


  

ஸ்ரீஸ்தல சய பாப்ரஹ்மணேோம : 

ஸ்ரீபாஹ்மாண்ட புமாணம் 
கேடித்திரகாண்டத்தில் அகஸ்தியஸாத 

ஷம்வாதமான 
( உஹாபலிபுரமென வழக்கும்) 

மல்லாபுரக்ஷேத்திரத்தின் 

மஜமாத்மிய சுருக்கம், 
திருமலை சங்கபுரம் 

ஈகை. வரதாசாரியர் 
சுவாமிகளால் 

ஷம்ஸ்கிருதத்தினின்று தமிழில் 

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, 
: கிரஷண்சாமி பிள்ளை, 8. பரசுராம பிள்சோ 

இவர்களால் தங்கள் 
சேன்?ன, பெயினி அண்டு Can, 

அச்சுயந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்ட, 

  

௧. இராஜகேர்பாலாசாரி சுவாமிகளுக்கு 2 
சயிங்சரியார்சதமாக சமர்ப்பிக்சப்பட்ட ல   

அடையாறு, சென் 205-20.



ட் ஆவ வ டட வ டட வவ ப வட வடட” வவர 

ட
்
ப
 

௮
௩
 * (Tow hi, ket eR 

சரிடி ஆட் om, க ரர, ச * 

நர. இட றுப்ப ட பம் ted OOF ue an
ts
 

G
e
 

லர கூன் 

ர
ட
்
ட
 

+ 

அஅன்பனிப்பு 

ச
 ௩ 

ச
 ST
O 

II
D 

+
 க 

சர டட டட ப AVE AAS CACAO AE CR Bll



  

Lats GO 11% tp 8 

ஸ்ரீஸ்தலசடந பரப். ரஸ்ம ணேநம: 

மலீலாபு.ச ஸ் தலடுாணசருக்கம், 

$ 
அலைகிறது po pean, mame 

a க்க get ந 
COP 326000 9ஆி வ்ஷ வ் 

59:40 0்லஸ்ல் 6 290 கலம் | 

53௨507 ora wey Oo 

ஸ்பா 02 ஐ ஷி வாதிட ॥ 

6*62,0%02௦1 SH LabH RIF wry0 

G53 way eps VOR son ஜே | 

066௦2௯ 6099 5500680202 

58) ராக்கு SEIT FHS 

Borpy oh 098. 99௦20௫ ௦ 

* வ் து ad, HE, at Qo 

So 6305 rN 8 Roms ation § 3 | 

சகி POBrD Fo. 
ot re 

50999 Koro PGK B0Vo |} 

(௫5 ௦ ஒல c® 500௫௮ 

(3 ௭௦3656௭063 | 
ஜுர BOTA P 

Sg SEO“ bsus he somos ws ॥



புராணூம்பம். 

oo comes. SR NIM ts sme 

(அ சு ந * ச் ந a 

ஸ்ரீயபேற்ப ய், ௮வாப்த ஸமஸ்தசாமஞாம். ஸமஸ்த சல் 

யாணகுண :யாமிரூச?! ஸ்ரீமாசாராயண றுடைய தவ்யகல் 

யாணகுணங்களை ப பமம்தது ' மவ்விஷயமாகப் புசழ்ர் து 

சொல்லுக் ௮னேசப் பிராமணர்சள் பூன் ஒருகாலதில் கங் 

கைபினது உடஃபையிற Ctingy ஸமவாடம் செய்கையில், 

இலா எம்டேழுமானுச்கு LT sb வ மய சாது, மஸ்ளலப்ய சில்லை 

என்றம், சிலர் பரத தரும் ளெளலப்யகுணமும் உண்டை 

ன்றும் சொல்லி வவாதப்பட்டார்கள். அ 2தருண?ல் தேவரி 

ஷீயான நாரதர் க டஸீகமல் மீ ராடுமம/ச கவர்தா*, தவரை 

உபயவாஇசகயு ங்களா டு, சாரசரே ரர் எல்லாவிஷயங்களிடும் 

தெளி்தவ ரசையால் பங்சளூச்கு எம்பெருமானுடைய ளெள 

லப்யசண விவயமாக உண்டாயிருக்கிற சர்தேசதகைச் தெ.மி 

விச்சவேண்டுமென்று பீரார்த்திர்சையில் தந்த காரர் ஸ்ரீமந் 

தாராயணலுச்கு பரத் துவமே உண்டு, ஸெ்லப்யகுண ரில்லை 

என்று உறுதியாகச் சொல்லி, பாழ்தல ஸளெளலப்பியங்கள்[ 

ண்டும் உண்டென்று வாதி பிராமணர்களை த் திரஸ்சாரம் 

செய் தவிட்டு க௩சையில் நீராடப் 3டாசைபில் சங்கையான 

குளிர்ர் தம, செளிர்தும, ஆம்ர்தும், பிரவஹிப்பதை விட்டு 

மிசவும உஷ்ணமாகிபும், சலங்கியும், கணுச்க லளவு ஆழமுள் 
எதாகவும் சாணப்பட்ட து, சாரதா இதைக்சண்டு இதென்ன 
விபரீதமென்று கினைத.து ஜலத்திவிறங்கி வறார்தி நீராடினார், 
உடனே அவருடைய ஹிருதயம் கலங்கிலிட்டத. அவர் 

அனேசாலம் அருர்தவங்களைசசெய்தும், ௮ச்சலக்சம் தெளிய 

வில்லை, அதனால் நாரதர் பரிதபித்த ஸத்தியலோகத்திவ் 

தின் பிதாவாகிய சதுர்முகனை வணங்கி தர்தையே! எனது 
மனக்கலச்சுத்தைத் தெளிவிக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க,
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பிரமன் ஜ்ஞான இருஃ்டியினால் இவரது மனச்சலக்கத்தின் 
காரணத்சைத் செரிர் தகொண்டு, பிள்ள ய், எம்பெருமானு 

டைய் ளெளலப்யகுண விய£யமாக நீ செய் திருக்றெ பாசவதா 

பசாரமே உன மனக்கலக்கத்திற்கு காரணமாகிறது. evs 
லோகக் ஈஈரச்ரும் அதிபஇியாய், ந௫காரணபூ ஈனப், எல்லாவ 
நீறிலும் வியாபித்து நிற்பவனாப்,) எட்டவொண்ணாசநிலமான 

ஸப்ரீவைகுண்டலோசத்சில் நித்தியருச்கும், முச்சர்களுக்கும் 

அநுபவிச்சுத் சக்சவனாய், முக்தியையளிப்பவளாய், இப்படி 
எல்லாவற்றினாலம் தனச்சு ஸமமானவனும், மேலானவனும் 

இல்லாசபடி மேன்மையைப் பெற்றிருக்கிற (ரீமர்காராய 

ண்ன், ஸெளலப்பகுணத்தினலே இருப்பாற்கடலில் சாய்க்த 

ரளி, அடியார்களுடைய கூச்குரலுக்கு செவிகொடுத்ூச் 

கொண்டும், பயிரிபபெவன் பயிறீல் களை எடுப்பது போலே, 

தன்னை ஆச்ரயித்தவர்களுக்கு விரோதிகளான ராவண, 
பால, கம்ஸ, கைடபாதிகளை அழித்து சாதுக்களை cuales 

ணம் செய்வசற்காசவும், தனது ஸ்வபாவத்தை விடாமலே 

அனேகம் அவதாரங்களைப் பண்ணிபும், சேசனர்களுக்கு ஸசல 

பலன்களையும் தர் தருளுடுறான். நாரதரே ஸகலருக்கும் FF 
ணமாூற்கிறெ ஸ்ரீமர்சாராயணனுக்கு பர.த்வமும், ஸெளலப்ய 
மும், ஸஹஜகுணங்களாகும், இவ்விருவசை குணங்களில் ஒன் 
றிராடீல் போனாலும் எம்பெருமான் ஸர்வஸம் ரகஷகனாகான். 

Dis ஸாரத்தை அவனையே ஸாசலவிதகெதியாகப்பற்றின 

மஹான்சளே அறிவார்சள் என்றும் இர்ச ஸெளலப்யகுண 

விஷ்யமாக, பிரசீனைசெய்ச பார்வதி சேவிக்கு ஈசுவான் உப 
தேத்சசாய், பின்டு ௮ச்ஸ்தியருக்கு சூத பெளராணிகர் 

சொல்லியிருக்கெதாய், பிரசித்சமாயிருக்கு (வஊரிஸெளலப்ப 
பிரசாசசம்) என்னும் மல்லாபுர க்ஷத்தரத்தின், மாஹாத் 

மியத்தைக் சேட்டிசாடல் உமத மனர்தெளியுமென்றும் 
சொல்லி இர், மாஹாத்மியத்தைப் பிரமாண்டபுசாணஜ்டில் 
எட்டு அத்தியாயங்களால் பிரமன் நாரதருக்கு பின்வறு.மாறு 
உபதே$த்தார்,



4 மல்லாபுர ஸ்தலபு.ராண சுருச்சம், 

ஸ்ரீபுண்டரீகர் என்னாம் ரி௨ியானவர் Ants பிராமண 

சாய், த ?பாநிதியாய், எம் பெருமானுடைய இருவடிகளை இவ் 

வியமான தாமசை மலர்சளால் இராதிப்பதையே விரதமாகக் 

கொண்டவராய், பூரியிலள்ள இவ்விய பீசசங்களிற் சென்று 

அவ்விடததில் எழுக்தருளியி ஈரடி எ பெருமான்௧ளை மஹா 

பச்தியடன் ஆசாதித் தச்சொண்டு வருசையில் இழக்கு ஸாத் 

இரத்சீன் சரையிலுள்ள இவ்வியதே ங்களில் எம்பெருமானைத் 

தாமரை முதலிய அனே? விதங்களான புஷ்பயகளால் ஆரா 

தித்து வராதாக்ஷச்சாமான இருவ்டவெந்தைக்கு வரத 

அந்த தம்வியசேசத்தில் பூவராஹ ரூபிபாய், இடது மடியில் 

பூமிப்பிராட்டியாரோடு எழு* சர.ஏியிரு௩கிற நித தியகல்யாண 
ப்பெருமாளை ஸேவித்து அராத்தித்து மஹா ஆரர்தத் உடன் 

௮,௧.றகு தென் கசையில் மஹாரண்யத்தில் போகையில் இர்த 
நிஷியானவர் அ௮ச்புதங்களான சபாகுனங்களைக்கண்டு இச்சு 

வனத்தில் ஸ்ரீய: பதியின் கருணையா லிப்பொழுசே, சிரேயஸ் 

ஸைப் பெறுவேன் என்று அவனது இருவடி களையே தியானி 
ச.ச பொண்டு வழியிலிருக்க ஒரு உத்தியானவனத்தைக்க 

ஸ்ட, பற்பல விருக்ங்களாலும், ஈன்மணம் வீசுனெற்ாஈறும 

ஈ1ர் கொடிகளாலும், கதிரொளிய - உட்புசாதபடி தழைச் துயர் 
ந்து சுளிர்ந்த நிழலைத்சருற சர்சனாதிவிருஷங்களாலும், 
இவ்விய ஸ.ாரஸ்ஸுக்சளாலும், ரி ஜீயமாயிருக்கிற அரத உத் 

இயான்வனத் இல், விஷ்ணுசர்மாடுவன்இற ஒரு பிராடிணோச்ச 

மன் பன்னிரண்டு இருமண்சாப்புகளையும், துள£ீமணி weil 

நாக்ஷ மாலைகளையும் ௮ணிர் தவராய், எம்பெரு சானை ச் தியாணி 
த்து. ச்சொண்டு தபோநிதியாய் விளங்க, ௮வல s தண்டம்சமர் 
ப்பித் து அவர் கொடுத்த அர்ச்செம் முசவிய உபசாரல்களைப் 

பெத்து, விடைபெதறு, சற்று தெற்சே சென்று பாரக்கையில் 
அனேசமாயிரம் பொற்றாமரை மலர்களால் கிறைர்ச ஒரு புஷ் 
சரிணியையும், அந்தக் ஈமலங்களி னின்றும் சாற்றினால் 

மேலெழுர்து ஆகாயத்தில் குரியோதயமானாம்போல் பளபள 
வென்று பிரகாசிகறெ புஷ்பதாளிகளையுங் சுண்டு, அர்சப்
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புஷ்சரிணியைகூட்டி, ௮ ! ஆ ! இதென்ன ஆச்சரியம், இந்தப் 

புஷ்கரிணியானது மாஈஸமென்று பிரசித்தமான பொய்கையி 
னும் இறர்திருக்கறது, இதில் மலர்ர்திருக்கற புஷ்பங்கள் 

ஒவ்வொன்றும் ஐயிரமிதழ்ச்களை யுடையனவாய், சவர்ணடீயால் 

களாய், பரிமள ததினாலே எல்லாருடைய மனதையும் வசப்படு 
தீதுவனவாயிருச்சன் ரன, இர்சப் புனவ்பக்ள் எல்லாவற் 

ரையும் பறித்து எம்பெருமானுடைய திருவடிஈளீல் சமர்ப்பி 
சீகவேண்டுமென்று ஆரர்தடாவச.ராஇ எழுக்து குஇத்தார், 

HESS சருணத்தில் படிசபராதாீனான எம்பெருமான் 

இச்தப் புண்டரீ-ரிஷியினுடைய ஜன்ம௫த்தம ன, பக்தி 
விசேஷரச் இதனாலே பிரஸச்சஞய், இவலாச் சடக்சென ௮௧ 

கிரஹிச்ச த் திருஉள்ளமாய், இவருச்சென்று ஒரு அவதாரம் 

செய்து இவர் பச்தியுடன் டறிச்சிற இந்தப் புஷ்டங்களைச் 
சாற்றிச்சொள்ள சங்கர்பித்த கொண்டு இஉரை வேறு இருப் 
பதிசளுச்குப் போகாசபடி. அட்பொழுது ஒரு 1 சரீரிவாக்இ 
னாலே சடுத்து தஇருப்டார்சடலில் உர்து தம்மை இந்தப் புஷ் 

பல்களாலே gir ha eee. St cory நியமித்தார். இருப் 

பாற்கடலுச்கு வருவது இந்த ரி௨ஃ்ச்கு அசாச்தியமாகையால் 

தாமே அவரிருக்குமிடத்திர்கு எழுர்தருலிப் ப் ரத்தியக்மாகத் 

திருவுள்ளமிரு் 2.2, 

இவ்விச ௮சாசவாச்சைசேட்டு இப்படி தேவர்களும் புக 

ழத்தகுர்த Qu pens ud சீற இர்சப் புஷ்பங்சளை பூமியில் 
௪ம் பாக்யெத்தினால் பெத்றோமென்று மஹாரந்தபரிதராய், 

க்ஷீராப்திராதனுக்கென்று அந்தப் புஷ்பங்கள் எல்லாவற்றை 

யம் ஒன்று விடாமல் பறித்தார், அத்தருணத்தில் இவரு 
டைய சமீபத்தில் பெரிசாஇயிருக்ற ஒரு மு;த$லையானது 

நாக்கு அறுபட்டு மூர்ச்டித்து மிதந்தது. HOTS Seoul 

னால் மனமிரங்கிச் குளிரச் கடாகஷித்சார். பரமபாகவதரான 
இந்தப் புண்டரிசரிஷிமின் சடாக்மகிமையினாலே அந்த
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Gate மூர்ச்சை தெளிர்து முந்தின ஜனன்தை நினைத்துச் 
செர்ல்ஓெத, த ரிஷ்டே! என௫ குருவே ! எனது ஆபத் 
பந்துவே! உமது சடாஷித்தினால் எனச்கு சாபவிமோசனகா 

லம் வர்துவிட்டது என்று சொல்ல, ரிவஷ்யானவர் அச்சறியப் 

பட்டு, உனத சரித் கரங்களையும் சாபகாரணத்தையும் சொல் 

என்றுசகேட்க, முதலை சொல்லுகிறது, 

பிரமரிஷியே ! ரான் முன் ஜன்மத்தில் மவஹாராஜனாயும், 
மஹா சானங்களைச் செய்துகொண்டும், 3௬ம,ச்தினால் பிரஜா 

பரிபாலனம் செய்துக்கொண்டும், மல்ல புரத்தில் வசித்தேன், 
அரதப் பட்டணத்தில் எங்கள் குலதெய்வமாகிய பூவராஹப் 

பெருமாளை என்புத்திரன் இப்பொழுது கூட ஆராதிக்கிறான் 
என்று சொல்ஓசையில், புண்டரீகரிய/யானவர்'அ.தின் வார்த் 

தையை ஈடுவில் நிறுத்தி அந்த மல்லாபுரம் எங்கே யிருக்கறது 
அதில் பூவராதாப்பெருமாள் எர்.தச் காலத்தில் எந்த் பாசவத 

னுக்கு பிரத்தியகூமானார் ௮அதை௪ சொல்லென்று கேட்க 

மூரீர்திரரே, இந்தப் புஷ்கரிணிக்கு செரில் ஒரு குரோ 

௪ம் தூ.ஈத்தில் ரத மல்லாபுரமிருச்கிறது, அது மஹாபுண் 

ணியாகரம், இரண்டு யோஜனை நிசளழும் அரை யோஜனை 

அசலமும் உடையதாய், சகல செல்வங்களாலும் நிறைக்து 
இர் தாரலோக சதை ஓத்திரு/ொது, ௮ல் சஈலசாஸ்திரங்களை 

யுங் கற்றுணர்ந்த பிராமணர்களும், ௮ரும்.சவ முனிவர்களும், 

௪.7௩ கசேனைசளுடன் மஹாசூரர்கள! யும், தார்மிசர்களாயும், 

ஸீவைஷ்ணவர்களாயுமிருக்இற அரசர்களும், ம.ஜ்றும் ௪சல 
ஜனம்களும் மஇழ்ர்து வஹிச்னெறனர். ரெயவிக்ரெயங் களுக் 
காக ரத ஈகர.த்தில் மற்றொரு திவிவிருக்றெ விலையுயர்ர்த 
வஸ்துக்கள் சமுத்திரவழியால் வந்து சிறைர்திருக்சின் தன, 
அர்த மல்லாபுரத்தை ஹரிப்பிரியன் என்கிற சான் பரிபாலனம் 
செய்தேன், இப்போது மல்லேசுவான் என்று பிசசததஞய், 
தார்மிகனாயிருகிம சசாரர்ச னென்கெ அரசன் ,தளுொன், 
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அவன் என்னுடைய புத்திரன், நீதியுடன் பிரஜைகளை .ரகஷிச் 
கருன், சிரத்தையுடன் சாஸ்திரவிதிகளைச் சவறாமல் பூவரா 

ஹப்பெருமாளை மூன்று காலங்களிலும் ஆராதக்கிறான். ' 

அவ்விடத்தில் பூவராஹப்பெருமாள் எழுர்தருளின புண் 
ணியசரித்திரத்தைர் சொல்லுகேன். இதை என் பெரியோர் 

கள் சொல்லக் கேட்டிரு கீடிறேன், 

வயயஆதுவவவமை 

ஞானப்பிரான் வைபவம், 

புண்டரீக ரிஷ்யே ! என்வம்சதீ.தில் நெகொள்களுக்குமுன் 
ஹரிசேசாசக வாத்தி என்று பிரதித் சனை ஒரு ௮ரசனிரு£ 

தின். ௮வன் சர்ஙஷ்டன், ஸத்தியவாதி, விஷ். ணுபக்தன், 

ப.ராக்ொமத்தில் மார்தாதர்வினும் சிற் தவன், அவன் இதற்கு 
வடக்கில் ஒருயோஜனை தூ. ச்திலிருக்கிற வராஹகேத் திர மான 

இருவிடவெர்தைக்கு சன்தாயாருடன் தினந்தோறும் சென்று 

பூவராஹ ரூபியாக எழுர்தருளியிருக் நித்தியகல்யாணப் 

பெருமாளை மத்இியானகாலததில் சேவித்து ஒரு யோஜன 

மும் பின்பு வந்.து தன் இருகத்இில் காலாயிரரம் பிராமனணாளை. 
ஆராதித்து அவர்கள் அமு.துசெய்த பின்பு புசிச்சறது, இவ் 
விதமாக ௮றுஷ்டித்துவருகிற வராஹவிரதத்கில் இர்த மஹா 

சாஜனுடைய பக்ழயின் ஏற்றத்தையம் பாகவதாராதக விசே 

ஷத்தையும், கண்டு, பிரஸர்சனான பூவராஹப் பெருமாள் 
**விரும்பிச் தொழுவார்க்கு மெய்யனாகையாலே”” ஒரு சாள் 

அர்த மல்லாபு7த்இற்கு சாமே ஏழுச் சரூளி வல.த.திருச்கையில் 
பிராட்டியாரைச் சிறுபெண்ணாசப் பிடித்துக்கொண்டு உல் 
ருசையில் சடியூன்றிக்சொண்டு மிசவும் மூதியகராய், பிசா
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மாணரூபியாய், முதுமையாலே கால்கருரம் கைக ஈரம் நிலைதவா 

தமுதமுத்தவார்ச்தையுடன் சன்பக்தனான ஸ்ரீஹயிசேசாமஸா 

ராஜனத இருசழ்திக்கு எழுர்எருளினார். அரச மகாராஜன் பர 

மபாகவசனாகையாலே பாகவதர்களைக் கண்டால் “சென்றல் 

கிலவுகளையும் ௮பிமத விஷயங்களையுங் சண்டாற்போல ”” 
உகர துகொள்ளுெவரென்று அவருக்க மஹர் த௪ரமாயிருக் 
So Sais ஸ்ரீவைவ்ணவரூபத்தைந் Popa ள்ளம்பற்றி எழு 

கீ சளின ர்ச் நிச்தியசல்லியாணப் பெருமாள் ௮வர் இருகச் 
தின் ஈடுவில் எழு தருகையில் அவவாசனும் கண்டபோதே 

எதிர்கொண்டுலர் து தாயாரும் தானுமாக விருூத்ரரைச் குசல 

Siren Orig த௲ியாராதனச்சைக் தஇருவள்ளம் பற்.பி 

இவ்விடத்தில் எழுர்தரு௭, யிருக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்இி 
தீதி சான் அ॥ஸ்டிசீ£ற விரதத்தின்படியே திருவிடவெந்தை 
சகுப் போகயச் தினப்படுேவதைக் கடாகஷிதது, பெருமாள் அரு 

லீசசெய்வறார். மஹாராஜணே ! கான் அரக்இிழவன், வழியும் 

வெகு தூரமாகையால் நடர்து வந்து அதிசமாக ரம்மை 

அடைந் திருகா ரேன். இர்தறபெண்ணும் அப்படிய பியி 

னால் அடிச்கடிஞமூர்ச்சை ge Gore, அகையினாலிப்படி 
வருர்.த ற எங்களுக்கு எவ்வளவு சீக&ரத்தில் ஆஹாரசதைக 
கொடுத் தரானால் பிராணன் போகாமலீருச்குமோ அவ்வளவு 

சாலத்தில் ஆஹா£த்தைக்கொடுமென்று பிரார் த்திச்சிற விரு 

த்த மரீவைஷ்ணவரை ௮சன் நல்வார்த்தைசொல்லி சுவாமீ! 
அடியேன் பூவராஹப்பெருமாளை ஆராஇத்துவிட்டு $தோவரு 

ECroxr gig விளம்பத்தைக்கருணையுடன் க்ஷமிக்க வண்டும் 

என்று விண்ணப்பம் செய்தார், அதைக்கேட்டு பெருமாள் ௮ர 

சனைசோக்கி மஹாசாஜனே ! இந்தப்பெண் இற்றம் சிறியவள், 

தரம் தள்ளாதகிழவனாயிரு£ றோம், வழிஈடர்து ab? gra, 
இனி முகூர்த்தசாலம் சென்றால் எங்களுக்கு பிராணஸம்சயம் 

உண்டாகும் என்று இளைழு வருச்திசசொல்லுகற HES 

விருத்தருடைய வசனத்தைக்கேட்டு அவர்சளுடையசசமத்தை 
வு் பார்த்து ஹரிசேசசமஹாராஜன் தருமசூஷ்மங் எழும், 

-
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பாகவதாராதனமழ்தின் பெருமையையம் அறிர்தவராகையால் 
தங்கள் குலதேவதையான பூவாருறப்பெருமாளாகவே இவ 

ரத் கயொணி2 ௫ மாாசிசமாக தராதனத்தைச் செய்து ௮௫ 

தக்க்ழவனைா அக்கன் ஸிை புடன் அப்பொழுதே அந்தப் புரத 

Ha 1 SaRaon rag an எழுந்தருளச் செய்து அவர்களுக் 
கெதிரல் ஸ்வர்னபாத்டிரத்தில் எல்லா வியஞ்சனங்களுடன் 

அறுசுவையோடு கடின இங்விபமான அன்னத்தை விசே 
சதமாக சமர்ப்பித்து பக்கியினால் எண்களை மூடிச்கொண்டு, 

அமுதிசெய்சருள வேண்டுமென்று பிரார்த சித்து பின்பு தண் 

டம் சமர்பிழ்து எழுர்திருக்து பார்கையில், 
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அர்த விருச்சளா சம் குல சய்ஙமான வராஹப் பெருமா 

சாசவும், ௮. செர்தரியாய்ப் பிரகா௫க்கிற அர்த மன்மையைப் 
பெருகாள் வல மடியில் ஏடித்துக் கொண்டிருக்க பூமிப் 

பிராட்டியாராசவும் ஹரி?சசாமஹராஜன் கண்டு முஃமலர் 

ர்ு ஆனர்சச்சடலில் apps, இசென்ன பாக்இ.பம் பெதி 

ரோகு மஹாயோகெளுக்கும் துர்லபனாப், கிழ்கியருக்கும் முக் 
த்தருக்கும் சுலபனாபிருக்கிற சர் 2வசுவான் அல்ப்பனாபிருக்கெ 

அடியேனிருசகுமிடர்சேடி, வாகனம் முதலான பரிசகரங்க 

வில்லாமல் எழுச்தருறியருர் இ அடியேனைக் கொண்டு தருவா 

சாதனத்தை செய்வித்துக்கொள்ளும்படியான வெளலப்பிய
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குணச்சைவெளிபிட்டுச்கொண்டு ஈம்குலசெய்வமான பூவராஹ 

ப்பெருமாளே சேயைசாதஇ்,ப் டெ றபீரு மென்று அடங்காத 
சந்தோஷச்டிேை அடிச்டி தண்டம் சமர்ப்பித்குத்சன் பம் 

துக்சளுடன் ஸ். ௪திசெய்தார். அ்சருணத்தில் ராஜாவினு 

டைய அரண்மனைக்கு வெளிறில் புரிப்பதற்கு வர்இருக்இற. 

பிராம்மணா எல்லாரும் பெருமாளமுன செய்பருளின காலதி 
இில்பூரணமாக புஜி.ர் தவர்கள் போல இருப் அடைர் ௪ இசெ 

cer gee hi Quorn ஒருவ?ராடொருவர்சொல்விக்9கொண்டு 

இவ்வாச்சரியகசை அராரணுட ன்௦சொல்லவேண்டுமென்று ௮ச் 

தப்புரத்தில் வக் ௮பா£ச்கையில் ,நவ்விட தீதில் ௮ .னகமாயிரக 

இரசத்திங்களாலிழை௰்கப்பட்டதாய், ௮ச்ணியை நிகர்த்ததா 

யிருக்கிற பவழத்தாண்களாலே பிரகாஇிப்பதாய், மூச்துக்க 
ளால் செய்யப்டட்ட பேற்சட்டியினின்று சொங்குறாச்தின 

புஷ்பக்களால் அலங்கரி3கப்பட்டிரு ற ரத னெமண்டபகத் 

தில் உக்சமமான, ரத் தினஹிம்உறாஸுத் இலிருந்து, ஈத்இனமய 

மான சுவரில் சாய்ர்_து தன துவலமடியில் பூமிப்பிராட்டியை 
பரித் துக்கொண்டு ஹரிசேகாபறறா ராஜனா?ல உபாஸிக்சப் 
பட்டு விளககுகிற வராஹ.ப்பெருமாளைக் கண்டு அவருடைய 
ளெளவப்பிப குணத்திலீடுபட்டு வதங்களால் சக்தியுள்ள 
வரையிலும் ag Big “atl gatruaag args siQ ser 

றிருக்தெ காம்,” *அவனைப்பல்லாண்டு பாடப் பற்றோம்,”” இப் 

படி இதோர் ஈன்ஞள் வாய்த்தசேயெள்று, மஹானர் சத்தைய 

டைந்து பெருமாளை உச்தே௫ிதீது லோக்காசனான வராஹ 

சுவாமியே! யோூகள் இடைவிடாமல் ௮.நபவிச்சவேண்டு 

மென்௫ “ஒரறுசாள் காண்வாராயெறும், காண்பது எஞ்ஞ்£ 

ன்றுகொலோ!* வென்றும் ஆசைப்படச்சச்ச சேவரீசை திரு 

வாய்ப்பாடியில் சோபாலர்கள் அ௮.,சுபவித்தாற்போலே அப 

விச்ற அடியோங்களும் அதிசர்சரமான இந்த இவ்வியரூபத் 

தைச் கண்ணாச்சண்ட ஹரிசேகா மசாராஜனும் தன்னியர்களா 
னோம், இவ்விதமாகமே இந்த க்ஷேத்திரத்தில் எல்லோரும் 

அனுபவிக்கும்படி எக்காலதிலும் எழுச்தருளி மிருக்கவேஹு
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மென்று பிரா சதிச்மையில் பெருமாள் அப்படியே செய்கோ 
பென்றம், இதற்குமோ கில் ஐஈது2யாஜனைதாரத.இல் ஸ்ரீஹஸ் 

இ௫ரியில் பிரமன்செயயப்போசிற அ௮சுவமேசதஇல் ஸ்ரீவை 

குஸ்டச்சிலீகுக் உமக்கு புண்ணியசோடிலிமாகம் வரப்போ 

இறசாகையால் அத.ர்சாக ேே.ற்குருகமாச மெழுர்தருளியிருச் 

இிரோமென்று ௮ருசசேய்க ர் அர்தப்பூவராறப்பெருமாளை 

ஹரிசேசரமஹாராஜன. செடுகாள் ஆராஇததார். அவரதுகு 

ல ச்தில் பிரஈதவர்சளான என்வரையிலுமிரும்ச அரசர்கள் 

ஆராஇிக்௫ வந்தபடியே இப்பொழுது எனது Sure gry 

இககிறான், முனிவரே டீன்பிதாவான வாரிரர்ஜாமஹாராஜன் 

இருபஓிமைய யி ௨ ர௬ு௨:கால2 ராஜ்யயர்பாவமை செய்து 

முக்நாறுவயது பிள்ளேயாயிரூர 5: எனக்கு ராஜய ஈதைக்கொடு 

த்அல்ட்டு ௮அரு௩தவம செய்து ராஜரிலக்யாகி செய்வலோச 

தகை அடை int மபின்புஈஉ ன உனக தானங்களையும் வெகு 

விதங்களான யகஇபங்களையும் செய்துகொண்டு £இதவறாக 

படி ராஜ்ஜ்யசசமைப் ப ட லீசகையில் ஒரு பிராமணர் பரம 

பாகவதர ய் வீளஙகஃகொண்டு ஏன்னைச கிட்டி தன தசையு 

டன் ௮ரசனே 60௦௫ ரனம செப்கறும், ஒரு புருஷனுக்கு 

வேண்டிய ஒன்னாதை ஆமமாக எனககு இனச்தோறும் 

சொெெசகேண்டுமிபனறு யாசிதத ர் அப்பொழுது சாம் வெகு 

வாக தானம் செய்கிரேமென்று சொவிதது ௮ம்2ப்பாகவதனு 
க்கு அலக்ஷ்யமான உததாதழை, சென்னேன், சேட்டதை 

யூ கொகெகவில்லை, ௮வாமனக -லவங்கெனவராய் 2மூதலையாகக் 

கடவை ன்று சபிச்தரா. பின்பு சானும எனக்காக இசதப்பட் 

டபணத்திலள்ள ஸ்ரீவைஹ்ணவாக எந ப சாபவிமோசனததைப் 

பிரார்த் இக்கை.பில் ௮ சபாசவதா லெசாலம்சென்றபின்பு Big 

முதிலைக்கு பாமபாசவசனு௭ டய கடாக்ஷமூம், ஸம்பாஹணமும, 

கேரிடும், அப்பொழுது இர்தச சாபமொழியுமென்று சொன் 

னார். ௮ப்ஃ பாழுதே இந்ச மு,சகரூபம் வட் ச விட்ட, இர்சப் 

பொத்றாமரைககயத்தை அடைந்தேன். இப்படியாச முப்பத் 

நீசாயிரம் உருவத்தைக் கழித்தேன் வெகுவாக பிராணிகளைப் 

MAHAMAHOPADHYAYA 
கூட oh af Marea Tia IVER } ர"
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yess. இப்பொழு கூட உம்மைக்கண்டு புரிக்கவந்து 
உமத பாதமென்று நினைச்சு உமக்கு அருமலியர்த தாமமை 

தண்டைக்கடித்தேல் அதனால் எனத கு அறுபட்டு மிதந்து 

உமது slim SEG wl F's Tob! உமத கிருபையினால் இக் 

சரீரத்சைவ்ட்டு, ஸ்வர்க்கசை ௮டகிறேனேன்று பிசார்த தி 

தீது அப்படியே புண்டரிசமு.ரி௨ருடைய சருணையால முதலை 

சபமொழிர்து வாரிட்பீ 
பெரற FONE BO ட ஆடை ஹன், பண்பு புண்ட "கரிஷ்யா 

LaLa Oh 7 a, uot ண் பாவ் (7 Lal ctr GO bad 

னவர் பறித்த சாமளா புஷ்பங்கஈ நடையில் செக சழு£ர் 

புஷ்பங்களை௪ சேர் ,ஐ. சேவமிழ வாய மபருமாஸ்ரக்சேறிறி 

தான இவ்யமாலையாகாத மொடு (தடாரி டல் தரி) த சகொண்டு 

ஆசாச வாச்கனபடி இருப்பார் சடலுருப்பபா௭ ௩௱சயி 

த்து கிழக்கில் சற்று நா ம்சென்று உழுூயில் சடையாயிருக்கற 

FOULS BI Oss arn Gi LWP GI WIC aM, திருப்பாறி 

SL EG lupe Gewiano, 28 se aera’ Mi severe sg) 

போசகவொகஞாதே பணன்ரடேட்து இாததையின் நிருகியிஎல் 

நிலைதவறினவராய் எழும்புவஈம் ட, /ப்பசம் கூத்தாடுஉதுமாச 

அலையோரத்தில் சஞ்சரிஃது பின்பு 12 அலைகடலைம் பண்டி. 

ப்போவோம். அல்லது ஜலம்தைக் கைகளாவவாரி இறைத்து 

வடியவைச்துச செல்வசே தருமென்று உறு இுபண்ண்க்கொ 
ண்டு அருகில் உயர்ததாக, சனாயைக்கட்டி கடலில் மேற்கு 

மூகமாச நின்றுகொண்டுஈரை இனைசமாா. இப்படி நுறைப் 
ug மிளைப்பாறுவதமாக ஒரு வருஷமாலம சேன்றது, அப் 

பொழுது கரையில தான் எாவத்திருசகிற புஷ் பமாலையானது 

வாடிப்போகுமே என்று அதைப்பார்த்து தச்ி.து பின்புறம் 
இல் உலகத்தை யடங்ச விழுங்குவதுடோல் விளங்குகிற சட 
லைக்சண்டு சலவ்கி பின்னும் ஓர தமாலையைப பார்த்து பரிதபி 

தீது இர்சப் புஷ்பங்கள் வாடிப் போகிறசற்கு முன்னமே 
இருப்பாற்கட வீல் சென்று பெரும ஈளுடைய இருவடி.களில் 

சமர்ப்பித்தாலல்ல.து நிற்கமுடியாத பொத்தை களர்க்து அதற்கு 

தடை கேரிட்டபடியால் ஸஹிஃசமுடியாத மனோவியாதியை
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யுடையவராய், சைகால்கள்முசலிய இந்திரியல்சளின் சக். 
றஐமையால் சன் பிரயத் தனத்தாலே க்ஷ£ராப் திராகணுடையு 
ஆரர்தனத்தைச் Msg க்கொள்ளா ஒருவித 8 பாயழுமில்லா 

வராய் நிற்ிற புண்டரீகரிஷியானவர் அடியார்களுடைய 

ஸுலவினைசளையும் ஒழிப்பவரான ஸ்ரீய:பதியின் கருணேயைத் 
சசனே தனது இஷ்ட த்திக்கு உபாயமென்று உறுதியாய்நிச்ச 
யித்தார். அதாவது கருணாகிதியான எம்பெருமானே கெதியற் 

துநிற்றெ ஈமச்கு இஷ்டசாமனமான உபாயமாய்கின்று ஈமத 

இஷ்ட ச்சைக் தரவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்சார் ஸகலமான 

சராச.ரங்களையும தன்வசத்தில் வைச்துக்கொண்டிருப்பவரும், 

ஸகலபிரபஞ்சத்திலும் உள்ள புறமும் வியாபித்து நிற்பவ 

ருமான ௮ந்த எமபெரும!னுடைய இருகபயைத்2 வி.” அவன் 

திருவடிஈளி விர்தப்புஷ்பங்களைச் சமர்பிகச உப யமில்லை 
என்கிற மஹ-விசுவாசத்துடன் ௮வனை௪ சரணமாஃப்பத்றின 

வ.ராகையால் பயமற்றுதான் கடலை இறைப்பதையொழித்து 

கின்றார். ் 

HLT ௨ 6885 3 அட க ஷ்வே 
வரில் கமய Fo fax 6 WRB, 2A 6 Hol 

அர்தஸமயத்தில் க்ஷீராப் சகாதனான பெருமாள levers 

சேதநருக்கும் தனத ஸெளலப்யகுணாத்சை வெளியிகிவதத்கு 

இசோர் ஈன்னாள்வாய்ச்சரென்று உ௭ ம௫ழ்க்கு ஸ்ரீகஜெர் திர-ழ் 

வானை ரக்ஸிகக எழுர்சருசாசையில் பெரியதிருவடிவேகநூக 

போராதேயிருதமையை Wd gg! அவசையுமவட்டு சண 

மடைந்து நிற்றெற புண்டரீ*ரி௦2 யிருச்ரு மிடத்திற்கு இருப் 

பாற்கடலிலிருர் து சாமேவ்ருத்சரான பிராமணராக எழுந்தரு 

ளினார், ஈம்மை ஸகலரும் ௮. றபவி/குமபடி ச௨பனாச எழுர்த௫ 

ஞூரோமாசையால் சங்கசக்இரங்களைத் தரித்துகமொண்டி 

ரூச்கிற ரூபமாம்சைப் பர்மாத்மாவாகக் காட்டும்; ௮ ௮னால் ௮ம் 

முணிவருச்கு இஷ்டி தியுண்டானாலும் ஈம்மைச்சாணமாசப் 

பற்றி நிற்தெற ரிஷ்க்கு என்செய்யப்போலறோ ம், சடச்கெனச் 

இட்டி அவருக்கு துணையாய்யிருர்து கடலை இறைப்போகர், 

2



14 மல்லாபு£ ஸ்சலபு.ராண சுருக்கம், 

ந்ல்வார்த்சைகளைச் சொல்லுவோமா, அவத Row sees ors 
ap Stunde, எப்படி சாம்குறைதீார்7வனாவோம் என்றிருக் 
இற ஈம்முடைய இஷ்டம் த திக்காதன்றோ, அசைய"ல் twos 

குப்பிரிய பாய், ரிஷ்ச்கும் தென்றல்கிலவுகளைப்போலே போக் 

'இயமாயிருக்கற வ்ரூத்த பிராமணரூபமே இச்சாலத்தில் mod 

குசகுமென்கிற திருவள் த் தீனால் ௮௬2 ரூபத்தை ௮ல்£கரித் 
ஐ, கண்டபோதே தாபங்களைத்சணிப்பதான நீருண்ட மேகக் 

போன்றதிருமேனியில் ௮ச.ர்கு௮ழகைத்தருவதாயிருக்கெதிவ் 

வியபீாம்பாத்தை தரித்தவராய்,ஆ௫ரிதனையோடிவர் துண்ட 

ஆகச்ச த்தினலே மலர்ந்து தாமனாமலர்போல் விசாலங்களா 

யிருக்றெ அழ திருக்கண்களையுடையவராய், தனக்கு ரிஷி 

யினிடத்திலிரு£ற பிரீதி வசேஷத்தைக்காட்டுடுிற புன்னகை 
யையுடையவராய் புண்டரீ 3ரிஷ்யை 2 கிட்டிவர் துநிர்கையில், 
சிஷ்யானவர் சொஞ்சம சிரித்சமுகமாயிருககிற அத வருத்த 

SOUS ஈமஸமப் பரிஹலம் செய்யவர்தாரென்று நினை 

க்கையில், சள்ளாதக்கிழவா மூழஈதாளளவும் மீண்டுரூண்டு 

சொங்குகிறெதம் திருஈசையில் சடியை சஎன்றிச்பொண்டு முணி 

வசை நகெருங்கிச்சென்று பிரியவசனக்களாலே முதலில் கேஷ 

மத்தை விசாரித்து பின்பு ரிஷ்யே! ரா மிகலம் இளைத்து 

அச்செ.தஉரா யிடுச்கிரா இடென்ன சமூத்தி gen «ops 

திருக்க? இர்சத்தாமரைபுஸ்பமாலைகளை யார் இங்குவைத் 
தார்கள்? எதறகாக இவ்ஃடத்ிற்கு கொண்டுவர்தாரஎள்? இது 

களைச் சொல்து,பென்று3ஈட்கையில் ரிஷ்யானவர் பி.ராம்மணா ! 
நீர் இவைகளை ச்சேட்டு என்ன ஆாப்பபாடுறது, சடியூன்றிச் 

கொண்டிருககற இழவ0!! உமமால் எனது ௮௪டம தழிக்கமு 
ஓயாது, ரோவர் தவழியேபோம் என்று சொல்ல, ௮தைச்சேட்டு 

புண்டரீகாஷர।ன இழவர் ஒப்ரிவ் சய! நீயா? இராமரை 
சாலை என்ன ? இர்சஜலம!னத ௭.ஐ நிமித்சம இறைச்சப்பட் 

.ருக்.து? இர் தஜலமான த உப்பாகையாலே பயிர்சளுக்குத் 

தசாசே, சமுத்திரச்ரைப் பருவகாலமிவ்லாத காலங்களில் ஸ்ப 

சீசிச்ச் ௮இசாரமில்லையே, நீர்வேஷச்தினல் பிராமணனாகவி
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எற்குஇதீர், அப்படிப்பட்ட உம௰்கு இர்சபிரயத்தினம் எப்ப 
உண்டாயிற்று, விருசாவாச சிரமத்தை gw. pudee Sr: ew 

மனஇல் என்னநினைத்து இவை எல்லாவற்றையும், செய்தீர் 2 

உண்மையைச்சொல்லுமென்று கேட்டார். அப்பொழுது புண் 

டாீசமுனிவர் நிமிர்ந்து அர்த வருத்தருடைய தேஜஸ்ஸையுக் 
திருமுசகமண்டலத்தனழசையும் ஈன்றாக அடிச்கடிப்பார்த்து.அவ் 

உழகலீபெட்டு மனமூழ்ர் து பிரீதியடன் பதில் சொல்லுறார். 

த பிசாமண் வ்ருத்தரே | மான் சொல்வதை ஸாவதானமாய் 

கேளும், கான் வீரை இறைக்க றனென் த நினைக்கிதீர், ஒரு 

பிரயோஜனமில்லாமல் இதில் சான் யச்இனப்படவில்லை, 

இற் எனக்கு எல்லாவற்றிறகும் மேலான பிரயோஜன மிருக் 

இன்று, இசைச், கேட்டு எண்பதுவய, ஐ சென்ற நீர் என்ன 

செய்யப்போடுறீ£! ஆனாலும் அன்புடன் கேட்டுற உமக்குபதஇி 

ல்சொல்துகஜேன். ரான் புண்டரீகன் என்கிமபெயனாயுடைய 

வன், எனக்கு விஷ்ஹுவின் இருவாராசனமே முக்இயகாரியம்; 
புண்ணியசாமான இச்த தேசத்திற்குவந்தேன், இவ்விடத்தில் 

ஸ்வர்ணத்தோடொத்திறாக்கெ ௮னேகமாயிரம் சாமரைமலர்க 
ளால் நிறைந்த ஒருபுஹ்கரிணியைச்சண்டேன், இர் சப்புஷ்பவ் 
சளினழசையும, பரிமளத்தையும், பார்த தநுபவித்து அடங்கா 
தீ ஆாந்தத்துடன்பெருமாளுடை௰ ஆராதனத்இற்காக பறிக் 

சையில், இவகரைப்பரித து திருப்பாற்கட விற்சென்று அந்தப்பெ 

மாள் திருவடிகளில் சடர்பிச்கக்கடன , என்று ௮காயச்இல் 
Csamssor சொன்னார்கள், அப்டடி2ய அச்தப் புஷ்ப 

க்களை எடுத்துச்சொண்டு இருப்பாற்கடலுக்கு பிரயாணமாய் 
வச்து வழியில் சடையாயிருக்ெ இர்சச்கடலை இறைத்தேன்: 
கடிலானு வடியாமல் வளருது. இறைத்த ஜலம் கடல் 

போல Wim, இப்பொழுது ஒருவருஷமிறைத்தும் இருபுற 
இலும் ஜலச்சைச்சண்டேனேயல்லது கடலானது வடி.யயில் 
லை, பெருமாளுக்கு மைர்பிச்சாமலே புஷ்பங்களின் அழகும் 
வரிபளமும்.. அழிர் துவாடிப்போருமே என்றுபெருஞ்சர்சையி 

னால் துக்கெரேே்ன்று ரிஷிசொல்லக்சேட்டு, இன்னமும்



16 மல்லர்புர tugeyl let சருச்சக், 

இவனைப் பரிசோதிச்சக எண்ணங்கொண்டுப்ரூத்தர்் கட்டரர் 

ரிஷியே! நீர்பரமபாகவ.தராயிருச்சிறீர். அன்லும் இர்சப்பெ 
ருங்கடலானத உமக்கு சாண்டமுடியாது அதறிகா. பிராண 
னை ஒழிக்சலாம? ? சடல் இறைத்துவடியுமா? இசென்னமஇ 

கயக்கம், இருப்பாற்கடலைத்தவிர மற்ற ஸ்தலங்களில் பெரு 

மாளைச்சலடமாச ஆராஇச்சலாம் என்று சொன்ன உடனே ரிஷி 
யானவர்தச்த்சவராய் ஒய் பிராமண? | கேளும் இக்சப் 

பொற்றாகரைமலர்களைத் திருப்பாற்கடலில் இருச்சண்வளரு 
இற பெருமாள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்காமல் சான் பிழைக்க 

இல்லை, இர்தப்புஷ்பங்கள் வாடாமலிருகெவரைக்குமே என் 

பிராணன்சளுமிருக்கும், இதுவே எனது நிச்சயம், இரச நிலை 
யைச்சவறமாட்டேன், எனக்கு இவ்விஷயத்சில் ஸஹாயம் 

செய்வது சவிர மற்றொன்றும் சொல்லவேண்டாம் சள்ளாதகி 

ழவனாய் சடியூன்றித்திரிற உம்மால் என்ன ஆகப்போகிறது, 

சுசமாய்போம் என்.று சொல்லி, ரி௨விமெளர£ாயிருச்கையில், 
வ்ருததரூபியான பெருமாள் இர்தரிஷி தனக்கும் செய்யப்போ 
இற இருவாரா தனத்தை முச்யெமான கைவேத்திய பரியர்த 

காச்சி முடிச்துக்சொள்ளத் இருவுள்ளமாய், ரிவியைசோக்இ 
அருளிச்செய்கறார். 

ரிஷியே ! உமச்கு மங்களமுண்டாகட்டும், சான் நெரரொள் 

சென்ற இழவன், வழிஈடர்து வர்.கதனால் சரமப்பட்டிருக்கி 

ஜேன். பிஈவும் வேசமாக எனக்கு அர்ரபாசாதிகளைக்சொண்டு 

வாரும், உமக்கும் சான் எனத சக்தி வஞ்சனையில்லாமல் இது 

வீகயதீசில் இசோ ஸஹாயம் செய்றேன். நிர்சக்தெயனால் 
என்ன அருமென்று நினைக்கவேண்டாம், என்னைப்பாரும் 
என்றுசொல்லி சைத்சடியைக 80ழவைத்து இடுப்பில் உத்தர 
யத்தை இழுச்.துச்சட்டி, சடலிலிறங்கிச் கைச்சொண்டமட்டும் 

ஜலத்சைவாரி மெதுவாய் சரையில் இறைக்கையில் ரிஷி பார் 
திதிச்கொண்டிருக்சைமில் தானே அர்தச் சடலான்து ஒரு 

'சுரோச்ச் தரம் வடிர்தத,
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புண்டரீசரிஷியானவர் அச்சர்யமடைந்து பிரகா சதைக் 

கொண்டு வரும்படி நியமிச்க2வணுமென்று பிரார்த்திச்தார், 

பெருமாளும் இவரை ௮.றகரஹிக ௨ கேசமுண்டாய் சக்த 

மாய் அ௮ன்னச்தைக்கொண்டு வாருமென்று நியமிச்கையில், 

ரிஷியானவர் முன் முதலைசொல்லிருர்த மல்லாபுரத்திற்கு 

இடி ஒரு யஜ்ரூலரான மஹாபிராமணருடைய கிருசத்தில் ௬௪௫ 

யான geese wise ஸாலமானங்யாரசகஈங்களோடு 

பூர்ண்மாகலபித்து அதைச்கி வரி3உர்இிக்கொண்டு தத வரு 

தீத்ரை வெகு தூரத்திலிருந்து டார்த்தக்கொண்டே வேகத் 

துடன் சமீபத்தில் வருஸ.யில் aoe amis ஸ்ரீவைஷ்ண 

வனைத் சாமாரதிக்கவேண்டி௰ பெருமாளாலவே தாசிழ்தார். 

BUF Sirsa? Dryvo க சாத கவரும் | 

DotmrSse7) 90 OS yar yaa sh 

ot RSox 6 wit os gram xorg eC 

லவா ogo 20 Fir HH Dane 551 

PS SHY Sop SS eg Deora 

கண்டு நஆரோ 0 ரஜ டவ் ஆ ஷிரா 

BEG Sr Ur. Dato po 9௦6059952௦ 

ஐனி.ர்க்காய் சாட்டில் பிறரது படதான படுங்காலதஇலும்! 

அறையில் சயனிக்கா சவராய், ரன்மணம், மென்மை, குளிர்ச்சி 

மூதலிய மஹா குணங்களைப் பெற்றிருக்கிற திருவனச்தாழ்வா 
னா மெ.த்சையில், டெரிய மேன்லம ரோற்ற சயனிததிரு 

ச்ச பெருமாள் னது பத்தனை ஆறு கரடிச்சமிவண்டிய தவ 
ஸாய்சிலே ௮௨ன் தன்னைக்காணகருஇி வருச்தி நின்ற தறை 

யை உசர்.து அதில் சுலபனாய் சயனித்து அவன் தனக்காக ௪ 
சித்து வைச் நிருர்ததாய் தன்சங்க.ற்பத்தாலே வாடாமலிருகதி 
seas புஷ்பமாலிசையைத்தாமே எடுத்து ௮தினழகையும் 

பதிமளத்தையுக்கண்கெளித் அரை த்சன் இருமார்பில் வக் 

இற தன் பிராணசாயயொன பெரியபிராட்டியாரும£கு ஏற்ததாச
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நினைத்து அவளுக்கு மாலையிடுகிறவர்போல் திருமார்பில் சாத் 

இக்கொண்டு அவ்வாகக் சத் தினால் திருமேளி Lm sg அழகுமி 

StRwmiosunla GauvaprePurw, ation, uPwer 

முதலான குணங்களால் பெரியபிராட்டியாரை நிகர்ஈ தத 

தன்மனதை வசப்படுசகுகிற ௮2 மாயைக் தணச்குசசாதி 

தவத ர்குமுன புண்டரீகரிய verti peg போலந்தம லை 

யைச் சாமோடி வர்து எடுத்து அன்புடன் மாரிலவணைத்திச் 
சா2//கொள் வரையில் பெருமாள் மஹாதீன தசையைப் 

பெரீறிருக்சா ராகையால் விதை சார்நிசகொண்ட உடனே 

செம்பி மான யெளவனப்பருவ;தை அடைர் ௪,சண்டபோதே 
தாபங்களைத உணிப்பதாகிய ஈருண்ட மேகத்தை ரிகர்த தவராய, 

அட்பொழுத மவர்ர்து ஈர்தரமான சாமரை மலரையொத்து 

8ீண்டுவீசாலங்களாபிருக் ற ிருக்சண்களையுடையவாரய், தரு 
முகமண்டலமா!ற சநதிர பிமபத்திற்கு நலவபோவ் பிரகாச 

இற புன்னகையிஞல் மளிரீந்சதான தன் திருவுள்ளமசை வெ 

ளியிடவாப், சுகநீத்திரையைச் செய்யவேண்டிய சருண 

மெல்லாம் இராட்டிமார்கள் திருவனச்தாழ்வானைவிட்டும் தமது 
புஜத்தையே தரலக்களை யா:ககொள்மாகு௱படியை நனைத்து 

He, புஜகுணங்கஈத்தாம் ௮றுபவிக்க அசைசக்கொண்டவர் 
டோலும், அஞ்னெவர்களாய் வரது, அஞ்சலி முத்திரையைச் 

காட்டுகி வர்களுக்கு தஞ்சமாகி ௮ன்சேவென்றெ முத்இிசை 

ஸ்யைக்சாட்டித் சனச்சு முன் விரைந்துசென்று ஸா.துக்களை 

சகதிப்பதில் தனச்குத் தணையாகுவதைசகண்டு உகந்து அசைக் 
தாழலிடாமல் உழ்தமாங்கத்இல் சேர்த்துச்சொள்ளுக”/வாபோ 

தூம், தமது வலது புஜத்தைத் தலையின்&ழ் தலைக்கணையாக 
வைத் துச்சொண்டவராய், இர்த எம் திருவடிகளை உரணடிடை 
ச். அ லாமுங்களென்று சேதனர்களுக்கு சாட்டிறவர்போல் முழ 
தீதாளளவு நீட்டின இருக்கைகளை உடையவராய், ஸம்ஸாரிசரை 

டைய ஸால தாபங்களையுர் சணிப்பதத்சாக கடாகூங்கள இத 

அமிருசங்சளைப் பொழிடிறவராய், பச்சலை மரத்தின் ளெொதள் 
போல் சறுத்தும், வாழைமரங்சள்போல் நீண்டுருண்டு முழம்
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ப்புடையவைகளாயிருக்குற தஇருத்துடைகளால் பிரகாஇத்து 

பீதாம்பா ச் தினால் விளங்குகிற திருவடிகளைப் புண்டரீகரிஷி 

ஆராதிஃகும்படி, நீட்டிக்கொண்டு இக்கு முகமாய், சயனித்தி 

Gees மீராப்தராதனை புண்டரீகரிஷியானவர் கண்குளிர 

சேவித்தார், 
இப்படி. கோடி, சூரியப் பிரகாச த்தையுடையவராய் சேவை 

சாஇக்கிற ரிராப்துசாதனை, புண்டாீகரியந்யானவர் பிரத்தி 
யக்ஷமாய் சேவித்து பாரமடோகளுககுங் கிடைப்பதற்சரிதான 
இந்த பாககியத்தை சாம் பெற்றோமமன்று மனமகிழ்ந்து us 

வானுடைப ளெஎலப்பியகுண ௪.இ லீபிபட்டு அடிக்கடி சண்டம் 

சமர்ப்பிதத தரித்திரன் + இியைச்சண்டதுபோல் சந்தோஷ் 

#6 தான் சமர்ப்பிச்கும்படி பெருமாள் வைத்திருந்த விடுதி 

யான தாமரஸ புஷ்பகசளை உன் குறைதீ£ பெருமாள் இருவ 

களில் தனது ஹிருதய கமலத்தைப்போல் அசையாமல் ௪ம 

ர்ப்பித் து அப்படியே திருமூடியிலும் சமாப்பிர து அசர் தபாஷ் 
பங்களை ௨ இர்ச த க்சொண்டு ஒஞ்சலிபர்தத் துடன் நின்று ஜய 
விஜயீபவ, என்று தெடங்கி வேத மர்தரங்களால் ஸ்தோத்தி 

சஞ் செய்தார் தேவர்கள் புஷபலங்களை வருஷ்த்தார்கள், தேல 

அர்திபிசளை முழக்இனார்கள், கந்தருவா சானஞ்செய்தார்கள், 

அப்ஸரஸ்தி7ீகள் சாட்டியஞ்செய்தார்கள். அப்பொழுது ரிஷி 

யைப்பாதத! எம்பெருமான் உமக்கு வேண்டிய வரத்தைக் 

ஞம் தருக? ர மென்று நியமிக்கையில் ரிஷியானவர் பின் வரு; 
மாறு பிரார்2நிததார், 

ஸ்லோகம், 
அரேரைவமஹாடாஹோ ரூபேணகமிலேகஷ்ண 

அத்னைவமித்தியஸாக்நித்யம் குருயோசஸ்யாளு?ா, 

இக்ஷீராப்தி ராதனே! இர்தப புவனியில் தேவரிருடையா 
அச்ச்சாவதா.ரங்களி லீபெட்டிருக்ற என் சனசை மேலான 
தனது வடிவழட வீபெடுத்து மற்றொரு அர்ச்சாவதாரத்தி 

தம் செல்லவேண்டாதபடி, எனது 'அயாவைத் இர்த்ததாண
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இர்த,ரூபத்துடன் இர் மல்லாபு ஷெத்டித்தில் எனக்கெ 

ன்று ஆவிர்ப்பவித்த ப்படி ப்ப சசலசேனங் -நரக்கும் எக்கால 

ததிலும் சேவை சிம் உமம மறும், பிட்மண ரூபி an &) வழூம்த 

ருளி சண்ணழகைச்குட்டி என் மனழை மயக்கி வசப்டடுத்இக் 

கொண்ட புண்டரீகா வன! பாகங்கள் ௫ id Ogee aden 

வர்ஷத்தா ஸம்ஸா£ம் பச்சினால் டரிதபீகக ஈ பூர்சக செராக் 

கனை aha cule + Ca vn We, ஒஈ சைய பும். வடியாத 

சமுத்திரத்தைக்சையிரலிரைத்த உடியவைத்து புழபலத்சை 

க்காட்டி, ஒரு வருஷகாலமாப் சமூ Tb GO" oh Ba gh I வாடு 

கின்ற எனது விடாயைம் சணித்த மலாபுஜனை! பட்சம் சேத 

சச்சளுடைய. பிறவிக்சடலை ௨டியவை ௫! அவ! (வக்கு அபய 
த்தை ௮ளிச்கவேண்டும், ஆசருச ஸம் ஈஷினாழ் சிற்சாச, பரம 

$$ Bertier gro திருப்பாற் சடலுக்செழுர்தருவி அல்விடம்தி 

விருது ௮2 ரூபத்துடன் எனக்கெதிரில் அலீர்ப்பலித்து 

என்னை ௮டிமை கொண்டத Cura Big nun சேதரர் 

களை அ௮டி.மைகொண்டு அகர்சளுச்கு ஸகல அபீஷ்டங்களையுக் 

நீசவேண்டு மென்று பி.ரார்ச்றிச்ச காம் உப்படியே வக்சாலழ்இ' 

மாலும் இவ்விடத் தில்வவ!க்ரோம், பரீதேவி முசலானமிராட் 
ஒர்சளும் அர்த கரூடாஇகளும் ஈமது ஸம்றிதியில் கி2தயம் 

வடக்சக்கடவர்சள். இர்த ரமஎரீயமான ஸ் ரலத்தில் சமச்கு 

வஸஹிச்ச இஷ்ட முண்டாயிருச்சறதென்று அருளிச்செய்றெ 

சமயத்தில் பிரமன் முதலான சேவாசல்  ரிகக்கள் யகர இண் 

னரர்,கன்புருஷர், கந்தருஉர் முசவன ச௩றாம் wan ஸம்பிர 
அத்துடன் கஷீராப்திநாதன் சர்வ சஉபனாசச்தனாயில் சயற்த் 

அ.ச்கொண்டிருக்ெ ஸ்தலத்திற்கு வரது தண்டம் ஸமர்ப்பி 
தீ, ஸர்வேஸ்வானானதேவரீர் பகர னுக்காக சலடனாய்சயநித் 

இருச்சி பூமியைச்சாட்டிலும் ஸத்தியலோக முதலான லோக 
கங்சனில் ஒரு வ்சேஷ மடமையில்லை, அடியோக்சளும் தேவ 

சீருடைய ஸெளலப்பிய குணங்களை அ.றபவித்துக்சொண்டு 

இச். ஸ்சலத்இல் வஹி ருமென்று விண்ணப்பம் செய்ய 
எம்பெருமான் புன்னசைசெய்து பிரமனை அழைத்து நீர் உமத:
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லோகத்தில் வஹிச் தக்சொண்டு ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டி செய்யும், 
இது ஈம கட்டளையென்று நியமிச்சையில் இர் தரன் ஆலோ 

இத்து அப்படி பிரார்த்திக்காமல் பிரதி வருஷம் சைத் இர 
மாததில் விசாக ஈக்ஷத்திரத்தில் சேவரீஸா அடியேன் வர்ர 

ஆராஇக்கும்படி நியமிக்சவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான்., 

அப்படியே வரத்தைக் கொடுத்தார் இவ்வதிசயத்ரை க.2கட்டு 

மல்லாபுரத்.திலிரு$ற சதாரர்சனென்கிற மஹாராஜனும் பட் 
டணச்து ஜனங்களும் HL HIS YRS SSC ஈமது பட்ட 

ணசச்தில் ச$ராப்தியாசன் சுலபனாயெழுந்தருளினார். இதெ 
ன்ன ஆசசரியமென்று சொல்லி இரூல், சைகளைகுவித்துக் 

கொண்டு ஐடி.வர்.து கடற்சரையில் ஒதுங்னெ மஹாரத்தினம் 

போல் சரையில் சயரித்துக்கொண்டிருச்சற க்ஷீராப்திராத 

னைச சேவித் ஐ ,தனர்சக்கடலிலமிழ்ர் து பச்இயினால் பிச்சேறி 
னவர்கள் போல் சலெர்துஇச் கார்கள், லெர்சிரித்தார்கள், சிலர் 

விரைந்தோடின/கள்,லர்.ஆனர் சக்கூத்சாடினார்கள், சிலர்ஒரு 

வருக்கொருவர் சைகளைப் பிடித்து சொண்டு எழும் 35 கு.இத் 

தார்கள், மற்றும் லர் சரஹில் அஞ்சலி பர்தமும் வாக்கில் 

வேத மர்திரவ்களும் மனதில் எம்பெருமானுடைய குணாது 
பவழும்) கண்களில் ஆர் தபாஷ்பங் களும், கால்களில் ௮னக்தக் 

கூச்துமாச பசவானைம் துஇத்சார்கள். அதனால் இருவுள்ச 

முகந்து எம் பெருமான்புண்டரீசரிஷஹிச்சென்று சுலபனாகத்தான 

வதரிச்ததை தன் திருகாமத்தினல் எல்லோரும் அறியும்படி 

யாச, 

SOF wmB nS 6 2௮5 5 860080 ஷ061] 

தாஸர்களே! புண்டரீகரிஷியை அ ந£ரஹிப்பதற்சாச இருப் 

பாற்கடலில் ஜலசாயிபாயிருர்தராம்ஸ் தலசாயியாக ஆவிர்ப்பவித் 

சோமாகையாலிதுருசல் ஈமக்குஸ்;லசாயியென்டிற இருகாடி 
கசாகக்கடவது என்று அ௮ருளிச்செய்யக்சேட்டு புண்டரீகரிஷி 
முதலான எல்லாரும் ,தச்சரியப்பட்டு அமிருசம்போன்ற தான் 

்தலசயனனென்கிற இருராமத்மைச்சொள்வி ததித்சார்கள்.
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NEC HMER FOTFGH BSC SI Car, SEQ CHAM D ou gel 

சயன சுவாமியே! சேவரீருடைய தஇருவடி.களில் நிச்சலமான 
பக்தியுடன் சரணமடைர் இருக்ற மஹா நபாவர்சளே எம்சன் 

சூலடு2ய்வல். உம்முடைய பக்தர்சளிடத்தில் யார் அபராசம் 
செய்கிறார்களோ அவாகளுக்கு HHS S06 Bu பில்லை, எல்வி 

உத்திலிருக்சாவத ஸ்தலசயனா o VOM உம திருகா ததை 
௭௨உன் சொல்லுகரா?னா அவனதுபா,ச சமலங்-ள்சேவதை களுக் 

சிரோதுவணமாகன்ரன  உமச்கு ம ஷ்டமானவஸ்.தவும் பூ 

ஜை.பும்பக்தாரகளே பன்றியேறில்லை. ஆஸ எம்சயனம ஆடையா 

பாணங்கள் மூதலானயாவூம் பச்தர்களே, ஒருபக னுடைய 

சிமிதசமாயன்றோ இவ்வியமான சேஷாயனச்தைவிட்டு இர் 
திப்பூரியில் சயணித்துச்கொண்டா, வார்குக்கும் மன ர இற்கும் 

எட்டாதான ஸெளலப்பிப தணத்தை ஒருசாஸ்இிரங்களையும் 

சற்றுணராமல் தேவரீருடையதஇிரு அவதாரத்தினா?ல பிரத 
யக்ஷமாய்க்கண்டோம், உம துபச்சதாகளிடத்டுல் எஙகளுக்குபக் 

தீதிபுண்டாகவேண்டுென்றஸ்கு இத் துஸ்தலசயனசு வாமிபின் 

பாதத்திற்கு அருகில் ஆஞ்சவிபர்த டன் முகமலர்ந் த நிற்க 

இதபரமயோடியான புண்டரீ ஈரிஷீிடைசேவிக். த புண்ட £கரிஷி 

யே! ஸுசஸார்சனாஇகளையும் அதிசயித்த தியான ததின்பெரு 

மையைப் பெற்றவராய்ஞான... தி வைராக்கிய௩களுச்கு ஸ்தா 
னமாய் எம்பெருமானுடைய சடாக்த்திற்கு பாத்தாபூதராய் 
மகாரிஷ்களுக்கும் அறிவ, ர்க அரிசாயிருக்ற பர௨ஸ்துவை 

சுலபமாக ஸாக்ஷ£ச்கரித்த தேவரீரைபூர்வபுண்ணியவச 2 இனால் 

அடியோங்கள் சேவிக்சப்பெற் சராம், தாஸர்சளான 

அடியோங்களை ரகதிக்கவேணுமென்றும, திருப்பாற்கடலைவி 

ட்டி எம்பெருமானிவ்விடத்திற்கு எழுக்தருளினசரித் இரல்களை 

அருளிச்செய்யவேண்டுமென்றும் பிரார்*இச்கையிள் புண்டரீக 

ரிஷியானவர் பகவானுடைய வி௫ித்இிரசரித்தாங்களை நினைத்து 

ர தபரவசராய் ஆரார் சயாஷ்பங்களை உதிர்த்துக்சொண்டு தா 

ச் ஐபலித்தபடியே பெருமாளுடைய அவதாரத்தை விஸ்தார
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மாச அருளிச்செய்து பொற்றாமரைக்சய த்தில் சாபவச த். இனால் 

முத$லையாயிருர் த ஹரிப்பிரியமஹாராஜன்சொர்க்க,ச்தை அடை 

ந் சமை அவ்ன்புத்இானாகெய சதாசர் சராஜன்டன் சொல்லுககை 

பில் ௮வ்வாசன் தன்பிதாவினது சாபமிவர்த்திக்கு சாணமாயி 

ரத புண்டரீகரிஷியின் திருவடிகளை பிடி து4கொள்ளுகை 
யில் ரிஷியானவர்௮ரசனே! இர் சஸ் தலசயனசவாமியினுடைய 
ஸன்னிசான த தினால் பெருமைபெற்றிருக்கறெ புண்டரீசபுஷ் 
கரணியில்*ராடி அதின் சரையில் சாரஹோமபித்ரு தர்ப்பண 

ஜீவூராசச முதலானவைசளை, பகவச்பிரீதியாய்செய்யுமென் 
ஐம், இர்த மல்லாபுஈக்ஷத்திரத்ுல், கோ, பூமி, இரண்யதா 

ணங்களை சசெய்தால் அஷயமாய் பலிக்குமென்றும், இவர்றிலும் 

முக்கியமான தான வீரே: தைச சொல்லூரேன் ஷீரா 

ப்திராதன் ஒருப் ;சறுக்காக தானே wag RB Rall பூமியை 

உ௧ஈ த ome சப னித்தபடியால் Qik gC meg 9) தீதில் 

ஸ்ரீவைஷ்ணவ பிராமணருாகு ஈன்றாப். பலீக்கிற பூரியை 

தானஞ்செய்திரானால் உடது பிதிருக்களுக்கு உத் சாரகமாகும், 

பகவான் பக தணிய ரில உன் ளெளலப்பிய குணத்தை வெளி 
யிட்ட இடமான பரத மல்லாபுசே2தரத திற்கு (ஹரிஉஸள 
லப்ட்ய பிாசாசக2) என பாசிததயுண்டாயிரறு, எம்பெரு 

மாணுடைய சடா சமை FREE DLE Lye Caton sh By | sb BOY 

பகவானை, பசாயுடன் ஆராதிச தாளுகில் அவன் ஸஃலபாரிய 

வரிததிலயயும் பெறுவான், நூதைக் காட்டலும் சூஷ்மமதைச் 

சொல்லுகிறேன். இராதே ஏமஇரத்சல பாக்வசர்சளை வசெ 

ARO YH தானாக்ல் அவனுக்கு, பகவான சக்கர சதநில் 
பிாஸச்ு ஈவாயென்று அரு. ரசசெய்தா, அப்படியே மலலே 

சுரமஹ ராஜன பரம பாசவதர்களான பிராமணோ த் தமர்களை 
ஆராதித்து பூதானம் புவ்கலமான இருவ சானம், இவைகளை 

யம, மரிறும் அனேக தானங்களையும் ஸ். சலசய rarer & 

We weirs புண்ட ரீகரிஷியின் கியமனப்படிக்கு பச்தயுடன் 
ரண்டம் சமர்ப்பித்து அஞ்சலிபண்ணி ௨ணக்டி நிற்கையில் 
ஸ்த்லசயாஸ்சுவாமியானவர் ராஜாவைக் சளிரசடாகஷிதத ரர்
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சட.து பக்தர்களை ஈன்றாக ஆராஇத்தீர் அதனால் ஈமச்கு உம்மி 
டத்தில் ஸர்சோஷமாச்சுத உமச்கு சல் ளமுண்டாசக்கடவது 

வேண்டும் வரனைக்கேளும என்று நியமித்தார். ௮சைச்சேட்டு 

பக்தியின் மிகுதியால் சமுதழுத்க வார்த்தையுடன் எக்காலத்இ 

லும் தேவரீருடைய இர்த ௮ற்புசமான சேவை அடியேனுக்கு 
உண்டாகவேண்டும் என்று பிரார்நித்தான், அத்தருணத்தில் 

பெருமாள் அப்படியே இர்ச மல்லாபுர ஷ்ேஷத்இிர.தஇல் நித்தி 
வவாசத்தைத் இருவுளம்பற்றி ஸ்ரீவைகுண்ட லோகச்இலிரு. 
ச்து ஆரார். நிலயமென்றெ ஈமத விமானம் இவ்விடத்திற்கு 

வாரக்கடவது என்று ஸங்கற்பிக்சையில் சூரியாதயமானது 
போல் பிரசாசித் துக்கொண்டு அரர்தரென்கிற நித்திய சூகிய 

Ce Hare Gruul pws sats Ren we 
னிழைக்கட்பெற்ற ஒரு Sotto ats gs, gos 91 seerbi 

பண்ணி சேவித்து சகண்டசே மூடிக்கொண்டு ஸ்தலசயனப் உட ௬ 

மானைத் தியானிம்கிற அரசனைப் பார், த. yom Petia! 

வானவர் பெருமாள் சன்னழிச்கு இிருமதிர் 2காபுரமமுதலான 

சைங்கரியங்களைச் செய்யுமென்று ந் பமிரதார் அப்படி 2ய மல்' 
லேசுவா பஹாராஜன் எம்பெரு னுக்கு தீரும்ரசாபிளயும் 

அதில் எம்பெறாமானுக்கு ஸசலலித உபச. ஈங்ந ளா கூடின 

இருவா.ராதனததையும் சைத்திர மாசத்தில் விச "க ஈக்ஷம்கி0.௮ 

இல் மஹோத்ஸவால் £பவித்தையம் ததியாராசனங்களையம 

விசேஷமாய் செய்வித்தான். ஸசலமான sre mE Oe 

கும் ஆதியான ஸ்ரீமக்சகாராயணன் இருப்பாற்கட லைவிட்டு ud 

தஸமரக்ணழ்இற்காக மல்லாபுர க்ஷேத்திர தில் எல்லாரு 

மழதுபவிக்கும்படி, சவபகை எழுர்சருலி ஸ்தலலதில் சயனித்து 

சேசலித்ச மாத்திரச் தினுலே முச்தியை யளிப்பக னா பிரசா௫ிச் 

கையில் தேவர், தேவரிஷீசள், யக்ஷாள், கின்னரர், இம்புருஷர் 

மனுஷ்யர், சாகர் முதலான எல்லோரும் வர்.த சண்டம் சகர 

ப்பித். து சகல பாடங்களையும் ஒழித்த சசல பலன்ஈளையும் 

Qu giBap i ear,
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இஸ 5யால் த பர்வகா மப பிரியான அம்பிகையே 1 தந்த 

மூச்திஸேத்தாத்தில்வள a எனக்கும் அரையுண்டாயிரச்கி 

றத, சமூத்தாச்தெஈகள் நின்றும் சிசறி௨ முற துளிகளை 

யும் பூமியிலுள்ள தா.ரிகளையும் எ ஈணல ம, ஸ்ரீஸ்தலசயன 

ஸ்வாமியின் இருசகல்லீபாண குணங்கள் எண்ணி முடிகிற 

இல்லை. ஒருவன் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானைப் பக்தியி 

னால் சேவிப்பசற்கு பீ யாணப்பட்டு ஈவேழியில் இரும்பினா 

னாடுலும் ௮௨ன் மூடிவில்வூப்பது ுரீவை -ண்டலோகத்தில் 

தான், இர்தவசனங்க ?॥ம்லாம் ஸர்திய?ம Dag ஸ்தலசய 

னமாஹாத்மிய/ைச் ,ஈ௩க்ஃமாக உணக்குக்ரொன்னேன், மூழு 

திம்செல்ல garry tam Fis Vary அர்சப்புண்டரீசபு 

ஷ்கரிணியில் “டி மல்லாபூாக்ஷ்கஇரத்தில் ஒருன! ௮ல் 

ஒருகா ௩ ஒருவன் வட௫ித்சானடில் அவனு குலத் 

GOS அவன் ட அபரிப்பிச்தகணகிஈன் என்று பார்வதிக்கு ஈச்வர 

பைதேசிதசா ன்று சூசபெள ராணிசர் சொன்னகைக்டேட்டு 

அஈஸ்சியமுரிஉர் தானுமர்கத ம 'லாபா?தஇரத்தில்வக்க 

அசைகசெொண்டுபிஈயாணப்பட்டு இமையமஉச்சுகெர்கில் ஐம் 

பதுயோஜூ தாத்தில் வருசையில் அவ்விடத்சிவிருச்கிற ஸம் 

வர்த்தம் என்ற மூஉஃயினது சொத்தில் எள-ளவென்று ஒரு 

கூர்சவைக்கேட்டு அாஸ்இயர் நிசானிச்கையில் யம காதர்கள் ஆ 

யுசபாணிகளாக UWE STEP SB tar Wate ஒரு பிராமணனை 

N98 HB இடித்தப்பாசங்களால்கட்டி இழுப்பசையம் விஷ் 

ணுதூதர்கள் ass 26 ப் பிராமணனை விலார்து விடுவித்த 

தையும், அவர்களுக்கு அஞ்சி யமதூதர்சள் தவெசையும், விஷ் 

ுதாதர்கள் gutters Bes இர்ச பிராமணனை ரீங்கள் 

பிடித்து இழுப்பதற்கு காரணமென்னவென்று விசாரிப்பதை 

யம், அதற்கு யமதாூதர்கள் சைகளைச்குவித்தவர்சளாய் நடுக்இ 
நின்று விஷ்ணு தூசர்சளே' இவன் மஹாபாசகங்களைச்செய்த 

வன், பிராமணனாய் ஜனித்து ஸோமயாறி என்கிறபிதாவினால் 
காலள்தில் உபாஈயகாதிசசளேச செய்யப பற்று வேதங்களை 

ஓதினான், பிதாமரித்தார், உடனே கும் இரபபிள்ளே சளுடன் கூடி



26 மலலாபு ஸ்;லபுராண சருக்கம், 

ஐ ச்சளைக்கொன்றாு வாட்டில் *றிர்சு ஒரு கூலேப்பெண்ணை 
aaron DL gir ண்டு ஓல்பயர் டாமன் மட்டையடி 
அ குணால் வயிர வளர்தது அறுபதவருஷு ரவ சதையும் ஒழி 

த்தின் பிராமண*்ரும உ பமடைப் டறிகொடு/ சான், Ge. ange 
டாரியைமர்ததாள பின்பு பாதாரங் வளப்பிடிக்கான், பிரும் 
லஜா்தியைம லன மறறாப!பயகளை எளிதில்செய்க ன். இவ 
cog பாபசரித்தால்களறாஈகு பிராயசடத்தவகளை விக்க சாஸ் 
Bina ரெக்கு சக்தியில்லை. வேண் ப-டங்கள்மமுசம் © Gt eit 

சண. குகருவரவிலலை 3 ப்படிப்பட்டவளை Fé aor puma Acs 
பகு தகு யோ? என்று மொன்ன தைக ட்டு ல்ஷ்ணு தர் 

சுள் சொல்றுஇி௱ாசகள், ர சொன்னசெல்லா, உண்மை 

பே, இவன்?மற்கு ஸ் கிரின் சரைபில் தி ததராஜபுர 

SX stow et ear £ மஹாபிராமணனுடைய , ரரியை 
யான ஸதரியவ வைப வசப்படு, ரக்மொண்டு அவநடன் சா 

மெல்லா திரிர் த௨(ருகையில் பூர்வபு “ணிய பலம மை மல் 

லாபுரமென்ரற மஹாட்ஒிய3ி மழை அடைந்து அ. லீடர்தில் 

வளத்த பின்பு வொரப்பட்டான். உதறல் வடைய தைல 
விழபாபஙகமாமெ ழிர்சன, மஹ தேஜஸைப்் பெற்றான், Pay 

சளீனி?மல் due. விச ரியாமல் செய்வது சசாதென்றுசொ 

வ்லீ அச்சப்பிராமணனை விமா! சில் யேற்றிச்கொண்டு ே ரவ 

நைச்தான்பார்த்து அசஸ்தீயர் இன்ன அச்சரியம் i ht 

புண்ணிபகசையைக் கேட்டோம் என்று அசைவிட்டு ஒருமஹா 
உனத்தின் ஈடுவில் செல்லுகையில் ௮௩5 இல்வேக தீதில் அரு 

ச்தலம்செட்டெற அறு பெண்சளை4சண்டு சண்டம்ஸமர்ப்பிம்னு 
8ீங்கள் யாபெவ்று லனயத்தடன் கேட்மைபில் அபபெண் 
கள் ௮ஈஸ்ரியபைகோக்கி முனிவரே ! நான் செங்கை, ஆறு 
ரூபத் துடன் தவஞ்செய்கிமேன், முற்காலத்தில் மூனிவர்ஃள் 
கூடி புண்ணியா சங்கமோ ஸ் ஈதிக்கையில் ஸகல நாரத்தல்க 
ளினுடீ கெங்காஈதியான சான் உச்சம் 23 சமென்றும் எனக்கும் 
மேலானது மல்லாபுர க்ஷேத்திர இவி ஈச்ிற புண் ரீக Biss 

மென்றும் அந்த தீர்ததத்திற்கு யானும் மர்ம திர்தசங்கதரம்
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மல்லாபுர ஸ்தலபுராண சுருக்சம், ப் 

அடிமைக் குரிபளவசளென்றும் சொன்னரைக் பேம்டு ரான் 

மனம் க.ங்கெவருகையில் இர்த இல்லேவனத?ல் சுப்பிரம், 

ணி.பரைக்சண்டு இர சரிச்சித்தை சொன்னேன் அவா அழை 

ச் கட்டி ஒகெங்ையே ! மூனிவாஈள் சொன்னத ஸத்தியந் 

தான் ரீ விஷ்ணபாதசதில் ஆவிர்ப்பய தகஈ ளாகையால் எல் 

லாச aged ein ந் மேன்னம பபரா£ரவள் உன், ஆகறலும் 
மல்லாபுரகூததரத தலிராககற jimi. புஷ்கரிணீயான gi 

ப இமையின் எல்லா தீர்ததங்கட கும் உததமமானத,. அதை 

சான் றின, முன் சாரகாக.னைக மிசால்லுசைய்ல அத 

யுத்தததில ஆ.புதப ணியாய் யுததமசெய்துக் மொண்டிருஈத 

ஒருபிமாமணனை ௮றியாமல்சொனறுவ்ட்டேன் முந்த பிமஹ 

தீதி என்னைப் (டிககையில் என, பிச வான சசுவானு-டைய 

அனுமதியில புண்ட £சபுஷ் பரிகணிபில் நீராடி. ௮௩2௨ தோஷ 

இணின்றும் வீடபட்டேன் என்று சோன்னார், 

௮சைக்சேட்டு பின்னும சான டரிசபித்து தந்தக் Piss Ss 

திர்கு அடிமை செயப் டி படி ஒரு வ்;ுததைசசொல்று “மனறு 

கேட்டேன், அதில ஸ்சானம் மிாய2யன்று நியமித்சார், அச. 

சூ கான் சமம,த ககவல$லை அதனால ஸ்ரீராமதாரக மந்தி" தறை 

௮றுமுசங்களால உபதேசிக்க கந்தா. கான் ws Horns 

௮ ரூபசதுடன் mis wigsigeo உபே௫5கப்பெறறு 

௮ர்சப் புஷ்கரிணிக்கு ௮வ்ல தமான பெருமையைத் தர்தரு 

ன்ன mek teense தயானித்த கம்சாணடு த௨ஞ்செய் 

மீமானென்று lean pen sisL@ Kons சகு ௮டக 

ors Yabo i (po areiuge pw ovgasuewanduler 5% 

உடிஎளில் பகதியு நணடாக shes hs Flv or gael 5F oO 

பதவ்யோசனை பம் WY LT போய் மலலாபாக€ரசெ 

ன்று ஓர்த மஹா நகரின் செலவற்களயும் மற்றும் LYS 

சுளையும் பாததச் சொண்/ட பண்டரீகபுஷ் ரிணியை அடை 

ந்தி அதன வடகரையில் ௮சுயசதாமாசாமததில் அரூர், வம் 

செய்கிற முனிவர்களை த சண்டம ஸம ப்பித்து விடைடெறிறு



28 மல்லாபு.ஜ ஸ்தலபுராண சுருக்சம், 

புஷ்கறிஎரியில் “ராடி பரிகுத்தராய் திருமண் கப்புகளை த்தரி 

த் ன் இிருமலரில் தாவடங் ளை அணிந்து மனதில் ஸ்ரீஸ்2லசய 

னஸ்வாம் குணங்களை அ௱பவித்து வாயினால் hws Bo gong 

ஜபித்து தலையில் ' கைகளைச்சுடப்பினவராய் திவ்வியாலயத்தை 

அடைஈது சோபுஈத்வாரச்தில் தண்டம் சமாப்பில து. திவாச 

பாலகர்சகளைச சேவித்து உள்ளே புருர்து பவிபீடத்தையும் 

சுவர்ன மயமன அலர ஸ்சம்பல்தையும் சேவித்த, தஇவ்விய 

Nora ings தண்டம் சமர்ட்பிர்து பிரதட்சணம் செய்து 
Vow a Sar gran ganz யடைர்து aug சேவித்து, பசி 

eeu ஒரு வடிலகெ 'ண்டார்போலாகி மஹாரர்2 த திலமிழர் து 

உள்ளே புகுக் து புண்டரிக வாசனான ஸ்ரீஸ்தலசயாஸ்வாமி 

யைக் கண்குளிர சேவித்து அர்த. வடி.வழகிலீடெட்டு வேத 

வாஃ்தியங்கள ல் ஸ்சுதிசெய்தார். பச பராதீரனாகய ஸ்சல 

சயனப் பெருமாள் ௮கஸ்தியரைச் குூளிரகடாகமித்து. அவர் 

பிரார்சதித் படியே தம் க்ம்தி த்தில் அவரை நித்தியமும் 
வசித்த; சொண்டு வைகாஈஸவிதயை அ௮றுசரித்து தம்மை நித் 

Suipa ஆரா Ba Gouin ust ayer நியமித் து பின் னும் அருளிச் 

செய்கிறார், . அகஸ்இயரே ! ேளும், ஆதியில் ஈம்மை அரதப் 

புண்டரீக ரிய்யானலர் ஆயிரம வருஷ்சாலம் அராஇத்தார், 

பினபு சதாமந்தமஹாராஜனுடைய புத்திரனாகிய தரும கோப் 

தாவென்னும் அரசன் ஆயிரம் வருஷ்காலம் ஆசாதித்தான். 

அந்தப் புண்டரீக முனியும், இந்த HIF DD Bog WSLS 

Hen gor. பின்பு ஈமக்கு சோழனாஇயும் வாஹநமா௫ூயு 

மிருத சருடன் என்னுடைய ௮௧”. வ த்மைககோறி மெ 

கெங்காலம் உ சாதிதிது பலனை பெற்றார், அதாவது முன் ஒரு 

காலத்தில் கருடனை ஈம்ஸம்ஈதிக்கு வரும்படி : நியமித்சோம் 

அவர் அதிவேகமாக தடிவரு கையில் அவருடைய இறகுசளால் 

அ௮ுகச்ப்பட்டு வழியில் நமது பக்தனான. ஒுஉன் Kerr soe B 

நிற்பதை காம் பார்த். து ஈருடனுக்கு இற்கு விழுர்து போகும் 

பம்ய க ஸங்கவ்ப்பிதிர்தாம்.. பின்பு நர்சு க்ஷச்திாத்தில். 

‘oe ot cam தா மித அவரும்கு இறகுகள் உண்டா.
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யின- இந்த சருடலுகச்குப் பின்பு கர்க்க2ர் என்த ஒரு முனி 
at FOG re பு௫க்மவராய் ஈமச்கு பாரஹிகமாக ஆராத 

னமசெய்தார், இனிமேல் நம்மையே கெதியாகப்பற்றினஅனே 

கம் தேவர்களும், யோநிஜர்களும் அயேநிஜா.ளூமான ௩மறு 

பக்தர்களும்சம்மை உராதுப்பாசள்.காம்புண்டரீகரிவ/யின்பிரா 
ர்த்தனைக்கு பராதீரனாக நிர்த கோ்ஷத்திரச்தில் சர்உசுலபனாச 
வளிசக்ரோமென்று பிரசிஜ்ஞை செய்ப ௬2 இரா மாகையால்' 

நித்தய வாசம்பண்ணுகுறோம், நீரும், புண்டரீசபுவ்.கரிணிக்கு 

வடகளாயில் ஓசுவத்மா௫பித்தில் வசித துக்கொண்டு ஈம்மையு 

ம் ஈம்மைட்போல் நமதுபச்தர்.ளேயும் ஆரா இக்சக்கடவீர் என் 
லு நியமித்தார். அப்படியே ௮௦ஸ்இயர் நராதித் துக்கொண் 

ழூருர்.தார் அர்த மல்லாபர க்ஷத் தரத்தில் ஸாரமானதபாகவ 

தாரா மாகையால் ௮தைப்பெறுறவர்கள் ஸ்தலசாயிகடா 

க்த்திற்கு முச்செயபாத்க!ா மாடுகள், இப்படி, எம்பெருமா 
னுடைய ஸெளலப்பியகுணததை அற .ந்தவர்களுக்கு ஒருவித 

பல சித்தியிலும் குறைவில்லை, அவர்கள் ஸசலசுபஙகளையும் 

பெற்று வாழவார்ஈளென்லு நாரதருக்கு பிரமிதே௨ன் உபதே 

சத்தார். உடனேசகாரசாமல்லாபாக்ஷத்தி2 த் தில்வர் து புண்டா 

கபுஷ்கரிணியில் நீராடி ஸெளலப்பிய நிதியான ஸ்.தலசயனப் 

பெருமாளை சசேவித்து அவருடைய ஸெஎலப்பியத் நிலீபெட்டு 
மனர்செளிர்து மஹாசர் த ததைப்பெற்றார். 

இர் சப் புண்ணியமான மல்லாபுர7 கேஷத்திரமாஹாதிமியமா 

னது கேட்டமாதஇர இல் ஸ்கலபாபங்சளையும்போக்கும், இதை 

எழுதுகிறவர்களும் படி.ச்கிறவர்களும் உபந்நியாஸம்செய்கிறவர் 
களும ஆதரிக்கறவர்சளும் இந்தப் புஸ்தகத்தை ரகத்தில் 

ந் 

ஸம். ரக்ஷிச றவர்சளம் ஸ்ரீஸ்தலசயனன்வ ” (மி.பின் சருணை.பினால்



30 மல்லாபூர ஸ்தலபுராண கருக்கும். 

இர "லாகத்தல் எலைசெ.ஃவறங்களாடன் வாழர்து பாலாக 

த் டவ் பிரமாக் சததைப் பெருவார்சள். 

ஸ்ரீப் ஹ்மாண்டபுராணம் 

ஷேத்திரசாண்டமில் ௮ ஸ்கியஸத சஸம்வாதமான 

WAT IC mp ERT rant SH சு நக்கம் 

ip De DO Dp, 

எத தி தொல 

ஸ்ரீஸ்தலச ஈநபரப்ரஸ்மே ணநம : 

ஸ்ச்பூவரரணஸ்வாமிதேநம * 

பூதந்தாழ்வார் தீருவடிகளே சரணம். 

We SS ம 

AWW
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ஸ்ரீஸ்தலசயனபாப்ரஹ்மணோம :! 

திருக்கடன்மக்லைக் 

கையிங்கரிய ப்ரகடனம். 

Oa men 

என்த ! நலமக கை Gui Sev கொண்டான் 

வான, La Ufo Dy ol ME YES Fo வலங்சொள்ளக் 

கீன௰ன் டன்மல் லத சலசயனழ் இுரைகின்ற 

ஞான ழ் ஷொ.ரிபுருவை அளைவாரென் Quasar. 

விண்டாரை வென்றாவி விலங்சண்ண மெல்லியவார் 

சோண்டாடு மப்லால மம?லர மெஞாமர்துக் 

சணடானாம் ஈடன்மல்கைச் தலகடனு உறைவாரைக் 

கொண்ட டு உடர்சுடையா ரவரெங்கள் ுலதெய்வமே. 

avy ஞ்ஞா। னம். 

ஸ்ரீய: ப Feu R ஸ்ரீமா சாராயணன் டரம பத$இல் "த 

Ru pester *: விண்ராட்டவர் நூசுவர் 7? என்றபடியே 

தன்னிடம் மூப்பரும் ௮௫ றைய மில்லாத வருமென்றுமலீலா 

விபூதி] பள்ளாரோ ஸம்ஸ் ர ஸ்: தியில் கூழு கோப்படுகிறார் 

களே அவர்களுக்கு மந ட்டி அவாள் வ்ரோதிகளைப்போ 

க் அவ எள் மபேஷிசங்களைத் தந்தால்தான தனது * ஸெள 

ஹாாக? நாசலிய கல்யாண ருணச் சள நிறப்பெறுமென்றும் 

இரு௨ளம்பரறி இருக்சடன்மல்லையை நாடிவர்து குடி புகுர் 

தீ. ரம பகவத் பக்தியில் றாத பாகவதர்சளனைவரும் அறி 

ரத விஷயமே! இம்மல்வாபு 7 ஸ்லபுராணத்தை இரண்டாவது 

முறை வெளிப்படும் இபசவத் பச்திபிலீடுபட்டு ஸ்ரீஸ்தல 

சயனப் பெருமாலுக்கும் நிலமக்லாத் தாயாருக்கும் குரும்பூர்



to
 

Drape urtae "ரியா அக்ஷ்க்ஷ்பா பாதாம் rip சல் கொண்டி 

யாத கெலமாயிருக் த டண் யை சுமார் 800 ரூபாயில் 

புதுக்க சமாப்பிழ் , விட்டா, மெ. சுவாமிகள், 

நில .ங்கைத் தாயாருக்கு சுக்கரவா..ந தோறும் உற்சவம் 
சடர்து வருஈ-றபடியால் ஷி. உதஸவ காலத்தில் தாயாருக்கு 

நூதனமாக மசா மண்டபமொன்று Super எண்ணகசொண்டு 

தற்.சாலம சரூங்கல்வேலையில் சுமா£ 5000-ரூபா வரையில் Rev 

வழித்து டி ஷகைக்ஈரியம பத்தி செய்விக$ சுமா ரூ. 1,000 

செல்லமென்றும யாதித்த தன் Gu Bene I Zev ழூ மண்டப 

கைங்கரியம் பூர் த்தி செயலிசது பாசவத கோஷ்டிகளுடன் 

கேத்தி2ராத்ஸவமாக சேவிச்க இலேரித்திருறெ டியால் 2” 

ல பாகவதாசளும் ஸ்ரீமான்௧ளும் இருபா 2ராகசம் வைத்து 

தானிய கூூலமாயும் ரொக்ஈமாயும் எவ்விசத் திலாவத ம் தாங்க 

ளம் தங்கள் பர்.துமித்திரர்சளா்கு புருஷசா:ஞ்செய்து ஷி 

கைங்கரியததை சலைச்கட்டி வைப்மீர்களென்று கருதி ழூ 

ஸ்தல புராணச்சை சரும்பூர இராஜசோபாலாசாரியர் சுவா மி 

கரசகு கைக ரியார்ச்சமாச அசசட்டனம். இஇல் எவ்வித 

அபசாரமிருர்ச போதிலும் கூமிதது டை சைங்கரியததை 

தவேசட்டிவைகசம் திருவுள்ளார்ள்ள ஸ்ரீமான்சள யாவரும் 

தாங்கள் தள்சள் சக்தியானுசாரம் இஞ்சித்கரித்து ஸ்ரீஸ்தலசய 

னப்பெருமாள் இருபைக்கு பாத்திரராசு இவடர ஸெளக்யெல் 

களை யனுபலித்து பல்லாண்டு வாழ்வார்களாக, 

திருக்கடன்மல்லை, இப்படிக்கு, 

[90% ஸ் து 
பிப்ரவரி.சீ£ 10௨. தாசானுதாசாகள. 

ஐம்தத்ஸத்.
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