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மண்ணிப்படிக்கரையென்பது, சோழவளசாட்டிற் காவிரிமாகதியின் 

வடக்கேயுள்ள பாடல்பெற்ற சிவஸ்தலங்கரள் ஒன்று ; பண்டைச்காலச் 

தில் மண்ணியாற்றின் படி.ச்சரையிலிருச்சமையின், இஃது இத்திருநாமம் 

பெத்றது. மிக்க அருகேயோடியமண்ணியாறு இத்திருக்கோயிலைச் இதை 

யாதபடி. பல.நாற்றாண்கெளுக்குமுன்பு ஒதுக்கி வெட்டிவிடப்பட்டதெனவும் 

அஅிகாரணகத்கால் இத்தலம் பழமண்ணிப்படிக்கரையென்று வழங்குமென 
வும் சொல்லுவர்; தேவாரத்தில், இக்சலம், ““பழமண்ணிப்படிச்சகரா'' என்று 

கூறட்பெற்றிருத்சலும் இவ்வுண்மையை விளக்கும். இதனால், ஸ்ரீசுச்சரமூர்த் 

இசாயனார் காலத்திற்குமுன்னமேயே மண்ணிஈதி ஓதுச்சப்பெற்றதென்று 
“ிதரிகின்றது. இருப்பைப்பட்டு அல்லது இலுப்பைப்பட்டு, மதூாகவனமென 

பும் இதன்பெயர் வழங்கும்) [பட்டு - ஊர்; மதூகம் - இ௫ப்பைமரம்,] 

இத்தலச்தஇற்குரிய விநாயகழர்த்திகள் இருவர்: 

௧, வலம்புரிவிசாயகர். ௨. நடனவிராரயகர். 

ஸ்வாமீ, ஐந்துமூர்த்திகளாக எழுச்தருஸியிருக்இன்றனர்; அவர்கள் திரு 

சாமங்கள் : 

5, படி.க்கரைகாயகர். ௪, பரமேசர், 

௨.  நீலகண்டேசசர். டு. மகதஇசர். 

௩௨,  மூத்இசர், 

அம்பிகைகள் இருவருளர்; அவர்கள் திருசாமங்கள்: 

௧, மர்கலகாயக. ௨. அ௮முதகரவல்லி. 

தீர்த்தங்கள் முன்று: 

௧, பிசமதிர்த்தம், ௩. கொள்ளிடம். 

௨...  மண்ணியாறு. 

ஸ்தலவிரக்ஷம், செய்வவிருப்பை. 

வழிபட்டுப் பேறுபேற்றேர் : பிரமதேவர், பஞ்சபாண்டவர் முதலி 

யோர்கள். 

இத்சலத்சைச்சார்ர்சஸ்சலம், காகபுரமென்பது, அவ்வூர், இக்காலத்து 

மணன்மேடென்று வழங்கப்படுஇன்றது, அதில், 
ஸ்லாமியின்திருகாமம்............ 'நாகலிங்கம். 

அம்பிகையின் இிருசாமம்................. சுந்தரவல்வி, 

GAB BD. 1... ப ப ப பபப பபப நாகதீர்த்தம், 
ONG FORD யய ப பப்ப பவட வவ வட்டவடிவ வடட புன்னை.



௬ முகவுரை, 

வழிபட்டுப் பேறுபெற்றோர் ஆதிசேடன், தேளமீயரமுணிவர் முத 

வலியோர். 

இதனை வடமொழி முதனூலிலிருர்துபெயர்ச்து இனியசெய்யுள்சடை 

யாக இயற்றியவா, திருவாவடுதுறை ஆதீனச்து மஹாவித்துவாளாயெ திரிசிர 

புரம், ஸ்ரீமீனுட்சிசுந்தரம்பிள்ளேயவர்கள். இச்நாலை இயற்றுவித்சோர், 

ஷூ. ஆனேததுவித்துவானும் அதனைச்சார்ர்த Faas Br oC. es Bo 

பரிபாலககிர்வாககர்களில் தலைமைபூண்டொழுட விளங்கெவருமான ஸ்ரீகனக 

சபாபதிழனிவசென்பவர். செய்வித்தகாலம், இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய 

௪௦ - வருடங்களுக்கு முர்தியது* 

லாடசிரியர்பெயரைச்சகேட்கவே யாவருக்கும் இர் நாலின்பெருமை சன் 

குவிளககுமாதலின், அதனைவிரித்தெமுது சல் மிகையென்.று இங்கே நிறுத்து 

இன்றேன். அனாலும் அனுபவரித்தமாதலின், ஒன்றைமட்டும் எழுதும்படி. 

என்மனம் தூணடுின்றது; அஃதாவது, படித்துச்கொண்டிருக்கும்போழு.து 

வேளொன்றில்,. படிப்போருடைய ஞாபசத்சைச்செலுச்சவொட்டாமற்சே 

ய்து மற்றதால்களிலும் இச். ரால் ஈயம்படத்தோன்றுமென்பதே, 

தம்முடைய ஆதீனவித்தவானாலியற்ரப்பெற்றதும் செவ்வியதும 

இவ்வரிய நாலைப் பலர்க்கும் பயன்படும்படி. ௮ச்சிற்பதிப்பித்து வெளிப்பட, 

தும்வண்ணம் செய்வித்த, திருவாவடுதுறையா$னேத்சலைவ! களும் வித்வல் 

ஜன பரிபாலகர்களுமாகய ஸ்ரீமத் அம்பலவாணதேசிகரலர்களுடைய பெ 
ருதசைமையும் அ௮ன்புடைமையும் ஒருபொழுதும் மறச்சற்பாலனவல்ல. 

வேண்பா. 

எணணிப் படி.த்திடவே யின்றமிழிற் ரொல்சதைதான் 

மண்ணிப் படிச்சராக்கு வாய்ச்தசே - உண்ணுசமிழ்க் 

கர் தரமோ வென்னக் கவிமழைபெய் மீட்டு 

சு ௧ரரா வல்லோன் சொல, 

சென்னபட்டணனம் இங்கனம் 

98.4.07. வே. சாமிநாதையன்,



மண்ணிப்படி_க்கமை. 

ஸ்ரீசுந்தரமூர் தீதிகாயனா 
தேவாரம். 
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LIGHT - நட்டராகம் 
+ 

தீநச்சிற்றம்பலம். 

முூன்னவ னெயகள்பிரான் முதல் காண்பரி தாயபிரான் 

சென்னியி லெங்கள்பி.ரான் *றிரு நீல மிடற்றெம்பிரான் 

மன்னிய வெங்கள்பிரான் மறை நான்குங்கல் லானிழற்ழ்ப் 

பன்னிய வெங்கள பிரான் பம மண்ணிப படிக்கரையே, 

அண்ட கபாலஞ்சென்னி யடி. மேலல ரிட்டுகல்ல 

தொண்டங் கடிபரவிக தொழு தேததிகின் மூடுமிடம் 

வெண்டிங்கள் வெண்மழுவன் விரை யார்கதிர் மூவிலைய 

பண்டங்கன் மேயவிடம் பழ மண்ணிப் படிக்கரையே. 

ஆடுமி னன்புடையிீ ரடிக் காட்பட்ட தாளிகொண்டு 

சூடுமின் ரறொண்டருள்ளீ ௬ம ரோடெமர் சூழவந்து 

வாடுமில் வாழ்க்கைதன்னை வருந் தாமத் நிருக்தச்சென்று 

பாடுமின் பத்தருள்ளீர் பழ மண்ணிப் படி.க்கறரையே. 

அக(ுதலை யேபுரிரந்தா னவை wa sr apQaud era 

QaO ado Guyhisrer Qa ருஞ்சிலை காணியிற்கோ 

னடுதலை யேபுரிக்கா னரி கான்றிட்ட வெச்டில்வெள்ளைப 

படுதலை யேபுரிக்தான் பம மண்ணிப் படி.க்கரையே. 

உங்கைக ளாற்கூப்பி யுகந் தேத்தித் தொழுமின்றொண்டா 

மங்கையொர் கூறுடையான் வா னோர்முச லாயபிரா 

னங்கையில் வெண்மழுவன் லை யாரகதா விலைய 

பங்கய பாசனிடம பம மண்ணிப் படிக்கரையே. 

ரக சரா கணமும் ௬ இ துரு 

Ae th v பலமா பயரக்க மய ங்



௮] ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திநாயனார் தேவாரம். 

செடி.படத் தீவிளைத்தான் சிலை யார்மதிற் செம்புனஞ்சேர் 

கொடிபடு மூரிவெள்ளை யெரு தேற்றையு மேற்க்கொண்டான் 

கடியவன் காலன்மன்னைக் கறுத் தான்்௧ழத் செம்பவளப் 

படியவன் பாசுபதன் பழ மண்ணிப் படிக்கரையே, 

கடுத்தவன் மறேர்கொண்டோடி.ச் கயி லாயான் மாமலையை 

யெடுத்தவ னீரைக்துவா யரக் கன்முடி. பத்தலற 

விமிக்தவன் கைநரம்பால் வேத இேதங்கள் பாடலுறப் 

படுத்தவன் பால்வெண்ணீற்றன் பழ மண்ணிப் படி.க்கரையே. 

இரிவன மும்மதிலு மெரித் தானிமை யோர்பெருமா 

னரியவ னட்டபுட்ப மவை கொண் ।_டி. போற்றிஈல்ல 

கறியவ னான்முகனு மடி யும்முடி காண்பரிய 

பரியவன் பாசுபதன் பழ மண்ணிப் படிக்கரையே. 

வெற்றரைக் கற்றமணும் விரை யாதுவிண் டாலமுண்ணுச் 

அற்றரைத் துற்றறுப்பான் றன்ன வாடைத தொழிலுடையீர் 

பெதற்றரைப் பித்தரென்று ௪௫ தேன்மின் படிக்கரையுட் 

பற்றைப் பற்றிகின்று பழி பாவங்க டீர்மின்களே. 

பல்லுயிர் வாழுக்தெண்ணீர்ப் பழ மண்ணிப படிக்கரைாயை 

யல்லியந் தாமமாத்கா ரா ரூர னுரைத்தமிழ் 

சொல்லுதல் கேட்டல்வல்லா ரவர்க் கூக்தமர்க் குங்களைக்கு 

மெல்லியு ஈன்பக மிடர் கூருத லில்லையன்றே, 

திருச்சிற்றம்பலம்.



டே 

கணபதிதுணை. 

9 ௦ ௦ 9 ஓ 

மண்ணிப்படிக்கணைப்பு. சாணம், 

டட ட அதை வடட 
HL OT UT Lp S Bs 

fo 

வலம்புரிவிநாயகர். 

மாமேவு வலம்புரியி னருள்பெருக வத்துவிச மாண்பார் முத்தி 

நாமேவு வகையளிப்போ முமக்குயிர்கா ளெனச்தெரிக்கு உலமே மானக் 

மேவு வலச் தழுவ மதம்பெருக சாசியொடாச் அதிகை கொண்ட 

வோமேவு வலம்புரிக்குஞ் சரத்தினிரு சாட்கமல முன்னி வாழ்வாம். (5) 

படிக்கரைநாயகர். 

ச்த தாமரைப்பூ வுரியானுங் கரியானு நெடிய வானச் 

பூத் க மற்றோரு முற்ரோரும் பெருவரங்க ளிறைஞ்சு யெய்தக் 
பூக்க விருப்பைவன விருப்பைவன மெனப்புரிவோன் கலைநி லாவிற் 

ச்ச மூடி.ச்சராகொள் படிச்கனாகா யகன்மலர்ச்சா டலைமேல் வைப்பாம். 

நீலகண்டேசர். 

ஹ்யமறை யாகமங்க சொருவெமே பிரமமெனக் தூத்றக் கேட்டு 

மாயவனா இயபசுக்கள் பிரமமென வழல்பசுக்கண் மயச்சச் இீர்ப்பா 

னேயமிகு கருணையினா னீலகண்டே சு.ரனெனும்பேர் கிறுவி மேன்மே 

லாயவள மதூசவனச் தமருமொரு பெருவாழ்வை யடுத்து வாழ்வாம். (௦) 

pada i. 
மூண்டபெருங் காதலிஞற் றவழுயலும் பல்லுயிர்க்கு முச்இி நல்கு 

மாண்டகைமற் ஜ௫ெொரு தானே யென்றுணா முத்திச னாய சாமம் 

பூண்டளவா வளமலியு மிருப்பைவனச் தினிதமரும் புராணப் புத்தேள் 

சாண்டகைய சேவடித்தா மராமலர்மேல் விரைமலர்்அரம்ச் சனிர்து வாழ்வாம். 

பரேமசர். 

அ௮ரையேறு தோலுழுவைச் கஞ்சாது முரட்குரங்க மங்கை தாவப் 

புரையேறு விடவரவிற் கஞ்சாது முடி.மதியம் பொலிர்து லாவ 

வுரையேறு திருமேனித் தழற்கஞ்சா திசழிமது வுறைப்ப சாளும் 

வினாயேறு மதாசவனத் தமர்பாமே சனைப்பணிர்து விரும்பி வாழ்வாம். (இ



2. மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

ல. 0 & & # fi, 

ஒப்பாரு மிக்சாரு மில்லானென் ரூரணங்க ஞராத்தஜ் கேற்ப 
விப்பாரும் விண்ணுலகு மெடுத்கேத்து மக£ச னெரும்பேர் பூண்டு 

தீப்பாரு மறிவினருஞ் சங்கையறச் தழலங்கைச் தலச்தி னேர்இக் 
கப்பாரு ம.தாகவனங் குடிகொண்ட பெருமானைக் கருதி வாழ்வாம். (௬) 

மங்கலநாயகி. 

இருவரும் பெருமான்றன் கண்ணிருபா லுந்தழுவி யிருக்கற் கேற்ப 

வொருவருமற் ஐவர்மனையார் தண்கணிரு பாலுமரீஇ யுவப்பு மேவ 
வெருவருமற் றனையானை யருவிடத்தும பிரியாமன் மேவி யார்க்கும் 

பொருவருமங் கலமளிக்கு மங்கலரா யகமலர்த்தாள் போற்றி வாழ்வாம். (௪) 

அழதகரவலலி, 

ஒங்குபுகம்ப் பெருங்கணவனண் கரத் மமர்நீத கம்சரத்தி னொெளிச்ச கஞ்சா 

சிங்குபுபி யினா௦கனை மாற்றுமரு௩் தெனவுமுது திரைறீா வைப்பில் 

வீங்ருமுமிரப் பொருட்டமைத்த தென்னவுஙகைச் தலச்சமுூச மேவக்கொண்டு 

பாய்குபெறு மழுதக.ர வல்லியெலும் பெயர்படைக்தாள் பாசம் போற்றி, (௮ 

சபாநாயகர. வேறு. 

சாடுதற் கெகசெ்க இம்சை கைக்துமா னணங கொள்ளப் 

uae ge டெல மூவா மிரவரும் பற்றிப் போற்றிக் 

கூடுஈம் செழெ.௫ வன்பிற் குலவமா மேவன் மன்று 

ளாசெப் கெடுச்ச பாத மல்லது கதிவே றுண்டோ. 

சிவகாமியம்மை. 

தண்ணிய கடல்குழ் லைப்பு மூகலிய தானர் சோறுங் 

கண்ணிய பயிர் ளெல்லாஞ் சிவத்தினைச் காமுற் நெய்த 

வண்ணிய சாவே சாரும் றஐருணட மமைய Cars wid 

புண்ணிய மலர்ப்பூங் கொம்பைப் போர்றிவாழ்த் தெடுத்மல் செய்வாம். («0 

தக்ஷீழைர்த்தி. வேறு, 
நூலா னாவந்தப மூணியர் கால்வரு 

மூலவா மமங்காச் தேர்தி மொய்வட 

மூலஉாஞ் சையினமர் மூக்க ணாற்புய 

மூலவா சிரியனை முன்னி யேத்துவாம். (es 

வயிரவக்கடவுள். 

மறைகமம் பரிகல மலர்ச்கை யேந்துபு 

கறைகமமழ் பிர்சைதேர் கடவு டாட்டுணே 
சறைகமழ் சமலமெசக் சாளும் பூத்திட 

ஹேறைகமழ் கராதவென் மனத்து முத்தியே. (௧௨



கடவுன் வாழ்த து. 

நடனவிநாயகர். வேறா. 

பொங்குபல் லுயிரு மின்ற புனிகையார் தஇருக்சண் சாத்தப் 

பொங்குமா னக்தக் கூ.சஐப் புரிகரு பிரானு மூள்ளம் 
பொங்குமா காவி னோக்கப் புவியெலாங் கரப்ப வோங்இப் 

பொங்குமீர் ஈடுச்கூத் தாடும் புகர்மூகக் களிற்றை யுள்வாம். 

phe dee ay ar. 

திராதரு கடலிற் ரோற்றுர் தெய்வகப் பெண்ணை வேட்டுப் 

புரைகரு காட்டு வாழப் புக்கமா னாணங் கொள்ள 

வரைகரு பெண்ணை வேட்டு வரையெலாங் காணி சொண்ட 

விரைதரு கடப்பர் தண்டார் வேலவற் சண்பு செய்வாம். 
oe SHES HC wo ft. 

மதலையர் சொடைசூம் வேணி வாணிலா வெறிப்ப வைகு 

மூசலைமூற் சண்டு வைகு மொய்ம்பினாம் பிரமன் சொங்கைச் 

கலைய இருவாழ் மார்ப னாதஇயர் செறிச்து காளம் 

விதலையி றஐனைஞமுழ் காண விளங்குசா யகன்றாள் போக்றி, 

௮கத்தியழனிவர். 

உமைநிக சொருத்தி யுள்ளா ரூலோபாமுத் இறையே யணன்ளா 

ணமைகிக ரொருக்கத ணுள்ளா னலத்தமிமழ் மூனியே யன்ன 

னணிமையவ ரறிமி னென்னா வெர்தையே யருளிச் செய்யக் 

சமைமிரு தவப்பே றுற்முர் கழலிணைக் கன்பு செய்வாம். 

திநஞானகம்பநீதழர்த்திநாயனூர். 

கொன்மணங்் கஞநற்றுர் செய்வச் தாமரைக் குடிகொள் செம்மல் 

பொன்.மணம் புணர்ந்தோ னாதிப் புலவர்சங் குமாமே மாறத் 
தன்மணங் காண வம்தார் யாரும்லீ டென்னும் தைய 

னன்மணம் புணரச் செய்க காயகற் கன்பு செய்வாம், 

திருநாவுக்கரசு நாயனார். 

ரூலதிசைச் சோளி லேற்றுஞ் சும னஞ்ச முண்டு 

நீலத்தைக் குமைக்கு மேனி நெடுங்கரி வணங்கக் கண்டுஞ் 

லக்கை யுடையா ரேத்துஞ் வபெரு மானே பென்னச௪ 
கோலச்தைசக் கொண்ட செம்மல் குளிர்மலர்ப் பாதம் போற்றி. 

சுநீதரமுர்த்திநாயனூர். 

நீண்டவ ஸனின்னுக் தேரா நின்மலச் கமலப் பூக்தா 

ளாண்டவன் கொண்ட வாறே யடியருங் சொண்டா மொென்னப் 
பூண்டவன் புடைய மாத நிருவரைப் புணர்ச்து மேவு 

ஜேண்டவன் புடைய ஈம்பி பசமலர் முன்னி வாழ்வாம். 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(மி



ச 2 மண்ணிப்படிக்கணாப்புரா ணம். 

மாணிக்கவாசகசுவாமீகள். 

அளவரும் வருத்த மெய்தி யனைவரு மடிமை யாகுர் 

தளவரும் பனைய சூ..ரற் றையலோர் பாகன் மூனே 

வளவருவ் கூடை சட்டி மண்சுமர் தடியும் பட்டுப் 
பிளவரு மடிமை சொள்ளப் பெற்றவர்ச் கடிமை செய்வாம். 

சண்டேசுரநாயஞுர். வேறு. 

அறச்சை சோக்கு யரிய தனைப்புடை 

இறத்தை யுற்ற சாஞ்சி gs wr eure 

புறத்தை யுற்றிடப் போக்கிய சாள்சிதைஇ 
நிறத்தை யுற்ற நிமலனைப் போற்றுவாம். 

அறுபத்துழவர். 

வஞ்ச மாதி மருவிய தேனுமெண் 

னெஞ்சு மோர்புடை நின்.றுற வாழ்வா 

னஞ்ச மார்பச னற்பதப் பால்சவ 

சஞ்ச மாய AMIS SI மூவசே. 

பஜ்சாக்காதேசிகர். வேறு. 

கோலமார் தறைசை மேவுங் குருஈமச் சிவாய தேவன் 

சலமார் கருணைச் சித்தர் சிவப்பிர ௧௪ ரன்று 

ஞாலமார் தரவ குத்த வறைகயச் இருத்ச லாலே 

ரீலமார் சொடிய சாயே னெஞ்சறை யகத்தும் வைகும். 

அம்பலவாண்தேசிகர். 

இன்னியம் புலவ பேத்து மெழிற்பெருர் துறைசை சாளு 
மன்னியற் கருணை மூர்த்தி யம்பல வாண வள்ளல் 

பொன்னியம் சமல பாதம் புன்மையேஞ் சென்னி மன்னிப் 
பின்னியற் சந்தை புக்க பெயர்தரி னினைக்க லாகும். 

மற்றைச்சிவநேசர்கள், 

பண்ணவர் புகழு மண்ணிப் படிச்கரைப் பெருமான் மேய 

கண்ணசன் றளியிற் ரொண்டு புரிதரு கடப்பாட் டோரு 

மெண்ணமசக் கடவுட் பூர்தாட் இயைத்இடு மற்றை யோரு 

ஈண்ணுதத் இடங்கொ டுக்கு சாயினே லுள்ள மாதோ. 

of. 

ஆக்குவித்தோர். Cam. 
வானளவு புகழ்த்திருவா வடு துறையித் குருஈமச்சி வாயழூர்த்தி 

யானபர சிவனருளான் ஞானகலை மூதற்பிறவு மமையச் கத்று 

மோனமிகு சாத்தியனாய் மிளிர்கனச சபாபதிமா முனிவர் கோமான் 

கூனன்மநதி முடித்சபிசான் மதூகவனப் புராணநீ கூறு கென்ன. 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(2m) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௪)



இருதாட்டுப்படலம். ௫ 

அவையடக்கம். 

அ௮ன்னவன்றன் மொழிமறுக்கற் சஞ்சியறி விவிசாயே னளவா மேன்மை 

பின்னியவம் மதாகவனப் ப. ரரணவட மொழியைமொழி பெயர்த்து சாளு 

மின்னிசைய தென்மொழியாற் பாடுதலுற் நேன்மறுவர் தஇயையு மேனுக் 

துன்னியமெய் யறிவுடையார் மதிமறுவிற்் கொள்வரெலுர் துணிபான் மன்னோ. 

G eo mr. 

நீடுபே ரறிஞர் தம்பா நிரப்பிய செவியி லோர்கி 

பாடுபா வுறமோ வென்று படிக்கை சாகர் கேட்பி 

னணாவொன் கயகை தங்கு ஈல்லநின் மூடிமேன் மண்ணோ 

சாடுந்ீ ர௬ுறுவ சென்னை யென்பன்மற் வென் சொல்வார். (a) 

  

சிறப்புப்பாயிரம். 

மூன்னு?ர்ப் பிரமன் மாயோன் முசலிய பெருவா ஞடர் 

பன்னுர் ஊளஞ்சாணன் மண்ணிப் படிக்கரைப் புசாணஞ் செய்தான் 
மின்னு சர் முகில்வி ராவுஞ் சிராமலை மேவி வாழ்வோன் 

லறுன்னுசர்ச் தமிழ்மி ஞட்டி சுந்தர ராவ லோனே. 

ஆகத்திறாவிருச்சம் - ௨௯. 

  

ஓ ௦ 

BH ore Out owe. 

எப ணை (02) அணையை 

குணகடல் குமரி யாறு குடகம்வேங் சடமென் றிங்கான் 

கணவிய வெல்லை யாக வமைந்ததென் றமிழ்சா டென்னு 

மணமலி கூச்ச லாட்கு மாமதி முகமே யாப் 

புணர்தரு சோழ சாட்டின் வளஞ்சில புகல லுதற்றாம். (க) 

Cia ga ow td, 

௮ண்ணலா ரினிது மேய வருட்பெருஞ் சேய்ஞ லூர்பூங் 

கண்ணசன் புகார்தென் னாரூர் கோழியொண் கரு, சென்னு 

மெண்ணமை ஈகசோ ரைந்து முடி.புனை யிடமாச் கொண்ட 

புண்ணிய வளவர் செங்கோற் பொலிவுடை யதுகீர் சாடு, (௨) 

பாலியும் பெண்ணை யாறும் பரச்செழு பொருரை யாறும் 

வாலிய வுள்ள சாட்டின் வரம்பயில் பொன்னி யாறு 

கோலிய சாடி. கொன்றே குளிர்புன னாடென் தஜோர்பே 

சாலிய வமையு மென்னி னதன் சிறப் பெனைத்தா ராயின், (my



௬ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

மழைழைவளம் 

தமமைழூ ரிறைவன போறத தழைகதமா தியாக ராசா 

செமமைசே சாரூ மேவிச இகழதரு சோம காடடை. 

லவெமமைதாச சளிபபா மெனறு வியமமாசெமு மேச மெலலா 

மூமமை£8£ மூகஈது மாக முமமழை பொழியா நீறகும 

கா விரி நதிவளம் 

மழைவளம வறசச போத ம உராசர௬ மருவி யாய 

விழைவள மரூகு ஈலகும விணடவழ குடுமி யோங்க 
ஓுழைவள மழைய ரூது பொழிதலா ஓுயிக ரயயத 

தழைவள மலியும பொனனிச தடசதி பெருகா நிறகும 

வெணமலா பனியிற சூழப பொடுதரு விணடோய முனறங 

கணடில ரிமயக குனறங க௫கருமக ருனற நீனறுக 

தணமலா குணததிற ஜசேனறித சனாமிசைப பசவும பொனனணி 

பணமல ரரமுதச இஞ்சொற பாயபுக முமையா ணேரும 

வனாயினின் திழிகது காளு மலாதரு பொலிவிற ரூ 

விஷாபல வமையத தாஙகக சாதுமே sealer ove 

விரைபல வணடு மொயபப வினமக வளாவிச சணணென 

ுரைபுகழப பொன்னி ஈனனீ ரலரெனற சொப்ப மேவம, 

பலஓயி ரதி வாழும பணபினாற புவன மாகி 

ஈலலபோ சகஞ்செ றிஈக உகனமையின லாரி யாட 

யொலலையி லெஙகும பாயு மூணமையி னமபு மாய 

தெலலையின மணிகள வாரி யெறிச துலாம பொனனி' Psst, 

திராமட மகட்கு வானா சவழமவரை சென்னி யாகப 

புரையதி ஸினறும போதும பொனனியொண கண்ட மாக 

வுரையதி னிருகூ ரூ யொடு குரீ£ தொடி.சகை யாய 

கனாதரு மிசனாற பாணி யெனறனா கநறு ளாமே 

விளம்புமக கரங்க ணினறும விரலபல களைசகா வலெனென 

வளமபடு மரி லென்று மபிபுனன மூளளி யென்று 

மூளம்பிணை மணணி யெனறு முவைமூாள லாக வெணணில 

வளமபயி னதிசள பலல விரனா ௦23௩ இளைதச௪ மாதோ. 

Wb on oor ul Tr my 

மொழிதரு குடிஞை யாய பலவுளு மூருகப sC sor 

பொழிதரு கருணை யாலே யழைசதிட்ட போரித மணணி 

வழிதரு வெளள மேனமை வகுபபவா யாவ ரனனோன 

செழிதரு முருவுஞ சீரு மெனசசிறஈ கோங்கு சாளும, 

(௪) 

(௫) 

(௪) 

(67) 

(௮) 

(a) 

(௧௦) 

(௧௧)



இரு நாட்டுப்படலம். 

மண்ணிருற் குழனஞ நிச்ச மகருக டொறும்பு குர்து 
அண்ணிய பெருங்கா லேறிச் சாற்றருஞ் சிறுகால் புக்சுப் 

பண்ணிய வயல்க ளெல்லாம் பாப்ச்சன வளனவைக் கேற்பப் 

புண்ணிய வளவைக் கேற்பப் புராரிச னருள்பாய்ட சென்ன. 

உழதேதோழில்ழதலியன. 

மருவிய சோழ காட்டின் வண்புக மிகவே யெள்னப் 

பொருவில்பல் கழணி சோறும் புச்கமண் புனலை கோக்க 

வெருவரு சாஞ்சு லேர்க்சால் வியறுகம் பகடு பூட்டி. 

யொருகையிற் ரூர்க்கோல் வாங்கி யுழூகொழின் முயன்ளார் மள்ளர். 

குடதிகை யிருந்து சேே Gaurd Sea ais gp 

வடதிசை யிருக௯ கேே தென்றிசை மருவ வுய்த்துக் 
தொடர்படைச் சானெ ருங்கப் புன்முத ஜெலைக்து மாய 

வடர்கருஞ் சேறு Deu grr மைகுமைச தென்ன வம்மா, 

தவலரும வரம்பி ஷேரக்கக் தவாதுகய கறிந்து மீ.இிட் 

டவலொடு மேடு இர் சமம்பரம் பதா லாக்கிக் 

கவலருஞ் செம்மை வெண்மை சென்முளை களித்தி யானைச் 
சுவலிறை தன்னை வாழ்த்திச் கொழுதுவித இனர்செய் தோறும். 

வயலெனுச் தாழி தம்முள வளவிய ஈறுமீ ©) rer so 

மியலுறு பசுநீர் தேக்கி யினியமென் மூளைக ளென்னுஞ் 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

செயல்கொள்வெண புடைனவ யேய்ச்துச் இகழ்கரப பசப்ப தோர்ச்தே 

யுயலுற வகச்கீர் பாய்ச்சம் சொறும்பசப் புயாகத தன்றே. 

நிறைபெருஞ் சாயக் தோய்ம்த நிகழ்பகங் கலைக ளெல்லா 
மறைவிலவ் விடம்இ னின்றும் வாங்டுப்பல் விடத்துய்ப் பார்போற் 

குழையஇு பருவம் வாய்ச்ச நாறுகோ றப்ப றித்து 

முஜஹைபல சகமனி தோறு ஈடுவமான் முயன்று மள்ளர், 

பத தபன் முகலுங் கட்டுப் பட்டசோர் மெலிவி ளாலே 

மதித்தவவ் விடத்துச் சற்று வாட்டமுற் றதுபோற் சாய்ந்து 

இதித்தநீர் பாய்ச லாலே கிறப்டற நிமிர்ந்த பின்ன 

ரு.இித்தபல் களையு் சோன்றி uy of dis தெழுர்ச மாதோ. 

களை கட்டல். 

களைகளை பருவ நோக்கிச் கடைஞர்க மேவல் போத்றி 

வளை கெழு தளிர்க்கை மாச ரனமென வயலும் புக்குத் 

தளையவிழ் கமலங் கொய்வார் தம்முகம் புனற்கண் படின்னு 

மூளையெனச் தெறக்கை நீட்டிக் சாணுரறு கொளிச்ச சென்பார். 

எங்கடஞ் செய்ய வாயோ டு.கலிய கழுநீர் யாங்கள் 

வெங்கொலை புரிச் கஞ்சி விகசியா சொடுங்கச் கண்டு 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௪௮) 

(௧௯)



வ] மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

மூங்கடம் வலிமை யென்னே யொண்கம லய்கா ளெங்க 

ஒங்கள்வாண் முகங்கள் கண்டு மலர்ந்துளீ ரென வப்பார், 

இன்னபோ தஇிதுவாய் மூடி யிருத்தலை ஈம்ப வொண்ணா 

தன்னமென் னடையிர் காடீச் sec hyo Gare go சோன்று 

முன்னமே யடனன் றென்று முருக்கினர் கழுநீர் முற்றும் 

பொன்னவிர் சுணங்கு பூக்க பூண்முலை புழச்தி மாயே, 

புக்கில்பெற் றுறையு மாயிற் புண்டரீ சச்தோ டாம்பன் 

மிச்சபல் சிறப்பு மேவு மேதினி யொருங்க வரவுச் 

-தொக்ககெற் பயிரி லாய தச்சில்பெற் றமர்த லாலே 

5க்கதம் பெருமை தீர்ந்து ஈலிச.ர லுற்ற வன்றே. 

உரியஈல் லிடத்து மேவி ஓும்பகோ னயன்மா லேஜேர்ச் 

கரியவன் முடிமே லேறு மம்புயங் கழுநீ ராதி 

யூரியகல் விடக்இர்ர் திங்ங னுறைதலா லிழிர்ச சாதி 

யரியமர் தடங்க ணல்லா ரடித்துவைப் புண்ட மாதோ, 

களைகளை சொழிலி னின்ரூர் கையகப் பட்ட மினும் 

அளைபுகு குளிரு மற்று மாயிடை யகலக் கொள்வார் 

விளைகர மிவைகண் மேவில் வேட்டபல் புள்ளாங் கூடி. 

வளை ௪.ரப் பயிரைச் சாய்த்து வருத்துமெணன் றுணர்ச்தார் போல, 

பயிரின் விளைவு. 

வறுமைகோய் மடியி லாநுண் மதியினன் சல்வி போலத் 

தெறுகளை பலவுச் Stes பயிரெலாஞ் செழிப்புற் ஜரோரங்க 

யுறுகருச் சுமந்து காலச் தொருங்குற வீன்,று தூறு 
மறுருற முதிர்ந்து காய்த்து வளைக்கன வயல்க டோறும், 

நேலலரிதலவழதவியன. 

௮ரிதரும் பருல கோக்கு வே.தின மங்கை வாங்கி 

விரிதரு திண்டோண் மள்ள ரரிர்துமேன் மேலுஞ் சாய்த்துப் 

புரிதரு காணிற் கட்டிப் பொலிகளஞ் சுமந்து சேர்த்துப் 

பரிதரு மேரு வென்னப் பற்பல போர்கள் செய்வார். 

உடலுயிர் பிரிக்குங் கூற்றி னோங்குபல் போருஞ் சாய்த்துக் 
கடல்ப. ரர் தனைய காய கருங்கடாப் பிணைத்து மேல்விட் 

டடலுற ஈடத்தி வைச்சோ லகத்றிகெற் குவித்துக் தூற்றி 

விடல்படா தளவு கண்டு வேர்தலுக் கூரிமை சல்க. 

மழையவ ராதி யோர்க்கு வழங்குவ வெறுப்ப வீசிக் 

குறையறு மெச்சம் வாரிக் சொண்டுபோய் மனையி லுய்த்து 

மூறைகொடென் புலத்சா ராதி மொமிரச்சபல் வபையா ரோடு 

நிஜைமூழ் திளைப்பசத் அய்த்து கிரம்பிவாழ் குடிச சங்கும். 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭௪) 

(௩௮)



இரு தகரப்படலம். Fh 

கர்திரல் வளங்கொள் வாருங் சதலிசல் வளங்கொள் வாரும் 

ue Bul னமைக்த சேமாப் படுபல ௨ளங்கொள் வாரு 

ஈந்திய மஞ்ச ஸிஞ்சி ஈகுபல வளவகொள் வாரு 
மூர்திய கருப்புக் கட்டி. முதற்பல வளங்கொள் வாரும். (௨௯) 

இவர்பலர் அவன்றி காளு மிணையில சாஇ ஈன்மா 

அதவர்பலர் நெருங்கக் கற்ற சான்றவர் செறியப் பொன்செய் 

பவர்பலர் பொலிய சாளும் பண்புசால் சோம காடாய் 

குவர்பலர் சொலப்புச் காலுங குறைவு தியானென் சொற்றேன். (௩௦) 

திருகாட்டூபப்படலம்முற்றிற்று,. 

ஆச ததிருவிருத்தம் - OH, 

இரு நகரப்படலம், 
OCH ere 

  

பண்டுதவம் புரிந்தவேே பண்பினமர் வதற்டெமாய்க் 
தொண்டுபுரி பெருக்சகையார் துறப்பரிய தூய்மையகாய்க் 
சண்டும௫ம் தரவெவருங் காதலிப்ப தாய்ச்சிறக்கும் 

வண்டுமு ரல் பொமழில்புடைசூழ வளமண்ணிப் படி.ச்கரையே, (௪) 

nari a ip Ga mau. 

வெயிலுறுத்ச கழற்குடைர்து மெலிவொடுருட் புகுர் தவர்கள் 

பயிலுறுத்த மற்றதையே பாராட்டக் குளிர் அவற்று ய 

குயிலுறுச்ச கூக்குரலுங கொழுஞ்சுரும்ப சோசையுங்கார் 

மயிலுறுச்ச உடமுமரு வானளவு பெருஞ்சோலை. (௨) 

இத்தகைய வளஞ்சான்ற வெண்ணிலூளைப் பெருஞ்சோலை 

மொய்தீசசெழு மலரிலுள முருகுவிரி ஈறுக்சேனித் 

கத்தகைய தருமலர்த்தேன் கைப்பதனா லளிமாசா 

வத்தமரும் தெய்வமான் மியமென்பா arent uC) sale, (௩) 

தடாகங்கள். 

கோகசகம் புண்டரிகவ குவளைகை சவமாம்பன் 

மாகவின்மற் நிவைமுதற்பண் மலர் துவன்றி மணமெழுச்து 

நாசருல சொடுதிசையோ செட்டினுஈண் ணுறவிடுத்து 
மோகமிசகப் பொலிலவனவான் மொய்த்தபுனற் ஐடம்பலவும், (௪) 

மோதியலை யெறியகறு முளரியலை தரு௪டத்.துச் 

காதியுகள் சயலெறியுங் காமரனம் பலபுகுக்து 

சோ .இிமறை தரழமூழ்கு2 துளைச் துகலச் குவவளவா 

லோதிமமோர் தடம்புகுந்தால கொருங்குகலக் குசல்வியப்பே, (டு) 

௨



௧௦ மண்ணிப்படிக்கணைப்புராணம். 

ஆடுவன மாஞ்சோலை யணிமயில்ச எதற்சசையப் 

பாவென பிரமரங்கள் பார்ப்பசற்கா யிடைவுந்து 

கூடுவன மகளிர்குழாங் குறிச்சவவர் சமச்ரூம௰ழ் 

நீமிவன மனமுவகை நிரப்புவன முகிலவைக்கே. 

வாய்க்கால்கள், 

மண்ணிரநதி யிடைக்கிளை தது வருகால்கண மலர்சுமந்து 

ஈண்ணியபல் லிடத். தமினி துறவிறரைத்து ஈயர் துவலம் 

பண்ணியமை இயினொழுகும் பார்புகழச் இருகரம் 

புண்ணியகற் ஐலமென்று புர்திகுறிக தறுபோலும், 

லா.ரணமொன் இிக்நகரில் வலம்புரியென் றுரைத்திடுஈம் 

பே ரமையப் பூணுகலால் யாமுமதன் பெயர்பூண்டாஞ் 

சரமைய வென்றுலவிச் இரிதல்போ லொலிக்கும்வளை 

நீரமைசெய் தொறுமுலவி நிச்திலயகள் பலவுயிர்க்கும். 

காலுநுமை யாசபடி. கருஞ்சோலை புடையுடுத்து 

மேலுமிகக் கவிழ்க்துகக ர௬ுட்பொதிய மேவு சலான் 

மாலுமனப் பகைஞருணர்ச் இடர்வயக்கா விடமிதஇது 

சாலுமருச் சனைக்கென்றே தங்கிளு ரைவர்களும், 

இனமுடுத்த வானவர்கண் ணேறுபடா வகைமாற்றக் 

கனமுடுத்ச பூஞ்சோலை கவிழ்க்துமூ Qa ore 

மனமுூடுத்ச சாலோடை யருகுசூழ் தலினாணும் 

வனகுடுத்த ஈகரென்றே வையமிரட் றமொழியும். 

மாடங்கள். வேறு, 

வான காடன் மகன்வழி பாடுசெய் 

ஞான மாதல கணணி லவன்புரி 

யூன மில்லையென் ஜனோங்க லமர்தல்போ 

லான மாட மளவில வோங்குமே. 

மலைசண் மாஸிகை யாய்ப்பொலி மாண்பினா 

அலைவி லாசவற் றுள்ள வொருத்தல்க 

டொலைவி லாடவர் சூழ்ச்ச பிடிச்குலஞ் 

இலைய வாநுத லாஜெனச் சேர்ச்தன. 

அன்ன மாமலை மேய வரும்பொனு 

மின்ன வாம்பன் மணியுமிம் மாசகர் 

மன்ன வாழ்தரு மாதர்க்கு மைந்தர்க்குந் 

தென்ன வாம்பல செல்வங்க ளாயவே. 

(௬) 

(or 

(4) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



அரு நக ரப்படலம். 

YE BS மால்வனா யாய பசுங கழை 

சந்த மாளிகை மேற்றணி யோங்கிடு 
பக்த மாருவ் கொழடிமரப் பண்பின் 
முந்த வேயமைக் தாயின் மொய்தக்களோ. 

wont Ciro வயஙகும் விளக்கமோ 
காத லன்னணர் கலதனு மாணிகளோ 

போதக வாடவர் கீற்ொளிப் பொம்மலோ 
Cans Gaia ளோட்டுக் இறத தவே. 

அலகண் மாகர்க ளாயுங கொழுகர்பசற் 
புலவி மேவபய் 11 GSC) oo) 1 vor Boy 
கிலவு சகாண்மலர் மாலையு நீள் சனம் 
விலகு மூகெடு வீதியிற் குப்பையே. 

wren gut Ts. 
இயண்டு யற்குிக் இயைக்க பயண்றுரு 
கயி லம்பொ.ா காடுபொனண் னாடவர் 
செயன்ம இத்துச் சசவின் புதவுடர் 

wwe in டஉக்கொட. யார்மறு கோர் புறம். 

ம் சுங்குநீ தர் வீகி. 
ஓன்று ஈல்கனுங் கோடி. யுகவினோே 

மென்று கூறுவ போற்றவ ர௬ுஞ்சொல 
சண்று கெய்தொழி னாளும் புரிபவர் 
துன்று வீதியு மோர்புஞ் சூழுமால். 

மேவேளா௱ா ஸர் வீதி. 
உழமுதகொ ழிற்குரி யாச்சிவ பூசகோ 

வழுவி லாது அயக்குகர் வாய்மையிற் 
பழுதஇி லார்விருர் கோம்பும் பறிகினை 

மூழூது மேற்பவர் வீதிய மொய்ச்க கால். 

(வைசியர் வித். 
யாரு மின்னனு ஈல்கெணன் ஜிசைப்பவஞ் 

காரு மண்னை யேகரறுஞ் செல்வரு 
(மோரு முூண்மையு முற்ற வணிகர்வாழ் 
வாரும் வீதிய மல்கிய காயிடை.. 

மைற ய வர் வீகி. 
எய்து நஇத்கசொழி லேயினி தெணன்றுகாஞ் 

செய்அு ஈவல்லளர் செம்பொரு ளாய்க சவர் 

Quit ge erg se போக்கிய புக்இய 

nig) Gite wgGwb கோர்பு றம. 

(5 2) 

(க 

(௧௭௬) 

(eer) 

(க அ 

(& a} 

(௨௦) 

(26 
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42. மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

ஆதிசைவர்வீதி, 

இறைமு சச்.௫.இிச் தெய்துமான் மார்த்தமு 
நிறைப ரார்த்சமு மோம்பு செறியினார் 

குறைவி லாமறை யாகமக் கொள்கையா 

ருறையும் வீதியு மோர்புறச் துண்டரோ. 

மடங்கள். 

ஆதி சாகச னருளிய வாகம 

மோதி மாமல மாதி யொழிர்தவர் 

சோதி பாசச் துணையின் விழித்சவர் 

இதி லாமட முஞ்செறிர் சோங்குமால், 

திருக்கேகேோயில். 

சொத்ற பஃறெருச் சூழப் பொலிகருஞ் 
செற்ற வல்விட மூண்டு திருந்துவா 

னுற்ற தேவ ருயப்புரிச் சானமர் 

பொத்ற செம்பொன் பொலிமணிக் கோயிலே. 

பிரமதீர்த்தம், 

சஞ்ச மாதி மலர்ந்து கலக்துவெள் 

ளஞ்ச மாதி யடர்ச்து பொலிதரு 

செஞ்ச மாதியி னேயம்வைப் போரிடை 

வஞ்ச மாஇகண் மாய்க்குமோர் இர்.ச்தமே. 

திரக்கோபுரம், 
கொடியி னம்மைச்கொண் டான்பணி கோயிலென் 

சளொடி.வில் கோபுரக் தச்சி யிவர்சவி 
சடிகொள் கற்பகச் தாவுகவ காவல 

னெடிய தர்ைதைகண் ணென்று கினைச்சல்போல். 

திநமதில, 

மம்ம திற்கொரு மொய்கணை தொட்டவர் 

தம்ம இற்குல மென்றுயர் தன்மைய 

விம்ம திற்குறை யிட்டவர் யாசரெனச் 

செம்ம இத்றலை மஞ்சு இகழுமே, 

விமானங்கள். 

குலவு மேருச் கொடுமுடி. யிற்பல 
நிலவ சூழி. கிலவரு ளெய்துவா 

னலவு வாகிழல் செய்து ஈயச்தென 

வுலவு இர்ப்பல் விமானங்க ளோங்குமே, 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨ ௪) 

(௨௪) 

(2௮)



ை நமிசப்படலம். ௧௨ 

ழாசம். 

நம்மை யொண்கொழி. சாளு முயர் த்தினேன் 

செம்மை யெய்தப் பணிர்ததிச் தேமெனா 

வெம்மை நீங்கவிண் ஜோர்வந்து கூடற 

மூம்மைப் போது முழங்கு ர.ரசமே.. (௨௯) 

ஸ்தலவிருக்ஷம். 

குன்று வார்கிலை கோட்டுபு மும்மஇல் 

வென்று வானம் புரர்த விமலஞர் 

ஈன்று மேவலி னன்மலர் இர்தியாங் 

சென்று நீழல் செயமோ ரிருப்பையே, (௩௦) 

இனிய நீழலெங் குஞ்செய் தருக்குல 

ணிய வாக்தளி ராதிக ளேகல்குங் 

கணிய மைச்தவிச் காம நிருப்பைதான் 

மிணிய சாளும் விளக்கமு சல்குமே. (௩௧) 

இன்ன வாலயச் தெம்பெரு மாட்டியோ 

டன்ன மேன முயன்று மறிகரா 

ணின்ன நீர்ச் தயிர் யாவுங் சதிபெற 

ஈன்னர் மேவி யமர்தரு சாளுமே. (௩௨) 

திருககரப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆசச்திருவிருச்சம் - ௯௧. 

  

ட் 6 

கை நமி௪ப்படலம், 

சந்தரமு மகிலு மூர்திச் தரளமு மணியுஞ் சிர்தி 
யர்தமின் மலர்கள் வாரி யலைத்திரு புறத்தும் தூற்றிப் 

பந்தமெண் ணினர்க்கும் போச்டுப் பார்கிழிச் சொமுகுவ் கங்கைச் 

சர்சவண் கோட்ட மேவு நைமிசச் காடொன் நம்மா, (௧) 
ற அதன்விேசடம். 

போகவா மிடமா யைந்து சருக்களே பொருச்தி வானக் 

தாயே சோலை கொல்லோ வவாழமுக லாய குற்றம் 
போூய யோகர் வாழப் பலதருப் பொருக்இி மண்ணி 

லாய குளிர்பூஞ் சோலை கைமிச௪ மதற்கொப் பாகும். (2. 

தண்ணிய குணமே வாய்க்து சமச்சம மாதி யுற்ற 

புண்ணிய மூணிவ சானோர்ச் இருச்சையும் பொலிய வீச்து



sr மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

நண்ணிய சனிசா யாதி ஈல்கவும் பெற்ற வீதை 

யெண்ணிய விருகர் தங்கு மேனைய வனமோ சேரும், 

வடமொழிப் புலவ ரானு மாண்புசா நமிழென் ஜரோதுச் 

,கிடமொழிப் புலவ sree; De We gino Copies omen 

Si goo புகழப் பட்ட தஇவ்வன மொன்றே யல்லாத் 

கடலுல கத்தில் வேறு முண்டுகொல் சற்று ளீ. 

வானரங்கள். 

மாதவர் பழக்கத் தாலே வானரக் குழாமு மோர்பாத் 

காலின் வேழ நின்ற கறையடிச் சுவட்டு சாப்பண் 

மேதகு கவிர்சொய் திட்டுச் சமிதையும் வேண்டு மாறிட் 

டாசர மதுச்தூய் வேள்வி யாற்றிடு மாடலாக, 

சிங்கம், புவி, யானை. 

ஆண்டசோ தியினு மன்னா னடியவர் சிறக்சா சென்ப 

திண்டரொர் தெரிர்கோ மன்னா ணிகவிய சீயம் வேங்கை 

நீண்டமால் யானை யின்ன நிகரிலா முனிவர் பாங்கர் 

வேண்டுபல் பணியுர் சாமே விழைக.ர வியற்ற லாலே, 

வேதவோலிழதவியன, 

செழுமறை முழக்கு மோகை செந்தழல் விளைச்கு மோதை 

வழுவ்க லவிகொள் பாக்கு வானனா விளிக்கு மோகதை 

மூழுதுல இறைஞ்சு மன்னார் முழங்கிவர் திறுக்கு மோதை 

யெழமுகட லடைக்கு மோதை யென்னின்வே நியம்ப லென்னே. 

ம்யில கள். 

செறிபசும் தழைகார் காட்டச் ஹேத்துளி சாரை சாட்ட 

வெறிகமழ் பலபூ வண்ண மிர்திர வில்லுக் சாட்ட 

மறிதரு வளியு குக்கும் வாலரும் பாலி காட்டப் 

பொதிமயித் குலங்க ளென்றும் பொலிச்துவக் சசவு மாலோ, 

குயில்கள். 

முனிவரர் வளர்க்கும் வேள்வி முதிர்தழல் கொமுச்து காட்டப் 
பனிதரு கான முற்றும் பரக்தவெப் புறு௪ லாணு 

மினியமென் றளிரீன் றென்னச் சேயொளி யெழுத லானும் 

புனிதமிக் சமைத லாலும் பொலிவகூற குயிலு மென்றும், 

கிழங்குகள், கனிகள். 

Gouge சிறப்பும் வாய்ச்ச செழுர்் தவ முணிவர்க் கெல்லா 

ஞூலமுங் கணியு காளு முகந்துணச் கொடுத்த லாலே 

கோலமுங் குணமும் வாய்ச்ச குளிர்விசம் பமுத மேனு 

மாலமும் வேம்பு மாக வருவருப் புறவ ரென்றும், 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(=} 

(er); 

(௮) 

(௧) 

(௪௦)



ை நமிசப்படலம். 
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ip of op ii. 

இத்தகு வனத்து வாழ்வா ரெண்ணில்பல் லூழி கண்டா 

ருதிகம வேச சார மெனவொலீர் தருவி பூதி 
விச்சக வருத்தி ராக்க மணிவிளங் கைசக்செ முத்தே 

யத்தமென் றுவச்து கொள்வா ரளப்பருர் தவத்தின் மிக்கார். 

பொறிபுல னவித்த நீரார் புகுமெணி னின்பர் தன்பஞ் 

செறியுடற் சமைந்ச வென்றே சிந்தையிற் பொருளாக் கொள்ளார் 

குறிகுணவ் கடர்2 கரமோர் குறியினைசக் முறிச்ச லன்றி 
யறிவது பிறிசொன் றில்லா ருக் சவ முருக்கொண் டன்னார். 

அக்கமு மழிவுர் தங்கள் வாச்கனா லமைக்க வல்லார் 
போக்கரும் புகர்சா லோடும் பொன்னாமொப் பாகக் காண்பார் 

நீச்கரு முயிர்ச்கூ றஞ்சு சடையினர் நெடுமா லாதித் 

சேக்குவிண் ணவர்வாழ் வெல்லாங கான்தசோ ஜெனத்தெளிக்தார். 

பரசிவ புசாணங் கேட்பார் பாகிவ னடியார் மேவிற் 

பரசிவன் ரூனே யென்று பாங்குறப் பத்தி செய்வார் 

பரசிவ பூசை யாற்றிப் பரசிவ தியானம் பூண்டு 

ப.ரசிவன் பணியே யென்றும் பத்தினு மமைக்து நிண்ளூர், 

கொடியகா லெழுர்அ பேர்த்துக் குன்றங்க எனைத்து மண்முத் 

ஜொடியவெங் கணுமொன் றன்மே லொன்று வீசு மேனு 

நெடியயேழ் கடலும் பொங நிமிர்க்துபார் புதைச்கு மேனும் 

படியவாஞ் சலிப்பொன் நில்லார் பற்ஜொெடு வெறுப்பு நீத்தார். 

குதழனிவர் வருதல். 
கரைபுகம் பெருமை சான்ற சவுகக முனிவ ளாகி 

வரைவில்பன் மூணிவர் கூடி மகமொன்று செய்யும் போது 

(விரைகமழ் துளவ னேயாம் வியாதமா மூனிமா ணாக்க 

னுரைகமழ் புராண மோரீ ரொன்பது மூணர்க்த மேலோன். 

சு,ச்சமெய்ஞ் ஞான லேச் சூதமா முனிவன் மேவ 
வத்சனென் றெழுந்து நேர்சென் றடிபணிந் இருக்கை ஈல்கி 

யொகச்சகல் லருக்கி யாதி யுதவுபு பூசை யாற்றி 

வித்தக மூணிவ ரெல்லாம் விழைந்தெதி ரிருர் அ சொல்வார். 

சூதரைக்கேட்டல். 

மூதீறுணர் பெரியோ யாங்கண் மொழியும்விண் ணப்ப மொன்று 

சற்றுநீ கேட்டல் வேண்டுஞ் சங்கரப் பெருமான் மேவ 

அற்றுவாழ் தலங்க ணீர்சூ மூலகத்தி லளவிலாச 
பற்றுமற் றஐவற்றின் மேன்மை பழுதறச் சேர்ச்சா யன்றே. 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௪௮)



௧௭௬ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம், 

தலமுதன் மூன்று மேன்மை தங்கிய சாய வொன்று 

ஈலமுறச் கூறல் வேண்டு காங்களுய் பொருட்டே யென்றக் 
குலமறை முனிவர் கூறச் குணப்பெருஞ் க.5 மேலோன் 

மலமுத லொழித்தீர் ஈல்ல சாரிய மதிச்.£ ரென்று. 

பாசமி லுமச்கு வேண்டும் படியசன் றெனினுச் இராப் 

பாசவல் வினையிற் பட்ட பசுக்களீ டேறு மாறும் 

பாசமற் நியானு மும்மைப் போற்பய னடையு மாறும் 

பாசமில் பரமன் காசை விரும்பினீர் பசர்வே னென்று, 

கூதழனிவர் விடையளித்தல். 

மின்னுடைச் சடில மோலி விராயகப் பெருமான் மாளும் 

பொன்னுடைக் கடுங்கூர் வாளிப் புண்ணியப் பெருமான் முளுந் 
தின்னுடைக் குரவன் மூஞர் கன்னுளத் இருத்தி யேத்த 

மன்னுடைச் சூ௫ச௪ மேலோன் மதித் துரை யாட ஓற்ருன், 

புகழ்பிர மாண்ட மென்னும் புராணத்தி லுபரி பாகர் 

திகழ்,ச.£ ஈவின்ம கரச வனச்சிறப் பமையுர் இமை 
யகழ்தரு மதனை யார்க்கு மிதுவரை யறைந்த தில்லை 

யிகழ்தலி னீவிர் கேட்டும் விருப்பினா விசைப்பே னின்று, 

வண்மைசான் நுயர்ம தூச வனமெனும் பெருச்த லத்தி 

னொண்மைசால் பெருமான் பஞ்ச ரூபமு மொலிரச் தோன்றிச் 

தண்மைசா லன்பிற் கேட்டோர் தமையும்வல் வினைீர்ச் சாளு 

முண்மைசால் பிரம தீர்த்த மொன்றுமற் றதுவ மற்றே, 

அளவறு தலங்க ஞள்ளு மஇகமவ் விருப்பைச் கான 

மனளவறு தீர்க்சத் துள்குந மதிகமப் பிரம தீர்த்த 

மளவறு மூர்த்தி யுள்ள மதஇிகமம் மூர்த்தி மூத்த 

யளவறு தவத்தீர் தூரத் தெண்ணினு மளிப்ப காமால். 

சென்றுகண் டாலுர் தூரத் இருந்துசிர் தனைசெய் தாலு 

மொன்றுவண் புத்தி முத்தி யுதவுவ ததுவே கண்டீர் 

சன்றுமைம் பொறியும் வாட்டிச் சாய்தரு மலமோ ரைர்துங் 

கொன்றுகின் திடுவீர் கேண்மி னென்றிது கூற ஓுற்ருன். 

சைமிசப்படலம்்முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௪௧௬. 
ome 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧௪) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



பாண்டவர் உரோமசரையடைந்தபடலம். ௧௪ 

பாண்டவர் உசோமசரையடை நீதபடலம், 

0. a-f00— 

பொன்பூச்த குருகாட்டுப் புகழ்மிமமத் இனபுரத்இத 
நென்பூக்க மதிருலம்கார் இரு கசரட் பான்மைக்கர் 
மின்பூகித கழற்சுயோ கனன் மு.சணூல் றுவர்விளயகுங 

கொன்பூச்ச பாண்மெகார் தருமன்ரா சற் கஉறைவர். (௧) 

உரைக்தவிரு வகையாரு மொத்றுமைகொண் டிறவாழ்காள் 
விரைத்தகறு£ சார்ப்பாண்டு விண்ணுலக விருக்தாகத் 
இரைதக்ககடற் புவிபு சப்பான் செய்யகுணச் தருமனுக்குப் 
புராத்தவிள வாசா/மை பொருத்தினனோக் குதலில்லான்., (௨) 

காரர்தாரி மூதன்மைந்த னதுசண்டு சருத்தமைய 
நீந்காக வழுக்காறு நிரம்புகலாத் றஐலம்புரியப் 

போச்சேசா னொழிவலெனப் பொங்கியெழு வதுதெரிந்து 

தேச்காம ஈகறும்புயத்துத் இருகராட் டி. ரனென்பாண். (௩) 

ஓங்குபெரும் புகழ்வாய்க்க வுதிட்டிரன்மு னேவரைாயுக் 
இங்குகவிர் பிதிர்க்கடணீர் செய்துவா ரூங்களெனளுத் 

தரங்குபல பொருளுதவிச் சசளங்க ளெடுத்தெறியும 
வாங்குதிறைப் புணற்கங்கை வா. ரணவா ியிக்புகுத்த, (#) 

பெற்றவளோ டைவருமப் பிறங்குசகா சியையடைந்தன 

பறத்றசுயோ சனன்புரிக்த வரக்குமா ஸிகையொருவி 
யுத்தவிடும் பாவனஞ்சார்க் துற்றிடும்பா கரற்சவட்டிப் 

பற்றமைய விடுமபிமூலைப் பருப்பதமார் புறத்தமுவி, (இ) 

௪ந்தமறை யோருவப்பச் சார்க்கபகா காற்சாய்தது 

வச்.சசைக் கரத்தஜனொெடு மற்றையயா வருங்கூடி. 
கர்தமர்செய்ப் பாஞ்சால ஈகரடைரந்து Bric hus 

சுர். சரஞ்சால் பாஞ்சாலன் ஜோோகைசனை மணம்புணர்க்து. (௬) 

மேவியிவ ர௬ுறைகாளில் வெளிப்பட்டா பென்றுணர்க்து 

பாவிசுயோ கனற்பெழ்றான் பாதிகா ௨உழைத்துதவள் 

தேவியொடும் வளஞ்சாலிக் இரப்பிரத்த ஈ௪உரடைந்தே 

யோவியமல் குறமயன்செ யொப்பின்மா ஸிகையமர்க்தார். (௪) 

இக்ககைய நாளியற்று மிராசசூ யங்காண 

வக்சலைவர் தடைச்சாரோ டடைக்சவச வச்கொடியோ 
னொச்சமய னியற்றியவவ் வொள்ளியமா ஸிகைபுகுக்து 
சச்சமமுக் சாமவமா னமுஞ்செழறியக் திரும்பினான். (௮) 

MAHAMAHOPADHYAYA 
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௧௮ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

அன்னக.ரம் புகுர்சொருமா ஸிகையழகு பெறச்சமைத்து 

ஈனண்னரமை சசளிகணி னாங்குடி.மே வு.தறீவி 

பென்னரும்வம் மின்களென வெழுதிமுடவ கலைவிடுத்தா 

னன்னதுணர்ச் தப்பொழமுதே யைவருமாங் கடைச் தனரே. (௯) 

அடைச்தகவர்க என்ணாசோ டாகூழமில் லாமையினான் 
மிடைச்சகொடுஞ் சூகாடி. மேவ. ரவுள் எனகோற்றே 

யுடைக் சமனம் இனரினிமே லுறுகதியென் னெனத்தேர்ந்து 

தடைர்தபெருங் கான்புகுக்சார் குருவொடுதா ரமுக்சொடரச. (௧௦) 

கானமடைச் தவர்வருர்இச் கலங்கெயமர் தருசாளி 

ஓ£ரனமின்முற் றவப்பயனா லஓுரோமசமா முணியிருக்குக் 

SIT DG கண்டோழடிச் சார்க்சனையான் பகம்பணிர் தங் 

கானசெயன் முழுதுமுரைசத் தாழுலருற் ஐழுசனரால். (௧௧) 

அமுதாரை முககோக்கி யஞ்சலீ ரெனகத்தேத்றி 

மூழுதார்வங் குடிகொள்ள மூணிவனுள ஈணியி ரங்க 

யெழுதாத பெரும்புகழீ Orth mean குலமொமழிமின் 

பழு. தாகா தெம்பெருமான் பதந்தொழினென் ஐருள்செய்வான். (௧௨) 

வானமூழு தளிப்பானு மரைமலர்மே லிருப்பானு 
மானபெரும் பாற்கடன்மேற் உெப்பானு மகலுலகத் 

இனமின்மற் றுள்ளோரு மெம்பிரான் பூசனையாற் 

ரூனமொடு கினைச்தவெலாக் தாழ்வறப்பெற் றுய்ர்தனர்காண, (௧௩) 

நீயிர்சளு மவ்வாறே நின்மலனா ரடிப்பூசை 
யாயின புரிவீடே லாருலமாற் ஜெொழமிர் துவள 

மேயினகா டும்பெறுவீர் மேற்கதியும் பெறுவீரென் 

தேயினன்மற் றவருளுவச் ததமைச்க ணிதவினவும், (கச 

எத்தவஞ்செய் தனகினையா மெய்ப்புமிவைப் பெனக்சண்டோ 

மத்சபர னழப்பூசை யாற்றிடுமென் நருள்புரிர் தாய் 

சச்தியொரு பாலவனெச் தலக்தின்விரைச் தருள்் சரக்குஞ் 

இததிகினைப் பினுமுதவச் சக்கதெது செப்புகென. (கட) 

மேணனிவர்பிரா ன மைர சன் முூகசோக்டி யிஃதுரைப்பான் 

புனிதமிகு சோணாட்டுப் புகம்மண்ணித் தடஙகரைவா 

யினியபுசழ் மதாசவன மென்ஜொருமா தலமுண்டு 

பணிவிசும்பு முதலுலகம் பலவுமேச் இடப்பொவியும். (௧௯) 

வெள்ளிவளை மக்தரம்பொன் மேருபருப் பதங்காசி 

யொள்ளிய காளத்தி யொண்காஞ்சி யாலவனக் 

கெள்ளியவண் கழுக்குன்றர் இல்லையா சூர்மதுனா 

வள்ளியமா சேதுமுகன் மண்ணுலடல் பதியகச்சம். (sor)



பாண்டவர் உசோமசணாயடை நத்தபடலம். 

இதச்ககைய சலங்களினு மேற்றமா யெக்காஞ 

மூத்தமசா யகனருள்சா லுமையோடு மகசாசோடு 

மெத்துபரி சனங்களொடும் வீற்திருச்கச் தக்கசாய்ச 

சச்சமிச விருப்பதுசான் சொல்லியவச் கலமொண்றே. 

அன்ன தலத் அஇத்ககரு வாதிகொடி யொடுபுல் லு* 

அன்னுமிரு கழும்பறவைக் குலங்களுஞ்சூழ் இருமிசரா 

மென்னவும்வண் கயிலாயம் 'செய்தியினி கமருமெனின் 

மன்னவமற் றதன்பெருமை வகுச்திடுதற் கெளிசாமோ. 

ஆயதலச் கெஞ்ஞாண்று மக்சணர்முன் னால்வர்களும் 

பாயபுக மமரர்களும் பஙகயனு கெடுமாலு 

மேயபெருங் இன்ன சர்கம் புருடர்விச்து யாத ருக் 
தூயதவ முணிவர்கருநஞ் சூழ்ச் துவிடா தமர்குவரால். 

இருர்துபெரும் புகழ்ப்பிரம இர்க்சுமென வொண்றுவிட 

மரு தசெய்சா யகர்க்கெதிே மன்னியுள கெஞ்ஞான்றும் 

பொருக்துமதின் மூழ்குரர்கள் போகமெலா மனுபவித்து 

வருது தலி விறைவனடி மலர்கலப்ப துண்மையே. 

மேடமதிப் பூசணையின் மிஸிர்பிரம தடச்துகி 

ாடவருர் சவம்புரிர்கா ரடைபயன்யா பெடு$தறைவார் 

மாடமலி புகழ்க்காசி வளசகர்ச்கங் சையுமிதுபோத் 

பாடமையும் பயன்றரா தென்னிணினிப் பகர்வசெவன். 

அ௮ன்னமலவி இரைக்கங்கை யடைக் தகுடைச் இறப்பெணித் 

பன்னகம்பூ விறையவஞர் தம்முருவம் பாலிக்கு 

மின்ன கட மறவியினளோர் இனம்படிர்தா 49 ணினுமவர் 

பின்னமற வடிக்கலக்கும் பேரின்பக் கஇியளிக்கும். 

எத்தலத்இ லைர் துவகை யுருக்கோற்றி யிறையவஞர் 

மூத்சலமும் புகழ்ச்தேச்ச முனிவின்றி யமர்கின்ளு 

ம்த்தலக்தி லவர்க்குநிழ லளிக்குமதூ கப்பெருமை 

பைத்தலத்து மண்சகுமக்கும் பாப்பரசஞ் கொலல்கறிசால். 

பிரானெதிரே ஈடமாடும் பிள்ளையா நிருப்ப ரவர் 

ப.ராவகமல் பணிச்தார்க்குப் பயவாத இத இயிலை 

யராமுடிமண் பொறுப்பாய்கின் னனு௪ரொரடு மாங்கடைக்து 

விராவுறுபூ சனையாற்றி விழைவெலாம் பெறுசென்றான். 

பாண்டவர் உரோமசரையடைந்தபடலம் முற்றிற்று. 

ஆசக்திருவிருச்சம் . EHH, 
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௨௦ மண் ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

ல் ௦ 6 கடனவிநாயகப்படலம்,. 

ante ft 

மூரசக கொடியோ னதுகேட்டு முனிவர் கோமான் பதமபணிக்து 

பரசப் பகொ யகனெதிரே பாரா சரிசக ஈடகஈவிலும் 

Sree கடுகசைக் சளி௰றுமுகப் பெருமா னுளனென் மூயனையான 

வி.சசக களிதது சடமாடற சேது விளமபு கெனவிளமபும, 

வானார் தருதண மதிருலச்.ஐ மன்னா கேட்டி. மூன்னொருசாட் 

டேனார் கமல மலர்மேலான நினமொன நிறுதி யெயதுசலுங 

கூனார் வளைகள் பயிலகடலுட் கொணட புனன்மேத பொஙகியெழமூ௨ச௪ 
கானார் புடவி முழுவதுஈக னகதசே மறையக் Haas. 

இர்த வாறு பிரளயமே விட்ட கணாக்து சிவபெருமான 

மைக்ச ரான களிறறுமுக வரதன மணிவேல் வலனுயாதசோன 

கந்த மேவு குழலுமையாள் கணஙகண மூதலோர் புடைசூழ௪ 

சர்ச மாரும புவிமசகளேோரா சாவா யாகச் சமைதஇவாக. 

௮ஙக ணுலகுச் குபகா.ர மாசப் புவியா உயசோணி 

யெங்கும் வளைக்க பிரளயமே லியயக வியகடி வருபோது 

பொங்குர் க£ஙச மலியுமிரு பொனணி நதிக்கு ஈடுப்பொலிக்து 

தகு மண்ணிக் கரையருகு Fr weg bps Sener. 

இருப்பாற் கடலி லொருதோணி சேரக் இடததி யததோணி 

விருப்பாற் புணரு மொருதோணி கன்னை விருப்பி னிறுகதுதலு 

மருப்பாற் பொலியு மதூகசெயே இளையாங சகலைகீ ரிடையலையச் 

(2) 

(௩) 

(௪) 

சுருப்பாற் பொலிபூங் குழனோக௫௫ தோனருலிதுவென் னெனப் புகலவான் 

மாதே ஈமககு மிகவிருப்பம வளாககு5 தகைய Os snow 

போதேய் தருமிச் இளைஈமக்கு நிமலசெய மதூரகப் பொலிகளெகா 

ணீதே பலவைப் புளுஞ்சிறகத செனரூ னதுகேட் மையுவகதா 

டாதேய் ககெகைச் களிற்றுமுகச௪ சாமி யதுகண டினிதெழுக் த. 

மேவ நீ பெருமகிழசரி மிககா ன5தர் தலைகிறப்ப 

வேவர் தேர்வ ரிச்சல2,தி னிணையில் பெருமை யெனறுன்னித 

தேவ சேவ மாதேவ தேசோ மயவென நுறதததஇிததப் 

பாவ ராக தாளமொடு பயிலு ஈடனம புரிகினருன. 

இக்தத தலச்துக் கொப்பாவ தேற்ற மாவ தெஙருமிலை 

யிர்சச் தலச்தைக கணடபொழு தெனககா னந்த தலைசிறந்த 

இர்தத் தலத்தைக காதா மொய்துஙவ கதிகா ணாசராயா 

னி*்தச் தலதசை யகலேனென் றெழுஈது ஈடனம புரிகன்ரன். 

(௬) 

(௪) 

(௮)



கடன வி நரயகப்படலம். ௨௧ 

சேய விதியாய்ப் படைப்பவணீ நெடுமா லாப் புரப்பவனீ 

பாய வாரனாயத் அடைப்பவனி பந்த மூழுது மளிப்பவனி 

யாய வததிீர்தி சருள்பவணிீ wow usa udu 

ஆய சோதி நீயென்று சொல்லி ஈடனம் புரிகின்றான். (௯) 

மூன்னே ஈடந்தும் பின்னடர்து முருகு விரிவா.ப் ஈகையரும்பப் 

பொன்னேய் இலம்பு சலசலெனப் பொலியு மொருகா ளெடுச்தூன்றிச் 
தன்னே ரொருதா ஸிடம்வலமாஞ் சாரி சுழன்று கைகவீ௫ம் 

துன்னே சரொமுக வெழுக்துஅள்ளிச் அள்ளி உடனம் புரிகின்ருன். (௪௨ 

மதிக்கு முடம் வில்லீச மக.ரச் குழைச ளசைர்தாடத் 

அதிக்கு மகாணி முதலாகச் கடர்செய் மணிப்பூ ணிருண்மேயக் 

கதிக்கு மூதர பச்சமொட கவின்செய் சொந்தி யசைச்தாடப் 
ப.இச்குங் கருணை யூற்றரும்பப் பாங்கார் ஈஉடனம் புரிகின்ற ன். (௪௧) 

அரிய தலித் தலங்கண்டே னாவா வென்று AmCump 

தெரிய வொருகை விரனீட்டிச் சறப்பச் தெரித்௫அஞ் சிறுபோழ்து 

புரிய மலர்ச்சண் கொடுதெரித்தும் பொய்பார் தருவாய் மலர்க துண்மை 

விரியச் சறுபோ தெடுத் அரைக்கும் விளக்கி ஈடனம் புரிகின் மூன். (௧௨) 

காம தகன நினை ச்தொழமுதேன் கால கால நினைச்சொழுசேன் 

சோம சூட கினைச்சொழுசேன் றுணைவி விடாது வீற்றிருசகும் 
வாம பாச நினைச்தொழுசேன் மறாச வனத்சாப் நினைத்சொழுதே 

Gori ama கினைச்சகொழுதே னென்று ஈடனம் புரிகின் ரூன். (௧௩) 

ஊழி கடக்கு மதாகவனச் துண்மை கோக்டு யிவ்வாறு 

வாழி சடச்குஞ் சரமுகதீது மைச்ச னடனம் புரிதரலு 

மாழி கடக்குங் கொடுவிடமேழ் ஐடஃ்குங் கண்டத் தவன்மூழ்ந்தான் 

வீழி கடக்கும் வாயுமையாண ம்இழ்ச்காள் பிறரும் வியர்தனமே. (௧௪) 

கோணி மியக்டி வருபெருமான் ஜோரலா நடனம் புரிந்தபிறை 

வேணி யொருச்சன் முககோக்9 வேண்டும் வரமென் னுனச்சென்னச் 
காணி நினகடூ இச்சலச்தைஃ கடவா சமர்ச மிச்சன்பு 

பூணி யாய யானுமூனக் கெஇுரே யமர்க்து பொலவி௫ன்றேன். (௧௫) 

இங்கு மருவி யெனைப்போத்றி யெம்மா னேயுன் நிருவடிச்குங் 
கொங்கு மலர்தரய்ப் பணிவோர்கள் குறிககொ ஸிம்மைப் பயனுகர்ர்தே 

யங்கு மருவிப் பெருமபோக மலகில் பலா ணஹுகர்ர்சகர்பின் 

௮கு நினசாட் கலப்படைந்து தாவா வின்பத இடையூழ்க. (௧௯) 

இன்ன வரங்கள் வேண்டுமென வெம்மா னவ்லா றருள்புரிச்து 

ஈன்னர் ம௫ழ்ச்சி தலைசிறப்ப நங்கை யுமையா னளொடுகினைவார்க் 

கன்ன றுமிக்குவ் கந்தனொடு மெதிரின் மற்றைக் கணங்களொடுஞ் 

சொன்ன தலத்சே யினிதமர்ச்தான் ரொழுதுய்ர் இிவோ லுலகெல்லாம்(௧௯)



௨௨ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

ஈன்று வேழ முசப்பெருமா னாக னெதஇிரசே யுறைஇன்ரூ 
னன்று முதலா யாவருங்கூச் சாடும் பிள்ளை யெனப்பகர்வர் 

சென்று பணியு மடியவர்க்குச் இத்தி யனைச்த மருளியிடர் 

கொன்று புரப்பன் மதூகவனக் கூச்சாட் வரக வப்பெரியோன். (௪௮) 

முட்டி யிருகை களும்பிடீத்து மூன்று தரக்தம் மூழடித்தலையிற் 
குட்டி. யிருசை சளுமாறிச் குழைச்சா இரண்டும் பிடி.கவிருப் 

பொட்டி விரைய விருச்கெழுவார்ச் கொருக..த் தாடும் வேழமுக 

னெட்டி வினைகெட் டோடவிமை வெல்லா மூறஈன் கருள்செய்வான். (௧௯) 

கதலி வருக்கை மாகாவற் கனிமோ தகமின் சுவைகோலை 

யிதமென் றுரைக்குங் கடலைபய றிணிய கரும்பு மூசலாகச் 

கரச லறுமா நிவேஇத்துத் தெங்கங் காயும் சகர்ப்பாரேன் 

மதகுஞ் ௪ரமர முகனவர்கீ௫ு வழங்கும் பயனை யளப்பவமார். (௨௦) 

நீண்டு மதாகச் இளைகோற்றி நீரி லலைவோர்ர் துமைவினவ 

வாண்டு பெருமா னருளவுவம் தாடுக் திறத்தால் விரசாயகனுகம் 
தண்டு மனைய பெயராயிற் றென்று நீதி சோடாத 

பாண்டு மகனே யுணரென்ரான் பண்பார் தலம்து போமச, (௨௧) 

௩டனவிகநாயகப்படலம் முற்றிற்று, 

அசச்திருவிருச்சம் . ௧௬௨ 

மதூகவனப்ப _டஉலம். 
ep 

lorem. urdpef wCrrinser wpofienr a enn te 

நீண்ட சாதலி னறமச னெடும்புன லலைதல் 
பூண்ட வான்களை மதாகமென் ரூயதன் புராண 

மிண்ட நீவிரிச் தறரையென முனிவ. ஸணிசைப்பான்.. (க) 

பக்த மாருயிர் முழுமையும் பாற்றிடு பாக்குச் 

சந்த சான்மறைம் தலைஈட ஈவிலுகச் தலைவன் 

மூச்ச வேயவ ணருட்குறி வடிவமாய் மூளைச்தா 

னத சாணிழல் செயுச்சரு வொண்றனை யவாவி. (௨) 

மன்னு வெள்ளிமால் வரையமர் சருகு ம.தூச 
மூன்னு முன்னமிங் கடைகென முூன்னலு மூதல்வ 

gag மத்திற முணர்க்சவ ஞளொரீஇயிவ ஸுற்றுப் 
பன்னு சாயசன் பதந்தொமூ௨உப் பணியெவ னென்ன. (௩)



iD DT & Qi or Li Ly 4. @ Lp. 

இசைம அகமே ஈமக்குக்சென் இமக்கெனு மெல்லை 

யசைதக சாஅநீ கின்றுபல் லூழிய மமையப் 

பசைசெய் ஈன்னிமல் செய்கெனப் பணிச்சனன் பணிச்து 

இசைய ளாங்கிளை மலூககேர் நின்றிது செப்பும். 

ஐய நின்பணி கலைமிசைச் குமக்தன னடியேன் 

வெய்ய இத்திசை விரும்பியா னமர்விமை வாலசி் 

செய்ய இச்சுட செனதுகெய் விழைர் அணல் செயவும் 

வெய்ய மத்றதி னிம௰ழ் வெய்தவும் வேண்டும். 

Digs காட்டிலென் சாதிமேன் மேற்பெரு கஇடவஞ் 

அந்த மாருமென் னெய்கொு விளக்கிடுட் தகையோர் 

பரத மோவுமா னெய்யினும் பயன்மிகப் uma 
மச்ச மேவினென் சாதிகின் னுலகடை தாவும். 

இறுதி மேயவென் சாதியா கியசரு வெல்லா 

மேறுதி மேவிய கின்பணிக் கேயுரிச் துறவு 

மறுதி யில்லல வளிக்சென ேண்டலு மனைத்தும் 
பெறுதி யென்றனன் we ips gg பெரும்பெயர் w gs id. 

விழைபெ ரும்பயன் ருனெனச் குலமெலா மேவக் 

தமைவி ரூப்பொடு சம்பிரான் பாற்பெறு மதரகங் 

சழைவி லான்பகை மொழிப்படி, யழலவன் ககுபங் 

குழைய ரும்புகாய் சணியொடு நின்றது கலவி. 

௮த்றை சாண்முகன் மதூகமீர் சாடெலா மாஇப் 

பற்றை யார்கரக் சாய்த்துகன் னெய்பரிர் அ தவிக் 

கற்றை வார்சடைதச் தம்பிரான் ஐஉளியெலாங் கஇர்ப்ப 

வெற்றை ஞான்றினும் விளக்கியும் தருதிறச் தியைந்த. 

தால மேழுடை யவன்றிசை மரீஇயவக் தருநீர் 

ஞால மேத்திட சன்னிம னாயகத் குசவிக் 

கோல மாரவன் நிருவரு வள்ளதக்துட் குறித்துச் 

௪சல வின்பருற் றரும்பிட நின்றிடு சமைக்து. 

worn தகாருவை வலஞ்செய்௮ தகொழும்பணி யமைச்தார் 

புனைய வல்லா யிம்மையிய் படுபெரும் போக 

கணைய வாதரச் சகொடுநுகர்க் திறுதிசான் ஞான்று 

தனைய விர்திரன் முதலியோர் பசமெலார் துன்னி. 

அங்கு மேபல் போகமுச் கனித்சணி யமையக் 

தங்கு மார்வக்இி னுகர்ந்துபின் சதுமூகக் தலைவன் 
பொங்கு பாற்கடற் பள்ஸியோன் புர்திக்கு மெட்டா 

தெங்கு மாயவன் Fairies செய்கியின் புறுவார். 

(௪) 

(க) 

(௬) 

(er) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௪௨)



உ௪ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

அம்ம தூகசத்தைக் கண்டவர் பெரிதற மடைவா 
மம தூகதறைச் சகொழுகயர் பெரும்பொரு எடைவா 

மம்ம துரகத்றைச் சூழந்தவ ரின்பமிக் கஉடைவா 

ரம்ம துரகத்தைத் றயாணிககோரா முததியு மடைவார். 

வந்தி யானவ எச்ச்கு சாருவை வலஞ்செய் 

தந்தி வாணி௰றச் தணணலே யென்றுளச் சமையச் 

ஜிர்து யாவணைக துநகலேரா மண்டலஞ் செய்யித் 
புந்தியா ௧௫ ஈன்மகப் பெ.யகுவள் புரிந்தே. 

விரிச்ச வத்து சாருவி னடியுற வேதி 
பரிர்த வன்பினாற் புரிபவர் பெறுவரெப் பயனும் 

புரிந்த தீவினை யாளரு மசனிழல் புச்சா 

லெரிஈத கூற்றுவன் றண்டமு மிகப்பரீ துண்மை, 

காணி வின்பமிக் களிக மத் தருகிழல் கலந்து 
தோணி யாயபூ தேவியு முறைவணமுற் ஜொழுது 

வாணி கேள்வனய கமைச்தவோர் தீர்சகமும் வயங்கும் 

பாணி பாய்ருரு சாடனே யுணரெொனப் பகர்க் தான். 

மதூகவனப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆசத்திருவிருததம் . ௧௭௪௮. 

Daw Sat ds PLL vp. 

a ORO 

ஈன்றுளச் தகடைச்ச வேர்ச னருபுகழ் மூனியைத் தாழ்க்து 

வென்றுள மதாசச் காட்டின் மேவிய பிரம தீர்த்த 

மொன்றுள தென்றா யந்தத் நீர்ச் ன் வரலாற் றுண்மை 

யின்றுளர் தெளியச் சொற்றி யென்னவம் மூணிவன் கூறும், 

அரும்புசான் மதூக நீழ லமர்க்தருண் மூக்கண் மூர்த்தி 

விரும்புசா மரையோன் மாயோன் மேனியி ஸிருபா கத்து 
நிரம்பவுக் த.இக்கு மாறு நினேக்தன ணினைக்க வாறே 
பசம்பவவ் விருவா தோன்றிப் பணிர்துமுன் efles api முன்னம். 

பணியெவ ஸனென்று கின்ற பங்கயத் தவனை மாலை 

யணி௫ூளர் கடுக்கை மோலி யங்கண னருளி னோக்கப் 

பிணிதப வுயிர்க ளெல்லா மாக்குஇ பிரம மாலே 

தணிவம௫க் சாச்டு யென்ற னப்பணி தலைமேற் கொண்டார், 

(சா 

(௪௪) 

(கட) 

(௧௬) 

(௧) 

(௩) 

(௩)



பிரமதூர்த்தப்படலம். 

அனையருட் பாம னென்பா னாணவ மலக்கோட் பட்டுத் 

தனைநிசர் பலரா ரென்று தருக்கினான் றருக்க வாக்கும் 

வினையிழச் தவல னாக மாயனைப் பணிந்து வேண்ட 

வணைதழாய் முகன்ம தூக வனம்புகூஉ௨ப் பணிதி யென்றான். 

எண்றலு மலரின் மேலா னிருப்பையா ரணியம் புக்கு 

CO Na ணமர்கூக் காடு நாயகச் சளிற்றைப் போற்றி 
மன்றவைக் துருவ மாடி வயங்குசங் காப்பி சாணை 

மெண்றளீர் மேனி வாய்க்க தேவியை விருப்பித் ரூழ்க்து. 

வானக முரிஷ வோங்கு மதூகழத்தைச் சூழ்ச்து போற்றித் 

தேேனக மலரான் மிட்டுஞ் சிவலிங்கப் பெருமான் முன்போய்ம் 

sort wBipsg சேரோர் கடஞ்சமைம் தத் டத்சே 
மேனக5$ த.ரரீ ராதத் இர்சீ தங்கள் விரவச் செய் தூ, 

கருப்பைகை விரலிற் கோத்துச் சங்கற்பஞ் செய்து கொண்டு 

விருப்பையள் ளமைகத்து மூழ்ு வெள்ளிய £று பூடுப் 

பொருப்பைவில் wre னோன்கண் புணர்மணி உடங்கள் பூண்டே 
யிருப்பைமா வனம்புக் கானைச் செழுத்துகாக் தழும்ப வோதி, 

மின்செய்க முக்றான் மார்பன் விரும்பிச்தான் சமைத்த இர்த்தம் 

பொன்செய்ச குடகு மொண்டு புரிகடக் களிற்றை யாட்டி.த் 

தென்செய்,ச மலர்க ளாதி செறிகரச் கொடுபூ இித்துக் 

கொன்செய்ச வனுை வாங்கிக் குழகன்முன் சென்றா னன்றே, 

ஐவகை யுருவாய் நின்ற வமலகா யகனை காரு 

மெய்வசை விளக நின்ற விமலமா தேவி தன்னை 

நைவசை யில்லா வன்பி னறும்புனன் மொண்டு மொண்டு 

செய்வகை மலுக்கள் கூறித் இருர்துற வாட்டி. னானே. 

சந்தன ஈறிய வில்வர் தாமரை மலர்முன் ஷன 

கந்தமென் மலரு மற்ற யாவையுவ் சையிற் கொண்டே 

யந்சமொன் றில்லா வன்பி னமைதரு பூசை யாற்றி 

மூந்தகேர் பணிர்தெ முந்து சோக்கா மொழிய லுற்ளுன் 

எசாணுடை மலக்கோட் பட்டுச் குணமழிர் தறத்த ௬௧இ 

யேணுடை.ச் தொழிலுங் கைவிட் டீளைத்துவர் தடைகா யேற்கு 

மாணுடை. யுருவங் காட்டி. மயகச்கற வருஞூ காகப் 

பூணுூடைப் புராண போற்றி பூரண முதல்வ போத்தி. 

சென்னியோர் பத்து வாய்ச்த தத்சொழி லரச்கன் போந்து 

மன்னிய கைலைகச் குன்றைப் பெயர்த்தலு மலர்த்சா ஞன்ற 

மூன்னிய வனையான் நேர்ந்து முற்நறாச் கொமிக்து பாடத் 

துன்னிய சாரறாம் வாளுங் கொடுக்கரு டுணிவ போ ற்றி, 
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௨௬ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

அறிவிலா மையினால் யானு மாழியஞ் சேக்கை யானு 

மெறிதராச் செருக னால்யாம் பிரமம்யாம் பிரம மென்று 

மறிசரா தடற்ற வர்.௪ மனச்செருச் கொழியு மாறு 

ழூறிசரா சழல்வெழ் பா௫ி நின்றருண் மு.சன்மை போத்றி, 

பாலனா ர௬யிர்மேல் வக்க காலனுூர் பதைப்ப மாய்த்துக் 
காலஞார் மீட்டும் வேண்டக் கண்ணருள் புரிர்கால் போற்றி 

வேலஞரர் தம்மைழ் சர்.த வெர்தொ.ம லவுணர்க் கஞ்சிக் 
கோலளஞர் ,சம்மை யாண்ட குணப்பெருல் குன்றே பேரத்றி, 

இளை ச்சடைச் தபய மென்ற விந்துவைக் கரித்சாய் போற்றி 

முூளைத்தெழுக் திங்க னெங்கண் மொய்வினை தொலைப்பாய் போற்றி 
தளைக்சகட் டறுச்து வீடு சாழ்ந்தவர்க் சராள்வாய் போற்றி 

வளை ச்தநீர் மணணி சூழு மதூசமா வனச்தாய் போற்றி. 

என்றிரும் துதிகள் பாடி. யிருகணிீ ரருவி பாய 

er mat சமல மேலான் மதூகான் னிழலிற் சென்று 

ஈன்றமை யு. சோக்கி ஈருகரர் தலைமேற் கூப்பித் 
சன்றனி யுளத்து காசன் சரண்ம்வைச் இருர் சா னன்றே. 

மதையவன் பன்னா ஸளிவ்வா நிருக்சுலு மழ்க்ச வேணிப் 

பிறையவன் சமட்டி. யான பேருருக் கொணடு தோன்ற 

விறையவன் காட்டு தர்தா னென்றுளச் garg Cag 
னரறையவ னழ.யில் வீழ்ஈ்தா னன்றெமுசக் சாடிச் சூழ்ர்தான். 

அயறுடை யன்பு நோக்கி யாண்டகா யகன்ம கிழ்க்து 

வியனுடைச் சமட்டி, நீங்க வியட்டியா முருவ மாய 

நயனுடைக் காட்டு ஈல்க சான்மூகன் மிட்டுக் தாழ்ந்து 

பயனுடை யவன்யா னென்னான் பண்ணவன் வரங்கே ளென்ரான். 

அண்ணலே யடி.யேன் பூசை யாற்றநீ யுவக்த வாற்ருன் 

மண்ணகம் பிரம காச னென்றுனை வழங்க வேண்டு 

ஈண்ணுகின் நிருமூன் னாக சாயினே னமைத்ச தீர்த்தம் 

புண்ணிய பிரம தீர்த்த மென்றுபேர் பொலிய வேண்டும், 

அடியனேன் சண்ட விச்சு வியட்டியா முருவ மைந்தோ 

டொடிவில்பல் லூழமி கோறு முற்றிவண் பொலிய வேண்டும் 

வடி.வமிவ் வைக்துங் சண்டோர் வழுச்தினோர் பூசை செய்தோர் 
நெடியபல் போகச் துய்த்து நின்பக மடைதல் வேண்டும், 

மேடமா மதியின் மிக்கு விளங்குபூ சணையி ளயேன் 

கூடநி காட்டு தர் கொள்கையா வினைய சாளி 

லாடவல் லவரித் தீர்த்த மரும்பெரும் போகச் தாழ்ச்து 

வீடருந் தறக்கச் துய்த்து நின்பகம் வி.ரவல் வேண்டும். 
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பிரமதீர்த்தப்படலம். 

செருக்குபு கடையேன் விட்ட சிருட்டியும் பெறுதல் வேண்டு 

மூருக்குழுப் புரமுஞ் செந்தீ முமுகமுன் னகைத்தா யென்று 
மருக்கிளர் மலரோன் வேண்ட வள்எலு மகிழ்சி பூத்துச் 

இருக்ளெ ரிலையெ லார்தந் தோமென்று பின்னுஞ் செப்பும். 

ஈம்மைகீ யாட்ட வேணடி ஈமக்குமுன் னமைத்த சர்ச்சஞ் 

செம்மைசேர் மனத்த ராடிச் சேர்கெவர் மூழ்டு னாலும 
வெம்மைசேர் பழ்பா வங்கள் விட்யெர் புனிச ராவ 

சஏம்மைவா னவே யாகி யருமபெரும் போகச் தாழ்வார், 

அன்னுகூ£ வுலகத் அள்ள சுத்தநற் நீர்த்த மெல்லா 

மணன்ணிரீ யமைத்த சர்ச்ச மருவிடப் புரிர்சோ மற்ளுந் 

கன்ணிசா வுடையா யந்தச் தீர்த்தக்கிற் சலக்து மூழ்கின் 
மின்னிவாழ் பஃறீர்த் தத்து மாடிய பயனே மேவும், 

சென்புலச் தவர்பொருட்டுச் இருர் சரீ யமைத்த இர்த்ர 

ஈண்புலக் கரையின் மேவிச் சிரா.ச்தகன் இயற்று வாரேண் 

மூன்புலப் பரிய வாய வினையெலா மூழுது மாய 

வன்புலப் பரிய தாய்வர் தடைந்துஈம் முல௫ல் வாழ்வார். 

என்றுஈன் கருளி யெங்கோ னெழின்மலர் மிசையோன் றன்னை 1 

தன்றனிச் கரத்தால் வாங்கி முதுகுதை வரது பன்னாள் 

வன்றவம் புரிந்து டம்பு மெலிர்தனை போலு மைர்தா 
nor peer oper cups ருழ்க்து சான்முக னுப்ச்தே னென்ரறான் . 

அலர்மரு விருக்கை யானை யரதன மீடச் தேற்றிப் 

பலர்புகழ்க் தேத்த வையன் பரிச சபி டேகஞ் செய்து 

முலவசத் இியலோ கங்கைச் கொண்டிணி திகுச்தி யென்ரான் 

விலகரு ம௫ழ்ச்சி யோடும் விதிகரய குவித்தெ மழுக்து, 

சோயிலை வலங்கொண் டேதகதிச் கும்பிட்டு நேரே வந்து 

காயினு மினியான் றன்னைத் சாயொடுக் தாழ்ர்.து போத்றி 

நரயினே லுய்ந்கே orale விடையென ஈன்கு பெற்றுப் 

பாயின கணஙயகள் குழப் ப.ரவுகன் னுலகம் புக்கான். 

சன்னுடை யுலகச் தெய்இச் தண்ணிய மதூக நீழன் 
மன்னுசம் பிரானை யன்னான் வாமத்து மு௫சல்வி தன்னை 

மூன்னுபு சிருட்டி செ.ப்து மூகிழ்முலை வாணி யோடு 

அன்னுமின் புற்று வாழ்ர்கான் சூட்டன முயர்ச்ச தோன்றல், 

இக்இ.ர னாதி யெண்ம ரிண்டைமா மலரோன் போல 

வந்தொரு பிரம தீர்த் ச மருவிநீ ராழ, யையன் 

பர்தமில் பாதம் போற்றிப் பரவுதம் மிருச்கை பெற்றா 

ஏர்.சமில் பெருமான் கையா லபிடேகஞ் செய்யப் பெற்றே, 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(2௯) 

(௩௦)



உ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

பின்னாமோர் சாலக் தெய்இப் பெருகலிக் குலிசப் புகேண் 

we guint: Juno இரத்த வாவிநீ ராடப் பெற்றுத் 

அணன்முடைப் பழிதர்ர் தையன் ரூட்டுணை பழிச்சி வாழ்ந்தா 

னின்னுமச் இர்ச்ச மேன்மை யியம்பவல் வவர்யா ரென்ருன். (௩௧) 

பிரமதீர்த்தப்படலம் முற்றிற்று, 

அகத்திருவிருத் சம் - ௨௦௯. 

௦ ௦ yO oO 5 இத திரன்பிதா நதபடலம், 
வையவன் | Hi; A Ian 

மறைரஈவிலும் பயஞாய வெண்ணிீறுங் சண்மணியும் வன்ன மைக்தங் 

குறைவில்பொரு ளெனகீகொண்முனி பாதமலர் முரசுயர்தச கொடியோன் 

நிறைகருணைப் பெருவாழ்வே பிரமதீர்ச் தம்படிச்து நெவொா ணட (ரூழ்க்து 

னஹழைபழிதீர்ச் கனனென்றா யச்சதையுங் கூறுசென வருளிற் கூறும். (௧) 

தானவர்சங் குலர் சழைப்ப முன்னம்விருத் தாரனெலனுமோர் தருவன் மோன் மி 

வானவ ங் குலஞ்சாய வெளிவக்தான் பகைசவட்டும் வலியான் மிக்காண் 

போனவிருச் இரனினுமேம் படுவலியான் பளிங்ெடி. போற்றிச் சூழ்ச்தே 

wer Merion sas Be யிரவருடம் விதியைரினைச் தியற்றி னானே, (௨) 

விதியுமவ னெதிர்சோன்றி வேண்டிய02 னுரைக்தியென விளம்ப லோடு 

மதிவலிசால் விருக்இரனு மெழுர் துபணிஈ கடிகேள்யா னமர்ச்குங் கரலை 

மதியமைய வெிர்கின்று பொருமமர7 சான ரான் மாவாற் புள்ளாற் 

பதியவிரும் பாலமைத்த வேதிகளாற் சாவாக படிஈல் கென்றான். (௩) 

என்றலுமப் படியருளிச் சக்கியலோ சம்புகுக்தா னீன்ற தாதை 

குன்றகிலை கலங்கவிரு சோள்புடைச்து SE SHI per குரவற் சூழ்க்து 

வென்றவா மெடுத்தியம்பி சால்வகைசீசே னையுஞ்சூழ விரைந்து போந்து 

மன்றனெடுங் கற்பகராட் டனைவளைச்சான் வானவரு மறலி மூண்டார். (௯) 

இருபெருஞ்சே னையுமுனைந்து கைகலநக்து சிலைவாங்கி யெறிர்து சாணை 

வெருவரு வா னிகள்பொழிச்துர் கண்டுகொடு மோதியும்வாள் வீசி யார்த்தும் 

பொருவரும்வெஞ் சமர்புரிய விருத்கரன்போர்ச் களம்புகுர். து பொங்கள் சீறி 
யொருவருவா ஸிகள்சொரிச்சான் வானவர்தம் படைகலங்கு யோடிற் றன்றே, 

எதிர்பொருவார் வெல்லாச வரமூணர்ச்திர் இதானுமெதி ரேற்ரூ னில்லை 

யதிர்சழல்வா னவர்பகைவன் பொன்னுலக முழுவதுந்சன் ஞணை நாட்டி. 

வெதிர்பொருசோ எரம்பையரைாப் பிடித்தலைத்து மறுக்கமிக விளைத்து வாழ்ச் 

கதிர்முடிவா னாடமொடு மிந்இரன்ச௪த் தியவுலகங் கருஇப் புக்கான். [தான் 

வெள்ளைமலர்க் கஇழத்திபெருந் சன சீதுணைக ஞழுஅழக்க வீயகுச் கோளான 

கள்ளையுமிழ் மலர்ப்பாசங் கலக்திறைஞ்சி யெழுச்துநின்று கைகள் கூப்பி



இரத்தன் பழி ந்தபடலம். ௨௪. 

வள்ளைபொரு மதர்கெடுங்க ணயிராணி முலையுழக்க மகழுச் சோளான் 
செள்ளைபடு மனச்தேளாய் வக்தேனென் றழுதெடுத்துச் சொல்ல அ.்ரூன். 

ஐயனே சீகொடுச்ச வாவலியால் விருச்சிரனென் னரசு மாற்றி 
வெய்ய தீ வினை புரிய மெலிரக் தவா னாடரொடு Gua) Con ee [ஞ் 
லுய்யவாம் வழியிதுவென் ஜொன்றுளாத்தி யெனமுறையிட் னொத்த லோடு 

செய்யவாய் மறைச்கிழயல னிரஙடியுளச் சோர்ச் இதனைச் செப்ப லுற்முன்.(௮) 

வானாட ரொமெடைச்த மகபஇரீ யஞ்சற்க வலியான் மிக்கான் 

மேனாளில் வரம்பெற்ற கெலாக்காசா விருப்பேதி விசேடக் காற்றண் 

ணூனாரு மூயிர்துறவா வாமன்தே யானைமிகை யுடன்று சேமி 
யானாக பகைவனுகின் னெதிர்வர்து போர்புரியு மன்ன காலை. (க 

அனையணினை யெடுத்துவிழுங் இவெனெலும் பாஙருவிச மதனா லன்னான் 
கனையுமுரங் இழிச்துவெளி வரு திபெரு வாசையுமுன் கண்ண தாகும் 

வினையமிது போதியென விடைகொடுச்சா னமாரரொடு மிண்டான் வேர்சண் 

துூனையவம ராவதியைப் போய்வளைர்தான் ரூனவருஞ் ருழ்கீது சேர்ச் சார்.(௧௦) 

மொய்த்தபெருக் தானவர்கோள் கொட்டினார் மூகசேோரம முறுக்க னார்சோள் 
வைத்தசிலை வாங்இனார் சாணெொறிக்கார் வடி.வாளி யா.ப்க்கார் முன்ன [opr 
மெய்த்சவர்கா மெவ்வலிகொண்் மூங்கடைக்கா ரென்றுஈகைச் தெயிற இன் 
பைச்சவழல் விழிகாட்டி. சகெடுமொழிசொற் றெழுர்கனர்வான் பதைச்த தம்மா, 

எறிவாரு மெய்வாரு கெடுமரம்வேர் பறித.ரப்பேர்ச் தெ.றறு வாரு 

ூறிவாருஞ் சினப்பாரும வைவாருஞ் சின துகெடு மொழிசெொல் வாரும் 
பறிவாரு கெறுகெறெனப் பற்கள்கறிப் பாருமிவர் பான்மை யித்றென 

ஐறிவாரு மெழுவாரு மக.ர.ரா யினர்சுரரு மனைய ராஞர். (௧௨) 

வேலசொடு வேலர்கெடு வில்லசொடு வில்லர்கஜல் விசித்துக் சட்டுங் 

கரலசொட காலர்கதைச் கையொமி கையர்தலை சவைச்ச வெகந்தீச் 
சூலசொடு சூலர்வட்டத் கோலரொடு சோலஎழல் சொரியா நிற்கும் 

பாலசொடு பாலரிவ்வா நிருஇிறத்சா ருஞ்சினர்து பண்ணி ஞர்போர். (௧௩) 

தலையோடு முடி.யிழர்தார் காலோடு கழலிழக்தகார் சாவாச் இண்டோண் 

மலையோடு தாரிழர்சார் கையோடு வாளிழசக்கார் மாற்றா சஞ்சு 

மிலையோடு சினமிழச்கார் கண்ணோடு கெருப்பிழச்கார் நீங்கு ரூ 
கொலையோடு பயிலக.ர ரதுசண்டு விருச்தி.ரஜுங் சொதிச்தேம் மூனே, (௧௪) 

இனங்கொண்டு விருச்தரனணு மமரர்படை யுட்புகுர் த இரிக்தோர் சாரி 
வனங்கொண்டு முகில்பொழிவ கெனக்கணைபெய் இடவிரிக்கார் வான சாட 

சனங்கண்டு மொழிகடையா எயிசாணி மணவாள னதனைக் சண்டு 

இனங்கண்டு குலிசமொடு வெள்ளானை மிசையிவர்ச்து செலுச்திஞனே. (௧௫) 

யானைமிசை வருவானை விருச்திரன்பார்ச் ore ori கெய்து சென்று 

சேனையுமிழ் கணிபொருவ வெடுச்தவாய்ப் பேய் சென்ற வேத 

MAHAMAHOPADHYAYA 
சிட்ட ft tr MAPe eee eAew ete FUTON + me er



KO (பண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

தூனையமை வச்சிரச்தா லுடல்கிழித்து வெளிலக்கா ஜனொழிக்தான் மாற்ரூ 

வேனையச ரர்சளதுகண் மு.றிர்.துகடு ஈடுங்கியோட் டெடுத்தா ரன்றே, (௧௬) 

விதியராச்ச படியவனை வென்றிடலும் பிரமகத்தி மேவிச் சூழந்து 

கொதுகொகித்துப் பிடர்பிடித்துச் தள்ளியெயி ஐதுக்இநிலை குலைய மோத 

மிரிகுத்சவாண் _ளப்பான் முள்பணிர்தென் செய்வலினி வள்ளா லெணன்ரூ 

ும்மிருச்த காரசனை யடையென்றா னன்னவனைச் துருவிக் சண்டான். [ன் 

சணடுபணிர் தடிகேளிக கடும்பழிதீர்க் தருளென்று சரைச்து வேண்ட 
வண்டுபடு கறுங்கண்ணி வானாட நிலவுலகன் வருகா வேரி 

யண்பெடு ஈடுவாச மண்ணிகதி யொன்றுளதா லதன்நீ ரஇற் 

சொண்பெடு மவர்க்கனி.ப மதூகவன மெனப்புகலோர் குழ ஓண்டால்.(௧௮) 

அ.ச்சலதீதி லெண்ணிறர் ச மூனிவர்குமா மேத்தெடுப்ப வருள்சான் மேன்மை 

யெத்தலச். ஐம் பெறற்கரிய படிச்சராகா யகணிருப்ப னெழிலன் னானேர் 
முூத்மலத்து மரியதெலும படிபிரம சோத்தமொன்று முகம்கதத் தோன்று 

நித்தலதச் தூ விரஞான யோகருமச் தடந்தீர்த்த நீஙகார் சூழ்வர், (௧௯) 

௮ன்னபெருக் தீர்த்சமூழ் குறினிதுமட் டோபழியோ ரயுகமேனு 

மின்னவிடம் போயசெனச் தெரிவரிசா யொழிச்சகலு மேர்தா னியாண் 

சொன்னபடி. யங்கடைந்து முழுகென்றா னவன்பாதக் தொழுது போற்றி 

மன்னவனும விடைகொணடு மதூசவனத் திடைப்புகுச் சான் மகிழ்ச்சியோங்க, 

பிரமர் சம்படிர்தா னப்பொழுதே பி.ரமகத்இி பெயர்ந்து போய 

அரவுசான் ம௫ழ்ச்சியுட ஞங்கமர்கண் ணுவமுணிசா ளாவர்து தாழ்ந்து 

பரவுபே FTO FO YG HB குஞ்சாததைப் பணிச்தெல் லாமாய் 

விரவுபடி.க் சகரைகாசர் சமமையம்மை யொடுங்கண்டு மேவிக் தாழ்ச்சான்,.() 

அனா பெரும௫ழ்ச்சி தலைகிறப்பச் சிலசாளவ கமர்ந்து போற்றி 

வாஞாடு புருந்துபெரு வாழ்க்கையொடு மருவினான் மகவா ணின்னு 

மேனா படைவேந்தே மூடிககொன் றத்தி சச் துறைநீர் தோயம், 

பாளாடு தெ.ப்வவருப் படைத்தததன் பெருமையெவர் பகர்வா ரென்ரான். () 

இந்திரன் பழிதீர்ந்தபடலம் முற்றிற்று. 

ஆசகததிருவிருத்தம் - ௨௩௧. 

௦ ௦ e ௦ 6 

மூடிகம் தெய்வரூபம்பெறுறபடலம் , 

எவவ வகை 
உததம வறமைச்ச னுசோமச முூனிபாசம் 

பத்தியிற் ரொழுதேத்திப் பார்கெழு மூடிகமொன் 
ஐத்தடப் புனலுறையால் வானவ ஞயதென்ர 

யெத்திற மதுவிரிச்தி பென்னவம் முணிகூறும், (க) 

 



மூடிகம் தெம்வரூபம்பெற்றபடலம். சக 

இளர்சரு கெளசிகவங் இசத்இணி லவதரிக்சோன் 

பளகறு குணலீர பசீ இர னெனுமதையோன் 
களவமர் ஈகைமனைவி சாற்று சு€லையெணன்பாள் 
வளழமுற விருவர்களு மருவினர் வாழ்காளில். (௨) 

புத்திச ணின்மையினாற் புர்தஇிநொச் தொரு வீம 
பத்தான் மனைவியொடும் பஉரதஇக் கரையடையா 

7450 விழிமடவா wine gar eros. Aes oor 

சித்தி, மெனவென்பாற் நிருக்துற வமரெண்றாவ. (mi ) 

கொழுகுல வசன்வார்ச்சை சுலையுக் தலைக்சொண்டு 

பழுதற மருங்கருந்து பணிவிடை புரிசாளி 
லிமுசைசெய் தீவினையொன் றெய்தமச் தாகெ£வாய்க் 
கொழுமலர்க் குழல்சென்றாள் சூளிர்புன லாடு ஈஞூ. (#) 

வளர்பெருக் தலப்பரத்து வாசர்தங் கோத்இரம் சண் 
சளமில்கி ரீடபத மாமுூணி சான்முளைதா 
ணனகிலை சவிர்வீர பாதனென் ஜொெருவிடலை 

இளர்மச னுருக்கொண்டு இடைக்செனப் பொவயமகன. (௫) 

வாயிசை யஅபாட மாதர்சண் விழிசெல்லக் 

கோய்தரு சந்தனங்கச் தூரியெங் குங்கமழ 
வாய்கரு மலர்மாலை யணிழூடிச் சகழியனாய் 

வேய்புகழ்ப் புனற்கங்கை மேவினன் றஐன்னியல்ப ப. (ar) 

உஈ்சவன் மதிமுகமும் வரைபொரு தடச்சோமா cx 
சந் தனங் சகமழ்மார்புர் தடகெடும் கரசலமுஞ் 

சுந்௪." முழூவதர்சோச் இவனவ ஸியிநே ரான் று 
Ms Bs குமசன்கொ லெனமருண் டனசானையாட். (௪) 

சொல்லரும் பெருங்காமஞ் சூலைக்குச் FTEO Sf 

மல்லல்செய் மகவேரர மருகுகின் ஐலர்வாளி 

பல்லவு மெடுச்செய்கான் பதைபகமைச் தணள்சோர்தாள் 
வெல்லுஈ ரெவர்காம மெப்யுணர் வில. சாயின். (௮) 

சோர்ச்தவள் விழுவாள்போற் நூகதிப் புனல்வீடி/ து 
வார்ர்சவிப் புனல்வீழ்ச்சேன் மற்றெனைக் சரையேத்றி 
ஞார்ச்சவின் புகழுண்டா மில்லெணிற் பெண்பழியாஞ் 
சார்ச்கமெய் யழகாவென் ஐமைத்தன டவக்கூவி. (௯) 

சரறைமிமைக் சணிரின்ற சாமுக மஹையோனும் 

விரைதசச் சண்புனவில் ips seo car er selon 
ஆரைசெயு மவள்க ரந்தொட் டொய்யென மார்பணேச்சாண் 

ய னே 5 சேர்ச்சவன் றனையணே க்கால் சிலாயமு சனயானுன் சேர்த்தவன் சனகன் பரப? 
1, கந உட் ப! 
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1மண்ணிப்படிக்கரைப்பு ராணம். 

இருவரு நிலைகீரி ஸிவ்வணங் கலப்பெய்தி 

வெருவரு நீரின. ராய் வெளிக்கரை மேலிவர்க் தா 
சொருவரு மன்றுமுூத லோெொெழு காள்காறு 

மருவரு மவள்கொங்கை மார்புறத் திளேத்சனனால். 

பனவர்தங் குலவீர பாசனப் பாசகத்தான் 

மனனமர் பெருகர்துயரும் வறமையுங் கொடுசோயு 

மினமென மேன்மேல்வம் இடர்செய நிலைகளர்க து 

தனதெழி லறமாய்ச் சான் நீவினை தடுப்பவரார். 

வச்சவன் இவினையான் மாய்க்தும தூகவனக் 

தெக்தற் பவத்தியற்றும் புண்ணிய மென்னேயோ 

மேக்தவோர் மூடிசமாய்ப் பிறர். தபன் மூனிஉர்குழா 

ஈர்தன் கமர்பிரம தடக்சஸலா சண்ணினனால். 

அத்தின மேடமதிப் பூரணை யவுவாகப் 

பத் தியி ஞயிடையே பன்முனி வரர்போந்து 

சுத்இயின் மூம்குஈருஞ் சூழ்கருப் பணமாதி 

8s Gu மாற்றுஈரு மாயினர் நிரச்தெங்கும். 

மெய்யைமண் ணாதஇகளால் விதிவழிச் சுத்திடரிக் 
தையகம் ப. ரனைகினைர் காடுந ரொருபரலாங் 

கையமை பொருளளவைக் கேம்பன கரைதான 

ழூய்யசன் மறையோருக் குதவுக ரொருபாலாம். 

சவப.ர னடியி.ரண்டுஞ் சிகை கயி னுறப்பதித்தே 

யவமற வொருதறிபோ லமர்பவ சொருபாலா 

மூவமையி லனையபி.ரா னொள்ளிய குறிப்பூசை 

இவர்சரு விருப்பொடுசெய் இருப்பவ சொருபாலாம், 

பொருளது பெறுதல்குறித் தாடுகர் பொவலிவொருடாண் 

மருளிரி யமம்வேண்டி. மூழ்குரர் மாண்பொருபாற் 

சுருள்மு ம லியர்வேண்டிக் குடைபவர் கொகையொருபா 

லருளமை சக இவேண்டிப் படிபவ ரமைவொருபால். 

மகவுயிர்க் இடன்மதஇத்துவ் கல்வியை யுதமதிச்துஞ் 

சகமனித் இடன்மதித்தும தவாவலி யுறண்ம௫இத்தா 

மிகல்புரி பகையினர்கெட் டிரிகர லதமதித் தஞ் 

சுகமிகப் படிர்சாடிச் துளை பவ ஜெண்ணிலசால். 

கோவளிப் பவமொருபாற் குறையற விளைபுலஞம் 

பூவளிப் பவரொருபாதக் பொலிதரு கசெடைய 
மாவளிப் பவசொருபால் வளமலி இவலிங்கத் 

தேவளிப் பவரொருபாஜற் நீர்த்தச்தின் சரையெங்குமீ, 

(௧௧) 

(௧௩..) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ea) 

(44) 

(௧௯)



ூடிகம் தெய்வருபம்பெற்றபடலம். 

இன்னன கிகழ்காலை யிருர்சவச் அயர்மேலோண் 
மின்னகு சடைமோலி விபாண்டக னெனுமுணிவன் 
பன்னரு மச்தீர்கீகம் படிந்தனன் செபஞ்செய்கான் 

அன்னருர் கானக்கோ துமையரு குறவமைத்தே. 

அத்தகு கோதுமைதா னருகஇருப் பதுகாடிக் 
கொத்சகமை தரச்கவர்ந்து மூடிகங் கொறித்திடலும் 
விக்க முணிசண்டு மற்றது விலகிவொன் 

வைத்கசன் கமண்டலகீர் கெஸிக்கனன் மலர்க்கையினால். 

அப்புனல் பி. ரமகறுக் தடப்புன லாசலினா 
லொப்பறு மொருஇவலை யுஈப்பெறு apip.& dpe 

கப்புறு மவ்வுருவச் கணக்தொரு தெய்வவருகி 
Badu qppawn ts Hurage; HiesQeus, 

மூனிவ.ர னதுகாணாஉ மூழ.க வுருநீங்குப் 
பணிவிசம் பமர்தேலாய் நின் னை udp Sever 

யினிரின துறுவாவென் ஸனியம்புதி யெனக்கென்னக் 

கணியெழில் வடி.வமசன் கட்டனொத் St. gy Dupes. 

முன்னொரு மழையவண்யான் முற்றிய தீவினையா 
லன்னமென் னடையுடையா ளாயவொர் பார்ப்பணியை ம் 
அன்னமும் பிறண்மனையென் ெண்ணிலன் ஐழுவியதா 
வின்னல்கொண் ஞூழி.கமா மிவ்வுருச் சாங்கனனே. 

இத்தகு பிரமகடச் இரும்புனல் கமண்டலத்தில் 

வைச்சுஇற் இறிசள்ளி யென்மிசை வக்துவிழ 
வச்சம நீதுூவு மோதரும் பெரும்பேத்ருல் 

விச்சச வமசவரு மேவின னென்றுரைச்து. 

vera கோயில்புக.உப் படிக்கரை சாயகளரை 
வளரு சரருவாய மங்கல சாயடஇயைக் 

திளர்வற வருசகடர் தாங்கெய கரக்துமையை 

யுளபிற மூர்.த்திகளைப் பணிக்துவிப் புறுபோது. 

நிகரரு மிருப்பைஈறு கிழலமர் பெருமானார் 

புகர்கவிர் பேரருளாற் பொன்செய்வி மானமொண்று 
பகர்பெருங் சணங்களொடு பார்வச வதின்மேவிக் 
தக. ரருஞ் சவலோகஞ் சார்க்தினணி தமர்ர் சனனே. 

ஒருதுளி மேல்விழலான் ஞூடி.ச மூருமாறித் 
இருவமர் தெய்வவுருச் இவணுபு சிவலோகம் 
வெருவற வொஸிகாலும் விமானத்திற் சென்றததெணிற் 
பொருவரு மத்ர்ததப் புகழளப் பதற்காமோ, 

ஏரி தர்ர கள ௬94 எர கூப்ட அ ஆ 
௯. மட 1 வரய வபா ரப றத் உயர] 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௫) 

(௨௪௯) 

(௨௪) 

(௩௮



ih. மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

எண்ணிய வெண்ணியவா தெய்துபு மாமுனிவர் 

கண்ணிய மண்ணிப்படிக் கரையமர் பெருமான்மு 

னண்ணிய பெருக்கீர்ச ௪ ஈயந்தபொன் முதற்றானம் 

பண்ணிய வன்பின.ராய்ப் படிந்தினி சாடினே. (௨௯) 

மலரவன் புரிதீர்ச்த மான்மிய மென்னுரைச்கேன் 

veoh! யொருகுட்டி. பரிக் தலச் சதின்மழ்கி 

நலர்துதி புரியுரு௮ ஈண்ணின னென்றுளாத்தான் 

கலர்மரு வருஞ்சர்த்திச் காமரு மாதவனே. (௩௦) 

மூடிகம் தேய்வருபம்பேற்றபடலம் முற்றிற்று. 

ஆகத்திருவிருதிதம் - ௨௬௪. 

க நீதருவன் பிணிநீங்குபடலம், 

a A 

கருமனென் மவன்பெருர் ச௪வக்து மாமுனி 

மருமலர்ப் பதக்சொழு தெழுக்து வள்ளலே 

யொருவருங் குட்டிகன் வாவை யோசெனப் 
பொருவிலம் முனிவரன் புகறன் மேயினான். (௪) 

இருவமிக் குற்றக் தருவன் சர்த்திசா 

லொருபெயர் தும்துவென் றுரைக்கப் பட்டவன் 

மருவுதன் னுலகொரிஇ மண்ணில் வர்சனன் 

பொருவுபல் வளங்களின் பொலிவு சோகச்கவே., (௨) 

வர்சவன் யமுனையென் றுரைக்கு மாஈஇச் 
௫ தவண் கரைமிசைக் தனியு லாவுபோ 

தெக்தல் வினைகளு மிரியல் போயிட 

Mt gseh றவஞ்செயோர் முனிவன் வைூனான். (௩) 

வற்கலை யுடுக்சவன் வார்ச்ச வேணிய 

ஜொெற்கமி லுணர்ச்சிய லூர்ச்ச வாகுவன் 

பற்கழல் பருவதக்தன் படிம யாச்கைய 

னற்கழன் மனத்தின னனைய மாமுனி. (௪) 

இருப்பது கண்டுரே ரெய்இத் துந்தவும் 

விருப்பொடு வணங்குிடு வேட்கை தீர்ர்சவ 

னுசூப்பொலி கோலங்கண் டுறக கைத்கனன் 

கருய்பயில் வொழிச்சவன் கனன்று சோக்கியே, (இ)



௬ந்தருவன் பிணிநீவகுபடலம். 

உருவகண டெள்மா5௨ லொண்மை யண்றெனு 

மருவுசாண் ஐவருரை மறுத்த பாவிகீ 

வெருவபுண் ஹணூடம்பெலாம் விசவக் குட்டகோ 

பயொருவறக் கோழிபல் லுயிர்ச கைக்சகவே. 

என்றன னென்னுமூன் னெய்தி wis gO mus 

வண்றிற லெழிலிமக் தருவு மாறுபு 

கன்றிய மனக்கனாய்க் க௫க்து தாடொழு 

சென்னிப் பிழமையொறுச் கருடி. யெணன்றனன், 

அர்துவெணன் பவன்படு துயர்க்கி ரங்கியே 

66 BIH றவருணி ஈலியு மிக்ககோய் 

மூர்துற வகற்றுமாண் முழல்வன் மேவெண் 

வர துவச் இயலோரு மதூக மாபுரம், 

பெயர்வரு மத்சலப் பிரம இர்ச்சசஇன் 

மயர்வறு சித இரை மதியிற் பூரணை 

யயர்வற வருபொழு தாய்க்து மூழ்கிணிவ் 

வயர்பிணி பிறவியோ டொழியு மென்றனன் .. 

அன்னவன் பதந்கொழு தடிய ஸூய்க தனே 

னென்னஈன் இசைதொமுச் தினணிது சாடூயெ 

கண்ணமர் விருப்பொடு வந்து சார்ச்கனன் 
மன்னலர் தருபெரு மதூக மாசகர். 

அழுகிய வறுப்பின னாக்கை யெஙய கணு 

மொழு சீயின டடற்றும் புண்ணின 

ணிழுகிய வாக்கு ரியலை சொட்டிட 

மூழூகிய வடைந்சகனன் மொழிந்த தீர்த்தே. 

OTL OQ’ TRUE தகலக் சண்கணீர் 

கொண்டவன் இத்தரை குலாய இங்களி 
லெண்டரு பூரணை யெய்தி கூமழ்கினாணன் 

மண்டலம் புகழ்விஇ வருக்க இர்ச்சச்மே. 

மூமுகிமே லெழுதலு மொய்கத புண்ணொடு 

மமொழுகிய கறைமுூக லொண்றுங் கண்டிலா 

னெழுதருச் தப்பிய வருவ மெய்தினான் 
விமுமிகென் நியாவரும் வியந்து கோகஇஞர், 

மூடிீக்கரை மதிபுனை முதல்வ குூகய 

பழக்கரை நாதனைப் பணிர்து போற்றியே 

அஒ.க்கருங் கண்ணுமை மலர்ப்ப சந்தொழாக் 

கொடிக்கருக் தன்னகர் R19. ripe giles 

௬ ர 

(௨) 

(HH) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௪௪)



மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

லப. மடைந்தனன் றிசைமு கத்தவ 

னவமற வாத்திய வனைய தீர்ச்தசச்இ 

ஓவமையி னளனுமுன் லுதறு மூழ்கினான் 
குவலய பாலகே ரென்று கூறினான். (௫௫) 

கந்தருவன் பிணிரீங்குபடலம் முற்றிற்றா. 
ஆகத்திருவிருச்சம் . ௨௭௬, 

  

© ௦ o நளன் கலிநீங்குபடலம், 
Oe (x) GO 

GED ows ger குலமூனி காடொழா 

மூர்இி யோர்சளன் மூழ்கின னென்றனை 

இந்தி டாதக் சதையையுஞ் செப்பென 

ந்தி யோகை ஈவிலனுற் ரனரோ. (a) 

கூடு சோலை குலாய நிடதத்தி 

னூடு மாவிர்ச மென்னு மொருசசர் 

நீடு செங்கோல் செலுத்த நெறியினான் 

மாடு வாய்ந்த மதிகுல மன்னனே. (௨) 

வீ. ு சேன னளித்த விடலைமுச் 

தா. மார்பின னாப்பெருங் கல்வியான் 

கார வாவு கொடைச்சடக் கையிஞ 

னா. 7 வாவு ஈளனெனு நாமச்சான். (௯) 

ஓதி மஞ்சென் நுணாத்த மொழியினான் 

மேதி ஸிக்சண் விளங்கு விதர்ப்பத்தித் 
கோதி லாக்குண் டிீனபுஈச் செய்தன 

னாத ரத்தி னணிக நெருங்கவே. (௪) 

பாரும் விண்ணு முவர்து பராவு 

சாரும் வீம னடைச்ச வரச்திஞற் 

சரரு காசினி பெற்ற த௰யந்தி 

யோரு மன்ற ஓவப்பப் புரிச் சபின். (௫) 

மூன்னர் கேர்ச்து முனிர்துவெம் போர்புரி 

யன்னர் கோள்வலி யாவயின் மாற்றியே 

கன்னர் மாசொடு ஈண்ணு படையொடு 

மன்னர் மன்னவன் மாவிந்த மெய்திளுன், (4) 

வண்ணம் வாய்ச்ச தமயர்இ மாமுலை 

யண்ணல் கூடி WEB iD Cel gr



களன் கலிதீங்குபடலம். 

ளெண்ணம் வாய்ப்ப வெழுச்தொரு புட்சரன் 
கண்ண மேவு கவியேச con னன். 

அனைய னோடொட்டகி யாடிய சூதிஞற் 

புனைய வல்ல புகழ்மிகு சாடு 

ணினையு மியாவையு நீயெனத் தோற்றுத்தன் 

மனைவி யோடு வன&ஃபுகுச் சானபோ. 

மக்கள் வீமனகர்வைக முன்வைத்சோன் 

ஹஜொக்ச சாணிம் துணைவியுரக் சானுமாய் 

மிகச செல்லலின் மேவுறு காளனம் 

புச்ச சாடை சகவர்ச்சது போயிற்றே. 

ஆடை யொன்றிரு வோரு மரையுடீஇ 

வாடை வரது வருத்திட வைகுவார் 

பேடை நித்திரை யோர்ச்து பிறங்கு 

ளோடை மாகளிற் றண்ண லொருவினாண். 

பாதி யாடைப் பகசங்கொடி. சண்விழித் 

கோதி சோ. வொருவழிச் கொண்டன 

இ யில்லவண் றன்னை செருப்புண 
வரத Querpen._ தாடச்தை யூரோ. 

மனையை நீகசவன் மாகணச் தான்மத 
னனைய தன்னுரு மாறி யயோசத்திசேர்ச் 

இனைய மெல்கி யிருஅபன் னன்னிடைக் 

தனைய வாகுவ னாய்ப்பரி தூண்டுவான். 

அ௮ன்ன் காட்டம யர்தி சுயம்வர 

மென்ன லோர்ச்சவ் விருதுபன் னன்னெழ 

மன்னன் Gorath தூண்டி. மதாகம்வாழ் 

கன்ன ரா.சணி யச்இிடை சண்ணிஞன்.. 

மேட மாமதி மேவிய பூசணை 
சாட. நின்றன் னாரா மன் ரூதலா 

லாட் மேவவ ரோடடைம் சாடினாண் 
பீட மைக்த பி. ரமகற் றீர்சதமே. 

ஆய போதி லகன்5௮ வெங்கலி 
பாய தான்றியின் பச்சிலை யெண்ணுறு 

மேய விச்தையவ் வேச்சகன்பாம் பெற்றன 

னேய வீம ணிடையடைமச் சகானமோ. 

அங்கு முன்னுருச் தோற்றி யணங்கொடு 
பொஙகு தன்னகர் புக்கொரு புட்கரண் 

௦ 

(er) 

(௮) 

(௯) 

(so) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(கக) 

(௪௫)



கூ: மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

மங்க வென்று மகிதல முற்றுங்கொண் 

டங்க ணாண்டன னண்ண னளனரோ. 

கலிது ரர தமண் சாக்குர் திருவரு 

ளொலி புனற்றட மும்பிய ரோடுநீ 

பொலிய வாடிப் புரரணனைப் பூடிப்பின் 

மெலிவி லெண்று விளம்பி விடுத்தனன். 

நளன் கலிநீங்குபடலம் முற்றிற்று, 

ஆசத்திருவிருத்தம் - ௨௯௩. 

பாண்டவா் பூசைப்படலம், 

RO 
விடையருண் முனிவன் பாதம் விருப்பொடு பணிந்து போற்றி 

சடைகெழு தரும னாதி யைவரு ஈறும்பூச் செற்ற 

கொடைமலி கரிய கூர்தற் றுருபசன் மகள மேன்மை 

யுடையவா ரியனுங் கூடி யுயர்வழிக் கொண்டா ரன்றே, 

வழியுள தலங்க ளெல்லாம் வணங்குபு போற்றிப் போற்றி 

மொழிதரு உட்கா வேரிக் குடிஞைத்தென் சமாயை முன்னி 

யொழிவில்பல் வளங்க ணோக்கி யொளிர்புன னண்ணி மூழ்பப் 

பழிதவிர் தெய்வ மண்ணிப் படி.க்கரை யுற்று ரன்றே. 

சேவிய லொருவகு பெற்ற மதாூகமுஞ் செழிச்ச கொன்றைப் 

பூவியல் சடையா ஏைந்து புகழ்மிகு குறியு மேலோர் 

ஈரவியல் சீர்த்தி யம்மை ஈல்வழடி. விசண்டு மைந்து 

காவியல் கரக்கூச் சாடு களிறுமாங் கொளிரசக் சண்டார். 

அ௮ண்ணற னெதிரே நாளு மமைக்தொளிர் பிரம தீர்ச்சச் 

கண்ணகன் நடமுங் சண்டார் பற்பலர் கருஇ வந்து 

ஈண்ணுமச் இர்த்தர் தோய்ந்து சாயகற் ஜொழவுங் கண்டா 

ருண்ணகு களிப்பு மேவ வற்றதங் சவலை காணார். 

வறியவன் றனக்குச் செம்பொன் வைப்பிடர் தெரிப்பார் போலத் 
தறிதுயர் மூழ்க லுற்ற ஈமக்குமிக் தலச் தெரித்து 

மறிதலில் வழியுங் காட்டு மாமுனி யுரோம சற்குப் 
பிறிதெவன் செய்ய லாவ சென்றுபே ௬வகை பூத்தார், 

தங்குலக் குரவ னான சவுமிய முனிவ னென்பான் 

பொங்குபைச் தருப்பை நல்கிச் சங்கற்பம் புகலப் பெற்று 

வெங்குண மில்லா வைந்து வேச்தரு மனைவி யோடு 

திங்குஈற் பிரம தீர்க்கக் தடம்புகு் சாடி. னாரே, 

(௧௯) 

(௧௪) 

(௧) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(௪)



பாண்டவர் பூசைப்படலம். 

வெள்ளிய நிறு பூசி விளங்குகண் மணியும் பூண்டு 

வள்ளிய வெழுக்தோ மைந்து மனனுறச் சணித்தல் செய்து 

அள்ஸிய வுவப்பு மேவ மதூகத்தைச் சூழ்ச் து தீமை 

தள்ளிய வொருகூச் தாடும் பிள்ளையைச் சார்ந்தா சன்றே. 

மலரவன் நீர்தீம மாட்டி. மலர்பல வெடுத் தச் சூட்டி. 

யலர்சுவைக் கனிகா யூட்டி யமைதரப் பணிந்து போற்றிப் 

பலர்புகழ் பெரும யாங்கள் பண்ணுபூ சைச்கூ. றின்றி 

யுலர் கலில் லருள்செய் யென்னா வேண்டியங் கொருவிப் போனார். 

நான்முக னமைத்த தீர்த்த ஈலங்கொண்மஞ் சனமசக் கானுட் 

டேனமுகங் கவிழ்க்கும் பல்பூச் €றிலை வில்வஞ் சந்தம் 

வான்மூகந் தவழுஞ் சோலை மதப்பொமழி கனிகா யாதிப் 

பான்முசத் துள்ள யாவும் பயப்பய வீட்டிச் கொண்டார். 

ஐவருட் டரும னென்பா னளவிலன் புருவே யாடப் 

பைவரு பணிப்பூண் வேணி நீலசண் டேசர் பாத 

மைவரு பிழை புரூது வயங்கால் விதியி ளாற்ளுற் 

கைவரு தொழிற்பே றெய்சக் கசிந்துளம் பூசிச் சானே. 

வாங்குவில் விசய னென்பான் படிக்கரை சாத வள்ளல் 

பாங்குசெய் பதுமப் பூச்தாள் பற்பல மலர்க Cal 
யோங்குபே ரன்புர் தானும் வேறென வாராயா வண்ணக் 

SaeSi மனுக்க ளோதிச் இருத்தகப் பூசிச் சானே, 

விறலுடைத் தண்டங் கொண்ட வீமனென் பவனா காயத் 

தறலுடைச் சடில மோலி யருண்மக தீசன் பொத்ரூ 

ஞறலுடை யன்பு தோன்றித் ரொடுங்கற்நென் றுரையா வண்ணம் 
விறலுடை யுறுதி பூண்டு விளங்கு௱ப் பூசிச் சானே. 

வாம்பரி ஈகுல னென்பான் மரூதபே ரன்பு பூண்டு 

பாம்பரி யசண்மே லார்க்த திருவரைப் பாமே சன்பொக் 

மேம்பரி கமலப் பூர்சாள் செழுமல ராதி கொண்டு 
சாம்பரி விரண்டு நீங்க ஈல்சசப் பூசிச் சானே. 

கலையுணர் இறப்பார் விச்ச கன்சசா தேவ னென்பா 

னிலையுணர் முனிவர் போற்ற நிகமுமுச் சன் லேதச் 

தலையுணர் பஅமப் பூர்தா டண்புனன் மலர்கைச் கொண்டு 

புலையுணர் வொழிய வன்பு பொலிதரப் பூசிச் சானே. 

குலம்புரி சிறப்பு வாய்ந்த கோற்றொடி யொருபாஞ் சால 
னலம்புரி தவத்து வந்தா ணண்ணுபே ரன்பு பொங்க 

வலம்புரி புனல்பூ வாதி யங்கையிநற் நழுவிச் தெய்வ 

வலம்புரிச் களிற்றை வாழ்த்தி வணங்குபு பூசிச் காளே, 

௮ 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௮) 

(௧௨) 

(em) 

(௧௪) 

(௧௫)



௪௦ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

Gras sus Ger ஜென்பாற் குலவுபுன் னாக நீழல் 

பரவவீற் றிருக்கு சாக காதர்தம் பாத மாங்கு 

விரவுமா காக தீர்த்தம் விஇப்படி. தோய்ச்தெ முந்து 

க.ரவர் பூரீ ராதி கைச்கொடு பூசிச் தானே. (sa) 

பின்னரும் பிரம தீர்ச்சம் பெரும்புகழ்க் குரவ னாடிப் 

பன்னரு மதூக நீழற் பரமனைப் போற்றி வாழ்ர்சா 
னன்னரு காக ர்ச்சு மாடிப்பூம் புன்னை நீழ 

லென்னரும் போற்ற வைகு மிறைவனைப் போறாறி வாழ்க்சார், (௧௪) 

இனையரிவ் வாறு பூசை கித்தலு மினித ஞத்தி 

கனையமை பண்ன சாலை bus seu Der cr gr Gaul gr 

புனையமிக் கமைந்த சர்த்இப் புரவல சாயி னாரும் 

வனையமை யழூ னாஞங் கு.ர௯னு மருவி வாழ்காள். (௪௮) 

மயரறும் வான காடர் மாதவச் ஐயாச்ச மேலோ 

ச்யாறும் புவியி ஐஜள்ளார் யரவரு மடைச்து மூழ்க 

வுயரரும் பேறு ஈல்கு மொப்பிலாப் பிரம தீர்த்தம் 

பெயரறு சச்சுப் பொய்கை யெனும்பெயர் பெற்ற சென்றான். (௧௯) 

ac gens Oris Gs மாசவ னிருசாள் போற்றி 

ben Neot OF er smu சான்முக னமைத்த தீர்த்த 

மன்றுனா யாடா ஈச்சப் பொய்சையென் ரூய சென்னே 

யின்றுரை செய்தி யென்ரூர் சூதனு மியம்பப் புக்கான். (௨௦) 

பாண்டவர் பூசைப்படலம் முற்றிற்று. 

அகத்திருவித்தம் . ௩௧௩, 

  

௦ ௦ ௦ 9 ° தச்சுப்பொய்கைப்படலம். 
அவை + piper RNIN mete 

வழமுவறு பழிக்கு சாணான் வாளரா வுயர்த்கோன் Seni 

கழுவிய சகுனி துச்சா சனன்ரு,ச லோரை நோக்கப் 

பழுதுபட் டெல்லாக் தோற்ற பாண்டவர் மனைமோ டெங்குக் 

செழுமின ரறிர் து வம்மி னென்றனன் கேடு குழ்வான். (க) 

அன்னவ னுரைத்ச வாறே யனையசக் தொழின்மேற் கொண்டு 

பன்னருங் சானுக குன்றும் படர்ஈதிச் சராயுக் தேடி 

மன்னுதண் சோழ சாட்டின் மதாகமா வனத்து மேவிக் 

அன்னுற விருப்பார் தம்மைச் சண்டுபோய்ச் சொல்ல லுற்றார். (௨) 

அ௮.ரவுடைக் கொடியாய் கேட்டி, யைவரு மனைவி யோடும் 

புரவுடைச் சென்னி காட்டுப் பொன்னிமா ஈதிக்கு சாப்பண்



ீச்சுப்பொய்கைப்படலம். அத 

விரவடை மண்ணி யாற்றின் மிக்குயர் கரைப்பால் விண்ணோர் 

வரவடைச் கான மாய மதூகமா வனமொன் நுண்டால். (௩) 

அத்ககு வனத்திற பண்ண சாலையொன் றமைக்துக் கொண்டாங் 
குத்தம தீர்க்க மொன் எண் டுதயச்.இ னக்நீர் மூழ்க 

விச்தச மூணிஉர் சூழ விமை௫வ பூசை யாற்றித் 

திச்சமுண் மகிழ்ச்சி மேவிச் தவாதிருக் கன்றா ெண்ளுர், (௯) 

என்றது மழுக்கா றெய்தி யின்னமு மிறவா ராடு 

சன்றிரும் சனரோ வென்று கைர்துளம் புழுவகி யாய்ச்து 

கன்றுகெஞ் சினனாய் மாயக் கருவிடங் சவர்கீது மிவிர் 

சென்றவர் முழுகி யுண்ணுர் இர்ச்தச்சிற் சகலப்பி ரென்ன், (௯) 

பாவிசொற் படியே தீமை பயின்றிடு சகுனி முன்னோர் 
மேவிய கொடிய தீய வெவ்விட. ஈணிக வர்க்தே 

காவியங் சண்ணா ளோடு கண்ணுகற் பெருமான் மேய 

வாவிரீ மோடை குழு மதூகமா வனம்புக் காரே, (a) 

புகீசவ ரிரவி வூடு பொள்ளென மறைர்து சென்று 
தக்கவர் புகழா நிற்குஞ் ௪துமூக தீர்ச்தர் தன்னிற் 

கைக்சவர் கொடிய இய விடமெலாங் கலத்தல் செய்தார் 

மைக்கவர் படர்ச்தா லென்னப் படர்க்கது மாரீர் முற்றும். (a) 

பாலுறு பிரைபோ லெங்கும் பரவிய தன்மை சேர்க்து 

மாலுறு மனத்தர் காலை வர்துநீர் மூழ்கு வாரேற் 

கோலுறு முயிர் சப் பார்சாங் கோளசாக் கொடியி COO eT 

லேலுறு மூவகை சொல்வ மெனகினைம் தெழுக்து போஞார். (2) 

இீயவர் போன பின்பு இனகர றுதய மாக 

கேயமார் பன்ன சாலை நின்றெழுக் ஹைவர் தாமும் 

பாயமே கலையி னாளாம் பாவுமா ரியனும் போந்தார் 
தூயமா தீர்ச்த மாடத் துனைக்கிரா ஈடர்ச தோரார். (க) 

இவர்துறை வருமுன் னாக வெம்மையா ஞடைய தேவி 
திவலருங் கருணை பொங்கக் தனிவெளி வந்து நின்று 

கவலருங் சணவ னாரைக் சைகொழு தழைச்தா என்னு 

ருவமையின் மடவா யுற்ற சோதென வெளிவர் சாசே. (௧௦) 

வந்தவர் தம்மைப் போத்றி வள்ளலே நினைப்பூ இக்கு 

மக்தமி லன்பு சான்ற வைவரு மிறக்கும் வண்ணஞ் 

சிந்தனை செய்து இயோர் தர்த்தகஞ் கட்டா ரென்றா 

ணச். சமை யாளுங் கோமா னகைக்தஇது கூற லுற்முன். (ss) 

ஈம்மடி. யவரை யிர்த சஞ்சுசெய் வதுமொன் றுண்டோ 

வம்மலர்க் குழலாய் நீரின் னருட்கணோக் இடிலும் போதுஞ்



௪௨ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

செம்மலர் பொருவு ஈங்கைச் திருர்துநீ நிடினுஞ் சாலுங் 
கொம்மென விரண்டு மின்று வேஜொென்று கூடச் செய்வாம். 

மூத்தகேர் ஈசையா யின்று மு,சலுல குயிர்கட் செல்லாஞ் 

சுதீ.தநீர் விசாய ஈஞ்சஞ் சுவையுடை. யமுதே யாக 

வொத்தபே சருள்செய் தோமென் நுரைத்துமை யவள்கைப் பற்றி 

யச்சன்மெய் யுருக்க ரக்கா ணைவருச் துறையை யுற்னூர், 

Sonu. sure மீர்ச்தர் தோற்றும்வே றுருவ சோக்டு 

நிறைதரு மையங் கொண்டு நின்றன ரன்ன காலை 

யிஹைவனா காய வாக்கா லெம்மடி.க் கன்பு பூண்டீர் 

மறையவம் தங்கண் மாற்றார் வல்விடங் கலர்தார் கென்னல், 

௮௮௪ம இடப்பால் வைகு மாரணங் செமச்குச் கூறக் 

கதுமென வமிர்ச மாகச் கருணைசெய் தனமின் ரூதி 

மூ௮விடஞ் சுத்த நீரிற் சலக்குமேன் முறிச்து போசப் 
பு.தவ.ர மளிக்சோ மென்று புகன்றனன் புகம்சசல் பெம்மான், 

அருண்மொழி செவியிற் கேட்ட வைவரு மேனை யோரும் 

பொருண்மொமி கிவபி ரானார் பொங்குபே ரருளைப் போந்றிச் 

தெருண்மொழி யனா னச்சுப் பொய்கையென் ஜொருபேர் செப்பி 

மருண்மொழி யலுக்குச் தீர்த்த மடுழ்ச இணி தாடி னாரே, 

ஆடிமுன் போல வைய ரருட்குறிப் பூசை யாற்றி 

காடியங் இருர்சார் சச்சுப் பொய்கையென் றுரைக்கு காம 

நீடியத் தீர்த்தம் பெற்ற தத்தின மு.சனே ராரைக் 
கூடிவேக் தடைச் கத மேன்மை கூறுதுங் கேண்மி னென்௫ுன். 

நச்சுப்போய்கைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம் . ௩௩௦, 

பாண்டவர் அருள்பெறுபடலம். 

மூ.சச௪ வார்சொடி யோன்முகல் யாவரு ம௫ழ்ச்சி 

விரச மேவுசாட் சத கிரைப் பூரணை மேவ 
வரச ரோருக ணியற்றிய மாதடம் படிக். 

பரச மேவரு மருட்குறிப் பூசனை பண்ணி. 

அடுச்ச சென்றிசை காக£ர்த் தரும்படி.ச் தாடி 

யெடுத்த சூலச்கர் புன்னைகன் ஊீழல்வீற் நிருப்பார் 

மடத்ச பொன்னடிப் பூசனை யினிதுற வயக்க 

விடுத்த மையார் மதூகமா வனம்புகூ௨ மிட்டும், 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪௪) 

(௪௫) 

(aa) 

(௧௪) 

(௧) 

(௨)



பாண்டவர் அருள்பெறுபடலம். 

கரிய கண்டனைப் பணிக்கனர் நின்றிடு காலை 
மதிய வன்பினீர் மீங்கள்செய் பூசனை மகழ்க்தோ 

மூரிய நும்பஇச் கெய்தகிறும் பகைமுழு தொழித்துப் 

பிரிய மண்பு ரக் தசெய்துவீர் ஈம்பதம் பிண்ணர். 

இன்று செல்லபமி னென்றுவிண் வாக்குனா லிசைப்ப 

கன்று தாழ்ர்தெழுர் சளவிலாப் பெருமகிழ் ஈண்ணிக் 

கன்று முள்ளரீகி மசைவருவ் காரிகை மாது 

மொன்று பேரருட் க.ரவனுர் தங்களு டுற்றூர். 

உற்ற காலையிற் சுயோசனன் மூசலிய ரொருங்கு 

செற்ற மேவமர்ச் சளச்இடை சேர்ந்துயிர் இரக் 

கொஜ்றம் வாய்க், தற மைந்கனே குருமுடி. குவித்துக் 
கற்ற மேகையா சூழ்தரக் காசிணி புரர் கான். 

அளவி லாப்பெருஞ் செல்வத்து னமைகரு காளி 

லளவி லாத்துய ரடைகர்சசா எருள்பொழிக் கஸிக்க 

லளவி லாவளத் தமைமதா சேசனை நினைந்தா 

னளவி லாக்குணச் துயரிய வ௱மக னம்மா. 

Hoare. காலையில் செம்பொனும் பன்மணி கினாயும் 

வனை உ பொன்னிமைக் கலிலகமுங் சவிகைசா மரையு 

மினைக்௪ கன்மையி லானையுப குதிரையு மிருளை 

முனைர்ச பேரொளிப் பொன்செய்பாக் இரங்களு முற்ற, 

வேண்டு மியாவையு மிதப்புறக் கொடுதனணை விலகா 

இண்டு தம்பிய ரமைச்சர்பல் சேனையு மெய்தக் 

சாண்டு மாப்புனை யிரகமேத் கொண்டுசா வாத 

பாண்டு மாமகன் வந்தனன் மதுூககற் பழங்கான். 

வந்து சரயகசன் மலரடி. பணிஈர்தபொன் மதில்வான் 

மூர்து கோபுர மூகிரொட வெழுகருக் இருச 

BEF) (WSF GOO டபமகா மண்டப ஈலங்கூ 

ரிர்து வாணுத விறைவிய ரிருவா்கங் கோயில், 

நிருச்சு குஞ்சரம் வலம்புரிக் குஞ்ச.ர நெடுவேல் 

கருத்த னாங்கம சாலயம் பிறகட வுளர்க்குக் 

இருத்த மாகிய சினகரச் இருமடைப் பள்ளி 

பொருச்ச வேள்விசெய் சாலைபொன் பொலிதரு பெொரதுவே. 

வேறு பற்பல விழாக்கொளு மண்டபம் விறாதீது 

சாறு தாமனராப் Ir Sts சப்படி. ஈலஞ்சா 

லேறு யர்ச்சவர் புன்னைவாம் பெருச தளி யின்னுவ் 

கூறு பற்பல வும்புலச் இனெணன்பொருள் கொண்டு, 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(எ) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(4)



Fy மண்ணிப்படிக்களைப்பு ராணம். 

கல்ல மாமறை யோர்மூ,ச.ற் சாதியோர் கான்குஞ் 

சொல்ல மேவிய மற்றுள குடிகளுச் துவன்றிச் 

செல்வ மேவுகால் வீதியு மழகுறச் சிறப்ப 
கவேோல்வ காக்க னளகையி னகர்பொலி வறவே. 

விடையு மன்னமும் LI Cpe கைலையும் விளக்க 

மடையும் வையமு மானையுவ குதிரையு மணிசரல் 

குடையு மாலவட் டங்களுஞ் சாமரைக் குலமு 

மூடையு மாமணிப் பூண்களும் பிறவுமிக் குதவி, 

ஒங்கு சோலையும் விளைநிலங் கராம்பல வுகவி 

யாங்கு ஈல்லசா டெரிந்துபொற் கும்பரீ ராட்டி. 

யேங்கு பல்லிய மெமுகட விணுமுழக் கெடுப்ப 

வீஙகு மாமறை வாழ்த்கொவி முடிவிலும் விம்ம. 

இலகு சித்திரைச் சட்டியின் விணரடக்கொடி, யேற்றி 

யலகு தீர்பல வா௪ரு மவண்னர7 வழைகத்தே 
யுலகு போற்றிடக் காலையு மாலையு ரவர் 

நிலவு மைவரு ஞர் திமேல் வருவிழா நிகழ்த்தி. 

மேய பூரணைச் இிதியினில் விதியமை சீர்ச்சக் 

தாய நூல்வழி யத இர தேவரை யாட்டிப் 
பாய தம்பிமார் பிரரொடு கானுநீர் படிர்தே 

தூய வன்றிரா விடைக்கொடி. யிறக்ென் நூாயோன். 

முன்னு மாலயப் பணிபுரி மறையவர் மூசலோ 

ருன்னும் வேட்கையின் மேற்பட வுடுக்குமா டைகளும் 
பொன்னு மாமணிப் பணிசளணாம் பொலிவிளை நிலமும 

மன்னு மாறுஈன் குசவினன் வள்ளன்முன் சென்றான். 

அங்க மெட்டிறு மாறினு மைக்தினும் வணங்கித் 

துங்க மிக்கெழு மிடையரு ம௫ூழ்ச்சிமீச் துள்ளப் 

பொங்க வன்புகை குவித்தெதிர் நகின்றுஈற் பொலிவு 

தங்க ஈன்இவை அ.தஇத்திடத் தொடங்கினான் ஐருமன். 

போற்றி மாலய னிருவரு மறித. ராப் புராண 

போற்றி மாலயன் றலைக்கலம் பூண்டமெய்ப் புனித 

போற்றி மாலய ணிடம்வல மூறவருள் புகழ 

போற்றி மாலய லூர்திபா கெனககசொண்ட புயங்க. 

அளவி லாசபே சருளுடைப் புங்கவ சரண 
மளவி லாகபல் ஓயிர்க்குயி ரரயவ ௪ரண 

மளவி லாதபே ராற்றவி னமைக்சவ ௪ரண 

wera லாசபே ரன்புடை யண்ணலே ௪. ரணம், 

(௪௨) 

(sn) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦)



புன்னைவன இஙு்படலம். சு ஓ 

ஐய மெய்கதவல வுரோமச௪ மாமுனி யருளால் 

வெய்ய பாவியே னின்னருண் மேத்கம் செளிச்து 

செய்ய வித்தலம் புகுகரச் சிறுமைதீர்த தருளி 

யுய்ய வைச்தரின் கருணையை யுளங்கொளா கின்றேன். (௨௧) 

பாவி யாயவ னஞ்சினைப் படியினீர் கலக்கச் 
சகேவி யாருரை சகேட்டலு மரமுதமாச் செய்தே 

யாவி போடயான் குலச்தொடு மழிகாரா வண்ண் 

மேவி யாரருள் புரிர்தநின் கருணையே விழைவேன். (௨௨) 

LIE சூழ்கரு முத்தலைச் சூறர்படைப் பகவ 

இருந்து வானவர் செறிதரு படிக்கணாத் தேவ 
பொரு ௫ மங்கல கராயடு யோடமர் புராண 

மருந்து நேரருட் உலைவரின் மலரடி. மறவேன், (௨௩) 

என்று சோக்இர மியம்பினான் விடைகொடங் கெழுகந்து 

குன்று வில்லியார் புன்னையங் கோயிலைக் குறுஇ 

நன்று சாம்ச்செழுச் சனைவரு முடன் வச ஈடக் தான் 

சென்று சன்பதி யடைச்சனன் செய்யகோத் றருமன். (௨௯) 

பரவு தம்பியர் சூழ்கரப் பல்பகல் வாழ்ச்து 

விரவு நீதியே யெவ்விடத் இனுஞ்செல விளக்க 

யுசவ சேர்புயச் கண்ணதற னுறுகளை Cum Box 

கரவு தீர்கிவ புரமடைச் இன்புற்றுச் சஸிச்சான். (௩௫) 

பாண்டவர் அருள்பெறுபடலம் முற்றிற்று, 

ஆசச்திருவிருத்தம்". கூடுடு. 

புன் வகா வனப்ப லம். 
டட கு ம் ஆ Opt 

என்றுளா யாடிய சூதனை மாசவ செல்லோரூ 

கணன்றுற வாழ்க்கி வணங்கு விளக்குறு ஈலமிச்சாய் 

தென்றிசை மேயபுன் னாச வனத்தமர் இருவாளண் 

றன்றிகழ் மேன்மை யுரைக்கென வத்சவ முனிசொல்வான். (௪) 

எள்ளலில் பாசல மேவிய காகச் இறையென்பான் 
கொள்ளரு மண்சுமை யாற்றவு மிக்க கொழுங்கல்வி 

ஈள்ளவு முள்ள மவாரவியிம் மண்ணிடை ஈகமேவி 

வள்ளலை யர்ச்சனை யாற்றிடு பெற்றி மனங்கொண்டு, (a)



மண்ணிப்படிக்கரைப்பூராணம். 

தீரூ.ல மெவ்விட முள்ள தெனத்சனி யா.ராயப் 
புகு கரு போதருள் கூடலின் முன்னைப் புவிதர்கான் 

மிகு*ுயர் தீர்த்தது செய்வ மதூக வியன்ராரு 

5650 மென்று தெரிச்சன னாயிடை ஈண்ணுற்றுன். 

நண்ணிய சேடன் மலர்த்தலை வானவ னற்றீர்த்சம் 

புண்ணிய மேவ.ர மூழ்கி மதூசப் பொலிநீழ 

னண்ணிய காயச னல்லருள் போற்றி ஈயர்தேததி 

யண்ணிய தென்றிசை மேயின னார். மருதோங்க. 

பொற்ப வரும்பி மலர்க்து விரைத்தெழு புன்னாகச் 

சொஞ்பயில் சுழலி லற்புக மான சுவைத்்தீர்த்தம் 

பற்பலர் சூழ்." வொன்றிணி தாக்டப் பயிலன்பிற் 

சிற்பரன் மெய்க்குறி யொன்று பதிட்டைசெய் சான்மாதோ, 

தாணினி தாத்றிய ஈன்னீ ராட்டித் தழைபுன்னைக் 
கானியல் பூவுங் கூவிள முசர்சழல் கைவைத்தான் 

மேணி குளிர்ஈ்திடு மாமுடி. சூட்டி. விருப்பேற 

வானியி லாதுப னாளுமூ எங்கூர்க் தருச்சிக்க, 

இறைவன் வெளிப்பட் டெவ்வரம் வேண்டு மியம்பென்னச் 

குறையகல் வான்பொற் ரூட்ட்ணே போற்றிக் சோமானே 

நிறைதரு மட்சுமை தாங்கெறு ழோடு நிகழ்க்தோங்குங் 

கறையறு கல்வியு ஈல்குதி யென்று கூர் தானால், 

பின்னரும் வேண்டுவ னென்பெய ராலிச் தலக்தீர்ச்2 

கன்னர் நிகழ்ச் இட நீயுமென் னாம சலங்கொள்க 

வெண்னரு மிப்புன லாடி. நினை ச்தொழு மியல்புத்ரூ 
லன்னர் கினைத்தவை யாவு மடைந்துகி ஊடிசார்க, 

இவ்வர முர்சச வேண்டு மெனத்தொழ வீறில்லா 

னவ்வர முற்று மளிச்சன மென்றவ் விலிங்கத்சே 

செவ்வன் மறைச்தனன் மிச்ச ம௫ழ்ச்சி தளைச் சானா 

யொவ்வரி தாயே சன்பதி சேட னுநூஉலாழச்தான். 

திலமவிர் தீர்ச்ச மிலிங்கமிம் மூன்றுர் சணவாமே 
seine) சாச மெனும்பெயர் ரூ.ற்கொடு சாணாளு 

நிலவுல கத்தி னிகழ்ச்திடு மர்கிம லன்பாகத் 

இலய தேவி தஇருப்பெயர் சு௩௪.£॥ மென்பாரால். 

நாக மருச்சனை செய்துயர் காக பாஞ்சென்று 
சாகம் விரும்புறு சாக தடப்புன னன்ருாடி 

சாக மணிச்தரு ணாக விலிங்கரை ஈருபூக்கொ 

னாக வனம்பொலி சுந்த. வல்லியை ஈன்கேத்தி, 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(#) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௪௦) 

(௪௪)



கீலகண்டப்படலம். # Gt 

வழிபடு வோரெவை யும்பெறு வார்மிச வாய்ப்பார்மார் 

கழிவரு பூரணை யத்தட கூமழ்குகர் சாணென்று 

பழிகபு கூச லுரைச்சனன் மாதவர் பல்லோரு 
மொழிகரி சாய பேருவ சைக்கடன் மூழ்ஞசூற்ரூர். (௧௨) 

புன்னை வன்ப்படலம்்முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருகச்தம் . ௩௬௪. 

> ஓஒ 2 

நீ ம்க் ணரா பப G LDe 

அவவை 5 a: EI RRR 

பகர்பி.ர மாண்ட புராணத்தி ஓுபரி பாகத்தின் மொழிக்தன மொழிந்தாம் 

புகர் சபு சாக்த புராணங்கேத் இரவை பவப்பெயர் பூண்டசண் பத்து 
நிகரரு மதாச வனப்பெருங் சாசை கிசழ்வன வினிமொயழிக் இடுவாச் 
தீசர்மல வலியீர் கேண்மினென் ஜெடுத்துச் சாத்றுவன் கூ௫சமா தவனே, (௪) 

மன்னுயி சனை.தர் தன்னுயிர் போல மதித்திடு கருணையா மூலூற், றன் 

னுவண் புகழான் சவனவாம் பரியான் ஜரோன்றல்சால் வரைபனா கஸிழற்ருன், 
மின்னுவெண் குடையான் கல்வியங் கடலான் மேகருஞ் சமழ்ப்புறுவ் கொடை 
யான், பன்னும்வெங் கதிரோன் ம.ரபில்வர் து.தித்தான் பாரொலாம் பு.ரச் 
தருள் வேக்தன். (௨) 

அனையன்மாச் தாதா வென்பவன் பெருமா னடி.மலர்க் சன்புபூண் டவனாய்ப் 

புனையவாஞ் செங்கோ னடாத்துழி வீணைப் புகழ்முனணி யடைக்சன னாசும் 
துனையவாய் கெழுக்து சென்ற. வீழ்ந்து து.இத்துவே ராதனச் இருத்தி 

கனையவா மொழியாற் பற்பல முகம னவின் றிருக் கெனவிருச் தனனே. (௩) 

இருக்சவா ஞழவன் மகதியாழ் முனியே யிருங்கட ஓுலகிலெச் தலமும், 
பொருக்தரீ தெரிவா யவற்றுளுண் ணினர்க்கும் போகம்வீ டளிப்பதாய்ச் சிறச் 
௮, திருக்துமோர் சலச்சை யுணாச்தியென் ற ரைப்பச் இச்தையின் ம௫ழ்ச்சி 
சொண்் டாய், முருக் துவா ணகையாள் பாகனை யுளத்து மூன்னியம் மாதவ 

மூணிவனண். (௪) 

சடல்புடை யுடுத்த குவலய வரைப்பித் கசமரு சோழசன் ட்டு 

மிடல்கெழு மிருகா விரிசதி சாப்பண் விளங்யெ மண்ணிமா சகதியி 

னுடல்பல இணாயை யுடைச்இடுங் கோட்டி. ஜனொளிர்சரு மதூகமா வனமென் 

நிடல்குறிச் தவர்வாம் மாத்தல மொன்றுண் டியம்பரும் பெருமைய ததுவே. 

தழைதரு மனைய மதாகமா வனச்தைச் சார்க்துற வ௫ிக்கினுஞ் சார்கீ.து 
Maps Curis Salen மொருகாள் விரும்பியதக் சலவழிச் செலினும் 
பிழைசப மதாக வனமென வெடுச்துப் பேசினுஞ் சிர்கதைசெய் இடினு (Cs. 

மழைபுரா களச்துப் பிரானருள் பெறுவார் மாறிலாத் இருவொடும் பொலிச் 

MAHAMAHOMADHY AYA, 

Or. UV. SWaMtWaTHatvaR Ginoaow



௪௮ மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

சித்தன் குவப்பச் கதெளிவசெய் பிரம இர்ச்சமென் ரெொருசட முளதான் 
மே.ததமின் நிமைக்கு மத்தடம் படியின் முன்னிய யாவையும் பெறுவார் 

புத, சமு தனைய பேரருள் வழங்கப் பண்ணிய நரீலகண் டே௪ 

த்தலத் தடர்வா ரப்பெய சவருச் காயது விளம்புதுக கேட்டி, (௭) 

வானவ ரசுரர் வலியுடை யவராய் வாளமர் புரிக£ச் ௧௫இ 

பூனமி லொருபாற் கடலைமுன் கடைந்தாங குபேச்திச னொருமூணி சபிக்கப் 

போனசன் செல்வ மிச்இரன் பெறுவான் பொங்குமப் பாற்கட லடைக்து 

சேனக விளங்குங் கற்பக மாலைச் தேவசே குழ்சரச் சடைவான். (௮) 

மதப் பொருப்பு மத்செனச் கூட்டி, வாசுகி கயிறெனப் பூட்டிச் 

௬௩௪7 மதியைச் தூணென சாட்டிச் ௭ரரொடு கடையுமக் காலை 

யச்௪.ர வுலக முழுவது கடலக வனைவரு மஞ்சியோட் டெடுப்பக் 

கந்சரப் படல மெழுர்தது பொருவச் சருவிட மெழுக்சசை யன்றே. (௯) 

கொதிகொதித் தெழுக்சக கடுவிட கோக்டிக் கொண்டன்மே ஸணியன்ச.ர ரோடு 

மதியமைச் தொருவா வச்சமுன் றுரப்ப மதூகமா வனச்திடைப் புருர்து 
பொதிழமுறுச் சவிழ்ச்த தாமரை மிசையோன் புண்ணிய தீர்த்தநீ ராடி 

விதிமுறைக் இயைவெண ணீறுடல் வயக்கி விளங்குறு கண்மணி பூண்டு, (௧௦) 

மறைவில் பயனே யாயவைச் தெழுத்து மனனுறப் பன்முறை கணித்து 

மூழையினட் டாங்க மூதற்பல வாக மொழிதரு வர். தனை செட்சே 

யிறையவன் நிருமு Qari BE crip யிணர்மலர் பச்சிலை சூட்டிக் 

குறையப் பிறவு மியற்றுபு பணிர்து ரூடச்தமும் ஜெதிர்கின்று அ.இப்பான். () 

அறிவரும் பொருளே சின்றிரு வருளா லகிலமு ஈ1சப்பசென் ௮ணராச் 

சிறியான் மையினே னிருவினைப் பிணிப்பிற் சிமிழ்ப்புண்டு மு.ம்மலச் தழுக்திப் 

பொறிவநி கெஞ்சம் போதரப் பருத்திப் புண. ரகங் காரமெஞ் ஞான்று 
முூறிசரா செழுதல் செய்யமா ழாக்தேன் மூட்ணெடு குனிவது வழக்கம, () 

உனையடைசக் இனிது பூசனை யியற்றி யுன்னரு ஸணிரம்புறப் பெறாது, 
வினையடைநச் துழலும் வானவ ர௬டன்யான் விதிவழி மதியெனல் விளக்க, 

முனையடைம் இலஙகுஞ் சூற்படைப் பிரானே முச்தைகாள் போன்றுபா 

லாழி, தனையடைச் துவந்து கடைர்தனன் வெறுக்கத் சகுவிடச் சோணற 

வோட் டெடுததேன், (௧௩) 

வருச்சமொன் றுற்றா னின்னடி. நினைப்பேன் மாறிலப் பொழுஇனின் 

மறப்பேன், நிருத்தனே யமைந்த வுயிர்க்குண மலது செறிதர வே.றுமொன் 

றுளதோ, கருத்தமை மயக்கு நின்பெரு மாயைச் சலப்பலாற் பிறிதிலை யுட 

ம்பிற், பொருச்தமின் ரரொழிவே னடியன்மே லிரச்சம் புரிச.ரா சொழிகுவை 

யென்னின். (௧௪) 

வராயெடுச் தெழுச்,த கிசிச.ர னலற மலரடிப் பெருவிர லூன்றி 

விரையமற் றனையான் கனிச்இனி தேத்த வேண்டிய வேண்டியாங் கஸித்தாய்



நிலகண்டப்படலவம். ௬௯ 

புரைதபுச் தடியேன் புரிபிழை மறர்து பொங்குபே சருள்செயல் வேண்டு 

இனாயிடைப் பிறக்க கொடுவிட மடுத்துச் சவணிய சென்செய்வ லைய, (௧௫) 

மனறைமுதற் பொருளே வாம்ச் அவார் நிதயே மதூகமா வனங்குடி. யிருக்க 
நிறைபசஞ் சடபே கின்மலக் கொழுந்தே நித்திய மோணநல் வாழ்வே 

குறையறப் பணைத்துப் புடைத்திறு மாந்த குவிமூலைச் கோற்றஜொடிக் கொருபா 

லஹறைதாரச் கொடுச்ச வருட்பெரு வாழ்வே யடியணேற் கருள்செயல் வேண்டும். 

என்றுகெக் குருடு மாயவன் றுஇிப்ப வெய்திய வானகாட் ௨வருவ் 

சன்றுமுட் பதைப்பச் தனிச்சனணி அதித்தார் கற்பகங் சாவல்செய் வேர்து 

மொன்றுகெஞ் ௬௫௫௧ கண்கணீ ரொழுக வோலமிட் டஞ்சுபு இத்தா 

னன்றுஈம் பெருமா னருட்குறி நின்று மவர்க்கெ.இர் காட்சிதர் தருள. (௧௪) 

விரைசெழு அளவோன் மு.ச.ற்பல ராய விண்ணவர் தம்முக கோகடுச் 
இரைகெழு விடத்துக் சஞ்சலீ ரென்ஜோர் இருக்க. மமைத்தோரு இருக்கை 
புணாசப மலர்ச் மலரில்வண் டென்னப் போச்சுது கொடுவிடவ் குறுகிக் 

கனாயறு கருணைப் பெருங்கட னாவற் கணியென வாய்மடுச் சனனே. (௧௮) 

ஆயதோர் காலை மசதியா முடையா னம்மைபா லடைச்துகின் சொழுஈண் 
றியவல் விடமுட் சொள்ளுவா னெனவச் தேவியுர் சன்னொரு இருக்கை 
மேயபே ரமுூதம் படைச்சமைத் சடைய வெருவால் வெருவச லென்று 
சாயஞர் கண்டத் தமைச் சனர் பலரு ஈடுங்கெ ஈடுக்கருற் ஜொழிய. (௧௯) 

அதுருச ணீல சண்டசென் ரொருபே மாயர்சன் கடைக்சண ரமுது 

விதுநுதல் கசத்தி லேச்தியப் பெயரே மேவினள் விண்ணவ ரோடு 
மதுமலர்ச் தளவோன் பணிக்கருள் பெற்று வாரிதி கடைர்துபல் வளனு [தே. 
மூ.அபுகழ் வேச்சுற் குசவிவாழ்ச் இருர் சான் மொய்க் சண் வளம்பஇ யடைச் 

பின்னம் மதாச வனச்அமால் புகுக்து பி.ரானடி. பணிக்துகின் ஸிடப் 
பா, னன்னர்வர் அதிச்தே னாசலா லிர்த சலமலி தலசஅரின் ணிடப்பான், 

மன்னயான் விழைச்தே னேன்னலும் பெருமான் வடதிசைக் கொள்ளிடக் 
காயின், முன்னநீ யுறைதி யென்றனன் நிருமான் மொழியுமோர் கோயில் 
சொண்் ௨மர்க்தான். (உ௧) 

வையச மூழுதம் பொதுக்கடிர் தோம்பும் வள்ளலே மதாகமா வனத்துசி 
செய்யவே ணியர்தா நீலகண் டே௪த் இருப்பெய சடைச்சதோர்ச் தனையே 

வெய்யவெங் காக மொன்றவண் மேவி விடலரும் பவ்அுயர் வீட்டி. 
யுய்யஈன் சமைச்ச சிவபுச ரல தூணர்தியென் ௮ுமாக்குமம் முணிவன்(௨௨) 

நீலகண்டப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆகச்திருவிருக்சம் - ௩௮௯. 
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மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

காகம் முத்தியடை நீதபடலம், 
அகவை 

  

ஆுதலம் புரிகிறப்பி னமைக் தருளே யுருவாய 

காசிபகோத் திரத்துதிச்சான் கபிவனெனு மொருமறையோன் 

பேசுபல பாககமோ ருருக்கொணட பெத்றியினாணன் 

கூசுகலி லாதென்றுங் கொடும்பழிசெய் தொமுகுவான். 

புண்ணியவெண் ணீறுநுசல் பூசியறி யானுயர்ச்தோர் 

கண்ணியகண் மணிமாலை சனவகத்தும் பூண்டறியா 

னண்ணியலோ மெழுத்தைந்து நாவகத்து ஈவின்றறியான் 

பண்ணியவெம் இவினைசால் பாவியா யுழிகருவான். 

சாதுபடு வேதியர்க டமைச்சார்ர்து பணிர்தெழுக்து 

கோது தவிர் நும்பூசைக் குற்றேவல் கொண்மினென 
வோ.தசல்செய் தமர்க்தமைய முறகோக்கி யிலிங்கமு தற் 

காதுசல்செய் வினையான் கவர்க்சொளித்த விலைசெய்வான், 

ப.ரவுசவா லயககடொறும் பணிசெய்வார் போன்மருவிக் 

க சவசணித் றண்டுலம்பால் கரும்பிகட் டி.கடயிர்தேண் 

விரவுசுடர் விடுகயிலம் விரும்பியபாக் இரமாஇ 
யு ரவபெறச் கலர்க்சொளிச்சே யொல்லாத விலைசெ.ப்வான். 

வழிசடக்கு மவர்ச்குறவு மருவின் போற்டு௬டர்ச் ௪ 

மொழிவதின்வேற் றுமையறுத்து மூற்ரொடர்பின் மிகக்சலக்து 

பழியமைய வவர்சோர்வு பார்த்துடைமை முழுவதுஙகொண் 

டொழிவனொழி யாதவினைக் கொருகுழிச யாயினான், 

மிக்கபொரு ஞடையாரா வேற்றாரி லுறஈட்டுத் 

தக்சவவர் புக்திநிலை தடுமாற வுணவருத்திழ் 
தொக்கபெரு வஞ்சனையாத் சோர்வுதெரிர் துறக்கவர்க்து 

பக்கஈகர் புகுந்கொளிப்பான் பாதகத்திற் றலைகின்றோன். 

உட௮யிர்போ னட்பினமைச் தொழுகுவார் தங்கூட்டக் 

தடலுடைய கூற்றுவன்போ லடைர் தவரை வேரறுக்க 

மிடுடைய பலவழக்கு விளைச்கொருபொய்ச் சான்றேறிப் 

படஓடைய பொருள்விளைப்பான் பழிபரவங் கொலையஞ்சான், 

ஏயுமொளி யுடைப்பொன்னை யிரததகா ஓருமாற்றிக் 

காயுமழ லிட்டெடுத்துச் சாட்டிசாங் குருமுடிக்கப் 

பாயுமொளி யித்தணைப்பொன் வேண்டுமெனப் பகர்ச்தவர்சண் 

கீயமெனச் சொண்டொளிப்பா னின்னுமிவன் செயலனத்தம். 

(க) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(#) 

(௭) 

(௮)



காகம் முத்தியடை நதபடலம். 

இவ்வாறு முூயன்றீட்டு மிரும்பொருளெ லாங்கொடுபோய் 

வெவ்வாளொண் கருநெடுங்கண் விலைமாகர் பாற்கொடுசத்துத் 

செவ்வாத வவர்போகக் இருக்தநுகர்ச் தொழமுகுமோ 

சொவ்வாத கெறிரின்றா னுண்மைகிறி துண.சாகான். 

பெருகுமுலோ காயதப்பேய் பிடி.த்தலைப்ப விவ்வாறே 

கருகுஞுழல் விலைமாதர் கலப்பிடைஙின் ஐகலானா 

யுருகுமனச் தொடுபயினா ளூலுகாமச் தலைப்ப 

மேருகுமது வண்டுவக்தான் முூதுபழையர் சேரியிற்போய், 

கள்ள ண்டு தேச்கெறிஈ்து கடைவாயி லீமொய்ப்பச் 

தள்ஞாண்டு வருமதையோன் றவாகவமழுக் குடைகாற 
வெள்ளுண்டு திரிபுலைச்சி யெதிர்ப்பட்ட. வொருத்திதணே 

யுள்ளுண்டு பயில்காம முறப்புணர்க்கா ஜனொருஇனத்தில், 

பொல்லாக் விழிபுலைமை புணர்க் துதிரி சொடியோனணே 

யொல்லாத புரிபவனிவ் வர்கின்று மொழிகவெனச் 

கல்லாக மாந்தொடு கற்ஜோரும் விராய்த அப்பப் 

புல்லாக பெருமயகானம் போயொளிக்தான் புகலில்லான். 

கடுங்கானிற் புச்கொளித்துக் காய்பசியா லறவருக்தி 

யொடுங்காத பலபிணியு மோவாம ஓடற்றியெழ 

கெடுங்கால மாழிதந்து கெடுக்துயிலுற் ருனடைக்த 

கொடுங்கால படர்பாசங் கொண்டுயாச் சனரலைப்பார். 

தலைககர்க்து பொடியாகச் சண்டசீ சான் மொத்தியுமெய் 

நிலைகுலைஈது சோர்ச் துவி நகெட்டிலைவே லாற்பொதிர்2.து 
மலைபுரிக்து பற்தகர வறைந்துசனம் துசைத்திமுத்து 

மலைபடுந்தோ ளனையவரிவ் வாறுபல அஇயர்விளைததார். 

தாம்புரியப் படுமியவைச் எண்டமெலா ஞமாறப்புரிக்து 

பால்புசினர் தெனசறிப் பாசசனைச் கொடுபோடுச் 

சேம்புகலெய் துறவிடுத்தார் செய்யகோற் கடவுண்மூன 

மோம்புமுறை யவன்காணாஉ வுறுதழவின் மிகச்கனன்று. 

செய்தபா தகமனைத்துர் தெரிவிப்பா ராற்றெரிந்து 

வெய்து யெனச்கொதித்து வெய்யபா தகணனிவனைக் 

கொய்துசசை யழலிட்செ குருதியெழப் புடைச்அுரப்பி 

யெய்கெறிக்து புரிவனசெய் இடுலகொடிய வளற்றென்றான். 

புத்தியெனப் புறம்போக்து புகலரிய பாவிதனைச் 

௪த்திகசொ0 மெய்துளைச்துச் சழல்படுகெய் மிடரவிட்டு 

மெசத்திாடு மிருப்பாலை Went saps oof. coors gil 

கொச்திமிகு பறவையுணக் கொடிதாய விடசத்துய்த்தம். 

க 

(௯) 

(#0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கட) 

(௧௬) 

(௧௪)



௫௨ மண்ணிப்படிக்கணைப்புராணம். 

அடிசிலிவை யுண்ணியவென் நடர்பவ்வீப் புழுவிட்டுங் 

கடி தறலுண் டிடுகென்று க௫ியுமுடைச் Pani gs gw 
கொடிறுடையச் கரமுட்டி OsrO garg gb ud gen Fg 

சழூயரிக்து வாய்க்கொடுத் ர் தழல்வடுநீர் வாய்ப்பெய் தும். (om) 

ஊ௫ிகுமி யிடைச்செறிச்.த மொள்ளியசண் களிற்செறிச்து 

மேசியம லிடையுருக்கு மீயநீ ரிடைத்தோய்த தம் 

பேகிருடி. வரியதுய ரிவ்வாறு பெருக்கியபின் 

லீசியழல் படுகும்பி வீழ்த்தினார் தலைகவிழ. (௧௯) 

உள்ளவள றத்தனையு மொன்ஜொழியா வகைபுகுத்தக் 

கள்ளகெடும் பாவமெலாங் கழித.ரப்பன் ளாணுகர்ந்து 
மெள்ளகில வலடனிடை மேவிமல சூகரமாக் 

தள்ளரிய பிறப்பைந்து சார்ச்துபெருச் துயருற்றான், (௨௦) 

பின்னர்சா யுருவெடுத்சான் பெருங்குரல்செய் ச.ரமானாண் 

வன்னஈகு லழமுமானான் வாயூளை நறியானா 

னென்னவிமி பிதப்புமடைச் திவ்வாறே யுழிதருவா 

னன்னமலி புனனாட்டோ .ருங்காகப் பிழறப்புற்றான். (௨௧) 

காசவுருக் கொண்டுழல்லான் கழிபலமுற் பிறப்பிடைக்தோம் 

போகவரு மெப்பவத்துப் புரிகருபுண் ணியங்கொல்லோ 

மேசமுறைச் இடரிவச்து மிகக்குளிர நிழல்விரிச் ௪ 

மாகஈவின் நிடவிளங்கு மதூகவனச் இடைப்புகுர்சான். (௨௨) 

மன்னியசார்ச் இகைமாச மஇவாரப் பெருச்தினத்.து 

மூன்னியவன் பினர்கூடி முன்னவனார் பெருங்கோயின் 

மின்னியபஃ நீவமொடு விரும்புபல பணிபுரிவார் 

துன்னியமெப்ப் பத்தியொடு சுழ்பி.ரதக் கணம்புரிவார். (௨௩) 

பிரமதீர்ச் தம்படிந்து பிறங்கியெவெண் ணீறணிக்து 

பு சலமர்கண் மணிமாலை சென்னிரூத லுறப்புனைந்து 

ப.ரவுறுமைச் செழுச்செண்ணிப் பசமனா ரெதிர்வச்தே 

ய.ரகரவென் ஜொலித்திருகை யஇர்த் துட ஸனம்புரிவார். (௨௪) 

மல்லிகைஞுல் பலமலரும் வளங்கொடளிர்ச் கூவிளமுஞ் 

சொல்லியதூ வக்சதையுக் தூவியருச் இத்திடுவா 

ரெல்லையிலான் பாலாதி யேய்ச்சதிரு மஞ்சனங்கொண் 

டொல்லையவ ஸூற்றிடுவா ருற்றபலர் சூழ்பொழுது. (௨.௫) 

இருப்பைமச மேலிருக்த விழிகாச மெம்பெருமான் 

விருப்பமிகு சர்கிதிகேர் மேவியொரு சகளியிடை 
யுருப்பமிகு சுடர்விளங்கா அு.றங்கவதி னெய்சகவர்வான் 

கருப்பாவு சகஷெக்கு வைக்கதமண் ணவர்காண, (௨௬)



கருமசேனன் முத்தியடைந்தபடலம். 

முனையலகு வைததெடுக்ச மூயன்றதுதூாண முறுகோலா 
வனணையகடர் விளவகியெழ வதுகணடு பெருமானூா 

நினைவரிய மூழ்ச்சியராய் நீடுமலுங் கருயகாக 

மினைவரிய பேருணர்ச்சி யெய்தவருள் செய்கனரே. (௨௪) 

வானமுழு வதுங்காகச மணிசணடா போருளர 

ஸரன ய வணாவற்ற வககாகம பிரமகடமத 
அனமிலவண் புனன்கூழ்கு யோங்குகன கரஞ்சூழ்ர்து 

சானமூரு தடியேனைக் காகாவென் றுறககனாயும். (௨௮) 
சின்னாஸளிவ் வழிபாடு செய்தபடி. யொருதினக்.து 

மினனாசெஞ ௪டைப்பெருமான் விருமபுறுபே ருள்பெற்றுப் 
பனனாணின் தருஈதவஞைசெய பண்பினரு மணுகரிப 

பொனனாவண சிவலோகம் புககதுதே வருவெய் இ, (௨௯) 
வையரமுழு வதுமபோற்று மணிகணடப் பெருமாளா 

செயயதிரு வருளடைநக்த சிறுகொடியின் காதையிது 

வெய்யமறை யவணிவன்போன் மேவியுளான் மறஜொெருவ 
னையவவன் சரிதமுஙகே ளெணன்றறையும யாழமுணியே, (௩௮ 

காகம் முத்தியடைந்தபடலம் முற்றிற்று. 

ஆகததிருவிருச்்சம - ௪௧௬. 

  

கருமசேனன் முதீதுயடை நதபடலம். 

> 

ஜாகி சாலகட மழிூ.வி லாவிணை 
கோததி ரததினான் கெடி.தி wip pay 
சாசஇ.ரமபல முடிவி லூழிளுன் 

பராதது ணாச்தவன். (௧) மிய கன்றிலான, (௪) 

கரும சேனனென் 

Meares wiring gsi eer 
பொருளி னாகிய 

பெருகு மராவததான். (௨) 

கூலி வசஙகயே 

சாலு மாமறை 

தால்க ளோதுவான் 

சீல மோடுலான். (௩) 

வறுமை வாட்டு.ட 

வெறுமை யெய்இயே 
பொறுமை கொணடிலா 

னுறுமை கெஞ்சினுன். (இ) 

AUT UCT BOE CLL IT 

மனையொர் வேதியன் 

றனைய Og sont 

ணினைவு ரூழ்றவே. (௬)



மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

அன்ன வன்னிவன் 

றன்னை கோச்கியே 

பொன்னை கேடினே 

னென்ன செய்குவேன். 

விருச்ச யாக்கையேன் 

நிரஃ,த யாச்தினா 
பொருக்க மின்மையே 

னருத்தி மேவினேன். 

என்று கூறலஓு 
ஈன்று ஈன்றெளா 

வொன்று பேசுவான் 

சென்று கூறுவான். 

உங்கள் பேரிளாத் 

கங்கை யாடிரான் 
Bae ort Hoof) 

லிங்கு மேஏவேன். 

தக்சு பொன்றறி 

னிச்ச ணஞ்செல்வே 

னச்ச ணென்றனனன் 
மிக்க வன்பொர, 

அனைய வார்க்மைகேட் 

டனைய வேதிய 

னனைய நீர்பமுட் 

தனைய னாகியே, 

செம்பொனாயிர 
கம்பி யீர்தனன் 

வம்பன் வாககயே 

கம்ப மில்லனாய். 

அன்ன மாநிதி 

தன்ன தாக்கினான் 
பின்னர் மேவுச 

றன்ன மோர்லொன், 

படியி டத்திலிப் 

படி. வினை த்திறம் 
படிய றச்செயும் 

பழய ஞாயினான். 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௪௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

இன்ன தஇீமைசகண் 

மன்ன மேவலா 

லன்ன வேதிய 

குட்ட சோய்முச௪ 

லொட்ட வாஒஉளு 

ணிட்ட கான்முறை 

விட்ட பாவியே. 

இளைக்தச் செத்தபின் 

வளைத்துத் தூதுவர் 

துகசாச்அகி சாலன்முன் 

விளைத்த விட்டனர். 

சீறி மற்றவ 
னீறிலாகர 
கூறு மேவியே 

பாறு மாவி.. 

ஆங்கு வெர்துய 

சோஙகு இவினைக் 

இஙகு இர்ச்தபின் 

வேங்கை யாயினான். 

புலியு ருக்கொடு 

வலிய பூமிமே 

னலித சச்சுழன் 

மெலிவி லாசவண்... 

எவ்வ ஐத்தினோ 
செவ்வி யார்பயி 

னவ்வி யங்கையார் 

செய்வ மாத்தலம். 

அம் TEST 

னாம வைப்பிடைக் 

காம முற்றன 

Gorin Gow) gain oor. 

இரைவி ரும்பியப் 

புரைவ னந்தனை 

வளாவி லாதுசுழ்ச் 

அரைசெய் வெம்புவி, 

(௧௬) 

(௧௭௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨.௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪)



மாந்தாதா பூசைப்படலம். 

உயிரி நந்திடப் 
பெயராக ராவல 

மயர்க ரும்புலிச் 

செயல மைக்ததால், (௨௫) 

இறப்பு மத சலக் 
£ Puy குச்.திட 
வறப்பெ ருக்சகை 

மறத்தி ணீகடஇனான். (௨௬) 

நீல கண்டன்செய் 

சீல ஈல்லருள் 
சால வேற்றுவான் 

கோல மார்ச்சனன், (௨௪) 

சேவ னானவன் 

மூலர் தம்பி.சான் 

மேவ லோகத்தி 

Sure sO) grip. (௨௮) 

சென்று வாழ்ர் கன 

னன்று யாவருங் 

eam Sava Fr 

ஈன்று போற்றினார். 

இண்னு மத்தல 
மன்னு காதைகள் 

பன்னின் மிக்குள 

மன்னர் மன்னனே. 

என்று WIT Lp pooh 

யன்று வாச்சன 

ணென்று கூறினான் 

வென்ற சூதனே, 

பின்ன சென்செய்கான் 

மன்ன னெண்றவ 

ருன்ன நேர்ந்திது 

பன்னுஞ் சூதகனே. 

கருமசேனன் முத்தியடைந்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்,சம் - ௪டுக. 

மாந்தாதா பூசைப்பட.லம், 

  

HII OO யவை 

உளம௫ூழ் கா.ரச மூணிவார்க்ைத 
யளமரன் மனமொழி தரக்கேளா 

வளமலி பெரும்புகழ் WIG ST ST 

தளர்வொழி ச௪ரவெழுக் சனன்மாதோ. 

wi Ss sou வல்லார்க 

டந்இ.ர வதஇிபர்க டாஞ்சூமச் 

ee Sir ணிகர்குடை. நிழல்செய்ய 
வெர்இ.ர வி.சமி சைக்கசொண்டு. 

மழைமத கரிபரி வாள்வீ.ர 
ரூழைவளை த.ரவிய மொலிசெய்யத் 

தழைதரு மாகதர் தாம்வாழ்த்சக் 

குழைசரு சாமரை புடைதுள்ள. 

௫.௫ 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௮) 

(௩௨) 

(௪) 

(௨) 

(௩)



(ந௬ மண்ணிப்படிக்கணாப்புராணம். 

குன்றரு மருதமுங் சொடுங்கானலும் 

பின்றவிர் சரவிரை தருபெற்றி 

யொணன்றவச் தடைரந்தகன னுறச்சண்டா 

னன்றமை தருபுன னன்னாடு, 
கரும்புகள் கமூகெனச் கதித்தோங்கச் 

சுரும்புகள் பன்மலர் மிசைவாவப் 

பெரும்புயல் பொழிறவழ் வளஞ்சான்.ற 
விரும்புன னாட்டணி பலசோக்கி, 

மனமகிழ்ம் இறையவ னடமாடு 

WOT SEN VDL மவிர்தில்லை 

கனமுரி ஞியவுயர் மதிற்காழி 

பனவர்ச மறையொலி யெழுபுள்ஞூர். 

இறையவன் மருவிய திருப்புன்கூர் 

மறையபொலி வாளொளி புற்.நார்முற் 

கறைமிடற் றவனமர் தானங்கண் 
மேறைமையிற் கனிலொடு பணிச்தேத்இ. 

எண்ணிய வெண்ணிய படியருளுர் 

சண்ணிய பேரருள் குதிசொள்ளும் 

புண்ணிய மல்கு மதூகஞ்சார் 

மண்ணிய படி.க்கரை வந்துற்றான் . 

வடஇிசை மன்னிய காவேரிக் 

தடாதி மூழ்ருபு வர்தொன்னா 

சட்றபு வேலவ னாலாய 

விடர்தசபு மண்ணியின் மூழ்குற்றான். 

பிரம னமைத்த பெருக்,ர்த்தம் 

வரமுற வாடுபு வெண்ணீறு 

விரவுறு சண்டிகை மெய்த்தாங்க 

ய.ரக.ர வென்றெழுச் மஹைச்கெண்ணி, 

மன்னிய சோயில் வலஞ்செய்து 

மின்னிய செஞ்சடை யார்மூன்பு 

அன்னிய கெஞ்சுரு SESS gn oor 

பன்னிய மெய்ப்புசழ் மாந்தாதா. 

மதிகவழ் கோபு மதில்யாக 

விதிபயில் கரலைம டைப்பள்ஸி 

நிதிகிகர் சூழூறை வார்கோயில் 

பதிதரு மண்டப மூதல்யாவும்- 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(or) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௧௨)



மாதீதாதா பூசைப்படவம். (HoT 

Bevin O Berge 1 HEBFEF IT 

ஈலமிகு பொற்பணி Up server 
பலரு முவப்ப விழாச்செய்து 
சூலமறை யோர்முச வியாொள்ள. கோ) 

கலையுக ரூோண மூவர் இரு 

நிலவ-௦ யைவரு மகித்கொள்ள 
வலைவில தாயபல் லபிடேகா 

சொலைவில சென்வெடு£் இணிசாட்டி.. (௧௯) 

Gea gar போனக முகலாய 
வெய்தரும் யாவையு மிணிதுரட்டூகி 

கைதரு முகமனுள் ளனவெல்லாஞ் 

செய்தபின் றுதிமொமி புரிகிற்பாண். (௬௫) 

புண்ணிய வானவர் போேஹே 
வெண்ணிய வண்பர்2 மிறையோனே 
ஈண்ணிய விணை௬ட ஈலிகாயேன் 

ஐண்ணிய நின்மலா சாடெொழுவேண். (௧௯) 

பற்றிலர் பற்று பரஞ்சோதி 

கற்றில ளென்றுங் காணறியாபய் 

புற்றில வாசாசப் பூணுடையாய் 

மற்றிவவ கூண்மலாக் தாடெொொழுவேண். (கள 

மங்கள சாயகு மணவாளா 

கொஙகலர் கொன்றையஞ் சடைக்கூத்தகா 
செஙகன லேர்தஇய கரத்தாய்கின் 

பங்கயச் சாண்மலா ப. ரகஇுடுவேண், (௧௮) 

வடிவமொ ரைக்துடை மாமணியே 

பொடியணி மேணியென் புணணியனே 
கழி.கமம் கொண்றையங் ச௪ண்ணியனே 
யொடிவறு நின்பச முன்னணுஇன்றேன். {& a) 

வானம் விராவு மதரகவனக் 

கானம் விராவிய சங்கரனே 
யூனம் விசாவக லோய்தகரகின் 
காணம் விராங்கழல் கைகொழுவேண். (௨௦) 

ஆரியய னா இயர் சாணரியாய் 

விரியுல கெங்கும் வரசயவனே 
கரியுரி போர். தய கண்ணுதலே 
பரிபு.உ நின்கழல் பற்றிடுவேண். 26 
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BA மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

என்று து.தித்திடு மேக் சறனை 
நன்று ம௫ழ்க்சன னம்பெருமா 

ஜொன்று மசப்பெறு வாஞ்சையினாற் 

கன்று மனத்தொடு சாரக் தனையால், 

எய்துவை யன்னது வேண்டி௰யசதென் 

செய்சவ மன்னவ வின்னுமெனப் 

பொய் தவிர் சேவடி, போழற்றியெழாக் 

கைதவ மில்லவன் கட்ணொப்பான். 

செய்யகண் மாறெறி யாமலர்த்தா 

ளையவ ஸித இட. வேண்டுமெனப் 

பெசய்யக லீற்றி ஐுறப்பெறுதி 

மெய்யசெல் சென்று விடுத்கனனே. 

விடைகொடு வேச்சர்கம் வேரக்கனெழாப் 

புடைகெழமு தம்படை. குழ்வாப்போ 

படையல ஏரஞ்சு நெடும்புரிமை 

ஈடைகெழு சன்பதி ஈண்ணினனே. 

Bape னளிச்ச லாப்படியே 

குறைவில் குணப்புதல் வற்பெற்றுப் 

பொதைநில மற்றவன் மேல்வைத்து 

கறைகமழ் பொற்பக ஈண்ணினனால். 

மண்ணிப் படிச்சகரை வாழ்பெருமா 

னெண்ணில் ௪ரிததிர மின்னமூள 

வொண்ணுவ கோசொல வோர்மினெனப் 

புண்ணியச் சூதன் புகன்றனனே. 

மாந்தாதாபூசைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௪௭௮. 
~ 

தலவிசேடப்படலம், 

நடலையில் சூத மேலோ னைமிச வனத்து வாழு 

மடல்வலி மூணிவர் தம்மை யன்பினா னோக்கி மிட்டும் 

Sons soa சேட மேன்மையு மளவின் ரகு 

மேடலமை பயனாச் சில்ல வுரைத்துமென் நுரைக்க ஓற்ரூன், 

(௨௨) 

(௨௧) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௯) 

(௨௪) 

கே)



தலவிசேடப்படலம். 

காதிமக் தரங்சே சாரங் காளத்தி காஞ்சி யொற்றி 

மாசிலா மூதுகுன் றண்ணா மலைகெடுக் இல்லை காழி 

பேசிய கூடல் சேது மூதற்பெருர் தலங்கம் கெல்லாம் 

பாகிலைச் கடஞ்சுழ் மண்ணிப் படிக்கரை விசேட மாகும், 

AOE was Car oP) யமலனா ருறையா கிண்ற 
மெய்வகை யத்த லத்தி னெல்லையை விரும்பிச் சூழ்வோர் 

பொய்தவிர் புரவி மேகம் புரிபய னடியோ சரொண்தற் 
கெய்துவ ரென்னித் கூத வேண்டுவ இணனிமற் ஜறென்னே. 

பிரமதீர்ச் 2௧௮ ஈன்னூல் பேரிய விதியான் மூழ்டப் 
ப சமனார் மரீஇய மண்ணிப் படி.க்கரை வடிப்போர் யாரு 

மூ.ரவுநீர்சகி கங்கை மூழ்கி யொள்ளிய காகி மேவ 

விசவுமா பயணின் மேலாம் பயன்விழைசக் தடைவ ரன்றே. 

மழைபுரை களத்து மூக்கண வானவர் பெருமான் ரூளே 
விமைகரு மையோர் மற்தை மெய்யடி. யவர்யா பேனும் 

பிழை சப வொருவ சோர்போழ் துணவமு இடுபே ளர் 

பமையவண கா௫ யோரா யிரர்க்கிடு பயன் இடைப்பார். 

மஹையவா தமக்கோ ரில்ல மறைஞுதல் கோயி லேவற் 

அறைபுரி பவர்ச்கோ ரில்லச் துகளில் தலத்து மேவ 

நிறைதா வியற்றி நல்கு நிறையுடை யவொஞ் ஞான்றுங் 

கறைதபு சயிலா யத்திற் காணிகொண் ஒ.ருப்பர் மாதோ. 

ுழூக்சரை யிடிக்கும் வேலை யுடுச்சகா சனிகொண் டாடும் 

படி.ச்சரைப் பெருமான் கோயிற் பகசொரு இப மிட்டோர் 

மூடிச்சரை மதியுஞ் சூடி. முண்டத்மோர் விழியும் தாயகி 

வடிக்கரை மூனைச்சூ லேர்இ வாழுவா சிவலோ கத்தே. 

படிக்கரை கரத ராதி யைவர்தம் பாவு வேணி 

மூழிசகணி யாகு மாறுக் தேவியர் முடிக்கு மாறுங 
கடிப்புச லமைக்த ஈச. வனங்கமம் தரச்செய் வோர்கண 

மிடிச்சட லழுக்கா தின்ப வெள்ளத்து எழுந்து வாயோ. 

சனக ரம பு௮க்கு வோரும் பாத்திரர் திருத்து வோரு 

மனனெச௪ வணிபூ ணாடை மற்றுள வழங்கு வோரு 

மனககற் நிருவி மாவை யலஙகரித இடுகல் லோரு 

மூனமுற வளவில் போச வாரியுண் மூழ்க வாழ்வார். 

குடம்படு செருத்த னல்லான் பொழிக்தபால் குளிர வாட்டி 

யிடம்படு ௬வைய செய்பால் சலச்தவின் னழ.8) லூட்டி.ப் 

படம்படு பணிப்பூ ணெங்கள் படக்கரை சாதத் ரூழ்வோர் 

மடம்படு வினையி னிீந்தி வையக மூழுதாள் வாரால். 

(௪௯ 

(௩) 

(௯) 

(௬) 

(er) 

(௮) 

(௯) 

(௯௦)



மணணிப்படிக்கரைப்புராணம். 

காலையி லறமுண டாகுங காஞ்சன முசசி யுணடா 

மரலையி லினப மூணடா மததயா மதது மனனு 

தாலைமுற றுணாஈஅ எாரும பெதலரு வலா வினபம 

பாலைவென மொழியாள பாகப பரமனைத ரறிசிப பராசகே. 

செனறுகண டிடிறசா லோகஞ செனனிசாழத இடிறகர மிப 

ஈனறுகுழ தரிறசா ரூப நைநதுகைந அருக யுளள 
மொனறுறத ததிசதல செயயி ளனோஙகுசா யுசள யாதான 

மன்றுணின மூடு மணணிப படிக்கை வாழவை மாதோ. 

பயமிக வருஞு மணணிப படீககரைப பெருமான பொறரு 

ணியமஈல லொழமுகசம பூணடு கிததலுஈ தரிசித சேதி 

யியஇவ வகவி செயசத சலததஇிடை யிருககப OugCgpr 

பெயரரும பெருமபே றெமமாற பேசலாக பகைமைத தாமோ 

வளைசிலை மலையாக கொணட ப உககரை மாசே வாக்கு 

Strida aga லோரும விரியொ ழி லுகவு வோருக 

தளையவிழ கறப மாலை சடமுடி. வேயஈனு வாழகது 

களைமிகு சவெேலோ ஈதஇற கடைமுறை மருவு வாரே 

படவா வணிஈத வேணிப படிககரைப பெருமான றனூரக 

கடவுளா போதறு நீல சணடகா யகனை மறறை 

யிடாதபு மூவ ராய விலிஙகமாத இகளை சாஞ 
மூடை தேவி மாரை யுளளததி னொருமை பூணடு 

Asr om காலஈ தோறுஞ சேவிககு நியமம பூணக 

வத தகு நியம மொலலா தாயினமா லையிறபோயக சாணக 

வசதம ௮தவு மொலலா செனனினொண சோம வா.ரம 

விததக மாநத சோறற மாதியின மேவிப போறந 

அன்னது மொலலா தெனனணனி னமாதிரு விழாகாட சென்று 

பனனரு மனப பொஙகப பததியி விறைஞசல செய்க 

சொனனது மொலலா தெனனிற ஜொழுதுவக தாரா காடி. 
யுனனரும பூசை யாற்றி யுரிமையிற போறறி செய்க 

அனையது மொலலா தெனணி னததகு தலபு .ராணம 

வினைதப விருமபிக கேட்டு மேவறு பத்தி செயக 

வினையது மொலலா கெனணி னிதயததிற நியானஞ செயக 

நினைவரும பிறவி நீசதி நிகரிலின படைவோரா யாரும. 

மலைசிலை வளைதகரார மணணிப படி.ககரை மருவு வராககுத 

சலைமைசா லனையாா கோயிற றிரவியஞ சமையக கொளளும 

புலைசெய்பா சசகமொன் றனறிப பூதலத தளவி லாச 

கொலைசெயபா தகழுன் யாவு; ச$ிதுபோங கூற லெனனே, 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௫) 

(௧௬) 

(ear) 

(௧௮) 

(௧௯)



தலவிசேடப்படலம். ௭௧ 

Marie ரென்று மண்ணிப் படி.க்கரை நினையல் வேண்டும் 
புனை தரப் புசல்வா ரச் தலத்தையே புசலல் வேண்டும் 

வினைசெயப் புகுவா ராண்டே விருப்பொடு செய்யல் வேண்டும் 
வனை தரு மனதா னிம்மை மறுமையுக கொடுக்கு மாற்றல். (௨௦) 

ஆதலின் மூணிவீர் மண்ணிப் படிக்கரை யதற்கொப் பான 

மேசகு கலமற் றுண்டோ வன்னசன் மேன்மை முதற 
மோதல்செய் இடவல் லார்யா ௬ணர்மினென் லுரைக்தான் சூத 
மாதவ ஸணிதுகேட் மூன்ப வாரியிற் குளித்தார் யாரும், (௨௧) 

உரைசெயிப் புராணம் தன்னை யுண்மையிற் படிப்போர் கேட்போர் 
வரைதல்செய் இடுவோர் பூசை வயயூடச் செய்வோர் யாருக் 

சரைமிளை மனைவி மச்ச டமரொலாஞ்் சூழ வாழ்ச்து 

விரைகறுங் கடுக்கை வேணி விமலர்தா ளடைவ ரீற்றில். (௨௨) 

பண்ணிய சவத்தான் மிச்ச பரவுயான் சைவம் வாழ்க 
கண்ணிய வழுத கும்பங் சையுளாள் கருணை வாழ்க 

வெண்ணிய தெய்வ மண்ணிப் படிச்கரளை யென்றும் வாழ்வோன் 
புண்ணிய மன்று ளாடும் பூங்கழல் வாழ்க வாழ்க. (௨௩.) 

தலவிசேடப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆகத்திருவிருத்தம் . ௫௦௧. 

  

மண்ணிப்படிக்கரைப்புராணம் முற்றிற்று, 
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