொடைபெறுகாதைகேட்டுத் அளக்கராற்றுளங்களித்தேன் 

சடைமுடிமாகிருங்கன் சரிதத்தைச்சாற்றுகென்றான். (௪௩) 

சாந்திபினிபுதல்வனுய்ந்த அக்தீியாய ற்றிய று. 

Gp HABA அட-ச்ரு,ச் இருவிருச்தம் ௪௫௩." 

AGH ha Tou gi. 
விருக்சிருங்கன்மண ஞ்செய்த அத்தியாயம். 

ப அற்ப 

வாளென்னவரி௫ரெடுங்கண் மடஈல்லார்மாமதன 
வேளென்னக்காதலித்து விரும்புமெழில்விறல்வேர்தே. 

கேளென்னவருக்ததிதன் கேள்வனவன் கேட்டகதைச் 
கோளின்னல்படாஅகொளக் கூறுவான் ௮டங்கினான். (௧) 

ஆசு மாச்சிருங்க னரியவிஞ்சையிரேழுக் 

தேசிகரைவழிபாடு செய்.துணாந் அ தக்கனையு



௬௪  சாந்திபினி புதல்வனுய்த்த வத்தியா மம், 

மாசறவேதாலுதவி மற்றவனால்விடைபெற்அ௮த் 
தூசணியுமல்குனல்லார் வது வைசெய்வான்றுணிந்துவந்தான். (௨) 

ஈன்றசவத்தோன்.மனையி னெய்திடலுமியற்குச்சன் 

ஹோன் றலுக்குமமண்மொழிய வுசத்தியலுந் அணிந் தவற்கே. 
யூன்றிமண.ுடிப்பனென வுவகைமறையோர்க்குரைத்து 
நான்றகுழறசுலிர்த்தைசையி னலம்டெறுகாப்பணிவித்தான். (௩) 

வரிர்தசடைக்குச்ச முனி மகவுக்குமறைவழியே 

புரிந்துகனற்றுறைமுடித் தப் புசுல்சடங்குமுற்றுவித்து 

விரிர்தசடைமுனிவசெல்லாம் புடைசூழவியனோரை 
தெரிர் துகிறைசுவிர்த்தையெலுர் திருவைமணஞ்செய்வித்தான். (௪) 

அங்கதனைக்காண்டமே யருங்கிணற்றிலிமிக்துய்ந்த 

பூங்கொடியார்மூவருக்கும் பொறாமைமனந்தனைவெதுப்பத் 
தாங்கரியமணப்பர்தர் தனிலைய்தித்தனித்தனியே 
யோங்குபெருவெகுளியொடு மாகிருங்கற்கையுரைத்தார். (௫) 

பங்கமறுமருந்தவனே பாவையிவடனைப்போல 

வெங்களையுமணம்புணர்தி யிதனைமறுத்துரைப்பாயேற் 
றங்குபெருஞ்சாபமுனைச் சாற்.ரிரதுமெனலோடு 
மிங்தெலுக்கேதுசெய லெனவிருந்தானிருர் தவத்தோன். (௬) 

எண்ணியவனிருக்கின்ற வியல்பனைத்துமுள த்தறிந்து 
புண்ணியனாம்வியாசமுனி புகலுவான் புரிதவத்தோய் 

கண்ணியகின்குறிப்புணரற்தே னால்வரையோர்காலத்திற 
பண்ணிமணமுடிப்பதறன் பகுதிய துபகர் அுமெனா. (௪) 

பண்டைநாண்மாந்தாதா வெனவுரைக்கும்பார் த்திபனுக் 
கொண்டொடியாரைம்பதின்ம ருளரவரையொருபொழுதிற் 

கண்செவுபரியென்பான் மணமுடித்தான்கலைமதியும் 
வண்டுமுரற்றார் த்தக்கன் மடச்தையரைப்புணர்ந்ததுண்டால். () 

என்௮ுபராசரமுளிசே யியம்பியகன்மொழிகேட்டு 
நன்ற்தெனவேயுவர்து ஈங்கையர்கண்டூவரையு 

மன்றுதான்பிரமமெனு மருமணத்தின்படிபுணர்ந்து 

அன்௮தார்புனைவேணி மாிிருங்கத்.தூயோனும். (௯) 

கூடியமாதவரினிது கொண்டாடிவிடைகொடுக்க 
வாடியஅண்ணுசுப்பினைய வனிதையார்ரால்வசொடும்



மர்கபுரர்ணம், 

பீடுபெறுமில்வாழ்வும் பெரிதோம்பியினிதிருக்கா 
ஞடுபுகழ்ஈரபதியே யெனவசிட்டனவின் Or gud. 

இரவிகுலத்திகல்வேர்த னியம்பிடுவானிருந்தவத்தோய் 
புரைய௮?மல்வருணமொரு சாலுக்கும்புகன் நிட்ட 

பெரியமணத்தியற்கைகளுஞ் சவுபரியப்பேதையரைத் 
தரையின் மணம்புணர்ர்ததுவுஞ் சாற்றுகெனமுனிசாற்றும். 

வறு. 

பேணியபிரமர்தெய்வ மாரீடம்பிரசாபத்தியம் 
பூணுமாசுரங்காந்தர்வம் புகலிராக்கசம்பைசாசங் 

காணவேயுரைத்தவெட்டுக் கடிமணமிதனுணா௮ 

மாணுயர்மறையோர்க்காகு மற்றவர்க்குரைக்குங்காலை, 

மாசறுமரசருக்கும் வணிகர்க்குமுரியவாக 

வாசுரமியாழோர்கூட்ட மரக்கர் தங்கடியிம்மூன்றும் 
பேசுவார்பின்னர்ச்சொன்ன பைசாசப்பேரியற்கை 

நீசரிலநிவொன்றின்றி நிறைந்தபாதகருக்காமால், 

மணத்தினுக்குரிமைபூண்ட. வரன் றனைவலியக்கூ வி 

௬௫ 

(40) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

யிணாத்தொடைக்குழலினாளுக் கெழின்மணிக்கலன்கள் பூட்டிக் 
குணத்தொடுமணஞ்செய்வித்துக் கொடுத்தலேபிரமமென்பார் 

புணர் த்தவரெமுமூவர்க்கப் பிதிர் க்களைப்புரப்பர்மாதோ. 

சாற்றியவேள்வியாங்கண் சடங்கிற்குமகளைகல்க 
லாற்றல்சால்தெய்வமென்ப “ரந்தமாமணஞ்செய்வித்தோர் 
கோற்றொடிப்புதல்வன்றன்னா லீமேழுகுலப்பிதிர்க்க 

டோற்றியஈரகினின்றுர் துரக்கச்திற்சேர்ப்பிப்பாரால், 

பசுவொகொளைவாகங்கிப் பாவையைவரலுக்கே 

லிசையுமாரீடமென்ன வியம்புவரவள்பாற்றோன்றும் 

வசையறுபு தல்வன்மாண்ட பிதிர்க்களிலாறுவர்க்க 

மசைவில்பொன்னுலகந்தன்னி லமர்ர்இடவளிக்குமன்றே. 

மகண்மொழிர்தெய்திவர்த வரன்சையிலொன்றும்வாங்கா 

தசம௫ழ்ர்தகணங்களாளை யன்புறமணத்திரென்று 

அகள௮மைர்தனாலே தூயவெண்குலமும்வாமும், 

0 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 

(௧௪)



௬௭ Le AGB மணஞ்செய்த அத்தியாயம். 

இன்னனவளித்தாலீ.த மெனமடவாராயீதல் 

பன்னுமா சுரமதென்பர் பற்றியவேட்கையாலே 
கன்னியுந்தலைவன் ரனுங் aT Mel Daag gO or oo i 
மன்னியேமணத்தல்யாழோர் மணமெனவுனாப்பர்மாதோ. (௧௮) 

ஈலிபவர் தம்மையெல்லா காளமர்க்கள த்தின்மாய்த்து 

வலிதினிந்கொண்டுபோத லரக்கர்தம்மணமகாகும் 

நிலையழிர்தவச மூற்றார் நெடுந் துயில்கொள்வார் தம்மைத் 
தலைமைதிர்கைதவத்தான் மணத்தல்பைசாசமாமால். (௧௯) 

மறையவர்தமக்குநாலு வருணத்துமணக்கும்போழ்திற் 

பிறைநதன்மறையோர்மாது முதற்பின்னோர்மகளிரீரய் 

முறையினிற்தருப்பையம்பு முனைபெறுதுலாக்கோல் தூசு 
குறைவறப்பிடித்துகிற்பக் கொழுகன் நீச்சடங்குமுற்றும். (20) 

தூயதாயுரா த்தநீதிக் சடிமணந் துய்த் தானாகி 

லாயுளுந்திருவுமோகங்க வருமகப்பெற௮ுமுண்டாந 
தியதாயுரைத்தமற்றைக் கடிமணஞ்செய்தானாடில் 
வீயுகற்செல்வமக்கட் பேறின் றிவிரைவின்மாயும். (௨௧) 

Gai pi. 

இதுமணமெட்டிற்கு மியல்பென்றோதினேம் 

விதுவுறழ்கவிகையாய் வியைவண்ணமே 
சதுர்மறைச்சவுபரிச் சரிதைகேளென 

மு௮மொழித்தேசென் மொழிவதாயிஞன். (௨௨) 

காம்பிலிரகரினன் சலையின்வாரிதி 
யேம்பலுற்றுபிர்தொறு மிரங்குமுள்ளத்தன் 

போம்பணிவிடையங்கள் புறத்திலாதவ 
ஜஞோேம்பியதவத்தினின் ௮ுலாரஈ்தமேனியான். (௨௩) 

சார்திராயணம்பல சரித் ச தூயவ 

னோர்ந்துமாதவத்துப வாசமுற்றுளோ 

னீர்துகீர்சருகிவை நெடி தருந்திப்பின் 

பார்தள்போற்கானுசர்ச் தயோ சம்பண்ணுவோன். (௨௪) 

கெடுந்தகைச்சவுபரி யென்னுசகேரிலான் 
கொடுந்தவமியற்அவான் குலவுமோடை.பு



மாகபுராணம, 

ளடங்குநீர்மூழ்கியே யாண்பென்னிரண் 

டொடுங்கனனெஜாதவ னுறைதன் மேயினான் 

அன்னவன் றவம்புரி யமலவாவியின் 
மன்னுமோர்சமவத மென்னும்வாளைமீன் 

அன்னியகேளிருர் துணையுமக்களுச் 

தன்னையேசூழ்தரச் சரித்துவாழுமால். 

வரியுடைமநெடிய்மீன் மனையுஞ்சுற்றமும் 

பிரிவறவா ழ்தலைக் கண்டுபேதுமு 

விரிசடைமுனிவரன் விழைர்தில்வாழ்க்கையே 

புரிவதுலனெனாப் புனல்விட்டேறினான். 

ஏறியமாதவ னியல்பினான்மணப் 

பேறியாமெய்திடப் பெண்ணெங்குண்டெனா 

வாறியசிர்தைய னங்குகின்றெழா 

மாறிலாவயோத்திமா ஈகரின்மன்னினான். 

2 வறு, 

மனுகுலத்திற்றோன். றியவேன் மாந்தாதா 

வெனவுலாக்கு மன்னன்றன்பால் 

புனிதமுனியெய்துதலும் விதிமுறையி 
னெழுர்திறைஞ்சப் பூசையாற்றி 

வினையமுறுமா தவூ யிவணனீடர்த 
பரிசெடுத்து விளம்புகென்னப் 

பனிமதியிலுயர்கவிகை வேந்தேகே 

ளெனமுனிவன் பகர்வதானான். 

செங்கதிரோன் நிருக்குலத்திற் தேர்வேக்தே 

யார்வேட்டுச் சென்றவெல்லா 
மிங்கலையென்னாசளிட்பாய் மனுகுலத்தை 

விளக்கவரு மிசையார்வேச்தே 

மங்கையலாம்பதின்மருளர் மன்னாகின் 

வயினுதித்து வளர்வோர்தம்மிற் 

பங்கமறயான்மணக்க வொருதெரிவை 

தருதிகெடும் பரிதிவேலோய். 

என் றமுனியெழில்வடிவி னிழிவுகண்டு 
மனத்திகழ்ந்தே யியோமாகற் 

அள 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩.௦)



மிருகசிருங்களன் மணஞ்செய்த அத்தியாயம். 

பொன்றுவதாய்ச்சாபமின்று புசல்வனென்னு 

மனத்தெண்ணிப் புனிதனேசேண் 

மன்றன்மணிமுடியரச ரீன்றெடுத்த 

வனிதையர்தரம் வரித்தோலுக்கே 

யன்றுமணவிளைமுடிபபா ரஃதன்,றிச் 

தாதையரா லாவதுண்டோ. (௩௧) 

மாதவனேகினக்கவாசண் மாலையிடப் * 
பொருர்தினரை வழங்குவேனென் 

ளோதுதலுமுனிவனுவக தப்பரிசே 

யமையுமென வுழையணின்ற 

மேதுணர்வின் மூ.துமகளாம் காஞ்சுகியை 

நீயிர்தமுனிவற் கொண்டு 
பேதையர்பாற்சென் றிவனைக் காட்டியிவ 

ணுரைத்ததனைப் பேசுகென்முன். (௩௨) 

காவலவனுரைகேட்டுக் காஞ்சுகிமா 

தவர்ககொடுபோங் காலைதன்னின் 
மேவுமிடைகெறியதனில் வேதமுனி 
பொல்லாத வேடநீக்கி 

யேவலராகயமதனுங் காமிக்கு 

மெழில்வடி.வ மெடுத்தேயந்தப 

பாவையர் தம்முன்னடந்தான் காஞ்சு 

காதையுமாப் பரிசுசொன்னான் (௩௩) 

வந்தமுனிதிருவழகை வரிவிழியாற் 

பருகுவார் போலவாூக் 

கந்தமலர்க்கழைபிடியாக் காமனிவ 

னெனவிரகக் கவலைமீ தூரர் 

தெந்தையுளாப்படி தவரு இவளைமணம் 

புணர்வமென வெல்லோர்சாமுஞ் 
சிரதைவிருப்புடனெழுந்து கனித்தனியே 

காஞ்சுகிமுன் செப்பினாரால், (௩௪) 

அங்கதுகேட்டியல்வேர்த ஸிவன்வடி.வுஞ் 
செயலையுங்கண் டஇசயித்துப் 

பூங்குழலா ரணை வாயு மோர்பொழமுதின் 

மணம்புணர்த்திப் போதியென்னத்



மாகபு ராணம், 

தாங்கரியவுவகையொடு மின்னனையார் 
தமைக்கொடுபோய்ப் பன்னசாலை 

தீங்கறவேதகானெய்திக் தெய்வததச் 

சனைநினைந்தா னவனுஞ்சேர்ர்தான். 

சேர்ந்தவனைமுககோக்கித் தெரிவையனாம் 

பதின்மருக்குஞ் இறந்தவில்ல 

மோர்ந்திவணீசமைக்தியென வுரைக்திடலு 
மகமகழ்வா ஓம்பாதச்ச 

னேர்ந்துபசும்பொன்னாலு ஈவமணியி 

னிரையாலு கிமிடந்தன்னி 

லார்ர்தநெடுமாஸிகையு மரமியமுஞ் 
சாலைகளு மடைவிற்செய்தான். 

செம்பொனெடுக்கோபரமு முத்தணிக்க 
மூழுமுகப்புஞ் சிறக்கும்வண்ண 

மைம்பதுமாமனைவியாக்குக் தனிச்சனியே 

யில்லிடங்க எமைத்சபின்னர் 

ப்ம்புநெடுங்கொடிமிடையு மாளிகையிற் 

குடிபுகுந்த பரமூயாகி 

யும்பர்தருவெனக்தவத்கா லில்லறத்துக் 

குரியவெலா முதவினானே 

இனியபாற்பசுகிராச ளேவன்மட 

வாரேவமழ் கயைந்தமாந்தர் 

ஈனியுயார் தானியச்தொகுதி ஈவமணிகன் 

கலன்வெறுக்கை கானஞ்சாந்தம் 

பனிமதிபொற்றாய்பசும்பொன் பட்டாடை 
பரியங்க மனைசண்மற்றுந் 

கனிச்சனியோர்மனைகடொ௮ு மளப்பிலா 
மிகுவளனுச் தர் தூவாழ்க்தான். 

ஓங்குத்வமாமுனியு மொளிஞுடி வேர் 

தளித்திமொண் டொடியார்தாமும் 

விங்குகடற்சூழுூலகில் விண்ணவர் தம் 

பெரும்போகம் விரும்பித் அய் த்துப் 

பாங்குபெ௮முவகையொடு மில்லறத்தி 

னருக்தருமம்: பரிக்குகாளில் 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௪) 

(௩௮)



மிருகசிருங்கன் மணஞ்செய்த அத்தியாயம், 

வாங்குசிலைக்கைக்குரிசின் மாந்தாதா 
மகவாசை மனத்திற்கொண்டான். 

கானுறையுந்தவழுனிக்குக் கன்னியரைம் 

பதின்மரையுங் கணத்தினீர்தேன் 

மானிடர்சென்றறியாத வன தீ இிலவன் 

கொடுபோன மடவார்வாழ்தல் 

யானறியவேண்டுபெனசக் கடி.தெழுந்து 

விரைவினுட னருங்கானீந்தி 

ஞானமுனிசவுபரீதன் னாச்சிரமக் 
தனைக்கடி இ னண்ணினானே. 

முடிலுரிஞ்சக்கொடியாடு கோபுரமு 

மணிமுகப்பு முத்தமாலை 

யகிலமெலாநிலவெறிக்க வழகெறிக்கு 

மரமியமு மமரர்காட்டும் 

புகலரியமண்ணிடத்து சாகருறை 

யுலகத்தும் பொற்புநேரா 

மிகுவளனாயினவனைத்துங் சண்டுமிக 

வதிசயித்து வியந்துபுக்கான். 

புக்கவனோர்மனையிடத்திற் சென்றிட 
தாதைவரல் புரிச் துகோக்கி 

யக்கணமேசென்றிறைஞ்சு யகமூழுந் 

தன்மகளை யரசேனோக்கிச் 

செக்கமலத்திருவனையாய் கணவனொடு 

மிந்நெரொட் டீங்கொன் றின்றி 

யொக்கவுடன்வைகனையோ கேள்வெறுப்பா 

லெங்களையு முன்னினாயோ. 

இயம்புவாயெனத்தாதை வினவுதலு 
மகமகிழ்வா லேழைசொல்வா 

ணயம்பெறுநல்லுண்டியினி னவமணிப்பூண் 

கலன்வகையி னறையாரத்திற் : 
பயம்பெறுநற்பசுகிரையிற் சிலதர்சில 

தியர்தொகையிற் பசும்பொற்றாசில் 

வயஙகுவிருிதிகரறுவையி ல்லவாழககை 

தீனிற்ருறையாவாஜ்வு பெற்றேன். 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪4) 

(௪௨) 

(௪௩)



மாகபு ராணம். 

ஆனாலுமன த்திலொரு குறையடைய 

ளடியளே னஃதேதென்னில் 

வாளுடர் தருவனைய முனிபிரியா 

தென்மனையில் வாற்தலாலே 
பூராறுங்கருங்குழலெர் துணைவியர் தம் 

துணைபுணராப் புணர்ப்பின்வைக 

ரூனாகுங்குறையலது வேறுகுறை 

யில்லேனின் றனையையென்ளருள். 

அகர்கவுரைகேட்டிறைவ னயன்மனையி 
௮றையமக ளருகுசாரத 

தந்தைவரவினைக்கண்டு தாடொழுதா 

டனைக்குறையே தென்னச்சாற்ற 

முந்தவடிகதொழுசமக ஞனாகத்தபடி 

யவடானு மொழியக்கேட்டா 

னிர்சவண்ணமிறைவினவப் புதல்வியர்மற் 

ஹெல்லோரு மிவையேசொன்னார்- 

ஈன்றமடவாரெல்லா மிவ்வுரையே 

புசலக்கேட் டிகல்வேன்மன்னன் 

ரோன் ஜியபேருவகையினாற் மாய முனி 
தனைநாவிற் ஜொலையாதேத்தி, 

யான்றபேரன் பினொடு மயோத்இரகர் 
தனிலடைக்தா னரிவைமாரு 

மூன்றுமகவோரொருவர். முனியருளா 
லீன்னுசெல்வ முழுதுந்துய்த்தார். 

பெதற்றெடுத்தமகவுக்கு மகவுண்டாய் 

வழஹிவழியும் பெரி௫ண்டாூச் 

சுற்றமிகவாடூவு மகடவு 
Lor wid Gay HUGH MF GF Lp 

நற்றவனச்கேளிரொடு மாகமதி 
கீர்மூழ்டு ஈநலத்தின்வை௫க் 

குற்தமறநெடுங்கால மில்லறத்தின் 
பெருவாழ்வு கூடிவாழ்ர்தான். 

இத்தனையோர் தவப்பெருமை யிர்தமுனிக் 
Oe Br sour ஜென்னாவென்னி 

௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪)



௭௨ மிருகசிருங்கன் இல்வாழ்க்கையுரைத்த 
அத்தியாயம். 

லத்தலையோர்மடுப்புனலுட் பன்னீராண் 

டளவையெழா தாழ்ந்துமூழ்டி 

மெய்த்தவஞ்செய்திகொலை Por py 

மாகமதி விரிரீர்மூழ்குஞ் 

சுத்தமுறுதவப்பயன்கா ணெனவூட்ட 

மூனியெடுத்துச் சொல்லினானே. (௪௮) 

மீநகசிநங்களன் மணஞ்சேய்த அத்தியாயம் பூற்றிற்று, 

ஆட அச்தியாயம் ௧௯-ச்குத் திருவிருத்தம் ௫௦௪. 

ஒடை 

பதீனுன்காலது, 

மிருகசிருங்கன் இல்வாழ்க்கையுரைத்த 

அத்தியாயம். 
௨௨ 

பேரியற்கைமுனியுராத்த கதைகேட்டு 

மனருவகை பெரிதுகூர்ந்து 

தாரியற்கைமணிமவுலித் தனிவேந்தன் 

மூனிவரநீ முன்னஞ்சாற்று 

நாரியர்க்குள்வடமீனிற் கற்புடைய 

நால்வரொடு நவைதீர்வேதச் 

சிரியற்கைமாகிருங்க னில்லறத்தின் 
வாழ்ர்ததினிச் செப்புகென்னான். (௧) 

வேந்தனிதுவினாவு தலும் வேதமுனி 

வினாவினுக்கு விடையஞ்சொல்வான் 

மாந்தரினில்லலநெறியே யொழுஇடுவார் 

மண் ஸைகும் விண்ணும்போற்றச் 

சேந்தவிகபரமிரண்டுமீரிடத்தும் 

வமுவாஅ இறக்கத்துய்ப்பார் 

பார்தண்முடிப்பாரில்வரு மானிடருக் 
கில்லறம்போத் பலிப்பதுண்டோ. (௨) 

ஆதலினால்விடிவதன்முன் னறுகன்ன 

லெனத்அயிதீர்ர் தடைவிற்றங்க 

ணுதனையேமனத்தெண்ணித் தருமமொடு 
பொருணினைத்து ஈலிவுகீக்கி
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யேதமறுகிருதிதிசை தனிலொருசா 
ரேய்வீதி யெல்லையேகிக் 

காதுதனிற்பூணூலிட் டுத்தரிகக் 

தனைத்தலையிற் சட்டிமாதோ. 

வடதஇிசையைநோக்கியிருந் தொருதிரண 

நிலத்தினிட்டு வாய்மைகூறு 
அடனுமிழ்கல்காறதலோ டொழிக் துமல 

சலங்கழித்தங் கொல்லைநீங்கி 

யிட தகையாலெச்ல்பிடித் தியல்புறமண் 

ணள்ளியெடுக் திருநீராறறிற் 

தடமதனினீரையொரு பாத்திரத்தின் 
மொண்டகன்௮ சவுசஞ்செய்ய. 

அல்லஅபா த்திரமிலதே னீர்க்கரமாயி 

ஹஜொருமுளத்துக் கப்பால்வைூப் 

புல்லு௪சவுசக்கழிநீர் பெருகீரிற் 
கூடாத புலத்தைப்பார்த்தே 

யெல்லையினிலிருந்தெட்டிச் சவு௪சஞ்செய் 
திலிங்கத்.துக் கொருக்சான்மண்ணுஞ் 

சொல்லுகுதத்திற்கைம்கான் மண்ணுமிட்டே 
யிடஅகைக்குக் தொகைபத்தாமே, 

கையிரண்டுமுறக்கூட்டி. யேழுமுறை 
மண்ணிட்டுக் கழுவிப்பின்னர் 

அய்யதிருக்காறனக்கு மைக்அுமுறை 

களிஞன்மண் டெொட்டுத்தேய்த்து 

மெய்யின்டமுனஞ்சொன்னவிட மொருமுறை 
மண்ணால்விளக்கி விளக்குகீனாப் 

பையவிதியாலுமிழ்ச்தே யாசமன 
மூன்௮அமுறை பண்ணிப்பின்னா். 

வார்ந்தொழுகுதெண்ணீரைப் புதமெடுத்து 
மூகங்கமுவி வைமுள்ளேலுஞ் 

சேர்ந்தொழுகுபாலேனு முள்ளமரத் 

தருகுசென்று செல்வமாயுட் 
கூரி தமதிபுகழ்காந்தி குலப்பு தல்வர் 

வலியனைத்துக் கொடுப்பாயென்ன 
Ww 

(௪) 

(௫) 

(௬)



ore மிருகசிருங்கள் 'இல்வாழ்க்கையுளாச் த 
அத்தியாயம், 

நேர்ந்தசிறுவிரற்பருமை மீராறங் 

கூலக்கம்பு நெரித்துமாதோ, 

பல்விளக்கமதிற்காகா காளெய்திற் 
பல்கானீ ருமிழ்ந்துசுத்த 

நல்விதத்திலியற்கியபி ௭௫சமன 

கிதிமுடித்அ ஈதியுளெய்திச் 
சொல்லியசங்கற்பத்தின் முறைஞூழ்டச் 

சுரரிருடி பிதிர்க்கடம்மை 

வல்லமுறைதருப்பித்துக் கரையேறி 

மாடில்கலை யிரண்டுகூற்றி, 

உத்தரிகமொன்றணிந்து பின்னருஞ்சு த் 
தாசமன முதவித்தங்கள் 

பத்திபெ௮குலாசாரப் படி பூதி 

கோபியொன்றைப் பாலரந்தீட்டிச் 

சுத்தமுறுமருக்கெயத்தோ டியன் றசந்திக் 
கடனனைத்துச் துலங்குவான்மீ 

எத்தமனமாவதன்முன் கடிதியற்தி 
யருக்கனெழு மளவுமாதோ, 

நலம்பெறுகாயத்திரியை ஈனிசெபித து 

வானிரவி ஈணுகுங்காலைப் 

பலன்பெறவேயுபதானம் பண்ணியபி 
ஞதனமும் பரிந்துசெய்அு 

வலம்புரியுமோமமுடித் தாங்கயெனற் 
மூனமது வழங்கெங்கன் 

றலம்புகழ்காலத்திலொரு கூ௮தள்ளி 
யிருகூறறின் மறையுஞ்சா த.றி. 

புற்தருப்பைசமிதையிவை போய்க்கொணாந்து 
முக்கூற்றில் வருத்தமின்றிச் 

சொத்றகநெறிதனிலெய்தும் பொருளீட்டி 
யதன்பின்சொன் னாலாங்கூற்றி 

அற்றபுனலாடியுச்சிக் கடன்கழித்துப் 
பிரம்வெச்ச முவந்துசெய்த 

(௮) 

(௯) 

(௧௪௦)
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பிற்றையினிற்றேவருக்கு சகிருடியர்க்கும் 
பிதிர்க்களுக்கும் பெருநீர்ஈல்கி. 

சீரியகன்மனையெய்தி யாதித்தன் 

கவுரிமால் திறலார்வேழப் 

டோர்முசத் அவிகாயகன்பி லுருச்தினே 

டைவளனாயும் பொறையினாற்றி 
கேருடனேடஞ்சவெச்சஞ் சுவானபலி 

காகபவி டெடியபூத 

மாரவதவிபெலியோ டனைத்துள்ள 

பூதபலி யடங்கச்செய்தே. 

புறக்கடையின்வர்தெய்தி யதிதியர்தம் 

வரவதனைப் 1 Ly HE AIG Gy. 

யறத்தினர்வர்தாலவர்க்குத் தேவரைப்போற் 

பெரும்பூசை யளித்துப்பின்னர் 

சிறப்புடனேபுனிதவிடக் தானதொரு 

பொற்கலத்தைக் திருந்தவைத்தே 

யுறப்பரிவாற்கீழ்திசையே நோக்கியிருக் 

அரையொன்று மூரையானாக.. 

ஈன்றவர்கள்குரவரொடு முதியேரர்க 

ளிளஞ்சுருர் விருந்தரென்று 

மான்றமுதுநோயாளர் கருப்பமுறு 

மடவார்க ளாதியானோர் 
தோன்றிடமுன் ஏய்ப்பித் அப் பஞ்சபலி 

பிராணாதி சொன்னவைந்து 

மூன .றியவாகுதிமுதலா யுரைத்தவிதி 
யத் சனையு மோர்ஈ்துசெய்தே. 

முந்துபழஞ்சோருதி விழுப்பமிலா 

வத்.துணையு முழுஅரீத்தச் 
எந் அநறுநெய்வெண்சோ றட்டகறி 

யித் துணையுஈ் தெறுவிதன்னாற் 

றந் திடவேயினியக தி மூதலருந்திப் 
புளிப்பெரிப்போ டுப்புச்சார 

(ss) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪)



௭௭௬ மிருகருங்கன்' இல்வாழ்க்கையுரைத்த 
அத்தியாயம். 

வெர்தக திஈடுவருந்தி யந்தியத்திற் 
பாற்திமோர் விளம்பத்துய்த்தே. 

குண்டிகைக்கைப்பகவருக்குக் குக்குடவண் 

டத்தளவாய்க் கொள்ளுஞ்சோற்லுப் 
பிண்டமிருகாலாகு முயர்வானப் 

பிரத்தருக்கவ் விரட்டிபே௪ி 
னெண்டிசையும்புகழ்ர் திடுமில் லறத்இணருக் 

கெண்ணான்கென் றியம்பலாகுக 
சண்டுஅுகைத்தலப்பிரம சாரிக்கு 

வயிறுகொள்ளு மளவுந்தானாம். 

ஒதியவிப்படியருந்தி யுத்தரா 

போசனமூ முதவிப்பின்னர் 
கோதறவேமண்டொட்டுக் கையொயவொய் 

கால்கழுவிக் குற்தநீங்கி 

நீதியிற்சுத்தாசமனம் பிராணாயா 

மஞ்செய்து நிலத்தின்வைக 
சாதனையுண்ணினைந்துகையா னாபிதலர் 

தொட்டுரல்லா சமனஞ்செய்து. 

தாம்பூலம்பெரிதருந்தித் தற்பரத்சைச் 

சர்இத்.து.த் தகைமையோடு 

மாம்பொருள்சேர் நூல்பார்த்தே யறுகூறு 

மெழுகூற௮ு மடைவினீக்கி 

யோம்பு௮ுதன்மனைவாழ்க்கைக் கு௮ங்கருமத் 

திடைபோயெண் கூறும்போக்கி 

வாம்பரித்தேர்க்கதிர்க்கடவு ளஎத்தமன 

வரையடையு மளவுமாதோ. 

தெண்ணீரிற்கால்கழுவிப் புனிசனாய் 

மாலையிற்செய் கடனலுக்தீர்ந்தே 

யுண்ணீர்மையாகச்சா வித்திரியை 
யுரித்தோன்௮ மளவுமோிப் 

பண்ணியதோருபதான மோருமபி 

,வாதனங்கள் பரிந்துசெய்து 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮)



மர்க்பு ராணம். 

புண்ணியவேள்விச்சாலை Las Havent 

தித்தொழிலும் பொருந்தச்செய்தே. 

விருந்தினொடுமிரவருந்தி யாசமனக் 

தொழின்முடித்.அ மெல்லிதாகப் 
பொருந்தியபஞ்சணையேறிக் கு௮முனிமான் 

மழூச்குநகன பொருவிலாத 

URC EA FBC DEI GH SS 

னிவரையெண்ணி வயினதேயன் 

மிருந்தியமர்திரஞ்செபித்துச் சவனடிக் 
சாமரையிணைமேற் சிர்தைசெய்தே. 

கிறைகும்பத்திபமிவை வழுவாமற் 

றலைமாட்டி னெறியின்வைத்து 

முஹையொன்றுமொழிந்தபடி சட்டிசையிற் 

றலையாக முல்லைஞாரற் 

கறைவென்றவேனெடுக்கட் சலாமஇிபோற் 

DU BOTS கலவைககொங்கைப 

பொறைகொண்டமுண்மருங்குற் பூவையொடுக் 

அயில்வதுவே புலமைத்தாமால். 

தன்மனையிற்றுயில்கொள்ளித் சட்டி சையிற் 
றலைவைக்கத் தாழாகேய 

மன்னியமாமன் மனையிற் றென்றிசையிற் 

மலைவைக்க வதிர்தஷவூர்விட் 
டன்னியமாம்பதியடையின் மேற்றிசையிற் 

மலைவைக்க வவையேயன் றிப் 

பின்னர்வடக்கொருக்காலுக் தலைவைக்க 

வாகாதரம் பேசுங்காலே. 

சொல்தஇமுவாவிரண்டினும்பின் சொல்லாத 
காட்களிலுர் தோகைமானாப் 

புல்வியிடுமுறையொழிக்து ஈல்லதின 

நல்லோரை புகுதல்பார்த்.௮ 

வல்லனையமுலைசேர்தன் மரபாகு 
முன்னொடுபின் ஸணியாமமாத்றி 

(௧௯) 

(௨ ௦) 

(௨௧) 

(௨௨)



௭௮  கற்புநெறியுரைத்த அத்தியாயம். 
யல்லினிடையைஞகூன்௮ காழிசையும் 

துயில்புரித லழூற்றம்மா. (௨௩) 

இர்தவண்ணநீதியினி லொருசிறிதந் 

தவமும லியற் தினோர்கள் 
கந்தமலர்கான்முகத்தோன் பேரவையி 

னெய்திநெடும் காலம்வாழ்வர் 
சந்ததமுமாிருங்க னிவ்வண்ணந் 

தவருமற் பரிக்கமற்றைப் 

பைந்தொடியார்கால்வருக்தங் கற்புகிலை 
நின்றபடி பகர்தல்செய்வாம். (௨௪) 

மீநக சிநங்கன் இல்வாழ்க்கையுரைத்த அத்தியாய ழறிறிற்று, 
ஆ. அத்தியாயம் ௧௪-க்குச் இருவிருத்தம் டு௨டு. 

ef 

பதினைந்தாவது, 

கற்புதெறியுரைத்த அத்தியாயம். 

  

அன்னவூர்தியு மாஜியஞ்டுசெல்வனு ம் 
கன்னலூறுசொற் காரிகைபாகளனு 

மென்னுமூவர் முதலவெத்தேவுந்த 
மன்னுகாதல ரென்பர்மடந்தைமார். (௧) 

பித்தனாயினும் பேதையஞயினலு 
மத்தனாயினு மாண்பிலனாயினு 

முத்தமத்திரு வொப்பவர்கேள்வர்தம் 
பத்தியோடவ ரேவற்படிகிற்பார். (௨) 

பிணியனாயிலும் பெற்.றியைநீக்குறுந் 
தணியன்மாந்து தகைமையனாயினு 

மணியிலாதவ ஞாயிலுமன்பர்தம் 
பணிவிடைத்தலை நிற்பர்சற்பாவைமார். (௩) 

அழகுமின்றி யறமிகுமுப்புறு 
இழவஞையவன் இட்டியகுட்டநோய் 

பழவினைப்படி யெய்திலும்பாவைமார் 
மழவனென்ன மடூழ்ஈரையெண்ணுவார். (௪)



மாகபு ராணம், 

ஒன்றுகேள்வ ருளத்தின்மகிழ்ந்தொன்றை 

ஈன்.றிதென்றிடிற் ரூமுநன்றென்பரா 

லன். ௮ுதிமையென் முல.துதீமையே 

யென்௮கூறுவ ரேத்தருங்கற்பினார். 

ஊமன்பங்கு செவிடனுறுப்பிலி 

வாமனன்குரு டன்னெனவைூஇனுக் 

தாமவார்குழற் றையனல்லார் தனிக் 

சாமனென்னக் கணவரைப்பேணுவார். 

ஏதிலானோ ரிளையவனின்புற 
வோதினா௮ முறுபொருளீயிலும் 
பீதிசெய்யிலும் வன்பிற்பிடிக்ொள் 
காதல்செய்திடார் கற்புடைமா தரே. 

ஆனகேள்வ னடாததுரைப்பினுர் 

தானெழுக்துட முக்இப்புடைப்பிலு 

மூனமேபடத் தாள்கொடுதைப்பினு 
மோனமாகுவர் முல்லைமடர்தைமார். 

தன்கரத்திற் றலைவனளித்திடு 

பொன்கரத்தல் பிறரைப்புகழ்ர் திடல் 

வன்கரத்திற் சலுகட்வொய்விடல் ' 
மின்கரக்கு மிடையார்கிரும்பிடார். 

மண்ணினும்பெரு வானவரென்றும்வாழ் 

விண்ணினுகிக ரில்லாவிடலைகா 

னண்ணிலுமவ னாயெனவெண்ணியே 

சண்ணினோக்கார் கணவளையேத்துவார். 

கொண்டகேள்வன் குறிப்பறிஈந்தே. றக 

ருண்டிபேணி யுவப்பனவூட்டுவார் 

கண்டுகேட்பிலுங் காதலன் மேற்றவ 
அ௮ண்தொனென் அராயார்மடந்தைமார். 

அ௮ன்பாகெஞ்ச மஞரொடுமின்னலாய்த் 

அன்பமுற்றிடிற் மூமுந்துளங்குவா 
ரின்பமன்னவ ரெய்திடிலப்பொழு 

தின்பமெய்அவ ரேத்தருங்கற்பிஞார். 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧௦] 

(௧௧) 

(௯)



௮/0 கற்புதெறியுரைத்த அத்தியாயம், 
ஊுகேள்வ ௬௮௬ வையாறொடுஞ் 

சோய்க்குமுன் ap Oo or gue gnu த்திடார் 

வேரோரில்லில் விழவிற்றனிச்செலார் 
BT OLA tp eu seo Gav. 

காந்தனுக்குமுன் கண்டுயில்கொண்டிடா 

ரேச்தலுக்குப்பின் னின்றுயிலேற்றெழார் 

சார்ந் துவேறோர் சயனத்திற்றங்கிடார் 

பூர்தண்வார்குழற் பூவையரென்பவே. (௧௪) 

தங்குகேள்வரை மீன்றெடுத்தார்தமைப் 

பங்கமற்ற பகவரையோகமாத் 

அங்கரீதிக் குரவரைாத்தொன்முறை 
ம௫்கைமாதர் வழிபட்வொழ்வரால். (கட) 

தோய்ர் தகேள்வனோர் தோகையைச்சேர்ச்டிற் 
காரய்க்துமற்றவ ளோடிகல்காட்டிடா 

தேய்ர்துநட்புற் நிணங்கியிருப்பரால் 
வேய்ந்த பூங்குழன்மெல்லியலார்களே. (௧௬) 

சேயகால மகன் றிடுசீரியோன் 

போயதேயத்திற் றீங்குபுகாவண 

மேயகல்வரம் வேண்டுமென்றெண்ணியே 

தூயதேவைத் தொழுவர்கணங்கைமார், (௧௭) 

கொழுரன்மாண்டிடிற் கோகையர்செந்தழற் 
ளெழுஅமூழ்தத் துணைவனரகிடைத் 

தழுவினன்னெனி ஸுக்தடக்கைபிடித 
தெழுதியென்னத் அரக்கத்தினேற்றுவார். (௧௮) 

சணவன்வேந்ூர் கலந் இிகொலையிற் 

பணைமுலைக்குக் கலவைபரிர் திடார் 

மணமலிந்த மலர்க்குழல்வைத்திடார் 

துணைநெடுங்கணுச் கஞ்சனந்தொட்டிடார். (௪௯) 

காயமல்கக் கவினனிதாங்கிடார் 
தூயபாக்கொடு வெள்ளிலைதுய்த்திடார் 
மேயஜண்டுசல் வெள்ளைபுளைந்திடார் 

சேயுநுண்மரும் குற்றிருமாதமே. (௨௦)



மாரகபுரர்ணம், ௮௧ 

ேேவேறு. 

பூத்திரமுதனாடன்னிற் புலைச்சிபோன்மகளீர்£ீங்கக் 

காத்திமமெற்றைராளித் கலைமறையாளரான்ரோர் 

நீ த்திரிமளவுமேக கிறைர்திடுமூன் ௬நாளிற் 

பார்த்ததிற்பாதிரீங்க காலினீர்ப்படிவதாக. (௨௧) 

தூய்மையற்றிரொண்மூன்றுஞ் சூதாடல்புனலின்மூழ்கல் 

திமைபெற்றெழுதலெண்ணை தேய்த்இடல்பல்விளக்கல் 

வாய்மைசொற்றிடரகைசத்ச லோடன்மண்ணகழ்தன்மற்று 
மாய்மனத்தாலுந்தேவை யரிச்சித்தனினைத்தல்பின்லும். (௨௨) 

சூதகமுற்றாடன்னை த் தொட்டுடனிருத்தல்பேசல் 

பாதையினடத்தன்மற்றோர் பதியிடைத்இருகாட்காண்டல் 

சிதமென்கலவைபூச றிவாவினிற்றுபிறன் முற்று 
மாதருக்கடாததென்ன மனுமுதலனைத்துமோதும் (௨௩) 

மருவியநாலாநாளில் வயல்குடீர தனின் மூழ்க 

யிரவியைகோக்கிப்பஞ்ச கெளவியமினிதுதய்த்துத் 

திருமனைபுனிதமாக்கிச் சென்ற தற்புகுர் துவேண்டும் 

விரைஈறுங்கலவைபூசிக் காதலன்விரும்பவைகல். (௨௪) 

நயர் துடன்கருப்ப முற்றாற் நீயவர்நட்பு த்தீர்ந்.து 

பயங்கொளும்வேடக்தன்னைப் பார்த்திடாதொழிந்துபல்கா 

லயர்ர்திடவஞ்சஞ்செய்வார் சூழ்ச்சியையறிந்தகற்றி 
வயங்கெயகுளவிமேன்மேல் வளர்ந்தடுவண்ணஞ்செய்தல். (௨௫) 

இப்படியுரைத்தகற்பி னியலபினேடொழுகயென்று 
மப்படிவாழவல்ல வணங்கனார்கணவரோடு 

மெய்ப்படியிடத்தோரேத்து புகழினார்விளங்கிப்பின்னர் 

பொய்ப்படிவத்தினீங்கிப் பொன்னுலகடைர்துவாழ்வார். (௨௬) 

வேறெடுத்தோதத்தக்க விரதமாஈதவக்தானேது 

கூறிடுர் தருமமேது குறிக்கொளுஞ்சமா தியேஇக் 
கறிலாத்தீர்த்தந்தானே தயாகமேதிவைமற்றெல்லா 

நா௮பூங்குழலார்தங்கள் ப.தியெனசயப்பார்மன்னே (௨.௪) 

மணமகன்மகிழப்பெற்ற மடர்தைமார்தேவரின்பல் 
கணமலியுலகற்றுய்த்துக் சடையினின் முச்திசேர்வர்



௮௨ மிருகசிருங்கன் மகப்பேநுமாத்த அத்தியாயம். 

துணைவனால்வெகுளப்பெற்ற தொடிக்கையார்நரூற்றுன்பம் 

புணரிசூழ்புவியிற்றுய்த்துப் பின்னருஈரகிற்போவார். (௨௮) 

அதலாலிவைகளெல்லாம் கடைப்பிடித்தருந்தவத்.து 
மாதவன்மனைவிமார்க ணால்வருமரபினின்று 
நீதியின்வழாதுகற்பி னிலையினில்வாழ்க்கைகோர்து 

தீதறகோற்றுநாளுஞ் சிறர்தினிதிருந்தார்மாதோ, (௨௯) 

கறிபுநேறியுாத்த அத்தியாய ழற்றிற்று, 
ஆ. அத தியாயம ௧௫-க்குச் இருவிருத்சம் ௫௫௪, 

_._ ௮4௨-_- 

பத்னுறவது, 
மிருகசிருங்கன் மகப்பேறுரைத்த அத்தியாயம். 
  ஸ் Oe 6 — இ: “ 

இங்கிவர்கள்வைகலு மிசைக்தினிதுவாழ்சாட் 
டிங்கணுதன்மெல்லியல் சுவிர்த்தைதிருவொப்பாள் 

பங்கமிலாகற்கெக முச்சமொடுபார்க்க 

மங்கலநல்லோரையினின் மாமகவையின்றாள். (௧) 

வர்தமசவின்வதன மாமுனியுகோக்கி 

முந்தியதவத்தினின் முளைத்தபயனென்னா 

வந்தமில்பிதிர்க்கள்கட னற்றதினியென்றே 

சிந்தையின் மகழ்ச்சியொடு-பின்னுமிதுசெய்தான். (௨) 

மேலிவணியற்றிடு தவத்தின்மிருகங்கள் 

கோலியவனைத்தறி யெனத்தனிகுறித்தே 

G தாலடனுரிஞ்ச மென வெண்ணிய BG ழ்ந்தே 

பாலன்மிருகண்டுவென வேபெயர்பகர்ந்தார். (௩) 

விண்ணிடைமதிக்கலை வளாந்ததெனவேதப் 
புண்ணியன்வளரந்துபுரி நூலதுபுனைந்தாங் 

கெண்ணறுமறைப்பருதி யாவையுமுணர்ந்தே 

மண்ணினிடையமுற்கலன் மருத்துதியைவேட்டான் (௪) 

மாதுகமலைத்திருவு மன்னியதவத்தா 

லோதமுறைநீதிமறை யுத் தமனையீன்றாள் 

காதலன்வளர்ர் முனி சண்ணுவனளித்த 

பேதைகலையென்னுமொரு பெண்ணினைமணந்தான். (௫)



மாகபுராணம். 

வயங்குவிமலைத்திரு மடந்தையுமனத்தே 
குயர் அசுமதிப்பெயரி னன்மகனையின்றாள் 

பயன்கெழுகுமாரனும் வளர்ந் துமறைபல் சித் 

தயங்கெசுமந்துமகள் சத்தியைமணந்தான். 

அனசுரசைத்திருவு மன்புமிசவோங்க 

மானசுவிர்தன்றனை wtp Ball Roof ax cp 

ஞூனமில்குமாரனும் வளர்ச் துமறையோதிக் 

கானுறைதவப்பிருகு கன்னியைமணந்தான் 

தின்குமரர்சால்வரொடு தானுமிகவாழ்வுற் 
வின்பமுறவேள்விக ஸியற்றல்புரிவித்தே 

யன்பினிவரோடினி தமர்ச்துமனைவாழ்க்கை 

அன்பமறவேதமுனி அய்த்தொழுகுகாளின். 

ந்தையுமவித்தமுனி மூத்தமகவன்றி 

மைந்தரொருமூவரு மகப்பெறுதன்மேவ 

வர் தவிளையோர்களு மருங்குறைகணீக்கித் 

தந்தையிலருங்கலை தழைத் திடவளர்ந்தார். 

ஈங்கவர் தழைத்தொழுகு மெல்வையினில்வல்லே 

வீங்குசவவேதழுனி யாமிருகிருங்கன் 

பாங்குபெறமாகமதி பல்களையோடாடத் 
தேங்குபுனராங்குமொரு தேவைவழிபட்டே. 

வைதிககெறிக்கணுஅ மாவிரதமாற்றி 
யெய்தியதுமூப்பென விகழ்ர்துமனைவாழ்வைக் 

கைதவமறுத்தொழுகு கற்பின்மடவாரை 

பொய்தவிரரும்பு தல்வ ரம்மனைபுகுத்தி. 

உற்றபெருவேள்வியழ றன்னையுளடக்கி 
ஈற்றவம்விரும்பின னெழுர்தடவிஈண்ணிப் 

புற்றழையருக்திமிரு கத்தொடுபொருந்திக் 

கற்றரைதுயின்றுவிழை வற்றுடல்கழிர்தான். 

பொன்னுடலெடுத் துலகு பூத்தவனிருக்கு 

மன்னவுலக்தினவ னோடி.னிதினாச. 
வுன்னரியகற்பமவ ணுற்௮ுவிருபென்லு. 

. மன்னியவிரிஞ்சன்மச னாய றிவன்வந்தான். 

(௬) 

(or) 

(4) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩)



௮௪ மிருக௫ருங்கன் மகப்பேறுரைத்த அத்தியாயம். 

வந்தபினிதாகனெனு மன்னவிருடிக்2க 

யந்தமறுஞானகிலை முத்தியறிவித்.து 
மூர்தைவரனன்றுரை மொழிப்படிவழாமற் 

இர்தைமலமற்றுவிழை இற்பாமடைந்தான். (௧௪) 

வறு, 

ஈண்பின்மைந்தர்த மனையிடைநால்வருமிருந் து 

பண்பினிற்சில காளொபெருவங்கள் கழிய 
வெண்டருத்தியிற் கருங்குழல்வெளுச் அப்பல்வீழ 

வொண்பொன்மேனியுர் திரைவரமூப்பினையுற்மூர். (௧௫) 

ஈன்றதாயாமூப் பெய்தியவியல்பையுங்கண்டு 

தோன்றலின்றித்தான் ௮யருறுதன்மையுக்துணிந்தாங் 

கான்றகேள்வியான் மிருகண்டுவென்பவன றிவான் 

மூன்௮ுகண்ணிறைக் காசியிம்செலவதுமுயல்வான். (௧௬) 

முயலு?மல்வையி லந்தசாடரசுசெய்மு தல்வன் 

கயலுலார்திரைக் கங்கைசூழ்காகியம்பதிக்கே 

யியலுந்தானையோ டேகிமொசனற்றுணையாய் 
மயலெலாமற் நோ ற்றவனேடெமஇ த்தான். (sar) 

மதித்துத்காயரோர் சால்வருமருத் அதியெனப்பேர் 
விதித்சததன்னுடைமனைவியும் வியர் அபின் செல்லக் 

கதிச்சகாதன்முன் னேடுடக்காரியைகோக்கித் 

அதித்தமாதவனெழுக் தனன் வழிதளைத்தொலைப்பான். (௧௮) 

பெருத்ததண்டக வன த்திடைப்பருவழிதொலைத் து 

வருத்தமுற்றிடி. லன்னைமீர்மங்கையோடீச 

னருத்தியோடம ரானந்தக்கானனத்தமைதி 

யுரைத்தல்செயகுவன் கேட்டிரொன் நினையனவுரைப்பான். (௧௯) 

Ga ow. 

தாயிலவர்க்கும் தந்தையிலாதே தளர்வோர்க்கு 

கோயுடையார்க்கு நுண்பொருளில்லா வறியோர்க்கும் 
வாயினிகழ்ர்£த தங்களைகள்ள மறுதேயம் 

போயினருக்குங் சாசியலாதே புகலுண்டோ. (2.0) 

பேதையருக்கும் பாவவச௪த்தைப் பெற்றோர்க்கு 
wor MHEG மாஅயர்மிச்ச வடைர்தோர்க்குஞ்



ம.ாரகபுரரணம். 

சாதலணித்தாய் மேனிமெலிந்தே தளர்வோர்க்கும் 
பூதலவைப்பிற் காசியலாதே புசலுண்டோ. 

நிந்தனைசெய்ய மானமழிந்தே நின்றோரக்குஞ் 

சிர்தையுணர்ந்தே வே௮தவங்கள் செய்வோர்க்குஞ் 
சந்ததியஸ்றித் தாயமொறுக்கத் தளர்வெய்தும் 

புர தியினர்க்கும் சாசியலாதே புகலுண்டோ. 

G as w- 

அன்ன தலத்தைந்துகுரோ சத்தளவி 

னவதரித். து வைகினோர் சண் 

மின்னுமதிவேணியரன் றிருவருளா 

லஇமாயை விட்டுநீங்கி 

மன்னுமனசங்கற்ப விகற்பமொழிர் 

தானந்த மருவலாலே 

துன்னரியவானந்த கானனமென் 

றவ்விடத்தைச் சொல்வர்மாதோ. 

அத்தலையின்மருவினார்தன் கன்மமல 

மவித்திருக்? த யரும்பாவண்ண 

முத்திதருமுழுழுதல்வன் மோகாந்த 

காரநிலை முனியுந்தீபஞ் 

சுத்தமு௮ுமகலேச னென்னுணெரு 

இவொக்கினியாற் சுடுதலாலே 
சத்தியமேயவ்விடத்தைப் பேசரிய 

மசானமெனச் சாற்றுவாரால். 

ஈண்டுபிறவிப்பெருகோய் மானிடரத் 

தலையடைர்தே யிறக்குங்காலைக் 

கோண்டருவெண்ணிலவெரிக்குஞ் செம்பவளக் 

காடனைய கொழுங்கோடீரத் 

தாண்டகைவந்தருகெய்தி யவர்முடியை 

மடியிருத்தி யன்பினோடுக் 
தீண்டரியவலதுகன்னத் தோங்கார 

முரைத்துமுத்தி சேர்க்குமன்றே. 

யோகத்தாற்சமாதியினாம் இவ தருமத் 

தாற்றழலி ஓறவேரர்செய்யூு 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



௮/௬ மிருகசிருங்கன் மகப்பேறுளாத்த அத்தியாயம். 

மியாகத்சாலெய்துபலன் ற்ருகாசி 

யெல்லையினி லினிதுவைூல் 

மோகத்தால்வெகுளியினான் மடமையினான் 

மு.அமூப்பு முற்றியெய்்அஞ் 
சீசாகத்தாற்பல்பிணியால் வறுமையினாற் 

அயருழலார் சொல்லுங்காலே. (௨௬) 

சன் நினையபலகூறி வழிதொலைக்குர் 

காயர்தமக் கிளைப்புமாற்றித் 
துன்றுமலர்ப்பொயமிலுடுத்த வடகாசி 

யெல்லைதனிற் அயரநீங்கச் 

சென்றுமணிகன்னிகையாஞ் செழும்புனலி 

னினிதாடிக் தேவராதிப் 

பொன் தியகற் பிதிர்க்கள் சட 

னீமுககியமங்கள் பொருந்தச்செய்தான். (௨௭) 

அக்காலையாதுலர்கட் கன்னதா 

னாதிமுத லனைத்துமீக்து 
முக்காலமுங்கடந்த முதற்பொருடன் 

விருக்கோயின் முன் றிலெய்தித் 

தக்கார் தங்குறைதீர்க்குர் தூண்டி வினா 

யகனடியைக் தாழ்ர்அுபோற்றி 

யிக்காருந்தறிபயறு மோ தகமெள் 

ஞண்டைபொரஜி யிளரீரீந்தான். (௨௮) 

கரியகிறக்கஞ்சுகத்துக் காலவயி 

ரவனடியைக் கருதியேத்தி 

விரியுமவணமைந்துள்ள பரதேவ 

ரனைவமாயும் விரும்பிப்போற்றி 

வரிபரர்தவிழியுமையோ டிருர்தவிசு 
வேசரடி வணக்கஞ்செய்தான் 

நரைவிரவுகுழற்றாயர் நால்வரொடு 

மனைவியொடு ஈவையிலாதான். (௨௯) 

தோத்திரங்கள்பலவோதுித் தொழுரக்தோறு 
மானந்தர் துளும்பிக்சகண்ணீர் 

நேத்திர த்தின்வழிசேர் கின்.ருடப் 
பின்னரோர் மனையினெய்இக்



மாகபு ராணம், 

கேத்தரத்திலுணவொழிதல் தயிலொழித 
லிவையியற்றிக் கிலேசநீங்கி 

மாத்திரைப்போ தளவுமவற் கழியாம 

னியமத்இன் வழியினின்ருன். 
வைகறையிலெழுந்துகங்கை மணிகர்ணி 

காதீர்த்த மருவியாடித் 

அய்ய தவவேதியரோ டூடனுறைந்து 

குரோசமைந்துட் சொல்லப்பட்ட 

வையர்திருப்படி வமாஞ் சிவலிங்க 

மத்துணையு மறிந்துபோற்றிப் 

பொய்யிலவன்றன்யெயரா லொருவலிங் 
கத்தையங்கு பொருந்தச்செய்தான். 

அ௮ந்தமிருகண்டலிங்கத் தயலாக 

வன்னையருக் தத்தம்பேராற் 

புந்திமகிழ்ச்கொருகாலு இவலிங்கக் 

திருவுறாவும்.பொருந்தச்செய்தார் 
சந்தமுலைமருத்துதியு் தன் பெயரா 

லொருலிங்கக் தாபிக்கதிட்டாள் 

சந்தையுவந்தனுஇனமும் புனிதரீ 
ராடிவைகித் இளைத்தார்மன்னானா. 

உணங்குபெருமாதவர்க ளோராண்டிப் 

படிக்கழிய வொருகாடன்னிற் 
கணங்கொள்கயலுகழுமணி கருணியெனும் 

பூர் துறையிற் கங்கையாடி 
யணங்குதருஈண்பகலி லாதவத்தின் 

மெலிர்தமலன் கோயிலெய்இ 

வணங்கியகையின ராகி வலங்கொண்டு 

சந்நிதியின் மறுவுங்காலை. 

அடைர்திடமூப்பசுனாலு மாசவத்தின் 

கதிர்வெதுப்பு மழலினாலு 

மடர்தையராந்சாயரொரு நால்வருர்தம் 

வசமழிர்து மயங்கிவீழ்ந்து 

கடந் துயிர்போமெல்லையினிற் கடிதடைந்து 
கேசவற்குங் கட்டா வள்ள 

௮௭ 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௬௨) 

(௩௩)



௮௮ மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியாயம். 

லிடைந்தவருக்கருள்சுரப்ப வின்னருளால் 

வந்தெய்தி மீதுசெய்தான். (௩௪) 

விழிந்திவொர்தந் தலையைப் பொற்குரங்கின் 

மிசைவைத்அ விருப்பினோடு 

ஈளிக்தபரே.இித் தவலை மதிக்கலையி 
னமுதமுக ஈளினந்தோய்ப்பசத் 

துளிஈ்துகறைபிலிற்றிதழி முடிசாய்த்துக் 

கொழும்பவளச சோதிவாயாத் 
றெளிர்திகொன் மறைப்பொருளாக தாரகத்தை 

வலச்செவியிம் செப்பினானால். (௩௫) 

மீநகசிநங்களன் மகப்பேறுரைத்த அந்தியாய ழற்றிற்று. 

ஆட அத். இயாயம் ௧௬-க்குச் இருவிருத்தம் ௫௮௯. 

பதினேழாவது, 

மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியாயம். 

oe DIOGO 

ஆங்கணிறந் இடுமால்வரை யறிவுற்றிடுமைந்தன் 

ருங்கெயெடுத் தீமத்தொழில் தனைநீதியின்முடி ச்சே 

பாங்காயொரு குமரன்றனைப் பயர்தேயவன்றன்னுற் 

நிங்கொனறிய காலன்றனைச் செற்றானெனவுளாத்தான். (௧) 

கற்பின்றலை யாய்நின்றவள் கணவனிதுகூற 

வெற்பொன் திய புயவேர்தனலும் வெரிதெடுத்துரைப்பான் 

பொத்பொன்றிய காலன்றனைப் புதல்வற்கொகெடத்த 
னற்புங்கவ னுரையென்றலும் வ௫ட்டனிதுகவின் மான். (௨) 

மாண்டோர்பெருங் கடனாற்திய மறையாளனுமங்கன் 
௮ாண்டாவிளக் கனையாளொடு பலநீர்த்துறைதோய்ந்தே 

பூண்டாதர வத்தோடொரு புதல்வற்பெறவேண்டி 
யாண்டேபல கழியத்தவ மதினின்றுபசரித்தான். (௩)) 

விதியாநிலை பெற்றோங்கய மிருசண்டுவின் றவச்தான் 

மதியார்சடை முடிவானவர் மகிழ்வோடவணெய்தி 

யதிமாதவ முயல்போய்வர மதுகல்குவன்வேண்டென் 
றெதிராய்மொழி தலுமன்னிலை மறையோனிதிசைப்பான். (9°)



மர்கபு ராணம், ௮௯ 

௮ிய்யாசர ணமலாசர ணாதிசரண்மழுவார் 
கையாசர ணடியேனிது காலத்தினதளவு 

மையார்மழை யறவாடிய பயிர்போன்மகவின் றி 

நையாவுள மெலிர்தேன்மக வருள்வாயெனகவின்றான். (௫) 

(2 610 று. 

தீயமகவாயொருநூருண் டிருக்குஞ்சிறுவனளிப்போமேர் 

தூயமகவாய்ப்பதினாருண் டிருக்குநதோன்றலளிப்போமோ 
யேயதவத்துமா தவனே யேதுவிழைவிங்கியம்பென்னப் 
பாயும்விடையானுவர்துரைப்பப் பரமமுூனிவனீதுரைத்தான் (௬) 

புன்மைமகவையான் வேண்டேன் பொருச்துவயசகுறைந்தாது 

ஈன்மைபயக்குகல்லுணர்வு நன்னீதியினானிலம்புகழுர் 

தன்மைபயக்குமொருமகவைக் தரவேவேண்டுமருளெனனத் 

தொன்மைமறையோனிரர்திடலுர் சோகைபாசன்சொல்லுவளால். 

ஈன்று$ீவேண்டியபரிசே ஈவைதீர்குண த்துஞானகிலை 

யென்றுமுடையவொருமகவை மீரெட்டாண்டேயிருப்பதற்குத் 

அன்றுதவத்தோயினிதளித்2தன் அயரந்தீர்ந்துவாழ்தியென்று 

மன்றினடிக்குஞ்செஞ்சோதி மழைமின்னென்னமறைக்்இட்டான். 

வரங்கொண்மறழையோன்மனை புகுர்துமடழ்ச் துலைகாட்கழித் ததற்பி 

புரங்களெரித்கோன்.றிருவருளாற் புனிதமீனைவிதிருவயிற்றி [ன் 

னிரம்புகருப்பம்பதிர்திடலு கிகரின்மமையோன்சூற்சடங்கு 
பரந்துமறமையோர்தமைக்கூவித் திங்கடோறும்பண்ணினனே. (௯) 

சொல்லும்வியாளகேந்திரத்திற் ாயராகுர்த்தந்தனிலைக்து 

நல்லரெகவுச்சத்திற் சதையகாளினவையில்லாள் 

வல்லமகவையளித்தலுமே வானோர் வானோர்க்கிறைமுனிவர் 

வில்லிற்பொலியநு தலரம்பை மா தரெவரும்வியக்துவர்தார். (௧௦) 

வானச்சிறுவண்பிறைக்கொழுக்தில் வயல்குமசகவைக்கண்வெக்தார் 

கானத்துறையும்வியா தமுனி சாதகருமமுறைமூடி த்தா 
ஞானக்குமரன்றனக்குரிய காமகரணஞ்சா ற்தியபின் 

தானத்தடைரந்தோரனைவோருஞ் சிறுவன் வடிவச் தளைப்புகழ்ச்தே 

(3 ay ot. 

வடிவமதைச்சொல்லுதுமோ வண்ணமதைச 
சொல்லுதுமோ ம௫ழத



மார்க்கண்டன் பிறப்புனாத்த அத்தியாயம். 

னெடிய தவத்தாலுருகி கிமலனுதித் 
தானெனவே திகழ்த்துவோமோ 

படியிலெதையெடுத்துரைப்போம் பாலகன்றன் 
திருவுருவை யென்னப்பன்னிக் 

கொடிஈகரிலுள்ளோருச் தேவரொடு 

மாதவருங் கூறினாரால். 

வேலைதொறுஞ்சடங்கியற்றிச் சவுளவுப 

நயனமிவை விதியிற்செய்து 

சீலமறையொருகாது மங்கமவை 

யிருமூன்ற௮ர் தெருளச்செப்பிப் 
பாலகனாமார்க்கண்டன் றனைப்பரிவால் 

வளர்த்திடலும் பண்பினோங்கி 

ஞாலமெலாம்புகழ்ந்தேத்தக் கலைமதிபோ 
@ Cr gin வளருசகாளில். 

திரு£்அ தவப்பு தல்வனுக்குத் தருவயதீ 
ரெட்டுவந்து சேருங்காலைப் 

பெருக் தகைதன்முய்தந்தை யனுதினமு 
மழுதஇிரங்கு பெற்றிகண்டு 

வருந்தியமுதிடவடுத்த வாறெனக்கில் 
குரைத்தியெனு மகவைகோக்கி 

யருக்துயரமுளங்கவற்ற வாற்முக 

தாதைமீ தறையலவுற்றுன். 
ரெடுக்காலமகவின்றித் தவஞ்செய்து 

சிவனருளா னின்னைமீன்றேன் 

விடங்காலுமரவணிவா ஜனொருபதினா 

மூண்டுனக்கு விளம்பியிட்டா 

ஜொடுக்காதபுகமுடையோ யுற்றதந்தப் 

டதினாருண் டதனாலுள்ள 
நடங்காகின்உனமென்ரு னதுகேட்டு 

மார்க்கண்ட னவில்வ தானான். 

ஈங்கிதற்கோதுயருறுத லெனைக்குறிதது 

நீருளத்தி லிரங்கவேண்டாம 

வாங்குதிரை க்கடனஞ்ச முண்டமரர் 

தமக்குவரு மறுக்கந்தீர்த்தான் 

f ௧௨) 
% 

(௧௪)



மாகபு ராணம். 

Pasig wedi soe Pome, சிவபெருமான் 

மனக்கடிமை செய்தியானென் 
பாங்கில்வருகாலனைவென் றென்றுமிற 

. வாதபடி பயில்வேனென்ரான். 

சிறுவனுரை ச்சமைகேட்டுச் இர்தையினின் 

மகழ்வோங்கச் செம்மல்கேட்டீ 

யறிவுறுமாண்டைச்ததனி லடுங்காலன் 

பாசத்தா லார்க்கப்பட்ட 

மறுவறுஈற்குலத்துதஇத்த சுவேதகே 

அுவைப்புரந்து வருத்தந்தீர்த்தகான் 
பிறையினிள கிலவெறிக்க விலகுசடா 

முடிபுனைந்த பெம்மானன்றே. 

இன்னமொன்றுகேட்டிடுஇ சலாதன்மக 

னெட்டுவய தெய்துவானைத் 

அன்னியடுங்கூற்றெதிர்க் அ காலபா 

சங்கமுத்திற் சுற்றகோக்கிப் 

பின்னியபாசத்தினொடுங் காலனையுந் 

அரந்தந்தப் பெரியோன்றன்னை த் 

தன்னடிமையாய்ப்புரந்து ஈந்தியென 

வைத்தானச் சம்புவன்றே. 

மந்தாவெற்பினைகிறுவிப் பாற்கடலைக் 

கடைந்திரொள் வானோரஞ்௪ 

வக்தவான்முகல்போல வெழுகஞ்ச 

முண்டமர ரலக்கண்டீர் த்தான் 

சுந்தரமார்மீலகண்டன் சோ திமழுப் 

படையாளன் சுருதிஷூர்த்தி 

யிரீதிரனார்தோணெரியச் சிறிஅமுனிர் 

தருள்புரியு மிறைவனன்றே. 

உலகமெலாகலியவரு சலந்தரளைக் 

sarod) gigi iE 

மிலகுகுடர்ப்படையாழி துறந்துகரு 

வரையினுட. லிருத்திவீழ்த்தி 
நிலவிடுமன்லனுயிரனைத்தும் புரர்தழிக்கங் 

கொருபொருளாய்:நெடிதினின்ற 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௯)



௬௨ மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியாயம், 

கலவைவனமுலையிமவான் கன்னிதரு 
மணந்திளைக்கும் கணவனன்றே. (௨௦) 

தீங்கவரைச்சிலைகுனித்து வாசுகரா 
ணிடைகொழுவிச் சம்கபாணிப் 

பங்கயக்கண்முகுந்தனெடும் பகழியா 
யமாருறும் பரிவுதீரப் 

பொக்குதிரிபாரமழலிற் பொடி படவெண் 

ணகைபுரிந்தான் புனிகத்தெண்ணீர்க் 

கம்கையொமெழுதநிலா வெண்குருத்துச் 

சடைக்கணிஈ்ச கடவுளன்றே, (௨௧) 

செற்றமகன்௮ுலகமெல்லாக் தழைத்தோங்க 

வோரயதச் தேவராண்டு 

மற்றவர்தகாகரனைச் செருமுகத்திற் 

கிரிசூல மருமத்தெற்றிக் 

கற்றைவெயிற்கதிர்வெதுப்ப வூன்கான்று 

கழியுமட்டும் சையிற்கொண்டான் 
புற்றரவாபாணமணி௰ தீமத்தி 

னடமாடும் புனிதனன்றே. (௨௨) 

பூங்கணைதொட்டெவ்வுலகும் வெற்றிகொளுங் 

காமவேள் புகுந்தபோரிம் 

மூங்குதுதற்கண்விழித்துக் கனலேவி 

யவன்வடிவஞ் சாம்பராக்கி 

யாங்கவன்பேரெவ்வுலகு மனங்கனென 

வறைவித்த வமலனாவான் 

பாங்குபெறுதோழனெனக் தனதனிடத் 

தருள்பொழியும் பாரமனன்றே. (௨௩) 

மைர தநீசரணமெனப் போய்ப்புகுந்து 

நறுமலரால் வஜிபட்டேத்தி 

இர்துசேகானருளா விறவாம 

லிருக்கவாரம் பெறுவாயென்னத் 
தந்தையுளமூழ்ர் துவிடை கொடு SB gue 

தவமறையோன் ருழாதேூச் 

சிர் துமுனியினிதுறையுக் தென் நிசைவா 
ரிதித்திரஞ் சென்௮மன்னோ, (௨௪)
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வானந்தத்தொவியுருவாய் மாமறையின் 

முடிவிடத்து வைகுவானை 

யானந்தத்திருடடன மடியவர்கண் 

களிக்சமன்் றி லாரவொனைக் 

கானந்தப்புரங்காடே. யரங்காசக் 

கைக்கொண்ட கடவுடன்னைப் 

பானந்துதிருமொழியார் காணநிறை 

சற்போடு பவிகொள்வானை 

அச்தலையின்மார்க்கண்டன் றன்பெயராநற் 

சிவலிங்க மமைத்துகாளுக் 

தத்துபுனன்முப்2பாதும் படி.ந்துமலர் 

விதிமுறையிற் சாத்திச்சாத்இப் 

பத்தியினற்புகழ்பாடி யுள்ளுருகி 

யன்பினொடு பரவலாலே 

சித்தமகிழ்ர்திறையிருர் கான் வேதியனு 

மப்பரிசே இனமுஞ்செய்தான். 

அக்காலர்தனிலோர்ஞான் றழற்டொழியுஞ் 

செங்கண்ண னழன்றகெஞ்சன் 

மைக்காளமுகலனைய வடிவத்தன் 

பிறையெயிற்றன் மடிச்சவாயன் 

முக்காலங்களுமானை வழிபாடு 

செய்முனியை மூடி.ப்பேனென்னா 

வெக்காலங்களுமொறுக்கு மிருத்துவொடுங் 

காலனெய்தி மீஅசெய்தான். 

கருங்கொண்டல்கிளித்தெறிக்கு மின்போலப் 

பாசத்தைக் கடி.தில்வீ௫ு 

மருங்கொன்றிப்பூசனைசெய் மறையோன்றன் 

கமுத்திட்டு வாங்கலோடும் 

பொருக்குன் றமதயானை யுரிபோர்த்தான் 

பசனையிற் பொருக்துவேனை 

கெருங்கன்றெெ சவன்மறலி கேட்டியென 

மார்ச்கண்ட னிகழ்த்தலுத்றான். 

ஸ்ட 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮)



mer மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியரயம். 

வறு. 

அர்தமிலானை யாதியிலானை யடியார்தம் 

பந் தனைநீக்டுப் பாசமறுக்கும் பழையோனை 

வர்தனைசெய்தே பூசைபுரிஈ்2த வாயார 
வெக்தைபிரானை மயேத்திரகொறு மிடைகிற்பாய். (௨௯) 

மூவகையாய போதினுஈன்னீ ரிடைமூழ்சத் 

தேவனையன்பிற் பூசனைகாளுஞ் செய்யாதே 

பாவவசத்தாற் சோறுநுகர்ந்தும் பலபோகம் 

பூவலையத்திற் ுய்த்தியிவோரைப் போல்வேனோ, (௬0) 

மண்டனிலார்வம் பொன்றனிலார்வம் மனைவாழ்க்கைப் 
பெண்டனிலார்வ மாமகவார்வம் பிறவாழ்விற் 

௮ண்டலிலார்வ மூனுடலோம்புஈ் தனியார்வ 

மெண்டழல்வேணி மீசனடிக்கே யெனதார்வம். (௩௧) 

என். றிவனோதக் காலனகைத்தே யேடாநீ 

பொன் திடுபோதிற் பூசனைசெய்தல் புலமைத்தோ 
அ௮ன்றுளகங்குற் டோ இனில்வேண்டு மவையெல்லா 

நன்௮ுபகற்போ தேயுலகத்தோர் ஈனிகொள்வார். (௩௨) 

அன்னத.றிந்மீத தீவினையுற்றா லதுகீங்க 
முன்னையுணர்ந்தே நல்வினையெல்லா முயலாமற் 

அின்னியவள்வாய் நாய்வருபோழ்திற் சிறுகோலைத் 
தன்னிடையில்லார் கையிடைபெற்றுத் தகைவாரோ, (௩௩) 

வீந்திகொலம் வர்திலதாமேல் வேலாலே 

பாய்ந்திரிபோமழ்து மாவிபுடைத்அப் படர் தீர்வார் 
மாய்ந்திகொலம் வந்இடினுண்புல் வாளாகச் 

சாய்ந் துயிர்மாய்வர் காலவசத்தைத் தகைவாரார். (௩௪) 

காசினிழாற்று மோர்குடைநீழற் காத்தோரும் 

வாசவனாரும் பொற்கமலத்தில் வதிவோருஞ் 

சீசியுரைக்சி லெத்தனைகோடி இரளாயென் 

பாசவலத்திற் கட்டியொனுக்கப் பட்டாரால். (௩௫) 

வேதியர்மாணி யின்னபசப்பால் விடுவேனென் 

ஜனோதினைகொல்லோ வென்திகொல னுனாயாமுன்
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மாதவனோது மீசனடிக்கே மலர்தூவும் 

போதிடர்செய்வார் தீரரசுத்தே புகுவார்காண். 

ஆரையொறுத்தா ஞயினுமீச னடியாராம் 
பேரையொ௮ப்பா னீசனலாதே பிறருண்டோ 

பாருலகத்தே மன்னவர்தூதர் பழிசெய்தாற் 

கிரவெறுப்பார் மன்னவரல்லாற் சிலருண்டோ. 

மால்வரைதன்னை யூடுபிளப்பார் மதியாமல் 

வேலைகுடிப்பார் வானொடுமண்வே றதுசெய்வா 

ரேலவிரிஞ்சன் வாசவனைப்புல் லெனவைப்பார் 

சூலமெடுத்தா னண்பரியற்றாத் தொமிலுண்டோ 

மாயவிரிஞ்ச னாதியர்வானோர் வந்தெய்தித் 

தீயவிழைத்தா ராயினும்யா துஞ் செயவற்றோ 
பேயுரைசொற்டுாய் காலபொறுத்தேம் பெயரென்னச் 

சேயிதுரைத்தான் காலன்முனிர்தே யிதுசெய்தான். 

ம வறு. 

இருவிலிவேதியச் திறுவகேட்டியென் 

பெருவலிக்கெதிர்கின்று பேணவல்லவ 

ரொருவனாக்காட்டுதி புரைச் தவிசனும் 
வெருவற்நின்னுயிர் விரைவிற்கொள்கின்றேன். 

என்றுரைத்தெயிறுதின் கிருகண்டீயுகக் 
தன்றிணிபுயத்திடை தாக்கிப்பற்றுவான் 

சென்றெதிர்பாய்ச்தனன் இல்கட்டேவன்மேத் 

தன்.றியவிடவராக் கடிவதென்ன வே. 

பற்றிடுபோதினிற் பரமலிங்கத்தின் 

முற்றியசோதியாய் முழக்கமோடெழுக 
துற்றொருதாளினா லுரத்அுத்தாக்கலும் 

பொற்றைபோல்வீழ்ந்தனன் புரண்கொலனே 

கண்ணினும்வாயிலு முதிரங்கான் றிட 

மண்ணிடைமறலிபோய் மறிர்துவீழ்தலும் 

புண்ணியவேஇயன் புராரிதன்சர 
ணெண்ணினனெடுத்தெடுத் திசைப்பதாயிஞன். 

௯டு 

( ௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௧)



௯௬ மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியாயம். 

வறு. 

விடபுயங்கர்தம்வாகுகாணிடு மேருமால்வரைவில்லியைப் 

படியளந்தவனெடியசாயக மெனகயந்திடு.ரமனைக் 

கொடியமூவெயினொடியினீறெழ மூறுவல்கோலியகுழகளை 
யடி.யின்மாமலர் புளைகுவேளையு மமலியோகொலவடர்வனே. (௪௪) 

ல்ர்தருத்தொடைமலர்கடக்கிய வருணபக்கயசரணனைப் 

பைந்துணர்க்கணையாளியைச்சுடு பாலலோசன முதல்வனை 

வெந்துமுற்றியபூதிதுய்த்து விளங்குமெய்யனையையனை 

வர்தனை த்தொழில்புரிகுவேளையு மறலியென்செயவல்லனே. (௪௫) 

புகர்மதாசலவுரியைமேலிடு போர்வையாளியையிரஇதச் 

சிகரிமேலுறைவானைவானதி இத.று௪ தரமுடியளை 
மகரவாரிதிதுயிலுமாலயன் வழிபடும்பதயுகளனை 

நிகரிலாவடி பணிகுவேனை) நவெனோேகொலகினைவனே. (௪௬) 

மண்டலத்தெழுசண்டவாசுகி மகரகுண்டலவளையனைக் 

கண்டையிற்பொலிகண்டவெற்பன குண்டையிற்பொலிகடவுளைச் 
சண்டனைத்தெறுசண்டனைப்பொறு சமானுந்தகவயிரியைப் 

பண்டனிற்புகழ்பரவுவேளையு மறலிவந்தெஅபண்ணுமே. (௪௪) 

புட்பகத்திறைசோாழனைப்பொறி யுரகபூடணமுதல்வளை 

விட்பகற்றெரிகட்புலத்தினை 2வஜெடுங்களைவீரனைத் 
தட்பமுற்றகல்லிமையவெற்பருள் வல்லிதங்கெதாருவை 
நட்பினுற்றடிபரவுவேனளையு ஈமனெ இர்ந்தெ.துசெய்யுமே. (௪௮) 

பிறவிமுற்றியகடல்கடத்திடு பெரிபவம்பியையுலகன்வாழ் 
அறவினர்க்குறுமஅவர்வஞ்சகர் தஅரிச௮த்தொளிர்கடரினை 

முறைமைதப்பியதக்கனார்தகர் முடிபெறப்பணிமுனிவனை 
மறையினிற்புகம்வேனையோவொரு மறலிவந்தெதிர்மலையுமே. () 

பூதநாதளைகான்முகத்தினு மேவிதித்திடுபுனிதமாம் 
வேதகாதனைஞானகாதனை விடமருர்இயராதனை 

யாதிசாதனைவிண்டுவேமுத லம்பரத்தவரேத்துதா 
ணுதகாதனையன்புளேன்முன ஈமஜும்வந்தெதிர்கவிலுமே. (௫ 

முத்தொழிற்கு மூதற்பொருட்டனை முக்குணத்தினுமேலதாந் 

தத். தவத்தின்விளக்கமாயெ தற்பாத்தினையொருவளை



மாகபயு ராணம், fn Gh 

வித்தகக்கணகாதர்சூழ்வா வெற்பின்வாழ்தினவெற்பிளைப் 
பத் தியிந்றொழுவேளையோகம ஞார்மூனிர்தெதிர்பகருமே. (௫௧) 

ேவேறு. 

மூன்றுகண்ணுடை மு.த்இிநொதனை 
நான்றவார்குழ னங்கைபாகளை த 

தோன்றுமன்பினாற் ரொெழுதவன்பன் 2ம 
லேன்றுவந்துகூற் றேதுசெய்யுமே (௫௨) 

காலகாலனைக் சயிலையாளியைப் 
பாலலோசனப் பரமதாணுவைச 

சூலபாணியைத தொழுதவன்பன்மே 

லேலவந்தகூற் றேதுசெய்யுமே (௫௩) 

உருத்திரன்றனை யுமைதன்கேள்வனை 

கிருச்தமாடிய நிமலர் தீதியை 
யருத்தியாத்றொழு தேத்துமன்பன்மேற 
செருக்கின்வர்சகூற் றென்னசெய்யுமே. (௫௪) 

நீறுபூசியை கிலவுசூடியை 

யேறதேறியை i use giana 

யாறுதாங்யைப் போற்றுமன்பனமேற 

F Baus 5 an ற் றேதுசெய்யுமே, (௫௫) 

கொழுந்தழனிகா கோலவண்ணனை ப 

பழந்தவத்தினோர் பாவகத்கனை 

யமுச் அபூசையிற் பரவுமன்பன்மே 
லெழுக்துவர் தகூற் ஹேதுசெய்யுமே. (௫௬) 

பகலின்பற்குவை பறிததவீரனை ௪ 

சசகளநிஸ்கள மானசம்புவைப 
புகலுங்காதலாற் போற்றுமன்பன்மே 
லிசலிவஈசகூற் ஹே தசெய்யுமெ. (௫௭) 

௮ திர்தவான் முத லைந்துமாதியை 
யுதிர்ச்தசுண்ணநீ அுலவுமார்பனை 

முதிர்ந்தசாசலான் முற்அமன்பன்மே 

லெதர் அவக்தகூற் றேலசெய்யுமே. (இவ) 

தேவதேவனை ச் இற்குணத்தனை 
மூவரசய்த்தொழின் முடிக்குமுநதையை 

12



௬௮ மார்க்கண்டன் பிறப்புரைத்த அத்தியாயம். 

நாவினாற்புகழ் ஈவிற்றுமன்பன்மே 

லேவில்லர்தகூற் ஹேதுசெய்யுமே, (௫௯) 

இன்ன தன்மையா யீசாட்டாகவே 

பன்னிமார்க்கண்டன் பகர்ந்தபாடலை 

யுன்னியோ,துவா ௬ழைவெங்கூ ற்றுவன் 

மன்னிடானவர் வாழ். தலுண்மையே. (௬௦) 

வறு, 

என்றுமார்க்கண்ட னெடுத்அரைக்குமேத்துரைகேட் 
டன்றுதாலுள்ளத்தி லார்வமிகப்பெருக 

நின்றோனைத்தன்னருளா னோக்கிநெடுந்தவத்தோய் 

நன்.௮ுநீரெம்மை வழிப்பட்டஈன்னிலையே. (௬௧) 

ஊழிநெடுக்காலத்து மொவ்வாதகற்பத்தும் 
பாழிநெடுந்தவத்தோ யாண்டுபதினாராட 
யாழியுலக லிறவாதமாச்தினிசாய் 

வாழியெனவுரா தது ஈம்பன்மறைதலுமே. (௬௨) 

நம்பனளித்தவரம் பெற்றஞானப்புதல்வ 
னும்பர்வியப்ப வுலகோரினிதேத்தத் 
தம்புதல்வர்க்காய்மெலிர்த தாய்தக்ையுண்ம௫ூழ்வித் 

தம்புவியிற்றீர்த்தங்க சாவொன்போயினனே, (௬௩) 

போனமுனிவன் புனிதநீர்புக்காடி. 
வானகிலையேழு மண்ணேழுஞ்சென்றுலவி 
யானபிரளையத்து மாவியழியானா௫ 

யூனமறவென்று மு; மாப திபோல்வை௫னான் . (௬௪) 

வீழ்ந்தசமனும் விழிவழியேநீரொழுகத் 

தாழ்ந்ததுயருழந்து சம்புமலர்த்தாள்பணிந்தே 

யாழ்ந்தமதியில்லே னவமதியாலீதிழைத்தேன் 

ஐூழ்ந்தபுரிசிடையோ யென்றுரைத்துத்தான்போனான், (௬௫) 

ஈதுகாண்முன்னிகழ்ர்த இத் துணையுமார்க்கண்டன் 

முதைதிருத்தாதை தணவாதுமாகமதிப் 

போஅ௫தொறுமூழ்கியிட்ட புண்ணியத்தினாலென்று : 
இதிலாமாமுனிவன் றேர்வேந்தனுக்குளாத்தான். (௬௬) 

மார்க்கண்டன் பிறப்புமாத்த அத்தியாய ழற்றிற்று, 
ஆட அசச்தியாயம் ௪எ-க்குத் திருவிருத்தம் ௪௫௫,



மாகபு ராணம், ௯௯ 

பத்னேட்டாவது, 

தீர்த்தவிசேடமுரைத்த அத்தியாயம். 
  

பகலவனகுலத் துவேர்தன் கேட்டபின்பண்பினாலே 

யசமகிழ்ந்தினிதுகோக்கு யையநீயோதுமாற்றான் 

மகரவாதித்தலுற்ற மதிதொறுர்தெண்ணீராடச் 
செகதலவளாகவைப்பிழ் நீர்த்தங்களெவைழாஞ்செப்பாய். (௧) 

என்னவேலிறைவன்கூற வருந்ததிக்திறைவன்செொ ல்வான் 
மன்னவாமாகதிங்கண் மருவியவமையமெல்லாம் 

பொன்னகர்ப்புறத்தினுள்ள நோரொலாம்புனிதடீரே 
யன்னதில்விசேடமாக வேதங்களறைந்தகேளாய். (௨) 

கால்வகைப்பொருளுரல்கு நற்பிரயாகைபின்னர் 

வாலியகைமிசம்பின் வருகங்கைத்துவாரர்தெண்ணீ 
சோலிடுமவந் இன்னீர் சரயுவாழ்துவரையோடு 

பாலெனத்்தகையகங்கை வாரிதிபடியுமெல்லை, (௩) 

உயர்குருபூமிநல்லோ ருரைத்திடும்யமுளைகாஞ்சி 

மயர்வறவெழுக்சகோதா வரியொடுதுங்கபத்திரை 
கயலகழ்சஸ்ணவேணி சண்டகைபெண்ணைபாலி 

யியல்பெறுபொன்னிவையை யியற்றமிழ்ப்பொருரையோடும்.(௪) 

உறுதிரியம்பசத்தோ டோங்குமோங்காரஞ்சோணை 

மனறுவறுகளாஞ்சிரம்புட் கரமொடுசிற்துமற்று 
மிறைபுருடோத்தமம்பி னியன்றகோகன்னமெக்குக் 

அறைபெறும்பிருகுகச்ச பாகளம்பிருகுதுங்கம். (ட) 

காசினிபுகழுர் தூய வெதிரிகாச்சரமங்கண்டோர்க் 

காச.றமுத்திரல்குஞ் சரசோதியாதியாகப் 

பேசியதிர்த்தமின்னும் பெரிதுளவவற்றின்மேலாய் 
மாசறப்புனிதமாய மான்மியதீர் த்தங்கேளாய். (௬) 

மெய்யுணாப்பொ றியைர்தாய விடயதிதையடக்சலயார்க்கும் 

பெய்யருளுடைமைபோஜற்ற னடுகிற்றல்பிறழா திகை 

வெய்யவுளொடுக்கமென்று மூழ்ச்சியின்மேவினவகல் 

அய்யதோரன்பியற்றும் தொழில்செய்யல்திர்த்தமாகும். (ar) 

வேண்டியகியமம்வேத மந்திரஞ்செபங்களயார்க்கு 
மாண்டால்வாய்மைவீரர் சுயிரியமாசில்ஞான



800 தீர்த்தவிசேடமுனாத்த அத்தியாயம். 

மீண்டியவிரதங்கோற லொழிர்திடலிதையத்தூய்மை 

பூண்டிதெயானஇத்தம் புராரியைப்பரவநீர்த்தம். (௮) 

களளன்பொய்க்குதளைவாயன் கடியசொற்கொடியகெஞ்சன 

றள்ளருங்களியன் வார் த்தன் ஈண்ணளியிலாகலோபி 
யுள்ள த்தின்மல.த்தையற்றே யுடன் மலங்கழுவினல்லால் 

வெள்ள நீர்க்கங்கைதோய்ர்.தும் விமலமதாகமாட்டான் (௯) 

உறுபுனலதனில்வீழ்ர2த யூத்தையைக்கழுவிவிட்டாற் 
பொறியிலாமாந்தரந்தோ புனித த்தைப்பொருந தமாட்டா 

சொதிதிரைப்புனலின் மூழ்க லில்லைமற்றென்றபோது 

மறுவறுமன த் ூன்வஞ்ச மற்றவர் தூயர்மாகோ (௧௦) 

மனமலவிடையப்பற்றே மற்றதையொழித்ததீர்ததங் 
கனநிதியளிக்குந்தானர் தவங்கல்விசனல்செய்வேள்வி 

யினையனபுனிதமாகு மிதையமேபுனிதமாகில் 
வினையினி௰றீய துண்டோ விகையமேவிழுப்பமானால் (as) 

௮.கந்தனிற்.தாப்மையில்லா ரைந்தழற்றவகின் முலும் 

பகர்ர்திடிபுனிதமாகார் பவத்தையும்பெறுகலாற்று 
ரிகழ்ந்துவஞ்சங்கணீத்தா மேோதிழையாரைப்புல்லி 
மகிழ்ஈதிடப்புணர்வரேலும் புனித ராய்வழுத்சலாவார் (௧௨) 

பற்.றியவிராகமாதி பங்கமோர்டிறிதுமற்று 

முத்தியகாமக்குரோத முதற்பசெழியுமன் றி 

ஈற்மவஞானமென்னு ஈவையறுதீர் ததமாடப 

பெற்றவர்தாங்கள்சண்டீர் பிறப்பறக்கமுவிஞா (௧௩) 

மானததிீர்த்தமீதான் மண்ணிடைச்சிலதெண்ணீருக் 
கானபேர்விழுபபமெல்வா றடைந்ததென்.௮ரைக்கிற்கேட்டீ 

மானிடருருவிலுத்ச மாங்கம்போன் மண்ணிலுள்ளுக் 
தானவேற்றுமையினாலே தகுதியைசசாருந்தெண்ணீர் (௧௪) 

அமகமேதத்தின்மிக்க தூயநீர்மாகமாடார் 

விரசங்கஸியற்றல்செய்யார் வெறுக்கைகூடானுமீயா 

ர. ரஹரகென்ளகூரு ராவினமறையோர்க்யோ 

ரிரவலராகித்தோன் மி மதுமையிலிடரிற்றாம்வார். (௧௫) 

கரத்தினின்மலர்பெய்தேத்தல் சாலினிம்சோயிற்சூழ்தற் 

இர த் இனில்வணர்கல்வாயிற் சென் நிருப்டிகழைப்பாடல்



மரகபுராணம். ௧௦௧ 

பெருத்திமமெனத்இனம்பன் பெருவடிவினைப்பாவித்த 

அளை த்திடுபனித தர்த்ச மென்னுமிவ்வுலகமம்மா (௧௬) 

ேவேறு, 

வஞ்சகமில்லா கெஞ்சேகெஞ்சா 
மறுமனைசெல்லாத் தாளேதாளாஞ் 

செஞ்சொலுராக்கு காவேராவாஞ் 

செழுகசிதியீயுங் கையேகையா 

மஞ்சிரடுங்கு மேதிலாசாரத் 

திவையவகோக்காக் கண்ணேகண்ணா 
மெஞ்சலிலாதே யிப்பரிகுடையோ 

சொய்தியவிடமே புனிசமதாமால், (௧௪) 

வறு. 

கள்ளமன த்தின் விருப்பு ற்ளூர் 

கடி.யபாவர் சனக்கஞ்சா 

ருள்ளபொருளை யிலையென்ப| 

ரூளஇன் றின்றே யையஅவார் 

தொள்ளையுணர்வா லேதொன்று 

சொலினுச்தர்க்க மிடத்தொடுப்பா 1 

பள்ளநெடுநீர் மூழ்கடினும் 

பலத்தையடையார் பாரிடதீதே (௧௮) 

இமிழ்நீர்க்கடல்சூ ஜிரும்புடவி 

யெங்குமெய்தி யெறிதஇினாமுக 
அமிழ்ரீர்த்துறைக டொறுந்தோயற் 

கொருப்பாடுடையார் முதனாளே 
கமழ்கீரருவி மதக் தூங்குங் 

கலுழிக்கபோலக் கரிமுகனை 

யமிழ்தின்கனியால் வழிபட்டே 

யரியபிதிர்க்கள் கடனிரப்பி, (௧௯) 

எழுற்துதிர்ததர்.தொறுமெயதி 
யியன்றபொருளா துலர்க்€க்தே 

புழந்தபிதிர்க்கள் கடனாத்தி 

யூத்றமறையோர் தமைச்கூட்டி. 

யிழர் அபாவம் போயகீல 

நியமம்பிடிக்ச வியல்புடனே்



கட... இர்த்தவிசேடமுனாத்த அத்தியாயம். 

பழர்தம்பதியி னடைந்திடவோர் 

பரமபதத்தை யடைந்திடிவார். 

பொருளைவேட்டங் கொருவனளுக்கா 

யொருவன்போய்கற் புனலாடி 

லருளிலவலுக் கா.றிலொன்றே 

படையும்பலனா மதுவனறித் 

தெருளிலொருவன் pier der GS gs 

தருப்பைமுடிர்.து தெண்ணீரின் 
மருளினெஞ்ச ஸஞடியிடி 

லெட்டிலொன்று மற்றவற்கே, 

por Muy gs gr Oar 

னுண்டிநெருன லொழிந்திட்டே 
யன்றைப்பொழுசே சர2௧௪ 

மகற்றியிரந்தோர்க் கடைவுசெய்.து 
துன்றிப்புனலிற் ரோய்ந்இடுத 

றா£யகரும மிதுநிற்க 

வென்றிப்புயனே யித் துணையு 

மாகமதிக்கு விளம்பியதால். 

இனியக தலி யிலர்தைரெல்லி 

யெள்ளுகாறி நெய்காழி 

பனிகொண்மதி2பா லறவெழுத்த 

பச்சையரிசி கானாழி 
கனிகொள்பாகோ டிலையபிளவு 

ஈற்பூசணிக்கா யெள்ளுண்டை 
புனிதமறையோர்க் கனுஇினமூ 

மாகமதியிற் புகழ்ந்தளிக்க. 

சுவையா றுடைய ஈல்லடி.௫ி 

அய்யதாூசு கஞ்சுசங்க 

ளிவையா திகளாஞ் சிற்௮ண்டி. 

யில்லாமறையோர்க் களித்திடுக 

*வைதீர்ஈறுகெய் பெருந்திப 
ஈ.அக்குங்கலிறி" மகல்சக்த 

மிவையாற்மாபஞ் சூலிதிருக் 

கோயிலிடத்தி லியற்றிரொ 

(2-0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪)



மரகபுராணம். SOM. 

சொன்னமறையின் வழுவின் மித் 
தூயமாக மாடினர்கள் 

பொன்னினுலகத் தமரோசன் 

போகமெல்லாம் புகுக் துய்ப்பா 

சன்ன தகைமை யுணராம 

Hach ors ge ரன்னியமாய் 

மன்னுதவங்கண் மேற்கொண்டு 

வாழாகழிப்பர் வாழ்காளே (௨௫) 

வாடாவேள்வி மிகுதரும 

மருவுதழலைந் இடைநிற்குங் 
கோடாவிரதர் தவர்தானங் 

கோடியியற்றி முடிக்தாலும் 

வீடாவுலகன் மாகமதி 

விரும்பிப்புனலா டினரொய்தும் 

பீடார்பேற௮ு தருவனவோ 
பருதிகுலத்திற் பெருக் தசகையே. (2௨.௯) 

தீர்த்தவிசேடழரைத்த அத்தியாய ழற்றிற்று. 

Rn அத்இயாயம் ௧௮-க்குத் இருவிருத்தம் ௬௮௪. 

_——vie — 

பத்தோன்பதாவது, 

சுவிர்தன் முத்கிபெற்ற அத்தியாயம். 
extremes, A Tie 

eee 
  

என்றுமொழித் திவெ௫ட்டன் பின்னுமா 

கத்தினிய லெடுத்துச்சொல்வான் 

ஜொன்௮படுபா தகரிற் சுவிர்தனெலுந் 

தொழுகுலத்தோன் மொலையுல்காலை 
யொன்றுமனப்பின்னிரக்க வூக்கத்தான் 

(PsP Aen uj Papen és 
நன் விபகொதையினைக் கேட்டிஈர 

பதியென்ன நவில்வதானான் (௯) 

Ga gi. 

BOWE (LPS LONE UST Lf CT RGN. U6 Bt OO 1 

ஈறுமகை யின்கரைவாய்



Sy சுவிர்தன் முத்திபெற்ற அத்தியாயம், 

பகலினிளங்கதிர் மறையநெருக்கே 

பசியஈறும் பொழில்சூழ் 

புகழகளங்கம தெனகியல்கொண்யொர் 

புரியினமார்திடுவோன் 

௮களமந்தணர் மரபினில்வர்இடு 

சுவிர்தனெனும் பெயரான். 

வேதருமங்கமு மாகமமும்பல 

வேுள விஞ்சைகளு 

'2மாதியுணாந்தவ னாபகெஞ்சி 

னு லோப மிகுந்திடலாற் 

கிகறுவிஞ்சைகள் சாலவழங்யெ 
தேசிகனின் புறவே 

மீதல்புரிர்தில னோர்விழலென்ப.து 

மேயவ னன்புடனே. 

நண்ணியவிஞ்சைக ளோர அ௮பாஜனொடு' 

நாலெனு மத் அணையு 

மெண்ணியுணர்க்த வெலாநிதியாசையி 

னியார்வயி லுக்கொளவே 

புண்ணியமென்பது முண்டுகொலென்் றிறை 

புந்தியின் வைத்தறியான் 

மண்ணினுணீசர் வழங்கனுநீணிதி 
வர்தடனேபெறுவான். 

கட்டியசெம்பொன் னுரை த்திடுவெள்ளி 

கடற்பவ ளந்தரள 

மெட்டியர்ராடொ௮ம் விற்பனயாகையு 

மெட்பய ரோடரிச 

மட்டவிழார பலைப்படுகொரகன் 
LD) er கோளினமும் 

பட்டொடுவெண்க வரித்தாளுங்கொடு 

பற்பகல் விற்றிவொன். 

வேஜொருவன்கையின் மெய்ப்பொருள்சொண்டு 

விமுத்தக வானதொரு 

பேறுகள்கிற் திடு நீணிதிகொண்டு 

பிறர்க்கென நீர்படிபு 

(௨) 

(௫)



மாகபுராணம், 

மா௮தருஞ்சடை யானு௮பூசையு 

மன்னிய ருக்குதவிச் 
சோுகளுண்டதல்.லா துதன்னில்லிடை 

துய்த்தறியான் மறவோன். 

ம வறு, 

பித்சன்புரிதருமந்தவ மாராதனைபிறவு 

நித்தம்பிறர்க்கென்றேயவ னெடி தீட்டுவதல்லாற், 
சித்தந்தனிற்றனக்கென்றொரு செயல்செய்திலன் நீயோன். 

கூலித்தருமஞ்செய்திடு கொடியோனிதுதொழிலா 

லோலக்கடலுலகத்தினி லொருகோடிபொன்னீட்டிச் 

சாலத்தளர்வுறுசாளிடை தனிழுப்ப துவெய்தி 

சீலச்சகைபஞ்சொத்திட கிலையற்றுடறளார்தான். 

ேவேறு. 

அ௮ன்னகாலையி லன்னவன் முன்னமே 

யென்னபாவ மியற்றினம்யாவரும் 

பொன்னின்மாரி பொழிகுனற்போய்ப்பெற 
வுன்னின்மூப்பிடை யூருயொடுங்கற்றே. 

இன்றென்னில்லத் தியற்ரநியசோறலாற் 

அ௮ன்றுமன்னியர் சோறுண்ணப்பெற்றிலே 
னன்றுசாம்பொரு ளீட்டலனெனக் 

கன்றுசிந்தைய னெண்ணிக்கதறிஞன். 

மற்றவேதியரா் மாழ்கிடுங்காலையின் 

முற்௮ம்யாவு முடிவுவந்தெய்தலா 

லற்றைகாளிலவ் வர் தணன்புந்தியிற் 

குற்றமில்லதோர் கொள்சைபொருந்தி3ய, 

கோடிசெம்பொற் குவியலைத்தேடினேம் 

வீடுசேரும் விளையநினை த்திலே 

மாடுதீர்த்தமு மாக்குந்தவங்களும் 

பீடைகெஞ்சாற் பெரும்பொருட்ூந்துளேம். 

சாவுவர்து முடுதியந்தன்னுட 

லோவறுங்கிழ வா யெருக்கெட்டு 

KO) 

(௬) 

(௧௦) 

(௧௧)



௧௦௬  சுவிர்தன் முத்திபெற்ற அத்தியாயம். 

காவிறங்கியு தாணடைமாறியம் 

பாவியாசை யிளமையிற்பல்இற்2ற. (௧௩) 

வீங்குமாசையை வென்றவர்மேலவ 
போங்குமா சையி ஓற்றவர்கீற்மையர் 

வாங்குநீருல கோரைவருத்இிடந் 

தீங்வெவாசைமற் றேதுண்டுிதிய2த. (௧௪) 

ஈலங்கெடுத்திடு நாணமழித் இடும் 

குலஞ்சிதைத்தி0் குற்றமளித்திடும் 
பலன்றவிர்த்திடும் பாவத்திற்றள்ளிடு 

மிலங்குமாசை யிதற்கிணையில்லையே. (௧௫) 

ஆதலாவிந்த வாசைத்தளையெனு 

மாஅயர்ச்சிமை தன்னில்வளைப்புண்டே 
நீதிதீர்த்த நிலைநின்றபாமினி.் 

சாதன்முன்னந் தருமமியற்றுவேம. (௧௬) 

என்றுகெஞ்சினி லெண்ணியவேதியன் 

அன்மார்வர் துரிசறநீக்கிிய 

பின்றைஈற்றவஞ் செய்யப்பெரிதெண்ணி 

யன்றுவைகனே னற்றையிற்கங்குல்வாய். (sor) 

சோரர்வர்து தொழுகுலத்தோன்றமான் றி 

லாரவைடுிப் பொருள்கொடுத்தேபன்ன 

நீரொடுண்டு கிரயினிலாயிடைச் 
சேரவை௫தக் துயில்வதுபோ ற்செய்தார். (௧௮) 

மனையளோர்களு மாமறையாஎனும் 

வினையமின் றி விழிதுயில்கொண்டிட 

கனையுகள்ளிருட் கங்குற்பொழுதினி 

லனையகள்வ ரமர்ந்தனர்கூடியே, (௧௯) 

புதவுவாயிற புடைத்அப்புகுதலிற் 

பத.நியஞ்சும் பழமறையாளனை 
விதனமுற்றிடத் தண்டம்விளைத் துடன் 

சிதைவிலாப்பொருள் சேரக்கொண்டேகிஞர். (2.0) 

கள்ளாபோகக் சுதிரவன்றான்வரப் 

புள்ளலம்பு புலரியங்காஇயித்



மாரகபு ராணம், 

றள்ளருர் அயர் கொண்டசளக்கனென் 
மெள்ளவாய்திறக் தின்னவிளம்புவான். 

லயவோவிதி யேயறனன் கியே 

வையமெக்கும் வருந்தப்படை த்திடுந் 

அய்யகைப்பொருள் சோரர்கொண்டேகினார் 

வெய்துயிர்த்.து மெலிர்துவருந் இனேன். 

எண்ணரும்பொரு எீட்டியதன் றியே 

புண்ணியஞ்சிறி தேனும்புறிர் திலேன் 

மண்ணிற்ருனம் வழங்கயிட்டேனல்லே 
னண்ணியென்னிதி கானொன்றுந்துய் த்திலேன். 

கொடியதானங்கள் யாரிடைக்கொண்டது 

கொடியின்விற்ற.ட னுண்பொருளீட்டினேன் 

படியின்யான்்செய்த பாவமெல்லாமெடுத் 

துடைவினோதிடி னாவினடங்குமோ. 

ஞாலமெங்கு நட். அுபொன்னீட்டினேன் 

காலைமாலைக் கடனுங்கழித் திலேன் 

சாலவாச மனத்தசையுஞ்சார்க்திலே 
னேலுமக்திர மெண்ணிச்செயித்திலேன். 

ஈசையொழிந்தொரு நாள்வழிப்ப பீடிடி. 
லசைவில்விண்ணவ ராக்கமின்றெய்தலாம் 

பசியமென் றழைப் பூக்கொபொவியே 

னிசையவீசளை யேத்துதலெண்ணிலேன். 

பங்கயக்கணன் பாவவினாசனன் 

மங்குல்போலு மரகதமேனியன் 

சங்குசக்கர மேந்திதன்ராளினிற் 

பொக்குமாமல ரேத்திப்புனைஈ் இலேன். 

வேண்டினார் தம் விழைவனை த்துந் கரு 

மாண்டகைப்புக ரானைமுகத்தனைக் 

கூண்டசெங்க திரக் கற்றைக்குரிசிலைப் 

பூண்டவன்பாற் புகழ்ச்துபணிக்திலேன். 

இம்மையிற்றிரு வாக்கத்தையிர்இடு 

மம்மையிற்ற னரும்ப தால்கிடும் 

bool 

(௨௧) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௪) 

(௨௮)



Go. சுவிர்தன் முத்திபெற்ற அத்தியாயம். 

வெம்மைதிீர்பனி வெற்புதவுங்கொடிச் 

செம்மலர்ப்பத மேத்தவுஞ்செய்திலேன். (௨௯) 

நினைந்தபோழ்தி னெடும்பவநீக்கிடுங் 
கனைந்துவண்டார் கடுக்கைக்கடவுண்மேல் 

வனைந்தச£ருத் இரந்தனைவாயினாற் 

புனைந்துராத்திலேன் வேதம்புகன் நிலேன். (௩௦) 

கோதனங்களி லொன் ௮ங்கொடுத்திலே 

னாதுலர்க்குப் பொருள்களளித்திலேன் 

சதவார்பொழிற் செய்அவளர்த்திலேன் 
பாதைகீர்றுகர்ப் பர்தரமைத்திலேன். (௩௧) 

வில்வமர்லை விமலனுக்£நர்திலேன் 

நல்லசாளக் கிராமகயக் திலேன் 

மல்லனீர்விடுச் தோம்பிவளர் த்இடும் 

புல்லிதழ்ப்பூச் துளபம்புனைந்தி?லன். (௩௨) 

இத்தமுற்றுச் சிவகிசிநோற்றிலேன் 

முத்தினத்தரி வாரமுயன் றிலேன் 

வைசத்தகீணிதி யோமெனைகளு 
மித்தலைக்கன் நிச் செல்கஇிக்கெய் துமோ. (௩௩) 

போயிறந்தது காலம்புகுந்தது 

கோயுங்காய முதுமைதுடக்கமு 

மாயுமாவியும் வந்ததுகூற்றமு 

மாயும்போதி னருந்துணையாவதே. (௩௪) 

ஏதுசெய்குவ னெவ்விட த்தேகுவேன் 

பீதிகெஞ்சம் பிளக்கவருர் தினேன் 

முதறிர்து தருமமுயன் விலேன் 
போ தமற்ற பொறியிலியேனெனா. (mB) 

அஞ்சிமாழ்கி யமுதிடுக்காலையி 

னெஞ்சில்வேறு கினைத௮மங்கனே 

தஞ்சமுற்றவர் போலத்தளர்வகன் 

அ௮ஞ்சினேனென் அ௮வகைகயின் மூழ்களன். (௩௬) 

பண்டியானிதி தேடி.ப்படருசாட் 

சண்டல்சூழ்கனைக் சங்கையர்தீர்தததஇற்



மாகபு ராணம், 

றண்டுகுண்டிகை தாங்யெமா தவர் 

கொண்டமாக வளத்தியல்கூறினார். 

பண்பிற்கேட்டனன் பாதிச்சுலோகத்திற் 

றண்புனற்றுமை மாகத்திற்றாழுவர் 
விண்பு ரப்பர் விளியும்வினையெனா 

வொண்பொருட்சொல் வியா தனன்ரோதினான். 

௮ன்னவா௮ புரிகுவமல்லது | 

பின்னர்வேறோர் பெருக்தவமில்லென 

நன்னலத்த னருமதையாற்ினிற் 
௮ன்னியொன்பது சாட்புனல்தோய்ந்திட்டான், 

கொடுகிமேனி குலையப்பத்தாக்தினத் 
தஇடுகுகண்ணின னே நியமூப்பினன் 

முதெயன்ன தி மூழ்கிக்கோவிர்தனைக் 

கடி.தினோஇக் சமாயிடத்.துஞ்சினான். 

மீண்டும்பாரினில் வேதியனாகியே 

யிண்டிறந்த பிரயாகையிரும்புன 

லாண்டோர்மாக மதியமர்க்தாடியே 

மாண்டுசத்திய லோகமருவியே. 

அதிகான்முக னோடுமினிதமர்ர் 
தோதுகற்ப மொழிந்இடுங்காலத் இன் 

மேதினிக்கணோர் வேதியனாகியே 

நாதன்காசி யணிஈகர்ஈண்ணினான். 

காசியானந்தக் சானனந்தன்னிடை 

மாதில்கங்சையின் மாகநீர்மூழ்கியே 

பூகூரன்னவன் போன். றினனக்கணத் 

இசன்முத்தியி லேற்றினனென்பவே. 

ம வறு. 

நருமதையின்மாகமதி யாடியிரஈற்பயனாற் 

புருகூசனகரடைந்து புவியினின்்வேதியனாஇப் 

பிரயாகைப்புனலாடிப் பிரமபதஞ்சேர்ர்தபின்னர் 

விரையார்காசியின்விளிர்து வீட்டின்பமெய்தினான். 

சுவிர்தன் ழத்திபேற்ற அத்தியாய ழஜ்றிற்று. 
- ஆட அத்தியாயம் க௯-க்குத் இருவிருச்சம் ௭௨௫. 

௧0௯ 

(mr) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



டுநபதாவது, 

வீமனேகாதசி விரதமஏமையுமாத்த அத்தியாயம். 

NLR 

என்றுமுனிவரன்பின்னு மிரவிகுலத்தின்வேர்தே 
நன் றிமாகமஇியி னலத்தையாரேரஈவில்லா 

ரன்றிமஇயமீரா றதனின்மாகமதிதான் 

வென்றியிமையோர்தம்முன் மகவான்போல்விளங்கும். 

பெருகுபாவமனைத்து மாகமதியும்பிறக்தால் 

வெருவியோடிக்குத.றி வெவ்வேராகலிரியு 

மரியதேவர்காந்தியனை ததுர் தெண்ணீரடங்டப் 

புரியுரன்மையென்ன வேதரான்கும்புகலும். 

மறைக்குமாயையொருவி மனன த்துற்றோர்தாமு 

மெறிக்குங்கதிர்வாளமரின் னெதிர்நின் திறக்தோ தாமு 

கெறிக்கொண்மாகமதியி னெகொண்மூழ்குகிலையோர் 

குறிக்கொண்டெய்தும்பதவி கூடார்வேந்தர்வேரதே. 

௮ருவிப்புனலிற்படித லஇிகபலத்தையருளு 

மருவிக்கூபம்வாவி யாடலொரு€ர்வழங்கு 

மிரையமாறின்றென்னில் முதனாளெடுத்துவைத்த 

வுரியகுடத்திற்றெண்ணீர் கங்கையாடலொக்கும், 

ஆடுர் திரச்தையடையோ ரரியவிரசம்பிடித்.த 
நீடுமெண்ணைஞூழ்கி நெடுகீராடலொழிர் த 

பீடார்மாகமுடிவிற் பேசந்தானம்வழங்ி 

லோடும்பரிதியிடைபோய்த் இருமால்பாதத் துறைவார். 

அரேமாகமதியின் பலத்தினளவையிசைப்பார் 

பாரேழடைவிறபுரர்ச பாண்தெனயரவருள் 

வாரார்கழற்கால்வீம னாசாரியனைவணந்டச் 

சிரார்தவமாமுனி2ய கேளென்றிதனை த்தெரித்தான். 

அடியேன்றன்னையுலகோ ரரிவார த்தனயிலும் 

கொடியோசென்பரஃது மன் றிய/வககொடியோன் 

வடிவாள்வேற்கையிளையோர் மற்றச்சகுனிமுதலா 
முடியார்வேர்தரெல்லா மிதனானகைத்துமொழிவார். 

(௩) 

(6) 

(௬)



மாகபு ராணம், . ௧௧௧ 

உண்டியொழியமாட்டே னேகாதூவர்துற்றாற் 

பண்டையிலும்வாளிரவி வருமுன்பசியோ மிகுமா ற் 

கொண்டபலமுலத்தாற் சொடியபசியைச் தகைவே 

னண்டர்குருவேயனையா யடியேற்கருளென் றிரந்தான். (௮) 

ஒருகாளியற்றுவிரத மோராண்டியற்றும்பலத்தே 
விரைவிற்ற ௬வதாக வேண்டும துநீவிள ம்பென் 

றரசற்கரசனுரைப்ப வழகிற்றென்னாவுவர் த! 

குருபுங்கவகேளென்ஞனாக் குருபுல்கவலுங்கூ ௮ம். (௯) 

வறு. 

வாஜேோர்புகழுமாகமதி வளரும்பக்கத் தரிவாரக் 

தானோர்முறைநீயியற்றுதியே லோராண்டியற்றுந்தகைமையதா 

மீனோர்விசும்பின்வெயில்பரப்ப விளியுமிருளும்பனியும்போற் 

சானார்தொடையாய்பாவவினை யிதனாலொழிர்துகட்டறுமே. (௪௦) 

கங்கைமுதலாச்திருஈதியிற் கலர்துரெநொட்படி.ர்தோரும் 

பொங்குஅரகப்பெரு2வள்வி யொருநாறடைவிற்புரிந்தோருக் 

தங்கவரைபோற்பொற்குவிய ருனமாகவளித்தோரும் 

பங்கமிலசாமரிவாரப் பலத்திற்பாதிபெருரன்றே. (௧௧) 

அலைக்குங்கடல்சூழவனியெல்லா மளித் தபலனங்கொருதட்டு 

நிலைக்குமரிவாரப்பலன்மற் ஜொருதட்டிலுமாய்கிறுக்குங்கா ற் 

அலைத் தட்டிணையிலரிவாரத் தட்டுப்பாரஈ்தூங்கிடமாற் 

சிலைக்கையரசேயிதற்ேயாய்ச் செப்பும்விரதமொன்௮ளதோ.() 

இற்றுந்தரையினெற்சொரிந்து கெண்ணீர்க்கும்பமதில்வைத்தே 

யாற்றுந்துகிலையதின்மேலே யமகாய்வைத்அப்பின்ன இன்மேன் 

மாற்றினுயர்ர்தபொன்னாற்செய் வராகஜூர்த்திதனையிருத்திப் 

போற்றியாவாகனமாதி யங்கப்பூசைபுரிர் திட்டே. (௧௩) 

உரைத்தவிதியேயுபசார முள்ளவெல்லாமொருக்காற்றிப் 

பரித் தவிரவிற்.றுயிலாமற் பரமன்சதையாற்போ தகற்.றி 

நிரைத்தசதிரோனெழுமளவி னியமமுடி. த் துநெடுமாலை ‘ 

யருத்தியுடனேயருச்சித்துப் பூசைமுடித்தவமையத்தில். (௧௪) 

ஆசாரியனுக்கத்துணையு மன்பின் முறையினளித் தபின்னர்த் 

தேசார்மறையோர்தம்மோடுஞ் செ.றிர் தவிருந்தோர் தம்மோடும்



௧௧௨ வீமனேகாதசி விரதமகமையுரைத்த 
அத்தியாயம். 

கூசாக்ளைஞர் தம்மோடும் குழுமிப்பெரும்பாரணஞ்செய்தோர் 

வீசார்கலிசூழூலனிடை மீண்டும்பிறவார்வேல்வேக்தே. (௧௫) 

இன்னமுறையேயிவவிரத மியற்றுவாயென்.றிசைத்திடலு 

மன்னுதருமன் நிருத்துணையாம் வடிவாள்வீமனிசைந்தேகி 
யன்னதிதிவந்தெய்திடலு மற்றைப்புலரிக்கடன்கழித்து 

மின்னுதிகரித்திருமாலை விதித்தமுறையின்வழிபட்டே. (௧௬) 

பரிதிக்கடவுணன்பகலைப் படருங்காலைப்பசியுடற்ற 
வரிதினெழுந்தத்தினபுரத்தி னகன பூஞ்சோலைகடுவெய்திப் 

பிரதைகுமானீறைஞ்தூ நிளநீர்குடித்துப்பெரும்பனசக் 
தருதீங்கனியீராயிரர் தா னருந்திப்ப௫ியு் தணியானாம். (௧௪) 

மொழியார்கருப்புப்பெருங்கட்டு முன்னூறருர் இத்தீர்தேறல் 

வழியார்க தலிநெடுக்குலைை ளீனாஞ்தூ௮வகுத்துண்டு 

பொழிபாநற்குளம்புமீரருர்திப் போகாதுயிரைப்புறங்காத்து 
விழியாவிருர்துநிசிகழித்துப் புலரிப்போதின்விரைந்தெழுந்தே. () 

காயும்வடவாவனல்போல வயிற்றுப்பசித்தீக்கனன்றெரியத் 
தோயமூழ்கிச்சடன்கழித்துச் சொன்னவிரதத்தொழின்முடித்துச் 

சீயமனையானெய்தோய்த்த நெ௫ழ்ர்ததிரளைமூன்றுண்டு 
மேயகருணைத்ததிதீம்பால் வென்ள த்தோடுமிகவுண்டான். (௧௯) 

வன்பிற்பசியையுள்ளடக்கி வாயுதனயன்பாரணஞ்செய் 

தின்புற்றிடலாலன்றுமுதல் வீமனேகாதசியென்ன 

வன்பிற்புகலப்பட்டதுதா னரியவிர்தவிரதமின் றித் 

அன்பக்கடலிற்றுளைவாரைக் கரையி?ன ற.றுநதோணியண்டோ. () 

அரியவேள்விகளின்.மிக்க வயமேதம்போல்வரையுளெல்லாம் 

பரியமேருவதுபோலப் பத்தர்கணத்துமாயனைப்போல் 

விரியுநீருட்கங்கையைப் போல் விண்மீன்குழாத்துவிதவினைப்போ 

அறியவிரதமவற்றுளெல்லா மாகமதியேயுயாந்ததுகாண். (௨௧) 

விடங்கொப்பளிக்குர்துளையெயிற்று விரிபைத்தலையாடரவமெல்லா 

மடங்கிச்கலுழன்றலைகாண வஞ்ியொ துங்குமதுபோல 

முடக்குமுளைவாம்பரித்திண்டே ரிரவிமகரமுற்றுத.லுர் 

துடச்குவிளையிற்பாவமெல்லார் அரிச ற்.றிரிர்.துதொலைர் BOG ம், ( 

» G al gy. 

மதியிலாக்கங்குல்போன்று மலரிலாவாவிபோன்று 

கிதியிலானிள மைபோன்று நெய்யிலாவடி.சில்போன்று



மாகபுராணம், ௧௧௩ 

ஈதியிலாரகரம்போன்று காற்றமின்மலரேபோன்றும் 
விதியினான்மாகதிங்கட் புனல்புகான்விளக்கமன்றே. (௨௩) 

வேவேறு. 

வானாதவன மாமகரத்துறலும் 

வளர்வைகரை யின்ன திபின்றுறைபோய் 

தேனார்துளவத்திரு மாலெனவுஞ் 

சிவனேயென வும்புனன்மூழ்டெவோர் 
கானார்மல ரைந்தருகீழலின்வாய்க் 

சனவாலயம் வாழுமரம்பையர்தம் 

wor Osh dees Out Ror au 
புணர்மென்முலையிற் ஜெய்யல்புகுர் துறைவார். (௨௪ 

ஏகாதசியோடியை யும்புனிதத் 

தெழின்மாகம இத்திரளார்புகல்வார் 

மோகாதியின் வைகிடுமானிடஜா 

மூத்திச்கரை யேற்றுவசென்றுரையாய் 
பாகார்மொழி மங்கையோர்பங்குதையும் 

பரமன்சிவ மாநிசியொன்றதனஞற் 
சேகார்தொழில் விற்கொலைவேடனைகற் 
சிவலோக மிருத்தியதென்றனனே. (௨௫) 

விமனேகாதசி விரதமகிமையுமைத்த அத்தியாய ழற்றிற்று. 

௨ அத்தியாயம் ௨0-ச்குத் இருவிருத்தம் ௭௫௦. 

_.. ௮ 

இநபத்தோராவது, 

சிவராத்திரி மகிமையுரைத்த அத்தியாயம். 
teow nae ot 

முகமனோரீ இசான் மூனிவனிதுகூறவே 

யகமசழ்வினேடெழா வரசரரியேறனான் 

சகெரவரைய நீனின்வாழ் சிவநிசியின்மானமியம் 
புகரனையதேூிகொ புகறியெனவோ தின், (௧) 

அறைகழலினீடுதா எரசனீ துகூறவே 

மறைமுனிவனோஅவான் மதிகொள்குடமாதமுங் 

குறைவினெடுமீனமுக் குழுமுமிடையாகவே 

பிிறைகுறையுகாளினீள் பெருகுபதினாலதாய். (௨)



கக்௪ சிவராத்திரி மமிமையுரைத்த அத்தியாயம். 

வருதிதியசாகுமால் வரதனிசியானதே 

யரஹாவதார்சொல்வா ரதன்மகமைசாதன்மேற் 
பரவரியவில்வமும் பசியதளை தூவி2யா 

ரிரவு.துயில்ரீங்குவா ரிறைவனுலகேறு.பார். (௩) 

மகமதனுண்மேலதாம் வருதுரகமேத3ம 

நகமதனுண்மேலதாம் ஈவையின் வடமேருவே 

புகன்மறையுண்மேலசாம் புனிதமிதசாமமே 

இகழ்விரகமேலதாஞ் சவரிரியகாவ?த (௪) 

உலகல்வருபாவமா மூணர்சமிகையாவையு 

நிலைகருகிமாய்வு௮ நிமிடமதினீற்தாய்த் 
தொலைவில்கிகைவீசியே சடுசனலியாகுமாத் 
சிலைவலிசெய்தோளினய் கவகிசிய காவத. (௫) 

ம வறு, 

பொங்கெவளங்களோங்குஞ் சாகரபுரந்தைச்சூழ்ஈது 
மங்குல்போழ்நெடியயிஞ்சிப் புறத்தினின் மன்னிவாழ்வோ 

னங்குலனென்னுநாமத் தககொலைப்பகழிவேடன் 

செங்கணன்குருதிதோய்ந்த வுகரினன்ஏிங்கமொப்பான். (ar) 

வெண்ணிறத்தசைகள் இன்ற வெடிபுலால்கமழும்வாயான் 

றண்ணளி௫.றிதுமில்லான் றமரொடுங்குழுமிவா ழ்வோன் 
௮ண்ணெனவெழுக்தோர்ஞான் றிற் மொடுகழற்றோலும்வீக்குத் 

இண்ணிதஇற்கரியகச்சை மருங்குறச்செறித் துநீவி. (or) 

நிணங்கொளும்பசழிததாணி வெரினுறநெருங்கவார்த்து 
வணங்கயெசாபமேரந்தி மயிரணிச்சுரிகைசேர்த்து 

கணங்கொளுங்கரியகுஞ்சிக் கயிற் நினில்விசித் அுக்கட்டித் 
துணங்கையிட்டலகைசெல்ல வேட்டைமேற்றுணிந்துபோனான். () 

குரவமாமருஅபுன்னை கோக்குவேல்கடம்புவன்னி 

மரவங்கூவிளமிரத்தி வெள்ளிலால்மாதுளங்க 
மரசுபாதிரிசெருந்திு யங்கோலமகல்வேய்சர்தஞ் 

சுரபுன்னைகுடசம்வேங்கை மராமரஞ்சூரை காரை. (௯) 

இன்னனமுதலாயுள்ள மரத்தினானெருங்கியெங்கு 

மின்னுவெம்பரிதிவானோேன் வெயிற்கஇர்நுழையாஇியாருஈ



மாகபுராணம். ககடு 

துன்னருங்கொடுமுட்கானிற் றமியனாய்ச்சென்அதொக்கான 

வன்னியிற்கொடிய9ற்றக் கொலைத்தொழில்மறவன்மாதோ. (௧௦) 

கொய்யுளைமடங்கலேற௮ கோட்வொரணத்திற்பாயர்து 
வெய்யவள்ளுகிரிற்றுக்க விபுலமத்தகத்தைப்போழ்ர்து 

துய்யவெண்பருப்பைவாங்கிச் சோரியோடுகுக்தமுதத 

மையறுமாதுளங்கம் பழமெனவயங்குமோர் பால். (௧௧) 

குடாவடி யுளியமீயற் குரும்பைதொட்டுண்ணுமோர்பால் 

கடாநிறைவேழத்தோடு கவையமேற்று.றுதலோர்பால் 

விடா திகல்வெகுளிவேங்கை கேழலைவெகுளுமோர்பால் 

படாமுலையவர்கணேய வுழைக்குலம்பாயுமோர்பால். (௧௨) 

இரும்பெனமுறியுரீள்கோட் டி ரலைகளுகைக்குமோர்பா 

லரும்பியசூறழியொண்கட் குற௮ுமுயலகலுமோர்பால் 

பெரும்புயன்முழக்கமென்னப் பிடிக்குலம்பிளிறுமோர்பாற் 

றிரும்பியமுகத்தினேடுஞ் செஞ்சணங்€ட்டமோர்பால், (௧௩) 

விதுவினை க்கவருஞ்சீறீற விடவெயிற்றகல்வாய்காகம் 
பதவிவிட்டடவியெய்திப் படிந்ததுபோலவாகக் 

கதழெரியுயிர்ப்புக்காற்றிற் கானகங்கறிந்துவாடப் 

புதையிருணிறத்தபார்தண் முளைதொம்புகுவதோர்பால், (௧௪) 

கோகிலம்பூவைூள் ளை குக்கில்காரண்டலாக்தை 

தோகைபாறெருவையன் ஜில் சவணநீர்க்காககானா 
கூகையாண்டலைவண்டானங் குரண்டஞ்சச்சிலிகுறும்பூள் 

காகஞ்சாதகப்புண் ணேமி க2பரதககெருங்குமெங்கும். (௧௫) 

இத்திரமனைத்துகோக்கி வேட்டத்தினியல்பிற்கேற்ற 
குத்திரக்கண்ணியூன்றிக் கோனிறீஇவார்களோடித் 

தீத்துதாள்பிணிக்கவல்ல வியம் திரந்தரையிற்சேர் தஇிப் 

பத்திரமரங்கடோறும் பல்வலைகெருங்கவிக்கி. (௧௬) 

கட்டியவலையிற்பாய விலங்கெங்கலங்கவோட்டுஈ 

தொட்டவெஞ்சிலையின்வாளி அறர் இடுல்குணில்கள்வீசும் 

விட்டெறிகவண்கலோச்சும் விடர் மப்பழுவமேறித் 
தட்டவாயரவமேரச்சித் சவழுஞ்சூலுடும்புகேடும். (sor) 

பாசங்கள்பரியத் தாவி முன்னரேபடர்ர் அசெல்லக் 
காய்சினஞமலியேவுங் கனைகுரற்பறவைபோல



௧௧௬ சிவராத்திரி மமிமையுரைத்த அத்தியாயம். 

மாசறவிளித் அக்கூவும் வல்விலங்குடற்௮ுமாபோ 
லாசறப்பயிலுமானி னடிகண்டுதொடர்க் துபற்றும். (a9) 

இன்னனவேட்டஞ்செய்து மெலிந்துடலிழைத்ததல்லாற் 

றுன்னியோர்விலங்குமாய்க்கப் பெற்றிலன்௮யர்கொணெஞ்ச௪ 

aren gb ORs sari யெரித்தவெங்க திரைவாக்கிப் 
பொன்னெடுக்தேரின்வெய்யோன் குடகடற்புறத்தனானான்.(௧௯) 

திருர்துகோலோச்சவையஞ் செலுகத்துதோவேந்தன்மாயப் 

பொருக்தியகேளீர்வையம் புரப்பதற்கடைவதேயச் 

சரிந்துபுன்மாலையெய்தத் தாபமுற்றிடைர் தவேடன் 

விரிர்த பூஞ்சூழியெய்தி வினையமேசென்னநின்ரான் (௨௦) 

விண்புகும்பருதிசெல்ல மாலையும்விரைவினீங்கக் 

கண்புதைத்தனையுங்கங்குற் காரிருள்கவிச்தலா?ல 
மண்படர் வரனங்கான மாதிரமென்றுந்தோன்றா 

வெண்பிறிதில்லையூனற் விடவிவணெய்திற்றென்னா (௨௧) 

மறுகியவுளத்தன்கண்ணீர் வழிந்திடுமுகத்தன்மாழ்டச் 

சிறுவர்களூன ற்றின்னே வாடுவசென்.்றுதேம்பும் 
பிறைநுதலெயிற்விசோகம் பெரிசெண்ணிமயங்கிவாடு 

ந.றியவூனின் றிச்சென்றா லுணவுண்டோஈமருக்கென்னும். (௨௨) 

சிறந்தவைகதையிற்சேர்து மென்னினுச்தினவூனற்று 

வெறும்கையோடெய்தினேமேற் பசியினான்மெலிவரர்தோ 

உறைர்திவணெய்தித்தெண்ணீ ர௬ுணவரும்விலங்குபார்த்து 
மறைந்திருக்தெய்துகோற னலனெனமனத்துட்கொண்டான். () 

நீர்த்துறையிடைகரர்து கின் நிடிற்றோன்.றுமென்னச் 
சேர்த்திடுவில்லின்வாளிச் செங்கையன்சினத்தநெஞ்சன் 

வேர்.த்திடுமெய்யனீலக் கஞ்சுகன்விரைவிலுற்றுப் 

பார்த்தொருவில்வத்தேறிப் படுதழைப்பணையிற்சேர்ந்தான் () 

வையிலைச்சுரிகையாலே முள்ளெலாகறுக்கிமாற்றிப் 

பெய்கணைவிலங்கேவிற் பெரிதிடைதடுக்குமென்னக் 
கொய்தனனெலிந்தான்பச்சைக் கூவிளக்களிரையாங்கண் 

கையினிறழ்சாபராணிற் கணைதொடுத்திருர் தான் மன்னோ. (௨௫) 

குழைத்தபாசடைசடுன்னுங் கூவிளமூலத்தின்கண் 

மழைத்ததண்புயல்போனீல மணிமிடற்றுதியென்னத்



ID BLP FT eM to. 

தழைத்தபொற்புராணலிங்கர் தரையினிலெவரும்பூசை 

யிழைத்தவேட்டெனுங்காணா தாயிடையிருர்ததன்றே. 

எய்திடும்விலங்குதன்னை மறைக்குமிக்குழைகளென்னக் 

கொய்தவனெறியவீழ்ர்த கூவிளர் சளிர்களெல்லாம் 

பொய்கையங்களாயின்வைகும் புராதனவிங்கசசென்னி 

வைதிககெறியிற்சாத்து மலரெனமலிக் தவன்றே. 

ச தளப்பனியின்முழ்குஞ் சிரத்தினனுணவு தீர்ந்தான் 

போதிருளுறக்கநீத்தான் பு.ராரிமுன்வைநின்ருன் 

ஏதமற்றெறிந்தவில்வத் தியற்றியவழிபாடுற்றான் 

மாதவரிவன் போல்யாரே சிவரிசவரம்பினின்முர். 

மயர்வுறுவுலகத்தோர்தம் வல்வினைக்கருமம்வாய்ப்ப 

வயர்வறச்சான்ராய்நோக்கு மமலனும்விலம்கனீட்டத் 

இயல்பு௮வரவுநோக்குங் இராகனுமிருவரன்றித் 

அயிலினையறறைக்கங்குல் துறச்திருந்கார்கள்யாரே. 

இன்னவித்தலையவாக வெயினனைவரவுகாளுத் 

தன்னமர்காதற்கற்பி னெயிற்றியுந்தளர்ந்துவாடித் 

அுன்னியகுன்.றிமாலை முலையினள்விழிரீர்சோரப் 

பன்னினளிரங்கயொ ற்ரு தினையனபகர் தலுத்றாள். 

Ga gp. 

பேதைப்பருவத்தே வந்தென்னைசக்கைபபிடித்கா 

மீதிக் தணைநாளு மென்னைப்பிரிந்தறியாய் 

காதற்கணவாயிக் கங்குலிடைமீளாம 
லேதுற்றனையிடையூ றேதென்றறியேனே. 

சாயுஞ்சிலையிற் சரங்கொளுவுமுன்னெ திர்ந் அ 

சீயங்கொலைபுரியத் தோள்வலிகடீர்ந்தனையோ 

காயுஞ்சினவா ளரவங்கடித்தொறுக்கப் 

பாயும்புவிழீபால்வா யவ்விடத்திற்பட்டாயோ 

மானிடவர்செல்லா வனத்தஇற்றமியாளாய்ப் 

போனவழிதேடிப் புகுவேனெனவெழுக்தால் 

வானவிருடுன் வி வழியறியலாற்.றுலேன் 

ஹேனுலவுதாரா யெனவழுதுதேம்பினாள். 

௧௧௭ 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧)



௧௧௮ சிவராத்திரி மமமையுரைத்த அத்தியாயம். 

2 வறு. 

ஊன்டையாதுவாடி. யுணவற்றுபபனியிற்றோய்ந் து 

மான்பிணைவரவுபார்த்துத் தயிலற்றமரத்தினும்பர் த் 
தேன்றுணர்பானம்பண்ணி யிருக்துமியிருளைச்சீ நி 
வான்படர்புரவித்2த2ரா னுதையமால்வரையில்வந்தான். (௩௪) 

வயங்கியகதிரோனெய்தும் வைகறையதனின்வேடன் 
கயங்கெவுளத்தன்வில்வப் பணைநின்றுகடி இிழிர் து 

மயங்கியமனைவிசன்னை வருத்தச்தீர்த் திவொனொல்லை 

யியங்கியகாவின்முர்் இக் சதுமெனவெழுர்துவந் தான். (௩௫) 

மற்றவன் மன்னைநேடி மைந்தரையுடனேகொண்டு 

சுற்றிடையெயிற்றிகானிற் சென் நிடுகெறியிற்கண்டு 

கற்றடந்தோளிற்புல்லிக் கணவனுக்கரங்கமாழ்க 

வுற்றவன்றானுமின்ன லொழிகெனமுசுமன்சொன்னான். (௩௬) 

இளஞ்சிறார்தாமுங்காத லெயிற்றியும்பின்னேபோத 

வளைந்தவிற்றடக்கைவேடன் மனையினில்வந் துவைக 

யுளைக்தெழுதுன்பரீங்கி பூனடியவரோடுண்டு 

விளைர்திடுவிதியின்காட்பாற் சிறிதுநாட்செல்லவீர்தான்.(௩௭) 

ேவேறு. 

அஞ்சனஇரித்தொகுதி யபன்னதொருமெய்யர் 

மஞ்சிடியெனக்குமுறும் வாய்மையர்கள்வளவாய்ச் 

சிஞ்சுசமென த்தெறு சனெத்தினர் வதைக்கு 

கெஞ்சிெனர்கள்காலபடர் வந்தனர்கிறைந்தார். (௩௮) 

ஏற்றுதியென ச்சில ரியம்புவர்கள்வாளாற் 

செற்றுதிரென ச்சிலர் செயிற்பர்நெசகொணிற் 
பற்ற௮ுதிரெனச்சிலர் பகர்ந்திருவர்வேலா 

லிற்றுடல்கழிர்திட வெறிர் திடுமினென்பார். (௩௯) 

மண்ணிலுயர் தேருருளின் வட்டமெனலாய 

கண்ணழலகால்வயவர் கைப்படுமவ்வேட 

னெண்ணகினைவுற்றமு இரங்கியிடுமெல்லை 

விண்ணினொளிபொங்குமோர் விமானமொடுவந்தார். (#0) 

வந்தகணநாதர்நெடு வாளரவுபற்று 
மிர்துவெனநின்றதுயர் வேடனையெடுத்தே



மாகபு ராணம். ௧௧௯ 

மந்தரமெனத்ககைய மானமிசை வையா 

வந்தரவிசும்பிடை யெழுஈ்தனரகன் மூர், (௪௧) 

வெங்கொலைசெய்வேடனை விமானமிசை2யற்றி 

பிங்கவெர்கள்சென்றபடி. கண்டியமதூகா 

மங்குலனமேனியர்கள் வாளெயிறுதின்னா 
பொங்கியகினத்தினர் புகுந்திவையுரை த்தார். (௪௨) 

மேவேறு. 

யாவர்விடுத்ததூதுவர்நீ ரியாங்கள் பற்றுமிவன் றன்னை க் 
காவல்விடுத்துவிமானத்தி னேற்றிவானிற்கடி ககல்வீர் 

மேவுமிவனைவிண்மேவ விடுத்தற்திசையேமிவவேடன் 
பாவமிழைத்தசன் Aun னுண்்டேலதுவும்பகர்ச் இடுவீர். (௪௩) 

கற்பங்கழிக்குமவிரிஞ்சன்முக லெங்கோனாணைஈடப்பதன்ராற் 

பொற்பொன்றியவிர்திரன்மு சலாம் புத்தெளெவரும்புரக்இடிலு 
மற்பர்தவமென் றியற்றானை விமானக்தேற்றியக கிரெனில் 

வெற்பின்றலைகள்போலுமது சரங்களுருளவீட்டுவமால். (௪௪) 

என்னமொழியமொழிமசட்கெ கண்கள்வெகுளவிரைத்தெழு௩து 

பொன்னினுலகிற்புரச்கரனைப் போசவதியிற்சலபஇயைத் 

அன்னுமழகைக்கயெக்கர்மன்னைச் சுகொடதினிலந்தகனை 

மன்னியுறையவருள்புமிர்த மகேசன் பணிக்கவந்தேமால், (௪௫) 

எங்கள்பெருமானடியார்தன் னடியார்நீவிரெதிர்ந்தெம்பா ற் 
பொங்குசெருக்கிற்புயவீரம் புகலத்தகுமோபொ ியில்லீர் 
சிங்சுமுறுத் துவரும்போது சிறுபுன்முயலோ செருவேற்கும் 

கங்கைமுடித்தானடியார்முன் காலபடரோவெதிர்வதுவே. (௪௯) 

கால்காலனவிரிஞ்சனொடு கரிமீயானறியாக்கண்ணு லோன் 

சூலபாணிவிடுக்கவரு தூதர்க்கெதிரோகீரென்னா 

வாலகாலமென ப்பொங்கி பவர்சைமுசலந்தனைபபறித்துப் 
பாலமார்புதலைசிதற முனிர் துபுடைத்துவிண்படர்ந்தார். (௪௪) 

இழர்தபடையர்செஞ்சோரி யிறைக்குர் தலையர்சடுநடுக்கி 
யுழந்ததுயரானீர்வறிதா யலர்கதராவ்ரொடுங்குமெய்யுர் 

சுழன்றவிழியர்கிள தோற் தண்ணென்னெஞ்சரமுதரற்றிப 

பழந்தம்பதியினிடையோடி ப் பருதிமகன்முன்போய்கிமுக்தார்.() 

சிவராத்திரி மகிமையுரைத்த அந்தியாம றிநிற்று, 

ஆ. அத்தியாயம் உ௪-ச்கு.ச் இருவிருச்சம் ௭௬௮.



இரபத்திரண்டாவது, 

இயமன் சிவனிடத்துச்சென்ற அத்தியாயம். 
னை   

போழ்ந்தமெய்யர் போகுழுயிர்ப்பினர் 

வீழ்ந்து தாளை வணங்குறும்வேலையி 

லாழ்ர்சகேள்வி யறிஞாஈமன்றனைச் 

சூழ்ந்திருந்த சபையினைச்சொல்லுவாம். 

உலகொறுத்திடுங் காலனுயாமிருத் 

FOG OT GSA) யர்தகன் மூவருங் 

கொலைகொள்வேலினர் கோரவுருவினர் 

மலைகள்போல மருங்கினில்வைகவே. 

பிணியின்முந்து பெருங்கயக்குட்டகோய் 

தணிவருஞ்சுரந் தண்குளிர்வெப்பகீள் 

கணிதமற்ற வறுமைகலியொடு 

பணிவிடைத்தொழிற் பாங்கினினிற்கவே, 

மறப்புச்சோம்பு வருத்தமழுகையாற் 

சிறப்பிலாத பசனற் தீக்குண 

மொறுத்ததாகங் குரோதழமுலோபமோ 

டிறுத்தகாமங்க ளேவலினிற்கவே. 

விளங்குமோகம் வயிரம்விண்மீனென ச் 

அளங்குசத்த முனிக்கணந்தொல்லை_நா 

௮ளங்கொள்சித்திர குத்தனுமுண்மை_நா 

லளர்தசெங்கோ லரசருஞ்சூழவே. 

இருந்தகூற்றுவ னெய்தியதூதரைப் 

புரிந் தரோக்குப் புகையெழக்கண்களி 

லெசிர்தசிர்தைய னேழுலகத்தையு 

மருந துவான்போ லழன்றமுகத்தினான். 

கொண்ட சிற்றமுர் தூதுவர்கோலமுங் 

கண்டுபேரவை முற்றுங்கலங்கியே 

பண்டையோகியம் போலப்பதைப்பற்று 
விண்டபேருயிர்ப் பும்விடவஞ்சினார். 

துயக்கமெய்திய தூதுவரஞ்சிரீ 

ரியக்கராச்கத ரோவிமையோர்களோ 

(5) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(ச) 

(௭)



int & if a Wor Lb. 

தியக்கமெய்த தமைச்செகுத்தா ரெவா 

மயக்கமற் றிது போதில்வழங்குவீர். 

யாவராயினு மெவ்வுலகத்தினும் 

போவராயினும் புக்டெம்புக்கவர் 
* 

சாவதாக்கிச் இனர்கணிப்பேனெனக் 
காவலன்சொலதக் தூதர் & Lp 0) @yt 

மீவறு, 

என்னுரை செய்குவ மெந்தாய் 

நின்னுரை யாணையி னெர்ந்தே 

பன்னிய பாகக வேட 

னின்னுயிர் கொள்ள வெழுசக்தே. 
\ 

சென்றவ னாவி செகுக்தோம் 
பின்றைய னாவி பிணித்தே 

முூன்றிரு முன்றினி ௮ய்ப்பா 
மின்னு வழக்கோ டெ.திர்ந்தோம, 

a 

எட்டொ டி. ரண்டு திசைக்கும் 

விட்டெரி சோதி விமானத் 

தட்டினில் வநஇடு தஷமீகார் 

மட்டில ரெம்மை வளைத்தார் 

ஈடு படுத்தி யெதிர்த்தார் 
வேடனை யும்வி௫ி வித்தா£ 

மாடுறு மானம தேற்றி 

யோடி. வடாதிசை யுற்மார். 

பின்பு தொடர்ந்து பெயர்ந்தோ 

முன்பவ னேக மொழிந்த 

யன்பற வெங்கதை யாலே 

யென்பற மோதி யெறிக்தார். 

அன்னவர் சொன்ன வழற்சொற் 
றென்னவ நின்னுழை செப்பிற் 

சொன்னவர் காவு அணிந்தே 
மின்னிய மண்ணிடை வீழும். 

கடக் 

(௮) 

(௯) 

(௧௪) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



௧௨௨. இயமன் சிவனிடத்துச்சென்ற அத்தியாயம், 

காரிடி. யன்ன கதிர்ப்பா 

சேர்பெற௮ு மெம்மிறை வற்கே 

நீரடி யானடி யாரென் 

ஹோர்மொழி யெம்மை யுரைத்தார், (௧௬) 

என்ன நிரபபி யிறுத்தா 

Dodi oot Hl கால னயிற்முன் 

சொன்னது சங்கரர் தூதெனி 
௮ன்னின வெஞ்சி ஒணர்ககான் (zor) 

மாதவ ரோடயல வைகுங் 
“ty . . 
Gai gia FaB குத்தா 

கேதம விளை த்து இர ரதன் 

யாது Buss னியம்பாய். (௧௮) 

என்றிது கூற்ற னியம்ப 

நன்றிது வென்ன நயற்தே 

தொன்று படைத்த தொடர்ச்சி 
நின்று கணக்கு நினைற்தான், (௧௯) 

ஆதி விரிஞ்ச னமைத்த 
போது துடங்கிய புல்லன் 

சாக ுறுந்துணை தானும் 

பாதக மேபயில் வற்றான். (௨௦) 

மண்ணிடை மானிட. ரெல்லா 

நண்ணிய பாதக நாடி 
யெண்ணிய போதி Paro (apes 

பண்ணிய தேமிகு பாவம் (௨௧) 

கற்றுண/ வெய்து கணக்கி 

னிற்றென வோதி யிருப்பக் 

கொற்றவ னாயே கூற்று 

மற்றிது செய்ய மதித்தான். (௨௨) 

ஆக்கிய போக எழித்தே 

போக்கிடில் யாவர் புறப்பார் 

நீக்கிய வீசன்முன் னேர்ந்த 

தூக்பெ ஈங்குறை சொல்வோம. (em)



மாகபு ராணம், ௧௨௩ 

முத்திரை சால முழுகதண் 

டி.க்துணை யுங்கொ டிடமுர்2த 

சித்இர குத்த செறிந்மீத 

மைச்ககு கண்டன்ரான் வைப்போம் (௨௪) 

எம்மொடு மெய் இ யென் @) 

பைம்மலை போன்பயி டத்இன் 

வமயபையி னேறி விரை 2௧ 

ொமமலின் வெற்பிடை சென்னுன் (௨௫) 

வறு. 

வெள்ளிமால்வரையின ௩௪ண் வெளிமுகட்டொனிகளவிம்முக் 

தள்ளருமணியிற்செய்ச கமனியக் 2கொயில்வாயி 

லென்ளரும்வினையத்தெய்தி யெருமைவிட்டிறங்கிக்கால 

ஜெளனளியகந்திபாம்2பாய்க் ஏன்ன ரவுரை கனநின் ரன். (௨௬) 

கூற்றுவன் வஏவையன்னோன் கொ ன்றைவேணியனுக்கோதச் 

சாற்றினோேைறன்னையீங்குச் கருசெனவிறைவன்் கூறக் 

கசாற்றினுங்கடுதிச்சென்றீக் கடைகெனக்காலனெய்திப் 

போற்றினன் பணிக் தான 6B நிறுவிய Lf லக்தினின் ரன். (esr) 

பங்கயத் துறையுமாதி விரிஞ்சனும்பஇன்மர்தாமுஞ் 

சங்கொடுதிகிரியேஈதிச் சலஇயிற்றீயில்கொள்வானு 

மங்கையிர்திராணிபுகால வ னமுலைதிழைக்குங்கோவுஞ் 

செங்கதிர்க்சிரரைக இண்டே ராறிருசெல்வர் தாமும். (௨௮) 

மருத அவா காமுமுன்னீர் வருணனுமளகையாதூர்ப் 

பரித்திரமியக்கர்கோவும் படர்சிசைக்கனலின்வேர் அஞ் 
சமித்தியபிணையையூரு நிருஇதியுஞ்சககண்டத்தை 

விரித்திபபணசக் திலேற்கும் விரல்வலியரகர்வேச்.தும். (௨௯) 

சடகரிவகனங்கொண்ட. கணங்களுக்கரசன்முனும் 

படவரவதனையண்ணுங் மிகசுயப்பரியி னோனும் 

வ.டவரையணுங்க 2மான மாருகக்கடவடானு 

முடலைகநெட்டலகையே௮: முழுப்படைவீரன்மு.னும். (௩௦) 

காசதன்முூகலாயள்ள ஈற்குரமுனிவர்சாமும் 

பரரினிலாஇயான பாமமாமுனிவ/ தாமும்



௧௨௪ இயமன் சிவனிடத்துச்சென்ற அத்தியாயம். 

வாரிதியவையோரேழு மால்வரைக்குலங்களேழுஞ் 

சருடைக்கங்கையாதி இர்த்தமாஈதியோரேமும். (௩௧) 

விஞ்சையரியக்கர்சித்தர் விறல்வலிசசருடர் தாமும் 
வஞ்சிறண்ணுசுப்புத்தெய்வ மகளவிரும்பிநருஞ்சு ற்றி 

யஞ்சலிசெய்துபோற்று மவாகுறைவிஞாயபின்னர் 

கஞ்சணிகண்டத்தண்ண னமன நுமுககதைொக்கி, (௩௨) 

கடைக்கணால்வினவலோடுது காலனுங்கவித்தநெஞ்சன் 

விடைக்கொடியுயா த்தகோன்றல் விரைமலர் த்தாளின்வீழ்ஈது 

படை தகளித தழிக்குமா திப பண்ணவன் சரிசுநெஞ்ி 
னடைத்தனனாவினார வெடுததெடுககறைவதானான் (௩௩) 

ேவேறு 

தேவர்க்குர்2 தனே சிவனே மறைமுக 2ல 

மூவர்க்குமுச்தொழிலும் கற்பிகசமுன் னோனே 

காவற்கடவுளே கண்கூனறுடையோனே 

யரவற்குமாயா யிருவினையுமீவோனே. (௩௪) 

வேண்டுமாள்ள ததின் விருப்புவெறுப்பற்ே றேனே 

நீண்டபிறவி நிறையிருளைமாற்றியிடக் 

கூண்டகனற்கொழுகசகே கோவாமணிமு லே 

பாண்டுதனயனுக்குப் பாசுபதமீரசோனே (௩௫) 

காமறகடிந்து கவு ரிகளை த கோய்வோனே 

யீமத்திருர்ு மெழி॥றுறக்கமீவோனே 

சேமித்தஈஞ்சுண்டு ரேவா BES ga Coo 

சோமக்கலையணிர்து துள் ஸிள மானே௱ு்ரோனே (௩௬) 

எப்புரமும்வாழவருட் கண்ணாலெழின் மகவே 

ளப்புரமும்நீற வழல்கொழுததுமபெம்மானே 
ூப்புரமுந்திய முறுவலிக்கமுன்னவனே 

அப்புரவுந்துப்ப்பவனு மா௫ிகின் றதொல்லோமின. (௩௪) 

ஆச்கவிதியாயு மளிகககெடுமாலாயு! 

நீக்கவானாயு நிறைந் துகின் ற காரணனே 

பாக்கியகிற்காணும் பழர்தவத்தினேன்பகரும் 

வாக்கியவிண்ணப்பமொன்று சொல்கின்பேன்வானவனே. ()



மாகபு ராணம். ௧௨௫ 

பம்புபுவனம்படைக்க விதியைப்பணித்தாய 

ஈம்பியவைபுரக்க காரணனைக்கற்பித்தா 

யம்பொனுலகச் தமேசனையும்வைத்தாய 
வெம்புவிசும்புலவ வெய்யோனையும்விடுத்தாய். (௩௯) 

சதவுததி வருணன் றிரத்தளித்தா 
யூதைக்குறிச லுலவும்படி.பணித்தாய் 
கோதிலளகை குபேரனுக்குமுன்பணித்தாய் 

பாதகனமாத்தெண்டிக்க ரசாயேனையும்பணித்தாய். (#0) 

தேவரசரர் தரிபுவனத்துள்ளோர்கள் 

யாவருநீபணித்த வாறேயினிதமாந்தார் 

வாவுதிரைக்கடலு மண்ணேழும்விண்ணேமுங் 

காவலவரீபணித்த கற்பனையினின் றனவே. (௪௧) 

அவ்வண்ணமேபணிக்த வையனீயென்னளவு 

மெவ்வண்ணமென்று மியல்பென்றுமெண்ணாு 

செவ்வண்ணரீயே சிதைத்தாலதைத்திருத்து 

மெய்வண்ணம்யாதே விளம்பிடநீ 2வண்டுமால். (௪௨) 

நீயுண்மைகநீக்கிற் ஐருமநெறிசவங்கள் 

போயவைகள்குன்றும் புணரிகரைகடக்குங் 

காயுங்கனனுகெடுவ் காலுமுலகளை சது 

மாயும்படிகிமிடப் போதளவின் வந்திடுமே. (௪௩) 

அன தனாலாக்கினோய் நீயேயடுக்கழிக்கி 
லீனமுறுதீரரகம் காத் தலினி?2வண்டேன் 
வானவனேநீயளித்த வன்படமுழுத்திரையு 

மூனமிலா த்தண்டுமிவை யென்றேயொருங்குவைத்தான். () 

காலனுரைத்துக் கதைமுத்திரைப்படங்கண் 

ஞாலமிசைவைகத்திடலு ஈம்பனதுகண்டு 

கோலமுஹறுவற் குலைகிலாகின்றெறியச் 

சாலகினக்குவர்ச தாழ்வேதெனவுரைக்தான். (௬௫) 

தொன்றுபடுவினையாற் ஜோன் தியகாளின்றளவு கங் 

கொன்யிர்கடின்று கொலைக்கருமமேற்கொண்ட 

புன்றொழில்செய்வேடன் ur Ou pour sear Up 

னன்றிபுரிதவங்க ளென்செய்தானாயகனே. (௪௬)



௧௨௬ இயமன் சவனிடத்துச்சென்ற அத்தியாயம். 

செல்லும்பரி3வள்வி செய்துமுடி.த்தானே 

வல்லும்பகலு மருந்தானஞ்செய்கானோ 
புல்லுமகரரவிப் போதபுனன்மூழ்செ2ன 

நல்லவிமான.ச்சேறி நின்னுலகாண்ணுகற்கெ. (௪௭) 

மற்றவிவனால் வரதனேநீள்சணங்கள் 

இற்றடியேமினவற் சலர்கடமைமுனிக்து 
பற்றியறமோ இப் பறிசழியச்செய் சதை 

சற்றலரின் முன்னின் றமியேனுரைப்பதற்கே, (௪௮) 

ஈட்டுபெரும்பாவியரு மிவவுலகமெய்துவதோ 

சாட்டுபெரும்பாககரி னான்யாரைதண்டித்.௮ 

வாட்டுநரகில் வருக்துமவனென்றுரை ப்பம் 

கேட்டபுராரி மறலிக்கி துளெர்த்தும். (௪௯) 

லேடனொழுஞான்அ விலங்கமிவான்2வட்டம்2பாக் 

காடதகனின் 2மவிச் சிவநிசியிற்கங்குலெல்லா 

மாடிதழைவில்வக் தருச்சிக்துணர்வகன் ௮ 

நாடித் துயினீங்ி நம்மருகேவைஇனான். (௫௦) 

கூறுமியற்கித் இர Hb BBG Go in Sys er 

பாபடி வைவேமலாய் நியும்பகுத்தறியாய் 

கோறல்புரியு் கொலைவேடலுமறியா லப பய ¢ 
qm Go coor iunri சாழேயறிந்திருந்தோம். (௫௧) 

என்னப்பரமன் கனிவாய்மலாந்தியம்ப 

முன்னர்க்குருகிக் கணக்கன்மொழியலுற்றா 

னுன்னைச்சிவரிசுயை யோர்ர்தறிவானாகலன்னோ 

முன்னர்விழிக்கிருந்து பூசையிவன்முற்றியதே. (௫௨) 

ஊன்கள் கிடையாத படியாலுணர்வொழிக்கான் 

மான்பிணைகளபார்த்து வருதுயிலைநீக்கினான். 
ென்ற௮ுணர்சேர்வில்வள் செறிந்த தையல்லாங் 

கூன்டுிலையினான்வாவி ஈடுச்குமெனக்கொய்தெறிந்தான்.  () 

இச்துணை?யயன் றி யிறைவனேயிச்சவரன் 
பித்தனேயவ்விரதம், பெற்றியெண்ணிச்செய்த,துண்டோ 

வித்தகனேயென்கண திற் சாணேன்விள ம்பவென்.௮ 

இத்திரகுத்தள் நெரிச் தனைய செப்பலுமே... (௪௫௮



DT St) gt oot th, be a 

ஓதியவாறெல்லா மூளவேபுணர்வின் மை 
யாதலினாலன்்றோ கணதா கனாயினால் 

மூனணர்வினாலுணா்ர்து செய்தானேல்முத்தனாய்- 

பேதமறயாமா யுறைவனெனப்பேகஇினான். (௫௫) 

ஈல்ல்விர BES ணுடோறுமீட்டுசிலும் 

வல்லமுதுவேள்வி வரம்பிலதுசெய்்திடினு 

மெல்லையறுதானங்க ளென்னாளுமீர்திடி னு 

மொல்லைக்க இரல்குஞ் சவகிசிக்கொள்லறெவ்வாதே (௫௬) 

அகலாலிகர்க விரகத்தளவறியா 

தோ .இனாயுன் மனத்தி அற்றபரிவொ ழிந்து 
“Oo திதறவேழுத்திரையம் தாங்கிச்செ முநகர்க்குப 

போதியெனவோ கினான் புக்ேகேள்தொழுகழலான் (௫௭) 

அன்னமொழிகேட்ட மறலியகம௫ழ்க் அ 

ன்னியொருபா EF DOL DOUG FEN Soy OM 

சொன்னபிழைபொ௮த்தி யென் அதொழுதெமழுர்து 
௫ உரு ௪ . . . 4 

பொன்னமரச்கோளானுச் தன்பதியிற்போயடைந்தான். () 

வணங்குசிலைக்சை வயவேடன்னான் மடுழ்ந்து 

சணங்களுக்குகா தனாய்க் காத்திறைமைபூண்டுமிகு 

மணங்கொண்மலர்மானத்து வானரக்பைமாரோ 

டிணங்கெயொன்வெள்ளிமலைச சாரலினிதிருக் தான். (௫௯) 

அங்குநெடுக்கால மளப்பிலாப்போகமெல்லாக& 
தங்கயினிதருக்இக் கற்பகத்தின் ஐன்னிழற்£ழ்ச் 
இந்கவணையின்மற்றோர் தெய்வேர்திரனென்ன 1 

பொக்குபசும்பொன்னுலகற் பேர்கமினிகாய்அகர்ந்தான். (௬௦) 

அ௮.ததலையைந் கி யபமராபணிமகடபக 

கொத்துமுடியரவிற் கோமான்ுயில்புரியும் 

வித் தகவைகுந்த வியனுலகஏிற்போகமெல்லாந் 
அய்த் துமலா்விரிஞ்சன் சோதியுலகடைச்தான் (௬௧) 

ஆதிவிரிஞ்ச னவையினெகொள் வைக 

மாதிரங்கள்சாவலர்தம் வைப்பினெடுரொட்கழித்துத் 

தாதவிமுங்கண்ணியரன் றன்ன ர௬ுளாலெவ்வுலகுக் 

_ தீதறவேயெய்இச் செழும்போகத்துய்த்திருந்தான். (௬௨)



ஃ௨௮ சிவராத்திரி விரதமுறையுளாத்த அத்தியாயம். 

எண்ணமறவேட ஸியுற்றியிடுக்கன்மையினான் 

மண்ணுலகல்வேந்தனே யிப்பதங்கண்மன்னினான் 
புண்ணியவிக்சோன்பைப் புலப்படவேதானியற்றுந் 

இண்ணியர்கள்செல்கஇயைச் செப்புந்தகமையதோ. (௬௩) 

என்றுவசிட்ட னியல்வேர்தனுக்குனாத்த 

தொன்றுபகொதை யிஃதென்றுசூதமுனி 
துன்றுசடிலஞ் சுவறருழச்சூழ்ச் இருக் ச 

குன்தனையமாதவத்து மாதவற்குக்கூ றினான். (௬௪) 

இயமன் சிவனிடந்திற்சென்ற் அத்தியாய மநிறிற்று, 

ஆட அத்தியாயம் ௨௨-க்குச் கிறுவிருத்சம் ௮௬௨. 

__»fo— 

இநபத்துழன்றவது, 
சிவராத்திரி விரதமுறையுரைத்த அத்தியாயம்: 

வானுறையுந் தவமுனிவ னெடுத்துரைத்த 
வகைகேட்டு மடிழ்ச்சிபொங்கப் 

பானுகுலத்திகல்வேர்த னன்றிதுநன் 
றெனப்பகார்து பழையவேத 

ஞானமுனியேயுரைத்த திவவிரதய் 

கேட்டதனா னலங்கூர்சிக்தை 

யூனமறப்பெரிதுவர்தே னுணராத 

வேடனுக்கீ துற்ற தானால். (௧) 

பத் தியுடன்விதிமுறையா லியற்றினோ 

ரு௮பதத்தைப் பகரவற்றோ 
வுத்தமனேயவ்விரத மியற்றியிடு 
கெறிமுறையை யுரைத்தியென்ன 

வத்தகையசிவகிசியின் வழிபாட்டின் 

முதையுனக்கின் நறைவனென்று 

மூத்தனையதூமுறுவ லருச்தஇயின் 

மணக்கேள்வன் மொழிவதானான். (௨). 

முன்னர் திரியோ தயி. னெருபோஅண் 
டரிவையர்பான் முயக்கமின் நிப் 

பினனாகாட்ச அர்ச் தியில் வைசறையிற் 
கடனளைத்தும் பிறழாதோம்பி



மரகபுராணம. 

யன்னியமாமிழிகுலத்தோர் பாதகரை 
யணுசாது பார்த்திடாது 

பன்னியுரைபகராஅ ஈண்பகலிற் 

விருஈதியிற் படர்ந்றுமாதோ. 

இயம்பியஈல்விதிவழியே புனலாடிக் 

தூயவெண்டூ இரண்டுசுற்றி 

வயங்கெகல்லுச்சியினிற் கடன்கழிக்துச் 

கற்பணத்தின் வகையுமுற்்றிப் 

பயம்பொழியங்கோமயக்தாற் பண்ணவனா 

லயமெழுட விதானம் பண்ணி 

நயந்துதிருநீறணிர்து சண்்ணுதல்பூ 
சனைக்குரிய நயந் றுபாடி.. 

Baran su sor cor (ipo B) மறைந்திடுமா 

CoO 5 BT GY மாட்டிப்பின்னா் 

இவ்வியவாகமக்இயல்பும் வைதிகத்திற 

பேரியல்பு இறம்பாவண்ணங் 

கைவருந்தவரைத்தகறுஞ் சந்தன த்தின் 
குழம்பணிந்து கருக்தொன்ருகச் 

சைவசபோதனன்றஜொடுத்த முத்தளமாங் 
கூவிளத்தின் றமைகள்் சாத்இ. 

Fa om wp FBS oor வீமனே 

சங்கரனே வெனேசான் ரய்ப் 

பெனுகஇயின லமருகுந மீகரனே 

ச காசிவனே யென்ன பசு 

மனறுவறுபூகாஇபதஇி யேயென்னு 

மந்திரமோ செட்மெமாதிக் 

குறைவறவேதாபாதி நிவேத்தியங்க 
ளனைத்தினையுங் குறிக்துச்செய்தே. 

ஈரொட்டுவசையாய வுபசார 

மத்தனையு மியல்பினாற்றி 

வாசெட்டுங்களபருலை மங்கையொடு 

மினிதிருந்த வரதன் றன்னை 

காரிட்டமலர்புனைந்.து கானியற்௮ும் 

பூசனையை நயப்பாயென்று , 
1 

52. Fe 

(௪) 

(௫)



௧௩௦ சிவராத்திரி விரதமுறையுரைத்த அத்தியாயம். 

சீரிட்டமலரடியின் வீழ்ர்திறைஞ்டி 

யிப்பரிசே செய்யும்பூசை, 

கங்குல்வரும்யாமமொரு நான்கினுக்கு 

மிப்படியே கடவுள் பூசை 

பங்கமறவேயியற்றி யிறுதிதொரு 
மருக்கியங்கள் பரிவானல்கித் 

திங்கள்வனைந்தோன்சரிதை பாராட்டித் 

அயினீங்சித் தினை ப்போதேலுஞ் 

சங்கரன்றன் சந்நிதியை நீங்காம 
லினிதிருந்து தவத்தனா. 

மற்றைராள்வைகறையிற் பனலாடி.க் 

கடன்கழித்து வரதன் பூசை 

குற்றமறவேயியற்றிக் குரவனையு 

முவப்பித்துக் குறிச்தசான 

முற்றபொருளால்வழங்கி மறையோர்க்குப் 

பாலடி.சி லுண்ணஷூட்டிப் 

பிற்றையவரனுமதியாற் புனிதமாம் 
பாரணத்தைப் பெரிதுசெய்ய. 

மேவ று. 

இத்தகையபூசையின Dus DDD ES ous BC Cit 

சத்தியமாயிரவிபதம் பிளர்துதடையறவெய்திப் 
பத்தியினான்முனிவோர்க்குங் கடையாதபரம௫ிவ 

முத்தியினமனமாயை யொருவிப்போய்முற்றுவரால் 

அரேனுஞ்சிவநிசியை வழுவா மலியற்றுமவர் 

பாரேழும்புகழ்முத்து படர்வதன். றியிவர்கிளையிற் 
ரராடுதிரடோஸளாய் மூவேழுதலைமுறையாய் 
வேரசோடுவினையகலச் சவெகத்தியைமேவுவார். 

வேதமுதன்மந்திரத்தி னருச்சிக்கவிரகில்லார் 
நாதன்முதலைஈ்தெழுத்தை ஈவையறவெயுச்சரித்து த் 
இிதறவேவழிபாடு செய்திடி.லுமிகல்வேந்தே 

யாதிமறையவன்புரியும் பூசனையாயரன்கொள்வான். 

நலம்புரியும்வேள்விசளா யிரஞ்செய்தகயர் இிடினும் 

பலம்பெ௮ரஈற்றானங்க ளொருகோடி.பண்ணுகனும் 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨)



MT SL TN err ip. ௧௩௧ 

நிலம்புகழைந்தழனாப்ப ணெடுந் தவங்கண்முயன்றாலு 

முலம்பொருதிண்டிதற்2ரோளாய் சிவகிசிக்கொள்றொவ்வாதே. () 

சிவகிசியுமட்டமிபுந் திருவேகாத௫யென்னும் 
பவமறுஈல்விரகங்சண் மாகமதிப்புனல்படிவா 

ச வமறவேயியற்றுமிடத் தடுக்குமதுகிற்கவினிக் 
. ப 4 . உ . 

தவமுடையோர்மாகமதி யாடுங்காற்சாற்றஅவகேள், (ae) 

௮ண்டபகிரண்டமுத லனைத்தினையும்புரப்பவனே 

அண்டமதிமுடியோனே சிவனேகிற்றொழுமடி.யேன் 

மண்டலமெண்மாகமதி மருவிநீராடுகின்றேன் 

பண்டைவினை க்கொடர்பறுத்துப் பவக்கடல்விட்டேற்றுஇயால், 

மகரவிதனிற்புனலின் மருவிநீராடுகின்றே 
னகாமுதலெழுச்தாயவச்சுதாகோவிக்தா 

சிகரவடவராதிரித்துக் தேவருக்காயமுசளிக்தாய் 
பகரவரிதாயபெரும் பலப்2பறுந்தருவாயே. (௧௯) 

கந்தமலர்ச்சுருளழகக் கவுரிதருங்கற்பகமே 

தொக்திவயிற்றைந்துகரத் தாயோய்கினை த்தொழுதே 
னிக்தவியன்மாசமதிப் புனலாடுபெளியேற்குச் 

சிந்தையினில்விழைவனை த் அஞ்சேர்க்திடநீயருள்வாயே, (௧௭) 

செக்கர்கிறத்திவாகானே செங்கதிராயிரத்2சானே 

மக்களு௮.துயர்களையும் வானவனேகிற்றொழு௮ு 
மிக்கதிருமாகமதி வியன்புனலிற்படிசன்றே 
னிக்கணமேதுயர்களைந் திட்டெனையெளிதிற்புரப்பாயே. (௧௮) 

பேரின்பமருள்வாழ்வே மகமாயைப்பெண்ணமுதே 

பாரின்பம்பயர்தளிக்கும் பராபரைநின்பதம்போற்றிச் 
சிரொன்றுமாகமதிச் செழும்புனல்யான்படிகன்றேன் 

முசொன்றுங்குழலாளே தமியேனைப்புரப்பாயே. (௧௯) 

என். ிவற்றை யெடுத்தோதியியன்மாகமீராடி 

நன் நியடனருக்கியமு சவையறவேதான்கொடுத்துக் 
குன்றவில்லிதனைப்போற்றிக் குலமமறையோர்க்கனிதளித் அத் 

துன்௮நறுநாவினே விரதத்தின்றொழின்முடிப்பார். (2.0)



௧௧௨ சுந்தோபசுர்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

வறு. 

மண்ணும்வாலு மகிழ்ந்தினிசே ததிட 

வெண்ணிலாவின் ப மிம்பரித்றுய்த் துமேற் 

நண்ணிலாவணிச் சங்கரனன்பிஞற் 

புண்ணியத்தனிமுத்தி பொருந்துவார். 

என்துமாகமதி யினியல்பெலாம் 

வென்றிவேற்கைச் திலிபன்வியந்திட 

மன்றன்மாலை வ௫ிட்டன் வழங்கிய 

தொன்றுமாக்கதை சூதனங்கோ இனான் 

வாழிமாதவர் வாழிசருஇரநால் 

வாழிநீள் சைவம் வாழிபுராணங்கள் 

வாழிவையகம் வாழிமழைஞூகில் 

வாழிமாககீராடி மாந்தரே. 

இப்புராணமி யைந்துடன்கேட் பம 

தப்பிலாதுபடிப் பவர்தாமெல்லா 

முப்புராரி மூதல்வனருளிஞற் 

செப்பலாதடவபதஞ் சேர்வரால். 

6] துவேண்டுமினித் தவமாச்தரே 

யோது.நூலி னொருகவியாயினுங் 

காதலோடு பிழையறக்கற்றிடி ற் 

போதினான்மூகன் பொன்னுலகெய்தலாம். 

சிவராத்திரி விரதழறையுரைத்த அத்தியாமழற்றிற்று, 

ஆ அத் இயாயம் ௨௩-க்குத இருவிருத்தம் ௮௮௪. 

  

இநபத்துநான் காவது, 

சுந்தோபசுந்தர் வதையுன்ட அத்தியாயம். 

———efe 

மன்னவர் மகுடசூளா மணிபடச்சிவந்த பொற்முட் 

௨௧) 

(௨௨) 

(௨௪) 

(உட) 

பொன்னவிர்மார்பன்செங்கோற் புரவலன் நிலீபன் மீட்டுஞ் 
சென்னியிலுயர்ச் தகைபன் சிர்தையிலுவகையோடும் 

வன்னிபிற்புனிதஞான வசிட்டனைவணக்டிச்சொன்னான். 

விரிகடல்கலக்ிிப்பெற்ற வியன்சுவையமுதம்விண்ணோர் 

பருகுரன்னாவுக்கல்லாம் பயன்கொடாதுனதுவாக்கா 

(௧)



மாகபுரர்ணம், & Gh. 

மரியதெள்ளமுகங்2கட்போர்க் கருஞ்செவிக்கிமைகூர்ர்து 
மருவியவினை கணிக்க மாசில்வீடளிக்குமன்னோ. (௨) 

அதலாலடியனேனுக் கருளொமொகமேன்மை 

யோதுவாயினனவுங்கேட்கு முவகையிற்கவிதத துள்ள 

மாதவர்க்காசேயென்ன மன்னவன்விழைவையோர்க்து 

போதுறைகிழவன்றக்த புராதனமுனிவன் சொன்னான் (௩) 

நன்றுஈன் ஜிறைவகேட்டீ. ஈவையறுகாதைமுன்னாட் 

பொன்றிகற்சையமென்னும் பொருப்பினிலரியாய்த்தோன் றி 

நின்றமாதவந்துத்தெத்தார் இரேயனைமரர்ச்துபோற்றி 
வென் ரிகொடடச்கைக்கார த்த வீரியன் வினாவினானே. (௪) 

அ௮அளபபருகதருமநீதி யடங்கலுமுணரசசொன்னா 

யுளத்துயர்மாகதிங்கட் பலமெமக்குரைக்தியென்ன த் 

துளக்கறுகமலத்கண்ணல் ௬௬ தஇிரார த.ற்குச்சொன்ன 
ளெப்பருங்காதைதன்னைக் சளெத்துவன்கேட்டியென்னு. (௫) 

இருந்தியதவத்துத்தெத்தாத் திரேயனாயிரங்கையாற்குப் 
பொருச்தமுன்னுரைத்தவா?ற யுனக்குகான்புகல்வனென்னச் 

சரிந்துதிவினகெட்டோடக் தருமங்கடழையக்கற்பி 
னருக்ததிகணவன்வேந்த னகங்கொளத்தெரிக்கலுத்றான். (௬) 

இன்னதோர்காலந்மன்னி லின்னதோரிடத்தினெல்லைச் 

சொன்னதோர்விரதத்துள்ள விதியினிற்?ிசார்வொன் நின் றி 

நன்னெ.றிமாகர்தன்னி னறும்புனலாடுமாறு 
முன்னையிவ்விரதம்பூண்டார் பெற்ற துமுழுஅஞ்சொல்வாம். (௪) 

பாரதவருடந்தன்னிற் பண்புறுமனிதராகிப் 

பேருறுமாகர்தன்னிற் பிறங்குகீரா டல்செய்யார் 

சீரற௮ுபிறப்பென்னாகுர் தீமலமருக்இவாழு 

மூருறைபன் றிசெந்கா யுறுபிறப்பொக்குமன் றே, (௮) 

எப்பொருளிசைர்தானேனு மாகநீரினிதாடானேல் 

வெப்பு௮ரணவெய்யோன் விளங்கலாப்பகலேபொன்று 

மொப்பஅகலைவெண்டிங்க ளுஇத்தெழாவிரவுபோன்றும்' 

தப்பதத்தேசுமங்கத் தரையினல்குரவிற்றாழ்வான். (௯) 

ஆரணவிதியினின்றே யருமகஞ்செய்தானேனுங் 

சாரணந்தெரிர்அுகாலம் விரதத்திற்கமித்சானேலும்



௧௩௪ சுந்தோபசுத்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

பூரணமதியானமாகப் புனிதநீராடினான் போல் 

நாரணன்விடைப்பாகன்ற னல்லருள்சேர்க்திடானே. (௧௦) 

அச்சுகனன்புவேண்டி லருவினைதொலைக்கவேண்டில் 
வச்சிரத்கடக்கைவேந்தன் வானுலகாளவேண்டில் 
நிச்சயஞானமுத்தி நிமிட க்திலெய்தவேண்டி. 

லெச்சுழல்பிறவிமார்தர் மாகநீரினிதிற்ரய்வார். (௧௧) 

நாடொ௮மினிதுபோற்றி வளர் த்தநல்லுடம்பு தன்னை 

8ீடெரிஈரகந்தன்னி லிருவதுரீர்மைத்தாமோ 
பீடுசான்மகரஞ்செல்ல வெய்பவன் பெயர்ந்தகாலை 
யோடுநீர்கதியின் மூழ்க யும்பர் வீசிருமன்்மன்னோ. (௧௨) 

என்புகீள்காலாய்ப்புண்ணீ ரிறைச்சியேசுவராய்மீது 
வன் புறத்தோலின்மேய்ந்து நரம்பினில்வாய்ப்பக்கட்டி 

யொன்பதுவாயல்காட்டி மலங்களாலுண்ணிறைந்த 

புன்புலால்வீட்டைமாகப் புனலிடார்புனிதராகார். (௧௩) 

பொருவருமாகந்தன்னிற் புனிதநீராடல்செய்யார் 

குணைபுனலிடையிற் முன்றும் குமிழிமயபோன்றுமிர்தத் 

தரையினிற்கருவின்றோற்றர் தங்டொழுட்டைபோன்றும் 
கரரெனத்தோன்றிவாழார் நாள்செலமாள்வரன்றே. (௧௪) 

கடலினிற்பெரியவாய கருப்பவாரிஇயின்மூழ்கி 

மடமையிற்பிறர்துமாயு மானிடர்க்கிதுபோலுண்டோ 
புடவியின்மாகமாதம் பொருந்தியபுலரிப்போது 
தொடுபுனவிடையித்ஜோய்ச்தார ரம்பையர்முலையிற்றோய்வார். (] 

மாயனுக்கடிமைசெய்யான் மறையவர் தம்மைப்போற்ளான் 

தீயபாத்திர த்திலீவான் றெளிவிலாஞானம்பெற்முன் 
வாயினில்வெகுளிக்காரன் வைதிகநிலையினில்லா 
ஞயவர்போலமாக மாடிலானரகினாழ்வான். (௧௬) 

குருவிலான்விஞ்சைபோன்ுவ் குணமிலான்செல்வம்போன்று 
மருவிய தளிவிலா தான் மாசறுஞானம்போன்று 

கிருபரைப்பிழைத்தார்போன்று நிதியிலானிளமைபோன்றும் 

பொருவறுமாகமாடான் புகழொடுக்கெவென்மன்னோ. (ser) 

பொன்சொசென்னிகல்கும் பொறியிலாப்புல்லரபோன்௮ 

நன்பகல்மாதர்தம்பா னலனுறக்கலப்பான்போன்௮



மாகபுராணம், க்:ூ.௫ 

மன்பினிலதிதிவாட வயினிஅய்த்திவொன்போன்று 

மின்புறுமாகமாடா னெழுமையினர௫ன்வீழ்வான் (௧௮) 

பொய்க்கரியுரைப்பார்போன்றும் புறமனைகயப்பார்போன்று 
மெய்க்கழிஈ றவமார்தி வினையிலா திழைப்பார்போன்றுங் 
கைக்கொளற்பாலநீகம் கடிந்சகவைபுரிவார்போன்௮ந் 
அய்க்குஈற்புனலின்மாகர் தோய்ந்திடார்கிரையந்தோய்வார்.. () 

அந்தணர் தம்மைக்கொன்றோ ரரும்பொருள்களவிற்கொண்டோர் 

நிர்தனைமதுவையுண்டோர் குரவர்கேரிளையைச்சேர்ச்தோர் 
பந்தமுற்றிவலரக்கூடிப் பயில்வுற்றாரேனுமிர்த 

வைர அபாதகருமாக மாடினான்முத்தராவார். (௨௦) 

மகத்தினால்விரதந்தன்னால் வருந்தியதவங்கடம்மாற் 

செகத்தினில்நீங்காப்பஞ்ச பாதகத்திரள்கடம்மைப் 
பகற்கஇர்மகரஞ்சேர்க பருவத்திற்படிவாராயி 

னகற்றுதும்யாமேயென்னா வரும்புனலிரைக்குமன் றே, (௨௧) 

வையகந்தன்னில்வாமு மனிதரைகோக்இப்பாவம் 
வெய்யவன்மகரஞ்சேர்ச்ச மாகநீர்விழைவினாடி 

லையகோயிவரைநீங்கி யடைகுதுமார்மாட்டென்னக் 

கை தவப்பாவமெல்லாங் கண்கலுழ்ர் திரங்குமன்றே. (௨௨) 

வாக்னொன்மொழிந்தபாவ மனத்இனானினைந்தபாவ 
மாக்சையாலிட்பொவ மறிவினாலிழைத்தபாவ 
கோக்கினாந்குறித்தபாவ நன்னுணர்வின் ரிச்தானே 
யாக்கெபாவமெல்லா மாகநீரகற்றுமன்றே. (௨௩) 

பண்டுறுபிறவிதன்னிற் பற்றியயாவசேட 

மொண்டொடிமனையாளுத்றூர் புதல்வராலுற்றபாவர் 

தண்டலில்பாவமெல்லாந் தபனன்முன்னிருளேபோல 
மண்டுதீம்புனலின்மாக மதியிற்சென்ராடமாயும். (௨௪) 

பிறப்பெலுஞ்சேபூ௫ப் பெரிதுழன்மாக்தரெல்லா 

மறத்தினிலுயர்ந்தமாகத் தரும்புனல்விரும்பிமூ ழ்தெ 
திறப்படக்கழுவினல்லாற் நீர்க்திடாதென்௮பண்டை 
மறைப்பொருளுரைச்குமென்ரான் மற்ரினியுரைப்பசென்னே. () 

இன்னணலியல்பினாய மாகமீரினிதிஞடி.ப் 
பொன்னகர்முதலாயுள்ள புவனபோகம்சடுய்த அப



௧௩௪ சுந்தோபசுந்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

பன்னருஞ்சிறப்பிற்டுய பருதிசன்பதத்தைமேவு 
நின்னனாளொருத்தியான்முன் னிகழ்ந்தமைவிள ம்பக்கேண்மோ. 

பிருகுவின்வழியின்வர் த பெயரியலந்கணாள 

னிருசகனென்போன்பன்னி யெழிதருவயிறுவாய்ப்ப 

வரிமதர்நெரிங்கட்பேதை யரிச்சிகைகணவற்கொல்லு 

முரையறுகொடியதீய வோரையிலுதித்தாண்மன்னோ. (௨௭) 

சேயிழைவளர்ந்தையாண்டு சென் நிடுபருவர்தன்னிற் 

காயழல்வேட்கும்வேதக் கவின்மரபகனில்லக்தோன் 
மாயிருஞாலமேகத்து மாலியவானென்றோதுக் 
தூயவன் 2வேட்டன்னாளே தொலைர் தனன்விதியின்காட்பால். () 

கல ரிழர்தனையபேதைக் கைம்மையுந்றொழுகுகாளிற் 

குூலமறையவணற்ருயுக் தர்தையுங்கூடமாள்க 

AMAA per or SO TG மருர். துயருளப்பாண்மான்னாப் 

புலனுறவுருக்கும்வீணை காரதகமுனிவன் புக்கான். (௨௯) 

புக்கமாமுனிவற்கண்டு பொருக்கெனவிலாஞ்சிப்போற்றிக் 

கக்குவெர்.துயரினோடுங் காரிகைநிற்பகோக்கி 

மக்கடம்மின்னல்தீர்க்கு மாதவன்ம௫ழ்ச்சிகூர்ற்து 

மிக்கசன்முகமன்கூறி யவட்டுதுவிளம்பினானே. (௩௦) 

பண்டைமுற்பவத்திலிசன் பார்பதிதன்னைப்2பா ற.றி 
யண்டரும்வியப்பவெய்யோன் ஐனுவினிலடைக்தகாலைக் 

கொண்டமுற்பிறையிலாதி யாதிரைகுழுமுகாளிற் 
ரொண்டுசெய்தையாரமுண்டு துடங்கிகோன்பியற்றிநின்றுப் (௧) 

அன்றியும்விருச்சிகத்தி லாதவனடைந்தபோறு 

துன்றுமுற்பக்கக்தேகா தசியினிற்றுடங்கமெற்றை 

வென்றிசேர் தனுவின்முன்னை யரிதினமேவுகாறுஞ் 

சென்றுகீராடிற்றெய்வ மாகமாய்ச்செப்புவாரே. (௩௨) 

செப்பியவெய்யோன்சாபஞ் சேர்ந் இடுகாலைமுக்து 

மொப்பறுமரிதினத்திற் ௮ுடங்கியொண்மாகத்துற்ற 

சுப்பிரவரிதினத்தி னளவுநீர்தோய்ச்அசென்றாற் 

ற்ப்பறமிருடிமாக மெனப்பெயர்சாற்றுவாரே, (௩௩) 

மகரஞாயிற்நின்முக் தி வருமெகாதசிதொடங்கி 
நிகரறுகும்பத்தேகா தசிமட்டுநீரின்்மூழ்கிற்



மாகபுராரணம், . ௧௭ 

பகரரும்பிதிர்க்கண்மாக மென்பரிப்பரிரின்மூன்றும் 

புகலம்பிரயாகைகோதா விரிகங்கைபுனலிற்றோய்ந்தாய். (௩௪) 

காமிபமிவையளாகும் காருவாவாதியாகத் 

தோமறுமையாமுய இனமுற்றுநீரிற்ஜேய்கது 

தாமெதிரமர்வாசைக்கே கூட்டனித்தியமாய்ச்சாற்றும் 

சாமவேல்விழியாயிர்ச ஈல்விரதமூநீசெய்தாய். (௩௫) 

இத்திரமியற்றிகின்ற தருமத்தினியைர்தபேறு 
மைத்தவார்குழலாய்கின்பான் மன்னியகவமேற்றோன்்௮ 

மூத்தமப்பிறப்பிலின்ப மூட்டுமிவ்வுடல்வீழ்காறு 

மெய்த்தவமியற்றிகெஞ்சின் மெலிவறத்திருக்தியென்றான். () 

அங்கதுகேட்டதைய லறைகுவாளருந் தவத்தோய் 

தஇங்குறுசைமையெய்தத் தீமையா திழைத்தேனென்ன 

வீம்கிய துயரங்கூர்ர்து வினவினன்வினவலோடுக் 

தூங்கிசைமகதிவீணை நாரதன்சொல்வ தானான். (mor) 

வறு. 

முற்பவத்தினின் மொய்குழன்மாஅடீ 

ஈற்பிறப்பினி என்மறையாளனா 

யுற்பவித்தனை வாரிதனென்றுரை 
பொற்புடைத்திரு நாமம்புனைந்தரோ. (௩௮) 

வேதநானகும் விளங்குகலைகளு * 

மோதிநீதி நெறியினொழுகியே 

போதுநாளுளைச் கண்டோர்பொதுமகள் 

கா துவேற்றடங் கண்ணிற்கிறைசெய்தாள். (௩௯) 

அந்தமாதி னருகஈலந்துய்த்துகின் 

இந்தைகாம வசத்திற்செயலறக் 

கந்தவார்குழற் கற்புடைப்பன்னிபால் 

வந்தசிந்தையின் வேட்கையைமாஜ் நிஞய். (௪௦) 

உள்ளசெம்பொ னனைத்துமுதவிடும் 
வள்ளியோரிற கணிகைவயத்தளித் 

தள்ளற்சேற்றி லமுர்திமொமையபோற் 

கள்ளக்காமக் கடலிடைமூழ்குங்கால், (௪௧) 

கூட்டுமுன்னையித் தீவினைக்கோட்பினால் 

வாட்டிடுங்கய கோயின்மடிஈதுளாய்



௧௩௮) சுந்தோபசுந்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

மோட்டுமோதி முதல்வன்முனிர் திட 
நாட்டுகூவேழ் ஈரனெழுர் இனாய். (௪௨) 

ஈரசசேட ஈலிவுஅநீர்மையாற் 
றரையில்வர் அ தளிரியலாயினை 
நிரைவளைக்கை மனைவியைநீத்தலால் 
விரசில்பேதையிற் சைமையையேவிஞுாய். (௪௩) 

விதனமிக்கு மனைவிவெதும்பிடப் 

பொதுமடர்தையர்ப் புல்லியதீமையோர் 
கதியிற்பெண்பிறப் பேழ்முறைகைமையாய 

மதிதளர்ந்து வருந்துவரென்பவே. (௪௪) 

மண்ணிலேழ்பிறப் புற்றுவருந்தனின் 

புண்ணியத்திற் ரொலைந்ததுபோயதா 
னண்ணுமேலைப் பிறப்பினவையற 
விண்ணில்வெய்யவன் மெய்ப்பதமேவுவாய். (௪௫) 

என்றுதேற்றி முனிவரனேகலுவ் 

கன்றுசிர்தை யிகழ்ர் துகளிப்பொடு 
நன்றுஈன்றென நான்மறையாட்டியு 

மொன்௮மாதவஞ் செய்யவொருப்பட்டாள். (௪௬) 

ஆசில்விர்த வகன்வரைச்சாரலிற் 

காசிலாத கபிலைகருமதை 

வீசுமத்திம தேயத்தின் மேவிய 

மாசிலாவருட் கண்டகிவைப்பிலே. (௪௪) 

எய்திமாதவ மேற்கொண்டியல்புடன் 

வெய்யதிய விடையம்வினையற 
சொய்திற்காம முதலற.நா Cw 

கைதவப்பவக் சட்டறகோற்றிட்டாள். (௪௮) 

ஆரணத்தி னகம்புறமாய்கின்ற 

காரணத்தினைக் கஞ்சமடுவிலோர் 

வாரணத்துயர் மாற்மியவள்ளலைப் 

பூணத்துளச் தெண்ணிப்பொருக் தியே. (௪௯) 

மாகமாுபத் தாடிமனத்திடைச் 
" சோகமோகர் துறந்திடுக் தூயவ



மாகபுராணம். 

ளோகையோடு மூடலையொருலிப்போய்ப் 

பாகசாதனன் பைம்பொற்பதியுற்றாள் 

நாறுகாண்மலர்க் கற்பசகாட்டிடை 

யூறுமின்ப மொருகற்பச்துய் ததபி 

னேறதேறு மிறைவனிருச்துவாம் 

மாறிலாச்கயி லாயமருவினாள் 

அப்பிறங்க லிடத்துமருந்தவத் 

தொப்பிலாளொரு கற்பமுறைந்தபின் 

கப்புறும்பட நாகணைக்கண்வளர் 

மைப்பிறக்கல்வை குகர்தமருவினாள் 

அ௮ந்தநாட்டொரு கற்பமமர்ந்தபின் 

கந்தசாண்மலர்க் காவலன்றன்பதி 

சந்தவார்முலை நாலுசதர்யுகம் 

விர்தைபோல விழைவுடன்வைஇனள் . 

பின்னுமர்தப பிரமன்படைப்பினுற் 

பொன்னஞனாள்குடர் மாலைபுனைக்திடு 

மன்னையுந்தியி னன். வியயோனியிற் 
கன்னலூறுசொற் காரிகையாயினளை். 

தேவர் தானவர் இத்தரியக்கர்மற் 
ஹேவரெனு மிவள்கண்வலப்பட்டுப் 

போவரோவெனலும் பொற்பொடுபூண் முலைக் 

கோவைவாய்க்கனி நின்றனள் கொம்பினே 

அம்புயான௪த் தண்ணலருளொடும் 

வம்புலாமுலை மாஇனைகோக்கியே 
யும்பர்மாதரி லோவியமேயுனை ச் 

செம்பொனாடர் திலோத்தமையென்பவே 

சோதிவார்கழற் சுந்தோபசுஈ்தரென் 

ளோஅகண்டக ரோர்வயிற்றுற்றுளோர் 

மாஅரானமுன் னளித்தவர த்தினற் 

றீதுமேற்கொடு ஈன்மைதிறம்பிஞார். 

வானநாடர் மறுகமுனிவர 

ரீனமெய்ச விருளறுவேச நான் 

௧௯௯௯ 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௨) 

(௫௩) 

(Ge) 

(G@) 

(௫௬) 

(௫௭)



௧௫௦ சுந்தோபசுந்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

ஞான லர் நடுங்கவுலகெனு6 

தானமூன்றுர் தருக்கில்வருந்தினார். (௫௮) 

நறைபிலிற்று நறுமலர்க்கற்பகத் 
திறையிருக்கை யிழர் துசரர்துளா 

னறைவதேதினி யந்தகனாதியர் 
துமைபரித்த தொழில்களுங்கைகவிட்டார். (௫௯) 

யாவரானு முனையிலிருவருஞ் 
சாவுதீர்ர்த வரத்தினர் தம்மைகின் 
மேவுநல்வனப் பென்னும்வினையத்தா 

லாவியண்டுல இன்னலகற்றுவாய். (௬௦) 

அனையபாதகர் தம்முன்னரிவையபோய் 
வினையமுன்னி விழைவு௮சூட்சியான் 

முனையிலாவி முடி த திவண்மீள் தியென் 
தினையவோதி யெழுகென் நியம்பினான். (௬௧) 

மங்கைகேட்டலும் வல்விரைக்தொய்யெனச் 
செங்சைகூப்பித் தஇருந்திழையாடமீஇப் 

பொங்குவானிடை மின்னெனப்போயினாள் 

கொங்கைதாங்கிக் குழையுதுசுப்பினாள். (௬௨) 

பண்டைமாக மதியிற்படுபனல் 

வண்டுசேர்குழ லாடவவாவினைக் 

கொண்டுவெண்மணத் கூலத்திற்றங்கிள 

எண்டர்போற்று ஈருமதையாற்றினே. (௬௩) 

அ௮ன்னமன்ன நடையினளாழ்புன 

றன்னின்மூழ்கிச் தடங்கரையேறியே 
மின்னுபூம்பட் டுடுத்திவிளங்கெ 

பொன்னஞள்குழ வீரம்புலாத்இஞள் (௬௪) 

G ay gy. 

புதுத்தளிபிலிற்றிய புயலின்கற்றைமேல் 

விதுக்கொளுஞ்செழுங்கதிர் தவழுமேன்மையபோற்் 
கதுப்பினினுறவனக் களிவண்டார் த்திட 

மனுக்கமழ்மல்லிகை மாலைசூட்டினாள். (௬)



மாகபுசாணம். 

வேளினையாட்கொள விளங்கித்தோன் திய 

கோளிளமதிநுதற்றிலதல் கோட்டியே 

வாளுரைகழித்தெனவயங்குகண்கஸி 

னீள்வரியஞ்சன நெடி. துதிட்டினாள். 

புண்டரீசத்தயற் புகுர்துபொன்னிற 

வண்டுகளிரண்டலம் வருவதென்னவே. 

விண்டலட்பரி தியில் விளங்குமாமணிக் 

குண்டலங்காதிடை. குலவத் தூக்கினள். 

வான்றுடருடுக்குலம் வளைந்துசுற்றுறத் 

தோன்றிளங்கமு கெனத்துலங்கவிப்பிவா 
யின்நவெண்க திழ்மணிக் கோ வையின்னொளி 

சான்றிடக்கமுத்திடை கவினப்பூட்டினாள். 

சந்தன ததேய்வையுக் தயங்குகானமுஞ் 
சுந்தரச்சுண்ணமுந்துணர்த்ததாமமு 

மர்தரக்கிரியென வளருங்கொங்கைமே 
லிர்திரவில்லென விலங்கச்சா த் இினாள். 

பன்மணிகுயிற்றிய பசும்பொன்மேசலை 

யின்னணிக்காஞ்சியோ டிடையெரித்திடத் 

துன்னியபஃறலைச் சுடிகைப்பாந்தள்போன் 

மன்னியகடி தட மருங்குவீக்குனாள். 

ஆடமைத்தோளிணைக் கங்கதங்கள்போற் 
சூடகமுன்கையிற்றுலங் தீதாங்கனாண் 

மாடகமுறுக்கிய மணிவிரற்கண்மேற் 
தேடருகவமணியாழி சேர்த் தினாள். 

குழந்தைவெண்கதிர்மதிக் குருக்தின்வாலொளி 

வழங்கியகொழுஞ்சிறை மடவனக்குழா 
முழங்கெயகுரலென முத்தின்கில்லரி 

தழங்கிய நூபுரம் தாளிற்சேர்த் இனாள் 

இலங்கிழையினையன தாங்கியின் றளிர்க் 

குலங்கெழுபிண்டியங் குளிர்ப்பொ தும்பரின் 

விலங்கிவில்லுமிழ்கரு மின்னும்போலிள 

ஈலங்களிபுணர்முலை Lor Zeer enh Ga air. 

௧௫௪௧ 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬ ௯) 

(௪௦) 

(௭௪) 

(௪௨) 

(௪௩)



௧௪௨ சுந்தோபசுந்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 

Go gp. 

பிள்ளாவரிவண்டுமால் பிண்டிகிழலெய்தி 

இள்ளையொடுபூவைகுயில் கேளெனமனத்தி 

னுள்ளியருகெய்தஈற வூறுகனிவாயாள் 

தெள்ளமுசெனச்சகைய தெள்விழிபயின்றாள் 

தீர்தொடைஈரம்பணிகொள் செங்கைகொடுதைவரம் 
தேர். துமணியாழ்கனியு மேழிசைமிழத்றிப் 
பூர்துணரிளங்கொடி. பொருக்துறையுமெல்லைக் 
கார்துமுகசோபையெழில் காட்டுவதுகண்டார். 

ஒேவேறு. 

வர்தோர்பொதும்பரின் மறைர்துமணசாறுஞ் 

செந்தாமரைத்திருவ னாடிருவுருக்கண் 
டந்தோவிவட்குகிக ராருலகிலென்னச் 
சுந்தோபசுந்தர்விடு தூதர்விரைவுற்றார். 

விரைவினொடுசென்றவுணர் வேந்தர் தமையாளு 

மரசரடிதாழ்ந்ததி ஈயத் தினொடுகிற்ப 
வரவெனுரைமின்களென வந்துறவணங்டி 

யுரைசெய்பொருளுள்ளதுணர் வீரெனவுளாத்தார். 

தேனுலவு தாமரை யிருந்ததிருவேயோ 

வானவர்குலர் தழைய வர் சமயிலேயோ 

கானவர்வணங்கவரு தையலிவளேயோ 

கானவிசைவிஞ்சைபயில் காமாகுயிலேயோ. 

யாரெனவுணர்ந்திட. வலெமக்கரியளம்மா 

காரின்வளர்மின்னனை ய காமறுவனப்பாள் 

பாரிலெவரின்னவளை யொப்பவர்பசும்பொன் 

அரரினும்விரிஞ்சனுல கத்துகிகருண்டோ, 

ஈருமதையெனப்புகலு ஈன்ன திமருங்கின் 

மருமுகையுடைத்துமக ரந்தமணநாறும் 

விரிபொழிலிடத்திலொரு மெல்லியல்பசும்பொன் 

னுருவளர்மணிக்கொடியி னுற்றுறைதல்கண்டோம். 

வேறு, 

இந்துக்கதிர்வந் து திக்கவழ கிழக்குமுடுவின்குலமெனவு 

(௭௪) 

(௭௫) 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௭௯) 

(௮0) 

முர்தித்திரைபாய்கங்கைவர வொளிபோமுலனெ தியெனவுஞ் ,



மாகடிராணம், ௧௫௩. 

சந்தப்புளகவனமுலையா டார்வேர்தருக்கன்றெய்திலுங்க 

ளந்தப்புரத்துமடமாத ரடங்கவடிவின்வீறழிவார். (௮௧) 

பெண்ணுக்காசைமணிவிளச்கைப் பேசுந்துவாவாயிளங்கிளியைக் 

கண்ணுக்கமையாவொளியிருக்குங் கதிர்மாமணியைக்களிமயிலை 
யுண்ணத்தெவிட்டாவாரமுதை யுயிரோவியத்தைக்சண்டாரேல் 

வண்ணக்கமலத்தயனாதி வானோரெவருமாஓழப்பார். (௮/௨) 

பொங்குக்தமரத்திரை யாழிப் புடவியனை த்தும்பொதுநீக்குத் 

இங்கட்கலிகை தனிகிழற்றுஞ் செல்வக்முமையரசாட்ட [ட 
மங்கைப்பருவத்திளங்கொடிதன் வளர்பொன்னாகத்திடங்கொண் 

கொங்கைத்துணையின்முகமழுந்தச் கூட்டுமின்பந்தரவற்ரோ.  () 

ச௫யையமார்க்கறைபெற்றான் ௬தார்கமலத்திருமகளைப் 
ப௫ியநெடியமால்பெற்றான் பாமா தினைகான்முகன் பெற்றா 

னிசையுமிமையத்திளங்கொடியை யிமையாமுசசணிறைபெற்று 

ஜெசியுமருங்குலிவளையுநீர் பெற்தீரென்பதுயர்புகழே. (௮௪) 

என்றுதூதரிவைகூறச் கேளாமான்னமிசல்வேந்தர் 

கன்றுகாமக்கனலுள்ள ங்கவற்றக் கலங்கிகிறையழிகச்.து 

வென்றிப்புயத் துஉறுந்தெரியல் சருகாயுதிரர்துவெய்துயிர்த் துத் 

அன் ௮ுமகளீர்பண்ணையொடுகர் தூய்நீராடல்துறர்திட்டார் (௮௫) 

பார்த்தபார்த்தவிடந்தோ றும் பராரையசோதினறுகிழலு 

மார்த்தநெடுவாரிடைப்பசிய வடிக்கொண்டெழுச்தவனமுலையிற் 

சேர்த்தமணிவினையுமமுதுர்தேனுங்களியுர்தெள்விளியு 

நீர்த்தமேகக்குழற்காடு ஈகைவெண்ணிலவுறீங்காவே. (௮௬) 

அன்றபுடவித்திசையனைத்து மந்தமா தினுருவெளியே 

தோன்றத்தோன்றகிலையழிர்து தொடுத்தமாரன்கணைக்கெக்காய் 
மூன்றுபுவனத்தணங்களையார் முயங்குகலவிஈலமுனிக்து 

நான்றகுழையாடனிவைகு மசோகவன த்தைநாடவோர். (௮௪) 

அ மரிலடையார்கிணமருந்திக் குருதிமாந்திமணியார் த்துத் 

திமிரவடிவமறலியடற்செங்சைக் கதைபோன்றமாரெஜுந் 

தமரவு ததிகலக்குநெடுர் தண்டமேர் தியிருவோருங் 

குமரிப்பிணவுவேட்டெழுந்த கொடுஞ்யேத்தினெ திர்சென்ஞுர. () 

வண்டுமலரிற்முதருக்தமாவின றும் தண்டளிர்கோ திக் 
கொண்டறவழும்பணைதோ றுக் குயிலின்்றொகுதிமுறைகூவ



௧௪௪ சுந்தோபசுந்தர் வதையுண்ட அத்தியாயம். 
Cn 

"விண்ட வரவாய்ப்பசங்கிள்ளைக் குதலைமிளற்றுமிடைகாவிற் 
பிண்டிநிழலின்வீணைபயின் நிருந்தபெடைமானருகணைந்தார். () 

தள்ளற்கரியவினைதுரப்பச் சம்பராரிகணை துரப்ப 

வுள்ளத்துணர்வையுண்டமது வூக்கந்துரப்பச்செயலழிர் து [eae 

தொள்ளைகாருத்தான்மலரெனப்போய்ச் சுடரில்வீழும்பதங்கமெ 

கள்ளக்கருங்கட்டிலோத்தமையைக் கண்டார்புவனகண்டகரே. (0 

சோர்ந்தார் திகைத்தார்வெய்துயிரத்தார் gion HOS gor Os gut 

கூர்ர்தார்மெலிர்தார்கிறையழிந்தார் கூடும்பரிசெப்பரிசெ[க்காதல் 
கேர்ந்தார்பார்க்குர்தொறுமுருக நின்ரார்குன் ருநெடுகீர்மை [ன்ன 

தீர்ர்தாரொருவர்க்கொருவர்முர்திச்சென்றார்வினையைத்இிறம்பாதார் 

முக்துகாதலிருவரினு முன்னோன்பின்னோன் முககோக்க 

விர்தைபோலுமிவளெனக்கே விளங்குமுரிமையிவளைநீ 

இந்தையாலுந்திண்டற்க வென்னத்தம்பினெ த்தெழுர்து 
சந்தமுலையாளெனக்குரிய ணின்க்கேவிரும்பத்தகாதென்றான். () 

என்னாமுன்னமிருவோரு மிகலிப்பெருவஞ்செக்கூறித் 
தின்னாவெயிறுவிடஈகைத்துத் திருகுஞ்ற்றத் தடனெழுந்து 
மன்னாமூங்கிரண்டுரிஞ்ச வளர்தீயென்னக்கதம்பெருகப் [ந்தார். 

பொன்னார்மணிப்பூண்கதைவாங்கிப் புகுக்சாரெ திர் தார்போர்புரி 

வறு, 

மலைகளிடிந்தன திசைகளிருண்டன மகுடவனந் தனெடுந் 

தலையுமசைர் தன வுடுகிரைசிர்தின தவழ்மதவெண்டிசைமா 

நிலைகள்குலைந்தன வுலகமலைர் தன கிறையுகெடுக்கடலு 

மலையஈடுங்கெ கதிருமொடுக்கெ வமரருமஞ்சினரால். (௯௪) 

கொண்டறனித்தனி நின்றுருமுக்குரல் கொண்டுமலைந்தனபோற் 
றண்டொடுதண்டு மிடைர்தெதிர்தாக்கு தழற்பொறிசிர் திடலால் 

விண்ட லமண்டல மெண்டிசைமுர்தை விரிஞ்சனகர்க்கணெலா 
மண்டொளிமுற்ற விரிர்தெழுசெக்கர் மலிர்ததிமைப்பளவே. () 

நின்ற திசைக்கரி யெட்டிலிரண்டு நெருக்கெலைந்தெனவும் 
கன்றுசினத்தொடு சீயமிரண்டு கனன்றமர்செய்தெனவுங் 

குன்ஜொடுகுன் று கறுத்தெதிர்வக்து கொடுஞ்சமர்செய்தெனவும் 

வென் றிநெடுங்கதை கொண்டிருவோரும்வெகுண்டமர்செய்தனரால் 

அத்திரமெய்து மமர்க்கணனந்த மமர்்த்தொழில்விஞ்சையெலா ந் 

தீத்தமின்முர்து தருக்கொடுசெய்து சலத் தினொழிந் திலராய்ச்



மாகபுராணம். ௧௪௫ 

சித்தமழிந்து கெடுங்கதைகொண்டு சரங்கடகர்ர் திடலான் 

மத்தர்மடிர்து நிலத்தின்விழுந்கனர் மால்வரைவீழ்வனபோல், () 

ேவேறு. 

சுந்தோபசுர்தர் தொலைந்துவரைபோற்கிடபப 

வர்தோவிதியோ யெனவவுணரெல்லோரும் 
வந்தோலமிட்டு மறிகடல்போனின்் றழுது 

பைந்தோகைபோனின்ற பாவையைக்கண்டீதுளமைத்தார். (௯௮) 

வென்றியமயேசன் விரபடையாமசாபத்தா 

லென்றுமுலவா விகல்வேந்தரின்னுயிரைக் 

கொளன்றுபடிசணிப்பான் கூற்றுவர்தகோலமோ 
கன் றுகழிகாலமொரு காரிகையாய்த்தோன்றிற்றோ. (௯௯) 

மன்னரொருவயிற்றின் வந்துதிச்தோர்வாழ்ராளைக் 
கன்னலிரண்டிம் களப்படுத்தக்கட்டழடி 
மின்னின்மறையா.து மெல்லியலேயபோனின்ரா 

ளின்னமுமாராவி முடி.ப்பாளிருச்தனளே. (௧௦0) 

தேவர்மறைமுனிவர் செய்தவத்தால்வர்தனளோ 
பூவலையத்துள்ளோர் புணர்ப்பினான்்மேயினளோ 

வேவர்விடவக்கா ளெவமிவளையின்றெடுத்தார் 
பாவையிவண்மாயம் பகுத்தறியற்பாலதோ. (௧௦௧) 

பார்வென்றவைவேற் படைவேந்தரைமுடித்து 

மார்கொன்றாரென்ன வறியாள்போனிற்கின்றாள் 

சூர்வென்றகாமவேற் மோன்றற்குமிப்பரிசு 

போர்வென்றுவீரம் புனையமுடியாதே, (௧௦௨) 

கண்ணா௮யிர்கவருங் கா.லனிவளாமென்பார் 

பண்ணாரும்வீணையன் று பற்றியதுபாசமென்பார 

மண்ணாளிறைவரைப்போன் மற்றுள்ளோராவியையு 
முண்ணாமுனாமகல வோடுவோமென் றுரைபபார். (௧௦௩) 

என்றவுணர்சேனை யனைத்துமிரிந்தோடத் 

அன் நுமலர்க்குழலாள் சோ இரகைமுசத் திலங்க 
வென்றுபகைமுடித்தே மென்றுவிசும்பிடைபோ 

யன் றுபணித்த வயனுலக த்தெய் இனாள். (௧௦௪) 

ஆதிவிரிஞ்ச னடிச்சாமரையிறைஞ்சி 

மாதுதிலோத்தமையும் வர்துமயில்போனிதற்பச் 
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௧௪௬ குண்டலவிகுண்டலா காதையுரைத்த 
அத்தியாயம், 

சதமதிவதன கோக்ச்செழுங்கமலப் 

போதினுறைபுத்தேண் முகமன் புகன் றனனால். (௧௦௫) 

எழுலகினுள்ளோர்க்கு மின்பமிகத்தழையப் 
பாஜிகெடுக் தண்டோ எவுணர்பகைசெற்றதனாற் 

சூழூமணித்தேரிரவி தொல்௮ுலகஞ்சென் றடைக்ஆ, 

வாழிகடிஈலந்துய்த் தென் றும்வயங்னெயே. (௧௦௬) 

இகல்வெகுளிகாமமிழி தொ ழில்கள்வெம்பா வம் 

பகைகடிந்தநெஞ்சிற் பரர்க்குமுபகார 

ரகமகிழ்ந்துகைமாற்றப் புரியுமேலோர்தாக் 

திகழொளியவெங்கதிரோன் பொன்னுலகஞ்சேர்வாரால், () 

இத்தகையநல்ஓதவி யாற்றியிலங்குகதிர் 
மொய்த்தபருதி முழுப்பதத்தில்வாழ்ர் திருப்ப 

மைத்தகுழனீபெறுதன் மாகர்தனின்மேனாட் 

டத்துதிரைவார்புனலிற் மோய்ர் ததவப்பயனே. (௧0௮) 

நல்லுணர்வான்மாகமதி தன்னினறுநீராட 

வல்லவருக்கெய்தாத வண்மையுளவோவென்ன 

வல்லிமலர்ப்பூங்கமலத் சண்ணறெரிந்துரைத்தான் 

எல்லொளிவா ழ்ஈற்பதத்தி லேர்திமையுமெய் தினாள், (௧௦௯) 

சுந்தோபசுந்தர வதையுண்ட அத்தியாய ழறிறிற்று. 

ஆட அதிதியாயம் ௨௪-க்குச் இருவிருத்தம் ௯௯௬. 

or lame 

இநபத்தைந்தாவது, 
குண்டலவிகுண்டலர் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

அணைய 
wre Twn 

உலகுள தருமமியாவு முயர்ர்தமாதவத்தின்பேறு 

மலகிலாவேதன்ரானே யருர்துலைத்தட்டில்வைக்கத் 
தொலைவிலாமாகப்பேறே பாரமாய்த்தூங்கிற்றென்றுன் 
மலர்தலையுலகில்யாரே மற்றதன்பெருமைசொல்வார். (௧) 

இப்பெருர்தருமந்தன்னா லியன் றதோர்காதைகேட்டி 
செப்பியமுதல£த்து நிடததேயத்திலாங்க



மாகபுராணம். ௧௪௭ 

ஜனெப்பறுவணிகர்தங்கள் குலத்தினிலதித்துவாழ்வோன் 

றப்பறுவாய்மையேம குண்டலனென்லுர் தக்கோன். (௨) 

நீதியினெறிவழாம னிதிக்குவையீட்டிகின்றோன் 
சாதியின்றகைமைரஞுன்ருத் தருமத்தைத்தழுவிகின்றோன் 
வேதியர்க்கஸிக்குங்சையான் விருச் தினர்க்கூட்டியுண்போன் 

மாதழல்வேள்வியாற்றித் தேவரைமகழ்ச்சசெய்வோன். (௩) 

வறு, 

எண்டொகையகோடிபொன் னியற்கையினிலீட்டிக் 

கொண்டொழுகுகாண்முதுமை கூடியதுகண்டே 

யண்டர்முனிவோருமா ணத்தையகலார்மேற் 
கண்டசறனேயென மனத்திடைகணித்தான் (௪) 

ஆறிலொருகூறுகிதி யன்ளதிலெடுத்தே 

நீரொளிருமேனிகிம லக்கடவுளுக்கும் 

பாறுபடிநேமிதொடு பச்சைமுகிலுக்கும் 

விறுபெறுமாலயம் விதித்திடவளித் சான் (௫) 

மன்பதைகணீர்நுகர வாவியகழ்வித்தா 

னின்பழனருதபொயி லெண்ணில்பலவைத்தா 

னன்பலமலர்த்தொகுதி ஈந்தவனம்வைத்தா 

னன்பில்வறியோர் நுகர வட்டின்மனைவைத்தான். (௬) 

பாதையினினீர் பருகு பர்தர்பலவைத் கான் 

மாதவர்கள்வைகுபொது மண்டபமமைத்தான் 

வேதியருவந்திட, வெறுக்கைகளழித்தான் 

மிதறநினைந்துதரு மங்கள்பலசெய்தான். (sr) 

வண்டுலவுதார்வணிக ஸிப்பரிசுவாழ்காட் 

குண்டலவிருண்டல ரெனுங்குமரர்தோன் றி 
மண்டலமதிக்கமதி யாமெனவளர்ந்தே 

கண்டவர்வியப்பமிகு கல்விகரைகண்டார் (௮) 

மைந்தரவரின்னனம் வளர்ர்தொழுகுகாளிற் 

றர்தைசவமுற்றடவி சார்வதுநினைந்தே 

யந்தமனைவாழ்வுகிதி யாவையுமடக்க 

வந்தபுதல்வர்க்குதவி மற்றவனகன்றான். (௯) 

௮வ்வனமடைந்தவ னகந்தெளிவுதோன்றிப் 

பவ்வமிசைகண்டுயில்கொள் பச்சைநெடுமாலை



EHD] குண்டலவிகுண்டலர் காதையுமைத்த 
அத்தியாயம், 

யெவவமறகெஞ்சினி 'லிருத்தியுடல்கிட்டே 

இவ்வியவிரத்திபெறு சின்மயமடைர்தான். 

மற்றவனளித்தருஞூ மக்களிருவோருஞ் 
திற்றியலிழைத் துலக னன்னெறிதிழம்பிக் 
குற்றழுறுதியமது வுண்டுகுணரீங்கப் 

பெற்றபொருளான்மிகு பெருங்களியடைந்தார். 

ஈல்லிளமையாலுமறி வற்றகலையாலும் 

புல்லியமதங்கர்கள் புணர்த்தகெறியானு 

முல்லைமதவேள்பகழி முற்றுதலினா௮ 

மல்லல்கடி.வாருரை கடிந்த நிவழிந்தார். 

நானமுறுசந்தன நலம்பெறவணிரற்றும் 
பானுரையெனத்தகைய பட்டுடையசைத்து 
மேனியொளிபொங்குகலன் வேண்டுவன பூண்டும் 

போனகவளங்கள்்சறி யாரொடுபொ௫த்தும். 

கைதவமியற்றுகவ மூடலதுசெய்துர் 

துய்யசிறைசெக்குருதி சூட்டிடையசேவல் 
வெய்யசினமூண்டுபொர விட்டுமகழ்வுற் று 

கொய்யதொயில்வேட்டையில் வனம்டலநுழைர்தும். ச் கி 

சற்றறிவிலாதவர் கருத்திலுணர்வற்றோர் 

ஈற்றவமருக்தரும சாளுமறியாதார் 

குத்றமுறுகள்வரிறி யுங்குலமுதித்தோர் 
சுற்றவவரோடினிய தோழமைபுணாந்தும், 

நாட.கமடந்தையர்க ணன்னலமூவந்துங் 

கோடகமுகைத்துமறு கூடுகுலவுற்று 

மோடைமதமாவிளைஞ ரோடினிஇனூர்ந்தும் 
பாடறெரியாழினர் புணர்ப்பொபெயின்றும். 

பொற்பொதுமடந்தையர் புலைத்தலையொழிக்குவ் 
கற்புனைபயிற்றிவரு தூதர்களிகூர 

ஈற்பொருளளித்து ஈநடனக்தொழிலினோர்க்கு 

வெற்பினைகிகர்த்திடு வெனக்கைகளளித்தும், 

குயிலுவர் தமக்குகிதிகோடிகளளித்து 

மயர்வுலவுதார்த்தர்க எசக்கொளவளித்து 

(௧0)



மாகபுராணம, bo Fin 

மயறருபொதுக்கணிகை மார்பெறவளித்து 

மியலுறவருத்திய மதங்கர்கொளவீந்தும் (௧௮) 

இருவிலிகளிப்பரிசு தேடுபொருடன்னி 

ஜனொருபொருளுமற்றிட வொழித்தபடியலலா 

லரியானிடத்துமறை யர் தணரிடத்துந் 
தருமமெனவெண்ணியிறை தானுமுதவாரால், (௧௯) 

ஆக்குபொருளியாவையு மவத்தினிலமழித்அப் 

பாக்யெமிலார்வறுமை யிற்படி யுகாளிற் 
றெக்கியவிருனனி சிதைர் கவழிரில்லா 

விக்குலமென த் துணைவர் யாவருமகன் ரர் (௨௦) 

யாவருமகன்மொழிய வேட்டிகுலமைந்தா 
பூவலயமீதுவறு மைக்துயர்பொருந்தி 

மேவுபசிதீரும்வகை வேற் றுணவுமற்றுக் 
காவலனகர்க்கணுழல் கள்வர்தொழில்பூண்டார். (௨௧) 

சேமழமுறுநற்கச வெடுத்துமனைசேரா 
வேமமெர௫கெல்லணிகள் யாவையுமெடித்தே 

தாமுலவிஞரது தராபதியறிந்தே 

போமினெனவுந்தகக ரிற்புறமடைர்தார். (௨௨) 

மன்னன்வெகுளிக்குவெரு வுற்௮வனமேவித் 

இன்னவுணவின் றிவிடு திண்சிலைகுனித்துக் 
கொளன்னுளையவாளிபல விட்டிரலைகொன்றுந் 
துன்னுமமைமான்முதல் விலங்குகடொலைத்தார். (௨௩) 

அத்தசைவெதுப்பியவ ருண்டுறையுமன்னாண் 

மத்தரிருவோர்களிலு மூன்னவன்வரைக்கே 

தத்துபுலியான்மடிய வன் றிளவல்தானும் 

பைத்தலையராவினில் வன த இிலுயிர்பட்டான், (௨.௪) 

வறு, 

பட்டபாதகரை யர்தகன்சினவி யேவவந்தபடர் பற்றியே, 

கட் டினாருயிர் விசும்பிலூடுபல காவதங்கஹழிய வே௫யே, தட்டியூடு 

தழல் கக்கவைகுமொரு தென்றிசாபதிமுன் விடுதலுடி, அட்டர்தம் 

கள்செயல் யாதெனச்கடிது சத்இரகுத்தனொடு சொல்லினான். () 

அ௮ன்னபாதகர் இரத்தையங்கவன் விளம்பவர்தசனு மேவ 

லாய், மன்னுங்ரெனா வம்மினென்றருகு வந்துகின்றவிரு வோ



௧௫௦  குண்டலவிகுண்டலர் காதையுரைத்த 
அத்திமாயம். 

ரினு, முன்னவன்றனை யனந்தகும்பியிடை மழ்குவித்திடுதி ரன்றி 
பிப், பின்னவன்றனைஈ லமரர்பொன்னுலகில் விடுதிரென்றுபல பே 

Henan, (௨௬) 

ஏவுதூதுவரி லொருவன்முன்னவளை யெற்றிவாகுவினை யிரு 

கவே, பாவுபாசமத ஸிற்றளைந்துகிரை யத்தலத்திடை படர்ந்த 
பின், மேவுபின்னவனை யொருவனின்சொலொடு மிளிர்விமானமி 

டை, கொண்டுபோய்த், தாவிவிண்ணினிடை போதும்வேலையின் 

விகுண்டலனினைய சரற்றுவான். (௨௪) 

ஓர்வயிற்றினி லுதித்துளோம்கினைவி லொத்த தீவினை யியற்றி 

னேம், பாரிடத்தரவி னாலும்வெம்புலியி ௭ு௮ுமோர்பொழுது பட் 
மிளோல், கோரவேடயம தூதர்கொண்டுவர வொக்கவந்துசபை 

கு௮கினேஈ, தீரயாமிருவர் செய்சதீமையினி லொத்ததேயலது 
Glew He aun. (௨௮) 

ஒத்ததன்மையிரு வோரில்முன்னவனை யுருகுகும்பியிடையிடு 

வதென், பத்திமானமிடை யென்னைவைத்தமார் பதியின்வாழ்வு 
பெற விடுவதென், முத்துலாவுதட மாலைமார்பயம தூதரும்பரவு 
முதல்வவென், இத்தமின்றுகவ லாதவண்ணமிது செப்புகென்ன 

வவ னுரைசெய்தான். (௨௯) 

வேறு. 

ஈன்ோன்னுஞ்சுற்றமென்று மினியதுணைவரென்றுமுண்டோ 

வான்றகூட்டமவையெல்லா மரஙகிற்கூட்டமலைகண்டாய் 

தான்ரான் செய்ததவப்பயன்க டானேபுகுர்துதனிஅய்க்குந் 
தோன்ருநீங்களிருவீரும் புரிச் தபடியேதுய்க்கின் நீர். (௩௦) 

என்றுகூறவிகுண்டலன் கேட் டென்னேயென்னேயெனவியந்து 

ஈன் நிபுரியுர்தருமகிலை சானோவொருகாளியற்றியில்லேன் 

தொன்றுடடுமெவ்வினைப்பயனாற் சுரர்காட்டின்பர்துயப்பதெனக் 

குன்றலில்லாய்கூறுகெனச் தேவதாதன்கூ.றுவான். (௩௧) 

௮ரிமித்திரனாம்வேதியன்றன் னரியபுதல்வன்சுமித்திரனை 

மருவித்தெண்ணீர்யமுனையின்கண் மாகமிரண்டுபுனலாடி. 
நிருமித்திமெத்தவப்பயனாற் பாவறீங்கிநிகரில்லாத் 

தருமொய்த்திசிதண்ணறுநிழல்வா ழமார்பதியிற்சார்சின்ருய,, ()



மாகபுராணம். ௧௫௧ 

தூயமாகப்புண்ணியத்தகாற் றேவர்போகந்துய்க்கன் எய் 

தீயபாவகின்முன்னோன் செய்தவதனானிராயத்திற் 

காயுமிருப்புக்குடத்தடைத்துக் கருவியாலீர்ச்தறுத்திட்டும் 
வாயின்முசலந்தனைமடுத்தும் வருத்தத்அயரின்மாழ்குற்றான். () 

தேவதூதனிவ்வா௮ செப்பத்தம்பிசெயலழிந்து 

தூவிவிழிரீராறலைப்பத் துயரங்கூர்ர் துகடுநடுங்டுப் 

பரவவினையாலென்முன்னோ னரகிலுழக்கும்படரொஜழியக் 

காவல்புரிர்திங்கெமைப்புரக்கக்கருணையுதவென்றடிதொழுதான். 

நல்லகருமமிஃதென்றுஞ் செய்தார்துறக்காண்ணுவது 
மல்லற்பாவமிஃதென்றும் புரிர்கார்ரகத்செய்துவதும் 

வல்லையறியேன் றனைத்தெருட்டி வருத்துசாகிலுழலுமுன்னோன் 

செல்லறவிர்க்கும்வினையமுநீ செப்பென்றிறந்தார்க்கவனுரை த்தா 

எட்டிகுமரரன்குரைத்தா யியல்பாய்ஈயர் துகேட்டியெனில் [ன். 
விட்டமனத்தால்வாக்கினால் வினையாலீட்டுங்கருமத்தாற் 

சிட்டர் தமக்குக்கொடுந் திமை செய்யா இிருக்குக்திறத்தினோர் 

கட்டா ரசில்வீழாமற் கசனாலயத்தைக்கண் ணுறுவார். (௩௬) 

எதிலாருக்கிடரிழைப்போ ரேழுகோடிமக்திரமும் 

வேதரான்கும்பயின் றிடினும் வேள்வி நாறுமுடித்தாலுக் 
காதம்பலபோய்விரிஇிரைநீர்க் கங்கைப்புனலிற்கலந்தா லுங் 
கோதமானவழனிரையக் குழியில்வீழந்துகுலைர் இடுவார். (mor) 

எந்தநாளுந்தம்முயிர்போ லெல்லாவுயிர்க்குமிரங்கிடுவோர் 

அந்தணாளர்க்கெர்புரியா ராவின்குலத்தையோம்பிடுவோர் 

பந்தனீர்பாதையினமைப்போர்பன்னாள்விருந் இனெடுமயில்வோர் 

சந்துகுருதிவைகரணித் தீவாய்கரகஞ்செல்லாரே. (௩௮) 

விலங்குபறவைசெகுத்தருந்தி மேனிவளர்க்குமறிவில்லோர் 

கலங்கிகிரையத்திடையமுந்திக் கற்பகாலந்தம்முூடலை 
மலங்கவறுத்திட்டிடவுண்டு வாயிற்புழுக்கான் நிடவலறிப் 

பலங்களுதவாவறுமாமாய்ப் புழுவாய்ப்பாரிற்றோன்.றுவரால், () 

பாரிலிவ்வாறவர்தோன்றிப் பின்னும்பாவசேடத்தாத் 

கீர்வதில்லாப்பெருநோயாக் குருடாய்ச்செவிடாயெத்திறத்து 
மூர் தலில்லாமாங்கையாய்ச் சிர்சாய்முட்மாயுறுகூனாய்ச் 

, சரொன்றில்லாரஈல்குரவா யிழியுங்குலத்திற்சென்று அப்ப்பார்.



SHO குண்டலவிகுண்டலர் காதையுரைத்த 
அக்தியாயம். 

ஆதலாலேயிகபரத்தி லரும்2போகத்தைவிரும்பிடுவோர் 

F Bus று. த்திமன்னுயிர்க்குப் பீடையொன்றும்புரியாரே 
லோதகீரிற்சென்னுவிழு முறுநீர்ரதியின்குலமென்னத் 

இ.தில்லா ததருமமெல்லா மம்மாண்புடையோர்ச்சேர்ந் திடுமால். 

அஞ்சியடைர் தமக்கடமை யன்பாலஞ்சலெனவுரைப்போர் 
மஞ்சுசவழுமிமையமுதற் சேதுவீரும்வையகத்தில் 
விஞ்சுகங்கைமுதலாய புனிதநீரில்வியச் தாடி. 

கெஞ்சுகளிக்கப்பலவேள்வி நிரப்பினோருமவர் தாமே. (௪௨) 

வே.றுதருமம்புரிந்தென்னா மேவுக்கனதுவருணத்தின் 

கூ௮பிமையாவழியொமு௫க் குறிச்தராலாச்சரமத்தின் 
பேறுதவருதியற்றியிடும் பெற்றியோர்மற்றிவர் தாமே 
நாறுமலர்ப்பூர்தருகிழலி னமரர்மாதர்ஈலந்துய்ப்பார். (௪௩) 

தேக்குபுதுநீர்வாவிதொட்டோர் செழும்பூரர்தாவனங்கண்டோர் 

வாக்கிலினியோரெவரிடச்.து ம௫ழுங்கருணை முகமலர்வோ 

ரார்க்குமிறைவன்ழமுன்னாக வமர்கின்றுடற்றியுயிரிழந்தோர் 

காக்கும்பருதிமண்டலமே வழியாய்க்ககனவீடடைவார். (௪௪) 

பாலர்தம்மைமுதியோரைப் பாப்ப்பார்தம்மைப்பாற்பசுவைச் 

சாலநோயால்வருக்தினரா த் தஞ்சம்பிறிதற்றடைந்தோனை 
யேலும்வறுமைப்புலிகொடா விரங்கிகிலையற்றெய்தினரை 
ஞாலத்தளியிற்புரர் திரிவார் ஈமனாருலனெண்ணாரே. (௪௫) 

௮ ரசுகிம்பமாலோரொன் றரும்புகூன்காய்ப்புளிப்பத்து 

மருவில்வில்வம்விழாகெல்லி மும்மூன் நிளமாவோரைந்து 
விரியுமடற்பூந்தெங்கைந்து வைத்துண்டாக்குமேலோர்கள் 

ஈரகமென்னும்பேருமவர் ஈலங்கூர்செவியிற்கேளாரே. (௪௬) 

வெம்பிப்பருதிவெயில்விரித் த வெஅப்பும்பாலைத்தனிகெறியிற் 

பம்பிச்சுரும்பரிசைபாடப் பலபூக்கஞலிப்பழங்களிந்து [ or 

கொம்பிற்பசுர்தேன் மழைபிலிற் றும் குளிர்பூம்பொதும்பரிருபா 

மிம்டர்கிழற்செய்திடவமைத்தா ரும்பர்தருநீழலிலிருப்பார். () 

ஆராமத்தின்மனையிட.த்தி லஎரியகடவுளாலையத்திற 
சீரார்பசும்பூர்துழாய்வைத்துத் தண்ணீர்பெய்.துவளர்க்குமவர் 

பாரேழ்புகழப்புகழ்படைத்துப் பன்னாள். GU if ழ்ந்துபணிப்பாயல் 

காராயணன்பொன்னுலகத்து நமுவாதென்றும்வாழ்வாரால். ()



மாகபுராணம். கட 

எ தத்தலத்திற்பசுந்துளப மென்றுமினிதாயமார்தோங்கு 

மெகச்தத்தலத்திற்பப துமவன மெர்தகாளுமெழில்கூரு 
மெர்தத்தலத்தில்வைணவத்தி னிசைந்தோரென் றுமினிதுறைவார் 
அந்தத்தலத்திற்பார்காம னகலாதென்றுமிருந் திடவான். (௪௯) 

உரைத்தநீதிவைணவத்தி னோருமன்புமிகப்பெருகி 

கிராத்தவருணாச்சிரமத்தி னெறியிற்பிழையாதினிதொழுக [கும் 

யருத்திவெறுப்போடிவைமாற்றி யடைந்தாரடைந்தாரனைவோர்க் 
பரித்தகருணைபுமிந்துதன்மம் பற்றற்றியற்றும்பான்மையரே. (௫௦) 

பச்சைத் துழபம்வைப்போர்கள் பலகாற்றெண்ணீர்வார்ப்போர்க 
ளிச்சையுடனேவலஞ்செய்வோ ரிதனிலுதிர்க்தசருகையெடுத் 

துச்சிமிசையேவைத்திடுவோ ருவப்பபார்தேவருறுபூசை 

ஈச்சித்தளிராலியற்றிடவோர் ஈமனாலயத்தைஈண்ணாமே. (@s) 

கெடியோனேணம்விதிபாத நிறைந்தசதிரோன்புகர்செவவாய் 
கொடியுமுவாக்கவொதசியே நவலுமாதர்சங்கிரமன் 

கடியுமுச்சிப்பின்மாலை கங்குற்பொழுதுவைகறையிற்் 

படியிற்றளவமெடுப்போர்கள் பாமன்றலையிற்புடைப்போரசே. () 

பக்கமிரண்டிற்றனியெய்து மரிவாரக்இற்பங்கயத்தோன் 

மிக்கதேவரொடுமெய்தி வேதவிதியாய்ப்பூ௫ிக்கத் 

தக்கதுளவந்தனைவைத்து வளர்ப்போரகனிற்முன்விழைவுற் 
அக்கவிரையினளவுகற்ப மும்பருலகமடைவாரே. (௫௩) 

சொல்லத்தகுவதினியுண்டோ துளவம்வைத்துவளர்த்தோம்பு 
மில்லுக்கணெயாய்ப்புனிதவிட மீ ொமுலகத் திலுமில்லைக் 

குல்லைப்பசியகொழுர்தளிரைக் கொண்டமோலையருச்சித்தா 

லெல்லிற்றிகற்வைகுர் தமதிற் கருடனே றியினிதுசெல்வார். (௫௪) 

இரைக்குந்திரைகீர்க்கங்கைமுத லெல்லாஈதியிற்ரோய்வதினு 

மூரைக்குந்துரகமேதமுத ஓலவாத்தருமஞ்செய்வதினு 
நிரைக்குகறும்பூம்துழாயிலையை நினைந்துசிரத் திற்றரிப்பாரேற் 

குரைக்குந்திரையாழியிற்றுயிலுங் கோமானுலற்குடி யிருப்பார். () 

மாயப்பிறவிக்கடல்வீழ்ர்து மருகியுழலமானிடருக் 
கேயப்புகலுமுறுதியொன்றுண் டெளிதிற்றுளவச்சருகெடுத்துத் 
தோயத்தோடுமுட்கொள்ளிற் மொல்லைப்பாவத்தொடர்பறுத்துத் 

தா யிற்புவனமீன்றெடுத்த சது ரானனத்தோன்பதமடைவார். () 
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௧௫௪ குண்டலவிகுண்டலர் காதையுரைத்த 
அத்தியாயம், 

வெறியார்துளவமஞ்சரியால் வெயில்கா றிசரிநெடியோனை 
மறியார்கரத்துச்சுடர்முக்கண் வானோன்றன்னையருச்சப்போ 

ரறியாநின்றபேதமையா லன்னைகருப்பைமலக்குஜியிற் 

செறியான்வினைவல்விலங்கறுத் து முத்திப்பதமேசேருமால். (௫௭) 

செய்தற்கெளிதா ய்ப்பலன் பெரிதாய்த் செரிக்குர்தருமம்புகலக்கேண் 

மையிற்பொலியுங்கள த்திறையைப்பஞ்சாச்சரத் தின் மறைவிதியாற் 
கையிற்புனிதமலர் தூவிக் கருத்தால்வணங்கவெழிபவொன் 

வையத்துழலம்பிறவியெனும் வாரிகடக்கும்புணைபெற்றான். (௫௮) 

அதியாயவாணலிக்கம் படி.கம்பசும்பொன்னவிர்வெள்ளி 

சோ திரவமாமணியிவற்றாற் றுலங்குமிலிங்கமண்ணுற்செய் 

பேதவிலிங்கஞ்சுயம்புலிங்கம் பெரியோர் தாபித்திடுமிலிங்கங் 

கோதிலாதுவழிபவொன் சிவலோகத்திற்குடி புகுவான். (௫௯) 

சொன்னவிலிங்கப்பேசத்து ளசொன்றுதன்னைச்சோராம 

அன்னிமுூன்றுகாலத்தி னொெருபோதேலுமுற௮ுமலராற் 

பன்னுசிவமர் திரங்கொண்டு பரமசிவனென்றருச்சித்தான் 

றன்னைக்கணங்களடி பரவச் சிவசாரூபஞ்சாருமால். (௬௦) 

வன்பிலேனுங்கை தவத்தை மருவியேலுமனங்குழையு 

மன்பினேலும்வினோதத்தி னேனுமரும்பொன் பெறவேனு 

மின்பவுலகிற்புகழேற வெண்ணியேனுஞ்சிவனடியைத் 
துன்பமறவேபூசித்தார் பிரமா தியராற்றொழவிருப்பார். (௬௧) 

பரசுபாணிக்கடிமைபுகும் பாசுபதரேயாமென்றுங் 

கரியமாயன்் றளைப்பழிக்குங் கள்வர் தாழுங்கருங்கண்ணற் 

குரியபாசவதர்பாமென் றுமையோர்பாகன்றனைப்பழிக்குர் 
இருவிலாரும்வாய்புழுத் துத் தீவாய்ஈரகத்துறுவாரால். (௬௨) 

செம்டொற்சிலைவெஞ்சிலையாளர் சவசேடத்தையருக்தாமற் 

பம்புபுனற்கூவலிலிடுவ தியல்பாம்பரமன்பொருடன்னி 

னம்பியீக்கசாலளவுகொண்டோர் ஈளினாைலையத் திலுறைவிரிஞ்ச 

னும்பருலகந்தனில்வாழ்சா ளெல்லாகிரையத்துழல்வாரோ. (sm) 

புல்லின்மரத்.திற்சுடெமண்ணிற் பொதியுந்தழையிற்பொருர் அகருங் 
கல்லிற்பஞ்சலோகத்திற் கதிரமாமணியிற்காசினியில் 
வல்லைதமக்கங்கயென்றவற்றால் வரதன்கோலில்வருப்பித்தார் 

செல்லல௮ச்துவிளையொழித்துச் சிவசாலோகஞ்சேர்வாரே.(௬௪)



மாகபுராணம். கடு 

எந்தத்தேவராலயங்க ஸியன்றதவத்தாலியற்றிவித்தா 

ரர்தத்தேவர்தம்பசத்சை யடைவார்மடங்களாவினங்கள் 
வர்துற்றுறையுஞ்சாலைபொது மறையோர்க்கில்லமிவைவகுத்தோ 

றிந்தவுலகிற்புகழுறைய விமையோருலூற்முமுறைவார். (௬௫) 

விழைவினாலேகடவுளர்க்கு வியனாலயங்களெடுப்பதிலும் 
பழையதிருக்கோயிலைச்சிறப்பாய்ப் பரிந்துண்டாக்கன்மிகுபயனாக் 

தழையும்பூசையொழிந்திதர்ச கோயிற்பிரிங்கித்தான்பிறிதாய்க் 

குழையுமனத்தாலியற்றிடினுங் கும்பிரரகங்குளித்திவொர். (௬௬) 

மாசிலாதமடத்தருமம் வைத்ததொழித்துப்பிறிதியற்த 
லிசர்கோவிற்றுரைபரிக்த லிசைமாமறையோரியல்பறிக்து 

கூசாததிசாரஞ்செலுத்தன்மேற்கொண்டொழுகுங்குணமுள்ளோர் 

நீசொன்னக்களையோடு நிரையத்தென்றுமழுந்திடுவார். (௬௭) 

இருந்து லமடபதியைத் தொட்டோருடுத்தசேலையொடு 
பொருக்துபுனலின் மூழ்கயிடப் புனிதராவார்புகுர்தன்ன 

மருர் தினாலோவம்மடத்தி லரியதவச்சார் திராயனத்தைப் 

பரிந்துசெய்தாலல்லாது பரமபுனிதராகாரே. (௬௮) 

பாவிபுனிதநிலையழிர்தோன் பரமனணியிற்முனின்றோன் 
யாவரோனும்பசியின் மெலிர் தெய்தினாரோலவர் தம்மைத் 

தேவரொன்னப்பாவித்துச் இிறப்போடன்னமினிதளித்தார் 

தாவுக்கினியவமுதருந் தித் துறக்கவீநெண்ணுவார். (௬௯) 

அ௮னந்தகோடி.கருமங்க ளஎரியதவங்கள் பெருவேள்வி 

கினைச்துராளுஞ்செய்சபல ஸனிமிடப்பொழுதிலினிதளிக்கும் 

புளைந்தமுன்னாலஇிதியர்பாற் புரியுமன்ன தானமென்றால் 
வனைச் தவேணியரன்்விரிஞ்சன் மாலென் றிவராற்கரலஉற்றோ. (௪௦) 

நிலமால்வனாகளவற்றிலெல்லா நெடியமேருவரையென்னக் 

குலமாநதிகளவற்றிலெல்லாங் கொழிக்குந்திரைசூழ்கள்கையெனப் 

பொலனார்விசும்பின்வானவர்க்குப் பொருவில்குலிசபதியென்னப் 
பலவார்தானதருமத்து என்னதானம்பலலுடை சத்தே, (எக) 

அுறக்கநீள்யொங்கெிந்த வேர்தன்சிங்கத்துவசலுடன் 

சிறக்குச்தண்டதரனிவர்கள் புவியிற்சென்௮தினந்தோறு 
நிறக்கவன்ன தானமிட்டு மீண்டுந்துறக்கநிலைபெற்ரூர் [ஷோன். 

மறக்கவேண்டாமெனவுரை த்தான் மனிசர்க்கெல்லாம்பொதுநின்



௧௫௬ குண்டலவிகுண்டலர் காதையுரைத்த 
அத்தியாயம். 

அன்ன தானம்புரிவதுபோ லரியதருமமொன் றில்லை 

யன்ன தானஞ்செய்வதுபோ லரியகவமுமொன் நிலலை 

யன்னதானங்கொபெபதுபோ லரியவிரதமொன றிலலை 
யன்னதானஞ்செய்வதுபோ லன்னைதானுஞசெய்யாளே (orm) 

என்று, மபுலரிநீடபடிரதோ வெகுளிதீரதோசெவரிட௪௮ 
நன்றியுரைபபோரமகழ்ஈ தருபபோர நாவிலிர ண்டுமொழியாதோ 

அன்று மபொறையின்வைகிடுிவோ ரிரச 2முடையோ நூய்மையினே 

சென்றசென்றவுலகுதொறுநு தேவாபோகநதுய்ததுறைவா [ர 

பொயயுகளவுமபொருச்திரிவோ பொதுவிலிருக துசரிபொய்பபோ 

வெய்யகுரளைபகாகதிடுமீவா மேலோ கமசகுபபறி(/ரைபபேர 

வையமுரைககுங்கதையனைததும வாளாபபொயயென் றிரிகதியோ 
சொய்யுக்கருவிசனைக்கொண்டு சரவைககுரை குலை ஈமுவார () 

௮ண்டகடாகவைபபிடததி னளவிலபுனிரந இயி2லலலா 

மண்டுபுனறகககையினிகராய் வழுஈதவுளதோமானிடவா 

பண்டுபெருமடாதகமபுிஈ சா ரேனுமொருகாடப.ர வரெனிற 
அண்டமதிவான வலுலகிற புகுரதுபெருமபோகங்கடுய்பபார். () 

ஐடுபுனற்கககாஈதியி ஓுவநதுதிருநீராடினரு 

மாடவெழுஈதுசென்றாரு மனறிசசெலவேனென்றாரும 

பீடுபெறவேகினைதாரு மாடிவநகபெரியோரை 

காடிததொழுதபுகற்காரு ஈகற்ளாயவயிறறினண்ணா2 (௭௭௪) 

விரிஞ்சனுலக கதிடைபிறகது விளஙகுமுூனறுபதவியையும 

பரிர்துபுனிதஞ்செயவல்ல பா£/திபுககாடி யிடுந 

திருகதுமுள ததுமானிடா தர தீயபிறவிவேருமறுத 
தடுஞ்சின் மயவீடளிக்குமெனல்பு ஈமவராநாவுககதிசயமே (௪௮) 

நீலகண்டன்றிருமுடிமே னிலவோடி லியலைவிளங்கு 
'மோலநறுநீரக்கககையுடன் வேரோரதியையொபபுரைக்குஞ் 

சிலமில்லாப்பா தகாதாஞ் சென்றசெனறஈரகமெல்லாந 

தாலுமூலமழூகிவிழ வாயிற்புழுககான் ஜிடததாழ்வா£ (௭௯) 

விளங்கும்பிராணாயாமசதை விதியிலெவசேசெய்திடுவார் 

அள ஙமெனததினழுக்ககறதிச தொடா ஈசபாவததுரிசற்றுக் 

களங்கமிலலாமதியமபோற் சிததியெட்டுககைசேர 

வுளச்கொள்போதகிலையாய ips Buu sensu preva Or (0)
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பிரதார.த்தைவிரும்பாதார் பிறர் தம்பொருளைப்பரியா தார் 

குரவர்தம்மையீன்றோராச் தேவரென்னக்குறித்திடுவோர் 
விரவுகற்பினிலைகின்று கணவற்பேணுமெல்லியலார் 

கிரையராசிகாணாம லமரர்பதத்தினிலைபெவார். (க) 

சுருதிநீதிவேதார்தர் தூயமனுவேமுதலான 

மிருதிபுராணந்தருமகிலை விளங்கச்சொல்லுஞ்சாஸ் இரங்க 

ளரிதிலுலாப்போர்கேட்போர்க ளவற்றையுலூனிறுத்துவிப்போர் 
பருதியென்னவுலகத்தை யவரேபரிக்கும்பான்மையரே. (௮௨) 

மறர்தேனின்னுமொன்றளது கேட்டிவிரும்பிக்குலவணிச 
சிறந்த திருமாலடியார்பாற் செல்லாகொழிகவென வெம்மோ 

டறைதுவிரவன் கூற்றுவன்மற் றென்றாலந்தப்பாகவத 

ருறைந்தவிடமே?தவரெல்லா முமையுமிடமென்றுணர்வாயால். () 

பொல்லாகிறையக்கடனீஈ்த விதுபோல்2வறுபுணேயுண்டோ 

வில்லாத்தீமைசெய்தொமுகி யிறக்குமங்காலத்தசாமளன்மு 

னல்லாதரவற்றுடன்மகவை நாராயணவென்றழைக்திடலா 

லொல்லைவினையையொருவிஞமுத்தி யுற்றுென்பது௮ுபொருளே. () 

மற்றோர்கருமமெண்ணுவரோ மாயன்றிருவாழ்மணிமார்ப 

னுற்றதிருப்பேராயிரத்தி லொருபேபேனுமொருபொழுது 

சற்றேயுரைக்கத்தவம்பெற்றோர் தழுவும்பாவவிலங்கறுத்துப் 

பொற்றேரல்குலரம்பையரோ டமராபதியிற்போயுறைவார். (டு) 

உலகமெல்லாகிறைந்துறையு மொருவன்காட்டத்தொடுங்கழல்போ 
லிலகுசாளக்ரொமத்தி லெக்காலமுழுற்௮றைக்திடுவ 

னலலொதுகடையுமிடத் தரணியிடதோன்றவவழல்போ 
னிலவுமனத்திற்பாவிக்க கெமோலாங்குவெளிப்பமோல். (௮௬) 

பொருவிலாவைகுர்தத்தும் பொற்றாமரையாடன்னிடத்தும் 

விரவியுரையுமதுபோலச் சாளக்கிராமவியன்சலையி 

அரகசாசயுறைவனென்ப துணர்வாலுணர்ர்துமலர்பெய்வார் 

தரகமேதமொருகோடி புரிந்தார்போகந்துய்த்திடவோர்., (௮௭) 

சண்ணன் சாளக்ரொமத்தைக் கருதித்திருமஞ்சனமாட்டுந் 

தண்ணென்புனலிலோர்அளியுஞ் சாத் து்துளவிலோரிஃையு 
முண்ணும்பெரியதவமுடையோ ரூழின்முமையைக்கடந்தன்னை 

வண்ண மூலைப்பாறனைவாயா ௮ண்ணாரன் றுமறைசொல்லும். ()



௧௫௮ குண்டலவிகுண்டலர் காதையுலாத்த 
அத்தியாயம். 

மாயன்சாளக்ரொமகிலை வைகுமிடத்துக்கணித்தாகி 

மேயவொருகாவதத்தளவு விலக்குபுழுப்புள்விளிர்தவெலாச் 
தாய்வைகுந்தஞ்சேருமென்றாற் சோராதேதானருச்சிப்போர் 

தீயரறியாமால்பசவி சேர்வாரென்னலதிசயமோ. (௮௯) 

சாளக்கிராமமொன்தேனுர் தானமளிக்குர்சன்மையோர் 

வாளக்கிரிசூழ்கிலமுழுது மறை3யார்க்களிச் தபலன் பெறுவர் 
நாளக்கமலஈ.றும்பூலா னாளுமதனையருச்சிக்கில் 

வேளைக்கடி ந்தோன்டுவலிங்கள் கோடி.பூசித்ததின்மேலாம். (௯௦) 

அரிகேசவனேகா தியை யொருகாளியற்றுமவர்க்குமறை 
பரவுதுரகமேதத்தைப் பன்னாளியற்றும்பலமுண்டார் 
தமரையின்மனிதராய்ப்பிறற்தோ ரொருகாளரிவாரஞ்சநறிக்கல் 

நிரையராகிதனை ப்பாரார் நெடுமா லுலகனிறைர் திடுவார். (௯௧) 

தானமென்றுஈதவமென்றுர் தவச்தால்சமாதித்தவம்பழுத்த 

மோனமென்றுமொழிநதிடுவார் முத்திக்கெற்றாற்பபனுண்டோ 
கானகறும்பூரந்துழாயலங்கற் கண்ணனேகா தசியிலனன 

பானமொழிக்தோர்முறையியற்றிப் பரமன்பதத்தைப்பெறலாமால். 

என்னைளவேகாதகியை பியற்ரு இருரதார்மேதினியோ 
ரன்னாளளவும்பெரும்பாவ மவர்பானிற்குமவ்விரத 
முன்னாமுன்னம்பா வவினை யொழியும்பருதிக்கொதுங்கருள்போற் 

பன்னை தனையியற்றியிட்டோர் கநெடுமா௮ருவிற்படிர் இடுவார். () 

ஆதலாலேதருமநிலை யனைதீதுமுரைத்தோமச்சு தளைப் 

போதிலுறையுக்திருமருவும் புருடோத் தமனைப்புண்ணியனை 
யோ திவினையையறுத் துலக முய்யவேண்டுமெனத்தேவ 

தூதனுனாத்தான்விகுண்டலன்கேட் டினையபின்னுஞ்சொல்லுவான். 

வறு. 

non piven ie சொல்லியதருமத்தி னலத்தா 

லின் றுநான்ம$ூழ்ந் இன்பத்தின்வைகனே னெம்மூ 
ஜொன்றலாததீ ஈரகத்திலுருவகை மீட்பான் 

அன் றுதாரினணப் சொல்லெனயமபடன் சொல்வான். (கடு) 

முன்னையுள்ளதோர் பிறப்பினின் முற்திய தரும 
மன்னிகின்னுழை வைய சகனைநீ வழங்க



மாகபுராணம், 

லின்னலுற்றகின் முன்னவனிரையம்விட் டெ.ழுவ 

Sa 

னன்னகன்மையான் ஊெர்ச்அவன்கேட்டியென் றறைந்தான். () 

நினஅமுற்பிறப் பெட்டினினெடுவளங் குன்றுப் 
புனிதநன்மது வனத்தினிற்பொருவில்சா கலிய 
னெனவுரைத்தபே ரிருடிரால்வேதத்தி னியல்பிற் 
மனைநிகர்ப்பரி லாதவன்றோன்றினன் றவத்தால். 

௮ந்தமாமூனிக் கரேவதியெனுமணக் கனாளபால் 
வர்தமைந்தரொன் பதின்மரும்வளருகா ளவ 
லைந்துமைந்தரில் லறத்தினையடைந்தனர் மற்றைப் 
பிந்துமைர் தர்க ணால்வருந்துறவறம் பிடித்தார், 

ஆசையற்றவர் துறவறத்தொழுகய வன்னாண் 
மாசிலாமச்ச௪ நாட்டிலோர்மறையவ னாடுப் 
பூசுரற்குமே லாகவாழ்ந் தில்லறம் பூண்டு 
போசனத்தின்மு னதிதிபார்த்திருந்தனை புறம்போய். 

Hua Fs Feo லதிதியராககல் லருளா 
லெவ்வமற்றவந் நரல்வருமெய்தின ரெய்தத் 
தெவ்வடர்த்தபொற நிகிரியானெனக்கொடு சென்று 
பவ்வழுற்றநல் லமுதினின்னடி.சில்பண் டளித்தாய். 

விடையவல்வினை வேரறவெறிந்திடு ஞானப் 
படையினார்தமக் கொருபகற்பரிர் துண வளித்த 
வுடையகஈற்பல மதனைகீழுமுவ.து மளிக்கிற் 
றடையிலாதுபோய்த் துறக்ககாடடைவனுன் றஐமையன். 

என்னவோதிய யமபடனின்னுமா கேளா 
AGE DM மத்தினையவன்டொருட் டளிப்பா 
னுன்னிரீரொடு முதவினனுதவமற் றவனு 
மின்னலாடிய கிரையந்தீர்ந்திளவலோ படுற்றான். 

அ௮ரம்பைமாதர்தம் வளைக்கையா ற்கவரிகின் றசைப்பப் 
ப.ரம்புசெங்கதிர் விமானத்திற்பண்பொடு பருவிச் 
சுரும்புலாவுபைர் தருத்துணர்வானவர் சொரிய 
விரும்புமன்பினா லிருவருந்துறக்கமெய் இனரால். 

முகமலர்ந்துநன் முகமனோடினியவை மொழியர 
வகமகழ்ச்துமா மறலிதூதனைவிடுத் தனையோர் 
புகலருக்தகைத் தாகியபொன்னுல கின்ப 
முகமனந்தங்க ஞண்டனரெனமுனி யுரைத்தான். 

(௬௭) 

(௯௮) 

(me) 

(௪00) 

(2௦௧) 

(௧0௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦௪) 

தண்டலவிகுண்டலரி காதையுமாத்த அத்தியாம ழற்நிற்று, 

ஆட அத்தியாயம் ௨௫-க்குத் இருவிருத்தம் ௧௧௦0,



இநபத்தாறவது, 

காஞ்சனமாலை காதையுனாத்த அத்தியாயம். 

eRe 

ஆயிரர்தடக்கைவேர்த னருந்தவமுனியைகோக்கி ' 
மாயிருநிலத்திற்றிய வணிகரைத்துறக்கத்துயத்த 

௮ாயநன்மாகமென்றா யதனிடத் தூய்மையின்னுர் 

தாயினுமினியாய்சொல்கென் நிரத்தலுந்தவத்தோன் சாற்.௮ம், 

கீரதுதன்மைசொல்லிற் புனிதமாய்கிமலமாடுப் 

பாரினினிலைமைபெற்றுப் பள்ளச் திலோடி வெண்மை 

யாரவேயுடைத்தாய்கொய்தாய் மன்னுயிர்க்கமுதமா௫ச் 

சர்பெறத்தன்மையெய்தும் மென்மையாஞ்செய்கையாலே. 

ஆகையாற்புனல்கள்யாவு மச்சு தன்வடிவமாகு 

மாகமாதத்தினாங்கண் வானவரொனளிகளெல்லாஞ் 

சேகறுபுனலில்வர் து சேர்ர்திமமகனின் மூழ்கி 

நாசராட்டின்பமொன்றாய் ஈண்ணுவர்வேந்தர்வேந்தே. 

செங்கதிர்மகரராகி சேர்ர்தஈற்காலர்சன்னிற் 

பொகங்குநீர்க்கங்கையாகும் குளம்படிப்புனஓுமென்ருற் 

றிங்கள்வெண்சவிகைவேக்தே செப்பவேற௮ுவமையுண்டோ 

வங்கதினாடப்பெற்றா ரமரர்சாடாளப்பெற்மாூர். 

அனையதோர்மாகமாதத் தடைவுறுமாறைக்தாய 

தினமெலாம்புனலிலாடத் திண்மையிலா தளைத்தோன் 

வினையறவெழுகாண்மற்றை யைந்துகாள்விரிநீர்தோய்க 

வினியவைமாட்டான்மான்.று நாட்படிர் இடினுநன்றே, 

முராரியைமூன்றுபோதும் வழிபடன்முறையிற்செய்தும் 
விராவியதீபமிட்டும் வேண்டியிற்ப்புச்செய்அம் 
புராரியைவிதியினேற்றிப் பூசித்துப்பூசுரர்க்குத் 

தராதலமுதலாயுள்ள தானங்களளைத் அஞ்செய்தும். 

மாகநீரிவ்வாருடி. மற்ற சனி௮திதன்னி 
லோகையான்்மறையோர்க்கன்ன முற௮ுபுனஓதவிச்சார்தம் 

பாகுகெள்ளிலைபூணூரம் பாதுகைகவிகையாடை 

யிகைபொற்கசிவிகையாதி பியன்றவையிதல்செய்தே. 

(௨) 

(௩) 

(௫) 

(ரு) 

(எ)



மரகபுராணம். SHB 

உரியமாமறையோர்தம்மை யுவப்பித்துமாகர் தன்னி 

லரியேகாதசயைக்கூட்டும் வண்ணமேயதனைக்கூட்டும் 
பெரியர்தாமிகச்திலுள்ள போகங்கள்பெரிதுஅயத்துத் 
இருமருமார்பன்வைகும் வைகுர்தஞ்சேர்வரன்றே. (௮) 

உற்றிதற்காடுன்ற வுயர்புனல்யதென்ரு.தில் 

வற்றியவென்னீர்கூவற் குடப்புனல்வாழுர் தம்ம 
முற்றியபுறத்துவாவிசக் குளஈஇிமுறையில்வேதஞ் 
சொற்றதண்கடலினன்னீர் துகளறு தூயகங்கை. (௯) 

ஒஇியபிரயாகைத்தெண்ணீ ரிவையிவையொன்றுக்கொன்று 
மேத்குபலன்சணல்கும் பிரயாகையில்விரும்பியாடிப் 

போதுவார்பேகஞ்சப் பொகுட்டினிற்புவனமீன்ற 

வேதியன்ரனுகாவால் விளம்பிடற்கரியதம்மா. (௧0) 

இந்திரன்சசமால்செய்யா ளீசனம்பிகைவிரிஞ்சன் 

சுந்தரவாணிதிக்கற் சூழ்மற்றையெழுவரோடுஞ் 
சந் திரா தித்தர்விண்ணோர் தானவரியக்கர்சித்தர் 

சர் துரத்திலதக்கோலத் திரு தலரம்பைமாதர். (as) 

இனையவர்முதலாயுள்ளோ ரியாவருமுகங்கடோறும் 

வினையறப்பிரயாகைதன்னில் விரும்பிநீராடல்செய்வா 

ரனையவர்கலியுகத்தி லவ்வுருக்கரக்துவக்து 
மனிதராய்மாகர்தன்னின் மறிபுனலாவொசே. (௬௨) 

உலஇூனின்மனிதராடி யுகுத்திபொவந்தன்னாற் 
பலபலாதிகளெல்லாம் கருகிறம்படைத்ததீர 
நிலவியபிரயாகையாடி. நின்மலமாகுமென்ரு 
லல$ூலொப்பெருமையெம்மா லறைவதற்கெளியதன்றே, (௧௩) 

ம வறு. 

பெருகுரீர்ப்பிர யாகையின்மூன்றுகாட் 

சுருதி£ீபாற்றிடு மாகத்திற்ஜோய்ந்துளோர் 

புரவிமேதத்திற் கோடி புரிர்தவர்க் 

குரியஈற்பலம் பெற்றிட லுண்மையே. (௧௪) 

மன்றலங்குழற் காஞ்சனமாலைதா 
னன்றுமுத் தின மாடுகலன்சொடா 
வென்றிவாளரச் Som pi Bey i. 

, நின்றகாதைகே ளென்றுநிகழ்த்திஞன். (௧௫) 
ர



௧௭௬௨. காஞ்சனமாலை காதையுனாத்த அத்தியாயம். 

கேட்டவேந்தன் சர்ர் தவுவகையால் 

வாட்டடங்களுர் காஞ்சனமாலையா 

ரீட்டுகல்வினை யாதவ்வரக்கன்யார் 
கோட்டமில்லோ யுரையெனககூறிஞன். (௧௬) 

STS SONU னன்னகழறலுந், 

தீர்த்தமாமுனி செப்புவன்யானெனும் 

வார்த்தையென்னு மழுதினைமன்னர்கோன் 
கூர்த்தகெஞ்சம் குழைர் திடக்கூறினான். (௧௭) 

பண்டைஈற்கதை தோறும்பகர்க்துள 

தண்டர்போற்று மருஞ்சிறப்பாவது 

மண்டுவேள்விக ஹூற்றின்வருபலங் 
கொண்டகாதைகேட் டார்க்குங்கொடுப்பது. (௧௮) 

வானுடுக்குலந் தன்னின்மதியெனக் 

கானுலாவிய கற்பகராடெலுர் 

தானமேவு மரம்பையர் தம்முளும் 

பூரறுங்குழற் பொற்பின்விளங்குவாள். (௧௯) 

பஞ்சின்மெல்லெனப் பாரிற்படிர் துசெங் 

கஞ்சமென்னக் சவின்பெறு€ரடி 

யஞ்சமென்னப் பெயர்தரவாமையின் 

விஞ்சுவெள்வயி ஜொக்துவிளங்குமால். (௨0௦) 

கொம்பரன்னத் தொழுதிக்குரலென 

வம்பொனூபுரத் தாணிழுத்தத்தரி 
பம்புகோலப் பரட்டின்கொழுங்கவின் 
செம்பொன்னாக்குத் தராசிற்கிறர் தவே. (௨௧) 

௮ர த்தமென்பஞ் சணிமல௰ர் தீ. தாளுகர் 

நிரைத்தமெல்லிதட் டாமரைநேசரென 

வுரைத்ததேதென வெள்ளியொளிவிடச் 
சிரித்தமூரன் னிலாவிற்சிறந்தவே. (௨௨) 

நாடின்மென்மயி ரின் நிரரம்பொழிக் 

தாடன்மன்மத னம்புபெயர்வமு 

மோடுகீரி லுகழுஞ்சினைவராற் 
சேடுமன்னத் இரள்சணைக்கால்களே. (௨௩)



மாகபு ராணம், 

வெங்கயப்புழைக் கையினைவென்றல 

ரைங்கணைச்செல்வ னந்தப்புரத்தின்வாய்ச் 

தங்குதோரண வாழையின் றண்டெனப் 
பொங்குகோலக் குறங்குபொலியுமால். 

ஆபொம்பி னகல்படவட்டமு 
மோடுதேர்த்தட்டு மொத்துஈவமணிப் 

பாடலங்கு பசும்பொற்கலாபமேற் 

சூமெல்குல் அதிக்குந்தரத்ததே. 
மண்ணும்விண்ணு மலையுமலையு முண் 

டண்ணல்கண்வள ராலந்தனிரென 
வண்ணடீல மயிரொழுங்கோடெழி 
னண்ணுடிற்றுத ரம்ஈலமிக்கதே. 

கண்டுகூறிடக் காட்டிக்கரியது 

பண்டைமால்வரை போம்பணைமுலை 

யண்டமீதுரு தென்னனுமானத்தா 

அண்டுகொல்லென் அ௮ுணருமருங்குலே. 

மக்கண்மால்கொளு நெஞ்சம்வனப்பெனு 

மிக்கமாகடல் வீழ்ர் துள்ளழுந்தியே 

புக்கபோது புறம்பெழப்பொங்குநீர் 
மொக்குளென்ன முகிழ்த்தமுலைகளே 

கண்ணுடைப்பகங் காம்பெனக்கண்கவர் 
வண்ணகல்லெழில் வாய்ந்தமென்றோளினை 

தண்ணென்காந்தட் சரோருகம்போலுமாற் 

றெண்ணிலாவுகர் மெல்விரத்செங்கையே 

அற்னுபூவிரி சூழ்பசும்பூகம்வேள் 

கொற்றவெள்வளை போன்றகொழுங்கழுத் 
தெற்றுதெண்டிரை யாரத்திசைகல 
னுற்றமூன்று வரையோடொளிருமால் 

பைம்பொன்வள்ளை பதித்தனகா தினிற் 

சம்பராரி விழைவிற்சமர்செயு 

மம்புதிட்டு மணிமணிச்சானைபோற் 
செம்பொத்றோடு சறந்துவிளங்குமால். 

௧௭ ௫. 

(௨ ௪) 

(உடு) 

(உச) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௩௯) 

(௩௦) 

(௩.௧)



௧௬௪ காஞ்சனமாலை காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

தெண்டிராப்பவ ளஎக்கொடிச்செவவியும் 
விண்டடஏஞ்சுக மென்மலர்ச்செம்மையுங் 

கொண்டுவாசங் குலவுந்துவரிதழ்த் 

தொண்டையங்களி போலத்துலங்குமே. (௩௨) 

குருர்தசாண்மல ரோகுளிர்முத்தமோ 

முருந்தமோழாரு காரிளமுல்லையோ 
விரிர்தவாண்மதி வெண்குருத்தோவெனத் 
தெரிர்ததில்லைச் சிறுகைத்தோற்றமே. (௩௩) 

G a o. 

இருகடலிணைவிழி யெதிர்த்தொன்றொன் றினைப் 

பொருதிருமெனப்பசும் பொன்னினாலய 

னரிதினிலியற்றிய வனையவொத்ததால் 

மருவிரிராசியின் வண்ணமென்பவே. (கூ ௪) 

நஞ்சினுமமிழ்தினு மூழ்சொமவேல் 

வெஞ்சரமிவையென விளங்கமமேன்மைசா 

லஞ்சனவரியணிர் தனங்கனெண்ணிய 

வஞ்செமுடிப்பதன் மதர் த்தகண்களே. (௩௫) 

கருயெறீலத்தைக் குழைத்துக்கைவலா 

னிருகடைகுனிதர வெழுதியேற் நிய 

வரிசிலையாமென வளைந்துதோற்றிய 

பொருவருந்தகையவாம் புருவரேகையே. (௩௬) 

சந்திரரேகைதன் சவிமழுங்கப்போ 

யந்தரர்திரிதர வழகுபெற்றுலாய்ச் 

கர்துரவரிநெடுர் திலசஞ்சேர்த்ததான் 
மைந்தர்தம்முளங்கவர் நுதலின்மாட்டுயே. (mor) 

மையிருண்முகிலிடை வயங்குகா£கை 

யெய்தியலாமென விடையெரித் திடச் 

கெர்ய்யிணர்விடுமலர் குழுமித்தென்றுமி 

பெய்யிருளோதியார் பேசவல்லரே. (௩௮) 

இத்தகையானவ ஸிருந்துவாழ்வுறுஞ் 

சித் தரக்கயிலையிற் நீர்ந்துசென்றுதா 

னுத்தமமாம்பிர யாகையுற் நுநீ 

ரத்திரவிழியினா ளாடி.மீளுவாள், (௩௯)



மாகபுராணம். ௧௬௫ 

விண்ணகம்வழிக்கொடு விரைச்துசேறலு 

மண்ணகம்போற்றிடு மிமையமால்வரைக் 

கண்ணகன்முழையினித் சண்ணுற்டுனரோ 

பெண்ணமுதினையொரு பிரமராக்கதன். (௪0) 

மடந்தைநீயாரைகின் வரவெனெவ்விடத் 

தடைந்திடவேகுவா யர்தரஞ்செல 

மிடைர்ததெத்தவத்தினான் மிக்ககல்லெழில் 
கசடைர்தவேற்கண்ணியெத் தவத்திற்கைக்கொண்டாய். (௪௪) 

கூர்தலிலீரமுங் கொழித்தபானுரைப் 

பூர்துகிலீர மும் புலர்த்திலாமையா 

லேந்திளமுலையினா ளீர்த்ததண்டுளிப் 

பார்தளிற்கொடியவன் நலையிற்பட்டதே. (௪௨) 

தண்டுளிபடுதலாற் றறுகட்்சற்றத்துப் 

பண்டைவல்லரக்களனாம் பான்மைநீங்கனே 

னெண்டொடியென் மன முருகுமீதெலாம் 

விண்டுநீயுரைத்தியென் றரக்கன்்வேண்டினான் . (௪௩) 

வேண்டலுங்கிளியென மிழற்றுவாள் கவின் 

மாண்டருகாஞ்சன மாலையென்பெயா் 

தீண்டருமணங்கியான் செழும்பிரயாகையிற் 

பூண்டதோர்மாகநீர் பொருர்இயாடினேன். (௪௪) 

வடவரை௫ிலையென வளைததவானவன் 

கடல்விடமமுதென வருக்.துங்கண்ணு த.ற் 

படவரவரைய/சைத் தாடும்பண்ணவன் 
சுடரொலிமுச்சுடர் தோற்றுங்கண்ணிஞனான். (௪௫) 

அயில்விமியரம்பைய ரமரர்போற்றிட 

மயிலியலுமையொடு மணக்துவைகுறும் 

வெயிலிளங்கதிருகு வியன்பொதும்பர்சூஜ் 
கயிலையங்கிரியினிற் போடின்றேன்கண்டாய், (௪௬) 

நிலைடெ௮பிரயாகையின் னீரதாதலாற் 
கலையினீர்த் தண்டுளிக் காரரக்கநின் 

றலையினிற்படவுள முருக்கத்காங்கெ 
புலையுடல்முமுதையும் புனிதமாக்கிற்றே. (௪௭)



௧௬௭ காஞ்சனமாலை காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

இர்தகீராடிய வினியபான்மையான் 

மூர்தியபிறப்பினின் முற்றுபாவந்தீர் த் 

தந்தரத்தரம்பைய ரடைர் தவாறெல்லாம் 

புந்தியுட்கொள்ளவே புகல்வன்கேட்டியால். (௪௮) 

சழிர்தமூழ்பவத்தினிற் கவிம்கதேயத்தித 
றழைந்தபேர்கிதியுடைத் தரணிகாவலன் 

விழைர்இிடுதிருஈகர் வேசையாகியே 

மொழிர்திடவருஈல முற். றிவைகனேன். (௪௯). 

இருநிலத் தியல்பினி லெழிலின்வண்மையிற் 

நிருமகளிவளெனச் சிறக்கவைசனே 

னரசெங்குமாரு மமைச்சாமைர்தரு 
மருமலிமுன் நிலில் வந்துணங்குவார். (௫௦) 

இன்னணங்சாழமுக சிளையர்யாவரும் 

பொன்னிதிமழைதினம் பொழிந்துபுல் ஓுவார் 

கன்னவிரோளினர் தம்மிற்காதியே 
கொளன்னெடும்படையினால் விளிவர்கோடி.பேர். (டுக) 

காமுகரெனும்பலகளிவண்டின்னலத் 
தேமு௮களிமதுத் இனமருர்தலாற் 

பூமலரெனவெழிற் பொலிவுகுன் நிடத் 

தாமரைமுகமலர் சவிமழுங்கினேன். (௫௨) 

என்னையேவிரும்பிய விளைஞர்யாவரும் 

பின்னையான்விரும்பவும் பெயர்ந்தும்பார்த்திடா 
அன்னிடாதொழியும்ரசா ஜிளமையோய்ர் இடத் 
அன்னியமூப்பினா லிரச்கந்தோன் Cu. (௫௩) 

ஏதியாம்புரிர்தன மிற்றைகாள்வரை 

யாதுலர்வறியவர்க் கன்னமிட்டிலே 

மாதவற்யேன்றவை வழங்கல்செய்திலே 

நாதனையலு தின ஈயர்துபோற்றிலேம். (௫௪) 

தூயலவைபுரிக்திலேம் பலருந் அஞ்சிட 
மேயகல்வனப்பினால் விளையியற்றினே 

மாயவைதீர்த்திடு மமைதியாதெனப் 
போயினேன்புரோதெ முனிவன்்புச்கில்வாய். (௫௫)



மாகபுராணம். 

பொருபடைமன்னவன் புரோதென் சரண் 

சிரமுறவிறைஞ்ேன் செய்தபாவத்தா 

னரகிடைவிழாதுபொன் னாடுசேர்ந்திடக் 
குரவனீயருளென விரங்ூக்கூறினேன். 

கூறியவாசகங் குரவன்கேட்டலு 

மாறியகெஞ்சின னஞ்சலஞ்சனீ 

விறுயர்ப்பிரயாகையின் மேவியாடியே 

யிறுடற்கிமைத்து வானுலகத்தெய்துவாய். 

எல்லையிறவங்களால் யாககோடியா 

லொல்லையிற்தீர்ந்திடா வுலப்பில்பாவங்கள் 

வல்லைபோமாக நீர்மருவியாடினா 

லெல்லொளிழுன்னிரு ளென்னவோடுமால் 

அன்றியுக்கேட்கு நீயமரர்சாயகன் 

சுன்றியகாமத்தாற் கவுதமன் றனி 
மன்றல்சேரகலிகை தன்னைமற்றவன் 

குன். நல்செய்காவிடைச் கூடிவைகுங்கால. 

மாமுனியெய்தினன் வடவையபோன்முனிக் 

தாமிகுதல்ல வீதென்றறிந்திடாக் 

காமாறுபுரந்தரன் காயமெங்கணுந் 

தோமுறுயோனியாய்த் தோன்றுசென்னவே. 

ஒருத்திதனல்குலை யுவந்தபாவத்தான் 

மருத்துவனுடலெலாம் வாவன்மொய்த்தென 

வருத்தியிலாயிரம் யோனியா தலுங் 

கருத்தழிர் திந்திரன் கரக் துபோயினான். 

பண்பலசெய்திடும் பாகசாதனன் 

விண்புகுபெருவரம் வெற்பின்சாரலிற் 

றண்புனலோடையிற் சலசமொட்டிடைப் 

புண்படுமுள த்தினன் புகும் அவைகிஞன். 

காமனேகெடுத்தன னென்றுங்கங்குலிற் 

சோமனேயின்னணர் துணிவித்தானெலும் 

பூமினேயனையவள் புணர்ப்பு தீ. தானென 

நோமனேகரந்துயர் நவலற்பாலதோ. 

௧௬௦ 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௯௦) 

(௬௧) 

(#2) 

(௬௩)



௧௬௭௮ காஞ்சன மாலைகாதையுரைத்த அத்தியாயம். 

பஞ்சபாணப்பகைப் பாவிவஞ்சத்தா 

னெஞ்சினையாவரே நிலைகிறுத்துவார் 

கஞ்சநான்முகனுளம் கலக்யென்னவ 
னஞ்சினிலொருதலை யறுப்பித்தானரோ. (௬௪) 

வருபிணியாவையு மருர்திந்தீர்ந்திடு 

மரிவையர்காமகோ யதனிற்றீர்ர்திடா 

தொருகணப்பொழுதினி லூக்கம்போக்கயே 

ஈரடைப்படுத் திடு மென் றுமாணினன். (௬௫) 

இந் திரனிவ்வண மிருக்குங்காலையி 

லந்தரசாடெலா மரசிலாமையாற் 

சந் திரனிலாதவான் றன்மையொத்தலும் 

வர்திரைத்தீண்டின ஈனந்தம்வானுளோர் (௬௬) 

ஈண்டியவானவ ரியக்கர்கின்னர 

ராண்டகையரசனை மாடியல்லலுற் 
அாண்டுறந்தவரென வணங்கியொல்லையோய்க் 

காண்டகுகுருவினைக்கண்டு கூறுவார். (௬௪) 

லயறீகேட்டி வானாளுகாயகன் 

றையலிர் திராணியைத் தணர்திங்கெம்மைகீத் 
தொய்யெனக்கரந்அளான் றேடியோய்ச்தனஞ் 

செய்வதே தினியென வணங்கச்செப்பிஞர். (௬௮) 

தேவர்களுரைத்தசொற் கேட்டுத்தே௫ிகன் 

காவலர்செல்வமாங் களிப்புக்கைமிகப் 

பாவமுநோக்கிடார் பழிக்குமஞ்சிடா 

ராவதுநினைக்கிலா ரநனுமோம்பலார். (௬௯) 

புரக்தான்காமத்தைப் பொருந்திப்புண்ணிய 
வரந்தருகவு தமன் பன்னிமானமா 
மரந்தைவெஞ் சாபத்தாலழகுமாசுறக் 

கரந்தனன்வாவியங் கமலத்துள்ளரோ. (sro) 

௮ தீ தலைசேருமென் ஐமரரோடெழா 

வித்தகத்தேசிகன் விரைவினோடுபோய்ச் 

தத்துநீர்வாவியின் சரையிற்சார்ர் அகின் 

அத்தமவருதியென் றுரைசெய்தானரோ. (ors)



மாகபு ராணம், 

அ௮ழைத்தியவொசக மமரர்கோன் செவிப் 
புழைத்தலைப்புகுதலும் பொருமிவெய்தயிர் 

இழைத்த தீவினையைநொர் திருர்தவாவியுட் 
டழைத்ததாமரையொரீக் கரையிற்சார்ந்தனன். 

காணியவுள'த்தின னடுங்குமேனியன் 
கோணியமுகத்தினன் குறைந்தநோக்னென் 

வாணியும்பாணியு மறச்தவாயினன் 

பேணியகுரவனை யிறைஞ்சிப்பேசுவான. 

பொன்னிகரகலிகை புருவச்சாபமு 

மன்மதன்சாபமு மவுனிசாபமு 
மென்னிறையறிவட னெழில்கவர்க் நட 

மன்னியசுடலையின் மாலையாயினேன். 

பேதைமற்ஜொருத்தியை விரும்பிப்பெய்வளைக் 

கோதையர்குழா த்தையும் கொளும்பொன்னாட்டையும் 

போதலர்கறபகப் பொதும்பர்வாழ்வையு 

மேதமுற்றிழர்திடு மென்னகச்கா தீதியால். 

எந்தையேயென்றவ ஸிரர்துகூறலு 
மர்தணன்கூறுவா னஞ்சலஞ்சனீ 

சிர்துநீர்ப்பிரயாகை சென்றுமூழ்னொல் , 

வர்ததீவினையெலாச் கீர்ந்துமாயுமே. 

பெரிதுமாதவமருள் பிரயாகையாடுவான் 
வருதியெம்மோடென மகிழ்க அுவாசவன் 

குரவனோடெழுந்துபோயக் குளிர்முத்தேக்கர்பா 
யிரைபுனற்றிருஈதி யாடியேறினான். 

அலைதவ்ழ்பிரயாகை நீராடுதன்மையாற் 

புலையு றுபாவம்போய்ப் புனிதனாகிய 
திலைதெரிகுருவவ னு_னிறைநதிடுங் 

கலைபுனையோனிபோய்க் கண்களாகென்றான். 

nb Bia. Ou ser gs Paar Fever 

சுந்தரமேனியிற் ரோன்றும்யோனிபோய்க் 
கந்தரா.றியசெழும் கஞ்சக்காடென 

மைந்துடன் முழுதினு மலர்ச்கணாயவே. 
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௧௭௦ காஞ்சனமாலை காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

துறைகெழுபிரயாகையின் ழாய்மையீதென 

மறைதெரிபுரோததென் கூறிமா அந 

யறைபுனற்றிருஈதி யதனிலாடின 
ஸிறைவு௮பாவம்போ மெனநிகழ்த்தினான். (௮௦) 

கேட்டலஓமுவகையுட் கெளுமயானவன் 

மூட்னேதொழுதுபோய்த் தருமத்தன் றியே 
யீட்டியபொருளெலா மிரவலர்க்களித் 
தோட்டியவினையினே ஓுருதியெண்ணினேன். (௮௧) 

யாக்கையுமிளமையு மினியசெல்வமு ் 

நீக்கமில்கிளை களு நிமிடப்போ தினின் 
மேக்குயர்மின்னென விந் துபோமெனத் 
தூக்யெவுளத்தினேன் றுறவுமேற்கொண்டேன். (௮௨) 

ஓட்டியகிமாகளஞு முலப்பில்செல்வமுஞ் 

சுட்டதுபோலநீத் தினியசோலையின் 
மட்டவிழ்ப்பிரயாகசையை மருவிமாகமொன் 

அ௮ட்டெளிவோடுநா லுவந்துமூழ்னேன். (௮௩) 

௮ங்கதின்னான்றுகா ளாடநற்பலத் 
இங்குறுதிவினை யாவுநீக்ேன் 

றங்குருவொன்பது தினத்தின்றன்மையாற் 

பொங்கிள முலையர மகளிர்போற்றவே. (௮௪) 

சுருதியாழ்விஞ்சையர் தொழுதுபோற்றிட 

வருசுவேதாவுக்கு வர். துதோன்றியே 
யரிமதர்ச்செய்யகண் ணரம்பைமாதரிற் 

பொருவரவழகுடைப் பூவையாயினேன். (அடு) 

அரம்பையரிமையமால் வரையளித்த தீங் 
கரும்பனமென்மொழி யுமைகருத்தினில் 

விரும்பு று தோழியாய் மேவிவைகயே 

பெரும்பகற்கயிலையில் வாழும்பேறுற்றேன். (௮௬) 

முன்புளவாசனை தோன றிமுற்றலாற் 

றுன்பறப்பிரயாகையின் மாகந்தோறுமுற் 
நின்புறவாடுவே னினையதென் திரம் 

வன்புறுமரக்ககின் வரவையோதென்ருள் (௮௭)



மாகபுராணம். 

ேவேறு. 

அணலங்குறீர்மைய என்னதுகூறலும் 

வணங்கிகின்றந்த மாயவரக்களு 

மிணங்கெயன்ன திசைக்குவனீங்கெனக் 

குணங்களற்றவன் கொள்சையைக்கூ றுவான். 

சசியன்ன அரைக்குர்திரத்ததோ 

மாசிலாழுற் பிறப்பினின் மற் நியான் 

காசிமாஈகர் தன்னிற்கலைபயில் 

பூகுரர்க்கொரு புத ௭இனாயினேன். 

வேதமங்கம் விளங்கும்பலகலை 

யோதினேனவழற் ுண்மையறிந்திலேன் 

மாதனம்பெறு வேட்கைமலிதலாற் 
போதமற்றுநான் புன்மைவிழமைக்துளேன். 

புலையராதி பொருள்படைத்தோர்கையிற் 

றலைமைக£ழ்மை யெண்ணாதவர்தாந்தகு 

நிலைமையற்ற நிதியொடுபாவமு 
மலைவில்லாம லளித்திடவாங்கனேன். 

எண்ணில்பாவ மிழைத்துள தன் றியே 

புண்ணியஞ்சிறி தேனும்புரிக்திலே 

னண்ணல்காசியி லாற்றியபாவந்தா 

னுண்ணிதேனு மலையினுகோன்மைத்தே. 

கங்கைசூழ்தரு காசியின்மாய்க்துளோ 

மங்கைபாகன் நிருவுருமன்னுவார் 

பொங்குபாவ மிகுதியிற்புல்லியே 
னங்குமாண்டு மழிபிறப்புற்றுளேன். 

எருவையாகி யிருபிறப்புற்றுளேன் 
மருவுசீற்ற மறப்புலியாகியே 

வெருவுதோற்றத்து மூன்றுருமேவினே 
னரவத்தோற்ற மிருமிறப்பாகினேன். 

கூகையாயொரு தோற்றச்துக்கூடினேன் 

பாசவார்பிறைப் பற்கொடும்பன் நியாய 

மோகமுத்திரு தோற்றத்துமுத்தினே 
னாகப்பற்றின்மே லிப்பிறப்பாடுனேன் . 
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௧௭௨ காஞ்சனமாலை காதையுமாத்த அத்தியாயம். 

மறர்தபாவ மனந்தமருவியு 

மிறந்ததத்கல மாதலினேந்திளாய் 
பிறர்ததன்றிப் பெருஈரகத்.தில்வீழ்ர் 
துறைச் திலேலுளனைக் காணவுழுற்றுளேன், (௯௬) 

இந்தவாறிரண் டாயிரமாண்டியான் 

சந்தவாரிமை யத்தடஞ்சாரலில் 

வந்துவைக வருந்தியதன் றியே 

சிந்தையிற்றெளி வுற்றிலேன் றீமையேன். (௯௭) 

மடசர்தைகின் றிரு வாண்முகங்காணசலு 
முூடைந்துபாவங்க ளோடக்களிப்புற்றே 

னிடைநர்தவென்னைப் புச் தியென்றேத் தினான் 

கடைந்தவேற்சண்ணி யிதுகழறினாள். (௯௮) 

துளபமாலைச் தொழுதுபிரயாகையி 

லளவின்மாக மதியமர்ந்தாடினேற் 

குளபலத்தினோர் மாகத்துறுபலன் 

கொளவளிப்பனீ கோடியென்ஜோதியே. (௯௯) 

துகிலினீரம் பிழிர்திிதோயத்தோ 
டகமுவப்ப வரக்கபெறுகெள 

விகலும்வேற்சண்ணி யீய்ந்தனளேற்றிட்டா 

னிகரின்மாகப் பலத்தைகிருதனே (௧௦௦) 

Ga wo. 

அ௮ங்கைான்னீ ரவனங்கையுருமுன் 

வெங்கணரக்கனவ வேடமொழித்துத் 

இங்கண்மூடித்த சிவன்முடியாத 

வைங்கணைவேளிவ னாமெனநின்றான். (௧௦௧) 

தேவருருக்கொடு நின்றருள்செம்ம 
லேவன கண்ணியை யேத்திவணக்டப் 

பாவைகினைத்தொழு இப்பரிசுற்றே 

னாவளசொல்லி யளித்தர்ளென்ரான். (௧௦௨) 

நன்னுதன்மாது ஈயந்ததுகேளா 

மன்னினிலத்தில் வதிர் சவரெல்லாம் 
பொன்னுலகுற்றிடு புந்தியுளாரே 

லின்னனசெய்வ ரெனப்புகல்லனெருள். (௧௦௩)



மாகபுராணம். 

ஈற்றருமங்க ணலம்பெறுநீதி 

யுற்றவுயிர்க்கொலை தீர்ந்திடலோதிக் 
கற்றுணாமேல வளாக்களனிவித்தன் 

மற்றுளகாம வச௪த்தினைமாற்றல், 

ஏதிலர்திமை யியம்புததீர்த 

லேதிலர்தார மிரும்பொருள்வெளவுப் 

காதலொழித்திடல் கண்ணனையேத்தும் 

போதமிகுத்திடன் மன்னுயபிர்போற்றல். 

உடம்பினையானென வுன்னுதல்போக்க 

லிடம்படுமாசை சுருக்கிலிருக்க 

லிடம்படரன்மை யியற்றுதல்செய்தல் 

வடம்படுமார்ப விடார்மதி நாலோர். 

யானுரைசெய்தன வித்துணையுர்தான் 

மானவனெஞ்சின் மதித்துணர்வற்றுக் 

கானமர்பூவிரி சற்பககாட்டிற் 

ருனமமர்ந்துறை யென்றனடையல். 

இன்னனவோதிய காலையினெல்லைத் 

துன்னொளிமாமணி துற்.றுவிமானம் 

பொன்னகர்வானவர் கெரண்டுபுகுந்தா 

ரன்னவனைக்கொடு காகசமடைக் தார். 

வார்முலைகாஞ்சன மாலையணங்குஞ் 

சேருமரம்பைய ரோடுசிறந்து 

கார் தவழுங்கயி லாயமடைந்தே 

யாரியையேவ வியற்றியமர்ந்தாள். 

காஞ்சனமாலை காதையுரைத்த அத்தீயாய ழந்றிழ்று, 

அட அத்தியாயம் ௨௬-க௫௧,ச் இருவிருத்.சம் ௧௨0௯. 
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இநபத்தேழாவது, 

அக்கினீபன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

$< யய 

இக்கதைமுன்னருச்சுனன்கேட் டுளமகழமாமுனிவ னிசைத்த 

தாகுஞ், செக்கரொளிமணிமாலைச் தேர்வேர்தேமாகமதித்திரத்தை 

யோத, மக்கதைவேமொன்.றுளதின் றுனக்யொனறைச்தியவெ னத 

ளைக்கேளென், றுக்கவினைமாதவத்து வசிட்டமுனிதிலீபனைப் பார் 

தீதுரைக்கலுற்றுன். (௧) 

துடங்கெபல்வேள்விகளாம் முனத் சானாலவகையாஞ் சுருதித 

ன்னா, லடங்கியுள்ள த்தைர்சடக்கி யைர்சழலிற்றவமியற்று மமைதஇி 

தனனால், விடங்குலவுகளனாதி விண்ணோரைப்பூசைசெயும் விளையந் 

தன்னா, லிடம்படுநல்யோகத்தான் மாகமதிதரும்பலத்தை யெய் 

தொணாதே. (௨) 

முன்னையிதனானிகழ்ர்த தொருகதைகேள் கந்தருவர் முதல்வ 

னான, பொன்னணியுங்களைகழற்காற் சுமுகனஞள்புதல்விபிரமோ௫ 

யென்பா, எின்னிசையாழ்விஞ்சைபயில் £லனளித்திசெசலை யாழி 

னோர்க்குண், மன்லுசுரவேதிதர வர்தருள்கம் சுரையென்னு மட 
நல்லாளே, (௩) 

சந்திரகாந்தன்பு தல்வி சுசாரையெனுர்தளிரியலத் தகையோர் 
தம்மில், வர்தருளுஞ்சுப்பிரபன் மகளாயகப்பிரலவை யென்னவா 

முங், கர்திருவர்கன்னியர்க ளோரைவர்பருவத்தாற் சவினுற்பண் 

பாற், றர்திரியாழ்விஞ்சையினாற் ரோழமையாலளைவருமோர் தன் 

மையாவார். (௪) 

பங்சயமேத்றிருமகளைப் படைமதவேளிரதியென்லும் பாவை 

தன்னை ச்,செங்கயற்கட்டிலோத்தமையையரம்பையைமேனகைத்தி 

ருவைச்வெணுநீரார்,கொங்கையினாற்கண்மலராற் செவ்வாயாற்கூக் 

தலாற் கோலவெற்பை, யங்கைவடிவேலைமல ராம்பலைநீர்முகலை யழ 

கழிக்குடீரார். (௫), 

மடமயில்போ லைவருமொத் தழகேசன்மணிமாட மன்னுகோ 
யிற், புடையிலொருபால்வைட யிளவேனிற்பருவத்துப்போதுகொ 
ய்தே, பெடையனம்போ னடைபெயர்ர்தே யச்சோ தவாவியினிற் 

பெருநீராடிப், படுமணற்கூலத்தேறிப் பார்வதியைவழிபாடு பண்ண 

அத்ரார். (௬)



மாகபு ராணம், ECT 

வெண்மணலிலுமையாடன் நிருவுருவையினிதமைத்து விரை 
ப்போதாலுக், தண்மைபெறுநீராஓும் பாளிதகுங்குமசானஞ்சந்த 

த்தா, முண்மதியில்விருப்பாலு முறுபூசை யியற்றியக்தவுமையா 

ண்முன்னர்ப், பண்முறைதேரியல்பாடிப் பற்பலகானடம்புரிர்தார் 
பாவைரல்லாம். (சு ) 

தெரிவையரத்திரம்புரியும வேலைக்கண்ணச்சோதச்செழுநீராடப் 

புரியுமுன்னூல்வேதகிதி தருபுதல்வனக்கினீபன்புகுதலோடும் [ப் 

வரிநெடுங்கண்மடவியர்கண் மன்மதனோமுருகனோவர்தானென்னா 

பரவசமுற்றவன்வடிவா மமுதத்தைவிழிராவாற்பருகனாோோ. (A) 

பெண்மணியையுமையவளை வழிபட்டபெருந்தவத்இன்பேறுதானே 
சண்மணிகளகுளிர்ப்பேறக்காமனையாங்காணும்வசைசாட்டிற்றென்பார் 

மண்வலையத்திவன்றன்னை மருவாமலுயிர்வாழமாட்டோமென்பார் 
வெண்மணிபோற்றிருஈகையாள் வே இயரின்மணம்புணராவிடலையென்பார், () 

மே வறு, 

காளையிவனைக் சலக்கும்வினரயமெண்ணி 

வாளைப்பொருதடங்கண் மாதர்புடைவந்திடலும் 

வேளைப்பொருவும் விடலைமுனிமெல்லியலார் 

கோளைக்கருத்துணார்து ரெஞ்சொடிதுகூறினான். (௧௦) 

இலங்காரமாலை யிளமுலையாரின்ப 

வலங்காரமைக்க ணயிலம்புதான்பாய 

நிலங்காவல்பூண்ட படைகேமியானாதி 

கலங்காதுகின்ற கருச் துடையார்யாரே. (௧௧) 

இர்தவுலச லெவர்பொறுப்பார்காமகோ 

யுர்துமதனம்பா ஓடல்பா தியாய்க்கருகி 

வெந்துவிரகத்தீத் தலைக்கொண்டுமேல்வெடித்துச் 

இர் துகனலிசன் நிருநுதற்கண்ணென்பாரே. (௧௨) 

மூன்னமொருத்திக்காய் முகரான்குதான்பெற்று 

மன்னவளைக்கூடாம லாசைகோய்மீதூறப் 

பொன்னவிரும்புண்டரிகப் பூர் சண்மடலேந்தி 

யபின்னமும்பாலன்ன மிரங்கா திருந்தானே. (௧௩) 

செல்வமழிக்குஞ் சிறப்பழிக்குஞ்சரழிக்கு 
 மல்குமறிவழிக்கு மானநிறையழிக்கும்



௪௭௬ அ.க்கொபன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

கல்வியழிச்கும் குலமழிக்கும்காமமெனப் 

பல்வளையாராசை அ.றர் இிடுவர்பற்.நில்லோர். (௧௪) 

ஆதலா.ற்காம மறத்தீதெனப்புகன்று 

மாதரார்தன்பான் மருவிவளையாமுன் 

நீதிலாயோகத் திரத்தான்முனிகுமரன் 

போதுலாம்வாவி யிடைக்கரர்துபோயினான். (௪௫) 

இரவிலுழர்தா ரிருகிதியம்பெற்றுடனே 
வினைவிலிழந்தாலென்ன மெல்லியலார்மாழ்ூக் 
கரவினகன்ரொழிர்த காளைதளைக்காணூம 
லெறியின்மெழுகொத் அருஇயிவ்வா நிசைத்சாரே. (௧௬) 

ஈண்பரீயெம்மை ஈயவாதுஈண்ணாது 

விண்படுமின்னென்ன விரைவினகன்றொழிர்தாய் 
பெண்பிறப்பில்வர்தோர் விரும்பப்பெயாந்தொழிதன் 
மண்பிறப்பினீதி பிழையோற்குமாட்சிமையோ. (ser) 

அஞ்சுவிடையத்தி லமர்ர்தபோகத்தமைதி 
கெஞ்சுதனில்வைத்து நெடி தய்க்குமாறதுபோல் 
விஞ்சையரிற்றோன்றி விரும்பினோன்னலத்தைச் 
சுஞ்சமலர்த்தாரினா யுண்டுகளியெய் தாயோ (௧௮) 

மைக்சளைத்தகண்ணாற்கு மைக்தற்குமண் ணுலகற 

கைக்கையாகாதென்ப துன்னளவிற்சண்டோமே 

யிக்களையலைவருமின் ஹறெத்சவ௮தானிழைத்தே 
மெய்க்கிளைநீத்துன்னை விரும்பவிரும்பாயோ. (௧௯) 

மல்லார்புயத்தோய் வனப்பையடிமூடிமட் 
டெல்லாம்பிழையா தினிதமைத்தும்யாமிரர் தும் 

புல்லாயெனவும் புறக்கணித்துப்போகமனம் 

கல்லாய்ப்படைத்தனனோ கற்றுணார் தவேதாவே. (௨௦) 

பொன்னங்கமலநறும் பொய்கைக்கரைமருச்கன் 

மின்னும்புரி நூல் விளங்குமணிமார்பன் 

றன்னந்தனியே தனியேறெனவருத 
லின்னந்தனிகாண்ட லெத்துவத்தாலெய்திடுமோ. (௨௧) 

வேளையேயன்னான் வளப்பைலிழிகுளிர 
சாளையாமிவவிடத்து ஈண்ணியிடைக்காண்போமோ



மாக்புராணம். 

தோ ளையேழுற்றுருகத் தோய்வோமோவென்றுரைத்து 

வாளையேய்கண்ணார் மறுமெனந்தளர்ந்தார். 

மாலைவருமுன்ன மனையிடத்திற்சென் றிலமே 
லாலமெனமுனிவ ரன்னைமாரென் றஞ்சி 

வேலையனைய£ விஜிமடவார்வெப்துயிர்த்துச் 

சோலையகன்வாவி யகன் றுமனை துன்னினரால். 

அச்சகாலம்வெய்யோ னவிரமண்டலஞ்சேப்பக் 
கக்காவுமிமுகங் கதிர்க்கற்றையுள்ளடக்கித் 

தக்கார்பிரிர்கவர்போற் ருமரைகள்பொற்பழியப் 

புக்கான்குடபுலத்துப் புன்மாலையோக்கியதே. 

அடைர்தமடநல்லா ரனைவோருகந்தத்தர் 

தடல்கணம்புபாயமதன் றன்கையம்புமேபாய 

மிடைர்தமலாப்பாயலெல்லாம் as HF ETS 

விடைந்துருகிவெய் அயிர்த்தங் செவ்வா றிசைக்கின் ரர். 

கங்குலோன்மாரன் கழைகுனிக்கக்கால்குனிக்குக் 

தங்களோமன்றற் சிறியவிளந்தென்றலோ 

பொக்குசீர்த்தெண்கடலோ போனானைப்புல்லாமன் 
மங்குலேயின்னுயினா மாய்ப்பான்றுடங்கியதே. 

என் றினையபன்னி யிடைவார்மனங்குழைகார் 
குன்றமுலையாரம் குளிர்சர்கனத்ேேதய்வை 

நின்றுபொரிஈதிடவே மெட்டுயிர்ப்பானீற்றுவா 

ரின்றையிரவோவிரிஞ்சர்க் இட்டவிரவென்றுளைப்பார். 

பூவையையும்பாரார் புரிகரம்பின்யாழ்தடவார் 
பாவையும்பாரார் பசுங்களிக்கும்பாலுதவார் 
கோவையிதம்மெல்லியலார் கொற்றச்சிலைவேட 
னேவைவிடமாழ்கு மிளமானெனக்குழைர்தார். 

வாடைதவழு மணிச்சாளரமுகப்பி 
னீடுமிளகிலவு நீங்காதரமியத்துக் 

கூடியிளங்குயில்கள் கூவுமலர்க்காவினென்றால் 
வீடும்விரகமுற்றார் மேவிடமேதென்றயர்வார். 

பைந்தண்குவளைப் பசியமலர்ப்பாய ஓநீர் 

ரிந்துங்குளிரியுடன் றெங்கதலிமென்குருச்து 
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௧௭௮ அக்கினீபன் காதையுராத்த அத்தியாயம், 

மிந்துசிலாதலமூ மேய்ந்தகாமத்தழலால் 

வெந்துகனல்போல வெதும்பத்தளர்க் திடவார். (௩௦) 

fF DIGIT Bio yoo tio DO) weer ooh bi 
விசுதொறுங்கோலமுச மென் முளரிவாடிவொர் 

வாசமலர்வாடை. வரும்வருர்தோறுர்சழைத்த 

வாசையனன் மூழ்க வழன் மெழுகு பாற்குழைவார். (௩௧) 

கொட்டுஞ்செழுங்கலவைக் குங்கும?மனமுத்துவடஞ் 

சுட்டதென ச்டந்தித் துணை கெடுங்கண்மு.ம்தணிவார் 
விட்டதுபிரென்ன வெதும்பிக்களர்ர் இடுவார் 

பட்டதுயரென்னாற் பகருக் தரமன் முல். (௩௨) 

ஏழைமடமா த ரிவவாருகுங்காற் 

முழிக்கொழுங்குவளை ரற்றேபிணிகெலிம்ப்பக் 

கோழிக்குலமிரைப்பச் சகங்குல்குறைந் தகல 

வாழித்திரைமுகட்டி.ற் றோன் றினானா-வனே. (௩௩) 

வறு, 

இருள் றிய கதிர்€ழ்திசை யெழுபோதினின்மடவார் 

விரகானல மஅதிர்தர விரிநீர் படிபவர்போன் 

மருவாமலர் விரிவாவியின் மகிழ்வோடவர்புகுதா 
முருகார்புனன் முட்கானறை முடும்காண்மலர்கொய்தார். (௩௪) 

புளினத்திடை மருவிச்சிறு புதுவெண்மணலதனா 

லளிதுற்றிய குழலம்பிகை பணிபொன்னுருவமையா 

நளினப்புது மலரானனி வழிபாகெயற் த 

சளிமுற்றிய மயில்போலவர் கைசொட்டி கடித்தார். (௩௫) 

வான்முட்டிய சிகரக்கிரி யிமவான்மடமயிலே 

கூனற்பிறை யணிவேணிய ஜொருபால்வளர்கொடியே 

வேனிற்கிறை மதவேளென வருவேதியன்விடலை 
தானித்தலை கெருஈற்படி. படையப்பணிதாயே. (௩௬) 

மாதேயரு ஞூதியென்றவ ரடிவீழ்ர் தனர் வழுத்தும் 
போதேமறை யிளயோனறும் பொய்கைத்தலைபுகுந்து 

தாதேமலர் செறிநீரிடை. சந்தித்தொழில்புரியக் 
காதே.றிய வரிவேலன கண்ணா அசண்டார். (௩௪) 

சன்றேயிது ஈன்?றமிக ஈமரேயுமையவளை 

யின்றேபுரி பூசைப்பல னிவனைத்தரலென்னாக்



Dae & lf os T or ip. 

குன்றேயெனு முலையீரினிக் குழுமிப்புடைவளைத்தே 

யொன்றேமெனி லசல்வானென வறவந்துவளை த்தார். 

G a mi. 

பற்.றினாவளைத்தனர் படுச்இனர்பிடித்தார் 
சுற்றினாவகக் தனர் துணைக்கைமலர்தம்மான் 

மற்றுனைவிடக்கடவ மல்லமருவாமன் 

முற்றுலெம்கின்கள வுணர்ர்செனமொழிரோ்தார். 

மாமுனியதற்குககை யாடிமடால்லீர் 

திமுன மருங்கடி. மணஞ்செய் திலனின்னாட் 

காமுறுகலப்புகல னன் ௮ுகடி செய்வான் 

ஜேமில்குரவற்குரனி சொல்லியிவண்மீள் வேன் . 

HOO GEV De லடாகெனமறுத்துச் 

சொல்லியிடகாரலொடு கோசையர்கள் சொல்வார் 

நல்லமணிபெற்றவர் ஈடுக்கடலுகுத்தே 

யொல்லைகெடுநீர்முழுட சாடியுழல்வாரோ. 

என்புருகஈற்றவ மியற்றியிடல்யாரு 

மன்புருகுபோகமத ருந்தியிடவன்றோ 

வின்பநுறயாமுனை யிரர்திடவுமக்தோ 

வன்புபுரிவாயிதுவு மண்ணுலகிலுண்டோ. 

சேவருமாக்கரு மியக்கரொடுகெய்வ 
மூவருமிம்மாதர்ஈல முற்றினர்களன்றோ 

யேவரினலத்தினை யிகழ்ர் சவரிழந்தார 
பாவவுருமுற்றிய பசுக்களைகிகா ப்பார். 

ஏடவிழ்மலர்க்குழலி னார்கலவியின்ப 

மாடவாமறுத்திட லடாதெனவுரைப்ப 

வாடியமனத்தன்மறை நீதபலவோதஇிக் 

கூடுதல்செய்யேனென முனிந்துபலகூற. 

இணங்குதல்செய்யானிவ னெனத்தெரிவைமா தர் 

பிணங்வெலிதித்சொடு பிடி த். தநிலன் வீழ்த்திக் 

கணங்கொண்மயிலைந்தொரு கலாபமயிறன்னை 
மணம்புணருமா நிதென வன்பினின்மணர்தார். 

முலையினிலணை த் இடுவர் நீண்டுமுரிபுருவச் 
,இலையிணையைமோர்் திடுவர் வாயமு.துதேக்கி 

BGI FH 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫)



$30 MSRP uct காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

நிலயழிவரங்கைகொடு ரீவிகளிறுக்குங் 

கலையினை நெகிழ்த்திரவர் முறைமுறைகலப்பார். (௪௬௯) 

இழ்கவெர்சகளின்னன மணைர் தினிதினமேவித் 

தீங்கயெரத்தழற ணித்தொமுகுபோழ்தின் 

வெங்கனலெனத்தகைய வேதியன்வெகுண்டே 
கொள்குடைமலர்க்குழலி னாரொடி துகூறும், (௪௪) 

மேயவரையின்பமுற மேவியிடலல்லா 
னேயமொருசற்றுமற நின்றவெளைம£வீர் 
பேயெனவழைத்திவ ணடர்ந்துபிழைசெய்தி 

ராயதிறனாலலகை யாகெனவறைர்தான். (௪௮) 

இப்பரிசுசாபமிட வெல்வளையினாருன் 

மெய்ப்படியுமாசையில் விழைர்தவெமைவாளா 

செப்பரியசாபவுரை செப்பிய தினீயு 

மப்பரிசுபேயுருவ மாகெனகவின்முர். (௪௯) 

மாறியிசொபமிரு பாறுமருவா முன் 

தேகியமன த்தினினை வுஞ்செயலுநீங்கி 

வேுபடுபேயுருவ மேவிய றுவோரும் 

பா௮பகொனிடை பரந்தனர் திரிந்தார். (௫௦) 

ஓவவெர்மறித் தி ரோரொருவர் தம்மிற் 

கூடுவர்பிடி ப்பர்வறி தேகுழறிவாயாற் 

பாடுவர்களிப்பரமு வார்பலவிதத்தா 

லாடுவர்சரிப்பருழல் வார்வனமடகங்க, (௫௧) 

மங்கையரைவேஇயனை யின்றவர்கண்டீற்ரோே 

ரிங்கவெர்கள்பேயுருவ மெய்தியதுகேளா 

வங்கைகொடுதம்வயி தலைத்தழுதுமாழ்கித் 

தங்குதுயர்வாரியிடை தாழ்ந்தவச௫ முற்றார். (௫௨) 

பதிறறுவனத்திடை பசாசுருவமேவி 

மற்றிவர்கடுய்க்குழுண வென்ப துமறர்தே 

யுந்றவர்வெ௮க்கொள வுறுக்குவர்வெரூட்டிச் 

சிற்றியல்விலங்குகொல் eu grape afer, (௫௩) 

வழு. 

அன்௮மகராரவித் தோமறுபூசத்தின் த்இ 

னின்றபுனலாடி. நியமங்கழித் திவான்



மாரகபுராணம், கக 

மன்றல்செறியச்சோத வாவிக்சமைமருக்டு 
Dena Suc sr னுரோமசனாமுத்தமனே, (டு௪] 

பேதையராயைந்து பிசாசுரூவமேயினரூ 

மாதவத்தைநீத்த மறைமாணிப்பேயனுமாய் 

மூதுணர்வாய்கின்ற முனியைச்செகுத்துண்பான் 

கோதுபுரிமனத்தா ரோடிக்குறுகலுமே. (௫௫) 

அய்ர்துமுனிசெய்த நெடுந்தவத்தினற்புதத்தாற் 
பாய்ந்தனுகமாட்டாமற் தாரத்திடைப்பயந்து 
காய்ந்தவனன்முடுக்கக் காட்சிபோனிற்றலுமே 

வீய்ந்தவினைமறையோன் வேகதநிதிவக்துற்முன். (௫௬) 

வந்தானுரோமசனை வாழ்த்தினான் ருடொழுதா 

னெர்தாயிவணடைய வெக்சவஞ்செய்தேனென்றான் 

சிந்தாகுலவிருளைத் தீர்க்குர்தினகரனே 

கொக்தேன்படுந்துயாங் கேட்பாய். நுவல்கின்றேன், (௫௭) 

தக்கதருமந் தவரு கவென்மகவை 

யொக்கவுடன்வளைத்திவ் வொண்டொடியரோதவொண்ணா 

மிக்கவிரகத்தா லணைந்தார்வெகுண்டிவனு 

மக்கணத்திற்சாபமிட வன்னவருஞ்சாபமிட்டார். (௫௮) 

சாபவசத்தாற் பசாசுருவர்தாமருவிப் 

பாவைமடமாதருமென் பாலனுமிக்கானடைந்தார் 
கோபமறகோன்பியற்றும் கோதிலாமா தவருட் 
திபமனையாயிதனைத் தீர்த்தருளவேணுமென்முன். (௫௯) 

தெள்ளுமறைவேதகிதி செப்புமொழிகேட்டுருகி 
வள்ள ற்பெருந்தகைய மாசிலாமாமுனிவ 

னுள்ளர்தளைத்தெருட்டி யுன்மகலுமங்கையருவ் 
கொள்ளுமலகைக் குணக் தவிர்ப்பனஞ்சலென்மான். (௬௦) 

யானின்றுரைக்கு மருர் சருமகற்காதை 

தானின் றுகேட்குர் தரமிவர்ச்குண்டாகவெனக் 

கானின்றபேயர்தம்மைக் கண்ணாற்கருனைசெய்து 
மேனின்றரோமசனும் வேதநிதிக்துரைத்தான். (௬௧) 

எம்மையடைக்தா ரீடரொழியாதின் றகலேம் 

.வெழ்மையு ௮சாப வினையகலவிப்பேயர்



௧௮௨ அக்கனீபன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

தம்ைகெடுமாகநீ ராட்டி விபபன்றப்பாதென் 
அிம்மைலலுஉட்டுகதி மாகததியல்புரைததான் (௬௨) 

முஈஅபிறப்பேழு முயனறுதனிமூட்டியிடு 

மைந்துபெரும்பாதகமு மலலாமலெததவதது 
நந்தியொழியாய்ப்பாவ ஈள்ளிருளுமொல்லைவிடு 

முஈஅபுனலி லொருமாகர்£தாய்கதிடிலே (௬௩) 

வறு 

மருவிமானத வாவிவா 

யகிதின் மாகம தாடிஷஞோ 

பெரிதுதாமுற Cis oF 

விரியுஞானமும் வீடுமே (௬௪) 

உமையைததான றர வோககய 
விமையச்சார லிருமபுன 

லமையததோய்வுறு மன்பினோ 

தமையெபபாவமுஞ் சாரவுறு (௬௫) 

௮ண்டாபோற்றுமச சோசநீ£ 

பண்டைமாகம படிஈலுளோ 

கொண்டலூர்தி குறிததுவாழ 

விணடலததிடை மேவுவா£ (a ௬) 

சதுரமாகந தலைபபட 

வெதிரிகானக மேவியே 
பதிருமெனபுன லாடுவா 

ருகாகும்பியு ரூகளே. (௬௪) 

பிருகுபானு பிறஙகுகா 

ணருமதைத தலை நண்ணியே 

முருகுசோபுனன் மூழ்னொ 
மருவுவார்சிவன் வாழ்பதம (௬௮) 

போதுசேர்யமு னைபபுன 

லாதிமாகம தாடினூா 

திதிலாத செழுஞ்சுடா௪ 

சோதிவாழ்பதி அன்னுவா, (௬௯) 

சங்குலாஞ்ச.ர சோதியிற் 

பொக்குநீர்படி புண்ணியோ



மாகபுராணம, 

பங்கயாசனன் வாழ்பததி 

தங்கணேயமர் வார்களே 

சானவிபபு னறன்னிடை 

யானமாகம தாடுவார 

தேனுலாவு செழுர்துழாய் 

வானவன்பதி வைகுவரா, 

Gar mt 

சரையுகண்டகை கேடூினிசந்திர பாசை 

வரை$ழித்துவீழ் கெள்தமிதருதுங்க பத்திரை 

யிரைபுனற்பொன்னி சந்துவோடியல்தெரி வைகை 
பொருகையிங்கிவை யாடுவார்வைகுஈதம் புகுவார். 

நீலகண்டம்புட் ஈரநேபாளம்பிற் பாதங் 

கோலமாங்குருச் கேத்திந்தேவகூ டத்தோ 

டேலமற்புக மோங்கரமாகள மியன்ற 

ஞாலமெண்ணும கேச்சுரநைமிசா ரணியம் 

இன்னலும்புண்ணிய தலம்பலவிவற்றினின் மாகந் 

கன்னிற்றெண்புன லாடுவார்கடவுட்சா ரூபக் 

துன்னுவாரிவற் றஇதிகமாய்ச்சொஓம்பிர யாகை 

மன்னியாடுவொர் வயங்குசாயுட்சிய மடைவார். 

மாயிரும்புவி யிடத்தினிற்றுரகமாம் வேள்வி 
யாயதாதியாந் தருமங்களெவற்றினு மதிகக 

தூயநற்பிர யாகையின்மாகநீர் தோய்த 
னேயமாயிதி னிகழ்வதோர்கதைகிகழ்த் துவமால். 

அந்தணாளகே ளவந்திசாடாள்பவ னழகார் 
மர்தரப்புயன் வீரசேனப்பெயர் மன்னன் 

இந்துநீர்ப்புன னருமதையகன்கரை சேர்ந்து 

பந்தரீக்குறும் வேள்விகள்பற்பல செய்தான். 

உலகமேத்திடு மிராயசூயத்தினி லொன்று 

மிலகுநீதிசேர் துரகமேதத்திலீ ரெட்டு 

மலகிலாப்பெருந் தானங்களரியன வெவையு 

மலைவிலாதுசெய் தளித்தனன்மாசிலாக் குணத்தோன், 

தலம்புகழ்ர்திடு மவன்.றிருகாட்டினிற் சார்ந்தோ 

னலம்பிடித்துமு துழல்பவன் மீனனென் றறைவோ 

௧௮௩ 

(௭) 

(srs) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௭௫)



௪௮௪ அக்னெபன் காதையுராத்த அத்தியாயம். 

னிலம்டொ றுத்திடாப் பாவஞ்செய்மறையவ னெறியைக் 

குலம்பொறுத்திடா திகழ்ர்திடவேனென் கொடியோன். (௪௮) 

இளைகடிர்திடப் போனவன்ூலேசமுற் றிரங்க 
யுளையுமூப்பின னசலிடமெங்கணு முழன்று 

வளையுமாக்கையன் மாசிமாகத்தினின் மருவித் 

அளையுஈற்பிர யாகையினாலுகாட் டோய்ர்தான். (௪௭௯) 

அன்னநாளினி லருமகமாற்றிய வரசு 
மின்னபாவங்க ளியற்றியவேதிய னிவனும் 
பின்னரோர்பக லெல்லையில்விழிச் தபோய்ப் பிறங்கும் 

பொன்னிஞனாட்டினிழ் புரந்தானவையிடைப் புகுந்தார். (0) 

புகுந்த மற்றவ ரிருவரும்பொருவறு விமானர் 

இகந்தமுட்டிட மணங்கமழ்்இவவிய சாந்த 

மிகுக்சஈற்சலன் றுூன்முதற்போகம்வே றின்றிப் 

பகுந்துதுய்த்தல்யான் கண்டனன்வா சவன் பதியில். (௮௧) 

அனையதாம்பிர யாகையின்மாகமா டினர்கள் 

புளையு நான்மணி மார் பவிப்புவியிடைப் பிறநவார் 

முனையில்வென்றட லிராயசூயம்பல முடித்தா 
சொளையராயிலும் பிறப்பர்களிரும்புவி யிடத்தே. (௮௨) 

ஈன்றிமாகநீர் நலம்பெறவாடின ரோடு 

நின்றவேள்விக ணிரப்பினர்நிகரென லாகா 

ரன்றிமாகநீர்ப் பலத் தினாலலகைதர் சுதையி 

தொன்றுகேளென வுரோமசன்பின்னரு முரைப்பான். (௮௩) 

Ge m- 

பேசியவளம்பெறு பிலக்கமலைநின் றும் 

வீசிய௪ரச்சொதியின் மேல்கரையின்வைகு 
மாசொருவுதேவதுதி யென்னுமறைவல்ல 

பூசூரனல்வைணவ மெனுகிலைமைபூண்டோன். (௮௪) 

இந்தமறையர்தண னிருர் தவமியற்றி 

மைர்தஜனோர்சுமத்திரனை வாழ்வுடனளித்தே 
சிந்தைவிடயங்களில் விடா துகிலைசேமித் 

தைர்தழலினின்றுதவ மன்புறவியற்று. (௮௫) 

நீரினிடைமூழ்கநெடு நாளதுகழித்துஞ் 

சாருலவையுண்டா வெனத்தவமிழைத்து



மாக்புராணம், 

நரரணனையுள்ளுற விருத்இிரவைடூங்குப் 
பாரினிடையாயிர மெனும்பருவகின்றுன். 

உற்றிவனெடும்பக லுறுந்தவமியற்ற 

முத்அுதலொழிக்தொரு முழைத்தலைபுகுக்தே 
கொற்றவயவேங்கையொடு கூடவுறைவானேல் 

மற்றிவனருர்தவ மதித்துணரவற்றோ. 

இத்தகையனின்னண மமாரர்தொழுகுமேல்வை 

மெய்க்தகதிரேமிலுற மேவருதினத்திற் 
பத்தியுடனல்விரக முற்ற தூபரித்தே 

யுதீதமன்வழுத்தியிசை Cur BIDS uw ip Ber. 

சங்கனொடுசக்கர நெடுங்ககசைரல்சார்ங்க 
மங்கையொருசான்கலு மெடுத்தழகெரிப்பப் 

பொள்குவரிவன்சிறைய புட்பிடரி3லறித் 

திங்களெனவெண்கவிகை சேணினிழல்செய்ய. 

வாசவனமாலிகைபொன் மார்பிடைவயங்கக் 

காசின்மணிதுற்கிய கனங்குழைவில்விச 

விசுமணிமா மவுலி வெண்க திர்கொழிப்ப 

வோசைகெடுவாருதி யுறங்குபொருளுற்றான். 

ஒல்லைகெடுமாயனுற அர் தவமுளந்தோன், 

வல்லையிலெழுஈ்தனன் வணங்கினன்வழுத்இ 
யெல்லையறுமின்பகிலை யெய் திமகிழ்வோங்டுச் 

சொல்லமுடியா அருகு தூயமுனிகின் ரான். 

மாயவனருட்கண்மலர் வுற்நினிதுகோக்கத் 

தூயவவிருப்பொடு துதித்திடுதிரத்தா 
லேயமகிழ்வுற்றன மியைந்தவரம்வேண்டென் 

முயிரமறைப்பெயரி னன றையலோடும். 

நீதிமறையர்தண னிகம்ச் திவெனய்யா 
வாதிமறையோன்மூதல வவ்வமாரெல்லா 
மோதவரிதாயகின துண்மையையுணர்ந் துன் 
பாதமலரைப்பரவு பத்தியமையாதோ., 

முன்பெறுபெருந்தவ முயன்றொழுனேனோ 
வன்பு றுமனக்கொடிய வஞ்சகன்முன்னெய்தி 

24 

கடு 

(௮/௬) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௯௧) 

( ௯௨) 

௯௩)



௧௮௬ அக்கினீபன் காதையுராத்த அத்தியாயம். 

யன்பினில்வரர்கருவ மென்னுமருள்போதா 
தென்பெறுவதையவுளை யேத்துமடியேனே 

HFG FH lor SO STL தடைச்தவடியார்க்கு 
வச்சரன்விரிஞ்சனிவர் வாழ்வுமொருவாழ்வோ 
ஈச்லெனவற்றினல னம்பனின தருளே 
யிச்சையதுவேயமையு மென்றுரையிருச்தான். 

உரைத்ததையுவர்துவண மூருமொருவள்ளல் 

விரைத்துளபமாலைமுகில் வேதியனை நோக்கத் 

தரைத்தலையெடுத்தெமை வழுத்தியதுதன்னாத் 

பரிச்திரிவைபற்றியெம தன்பதுபழுத்தே. 

பண்பினிலெனைப்பர விடும்பனுவறன்னை 

நண்பினிலுரைத்தவெவ மேனுஈவைநீங்கி 

யொண்புவியிடத்தினினை வுற்றபொருண்மேவி 
விண்பெறுவர்ஈம்மடிய ருக்குளவர்மேலோர். 

உரச்தருகவத்துமறை யோயெனவுரைத்துக் 
கரந்தனன்விசும்பினிடை காரெழிலிவண்ண 

னிரர்தரஈல்வேதியனு நேமியனையேத்தி 

யரந்தைகெடகோற்றுநெடு நாளவணிருக்தான். 

இன்னணமுரோமச௪ னெடுத்தினிதியம்ப 

நன்னிலமைவேதகிதி நசாரணனை காக்கப் 

பன்னியவனேத்தியிரி பாடலெதுவென்னாச் 

சொன்னவுடனம்முனிவ னப்பனுவல்சொல்வான். 

ஏத்தியிபபொடலை யிரைப்பொழுஅதன் ரிற் 

சர்த்திவனிதைக்குரிய சர்ச் தமுனிகற்றே 

பார்த்தெனையழைத்தது பயிற்றவுமுணரர்தேன் 
தோத்திரமிதற்குகிகர் சொல்வதெதுமாதோ. 

G a gi. 

வாசுதேவனை மலர்மகள்கொமுஈனை மண்மூழுதுண்டானை 

கேசமுயறிய வடியருக்கெளியனை கெடுகிலமளந்தாளைப் 
பேசுன்றதும் 3பசவேபடுவதும் பேச்சுமாய்கின்ருனை 

(௯௪) 

(#@) 

(௬௬) 

(௧௧) 

(௧௦௦) 

யோசைமாக்கடன்முகட்டினி லுறங்கியவொருவனைச்சொழுயாமே, 

கஞ்சராண்மலர் விதியொடுவேதமுக் காண்பதற்கரியானைப் 

பஞ்சபூதமாய் மன்னுயிர்ப்பகுதியாய்ப் பறந்தவற்றுறைந்தானை



மாகபுராணம். ௧௮௪ 

விஞ்சையாய்ம௰்றை விஞ்சையுமாகியே மேருவாயணுவாக 

யஞ்சுவெம்படை யம்கையிற்றாங்கெ வமலனைத்தொழுவாமே. () 

ஆதியாய வாயவற்றந்தமா யடிமுடியற்றாளைப் 
பேதிபாகின்தசமையங்கடொறுசின்று பெரும்பதமளிப்பானைச் 

சோதியாய்லன விகற்பமற்றாருளத் துரியத்திற்றொமுவானை 
யோதியாவருமறியொளாகிற்குணத்தொருவளை த்தொழுவாமே. () 

பொன்னிஞய்பணிமுடிசடசாதிபின் பொன்னெனப்படுமாபோற் 

பின்னமாகியே காட்டுபல்லுயிரலாம் பெயர்த்துந்தானாவானைப் 

பன்னுவாக்கொடு மனத்தினுக்க திதனாய்ப் பற்றறுபற்றுள்ளார் 

நன்னிலைக்குவே றற்றொளியாகிய ஈம்பனைத்தொழுவாமே. (௧௦௪) 

முத்தரென்றுதா னென்றுவேறற்றொரு முழுமுசலானாளைப் 

பித்சதரென்றுசா னென்றுவேறநமழமொரு பேரருளானானைத் 

தத். துவங்களிற் புலப்படாக்கடவுளாய்த் கத்னுவமானானைச் 

சத்தர்சித்தத்துச் சின்மயமாகிய தேவளைத்தொழுவாமே. (௧௦௫) 

ஆனைமலமே மூலமேயென்றெடுத் தழைத்திடவருவாளை 
வானிலைந்தரு மடவரல் 2வண்டிட மண்ணிடைநடுவானைத் 

தானெனும்பொருண் மறக் துணர்வொடுங்கினாற் மூனவனானானை 
வானெனும்பதங் கடர்தருவுருவமாமாயனைத்தொழுவாமே.(௧௦௯) 

பற்றுகல்வினை யாளர்தங்கருமத்துப் பலன் களையளிப்பானை 

மற்தயோகியர் தம்முழைப்பாவக மருவியவருவானை 

யற்றஞானியர்க் கெங்கணுமகம்புற மாகி? வறற்றாளை த் 

துற்றுநீரொளியிருசுடர்க்கண்ணனைக் கண்ணனைத்தொழுவாமே. 

கங்கைகீர்கொு சதுமுகவிரிஞ்சனாற் கமுவியதாளானைப் 

பொங்குமுக்குணத் தரிய மு.த்தொழில்களுர் தனித்தனிபுரிவானை 

யெங்கும்வேறு 2வறியாவுளரெனத்தொழு மியல்பினர்க்களியாம 
லங்குவேறுவே றரும்பொருளாயரு எனகனைத்தொழுவாமே. 

வைதுளோர்கட்கும்வாழ்த் தினர் தங்கட்கும்வன்பினில்மறவெம்போர் 
செய்துளோர்கட்குமன்புசெய்தோர்கட்குஞ் செழுக்துணர்மலர்மாரி 

பெய்து மளார்கட்கும்வெருப்பறவிருப்பினாற் பெறுக தியளிப்பானை 

யெய்துமாதவர்பிறவியின்பகைஞனை யிறைவனைத்தொழுஷாமே. 

மே வறு. 

என்றுமாமுனிபுகழ்ர் தனனீதவன்பாட 

னன்.மிதென்னவே ஈயர்துடன்படிப்பவர்கேட்போர்



௧௮௮ சித்திசேனன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 
சென்றுபுன்மையாம் பிறவியிற்சேர்ர் திடார்சேர்வர் 
குன்றகீள்குடைக் கவித்தவன்குரைகழற் றுணையே. (௧௧௦) 

அக்கினீபன் காதையுரைத்த அத்தியாய ழற்றிற்று. 

ட அத்தியாயம் ௨ஏ-க்கு தீ இருவிருத்சம் ௧௩௧௬. 

  

இநபத் தேட்டாவது, 

தித்திரசேனன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

bP ப ககடித்லை் 

மீட்டும்ரோமசன் விளம்புவான் வேதியரேலே 
நாட்டி த்றென் நிசை ஈரபதிகளிர்மதிமரபிற் 

கோட்டமின்றி2ய யுதித்தவன்குலூரிப்பிடரிற் 
மீட்செங்கயரற் கொடி.யினான்சிக்கிரசேனன் (௧) 

நால்வகைப்படு கடற்பெருந்தானைக்குராதன் 

கோலொழுக்கனின் மலுகெறிஈடாத்தியகுரிசில் 
வேலெனத்தகு விழிச்சியர்மதன 2வளென்னா 

மால்படைத்திடப் புயயரைபடைக்திடும்வனப்போன். (௨) 

அ றிவிலிகையிற் பொறையினினிகரிலாவர சன் 

கெறியில்வைதிக கிலைமையினிலைபெறுமன த்2தான் 

மறையிலாக்யெ வேள்விகள்வரம்பிலமுடி.த்தோ 

னிஹைவர் ம வரு மொருமையென்றபேதத்திலிசைந்தோன். (௩) 

பொங்குதேரல்குற் புணர்முலையரம்பையர்போலு 
மங்கைமாதர்் நூ மூயிரர்வன முலைமருவிக் 

கொங்குலாவிய சோலையில்வாவியிற்கு.றுூப் 

பங்கயப்பெரு வனத்திடைப்பரு தியி மபொலிவோன். (௪) 

முன்னையூம்வினை அுறத்சலான் முயங்குதகட்பான் 

மன்னர்மன்னவன் வைதிகநிலையினை மறந்து 

பின்னல் 2வணியான் பாசண்டப்பிதற்றினர்பூசு 

மன்னுவெண்பொடி மெய்யினர்வாழ்மனையடைரந்தான். (௫) 

அய தீப்மையி லரசனைப்புகுத்துவானெடுத்த 

மாயவேடத்தர் வைதிகச்சைவம்போன்பருவித் 
தூயவானதட் கஞ்சுகம்போர்த்தசெஞ்சுழல்கட் 

சாயும்வெமபுலிக் சைசவவேடச்சைக்கலர்கான், (௬)



WSL oT oor. ௧௮௯௬ 

பூச்சுவேறென்றும் புர்தியினீதியைப்புணர்க்கும் 

பேச்சுவேரொன் று மாயவர்மன்னவர்பிரானே 

திச்செயர்தணர் வேதத்சைத்திறம்புசித்தாந்த 
நாச்சுகம்பெறுங் கூறிடக்கேளெனறரவின்ரான். (௪) 

விண்டுவெண்பதென் வேதங்களென் பதென்வேதப் 

பண்டையர்சண ரென்பதென்வேள்வியென்பதுவென் 

றுண்டவெண்பிறை வேணியான் சமையத்தைத்தொடுத்துக் 

கண்டவைதிக மிகழ்ர்திடன்முக்தியாங்கண்டாய். (௮) 

பஞ்சபாசகஞ்செய்இடல் பண்பலசெய்த 

லஞ்சலாதுகொ ளரியகாபாலியரடியை 

கெஞ்சிஞுற்றொழு திரிவையேனிமிட த்திற்பாவ 
நஞ்சராமுன்னிற் றேோரையபோனடுங்கி?யாடிசிமே, (௯) 

இர்தநற்௪மை யத்தினிலடைச்தவரியல்பு 

விர்தைநாயகன் சனகரம்வேதியரில்லஞ் 

சர் திமண்ணற மாய்த் திடலதுசெயாதொழியில் 

வெந்ததீரரகத்தினில் வீழ்குவர்விரைர்தே. (௪௦) 

என்னறுபுன்மதக் கபாலியரியம்பிடக்கேட்டு 

வென் நி2வக்கனும் வினைவமியொழுயெமன த்த 

னன் றுஈன்றெனப் புகழ்ர்திதுமனக்கொடுதபந் து 
நின்றவைதிக நிலையினையறத்தொடுரீத்தான். ( a) 

வல்லைமீணடுதன் கோயிலத்தாணியைமருவிச் 

சொல்லினேவல்செய் யுழையமைத்துண்ணெனச்கூவி 

யொல்லைகாடெலாம் வைதிகமொழிகவென் ரோஇக் 
கல்லென்மாமுரசறைகுதிர் களிம்றின்மேலென்ளுன். (௧௨) 

ஆன்றதன்னுமைச் கபாலியாமதத்தினையடைர்தார்க் 

சேன்றஈந்கலன் வெறுக்கைகளிவுளிதேர்யானை 

நான்றதொங்கல்வெண் கவிகைபொற்சிவிகைகணல்கி 
யூன் றிசானிலத் தனீதியைநீிதிபோயொழிப்ப, (௪௩) 

தருமகண்டக ராகயெபுன்மதஞ்சார்ந்தோ 
ரிருகிலத் துவா மச்சுதன்காயில்களிடித்துக் 

கரியமா நிரு மேனியைக்கடலிடைக்கவிழ்தீ தேத 

யுரியசன்னிலைவைணவர்க் கலக்கணுாங்கு௮த்தார். (௧௪)



௧௯௦ சித்திரசேனன் காதையுராைத்த அத்தியாயம். 

வேந்துதண்டிக்கச்லேர்சிலர் வேறுசாடடைந்தா 
சோய்ர்தகெஞ்சினர் சிலர்சிலரம்மதத்துற்றார் 

காய்ர்தகெஞ்சினர் லர்லெராவியைக்கழித்தார் 

பார்தளிற்முயில்பரனடி.யார்பட்டதொன்ோ. (௧௫) 

அதிவேதமு நீதியுந்தருமமுமகன் று 
திதுமேற்கொடி யாவருர்தீமையேபுரிந்தார் 

காதுவேன்மன்னனியல்பு கா௫னிக்யெல்பென்ன 

வோதுகன்றதைக் காட்வொன்போன்றதவ்வுலகம். (௧௬) 

அறநெறித்தலை யகன்றிடப்பாரிடமகன்ற 

மற்கெறித்தலைவளர் தலான மன்னுயிர்மடியக் 

கறைமுகிற்குலர் துளியறக்கரச் தனகரப்ப 
வுறைபசும்பு௮ முதலறக்கருனெவொடுங்கி, (௧௪) 

விளைவு தீர்ந்திட வுணவறப்படியினால்வெதும்பி 

யுளையுமாகில மனிதனைக்கரத்தினாலொறுத்துக் 

சுளைகணாகய மன்னவன்வருச்தலிற்கலங்கித் 

தளைகளோடுழ னரனெராமெனத்தளர்ந்தார். (௧௮) 

அயகாலையிலறநெறி யருச்கன்வற்துதிப்பத் 

இீயபாவமாம்வல்லிருள் வளைர்ததுதிரத் 
தூயரல்வினைதுறர்தவ னாருயிர்துறந்து 

போயினானடுமறலிதன் னாலயம்புகுச் சான். (௪௯) 

வறு, 

௮ந்தரநெறியினி லழன் றநெஞ்செனர் 
சிர். துறுபொறிக்கன றெரிக்குங்கண்ணினர் 
வெர்திறற்படையினர் வெருவுர்2தாற்றத்தர் 

வதந்தனர்வளைந்தனர் மறலிதூதரே. (௨௦) 

உருப்பமோடெதிர்ரந்தன ரூதிரஞ்சிர் திடத் 

தருக்னெர்புடைத்தனர் தலையிலார்த்கனர் 

வெருக்கொளமுசலத்தால் வெகுண்டுமோ தினர் 
கெருப்பெழுகூ£சியார் நெறிக்கொண்ஃடகுவார். (௨௧) 

காருருக்கிெயென்றன அண்டக்கங்கமெய்ச் 
சோரிசளொழுடெத் தொடர்ச் துகோத்திட 

வார்றுனைவாட்களா லரிந்திட்டேகியே 

சூரியன்காதல னவையிற்றுன்னினார். டட (84)



மாகபுசாணம்,. ௧௯௧ 

கண்டனனடுவளும் கனன் றிப்பாவியைத் 
தண்டலினரகிடைக் தாலுய்ப்பிரென 

மண்டுவெஞ்சினத்தொடு மறலிதூ துவர் 

கொண்டுபோய்ஈரகனிற் குளிப்பித்தாரரோ. (௨௩) 

வழு. 

கோரமானசெளரவலம் கொடியதியரெளரவ 

மாரழற்கள வீசி2யா டழன்றகாலசூத்திரம் 
பேருறும்பியானகம் பிறங்குதத்தகும்பம்வெஞ் 

சோரியுண்டிசங்கடஞ் சுவானவுண்டிமுதலவாய் (௨௪) 

எண்ணுதீயரரககோடி யாவினும்புகுத்தவே 

நண்ணுபாவமலமகன்று ஈரகசேடமயிலுவான் 

வண்ணமாமலப்புறத்து முழையினென்றுமருவிவாழ் 

கண்ணழற்கொளித்தசற்றக் கழுதின்றோத்றமேவியே (௨௫) 

ஓடுமீளுமழுஈகு மு௮த்துவெய்யதழலுயிர்த் 

தாடுகின் ௮ுபாடுமீட் டமுங்கெயல்லஓற்றுமுட் 

காடுதோறும்வெம்டசி கனற்றவெந்துதிரிதரும் 

வாடுமேனிகாவறக்து வாய்புலர்ச்துமாழ்கியே. (௨௬) 

அசெனைப்புரப்பரென்ன வழு தினாத்திரல்கடும் 

பாரிலென்வயிற்றெழுர்த பசியையாரொழிப்பரென் 

ஹோருமிபபிறபபுமென் ஜொடுங்குமென் றுஅ.வருறும் 

கார்கிறப்பசாகுழன்னு கதறுகன்றநாளினே, (௨௭ 

அம்மலைப்புறத்திலான்ற வாச்ரமத்தடைஈதுவாம் 
செம்மையானமுனிவனெஞ்ச மருவுதேவதுதிசெலா 

வெம்மையானகரியநெட்டை விகடகோரவுருவொடே 

சும்மையிட்டிரைத்தழுங்கு பேயைகோக்கிச்சொல்லுவான்.  ( 

ேவழறு. 

ஏதபுரிர்தோ யேதுகினைந்தோ யிப்போழ்தின் 

மாதுயருற்றே நீயமுதந்தோ மறுகின்ஞய் 
இதையொழிப்பே னீதுயாவிட்டே செப்பென்னப் 

பாதகவேடப் பேயழுதுள்ள படி. சொல்லும். (௨௯ 

ஈன்மைபயக்குல் காலமணித்தா கலீனாலே 

_ புன்மையுழர்தே னின்னையெதிர்க்கும் பொறிபெற்றேன்”



௧௯ சித்திசேனன் காதையுமாத்த அத்தியாயம். 

ளொன்மையினாவா னாணனாமர் அதியாத 
தன்மையிலிந்தப் பாவவசத்்இிற் நளர்கன்றேன். (௩௦) 

மாயிருஞாலத் தென்றுகடக்கு மறைநீதித் 
தேயவனீதிப் புன்மைகிறுத்திச் திருமாறன் 

னாயிரராமத் தோர்பெயரேோலு மறையாத 

பேயறிவாலிப் பேயுரூுவானேன் பிழைசெய்தேன், (௩௧) 

மாமறை நாலோர் பாகவதற்குள் வ.ரமிக்கோ 

யேமுறுபாவப் பேயுருவானே ஸனினியுய்யத் 

தாமமையன்ன கண்ணருள்் சற்றே தாவென்னக் 

கோமுனிதானு மஞ்சலையென்னா வி௫கூ௮ம். (௩௨) 

தங்கியபாவத் திந்தனமாய்க்குட சழலென்னப 
பொல்குதரங்கச சேர்பிரயாகைப் புனறன்னிற் 
செக்சதிர்கும்பஞ் Cera partons சென்றாடிற் 
கங்குனிறத்துப் பேயுருமாயுக் கண்டாயே. (௩௩) 

பாவவிலங்கு வெட்டுகுடாரிப் படர்மாயை 

யோவறு தோற்றப் பாந்தளொறுக்கு முவணப்புண் 
மேவருபோகந் தந்தருள்விண்ணா றைதாருத் 
தேவர்வழுத்துர் தண்பிரயாகைத் தெண்ணி௰ா. (௩௪) 

ம வறு, 

அர்ஈதிப்பெருமையா ரளவிட்டோ அவார் 

முன்னொருகேரளப் பசாசுமுற்.நியே 

நன்ன தித்திவலலையா னலம்பெற்றுயந்தமை 
சொன்னதோர்காதைகே Glen oor றுசொல்லினான். (கடு) 

சேரமான்மனுநெறி யரசுசெய்திடுங் 

கேரளகநாட்டின்வாம் மறையின் கேள்வியன் 

சோர்விலாவசுவெனச் சொல்லும்பேரினான் 

பார்புகழ்நீதியிற் பண்பின்வைகுராள். (௩௬) 

அர்தமாமறையவ னரும்பொன்யாவையும் 

தந்தைதன்தாயத்தார் வலிதிற்ருன்கொள 

விர்தமாகிலமெலார் திரிர்திளை த்தபின் 

விர்தமால்வரையினிற் சென்றுவீர்திட்டான். (௩௪)
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அப்பெருவரையினி லாவிதீர்ர தவர் 
அப்புலுமலகையாய்த் அயரின் மூழ்குவார் 

தப்பறுமறிஞலு மன்னச்னமையர் 

லொப்பறுபேயுரு வொல்லைமேவினான். 

கருகிறவ்லகையாய்ச் கர்ட்டுள்யாவர்க்கும் 

பருவரலுறுத் தியே ப௫ியினான் மமெலிந் 

தருவரைவிநர்தியத் தடவிநரிசணெறி 

வெருவரலுற்றமு தடைர்தூவெம்பிளனான் . 

மாண்டகுதவங்களை வளருந்தானத்தைக் 

காண்டகுவேள் வியைக் கடவுட்பூசையைச் 

சேண்டருவிரசத்சைச் செய்துளோற்கலால் 

வேண்டியபோகங்கண் மேவற்பால?தா. 

நிலைபிமைத்தொழுகினர் நகியமமற்ற்வர் 

கொலைபுரிந்துண்டவர் குரவர்க்சாய்ர்துளோர் 

கலைபுனையல்குலார் கதிபுமர்.ற்.தினே 

ருலைவு௮ுபெருந்துய ருழச்துமாழ்குவார் 

உற்றிசதருமத்தை யுணார்துசெய்திடார் 
மற்றதன்பலன்பெற ம௫ூழ்ர்துகிற்பராற் 

நெற்றெனப்பாவமே செய்வர்செய்தபின் 
குற்றமாமதன்பயன் கு௮சவஞ்சுவார். 

செய்திடுபாவத்தாற் செறிகர்த தீவினை 

வைதிகத்தருமத்தா வன் .நிமாற்௮ரு 
தெய்தியகேரள வல்ன்கமிடழிந் 
துய்திறமின் வியே யுழலுங்காலையே. 

நாவினிஞாண ஞமைமேத்துவான 

ழேவுதெண்கள்கைகீர் செ.தித்தகுண்டிஐ்க்ச் 

சாவினனசைத்திடு சாலிச்சேலைய 

னேவெனவவ்விடை யெய்தினுனரோ. 

யடைகதவேதியன் தனை யலகைகண்ணு றீ 

மிடைந்தெதிர்தடுத்துத்தன் வெங்யகேடத்தை 
யுடைந்துநெஞ்சுட்டெட வொல்லைகாட்டியே 

குடங்கைகொண்டமைச்சஞ்ச லென்று. நிந்றே. 
25 
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உத்தமவேதிய வுதகமீசக்தெனக் 
தித் தலைடயிரளித் திடுதியென்ற௨ஞ் 

சுத்தமாமறையவன் ரோலுமென்புமாய்ப் 

பித்தர்போனின்றனை யாரைபேசென்றான் (௪௬) 

கேட்டமலகைமுற் பிறப்பிற்கேோள 

நாட்டினின் மறையவ னான்முன் கீமையே 

மீட்டியசவ.றினா லெஇத்த திவ்வுருக் 
கோட்டமில்குணத்தினா யென்றுகூறியே, (௪௭) 

இரர்தவர்க்கன்னமிட் டினிது துய்த்தி2லன் 
விருந்தினர்வாடிட வெற்றிடம்புகுர் 

தருந்தினன்படியபுல் லாவுக்கிட்டிலேன் 

புரிர்திலேன் கடவுளர் பூசையென்பதே (௪௮) 

தாகமுற்றடைஈதுளோர் தமக்குத்திம்புன 

லோகையோடளித்தி2ல லுண்ணுநீர்ப்பந்த 
லேகும்வெம்பாலையி லினிதமைத்திலேன் 

பாகொடுவெள்ளிலை பகவற்கிட்டிலேன். (௪௯) 

இறர்தவர்கடன்சழித் தெள்ளொடூட்டிலேன் 
றுறந்தவர்ச்சரியசெச் தூசளித்திலே 

னறந்தெரிபொதுமட மமைத்திலேன் மறை 

சிறர்துளோர்க்கிமிகுடைச் செருப்புஈல்கலேன் (௫௦) 

வெள்ள நீர்ஈண்பகல் விரும்பியாடிலே 
ஜெள்ளெரியதனிடை யோமஞ்செய்திலேன் 

புள்ளுறைபழுமரப் பொங்கர்வைத்திலே 

னுள்ளகொந்தடைந்தவர்ச் குவகைசெய்திலேன். (௫௧ 

கார்த்திகைத் திங்களிற் கடவுளாலையத் 
தேத்தருரெய்விளக் கனந்தமிட்டி?லன் 

கூத் தனைமணிகிறக் கொண்டல்வண்ணணை 

காத்தமும்பேறிட ஈயர் அபோற்றிலேன். (௫௨) 

முத்தினத்தரிதின விரதமுற்.நிலேன் 
பத்தியாத்சிவகிசி பண்பிற்செய்தி£ல 
அத்தமமாகநீ ௬வர்துமூழ்கில 
னுத்தவக்குறையினா லலகையாயினேன் (௫௩)
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உம்மையிற்தருமங்க ளொன்றுஞ்செய்திலா 

நிம்மையினற்பல ளெய்திவாற்வரோ 

வம்முறைக்குணவற வழுங்கிவாடிய 

வெம்மைகீகண்டுண ரேதுவாகவே, (௫௪) 

மதியினின் முயற்சியால் வாழ்வுண்டாகுமோ 

மதியினின் மடியினால் வறுமையெய்துமோ 
விநிவழமிப்பண்டுசெய் வினையின் பேறல்லா 

லதிகமோரணுவும்வர் தடைவ இல்லையே (இடு) 

இட்டுணாத்திமையால் யாதுண்டாயிலுக் 

தொட்டுணு பணவென் மஜோரணுர் அய்த்திலேன் 

கட்டழற்கதிர்வர்தும் கூகைக்கண்ணிருள் 

விட்டிலதெவரினி விதியைவெல்லுவார். (Gar) 

ஆயினுகினக்கர்கத வடவிவாழ்வுறு 

பேயினம்பாறிட மிக்கபிதியாற் 

றேயுகல்வஜியெலாஞ் சேமமாகெனத் 

தூயஈன்முகமனோ டி. னையசொல்லுமால். (௪) 

பண்டொருகாலையான் படர்ந்ததேயத்தில் 
விண்டலம்போழ்ந்துயர் வெற்பினின் ௮வீழ் 

தண்டுிளித்தாசனா யாற்றின்ராள் துறைக் 

கண்டயர்வுயிர்த்தனன் கரையின்வைகும்கால். (௫௮) 

மே வறு. 

மணங்கமழ்மலாசூழ் வன த்திடையிருக்து வரம்பில்பற்பறவை 
தற்சூழ, விணங்கியபெடையோ டெழில்கொள்வண்டான மிருகதி 

யகன்கரையெய்திப், பிணங்குசைவலத்தைச் தாளினானீஈப் பெரு 

ம்புனம் பெடையொடுமருந்திக், கணங்கொள்வெம்புளினத் இடை 
மணந்தயர்வாய்க் கண்டுயில்கொண்டிடுங்காலை. (௫௯) 

தண்பணைச்சாரறப் பழுமாத்திருந்தோர் தாவுவானசங்கடி திழி 

ந்து, கண்படைகொள்ளும் பறவையைப்பிடிப்பான் கருதியங்கவற் 

றயலெய்தும், பண்புணர்ர்தெமுக்து வெதியயலகன்ற பற்வைவான 

ரமுகம்பார்த்துத், இண்புவியிடத்திற் பிழைசெய்யாவெம்சைசெரு 

ப்பவென்னடுத்ததென்மியம்பும். (௬௦



4mm த்நதிரசேனன் காதையுஷாத்த அத்தியாயம், ' 

வாங்குநீருலகன் மன்னகுக் தவ வருச்தியேவதைத்தொழில் 
புரிவார், யாங்க2ளார் தவறு மின த்திலமெம்மாட் டித்தவறிழைத் 
தவாறென்னோ, வாங்கதுடெக்க கினஅமுற்பிறப்பை யறிர்துளே 
ாக்குவசனன்னா, வோங்குவானரங்கேட் ட,.நிலையா ஓணர்த்தி 
யென்னவண்டானமீ தரைக்கும். (௬௧) 

முற்பிறப்பதனி லரசளீயாகி மூறையிகழ்க்தனீதி2யயியற்றிக், 

கற்பனைகடந்து சிலபகலிருந்து கழிஈதனைகழிர ததற்பின்னர், வெற் 
பன திரடோள் யமபடர்விடுப்ப வெய்யதிரரகெலாமழுந்திப், பிற் 

பிறப்பதனி லளவிலாக்கொடிய புன்மையாம் பிறப்பெலாம் பிறக் 

தாய் (௬௨) 

மீட்டுரீயிச்த வானரமான வினைய முமன்ன வனாக, நாட்டினில 

னீஇி ஈடத்துகாண்மற்மோர் நான்மறை யந்தணன்கதலித், தோட்ட 
மூட்புகுஈது வன்பினிற்பலன்கள் பறித்துநீதுய்த்திரி பலத்தாற், 
காட்டியதிதுகின் ரோற்றழென்றோற்றங் கழறுவன்கேட்டியென் றி 

சைக்கும். (௬௩) 

புண்ணியமிலாநி யரசுசெய்காலைப புரோடகுதனாயொன் வந் 

தேன், வண்ணவான்பருதி யரவுதிண்டியசாண் மறையவர்க்கரு தி 

வழங்கென், றெண்ணறுசிதியமென் வயினளித்தாயவற்றி2லாரெள் 

ளளவேனு, மண்ணிடையஈக ஈருமதைக்கரையின் மறையவர்க்களி 

த்தி2லன் சுவர்ந்தேன் (௬௪) 

மறையவர்க்களித்த பொருளைவஞ்சித்த மடமையான் மதியி 

லாகினைப்போன், முறைமுறைநரகின் முப்பதாயிரமாண்டுன்னொடு 
மூழ்யெபின்னர்ச், சிறையுடைப்பறவை 'பாகியவினையஞ் செப்பு 

வனளப்பிறப்பசனின், எனிறைவளைச்கரத்தா ளென்னுடன்பிறச்தாளி 

ல்லயிற்கார்தியான் புகுந்தேன்... (சு) 
தவளவெண்மதஇி3பால் விளங்கயதகட்டுத் தாலமேரமு தலியக 

ஞ்௪. மூவளகத்தொடுக்கக்கரர்துகொண்டேக யொருவனோடதிர் 

ந்அசூதாடித், தஅுவளவேதோற்றுப் பொருளெலாமிழந்த தொடர் 
பினைல்வினையினாற்கண்டாய், பவளவாய்க்குறுந்தாட் சேவல்வண்டா 

ன மாயினேனென் றபின்பகரும். (௬௬) 

அன்புறுதுணைவி யாகிமுன்வதிர்தா ளயலகர்தொ௮க்தனிபுகு 
ந்தால், Gass arog கஞ்சமேகவர்க்த வியல்பிஞலின் றுமிப்பி 
றம்மிற், புன்புறத்தூவற் பேடையாயடைர்தாள் புகுந்த இப்பரிசி



மாகபுராணம், ௧௯௭ 

னிமேலும், ஈன்பயனளிக்கும் காமரூபிப்பேர் சாட்டினில்யாங்களு 

நீயும் (௬௪) 

அன்னத்தின்பெடையு மனனமுமாக யத்தலை யவதரித்திடு 

வோம், பின்னு 2மார்பிறப்பி லானகுலமாகப்பிறந்துபின்மனிதராய் 

ப்பிறப்2பா, மின்னிலையார்க்குங்கடப்பதற்கரிசென் தெழில்கொள் 

வண்டானமன்றியம்ப, ஈன்ன திக்கரையிற் கேட்டனனரந்த நாண்மு 

தலொருவனா ஈலியேன் (௬௮) 

கங்கையம்புனனீ யின்றெனக்களித்தாற் கருகிறப்பசாசுரு 
நீங்கு, மங்கசன்பெருமை முன்னரேயுணாரந்ேத னன்னதுகேட்டி. 

யோர்நாட்டிற், பங்கயமார்பன்பாரியாத்திரன்றன் பாலகனான்மறை 

பயின்றோன், பொங்கழல்2வள்விக் குரியனல்லாத பூசுரன்றனனை 
வேட்பித்தான் (௬௯) 

அர்தவெம்பாவப் பலத்தினஸைர்தவரதண ஸனந்தமுற்கிடலும், 
விர்தமால்வரையி லலகையாய்ப்பிழந்து மேலியெட்டாண்டென் 

னோடுறைந்து, சரதையிற்றுயராலுழலகாண்முன்னைப் பவத்தினிற் 

சி.றுவனற்றாதை, கொர்தழறசுடலைப் பட்டவேளென்பைக் குளிர் 
புனற்கங்கையிலிட்டான். (ara) 

பர திபபுனலி லவென்பிடலோம்ம படுகுலைப்பசா சுருநீங்கித், 

துகிர்புராக்கனிவா யரம்பையாசூழத் துலங்குபொனவிமானமேற் 

கொண்டு. பகரருஞ்சோ தி விண்ணவனாடிப பசுந்துணர்கற்பகநாட் 
டிற், புகுவதுகண்டேனாதலாலிர்ஈப் புனிதநீர் நின்வயின் வேட் 

டேன் (எக) 

அ௮லசையினுருவங் கொண்டியான்விந்தத் தாண்டுகாவாயிரஞ் 
சரித்தே, னுலனிலுலவை யுண்டுடல்வருநதி யுழன் றிரிந்தமியனைப் 

புரத்த, லிலயெதவத்2சாயஇகமார்கரும மென்பசையுணர்ந்துகா 

விறக்கச், செலகரகததிற் கங்கைநீருதவித் திமையின் றகற்றென 

லோடும், * (௪௨) 

வேதியனதனைக கேட்டுஈற்றரும விதியெலாம்வேறுவே,றியம் 

பித், தாதையுர்தாயும் பிருகுகச்ச த்திற் றங்னெரவர்தம்மையாட் 

டச், சதவான்கங்கைநீர்கொடுபோர்து சென்னெ.றி வேட்டகின்ற 

னக்கப், போதுதானடிக்த ஈரம 2மோவென்னுப்புந் தியிற்றெளிவுற 
வுணர்ந்தேன் (ern.



௧௬௮ சித்தாசேனன் காதையனாத்த அத்தியாயம். 

வேட்டவாதுலரும் சதனன்றென்னாத் ததிசிமுன்விளம்பியவா 
ய்மை, கேட்டது தன்னைகினைக்துளந்தெளிக்தேனா தலாற்கடல்கழித் 
தொழுகு, மோட்டுநீர்க்கங்கைப்புனல்பெறுகென்ன வளித்தனன் 

முழையினில்வாங்கிக், காட்டிறைகழுதுபருஇயுக்தோய்ர்துங் கழித் 

தஅபழித்த தியுருவே. (௭௪) 

தீவினயலகை யு ॥வொ மித்சமரர் இருவுருப்பெற்றமைகோக் 

இப், பூவுறையயலுமெறிதிரைக்கங்கைப் புனலையுமூணர்ச்திடமா 

ட்டா, னாவதுகருதியா தவானவனு மலர்சடைப்புளைர் தனனென்றா, 

லேவரேயெனிலுமகனிலோர் அளியைப் பருகிடிலிருமையுர் தொலை 

ப்யார். (௪௫) 

காவடி யதனிற்கொணர்ந்ததெ ண்புனலைக்காதலானுகர்ச்துதோ 

ய்ந்ககனாற் பாவமாரலகையுரவொழித்தமார் படிவமாய்ப்பெற்ற 

னனென்முற். போவதுபுரிஈ தகங்கைமாகதியிற் புனிதநீராடியதவ 

த்தோர், மேவருமுத்திபெறுவரெனறுரைத்தல் வியப்புரையென் 
்மெய்யாமால், (௪௬) 

எனவுராத்துன்னா ஓய்க்தனனென்னா விருபிறப்பாளனையேத் 
இப், புனைமலர்ப்பசுர்தார் விண்ணவனாூப் பொலிவுறுசேரள மறை 
யோ, னனிமல௰ரகத்து ஈறஹைமழைபிலிற் று ஈலந்திகழ்கற்பககாட்டிற், 
நினகானொளியின் மணிகுயின் றிமைக்குஞ் செழும்பொன்மானத் 
தொடுசோந்தான் (௪௭) 

மற்றவன்றேவ னாகியபின்னார் மறையவன்மறித்தும்வான் ௧௨ 

கை, யுற்றுநீராடி யரும்புனன்மொண்ட கரகங்களுறியுறு காவிற், 
பற்றினனேற்றிச் தோளினிற்சுமந்து பதியிடைப்புகுந்துதாய் தந் 

தை, சுற்நியளேஞ ராவொனுதவித் தொல்வினைய௮த்தினிதிருக் 

தான் (௪௮) 
Ga gi 

என்றுதேவத்துதி யிபம்பக்கேட்டலு 
சன்றெனவவன டி வனாங்கிெல்வினை 
யொன்திடாக்கைகவ வலகையோகையான் 
முூன்பிரயாகையின் wor sep pep ape. (௭௯) 

ஆடி யகணத்தினி லமலனாய்மலர் 

சூடியதஅளபமா ஞூமஞ்சொல்லியே



மாகபுராணம், 

மாடுயர்ஈவமணி மானமூர்ந்துபோய்த் 

தேடருக்துறக்கத். துச் சேர்ந்ததென்பவே. 

ஆதலால்வேதிய வலகையாமைந்து 

மாதராரோடுநின் மைந்தன் றன்னையுஞ் 

தேநீர்ப்ரயாகையிற் நிளைத்துத்தோய்விக்கப் 
போதுவோமெனவவர்க் கொண்டுபோயினான். 

விண்ணிடைவிசைகொடு செல்லும்வேலையிற் 

கண்ணினிற்பாயாகையைக் கண்டுகைதொழாத் 
தண்ணளியுரோமசன் றன்னொடெய்திய 

புண்ணியவேதியர்க் கிவைபுகன் றிட்டான். 

கமலமாமலருறை கடவுள்வேதிய 
னமலமாம்வேள்வியய யமைக்ததிவ்விட 

முமையொடுமுக்கண னுறைந்ததிவ்விடம் 

விமலமாழுகில்விமி துயின் றதிவ்விடம். 

வானவர்யாவரு மவுனமாகியே 

கானுறைமுனிவருங் கடவுண்மூவரு 

மீனமில்பேறெல்லா முற்றதிவ்விட 
கானொருகாவினா னவிலற்பாலதோ. 

பேசியவந்ஈதிப் பெற்றியிற்றென த் 

தே௫கரோமசன் செப்பியொல்லையே 

வீசுரீர்ஈதியினி லிறங்சிமேவிய 

மாசிலார்தம்மொடு மாகமாடினார். 

வாங்குகீர்ஈதியினின் மாகமாடலுச் 

தீங்குறுபேயுரு த் தீர்்துமைந்தனும் 

வீங்க முலையைக்து மின்னனார்களும் 

தாங்கெொர்பண்டையிற் நமதுசெவ்வியே. 

கணங்குழையைவருப் கலக்கமைந்தலுக் 

ணெல்கியவ அவையு மினிதியற்றியே 

தண் தனலுரோம சனவருமீண்டுதம் 

மணங்கொளுமச்சகர் வற் துவை௫னார். 

இனனணமாசுட ரியல்புமீர்ம்புன 

_னன்னஇப்ரயாகையி னலமுமாமென 
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௨ ஏித்திரசேனன் காதையுரைத்த அத்தியாயம். 

மனனவன்றிலீபலுண ம௫ழ்ர்துசேட்டிடப் 

பன்னினன்வசிட்டனென் அளைச்கும்பண்ணவன். 

என்றுதானைமிசா ரணியத்தெல்லைவா 
யொசறியமாதவ மூவர் துசெய்திட 

சின்றமாமுனிவரர்க் கியம்பிரீங்கனொன் 

துன் நியபலகலை யுணர்ந்தசூ தனே 

ஆற்றுரீராடிய வள்பற்னெபுறச் 

சாற்றியபுராணராற் சாற் றுந்தன்மையிற் 

காற்ரொடுகழல்தன களிகைபாதுகை 
மேற்றொடுந் துறந்து வினைகணீசகுவார். 

இக்கதைபடித்தவ ரினிதுவர்திடச் 

செச்சா வான்மணி*கலன் பசும்பொன்செய்ய தூ 

சொக்கவான்குலநில் முவர்துஈல்கிளோர் 

சச்கரபாணிதன் லுலகஞ்சார்வரால். 

மாகநீர்வளத்தினை வழுத்தும்பாடலு 
ளோகையோடொருகவி யேலுமோதுவார் 

போகமாமியாயையும் புலியிற்றுப்த்தபின் 

ஞுசாட்டின்பமு ஈயர்.துதப்ப்பரே 

வாழிரான்மறை நெறிவாழியந்தணர் 

வாழிரீணிலத்தினின் மாகமாடினோர் 

வாழியிக்கதையினை வல்லமேலவர் 

வாழிமாலடியவர் வாழிவையமே, 

சித்திரசேனன் காதையுளாத்த அத்தியாய ழறீறீற்று, 

ஆட அத்தியாயம் 9-365 இருவிருத்தம் ௧௪௧௨. 

மாசபுரான முற்றிற்று, 
lo. 

(௮௮)




