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விற்காமல்





fA. 

சவெமயம், 

முக்வுரை, 

*நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும் 

வானின் றமையா தொழுக்கு.” 

எனத் திநவள்ளுவநாயனார் இருவாய்மலர்ர்தவாறு என்றும் வநிழுச் 
காவிரியென்னும் ஜீவகதியால் நீர்வருவாயுடைமையின் நீர்நாடென்.றும், அசி 
ளால் விளையும் வளப்பங்கள் யாவுமுடைமையின் வளகாடென் றம எ௨சானும் 

புசழப்பெற்று, ஒளவைப்பிராட்டியா ரமுதவாக்கினொல், ''சோறடைச்து'' 
என்றோதப்பெற்ற சோழசாட்டின்சனுள்ள காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அள 

சையர்கோன் அவதாரராய்த் இருவுருக்சொண்ட/திருடேண்காட்டடிசளின் 
திவ்ய சரிதத்சை, இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய ஐர்நூறு வருடங்கட்ரு 

மூன்னசே, சிசம்பரத்தில் வரித்திருந்த சைவாதீனச்தம்பிரானொருவர் த் 
தீலவாரிசளாயெ பல பெரியோர்களின் வேண்டுகோட்டணங்இச் சா்ணபரம் 
பரையாகத் தாமுணர்ச்துள்ளவரையீல் ஞாபசப்படுச்டு ஒருவாறு தொகுத்து 

மூக்நூற்றுமுப்பத்தாறு செய்யுட்களால் பூம்புகார்ச்சநக்கம் ஐட்கோண்ட 
சநக்கம் துறவறச்சரக்கம் என்னும் மூன்று சருச்சங்களடங்கயெ புராண 

மொன்றியற்றினர்| அப்புராணம் அன்றுமுசலின்றகாறும் இக்சாட்டினும் 
அத்திருவெண்காட்டடிகளின் அவதாரநாடாடிய சென்னாட்டினும் மற்றெர் 
நாட்டினும் விசேட மதிப்பாகவே வழங்வெருன்றது. இஃதிங்கனமாக, 
டி. புராணத்சை,மசாகனம்பொருர்திய இயற்றமிழாசிரியர் விசாசப்பெருமா 
ளெயரவர்கள் முதன்முறை செல்வனே அச்ட்டு வெளிப்படுத்தினர். அப் 
பதிப்பு ,செலவாய் வெரு௮ருடங்களானபிறகு, கல்விசாலாச்சிலர் அதை ௮௪ 
சடத்தொடங்கச் செய்யுட்குரிய எழுத்து ௮னச ர் தளை GSU wa oon me 
சற்றுங் கவனியாமலும் பொருணோேக்கமில்லாமலும் பலவாறு அபாசப்படுத்ி 
௮ச்சிட்டுப் பரவுவித்தார்கள். பிரசமப்பதிப்பு கெடச்சாமையின் இப்பப் 
பை வாங்கத்தொடங்கினோருட் சல்விசான்றோரும் ௮ச்செய்யுட்சளின் பிழை 
பாகெளைத் திருத்திப் பொருள்கொள்வதருமை யிருந்தசென்னின், ஏனை 
யோர் ௮ச்செய்யுட்களின் பொருளுணரா லமந்திருர்தார்களென்றறையவும் 
வேண்டுமோ ? இல்வாறு தெருமரலுருவாறு திருத்தித் செளிவான பொழிப் 
புரையொன்றெமுதி யச்சிட்டு வெளிப்படுத்தின் மிக்க பேருபசாரமாகுமென் 

றெம்மைப் பலவருடங்களாசப் பலர் பன்முறை சேட்டுச்சொண்டதோடு, 

இப்போது இப்புராண வுரைப்பதப்புக்குத் தலைவரா ம--ா-ஸ்ரீ, குமார 

வேலாயுதமுதலியாரம் யாம் தடுத்துனாச்சற் சேலாதவர்சளைச்கொண் டெ 
மக்குரைப்பித்துச் கேட்டுக்சொண்டதால், மேற்குறித்த மூதற்பதிப்பையும் 
அதற்கும் முந்திய ஏட்டுப்பிரதியையும் சேசரித்த, அவற்றுள்ளும் சவனப்



உ மூக வு். 

பழ சாலும் பர-மரிச்சைச் குறைவாலும் எழுச்துப்பிழைகளாலும் நேர்ர் தி 
ரச வமூஉத்தளைத்திருத்தி, எமது சிற்றறிவிற் செட்டியவலாயில் ஒர் போ 
ழீபபுகா யெழுதி, அதற்குரிய விரேடணங்களும் உதாரணங்களும் விளக்கி, 
உடை குமாலேலாயுசமுசலியாருக்குக் சொடுக்க, அவர் ௮ச்சிட்டுச் சஞ்சிசை 

௯ பம1ய் ஜெளிப்ப?ச தினர். 

இங்ஈனமாக, பெரியோர் பாடல்சளிழ் பிம்சாலத்த சேோர்ர்ச பிளழபாடுச 
காத இருப் பிரபலப்படுச்துவதே பெரும் புண்ணியமென்றும், ஈல்லோர் 

பாடலை நாசமாச் ஈவினப்பாடல் சேர்ச்தல் கலால்லகென்றங் சருதி மனக் 

கனாயாராதிய ஒர் புலவர் அப்புராணப்பாடல்களுட் சிலவற்றை நீக்தியும், 
சி௨வற்றைச் திருத்தியும், நாசனப்பாடல்கள் பலவர்றைச் சேர்த்தும், பத 
ஷுாரை மெயெழு 9, இலச்ஈணக்குறிப்பு விசேடணம் உசாரணமென்னும் இவற் 

றுடன் அர்சிட்டி? சஞ்சிகைரூபமாய் கெளிப்படுக்கசதொடங்கி இற்றை 

சக்த இரணட சஞ்சிகைகள் வெளிப்படுத்தினர். எமதபிப்பிராயமாவது சிறந்த 

மசானுயெ திருவெண்காட்ட்டிகளைச்குறிசச புராணம் செய்யுள்ரூபமா 
யிரு,சசலானும், அச்செய்யுட்களும் பலவகைப் பிழைபொகிர்ச பதிப்புடைய 
தாயிருத்தலாலும், இச்செய்யுட்களை அல்வட்பாவினங்கட்குரிய எழுத்து Fr 

நள எதுசை மோனை என்னும் இவைகள் பிழையறச்திருத்தி, அப்புசாளு 

சிரியரின் கருத்து வாடுப்போர்க்கு நன்குவிளங்கச்செய்தற்கேற்ற பொழிப் 
புரை யெழுதி, அதற்குரிய வி£சடணங்களும் உதாரணங்களும் விரித்துக் 
காட்டவேண்டுமென்பதே. அவ்வபிப்பிராயசசை எமது புன்புலமைக்குப் 
பொருச்தியலாறு பூர்ததிசெய்சேம். எம்மினும் மிச்ச அறிவுடையோர் 
இசன்சணுள்ள பிழைகளைப் பொறுச்தல் கடமையாகலாலும், எம்மையொத் 

சோரும எம்மினிழிர்தோரும் எம்மைச் குறைகூறு ராகலானும், இதிற் பிழை 
கூறுவாரிலரென்பதுந் சேற்றமே, முடிவாகச் கூறமிடச்ச, முன்னேர்சு 
ளாதிய சிரர்த விதவ௫32.ராமணிசளா லக்ககரித் தச்சிட்டு வெளிப்படுத்தப் 

பட்டு உழக்கிவக்ச திநவேண்காடடடிகள் புராண செய்யுட்கள் ழழுமைக் 
நும் உராவே.௭டுவோர், இப்பதிப்பினன்றி அப்பதிப்பினடையார். இசனை 
ஈனகுணர்ர்து பழமை பாராட்டும் பண்பாளரியாகரும் இப்பதிப்பையே 

ஈனகு ம௫ிததுச் கடைப்பிடியாகக்சொண்டு வர௩கி வாரிக்தப் பயனடை, 

உார்களென்ற நம்புகின்றோம். இஈ நனம் : 

KP தி. வடிவேலு, 

படடின தறுப்பிள்ளையார் புராணம் விலை ரூபர 1-8, 
சவபராக்இரமம் 04-படங்களுடன் ஜு 1-0, 

ஸ்ரீ சிஎமற1।|ராணம் 48-படங்களுடன் 9-0) -0, 

இப்புகக்கங்கள் வேண்டுவார் என்னிடம் சேரிலாவது 
வி. பி, மூலமாகவரவறு பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

LP எஸ், ஆர். குமாரவேலாயு தழு தலியார், 
22, அருணாலமுதலிகீதி சென்னை”



உ 

இிவமய ட, 

கிரச்சிர்றம்பலம். 
* 

* 

இருவெண்காட்டடிகளென்னும் 

  

பட்டணத்துப்பிளவராயார்புராண 
வெலமும்- உரையும், 

“க வடநட பயை 

பாயிரம், 
al Brus hl Hd. 

ஒளிமேவுர் இல்லைவன த் தோங்கிபகற் பரளனமொன் றுண்டு கண்டாற் 

ரெளி3மவு மானந்த நீருத்தமிடு நீனைர் தடி. செல்வஞ் சேர்க்ருங் 

களிமேவுர் தும்பிமுகக் கனிகாட்டும் விண்ணுறைகற் பகமே போலு 

மளிமேவும் பட்டணத்துப் பிளளைபுசா ணம்பகர தற் களிக்கு மன்றே, 

(இசன்பதப்பொருள்.) ஒளிமேவும் கில்லைவனச்.த--விளக்கமமைந்த இல் 

லைவனமென்னும் திருத்தலத்தில்; ஒங்கெ கற்பகவனம் ஒன்று உண்டு--மிக்கு 

வளர்ந்த கற்பகச்சோலையான்றிருக்கின்றது; கண்டால்--(அச்சோலையைப்) 
பார்த்தால்; செளிமேவும்--பிரகாசமுண்டாம்; அனந்த நிருத்சமிடும்--பேரின்ப 

ஈடனம்புறிபும்; நினைந்தபடி. செல்வம் சேர்க்கும்-- (அவரவர்கள்) எண்ணிய 

வாறு சொர்ச்சயதவிக£ரில் அடைவிக்கும் ; களிமேவும்--சேன்பொருக்தய; தும்பி 

மூசக்கனிகாட்டெ--வண்டுகணிறைந்த இடமமைந்த பழத்சையும் காண்பிக்கும்; 

விண்உறை கற்பகமேபோலும்--சேவலோகத்திருக்கும் கற்டக விருட்சத்தை 

யொத்த; அளிமேவும்--கரணைவாய்ந்த பட்டணத்தப்பீளளைபுராணம்--பட்ட 

ணத்துப்பிள்ளேயாருடைய புராணதீரை) பகர்தற்கு ௮ளிக்ும்--அடியேன்டாடு 
தற்கு வரமு£ம்பாலிக்கும்--௭ஃறு? 

அன்று-ஏ-அசைகள், இப்ராணம் மெஞ்ஞானவொளிபெற்ற இரு 

வெண்ராட்டடிகளின் சரிதமாகலாலும், மங்கலச்சொற்கள் இருபத் ரெண்டனுள் 
பரிதியென்ப தொன்றாகலானும், அப்டரிதிக்கு ஒளியென்னும் பரியாயப்பெய 

ரொன்றிருத்தலானும், மங்கலப்பொருத்தமு.ம் இப்புராணப்பயலும் அமையும் 
பொருட்டு, ஒளி” எனமுதற்றொடக்கிஞார். அன்றியும் இந்நூலாசிரியர் சதம் 

பரமென்னும் திருத்தலத்திலுள்ள பெரியோர் வேண்கோட்ணெ௩டுப் பாடத் 

தொடங்கினமையின், அத்தலவிநாயகராகிய ஈற்பகவிராயகரைத் ததப்பான் 

ERG, கற்பகமென்னும் சொற்கமைய அக்கடவுளையே ஓர் சோலையாகவுவ 

மித்த, '*தில்லைவனத்சோங்கெ கற்பகவனமொன்றுண்டூ” உனவும், இச்சோலை 
ஏனையசோலைஈள் போன்று இநண்ூடாமல் ஒளிவீசுமஎன்பார், “ெளியேவும்”



2. பட்டணகத்தப்பிள்ளையார்புராணம் 

எனவும், ஏனைய சோலைகள் வெற மனே காற்றினியக்கச்சா லசைவ த போலா த, 

சாே இயற்கையாய்க் கண்டார்ம்கு ஆனர் சத்சைவீளைக்க அசையுபென்பார், 

அனந்தநிருத்சமிரிம்” எனவும், மற்றுள்ள சோலைகணேராக மிகத்தாழ்க் திரா 
மல் அதியுன்ன2.மாயோங்கிச் சொர்க்சலோகமட்டும் ௨ளர்ர் து, சன்மீதார்வோ 
ரை அய்வுலசத்துள்ள பதளிகளில் அ௨ரவளொணணியவாறு சேர்க்கத்சக்கசென் 

நினைந்தடடி செல்வம்சேர்க்கும்” எனவும், சோலைகளிற் கணிகள்விளங்கு 
வதுபோன்றே, இர்சோலையினும் சேன்கிறையப்பெற்று வண்கெள்மொய்த் 
திருக்கும் கனி புண்டென்ட ரர், களிமேவும் ; ம்பீமுசக்சனிகாட்டும்? எனவும், 

சேய நலகத்தள்ள சுற்பகவிடட்சம் வேண்டுவார் வேண்டியாங்கு வரையாசளிப் 

பதபோன்றே, இிரிவெண்காட்டடிகளும் தம்மைச் சாணடைந்தோர் விழைச் 
ரனயாவும் விருப்புடனளிக்கும் விரளென்பார், “விண்ணறை கற்பகமே 
போலு மளிபேவும் பட்டண த.தப்பிள்ளே” எனவும், மேற்கூறிய கற்பகக்சோலை 

யைச்உண்டவளவில் செவிவுண்டாசலின், அச்சதெளிலைகீகொாண்டு இப்புராண 

ச்ரைப்பாடவரமும் பாலிக்குமென்பார், புராணம் பகர்தற்களிக்கும்.” எனவும், 

கூறினார். சலேடையால் விழாயகர் ௨ன்பதற்கேற்க, அனந்த சிர்த்தமிதெலும், 

அவ்ரவர்வேண்டிய பாவிகளைப் பாவித்கலும், லிஸ்களுபங் கொள்ளுசலும், யானை 

முரமுடைமைபும் குறிப்பால் விளக்கியயாறகாண்க, இன்னம் பிறநூலாசிரிய 

ம் விராய5க்நடவுளைத் சத்ரமச் கியன்றவாறு ய(னையாசவும் ஏனையவாகவும் 

உவமித்திருக்சலை, “உள்ளமெனுங் கூடச்] லூக்கமெஞுர் சறிநிறுவி யுறு தியா 

கச்-சள்ளரிய உன்பென்னாட் சொடர்பூட்டி யிடைப்பதெ.இச் கறுகட் பாசக்-கள்ள 

வினைப் பசுபோசக் கவளமிடகச் களிததண்டு கருணை ம பன்மை - - ெள்ளமசம் 

பொழிரித்தி வேழத்தை நனைந்துவரு வினைக டீர்ப்பாம்,” என்னும் டாஞ்சோதி 

மாமுனிவர் இருவாக்மானும், “மருப்புநில வாலென் மல $மிரம் போக்குங்-கருக் 

சோடை போக்குமரக் காராற் - நிருப்போரூர் - கிம்பத்தின் €ழிருக்து நேயர்க்கு 

வாழ் உளிக்குங் - கமடக் கடமா sell.” என்னும் செம்பரசுவாமிகள் இருவாக் 

கானுர்பெொளிக, 

மர3க்கடவுள்துதிஃ 

மருமகற்கு வழக்கிரைக்து வளையல்விற்று மாணிக்க வணிக ரா 

இர, குருமணிருழ் சான்மாடக் கூடல்வ(ு மொருவாமன்றுட் குனிக் 

குங் கூத்தர், பொழுண்மகனாம் வணிகவருக் இரசன்மர் பிதாவருளும் 

பொருள் வள[தீத।, மிருபசமாம பொருளசெித்தெம் மகத்இனினி 

இருப்பா | லெற்ரு கரான் ௮ம், 

(இ-ள.) (6ரசெட்டியின்) மருமகனுக்காகத் (தாமேமாமனாகஉந்து) வாது 

கூறி, வளையலைவிற்ற , சாணிக்கம்விற்கும் வியாபாரியாக, Ares Orgs Sere 

கரினொளி எங்கும் புடைபாந்துள்ள நான்மாடக்கூடல் என்னும் மதமையின்ச 

ணெழுச்தருளிய ஒப்பற்றவரும், வெள்ளியம்பலத்தில் நடனஞ்செய்பும் ஆனர் 

தித்தாண்டவருமாகிய செவெபிரானணடைய, குணமமைந்த புத்திராகிய வைசிய 

குலோற்பவ உருச்திரசன்மரும், சமது பிசாவாகிய வபிரான் திருவாய்மலர்க் த 

ஆமப்பா ருளை விருத் )செய்சவரு மாகிய (ஒரு 5கக்கடவிள் , ao இரண்டு இருவ பூக



பாயிரம், ௩. 

ளாகயெ வஸ்துவை, எமத மனத்திற்சேர்த்து எக்காலமு ௦ இனிமையுடன் விற் 

றிருக்தருளுவர்---௭-று, ஆல்-அ/சை. 

மாமனாக வழக்குரைத்தமைபை, “பண்கொண்ட வோழுச லிடைய்று 

காடரிய பரமாம னறாகுியொரு வணிக-னெண்கொண்ட காணிபொருள் கவர்ஞா இ 

மாதுலரை யெதிரோரி வென்றபடி யி.துவார் - சண்கொண்டகேமிசா குணதேவ 

Cert ging தன்னைத் துடைத்தனை ப மனகன் - கண்கொண்டு காணவுயர் சவ 

லோச மதுனைசனில் வருவித்த சாசையினி மொழிலாம்.” எனவும், உளையல்விற் 
றமையை, “*வேதர் தனது வடிஷென்று விண்ணின் ிழிர்ச விமானமறைக்-£சன் 
செழியன் றனக்குலவாக் இழிதர் சளிக்ச வழியி துவப்-போஃங் கடக்க பொருள் 

வணிகப் புச்சேண் மாட மணிம௱௫ - பாதந்தடவ நடந் க உளை பகர்ந்தபரிசு பகர் 

இற்பாம்.” எனவும், மாணிக்கம்விற்றமையை, “காழ்கெழு கண்ட த் சண்ணல் 

கெளரியன் மகுடஞ் சூட-வீழ்க இர் மணிகளீந்த லியப்பிது விடையோன் சென்னி- 

வாழ்க முடிலைப் போக்கி மதுமைமேல் வருணன் லிட்ட-வாழ்கடல் வறப்பக் கண் 

ட வாடலைப் பாடல் செய்வாம்.” எனவும், மதுரை&கு சான்மாடக்கூடலென்றை 

இருகாமம்வர்தமையை, *வன்றிறல் வருணன் விட்ட மாரியை விலக்க வீசன்-மின் 

நிகம் சடையி னின்று நீங்யெ மேக நான்குங் - குன்றுபோ ணி நான்கு கூட 

மாக் கூட லாலே -யன்றுநான் மாடக் கூட லானதான் மளா மூதூர்.” எனவும், 

உருத்திரசன்மர் வைரியகுலோற்பவரொன்பதையும், அவர் மூழுகக்கடவுளென் 

பசையும், ““வெருவருஞ் செலவின் வேழ முகத்தனை விதித்த சாபப் - பெருஉலி 
தன்னைச் சாரும் பெற்றியாற்சாபங் கூர - னருவரை நெஞ்சு போழ்ந்த வள்ளிலை 

வடி. வேற் செங்கை - முருகனை வணிகர் தம்மின் மூங்கையா கென்ரு ஸனிப்பால்.? 
எனவும் வரும்திருவிளையாடற்புராணத் இருவிருத்சங்களானும், பிசாவருளும் 

பொருள்வளர்த்தாிரன்பதை, இறையனாகப்பொருட்கு ஈக்கரரருளிய உளை 
யானும்9தளிக, பிசாவின் குணமமைந்த புத் இிரொன்பசை, “கடி யவிழ் கடுக்கை 

வேணிச் தாரைபோற் கனற்கண் மீனஈ்-கொடியனை வேவ நோக்கிக் குறையிரந் 

தனையான் கற்பிற்-பிடியன நடையாள் வேண்டப் பின்னாயி ரஸித துக் காத்ச-முடி 

யணி மாடச் காழி முனிவனை வணக்கஞ் செய்வாம்,” என்னும் ஷீ புராணத் திரு 

விருத்தத்காலுணாக, அன்றியும் “பொருண்மகன்” எனபதற்குச் செல்வப்புசு 

இரன்னினும், உண்மைப்புதீடரன் எனினுமாம். ஆயின் விராயகர் செல்வப் 

புத்திர. உண்மைப்புச்தாருமன்ரோவெனின், அற்றவறு, விநாயகர் பாண 
வாகாரரூபியாகலின் சவபிரானுருஉமேயன்றி வேறன்று, இதனை, “ெருவருஞ் 

செலவின் வேழ முகத்தனை விதித்த சாபப்-பெருவலி சனனைச் சாரும் பெற்றி 
யாற் சாபங் கூரான்.” என மேலேகாட்டிய இழுவிளையாடற்புராணத் இருவிருத் 

தத்திற் சண்ிகொள்க. அன்றி வீரபத இரையும் திலர் பு.த்கிரராகக் கூறுஇன்றா 

ரோயெனின், அஃதுண்மையறியார் கூற்றென்றறவேவிடுக்க, என்னை? வீரபத் 
இரமூர்த்தம் இவபிரான் இருபத்சைந்து மூர்த்தஙகர ளொன்றாகலின். இன் 

னும் வைசியர்குலத்திற் இவபிரானுக்கு விசேஷ இிருவுளமிருர்சமையை விளக்கு 

வான், **மருமகற்கு வழக்கிசைக்து வளையல்விற்று மாணிக்க வளர்ச ராசி,” என 

வும், தந்தைவழி மைர்தனென்பன,! விளஃகுலான், “பணிசவுர௬ச இரரனமர், 

எனவும், வை௫சியாக்கழகு௮ளர்பொருளீட்டல் என்றும். இலக்கணம் உருத்தர



# பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

சன்மர்க்திருந்சமையை விளக்குவான், ''பிதாவருளும்பொருள்வளர்த்தார்.” உன 
வும், பொருளைச் சேமித்தற்கெடமாக என செயத்தைக்கொண்டனரோன்பார் “இரு 
பதமாம்பொருள்செறித்தெம்மகத்தில்,” எனவும், அவ்வாறு சேமித்தோர் அவ் 
விடத்சைவிட் டகலாராகலின், “இணி திருப்பரொந்சஞான்றும்.”எனவும்கூ தினர். 

சபா நாதர்துதி. 

பரஞ்சோதி தருபான்மைப் பதிஞானப் பொறுவகத்தும் 

வரஞ்சேரு மமரர்குழாம வளைர்துளபொன் னம்பலத்தும் 

புசஞ்சேருஞ் செழுந்கடக புரியரசி னம்பலத்து 
முர ஞ்சேரு ஈடமூன்று முடையபிரா னடிபணிலாம். 

(௫-ள்.) ச௨மிரான் திருவருட்டன்மைவாய்ந்த ப.திசரணம்பெற் ற அறிவம் 

பலத்தினும், மேன்மையமைர்த தேவர்கூட்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் கனகசபை 
யினும், மேன்மாடங்கள் நிறைர்திருக்கும் வளம்பெற்ற இருப்பேரூர் என்னும் 

க்ஷத்தரத்தின்கணுள்ள ௮ரசம்பலத்தினும், திருவுளவிழைவுமீக்கூர்ந்ச மூன்று 

தாண்டவங்களையுமுடைய ஈடராஜப்பெருமானது திருவடிகளை வணங்குவாம் 

று, 

திவபிரான திருவருளின்றி எவர்க்கும் பதிகரணம் வாய்க்காதென்பதை 

விளக்குவான், '*பரஞ்சோதிதருபான்மைப்பதிஞானம்.” எனவும், அத்சகைய 

அறிவே இவபிரானுக்கு மிச்கபிரீதியுடைமையின் ௮சனை முதலினும், சதம் 

பரம் பூலோசகைலாயமென்னும் திருநாமம்வாய்ந்தமையின், அக்கைலையிற் 

சூழ்ந்துள்ள துபோன்றே ஈண்டும் அத்தேவர்கள் சூழ்ச் துள்ளாரொன்பதை விளக்கு 

வான், “வளஞ்சேருமமரர்குழாம்வளைர் தளபொன்னம்பலம்,”? என அதனை 

இடையிலும், திருப்பேளூர் என்னும் க்ஷேத்திரம் மேலைச் சசம்பாமென்னும் திரு 
நாமம்வாய்ந்ததாகலின், *செழுங்கடகபுரியரசெனம்பலத்தும்.” எனக்கடையினும் 

வைத்துக்கூறினர். அன்றி.பும் சிதம்பாரடனம் சரிசித்தோர்க்கே மெய்ஞ்ஞா 

னமும் மேலைச்சிதம்பாதரிசனமும் அமையுமென்பசைக் குறிப்பிப்பான், சிதம் 

பரத்தை இடையிற்கூறினர். இசனை, அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் வரிசை 
யினும், இடம் பொருள் ஏவல் என்னும் வரிசையினும், சொர்க்கம் மத்தியம் பாத 

லம் என்னும் வரிசையினும், எவ்வாறு இடையிலுள்ளதே முதலிலுள்ள ற்கும் 

கடையிலுள்ள தற்கும் காணமாமோ அவ்வாறே கண்டுகொள்க. இசனானன்றோ, 

வடுவிலாடையத்து மன்னியமூன்று - ணடுவணதெய்த விருதலையமெய்தும்,? 

எனப் பெரியோர் கூறியுள்ளார், ஆன்மாக்கள் சகலர் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாக 

லர் என மூவகைப்படுதலின், அவைக்கேற்ப மூவகைச்தாண்டவமியற்றி யாட் 
கொள்வொன்பதைவிளக்குவான், “உரஞ்சேருஈடமூன்றுமுடையபிரான்,” என் 

றனர், இவெபிரான்ஆன்மாக்களை மூவகையாக ஆட்கொள்வரொன்று பிறறுன்ரோ 
ரும்-வேறுவகையாற் கூறியிருப்பதை, “வென்றுளே புலன்க ளைந்சார் மெய்யுண 

ருள்ளர் சோறுஞ்-சென்றுளே யமு.த முற்றுந் திருவருள் போற்றி யேற்றுத்-குன் 
றுளே யிருந்து காட்சி கொடுத்தருள் கோலம் போற்றி-மன்றுளே மாறி யாடு 
மறைச்சிலம் படிகள் போற்றி,” என்னும் திருவிளையாடற்புராணச் தஇிருவிருத் 

துத்தாற்றெளிக, அன்றியும் ஷே. மூன்றுதாண்டவங்களையும் ஆனர்சத்சாண்ட



பாயிரம். க 

வம் பஞ்ச௫ர்த்தியசாண்டவம் பஞ்சாக்கரசாண்டவம் எனக் சூறுகாருமூளர், 
இத்சாண்டவபேசங்களில் இச்சலத் இற்குரியது இத்சாண்டஉம் என ௨ ரையற ச் 
துச்கூறின், அத்தலத்து ஏஎனையசாண்டவமும் அதற்குரியயயனு மின் ந்ன்றா 

மாகலின் அவற்றை விரிக்சா ஆவிடுத்சனம். (௬) 

சிவகாமசுந்தரிதுதி. 

உலகமெலா மீன்றருளி யொருமலைக்கு மகளாக 
யிலகுமயி லிமாயோர்க்கு மிபமுகர்க்கும பாகூட்டு 
முலையினைய கன்னிகையாய் முகிழ்த்தபெருங் கருணையளாக் 
தொலைவில்புகழ்ச் சிவகாம சுந்தரிசெக் தாள் |ணிவாம், 

(இ-ள்.) உலகத்தின்கணுள்ள ஆன்மவர்க்கங்களனை த்தையும் பெற்றருளி, ஒப் 
பற்ற இம௰யமலைக்குப் பு.த்திரியாகி, விளக்கமுள்ள மயில்வாசனமுடைய இளைய 
பிள்ளேயாராகிய முருகக்கடவுட்கும் யானை முகமுள்ள விநாயகக்சடவுட்கும்' அமு 
சைப் புகட்டுகின்ற சஈனங்களை.புடைய அழகுவாய்ர்த கன்னிப்படிவமுடையவ 
ளாடத் திரண்ட போருளுடையவளாஇிய, அழியாக் சரச்ியமைர்த வெகாமசுர் 
சீரியின் சி௨ந்த இருவடிகளை வணங்குவாம்---ஏ.று, 

உலகெலாமீ ன்றவளென்பசை, “உலசமெலா மீன்ற வொருத்திசனப் பா 
லுண்-டிலகு சவிதைமழை யீச-ணிலவு-புயமலைப்பாழ் பெய்சசுகப் போரியில்வாழ் 
வானம் - புயமலர்த்தா ளென்முடிக்குப் போது,” என்னும் இசம்பாசுவாமிகள் 
திருவாச்கானும், இம௰மலைக்குப் புத்திரியேன்பதை, “*மலையமையன் பொற்பா 
வை வாணுதலாள் பெண்டிரூவை - யுலகறியத் தீவேட்டா னென்னுமது கென் 
னேடீ-புலகறியத் தீவேளா தொழிர்தனனே லுலகமெலாங் - கலைஈவின்ற பொ 

ருள்சகளெலாங கலங்கிடுங்காண் சாழலோ.” என்னும் மணிவாசசப்பிரான் மகர் 

வாககானும், விராயகச்சடவுட்கும் முருகக்கடவுட்கும் பாலூட்டும் திருத்சனமு 
டையாளென்பதை, “நித்தமொரு பச்சமயி னிற்களிறன் ௨ட்டமுலை நிற்குமெழி 

லிற்றனது 87-மத்தசகமெ னத்தனில யிர்த்சொருக ரத்தைமடி வைத்துற வுறத்த 

டவு மான்-முத்தமுலை செப்புவதெ னக்களிறு பிற்குமரன் முற்புதல்வர் துய்த்த வ 

மூ.தா-லத்தலைமை பெற்றனர இற்றிவலை இட்டிறுமெ னற்பவுயிர் முத்தி பெறு 
மே. என்னும் செளந்தரியலகரித் இருவிருத்தத்தானும், கன்னிகையாய் என் 

பதை, “பங்கயற்க ணரியபரம் பரனுருவே தனக்குரிய படிவ மாகி-யிங்கயற்க ணக 

னுலக மெண்ணிறந்த சராசரங்க ளீன்றுக் தாழாக்-கொங்கயற்கண் மலர்க்கூந்தற் 
குமரிபாண் டியன்மகள்போற் சோலங் கொண்ட-௨ங்கயற்க ணம்மையிரு பாதப் 

போ தெப்போது மகத்துள் மைப்பாம்.” என்னும் இருவிளையாடற்புராணத் திரு 

விருத்தத்தானுந்தெளிக. ் (=) 
விநாயகர்துதி, 

இருநான்கு மதம்பொழியு மிருள்வேழ மிரிந்தோடத் 
திருஞான மதமூன்றாம் சவவேத மூழ்களிறு 
பெருகாத முடிஈடிக்கும் பெரியோன்ற ஓடனாடிற் 
கரரான மலைதொல்க்காங் கற்பகப்பொற் பகமபணிவாம,



Fr பட்டணத்துப்பிள்ளையார்। (ராணம் 

(இ-ன்.) கறுத்தமதரீரைப்பொழிகின்ற அஷ்டகஜங்களும் ஐட்டெடுக்குமாறு, 

அறிய ஞானங்களென்ஸும் இரண்டுமசங்களைப் டொழிகின்றதம் மூன்றாவசா 

இய மேன்மைமிக்ச சாமவேதங் களிகூருகின்றயானையும், தத் தவங்களீன் மேம் 
பட்ட நாதரச் நவத்நின் உர்சியிற்டுண்டவம்புரிகின்ற செவபெருமானடனே 

திம்மைபும் 9 யாணிப்பார்களாயின், அவர்கரஷடைய அஞ்ஞானமென்னும் மலை 

யைய திக்கின்றவருமாகிய ௧ ற்பசலிநாயகரின் டொன்டோன்ற தீ ர௬௨டிகளைவணங் 

குவாம்-- று, 

ஏனையயானைக ளெவற்டரினு மேம்பட்ட இக்கஜங்களும் பிளிறிட்டோடச் 

சக்க ஓலியுடனே சாமவேதமான து சசா.துதிக்கும் ஏற்றமுடையாரொன விளக்கு 
வான், '*இருநான்குமதம்டொழிபு மிருள்வேழமிரிந்தோடத் திருஞானமசமூன் 

றாஞ் செவவேசமடுழ்களிறு,” எனவும், சாசார்ச.த்தினடனம்புரியம் சிவபெரு 
மானைத் துதிப்போருட் சணேசணாயுர் துதிக்ென்றி அஞ்ஞானடீங்காளென்பார், 
இபெருநாசமுடிஈடிக்கும்॥பரியோன்றடைனாடின் கருஞானமலைசொலைக்கும்,” 

எனவும் கூறினர். விராயகருக்குச் இரழமுகமாத்திமே யானையினது போன்ற 

காசலின், இவர்க்குப் பீசமகமின்றென்றும், அகவே இரண்டுமசங்களே.பள்ளன 

வென்றும், அவ்விரண்டும் பரம் ௮பாம் என்னும் ஞானங்களிரண்டேயென்றுந்தெ 

ளிக, இதனை, 'வானலைகு மண்ணுலகு வாழமறை வாழப் - பான்மைதரு சைவ 

நெறி பார்மிசை விளங்க - ஞானமதக ைர்தகர மூன்றுவிழி நால்வா - யானை முக 

னைப் பரவி யஞ்சலிசெய் இற்பாம்.” என்னும் உமாபதி சிவாசாரியர் தருமாக் 
asics, psi pa Du விராயகர்துதி இடையூறின்றிக் காப்பதற்கும், இங் 

குக்கூறியது மூத்தபிள்ளையா9ன்னு முறைமைக்குமாகக்கொள்க. (௫) 

முநகக்கடவுள்துக். 

அருட்சிவனு ரருண்மலைக்கும் பலமலைக்கு மதிபஇயாய் 

மருட்படவா ரயிருண்ணும் வரைவயிறு திழிக்தொழித துத் 

கெருட்புலவர் சிறைம்ட்ட சேவகனெஞ் றையாய 

விருட்படலம படசசோதி யெறிக்குமவ னடி.பணிவாம, 

(இ-ற்.) இருவருட்கடலாகிய இவபெருமானுடைய காருண்யமென்னும் பர்வ 

தத்திற்ரும், உலகச்னெகணுள்ள ஏனையபர்வதங்கட்ரும் தலைவராய், மயக்கமுண் 

(பாகும்படி. ௮னேக ஜீவர்களைக் கொன்றுகொண்டி.ருந்த இரொளஞ்ச பாவதத்தின் 

வபிற்றைச் இழித்தழித் து, கெளிவமைந்த நேவர்களின் சிறையை மீட்டருளிய 

வானாய், எமது சிறையாடிய அஞ்ஞானக்கூட்டம் கெடும்படி மெய்ஞ்ஞான 

கவெொளிவீசுசன்ற முருக்சடவுளின் திருவடிகளை வணங்குவாம்--ஏ-று, 

அருட்டி௨னா ர ரண்மலையென்பதற்குச் வபெருமான் குமாரக்கடவுஞக் 

காகப் பாலித்த ஸ்ரீ கர்ரடிரியெனினுமாம். பலமலைக்கு மதிபதியாயென்பசை, 
குன்றமோருடி எனவும் குறிஞ்சிரிலத்தலைவனெனவும் குமாரக்கடவுட்கு வழங் 

கும் இருகாமங்களானுர் செளிக, வரைவயிறு இிழித்தொழித்து என்பதை, “இழி 

பு 6 படியட। குன்றெறிந் தோன்சவி கேட்டிரு? - யிழியுங் கவிகற் நிடாதிருப் 

பீம் ரி வாய்ஈ,சக்-குழிபுக் தயரும் விடாய்ப்டடச் கூற்றுவ லூர்ச்குச்செல்லும்-



பாரமீரம், et 

வழிபுக் துயரும் பகரீர்பக?ர் மறந்தவர்ச்கே:” எனவும், சேர் சிறைமீட்ட சேவ 
ள் . 4 , ச டி . டி 6 . ட 

கனைன்பசை, “தேங்கிய வண்டத் ”மையோர் திறைவிடச் சற்றடிக்கே-பூங்க 
ழல் கட்டும் பெரமான் கலாபப் புரவிமிசை-2ஙகி ஈடப்ப முறிர் 5 த சூரன் ஈளக் 

தனி3வல் - வாங்கி யனுப்பிடக் குன்றங்க ளெட்டும் வழிவிட்டவே.”” எனவும் 
௩ ச e [ம ர் ௪ ன e ந் 

வரம் ௮ நணகிரிரா 5 ரரள்வாச்கானுமறிக, சிவபிரான் இிருகோக்கச்சீன்கண்ணே 

garner விளங்குமாகலானு /, அந்கோக்கங்களிற்றோன்றிய பொறிகளே சுப்ர 

மண்யமாகலானும், அருட்டெவனா ரருண்மலைக்கு மெனக் கூறினரொனினஞுமாம். 

தேவர்? ளனேகஜாச் கிறையினீக்கிய கிர்த்கியம் முன்னரேதாம் மேற்கொண்டா 

ராகவின், அஞ் ஞானஃகூட்டங்களாலாகெய அடியேன் சிறையைமீட்ப தரிதன் 
றெனவிளக்குவான், “எ ஞ்ரிறையாயலவிருட்படலம்படர் ரோகியெறிக்கும்,” என் 

மூர். முற்கூறிய முருகர்துதி பட்டினத்சடிக எவ5ரித்த வைரியகுலச்திற்கும் 

மூருகக்சடவுட்குமுள்ள உரிமையைம்காட்டெற்கும், இங்குக்கறிய முருகர் த.இ 

இளை பபிள்ளையாசொன்னும் முறைமையைக் காட்டிதற்கு மாமெவ்றுணர்க, (௬) 

கிரநந்திதேவர்துதி. 

மரு ணூல்சொல் லொருகோடி. iow rin Gan Gur tia ot 

பொ Gee ல்சொல் பவரமேபோல்லார் பொய்யா 5 (104) ளி சூத 

தெருனூல்சொல் பரம்பரையார் சிவமுகலென் ுபையாயு 

யருணூல்சொல் லருணகச்தி யருளாலிங் உருள்பெறுவா ம, 

(௫-ள்.) மயக்கமுற்ற சாத்திரங்களைக் கூறுகின்ற ஒருகோடி.யாக விரிர் ரக் 

கும்வேரு புள்ள மதமுடைய குரூரப்பசாசுகளாய், உண்மையான சாத்திரங் கூறு 

பவர்களையொத்தவர்கள் பொய்யராகும்படி முடித்து, டெய்ஞ்ஞானசாத்திரங் 

களைக்கூறுகின்ற சந்ததியாரின் மேன்மைமிக்க தலைவர்சாமேயென்று இருவாய் 

மலர்ந்து, இருவருட்குரிய சிவஞானபோசமென்னும் நூலைத் தருமாய்பலர்ச்சரு 

விய இ தவரூட்ஈடலான நந்திமெம்பெருமானுடைய இிரடையினால் இஃவுலகத் 

இல் அவரது திரவருளையடைவோம்--௭-று, 

சைவசமயத்சைத்சவிர ஏனைய சமயங்கள் மயச்சமுடைய சமயங்களாக 

லின் ௮ச்சமயங்களிலுழல்வோர் தெளிவடையாரொன்டார், **மருணூல்சொல் 

லொருகோடி மறுசமயகீகொடும்பேய்கள்.” என்னார். இதனை, *$மயவாஇகடத்த 

மதங்களே-யமைவ தாக வரற்றி மலைந்தனர்.” என்னும் மணி௮வாசகப்பிரான் மலர் 

வாக்கானும், “சைவசமய மேரமய ஞ் சமயா தீசப் பழம்டொ நளைச-கைவந் திடவே 

மன்றுள்வெளி காட்ச மிர்தக்க நதீடைவிட்டுட்-டொய்வர் ழறுஞ் சமயநேறி புகு 

த வேண்டா முத்திதரு ஐ-தெய்வச் சபையைச் காண்பதற்குச் சோவாருஞ் செகத் 
தீரே.” என்னும் தாபுமானவர் இருவாச்கானும், ஈந்தியெம்பெருமானே மெய்ஞ் 

ஞான சாத்திரங்களைக்கூறிய முதல்வொன்பரை, “வெள்ளி மால்வரை விமலனார் 

விஎம்பிய வே கம்-தெள்ளு மாசம புராணங்கள் செழுங்கலை ஈவு - முள்ள வாறு 

தேர்ச் துலகெலாம் வழங்மமுன் னுரைத்த-வள்ள லாகிய நட ௪) பவ் கூவனை மகிப் 

பாம்,” என்னுப் விநாயஃ /ராணத் இருவிரச்சக்சான*$செள, (ஏ)



வி] பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

திநகானாஈம்பத்தசுவாமீகள்து தீ. * 

மணிவாயா ற் அிருமிடற்னான் மலர்க்கரத்தாற் நமிழ்மூன்று 

மணிபாக்டுப் புனனா?ி மருச்தமிழ்சா டெனத்தோன்றுு 

தணியாத இருஞான சம்பந்தர் பதம்பணியும் 

பணிவார்தம் பதம்பணியும் பணிபெமக்குப் பணியாமே, 

(௫-ள்.) அழிய இி ஈவாக்கினாலும், மேன்மைமிக்க கண்டத் னாலும், சாம 

ரைம௰ர்போலும் திருக்கரங்களினாலும், முத்தமிழை.பும் விளங்கச்செய்ச எனால், 
சோழகாசிம் ௮ருமையான பாண்டிநாடென்றுரைக்கும்படி. காண்கின்ற, ஏர்த்சி 
குன்றாத இரு ஞஜானசம்டந்தசுவாமிக ளுடைய இருவடி களைவணக்கும் அடியார்க 

ளது பாதங்களச் தொழுகின்ற பணிவிடையே ஈமக்குத் சொழிமாகும்-- ஈறு, 
ஏ-அசை, 

மூச்தமிழ் ளாவன: - இயல்இசைகாடகம் என்பன, இம்முச்சமிழ்களுள் 
முறையே தமத திருவாக்கினால் இயற்றமிழைபும், இருக்கண்டத்தால் இசைக் 

திரிழைபும் இருக்கரங்களாற் ருளமொற்றி நாடகத்துகிழைபும் விளக்கினான் 
பார், “மணிவாயாற் நிரமிடற்முன் மலர்க்கரத்தாற் றமிழ்மூன்று மனரியாக்கி,” 

பன்றும், இம் மூச்சமிழ்கஷம் இருஞானரம்பர்கசுவாழமிகள் அவசாரத்திற்கு 

முன்பு சுமிழ்ராடாயெ பாண்டிநாட்டிலேயே வழங்கியிருக்சனயென்று விளக்கு 

வான், “புன நந்தமிழ்ராடென.” என்றும் கூறினர், இதுகுறிச்சன்ரோ 

இரஞானசம்பர்தசுவாமிமட்கு முத்சமிழ்விரகர் பன மு.$யோர்மொழிஃர். ௮ன்றி 
பு ப சலேடைவகையால், $ர்வளப்ப மிகு கிகொண்டு புனனா௦ டனப் டெயர்பெற்ற 
சோழசாட்டின் ஈகரமாகய £ர்காழிப்பதியில் இருஞானசம்பர்சசுவாமிக எவசயித் 

அ இம்முத்தமிழ்சளாயெ அமுதத்தை இஅந்கநாத்துவம் வெசலங்களாயெ அந் 
நாட்டின் ஏனையசகரங்களினும் பொழிர்சமையின், “மருந் த௮அமிழ்ராடென” 

என்றுரைத்சாரொன்னலுமமான்மு, கிருஞானசம்பந்தசுவாமிகளின் மேம்பாட்டை 

விளக்குவான், அவர் திருவடிகளை நேரோவணங்க யாம்பாத் இ. ரல்லோமாகலீன், 
அவர்இநவடிகளைப்பணி.பும் அடியார்கள் பாதங்களைப் பணிசலே ude cof a 

டையாகம்கொள்வோம்என்ருர். மேம்பாட்டை விளஎக்குவசர்காகப் பிறதன்றோ 

ரம் இவ்வாறுனாத்தள்ளசை, “எழுகரு மறைக டேறா விறைவனை யெல்விற் 

கங்குற் - பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து - சொழுதகை 

Sw Cums வுளம்புஈண் ணிருண் மூழ்கி-ய மதடி. யடைந்த வன்ப ரடி.யவர்ம் 

கடிமை செய்வாம்.” பன்னும். திருவிளையாடற்புராணத் இருவிருச்சத்தாலு 

COM TS, (௮) 

திநநாவுக்காசுசுவாமிகள்துத். 

கல்லோடம் வெவ்விடஞ்ளுழ் காசினியி னடக்குமலை 

பெல்லாமிங் கிறும்பூகா வின்பமென வீளையாடிச் 

சொல்லாடிச் சிவகஇியைச் துஇத்துமதித் துக்கதித்கார் 

பல்லாரும் புகழ்ராவுக் கரச பம மலர்பணிலவாம்,
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(இ-ள்.) சல்லாகெயசெப்பமும் கொடியவிடமும் உலகெங்கும் சூழ்ஈது 

திரிதன்ற மலையென்னும் யானையும்ஆடய இவையனைத்தும், இவ்விடத்தில் ஆச் 

பாயிரம், 

சரியமடையும்படி. இன்பமாகவே விளையாடிக்கொண்டிருந்து, சிெவகதயாகிய 

சிவபெருமானையே கர்த்தாவாக நிச்சயித்துச் சமமைச்சரணடைந்தஅடியார்கட்கு 

மூடதேசித் துத் சாமும் இிருச்சாண்டகங்களால் சோகச்இரஞ்செய்து, மேம்பாடுற் 

றவராய், பலகோடி அன்மாக்களும் புகழப்பெற்ற தஇிருகாவுக்கரசுசுவாமிகளின் 

இருவடி.த்தாமரைாகளை வணங்குவாம்---எ-று, 

சமணர்கள் கட்டிவிட்ட கருங்கல்லையே தெப்பமாகக்கொண்டு, (சொற் 
றுணை வேதியன் சோதி வானவன் - பொற்றுணை இருந்தடி. பொருச்தச் கைசொ 
ழக் - கற்றுணை பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினு - ஈற்றுணை யாவது நமச்சி யாய 

Ca,” என்னும் முதற்செய்யுளுடைய பதிகத்தையும், யானையை ஏவியடோத, 
சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந் அஞ் சுடர்தீஇுங்கட் குளா பணியும் - உண்ண வுரி 
வை யுடையும் வளரும் பவள நிறமு - மண்ண லரண்முர ணேறு மகலம் வளாய 

உரவுர் - தண்ணென் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் சமர்ரா - மஞ்சுவ இ 

யாதொன்று மில்லை யஞ்ச வருவது! மில்லை.” என்னும் ௪ ற்செய்யுளுடைய பஇ 

சத்தையும் திருபாய்மலர்ந் தருளி யாவர்க்கும் ஆச்சரியக்சை விளைவிச் சாராகலின், 

சல்லோடம் வெவ்விடஞ் சூழ் காசினியி னடக்குமலை - யெல்லாமிங் இறும்பூ 

தாவின்பமென விளையாடி.” என்றும், இன்னும் 6ற்றரையி விட்டபோது, மா 

தில் வீணையு மாலை மதியமும்,” என்றபதிகமும், அப்பூ கிநாயனார் குமாரர்க்கு 

நேர்ந்த சர்ப்_விடர் சணியும்படி,, ஒன்று கொலாமவர் சிந்தை யுயர்வரை,”” என் 

றபதிகமும் இரு வாய்மலர்ச் இருக்கின்றமனெொன்பதை விளக்குவான், எல்லா”? 

மென்றும், சைவசமயிகளேயன்றிர் ஈமணாமயிகளும் இர் அற்புசச்செய்கை 
யைக் கண்டுபுகழ்ந்தாராகலின், “பல்லாரும்புகழ்.”” என்றும் கூறினர், (a) 

சுந்தரழீர்த்திசுவாமீகள் துதி. 

முதல்வனார் பரவைவிட முன்.னுக[வா னளித்சசெனா 

விதமுகலா ம் பரவைப இனிமைதர தீ தானுகர்லான் 

௮திகுலாங் குபேரனையுர் கோழனென வுடையாரை 

மத.னுருத் தாதேவும் வன்றொண்டர் பதம்பணிவாம், 

(9-ள்.) உலகைச்சூழ்ந்ச பாகையானது தலைவராகிய இவபெருமான் 

முன்னாளில் இருவழுது செய்.ும்படி. ஆலகாலவிடச்தைச் கொடுத்ததல்லவா 

வென்று, ௮ப்பாவையென்னும் பெயருடைய பெண்ணினிடச் அ, இங்கெவார் 

திதைகள்முதலிய தஇிருவமுசைச் தாமுண்ணாம்பொருட்டு, யாவராலும் புகழப் 

பெற்றகுபேரனையும் தமது தோழனென்றுசாக்கும்படி. பெற்றிருக்கும் Ys Gay 

பிரானையே, மன்மதவேதனையடையாமலே தாகணுப்பிய வன்ொண்டரொன் 

னும் சுந்தரமூர்த்தெவாமிகளின் இருவடிகளை உணங்குவாம்--- ஏறு, 

பரவையென்னும் பெயருடையகடல் முன்னாளில் ஆலகாலவிடத்தை 

யளித்தமையின், ௮ப்பரவையென்னும் பெயருடைய பெண்ணிடச்து இங்கித 

வார்த்தைமுதலாகிய அமுதைத் தாமுண்ணத் இருவுளங்கொண்டவாரய், அப்



௰  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

பெருமானையே தாதாகவனுப்பித் தமதெண்ணதச்சை நிறைவேற்றிச்கொண்டன 
ரொன்பது கரத்து. செல்வத் திலுயர்ந்த குபேரனைச் தோழமைகொண்டதற் கேற் 

பக் கல்வியிற் இறந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளையும் தோழனெனகச் கொண்டான் 
பது விளங்க, *துதிகுலாங் குபேனையுந் தோழனென வுடையாரை,”” என் 
றும், பெண்பாற் மூாதேவுவோர் மன்மதபாணங்களால் வருர்துகின்றோரோயாக 

லின், இவரவ்வாறின்றித் தமக்குச் சவபிராணிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்று 
வா னேவினரெொன்பார், ''மதனுரறாச் தேவும்,” என்றும், கூறினர். செல்வத் 

இலுயர்ந்த குபேோரனைச் கோழமைகொண்டதற் கேற்பக் கல்வியிற்சிறர்த சுந்தர 
மூர்த்சவாமிகளையும் தோழமைகொண்டனாரன்பதை, “அறிந்து செல்வ மு 

டையானா மளகைப் பதியாற்் றரோழமைகொண் - டுறழ்ந்த கல்வி யுடையானு மொ 
ருவன் வேண்டு மெனவிருந்து- துறந்த முனிவர் தொழும்பரவை துணைவாநினை ச் 

தோ ழமைகொண்டான் - இறந்த வறிவு வடி.வமாய்த் திகழு நுதற்கட் பெருமா 
னே.” 'எனவும், பரவைபாற்றாதேகனரொன்பசை, ''படியிலா நின்டாட்டி லா 
ரூர ஈனிவிருப்பன் பரம னென்ப - தடியனே னறிந்சனன்வான் ரொழுமீச னி 
னை த்தடுச்சாட் கொண்டு மன்றித் - தொடியுலா மென்கைமட மாதர்பா ohare 
சாகத் தூது சென்று - மிடியிலா மனைகடொறு மிரந்திட்டு முழன்றமையால் 

விளங்கு மாறே,” எனவும்வரும் நால்வர் நான்மணிமாலைச் இருவிருத்சங்களானுக் 

தெளிக. அன்றியும், ஏனையோனாச் தாதனுப்பின் சாங்களும் மன்மசவாதை 
யுடையோராகலின் தாங்களேயீணைசற் செண்ணுவாரொன்றுன்னி மன்மதன் சமீ 
பித்தத்கொண்ணாத சிவபிரானைத் தாசேவினரொனவும், முன்பு பாற்கடவிற் 
ரளோன்றியவிடத்தைத் தரட்டிக்கொடுச்சதாமே, அவ்விடமுண்ட இவபிரானைக் 

கொண்டே அப்பரவையின் அமுதைறுகர்தற் குன்னினரொனவும் கூறினுமாம்; 

மாணிக்கவாசகசுவாமீகள்துதி. 

நானூற்று மணிச்கோவை ஈடம்பயிலெம் பெருமாற்குத் 

கேனூற்றும் பொன்னிதழிக் கெரியலின்மேம் படச்சாத்தி 
வானூற்ற முகவுதிரு வாசகம்பே சினர்பாத 

மாலூற்று விலையாக வணங்குதுூம்யாம் வணங்குதுமே, 

(௫-ள்.) கானூறு செய்புட்களாகிய மணிகளாற்கோத்த ஒர்மாலையை, 
ஆனந்தத்தாண்டவம்புரிபும் எமது நடேசப்பெருமானுக்கு, சேனைர்சொரியும் 

பொன்னிறமுள்ளகொன்றைமலர்மாலையினும் மேம்பாடமையும்படி தரித்து,மே 
லாயஊஇயமாகிய முத்தித்திருலைப் பாலிக்கும்படியான இருவாசகத்தையும் 
இருவாய்மலர்ச்தருளிய மாணிக்கவாசசசுவாமிகளின் இருஉடிகளை அஞ்ஞானத் 

தையொழிக்கும் உயர்ந்த மெய்ஞ்ஞானவொளியாக காம் பணிவோம் பணி 
வோம்--எ-று, ஏ-அசை, 

இிருச்கோவையார் செய்புள்கள் சானூருகலின், *நானூ ற்றுமணிக்கோ 

வை.” எனவும், சிவபிரானைப்பணிவோர், அவர்க்குரிய பூசனையை நிறைவேற் 

றி முடிந்தபின் மாலைசாத்துசன் மரபாகலினானும், அப்பெருமான் முதலிலேயே 

பிரணவாசாரமாய்விளங்கும் பொன்னிறமுள்ள கொள்றைமலர் மாலிகையணிகஅ்



பாயிரம், லக 

இருத்தலினானும், '*ஈடம்பயிலெம் பெருமாற்குத்-சேனூற்றும் பொன்னிசழித் 
செரியலின்மேம் படச்சாத்தி,” எனவும், அவவாறு சாத்தியவுடனே துதிக்க 

வேண்டுதலின், “வானூற்றமுசவு திரு வாசகம்பேசினர்.” எனவும்கூறினர், 

அன்றியும் மாணிக்கவாசசசுவாமிகஞக்குரிய மணிவாசசாரன்னும் பெயருக் 
கேற்ப மணியை மாலையாகவும் வாசகத்தைத் துஇயாகவும் உஉமித்தனரொன்னலு 

மொன்று, மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் திராக்கோலையாரும் கிருவாசகமும் கூறி 
னளொன்பதை, *'இருச்சசச முசலாகர் சரந்சசமி ழறு.நூறும் - விரித்சகவ னாலு 
பொருட் கோவையொரு கானூறு - முராத்தருளி யதன்பின்ன ருயர்வாக வூரர் 

மொழி - தரித்தெழுது மம்பலவ மொழுத்சென்று சாற்றினார்.” என்னும் வாத 

வூர்ப்புராணச் இருவிருச்தத்சாலுர்கெளிக, மானூற்றுவிலையாக என்பசை மால் 

நூற்றுஐவில்ஆச எனப்பிரித்துப் பொருள்கொள்க, அன்றியும் மா.நூற்று விலை 
யாக என்பதற்கு ௮கேக நூறுவிலையுள்ளதாக மதித்து எனப்பொருள் கூறுவாரு 
முளர். அவ்வாறுரைப்பது சிறப்பன்மைதெளிக, இன்னும் கனகசபைமில் ஈட 

னஞ்செய்வோர்க்கு மணிமாலையின்மையும் துதியின்மையும் பெருங்குறைவா 

யிருர்சமையுணர்ந்து திருக்கோகையாராகிய மணிமாவையைச் சரித்துத் திருவா 
சகமாகிய துதியைக் கூறினரொன்னினுமாம். (ds) 

திலலைவாழந்தணர்துதி. 

சாரசபா நடம்பயிலுர் திருவாரூ ரொருராத 

னாருறையா னந்தடட நாதனைகே ராதலினா 

லாரணராந் இல்லைவா ழந்கணோன் நெடுத்தோதும் 
பேருடைய வேதாந்தப் பெரியோர்தம் பகம்பணிவாம், 

(இ-ள்.) சிறப்பமைந்த பஞ்சாக்கா சாண்டஉமியற்றுகின்ற திருவாரூரில் 

ஒப்பற்ற தலைவராக வீற்றிருக்கும் ஆனந்த ஈடேசராசயகடவுள், தமக்கொப்பான 
வர்களாயிருத்தலால் வேதங்களை யுணர்ச்்தவர்களாயெ தில்லைவாழர்தணர்களென்று 

சிறப்பித்து.த் இருவாய்மலர்ந்தருளிய ஈயம்வாய்ர்ச மறைமுடிபோர்ர்த மறையவர் 

களடைய திருவடிகளை ௨ணங்கு௨ாம்--ஏ-று, 

பஞ்சாக்கர ஈடனத் சீன்விஉரத்தை, “அடும் படி.கேணல் லம்பலச்தா னை 

யனே - நாடர் திருவடி.யி லேஈகரங் - கூடு - மகர மு.தரம் வளர்தோள் சகொம்-பக 

ரூமுகம் வாமுடியப் பார்.” எனவும், “*சேர்க்குர் துடி௫கரஞ சிக்கெனவா வீசுகர- 
மார்க்கும் யகர மபயகரம்- பார்க்சிலிறைக்-கங்கி நகர மடி.க்£ழ் முயலகனார்-தங்கு 
மகரமது தான்,” எனவும், “ஓங்கார மேநற் நிருவாசி யுற்றசனி - னீங்கா வெ 
மூச்சே நிறைசடரா - மாங்கார - மற்று ரறிவரணி யம்பலத்சா ஞடலிது - பெற் 

ரூர் பிறப்பற்றார் பின்,” எனவும்வரும் உண்மைவிளக்கத் திருடெண்டாக்களால 
நிக, தில்லைவாழந்தணர்கள் சி௨பிரானைப்போன்றே விருப்பு வெறப்பற்றகர்க 
ளாகலின் *கேராசலினால்,”” என்றார். இனிச் இவபிரான் விருப்பு வெறுப்பற்றவ 

மான்பதை, **வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி. சேர்ந்சார்க்-தியாண்டு மிடும் 

பையில.” என்னும் திருச்குறளாலும்,அவ்வாறே தில்லைவாழர் சணர்களும் விருப்பு 

ெறப்பற்றகர்களென்பசை, “கே? மாக்சமுங் கெட்ட திருவினு-ரோடுஞ் செம்



0௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

பொனு மொக்கவே நோக்குவார் - கூடு மன்பினிற் கும்பிட லேயன்றி - வீடும் 
வேண்டா விறலின் விளங்கினார்.” என்னும் பெரியபுராணச் செய்.புளானுக் 
தெளிக, (We) 

சந்தாறுசாரியர்துதி. 

சண்ணிபமா யா2பாதக் கடங்கடத்திக் கணிவித்துத் 

கண்ணியமா லிருளறுத்துச் தன்னையென்னைக் தீர் தனனால் 

வெண்ணெய்ரல்லூர் மெய்கண்டான் மென்மலர்த்தாண் முடிசூட்டி. 

யண்ணலர்தே சிகர்மலர்ததா எங்கங்கே பணிர்தெழுவாம், 

(௫-ள்.) அடியேனை வருத்திய அஞ்ஞானபடோதமாகய காட்டைச் தாண்டு 
வித்துச் குறிப்பித்து, குளிர்ந்சகிருபையால் அஞ்ஞான த்தைப்போக்டுத் சன்னை 

யும் என்னையும் அறிவித்தவராசிய திருவெண்ணெய்சல்லூரி லவதரித்த மெய் 
சண்ட சேயரது மிரு துவமைர்த தாமரைமலர்போலும் திருவடிகளைச் சர 
சிற்றரித் துக்கொண்டு, பெருமைமிக்க மற்றையாடிரியர்களின் மலர்போன்ற திரு 
வடிகளை.பும் அவ்வவ் வாடிரியர்களை?் சிர் இக்குந்சோறும் வணங்கியெழுவோம் 

ஏறு, அல்-அரை. 

மாயையே துயரங்களனைத்இற்கும் காணமாகலானும், அ௮ம்மாயை பல 

படவிரிர் து காடுடோற் படர்வசாகலானும், *'கண்ணியமாயாபோசக்கடம்.” என 

வும், காட்டின்க ணலைவோர்க்கு நாட்டின்கணடைதர்குரிய வழிக்கோர் குறிகாட் 
டுதல்போன்று, ஞானமடையும் மார்க்கச் இர்கேற்ற ஐர்குறிப்பை விளக்கினமை 
யின், **கணிவித்து,”” எனவும், உலகாகாரமாகக் கவர்துநின்ற அறிவை யருளா 

காரமாக்கிப் பதியிலக்கணச்சையும் பசுவிலக்கணத்தையும் உணர்ச்தினொன் 

பார், *தன்னையென்னை த்தந்தனன்.”” எனவும், அவ்வாறுபசே௫த்த இந்நாலா 
திரியரின் குருமாபு மெய்கண்டார் சந்ததியாகலின், '*வெண்ணெய்கஷ்லூர் மெய் 
ஈண்டான் மென்மலர்ச்தாண்முடி சூட்ட.” எனவும், சந்தானாசாரியர்க ணால்வ 

ராகலின், மேற்கூறிய மெய்சண்டார்$ீங்க ஏனைய மறைஞானசம்பந்தர் ௮ 
ணாந்இரிவாசாரியர் உமாபஇரிவாசாரியர் என்னும் மூவரையும் குறிப்பிப்பான், 
அண்ணலந்தேூகர்,” எனவும்கூறினர், மாயையே துயரங்கட் கேதுவென்ப 

தை, “பொருளல் லவற்றைப் டொருளென் றுணரு-மரு ளானா மாணுப் பிறப்பு.” 
என்னும் திருக்குறளானும், ௮ம்மாயை பலபடவிரிந்தசென்பதை, “அறுகோடி 

மாயா ஈ.த்இிகள் - வேறுவேறு தம்மாயைக டொடங்கன.”” என்னும் மணிவாசகப் 

பிரான் மலர்வாக்கானுமறிக, (௦௩) 

காரைக்காலம்மைதுதி. 

வியாத மாயவுடல் வெறுப்பினா லோ விபல 

2ராயாது பேயுடனாட் டுவர்ததனா லோவிககுச் 

சேயாய வெள்ளிமலை சேர்வகற்கோ தெரியாது 
ப பானாள் காரைக்காற் பெண்ணணர்கன் னவட்பணிவாம், 

(இ-ள்.) ஒர்காலத்தினு மழியாச மாயையினாலாடிய இச்சரீரச்தனோந்த 

௮ருயையினாலோ, அல்ல த, சிவபெருமான் ஒழிவில்லாமல் பேய்களுடனே ௩ட



பாயிரம், ௩. 

னஞ்செய்வதை விரும்பியகனாலோ, அல்ல.3, இட்வுலகத்தின்சண் ௮திதூரமா 
யிருக்கின்ற கைலை௨ரைாயை அடைவசற்காகவோ, இவற்றுள் எதற்காகவென்றும் 

விளங்கவில்லை, சாரைக்காலம்மையார் பேபுருவமடைர்சனர், ஆகலின் அல்வும் 

மையானா வணங்குவாம்-- எ-று. 

கானாக்காலம்மையார் பேயுருவடைந்தமைக்கு மூன்றுகாரணங்கள் கற் 

பிக்தனும் முடிவிற்கூறிய காரணமே ஏற்றதாகும். இசனை, “இறவாத வின்ப 

வன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டுகின்ளூர் - பிறவாமை வேண்டுமீண்டும் பிறப்புண் 
டே லுன்னையென்ற-மறவாமை வேண்டுமின்னும் வேண்ரொன் மூழ்ர் துபாடி - 

யறவாடீ யாடும்போதன் னடியின்£ ழிருக்கவென்றுர்.” என்னும் பெரியபுரா 

ணத்திரவிருச்சத்சானுர்செளிக, (de) 

இய%பகைநாயனாதுதி. 

வினைமாள வரும்விமலர் வேஇயரார் தூர்த்தர்க்கு 

மனையாளை கொடுத்தவர்தாம் வருநெறியிற் றடைநோக்கி 

முனைவாளாற் சுற்றமெலா முற்றுவித்த சேவகனா 
மானையாளுஞ் செட்டிமையா ரியற்பகைய।ம் பணிவுறவே. 

(இ-ள்.) சிவபிரானாகிய பிராமணவேடங்கொண்ட விட்புருடர்க்கு, சமது 
பத்தினியானாத்தர்து ௮வ்வேதியாவரும் மார்க்கத்தில் தடைநேர்ந்தசைப்பார்த் 
து, கூரிய திமதுவாளாயுதத்தாற் சுற்றத்தாரனைவனாயும் உயிரிழக்கச்செய்தவீர 
ரும், என்னையடி மைளெள்ளும் வைரியகுலோற்பவருமாகிய இயற்பகைநாயனா 
ரையாம்வணங்கத்தொடங்கினால்சமதுதிவினையொழிதற்கேதுவுண்டாகும்-௭-று, 

இயற்பகைநாகனார் மெய்யடியார் விழைந்தனயாவும் வரையாசளிக்கும் 
வள்ளலாயிருந்தமையை உலகெங்கும் விளக்குவான், ச௨பெருமானே பிராமண 

குலோற்பவரான தூர்த்தவேடராய்வந்து அந்காயனார் மனைவியைக்கேட்ச, May 
வாறே கொடுச்தனுப்பி, ஆவராத்தடுக்கவந்த ஈற்றத்தினரனைவனாயும் தமதவா 

ளாயுதத்திற் கொயாக்னெரொன்பது பெரியபுராணச் சறித்திரமாசலின், அவற் 
றைச் சுருக்டு இந்நூலாசிரியர் இல்விருத்சத்திற்கூறினர், இப்புராணச்சுருக்கத் 

தை, “'எழிலாருங் காவிரிப்பூம் பட்டினத்து ளியல்௨ணிக ரியற்பகையா நிருவர் 

தேட - வழலாய பிரான்றூர்த்ச மறையோனாடி யாயிழையைத் தரடேண்டி யோ 

யவையன் - கழலாரப் பணிர் துமனைச் கற்பின்மேன்டரைக் காதலியைக் கொடுத் 

தீமர்செய் கருத்தால்வந்த - பிழையாருஞ் சுற்றமெலார் நணித் துமீளப் பிஞ்ஞச 

னா ரழைத்தருளப் பெற்றுளாரே.” என்னும் திருச்சொண்டர்புராணசாரத் இரு 

விருத்தர்சானுந்தெளிச, (06) 

ழர்த்திநாயனூர்துத். 
௮லையாழி விடமருந்து மாலவா யமுதருக்கு 

மலயாரமங் ,கடையாமன் மறுத்தனர்விற் சிரவோருஞ் 
சிலையாரக் கரச்தேய்த்துத் இருவருளாற் Ks bereits gy 

கொலுயாத செல்வமுறுந கொண்டாடி முடிமுடிப்பாம்,



0௪ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

(சீஸ்) அலைகளையுடைய பாற்கடவிற்றோன்்றிய ஆலகாலவிடமுண்டரு 
ளியதிருவாலவாயென்னும்ம துராபுரியின் சண்வீற்றிருக்கும்சோமசுர்தரச்சடவுட் 
கு,மீலைகளில்வளரும் சர்தனம்டைச்காவண்ணம் சர் சனக்கட்டைகள் விற்பவர்ச 
ளும் தடைசெய்தார்கள். ௮.துகண்டு, சந்தனமிழைக்கும் சல்லிற்பொருர் தம்படி 
தமது இருக்சாச்சைச்சேயத்து, ௮/ல்வுறு இப்பாட்டா லண்டான சிவபிரான் திரு 

வரட்பெருமிதத்தால் மீண்டும் இருக்கரம் உளரப்பெற்று, அழியாத மு.த்திச்செல் 
வமடைசர்ச மெய்யடியராகிய மூர்த்திராயனாருடைய இருஉடிகளை எமது சரத் 

இற்கு மகுடமாக ௮ணிவாம்--ஏ-று, 

ஆலகால விடமுண்ட வாயராதலினானும் அவ்விடம் அழு தமானமையினா 
னும், இடவிர.ன்டும் விளங்கர் ரொற்சிலேடையாக, ““அலையாழி விடமருந்து 
மாலவாயமுதர்,”? எனவும், சந்தனமரங்கள் பெரும்பாலும் மலைகளின்மீதே 
வளர்வதென்பதும், அவற்றுள்ளும் பொதியாசலத்தில் விளவதேயுயர்ர்சசென் 
பதும், அப்பொதியைக்கு மலையம்என்னும் பெயருளசென்பதும் விளங்குவான், 
“மலையாரம்.”” எனவும் கூறினர். இந்நாயனார் இவ்வாரான தொண்டி யற்றியருள் 
பெற்றனரொன்பசை, “'வழங்குபுகழ் மதுரைககர் மூர்த்தியாராம் வணிகர்திரு வா 
லவாய் மன்னர்சாத்தத் - தழங்குதிர மூழங்கைதரத் தேய்த்சவூறுர் தவிர்ர்தமணா் 

வஞ்சனையுர் சவிரமன்ன - னிழந்சவுயி ரினனாக ஞானால்க வெழில்வேணி முடி. 
யாக விலங்குவேட - முழங்குபுக ழணியாக விரைநீரூக மும்மை,புல காண்டு 
ளின் முன்னிஞாரே.” என்னும் இருச்சொண்டர் புராணசாரத் இருவிருத்தத்சா 
னுச்கெளிக. அன்றியும் இந்நாயனார் சடையே முடியாகவும் உருச்திராக்கமே 
ஆபரணமாகவும் இருவெண்ணீறே சலவைச்சாந்தாகவும் ஆகிய இம்மும்மையா 
லும் உலகாண்ட மூர்த்தியென்பதைக் குறிப்பின்விளக்குவான், தொலையாத 

செல்வமுறும்” என்ருரொன்னலுமொன்று, (Oa) 

௮மர்நீதிநாயனார்துதி. 
மறைதருகா வணமொன்றான் மனையாட்டி தனயா செல்வ 

மூறைபொருடா முடனேறி முக்கணனார் மிச்சருளா 
னிறைதருமக் கட்டளையே நீண்டவிமா னமகாக 

விறைபுரத்துப் போற்திருர் சா ரிணையடிக்சா மரைபணிவாம், 

(ட-ள்.) மறைர்துடோனஜர்கோஉணத்தின்பொருட்டாகத்சமதபத்தினி 
யார் புத்திரர்கள் திரவியம் வரிசையாயுள்ள ஆபாணா திகள் என்னும் இவற்றுடனே 

தாமுர் துலையிலேறி, இரிநேத்திரங்களையுடைய ௨ பிரானது விசேடித்த திருவ 

ருளினாலே, சரிப்பட்டுநின்ற அத் துலாக்கோலே நெடிய விமானமாகவிஎ௩க, 
அதன்மீதூர்ந்து சவபுரத்திற்குச்சென்று வீற்றிருந்த அமர்ரீதராயனாருடைய தா 
மரைமலர்போலும் இரண்டி திருவடிகளையும் வணங்குவாம---௭-று, 

மறைதருகோவணம் என்பதற்கு வேதமாகிய கோவணமென்னினும் 
அமையும். அன்றியும், “என்னப்ப னெம்பிரா னெல்லார்க்குர் தானீசன் - றுன் 
னம்பெய் கோவணமாச் கொள்ளமது வெள்னேடீ - மன்னுகலை துன்னுபொ 

ருண மறைகான்கே வான்ரரடாச் - என்னையே கோவணமாச சாத்தினன்சாண்



பாயிரம், ரி 

சாழலோ.” என்னும் மணிவாசகப்பிரான் மலர்காச்கானுப றிக, நிறைதருமச் கட் 
டளைஎன்பதற்கு-நிரம்பிய புண்ணியமென்டின்ற கட்டளையே விமானமாயிற் 
றென்னினுமாம், புண்ணியபாவங்களுக்குச் கட்டளையென்று ஆன்றோ ர௬டயோ 

இத்திருப்பசை, பெருமைக்கு மேனைச் சிறுமைக்குந் சத்தங் - கருமமே கட்ட 
ளைச் கல்.” என்னும் இருக்குறளானுந்தெளிக, இந்நாயனார் மேற்கூறியவாறு 
துலாச்கோலவில் தம்முடைய பெண்டுபிள்ளை பண்டபதார்த்தங்களென்னும் இவை 
சடன் ஏறினரொன்பதையும், அத். துலாக்கோலே விமானமாயிற்ரென்டசையும், 

பழையாறை வணிகரமர் நீதியார்பாற் பரவுிறு முனிவடிவாய்ப் பயிலுகல்லூர்க்- 
குழைகாதர் வர்சொருகோ வணத்தைவைத்துக் கொடுத்சதசனை யெடுத்சொளித் 

அக் குளித்துவர்து - தொழிலாரு மதுவேண்டி. வெகுண்டுநீரித் துலையிலிடுங் 

கோவணரே் தூக்குமென்ன - வெழிலாரும் பொன்மனை வி யிளஞ்சேயேற்றி யே 

நினர்வா னுலகுதொழ வேறினாரே.”” என்னும் திருத்தொண்டர் புராணசாாக் 

திருவிருத்தத்தானுந்தெளிக, (Wer) 
கலிக்கம்பநாயனார்துதி, 

லய்ம்மேவு மடியார்முன் னரனடியா ராஇவர 
மெய்ம்'2மவுந் திருவடிகள் விளங்குவான் விளக்குகலு 

மொயம்மேவும் புனல்வாரா மொய்குழலார் கைதடிந்த 

கைம்மேவுங் கலிக்கம்பர் கழலிணைகை யாற்றொழுலாம், 

(இ-ள்.) அல௩காரமமைந்ச தமது பழையஏவலர் சவெபிராஜச் சடிய௨ர் 

போல்வந்ததால், அவரது உண்மையான திருவடிகள் ஒளிரும்படி கழுவுதலும், 

நிறைவுள்ள ஜலத்தையார்க்காச நெருங்க கூந்தலை.புடைய மனைவியாரது 

இருக்கரத்தை வெட்டிய ஓழுக்கம்பொருந்திய சலிக்கம்பமாயனாருடைய இரண்டு 

இருவடி. களையும் ஈமதுகரங்களால் வணங்குவாம்--௭-று, 

அவ்வடியார் முதலிற் கலிக்கம்பகாயனாரிடத்து ஏவலுக் சமைர்திருந்சகா 

லத்தில் மிச்சஒழுக்கமுடன் இருந்சாரொன்பதை விளக்குவான், “*ஐய்ம்மேவுமடி 
? என்றும், தமதுமனைவியாரொன்னும் பட்சடாசமின்றித் திராத்தொண்டிற் 

இடையூறிழைச்ச காரத்தை வெட்டினமைகுறிச்து, “கைம்மேவுங் கலிச்சம் 

? என்றும்கூறினர், இக்காயனார் இல்வாறியற்றினரொன்டதை, “கடவுளருட் 
கண்ணார்கள் பயபிலுந்தொல்லைச் கடர்தைரகர் வணிகர்கலிக் கம்பரன்பர்ச் - சடிமை 

யூற வமுதளிப்பா ரடியானீட்டு யருளூருவா யன்பருட னணையவேத்தி - யிடை 
யிலவ ரடியிணையும் விளச்காநிற்ப விகழ்மனைவி கரகமலி யிரண்டுகையும் - படி 

பில்விழ வெறிர்தவள்செய் பணியுக்தாமே பரிந்துடரிர் சானருளே பற்றிஞரே,” 
என்னும் திருத்தொண்டர் புராணசாரச் தஇருவிருத்தத்தானுர் தெளிக. சாரைக்கா 

லம்மையார் இயற்பகைராயளார் மூர்த் திசாயனார் ௮மர்கீ திராயனார் கலிச்சம்பசாய 

னார்என்னும் இவ்வைவரும் ஷகைசியகுலோற்பவர்களாகவின் இந் நாலாிரியர் 
இவர்கட்குத் துதிக.ரினரொன்றறிக, எனவே ௮றுடான்மூன்று நாயன்மார்களுள் 

இருவெண்காட்டடிக ளவதரித்த வைரயகுலத் துதித்தோரைவாரன்று வராய 
றுத்சனொன்க, இதனை, *அறுவரொவ ரவர்செங்கட் சோழர்புகழ்ச் சோழ-ரருண் 

மானி யிடங்கழியார் நெடுமாதர் சேரர், குறுநிலமன் னவரைவர் நரசிங்க மூனை 

யார், 

பர்,



௭௬ பட்டண த்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

யர் - கூற்றுகனூர் கழற்சிங்கர் மெய்ப்பொருளை யடிகண், முறைமைவணி கரி 
லைவர் காரைக்கா லம்மை - கரர்த்இகலிச் கம்பரமர் நீதியியற் பகையார், இற்மை 

புரி வேளாளர் பதின்ஞூவர் மூர்க்கர் - செருத் துணையார் வாயிலார் கோட்புலியார் 

சத்தி.” என்னும் இருத்தொண்டர் புராணவரலாற்றுத் இருவிரூத்தத்தானு 
omnis, (0௮) 

பட்டணத்துப்பிள்ளையார்துதி. 

௮.ஜிவரிய தொருபொரறுணீ யொன்தினுந்தோன் ௬யென்௮ மட 

ங்கா யென்று, முறுஇயுறச் செய்யுள்செய்தா ரஃதுபன்றி யாதியநத 
மொன்றி லாளைர், சரியபொ௮ வினின் மறுவொன் நின் திவிளங் கனை 

யென்.றுஞ் செப்பி யிப்பான், முறையினிஃ ததிசயமே விளைக்கும்வி 

Gor யாதெனவு மொழிந்தா ரன்றே, 

(௫-ள்.) யாவராலும் அறிதற்கரியதாகிய ஒப்பற்ற பரம்பொருளான தேவ 

ரீர்,வேறெர்சப்பொருளினும் உதிக்€ொன்றும் வயிக்கீரொன்றும் நிச்சயமாகுமாறு 

இரப்பாடலருளினர், ௮.தவுமல்லாமல் முசலீரென்னும் ஒன்றுமில்லாச Fas 
ரூமானை, இற்றம்பலத்திலே குற்றமென்ப தொன்றுமில்லாமல் ஒளிர்கன் றன் 
றும் உரைச்சரளி, அதன்பின்னர், மூறைமையாக இதனை யோிக்குங்கால் இஃ 
துச்சரியத்சையே உண்டாக்கும், ஆயினும் மற்றொருவிதச்தில் ஆச்சரியமுண் 

டாகாதென்றுர் இரவாய்மலர்ந்தனர்--எ-று, அன்று-ஏ-அசைகள், 

“அறிவரிய தொருபொருணி,” என்பதை, பட்டினத்தடிகளருளிய 

கோயினான்மணிமாலையில், **இனையனாகிய தனிமுசல் வானவன் - காண்பதற் 
கரியகின் கழலும்.” எனவும், “'அகிலசராசர மனைத்து முசலிய - பொன்னிறச் 

கடவு என்னமாகிம் - காண்டிலாதநின் கதிர்நெடுமுடி.பும்.” எனவும், *வாஜோர்க் 

கரியாய் மறைகளுச்கெட்டாய்,” எனவும், ஒன்றின் தோன்ரு டொன்றினுமடங் 
காயென்று - முறுதியுறச் செய்.புள்செய்காரன்பதை, ஷ. கான்மணிமாலையில், 

“'சராசாமனைத்து - நின்னிடைத்சோன்றி நின்னிடையடங்குநீ - யொன்றினுர் 

சோன்ரூ யொன்றினு மடங்காய்.” எனவும், சிறியபொதவினின் மறவொன்் 

றின்றி விளங்கனை என்பதை, ஷை. கான்மணிமாலையில், “சறியபொதவினின் 

மறுவின் நி விளங்கி - யேவருங்காணவாடுஇி.”” எனவும், “முறையினிஃச தசய 
மேவிளைக்கும் விளையாது, என்பதை ஷு. கான்மணிமாலையில், *£அ துவெனச் 
கதிசயம் விளைக்குமன்றே விளையாது.” எனவும் வரும் பட்டினத்சடிகள் இரு 
anssrgicd sells, என்னை, அடிலசராசரங்களும் தலதுருவாகவுடைய ரவ 
பிரான் சிற்றம்பலத்தி னடனஞ்செய்வது யாவர்க்கும் ௮திச_யம்விளைக்குமேனும், 
அடியேன் வேறொன்றைச் இந்திக்குங்கால் ௮அஃ்சோ ஈதிசயமாயெனக்குத் 

சோன்ருதென்றபடி, அ௮ட்வேருரு விஷபத்தை அடுத்த செய்யுளிற்காண்ச. 

அகண்ட பரிபூரணராகிய சிவபெருமான் சிற்றம்பலத் தல் நடனஞ்செய்வது 

ஆமச்ரியமென்டசை, “வேசண்ட மேபுயங்கள் விண்ணே திருமேனி - மூ.சண்ட 

கூடமே மோலியாங் - கோதண்ட-மொற்றைமா மேரு வுமாபதியார் நின்றா டட்- 

பற்றுமோ சிற்றம் பலம,” என்னும் குமாகுருபரசுவாமிகள் இருமாக்கானுமறிக, ()



பாயிரம், Wer 

Gori fs sug. ug Sry. யாமென்றெண் ஹூரைமேஜறு முடிவின் 

மாயை, பொழிர்தபல தக்துவங்க ளிருட்படலங் கிடப்படுமென் புர் இ 

யுள்ளே, தழைக்திரிரின் சடை மெளலிக் கங்கைகஈங்கை சிலம்பலம்புக் 

தடர்தா லோடு, நுழைஈதனையென் றதிசயிக்தா ரவரையென்சிக தை 

யிற்பாட்டி னுழைவித் தேனே, 

(ட-ள்.) யா வரடிகள் சிருவாப்மலர்க்ககாறு அறுமோடி யாமெனக் 

தொகைபுரைத்த கர்ஞும் மேம்பட்டு அளவுகடந்த மாஸ்யயினாற்றரப்பட்ட பல 

தத்துடங்களென்ளும் அஞ் ஞான. பபடலம் CPL LIL Hoi HL அடி பயெனது அறி 

வினுள்ளே, விகாவிர்யிருட்கும் தேரீரஈா சடைமுடி யிலே சங்பைப்பெண்ணு 

டனும் மெம்பு ஒலிக்கிப்ற விசாலிசக திறபடிகளுடணம் நுழைர்திர் என்று 

ஆச்சரியப்பட்டார். அத்தகைய பட்டினக்சடிரளை அடியேனுடைய மனதடுன் 

கண்ணும் பாடலின்ஈண் ணும் அழை பும்பம. செய்சேன்-- பற, 

“அறுகோடியாமென்றெண்ணுள[மேலுமுடியின்மாயை” என்பதை, 

'அறமகோம மாயாசத்திகள் - வேறுவேறுகம் மாயை) டொடங்ன,”. என் 

னும் மணிவாசகப்பிரான்மலர்வாக்கா ஒம், பொழிந்த பலதத் வவப்க ஸிருட் 

படங இடப்பமிமெண் புக்நியுள்ளே - தழைந்இடிரில் சடைமெலிம் தய 

பைரவரை இிலம்பற ர்புக் சடந்காளோ9- நுழைர்சனை, என்பதை, “பளையா ந- 

சல்லினும்வலி பூ நல்வி)ந்செல்லாது - சான்றிறிதூயினு முள்ளிடைகிரம்ட- 

வான்பொயச்£ மாயாயாசை - மிடைநானகிடப்ப விடம்பெறமருமையி-னை வர் 
் ‘ க ~ க ச ர் . . . 

கள்வர் வல்லிிற்புருந்து - மண்மகன் நிகிரியி னெண்மடங்குசழற்ற - வாடுபு 

கிடந்த பீடினெஞ்சதிது - நுழைர்சனைபுகு் ஙு சழைக்கரின்சடையஞ் - செய்ய 

வாயு மையமர்மண்டமூ - நெற்றியிற்ெழ்ந்த வொற்ருறராட்டமு - மெடுத்த 

பாதழுர் தடுத்சசெய்மையும் - புள்ளியாடைபு மொளளி ன்விள யம - நாடகமா 

டிஇரம்ப.”” எனப் பட்டின் ரம கள் தாமருளிய ஷு. கோயினறான்மணிமாலையில் 

இருவாய்மலர்ந் ஜிரததலைஃமாண்ட, அவபளவு பெருமையுடைய பட்டினத்தடி 

களை அடியேன் சிர்தயிறஞ் செய்புளினும் நழைபும்படி செய்ததே வற்றி 

ம் மேமபட்ட அச், ரியமமன்பதுகரு தீரு, (௨௰) 

அவையடக்கம். 

அனகர்தை யெனுங்கணிகை யணியவணிமணிககடக மளித்த நாகன் 

பூரரதுஞ ௪டைக்காந க வணிசவு ர விலிங்கவு ரப பொருந்து மாபெ 

லீனந்த மருகணுகா வெண்காடர் வணிகவுரு விலிங்க மானா 

ரியானற்தப் பெரியோதம் புகழ்புசுழ வென்! பன்சொலின்சொலாமெ, 

(இ-ன்.) ஆனக்கசான்னும் பெயருடையதாசி சரிப்பச ற்நாக அழகிய 

இரத்தினகடமத்தைத் தந்தருளும் சியபெறாமாளூகய, கொன்றை மலர்மாலை 

விசேடித்த சடையையொளித்துவந்த வைசியருழுவமானது சிபலிங்கவுருவ 

மடைவதபோல, இழிவானது தம்சமீபதஇில் ௮டைபப்பெராத ரிருவெண்காட் 

டடிஈளூம் வைியருராவச்இனின்றும் செவலிய்கவடிவமாயினர். அத்தகைய



0௮) பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

மெய்யடியாருடைய £ர்த்தியை அடியேன் து இத்தலால், எனது அற்பச்சொற் 

களும் மதுரச்சொற்களாகும்--ஏஃறு, 

அனந்தையென்னும் தா௫க்குச் சவெபெருமான் இரத்கிெனக்கடக மளிச் 

திமையைம் குறிட்பித்தபடி, இல்வோறளித்தது காவிரிப்பூம்பட்டினமாகலானும், 

இச்சால் சியபிரான்கொண்டருளியநு வை௫யக்கோலமாகலானும், மீண்டும் 
தியபிரான் கரந்தருளிச் சிெவலிங்கமாகலானும், காவிரிப்பூம் பட்டினத்தவசரித்த 

இருவெண் மாட்டடிமளின்குலம் பைசியகுலமாகலானும், இவரும் முடி விற்செ 

விங்கவுருவாகலானும், செயபிரானைப்போன்ற செயலமைந்த இவ்வன்பர் சரித 

முரைக்கப்பெற்றமையின் எனது புன்ரொல்லும் இன்சொல்லாதந்குச் சடை 

பின்றென்னும் தேற்றத்தால், “*என்புன்சொலின்சொலாமே.” என்ளர், (௨௧) 

வாசனையோ ரிரண்சொெத பன்னுதல முன்னிழைத்தார் மதங்க 
a ப ட ச * ௫ 0 

ணீஙகிப், பேசமைதீர பட்டினத்துப் பிள்ளயெனு மொருபெரியோ 

பிறங்கு ஞானக், காதையினைப் பெரியோர்கள் Orns aro 

இரைக்கின்றேன் கடன்ஞா லத்த, ளேதமிலான் ஜ்ொழிலைந் நு மாரு 

॥ரிர்கள் புரிவாரக ளென்றல் போலும், 

(இள்.) மறப்பு நினைப்பென்னும் இரண்டியொசனை களும் ஒழியும்படி. 

நிலைபேருன தவசதை முர்பிறலியிற் புரிச்கயராய், பாவர்செயல்களொழிந்து 
AG Atari நிவாரணமாகப்பெற்ற, பட்டினத்துப்பிள்ளேயாரொன்னும் நிகரற்ற 

பெரியோருடைய, விளக்கமுற்ற மெய்ஞ்ஞான சரிகச்சை, கடல்சூழ்ந்த உல 

கதி வள்ள பெரியோர்கள், ஞுற்றமற்றவரான சிவபிரானுடைய பஞ்சகிர்ச்தியங் 

களையும் ஆன்மாகக ஏியற்றுவார்கள் பன்ப (போல, ஞானவானமள் சொல்லி 

வரும் கர்ணபரம்பஞாயைக் கேள்வியுற்று இவ்லிடசஇல் யான்கூறுகின்றேன் 

ணம் த ப! . 

வாதனையோ ரிரண்டும் என்பதற்கு ஜனனம் மாணம்ஈன்னும் இரண்டு 

மெனப் பொருள்கூறினுமாம், என்னை, உ றிங்குவது போலுஞ் ச।க்கா றெயட- 

விழிப்பது போலும் பிறப்பு,” பன்னும் இிருக்குறளாமரயாணும அன்றியும் சாக்கி 

ராவஸ்தை சுமுத்தியயஸ்சைஎன ௦ ழயகும் பெயர் ளானுமதெளிக, அவ்விரண்டு 

மே மறப்பு நினைப்பென்பசை, :மறப்புநினைப் பாடு (௫ Glenn Qu நாளும்-புறப் 

படா லின்பப் புணரி.” என்னும் சமபாசுவாமிகள் இருவாக்கானும், மூற்பிறவி 

பிற்தவம்புரிர் தார்ம்கே இப்பிறப்பில்இகசகைய சம்வாய்ம்கு மென்பதை, 4 தவ 
மூட் தயமுடையார்ம் காரு மயயானை-யஃ லொர் மேர்மொள் வது,” என்னும் 

கிரு.குற்ளானும், இவெமிராணியற்றும் பஞ்சூர்ச் தியங்களைச் சீவர்களூ மியற் 

அ. ரென்பதைப் ப ிரணம் பெற்ற சமயாசாரியர்முஈலியோர் இவ்யசறி 'தங்களா 

னும், “செய்யு ஈந்தொழி லைந்தொழில் யாமுமச் சின வடிவென்றே-யைய 

மற்றுண ராதியா னெளுஞ்செருக் கடைந்துநா டொறுநெஞ்சே - நையதென் 

னைநீ பஞ்சசகோ சஙகளு நாமல வெனாவுண்மை - கையிலா மலகம்மென Ay Gores 
இயான் 5ழறியுச் தெளியாயே2” என்னும் சாந்தலிங்கசுஙாமிகள் இருவாக்கானும் 
ட்ட ட » * ° . d ay fe . உ யானென சென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வாஜோர்ஃ - குயர்ந்த வுலகம் புகும். 
என்னும் இருக்குற ஞராயாஷுந்தெளிக, (௨௨)



பாயிரம், 0௯ 

வலெங்கஇரா யிரம்பரப்பு மாகவனு மளக்கருஞ்சூழ் வியன்ஞா லத்துச் 

சங்கரன்ற னடியாரைப் புகழ்ந் இடல்பூ சனைபுரித றகவொ டாற்திற் 

பொங்குகலம் பெறுவரொன வாரணவா கமம்புகன்ற பொற்பி னாலும் 

பங்கமுறா வெண்காடர் சரிசமடி யேனிசைந்து பகர்ந்த வாறே. 

(இ-ள்.) உஷ்ணமான ஆயிர&இரணங்கள்வீசும் சூரியனும் கடலும்சுழ் 
இன்ற விசாலித்த இவ்வுலகத்தினிடதது, வெபிரான் மெய்யடியாரைத் தித் 

தலும் பூசித்சலும் என்னும் இவற்றை முறைமையுடன்புரியின், விசேடித்த 
நன்மையை யடைவார்களென்று வேதாகமங்கள் விளம்பிய மேன்மையினாலும், 

பழுதடையாதவராகய திருவெண்காடநடைய இவ்யசரிதத்தை அடியேன் மன 

மொருப்பட்டு£் கூறியபடி---௭-று, ஏ-௮சை, 

சிவபிரா னடியனாை மெய்யன்புடன் வழிபடுவோர்க்கு மேம்பாடுற்ற டய 

னெய்து மென்பதை, “எவனும் தாமாக விலாடத் இட்ட தஇரு$றுஞ் சாத 

னமுங் கண்டா லுள்கி - யுவராசே யவாவரைக் கண்ட போகு லுகந்தடிமைசத் 

இிறறினைந்தங் குவர்.து நோக்கி - யிவர்தேவ ரவர்சேவ ரென்று சொல்லி யிரண் 

டாட்டா தொழிந்தீசன் நிறமே பேணிக்-ஈவராதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள் 

ளே கன்றாப்பூர் நடுகறியைக் காண லாமே-” என்னுழ் இருராவுச்காசுசுவாமிகள் 

இருவாச்கானு மூணர்க. எனக்கு அவர்புராணத்தை அடைவுடன்கூறிமுடிக்கும் 

ஆற்றலில்லையேனும்,சிபபிரானடியார் திவயயசரிதங்களைக் துஇப்போர்க்கு விசே 
டித்த ஈன்மைவிளையுமென வேதாகமங்கள்கூறிய உறுஇயால் ‘werk gels 

துரைக்கலானேனென்பது கருத்து. (௨௩) 

இன்னுமொரு வகையுவகை வெண்காடர் குலவணிக ரின்பு 

கூற, மன்னியநல் லறிஞர்சலர் பரச்தககை யிதைத்கொகுத்து Aas 

ம் காட்டு, மென்னவெழிறஐ் புலியூரி லிருங்கலைஞை ரறியுகெதியிசைத் 

அ என்யான், பொன்னவையி னிருத்தமிடு மொருத்தனெடும் புகழா 
கப் புகல லாலே, 

(௫-ள்.) இப்புராணம் பாசெற்கு இன்னும் ஒ!வித சந்தோடமுண்டு, 
அதாவது இருவெண்காடாது குலத்திற்றோன்றிய வைசியர்களிலே நிலைபே 
ரன பெரியோர்கள்லர், பலபட விரிர் ஐடடக்கும் பட்டினத்தடிகள் சரிதமாகிய 
இதனை, தொகையாக்டிப் பிரித் துக்காட்டெவீராக என்ற கேட்டுக்கொள்ள, அடி. 
யார்புகழனை த்தும் பொன்னம்பலத்இற் ருண்டவம்புரிபும் நடராஜப்பெருமானு 

டைய விசேடபுகழேயாகுமென நூல்கள் மூறையிதெலாலே, இச்சிதம்பரத் 
இன்கணுள்ள மேற்கூறிய பெரியோர்கள் அறிரந்துகொள்வதற்காக யான் கூறி 

னேன்---எ-று, 

வாதனையோ ரிரண்டும்என்னும் முதலை.புடைய செய்யுளானும், இச் 

செய்யுளானும் இந்நூலாசிரியர் முசனூலின்றிக் கர்ணபாம்பராயைக்கொண் 

டே இக்காதையைச் செய்யுள்ளூபமாக இயற்றினரொன்பது விளங்குகின்றது. 
முதணூலின்றியே பாணம் பாடலாமென்பசற்ளாரியாயம் வராம செய்யுளிற் 
கறுின்றனர். (௨௮)



௨௰ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

புலிமுனியும் பதஞ்சலியு முகலான பெரியோர்தம் புகழ்ப்பு ரா 

ண, மிலபெவா மவர்க்றாமுனங் கதியடைந்தோ ரளவிலவ ரியற்பு ரா 
ணம், பலபலவா மவைபோல வருவன மவ்வண்ணம் பகர லாகுங், 

கலைவட,நால் சொல்லிலென்சொல் லாவிடி லென் கதிக்கதைகள் கழற 

லாமே, 

(௫-ள்.) வியாககிரபாசர் பதஞ்ஈலியார்முகலிய பெரியோர்களுடைய 

புகழ்கூறும் புராணங்கள்மா த்திரமே மிகப்பிரசித்தமாய் விளங்குகின்றன. gat 

கட்ருமுன்னே முத்தியடைந் தவர்கள் எண்ணிறந்தவர்களாகும், அப்பெரியோர் 

களின் இயல்பமைந்த புராணங்கள் பலபுலவாகும். அதுபோன்றே Beha cy 

இன்றயர் ரின் சரிதஙகளும் அவ்பண்ணமே அளவிறந்சனவென்றே கூறப்ப 

ம். ஆசலால் வடமொழிப்புராண£ம் கஉறிறுமென்னை? கூருவிடினு மென்னை? 

மூந்கயெடைந்தோர் சரிகங்களே, கூ றலாரும்--ஏ௨று, 

வடமொழிப் புராணஙகள்யாவும் வியாஃகிரபா ஈர் பதஞ்சலியார்என்னும் 

இல்விருமுணியர் காலக்தொடஙகியே கூறியிருச்தலின், இவர்ள்காலச்இற்கு 

முன்னிரு 5 பெரியோர்மி ளனேகாகவும், அவர்நள்சரிசங்கள். அளவி Di Foor 

பாகவு மிருக்குமென்பஇம் எயாம்றனாம் ௮ட்சேபமின்று. அவளவு சரிதங்களும் 

படமொழிப புராணங்கூருமையின் பொய்படுமோ? ௮ நபோலவே வேசுவியா 

சர் பதினெண்புராணங்களையும் ஏனையோர் உபபுராணங்களையும் இயந்றியகா 
லத்திற்ருப் பின்னர் Ups wens பெரியோர்கள் அகேகரன்பதற்கும், 

அவர்கள் சரிசங்காரம் எண்ணிறநரன வென்பதற்கும் ஐயமென்னை? இன்னும் 

(முதியெடையமிருப்போர் எ.சிசனைபெயரோ? அவர்கள் சரிதஙகள் எல்வளயோ? 

இ யாவும் வரையறைப்படாமமயின், அடியார் சரிதங்கட்கு முதனூல் ௨ட 

மொழியி லிருக்கவேண்டுமென்ப சயசியமில்லையென்றபடி, அடியார்கள் முற் 

காலத்வம் பிற்சாலரீ கம் தொடர்ச்சியாய் ருவரொன்பசை, “செப்பரிய பொய 

படிமை யில்லாதார் மெய்யிற் நிருரீறபூசு முனிவர்: ளூலகுதன்னி-லப்பாலும 

(உச்சார்ந்தா ரிஉர்படமிற் சிலபே ராய்*தச மிழ்ப் பேர்சிலபேர் மலையாளர் சிலபோ- 

சப்பாக தெலுங்கர் சிலர் மற்றளதோச்தோர் தவஞ்செய்து பாக௫ியை யடைந்த 

வர்கள் கலெபே-ரிப்போ ௫ மிருந்தரனை வழிபடுவோர் சிலபே ரினிமேஓச் திருமே 

னி கொடுவருவோர். சிலரே.” என்னும் உமாபதி சிலாசாரியாருளிய திருக் 

தொண்டர்புராண வரலாற்றக் இருவிருத்சத்தானும், உடமொழிசக்கணுள்ள புரா 

தன தால்களே சிறர்சனவென்பதும் தமிழிற்செய்த நூதனநூல்கள் சிறந்தன 

வல்லவென்பதும் சரூதியன்றென்பதை, “தொன்மையலா மெனுமெயையு 

ஈன்றாகா லின்று தோன்றியநா லெனுமெவையுக் தீதாகா துணிந்த - நன்மையி 

னார் ஈலஙகொண்மணி பொடியுமசன் களங்க ஈவையாகா செனவுண்மை கயக் 

இவர் நவொர்-தன் மையினார் பழமையம காராய்ந்து தரிப்பர் தவற லம் பொரு 

ரின்கட் சார்வாராய்க் தறித - லின்மையினார் பலர்புகழி லேச்துவரே இலருற் 

ிஷழ்க்சனரே விகழ்ந்கிஷொ தமககெனவொன நிலமோ, என்னும் சிடப்பிரகா 

சத இருவிருத்தச்காணு மாணா டி (௨௫)



பாயிரம், ௨௨௧ 

மசவான்பட் டினம்படைக்க வண்மைதஇரு வெண்காடர் வாழ்ச்த 

வாய்மை; யகலாம லிடைமருத னாங்கவர்பாற் சிறுவனென வடைந்த 

நேயர், இதகழ்ஞான வு.தேசம் வைத்தவருள் இருவிசைப்பாச செப் 

புஞ்செப்பம், புகழோங்கு மொற்றியூ ருற்றிலிங்க மான துவும் புகல 

QDs Mem, 

(இ-ள்.) இந்திரன் காவிரிப்பூட்பட்டினத்தை அலஙகரித்த ௨ளப்பமும், 
திருவெண்காட்டடிகள் அப்பட்டினத்தில் வாழ்க் தகொண்டிருந்ச உண்மையும், 

இருவிடைமருதாரீசர் அப் பட்டினச்சடிகளிடச்துப் புத்சிரராயெழுர்தருளிய 

அன்பும், அவர் அப்பட்டினதஈடிகட்கு விளக்முள்ள ஞானோபசேசஞ் செய் 

தருளிய மார்க்கமும், அப்பட்டினச் சடிகள் இருவிசைப்பாபருளியசெம்மையும், 

மர்த்தமிக்த திருவொற்றியூரைப் பட்டினத்தடிகளணுகிச் இவலிய்சவுருவான 

தும் சொல்லக்ிதாடஙகினேன்.---௭-ற , 

எனவே, இப்புராணத்துளடங்கிய சரிதஙகளைக் தொருகத்தும் கூறிய 

படி, என்னை; காவிரிப்பூம்பட்டினம்தோன்றியவகை, அங்குச் இிருவெண்கா 

டர் இல்லறஈடாத்தி யாணிபஞ்செய்தமை, அக்காலத்கத் இருளிடைமருதா 

ரீசரோ அவர்க்குப் புத்தக அவதரிக்கமை, அப்புத்கிர் அவர் பிதாவா 

இய பட்டினத்தடிகட்கு ஞானோபசேசஞ்செய்கமை, பட்டினத்தடிகள் அதன் 

பின் இருவிசைப்பாப்பாடியருளினமை, திருடொற்றிடுரைச்சோந்த அப்பட்டி 

னத்தடிகள் சியவிங்கரூபமானமைஎன்னும் இவற்றைத் தொகுக்து, பூம்புகார்ச் 

சரம்கம், ஆட்கொண்டாரும்கம், நுறவறச்சருக்கம் என்னும் மூன்றுசருக்கங்க 

ளாக பகுத்தும் கூறினேனென்றனர். (௨௬) 

பாயிரம் ழறிற்று. 

ஆகச் இருவிருத்தம் - ௨௪.



8ிவபமயட , 

திந$சிர்றம்பலம். 

பூம்புகாரச்சருக்கம், 
அவை tt Jonette 

  

செங்கரங்கால் விழிவகனர் இருராபி பெண்கமலம் சேர் தா 
னே, மெங்கடி.ர மாலிதய கோகனகங் கோயில்கொண்டங் இருக் 

கும் பொன்மான், பங்கயம்போ னீங்காம லிருக்கின்ற காவிரிப்பூம் 

பட்டி னத்துப், புங்கமொரு சற்றுரைக்கே வுருத்திங்கண் ணரு 

பொருமாப் புகன்று ளாரே, 

(இ-ள். சிவந்த திருக்கரங்களும் ிரவடிகளும் இருக்சண்க ரம் இரு 

(கமும் இருநாபியும்.ஐ௫ய எட்டுகசாமரைகளைப் படைச iG) oyun, எம்மு 

டைய இரமாலின் இதயதாமரையையே கோயிலாடயமை ச துக்கொண்டு, அய் 

விடத்தில் வீற்றிருக்கும் இருமகள், அவ்ிதய சாமமாயைப்போலவே இரவு 

ளங்கொண்டு ஒர்காலத்தினும் பிரி.பாப Si Ger » காவிரிப்பூம்பட்டினத் ன் 

மேன்மையைக் கடியலூருருச்தியகண்ணனாரும் ஒருமாபன்னும் குறைந்ச 

எண்ணினளவாசச் கூறியிருக்கின்றா ராகலின், யானும் மிச$சொற்பமாக3 கூறு 

வேன்---௭-று, 

கடியலூருருத்திரங்கண்ணனாரொன்பவர் கரிசாற்சோழன்மேற் பட்டி 

னப்பாலைபாடினோர், பட்டினப்பாலை என்பது பச்துப்பாட்டுள் ஒன்பதாவது 

பாட்டு, இது ௬௱௧ அடிகளையுடையத. இருமாலுக்குக் கரங்களும் அடிகளும் 

விழிகளும் முகமும் நாபியும் தாமைமலராகவிருக்கினும், அவ்விடங்களிலெல் 

லாம் இருமகள்வீற்றிராமல் அவரது மார்பகத் லயே விற்றிருப்பதுபோன்று, 

அனேக வளப்பமுள்ள ஈகரங்களிருக்கினும் அவற்றுளொன்றினும் வீற்றிருக்க 
விரும்பாமல், இக்காவிரிப்பூம் பட்டினச்சையே ௮ச்சகைய இசயதாமமாயாகப் 

பாவித்து வீற்றிருக்கின்றன Garerunt, *'பஙகயம்போனீயகாம லிருக்கின்ற 

காவிரிப்பூம்பட்டினம்.” என்றும், திருமால் சவெபிரானுக்குரிய சேவியாரென் 

பதை விளக்குவான், “'எங்கடிருமால்” என்றும், பேராற்றலுடையோராஏய 

கடியலூருருத்தெங்கண்ணனாரே காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் புகழென்னும் ஒன் 

நில் இருபதுகூற்றினள் ஒன்ராயெ ஒருமாவளவுகூறினொனின், யானென் 

னென்று கூறுவேன்? மிசச்சொற்பமாகம் கூறுவேனென்பார், ':உழுத்திரய 

கண்ணருமொருமாப் புகன்றளார் ஒருசற்றுரைச்கேன்.”” என் நம்கூறினர். என 

வே, கடியலூருருத்தியகண்ணனார்போன்ஜோர் மிகவிசேடித்துரைத்தமையே 

அவ்வூர்ப்புகழென்னும் இரொண்ணின் இரு_.துகூற்று ளொருகூறாமெனின் 

யான்கூறத்சொடங்குவது மிகவற்பமென்பதிற் சகதேஈமில்லையென்றப்டி , சாங



பூம்புகாரச்சருக்கம். உட 

கரலாத்சவிரிைச் சுருக்கமாக்கி அவையடச்கம் கூறத்சொடட்டிய பிறன் 

ஜோரும் {usm G இவ்பாறேயுனவாச் இருச்சின்றனர். இதனை, “uses 

குணஜ் சொல்வதெயன் பார்ச்சன்ற வெல்லாம் - பதார்த்சமெனி னீ£டற் பழி 

யாம் - பதார்ச்சமெனம் - கூறகடற் குள்ளணுவின் கூற்றினல்வி யஈசத்தோர்- 

கூறரைக்ச னம்பாருக் குள்.” என்னும் தேரையர் திருவாக்கானுர்செளிட, (2) 

பொன்னுலகம் புரகதிருக்கும் புரர்தரன்வாழ் பரிமேதம் புரிந்த 
சோமா, னன்னைபெடும் பூவுலக லருஞ்சாயா வனஞ்சேரு மமூத தா 

தன், றன்னைப, ச் ரனைபுரிய் நினச்கொறும்பேோப் மீண்டுவருந் sor 

மை Breit, னுன்னிரெடு௫ செ காட்டு வவளிபஆப் Crd யு 

வககான் மன்னா. 

(இ-ள்.) சேஉருலகத்சைப் பரிபாலிச் சச்சொண் டிரு£இன்றவனும், 

அல்வாழ்வை யடைவாற்கா௩ நூறருசுவமேதம்புரிந்த தலைவனுமாகிய இர இ 

ner, தன மாசா இனந்டோறும் பெருமையமைந்த நிலவுலகத்துள்ள அருமை 

யான சாயாபனத்டில் விற்றிருக்கும். அமுதேச்சாலாப் பூசிப்பதற்காகப்போய் 

argo, நிலைமையை ஒழிப்பசற்கெண்ணி, நீண்டயள்ளிபலையின் செல் 
லிதாகய சிமாத்பி் உக்சியிமலறி்் உளிச்சனன்-- ஏற , 

இக் ரென் நூறு மேங்ுளிபற்றினவனென்பசை, “நாற்றப்பத் 

சூம்கிய நாட்டம் ர நூறபல் - வேள்ளி முற்றிய வென்றடு கெ ரற்ற-இிரிரண் 

டேர் நிய மருட்பி ளெழினடைக் - ராழ்பெருக் தடக்கை யுயாத்த யானை - யெ 

ருத்த மேறிய இரக்ளெர் செல்வனும்.” என்னும் திருமுருகாற்றுப் படையானுந் 

தெ ளிக . 
(௨ ) 

வந துசவல் GHOST Dry மிட முறலார் சேடன்்முடி. மட்டி தொட்டா 

னஈதமுடி. மணிசாரயை யெவ்வயினு மெறிப்பவ ரிச் தஃதா ற்முமற் 

சந்ததமுற தாழைமணங் சமழ்சோலை வளநாடு தழுவுங் கோயித் 

pe Bayon னினன்ஸ்ன்2போ லாயிரக்கா மரைபுரையுக் தட ங்கணுனே 

(இ-ன.) ஆயிரம் தாமரைகள் மலர்க் இருப்பதுபோன்ற விசாலித்த கண் 

களையுடைய இந்திரன் அம்விடத்திற்குப। ந, சிவலிய்கப்பெருமான் எழுந்தரு 
வியிருக்கும் ஸ்தானம்முதல் ஆகிசேடனுடைய முடிகளுள்ள நாகலோஃம்வ 

ரையிற்றோண்டினான். அவ்வாறான அதிசேடனது ஆயிரம் பணாமுடிகளினு 

முள்ள மாணிஃகங்களின் சராயையான த எம்விடங்களினும் வீசுலால், அதனை 

யுணர்க்த இந்திரன், அல்வொளிக்குச் ஈசியாதமனாய், ௪தா தாழைமலரின்மண 

மான பரிமளிக்சின்ற சோலைள்சுழ்$த வளப்பமுள்ள நாகலோகம்வரையி 

லாழ்ர் இருக்கும் ௮ல்.பாலயத்தை முன்போலவே அமைப்பதற் கெண்ணினான் 

வவறு 

எனமபே நாசலோகம்வரையில் அவ்வாலயத்தைப் பெயர்த்துப்பாரத்த 
இக்திரனுக்கு, ஆங்குள்ள நஙவமணிகளினொளி கண்ணொளியை மழுங்கச்செய் 
சமையின், அதன்மேலும் பெயர்க்க வலியற்றவனாய், அவ்வளவில்நிறுத் இத் தான்



op பட்டண த்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

தோண்டியவரையில் மீண்டும் பழை பபடியேபு தக்க அவ்வாலயத்தை நிலைநிறுத் 

தற் கெண்ணிஞனென்றபம , (௩) 

அவ?2வலை மலைவிமலை புறத்தோடிக் கூகூலென் றமலை காட்டச், 
செவ்வேளீன் நுிடுமிலிங்க நாயகனன் னவனெடுத்தல் செய்யா வண் 

ண, பெய்லவாமறங் கருணைசெய்து முன்போலச் னெகரச்ச விளங்கச் 

செய்த, னிவ்வேயி னிளக்கோளி கூலென்ற பென்மொழியா ளெ 
னும் ற்றாள். 

(இ-ள்.) ஏத்ததுணதது இமாரலபுத்சிரியாராகிய உமாதேவியார் வெளி 

யிலேயோடி கூகூயென்ற தொனியெழுப்ப, முருக? கடவுளையீன்றருளிய 

சிவலியகப்பெருமான்.  இல்விந்திரன் தம்மைப் பெயர்க்மாதபடி, உண்மை 

நிறைந்த தமது நிருபருளைப்பாலிக்து, பழைபபடியே அவ்வாலயக் Sig) 
விளப்குமாறியற்றினர். இம்விடத்தெழுந்தருளிய இளமை.புடைய ep ue ove 

போன்ற சோரள்களைப்படைச்த உடமாசேவியார், கூயென்ற மென்மொழியா 

ளென்னும் இருநாமழுற்நனர்-- ௮5, 

வன்வே, வள்ளிமலைம்சருலுள்ரா ௮ சாயாஉனமென்பதும், ச௨பிரான் 

நிருவருளன்றி gel wit. Gu எச்தொழிலு மிடலாவென்பதும், இஃ ரன் ௮5 
கோயிலைச் சோணடியகாவக்து அச்சமுற்றாுள்போன்று கூகூவெனக்கூவிய கார 

ணாத்தால், அன்றுதொட்டு அவ்வம்மையார்ஃகுக் கூவென்றமென்மொழியா 

ளெொன்னும் இருகாமம் ௨உழயகியசென்பதும் விளயகுமாறறிக, (௪) 

வாசவன்சா யாலனக்து ளிறைபுரை நிறைவேற பூழ்ர்தெரு 

நோன் ர, 'சமுற வுலகிறுள்ள வணிகெல்லாங் குடி கழைப்ப செ 
5 ~ ச 2 ௪ * ட * . . . 

1). 5 GD LDD ch T Gol y சாரினிரழ் சோணுட்டி பி கரவீரிப்பூம் பட்டினப் 

பேர் கண்டான் பண்டெ, Cs ந நரற்பக்கெண் ணுயிரநற் ரூடி விர 

வ செய்தா னன் 8, 

(௫-ள்.) அவ்வாறியற்றிய இக்கான், சாயாவனத்சின்௧, ணெழுர்தருளி 

யிருக்கும் சிஉமிரானுடையபூரை இெனெர்தோறம் நிறைவேறவும், நிலவுலகத 

Liter பையர் குடி,ள்யாவும் அப்பிரானிடத்தி வன்படையவும், அதனால் 
லிர்தியொகவும், உலக, தாரனைவரும் குழ்மஇிருககட்பட்ட சோழராட்டிலிருந்ச 

மிம்கலிளச்கமுள்ள மேம்பாடுற்ற காற்ப£தெண்ணாயிரம் குடிகளையும் வரவ 

ழைர்து அஃவிடத்திற் பரவும்படிசெய்து, ௮ற்கும் காவிரிட்பூம்பட்டினம் என் 
ணும் பெய ஈம்தரிரீதனன்-- 4... 

சாயா னென்னும் ௮ச்தலத்இன்களுள்ள ச..பிரானும்கு நித்திய ரை 

மித்கெஙக ணிநைவேறுபதற்காக, சோழகாட்டின்௩ணிருந்த காற்பத்தெண்ணா 

யிரங குடிகளின் சளைகளைவரவழைத்து2 குடியேற்றினனென்பதால், ௮.துகா 
றும் அவவாலயம் தேவர்களாற் பூசிக்கப்பட்டதெனவும், அன்றுமுதல் மானவ 

பூசையாயிற்றெனவும் விளஙகுதல்சாண்க, சோழநாட்டில் நாற்பத்தெண்ணா 
யிரவ குடிகஞுண்டென்புசை, 'நாடெங்குஞ் சோழன்முனம் தெரிந்தே யேற்று



பூம்புகார்ச்சருக்கம். உ 

நற்குடிராற் பத்தெண்ணா யிரச்துவர்க” என்னும் இதிருக்சொண்டர் புராணவர 
லாற்றுத் திருவிருத்தத்தானுர் தெளிக. (கி) 

குடிவிரவச் செய்ததுஞ்சா யாவனத்துக் கொழும்பவளக் குன் 
அக் கென்றும், படிபுகமும பெரும்பூசை யோவாம னடாத்திவிடும் 

பண்பு மன்,நி, யடிகளுறை பல்லவனீச் சரமுகலா மாலயமு மவ்வா 
முகி, நெடி.துவிளங் இடும்பொருட்டா மென்பரின்ப நூல்பலவு நிரப்பி . 

னாம், 

(-ள்.) இர்திரன் அவ்வாறு குடியேற்றுவித்ததும், சாயாவனச்தி லெ 

முர்தரூளும் ஒளி.புள்ள பஉளமலைபோலும் சிவபிரானுக்கு, எக்மாலமம் உலகச் 
தார் புகழத்தக்க பெருமைவாய்ந்த பூரனையைத் தவராமல் நடத்திவரும் சன் 
மைர்காகவும், அல்லாமலும், அச்சவபெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பல் 

லவனீச்சரம்முகலாடுய கோயில்களினும் அவ்வண்ணமே பூசைமுசுலியவை 

விசேடமாய் விர்த்தியாகவுமேயென்று இனிமையான ப௮ரூல்க ளாராய்ந்துள்ள 
பெரியோர் கூறுவர்,--ஏ.று, 

சாயாவனமென்னும் முதற்பெயருடைய காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற்கர 

தில் இருப்பல்ல௨னீசசாரம் முதலிய செவக்ஷேத்திரங்களினும் அதுகாறும் தேவ 

பூசையேயாயிருந்தமையின், அவைகட்கும் மானவபூசை அன்றுமுசல்தொடங் 
செ வென்பது விளப்குசலறிக, எனவே, இத்தலங்கட்குச் தே: பூசை ஒவ்வோர் 

சாலங்களினும் மான. பூசை தினந்தோறும் நடத்துவிக்கத் இருவுள&கொண் 
டருளிய சி..பெருமான், இக்திரனுக் கம்வித எணணச்சைச் தோற்றுவித்தன 

சொன்பதுமாம். (௬) 

விண்ணவர்கோ மானமைப்பாற் ருருவிலிங்க சங்கமங்கள் வி 

ழைந்து நாளுக், தண்ணமரும் பெரும்பூசை யியற்மியிக பரமிரண்டுர் 

தமக்கே யாக, மண்ணுலக லிர்சகர மிழைத்தவன்போன் மலிந்த 

செல்வ மலர்ந்து வாழ்ந்தா, ரெண்ணவரும் வ௫யதன்மர் தமொரு 

இனிதிழுந்தங் கியன்று ளாரே, 

(௫-ள்.) சேவேர்திானுடைய நியமத்தால் குரு லிங்க சங்கம மென்னும் 

மூஙகையினிடத்தும் எக்காலச்இினும் விருப்பமுற்று, குளிர்ச்சியமைரந்த மஹா 

பிஷேசம்மு சலிய வழிபாடுகளைப்புரிர் து, இகலோக பரலோக டாக்கியங்களிரண் 

மெ தங்களுக்கேபுண்டாகும்படி, யாவராலும் மதிக்கத்சகுந்ச கைரியகுல ஒழுக் 

கம் மாறுபடாவண்ணம் அக்காவிரிப்பூம்பட்டினத்நின்சண் வாழ்ந்திருக்கும் ௮வ் 

வைசியர்கள், ௮ப்_ட்டினத்தையமைத்த இர்தினைப்டோன்று மிக்க ஐஸ்உரியம் 

பெரு வாழ்ந் திருந்தார்கள்.--௭-று, 

ஆிரியராகவும், வெலிங்கப்பெருமானாகவும், அடி.யார்களாசவும் சசளீ 
கரிப்பது சி௨மேயாகலின், இம்மூன்றிடத்தும் ஏகடா௨னைபொருந் இனல்ல.து 

இருவரை பாமான்பதை விஎக்குதற்கு, “குரவிலிங்கசங்கமங்கள்விழைர்து'” 
என்றார், இதனை, “ஈசனுச் கன்பில்லா ரடியவர்க் கன்பில்லா ரொவ்வுயிர்க்கு 

4



௨௭ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

மன்பில்லார் தமக்குமன் பில்லார் - பேசுவசென் ஸனழிவில்லாட் பிணங்களைகா 
மிணங்கிற் பிறப்பினிலு மிறட்பினிலும் பிணட்கிடுகர் வி௫£-யாசையொடு மனி 
யா ரடியாரை யடைச்இிட் டவர்ஈரம முன்கரும மாகச் செய்து - கூசிமொழிச் 

சீருண்ஞானச் குறியி னின்று கும்பிட்டுத் சட்டமிட்டுக் கூச்தாடி.த் திரியே.” 

என்னும் சிவஞான ச்ச் திரவிருத்தத்தானுர் செளிச, (a) 

Ga mi. 

பண்ணிய? ரறம்பொருளோ டின்பமுறு வணிகர்குழாங் 

கண்ணியவிட் டின்பமுமேற் காண்பாரா யினிகமரஃ 
வண்ணியபே ரறமுகனன் கடைந்தவராம், வெண்காடர் 

புண்ணிபனார், பிறக்கபதி பூம்புகார்ப் பட்டினமேத 

(இ-ள்.) அவரவர்கள் கருதிய சிரப்போகூடிய அறம் பொருள் இன்ப 

மென்னும் இகலோகார்த்தங்கன் மூன்றையும் அடைகின்ற வைடியத்தொகுதி 
யர், தாங்கள்க ந௫யயாறு மேம்பாடுற்ற முக்கியின்பத்சையும் இனியடைவோ 
மென்னும் நிச்யமுடையவர்களாய், இணிபை.புடன் வாழ்ந்திரும்சையில், பொ 

ருதீதமா.புள்ள பெருமைமிக்க அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் சான்குபுரு 
டார்த்தங்களை,பும் குறைவற அடைந்தவராகிய இருவெண்காட்டடி களென்னும் 

புண்ணியமூர்த்தி திருவவசரரஞ்செய்தருரிய திருப்படி அழயெ ௮க்காவிரிப்பூம் 
பட்டி னமேயாகும்,--ஏ-று, 

எவர்கள் இசலோகார்த்தங்களாகிய அறமாதி மூன்றனைய மடையப்பெற் 

றவர்களோ அவர்கள் நான்காவசாகியவீட்டையும் தடையின்றி யடைவார்களென் 

பது நூற்றுணிபாகலின், “எண்ணில்? ரறம்பொருளோ டின்டமுறு வணிகர்கு 

லாங் - கண்ணியலீட் டின்பமுமேற் காண்பாரா யினிதமர” என்றார். இனை, 

1 தல்றர் இலினை விட் டீட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான்றுங் - காத லிருவர் கருத்தொ 

ருமித்-சாதரவு-பட்டசே யின்பம் பரனை நினைம் இம்மூன்றும்-விட்டதே பேரின்ப 

வீடு,” என்னும் ஒளவைப்பிராட்டியார் அமுசலாக்கானு மறிக, (௮) 

கரிமாலன் பெருவளவன் மகஷ்கள்வன் கடல்புக்கான் . 

மிருவேயே யெனவழைத்துத், திரைகரத்தாற் றரக்கொண்டாள். 
(2 

வரைகேள்வன்,கரைகோக்கி வ குமளவுங்,க ல்லானா are. 

புரை தரப், பிறர்தபதி பூம்புகார்ப் பட்டினமேட 

(௫-ள்.) வெள்ளத்திற்சென்ற சன தகணவனை, அக்கடலானது இரும 
கள்போன்றவளே என்றகூவித் தனதுகைகளென்னும் அலைகளாற் கொடுக்கப் 

பெற்றவளாகயெ பெருமையமைர்த கரிகாற்சோழனுடையமகளும், சன்னை மண 
முடித்தசணவன் சமு;த்திரயாச்திரைபோய்க் கடற்கரையைசோக்கி வருமளவும் 
கல்லுருவாயிருச் சவளும் குற்றமற அவதரித்த ஈகரமாவது காவிரிப்பூம்பட்டின 

4ம் கும்.--௮ எழும், 

காவிறிப்பூம்பட்டினத்இற்பிறந்த கரிகாந்சோழனுடையமகள், தன துகண 
வனுடன். இல்லறம் ஈடாக்சிக்கொண்டு வருகையில், ஒர்கார்பெருகிய காவிரி



பூமபுகாரச்சருக்கம். GT 

'வெள்ளத்தி லக./பட்ட்க்கொண்ட தனது கணவனைப்பிரிர் துபிரவாழத் தரியா 

ளாய், கடற்சரையிற்சென்ற வருர்திக்கொண்டிருந்சனள். ௮ட்போது ௮௨ளது 

கற்பின் மேம்பாட்டைக்கருதிய கடலானது, சாவிரிவெள்ளம் சன்னிடத்திற் 

சேர்த்த அ௮ம்மாதின் மணானைச் தனது அலைகளென்னும் கரங்களா லேந்திக் 
கொண்டுவந்து கனாயிர்சேர்த்து, ஒ இருமசள்போல்வாளே ! என்றழைத்தக் 
கொடுக்கப்பெற்றனளென்பதும்,---அக்சகரச் திற்பிரந்த மற்றோர்மாது, சன்னை 

மணந்தகணவன் கடல்யாத்திரைபோய்த் திரும்புமளவும், தனது கற்புக்கழிவு " 
நேராவாறு,௮க்கற்பின்மேம்டாட்டாற் கல்லுருவம்பெற்று, அவன் இரும்பிவர்சவுட 
னே அஃவுருவம்$ங்கிச் தன தியற்கையுருவமைர்து அவனுடன் இல்லறம்நடாத் 

திவந்தனளென்பதும் அச்சகர்சசரிசங்களாகலின், அவற்றைவிளக்குவான், **கரி 

காலன் பெருவளவன் மகள்கேள்வன் கடல்புக்கான் - நிருவேயே யெனவழைச் 
் எனவும், “*'வனைகேள்வன் கரைநோக்இ துத் திரைகாத்சாற் நரக்கொண்டாள்' 

வருமளவுங் கல்லானாள்?” எனவும் கூறினர், இலஃ்வாறு சரிசங்களுண்டென்ப 
சை, “உரைசான்ற - மன்னன்கரிகால் உளவன்மகள் வஞ்சிக்கோன் - றன்னைப் 
புனல்கொள்ளத் சான்புனலின் பின்சென்று - சன்னவிரோளாயோ வென்னகச்ச 
டல்வந்து - முன்னிறுத்திக் காட்ட வவனை த் சழீஇ?கொண்டு - பொன்னங்கொ 
ஓபோலப் போர்தாள்” என்றும், மன்னி - மணன்மலிபூங்கானல் வருகலன்க 

ணேோக்ிக் - கணவன்வரக் கல்லுருவம் நீத்தாள்”” என்றும்வரும் இலப்பஇிகொரம் 
வஞ்சினமாலையானுமுணர்க, கரிகாற்சோழனென்பது ௮ச்சோழலுக்குச் கார 
ணப்பெயர். ௮ல்தெவ்வாறெனின், பராந்சகச்சோமனென்ப௨ன் புவனமாசே 

வியென்பவளை மணந்து ௮ரசாளுகையில், அவனுக்கு மலர்பறித் துக்கொடுட்டோ 

ஜெொருவன்,ஒர்காள் சாரமாமுணிவர் சந்தனவனத்துட்புக்குச் செல்வம் இமலர் பறித் 
துச்கொடுத்சனன், ௮ம்மலரின் அதியற்புதமணத்சைச்சண்ட சோழன் அம்மல 

ரையே தினமும் பறித்துவரக் கட்டளையிட்டனன். ௮வனவ்வாறே பறித்துவ 
ரூவசையுணர்ந்த சாரமாமுனிவர் கரந்திருர்து அ௨னைப்பிடி த் தப்போய் ௮ரசனி 

டஞ்சேர்த் துத் சண்டிக்கும்படிகூ.ற, அதனை உபேட்சைசெய்ச அரசன்மேற் 

சாரமாமுனிவர் சினந்து சிகபிரானிடமுறையிட்டனர், அமமுறைக்கரங்கயபெ 

நூமான் வாபுதேவனையும் சத்தமேகங்கள பும் விளித் து அவ்வரான் நாட்டில் மண் 
மாரிபெய்து அழித்துவரச் கட்டளையிட்டனர், அவையல்வாே ற யழிக்கையில் 
அரசன் கருப்பவ இயாயிருந்த சனதுதேவியை அழைத் நக்கொண்டு குதிலா 
மீதேறி அதிவேகமாகச்சென்றான். அல்வேகத் இற் புவனமாதேவி குதிராயி 
னின்றும் தவறிச் காவேரியில்லீழ்ந்தனள். பராந்சகச்சோழன்மாத்இரம் are fat. 
கரையடைகையில் மண்மாரியாலழிந்தனன். காவிரியில்விழுந்த புவனமாசேவி 
கரையிலொதுச்சப்பட் டுயிர்பிழைத் துவருஉதை அக்களாயி லருந்தவம்புரியும் பி 
மமாகிதி என்னும் தபோதனர் சண்ணுற்றுத் தாகத் தீமசாச்சிரமத் இற்சேர்ச் 
தப் பரிபாலித்துவருசையிற் கருமு தரர்தோராண்மகவீன்றனள். அக்குழந்தை 
தன்தாபுடனே ௮த்தபோசன ராச்சிரமத்தில்வளரர்து நான்காவது வருடம்பிறந் 
தீ.ஜ. அப்போது சாரமாமுனிவா் இருபைகூர்ர்து சோழமண்டலம் பாழ்படாவா 
றுபுரியத் திருவுளங்கொண்டு, முன்புமறைந்து பலவிடங்களிற்செறிய மந்திரி 
பிரசானியர்முதலியனாக்கூட்டி, பட்டத்த யானைக்குக் கண்கட்டி அசன்துரி,



௨௮] பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

கையில் மாலைகொடுத்தனுப்பின் ௮.து பரார்தகச்சோழன் புதல்௨னைச்கொணரு 
மெனக்கூறினர். ௮.துகேட்ட அ௨ர்க எல்காறேபுரிய, அவ்யானை அக்குழந்தை 
யைச்சிட்டித்தாக்ச அஞ்சுசையில், ௮ச்செய்தியைப் புஉனமாசேவியாற் றெ 

ois பிரமமாநிதிஎன்னும்த௨௰, புவனமாதேவியைநோக்கி, சட்டைக்கரியா 
லிவன்காலிலெழு.துவாயென்றார், ௮௨ளதற்ணெட்டு யவ்வாறேபுரிந்தவளவில் 
யானைச்சிக்கொண்டுசெல்ல மர்திரிபிரதானியர்முசலியோர் மகுடாபீஷேகம் 

செய்வித்தார்கள். கரிசாலிற்றீட்டிய காரணத்தாற் கரிகாப்சோழனேனப் பேயர் 
வந்தது. இதனை, “அர்சண னவ்விடை யணுகு மெல்லையிற் - றந்தியுர் துதிக்க 
ரஞ் சலித்து நின்றது - சிந்தையி னுணர்ச் திறை சேவியே கரி - யிந்தன மி௨ன் 
பதச் தெழுது சென்றனன்” எனவும், ''£றினள் பதத்இனிற் கிரியி னுச்சியி- 

னேறிய கதிரொன வெடுத்த தொண்கரி - வீறிய மத்தக மிசையிற் றோன்றி 
னான் - றேறினள் சிவன்செய லென்று சேவியே” எனவும், “Siew wen pw 

வர் மலைச் இந்தினா - ரரூமறை யந்தண னா? கூறினா - னொருகரிக் கோடி£ 
ழிருந்த வுள்ளடி. - மிருகரிக் கோடமே லிருக்க வுற்றதே.” எனவும், '*கழைச்சி 
லை யிவன்கரி சாலச் சோழனென்-றழைச்தனர் கடமையு மாறி லொன்றுகொண்- 

டொழித்சனன் றுயொலா முலகம் யாவையும்-பிழைசக்தன பகைமையும் பிணிபு 
மற்றவே.” எனவும்வரும் செவ்வர்திப்புராணத இருவிருத்தங்களாற்றெளிக, (௯) 

வன்னிமடைப் பளனியோணனொன்றாக வரவழைக்தாள், 

பன்னியசா விரிமணல்வாய்ப்,பாவையை ன் கேள்வனெலுங்ச 

கன்னியாச ளொடுமபோகா டிீரைகமையா வகைகாத்தாள்ஈ 
பொன்னனையார் பிறர்தபதி பூம்புகார்ப் பட்டினமேட 

(டு-ள்.) வன்னிமாமும் மடைப்பளியும சாட்டியாக வரவழைத் தவளும், 

கூறப்பட்ட காவிரிக்கரையிஓள்ள மணலாற்செய்த பாஉையை நின்கணவனென் 
றுராத்த மாதர்களோடும் போகாதவளாய்த் சனக்கிட்ட தீனாச்6 லைக்கு அழிவு 

வராமற் காத்தவளுமாகிய இருமகட்கொத்தவர்கள்பிரக்த ஈகரமாவ.து காவிரிப்பூம் 
பட்டினமாகும்-- எ-று, 

சாவிரிப்பூம்பட்டின ச்இற்பிறந்த ஒர்மாது இளமையிலேயே மாதாபிதாக் 
களை இழந்தவளாய், அங்குள்ள ஒர்தேவாலயத்திற் றிறாப்டணிசெய்து காலங் 

கழித் துவருகையில், அவ்வூர்வழியாக யாத்திரைவர்த வேற்றாரானொருவன், அத் 

தேவாலய தரிசனத்திற்காகச்சென்று தரிசனஞ்செய்து திரும்புகையில், அப் 
பெண்ணின் ரூபலாவண்யத்சையும் ஒழுச்சச்தையும்நோக்கி, அவண்மீது காதல் 
கொண்டு அவ்வாலயப் பரிசாரகர்முதலியோரால் அவளது விர்த்சார்தத்தை 
யுணர்ந்து, இவளை எவ்வகையேனும் மணமுடிக்க வேண்டுமென்றும், சனக்கு 
முன்னுள்ள மனையாட்டிபால் வெகுராளர்கப் பு.த்திரப்பே நில்லையேயென்றும் 
௧௫, ௮ங்குள்ளார்க்குத் தன்கருத்தைத்தெரிவிச்ச, அவ்வூரவர் வெகுராளாகச் 
தக்சமணவாளன் இடைக்காமையால் வருந்தியுள்ளோராகலின், உடனே அதற் 
இணங்கித் தேவாலயத்தின் மடைப்பளிக் கருகலிருக்த வன்னிவிருட்சத் தினடி. 
யில் மணப்பா சரலங்கரித்து வதுவைமுடிக்சனர், அதன்பின் அம்மணவாளன்



பூம்புகார்ச்சருக்கம். ௨௯ 

சன ததேவியை அழைச்துக்கொண்டு சன்னூரித்சேர்க்து அங்குத் சன்மனை 

யின்சணுள்ள ருதன்மனைவி.புடனே இச்செய்தியைக்கற, ௮வள் இத கேட்ட 
வுடனே சினந்து, இஉள்யாரோ வைப்பாட்டியேயொழிய மணவாட்டியாகாள்; 
இவள் உள்ளேவரலாகாசென்று மறத்சனள். அப்போது அக்காவிரிப்பூம்டட்டி, 
னத்துப்பெண் மனங்கலக்கி, ஓ வெபெருமானே ! அடியேன் இத-காறும் உமக் 
குச் திருத்சொண்டுபரிந்ததம் கற்பின் நிலைமைசஉருதிராந்சதம் உண்மையா 
யின், யான்மணம்புரிர் தகொண்ட டர்சர்சருஇலிருந்த ௨ன்னிவிருட்ச மும் ௮சன் 
சமீபத்திருந்த மடைப்பளியும் ஈண்டுகந்து சான்றுஉரடேண்டமெனப் பிரார்த் 
இச்சு, அவ்வாறே அவளது கற்பின் மேம்பாடு விளங்குமாறு அ௨வன்னிமாமும் 
மடைப்பளியும் சான்றுகடறிற்றென்பத, ௮ந்ககர்ச் சரிதமாகலின், ௮, னை விளக்கு 
வான், “௨ன்னிமடைப் பளியோடு சான்றாக வரஉழைச்தாள்” எனவும், மேர்படி 

காவிரிட்பூம்பட்டினத்திற்பிநந்த ஒர்மாதை மணக்தமணகாளன் பொருண்மேற் 
பிரிசலாகச் சென்றபோது, தன்காதவியைகோக்கி யான்வருபளவும் பிறபுராட 

ராப் பாராஇருக்குமாறு யான் ஓர்தீரையிட்டூேப்டோவேன்; நீ ௮சர்குள்ளாகவே 

யிருர் தகொண்டு சாதியரால் உனக்குவேண்டுவவற்ரைப் பெற்றுக்கொண் டி.ருக் 
கக்கடவையெனம் கட்டளையிட்டுத் தீரைகட்டிப் பாக்கியர்கட்கும் அல்வா 

றே கட்டளையிட் டயற்பதிக்கேகென். அவன்கட்டளைப்படி. சரைக்குள்ளிருக் 
கும் தலைவியின்கற்டைப் பரீட்டுக்கக்சொடட்கிய பாக்கியர்கள், சின்ஞட் 
சென்றபின் ஜோர்ராள், காவிரிக்கரையின்கணுள்ள women வோர்டாவை 
யைச்செய்து திரைக்குவெளியில்நிறுத்தி, இதோ உனத கணவர் வந்திருக்கின்ற 

னர் இட்டோத நீ வெளியில்வாலாமென் றனழைக்கவும் ெளியில்வராசவளாய் 
உள்ளிருந்த கற்பின் மேம்பாட்டால், அக்காவிரிஷவெள்ளம் பெருகியகாலச்தும் 
அவளிருக்குமிடத்சையழிக்காமல் அசைச்சுழந் துகொண்டு டோகும்படிசெய் 

தாள், அ.சன்பின் அவள்கணவன் தான்சென்றஅலுஉலைமுடி தீதுக்கொண்டுவந்து 
பார்க்கையில், காவிரிப்பெருக்கால் மற்றையகட்டிடங்கள்யாவும் அழிந்தும் தன 
காதலியிருக்ச கட்டிடமாத்திரம் ௮ழியாஇிருக்சச்சண்டு ௮௨ளது கற்பின்மேம் 
பாட்டை மெச்சிெனவஞாய்த் தனதுற்றவத்தை வியந்து முன்னிலும் மிச்ச பிரி 

யத்துடன் வாழ்ந்தானென்பது அந்நகர்ச் சரிசமாகலின் ௮ஃனைவிளைக்குவான், 
பன்னியகா விரிமணல்வாய்ப் பாவையைநின் கேள்ளனெனும் - கன்னிய௰ர்க 
சளொடும்போகா டிரைகரையா வசகைகாத்தாள்”” எனவும்கூறீனர். இச்சரிதங்க 
ஞண்டென்பசை, “வன்னிமரமு மடைப்பளியுஞ் சான்றாக - முன்னிறுத்திக் 
காட்டியமொய்குழலாள்பொன்னிக்-சரையின்மணற் பாவைநின் கணஉனாமென்- 
றுரைசெய்த மாதரொடும் போகாடிராவர் - தழியாது சூழ்போக வாங்குந்தி 

நின்ற - வரியா ரகலல்குன்மாதர்” என்னும் சிலப்பதிகொரம் வஞ்சின மாலையானு 
முணர்ச. (௪0) 

பாயடிமாறமுள குழவிவிழது கன( 

யாவலின்விழ்த் தேற்றெடுத்தா எயலவனோக் கங்கண்டுஃ£ 

மேவிஞள் சூரக்குமுகம் விடிடையோன் வரவிடுத்தரள் 6 
பூவின்மெற் பி ற்ந்தப இ பூம் பகா ப் பட்டின மேட்



ூ௰ பட்டணத் துப்பிள்ளையார்புராணம் 

(இ-ள்.) தன்று சசகளத்தியின்குழந்தை கணெற்றில்விழுர்சவுடனே தன் 
குழர்தையைபும் ணெற்றிற்போட்டுவிட்டு இரண்டும்மிசக்க எடுத்தவளும், அய 
லானொருவனது பார்வையைச் தெளிந்து குரங்குமுகமடைந்தஉளாய்த் சன்ம 
னைக்குரியகன்வர அம்முகத்தைவிட்டவளும், இப்பூவுலகத்தின்மீது பிறந்த ஈ௧ர 
மாவது சாவிரிப்பூம்பட்டினமாகும்.--எ-று, 

காவிரிப்பூம்பட்டின த் இிற்பிறந்த மற்றோர்வனிசை, சன தசசகளத்தி 
யின்குழர்தை சவறிச் ணெற்றில்விழுந்சவுடனே சன்னையொத்சாள்மகவின்றி 
யிருக்க தான்மாத் சிரம் குழந்தைவைத்திருக்ககாமோகடென் ரெண்ணீத் தாம 

யாமல் சன்குழர்சையைபும் ௮ம்சிணெற்றிலேயே டோட்6விட்டனள். ௮2 கற் 
பின் மேம்பாட்டைபும் ஈல்லெண்ணர்சையும் வியந்த கடவுளருளால், இருகு 
ழர்சைகஞம் ௮க்ணெற்றின்மேல் உயிர்பிழைத் து மிதக்கக்கண்டு எடுத்சனளெ 

ன்பதும், அப்பட்டின தீஇர்பிரந்த மற்றோர்மாது தன்சணஉன் அயலூர்க்குச் 

சென் நிருப்பதுணர்ச்ச ௮யலானொரு௨ன் தன்னை நோக்குகின்ற காமப்பார்வை 

யைத்செளிந்து, தன்சணவன்வருமளவும் சனக்குக் குரங்குமுகம் வரும்டடி. சி 

இத்துப் பெற்றுக்கொண்டு, கணவன்வர்சவுடனே அம்முகத்தைட்போக்கித் சன் 
னியற்கை மூகடைந்தாளென்பதும் ௮க்ககர்ச் சரிதங்களாகலின், ௮அவற்றைவி 
எம்குவான், ''கூவவிற்போய் மாற்றாள் குழலிலிழத் சன்குழவி - யாவலின்வீழ்த் 
தேற்றெடுத்தாள்.” எனவும், அயஉவனோக்கங்கண்டு - மேவிஞள் குரக்குமுகம் 

வீடடையோன் வரலியுத் தாள்” எனவும்கூறினர். இச்சரிதங்களுண்ே டன்ப 

தை, “இ.வாயாய - மாற்றுள் குழவிவிழச் சன்குழவியுங் கிணற்று - வீழ்த்தேற் 
றுக் கொண்டெடுத்த வேற்கண்ணாள் வேற்றொருவ - னீணோக்கங் கண்டி நிறை 
மதி வாண்முகத்தை,த் - தாஜோர் குரக்குமுக மாகென்று போன - கொழுஈன்வர 

வே குரக்குமூக நீத்த - பழுமணியல்குற்பூம் பாவை,” எனனும் சிலப்...இகொரம் 
வஞ்செமாலையினும் காண்க, (௧௧) 

முற்றாத முலைபிருவர்,முத்துவண்ட லாடிடத்துட்- 

பெற்ருற்றா, மாண்பெண் பிறா மணஞ்செய் யாவண்ணஞ் 

சொத்றார்கள், பிறந்தபெண்,ணூயகனைத் FIs Lom Sir erg 
பொற்ரூமம் பிறந்தபத பூம்புகார்ப் பட்டினமே,/ 

(ட-ள்.) முதிராத சனங்களை.புடைய மகளிர்களிருவர் முத் துகச்களேக 

கொண்டு வண்டலாட்டயர்கையில், தாமிருவரும் ௮ண்பெண்என்னும் இருபான் 

மகவைப் பெற்றார்களாயின் , ௮௨லிருவர்ச்கும் வேறிரா௨ரை மணம்முடிக்காசபடி 
பேசிக்கொண்டார்கள். அ௮ஃ்விருவரில் ஒருத்திக்குப் பிரந்தடெண் மற்றொருத் 
க்குப் பிறந்சமுடவனாகிய சாயகனை த் சலையிற்குமடசாள். ௮.ச்சகைய கற்புள்ள 

பொன்மாலைபிறந்த ஈகரமாவது காவிரிப்பூம்பட்டினமாகும்.---௭-று, 

காவிரிட்பூம்பட்டினத்திற் பிறக் இரண்டுபெண்கள் சிறுயதில் முத 

தும்களைச்கொண்டு சிற்றில்விளையாடும்டோது, சம்மிருவருக்கும் ஆண்பெண் 

என்னும் பாற்பகு இப்படி. மசவுண்டாமாயின், அவ்விருவர்க்ருமே மஎணம்முடி.ப் 

போமென்ற பெ௫க்கொண்டார்கள், பிறகு அல்விருவர்க்கும் பருஉம்பாய்த்து



பூம்புகாச்சருக்கம், ௩௧ 

மணம்முடிந்து புத்திரோற்பத்தியாய்த் சாங்கள் பேசிக்சொண்டவாறே ஆண் 
பெண்என்னும் இருபாற் பகு இப்படியேபிரந்சன. ஆயீன், அப்புத்தீரன் மடவ 
-னாயிருந்தமையைச்சண்ட பெண்மகவீன்றமாது, சனதகாசஉனைநோஃ9, கான் 
சிறு௨உய தடன் வண்டலாட்டயர்கையில் இவ்வாறு பேடிக்கொண்டத ண்டு; இப் 
போது அப்பிள்ளே முடமாயிருச்சின்றதேயென்று இந்தித்து வருந் தன்றே 

னென்றுரைாக்க, எப்போது ஈமதுசாய் ௮வனுக்கென்றனாத்சாளோ gt Cries 
அவர்மனைவி யாயினோமெனச் இர் சத்தஉளாய், சச சச்சைக்கேட்ட ௮வள்பத் ரி 

யாதியபெண் சற்றும் தரியாத௨ளாகக் கோடியுடையுத்திக்கொண்டு கூர்தலைவா 

ரிச்சொகுசாகம் கட்டிச்சென்று அப்பு,சல்வனை த் சன்சலையிற் சுடர். த நின்றனள் 

என்பது அம்5நர்ச்சரிசமாகலின், ௮. னைவிளச்குமான், முற்றாச முலையிருவர் 
மூத்துவண்ட லாடிடத்துப் - பெற்றாரா. மாண்பெண் பிநர்மணஞ்செய் யா 

வண்ண ஞ்-சொற்றார்கள் பிறந்சபெண் ளாயகனை த் தலைசுமற்சாள்” என்றார். இச் 

சரிதமூண்டென்பானை, விழுமிய - டெண்ணறிஷென்பது பேசைமைச்சே 

யென்றுளாத்த - நண்ணறிவி னோர்நோ்க நோக்காசே-யேண்ணிலேன்-௨ண்ட 
லயர்விடத்தி யானோர் மகட்பெற்றா - லொண்டொடி. நீயோர் wai. bp 

கொண்ட - கொழுஈனவ ரரக்கென்றி யானனாத்ச மாற்றங் - கெழுமி யவளு 

ராப்பச் கேட்ட விழுமத்தாற் - சர்ரைநோய்கூறுந் திருவிலேற் கென்றெடுத் 
துத் - தடைக்குத் சாபுரைப்பச் கேட்டாளாய் - முந்தயோர் - கோடிக் சலிங்க 
மேடுதீஇச் குழல்கட்டி-ரீடிச் தலையை வணங்கித் தலைசமர் த-வாடகப்பூம்பாவை,? 

என்னும் சிலப்பஇகொரம் வஞ்சினமாலையானுமுூணர்க, (௧௨) 

கன்னிகர்தோட் காளையர்கைக் காசேனுங் கற்புடை யே 

னென்னுமொரு மனைத்தொழும்பி யேனையர்கற் பாருரைப்பார் 
நன்னகரத் இயல்பாற்போ ஈதியிசெனத் தெற்கேகும் 

பொன்னியுடைப் படைத்தவள்வாம் பூம்புகார்ப் பட்டினமே. 

(௫இ-ன்.) மலையையொத்த புயங்களைபுடைய அரசகுமாரர்களின் கையி 

ளுலீயும் பொற்காசாயினும் எனத கற்பையழிச்ச மாட்டேனென்று தர்வீட்டின் 

அடிமைத்தொழில் செய்ப௨ள்கூறுவாளாயின், மந்நையருடைய கற்பின்வன் ' 

மையை எவர்கூறுவர், சிறந்தரகரத்தி னியல்புக்கேர்கப்பாய்கின்ற ஈதிமீசென்று 
ரைக்கும்படி. தென்றேயங்களிற்செல்லும், காலிரியின் உடைப்டையடைத்த 

காளிவீற்றிருப்பதும் காவிரிட்பூம்பட்டினமேயாகும்,--௪-று!, 

உலகத்திற் கற்பிழட்டோர் பெரும்பாலும் பொருளிச்சையா னாகலானும், 

அத்தகைய பொருளிச்சை மிகவறியோர்ச்கே இன்றியபையாதாகலாஷும், அத் 
தகைய வறியோர்களள்ளும் ஒருவர்வீட்டில் ௮டிமைத்தொழில் புரிவோரின் 

மேம்பட்ட வறியோரின்ராகலானாம், அந்நிலைமையவாய்ந்த ஐர்மனைத்தொழும்பி 

யும், அரசகுமாரர்க ளீடின்ற படொற்காசுக்கும் எனதகற்பை பழிக்கேனென்ப 
ளாயின், அந்ககரத் துள்ளார் கற்பின் மேம்பாட்டை யாவர்கூறுரொன்றனர். இச் 

தகைய அச்சகரச்சிறட்புகளனை த்தையும் உடமொழிக் காவிரிப்பூம்பட்டின ச்தப் 

புராணச்திற் பாச்சக்கூறியுள்ளளவொன முதியோர்மொழிவர், (௧௩)



௩௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

ச் ட வறு, 

புயலோங்குஞ் சையகரிப் புறத்தில்வெண்கா விரிபனகன் புரி 
இற் போரது, வயலோங்குஞ் சோணுட்டு மன் னுயிருண் டின்புறவோ 

மாலுச் கேலு, மிபலோங்கு மனையாக விருப்பதற்கோ கடலாட 

வெண்ணி போதன், னயலோக்கும் பூம்புகார்ச் சங்கமுகத் துறையாகி 

யமர்ர்ச தன்றே, 
_ (@-dr.) மேசமண்டலமளவும் வளர்ச்துள்ள சையகிரிப்புறத்தில் சோன் 

றும் வளவிய காவிரிரதியான.து, ௮ திசேடனுடைய நாகலோகமளவுமாழ்ர் து, 
வயல்கள் விசேடித்த சோழகாட்டின்கண்வாழும் ஆன்மகோடிகள் புடத்துச் சுகம் 

பெறுதற்கோ, தஇருமாலுக்குப் டொருந்திய தன்மைமேம்டட்ட இருப்பிடமாக 
இரப்பதற்கோ, கடலின்ஞூழ்குதற்முக் க நதியோ, தனச்கரடல் விளப்குகின்ற 

காவிரிட்பூம்பட்டினத்திலே சங்கமுகத் துறையாடியிருர்த து.--௭-று. 

காவிரிஈதியி னுற்பத்து ரையஇிரிப்புறசதாகலின், ''புயலோங்குசைய 
இரிப்புறத்தில் வண்காவிரி” எனவும், ௮.து ஏனையஈதிகளினும் மிர்கதழமுடைசத் 
தாகலின், ''பனகன்புரததிர்போந்து” எனவும், நீர்களக்சாற் கழனிகளை மிகு 
இிபுமுடையது சோணாடாசகலின், “வயலோங்குஞ்சோணாூ” எனவும், சைய 
'இரிப்புறத்துச்தோன்றிய காவிரி ஏனைய இடங்களிற் றஙகா ஐ ௮ச்சோணுட்டி 
லேயே சங்கமுகத்துறையா யமர்க்தசால், “சோணாட்டு மன்னுயிருண் டின்புற 

வோ” எனவும், அத். நுறையிற் சங்கங்கள் மிச்கிருத்ரலானும், பால்போன்ற 

வெண்ணிறமா யிருத்சலானும், *மாலுக்கேஓு-மியலோங்கு மனையாக விருப்ப 

தற்கோ” எனவும், ௮த் தறை ௮ங்குரின்றுமசென்று கடலிர்கலத்ச வால், “கட 
லாடவெண்ணியோ” எனவும் கூறினர். சோணாட்டில் கெல்வயல்கள் விசேட 
மிருச்சலிஞானன்றோ, “வேழ முடைச் து மலைநாடு மேசக்க-சோழ ௨ளகாடு சோ 

றுடைத்து - பூழியகோன்-றென்னா் முத்துடைத்து தெண்ணீர் வயந்ரொண் 

டை - சன்னா சான்றோ ர௬ுடைதது.” என ஒளலைட்பிராட்டியாரு மருளினர், 
இக்ஈஇி சையமால்வரையினின் நுர்பத்தயாமென்பசையும், அக்காவிரியே கவி 
ரிப்பூம்பட்டினத்தை வளப்படுத் துமென்பதையும், '*சையமால் வரைபயி றலை 
மைசான்றது - செய்யபூ மகட்குநற் செவிலி போன்றது - வையகம் பல்லுயிர் 

வளர்த்து மாடொறு - முய்யவே சுரந்தளிச் தூட்டு நீரது,” என்றும், “சென்னி 

வெண்குடை நீடஈபாயன் இருக்குலம்புகழ் பெருக்கெ சிறப்பின் - மன்னுசொல் 
புகழ் மருசநீர்நாட்டு உயல்௨ஊளந்தர வியல்பினி னளிச்தப் - பொன்னி ஈன்னஇ 

மிச்சரீர்பாய்ந்து புணரிரன்னையும் புனிசமாச் குவதோர் - ஈன்னெடும் பெருக் 
தீர்த்தமுன்னுடைய BUCA OTB) வளம்புகார் நகரம்,” என்றும்வரும் அருண் 

மொழித்சேவ ரமுதவாக்காஜந்செளிக, (2௪) 

இன்னபொன்னி மன்னுபலை* கார௫லு மாரமும்போ ரிபத்தின் 
கோடு, மின் னுமணி களுமபொன்னுஞ செழுஈதேலுங் கொழுங்கனி 
யும் விரைமென் பூவும, பன்னரிய பலவஎனுங் காவிரிப்பூம் படடினத் 
அப் பரப்பவாக்கு, யக்ஈகரங் கல்வளத்தால் யாவருக்கு மள்ளியள்ளி 
யளிக்கு மாலோ,



பூம்புகாசசருக்கம். (iM 

(இ-ள்.) இவவாருகிய காவிரிர சியினாலே நிலைபேரன மலைகளிலுள்ள 
கருநிறங்கொண்ட அடிற்கட்டைகளையும், சந்சனக்கோகெளையு ம, போர்புரியும் 

யானை த்தந்தங்களையும், விளக்கமுள்ள இரத்தெனங்களையும், பொற்பொடிகளை 

யும், செழிப்பானதேனையும், கொழுமையான பழங்களைபும், மணமுள்ள 
மிருதுவான மலர்களையும், இன்னும் சொல்லுதற்கரிய பலவளப்பஙகளையும் கா 

விரிப்பூம் பட்டினத்துள்ளோர் விசேடமாகப்பெற்று, அந்நகரத்திலுள்ள சழுதி 

இரவளப்பதீதினாலே எவர்களுக்கும் அள்ளியள்ளிக் கொடுப்பார்கள்.--௭-று, 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற் காவிரிகதி சங்கமுகத அறையாயிருத்தலின். 

அந்நஇ யடித்துக்கொண்டெரும் அடற்கட்டை சக் ஈனக்கட்டை யானைத்தந்சம 
இரத்தினம் டொற்பொடி சேன் ஈனி மலர்என்னும் இவற்றடனே இன்னும 

பலவளப்பங்களையும் சமுத்டிரமார்க்கமாய்க் கப்பலிலேற்றி டெகுதூரத்துள்ள 

பலதேயத்தாரும் அனுபவிக்கும்படி. ௮க்நகரத்தார் கப்பல்வியாபாரம் செய்வார்க 

ளென்று விளக்குவான், “*அர்நகரங் கடல்வளத்தால் யாவருக்கு மள்ளியள்ளி 
யளிக்கும்.” என்றார். ஆல்-இ-அசைகள், காவிரியின் சங்கமுசச் துறையிருக் 

கும் சாரணத்தினாற்றான் அற்ககர்க்கும் காவிரிப்பூம்பட்டினம் எனப்பெயர் வழங் 
இற் றென்பாருமுளர். (௧௫) 

முடக்கபெபா டகக்குனிப்பிற் பற்பலதீ வினிற்பொருள்கள் முகந் 
து நீர்து, யெடுக்குமஸி காவாய்கள் நரவாய்கள் பபுகலரிதா மெழிற் 

பட் டாடைக், தடக்கொரக ளசையளிசைக் காலேக அடந்தள்ளத் 

தள்ளா டாம, னடக்குமிடந இருக்தேரிற் போற்றேவ மொழுக்கருள 

னட்ட லாமே, 

(௫-ள்.) ஊளைத்தபாடகமென்னும் ௮பரணச்தின் வளைவைப்போல, பத் 

பல திவுகட்டாச்சென்று ஆங்காங்குள்ள வஸ்துக்களை நிரப்பிக்கொண்டு கடலைக் 

கடந்துவருசின்ற அழகிய மரக்கலங்க ளிவ்வளவென்று பலராக்களாலும் பலவாய் 
களாலும் கூறுதற் கருமையாகும். அழகிய பட்டுவஸ் இரத்தாலாகிய விசாலித்த 

கொடிகளசையவும் காற்றின்வேகத்தாற்செல்லவும் வடத்தைத்தள்ளவும், அம் 

மரக்கலங்கள் ௮சையாமற்போகின்ற துறைமுகத்தை, அழகிய இரதத் தின்... மற் 

கடவுளெழுந்தருளுமிடச் இற்கொப்பாகக் கூறலாம்.--எ-று, 

கடலில் மரச்கலங்கள்செல்லுசையிற் சி௦ பிரானெழுந்தருளிய இரதத 

தைட்போன் நிருச்னெறதென்று, அத்தேர்க்குள்ள கொடிகளும் உடமும் இம் 

மரக்கலங்கட்கு மிருத்தலை யுவமித்துரைத்ததுமன்றி, மரக்கலம் செல்லுவதற் 
கும் காற்று உதவியாவதுபோல் இரதம்செல்லுவதற் குருளைகள் உதவியா 
மென்று லேடைப்பொருள்பட, “*விசைக்காலேக.” எனவும்கூறினர். (௧௯௬) 

போற்றுமள காபுரியு முயருமம ராபதியும் பூமபு கார்க்குத 

தோற்றுறையு மாறுபெரு தேக்கறுமாற் பானா சோதி சாக [ர்க் 

ராற்றலிடங் கொண்டிருந்தார் சிவஞான வெண்காட riots sr ரன்னே 
கேற்றகிறை குபோனையும வசசிரவா எனையு5க ரிசைக்கொணாதே,



௩௪ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம 

(இ.ள்.) யாவராலும் து.இிச்கப்பவெதாசய குபோபட்டினமும் அதற்கும் 

மேம்பட்ட, தேவலோகமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்குத் தோல்வி.புற்று வ௫ிக் 

கும். ஏ.இிராகநிற்றற்கேலாமல் ௮வமானமடைடயும், அமுசேச்சுரரொன்னும் சோதி 
சொருபராகிய சிவபெருமான் ௮ரஈசரையே தமச்குவிருப்பமுள்ள இடமாகச் 
கொண்டு வீற்றிருந்தனர். அன்றியும், சிவஞானமுடைய இருவெண்காடரும் 

வீழ்றிருந்தார், ஆதலால், அ௮க்ஈகரத்ெர்க்கு மேம்பாடுமிக்க குபோனையும் வச் 

சரொயுதனாயெ இந்திரனையும் ஒப்புக்கூறலாகா.து.--ஏ-று, 

நிலவுலநத்திற்ெர்தது அளகாபுரி.பும் அதனினும்சிறக்தது தேவலோக 

மூமாசலின், ''போற்றுமளகாபுரியு முயருமமராபதியும்,” எனவும், அவ்விரண 
டும் காவிரிப்பூம்பட்டினமுள்ள இர்நிலவுலசத்தார்ச்குப் புலப்படாமல் மறைந்த 
ருச்தலின், *:பூம்புகார்ச்குத் தோற்றுரையும்,” 
ளும் வெகுகாலமாய் மறைந்தஇிருத்தலின், “*ஏக்கறும்.” எனவும், ௮ண்டானும் 

அடிமையுமாகிய அமுதேச்சுரரும் திருவெண்காட்டடிகளும் இர்சகரத்திருத்ச 
வின், அவவிருவரையும் தரிசிக்கப்பெற்ற இந்ககரத்தார்க்கு, முற்கூறிய அளகா 
பாரி அமராபடிஎன்னும் இரண்டின்தலைவர்களாகிய குபேரனை,பம் இக் இரனையும் 
ஒப்புக்க.றலாகாதென்பார், ““பானாசசோதிரொத ராற்றலிடங் கொண்டிருந்தார் 
வஞான வெண்காட ரமர்ச்தா ரன்ஜேோர்க் - கேற்நநிறை குபேரனையும் வச் 
Aran ளனையுறிக ரிசைக்கொணாதே.” எனவும் கூறினர், (௧௪) 

எனவும், அவ்விரண்செகரங்க 

செய்ய றப் பவளவலலி மவுலிமணி கண்டமெண்டோ ட் டிருர்சு மேவு 

மையனுறை பல்லவனீச சரமுமவிர் வரிபிரச வமுத மாந்தி 

மையலிசை த தேளளிக்குற் குளிசோலை நிலைமலிய வளமா டஞ்சூழ்ர் 

அய்யுகெி தருஞ்சாயா வனமுமவன் கோயில்களு மொளிரு மாலோ. 

(௫-ள்.) அக்காவிரிப்பூம்பட்டினத் இற்கருகில், செக்கிறமுள்ள பவளக் 
கொடிபோனற கடைமுடியும் நீலகண்டமும் அஷ்டபயங்களும் செப்பமாம்படி. 
பொருந்திய சிவபெருமான் வீற்றிருந்தருளும் இருப்பல்லவ னீச்சரமென்னும் 
இருப்பதியும், விளங்கு்ற வண்டுகள் தேனென்னும் அமுதத்சைக்குடித்து, 

மயச்ரசதினாலே இசையாகிய தேனைச்கொடும்கின்ற குளிர்ந்தசோலைகள் நிலை 

பேறாக விர்த்தியாகச் செல்வமுடைய மாளிகைகள் கா ந்றிசைகளினுமுள்ள,ஆன் 

மாக்க ளீடேறும் மார்க்கத்தைப் பாலிப்பதாகய சாயா௨னமும், இன்னும் சவ 
பெருமானுக்குரிய ஆலயங்களும் விளங்கும்.--௭-ற, 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்கருகில் திருப்பல்லவனிச்சரமும மற்றும் சிவா 

லயயகள்பலவுமிருக்சன்றனவென் நுணர்த்தியவாறறிச, (௪௮) 

வெள்ளிமலை பொன்மலைதூ மணிமலைகள் வெண்காடர் விட்டி னிட்_. 

வொள்ளியசோ தஇியரிவரை யாட்கொள்வா னாளாகி யுவந்து வந்தார் 
தெள்ளியாா மவர்க்கிவைக ளூளவேலு மிங்கிருக்கச செய்தார் போலு 
புள்ளினொலி மலைசோலை வேஃவொலி பலைசாலைப் பூம் புகாரே. [i



பூம்புகார்ச்சருக்கம். n&) 

(௫-ள்.) வெள்விமலைகஷம் பொன்மலைகளும் சுத்தமா௫ிய அரதனமலை 
களம் வெண்காட்டடிகளின் மனையிற்சேர்த்த, விளச்கமுள்ள சோதிசொரூப 
ராகிய சிவபெருமான் இவ் வெண்காட்டடிகளை யடிமைகொள்ளும்பொருட்டு 
மானிடவடிவெடுச் தெழுந்தருளினர். மெய்ஞ்ஞானச் தெளிவினராசிய வெண் 

காட்ட்டிகட்குப் பூர்வமே இவைகளுள்ளனவேனும், இர்சகரத்இிற் செல்வமலிர் 
இருப்பதற்காக அவ்வா றியற்றினர்போலுமென் நுளாக்தத்தக்கது, புட்களின் 
ஒசை விசேடிச்ச சோலைகளை.பும் வேசகோஷ்டம் விசேடி த்தசாலைகளையுமுடைய 

காவிரிட்பூம் பட்டினமாகும்.-- எ-று, 

இருவெண்காட்டடிகளை யடிமைகொள்வதற்காக அவருக்கு வேண்டிய 
வெள்ளி பொன் ௮ரதனம்என்னும் இவற்றை விசேடமாக அவர்க்குப் பாலித்த 

தவபெருமான், மீண்டும் தாமே மானிடவுருச்கொண்டு மெழுந்தருளினராக 
லின் காவிரிட்பூம்டட்டினம் மிக்க சிறப்புடைத்தென விளக்சியவாறறிக, ஆயின் 
பட்டினத்தடிகள் பூர்வசன்மத்திற் குபேனாகலின், அடிமைகொள்ளவந்த தவ 

பெருமான், அவரைச் செல்வ மனுபவியாதவராகக் ௧௫௫, இவ்வாறேனளித் 
தனரொன்னின், அ௮ற்றன்று, அடிமைசெய்யப் புச்கோர் முனிவனும் ௮௬ 

நிதியமின்றெனின் அவலமாமாகலானும், இஃஉர் அவதரித்த க்ஷேத்திரம் என் 
றும் செல்வம் நிறைந்திரூக்த வேண்மொமலானும் அவ்வா நீர்சன மென்பார், 

தள்ளியரா மவர்க்கிவைக ஞளவேனு மிஙடிருக்கச் செய்தார் போலும்? என் 

றனர். முனிவர்ச்கும் பொன்வேண்டுமென்பதை, “'மூனிவரு மன்னரு முன்னுவ 
பொன்னான் முடி.புமெனப் - பனிவருங் கண்பர மன்றிருச் இற்தம் பலமணை 

யாய் - துணிவரு நீர்மையி தென்னென்று நீர் தெளித்தளிப்ப - ஈனிவரு நா 

ளிது வோவென்று வர்இிக்கு ஈன்னுசலே.”” என்னும் தருக்கோயையாரானும் 

தெளிக, (௧௯) 

கொள்வார்தம் பேரோதசை கொடுப்பார்தஞ் சரோதை குளிர்சங் னேற 

வெள்ளாரக் கருங்கடலி '2னாையினை விழுங்கியிரு விசும்பி னோங்கு 

முள்ளாருஞ் சிறுவிதி பலசாதிச் தொழிலோதை யொழிவி லாவாம் 

பொள்ளாத நாகமணி யகங்கடொறும் விளக்கொளிரும் பூம்பு காசே. 
ச் 

(-ள்.) அர்ஈகாத்தின் ஆவணவிீதிகளில் வஸ்துக்களை வாங்குவோ 
ரூடைய பெருங்கோஷ்டமும், லிற்பவர்களின் சிறர்தகோஷ்டமும், குளிர்க்த 

சங்குகளீன்ற முத் துக்கணிறைந்த கருநிறச் சமுத்திரகோஷ்டத்தை யடக்டிப் 

பெருமைமிக்ச தேவலோகமட்டும் விளங்கும், அற்சகரத்இற்குள் நிறைந் 

அள்ள சிறியவீதிகளிலே பற்பலசாதியார் தத்தமக்குரிய தொழில்களை , 

இயற்றுதா லுண்டாகும் கோஷ்டமும் ஒழிவற்றதாகும், துவாரமிடாத நாக : 

ரத் இனங்களே வீகெளிலெல்லாம் விளக்காக எரியத்தக்கது சாவிரிப்பூம்பட்டின 

மாகும்... எஃறு, 

எனவே அக்காவிரிப்பூம் பட்டினத்துள்ள அவணவீதிகள் தொழிலாளர் 

விதிகள் பொருளாளர் வீ௫ிகள்என்னும் இத்தகைய விதிகளின் இறப்பு 

ரைத்தபடி, (2.0)



௩௭௬ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

ராரதனாரிசைமடர்தை யிசையமுதஞ் செவிவார்ப்ப நயந்து கேட் 

போன், வரரணங்குர் துணைமுலையா ஞருப்பவொ ராதிருக்கும் வண் 

ணங் கண்ணிக், ஏிருலரின் மானிடமா மகளாகப் பிறக்கவெனத் 

தேவர் கோமான், போரியைந்ச சாபமிட மாதலமியா யவளபிறக்த 

பூம்பு காரே, 

(௫-ள்.) சாரசமகாமுணிவரும் நாமகளும் இேதமென்னும் அமுதத்தைச் 
செவிவழியாயூட்ட விரும்பிச் தரவணிப்போனா௫ய இர் திரன், கச்சுவருக் தூன்ற 

இரண்டு கொங்கைகளையுடையாளாகிய ஊர்௨௫), ஓர்நாள் தன்சபைக்கு வரா 
இருப்பதைச்சிந்தித்து, இறப்புற்ற நிலவுலகத்தில் மானிடப்பெண்ணுய்ப் பிறக் 
கச்,டவாயென்று கொடுமையமைந்த சாபங்கொடுக்க, அவ்வூர்வசி மாதவி 

யென்பவளாகப் பிறந்ததும் காவிரிப்பூம்பட்டினமாகும்.--எ-று, 

மணிமேகலையின்றாயும் சண்ணடியின் மாற்றாளும் கோவலனென் 

போன் அபிமான பத்தினியுமாயிருந்தவள் மாதவி, இதனைச் இெப்பதிகாரம் 
மணிமேகலை வகந தாமணி என்னும் இவ்விலக்கெங்களிற் பரச்சக்சாணலாம்.() 

தெய்வமகண் மானிடமா மகளாக மானிடப்பெண் டெய்வ மாகச் [னா 
செய்தவன்வா சவனென்னக் கண்ணகியை விமானத்திற் சேர்த்தி யன் 
டெய்யகண வனைச்சேரச் சேரத்தினன்மு னன்னமா துறைந்த வூராம் 

பொய்யுரையா மாந்தர்களி யிறும்பூது நிறைந்தேறும் பூம்பு காரே, 

(௫-ள்.) தேவமாதை மானிடமாதாகவும் மானிடமாசைத் தேவமாதாக 

வும் செய்தவன் இர்நிரனேயென்று உலகத்தா ருரைக்குமாறு, கண்ணகியைத் 
செய்வவிமானச்தேற்றி, அவளுடைய தூய்மையமைந்த பத்தாவைச் சேரும்படி 
சேர்த்தான். அகற்குமுன் ௮க்கண்ணகி வ௫த்தவூராவது, பொய்பேசாத ஈத் 

இயவான்கள் களிப்பும் ஆச்சரியமும் மேம்பட்டுக் குடியேறுகின்ற காவிரிப்பூம் 
பட்டினமேயாகும்.-- எ-று, 

ஊர்வசியென்னும் தேவமாதை மாதவியென்னும் மானிடமாதாகும்படி. 

சபித்த இந் கரனே, பின்னும் கண்ணகியென்பவளைத் தேவவிமானத்தேற்றின 
மையின், “'தெய்வமகண் மானிடமா மகளாக மானிடப்பெண் டெய்வமாகச்- 
செய்தவன்வா சவனென்னச் கண்ணகியை விமானத்திற் சேர்த்தி யன்னா- 
டுய்யகண வனைச்சேரச் சேர்ச்தினன்” என்றார். இந்திரன் கண்ணடயை லிமா 

னத்திற் சேர்த்திக் கணவனைச் சேர்வித்தனனென்பதை, “எழுநா ளிட்டி 
யெல்லை சென்றபின் - ரொழுகா ளிதுவெனத் தோன்ற வாழ்த்திப் - பீடுகெழு 

நங்கை பெரும்பெய சேத்தி - வா. மாமலர் மாரி பெய்தாங் - கமரர்க் கரசன் 

றமர்வந் தேத்த? - கோககர் பிழைத்த கோவலன் றன்னொடு ல வானஷூர் இயேறி 

னண்மாதோ - கானமர் புரிகுழற்கண்ணசதொனென.” எனவும், “தெய்வங் 

தொழாள் கொழுகற் ரொழுவாளைத் - தெய்வக் தொழும் தகைமை திண்ண 
மாற் - றெய்வமாய்- மண்ணக மாதர்க் கணியாய கண்ணட-லிண்ணக மாதர்க்கு 
விருந்து,” எனவும் சிலப்பதிகா£ம் கட்ோகாசையில் வருதலானு மூணர்க, ()
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Goo. 

கெடுங்கருங் கோட்டுப் புன்னை கிறைந்தபூக் தொத்திற் செந்தேன் 

படுங்கருர் தும்பி மாந்திப் பாடிடும் பொன்னி நாட்டு 

ளொடுங்கிடை மடந்தை மார்க ஞண்டுகொண் டாடுர் தண்டேன் 

விடும்பரி சென்னச் கானம் விளைப்ப ராற் பூம்புகாரே, 

(௫-ள்.) கருநிறங்கொண்டு 8ண்டுள்ள கிளைகளைப்படைத்த புன்னை 

விருட்சத்தின் நிறைந்திருக்கும் மலர்ச்கொத்கிலே அளிக்கின்ற சஉர்ததேனைக் 

கறுப்பான வண்டுகள்குடித்து ரீங்காரம்பாடுகின்ற சோழநாட்டினுள்ளே, காவி 

ரிட்பூம்பட்டினத் திலுள்ள சேய்ந்த இடையையுடைய மாசர்கள், தாங்கள் குடித் 

துச் களிக்ன்ற தண்ணியதேனை வெளியில்விடகின்ற தன்மையைப்டோன்று 

இதம்பாவொர்கள்.--ஏ-று, 

கருகிறவண்கெ ளெவ்வாறு செந்தேனைக்குடித்து ரீங்காஞ் செழ்டின் 

றனவோ அதுபோன்றே, அவ்வண்டுக ஞண்ணவொட்டாமற் றநுரத்தியத்தே 
னைக்குடித்த மாதர்களும், மீண்டும் அத்தேனையே பெளியில்விட்டதுபோல 

மதுரமாயிருக்கும்படி யாவர்க்கும் இனிப்பான £€தத்சைப்பாவொர்களென்றபடி,, 

தொக்ககார் மின்னிக் துன் ஞ் சோலைசூ மிடங்க டோறும் 
புக்குரா தீய மாக்கள் புரும்புனற் பொன்னி நாட்டுத் 

இக்கெலாம் புகமு தல்லோர் செல்குவார் மல்கு வாராய்த் 

தக்குளா ரல்லார் பொல்லார் தாம்புகார் பூம்பு சாரே, 

(இ-ள்.) சூற்கொண்ட மேகயகள் மின்வீசி நெருங்குசின்ற சோலைகள் 

சூழ்ந்த அக்நகரிடீங்களெங்கெங்கும், பிறவியடையாத பரிசுத்த ஆன்மாக்கள் 

தவஞ்செய்த ற்குசி சேர்கின்ற, நீர்வளப்பமுள்ள சோழராட்டிலிருக்கும் காவிரிப் 

பூம் பட்டினத்தில், அஷ்ட இசைகளினும் அ.திக்கப்படும் பெரியோர்கள் ர்த்தி 

யின் மேம்பவொர்களாய்ப் போவார்கள். தீரு தியுடையவர்களல்லாத தீயோர் 

சேரார்கள். ஏறு, 

தவசிகள் தவம்புரிதற்குரிய இடங்களமைந்த சோழசாட்டிலிருக்கும் 

காவிரிப்பூம்பட்டினத் தில், பிறவியெய்தப்பெராத பெரியோர்களே மேன்மேலும் 

விர்த்தியாய்ச் சேர்வார்கள். இதனால் ௮த்சகையதன்மை வய்ச்கப்பெராசகொடி 

யோர்கள் அங்கணுகார் என்றபடி, எனவே, நல்லோரிருக்குமிடத்திற் நீயோ 

ரணுகாளொன்பது கருத்து, இதனை, “கற்றோர் கனமறிவர் கற்றோரே கற்றறியா- 

மற்றோ ரறியார் வருத்தமுறப் - பெற்றறியா - வர்தி பரியாய் மகவைப் பெறுந் 

துயர - நொந்தறிகு வாளோ வல்” என்னும் நீதிவெண்பாவானுக் தெளிக, 

புக்கம்எனற்பாலது அம்முச்சாரியை பெருது புக்குஎனநின்றது. புக்கம் ஈண்டு 

பிறவியின்மேற்று, (௨௪) 

சன்னெடும் குன்றக் துன்றுங் கடிகமழ் குறிஞ்சி மான 

சென்னெடுங் குன்றக் துன்று நெடுநிலம் பொன்னி காட்ட 

வின்னெடுல் குன்றந் துன்று மின்னிடை. மார்பாற் கொங்கைப் 

பொன்னெடுர் குன்றந் அன்றும் புண்ணியப் பூமபு காரே,



fi] பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

(௫-ள்.) சோழசாட்டின் 8ண்ட கிலங்களெல்லாம், சல்லாலாசிய உயர்ந்த 

பலைகள்செறிந்த மணம்வீசும் குறிஞ்சகிலத்தைட்போன்று, நெல்லின் பெரிய 

மலைரள் நெருங்கும், அர்சாட்டின்சணுள்ள புண்ணியநிலமான காவிரிப்பூம் 

பட்டினமென்னும் ஈகரச்திலே, ௮பரணங்களின் ஒளியென்னும் உன்னதவனாக 
எடர்ர்த மின்போலும் இடைபுடைய மாசர்களிடச் து, தனங்களென்னும் 

பொன்ணிறமுள்ள ஒயகயெடிரிசள் நெருங்டியிருக்கும்.--எ-ற, 

சோழா? மருதநிலமாகவும் அதனைச் குறிஞ்சியாக உவமித்ததற்கேற்ப, 
அர்மிலத்திற்குரி.ப மலைகளைக்காட்டுவான், “*நென்னெடுப் குன்றம்-வின்னெடுங 
குன்ற[-பொன்னெடுப் குன்றம்” என்னும் மும்மலைசளைச் கூறினமைசாண்க.() 

, வெளிதங்கும் வெண்ணெற் போர்கள் விண்ணளப் பனபோ னண்ணு 
மளிதங்கி முரலுஞ் சோலை யாலையம் பொன்னி சாட்டி 
ஜெளிதங்கு சங்கி ஞா மோங்குபூங் குவால மெல்லாம் 

புளினங்கள் போன்று தோன்றும் புண்ணியப் பூம்பு காரே, 

(இ-ள்.) வண்திகள்வ௫ித்.து ஒலிக்சின்ற சோலைகளும் கரும்பாலைகளு 
மமைந்த ரோழராட்டின்கண்ணுள்ள புண்ணியம் விளைகின்ற காவிரிட் பூம் பட்டி. 

னத்திலே, வெளியிலிருச்கும் வெண்ணிறமுள்ள நெற்போர்கள்யாவும், ஆகா 

யத்தை யளப்பவைபோலச்ட்டும், ஒளிடொருந்தும் சங்கமுத்துக்களில் மேடும், 

மேலோட்டிய மலர்மேடும் ஆகிய இவையாவும் வெண்மணற் குன்றுகள்போலக் 
காணும,-- எ-று, 

காவிரிநதி முத்துக்களையும் மலர்களை.பும் ௮டி.த் துக்கொண்டு வருதலால் 
அவ்விரண்டும் மணற்குன்றுகள்போற் ரோன்றுமென்றனர், காவிரிநதி இவ்வாறு 
பொன்முத்து முதலியவற்றை படித்துக்கொண்டு வருமென்பசை, “அணியும் 
பைம்பொனு மலங்கிய ஈவமணிக் குவாலு-ஈணியிற் காவிரி ஈல்கலா னதியனைத் 
தந்த - திணிய சையமால் ௨உரைஏறப் பளித்திடுஞ் சந்தா - மணியென் றுட்கொ 

எற் சையமொன் நில்லையா மதிக்கில்,”” எனவும, **சவநிதிச் சைய மாஈதி சனங் 
களை வாரித் - துவனி திக்கினிற் போக்சியே சொடர்ர் இடுர் தொடர்டா - லவனி 
இன்றமா லமுதையா யடைந்திடு மடுக்க - ன௨நி இக்குழு Qacthsler At was 
தழைக்கும்.” எனவும் வரும் காவிரிட்புராணச் திருவிருத்தவகளானுர் தெளிக, () 

வறு, 

காரோடுங் களிமீராடுங் கடற்றினாவாம் பரியோடுந் 
2தரோே கலமோடுந் தேவர்கள்செல் வர்களோடும் 
பாரோர்க சாயுறுவார் படைக்குழா மெனப்பகர்வா 
ராரோவிர் ஈகர்புகழ்வா ரளந்தறியா வளக்தருமே, 

(இ-ள்.) மேகங்கள் ஒ௫வதுபோன்று யானைகளுலாவும், கடலின் ௮லை 
கள் உலாவுவதுபோலத் தாலிச்செல்லும் ரூதிரைகளோடும், இரதங்களோடு 

வதுபோல மரக்தல௩கள் திரிபும், தேவர்களும் அரசர்களும் திரிவார்கள், உலகத் 

துள்ளார் சந்தேடுப்பவர்களாய் இவை சைனி௰யத்தொரு தியென் நுரைப்பார்கள், 
இர்தாகரமானது அளர்துணர்தற் சேலாதவளப்பங்களைக் தொடுக்கின்றமை 
யால், இந்தரகரத்தைப் புகழத்தக்கவர்சள் ஏஉர்களோ,--௭ஃறு,



பூம்புகார்ச்சருக்கம். நக 

சைனியங்களும் இரதகஜ துரகபதா திசளென நால்வகைப்படுசலின், 
இர்ககரத்திலுலாவும் இரசயவகள்போன்ற மரக்கலங்களையும் யானைகளையும் குதி 

ரைகளைபும் தேவர்களையும் அரசர்களையும் சதாபார்ச்சின்ற உலகத்தாரனைவரும் 

நால்வகைச் சைணியங்களாகவே அவைகளை நினை த்தையுறுவார்களென்றனர். () 
* 

இர்சகர்போ லெக்சகரு மிவ்வுலகச் திடைக்காணேம் 
பொன்னகரோ வெனிலந்தப் பொன்னகாவாம் புரர்தரனே 
மன்னியபூ வினிறந்போர் து வளம்பிறங்க வனைவித்தா 

லெர்ரகரும் பூம்புகார்க் கேற்றமிணை யிலவாமே, 

(-ள்.) காவிரிட்பூம்பட்டினம் என்னும் இர் தநகரத்சைட்போன்று எந்த 
நகரமும் இவ்வுலகத்திற் சண்டேமில்லை, தேவலோகமோ என்றால், அத்தேவ 

லோகத்தில் வாழ்கின்ற இந்திரனே, நிலைபேரூன இந்நிலவுலகச இில்ய5 ௮, 

செல்வம்விளங்கும்படி இந்ககரத்தை அலஙசாரம் செய்வித்ததால், எர்சககரமும் 

இர்தக்தாவிரிப்பூம் பட்டினத்திற்கு உயர்வுள்ளதாகவும் ஒப்புள்ளதாகவுமில்லை. 

இவ்வுலசத்துள்ள ஈகரங்களிற் சாவிரிப்பூம்பட்டினத்திற் நொப்பான ௩2 

ரம் இல்லை, இவ்வுலகத் இராவிடினும் இதற்கு மேலுலஈமாகிய தேவருலமச் 

தேனுமுண்டோ எனின், அ௮ல்வுலகஈத்திறைவஞூய இர்தரனே இம்வுலசச் 

இற்குவந்து இர்ஈமரை அலங்காரம் செய்வித்தானென்னும் சரிதமிருத்தலின், 

எவவுலகத்தினும் இர்ரகரத்திற் குபர்ர்தசாகவேனும் ஒத்த தாசவேனும் ஓர்நகரமூ 

மின்றென்று சிச்சயிக்கப்பட்டு, ஏனைய நசரங்கள்யாவும் இந்நகரத்இர்குச் இழ்ப் 
பட்டனவேயென்று முடிவாக்கப்பட்ட தென்றபடி, என்னை, சொர்க்கம் மத்தி 

யம் பாதலம் என்னும் மூவகை.புலகங்களில், மத் தியவுலகமாகிய இந்நிலவுலகமே 

புணணியம் பூரிதற்கேற்றது, சொர்க்கமோவென்றால், அப்புண்ணியப்படனை 

அனபைவித்தற்குரியது, அத்தகைய சொர்க்கலோகத்தாரும் சிவபிரானைப் பூசித்த 

லாகிய பதிபுண்ணிமம் புரிதற் கிர்நிலவுலகத்திற்கு வரவேண்டியிருத்சலின், 

பாதலலோகத்தாரும் புண்ணியம் புரிசற் ஊ்வெவேண்டுமென்பது சொல் 

லாபேயமையும், அத்தகைய இச௫்நிலவுலகத்திற் சரந்தது காவிரிட்பூம்பட்டின 

மென்போமாயின் இதற்கு நிகரானககரம் எயவுலகத்தினு மில்லையென்பதற் 

கையமில்லை யென்றவாருயிற்று, புண்ணியம்புரிதற்கேற்றது நிலவுலகமேயென் 

பதை, “புண்ணியம்புரி பூமிபா ரதில்வரு போக - ஈணணி மின்புறு பூமிவா னா 

டென்ப நாளும் - புண்ணி யம்புரி பூமியு மதில்வரு போச - ஈண்ணி யின்புறு 

பூமியு மதுராமா நகரம்,” என்னும் இருவிளையாடற் புராணச் இருவிருத்தத் 

தானுர் தெளிக, (௨௮) 

பூம்புகார்ச்ச நங்கம் ழ[ றிற்று, 

en nan 

ஆகத் கஇருவிருத்தம் - ௫௪,



தவமயம், 

கிநச்திற்றம்பலம், 

அட்கொண்டசருக்கம், 
om 

etn nS ment 

மடைமருச நறும்பழனங் கரும்புகளொன் பெருஞசாலிவளங்க 
ளொங்கப், புடைமருத வனன்சூழத் தவமிபற்று முனிவர் குழாம் 
புகழ்ர்து போற்ற, விடைமருதி லிருந்தபிரா, னிருங்கருணைத் இறம் 
பிறஈத விபல்பி னாலே, படைமருதர் தரவளவெண் காடரையாட் 

கொண்டதொரு பரிசு சொல்வாம, 

(௫-ள்.) சீர்மடைகளுடைய மருதநிலத்தின் ஈறுமணஙகமழும் வயல் 

களிலே கரம்புஈளூம் சிறந்த பெரிய நெற்கதிர்களின வளங்களும விர்த்தியாச 
வும், பக்கத்திற்பொருர்திய நெருப்பு சம்மைச்சூழ்ர் இரசகுமபடி சவம்புரிகின்ற 

முணி௰ர்கூட்டங்கள் மிசவும் லொடுத்துத்துஇக்கவும், திருவிடைமருதாரி லெ 
முர்தருளிய சிவபிரான், பெருந்தன்மைவாய்ந்த திருவருட் பரிச.இிதத சுபாவத்தி 

னாலே, தேவலோகத்துள்ள செல்வபபெற்றிருர்த திருவென்காடரை அடிமை 

கொண்ட ஒர் சரிதையைச் கூறுவாம்.--எ-று, 

நீர்கள மிகுதியை யுணர்த்துவான், “மடைமருத ஈறம்பழனம் கரும்புச 
சொண் பெறஞ்சாலி வளங்களோங்க,? எனவும், அங்டருக்கும் முனிவர்க 
எனை வரும் அத்தலச்சைப் புகழ்ந்தவர்களாய்ப் பஞ்சாகினிமத்தியில் தவம்புரி 
சன்றார்சளென றுணர்ச்துவான், “புடைமருத ௨னன்குழத் தவமியற்று முனி 
வர்குழாம் புகழந்து போற்ற” எனவும், சிவபிரானுக்குக்கருணைதோன்றுதலியல் 
பென்பதை விளக்குவான், “இடைமரு இ லிருந்தபிரா னிருஙகருணைத் இறம் 
பிறந்த வியல்பினாலே” எனவும், திருவெண்காடர் செல்வமிகுதி படைத்தோ 
சொன்பதை விளக்குவான், “அந்தர மருவளம் படைவெண் காடனா” எனவும் 
கூறினர், (௧) 

0 வறு, 

பொன்னி லங்கெ, பூம்புகார்ப் பட்டினக 
தன்னிண்டிமன்லுர் தலைவர் கலைகளாற் 

பன்ன ருமபுகழ்ப் பட்டினத் துப்பிள்ளே 

யென்ஜு மிக்குடி நாம மியன்றுளார்? 

(டு-ள்.) இருமகள் விஎங்குடின்ற காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலே, நிலை 

பேரான முதல்வரும், நூல்களாற் கூறுத்ற்கரிய £ர்த்திவாய்த்த பட்டினத்துப் 
பிள்ளைஎன்றுலாக்கும் இக்குடிப்பெயர் பெற்றவரும்,--எ.று,



ஆட்௦ நாண் சருக்கம்: 

காவிரிப்பூம்பட்டினர்தில் இவசே முதல்உரா௫ி யிருந்சமையின் க் 

ருடிக்கேயன்றி ௮ப்பட்டினச்திர்கே இவா ரூமாரர் என்னும் பொருள்படப் 

பட்டினத்துப் பிள்ளையென்பற குடிப்பெடராகப் பெற்றுக்கொண்ட வர் 

எனறபழ.. (௨) 

0 . . 

கருணை மாளா வெண் சாட ேெனுமபெயர் 

ப. நவி னார் மணி லவண்ணனின் வட் துவார 

பொருவி லாரசிவ புண்ணிய சண் nif 03) » 

Ach ad ah cor? னமாக மண்ண மவ 
( 

(@- ௬.) கஇருபையுடையாரும் திருவெண்காடர் என்னும் திருப் 

பெயாசொணடவருமாகிய இவர், இருமால் ?பான்று வாழ்பவராய், பெருமை 

ரிக சேவலோகததள்ள சேவர்கடுநம் மடிக்கு படி, ஒப்பற்ற சிவபுண்ணி 

Dod We LB GOTT ௭. று 

nt , * ௭ ர « ௬ 

BH CHT Y செல்வமுழமுடையவாசகுச் சியபுண் ணியமுண்டா மென் 

பசை விளக்கியபம, (௩) 

௪ * சு 

கீல்ஙுற Oe oT ont ஈம் வீட லி ad) மியாகின் 

நில்தள் (கஸ் 0-௮ Bob Bi j 

குலமகள் கெ ண்டு முலாஃகொடு பு ot dy a 

anna arruds wads Qinoitti Sar. 

(@- 7) அளவிறகத மரககலாஈள் சழுத்திரச்இல் ஒடிக்கொண் 

டிருக்ின்றனவாய், நெடுந் தாரத்சிலிருஈகும் இிவுள்குச்சென்று, பெரும் 

இரவியதீதொகுஇகா ஏரிறிஃ சொண்டு களிப்படைச்வு மீள்கின்றன, கலப் 

பைசள ஆயிரமாயிரமாயிருஃகின்றன என்றுரைப்பார்கள்.--௭ - று, 

என ௨, இவ்வெண்சாடர் பலவியாபாரள்செய்கத மன்றியில் ஆயிர 

மாயிரங்கணக்கான சஈலப்பைஃளை/கொண்டு பயிர்த்தொழிலுஈட சீதிவர்சா 

சென்றபடி, (௪) 

காணு மின்னவை சுப்படை மாதராரக் 

கரணி யாங்கள மாயிர மென்பரால் 

வாணி கேள்வன் வருக ஈன் அிர்ரெல்வ 

i oot) லாமுடி நிச்சன ஸிசக 22. 

(இ-ன்) சாணப்படுகின்௱ இம் £லங்கள், கற்புள்ளமஈளிஈகட்குமானி 

யமாடிய ஆஇமிரங்காணிகளென்றுளாப்பார்கள இத்தகைய ஐஸ்வரியம் அத்திரு 

வெண்காட்டடிகட்ருக் கலேமகள கணவனாகிய பிரமன் படைசததல்ல, சக் 

இரனையணி*த ரீண்டசடை மூடியையுடைய சிவபிரான் பாலித்சவை,-- ஏறு 
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(இ-ள்.) ௮)சவனசதிலேபு௭ள மருதவீருட்சச்கெடியிலே அரள 

வடிஉஙகொணடு, சிறடபினசெடபமமை* உ நனசசொருபியாடிெய ச௨பெரு 

மானெழுக தருளியிருபபதைச கோது, இகதவருவஙகொணடு இவபெருமா 

ஸிருபபசெனறறியாக, கடலபோனற விரி) ௭௭ சதாவேதகககசாயோசத 

வேதியாகள எ வாறுரைபபாகள - ௨ - ற 

வேதங்களையோதியுணார்தாலும சிவபிரான நஈலைமை ஐ சதனமைத 

தெனறுணரமாட்டாசளெனபா, :*இயவுருககொடு திருபபொருளிருபப 

செனறுணாப-பவவரகானமரையவைவமலாரெ௩ஙனம டகாவார் ?* ren” n. 
Cas peau Gor Quemiian இவபிராபர்லைஃமயணரலாகா செபபைசை,



கரா பட்டணம் நுப்பிள்ளையா/(புராணம். 

'வேசச1தடிரமிருதிபுராணகலைபானம் ௨ருபபாபைவைகரியாசிசதிங்சண் 
மேலா-௩ர சமுடிவானவெல்லாம்பாசஞான ஈணுூயான்மாவில வ௫ழ்நாடலா 

லே-சாதலினானைபரமமென்னு ஜானஙக ந தட* நானமி௨ன டலிற்சட்ணே- 

டோதியுணாந்தொன்றுரானரு வுணர்ந்கடலாற்பசுவா மொன ஈகச்சிவனியல் 
97 பிஷணர்ந்திவன்காணே.”? என்னும் ௨ ஞானிக கிருவிராசதததாை 
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Neuer ம் 4 

(டு -ன்) அட்வாரான பரம்பொருள் அசாரிய வடிவுமொண்டு சல்லா 

வினீழலிற்சேர்ட். நுபசேளித்தமையீன், ம்மடிலம் இசதன்மைச்தெனற 

சனகமாகிமுணிவர் நால்வரும ம எம்ெலிவபை £ சார்நள், இங்லாறல்லாமல் 
° . vo ச் . . * . 

சேவாகட்குள்ளே எமர் ஈரம் அறியமாட்டாசவர்ரராய, நீ ற்ற அபபர ௦ 

பொருள எழு cy) anon ளாம Leal Bh dn நிலா எற, 

அப்பரம்பொருளே நசாரியமூர் ர ஈமாய்க் கல்லாலின ழொ ௧௫ 

ஸிர் சனமாரியர்டகுபசேித்செபைதை 'சலலாலின் புடையமர்ந் ஏகாண் 

மறையா மழு கா றச்கள்வ.. வலலார்கணாவ்வருக்கும்மாம்இறந்சபூண 

மாய்மறைகசப்பாலா யெல்லாமாயஉலதுமாயிருசனேயிருந்தபடியீருந்ச சாட 

டூ.ச் - சொல்லாமசோன ஈவலாநனையாமணிச் துபலக்சொடகவைசைமெல 

வாம்.” என்னும திருவிளையாடற்புராணத; இருவிரு ர்சகதார் மாள (1/௪) 
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பான முதிதிபபேற்ரை முறைமாயுடனடையும் ௨ண்ணமப. அழகிய மச 

லிங்கம் என்னும் இரு மம இ துவீற்றிருக்கும் சிலாசசடைமுடி௰யயு 

டைய சிவபெருமான், மனஇன்சணு?ிஈ௪ மெய்யன்பிருலே உலகத்திளி 

றைந் தள்ள மானிடர்களும் மேன்மைபெற்ற சேவர்களும் துதிக்கும்படி: 
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(னி ரன றிட மொருமரு டுறய௨ மருங்கு உனவும, 'மனவு மரு 

செறபஉன மோய்லும உருசசி-டஎன ஈரபு௱ காறறிரை யாலட நான: 
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சளயுய, முரைமைடாகச கர்க உர சவறு | சீபமாகு வழீடடுகிா உருமி, 

்ே சஈலோககசாரும் ஈணா௩குசாகுரீய ௮௪௭ ச௨ராட, நலகுரவினரும, போ 
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௪௨பூஜை சேயவோ அனமாரசசம டரராசாம உனஜாம இருவசைப 

பூரைகளீ யறறுவோரும, ௦ வொனலறயெ சனி சசனி பூசிப்போரும என 

பழூ௨உசைபபடிலா இவா சங்கட௩கள வருணசசிரம சனமசசிறகேற 

பக சுசதம அசாரியரிடசதுச சி௨லீடசபடெருமா னேழுஈசராளபடனண்க 

 சானடு பூசி தவருவோ அனமாாசக பூசையுடையோளொனயும, இவ 

டானமாதச பூசையுடனே திவமடாலயஈ சளிஉ ரூாாசுதிகரிசசெழுகசருளிய 

சுய2புழுசலிய சி௨லீக சஙசளையும பூசிககசசாசக மாபில இசதுப பூசிசது 

உ ருவோ HOO WITS & பராரஈதபூசை.புடையோரேனவும, gear, Bw 

ஆரி சல மாபிலுஇிததப பராசசபூசை மாஈசிரமியறறி உருவே பரா 

சச பூசையுடைமோரெனவு சொலலபடட6லா இமமூ௦ சுடபினருள மேற 

கூறிய ஆசியா மருதவாணரையே jor Snack yi Cor pHs Hees 
uomes yoryorCunGoarn Sora ern, ‘cra5wsae@oe8ua neta, 

சகா ளாசமூனரசால௩களுமபூளச்செ. “ராாவோன எனநம, ௮



று] பட்டண த நுப்பிளளையா/ புசாணம் 

சைவமரபினர் ஏனை.ப மரபினனைப்போன்று பீரமனுடைய முகம் தோள் 

தடை பாதம் என்னும் அவயலவங்களிலுதியாது சிவபிீரானுடைய திருமுகத 

துதித்தோர் என்னு? பெருமிசச்ைைச் தெளிவிட்பான், 4மாககாடரும் பணி 

சிவமறையகன்."? என்றும், சியபிரானிடக்சடையரறுப் பர்இிமையாற்றிரி 

காலங்களினும் பூசிப்போர்க்கு, அவ்வழிபாட்டைச் சிலாசமவிதி சவத 

ஈடாத்துதற்முர் செல்வம்வேண்டுசலானும், அவ்வாறு சமசாயணாளளவும் 

அச்செல்வத்தாற் சிவபிரான் வழிபாட்டிற் சிறையின்றிச் செய்வன நடா 
திவாஷள் முடிவில் வேண்டற்பாலதுமுத்திய-மலானும், இவ்விரண்டடயும் 

விரும்பி அவ்வாதிசைவர் சிவபிரானைச் அதிச்த வரண யன்பான், “போக 

மாவும் பூங்கடுபுகுதவம் புசகழ்வோன்."' என்றம் கூறினர். (௪௬) 

மனைவி போடிவன் றனிமைீயான் மனங்கவன் மிருப் பப 

னினிய மாமனை யாட்டியைப் பெறும்படி யெண்ணிப், 

புனித காதனைப், பூரன முடி வினிற் போற்றிக், 

கனக மீர்தரு படோமைபா கரெனம் கழுறும்.: 

(@-om.) (இன்னு அம்வலா.௦சவ/ எப்படிப்ப படகன்றால்) 

பத்தினியை இழக்க வரும், சணியாயீருப்பவரு உ, மனம்கருத்தமுர்றிருப்பவ 

Rng, gut Mabon yoo சிறர்சபகிணியைப் பெறுக ஈர்தாகச் 

Hage, பரிசுத்தராரிய Sawa workers sog a Sumciig fy Sul) 

Psy, voranunea@a! golu@eratreme bonla pura Quran 

பணித்தருளவேண்டுமெனப் பிரார்ததிப்பார் ௭ - ந. 

இருகஸ்தாச்சிரமத்தினின்ற ௮க்ெிசார்யாதிகளை மூடிப்போர் பத 

இனி ஷஹினராயிருக்சலாசென்பது நாற்றுணிபாகலாணும், சாமெ௫ிச்துக்கொ 

ண்ட சிவபூசை ரிவனடியார்பூரையென்னும் இருவகைச்கும்வேண்டிய௰ will 

சாரகக்கொழில்களை யியற்றக்கடைகேராதிருஈ்குமென்றரெண்ணியும் பச் 

திரியை தேடர்கொடங்கியவ ழி, அுப்பக்தினிஸயத் திருமணம் முடித்தற்கு 

இன்றியமையாச் ஈருவியாயிருப்பகு பொரு ளேயாகலின், கனகமீச்சருடோ 

கைபாகா," எணப்பிரார் ச் இத்தனெொன்க. சிவபூசைசெய்து ததிக்௪ப் Sond 

சிநிப்போர்ச்கே செவபீரானருள டு ரிவரென்னும முஸறஎயப்பற்றிச், இவ 
பூசை முடிவிற்ற இத்தப் பிரார்/ஏதாரென்றனர். இசனை, “பூசைசெய்து 
சோத்திரஞ்சொலித் தனைஈனை புண்ணியர் பானணணர் - காசை செய்டிடு 
மம்பலக் கூச்சனையடைஇிலை யடைந்தசாரிற்- பேசுகின்றனை யறவரின் விளங் 

இனை பிறாமனை நயக்தின்றாய் - ௫ யிங்கிருந்சென் செய்தாய் நெஞ்சமே 
செத்திலாய் கெயோயே.” என்னாம் சார்தலிங்க சுவாமிகள் இருவாக்கானுக் 
தெளிக. பொன்னே எவற்றிற்கும் முசர்காரணமாயிருந்க எங்வகைப் பய 

னையு மெய்துறச் செய்தலினல் மோ செம்வப்புலமைதக் இருவள் ர௨னாரும், 

: பொழுளல்லவராப் பொருளாமச் செய்பும்பொருவல்லதில்லே டொருள்." 
an . ms ory , \ 

டன ரு ரவாப பலா? 8) 5 & Bloor BI (௧௨)



இழ  கொண்டாருக்கம், ௫௪, 

அ௮னபிணிம்பிட்யாதவளை ப/கவனி உன் 

னன்பினிற்பிரி பபவசையநுன மிப 
ச் ~ ~~ “ 

வன் போனிர்சன்ப GU Dip. Go Hora) 
wf \ ல் 

. « on க 

Qed) GFHOFLIG at arg py bows Got a HoT, 

(இ - We) அப் ஞா £ல மரிபாசவாாகய உமாமசல்யானாப். பாகது 

கிலுடையவ?ர யெனற, தவலாதிரைஉமறையகா சமது மெட்யனப்மாவ 

இடைவிடாவண்ணம கிைசோ ம பசார் மது ச்கொண்டி௫௦க, மெய்ய 

அயாசன்புக்கன்படைப அழு5ஃ ROTI od, AGHA Hol HSE துய் 

வடியாமிடசழுள்ா அன்பே இராடிம ரிமக௨ கொண GL LAG wor Ors A Hs 

சிருபபாந்கொண்டசா ட 

சி௨பிரான உமாசேெவியாரிடசதப பீரியாச னபடையாடோனப 

)ைை, 'எணாட்தபெருக் துயாகடனமிக கூடதலினன மலைபயக்த தாளமூ(- 

கணங்குழையாள் புரிபூசை முடியளவுர் சரியாமலிடையே கம்பை-யணஙடு 

ண சீதா தெனவிகழதக வலிடகம FIP Q &An hl wil GIT வமையாக்காசன் - - 

LOD 15 CH CH) & மி ZO yen Ga ஸுமாரவிஉ பெருமானை வணககஞ்செய்காம்.' 

எனும் காஞ்சிபுராணத கருவி கச தசானுணர்ச, பததிணியை மணம் 

மு த்சற்ஞுப் பொன்கவேணசிவோர். மழவிடையானே, மழுப்படையானே 

கரிபுரியானே கரைஃகள சதான று பல்லேரு ௨2 து௫ியாது அன்ப 

னிற பிரியாதவர்பாக."' என்ற துதிதததெரிறககெனின, ேே தவரீர் பசசினி 

யோடிறுப்பது போன்றியானும பசி்கிணியோடிருகல் வேண்டுமென் ம 

முறிபபும், அருட்ள? தியாவின் ya Iga ஈமக்கு வேணடுமென்னும 

குறிப்பும் விளசகுவானெ. ௪ இவ்வாறே சுந்தரஷர் சி சுவாமிககம முண் 

டையூர்க்கிழாரப/௪த ெறகுவையை5 கொணர்ந்து பரகலையார் மாளிகை 

யிற் சேர்ட்பதற்காக நகரச் சருமபடி கிருப்பதிசம் பாடியருஸளியபோத , 
பரலைநாச்சியாரின வருசதம் சேவரீரே யணரச்தம்சவரென்று குழிப்பிப 

பான், “பாதியா பெண் ணவைததாய் படருஞ்சல்ட5ு கங்கைவைச்தாய்- 

மாதர்கல்லார் வருசதிம்மது ர ?.பு மறிதியனே ற, கோதில்பொழில் புடைசூழ் 
குண்டையூர்ச்ில கெல்லுப்பெர்ே த-ஞ யே யற்ு தனே யவைடட்டித்தரப 
பணிய.; எனத்திருவாய் மலர்ர்திருததலுங்காண்க, சிவபெரு. மான் ௮ 

பருக்கன்பரும் அல்லார்க்குவன்பருமாவரென்பகை, 'ஒண்மையனே திரு 

நீற்றையத் தூளித்தொளிமிளிரும - வெண்மையனே விட்டிரிகசண்டாய் 

மெய்யடியவர்கட்-கண்மையனே யென்று சேயாய் பிறர்ச்சறிதற்கரிகாப- 

பெண்மையனே தொனமையாண் மையனே யலிப்பெற்றியனே.”' என்னும 

மணிவாசகப் பிரான்மலர்உாக்கானும, அனபுக்கும் இருமேனிக்கும் அபேத 
மென்பதை, “அன்பு சிலமிரண்டெனடாறிவிலா - ரன்பே Parca Burg 

மறிலொ - ரன2ப சிவமாவகி.பாந மறிந்தமி - னன்பே செவமாயமர்ந்திருஈ 

தாசே..? என்னும் இருகூஉகாயமா அிருவாய்மலரந்சருஷிய இருமக்கசத 
இருவிருக்தசுதானுக் கெளிக, (௪௮) 

1



டு௦ பட்டணகத்துப்பிள்ளையார்புராணம்,. 

8 8் . + . ௪ ச. 

அன்ன Cai Sis கருக் கன மனிப்பவு& களிப்பா 
. sos . a 4 ச உட ச்ூ 

மின்ன நீர்ந்தவெண் காடாம்குக் கதிபளித் இடவு 
. . 2 க உர . 

LG OD LAN GHB conn கண்டுவாழ் வு, 

இபென்னை யாளுடைப் பாமபர Oaymoy Oarh 5 Hr oot. Lh Oar ௦ ச ப 71மிம. 2095 பு மடத் . 

(@- a.) அ௮வ்வாஇசைகர்ச்கு அருமையான ஐஸ்வரியச்சைப் பாலிக் 

கவும், ம௫ிழ்ச்சியினாலே துயரமொழ்ர்சு திருமெண்காட்டடிகட்கு மு.த்கியின் 

பததைப் பாலிக்சவும்,நீவேயபேறான நீலவுலகச துள்ளார் தரிசித்து ஈடே வாம, 

என்னை அடிமையாசவுடைய சிவபெருமான் ஓர் திருவருச்கொண்டருவி 

னார். உறு, 

இள்வாறு தம்மைப் பிரார்க்கிசச ஆதிசைகருக்குப் போன்னருளவும், 

திருவெண்காட்டடிகட்கு முத தியின்டம் டாலிக்சவும, இச்சகைய Hoa tor 

யாடலைக்£ண்டு சரிசிததோர்களாகிய நீலவுலகக்தாரீடோவும் Ke act til 

கொண்ட சிவபெருமான் ஐர்வடிவெடுச்சன சென்றபடி இவ்வண்ணம 

Vong Ass அ௫ிசைவர் பெயர் வெசருமரென்பதும் அவர் மனைவியார் 

பெயர் சு£லையம்மையாரென்பதம் இவர்மளிரு ஒரம் “இல்லராடாதஇப் பச 

இரப்பேற்றுக்காகக சவம்புரிக்ததம், பவிஷயாசசச டராணத்தள்ள 

திருவிடைமருதூர் மான்மியகீ்தைசகூறும் உடமொழிப புராணத்தில் வீரி 

வாக்க் கூறியிருப்பராமஈ்கூற வாருமுளா, (4 a») 

மருத வாணனென் பெய HKOGME Le OAD FBI» 

பரவ மெண்ணிராண் டாண்டுடைப் பண்ணவ (0) SH 9 
ன் ஆடவ கவட 

கருதி னுங்கணிற் Gil oor (9) gy a ம் டப னும் லலநம தர 

ச் 0 . 6 உரு . 

(ருரு மன Deo os Mon Amol BBM னருர்சனை யுலப்2பான். 

(@ - ar.) இயானணி௰கினும் கண்சளாற்றரிரிம்னும் சேட்சிறும் Ga 

உரணங் கலச்சப்பெற்றவ முருகதீசச்க மெய்யன் புலடயகரும் தம்மைததா 

Cin பூசனை புமிர்தொருமாகிய 7௮ பெருமான், தம்மை மருகவாணனெல் 

னும் ஓர் இருகாமசதால் உலகெங்கும் துதிக்கும்படி, பதினாறுவய துடைய 

பிராமணச் 9ி.றவராய்ச்தோனறி,--௭ - ற, 

மனதடினாற்றியானித்து, அத்தியானமுதிர்ச்சிொற்றரிச 2௫, அத்தி 
சனவுருவை மறவாகிருக்குமாறு, அப்பெருமான் புகழையே சதரசிரவணித் 
துக்கொண்டிருக்கும் மெய்யன்பீனர்ச்கன்புடையோன் சிவபெருமானாகலின், 

பதருகிறங்கணிற் காண்பினுங் கேட்பினுங் கலக்தோருருகுமன்பினன்,!? 

என்றும், இிருவிடைமருஊாரேன்னும் சிருத்தலத்திற் வெபெருமான் தம்மைத் 
தாமே பூசித்து அடியார் நம்மைப்பூசிசகத்தக்க மார்ச்சமிதுவாகுமென விளக் 

Hs தமமைத்தாம் பூசி கசாரென்னும் சர சாமழும் வஇித்தன ராகலின், ரன் 

ளை ச்சானருச்சனை யுவப்போன்."' வன.ழம், தமமைப் பிதார்த்திச்துக்கொண் 

ஒருக்க இிமைவருக்குச ராம மகவாசரிதோன்றியபோத சமக்குத் இரு



அட்கொண்டாருக்கம். (Hs 

காமம் மரு சவாணார். எனவழங்கச் செய்சனராகலின், “*மருசவாணனென் 

) (ay OF பெயருலகெலாம் apes.” aco oom Det. பெருமானை மனத் 

இனாற் நியானித்தலும்,௮அவன் திருவுருவைச்சண்களாற் றரிசிக்தலும், ௮௨ன் 

இருப்புகழைச் செவிகளாற் சரவணித்தலும், ee இரு வாலய 2 Heo ha 

கால்களால் வலம்வருதலும், அவனை வாயினாற்றுஇிச்தலும், அவனைச் சைசு 

ளாலருச்சித்சலுமே மெய்யன்பினர்க்கு முறைமையென்பசை, ப ஈயன மிரு 
ண்டு போகாமுன் னடனப் பெருமான் றனைப்பாரார் - நடக்கும் பதங்க டள 

சாமுன் னடலா ரமலன் நிராக்கோயில், பயனின் மொழிகள் குளறாமுன் 
பரம னடித்தா மரைததியார் - பழுகில் செவிகள் செவிடாமுன் பரிந்து 

இவென்மெய்ப் புகழ்கேளார், செயலி னெடுங்கை ஈடிங்காமுன் நிருமாமக 

ங் கலைமசளூர - செறியுந் இருவ 5 ் செமுமெளி | ய் கலைமக் கா சறியூ ந் இருவங ஸக்க்கரசைச மசெழுமன மலர் 

கொண் டருச்ரியார், மயலி லழுக்இி யயராமுன் மனத்தி லஉனை யிருச்தி 

டார் - மனித ருழன்று வாளாபோய் மழியா ஈரஅின் மறிவாரே,'' என்னும் 

Facile oie fend ast இருவாக்கானும், மருதூருடையார் தம்மைச்சாம் 
பூசிச்சாெ ரன்ட றை, FIM ELV OF Uy @ gir any (Pats gi ஈக கொண்டே சீவும்- 

Cun a.m Caren atte wear பொற்றொடி சாமே யாகு - 'மேதுகென்னம்பை 

நாயே யருச்சித் தற் கென்னிலிந்த - மாதவர் ஈமைப்பூசிகான் மாந்த ண் 

ட.றிதற் காமால்," என்னும் மரு சவனப்புராணத் இருவிரு சசக்கானும்தெளிக. 

வமுு மொண்சுணக் ஐயாவைபயு மறிபள னென்ன? 

மத ன்ன செழு ர ணியா & தி A ஸ் அல ண் மலாக்கைப்। 
. க உ ஆூடதகு்டு ரூ . ao 

பற இல் Ld bh D BA 2 Bi ih oO ட்மிட ன்ப ப்ரி க ஆ! 

பழகு துன்றினன் யாவனென் இியாவரு மறிய 

(இ-ன்) எழுகத்சக்ம. Aris சணிசற்களளைத து. முண்ர்ச்தர 

போன்று தமது திருக்கரதிதேர்தியிருர்த மஈழுவையே விளச்சுமுள்ள எழுத 

தாணியாச மாற்றியும், ஒளியுள்ள சாடீரைமலரொக்க இருச்கஈச்துச் சிகை 

வில்லாத வேசபுஸ்சகக்தின் ஏட்டையே நீண்டபனை யோலையாகக் தாங்இ 

யும்மிக்க சஏந்தரியமுடைய இவன் யாரென்று அனைவரும் பார்க்கும்படி... 

ct - 2. 

விராயகச்சடவுளும் பாரதமெழுதுங்கால் அம்மு! தி்சச்தையே முத 

சாணியாக்கக்கொண்டு மேருவரையையே ஏடாகக்கொண்டாராசலின், ஈண் 

டும். சிவபெருமான் தமது மழுப்படைபையயே எழுக்காணியாக்டுச் தமத 

என்றும் புதிதாயிருக்கும் கைலையென் api ov am win Bs 5 Bs om & an eG ne. 

டையே நீண்ட தலையாகக் தாங்கின ரன்ற குழிப்பிப்பான், பழுதில் பூக் 
. ் ட் . * டு * : . ர 

தக ந்தேடு நீ2ீடடெனப் பரித்து.” வஎன்றாரென்றுரைப்பாருமு சர், Sy BS 

னங்கூ ற் தில் Ga ஈப்பன்் மாடு ்் alla. நண டசி a நிக டைய முண ர்க en 

Se tCurcaw TOCMIpssradiys சாங்கிவந்சனரொன்றஸாப்பிளும் “Erg 

மொழியொழி 7] தன்னின௩கொளற்குறித்தே.” Gl GUT BY ID GO TIS T wr arb 
ப ப தத ரு ௩ ச து Bo . . 

எழுத்துமுணரர்சவண் rven go men tam@ armen Corea ta கரண்ட



See ௫2 பட்டணத்துப்பிள்ளையா/ புராணம். 

என்னை, 'எண்ணுமெ.ழத்துங் கண்ணெனச்சகும்.'' என ஓளலைப்பிராட் 

நயாரும், எண்ணென்ப வேனை யெழுசதென்ப வில்விரண்டுங் - கண் 

ணென்ப வாழு மூயிர்க்கு.' என ச்கிருவள்ளு௨உகாயனாரும் எண்ணையே முதன் 

மையாக ஏடிததுவிதக்திருப்பசனாலறிக அவ்வாறு எர்தகாலத்தும் ௮௨ 

லட்சண்ழடையளனாகவும் அவமதிப்பேற்கத்தக்கவரரஃவும் வாராது சண் 
டார் யாவரும் இவ்வழினன் யாரோவென்ரையுற்றத் சமது தன்மையித்த 

மைத் சென்றொருவாறு பச்குவமுள்ளா£ அழிக்துகொள்ளுப்படி வர். சாரென் 

பார், 'ேழகுதுன்றிவன் யாவனன்றியாவரு மறிய," என்றனர். சிவபெரு 

சான் தமது காரறுண்யத் தினவிவ்வா.று வரு சலியல்பென்பசை, ''பாடல்விஞ் 

om Wee வென்பார் பண்ணினாற் பாணிச் கேற - வாடல்விஞ் சையனோே 

Mra ரரும்பொற் செல்வச் தாழ்ந்து - வாடிய மகனோ வென்பா ரிசை 

ப.. வாழ்ந்து கெட்ட - வேடலிழ் தாரி னர௫௭ யார்மக ஸீரிவன்சொ லென் 

பார்,” என்னும இருவிளையாடற் பாணச திருவிருச்சுசிசானும், சவடெரு 

பான் திருவேடங OvsonerwG une sou u அுவ்வடிவ்வேடங்கட் கேற்ற 

ப. ுடயாக மழுையே மாற்றிககொளவரியல்பென்ட௭ ௪, “அழுக்கடைந்த 

பமந்துணியொன் றரைக்கசைஈ து லிசரொண்டர்- குழுச்கடக்த விண்டை 

ந்5ர் சுமைபடைமேற் கூடைகவிழ்ச் - Days gi இசைசடந்திட் டிணை 

Le Bey SO grate woo - மழுகசடைந்து விளங்கியவாய் மண்டொடுதிண் 

படையேச்தி '” என்னும் திருவிளேயாடற்புராணச திருலிருச்தததானுந் 

செளிக (௨௧) 

nt க ௪ . 

ரிடம் வடடவராரன் கடலிடைப் பிறந்த கார் ரர் 

+ oe ச a 

மிட்ட [7 Fon he ம மு! கிவன் (Doo ர ம FT ih ch tod) iP ரச 

உ ர க 5 ரந . om 

க டமி மட்டவிழ ரீப1லலண சீர ரறுகைக் கரண்டு 
, ~ . . 

பூட்ட Fo Nhl டாம I Lp lb & all (டு பா, 

(இ-௭) பிட்மெ, குழ்ஈ துள்ள சிறந்த கருரிறங்கொண்ட அலகால 

மா, ராருகாவனர்திரடிமார் பச்தினிசரிட்ட பிச்சையும், ஈண்ணப்பனார் 

நீ சவகிக்சு மான்றசையும், சேர்சுராயனார் படைத்த பததிரப்படுதசிய களி 

ய்ம்பால, வெள்ளிய சாசர்சைக் காச இிேேர்இக்கொண்டு, சிழுலகங்களே 

க்கம் முடிவின் தமது இருவடி ச்சாமரைகளைப் பூதேவி சூடும்படி.-- 

of = 2. 

பிட்டையு ॥ ஆ காலத்தையும் தாருகாஉனச்திருடிகள் பதகினிமா 

பிட்ட பிசசையையம எணணப்பனார் நீவேஇத்த மான்றசைஎ டயம, செந்த 

காயனா/பலடத்ச கரியையும அழமுதுசேய்தத போனற,வெண்சோற்றையா 

அமுதுமாயசறகுத திருவுளங்கொண்டாரசதுக கரததேர்சி உந்தனரென 

ஈடடி, பிட்டையமாகு செட்சனமரனபசை, ::பிட்டும்நாபட ம ண்சுமகத பெ 

(ுகதுைபபெருமபித்தனே-டப் நோபடகாதிலாசசழககனேனுனைச் சாக 

கிம்லன-ிட்டனே சிவலோகனே Sy soul rym கடையாயவெக - கட்டனே 

ரீ எ) மாய கொள்பானக த சாப்டினாட உழுகபானிரிஷே” எனஷிம், ஆலகா



ஆட்கொண்டசருக்கம்: ந௩ 

லம் அமுதுசெய்ததை, 'கோலால மாதிக குமாகடல்வா பனசெழுந்த- உ 

லால முண்டா னவனசதுர்தா னென்னேடி. - யாலால முண்டிலனே லன 

றயன்மா லுள்ளிட்ட - மேலாய தேவரெலாம் வீவெர்காண சாழலோ ?' என 

வும்வ்ரும் மணிலாசசப்பிரான் மலர்வாக்குகளாலும், தாருசகாவ௨னச் இருடி 

மாகளிட்ட பிச்சையேர்றசை, “செச்சை மலர்புலா வானோடு மேனிதிறஈ 

துகொண்டு-கர்சை யரலவொன் றசைத்துச் கபாலங் கரத்செடுத்துப் - பச்சை 

மயிலனை யார்மனை தோறும் படர்ச்திரககும் - பிச்சை யொழ்கென் Wag 

மஉார்தசை சொல்லெம் பெரியம்மையே,'? என்னும் சவப்பிரகாசசுவாமிகள 

திரு வாம்கானும், கண்ணப்பகாயனாரிட்ட. இறைச்சியை யேற்ரனரென்பதை, 

“பூசனை செய்யுங் குண்சிலை2வ டன் - குணமவயாவன வுபிமையிற்கி றக த- 

கன்மாசவனென் றணரவனுகர் - இய௩ தய விடமுனிவனமதுவேயவன் - செ 

ருப்படியாவன விருப்புறு துவலே ** x * யவனுகர்திட்ட விறைச்சியெ 

னக்குரன் - மாசவரிட்டகெய்பாலவியே,'? என்னும், மக்க ரரருளிய இருக் 

கண்ணப்பதேகர் இதருமறததானும், சேக்சகாயனார் நிவேதிதத களியை யேறி 

Mon Fy 6 yA D5 தணியி லவிழ்ர்த வமுல ௪ - யவிழ்ச்ச மனசோ டளித்ச- 

நீவிழ்ந்தசடை - வேர்சனார்க் கின்னமுத மாயிற்றே மெய்ப்பத்திச் - சேந்த 

ஞர் செய்த இறம்."” என்னும் உமாபஇ சிவாசாரியார் இருவாக்கானும் தெளிக, 

எனவே மேற்கூறியவற்றை அடியார் மெய்யன்புக்காக விழைச்தது போனறு 

சி௨சருமாது மெய்யன்புககாகத இருஉமுது செய்ய விழைந்தாற் போல 

கெண்சோற்றைக் கரததேந்தி வர்சனழென்க. சி௨பிரான் இருவடிகள் €ழு 

லசங்களேழினுக்கும் ௮ப்பா௱பட்டவென்பதை, *'தமினியகுயிலேகேட்டி 

பேலெங்களபெருமான - பாதமிரண்டும்வினவிற்பா சாளமேழினுக்கப்பாற் - 

சோதிமணிமுடிசொல்லிற்சோல்லிரர் தன தொன்மை - யாஇகுணமொன் 

றுமில்லானந்தமிலான்வரசகடவாய்.'” என்னும் மணியாசகப்பிரான் மலர்வாக 

காணுக்தெளிக. (௨௨௨) 

வது நம்பிவா பிடமகு னியை ப்புக்கு மிக்க 

௧௩ மாாகடுக் கையுறு கண்ணசியன்,கனிவா4 

டி தூல BD uf & « Bh Gh CTT (LP BIG lg. L_ Py dh CD) USS ஆ 

OU Ib sh ery or ©) on 05) இறைகுலுபபூ்ரன வறைவானசி 

(இ-ள.) இவ்வாரான கோலசதுடனெழுச்சருளி, சிவசரு.மர் «fs 

இனற அவ்விடத்தடைந்து. விசேடிக்த மணமுள்ள கொன்றைமலர் மாலிகை 
8 HY ச் அ, ai Cc 

புடைய செவபெருமாஞாகய பேதியசரிறுவா, ஓமறையவரே ! எனது கரததி 

விரைசர்திருககும இங்வமுதைப் புசிப்பதர்கு அறுசுள வமாக டிய கறி 

கள தரூமவிரெனறு இழுவாய்மலாந்தவளலில், சிவாருமரெனனும் வேதியர் 

விளம்புவார ஏ று. 

அறுசுலையோககூடியதே உணடியாகலின், வெறஞசாதம புசகச 
8 . 2 ௫ விசையாக போனறு நடிகறு, “Bs tarry sewer சுலைக்கறிம்க'! 

என்றனணா. இசை, “மூறியலாப்புழுககன முபபழ௩கலர த - வறுசலையடி



௫௪ பட்டண த்துப்பிள்ளையார்புமாணம: 

சிலட்டினிதிருப்ப.'” என்னும் திருவெண்காட்டடிகள இருவாக்கானும் 
தெளிச, (௨௩) 

கிறு வக்க றி ய்முதி தின் வாகுகிறா vi? Sy 

நறுமை மேவிய A puss Goren a wt. males 0p» 

Sf am wa owns voowa Corks Bing Se 

யுறையு மிலலற நஙகையெல் கேயென வுலக கானக 

(இ-ள்.) ஈன்மை மேவிய சிறுனே ! கேட்பாய, அறுசுவைகிளாடு 

கூடிய சறிவகைகள் சேர்ரக்த அமுதென்பதை உனனுடைய வாததையியா 

லறிரதேன எனறு இவசருமர் விடைகூறினர், அசைக்கேட்ட வளவிய சவ 

பெருமானாகிய பிராமணச்சிறுவர், தமது ௮ழூய இிருக்கரச துளள சாததகை 

அவ்வீட்டிலுள்ள ஒரிடத்திலே லவவதது, உம்முடன் வ௫ககன்ற Daa me 

கிழதிதி எவ்விடத துள்ளாளென்று வினாவினர்.-.-௪ - நு, 

சவுந்தரியமும் யெளவலமும சற்குணமும் பிரமசரியாகசிரம ஈழுகக 

மூம மேம்பட்டு விளங்குகின்றமையின், “நறமைமேவிய சிறுவ.” எனன 

ரென்றும, அச்சிவசருமா உறுமை மேலிட்டால தணணிருஞு சாசழுமனும 

பசிகோய் வருததாநரார்ச வேலாதவசாசையால, “*அறசுவைக அறியமுது 

கின்வாக்டினா லறிச்தேம்.”” எனானொன்றம கூழினா (௨2) 

பொனனு லாவிய செஞாடைப் /ராகனன (கல. 

வன்ன திப னியமபுலா னமருமில லறத்தாலா 
ந 

மன்னு நாயக னுலகுளா Dono Monn ay ந. 

வினனும 2வரு கனனியை மணஞூசெபவி ப னான ¢ 

(@ - or.) பொன்னிஜனொளி பரவிய சிஉக்த சடைமுடியுடைய பளழ 

யோராகிய சவெபெருமானறாகும பிராமணசடிறுவா இவ்வாறு இருவாயமஉா 

தீலும, அச்ிவசருமரென்னும வேதியர் கூறுலாராய், எனல விருபபப 

படும் எனது மனைவி, நீலைபேறான ஈமது தலைவராகிய சவபெருமானுடைய 
உலகத்திலிருககின்றனளென்று கூற, துசேட்ட வேகடியாசிற வாகிய ரிய 

பெருமான், மீண்டும மற்றொரு கனனிகையைச இருமணம முடிப $ராக 

வெனத் இருவாய்மலாஈதனா --ஏ ௨ று, 

0) . ச் b e ந * ட 

தமது மனைவி கற்பின் மேம்பட்டவளாயத ஈன் சொற்படி நத 
வத சன்மையை விளக்குமபொருட்டும், ஆச சகையளாஈ நாழினனும மற 
வாமல் விருப்புற்றிருககின்றமையை யுணர்சத மயொருட்டும, “இமா சளில 

DF Biel Y 

என இறர்தகாலதசாற் கருது, “gyochever ms ar of என 

முக்காலததிறகும பொருளாம்படி கூறினா afer Couule angalua 
சு * க் ் 

ரிரந்தம்பாது, ௮உாகள கற்பைக் சருதிச தருக காதலா வழு த ரென 

பறை, துடிசிற பெரியாளே யனபுடையாளே - படிசொற ருத் பாலா. 

wd DIC RIG J = பின் நாகந & (par ear ctg 4 பக ய பே ர யோ - வென



ஆட்கொண்டசருக்கம். GE 

நாங்கு மென்க ணிரா.” எனச் Depa oma இருவாய்மலார் தமயானுர் 

செளிக. (2 &) 
Ld ro Paro மிகச கன்னியை வேட்பகுற் 6 0 GB) » | 
9 . ச ச ச 

பேறு காண்டி வ மையென் பேளெனப் பெற | 
. . ச . ரூ . 

ற எிக்கவர் திருவுள Henan Og cr pM owes * ப 
௩ ‘ : : ச ச . 
மேெறு மன்னர் கினைப்பம2ரற் இிருவெலாஞ் Ox Ch tha 

(@- ch.) மீண்டும் இவ்விடச்தில் தர் கன்னிகையை மணமபுரிவசற் 

குச் செல்லம் சகண்டேனில்லை, ஐயோ! தரித்தரமே என லாம்ப்பாகப் 

பெற்றிரு ச்னெறேன், கங்கைரஈதியணிர்த சடவுளின் திருவுளாசெயலில 

Qua pom? rar, பாவராலும் தெளிதற்குரியாராகெய அப்பெருமான் இரு 

வுளங்சொள்வாராயின் ஐஸ்வரியங்களனைத2 ம் ௮டையும்--௭ - று. 

லஸ்வரிய சம்பர்சமுடையோன் ஈச்சுரனாகையானும், அவ்வாறான 

ஈர்சாரனென்னும் இருகாமம் சிவபிராலுக்கே யுரிச்சாகலானும், 1 அன்னகர் 

ஈனைப்பரேற் றிருவெலாஞ் சேரும்,”' எஅருர். இ௮/சானுக்கே ஈச்சாமனன் 

னும் இருரசாமமுரித்தென்பதை, ! குன்றலரு மராளாள னென்௱மொழி நிற்கு 

றிக் கொண்டுசெல் இன்ற தெனவுங் - குறித்தொருவா பாலென்ற உளவிலம் 

மொழிசென்று சோகமுதி ளேர்த லெனவு, ஈன்றுனிய பழமென்ற a ara! 

னெட் டிலைவாழை ஈற்கனியி னெய்த லெனவு - காடரும் பிள்ளேயென் 

இன்றமொழி யாண்மகவி னண்ணுமா றெனவு மீச, னேன்ரஎவின் விடமெ 

முர் திடஈடு நடுங்கிக்லை யின்றியிரி ௪ரு தேவலா - யெய்தாமன் மணிகள் .. 

OUT துசலெனவு மிவனகர மென்பகதனைச், சென்றடையு மொரு 

பெருங் சச்ெக ராளிரீ சிறதே ரருட்டி யருளே - 9௨சமய முல கிலக சிய 

ஞான மாமுனிவ சிறு ரருட்டி யருளே"என்னும் சிவப்பிரகாசசுவா.மிகள் 

இிருவாக்கானும் செவிக், (௨௬) 

என்ற வாய்மொழி கேட்டலு இமழுக்திளங் கமம் 

நின்று, தய்தம ரொன்றி2ல னிகமுமெப் பொழுது 

மொன்று லோகத்துற ொழிமலெலா ம் வல்லமை யுடைய, 

னென்ற னைக்கொடு விற்றுகீர் வறுமைதர்ந் இடுவிர்ச 

(@-a.) என்ற கூறிய அச்சிவசருமருடைய வார் த்சையைச்கேட்ட 

வளவில், இளமையான காளைப்பருவமுஃடய பிராமணச்சிறுவராசிய சிவ 

பெருமான் இருக்கைவிட்டு எழுசக்து மன்று, நான் மாதாயும் மற்றுள்ள உ௱ 

வினரும், இல்லாசவன், உலகத்தில் ஈட£கின்ற எக்காலத்தினும் பொருச்த 

மான தொழில்களெவற்றினும் ஆற்றலுள் ளேன், ஆதலால் என்னைச்கொண்டு 

போய் விற்று மீர் உமது வறுமைப்பீணி யொழிவீராக.-ஏ - இ. 

இவெபிரான் சாய் சமரற்றவராச ஓண்மையாகலின், இப்போது பிரா 

மணா நிறுவர்போன்றிருப்பவர், சாய்சமரொன்றிலேன்,"' என்றும், சிவ



நஸ் பட்டணத்் துப்பிள்ளையா /புராணம். 

பரான எனைய மீசவாகளமபாலாது எலலா॥௦வ௨ஏஎசரா யெழுகதராளி 

னமையானு ௨, அளவிலாறறஓுடைமை என்னும குணமுடைய ராசா ப, 

கழு பபபொமுத மொனறகோசசசி 0, மீலெலா॥ ௨உஉ௨லமையடை 

யேன எனறும கூறினா சிவபிராள த(யசமாமாஉரெனபசை, 4 கோயில 

ச௬ுிசாடி கொல.,விசசோ ன௨லாடை - தாயமிலி சநசையிலி தானறன்யள 

காணேடி - தாயு ரிஙி ககதையிலி கான௱னிய னா.பிடினுங - காயி வலகனை ௮ 

் என்னும மணிலாசகபபிரான மலாஉாககா gu ஈறபொடிகாண சாழலோ 
ஷம, எலஙாமவலல சிசகரானாரெனபகை, :செலலா£ பொழிலகுழ மத ரா 

புரிச 9சசரெலலாம - வலலா16 ராடலை யாரு செபயஉலலா - ரெலலர 
ரம வியபபுறவிச சணிசசிகசசாமி கலலானை னக கருமகத சசையுளு 
சொலவாம.” எனனும இருவிளையாடறபாணச சிருவிருசசககாவு 2 

தெளிக (2௭) 

சொற்று ளேனென ப, பூச 9 னினைவுளச துளய௫ச ச 

கறற கலவியான, மேலவரு வனமனங ௧௫ இ௪ 

யிறறை நாளு வீறு னெ வ,வில வதி 950 

DBS eo olen or «1 Pusu பழசனப பர சானு 

(இ-௱) இவராறு கா ன கூறினேனெனறு கூற, அலவார£ஈதை 

கேட்ட சிவசருமா ச மமூடைப எணண மும மனமும ந௫ககழு வராய, மில 
மூயனறு கறற கலவிபை யுடையஉராகிய அமமலாயவா இரர்மேல விளைய 
வேணடி.பவறறைச தமகளசகி௱ ௪,9௪த, இனறையசூன்சலெை உனை 

யான விறபேஞாயிஈ இவவி_௪ங எனககுணடாஉது யாதோ 4 இகமாரியம 

குறைவுடைபத ; ஆலா ரான இு சஈசெயட 2உடனபடேனெனற கூறி 

னாஃ௭எ.று 

As suo Hroogus & Assaf வெல £7வராகவும, அஉவொவ 

வொனறும ஓாறுககொனறரியைபுடைசசாசவுமிராசசலின, 62s oer r 

sowe” oop, sept Cove Gasanmo wrowuses gr arfus 
தைச செயயச நுணிஉாகளாகலின, : சறற ச௨வியான மேலவருவன மண 

ஙகருதி ' எனறு 2, ௮௪ தகையினா ஜா காரியம பழுதெனசசோனறின, ௮ 
காரியததில மனம பறரூரகளாகலின, * பறறிமல ஸணினனகாரியம பழுதெ 

னப பகாகதான எனறும கூறினா Brora yp சிரதனைவேறெனபகை, 

: செல்வமெனபது சிரகையி னிறைே ' எனனும இருவெணகாட_.௧ள 
திருவாசகானும. சறரார மேலவருவனவறறை யாராயா2த நாகாரிய மிய 

றுவரெனப்சை, என ணி*ண தனிச கருமா துணிரதபி-னெணணுவ மெனப 

இமுச்கு ” எனறும, பமுதெனச ச னறிய காரியசலை மனமபாறாரென 

பசை, “௧௧௫௩ ௧௫ இ முதல்ழககுஞ் செடவினே wear ரறிவுடை யா£?? 

எனறும் வரும இருக்குற களானும தெளிக (2 3) 

udp smo By pvisis Be giQue 11, 

முழுதும வஉலவ னெவவிடத இயாவையு முடி பபா ச



அஆட்கொண்டசருக்கம். ௫௭ 

னெழுது மாவண LN Pa pp ருண்டென விரைக்காற 8 

ஜொழுதி நீஇயாய் முடிவுறு மிவவணர் I GOS enh 

(இ-ன்.) குற்றம் நேருமாயின் ௮தை மிவாரணிப்பது ஏனதுபாரம, 

எல்லாம் வல்லவனாக எவ்விடஈ்திலும எவற்றையும் கிறைவேற்றுவன், இள 

லுக்கு எழுஇிச்சொடுச்ச ௮வணமென்னும் அழுமைச்சட்டும் உண்டு என்று 
ரைச்தால், உன்செயல்களெொல்லாம் நீதியாகவே முற்றுப்பெறும் இல்லாழு 

நீச்சயிப்பாயாக என்றனர்,--௪ - ற. 

தொழுதி - கூட்டம், இவன் எவ்வாறான சொழில்களினும் வல்லப 
முடையவஞாய் எவ்விடங்களினும் எவற்றையும் நீறைவேற்றுவன், இவன் 

எனச்கெழுதிக்கொமித்த அடிமைச்ஈட்டும் உண்டென்றுரைச்சால், உன்செ 
யல்கள யாவையும் நீதியானவையே என்று பிறரால் மதிக்கப்பட்டு முடிவு 

பெறும், அவ்வாறு குற்றமகேரின் யானே நீவாசணிப்பேனேன்றனர் பிரா 

மணச் சிறுவரா$ய சிவபிரான் என்றவாருயிற்று, ஆவணம் அடி.மைச்£ட் 
டென்பதை, “அட்சியி லாவணச்தி லன்றிமற் றயலார் தங்கள் - சாட்சியின் 

மூன்றிலொன்று காட்டிலா யென்ன முன்னே - ஞூட்சியிற் ஜெத்சவோலை 

படியோலை மூலவோலை - மாட்சியிற் காட்டவைச்சே னென்றனன் மாயை 

வல்லான் '” என்னும் அருண்மொழித்சேகர் அழுதவாக்கானு மறிச, (௨௯) 

நிதியன்றிது சிறுவஃ£ நிரப்பிய வார்த்ைத 
5 2 உ ச ro a) . 1 ௪ இ யர்க்குழா மரரரர ளெவலோர்,வினவிற், 
a ட ச ல் ் . 

றிது செய்குவார்,வைகுவார் றுநகை செறிப்பா. 

ராத லாலிவை தவிர்தலே யறனென வறைக் கான 

(@- dr.) சிறவனே நீ கூறிய இிம்மொழிகள் நீகியானவைகளவ்ல, 

பிராமணத்தொகுதியரும், அ சசர்களுடைய பரிசனர்களும் எவலாளர்களும் 
இச்செய்தியைக் கேட்பார்களாகில், கெடுஇிசெயவார்கள் வைவார்கள் புன் 

னகைகூர்வார்கள், ஆசையால் இச்செய்கைசகளை விட்டவிகசலே சருமமா 

மென்று சவெசருமர் கூறினர்...-௪ - று, 

ஈம்மோடொச்த மரபினர்களாகிய மறையவர்கள் இச்செய்தியைக 

கேட்டின், மறையவர்க்கு மறையவர் அடிமையாத லெங்குள்ள வழக்கென்.மு 

வைவார்கள், மன்னனுடைய பரிசனர்கள் கேட்கின், இதை அரசனுக்குக் 

தெரிவித்துக் தண்டிப்பார்கள், ஒழிந்த ஈம்மரபினர்க்கு எவலாளர்களாயெ 

மற்றையர்கள் கேட்டுன் இழிவாகக்கூறி ஈகைப்பார்கள், ஆகலின் இச்செய் 

கையை வி௫தெலே நீதியென்றனரென்றபடி - என்னை, இக்செய்மையை சால் 

௨ருணத்தினரும் பழிப்பார்களென்பசாம், மறையவர்க்கு மறையவர் அடிமை 

யாதலில்லையென்பதை, “மாசிலா மரபில் கம்திவள்ளல்வே தீயன நோக்க. 

கோழுன் G6 Kime ெடுழ்ர் யெ ற் சரிப். நீஙக - பாசில் கணர்கப 

வேறோ ரந்தணர்க் கடிமை யாசம் - பேசவின் நன்னைச் கேட்டோம் Seg 

னோ wins Cun Gera? என்னும் தடுண்பொழிதசேகட குழுசீவ ச்சா 

oh (தக



டு 9} பட்டணத்துப்பிள்ளையா/புராணம்: 

னும் அறிக, நால்வருணக்சவராயும் குறிப்பான். “வே௫ியாக்குழா மரசரா 

ளேவலோர்."' என்றனசென்க, (50) 
. (2) ச ரு * ௪ re 

அரச லையூறி ர வீலைக்குற விற்பது யழ்கா. 

லெஞ்ச லிலபொரு டமுவகற் கிரைந்தியா னிரைத் 2 தன்ச 
வஞ்ச மில்லமிதாா புண்ணிய மென் ழி வருமாற்க 

ெஷ்சொ லாமெனப் புண்ணியன் மீறற்மிடச தளி தான்டி 

(டு-ள்.) ஐயரே!நீர் அச்சமுராதேயும், என்னைச்தக்க விலைக்காச 
மிர்ப2ா அழகாகும், உமச்கும் குறைவற்றபொருளைச் சமபாஇத்துச்கொடுப் 

பதற்செ 'ரப்பட்டு இல்கார்கதைகள் யான் கூறினேன், இதனால் வஞ்சக 

ww Omen Bas ஒப்பற்றபுண்ணியம் என/குண்டாகும், இது நிச்சயமான வாரக 

தையாகுமென்று புண்ணிபச்சொருபராகிய பிராமணச் சி.ழவராயிருக்கும் 
எஉபிரான மீண்டும் சி௨சருமா மனசைத் த்சேற்றுசவால் OI sah ene 

SOIT ——Gl - Ms 

இவ்வாறுசெய்வானால் உமசெண்ணம் நிறைவேறலேயன்றி எனக் 

கும் புண்ணியம் உண்டாகும் இதுரீச்சயமான வாச்தையாகும் என்றவள் 

வில், மேலும் மறுத்துரைக்க மனமில்ல!ராயச் சிவ௪ரு மரிசைந்சன ரென்ற 

படி. எனவே, புண்ணியச்செயலால் தமச்குச்சரப்பும் செல்வமும் ௨ருமெ 
னச்கருதி அறிவுடையோர் அச்செயலைக் கைவிடாசென்பது கருத்த. இதனா 
னன்றோ, ரிறப்பினுஞ் செல்வமு மீறு மறச்தினூஉக-காம்சமெவஜே2 வயிர் 

ஈக,” எனத்தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளு௨ரும இருவாயமலர்ச் னர், (௯௨) 

சளி க பூசா னாவணம் பழம்படித் இட்டி 

விளங்க நலகி2னைனை நனைக்கெடு கொயிலுண் மேவி 

வளம்கொணொாகணை விடைகொண்டு பூம்புகார் மருவக் 

களங்க மொன்றிலான் படாஈகனல காலத் முகம். 

(இ-ள்.) இவ்வாறு தெளிச்த ெவ-நமரென்றும் வேஇயர், அடி 

மைச்சீட்டைப் பழமையுடைச்சாய் விளங்குமாறு எழுடிக்கொடுச்ச அப் 

பிராமணச் சிறுவரைத் தம்முட னழைச்துக்கொண்டு, கிருவிடைமரு தூ ரால 

யத்தினுட்சென்ற, அ௮ங்கெழுக்சருளியிருக்கும் மாட்சிமையடைய Radon 

னிடத்தில் விடைபெற்றுக்சொண்டு, காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை யடைவதற் 

காச, யாதோர் சளங்கமுமற்றவராகிய ௮௨ர் அகேககாத வழிதரம் வந்த 

னர்.--௪ - று, 

இலெவருடங்கட்கு முன்னரே எழு இிச்கொ்ச ஐடிமைச் சட்டாகப் 

பார்ப்பவர்ச்குத தோன்றும்படி எழுதிக்கொடுச்தாரென்று குறிப்பிப்பான், 

அவணம்பழமபடத்திட்டி."” என்றும, தாம்செய்யம் ஒட்வோர் செய்சையை 

யும் வபிரானிடத்தில் விண்ணப்பித்து அவரனுளைபெற்றேசெய்வார் வ 
சருமரென்பசை விளக்குவான், **கோயிலண்டமெவியள௩ சொணாகனை விலட



ஆ கொ ண்டாருக்கம்: ௫௯ 

கொண்டு, என்று ம, இரு விடை நகார்க்கும் காவிரிப்பூமபட் உனத திறகும 

இடையில் ௮ 2சசாதவழிதூரம் உள்ளசென்பதை யுணாத்துவான், “பூம்பு 

காரமருவப்படர்ர் தனன்காவசமநேகம்.” என்றும் கூறினர். சிவபிரானிடச து 

மெய்யன்புள்ளோர் அவரனுளையின்றி யாசோர் காரியமுமியற்றாரென்ப 
தை, £ வேதவேள்வியை நிந்தனைசெய்தழ - லாதமில்லி யமணொடுேே சரரை- 

வாதில்வென்றழிக்கக் இருவுள்ள?2மா - பாதிமாதுடனாய பரமனே - ஞால 

நின்புகழேமிகவேண்டுந்தென -னாலவா யிலுறையுமெம்மாதியே.”” என்னும 

இருஞானசம்பர்தசுவாமிகள் திருவாக்கானுமறிக, (௬௨) 

சந்தரப்பெரு மாணயி ரைக்குமன் ॥டாப்பொன | o @2) OY 
ர்க evar ahd LIT வ குலகு GON MIT மொருவ ரத 

* (4) ° ச ௩ த . » a . 

குய்ஈதி டப்படிக் கா ரளித் தவனில ௬டன் 2பாய்ச 
ச v 

Bo லிலலவரந நமனிப LD Ha? oth Hit ol 4 

(இ-ன்.) சுதரமூாததிசவாயிகளாக்கு விள!கமுளள பொன்னை ப 

மூற்காலச்திற் பாலிசதுகச வ௱ளலாரும், அர்சந்தரமாசு திகஞ்டைய 

வேதியகுலகத்தலைவ.ராகிய இருஞானசம்பாத மூர்ததிகளுக்குப் பஞ்சத்திலு 

யிர்வாழும்படிக் சாசளித்தவருமாகிய சிவபெருமான், இச்சிவாருமருடனே 

இவருக்குக் குறைவற்ற பொன்னைசசம்பாதிச்துச் கொடுப்பதற்காகப் பின் 

சென்றருளினர்.--௭ - ற. 

சுந்தரமூர்ச்திசுவாமிமட்குப் பொன்னீர் ததை, (சுற்ற மிருந்ச சொண் 

டாகளும் துயிலுமளலிற் நுணைமலர்கசண் - பற்றுந்துயினீங் இடெபபள்ளி 

யணர்கதார் பரலைகேளவனார்-வெற்றிவிடையா ரருளாலே வேமண்3ல்லே 

விரிசுடர்ச்செம்-பொற்றிண்கனக மாககண்டு புசகலூரிறைவ ரருள்போற்றி,” 

எனவும், “பனிமதிச் சடையார் தாமும் பன்னிரண் டாயிரம் பொன் - னனி 
யருள் கொடுக்கு மாற்றா னல் வுடைய ஈம்பி-தணிவரு ம௫ழ்ச்சி பொங்கத் 

தாழ்ர்தெழுச் தருகு சென்ற-சனிவிட மிடற்றி னார்முன் பின்னொன்று கழ 
த லுந்ரார்."எனவும்,திருஞானசம்பர்சசுவாமிகட்குப் படி.ச்சாசளிச்தமையை, 

“sods னருள்புரிர்து கனவினீங்கச் சண்பையா ரிளவேறு தாமுணர்ந்த - 

ஈம்பிரா னருளிருந்த வண்ணமென்றே காவினிசை யரசரொடும் கூடஈண் 
ணி - வம்புலா மலரிதழி வீழீகாதர் மணிக்கோயில் வலஸஞ்செய்யப் புகுந்த 

வேலை-யம்பிகா பதியருளாற் பிள்ளையா£சா மபிமுசச்தப் பீடிகைமேற் காசு 

கண்டார்.” எனவும்வரும் அருண்மொழித்சேவ ரமுதவாக்குகளாளுமறிக, () 

சக வான்றமிம் மதுரையிற் பாணனா தமக்குத 

துங்க மாகிய at Oar Bh Gor Gh Kis sa 

ரிங்கு மாங்கவா மிபானறவ ராட்கொள்லா வெண்ணி 

யக மாருயி) யாலையு ம்பு oO) Lf WT வடைய 7, 

(இ - N.) சீறகப்புலல Neb mre Us Gm i தமிழ் நரை ௩௪ பதுரைமா 

bars Ole பாணபத.நிரரூகருப் பரிசு பாப ௮மமையென்ற விறகுசம5



௬0 பட்டணத்துப்பில்ளையார்புராணம். 

தருளிய சிவபெருமான், இவ்விடச்திலும் அப்பாணபச்திரஎரப்போன் ற 

அன்புடையராயெ திருவெண்காட்டடிசளை ஆட்கொள்வசற்காகத் இருவுளங 

சொண்டு, தமது திருமேனியும் சிறந்த உயிரும்அ௫ய அனைச்தும் அடிமை 

யாதலையுடையவரயினர்.--௭ - று, 

எனவே பாணபத்திரரின் அடிமையென்று விறகுசுமக்து வந்தவர், 

அவர்போன்ற மெய்யன்புடையவராகிய திருவெண்காட்டடிகளை யாட் 
கொள்வதற்காகத் தாமவர்ச்கடிமையாதர்கு வர்சார் என்றபடி, பாணபச்இ 

சர்ச் சடிமையாளென்று விறநகேற்றுவந்ததை, !'சிர்சை தோயமைம் பொறி 

களுஞ் செவிகளாப் புலன்ச - ளைந்து மோசையா விசைவலா னிருந்சன னா 
கப்-பந்த சான்மறை நாவினாற் பத்திர னாளாய்-வஈது பாடினா ரிந்தனச் சுமை 
யொடு மறைந்சார்,'? என்னும் இருவிளையாடற்புராணச் தஇருவிருச்சர்சா 

னும், மெய்யன்புடையாரை யடிமைகொள்வதற் கிவ்வாறே தாம் பற்பல 

வாடல்களாற்றுவதியல்டென்பசை, “செங்கண்மா ஈடக்கையிற் சங்க காண - 

மூட்டாட் டாமா முறுச்சவிழ் மலர்மேல்-உலம்பரி கிடக்கும் வாசஷூ ரன்ட- 
பாடும் பணி கூடும் மிபாருட்டு - மதுரைமா ந3மிற் குதிரை மாறியும் - விண் 

புகழ் முடிமிசை மண்பொறை சுமந்து - நீற்றெழின் மேனியின் மாற்றடி. 

பட்டு-நின்னைச் சொண்ட னென்னக் சொண்டன - னிருக்கு மடுச்ச லரச்க 

னெடுப்ப - முலைபொர வளாபொரு மொய்ம்பின் - ws Ya wan By 
வோனே." என்னும் நால்வர் சான்மணிமாலையானு மூணர்சக, (௬௯) 

புக்கு ளாரிலர் புகாரெனும். பட்டினம் |டைபொய்ள 

மிக்க $ீயொல் வாழ்வணி சசசர்தம் விதப் 

பக்க பேவிலை பகர்ச்தனர், பகரலும், பரிவாற் 

செக்க ரஞ்சடை முடியவ ரடியவர் தெரிர்தார் 

(இ-ள்.) இல்வாறுசென்ற இருவரும் காவிரிப்பூம் பட்டினத்தி 

னுள்ளே பிரவேசியாதஈர்களாய், அசன்பக்கச்திர்சென்று மிகுந்த ஒழுக்கச் 

துடன் வாழ்கின்ற வைசியத்சலைவர்களுடைய வீதியில் மாத்திரமே விலைகூ றி 

னர். அவ்வாறுகூறுதலும், அன்பினாலே செ£்வானக்தின் அழகுள்ள சடை 

முடியினராகிய சிவபிராலுக்சடியவரான திருவெண்காட்டடிகள் அ.றிர்சனர். 
ஏ உறு, 

பட்டினச்தினுள் ளே பிரவேசிகத்சால் முகவிலுள்ளது reid Suns 

லின் ஆங்குச்செல்லாவண்ணம் தடுத்த, சமதடியராகயெ இருவெண்காட் 

உ டகளுள்ள வைசியவிதியி2ல விலைகூறும்படி பிராமணச்சிற வராய் வந்த 

சி௨பெருமான் ெவசருமரைச் திருப்பினரென்ஈபடி, (௬௫) 

மிய வன் றன, யிலநய வன்றனை வ ஈவழை த்துக்கு 

குறையு முதவெண் காடர் ற் காரணக் ரியா 

அறைபு மீக்கிவ னிட இ சயபென்சொ லுரையி (டி 

றைய லா விப விடை மரு துறையா யகம்,



ஆட்கொ ண்டாருக்கம். க 

(இ-ள்.] அல்வாறுணர்ந்த யாதோ குளைவுமற்ற திரவெண்காட் 
டடிகள், முன்னே தமக்குத தோன்றிய ஒர்காரணசதின் குறிப்பாம் வேத 

யசாகிய சவசருமராயும் செவபெருமானாகம பியாமணச்சிறுஉராயும் விளி 
தீது, நன்மணங்கமழும் சோலைகள்குழ்ர் ச திருவிடை மருதூஸாயுடைய தலை 

வரே 1 இவ்விடச்திருச்கும் இச்சிறவனிடத்து ஆச்சரியம்யாது கூறுவி 

பேன்றனர்.--௭ - று, 

HEF Mawr பார்த்தவளலில் சமக்ருத்சோற்றிய தர் குறிப்பீனால 

இச்சிறுவர் சிவபிரானே யெனவுணர்ந்தாரெனக் குறிப்பிப்பான், “முற்கார 

ணக்குறியால் உறையுமீம்வென் நறையுலாவிய மருநுடைய நாயகம்" 
எனச்சொற்போக்காற் சிலேடைப்பொருள் பயத்தலுங்காண் ௧. (௬௬) 

இயம்பு மம்மொழிக் கெதுமொழி யிளாளசொலா பான்னவாக ம்பு மம்! மிக் கெதி | ழி ரல மு 
ஈயம்பு TG Roa ont say oor vasa ait mak vara ost ஈ 

வயங்கு நன்மணி யாவையும் விலைகிலை on BIS Ls 

னியங்கு பற்பல தொழிழ்கு மிங் செகைகுகே ரெவ ர. 

(இ-ள். அவ்வாறுரைத்த இிருவெண்சாட்டடிகளின் வாத்தைக் 

குத்தாம் "வசருமர் கூறு சசர்குமுன்பே, சன்மைபொருர்திய அடிமையாக 

வந்த ரிறுவர் இனிமைசரும்டடி யுலாட்பாராய், விளங்குகின்ற இரசக்சின௩க 

ளெொவற்றையும் நீலமைய ன விலையாக மதஇப்பிிவேன், இதுவல்லாமலும் 

இயங்வுலாத்தினடக்ன்ற பலவகைப்பட்ட தொழில்களில் இவ்விடத்தில் 

என்க்சொப்பானவர்கள் யாகர், வறு, 

இக்கஇருவெண்காடர் ௮அனேகவகை லியாபாரங்கள் புரிர்தாேனும், 

அவரற்றுண் மேம்பட்டது இரச்தின வியாபாரமே யாகலானும், அல்விரத் 

னெங்களைச் செவ்வனே மதிப்பிரிவோரே அர்க்க சியம் வேண்டுமாகலா 

தும், சிவசருமர்வேறெஉற்றையேஸும் முதலிற்கூறின், திருவெண்காட்டடி 

கட்குச் தம்மேன் மனம்பற்றாசென்றுணர்ந்து, அவர் மறுமொழியு ரைப்பதற்கு 

முன்னம்சாமே தமது வல்லபச்சைச்கூறுவாராய், *வயங்குகன் மணியாவை 

யும் விலைநிலைமதிட்பேன்."” என்றும், அன்றியும் சாமை யடிமையாகக் 

சொள்ளின் வேறெவ்வகைத் தொழிற்ரும் மர்ரோரடிமை வேண்டியதின் 

றென்றுணர்த்துவான், இயங்கு பற்பலதொழிற்கு மீட்கெனச்கு நேரெ 
வர.” என்றும் கூறினர். (௬௭) 

* > ச உரத் . 

எனும வன்றனை மூழ் ரசியா சீனாக்கிறியம மிடஞ்2சசர் 

வனம ரூமணி விலைமதிப் புருறது மதித்தாச 
லனைய வன்சொன்ன தொக்குமென் நருமணி யளித்தரா 2 

புனித வாண்மை! பதந்தனவஷ்ிபின்னரும் புகல்வான்ச 

(இ-ஸன்.) என்றுகூறிய நுச்சிறுஉபைச் திருவெண்காட்டடிகள் களிப் 

பிறுற்பார்தீத, எமமிடத்இறுள்ள $ரறாச ஒர் இரத்தினம் யாஉராலும் விலை



௬௨ பட்டண த்துப்பிள்ளையா/்புராணம். 

மதிச்கத்தசாதசா யிருக்கின்ற ஐ, அதனை இவ்வளவுபெறுமென்று விலைமதிப் 

பிடுவானாயின், அச்சிறுவருரைச்சது சரியாமென்று, தம்மிடத்திருந்த அவ் 

வரமையான இரத்தினச்தை எடுச்தக்கொடுச்சனர். உடனே ௮ர்சிறவர் 

பரிசுத்சமானதாய் விளஎக்கமூள்ள அவ்விரச்தினச்சை மதித்சவராய் மீண்டும 

கூறுகின்றனர். எ-று, 

இர.த்தினங்களுள் நீரோட்டம் ரீறைந்திருப்பதே மிகச்சிந்தசாச 
லானும், அசனைமஇத்தலே எவர்ச்கு மேலாதாகலானும், “ercorw ap மணிவிலை 

மஇப்புராதது.” என்றும், அரு மணி.” என்றும், *புனணிதவாண்மணி."” என் 

அம், அம்மணியை மதித்சசனோடுங்கூட அவ்வகை மணிகளின் இலக்கணங 

களையும் விரிவாசக்கூ நத்சொடங்கினமென்டான்; “பின்னரும் புகல்வான் '? 

என்றுங்கூ நினர், (௬௮) 

நவம ணிக்கண வில்க்கண மிபாவையு நவில் சிவன் 

கவறு மெஞ்லொக் தலைவர்நீ ரன்னவை காணகு 

கவமி யறறினீரடி முன்னே இிரவெலார் தழைப்பப்்ச 

பவம கற்றவும, பெற்றுளி ரமிவெனப் பகர்வான்௪ 

(இ-ள்) ஈ௮ரத்தினத்தொருதியின் இலச்சகணங்களெவற்ரையும்கூ ற 
வேன், வருர்தலில்லாசமனமுடைய தலைவராக நீர், அவைகளையணரும 

பொருட்டே, முற்பிறவியிலேயே ஐஸ்வரியங்கள் யாவும் விர்ச்தியாகுமா.று 
தலம்புரிந்துள்ளீர், பிரவியை ஒ.நிப்பசற்கேற்ற மெய்யறியையும் பெற்றிருக 

இன்றீரென்றுரைப்பாசாயினர் --௭ - று, 

சஞ்சலசித்தமுடையவர்களாயின அவர்கட்கெல்னிக விலக்கணமுரைப் 

பினும் பயன்படா?வன்பசையுணர்ததுவான்,'*க௨ஓெரு சிலாச் தலைவர்நீர்,'” 

என்று.ர், அத்தகைய இரச்தினவிலசசணங்களை நிதிக்குவையுடையோழரே 

யுணர3வண்டுதலின், (அன்னவைகாணத,கஈ மியற்றினீர் முன்னே திருவெ 

லாந்தழைப்ப.” என்றும், இசசகசைய பெருநிதியம் வாய்த்தும் இச்செல்வச் 
செருக்கால் மதிமாழாந்து பிறவிககேதுவாகய அள்ஞானமூடையராகாமல், 

இவற்றின்பற்றை அறவேயொறித்துட் பிறவிபபோச்சதச்தக்ச மெய்யறிவுமடை 
ஈதுள்ளீ£ என்பார், *பவமகற்றவும் பெற்றுளீரறிவ.'? என்றும்கூறினர்.கவலு 

நெஞட்சிலா என்பதற்கு விரும்பும் மனமில்லாத எனப்பொருள் கூறினுமாம். () 

மேவறு, 

பராக்கல ஸ்னிவன் சொன்ன படிவுலா சன்று வகஃள் 

சரக்கை செயயா செய்யகஷ்சிவனவன் மனனாத கோனி 

Cares) SHS ane wy வேண்டிய தெனனை யென்ன 

SUMSOS leroy n ee nol wt Gor வஎண“குபு சாதறு இன்றானடி 

(@- a.) டராசசவமுணிவருபசசெசிசச௨று ௨டனெண்ணும் ஒரவுணன 

றப்போக டிடாயக௩ உளை மேன மேது Dum gD sou semig ae, சிவபெரு



ஆட்கொண்டாருக்கம்: ௬௩ 

மான் அவ்வவுணனுக்குப் பிரசன்ன ராகி, டீ வருக்தி முயன்றியற்றிய த௨ங் 
கள் ஏறந்தனவே, உனக்கு வேண்டிய வரம யாசென்று இருவாய்மலர்க் தர 

ளலும், அல்வவுனன் கொன்றைமாலையணிக்த இருமுடிமையுடைய சவபிரா 

னைப் பணிந்து ாசககின்ரனன --௭.- ற, 

வலனென்னும் அ௮வுணன பார்ஃ&ஈவமுனிவரை நோக்கிச் சஉபிரானி 

டத்சில் வரம்பெறுதற்குரிய சவங்க ளெவ்காறியற்றவதோ, அவற்றை யடி 

யேனும் கனுக்கர இக்கவேண்டுமெனக் குறையிரந்தனன். அச்குறையைத் 
இருவுளமேர்ற பார்சகல முனிகர், அம் வவுணனுக்குச் சிவபிரானை சோச்டத் 
தவஞ்செய்சற்குரிய மார்ச்கக்களை நன்கு விளக்கயருளினென்னுஞ் சரிதத் 

தைக் குறிப்பிப்பான், *பார்ச்சகவமுனிஉன் சொன்னபடி உலாசுரன்றவங்கள்- 

சீர்க்கவே செய்ய.” எனறும். அவுணர்கள் கொடுமையுடையோராசலின் 

அவர்கட்குச் சிவபிரான் ௮திசீச்ரச்சில் அனுக்கிரடுப்பகில்லையென்று வீளக் 

குவான். :*செய்யச்செய்ய.'' என்றிரட்டிச்தும், அதிசுகைய தவங்களால் அவ் 

உவுணன் மேனி வாடியிருக்ச ஈனால், “லேர்க்கின்ற தங்கள்.” என்றும் 

கூறினர், (௪௦) 

என்னுடை வடிவ மெல்லர ழினமணி வடிவ மாக, 

நின்னது கருணை யாலே யருள்செள, நிமல Gol & ge 
( ச 5 3, . 

முன்னரே மறைக்கு Pet ors முனைவலா HT yin STG Bs 

L160 BH (Ih மசவான யாகப UIOala G நய/வின வக தானட 

(இ-ள) அடியேனிறடபேஞயீன் எனது ச£ரமுமுவதும் ஈவரத் 
இினக்கொகுதியின் வடிவமாகும்படி, சேவரீருடைய இருபையினார் பாலிப் 
பீராக என்று பிர ரீததிக்க, ஆல்வாறே ச௨பிரான் வரம் பாலிச து அவ்வவுண 

னுச்கெதிரிலேயே கரச்சருளியபிறகு, போரில்உல்ல உலனென்னும் அம்.உவு 

ணன் அங்கு நீன்றும் பெயர்ச்து, சொல்லுத௱கரிய இந்திசணியற்றம் யாகத் 
இற்குரிய பசுவாகத தயவுடனே உழருவெடுத்துவர்சனன் --௭ .- ந, 

் வலனென்னாம சரன் சிவபிரானை மோக்டுத் சவம்புரிர்து, அவனாக 

தறிஏித்சவளவில், அப்பெருமான் உனசகு யாது வாம் வேண்டுமெனச் இரு 
வாய்மலர்ந்தபோது, ௮ஈரன் பெருமானை நோக, சுகாமி! அடியேன் யுத 

தீதீதில் எவராலும் பிளச்சப்பட்டு இறவாத வரம் பாலிப்பீர், ஒருக்காலிறக 

தாலும், எனது சரீரம் என்னைகொன்ற சுச்தலீரரும் விருமப்சக்ச ௩௧ 

மணிகளாகும் வரசதையும பாலிப்$ரென்று பிரார்க்கிக்கனன். அப்பி 

ரார்த்தனைக்ரெங்கெ பெருமான் அவ்வாறே வரம்பாலித்தனர். அல்லரங் 

களைட் பெற்றுக்கொண்ட அசுரன், சேவேர்கிரனிடச்திற் போர்க்குச்செல் ஐ 
யுத்தம்புரிர்தனன., அவனுடன் யுதசம்புய்க்க தோல்வியுறற இ௫்திரன் 
இல்வசுரன் சிவபெருமானிடசதில் வரமபெற்றோனாகையால், இஉனை யு 

தீதிதில் வெல்வகரிஐ, தற்திரகதிமம் கொல்லவேண்டுமென்று சிந்இத் ௪, 

சைனிய௰ங்கள் படைகள் என்னும் ஒன்ற மின்றித் தனியனாயிருக் து, அவ்வசு 

ரணை நோக்கி னது புசாசரை நான மிகவும் வீயர்சேன், உம்னையுக்குத



௭௪ பட்டணக்் துப்பிள்ளையா/ புராணம். 

இல் மெல்ல ஒருவராலும் மூடியாது, உனக்கு வேண்டிய வரம் யாதோ 
அதனைக் கேட்பாயென்றனன். அவ்வார்த்தை கேட்ட அசுரன் உடல் குலு 

ங்க நகைத்து, அழிவற்றவராகெய சிவபிரானிட த்தில் வேண்டிய வரத்தைப் 
பெற்றுக்கொண்ட யான் உன்னிடத்திற் பெறத்தக்கது யாதிருக்கின்றது 
என இழித்துக்கூ.றினன். அப்போது இர்திரன் அவனை நோக, நான் இருக் 
சைலைக்குச்சென்று ௮வ்விடசதிற் செய்யப்போகும் ஓர் யாகத்திர்குத் தே 
வர்களுக்கு அவியூட்டுவதற்காக நீ யாகப்பசுவாய் வரவேண்டுமென்றனன். 

வலனென்னும் அசுரன் அதுகேட்டவளவில், அவ்வாறு யான் செய்வே 

னாயின், முன்பு மூதுகர்தண்டொன்றை வச்ரிராயுதமாகக்கொடுத்த ததர 

முனிவரடைந்த புகமுடம்பைப்போன்று, வெற்றியடைந்த புகழுடம்பொன் 

௮டனே எனதுடல முழுவதும் நவமணிசளாகும் புசழுடம்பொன்றும் கூடி. 

இரண்சி புகழுடம்புசண எடைவேனென்று துணிந்து, நீ எனக்குப் பகைவ 

னல்லன் உநவனேயாகும் என்று கூமி அவ்வாறே செய்தற்கொருப்பட்டு, 
பசவடிவெடுத்துவர்து யாகசாலையைகட்டினன், என்பது சரிதமாகலின், 

அச்சரிசத்தை இச்செய்யுளிற் சு ரக்டிக்கூறினர். (es) 

. ச் ௪ . . . 7 
வர் தவப் பசுவைப் பற்றிவர்ரா யுகதீதி ew 

யூய்ச்திட வரிர்து,கொண்ட வு ஏப்பினை விண்மிணா ரண்ண 6 
. ந. ச ௩ . ட ௪ உ ச 4 ச "2 ட 

as sora) O DIG பை (ரி aff ip உ இன வித்த ரய மணமமற @ 

ச் 
a . க் * ட "£2 

08 pF oi ssre டினிற் பார்த. சிர் அவிற் மிபாருப்பி 

(இ-ள்.) அவ்வாறு வர்த பசுவைப்பிடித்து இந்திரன் சனத வச்சிரா 

யுதத்தினலே அறத்து ௮சன் அவயங்களை ச் தேவர்க. கவியாசக்கொடுச்சு, 

யாகத்தியில் வெர்சு ௮ப்பசுவின் அவயவங்களிற் சிதறியவை பூமியில் விழுக் 

தன. அவைகளே விசைகளாய்ப் பூமியின்மேலும் கடலிலும் மலைகளிலும் 

தீவுகளிலும் சிறப்புற்ற மாரிகளிலும் பாவி,--௪ - று. 

௮ப்பசுவைச் சேதித்துச் தேவர்களுக் கவியாயூம்டியமிபாது சிதறிய 
சிறு துண்கெளாகிய அப்பசுவின் அவயவங்களே ஈவரத்தினங்கட்கு வித்தாய் 
கடல் மலை காடு ஏன்னும் இல்விடங்களிற் பரவினவென்றபடி, எனல, 

நிலத்திற் இந்திய சிலவற்றை மலைபடு திரவியங்கொள்வோர் பண்டமார்ரா 

கப் பெற்றமையின் ஆண்டும், அவ்வண்ணமே கடல்படுதிரவியங்கொள்வோர் 

பண்டமாற்ராகப் பெற்றமையின் அண்டும், சாசெவில் ௨ணிகர்கள் வியாபா 

ரஞ் செய்தற்கெற்றமையின். ஆண்டும் பரவினஜென்றவாராயிற்று, இச்சரித் 
இர விரிவைச் திருவிளையாடற்புராணம் மாணிக்கம்விற்ற படலச்திர்காண் ௪. 

. : ’ உ ஆ 4 ‘ ச 
விளைக்தன மணிச ளாக, விண்ணவர் மண்ரீணார் பூண்பார்ர 

வளம்படு வெற்மி விர வலாசுர றுடல மொன்பான் 6 

களங்கமின் மணிக எாயு்புனித2ம சாண்மி னெவ்னடி 
. உ * சு. ச ny 

விளங்குல ரு.பலா ரஜ்தால்) வீர்சனன் |, பாக
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ஆட்கொண்டசருக்கம். ௫ 

(௫ -ஸ்.) சகவரத்தினங்களாக உற்பத்தியான அவர்ஸாச் சேவர்களும் 

மாணிடர்களும் ௮ணிவார்மள். வளம்பாடுற்ற வெற்றியடைக்ச வீரஞயெ 

வகாசுரனுடைய சரீரம் ஒன்பதுவசைப்படும் குற்றமற்ற இரச்சினங்களாஇ 

யம் பரிசுத்தமானவைசளே பார்ப்பீர்களாகலென்று, விளக்கமமை ச உல 

கோபகாரமாகவே பரிசுச்சமாச இறர்சனன்.-.-௭ - று, 

அசுரனது சரீரமாகிய ஈவமணிஈளென எவர்களும் இஈழாமலே பே 

உர்களும் மணிசர்கரம் தரிச்துச்கொள்கின்றார்கள். அவ்வசரஷம் சான் 

உயிசோடிருக்குமளவும் ஒருவராலும் வெற்றிகொள்ளர்கேலாச வீரனாக 

வும், இறச்கும்போதும் யாவராலும் பூசித்சற்குரிய யாகப்பசுவின சரீசக தட 

ஹம் இறந்தமையின், அசுரதசன்மையென்னும் அசுசசம் நீங்கப்பெற்றப் 

பாசுசுசளுசற்பொழு ட்டே இங்வாறியற்றின னேன்றவாருயீற்று, என்னை, 

அவ்வசுரவுருவததட ஸிருக்கஅனும் வரனெனறுமாசதிரம் பெயகொள்ளு 

வானேயொழுிய wantin WEEE FES புஃமடையான், அம்வுருச ஓட 

னிறகச்து அவனது சர்ம ஈவாணிசளாயினும அகரசரீம ராற்பததியெல் Cp 

யாவரும் இகழ்ர் தணி பாகளாகலினென்க, (em) 

மன்று ரன யாட ெெர்சண் மாணிக்கம் m BF Or 
. ச ஆ க ச 

டன்றிசெய் லார 2ிமழடு,ரவமனணி விழாவில் பூண்பா 
௪ ௬ . . ne . . ச் ௬ 

மோன்றிடிற் ஈங்கை யிற்ககணிளைதரிப் பவ/க்கு வென்றி 
ச ரூ . « fo உ ச .- fo 

Qurer Mi வீரஞ்,செல்வ ம மாங்குமென் Di amr HF LLM A 

(@- wt) பொன்னம்பலத்திலே அனரச்சச்சாண்ட வம்புரியும் எங்கயா 

ஈடராஜப்பெருமாணுக்கு, இருவிழாக்காலத்தில் ஈன்ள மமிகச ஏழுஉாரங்களி 

லும், ஈவரத்தினங்களையே தரிப்பார்களென்றுரைப்போமாயின், இவ்வுலகத் 

இற் சச்தேசங்கொள்ள2 வண்டிய தெற்று க்கு,ரரவமணிகளையண்வோர்க்கு, 

வெற்றிபொருக்இிய வீரமும்செல்லமும வீசேடிச்குமென்று நூவ்கள் முறை 

யிங்கின்றன.--௭ - று, 

ச ச டட 5 . க . : ‘ இக்சவமணிகளும் பரி௪ச்சமானவை மென்பசர்மூப்பொன்னம்புலச் 

இந்றாண்டவமபுரியும் புனிசஞார்ச்கே யணிவாசளாபின இதுபற்றிக் சந்தே 

இப்பதேனென்றபம., (௪௪) 
5 

மலாரணி மாலை மேலா, மணியணி வண்ண மாலை, 

Adium! சார்ச டம்மின், மாணிக்க மாலை Crowe to 

பலமென வாக மத்றும பகர் BOR மாகு லாஷ 

/மிலகிய மணிக டேவ யாவமும் ண ல் ம்ம் 

(இ-ள்.) அன்றியும், ௮ழூய மலர்மாலைக்கு மேம்பட்ட பயனுடை 
யது அழயெ நிறமுள்ள இரத்தின மாலையாகும், விலையேறப்பெற்ற மவ்வித 
இரத்தினமாலைகளுக்குள் ளே மாணிக்கமாலை மேம்பட்ட பயனுடையதாக 

மென்று சிவாகமங்களிலும் கூறப்படமாகலானும், வீளக்கபூள்ள ௩௨மணி 

களைத்? தவர்சளும் மற்றை ஏவர்களும் சரிக்சல கும்... ற 

9



௬௭ பட்டணக்துப்பிள்ளையா/ புராணம். 

சிவாகமங்கள் சி௨உம் சாணாச்குச் சரிச்சச்சக்ச மாலைகளின்சிரப்புளாச 
சலர்சவிடதது, சாசாணமான மலர்மாலவைகளினும் இரத்தினமாலை மேம்பா 

டுற்றபலனுடைச் சென்றும், அவ்விரத்தினமாலைகளுள்ளும் மாணிக்க மாலை 

அ.தி2மம்பாடான பலனுடைத்தென்றும் விதித்திருக்தலின், அர்ஈவமணிக 

சத் தேவர்மாறுடர் முதலிய யாவரும் தரிக்கலாமென்றபடி, (௪௫) 

ட ட்ட ற ஞாயிறு மாணிக் க௩ழீகா மேதகந இங்க ளாம் 

வாய்வயி 69 யஞ்செல் வாய்வளப் பவள மாகு 

மேயனன் புகனிற், பர்சை வியாழமாம்,புட்ப ராகம், 

சாய்கஇ! வெள்ளி வசாஈ ,கடுஞ்சனி நீஉங் கானோஃ 

(ஒ-*.) அூயொரத்தில் மாணிச்சமணியும், சோமவாரத்தில் கோ 
மேச்சமணியும், மங்களவாசசதில் முத்சமணியும இலச்கணம் வாய்க்க வை 

ரியமணி.பும், வல்லமையுற்ற புசவாரச்சல் வளப்பமுள்ள பவளமணீயும், 

குரூவாரத்தில் புட்பராகமணியும், காய்சன்ற கிரணச்சனைய/டைய சுக்கா 

வாசத்தில் வைரமணியும், கூடிய எனிலாரசுஇல் நீலமணிடிம் yoru ses 

மென்று நீ யறிவாயாக,--ஏ - இ 

இம வாறான வாரங்களில் மேற்படி ஈவமணிசளை அராயவேண்டுமென் 

பதனை,''இனையலை யள௩து கண்டு ம௫இிக்குமா ளெழுமான பொற்சேர்-முளை 

வனாண் முதலா வேழின் முறையினாற் பதும ராகங - கணைகதா முத்சஈ தட் 

புக் காருடம் புருட சாகம்-புனையொழி வயீர நீல மென்மனூ புலமை சான 

Capi” என்னும திருவிளையாடற்புராணத இிருவிரு சசச்தானுமறிக, (௪௩) 

பசு ளென்பு வயி. ம் பலம பனிழுத்தம் குருதி யோதில 

வரையறு இருமா ணிஃக மயிரவயி 21 யங்கண், 

டசைபவ விக AT ODD, தருமபிசசு பரை, மொசு 
கு ரூ 3 . ப் 

நிருகபம் [Jleel T1G 2 HIB CDI LD BHO Leer (212௪ 

(Q@- a) அல்யாசப்பசுவின் எலுமபு கயிரமணரியும், பற்கள் குளிர்ர்ச 

முததமணியும். ௩ இரச்தைசசொல்லுமிடசத்ல். பழிப்பற்ற அழகுடைய 

மாணி£கமணிஃ.பும், மயிர் உைடூரிய மணிகளும், சுசை பவளம்.பும, கண் 

நீலமணிபும், பெருகும் பித்தம் மரகதமணியும, மெச்சசசச்க உண்மையான 

சம் புட்பராகமணியம். நீலம் கோமேச்சமணி.பும் ஆரும்.--௪ - று, 

௮ட்யாகப் பசுவின் உறுப்புககளனை ததும் இவ்வாறு ஈவமணிகளாயின 

வென்பதை, “அத்தகை யாவின் சோரி மாணிகச மாம்பன் முத்தம் - பித்சை 

வைய மென்பு வச்சிரம் பித்தம் பச்சை-செய்ச்சவெண் ணிணங்சோ மேசந் 

தசை தூர் நெடுங்க ரீல-மெய்த்தவை ப, ரட ராக மிவைஈவ மணியின் ரோ 

ற்றம,"' என்னும் திருவிளையாடற்புராணத் இருவிருச்சததானுமறிக. (௪௪) 

. ர : omy 1 
வயிரமுத bo & (GBA) ov வ மாணிக்கம் ப்ளிப் CONG h ௪ 

ந நடி 
னயமலி புட்ப TH SyGMM OBE 016K i BS



ஆட்கொன்டாருக்கம். சள 

ர் ' ‘ . ர ன ள் வயவயிோய மூன்றும் வாழ்வுறு வணிக னாக , 
ற ச உ குட்டு க . 

மியலுடை நலம பச்சை யிபண்ம்ஞ்சூத் இரனா மன்றே. 

(இ-௭.) வயிரமணிபும் மூசதமணியும் பிராமணசாதியும், மாணிக்க 

மணியும் பஉளமணிய௰ம் க்ஷச்இரிய சாதியும், ஈன்மைமிக்க புட்பராகமணியும 

சிறக்ச கோமிமதகமணியும் ஒழுங்குவாய்ர்ச வைடூரியாணியும் ஆசக்கூடிய 

மூன்றுமணிஈளும் வைசியசாதியும், இலக்சகணமுள்ள நீலமணியும்ம,சக தமணி 
யம் ஆகிய இரண்டுமணிகளும் குத்திரசாஇயுமாகும் --௪ - று, 

5வமணிகள இவ்வாறு நான்கு வருணஙகளையுடை ச்சென்பசை, முன் 

னவ ரென்ப கற்றார் வச்சிர முந்நீர் மசத - மன்னவ ரென்ப துப்பு மாணிக் 

கம் வணிக ரென்ப - மின்னவிர் புருட ராகம வைடூயம் வெயிற்கோ மேசம்- 

பினனவ ரென்ப நீல மரகதம் பெற்ற சாதி,” என்னும் திருவிளையாடற் 

புராணச் இிருவிருச்சசதானுா செளிக, (௪௮) 

படிகமஞ் ஈனககற கூடடிப பதிரரு மணியாச சொல்ப, 

முடிவுறு மிமம ணிக்கு முக் கணப் பிரிவுஞ் சொலவாம, 

வடிவுறு படிக முத்து வைச்கசாதி தவிசு மாமால - 

விடுதகிர், மாணிக கங்கா Cun gs Du rg கும்மே, 

(இ- ஈ.) படிசமணியை.பும் ஞ்சனக்கல் என்னும் மண்யையும் சோ 

EB பகினொரூமஉணிகளென்றும் கூறுவார்கள். இணி முடிவாகிய இரஈவ 

மணிகட்கு மூ௮றுகுணர்களின் பிரிவையும் கூறலாம், அழகமைந்த படக 

மணியும் முத்சமணியும் மூசன்னமயாக வைத்துள்ள சாதவீக குணமாகும், 

ஒளிவிடுகின்ற பவள பணியம மாணி£கமியும் கோமேதகமணியும் இராசத 

குணமாகும்.--௭ - ற, 

பெரும்பாலோர் நவமணிகளேயென்றுரைப்பறும். சிழபான்மை 

யோர் படிசமணியையும் அஞ்சனசகல்லையும் ௮2 வென்பது பணிகளுடன 

சேர்தது ஏகாசசமணிகளெொன்றிரசப்டர். உள்ளை, படிகமணி “gang 

பமடைத்தாய்ச் செபவடஙகட்டு முபமோகப்பசெலாறும, அ௫ுசனக்கலஓம 
4 « ர ச் "ந் . 

pad) wT BI ஒளியுடைத்தாய் Goll shah குபயோமப்படுதலா ண ம ே் Lt Bip 

* . it 

அஞ்சனக் கலலு கல பபஓுமக। மதம தகு ௪ 
. a 

மெஞலாால் துவிகத தாடி மிராசதங் கலத்தல் வசர 

மஞ்சன புடப பாக மணிவயி பப மா ns 4 
. . க் 

BOLT சல்கிம் vib db சாதிவிகப பார Wt oir ae 

(இ-ள். gag mMmaaaGever ane uot yin நீவமணியும மாழபக் 
. ப th 

இன்ற தாமத்குணமாகும, குறைகலில்லாக ange sana ss Com wore 

குணங கலம்இரு சதல வைரவரி.பும, அபுகுரற புட்பசாகமணியம ன ய 
, ட் 

மணிபுமாகு 6, Le LUT QO AA mb gti ae STA Og eb 

dt gy மரருமணிபாகு Dymo oD,



௬௮) பட்டணத்துப்பிள்ளையா/ புராணம். 

இ்சவமணிகட்கும் முக்குண்ங்களுண் டென்பசை, *பார்த்திவர் மதி 

க்கு முத்தம் பளிஙசன்றிப் பச்சை தானுஞ் - சாச்திகக் தகிர்மா ணிக்சங் 

கோமேத் தாமே பன்றி - மாத்தில் புருட ராகம் வைடர்யம் வயிர் 

தாமு - மேத்திரா சதமாரீலம் தாமத மெனப ராய்ந்தோர்."” என்னும் AG 
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விளையாடற்புராணத் இருவிருத்தந்தானுர் செளிக. (Go) 

நுணி யர்ச்சித் தற்கு ஈறு மலர்ப் புணகல் சொல்வாக் , 

OUD MoT BAGH HH HST WM பூத்த ரித்தச 
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௮ வ்கையா முத்துக் கொது மொண்சுது செண்ப சகுப்பூஃ 
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(இன். இக்கவமணிகளையும் பூசிப்பசற்காக ஈன்மணமுள்ள மலர் 

களை அலங்கரிக்குமாற கூறுகின்றோம். பழுதற்ற மாணிச்சமணிக்குச் தாம 

ரைமலரும, களிப்பையுண்டாக்குடின்ற முத்தமணிசகுச் சொல்லுகினற ஒளி 
யுள்ள சிறசெண்பகமலரும்,பிளவுபடுகின்ற பவளமணிக்குப் பார்க்ருமிட தத, 

மணம்லீசுகின்ற செவ்வல்லிமலரு மாகும்.--௭ - ற, 

நவமணிசளும் பூசித்தற்கரித்சென்பதம், ௮அவற்றளொவ்வொன் நற் 

கும் இன்னின்னமலர்களுரித்தென்ப தும் விளச்குவே னென்பார், (வாணி 

யர்ச்சித்தர்கு ஈறுமலர்ப்புனை தல் சொல்லாம்." என்றனர். (௫௧) 

மாகதவ,கா உட் புட்ப ராகமல் லிகை Lp Oud D 

அரைக்கு நீரிற் Lb Fe GHD 5 tp & தரம் மார பூரீ 

5 ச ூ . . 

கருகிலக், சருவி எங் 2சா COPS, KU (PY காவி, 

இரைவயி டமி யப்பூகீ கேம்படு வெண்மக் தாரம். 
* 

(இ-ள்) மரகதமஎிக்குக் சாக்சண்மலரும், புட்பராகமணிக்கு மல் 

லிகைமலரும், வைரமணிக்கு அுரைகளைச்சருகின்ற சல,/இல்மலர்ர்த நாறி 

தழ்களையுடைய தாமரமாைமலரும், சருமையான நீலாணிக்குக் களுவிள மல 

ரூம், சோமேத்சமணிர்கு மணம்வீசும் கருங்குவளை மலராம், இஸாயிஷோ 

யுடைய லஉரியமணி௰குச் சேன்நீரம்பிய வெண்மர்தாரமலருமாம்.-௭ று. 

5வமணிகளைப் பூசித்தற்திவைகளே மலர்சளென்பசை, '*அல்லியம் 

பதுமஞ் சாதி யரதச்சவா யாம்பல் கோடல் -வல்லிசசர் மெளவற் போது 
நூற்றிகழ் மனைகள் வாய - மெல்லிதழ்க் கழற ர பேழ்வாய் வெள்காமர் 

சார மின்ன - சொல்லிய முறையால் வண்டு சுழத்சம் முடிமேற் குடி." 

என அம்மணிக"ளப் பூசிப்போசணியத் தருவனவாய்க்கூறிய இருவீமோ 

யாடற்பூராணத் திருவிருக்சத்சானுக் செரிக. எனவே, நும்மணிசட்சணி 

யத்தக்ககையும் அலைபூசிப்போர். *ணியத்தக்கலையும் அம்மலர்சளே 

யாமென்றலாராயிற்று, (௫௨) 
ட ப . e ட ர ச் ச 

அயன னிலத்தி lew (க்க சுத்தப் டத்தை வைத்துச் 
db ‘ (0 in 9 ச ச 9 A + * . 
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ஆட்கொண்டசருக்கம்: ௬௯ 

ப ாராயலப் படத்து சாப்பண் பதுமரா கக வைந்றுர் உ 
டி உ ௩ ரூ * 

Crus sagy DEGE Dos psp, Dra 2டாறும்.அ 

(இி-ஸன்.] பரிசுத்தமாயெ நல்ல பூமிய்லே சமமாயிருக்கினற தூயமை 
பான ஓ.ராசனத்சையிருத்தி, பொருர்கய அவ்காசனச தன்மேல் வெள்ளை 

வஸதிரகதை விரிததவிட்டு, பாவியிருககும அவ்வஸந.ரசதின மத்திய்லே, 

பதுமராகமணயை வைத்த, செர்கிறமுள்ள சூரியனுதயமாகின் றஇழககுத் 

இககுமுதல் இக்குசகளி ிலலலாம் ௪ - ற 

பூசிகககசககலிடம பவிதத ரமாயிருகசசகேணடிமென்பத ஈட 98 ai) 

டசகடிலமைகளனெ வ சனம மேகிபளளமினறிச சமானமாயிரறககவேண்டு ! a (9 

மென்பது முணாததுவான, “*தூயகனணிலசதலாசத சுததபிடச்சைவை 

து?” ஏன்றனர், (Gm) 
௫. ஆ . mon கொம்மதி ஈத்து முமதுககுளிரலய 7 யரர) 

ஆ அ 2மவு பவளமடிபசசை,சககரப புடப ராக 
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மா 2மவு வயிர நீல மமண்டில7 வவஞ ழ் வைத்து, 
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ழ் © Loo)! (முனி ர சொன்ன பூலிறை [14 ரயலவாாடி ab 

(இ-௭.) கோமேசகமணியம சஙசினற முர தமணியும Bellies 

எ வரிரியமணியும் கெம்மையான சுததமலமந்த பவளமணீயும மரகதமணி 

யு 2உஅழகிய புட்பராகமணி௰யம மேனமைபெரற்ற உயிரமணியும நீ௨மணியம 

அஷ்டஇசகுகளிலும் சுழ்ச் இருக்கும்படி யமைசத , சிறப்புடைய முற்கூறிய 

மலாகளாற் பூசிபபார்கள,--௭ ௩ று, 

BaQnaenuns மணிகசோயும இட்லாறு இரகுகம்டாறம வைதது 

Ce Ow ஒன்பான மலாசளாற் பூச்கசவேணம்மெபைதை, (ல புற பது 

மராகமாதியா மரத வாக௩ச-ளொனபதுங் கதிரோ ஞ.தி யொன்பது கோளு 

மேறறி- முனபுறரை கமலப போது முதலொன்பான மலருஞ் சாத்தி - யின 

புற நீளைக்துபூசை யியன்முளை ௨ழாது செய்தல். ' எலனும தீருவிளையா 

டற்புசாணத திருவிரு ததசசாஜ தெளிக, (௫௪) 

தானிய வயி.மெனற சொலலுக்குப பொருளென னெல்னின. 

ஏறனறுசிலா ௧தஇ லுள்ள ups nu cad Gs ளெல்லாக £ 

Fat HoH AM Gems ah, தனனைக் கஇலைபடை துளையா தென்று, 
. 2 

பன்றகிச russ USF VL Oisws [பெற்று மேலு பரம மு 

(- ஈ.) அவ்ய:சபஈவினகணுகிசா லா மணியின பெயராகிய வை 

ஈம என்றுராகக வஉராததைக்கு தச உயாசென்னில, இரிமலாகங்களினு 

(மள வரிசைப்பாளொள உலோசசசைக எனைசசையும அற ததுச துளை 

செபகின்ற தன்னை, வெவ் 2வருயுளள எல்வாயு தஙக நேம or SEE Bayh 

ர ததக ட் Bots ete சோேன்மைபெறஈ இரசெயலாலே, இந்தப்  படரையமபைத்தாய 
[2] . ச் ௩ 

ப்மன்மையும் பெற t ~~ y,



௨10 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புமாணம்: 

வைததஇற் இத்சசைய சிறப்புண்மையை, “மாமணி மாபு& கெல்லாம் 

ஸர 2ம முதன்மைச் சாதி- யாமென வுணப்பர் நாலோ ரதிகம்யா சென்னி 
லெனைச் - காமரு மணிகட் செல்லார் சமரிடு கருவி யாமத் - தூமணி தனக் 
குத் தாமின துளையிடுங் கருவி யாகும்.” என்னும் திருவிளையாடர்புராணர் 

திருவிரு த்ததிதாலும், “வயிர வூசியு மயன்வினை மிரும்புஞ் - செயீரறு பொ 
ன்னைச் செம்மைசெ யாணியுர் - சமக்கமை சருவியுர் தாமா மவையபோ - 

லுரைத்திற மூணர்த்தலு முரையது தொழிலே. 

இரத்சானு மறிக, (௫௫) 

ச் என்னும் yes Sud &F 

ஒருவலா சுரன்ற PH WOH oD 1 al (pt த தேச. 

மரதன காடென முகு,மச்ிதரற் கெளச லாதி, 
வருமதி ௮திதத வச்ரம்,வாகைப்பூ நிறத்த வாகும், 

புரைகலிங் கத்து இத்த வயிரம்பொன் னிறத்த வாமே. 
ர 

(டு-ள்) ஒப்பற்ற வலாசுரன் ததிரிமுனிவர் என்னும் இவ்விருவரின் 

சரீரமும் முதுகெலும்பும் விமுர்ச தோமானத, ௮.ரசன நாடென்று வழங 

கும். அ,த்தேசங்கள் கெளசலம் முசலிய பெயரால் வழங்கும். ௮க்கோசல 

நாட்டிற் ரோன்றிய வைசமணியானவை வாகைப்பூ நிறமுடையன. ஒப் 

பி௫ுதற்குரிய கலிங்க2தசச்திற்றறொன்றிய வை. ரமணியானவை பொன்னிற 
(மடையன.-.௭ று, 

கெளசலம் முதலிய தேயங்களென்றமையின், கோசலம் சலிக்கம் மா 

தங்கம் இம௰ம் மாராஷ்டம் சவ்வீரம் பவண்டாம் மக்கம் என்பவைகளாம், 

மாதங்க தேச வர்ர மல்லிகை மலரின் மெனி 

பிதஞ்ச௪ ரிமய வெற்பித் பிறக கனு கவள மேனி 

இதங்கின் மாராட் டத்திற் செனிககன செவத்த மீமனி. 

யோதுஞ்ரவ ars OBES BBS BOW, Bis மனி. 

(@- a.) மாதங்கசேசத்திற்றோன்றிய/வைரமானவை மல்லிகைமல 

ரின் நீறமுள்ளன, அருவிநீருடைய இம௰யாசலத்திற்றோவ் ரிய வைரமணி 
யானவை வெண்ணிறமுள்ளன. தெடுதியில்லாத மாராஷ்டதேசத்திற்போன 
றிய வைரமணியானவை வந்த நிறமுள்ளன. சொல்லப்படுகின்ற சஃ விர 

தேசத்திற் ரோன்றிப வை ரமணியானவை கருநீறமுடையன.--௭-ற. (ந) 

பேசிய பெஎண்ட ரத்திற் (சிறந்தன. குவளை மமனி 

யோசையே மக்க தேசன் துதித்தபொன் னிறகத விப்பல் 

சு வாழை அற பூதி ர ப் பூசிய வாகை வ ழை அறங்கிலில் இ ற்றி 

வாடிலா வச ரங்கட கர்சு மின் றெய்வ மா மிமல 

(இ- ஈ.) யாகரும் புகழ்ந்துகூமிய/பெளனடரதேசதரிநரோ னற 
அடர ணிடானகை. பொன்னிரமுடையன, இரரழுப்பின, ரல௩மரிஈத



ஆட்கொண்டாருக்கம்: எக 

வாகைப்பூ வாழைப்பூ மூங்க்பூ என்னும் இவைகளின் நிறமுளள பூரீ 

மற்ற வைரமணிகட்குச் திருமால் ௮திசேவசையாம்.--௭ - ந, (Wh. 2) 

லாமா முப்வெளுக்க வயிரகத்தே யும்பர் கோமான் , 
பாரிய பகவின் கொம்பிற் பல$ற வயிரங் கூற்றாங் . 

கூரமுள் ஸிலவம் போது குலால பலாசம் பொற்பூ 
ந 

ரீரிய லயிாத் இற்குக் தெய்வமிவ் வாயு வாமே. 

(இ-ன்.) ஆறுமூலைகளையுடைச்தாய் வெண்ணிற மமைர்த லை ரமணி 

EMFGS தேவேர்இிரன் ௮திதே சையாகும். பருச்ச பசுவின் கொம்பிறு 

டைய பலநிறமுள்ள வைரமணிசளுச்கு யமன் அ௫சேேவசையாகும். கூர்ம 

யுள்ள முள்ளிலலமலர் விள ?%முள்ள முண்மாருகடின் அழபெ மலா என் 

ஸம் இவைகளின் மீ பறமுடைய ரற:௪ வைரமணிகட் கு IEC sae ge ப ॥யு 

௪௦ னாகும்.--௭ “டி (௫௯) 

ம்கசாநங்கல | கிறஞ்சி றத குறைய வயிரக் இற்று கீ 

2 miBu GET GR ம சரக் 2 செண்டி GOT OMIM Dy F 

com mca 9 நிறவர் குதம் 0 காளிகொப ள்ளெண் டிக்கட் டேவன், 
. “fd ன அ. 

ரங்கு காப மேனி வயித்த பரிஇதக் 2௧ 

(@- cr) கோங்கமலர்போலும் கிறச்தின்மேம்பட்ட பழூசற்ற வைர 
மணிகட்குத்தேச்செகெடன்ற சலச்தினானிறைந் துள்ள செஎ்ளிய அலைகளை 

யுடைய சடலின்கணிருக்கும் .ருணனே அதிசேவசையாகும், மேம்பாடுற்ற 

தண்ணீரின் நீறமுள்ள மை ரமணிகட்கு ஒளியமைந்த வெள்ளிய சந்திரனே 

அதிதேவசையாகும், பொருத்சமுள்ள இந்திரகோபப் பூச்சியின் நிறமுள்ள 

வைரமணிசட்குச் சூரியனே ௮௫2சவரசையாகும்.-- எ - ற (௬0) 

இரிற வயிரத் இற்குச் 0 சய்யதீச் கடவுட் டெய்வ 

மானவிவ் வயிக் துள்ளு மமை௰்ககாழ் குழு முண்டு 

வானுறு படிகம் பாயு முயற்கண்லா மைக்கு ரத்து 
6 * ச ஸ்ர ்னிநை சரர்வா னத்து கிறமணி பறை3யா ராதி. 

(இ-ன்.) அக்கினியின் நிறமுள்ள வைமணிசட்குச் செக்கிறமுற்ற 

அச்செரிதேவனே அு௫தேவதசையாகும். இவ்வாறாகிய இவ்வைசமணிகட்சுள் 

ளும் வாய்ந்துள்ள நான்குவருணங்களும் உண்டு, மேம்பாடுற்ற படிக்கற 

மூள்ளதும், பாய்கின்ற மேயற்கண்ணின் நிரமுள்ளதும், வாழைக்குருச சிவ் 

நிறமுள்ளதும், நீலநிறம்நிறைர்த மேகம் unig அகாயச்தின் நிறமுள்ள ௪ம் 

ஆ௫ூய வைரமணிசள், முறையே பிராமணர்மு தலிய கான்குவருணங்களை 
யுடையனவாம்...-௪ - று 

எனவே, வைரமணிரள் கோசலம் சலிங் ப மாதங்மம் இமயம் மாரா 

ஷ்ட்கம் சய்வீரம் பவுண்டரம் மம்டம் என்னும் டூயல் செயங்களினும



௭௨ பட்டண த்துப்பிள்ளையா/புபணம். 

ஈற்பததியாமெனபதும, ௮வை ஏட்டும சாட்ெ்வொாகை பொன மலலிரைமலா 

வெண்மை செம்மை கருமை குவளைமலர் பொன எனனும இவ்வெண்லகை 
நிறமுளளனவெனபதும, இவற்றள், காட்டவொகை வாழை மூங்கில் என்னும 

ட பச « ச ௬. 

இவைகளின மலாபோன்ற நிறமுள்ளவற்றிற்குத திருமாலும, gmap 

வாய்ந்து வெண்ணிறமுளளவைகட்கு இக்திரனும, பசுவின கொ.பினுள டய 

பலநிறமுள்ளவற்றிற்கு யமனும், மூளளிலவு மூணமுருசகு எனனும இஉற 

றின் மலர்போனற நீறழமுள்ளவறநிறகு வாயவும, கோஙரமலா நீறழள்ள 

வற்றிற்கு வருணனும், $1ம நமுசாளவரா றிறகுச EBD ery ம், இஈஇிரகோப 

நிறமுளளவற்றிற்குச சூரியனும, 24-0) so 8 po Epon ran Ore ges gar 
G0 YH? Fang solo cru gw, படிச்றமபோன்றளளவை பிர மணசா௫ 

ய) முயறசகணணி /போலைளளலவ Ba Sitlu ya Guy nr, வாழைககுருசு 

தபயமபானறள்ளவைலைசயசாி பாடு, மேற் டோனா ளட குத்தி 

சாதிய மூடைதசென்பம, 'ஒழவல a ed" so QOL A Wom ப முசம 

யுண்முதலிச செடயுளமாறும வீளம்கிபவாறறில (mw) 

க ந . வயிரங்கணானகு மத Oo HAIG? HT Ton D Eyam tt « 

செயிரொனறு oped ovo. OrHa Br outs ey Druid y 

பயிலுறு விலைம இசகப் படாததிற பணிகள் பூணு, 

தியிரியஞ ரொ மாமர Bus BS ENGH லர ம்பு, 

(இ-ள) மேறசொனன காறசாதி வைரமணிகளையுப, அல்ப 

ணத்சோர்கள மூறையிற்றரிப்பாகள குற்றமொன்றமஎடயாச இக 
ளுச்குள்ளே குரியனை ௮தி2தவசையாகவுடைய வைரமணியைக்குறித்த ௪ 

கூறுஙகால, வழககமா.! வழஙரூம விலை 2இக்கமவலாசதாகும அமமணி 

யில் ஆபரணஙகளசெய்து தரிக்கமாடடார்கள். ஊகசமும் ஐஸவரிபமும 

சொ௫ுககதீதச்கதாதலால சணியாகத தரிககலாகும்.--௭ - ஐ. 

சூரியனை அதஇிதேவசையாகவுடைய வைரமணிலய அப ரண ௪ல் 

பதிக்காமல தனியே மாலையாகசத தரிபபவர்கட்கு மனவூககமும இரவிய 

விர்ததியுமுண்டாம் என்றபடி, ஸ்ட 

அரசாக மெளலி Pug மணியொணா வரசி மா/ககு 

மருவிய தாலிப பூணில வயிரதகாற பண்ண வொண்ணா 

பாவுமில் வொனறு மனறிப பறபல வயிரத் இறத 

மிருமைகும் குணவ குற றக வினனுமில் தியமப இற சீறன, 

(இ-ள) ge sons வைரமணியை அரசர்களும தஙகள் மகுடச்சின் 

மீ தாயினும் தரிச்கலாகா  இராஜபச்தினிமார்ச்கும் பொருக்தியுளள சாலி 

யடன் சேர்ச்கும் ஆபரணங்கள் இவ்வைரமணியாற செய்யலாகாத. யாவ 

ரும் துதிக்கும இவ்2வாவகை வைரமணிககே யல்லாமல், பல்வேறு௨கைப் 

பட்ட வைரமணிசட்குமுள்ள இரண்டாகப் பரவியிருக்கும் குணங்களையும் 
குற்றங்கமோயும இவ்விட சதில நினனும க. றசதொடஙக?னன் ௭. ற.



ஆட்கொண்டாருக்கம்: ளட 

அரசர்க்குரிய பல்வகை யாபரணங்களுள் மேம்பாடிற்றதாகிய மகு 
டக்திலும், ௮ன்னோர்பத்தினிமார்ச ளாபசணங்களுள் மிகமேம்பாடுற்றதா 

கிய மங்கலசூத்திரததிற் சேர்ச்கச்ச2? ஆபரணங்களிஆம் இவ்ைரமணி 

சேர்ச்சலாசாதென்றமையின், ஏனைப்பலமணிகள் போன்று சாசாசணமாயுப 

யோிக்கத்தச்கதல்லவென விளச்சியவாறறிக, இவந்தஇரணம் வீசம் வைர 

மணியாயெ இஸ்தொலவ்றொழிய ஏனைய நிறங்களமைந்த வை ரமணிகளி 
னிலக்கணங்களையும் கூறு வனென்பான், *பற்பலவயிரத்திற்கு - மிருமை 

சூழ்குணங்குற்றககளின்னுமிங்கெமபலுர் ரேன்.” erence (௬௯) 

அவன்றிடு தாரை சுத்தி ரொய்மையிர் தரசா பம்கே 

ரவ தி9ி பலகை யாங்க ீணுங்கெ வெண்கோ ணங்க 
"வய 

ளவச்சவி ராறு கோண மைந்துகோ ணங்க ளாகா 

நிவந்துள குணங்க ளேழா நிரழ்ல்துப மணிழால வல் 2லார். 

(டஇ-ன்.) சொல்லப்படுகின்ற தாரைஎனஃம் சுத்திஎனவும் கொ 

டமைஎனவும் இக திரசாபத்தசகொப்டாகக்சஸிக்கன்ற பலகைவனவும், அவ் 

விடத்தில் விசேடப்பட்ட எண்கோணமய்கள் எனவும், தீமையொழிீச்த அறு 

கோணங்கள் எனவும், 2 கோணங்கள் எனவும், ஆக மேம்ப.ஃடிருக்கும் 

குணங்கள் ஏழென்று இரதகினசாத்கிர முணர்ஈ்சோருளைப்பா.-- ஏ - று, 

எனம ஏனைய வைரமணிஈட்கு இததகைய ஏழுகுணங்களுண் 
டென்றபடி.இன்னும சிலநூல்களில் இவ்வேழையுமைந்துள்ளடக்கிச் குணங் 
களைந்செனக் கூறியிருக்கின்றன அவ்வாறுகூ நியிரு ந்தலை, *பலகையெட் 

டங் கோணமாறும் - பல்கெயசாசையுஞ் சுத்தியுகராசமு - மைந்துங்குண 
மென்றறைச்தனர்புலவா ”' என்னும் சூச்திரச்சாலறி௪, (௬௪) 

குலவிய தாரை சகட கொர சானா மழுங்கல் சிறு 

மலமொடு காக பாதம் வருநுளை பிளச்தல விடது 

பலகொடி கெடுதல் கோடி முறிதல்சம் படியி ரதத 

விலகிய குற்ற ம்ரா ரென்றனா வென்மி நூ2லரா, 

(இ-ன்.) விளக்சமுூள்ள தானாகேடெனவும் கொடியசாரை டீழுகக 
லெனவும் &ற்றெனவும் மலமெளவும் காகபாதமெனவும் வருகின்ற தளை 
யெனவும் பிளச்தலெனவும் விர்தெனவும் பலவாகிய கொடிடு 6@ gin aor ay in 
கோடிமுறிதலெளவும் சம்படிஎனவும் இருசசெனவும் செளிக்த குறறக்கள 
பள்னிரண்டாகுமென்று இரதி நாலிற்றோரர 2சாருரைததனா,.. ஏறு 

இத்தகைய குர்றர்கள் பன்னிரண்டும் ஙைரமணிக்கு॥் ளன வென 

பதை சஸமலக்கீறிறுஞ் சமபடிபிளசதல - துளைசரிவர்து. சாசகபாத - 
Aes geCary UP spon - inpiamoiud Gt ots! org - mare 
திழிபென on plan cas capt") ar oop Mev ise (Slam ro & Bley YRANTER Ba 
லாரெடுத்துக் are SU 2 தாரா ததர குசா pena தவர் Pear 

1!)



51௪ பட்டண த்துப்பிள்ளையார்புராணம், 

ரிங்களின் பயைன, சாகபாதம் என்பது சாகங்கொல்லுமெனவும், மல 

மென்பது உலகத்துள்ள உறவினர்ப் போக்குமெனவும், விர்துவென்பது 

மனச்சஞாலத்தைத் தருமெனவும், உற் உறன்பது நல்குரவரிச்ருமெனவும் 

இவைமுசலாகக் கூறுவர், இவற்றை, “மாசபாத நாகங்கொல்லு - மலம் 

Miura மீலந்தருகிளைகெடும் - விக்த சிந்சையீற் சச்தாபந்சரும் - £ற்றுப் 
பாரிலேற்றமாய்கர் 7! என்னும் சூத்திரசதானும்செளிச. குணங்களின் பய 
6௭௨ன - வேதியர்அணிர்சால் எழுபிறவிகளினும் வேதியராகவே பிரந்துவாழ் 

மார்கள், ௮ாசர்களணிர்சால் எழுபிறவிகளினும் ௮னேச அரசர்கள் தம்மைச் 

சூமும்படி இந்நிலவுலகதீ்தை அரசாள் வார்கள், வைசியாகளணிந்தால் இரத 

இனச்குவியலும் பொற்குவியலும் விசேடமாகப்பெற்றச் குறைவின்றி இந் 

நிலவுலகத்தில் வாழ்வார்கள், சூத்திரர்களணிர்சால் அளவிறக்சசனமூம் 
காணியமும் வாய்க்கும்படி அப ரணாலங்கி1சர்களாய் வாழ்வார்கள் என்பசாம். 

இவற்றை, 'மறையோரணியின் மரையோராடப் - பிறலீயேழும் பிறந்து 

வாழ்குவரே,”” எனவும், *மன்னவரணியின் மன்னஉர்சூழ-விர்நீலவேர்த ரவ 

Ard muy.” எனவும், 'வணிகரணியின மணிபொன்மலிந்து - சணிவற 
’ (4 உடைந்து சரணியில் உாழ்வா ”' எனவும, “சூசக ௫ாரணியிற் ரறொகையில்கன 

கெல் - வாய்ப்பவணியின் மகிழ்ர் துவாந்குசே,?” எனவும் சிலப்பஇிகொரத் 

தில் அடியார்ம்கு. ரலலாரெடுச்துக மாட்டிய உசாரணச்சூதழிரங்களாற் 

றெளிச சட 

அம்புவ। விம்பர் சையா வாட்படை ஞாட்பில் வெல்வார் 
. ப « ' ச ort . சு 

செம்பொருட்சிறுதே சத்தார் ரெலுக்துலா பஃற யங்கள் 
௩ * . . . Ty . 

பமல் குரவு பூகம் UTI HEL he! Pome 

GDS Lp ott டிரானன (oly TU mova) sHOstet atid es. 

(ட-ன்.) யாவரும் உறுதிகொள்ளாமாறு முன்பெடுர்துனாத்த ரூர்ய 
கிரணம்போன்ற நிறமுள்ள சிறந்தவை ரத்தைக் கொள்பகர்ர்கு, அம்பும் 
உாஞம் இவ்வுலகத்தில் தைக்சாது, சாலாட்படைகளை வல்லபச்தால் வெல் 
வார்கள், செம்பொன்னைப்படைத்த குறுநீலத்தரசர்களும் பலசேசங்களி 

னும் தாறு செங்கோலைச் செலுக்துவார்கள்,விசேடி ச்தவறமை பூதம் பைசா 

சம் சர்ட்பம் திஎன்னும் இஸவகள் நெருங்கா..4ஏ - ற, 

இவ்வைரமணி கைக்கொள்லோர்ச்ரு இம்உரைப் பஸூண்டெ or 

ப, “குறுநிலத் sree green Gonysr Grwe GulH - ym 
பகை யெறிந்து சன்கான் முழுதல கோர்சிச் காக்மும்்- வற மைகோய் வில 
ற்கு சாரா வரைர்சுநா என்றிச் செல்லுங் - கறவுகசொள் கூற்றம் பூதங் 

கணங்கார மணங்கு செப்யா,” என்னும் இருவிளேயாடர்புராணத் திரு 
விரத்சச்சானர் செளிக, (௬௬) 

. *  ™ nN டி « ௬ 4 ன் 

இனிபூத்இன் குணமு ருடா் பிபலும்லான மீனின் [8ீறசு 
[ ர் , ச 

சுனி று வினு உ க்கிற களினு 1) ௯ படிகரனறு



ஆட்சொண்டாருக்கம், எதி 

வினவுமண் ணேறல் செர் ர சிவப்புமென் முகக்க நுத்த 

லினமரு ஸிவற்றி ேடு கொணலென் நீரைங் குற்நம. 

(இ-ள். இனிமுச்சமணியின் குணங்கசொனையெனின், ac a 

பொருந்திய ஈட்ரசிரச்தின் ஒளி, திண்ம, மாசின்மை, பார்வைக் 

புறல், படிகம்போன்றிருக்சல் என்னும் இவையாறம் குணங்களாம், சேட் 

சுத்தச்ச மண்ணேோல் செறி a ப்பு மிருதுவான முகங்கறுத்தல் இன மரு 

ட்ரி மண்ணேற்றசோணல் சரெம்ரர்ச்சோணல் ரிவப்புக்கோணல் apse 

கரப்புச்சோணல் இனமரநட்சிக்கசோணல் என்லும் இப்பாதும் குற்றக்க 

GT TD —6T - I. 

Giarn Gounsenr Ups gtGerQe ues, “eG se Blo on eeu 

காட்சி யுருட்சிமா சின்மை கையா-லெடுச் திடிற் றிண் மை பார்மைக் சன 

புறல் படிக மென்ன - வடூச்திடு குணமா றின்ன ௨ணியின்மூ ser wis on 

டின்மை - விடுத்திடுந் இருவர் செய்தும் விளை டிஷ் செல்வம் வாழ்ராள்.'” 

என்னும் இருவிளையாடர்புராணத் இருவிருசிகஈச்தானும், இக்குற்றங்கள் 

பச்தையே காற்றேறு மண்ணேறு சல்லேறு நீர்நிலையென்னும் கான்கு 
ருற்றங்களாசச் சலெ.நாூல்களிற் கூறியுள்ளன. அதனை, 'சாற்றினு மண்ணி 

னுங் கல்லினு நிரினுக் - தோற்றிய சுர்றர்துகளறத் தணிந்சவுஞ் - சந்தா 

குருவே யங்காரகளென - வந்தடீர்மை வட்டத்சொசுஇயும்.”' என்னும் 
சிலப்பகொ.ர4 ரானுமுணர்க, (௬௮) 

பனிமஇ ககலி மேகம் பைஈ்கொடி கமுத்சா வின்பற் 

நனியானை '2யனசக் கொம் கடங்கரா வுடம்பு கொக்கு 

வினையரார் சலஞ்ர லஞ்சங் கிப்பிமின் மூங்கிம் பூக 

சினைரர்நெற் கரும்பு கஞ்ச நிகழிரு பறற த் இனம், 

(டு-ள்,) குலிாக்ச சச்சிரன் வாழை மேசம் மாதர்சண்டம் பசலின்பல் 

ஒப்பற்ற யானை பன்றி இவற்றின் சொம்பு பெரிய முதலை உடும்பு சொக்கு 

இிங்இபற்றம் சர்ப்பம் சலஞ்சலச்சங்கு சாதாரணச்சம்கு இப்பி மீன் மூங்கெ 

சமுகு யாவரும் நீனைக்கன்ற செக்நெல் சரும்பு சாமலா என்ற விளங்கும 

இவ்விருபது வஸ்துக்களும் முசசிமணியைப் பெறும்,--ஏ - நு, 

இவ்விருபக ஒ௨ஸ்துக்களமே முச்தமணியைப் பெற மென்பசை, 

பசந்தி வராக மருப்பிப்பி பூகம் சணிக்கசலி - நந்து சலஞ்சல மீன்றலை 

சொச்கு ஈளின மின்னார் - சர்சாஞ் செர்ரெல் சழைசன்ன லாவின்பல் கட 
செவிகா- றிந்து வுடும்பு சராமுத்த மீனு மிருபதுமே.”' என்னும் செய்யுளா 

னுமூணர்க, அன்றியும் இம்முச்சமணிகள் சலசமெனவும் சலசமெனவும் 

இருவகைப்படும், எனவே, தலசம்பச்சுத்சாற் பிறப்பன கலசமாமெனவும், 

சலசம்பச்தத்சாற் பிறப்பன சலமா மெனவுங்கெள்க, சட்கு மூ௫ல் இப்பி 

மீன் என்னும் இவற்றுட்டோன்றுகள சலாழும் ஏனையவை சலசமுமாபேமன் 

பர், இம்முத்தமணியில் உற்பம்ி ஸ்சானங்கள் இருபசென இர்குக்கூ ழி





ஆட்கொண்டாருக்கம், ௪௭ 

வருமிப்பி வாயில் விழ்ந்ச மழைக்துளி யொளிமுக் தென்ப 

கருமணி நெகொட் செல்லிற் ரய்வயி ருசி யொன் றப. 

(இ-ள்.) மேற்கூறிய இருபது உஸ்.துக்களும் முத்சமணிகளைப்பெர் 

ருலும் இப்பியினின்,ற இக்கும் முசகமணியே சப்புற சாரும், மாசகம 

எிற் கலந்தஉருசெற ஐப்பசிமாசத்இிற் சவாஇரட்சச்திரங்கூடிய மில் # 
இன்ற ரிலகினங்களில், ஜலத்தில் தோன்றம் இப்பீயில் வாயில் வீழ்ர்ச மழ 

நீர்த்துளியே பிரகாசமுள்ள முச்சமென்றனாப்பர். வ்வாறண்டாெமு சத 

மணி அ௮கேகநாட்கள் கழியுமாயின், சனது சாயா இட்பியினிடசசே ௨௬ 

இப்பொருந்தும்.--௪ - ற, 

மேற்கூறியபடி முத்தின் உற்பக்கிஸ்சானங்கள் இருபசாசவும் பதின் 

மூன்றாகவம் பல்வேறு வகைப்படக்கூறி, அவ்வட்பகுப்பின் பேசர்களையும் 

குணங்களையும் பயன்களையும் பலகாருக விரி றக்கூ.றினமையின். இவற்று 

ளெசை முக்சிெயமாகக்சொள் சென்னும் ஐயப்பாடெலர்ஃ்குமு ரிமாவாறு, 

இருபதுமுத்தின்றாலு மிப்பியின் முச்சேன்றால்."" எனச் செளிஏக மினர் 

வருடந்தோறும் மழைககுரிய காளகளென அசேகராட்களைக் குறிகிய £2 

போதினும், அவற்றுள் அதிழுக்கியமாகவும் நிச்சயமாகவும் குறிச்திருப்பத, 
இெட்சதச்திரங்கூடிய காளேயாகலின, அச்சாளில் மின் ஐப்பசிமாதத்தஇுற் சவா. 

வீடி மழைபெய்கையிஃல அம்பழைத்தளியானது இப்பியன் வாயில் of ym 

சால் அதுவே முச்சமாகுமென விளக்குவான், :'விரவுமைப் பசியிற் சோஇ 

மின்னெறி சிறிது சாளில் - வருமிப்பி வாயிம் வீழ்ந்த மழைத்தளி யொளி 

முத் தென்ப.” என்றார். ஐப்பரிமாசம் ஈுவாதிநட்சத்சரஈ்கூடியவன்று மழை 

பெய்யு மென்பதை, கோபக் சோன்ற வதிர்ச்செழுச்து கோக்க டொறமின 

வாள்வீசிச்-சாபந் சோன்ற வளைச்சொழியாச் சாமே பொழந்து காரகிலில்- 

றாபக் தோன்று குழற்பகைதான் ரோன்றிற் நிறை௨ன் றிருவெட்கைத - 
இபந் தோன்றும் புயனிலை வைத் இரா பின்னும் வாராரே.'' என்னும் சிமப் 

பிரகாசசுவாமிகள் திருவாக்கானுக்செளிக. (௬௯) 

தீடங்கட லிலங்கை மூதாரச் சமனொளி சூழ்ச்த பாங்கர் 

மடங்கலி லலகையாறு மாவிலி கங்சை கங்இ 

யிடங்கொள்கம் பலையி னோடு க௨லிணை யெலுரான் காற்றிம் 

அிடம்பட வில்மா ணிக்கக் இறங்களு மறிர்து சொல்வாப. 

(இ-ள்.) விசாலிச்ச சடலின்கனுள்ள இலங்கை என்னும் பழைய ஈக 

ரத்திலே, ஓரேவிசமான பிரசாரம் குழ்ச்கள்ளவிடச்சிலே, கலடட்டாச்தா 

இய ௮லகையாறு மாவிலியாற, சங்கை சங்கியிட௩்கொண்்டிரும்கும கம் 
பலையாற்றடன் கல்லணையாறு என்னும் டுர்கால்வகையாறகளிலே இடத 

துடனே விளைகின்ற மாணிச்சபணியின் சன்மைுயரர் செரிர்துறாப்பாம 

௦ எ ழ்,



எ பட்டணத்துப்பிளளையார்புராணம்; 

எனவே, கடலினசணுளள இலஙகையிலே சமனொளி பரபட் ப நரி 

டசசில அலகையாறு மாவிலியாறு சமபையாற சவலீணையாறது எனனும 

இரசானகும சோசனெற ஸதானததிலே மாணிகசம விசேடமாய ௨றபச௫ிமா 
மெனறபடி (௨ 0) 

குருவித மொடசொ தாககக கூறுகா வாக ஈனமை 

பரறாவுசெள காதா ன வடி வினிற குக வீரா 

அருவினிற குறற மீபேட டொளிசகுண மிருபச கொன [ன 

பரவொளிச குணஙசடமமைப பனளிபபின பகர இற மப 

(9 -னள்) ரமமாணிசசமணிகள குருவி௩சசதுடன சாசாஙகூெ மனவு 0 
யாவரும கூற ம காவாககமெனவும, ஈனமையமைரச செள நதியெனவும 

கானகுவசைபபமெே அரகானருவகசைகறின உடிவிலே குண்ஙகள பனனி 

சண, அலவடிவின குறறஙகள ப௫னாற, ஒள்யீன குணம இரபசதொன 
பதா பாரவுனெ௱ ஒளியின குனாஙக&ாககூறி முடிசது உசனபின மற ஈய 

ano ram ngOs டஙஇினே 7-௭. 3 

மாணி2௪ மணிரள வடிஉகதிற குன ௩2௭ பனிரண்டு குறாககள 

பஜெறு, ஒளியின குணாகள இருபதகொனபற என்றபடி. இவற்றை, 
மாணிசசசதியல உகுககு௩ சாலை சமனொளிகுழாத விருகானசிடனு -ரால 

உகைஉருணசடுினவினாவி ெெ யரும் பனனிருகுணமும பகினறுருறறமு - 
(மிருபசசெணெவகை யிலஙடயெகிறனு - மருவியலலைய ௦ பததிபுமபாயகலு 

நிவைபென9மொழிப வியலுணாஈசோரே எனச சிலபபகிசாரத)னு 0 

கர௫ுரலாற றெளிக (௭௧) 

செஎகையி லெசெகிற மிறபசிற மியினிஉற ரேோரதிற நார$ற 
பரு GT Wy D ஸுரசி னி வெபிலி னவ விவ 

1D BI HV) Fat ST HRM WHESTS குறியி னெயநதுக 
(rt 

வி ஙகுபா றையினி னே! து சவாநுரா கை ராமிற 

(Q@-ar) Gass நரங)ளிலெு ,சாலும, சேயசசால., கெருப1௱ 
போட்டாலஓும, தூகடனாலும, பா5மாபிருஉகும சகடடிலே வைததாலும, 

குசரற் புல தசதாலும, வெபிலில வைததாலும, ஈநடுவிலஓம, கெடுசலிலா 

வோரசூலம, ம/தீகசகுறியிறு ) நெயபபளளசாபிருகசலினும பாவை 

யிலும, உரேசன்மையாடக சொத முல Foo m குண௩கள பனணிாண 

டாகும--௭ று 

இ௰ாற ப ரிரணட குணஙகளுளமெம பதை £ சேயசடி னெருப 

பிற சோககசினற கைரிற gp sGar nay p ௪டாவாய வெயிவிற - குச9 
ப்ன மததகா ருறியி னோ 0 ஈயடபிற பாலையி னோநது சிவஈதாவ - 

கொத்த சாகுண மடய பனள் ரண!” என ஒருங க௨லாட வகஉலானு 
௫00௪. (.)



ஆட்கொ ண்டாசருக்கம் ௭ 

௧௫கொய் தாதல் செம்மண் கரும்புகை யிறுகல் கோப 

திருகுதல் முரணல் காச மத்தசகக் குழிவு செப்பில் 

விரவிய புடாயம் செய்ப்பில் காற்றிலைர் சமி வெச்ச 

மிருமைதீர் சர்சை கேடென் பிவைகுற்றம் பதி ரமே, 

(ட -ன்.) கருககொய்தாதல் செம்மண் கரியபுகை இறுகல் வெருளி 

இருதல் முரணல் காசம் மத்தகச்குழிவ, சொல்லுமிடத்து இவற்றுடன் sak 

தள்ள புடாயம் மசெய்ப்பிலி காற்று இலைச்சுமி வெச்சம் இரண்டற்ற சந்தை 
பொரி என்றுரைக்கும் இவைகளே பதினாறு குற்றங்களாம்,--௭ - று, 

இவ்வாறு பதினாறு குற்றங்களஞளவென்பசை, ''சருகிகொய்தாதல் 

சாற்று வெகுளி - இிருகன் முரணே செம்ம ணிறுசல் - மத்தகக் குழிவு காச 
மிலைச்சுமி - வெச்சம் பொரிவு புகைதல் புடாயம் - சக்தைகெய்ப் பிலி 

யெனச் சருபதி னாறு-முச்திய நூலின் மொழிந்சன குற்றமும்.” என வரும் 
சல்லாட வசவலானு மூணர்க, (எக 

சாகசப் புள்ளி னாட்டம் தாமரை காவி கோபங் 

கோ தினமின் மினியா தித்தன் கொழுங்கன லெரிவி எக்ரு 

மாதுளம் கனிப்பூப் பத்துஞ் சாதாங்க மணிக்கு ணங்கா 

ணோதிப குருவிக் தக்இி னெளிக்குண மினி2மம் பொல்கசேன், 

(இ-ள்) சாசகப்பறவையின்ஈண் சாமனா கழுறீ£ இர்ரிரகோபம 
குற்றமற்ற மின்மினி சூரியன் கொழுவிய அககினி எரிகின்ற நபம் மாற 

ளர்சணி மாதுளம்பூ என்னும் இப்பச்தின் நிறங்ககம் சாதாம்க மணியின் 

ருணமாகும் மூன் சொல்லிய ருருவிர்சத்தின் நிறர்குணதசை இனிக் கறு 
வேன்.--.௭ - று. 

சாசாங்கமணிக்கு இச்சலாய பத்துர்குணங்களாம் உளவென்பதை 

் தாமரை கழு£ர் சாதகப் புட்கண் - சோப மின்மினி சகாடுங்கதிர் விளக்கு - 
மாதுளம்பூ விசை வன்னி மீரைந்தும் - ஒது சாதாங்க வொரியா கும்மே," 
என உரும் கல்லாட வகவலானு மூணர்க, (௭௪) 

4 க * 75 » «» #£h 

செம்பஞ்2சா டரக்த ரல்ல இலகம் விலோத்தி ரஞ்சர 

நம்பிய ுறபலின் சோரி ஈக்கள் தூரக் குன்றி 

வம்ப று ஸமமறக்கம் பபாது வருமெட்டா மச்சா செம்பஞ் | (PH ad) ர் aw Ch / brews 4 (7) ௩ ©h 

றி am) . . . ௩ ப 

சம்ப மலி Gamers டி லவம்பூ வருங்கு uD Da adr. 

(இ-ள்) செம்பம்சுடனே செல்வரத்தசம்பூ சிறந்த மஞ்சாடிப்பூ நீட் 

சியுற்ற கெள்ளிலோச்சம்பூ சிறப்புடனே ஈம்புவதான முயலிரத்தம் சிந் 

தாரம் குன்றிமணி வாசனையுள்ள முூண்முருக்கம்பூ என்னும் எட்டின்ரநிறமா 

கும். ௮சாகர்சளிர் சொபஞ்சு அழருண்டாகி செம்வலரி செம்புடகோ 

ey awit [ந ஸி] பயப் பப்ப (8 பிபின்கண் a) ~ 2,



0 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

குருவி) தமணிஃடிவ் வெட்டுச்குணங்சஞளவென்பசை, *'குராவிர் தத் 
தின் குறித்தன நிறமுச் - இலக மலோச்தஞ் செம்பருத் இப்பூ - கவிர்மலர் 

குன்றி முயலுதி சம்மே - சிந் தரங் குக்சிற் சண்ணென வெட்டு-மெண்ணி.ப 
குருவிர்த மண்ணிய நிறமே," 
நிறவ்சமலங் கருசெய்த லிசவியொளி தழல்சச் சோத - மாதுஎம்போ ததன் 
வித்துக் கார்விளக்குக் கோபமென வகுச்தபத்து - மேசசைய குருவிந்த 

நிறங்குன்றி மு.பற்குருதி வெள்ள லோத்தம் - போதுபலா சலர்திலகஞ் செவ் 
வரத்தம் விசாரமெரி பொன்டோ லெட்டு,' எனவரும் இருவிளையாடற் 

புராணச் இருவிருத்தச்சானுர் தெளிக, (௭௫) 

இங்வாறுஞ் செளகர் திக்கா மெழிறழ்குண மினிக்கா வாங்கன் 
‘ உட தத ஈ உ ரூ உ ச * 

மெய்வாய்தீத குணம் குராப்பூ வெண்2காவை செங்கல் மஞ்ச 

எனவரும் கல்லா வகவலானும், சாதாங்க 

டல்காய குங்கு மம்2 பாற் சொல்லொளி யோனார் தாகு 
மவ்வாய மணிக்கு ணங்க ளாகவோ சிருப,ச் தொன்பான். 

(@ - a.) எனமேற்கூறிய இவ்வாறு குணங்களும் செஎசந்திச்சாகும் 

அழிய குணங்களாம். இணி சாவாங்கின் உண்மையமைந்த GF GWT G'S arr 

வன குராமலர் வெண்்சாவை செங்கல் மஞ்சள் தூய்மையான குங்குமம் 

என்னும் இவைகள்போற் சொல்லப்பட்ட குணங்கள் ஐராந்தாகும், அவ் 
வாறு வாய்ப்புள்ளனவாஇிய நால்வகை மணிகளின் குணங்கள் அகமொச்சம் 

இருபத்தொன்பதாகும்,.-௭ “று, 

சாதாங்கம் குருவிர்சம் செளசர்தி காவாங்கம் என்னும் நால்வகை 
மணிமட்குள், சாதாங்கமணிஎகுப் பத்தும், குருவிந்தமணிர்கு எட்டும், செள 

கந் இிமணிக்கு ஆறும், காவாங்கமணிக்கு ஐந்தும் தகக்க றினமையின், தேறி 

போந்த எழுபச்தோசாம் செய்யுளில் *'ஒளிச்குண மிருபத்தொன்பான்."' 
எனக்கூறிய தொகைக்கு வசைகூறி முடி.ச்சவாறுகாண் ௪, செளகக்கியின் 

குனங்களாறென்பசை,  கொடிலக்கண் செம்பஞ்சி கொய்மலர்ப் பலாசம் - 

அசோகப் பல்லவ மணிமலர்க் குவளை - இலவசத்தலர்களென் ரூறகுணமும் - 

செளகச் இக்குச் சாற்றிய நீறனே.”' என்பதனானுமுணர்க, காவாங்கின் குண 
ங்களைந்தென்பதை, ''செங்கல் குசாமலர் மஞ்சள் கோவை - குங்கும cows 

இன் கோவாங்து நிறமும்,” என்பதனானுமூணர்க, கோவாங்கம் என்பு. 
. ச ச ந ட * . - a * ல a ௪ 

கவாங்கம் என்னும் வடசொற்றிரிபு. இன்னும் சாசாங்கமாதிய இ!கான்கு 
மணிகளும் முறையே நான்கு யுசங்களில் நான்கு தேயங்களி லுதித்தசனவெ 

ன்றும், ௮வை முறையே நான்கு வருணங்களுரிதீதெனவும் கூறுவர், 

இவற்றை, *வாளவிரு மாணிக்கங் சிரேதமுத லுககான்கும் வழியே மக்கங் - 

காளபுரந் தம்புரஞ்சிர் களமிர்சான் இடைப்படுமக் கமல ராக - மாளுகிற 

மொன்பதர விந்தமா துளம்பூவித் தழல்கல் லாரங்-கோளரிய கச்சோத நரந் 

தரறும் பலக்திபங் கோபமென்ன.'' எனவும், **இர்நிறத்த பொதுவாய மா 

ணிக்ஃ மறையலவர்முண னியஞற் சா - தன்னியல்பாற் சாதாஙகங் குருலிச் 
சீஞ் செளசந்தி கவா வாங்க - மென்லுமிவற் நூற்சிறந்து நான்காகு மில்



ஆட்கொண்டசருக்கும். ௮௧ 

வடைவே யிர்கான் சிற்குஞ்-சொன்னகொளி பத்திருமான் கருமுன்ற நான் 
சவையுஞ் சொல்லச் கேண்மின்,” எனவும் வரும் திருவிளேயாடற்புசாணத் 

- திருவிருத்தங்களானுந் தெளிக, எனவே மாணிச்சமணியின் உற்பத்தி முத் 
வியவற்றை விரித்துரைத்து மூடித்தமைகாண்ச. அன்றியும், அர்கால்வகை 
யுள் சனமுடையதாய் மேலும் உழும் சுற்றும் ஒளியுடைய சாதாங்கமணி 

கள் முறையே உத்தமம் மத்திமம் ௮தமமெனவும், அத்தகைய சாதாங்கமணி 

களைத் தரிப்போர் கல்வி.பும் பசுவும் சன்னியும் ௮ன்னமும் அனர் தவகைச் 
தானபலனும் யாகபலனு மடையார்களெனவும், குருவிர்சமணிகளை த் தரிப் 
போர்கள், சிலவுலகமமுவதும் தம சர்திரவட்டச்குடைநீழலி லரசர்ண்டு 

தனலட்சுமிவிலாசமும் விஜயலட்குமிவிலாசமும் பெறுவார்களெனவும், செள 

கந்இமணிகளைத் தரிப்போர்கள் செல்வமும் £ர்ச்தியுமடைவார்களெனவும், 

காவாங்கமணிகளை ச் தரிப்பபோர்கள் பாற்பாக்யெமும் செற்போர்களும் பொ 

ருட்குவைகஞம் பெறுவார்களெனவும், இமமணிகளுள்ளவர்களிடத்து மற் 

மைய இரத்தினங்களும் சேருமெனவும் கூறுவர், இவற்றை, : இண்ணிய 

சாய் மேல்$£ழ்சூழ் பக்சமூற வொளிவிடுதல் செய்தாற் செவ்வே - யண்ணி 

யுத் தமழுதன்மூன் ரூமென்பர் சாதாங்க மணிவோர் விச்சை - புண்ணிய 
வான் சன்னியறு சுவையன்ன மேசலான புனித தானம் - பண்ணியதும் பரி 
மேச யாகழமுதன் மகம்புரிர்த பயனுஞ் சேர்வர்.” எனவும், *குருவிர்தக் 

திரிப்பவர்பர் முழுதுமொரு குடைநிழலிற் குளிப்ப வாண்டு - தஇருவிர்தை 

டடனிருட்பர் செளகந்தஇ சந்சரிப்போர் செல்வங் ர்த்தி - மருவிந்தப் பயன 

டைவர் கோவாங்கச் தரிப்போர்தம் மனையிற் பாலும் - பெருவிந்த மெனச் 
சாலி முதற்பண்ட முடன்செல்வப் பெருக்கு முண்டாம்.”” எனவும், “எள்ளி 
யிடு குற்றமெலா மிகந்துகுண னேற்றொளிவிட் டிருள்கால் €த்துத் - தள் 
ளியவிச் செம்பதும ராகமது புனைதச்கோர் தம்பா லேனைச்-தெள்ளியமுதீ 

துள்ளிட்ட பன்மணியும் வர்சோட்குஞ் செய்யா ளோடு - மொள்ளியகற் செ 
ல்வமதற் கொப்பநெடும் பாற்கடலி ஜோங்கு மாலோ.” எனவும் வரும் திரு 

விளையாடற்புராணச திருவிருத்தங்களானும் தெளிக, (௭௬) 

நிலத்தின் குணங்கா யாம்பூ நெய்தற்பூக் குல்லை யம்பூக் 

கோலிய கோகச்கன் தின்கண் குயிற்கழுத் தவிரிச் சாறு 

வாலிய மேச மெட்டாக கிட்டமஞ ௪ணிக ராசு 

மேலுமன் பிணியும் வச்ச மிரசஞசர்ச் சமாயெட் டீனம். 

(@- cr.) 8ீலமணியின் குணங்களாவன, காயாம்பூ கெய்சற்பூ தள 
சிப்பூ ௮லங்கரித்துள்ள பசுவின், கன்றினுடைய கண் குயிலின்கழுத்து அவி 

ரிச்சாறு றந்த மேகம் என்னும் எட்டுமாம், இட்டமூம் மஞ்சும் அணியும் 

தசாசும் பொருச்இயதாய் நிலைபெற்ற பிணியும் வச்ஈமூம் இரசமும் சருச்ச 
ரை.பும் ஆகிய இவ்வெட்டும் குற்றங்களாம்.--௭ - று, 

நீலமணிக்குணங்க ளெட்டென இந்நாலாடிரியர் கூறினும் வேறு 
சில நூலார், இம்மணியின் குணங்கள் பதினொன்றென்றும், வெண்மை செம் 
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௮௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

மை பொன்மை கருமை என்னும் நான்கு வன்னங்களுள வென்றும், இவை 

முறையே பிரம க்ஷச்திரிய வைசிய GEG re சான்கு வருண த்தவர் 

கீகும் உரிச்சென்றும், இர்.இிரறீலம் மாறீலம் என இருபருப்புடைசசென்றும் 

கூறுவர், இவற்றை, '*நீலதிதியல்பு நிறுக்குக்காலை - நால்வகைவருணமு 

ஈண்ணுமாகரமுங் - குணம்பநினொன்றங் குரையிருகான்கு - மணிவோர் 

செயலு மறிந்திசினோசே.”” எனவும், £ கோகிலச்சழுத்து குவளை சுரும்ப - 

சாகுலக்கண்ணோ டவிரிச்சாறு - காயாநெய்சல் சனத்தல்குல்லை - கொண்மூ 

மத்தி பாய்சலென்னச் - குணம்பதினொன்றெனகச் குறித்தனர்பூலவர்,"” என 

வும், “வெள்ளை சிவப்பு பச்சை கருமையென் - ரெண்ணீய நாற்குலத் தியங் 
இய நிறமே.” எனயூம் சிலப்பஇிசாரத்தில் அடியார்க்கு ஈல்லாரெடுச்துக்காட் 

டிய உதாரணச் சூச்திரத்சாலும், உர் சவாழ் வார்்.லன்ச ணீலமிரண் டான் 
சண்டத் சொளிவிட் டோங்கு- மிந்திரநீ லர்சான்மா ரீலமென வேறிரண் 
டுண் டிந்தநீலம்.” எனவும், *அவை சிதறம் புலங்சோன்று நீலமா நீலமிவை 

யணிவோர் வாஹோர் - ஈவையறுர் மானவரிச் ஈகைமீலஞ் சாதியினா னால்வே 

றந்தக-சவலரிய வெள்ளைசிவப் பெரிபொன்மை கலர்திருக்கற் கரிதாய் மூன் 

றுர் - தவலரிதா யிருக்கிலிரு பிறப்பாளர் முசன்முசனாற் சாதிக்சாகும்””, 

எனவும் வரும் இருவிளையாடற்பு.ராணத் தஇிருவிருத்தங்களானும் தெளிச, 

பவளநற்் Foor CFF GN TLD 1160 SO F Lo மணிச்செய் காய்நற் 

வமுசு முசுக்கை வீனை தாதுணம் பழம?பான் ரருங் 
கவைமாடச் தொளைக றுப்புத் திருகுகல வெளிற ரூனென் 
றிவைகளோ ராறும் கூற்ற மெனபாஈற் புலமை யோரே, 

(@- a.) பவளமணியின் குணங்களாவன, சிர்தாசம் சொல்லுகின்ற 

செம்மணி செங்காய இரட்டி த்துவருகின்ற முசுமுசுச்கைச்கனி வினாச்சளி 
தூதுளஙகணி என்னும் இவைகள்போன்ற அறாகும். பிளவு முடச்கு தொளை 

கறுப்பு இருகல் வெளிறல் என்றுரைக்கும் இல்வாறம் குற்றங்களாமென்று 

சிறர்த இரத்தின நூற்புலமையுள் எவர்க ஞூராப்பார்கள்.- ௭ - று, 

பவளமணிக்குக குணங்களாறு குற்றங்களாரொன இந்நூலாசிரிய 
ருரைப்பினும் வேறு சில நாலாசிரியர்க, குணங்கள், முருச்கம்பூ பசுங்கிளி 

மூக்கு செல்வரச்சமலர் கொல்வைகசவி என்னும் இர்சான்குமேயென்றும், 
குற்றங்கள், இருகெகோணுதல் புழுவரித்சல் மூகமொடிதல் என்னும் இம் 

மூன்றுமேயென்றும், இப்பவளமணிசளைப் பெண்பாலாரே ௮ணியத்தச்ச 

வாகளென்றும், அவ்வாறலர்சளணியின் அவர்கட்குப் பு,ச்திரப்பேறு மூசலிய 

பயன்களுண்டாமென்றும் கூறுவர். இவற்றை, “அங்வழியிற் பபெஉள மூருச் 
சம்பூப் பசுங்கிளிஞச் கலர்ஈ ச செவ்விச் - செவ்உரத்த மலர்சொல்வைச் சனி 

போலுங் குணங்குற்ரர் இருக் கோட - லெங்வமாறப் புழுவரிச்சன் முக 

மொடிசல் பெரும்பாலு மிப்பூ ணேந்தல் - டெய்வளையார் தமச்சேயார் தரிம் 

'னெமசப் பேறுமுசற் பேறுண் டாகும்," பன்னும் இருவிளையாடற்புராணத் 

திருவிரு சச்சசானுமுணாச, (௭௮)



ஆட்கொண்டசருக்கம். ௮/௩. 

பச்சையின் குணங்க ளொதிற் பசுங்பளி மயிற்க முத்து 

மெச்சிளம் பயிர்பொன் வண்டின் வயிறுமின் பொன்ப சுத்த 

னிச்சயப் பத்தி பாய்ச னெய்ப்பெழா வெளிறு கன் மண் 

கச்சிடுர் தீராசய காற்று கருகுதல் பெதலே குற்றம். 

(இ-ள்.) மராதமணியின் குணங்களைச் கூறுமிடத்து, பச நிறமுள்ள 

கிளி மயில் என்னும் இவற்றின் ஈமு,ச்து, புசழப்பரிம், இளமையுள்ள பயிர் 

பொன்வண்டின் வயிறு, மின்னல் பொன்மை பசச்தல் நிலையாசப் பத்தி 
பாய்தல் என்னும் எட்டாம். நெய்ப்பு நீங்காச் வெண்மை சல்லேறு மண் 

ணேறு வெறுக்கின்ற சராசம் சாற்றேறு கருகல் என்னும் இவைகளை அடை. 

தீலே எழுவகைக் குற்றங்களரம்..-௪ - று, 

மரக தமணிச்கு இவ்வாறு எட்டு குணங்களும் எழு குற்றங்களும் 

உளவென்பசை, *நெய்த்த மயிர்சீமூத தொததபைம் பயிரிற் - பசுத்தல் 

பொன்மை சன்னுடல் பசத்தல் - தடித்துப் பாய்சல் பொன்வண்டின் வயி 

ரொத்துச் - தெளிதலோ டெட்டுங் குணமென மொழிப.”” எனவும், “(கர 

கல் வெண்மை கன்மணல் காற்று - புரியு சராசா மிறுகுசல் மரசததீ-தெண 

ணிற் குறறமிவை யேழென மொழிப,” எனவும் சிலப்பஇகாரத்தில் அடி. 
யார்க்கு ஈல்லார் எடுத்தக்காட்டிய உதாரணத்தாலு மூணர்க. அன்றியும், மர 

கதமணிசட்குச் காடம் சப்பிரம் சாளம் என்னும் மூனறு குணங்களுளவென 

வும், அவற்றுள் அறுகினிதழ்போன்ற பசகிறமுள்ள சாடமென்பது சகுணம் 

சதோடம் என இருவகைப்படமெனவும், இவற்றினுள்ளும் சகுணத்திலே 

காடம் உல்லசிதம் பேசலம பிச்சகம் முத்தம் பிசசம் என்னும் அறுபேதங்க 

ஞளவெனவும், இங்வாறனுள்ளே சாடமென்பது புல்லைப்போன்ற பசிய 

நிறமும் உல்லசிசமென்பது மென்மைத்தன்மையும், பேசலமென்பத குள 

நீரால் விளையும் செர்கெற்பயிரிற்றரோனறிய முததையொச்த பரிய நிறமும், 

பிச்தகமென்பது பச்சைச்கிளியின் சிறகை நிகர்த்த பரிய நிறமும், முத்த 

மென்பது துஎபச்தின் நிறமும் உடைதசெனவும், சதோடச்திலே தோட 

லேசாஞ்சிசம் துட்டம் தோடமூர்ச்சிசம் தோடலேசம மர்சதோடம் என் 

னும் ஐந்து பேதங்களுளவெளவும், இவ்வைர்தனுள்ளே, தோடலேசாஞ் 
சிதமென்பது எலுமிச்சையிலையின் நிறமும், தட்ட மென்பது அலரியிலையின் 

நிறமும், கருங்குவளை யினிகழ் நிறமும், தோடமூர்ச்சிகமென்பத புல்லின் 

நீறமும், தோடலேசமென்பது தாமரையிலையின் நிறமும், மந்த தோடமென் 
பது மயிலிறகின் நிறமும் உடைத்செனவும், இச்சகைய குற்றமுள் எவர்றை 

நீக்சி மேற்கூறிய குணமுள்ள மராகதமணியை யணிவோர்சள் சால்வகைச் 

சைனியங்களையும் ஆயுள்விர்ததியையும் பெற வாகளெனயும் கூறவர். இவற் 
றை” 'சாடமே சுப்பிரமே காளமெனம் குணமுூன்றா௩ ஈருடப் பச்சைச்-டறு 

இனிசழ்கிறத்த சாடமது சாதியினா லிருவே ராகுஞ்-சாடரிய சகுணமெனச 

சசோடமென வவையிரண்டிற் ௨குண மாம் - 4டுபெறு காடமொடு முல்ல 
சிதம் பேசலம்பித் தீமே முத£ம,"” எனவும், 'புல்லரிய பிதுகமென விஎவ



௮/௪ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராண ம்: 

யாறிற் சாடமதுூ புல்லின் வண்ண - முல்லசத மெலிதாகும் பேசலமே 

குளச்செரெலொண் டரளம் போலு - மல்லடரும் பித்சசமே பசுங்களியின 
சிறைகிறச்த தாகு மு.த்தங்-குல்லைக£ம் பி; கமரா யிலையினிறஞ் சசோடச் 

இல் குணனைர்சதாகும்."' எனவும், 'தோடலே சாஞ்சிசமே துட்டமே தோட 
ஞூரீச் தமே வெய்ய - சோடலே சத்தினொ? கசுழ்மர் ச சோடமெனச் 

தொகுத்த வைந்கிற்-ரோடலே சாஞ்சிதஞ்சம் பிச.விலையா மலரியிலை தட்ட 

நீலத் - தோடதாம் புல்லினிறர் தோடமார்ச் சமுளரி தோடலேசம்.'” என 
வும், :'மநததோ டங்கலப மயிலிறக னிறமாமிவ் வகுத்த தோடஞ் - சர்தவா 
ஞதகுண மணியணி2வார் காற்கருவிச் சேனைகாழ்சா - ஞர்தவாழ் வார்ல 
லன்ச ணீலமிரண் டரன்சண்டத் சொளிவிட் டோங்கு-மிர்இிர$ லக்தான்மா 

நீலமென வேறிரண்டுண் டிந்த நீலம்." எனவும் வரும் திருவிளையாடற்புரா 
ணச் திருவிருத்தங்களானுர் தெளிக, (௭௯) 

தழைவயி டூரி யம்பொற் றகட்டினின் முலைப்பால் லார்ப்ப 

வொழுய லொளியாங் சோம தகமலயி டூரி யத்திற் 
ற்ழுவுறன் மேனி யாம்புட் பராகம் பொற றகட்டிற் றேன்பாய் 

முழுகிற மாமி வைக்கு மூமமணி யென்று நாமம், 

(@- a.) விருத்திபாகன்ற வை$ரியமணிக்குப் பொன்னாலாஇயெ தகட் 

டூலே முலைப்பால் வார்த்சால் ஒழமுகயத யபோன்ற நிறமாகும. கோமேதச 

மணிக்கு வைடூரியச்தடனே கலாத நல்ல நிறமாகும. புட்பராகமணிக்குப் 

பொன்னாலாகய தட்டிலே தேன்பாய்கின்ற முழுகீறமாகும, இவைகட்கு 
மும்மணி என்ற பெயர்,--௭ - று, 

இந்நூலாசிரியர் வைூ€ரியமணிசகுப் பொன்னாலாகிய சகட்டிலே 

முலைப்பால் வார்ச்சால் ஒழுகியதுபோன்ற நறமென்றா ராயினும், உேறு சில 

தூலாடிரியர், வைடூரியமணி, மூங்கிலை, மயிலின் பிடாரி, பூனைக்கண் என் 
னும் இம்மூன்றின் நீறமும், தண்மையும் மென்மையும் பெறுமெனவும் 

வலப்பாலொளியுள்ளன பிராமணவருணமென்றும், இடப்பாலொளியுள்ளன 
க்ஷத்தரியவருணமென்றும், மேற்பாலொளியுள்ளன வைசியவரணமென் 

றும், இழப்பாலொளியுள்ளன சூத்கிர௨உருணமென்றும், நான்குவருணமுடை. 

தீதெனவும், பெரியார்கள் இரைத் தினந்தோறும் பூசித்துத தரிக்கவேண்டு 

மெனவும் கூறுவர், இம்மணிக்கு வலமிடங் €ழ்மேலென்னும் பகுப்பெவ் 
ஊறு கணிப்பதெனின், ௮ம்மணியைச் கைப்பற்றினோனிருர்ச திசைநோக்கி 

யென்ச. இவற்றை, *'கழையிலைசார் மயிலெருதச்தம் லெருகன்சண் ணிறத்த 

தாய்ச் கனத்ததாடு - விழைவுசர தெளிசாடித் திண்ணி.பதாய் மெலிதாக 

விளங்கு மீ.கி- லழகுபெற வலமி_மேல் சழொளிவிட் டனமுறையே யற 

கவோ ராதிச் - தழைவுறுராற் சாதிகளாக் இினமிசனைப் பூசிச்துச் தரிக்க 
சான்னோர்.”'என்னும் திகுவிளையாடற்புராணத் இருவிருச்சசசானுர்தெளிச. 
வாழை மா பலா என்னும் மூன்றுக்கும் இனிமை மேம்பாட்டின் ஒற்றுமை 

கோசி முப்பழம் எனக்க. ஐலதுபோன்று, இம்மூன்று மணிகளின் நிறமேம்



&)
 ஆட்கொண்டசருக்கம். வி] 

பாட்டின் ஒற்றுமை கொக்கி மும்மணியெனப் பெரியோர் ௯. றுசென்பார், 

'முழுகிறமா மிலவக்கு மும்மணியென்று நாமம்? எனக் கூறினர். (0) 

அ.க்தனா ரிர்தி யத்சால் வருமணிப் பச்சை செம்மை 

யொத்தகொரு கிறம தாச்கு மொள்ளெரி யொளிவெள் ளாரம் 
வித்துரு மங்க ளென்றும் விளைவின்றி விளைவிப் பார்க 

ளுய்த்தகண் மணியா னோக்கி னொண்மணி போலு மாலோ. 

(இ-ள்.) சிவபெருமானுடைய விந்துவீனால் உற்பச்தியாகிய மர 
கதமணியின் செவ்வியொச்து மே கீறச்தினையண்டாச்கும் மரசசமணியெ 
ன்றும், சிற்த ௮க்னியினொவிபோன்.॥ பவளமணியென்றம், வெள்ளிய 

முசதமணிகளென்றும், இயற்சையுற்பச்தியில்லாமற் செயர்கையாலுற்பச்இி 

செய்வார்சள். பார்ச்சச்செலுத்துகன்ற சகண்மணிகளாற்பார்ச்குங்கால், அவை 
களும் சிறந்த இடற்கைமணிகள் போன்றிருச்கும்.-௪ - று, 

இருமால் மோதினிவடிவங்சொண்டபோது இவபெருமான் கூடிய 

தரூுணததிலொழுகயெவிச்தவில் தோன்றியது மரகசம் என்ற ஒம்மணியின் 
தோர்றங்களுள் ஒன்றிற்கூறியிருத்தலை விளக்குலான, “இச்சளார்? தியச் 
தால் வருமணரி '' என்றும், மாக்தாளிப்பச்சை என்றம் பங்காளடுத்து என் 
றும் கற்பவளம் என்றம் இக்காலத்தில் வழங்கும் மூன்றும், வைத்தியநூல் 

களிற் கூறியுளள பச்சையைப்பு முத்தவைப்பு பவளவைப்பு என்னும் 
முறைப்படி இயற்ற உனவாகையால், “விளைவின் றி வீகாவிட்பார்கள்.” என் 

றும், அவைகளும் பார்ப்பவர்கண்களுக்குப் பொதுமோக்கச்தில் இயநர்கை 

மணிசள்போன்றே விளங்குமென்பார், ''உய்ச்சசண்மணியானோக்க ஜெண் 

மணிபோலும்.'' என்ற ம்கூறினர், சிவபிரான் விந்தில் மரகதமணியர்பத்தி 

யாயிற்றென்பதை, (முள்ளை முளரிச் கண்ணன் மோகினி யணங்கா 

யோட - வள்ளமா மகியஞ்சூடி ,மர்சர வனாமட் டாகத்- தள்ளறி யேறு 

போலத் சொடர்க்தொரு விளையாட் டாலே - யெள்ளரி சாயசெர்தீ யிந்தி 

யக் கலனஞ் செய்தான்.'' எனவும், அப்பொழு தமல வித்தி லரிகர குமரன் 
கான - வைப்புறை செய்வத்தோடும் வர்சன னச்ச விந்து - துப்புறு கருடன் 
கெளவிக் கடலிலுர் துருக்சராட்டும் - பப்புற விடுச்ச வாறே பட்டது கலு 

ழப்பசசை,"' என்னும் திருவிளேயாடற்புராண த்திரு விரு ச்சச்சானந்செளிக. 
இது கலுழப்பச்சை என்றமையின் ஏனைய இரண்டுவிததோற்ரங்களுளவெ 

ன்பதை யய்த்துணர்க, (௮௧) 
நல்லியற் கோர வல்லி நாட்டிய கனக கோர 

வல்லிசொல் லியவா மறறு மணிகளு மேரு வெற்பிற் 

செரல்லிய னடவா நிற்கும் தணைமணி விடங்க டீர்க்கு 

மோல்லியன் மணிகள்யாவு மும்மணி மாகு மன்னோ. 

(@- am.) இறந்த இலக்கணமுள்ள கோரவல்லிடம் மீலைப்படுச்திய 

சனககோரவல்லியும் சொல்லமுடியாக மற்றைய இரத்தினங்களும் பேரு



௮௬  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

வாயிலே வழக்கமாக வழங்இச்கொண்டிருக்கும், மேற்சொல்லிய இரண்டு 

இரத்இனங்களும் பலவகை விஷங்களைப்போக்கும், இயற்கையமைந்த லவ் 
வகை இரச்தினங்களனளைத்தும் உம்முடைய இரத் தினங்களாய்விடும்.-.௭-று: 

எனவே, மேருஉரையில் கோரவல்லி சனசகோரவல்லி என்னும் 

இசண்டு மணிகளும் இன்னும் உரைக்கவேலாத பல்வேறு வகை இரத்தினங் 
களும் வழங்குமென்பதும், அவ்வாறு வழங்குவனவற்றள், முதலிற் சொல்லிய 

இரண்டுமே பலவகை விடங்களைத் தீர்ச்குமென்பதும், மேற்கூறிப்போர்த 

மணிகளுள் குணமமைந்த மணி எசேனும ஒன்றிருச்குமாயின், மேருவரை 
யிற் கடைக்கக்கூடிய இத்தகைய மணிகளும் உம்மதேயாமென்பதும் தாற்பரி 

யம், குணமமைந்த ஒர்வகை மணியிருக்கின், ஏனையவகை மணிகளெல்லாம் 
சேருமென்பதை, “எள்ளியிடு குற்றமெலா மிகக்துகுண னேற்றொளிவிட் 

டி ரள்கால் சத் துத - தள்ளியவிச் செம்பதும ராசமது புனைசச்கோர் தம்பா 

லேனைச் - செளளியமுத துள்ளிடட பன்மணியும் வர்தோங்குஞ் செய்யா 

ளோடு - மொள்ளியகற் செல்வமதற் கொப்படெடும் பார்சடலி ஜோக்கு 

மாலோ,” என்னும் கிருவிளையாடற்புராணத் இருவிருச ௪ச்தானுர் செளிக, 

மன - ஓ, ௮சைகள் (௮௨) 

மாகை மீன்ற வான்ற மணிகளு,மான மார் பின்க 

ணானா,த மணியுஞ சந்தா மணிடுமாக் காங்க அிக்தச 

வானாடர் மகு௨க காசு ,மதிப்பன வருமெழ் சென்றுடி 

பூசாகஞ் சடைக்க ணிந்த புண்ணிய னருளிச் Oru score 

(@- ar.) சிறந்த நாகங்கள் சசதிய பெருமையமைந்ச இரச்தினங் 

களையும், திருமால் மார்பின்கணுளள கெடாத கவுச்துவமென்னும் இரக்தி 

னத்சையும் அவ் வ்விடத்தில் குணங்களுணர்ந்து, சேவர்களுடைய Pum 

களினுள்ள மணிசளையம் மதிக்சதசெரியும்' எனக்சென்று, அழிய சர்ப்பச் 

தைச்சடைச்குச் தரிச்ச புண்ணியராகிய பிராமணச்சிறுவர் இருவாய்மலர்ச் 

தினர்...எ.று 

எனவே, இசத்தினச்சோற்றங்களையும் அவற்றின் வேறுபாடுகளையும் 

குணகுற்றங்களையும் நிறங்களையும் பலன்களையும் முறையே கூழிமுடித்த 
பிறகு, கடைசியாகச் செயற்சையாயுளள மணிகளி வையிவையென அவற்றை 
யுங்கூறிமுடிச்து, மானிடர்க்கருமையானவையாயுள்ள நாகமணி கவுத்துவ 

மணி சி்காமணி சேவர்கள் சரீடமணி என்னுமிவற்றையும் யாம்மதிக்க 

வல்லோம எனகதமசாற்றலை மிகுதியும் விளக்கினபென்றபடி, (௮௩) 

மற்றுள தொழமிலவெல் வேறு வல்லமை சொல்லு ஈல்லோன் 

குற்றமில் குணககா னெனறு குறிச்தனர் திருவெண் காடர் 

செற்றமில் சிர) யி/த மைஈதனே இறைகொண் டானென் 

திற்றுணர்ம் த௫௧5 ளை செழின்முக கோக்கிச் சொல்வா.



ஆட்கொண்டாசரு தகம். ௮/௪ 

(இ-ள்.) மற்றுமூண்டாடுய வேறுவேறான சொழில்களின் வல்ல 
பங்களெவற்றையும் கூறுகின்ற பிராமணச்சிறவர், சுற்றமற்றகுணமுடை 

யவரென்று திருவெண்காட்டடிகள் கருஇப்*பிடிவாதமர்ற என்மனதை இச் 

சிறுவனே சப்பமாசச்சொண்டானென்று நீச்சயித்தறிர் து, ஆதில ௪உராகிய 
ச௨சருமரத அழகயெ முசத்தைப்பார்த்துத் திருவாய்மலர்கன்றனர்.-.-௭ - று, 

இருவெண்காட்டடிகள் மனமானது விருப்பு வெறுப்பற்ற ஈடுஙிலைத் 
தன்மையுடையதாகலின், 'செற்றமில்சிர்சை,” என்றார். எனெனின, ஒன்ழி 
னுண்மையை ஆராயப்புகுவோர் விருப்புவெறப்பற்று ௮ராயஷேணடும் என 

வும் விருப்புடனே ஆராயின் குற்றம்விளங்காசெனவும் வெறுட்புடனே யாரா 

யின் குணம் விளங்காதெனவும் நூல்கள் கூறுகன்றமையினென்க, இத்திரு 
வெண் காட்டடிசள் அப்பிராமணசறுவரின் வல்லபத்தினுண்மையை ஆரா 

யத்தொடங்கெய போது அவரிடத்தில் விருப்பும் வெறுப்புமற்று நடுநீலையா 

யிருர்சாரேனும், ௮அவர்மனம் ௮அவ்வேதியச்சிறர்மீ து அசியூந்தமாய்ப்பதிந்த 
தாகலின், *'செற்றமில் சிர்தையிந்தமைச்சனே கிறைகொண்டான்."' என்ற 

னர், ஒருவர் ஒர்பொருளையாராயும்போது விருப்புவெறுப்பின்றி யாராயவே 

ண்டுமென்பதை, 'காய்ச ஓுஉச்ச லகற்றி யொருபொருட்ச - ணாய்5த லறிவு 
டையார் சண்ணதே-காய்தீவின்௧-ஹணுற்றகுணர் மீசான்றா சாகு (pas gall a 

கண்-குற்றமுக் சோன்றாக் கெடும்." என்னும் வெண்பாவானுமறிச. (௮௪) 

என்னுடை யிடத்இ லிர்த மைஈகனுற் மிருத்தல் வேண்டு * 

மன்னவன் றனக்குப் பொன ராயிர மலஸிககென, ( GOI GB) L 

பன்னிய மூலவோலைபலரி கால வோலை, 

யின்னநீ£ நல்£ ரென்றார் ஈம்பியு மியைக்தா னன்றே! 

(இ-ள்.) இப்பிராமணச்சிறுவர் என்னிடசதிலேயே வூத்திருச்சல் 

வேண்டும், அவருக்காக ஒராயிரம்பொன் சருகின்றேன், இசர்கு முன்பு 

இவர் உ மக்சடிமையென்று செப்பியுள்ள மூலவோலையம், பலருககும் அறி 

யும்படி காட்டத்சச்சக படியோஷையும் ஆயெ இவற்றை நீர்கொடுப்பீராக என் 

மிஸாதசனர், அதுகேட்ட சிவசருமராம அசற்கொழுப்பட்டனா.--ஏ - று, 

அப்பிராமணச் சிறுவமைத் தாமேவைச்துக்கொள்ள விரும்பிய திரு 

வெண்காடர், அவருக்கு விலையாக ஆமிரம்பொனனளிப்பசாகச் சவெசருமருக் 

குரைத்து, ௮ச்௨சரு மருக்கு இச்சிறுவரடிமையென்றெழுதித் தந்தள்ள 

மூலவோலைபடியோலை என்னும் இசண்டையும் சேட்டாரென்றபடி, தால 
மென்பது படியென்னும் பொருடரு சலின், படியோலை என்பதற்குத் தால 

கோலைஎன்றனர். மூலவோலை படியோலை என்னும் இவ்விரண்டையமே 

இச்சாலத்தவார்கள் HEA என்றம் ஈசல் என்றும வழ௩்குகின்ராசள், மூல 
வோலை படியோலை என்பதுவே தமிழ்வழக்கென்பதை, 4இட்டிம லாவணத்தி 

லன்றிமற் றயலார் தங்கள் - சாட்டியின் மூன்றி லொன்று காட்வொ யென்ன 
முன்னே-கூடட்சியிர் கிழிச்ச வோலை படியோலை மூலவோலை - மாட்டியிற்



௮/௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

காட்டவைத்தே னென்றனன் மாயைவல்லான்."' என்னும் அருண்மொழித் 
தேவரமுதலாக்கானுமறிக, (௮௫) 

ஒ நவனை மணம்வி லச்இயுற்றவன் © ரொண்டு கொண்டுச் 

ப பெருகுமா எணமுரறி கொண்டான், பிறங்குமக கவன்குலத்தாற் 

கருமணஞ் செய்ஆவன்றொண் டாகியா வணமீ வோ பாண் 
'நரளினால வரச வன்றனாவணடதினங்கொண் டீந்தான்௪ 

(இ- 4.) ஒப்பற்றஉராடிய சுக்சரஜூர்ச்தி சுவாமிகளைத் திருமணம் 

செய்யாமற்றடுச்து வவரொண்டாக ஆட்கொண்டு, பெருமையுற்ற அடிமை 

யோலையும் அவரிடத்திற் பெற்றுக்கொண்டோராடிய சி௨ பெருமான், விளச் 

கமுற்ற அச்சுந்சரரூர்ததிசுவாமிகனின் குலச்திற் பிரர்சு சிவாருமருச்குப் 

பெரமையமைச்தீ திருமணஞ்செய்து முடிச்து, வலிய தொண்டராய் அடி 

லை சீயாலை9.பழு இிக்கொடுப்பவர்2பாலத் இருவருளால்வந்த சிவபெருமா 

னாய பிராமணச்சிறுகர் தமமுடைய அடிமையோலையைத் திரவியம்பெற் 

அச்சொண்டு கொரு வினர். -௭ - று, 

மேன்பு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இருமணத்தைத் சடுச்து அவர் 

தமக்கு எழுதிக்கொடுசசதாக அடிமையோலைசாட்டி அவளா வன்ரொண 

டாசக்கொண்டவர், இப்போது அதற்கு நோமாராச அசகுலச்சவரொருவாக் 

குத் திருமணமூடித்து, தாமே அவருக்கடிமையென்று ஒலையெழுஇத் சந்து 

அ௮வளனாயாட்கொண்டாரென்றபடி, (௮௬) 

ஈந்தபி னெழுக்து நம்பு யேகநா யகனை யேத்தி; 

லரய்ர்தவெண் காடர் நீட,மாசிலா சிகளுங் கூறிப் 
போந்திட;மருதிற் புக்குப,புதுமணம புணர்கது வாழ்ச்தான். 

சேர்ந்துடு மருத வாணன் ரெய்கை?ம லியம்ப லுற்றாம்., 

(இ-ள்.) ௮வ்வாறுகொடுத்சபின் சிவசருமரெழுச்து, ஏககாயகராகிய 

சவெபிரானைத் ஐ.இித்து, செல்வம்வாய்ச்கப்பெற்றள்ள திரூசெண்காடர் மேன் 

மேலும் அபிவிர்த்கொகுமாறு, ரூற்றமற்ற ஆ௫ிவசனங்களையு மூரைத்துச்செ 

ன்று, ௪ம.த இருப்பிடமாகிய கிருவிடைமருதூரிற் சேந்து, மறுமணம் செய் 

துகொண்டு மாழ்ர்கிருந் தனர். திருவெண்சாடரிடத்திற் சேர்ர் தவராக மரு 

திவாணருடைய திருவிளையாடலை இனிமேற்கறகத்தொடங்கி?னெம்.--எ-று, 

ம்பி - அண்மசனிற் றெர்சோன். அன்றியும் மூன்புசிவபெரு மானால் 
மணம்விலக்கப்பெற்ற ஈம்பியாரூ ராக சுந்தரஞூர்த்திசவாமிகளைப் போன்று 

இவரும் அ௮ப்பெருமானால் மணம்விசைக்கப்பெற்று ராகையால் அவ்வொற் 
றுமைநோர்கி இவரையும் ஈம்பியென்றாபென்னலுமாம். 9வபெருமானேபிரா 
மணச் சிறுவராய்வக் து அடிமையோலையெழுதிககொுச்த,அவ்வோகையு டன் 

இவரையும் திருவெண்காடரி_த்திற்குச் கொண்டுமீபாய், ௮ங்குசமது இரத் 

தனப்பரிட்சாவல்லபம் முதலியவற்றை அவர்க்கு நன்குணர்த்தி, அவர் தம் 

(மைவாம்கொள்ளும்படிச் செய்து, தமது வீலையாக ௮வர்கொடுசச திரவி



ஆட்கொண்டசருக்கம். ௮/௯ 

யத்தை இவர்ச்குக்கொடுத்துத் இருமணம் முடிப்பிச்சாசாகலின், “பதும 

ணம்,” என்னார். (௮௭) 

மரு சவா ணனைவெண் காடர் மகன்மையாச் கொண்ட தன்றி 

யரிமைகூ ரடிமை யாச வொழுகணப் போது மெண்ணா 

ரருளினா லிவனு மகத வன்பரும் கன்ப னாணான் 

ஜெரிவரா இருவ ருக்தான் மிருசெலவே லியின்வெ யொக்தார். 

(இ-ரு) இருவெண்காடர் மருசுவாணமாப் புத்குரமுறைமை யாசக் 

கொண்டதேயன்றி தமது தொழிலுச்குரிமைமிக்க அடிமையாக ஓர் கூணப் 
பொழுசேலுங் கருதார், இம்மருதவாணரும சம திருவருளினால் அன்ப 

ராகிய அச்திருவெண்காடரறுச்கு ௮அன்புடையவாாயீனர். யாவருககும இவர் 

கள் முறைமை செரியாவண்ணம் இவ்விருஉரும் இருகெல்வேலியின்ஈணுள்ள 

மூங்கிலைப் பொன்முர்கள்.-௭ - ற, 

இருவெண்காடர் மருசுவாணரைச் சமாகடிமையாச அடிமைசரிட் 

டுடன் விலைகொடுச் தப் பெற் ரககொண்டபோதினும, சமது முற்பிறவியின் 

வாாணாவிசேடா சாலும், அமமருசவாணசது வல்லப மேம்பாட்டாலும் 

அவரைத்தமது புகிரமூரையாக£ சொண்டிருந்சாரென்பதும், மருதவாண 

ராகிய சிவபெருமானும் சமது இருவருட் பெருமிகசால் அவ்வன்பருச்சன் 

பராயிருந்சாரேயன்றி அடிமையைப் போஸன் றிருந்தாரில்லையென்ப.தம், 

இவ்விருவருமிருஈத முறைமையை கோச்குவோர் யாவரும, மரு வாணருக் 

குத் திருவெண்மாட்டடிகள் இன்னமுறையினரென்றும், திருவெண்சாட் 

டடிகட்கு மருதவாணர் இன்ன முறையினரென்றும் உணரக்கூடாத சன்மை 

மையினரானாரென்பதும், அல்வாறிருந்சமையின், இவர்களிருவலாயும் நோக் 

குமிடத். நச இருநெல்வேலி என்னுர்சலச்துள்ள மூ௩ூலைப்போனரார் 

களெனபறம் கருக்து, என்னை, இருசெல்வேலியிலே சிவபிரான் இர் 

மூங்கிலினகணுத்சாரென்பது சரிதமாகலின், அச்சரிஈத்தை நோச்குமி 

டச்து அம்மூஙடுல் செவபிரானுக்கு£ தாயாக விளஙகுகின்ற௫, அங்ஙனம் 
விளங்கினும அம்முஙகில் அப்பெருமானைத் சனது புதி ெனாகச் சரன் 

றதோ இல்லை. செய்வமாகவே கருதுகின்றது. அப்பெருமானும் அதைத் 

தாயாசத இருவுளங்கொள்கின்றாரோ இலலை, தமக௧௫ு விருப்பமுள்ளதாகத் 

இருவுள்ளங்கொள்கின் றனர். கோக்குவோர் யாவரும் சி௨பெருமான ௮ம் 

மூங்கிலினி.த்த விருப்புற்று விர்றிருச்சின்ரனரென்றே கொள்கின்றனர். 

இவ்வாறே திருவெண்காட்டடிகள மருசகவாணனா அடிமையாகச் கொண்டா 

பேனும் அவரைச் சமறு புத்திரராக 2வ கருரினர், மருதவாணரும் வ 

ரைக் சமது ஆண்டாகைவாவது பிதாலாகமரவது கருதாசவரீா£ய் அன்பரா 

ava கரு கினர். நோச்குவோர் யாவரும் மருதவாணா இருவெண்காட்டடி 

களிடத்து வைத்த கேயச்தால் நவரிடதது வ௫ிததிருக்கின்்றனரென்றே 
கரு இனரென்சு. மூங்கலின்சண் சவபிரார.ிசசனரெனபசை, : வேயின்ற 

முததர்சமை வெட்டின னேயிலடயன் - மீனா மேணி தயங்க 3௨-பேயா 

ja



௯௦ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

கே-ளெத்தனைகா ளென்றே யிடறுவான்பாற்குடச்சை-மத்சனையும் பேண்டு 

மவர்க்கு,”” என்னும் இரட்டைப்புலவர்கள் இருகாக்காலுர் செளிக. (௮௮) 

இவ்வாறிங் கொழுகு காளி னெழிற்றொழில் வாணி பங்கள், 

செல்லான மேனி யன்பா லளிச்சனர் திருவெண் காட, 
சொல்லாத ஐுறைக டோறு கூதிய மக மாக்இத்ச 

தெல்லான பெபரும் வர் அ,திறையிடச் செய்விக் கானே. 

(இ-ள்,) இவ்விதமாய் இவ்விடத்தில் ஈடர் தகொண்டிருககும் சாளி 

லே, திருவெண்சாட்டடிகள் அழகிய தமது தொழிலாகயெ வியாபாரங்களைச் 

செக்கர்போலுர் திருமேனியுடைய ச௫பிராளுயெ மருதவாணர் வசமீர்த 
தினர். மர சவாணர் ஒன்றுக்கொன்றொவ்வாத பல்வேறு வகைப்பட்ட மார்ச் 

கங்களெவற்றினும் இலாபத்தை விசேடப்படுச்சி, பகைவர்களாயிருப்பவரும் 

இருளெண்சாட்டடிகளைசக் கிட்டிப்பகுஇுசட்டச் செய்விச்சனர்--௭ - று, 

எனவே, இருவெண்காடர் ம௱தவாணரை மகன்மை கொண்டதற் 
ணெங்கச் தமது வியாபாரங்களனை த்தையும் அவர்பாலளித்தனசென்றும், 

அவரும் இருவெண்சாட்டடிகளிடத்து வைத்ச சேயத்தால் அவர் இசவியத் 

சைப் பெருச்சிச் தருவான் அவர் அதுகாறும் செய்துவந்த வியாபாரங்களே 

யன்றி னய பல்வேறுவகைப்பட்ட வியாபாரங்களையும் செய்யக்தொடஈகி 

இலாபம் அ.இசரிச்கச செய்காரென்றும், ௮ல்வாறு செய்தால், எசசக்ரொர 

இப திக்கு ஏனைய குறுந்லமன்னர்கள் கப்பம்சட்ிவதுபோல, மற்றுள்ள இறு 

வியாபாரிசளனைவரும் இருவெண்காட்டடிகளையே சங்கள் தலைவராகச் 

கொண்டு, தாங்கள் கடல்மாரக்கமாய் உரவழைக்கவேண்டிய பல்வேறு சரச்கு 

கட்குங்கூடிய சொகையை அவரிடச்கிலேயே கப்பமாகக் கட்டச்செய்சா 

சென்றும் விளச்சியபடி, இஃ்தன்றிப் பசைமையால் இவருடனெதிர்த்து 

இவளனாப்போன்றே சனித்து (வியாபாரஞ்செய்துஉந்சோனைவரும் இவ 

பிடத்திற் சரக்குகளைப் பெற்றுக்சொள்ள தக்க அவ்வளவு பெரிய வியாபாரி 

யாச்சனெரென்றும் போதருசல்சாண்க. (௮௧) 

செய்திக விவையு மன்றிச், சர்துயாத் திரைக்குப் பொர்திம் ச 
. ச . ச ரு , . 

கெய்திடல் கருதி, யாங்கு மிங்கும்2 வண் டியவை யாவும், 

பைதிர மதிக்கச் செய்து பற்பல சரக்கு மொக்சப் 

பெய்தனர், கலங்கொ டுய்த்தார், பெருக்திரு நீங்கா தோங்க., 

(டு-ள்.) இல்லாறான சமாச்சாரங்களாமல்லாமல், கடல்யாச்இிராக் 

GF சென்று இவ்விடத்சடைய வேண்டுமென்பதைச் திருவுஎங்கொண்டு, 
தாம்போகும் அல்விடத்திற்று வேண்டியவற்றையும், தாம்வரு மளவும் இவ் 

விடத் நிற்கு வேண்டியவற்றையும் அர்ராட்டி ஓள்ளார் யாவரும் மதிக்கும் 
படி இயற்றி, பல்வேறான சரக்குகளையும் ஒன்றாகவாங்கி மரக்கலச்இற் 
சேர்த்துப் பெருத்த ஐஸ்வரியம் ஒழியாது விர்ச்தியாகும்படி செலுச்திஞா், 

pees lod - Li. 
!
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ஆட்கொண்டசருக்கம். சச க்க 

தீம்தேயத்திற் பெரு ச்தவியாபாரமியற்றி ஊ தியமதிகெப்படுத்சிய சமன் 
றித் தாரதேயச்து வியாபாரமும் செய்யத்தொட க்௫னாசென்பார், : செய்திக 
ஸிவையுமன்றிச்சிர் துயாத்திரைக்குப்பேந்இிங்செய்திடல்ஃ௫.இ.?? oer pir, 
இருவெண்காட்டடிகள் தம்முடைய விவகாரங்சளனை ச்சையும் இம்மருச 
வாணர் வசம் ஒப்புவிச்சாராகையால், இப்போதசாம் கடல்யார்இலா சென் 
று மீண்டு வருமளவும், இவ்விடத்து வியாபாரங்கட்கு வேண்டியசரக்கு 
முதலியவற்றையும், தாம் கடல்மார்க்கமாய்ப் போகும்சேயங்களிற் செல 
வாகத்தக்க சரக்குமுதவியவற்றையும் சேகரித்து ௮சசாசேற்ற ஏற்பாடுகளை 
ஏனைய வியாபாரிகள் மதிச்குமாறியர்றினரென்பார், “அங்குமிங்கும் வேண் 
டூயமையாவும் - பைதிரமதிஃ£சச் செய்து,” என்றும் கூறினர். (௯௦) 

ந ப் ரூ . ௦ ரு உ சட ச ஒங்குமா கலக்கி ஞளு மோரையஞ் ேோர நோக்இப், 
பாங்ருறக் கண்டு கொண்டு, பகட்மோ முகத்து வள்ளம் 

காங்கனி யினிய செட்2சனமூகமோ டளாவி ஈல்கித, 
5 

இற்கிலா தானை யேத்திச் செழுல்களி பிறங்கி னுரேஃ 

(இ-ள். மரக்கலத்தில் ஏறுசற்கேற்ற ஈட்சச்கிரமும் mi gcd 
ஒருங்குகூடப் பார்த்து, அலை யிரண்டும் அமைர்திருப்பசைச் செரிர்க wre 
கலமீசேறிச்கொண்டு, யானையின் றம் தமுகமூள்ள விராயகச்சட வட்குரிய 

கணிவர்க்கங்களையும் இணிமையுடைச்தாய்ச் செர்ரிறமமைந்த தேனையும் 

பாலுடன்கலர்து நிவேதித்து, O60 Huh rar rn@us அப்பெருமானைத் ததி 
தீது விசேடித்த மடிழ்ச்சியின் விளங்கெர்.....ஏ - று 

விநாயசக்கடவட்குக் சனிகர்ச்கங்களும் பாலுந்சேனுமே நிவே 
இத்சற் கடுமுச்யெப் பொருள்களாகலின், “பகட்மொழுசத்துவள்ளற்கால் 
சனியினியசெச்2 தனமுதமோடளாவிகல்இ,?? என்றார். இசனை, 
கனிபல வின்கணி மாங்கணி தாஞ்சிறர்த - 

வாழைச் 

கூமைச் சுருள்குழை யப்பமெள் 
ஞண்டையெல் லாந்துறுச் தம் - பேழைப் பெருவயிற் ரோடும் புகுச்தென் 
௭ைம்பிரியான் - வேழச் திருமூசத் துச்செக்கர் மேணி விசாயகஜே.?? 
னும் சபிலதேவர் இருவாகஃ்கானும், *பாலுந் செளிதேஷம் பாகும் பருப்பு 
மிவை - சாலுங் கலர் அனக்கு சான்றருவேன் - கோல செய் - துங்கக் தரி 
(EF HS தாமணியே நீயெனக்குச் - சங்கச் திமிழ்மூன்றுந் தர,” என்னும் 
ஒளவைப்பிராட்டியார் ௮முதவாக்கானு மறிக, (௯௧) 

என் 

அருங்கல மீது போது மமு தனைக் சங்கை ஈங்ளை 
கருங்கடல் வடிவாய்த் கானும், தாங்குதல் கருகினாவ்போ, 
னெருங்கலைக் கரத்தா லே. உ கெடுங்கட லோடி. நர ட. ௮ 
மருங்குறு வணிக மாக்கண் wok Gey Dp gh OT om ery ob, 

(@- at.) அருமையான மரச்சலத்இன்மீது செல்கின்ற அழுரேச்சுச 
மாகிய மருதவாணனமா, ஈங்கை என்னும் பெண்ணானவள் கருரிறஙகொண்ட 
கடல்வடிவமாசத் தானும் dss NE OGs ean ப்போன்று, செருங்கெ அலை



௯௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

களென்னுங் சரத்நினாற் சுமக்க, நெடிய கடல்மார்ச்சமாய்ச் சென்று, அவ் 

வித வியாபாரத்தையே விரும்பித் தமது பக்கத் இற் சேர்ந்த ஏனைய வியா 

பாரிகள் மனம் வருர்தாதபடி சென்றனர்.--௭ - று, 

சிவபிரான் மருதலாணரென்னும் பெயருடன் தமது இருவருவைக் 

கரந்து வந்திருக்கின்றாராகலின் ௮வரை விட்டுப் பிரியாத அவர தேவி 

மார்களிருலருள் பார்வதிமேவியார் சமநு திருவுராவைச்கரர் தகொண்டு 
அவரது இருவருருவாக விளங்குமலின், நீர்த்சன்மையுடைய யாம் எவ் 

வாறு வரைப் பிரியாதிருட்பதெனக்கரு ௫, அவர் இப்போது சடல்யாச் இரை 

செய்வதால், அச்சடலின் வடிவாக யாமிருந்து அலைகளென்னும் சரச்தால் 

அவளராச் தாங்கெசெல்லுவோமென்று கங்கை நீச்சயித்த வர் சனளென்பாட் 

மறருங்கல மீது போத மழமுதனைக் கங்கை நங்கை - கருங்கடல் வடிவாய்த் 

தானுச் தாங்குதல் கருஇினாள்போ - னெருங்கலைக் சத்தா லேர்த.” என் 

றும், மருதவாணர் கருணாகரச்சடவுளாசலின் தம்முடன் அக்கடல்மார்$சமா 

ய்ச் சென்ற ஏனைய வியாபாரிகட்டும் தம்மாலியன்ற உசவி புறிக்துசொண்டு 

அவர்கள் மனம் வருக்சாதநு சென்றாரென்பார், “*நெடுங்சட லோடி நாடி - 

மருங்குறு வணிச மாச்மண் மனங்கவ ஓராறு சென்றுன்.”? என்றம் கூறி 

னர். சானும் என்பதன்கணுள்ள உமமை, மரம் தாங்குதலேயனறித் சர 

னும் எனப்பொருடருதலின் இறத தழீஇய எச்ச உம்மை, (௯௨) 

சென்றுநா டிய2தார் GAG Crib Het or, கரையைச் சார்ந்து, 

வன்றி௦ர சரக்கு மாற்றி மறுசரக் கேற்றிப் பொற்றிக், 

(Got LP sal ais அிழிவார் போலக் குபைகடல் ENG BT னீர்தி 

மன்றலங் கொன்றை வேயர்த லாண்டகை ரீண்டு வர்தான்., 

(டு - ள்.) தாம் ௧௫ இச்சென்றதாகிய ஒர் தீவிலடைக் து சரையிலிற 

ங்கி, சாம் கொண்டு2பான மிக2மலாந் தன்மைபெற்ற சரக்குகளை மாற்றி 

விட்டு, அவற்றின் மதஇட்பிற்றாச்சக்க வேற சரக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டு பா 

அகாத்து, மலைபினின்றம் சிழிறங்குபவரைப்போன்று ஒலிக்னெற சுடலை 
அம்ம ரக்சகலத்தால் தாண்டி, மணமும் அழகுமமைந்த கொல்றைமலர் மாலி 

சை குடிய ஆண்டகையாரென்னும மருதவாணர் திரு ம்பிவந்தனர்.--௪ - று, 

சான் - ௮சை, மருதவாணர் கப்பலிலலற்றிச் சென்றது உயர்ந்த சரக் 

குசளெனக்குறிப்பிப்பான், “வன் நிரச் சரக்கு.” என்றும், குன்றும் குராகட 

லும் பொதுவாக அறிகார வொற்றுமயுடைமையின், “முன்றினின் நிழிவார் 

போலக் குரைகடல் சலத்தா னீர்தி,” என்றும் கூறினர், சிவபிரானாரே மருத 

வாணராசலானும்,அவர் இப்போது சமது கோலங்களை மாற்றிச்கொண்டிருத் 

சலினானும், இப்போதவர்க்குக் கொன்றைமாலிகை இன்மையினானும், மன்ற 

லங் கொன்றைவேயும் என நிகழ்காலத்தாற் கூறாத, '(வேய்ர்த”? என இற 

ந்தசாலச்சாற் கூறினர். மரு தவாணருடைய சாமர்த்தியச்னதயும் பெருமிச த் 
தையும் மேம்பாட்டைபும் ஒருங்கு ௨ பாச்ருவான், *அண்டகை!' என்றார். ()



ஆட்கெர ண்டசருக்கம். ௬௩ 

வக் தவர ணிபக்காற் பெற்ற வளமெலாம் வளர்பொன் ரூ.29 ys 

ர னன் ிருலவெண் காடர் தருக்கு oD pF பொங்க, 

வெரு கழல் விடையி க்கு, மண்டிய றப்பு நல்க 

Wyo BUF Qa wager பிள்வா Cen op Pes வழுவி லாதான்., 

(இஸ். மருதவாணர் அல்வாறாகக் கடலய-த௲மரைபோய கத, 

௮க்த வீயாபாரதசால சம் அடைந்த பல வளப்பங்களையம் வீசேடித்த 

பொற்காசகளாககி, திருமிஉணகாடர் களிப்பு$ங்காத மடுழ்ச்சியீன் மேம்படு 

மாறு கொடுதானர், இருவெணகாட்டடிகள் பெருமையமை-த எல்லபழு 

ள்ள இடெடஙாகனழடையராயெ ிவபிரா ஏகக் சேய்யவேண்டிய நமி 

மே£சாதிகட்குரிய சிறாத வஸ்துக்களைக்மொடுசறு, அவருககுரிசசாக்கும் 

படிஈ செய்யி சனர். குற்றமற்றவ.ராயெ மருசவாணர் இவ்வாறு நடச்துவந் 

இம்மி] டர் =~ 10 

மரு சுவாணர் சடல்யாஈஇிரை சென்றிருச்சபோது, இரமெண்காட் 

டடிகள், அமமருசவாணா சென்றிருாகும் யாதா டூடை (றின்றி இனிது 

முற்றுப்பெறமாறு இலபிராணும்குப் பிரார்சஈனை செய்ககோண்டிர௩தர 

சென்று விளக்குவான், '*வெந்தில் விடையினார்ஈகு Cacrgu Ary 
greg,” என்றும், பிம்ப காஇகட்முரிய 71 வியங் ஈகோ கொண்டு தாமே பூரி 

ஆடிசைவர்கள்பாற்ாம்து பூசியகச்செய்ரலென்பான், யாமம்,பூளிதகற்குரிய 

்2ந்இிடச் செய்தார்.” என்றும கூறினர். (௧௪) 
t 

மந்திரத் தலைமை சான் த் மதி சேத @)M) Bho 
Le 
சர தங் கண்டு கண்டு, சீம்மு் 2 ௦௫ம் சி பொங்க 

ள் 

40.99 மருதி வா னான் எனப்புறு இறப்பு வாய்பபச் , 
fer . க ao . ட 

சஉகாம பலிப்பாடுரய்கா i hppa GID Oe STiry 

(இ-ள.) மனச்ரைப் பரவியிருக்கும் பொறுமையில்லாதவ ராகிய, 

இர வெணகாட்டகளின் மந்திரிகளில் முதன்மைபெற்றலஉரான Cusp 

வுடைய சேந்தஞர்காயனாரும், தமது மனதடின்சண் மகிழ்சசியானது மேம் 

ட, சடல்யாத்திரை செய் சவர் த மருசவாணனாைச் சதாகாலமும் பார்தீதுப் 

பராதது, அவரது அழகுக்குப் பொருக்கிய மேன்மையமைய அலங்காரம் 

வாய்க்கும்படி௪ செய்தார். --ஏ - று, 

மனச்கைப் ப.ரவியிரு Th LILI aD அமுகசாறுசவின்,குழமுக்கா றிலாதார்” 

என்றும், மருசகவாணருடைய அழகும்மகற்ற அலங்காரர்களைச்செய்து இனர் 

தோறும் பார்த்துக சளித்சனர் சேரரனாரெனபார், “சேக்சனாருஞ் சந்ததங் 

கண்டு சண்டு தம்முளே மகிழ்ச்சி பொல.-வந்துறு மருத உாணன் ௨னப்புறு 

சிறப்பு வாய்ப்பச் - சுந்தரம் பலிப்பச் செய்தார்." என்றம், சேந்தனாருடைய 

அறியின் மேம்பாட்டால் மம்திரிமாருள் மு சல்வராயினரெனபார், “மந்திரத் 

தீலைமை சான்ற மதிமுது சேர்தனார்,"' என்றும் கூறினர். மனத்தைப் பரவி



௯௪ பட்டணத்.துப்பிள்ளையார்புராணம். 

யீருப்ப தழுச்சாறென்பதை, ''ஒழுக்சாறாச் கொள்க கொருவன்றன் னேஞ் 
சத் - தழுச்சா றிலாத வியல்பு,”” என்னும் தஇிருக்குறளுரையானுர் தெளிக. 

பின்னரு மார வாரப் பெருங்கடற் புக்கும், போர்துஞ், 

சென்னிய ஐளு ருத.ஷ£கினு, மரும்பண் டங்க, 

ளிர்கில மஇிக்சக் கொண்டு வருமிருங் கலங்க ளோரட்டும் , 

தின்மைமீ காம ரெல்லாச், தங்கண்மீ காம னென்பார்.4 

(இ-ன்.) அதன்பின்னும் ஒலியையுடைய பெரிய கடலில் யாத்திறா 

சென்றும் மிண்டும் திரும்பியும், சோழராஜன சசாட்சிச்குட்படாத இவுகளி 
லிருந்தும் அருமையான வஸ்துக்களை இவ்வுலகத்துள்ளார் மதிக்கும்படி. 
கொண்டுவருவார், பெரிய மரக்கலங்களைத் தாமே யோட்டவொர், அதனால் 

மேம்பாடுற்ற கப்பலோட்டிகளனை வரும் இம்மருதவாணரைச் சங்கட்குத் 

தலைவரான மீசாமனென்று கூறுவார்கள்.--௪ - று, 

சப்பல்விபாபாரம் புரி£த மருதவானார் ஏனைய வாணிபர்கள் Groot MF 

செல்லாசனவும், சோழனரசசாட்டக்ருட்படாதனவுமாயெ அனேச தீவு 

கட்கும் ௮க்கடல் மார்க்சமாகவே சென்று, அல்வச்தவுசளிற் டைத்த 

அருமைபான பண்டங்கள் அசேகமாகக் கொண்டுவரச் காரென்பார், சென்னி 
யனாஞருச சீவி மரூம்பண் டங்க - ளிச்டில மல்கக் கொண்டு வரும்.” 

எனவும், மரச்சலஞ் செலுச்தும் தொழிலறியார் மீசாமனையே எதீர்பார்ச் 

இருப்பதுபோன்றிராமல், இவரே அத்தொழ்லை இயற்றிவர்சாசென்பார், 

இருங்கலங்க ளோட்டும். ? எனவும், ஒவ்வாரோட்டுகையில், அசசொழிலிற் 

பயின்று சேர்ந்துள்ள மீசாமர்கள் ஒருபோதும் சண்டறியாத ௮சேச அட்பங் 
களை விளக்கவெர்சாராசலின், அம்மீச।மர்சளனாை ரம் இவரையே தங்கட் சா 

ப் * ச . e ௪ ௫ ்் ச ௪ டி 

சிரியராகக்கொண்டார்களென்பார், தன்மை மீசாமரெல்லார் தங்கண் மீகாம 

னென்பார்.” எனவும் கூமினர், (௯௬) 

* இ ச « ஆயதன் கருணை WIG wos லிடையா னர்தத் 
தூயமாக் கலத்தி லேற்றித் தொரும்பொரு உனையே ஈல்க_ட 

மேயர் வெண்கா டர்க்கு விளையாட்டு சாட்டி,ஈாட்டு ச 

சாயக னின்ன வாறு நாடக ஈடிக்கு மாலோடி 

(இ-௭ள.) இயற்கையாக தமது தஇிருவருளாகும் அலையையு டைய 

சடலினிடத்த, ஆனகர்தமாகிய பரிசச்சமான பெரிய மரம்சலத்திவேற்று 

S55, தசொகையாயுள்ள சிறர்ச பொருளை த்தருவதற்கு, சர்ச்சியமைந்த கிரு 

வெண்சாடருக்குத் சமது திருவிளையாடல்சளைச் காட்டி, சம்மிடச்தகர்ச் 

குள்ள மெய்யன்பை நிலைபெறச்செய்துவரும் மருதவாணர் இவ்வண்ணம் 
மாடசம் ஈழகீகின்றனர்.-.-௭ - று. 

ஆல் - ஓ அசைகள். சிவபிரானது திருவருள் சகடல்போன்று எங்குஞ் 

சூழ்ச்து அளவு சடக்சதாகலின், * கருணைபாகு மலைசடல்,”” எனவும், அக்கட



ஆட்கொண்டாருக்கம். ௯ 

லிற் செல்லுதற்குரியோர் சுகமென்னும் மரச்கலத்திலேறிச் செல்லவெண்டு 

தீலின், '*ஆனந்தத்தூய மாக்கலம்."" எனவும், அவ்வாறு செல்வோரடைவது 

எவ்வசைப்பொருட்கும் சாரணமாசிய பொருளாகலின், “சொகும்பொருள்,"” 

எனவும், தமது குழ தைகட்குச் தம்மிடத்துப் பிரியம் வரச்செய்கின்ற ௧௬ 

ணையுடைய சர்சதையர்கள் அ௮க்குழந்சைகள் விரும்பும் விளையாடல்களை ச் சாட் 

வெதியல்பாகவின், விளையாட்டு சாட்டி” எனவும் கூறினர். எனவே, இரு 
வெண்காடரை அடிமைகொள்ளத் திருவுளங்கொண்ட சிவபெருமான் தமது 

திருவருளால் அவர்க்கு நிச்தியானச்தச்சை விளைவித்து அழிவற்ற பொருளை த 
த.சவிழைர்து,மேக்தி அநிததியமாகிய சடலினிடத்தச்சென்று அகிச்தியமாகிய 
வஸ் துக்களைக்சொண்டுவக்அ கொடுத்து அநீத்தியமாகிய இன்பத்தை விளை 

வித்துக்கொண்டும் நாடகாடிச்சனர் என்றபடி. சிவபிரான் தமது கருணையால் 
ஆன்மாக்களை யாட்கொள்ளினலைலது ஆன்மாக்கள் நேரே வெபி.ரயனை யடை 

யாவென்பது நான்முறையேன்பதை,*அவனரு ளாலே யவன்ரு ள் ௨ணங௫,"” 

என்னும் மணிவாசகப்பிரான் மலர்வாக்கானும், “*முசையா மெமது மனப்பு 

ல.ச்சை மூடுங் சாம வெகுளிவன - ூற்றங் கருணைச் தீச்கொளுவி முருக் 

இத் இரு ச் செருச்செனுமா, மசயா னையைவச் தழியாது மறிப்பப் பொ 

றைவே லியுமமைத்து - வலிய வபர் )9ரப்படையால் வாய்ப்ப ஏழமுது சிவ 

விதையை, விசையா முளைப்பப் பிறதெய்வ விரவு களைகட் டறவளர்த்து - 

வீடாங் சனிசொள் பருவத்து விடயக் கரவர் புகுந்ததனைச௪, சசையா வண் 

ணங் காத்தவரிக்குர் இறத்தாய் சாலோ சாலேலோ - தேடற் கரிய சிவஞான 
சேவே சாலோ தாலேலோ.,'' என்னும் சவப்பிசசாசகவாமிகள் திருவாக்கா 

னுர் தெளிக, ( gor) 

இன்னம்ப ரெனுமூ தாரு மிருக்குமிவ் வணிக னம்ம* 

பொன்னம்பர் கமழு மாழிப் பூவம்பா, புழுகு சாச்ச்சு 

மின்ன ம்பர் மாலா மம்மை மேருவென் வரையாம் வில்லர், 

நன்னம்ப ரென்று காணா ஈல்லவெண் சாடர்க் வான், 

(@- or.) இருவின்னம்பர் என்னும் புராகன க்ச்திரத்தினும் விற் 

நிருச்மும் மரு சவாணராகிய இவ்வணிசர், திருமாலாகய தவப்பெண்ணையும் 

மேருவென்னும் மலையாகிய வில்லையுமுடையவராகிய மேன்மையூற்ற சிவ 
பெருமானென்று அறியாத சிறந்த இருவெண்காட்டடிகட்கு, பொன்னம் 
vary, கடலினிடத் தண்டாடுப் பரிமளிக்கின்ற பூவம்பமாயும், பனுகை 

யும், குளிர்ச்சியாகிய மின்னம்பலாயும் சகொண்டுக௱்டு கொடுப்பார்..-ஏ -.று, 

அம்ம *வியப்பிடைச்சொல், மரு தவாணராய் வந்திருப்பஉர் சிவபிரா 
னென்று தஇிரவெண்சாட்டடிசளறிர்திலபேனும், மருதவாணர் மிசவுயர்ந்த 

விலையுடைய பொன்னம்பர் பூவம்பர் மின்னம்பர் புனுகு என்னும் வஸ்துக்க 

ளைத் தந் துவர்சாரென்றபடி, எனவே,இத்தசைய அரியவஸ்தச்சள் அபரிமித 

மாய் இவர்க்கெல்வாறு டைத்ததென் ரூலோடூப்பாராயின், இவரிடத்தே 
சோ செய்வீசமிருக்கிற சென்றறிவரென்பற கருத்து, திருமால் வெருசா



௬௬ பட்டணத் துப்பிள்ளையார்புராணம். 

லம் அறியதவ சியற்றிச சச்தியுருவமைந்து சிவபிராணிடப்பாகத் தஇருசசப் 

பெற்றனாாசலின், ₹மாலாமம்மை.”” எனவும், திரிபரசானஞ் செய்தருளிய 

போது மேருவரையை வில்லாகக் சொண்டாசாகலின், “2மருவென்வனா 
யாம் வில்லர்,''எனவும் கூடினர் திருமால் சிவபிரானுக்குத் சேவி என்பதை, 
(எரியலா ஓுருவ மில்லை யேறலா லேற வில்லை-கரியலாற் போர்வை யில்லை 
மகாண்டரு சோதி யாற்குப் - பிரிவிலா வமசர் கூடிப் பெருந்தகைப் பிரா 
னென் றேத்து-மரியலாற் றேயி,யில்லை யையனை யாறனார்ச்கே." என்னும 

திருகாவுச்சாசு சுவாமிகள் இருவாம்சானும், மேராவை வில்லாசச்சொணட 

மையை, *விருது குன்றமா மேருவினாணர வாவன லெரியம்பாற் - பொருத 

மூவெயில் செற்றவன் பற்றிரீன் நுறைபதி மெந்நாளுங் - ௧௬.௧ இன்றவூர் 

கனைகடற் சடிசமழ் பெ-ழிலணி மாதோட்டங் - கருஇரன்றகே திசசரங் 
கைதொழச் கடுவீனை யடையாலே.” என்னும் திருஜானசமடந்த சுவாமிகள் 

இரூவாச்கானுக் தெளிக, (௬2) 

பரந்தபாய் விரியா தோட்டும் படரெ.திர் சாற்றி லொட்டு, 
. ௩. ரூ . . 

FIIULT a sh) oat பழி லாட்டுட தடங்கடற குதிரை உர வரி? 

. . ச . . oO) (o . ட யரர்தையாற் OF srt iO was son ஈகைத்து கோக்கும்; 
உ டட ட த உ டட 

வரக்தரு மருத வாணன வருஇரு வளையாட் டன் 2௪ 

(Q@- a.) மரக்சலத்சைப் பரவியுள்ள பாயை விரிகசாமலோட்டுவார், 

படர்ச்ற எதிர்சாற்றிலேயோட்வொர், அம்புசெல்வதைப்போன்ற வேகத 
துடஜனோட்வொர், விசாலிச்ச சடலின்கணுள்ள முகிரையெனறு சொல்லத் 

சீக்க மரச்சலக துன்பமபுரிய, அதற்காகக கயிறு பூட்கெள்றவர்களைச் சிரித 

அப் பார்ப்பார், இவைகள் யாவும் உரஙகளைப் பாலிம்கின்ற மருதவாணரீடதீ 

தண்டாகிய திருவிளையாடல்களாகும..-௭ - ௫, 

அன்று - ஏ அசைகள், பாய்வியிக்சகா சோட்சிவதும் எதிர்காற்றிலோ 
ட்டுவதும் ௮நிவேசமாய் அம்புமகச்ரைப்/பாலோட்டிவதும் ஏனையர்க் கே 

லாதாகையானம்,அம்மரக்கலம் சங்கள் உயப்படாஅு துன்பமடரி௨தால் ஆதற் 

குச் சமிறபோடுஇின்றவர்களைச் சிரிக நட்பார்தரலினாம், “மரு, வாணன் 

வரு திருவிளையாட்டு,"” என்றனர் (௬௯) 

இவனிவ ணெங்கு ளானே ளெண்ணருச் தெய்வ கொல்லோ 

திவறிலா யோகர் சித்தர், கம் பிரிங் கொரு னேமியா, 

வவலமொன் மில்லா னிந்த வாண்டகை யென்றென றென்றும் , 

wet Bo; fm ee தோங்கும் பட்டினம் பகரு மாமிலாழ 

(இ-ள்) தன்பமென்பசொன்றமில்லாச ௩௪ ஆண் தன்மையுடைய 
இவன், இவ்விட சீலெஙூருக்கன்றானோ ? ரானை ச்தர்கரியசெய்வந்சாளே? 

தவறற்ற யோடகள நித்தர்சள் என்பவர்சளில் (/உனொருவனோ ? என்றிவ் 

வாறு, எச்சாலத்கு.ம் நெருங்கிய ஐஸ்லரியங்கள் $சசமற்று மேம்பாடுற்ற அப் 

பட்டினத்தடர்சள் யாவரும் கூறவர்.- எ - று,



ஆட்கொண்டசருக்கம். ௯௨ 

ல ற, அங்சகள். மறதவாணர் மானிடர்க்சேலாச மலெமாவை 
விளைவித்தவின், அவரைதோர்கும அப்பட்டின்சஉர்களெல்லாம். இவரிரு க 
குமிடதிதையுமறியாதவர்களாய் முசலில்தெய்வர்சானேஎன்ராகசெது,செய்வ 
மாயின் ஒர்காலக்தோன Der myo, Deut gan Per A a ப்போதும்ராம் கா 

ணச்தக்சவராயிரு த் தலினால் செய்வமல்லவென் ர bers Radeon mii, அர் 
பு.சீச்செயல்களை புடை ததாம்ருசசலினால் யோககெள் சிஈதாகள் என்றா ம 
இவர்களிலொருவராயிருசகவேண்டபென் அூகிசசார்களென்றபடி, என 
லே, தேதறகருநியவாறு செய்வமென்றே நிச்சய்கககலொட்டாசவண்ணம் 
அவர்கள் வினைதடுத்சதென்பது கருத்து, (ஈ00) 

சிறிது னின்ன வாறு திருவுறர சரிக்க பின்னா. 
ள் 

மறுவிலான், முன்போ லின்ப மரக்கலம் பாப்வி ரித்து 
செறிசெரி வணிக ராடு நெடுப்கட வருதி வத்துப் ட 

பொடியுறப் போரதி ௬ரது,புரிசதவா புகல லுறேன்ச 

(இ-ள) சலெனெங்கள் இல்வள்ணம் ஐஸ்வரியம் மேம்படச்சஞ்ர 
ரித்தக்கொண்டிருமக்கபிறகு, குற்றமற்றவராயெ ம வாணர், முன்பு பல 
மூறைசென்றதுபோலவே இனபச் தட் ஈ கப்பலின் பால யவிரிக துக் கொ 
ண்டு, கட ல்மார்ச்சமாய்ர்செங்லெருர் இய ஏனைய ௮ணிஈர்களுடனே நெடிய 
சடலின்கணுள்ள உர்ச?விலே இரவியம0 ஈருமபடி ரென்றிருந்து கெய்ச விய 
இருவிசோயாடலைச4் சொல்லகதொடங்வேன்.-..ஏ - ne 

ஏனைய வணிசமாக்கள் சென்றதபோன்றே தாமும் இரவியவபே,' 

சையின் மேற் செல்பவாபோன் ற ஈடித்சனென்பார, “ெறிசெறிவணிக 

சோடு நெடுங்கடலொரு திவத.துப் - பொழியுறடபோச் திரும் ஐ புரிச்சவா 

புகலலுற்றேன்."” என்றார், எனவே இம்மருசவாணர் இமழமுறையோடு ஈடல் 
யாத்திரையை ரிறுத்தித் இருவெண்காடலா அடி மைகொள்ளக்கரு சிப் பெ 

ரிய அற்புதம்விவைப்பான் திருவுளங்கொண்டு, அவ்வெண்ணாதைத சமமா 
டன்வந்த ஏனைய வ.ரிஈமாக்ஈகரம் ம தாமிநாச்சளம் ஏறித் கொய் ளாக 
வண்ணம் ஈடிச்தனரெொன்றப (௦3 

வறு, 
. 

கொடு? போயே சரக்கெங்க ணுப் குலவாவிலை ரிலவத 

இடமேலிடு ஈத்பொற்சிமி ம நடை Bure iné » 

கொடைமேம்பட லாகிக்ெ 50 காரமிவார்மடம பலபோய்ந், 

திடந்டிய புசழ்2வண்டினன்,மூழாசுறம் புரிவான் வ 

(இ-ன்.) மருதவாணர் கொண்டுபோயெ சரக்கு.ள் mye Psy ey 
லிடத்தினும் பசவி ஈல்லவிலையுடனேவிற்க, ிலையுள்ள3டய் மேம்பட்ட ஈவ் 
பொன்முட்டையை வைப்பிடச ரர்சோத, கொடை ம்ரன்மயிகே மேம் 
பாடுந்றவராய், மெட்ஞ்மான மார 5 வாலாசாரிபார பாரன் பயங்கர 
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௯௮] பட்டணத் அுப்பிள்ளையார்புராணம். 

தோறும்சென்று, உல£த்திற் பரவியபுகழைவிரும்பினராய்ச் சாலசாமாமின் 

றிதீ சருமஞ்செய்யகதொடங்கெர்.--எ - ற, 

உகமெயகும் பரவந்ரந்க புகழையடைய விரும்புவோர் அத விளை 

தீற்கு விச் ப்போன்ற ஈஉகையையுடையரா யிருச தல்வேண்டுமென்பார்:சட 

நீடியபுகழ்வேண்டினன்றாழாதறம்புரிவான்.'? என்றார், இசனை, ஈச Seng 

பட வாழ்தி ல. வல்ல-தூ இய மில்லை யுயிர்க்கு,”” என்னும் இருக்குறளாஞுந் 

G guile, (௧0௨) 

ரூ * * . ச ர . . 

od) VIG D bit ch Gh Gail % i) 4/0) mw WW Lt GOUM F களித்து, 

நலந யினை ரெ ன்னுதற நல்காரதுவம களித்துங் ¢ 
ளீ 

க . ‘ உ . க 
5 1 ' > - vb 2 பொருந் இனர் ய வாலு கடனாவட னவித்து, 

5 4% “ny எத் . நிலம தமிடக மி தலேசாடகு நிதிரவடைய தளிப்பாவை 

(-ன்.) கயரம்படிமிலார்சடரச்ரும் சொடுச்தும் ஈன்மார்ககமு ணா 

1௨ பெரதஙசிகட்டிர் பொடுகநும, நமையுபையகர்கள் மைய டயயர் 
கள் என்று பாராமல் மிகவும உறமையுடையோர்சட்குக் கொடுரம், தம் 

மூடன் கடடி வ௫கஇன்றவாகள் யாவர்ச்ரும் சகடை உடறுச்குடன்சொதத 

ப்பம், ஐ லமமீடேறும்படிக்ருச் ரிவபிரானுகரும் வேண்டியவற்றைக் கொடுப் 

பார். ஏ = று, 

அயரமடைந்சோர்ர்கும் சர்பாம்ொருச்ர ம, மிசவறியவர்ச்கும் உடன் 

கூடிவாழ்பவர்ககும், வெப் ரானுக்கும் உபப்யாகப்படு*்துதலே இரவியச்சின் 

பபனென உலகத்தார்கமறிவிப்பான் அக்வாறே இஉருபயோஃப்படுசகின 

G) 9 aor, (௧௦௪) 

உடன்போந்துள பலமார் BO முடைய னி குனன, 
ச் 

OL MET arc புரிகாமியக் நா ற், 9௩கிழைத் திமா 

(மடங்காஇினி சாமாகவிம் மு முறைகூறிடு ப பணிவான் 

OL தாங்குமென் முலைபாரொடு மருவாதொரு ஈலீனக 

(9 -ன்.) இயாருவாணருடன் சென்றிருக்கும் பலஉணிகர்களும் 
இப்பொருளுக்குடையவராமிய திருவெண்காட்டடி கள் இச்செய்தியை யுணர் 
வாராயின், (ம்மரு சவாணர்செய்யுங் காரியஈதா ஓதிஈசசோபம் சணியாத 

arms மொடிமைபுரிவர். இனி ஓஒளியாமல் நாமே இத்சன்மையை யுரைப் 

போமாயின் இம்மருசவாணர் கோபிப்பார், ஆயின், இவர் முர்சவடச்தைச் 

சுமக்கும் மிருறுவான சனங்களை யுடைய மாசர்கரா ‘Cen கலவாதிருச்தலே 

ஒரு ஈன்மையான காரியம்,..-௭ - று, 

மருசவாணருடன் சென்?ராரனைவரும் அவர்செய்யுங் காரியங்களைக் 

கண்டு சயொசவர்சளாம், இக்சாரியங்களை இர்பிசாவுடன் காமேகூறகோ 

மாயின், அவரும் கோபாவேசத்தால் இவர்க்கேசேனும் தீங்கியற்றுகர், இவ 

ரம் ஈம்மீழுசோபிப்பார என்றும், இல்உண்ணம் பல்வெரு யெ விரேடசெல



Dhl டநொண்டாரு b GIL. ௯௯ 

௪ க * * ௫. . bt a ௩ 
ay FH LIT DEP, ly COP Bal Sar ning Hoop Ow LOM ot Fee LD ad ff a Gh O 

cary yCar@ Sarra@er x mui. (௧0௪) 

வன்றென்றவர் மொழிபப்பொமி மேோமக்சொடை யுடையோன், 
குன்ஜொன் தினை வகர செட் ய்கதங் ருறையாவகை சிறையப் , 

பொன்ற£கய திருவாலய மெடுப்பிப்। ப பொருட்டா. 

னன்மொன்றிய BS Kb B Cal காட்டிப் பாரு, ள் ட ட் தா் 

(இ-ள்) என்று இடவூன்னாம் ௮ avert si wot உறிரரொண்டிராச்ச, 

ச சாபொழிடுவ்ா பொர்செடையுடையோாதிய மரு வணர் டூர் மலை 

யைப் பிளச்து ger ww’ em வு Gm ra nuery ருமாறு மபா ரடிசொண்ட 

இருவாலபச்றைக கட்டுவிர்மும்பொருட்டு, ஈன்மையள மர்5 சகுனஞாசலிய 
Cc * . ௫ 7 . 

தொகுதியை நீச்சயீத்து, ௮தர்குயெண்டிய ரிரவியக்சை யம் செலவழிச ற. 

தா எ iM, 

உடன்வந்த வணிகர்கள் இஃவாறு பேசிம்கொள்வசைம் FMM Bar 
எரியாதவராய்ச சாமெசெத காரிய aoe முடி ச்ரும்பொரு ட்டு, ஈர்மலையைப் 

பிளந்து Ha ot ிவாலயம்சட்ட உசுசேடிச பீடி அ வாறாட்டத்சொடஙி 

Gaus nC sno ஈகுனம் வாரம் நட்சா நிரம் திதி யோசம் கரணம் தேகர்ச்சம் 

தேசலியவற்றை ஈச்சயப்படுச்சிக்கொண்டு, அகற்குவேண்டிய பொருளையும் 

செலவழிச்சனென்றபடி, ஐர் காமியர்சைக்சொடா்பெ ஊச்சமுள டயோர் 

யாதொன்றங் கருதார் என்பது நாற்றணிபு, இனை, 'மெய்வருச்சம் பாரார் 

பசிநோக்கார் சண்டு Chat - ரெல்லெவர் சமைய 6 மேற்கொள்ளார் ரொம்ம 

யருமையும் பாரா raw S yh கொள்ளார் - கருமமே கண்ணாயி ஞர்.” என் 

னும் குமாகுருபாசுவாமிகள் திருவாச்சானுமறிக (௧௦௫) 

மாலிங்க னதி தான்முளேது ் இருங், கான் மணிசண்ட. 

னாலிங்களம் பொருற்தாவுடை யாளும் பெறகாளுங் 

கொலின் wear tine பழக குளிர் 4 தய திஞ்பெ ய், 
. ஜ் . ௩ 

இ மபடி மோ ௮ம்படி ம யெல்லா மமைவயபர்டரி,ர் 

(இ-ள்) அவ்விடத்பிலே $லஈண்டராடிய சிவபெருமான், ஆபிங்க 
சனம் பொருந்திய இவுடையாராரம் ஆடையும்படி மகாலிங்கமென்று சொல் 
லமாறு தோன்றியிருர்சனர். எச்கா௨மும் அழருசெய்கின்ற கற்படி முதல் 
குளிர்க்சியுற்ற ஸ் நூபிவரையிற் கட்டிப்பொரு ச்சமாய்ச் ஈழமும் வண்ணம் 
மற்றையவனை ச்தையும் கட்டுவிப்பாராய்,.-௭ - று, 

அவ்விடத்திலே சிபெருமான் வெவி ஙாசொருபமாய்ச் தோன்றின 

மையின், அதறிகுச் சற்படி முசல் க10வனாயிர் TL (lo gag, மற்றம் பொ 
ருத்தமா ர. குழக்குருக்கவேண்டிய சமட்டிடாகளைல் சட்ட தீரொடட் இனர் 
என்றபடி, 

(௧௦௬௯)



௧00 பட்டண தறுப்பிள்ளையார்புராணம், 

ச் 5 By ந (3 ர 4 ல் ° 

ளெண்டிங்களே மாட சூடிய வியன்கோபுர ngs a wD, 
. ' * , ச . ws GY . 

கண்டங்கிப லாயிற்புடை,௪ னமாமதி oa oe 

வண்டங்கணி யளகாடலி,மட மாதரு மாடற். 

ிசண்டங்குமு ஜாக்கொட்டிடு மிலமாச்சளூ மிசைத்தான்டி 

(இ -ன்) வெள்ளிய சர்இரனைக் சன முடியிலே சரித்ச சிறந்த 
போபு மும், அதன்பச்சச்திற் சண்கள்பொரா சிய வாயில்களும், அதன்பக் 

ச ச ।] } சட ‘ * ee . . ட 

கதிர் சனசையுள்ள பெரியமதில்॥ளும் கட்டி, நீர்ச்சனஞ்செய்வதற்காக 
வண்டுகள் அங்விடத்சழருவிளைக்மும் அள சமென்னும் சாட்டையுடைய இள 

2மையுள்ள கணரிகையர்சறரம், எண்ணிம்ஸா யமைர்ச முழலொலிச்சின்ற இள 

வயதுள் சா நட்கெொரசரம ஏற்படுக்கிர்.--ஏ - ற, 
ந் 

எனவே அ௫ூயுன்னஈமான கோ..ரருசர், நுசிசோபு ரத்தின் பக்கத்திற் 
கண்களமைந்ச வாயில்களும், அசன்பர்மத்சற். பெரிய மதில்களும் சட்டு 

விச்சு, அல்உாஃயதில் மீர்ர்னம்்செய்வசர் ரு? கணிகையர்களையம், அகர் 

கஞந௦கு வாரிதியமொலிப்பதர்கு ஈட்டெர்சசாயும மமத்சாரென்றபடி. (௨0௭) 

‘ . ' ரூ உ 

இரையித்கொளிர் மணிமண்டப பெழிலாககுற வியற்றி, a ் 
பரைவற்றிி மலயானமஎ எமிமகாயிலுவ் ரூயிற்றித். 

. . . a ரூ . “oo 

இரைகவிட்டொளிர் 2வழமமுகண், வ வள் ரனகரமுட 

நரையுற்றவி மூமற்றம நடி ச்தானுடன் முடித்கான்ச 
க் 4 8 ரி ௩ . ட ச் 

(இ-ள். இஃ்காறு ஏற்படுச்கியபிறகு, பிரகாொடுன்ற இரத்தினங 

கள் படர்£ மண்டபதை அழாமையும்படி ஈஎட்டிலிஈது, அ.ரிவற்ற இமாசல 

புச். நிரியாசாகி! 2 மாரேவியார். இருவாலயசகையங் கட்டுவிச்து, அட 

இ்னும் பிசசாசிின்ற விமாயகக்கடவுள் முருசர்கடவுள் என்னும் இவர் 
பாரடைய திருக்கோயில்கவையும், யாவரும் விரும்பும் மம்ரறைய தஇருவிழா 
ஏற்பாட்டையும் உடராறப்பெருமானுடைய இருவாலயசதடனே முடித் 

னர் எ ௨ று, 

திலபிரானுக்கும் சேவியார்ச்கும் திருவாலயமமைச்ச பின்னர், அவர் 

சளின் ஐூர்சபிள்ளேயார் இகாயமிள்ளையார் என்னும் இரு௰ருச்கும் ஈடரா 
ஜப்பெருமானுக்கும் ஆலயங்களள ௨ஈத, இரத்தினக்கற்கள் பகிர்ச மண்ட 

பமும் கட்டுவித்த, இருவிழாஈடா ச துதற்குரிய ஏற்பாடும் செய்சாரென்ற 

பட (௪0௮) 
கனைத்கானரு£ சனையாற்றுகல் சோணுட்டினுர் தடங்கார் 

ப உரு « ப 

கனை 2 நாடிய கடறம்லினுவ கண்டிடமெலப் பெரியோர் 

புனற்கூட்டிய சடைக்காட்டினன் பொருட்பூசனை புமிச் தூ 

னினைத்தாங்காு௮ு சிறுமாக்களு சிறைமாக்கதி பெறவே, 

(டு-ன்.) சிவபெருமான் தம்மைத்தாமே வழிபடுதல் சோழசாட்டி, 

னும் விசாலித்த மேகங்கள் ஒலிதசோடி நீருண்ணும் ஈடலின்சனுள்ள இத்



ஆட்கொண்டாருக்கம். ௧0, 

Po gare ur த்சோமென்று ஒரிவின் Crow பாடுற்ற ௮றிருர்கள், சங்கை 

யைச் சேர்த்த சடாடவியினராகிய அப்பெரு மாணுக்குரிய Cu லாயெ உழி 

பாட்டைப் புரீர்து, மணிதசரரத்சைப்பெர்ற ரபர் ளாம் மீறைவற்ற டெரு 

ங்கதியை தடையும்படி-- ஏ: று, 

சோழகாட்டின்ஈனுள்ள Aeon woe Mm Curren Om gu 

மருதவாணாரகிய சிவபெருமானே 0 வாலயம் சமைசத ச் இருவிழாஈடாத் 

தீலின், சிவபிரான் தம்மைச்சாமே பூசிசசச௨ங்களிரண்டென்று பெரியோர் 

சணினைச்து உழிபடுவசேயன்றி, ரிக ஆற்டர்சளும் வழ்பட்டுக் குறைவற்ற 

பெருங்கதியை அ௮டையுமாறென்றபடி. (௪04) 

அச்திவத்தி ஓுள்வொர்களு மையனுட னடைகம் மா 

AG? BUGS Og ve aad SEM மிறைே வையி னுய்ஈ தம், 

மெய்த்தாவ தீரு ளெக்காலமும் அழையா. புரிவமலி » 

வைத்தானிலச், தலையூர்சளூ மற்று மமை af OO Abe, 

(@- a.) அச்சீவிலுள்ளலர்சரம், மருதவாணரோடு வக்சவர்சளுட 

னே இவ்வுலகச்ினரெவர்களும் சிவபிரான் தீரிசனச்சாலீடேறினர், உண் 

மையுள்ள அச்திருப்பதியில் எப்போதும் விரும்பட்படும் வழிபாடியற் றம் 

பொருட்டு, நிலங்களும் ரொமங்களும் மற்றும் வேண்டியவைகளும் பொரு ச் 
சீமாகும்படி, ஏற்படு கிவைச்சார்...-௪ - று, 

சாம் வழிபட்டவாறே ஈம்முடன்வந்தாரும் அம்விடச் தள்ளாரும் உழி 

பட்டு ஈமடறினர் அசைக்கேட்ட இல்வுலகச்சாரும் ஈடேறினர். சாம் இயற் 

றிய திருவிழா எக்காலமும் நிறைவேறுமாறு நீல௩்களும் கிராமங்களும் மற் 

றும் வரும்படிகளும் ஏற்படுச்கினென்றபடி, (௧௧0) 

பொல்ணாமவை பலவுஞசெலப் போக்குச் தர தோக்காச 

ளென்னாமினி யென் 2பார்களுக் கென்னுமினி யென்பான், 
4 Nee 

பன்னுவரு QOH IIT HI Y VHA INE TYG. Gof OT MD. 

றென்னாவென விரைபாடுமின் டரல்7காமினி யென்பான்? 

(@ - ar.) பொர்ருவியலானவை பலவும் ௮ழியும்டடி Gleeval Or சன் 

மையைச் கருதார் இணி எவ்வாருமென்,ம கூறுபேோர்சகச்கு, இனிகாமன் 

செய்வதென்றரைப்பார், சொல்லுதற்குரிய உரட்டிவன் டி௨ள் பலகோடி 

ளிருக்சன்றன, தென்னாவன்று 6 தமபாடுங்கள, நாமினிமேற் போயோ 

மென்பார்..-௭ று, 

இம்மருசவாணர் தம்மிடத்தள்ள பொர்முவியல்கள் மாவும் தினர் 
தோறும் குறைவுபடமாறு செலவீ மேசைக் சவ யார வசரய், சாமை ஏனைய 

வணிகரைப்போன்று சாதி இல்வாறு செலவிட்டால் இனி எவ்வாரு வதெ 
ன்று உறுயோர்களை நோக்க, பளி நாமென்செய்க த, ஈ/ மிடர்நுப் பல 

கோடிகளாக வரட்டிவண்டிகளிருப்பகால் அதிம௫ிழ்ச்சிடடன சென்னுவேன்



௧௦௨ பட்டணத்துப்பிள்ளைய॥ புராணம்: 

றிைபாடிர்கொண்டு செல்வோமென் றுரைப்பாரென்றபடி, என்வே, பொற் 

குவியல்களையும் வரட்டிஉண்டிகளையும் சமமாக மதத்திருக்சதால், walla 

புடன் இசைபாடிச்செல் வோாமென்றன ரென்பது சருதக. இததலகய நலை 

மை சிவனடியாராட்குண்டென்பதை விளசகுமான், அடியார்போன்ற நடித் 

அச்காட்டும் சிவபெருமானான மருதியாணரீவ்சாறரைச்சனரென்ச, ௨௭௦ 
'யார்கட்டுந் நிலைமையுண்டென்டசை, “ஐம் சனமும் புகழும் பழிபு மூர் 

விழிவுங் - கே திருவு மழுமமும் புற்கையுங் கேள்பசையும் - வீடுங் குடி 

oy weed) uy மன்னைபும் வோரவே- நாடுங் கருச்து உருமோ கெனக்கென் 

கர் நாயகமே.” என்னும் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திருவாக்சானுர் Ogata, 

பன்னவரு மெனற்பாலது எதுகைநோகடுப் பன்னாவருமென நீன் ஈத. 

அல் உ, (௧௧௧௨) 

எருவட்டங்க ணரிதெயத்து மிலமிலாபொருள் வருமா, 

ெருமிச்திம் மென்பார்கட ஓடலனோடிய புடையயோர். 

வருமித்திற லோர்ரொற்சொல வொருமிக்கள மைர்தன் . 

மரணிர்சரம் சீசற்றிரென முன்சொன்னமை சொன்னான்.” 

(இ-ள்.] சடஃயாச் இராகருச் கூடச்சென்ற அயல்வணிசர்கள் வட்ட 

மான இவ்வரட்டிசள் ஈம்முடையசேசத்த மில்லையோ, திரவியம் விர் சதியா 

கும்படி. எங்களுடன் சேர்வீரென்றுமைப்பார்கள், சம்முடன் obs Bs gor 

மையுடைய வணிமர்கள் மேற்சொல்லிய வார்த்சையைக் HM, Hotel Gor 

பட்டஉர்போன்ற மருசவாணர், மீண்டும் மாறபட்டவராய்ச் சரச்ருகளை 

யேற்றுவீர்களாகயென்ற முறகூறியவார்ததை களையே கூறினர். எ று, 

இம்மருசலாணர் சேர்த்தள்ள வரட்டிசளின் மதிப்பறியாசஊர்களா 

இய உணிசர்கள் அவற்றைச் சாராரணமாச மத ததுக்கூ. நினமையின், மருத 

வாணர் சினந்தவர ய்ச் சரச்கேர்று௩களென்ற மாைத்சாரென்பரா, “முரணிச் 

சரக்ம்கற்றிரென முன்சொன்னஎம சொள்ளுன்,” என்றனர். (௧௪௩) 

a ப் ரூ e ச ௪ . 

கஇடையாச்ரரக் கே2கனுமிக் களர்பூங்கலங் காணே 4 
சீ இர 

௪ 8 my . a ௪ 

நடையாற்மிடைப் போகற்லெனவருதீறுணி வற்றா, 

௮டையேமக் இனையாவர்க ளென்றென்றுளு SoS Grr: 
ரி 

ச “5 ௩ . . * 6 

இடையாவ ஸ் Ln DIS © LIT Bb OH விரைச்தான் றருக்ருடையோன். 

(இ-ள்) மற்றையவணிசர்கள், ஈம்தேசச்திற் டைக்சாத சரச்கே 

சேனுமொன்ற, விளச்சமுள்ள அழயெ இம்மரச்கலக்திற் கண்டோமில்லை, 

ஈடக்கின் றவழியாகப் போலசர்கு இம்மருதவாணர் மிகவும் சசசயிக்சனர். 

நாமோ பல அரும்பண்டங்களையுடையேம், ஈமக்குச் சமானர்சள் யாரிருக் 

இன்றார்கள் என்றென்றுரைச்து மனச்சளிப்படைந்தார்சள், தருக்குடையவ 

ராயெ மருதவாணர் சுடகளொன்றமின்றிச் செல்வதம்குத் துரிதப்பட் 
டார். ஏ ௨ ற,



ஆட்கொ ண்டசரு த்தம், ௧௦௩ 

ஏனைய வணிஃ/கள் மருதகவாணருடைய வரட்டிமரின் ம$ப்பையண 

சாதவாகளாசையாலள், சங்கள் வஸ் துச்சளையே மேலாகமதித்து இறமாந்சார் 

களென்பார், உடையே ஈமகஇணயாவர்களென்றென். றளங்களித்சார்.?? 

என்றும், மருதவாணர் சமது சரக்நின் ம௫ிப்புணர்ர்தவராசையாற் களிப்பு 

டன் செல்வதற்கு விரைர்சாரென்பார், சடைய வது மரட்போசற்கு விரை 

சான் றரு்குடையோன்.'' என்றும ஈடறினர். எனவே, இவ்வணிசர்கள் 

மருதஉரணர் மக மயறிமாராய் அவரது சரக்கை அவமதிச்சனராசலின், 

இல்வவமான ச்தைட் பிவ்னர்ச்சாங்க எடைவார்சகளென்பது கருத்து, பெரி 

மோர்முன் தம்மைச்சாம் புசழ்வோர்கள் பின்னர் அவமானமடைவாரென்ப 

தை, ''பெரியோர்முற் றன்னைப் புனேர்துரைத்த பேதை - தரியா துயர்வச 

ன்று சாமுர் - செரியாய்சொல் - பொன்னுயர்வு இர்த்ச புணர்முலையாய் வீர் 
திமலை - தன்னாயம்வு தரரந்தன்று தாழ்.” என்னும் சிமப்பிரகாச சுவாமிகள் 

இருவாக்காறு்தெளிக, (Gam) 

பலலவாயபொரற் சரக்மிமற்றினர் பலரும்பல முழுவா 

னலனுமிவன் சரக்காமெரு ரகையாழ ட வேற்று 

யலையாழியி னடக்கும்படி, யருமபபப்மரம் விரிக்கார் £ 

ிலராவிடை யடைபூங்கலஞ் செல்கின்றன Lior hl diy 

(6-ள்.) பலவணிகர்களும் சிரக்ச பீரயோசன மடையுமாறு பல 

வகைப்பட்ட சிறர்த சரம்ருகளை மரக்லர்ஙிலேற்றினார்கள். அசல் பின் நல்ல 

வராகிய இம்மருசவாணருமடய சரக்காகிய வரட்டி ளைக் கண்டார் நகைக் 

கும்படி ஏற்றி, அலைகளை புடைய கடலிற் கப்பல் செல்லும்படி அருமை 

யாகிய பாய்மரதிழை விரிசதார்கள். ஓழச்சம௰ய்ச் சிலசில சளிலே கரை 

சேர்கின்ற அழமெ மரச்சலங்கள் பல தினங்களாகமக் கடலிலே ஒடுகின் 

நின...-௭ஏ - று, 

ஏனைய வணியட்கள் கப்பலிலேற்றிய சாக்குகளனைசதும் அரியவை 
சளாயிருச்தமையின் சண்டோரெகரும் நசையாதவர்சளாய், மரு சவாணர் 

௪.ரக்சாகய வரட்டிகளை யேற்றுகையில் அவர்களனைவரும் ௮ச்சரச்சின் தோற் 

றத் இழிவால் ஈகைச்சார்களென்பார், “சரக்காமெரு நகையாடிடவேற்றி,"? 

என்றார். (௧௧௪) 

உடன்போந்துள ௮ணிதக்ககாடிபுறு தீவிற Hors 

கடன்கோடற்றாக் கருஇிக்கொடுங் கட ல்வாய்விட மிடற்றி 

லடங்காவரு மவலாக்கட னளிப்பாயென, வளிக்தான் । 

முடங்காச்சரக் இவையபோலவ னனளிப்பிரென மொழிக்கான? 

(@- cr.) உடன்சென்றிருந்த வணிகர்களாகிய கூட்டத்சார்கள், வழி 

பிலே கெருப்புண்டாச்குவசற்கு விறகில்லாதவர்களாய், கடன்வாங்குவதற் 

செண்ணி, பாற்கடலிற்றோன்றிய சொடிய அலகாலவிடம் கண்டத்தில் 

அடக்வெருகின்ற மருசவாணமாக் ஈடன்கொடுப்பீரென்று கேட்க, அவரவ்



௧0௪ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

வாறே கொதெதனா. அதன்பின் அழிவுபடச எனது சரககாகயெ இல்வரட் 
டிகளைப்?பால அவ்விடத்கிற் றஈருவீரென்நுராக்எனர்.-௪ - று, 

moar ju ௩1 பாரும் (1சல்லாமல் இம்மூறையில் மருசவாண 

ரூபம் இரு ட்ராயபட லாப தினஙாள் நீட்டித்ததால், மருசவாணருடன் 

miwer எ?ஈய வணிஊச £ சாஙகள் சேகரி திருக்க விறகுகளைச் செல 

வழிக ஈகிட.மி, வழியில நெருப்பு மூட்வெசற்குவேண்டிய லிறகீல்லாசவர் 

களாய, மருதவாணராக்கிட்டி ௮அவரிடகதுள்ள வாட்டிசளிற் சிலஉற்றைக் 

கடனாகககேட்டாகள், அப்போது அவர் ௮வ்வாசே சொடுப்பசற் கொருப் 

பட்டு, ஈம்மூர்ச்குச் சென்றவுடமனே. இம்மாதிரியான வரட்டிகள் எனக்குச் 
கொடுச்சகவேண்டுமென்று ஏற்பாடு செய்துகொண்டு கொதெதனரென்ச. இம் 
மாதிரியான வரட்டி, கொடுககவேண்டுமென்று பருதவாணருளாசத்சபோது 

௮வ்வணிசர்கள் அம்மாகிரியென்பது அவ்வரட்டியினள வென்று கருகிஞா 

களேயன மி, மசசதுவளமென்று கருகினாகளில்லை யென்பது பெறப்படுதல் 

காண்க (7 ச௫) 

மொழிகின் றகற் ரைர்தார்முமி முகமனஜஷொடு கொண்டான 

வழி தவன் மதராசி மருக 2கயெரி கருமபால் , 
. ௩ ட 

விழைவொன்னிை ௩ூயிசையாளனை,வென் மோரிட றின மீரா, 

னழிலவொனறுமி லாசானவர் தமைவென்மிட லரிதோ.. 

(ஓ-ள்.) மருசவாணர் இங்வண்ணமுரைத்சசற்கு ஏனையவணிசரர்களெொ 
ரூப்பட்டவர்களாய் ௨உபசாரத்தடேேன ரீட்டும எழு இ்கொடுக்கப்பெற்றனர். 
வழி௰.நியடிமையாக உந்தவராய பாணபச்திரர் வசிசடிருர்ச மதுலாமா 

நக.ரத்திறகருகில், விறருச் சுமையால், யாவருக்கும் விருப்பமுள்ள இேச்தில் 

வல்லபுசழாளனை வெற்றிகொண்டு ஒரிடச்தில் கின்ற ச௨ெபிரானாகிய ஜா 

அழிவுமற்ற மருதவாணர், அவ்வணிகமாககளை வெற்றிசொள்ளு தலருமை 
யோ,--௪ ௨. று, 

விறருச்சுனமையாளராய் ௨௩கபோதே ஒர் சதேவிச் லானை Gamal 
கொணடவர், பெரிய வியாபாரியாய் வக்திருக்குமிப்போது, தம்போன்ற 
வணிகர்களை வெற்றிகொள்வசருமையோ என்றபடி. விறருச்சுமையாளாய் 
வந்து இதவிச்துவானை வெற்றிகொண்டமையை, 'நெடியவன் பிரமன் றேட 

நீணடவன் றென்னற் கேழின்-முடியசாஞ் சிவலோக த்தைக காட்டிய முறை 
Wo யன்-படிமிசை ஈடந்து பாடிப் பாணனறன் விரகா ளாகி யடிமையென் 

ற்டிமை சொண்ட. வருட்டிற மெ ௫௫௪ சொல்வாம்.” என்னும் இருவிளை 

யாடற் புராண* ஏபொலிரு தசசதானுர் செளிச, (௧௧௬) 

கடலாடி ப சல ॥டி ப கரைசஷ்ட து,விண் டா 
* ௩ ுு . ச 

யிடி போன்றா 9 மிட சார்ரக 9ெல2லார்சளு மறி ont, 

மட யாம னத்த/ 9) வணிகத் ம பெபலரும் 
a . ௪ 8 ’ 

Hy SU Pamt மலாலாவ்டுசம பங் சசரக பொ 5 erat



ஆட்கொண்டரருக்கம். ௧௦0 

(இ-ள்.) சடலீலே சென்ழிருக்க மரக்கலம் மீண்டிருக்கும் கலா 

யைச்சேர்க்தது, உடனே ஈகரத்துள்ளா ரனைவரும் இச்செய்தியை யுணர்க்த 

வர்களாய், அசாயசத்திற்றோன் கிற இடியொவிபைப்போன்ற ஷெற்றிமுர 

சறைந்சார்கள். வேறபடாத Rises Jerri @u திரு வெண்காட்டடிகளுடனே 

மற்றுள்ள வணிகர்களின் கதொகுதியினராகிய அனைவரும், கரையேறினவர்க 

ளாய் ஒளியுள்ள முகங்கள் மலர்ந்த சாமராயைப் போன்றவர்களாளார்கள். 

௭ ற, 

HELIS Soren வணிகமாக்களிலனேகர் மரு சவாணருடன் சென் 

றிருந்தமையின் கப்பல் வக் ததென்று தெரிந்தமாத் கச கில், இருவெண்சாட் 

டடிகளும் மற்றையவணிகமாச்களின் சுற்ரக்சினரும் கரையில்வந்து சதம் 

உறவினர் அம்மரக்கலச்சினின் ரிறஈ் கு௨ரைக் சண்டவுடனே முகமலர்ச்சி 

யுற்றவராப் வான்ச்திற்2ரூன்றுமிடியேர்றினொலிபோன்ற சத்சமுள்ள மவற் 

றிமுரசறைம் தார்களென்றபடி, ஏனைய வணிசமாககள் சத்ஈம் உ௱வினர் 

இக்கப்பல் வியாபாரத்தில் இலாபத்துடன் மீள்வரோ ஈஷ்டச்துடன் மிள் 

வரோ என்னும் ஐயப்பாட்டுடனிருர்்சனரென்றும், கிருவெண்காட்டடி. 

சண்மாத்திரம் அவ்வித ஐயப்பாட்டாற்கலங்காச் சிரதமுடையராயிரா்சன 

சென்றும் விளக்குவான், 'மடியாசமனச்சான்.' என்றனர். (௧௧௭) 

௩ . ao + ௩ ௩ 

இருமாகக பெ ய்ருங்களி Sin as 49 gol விளக்கு 

மருகா வரியும் வெண்காடாக மணிமாளிகை L(y > Ble 

Q eth ot cnamfl Worl & 51 api or (Hams ds Hd Loh Fun« 

வரு 2வார்களிற் பொல்லார் இலர் வம தின்ன மோழிவார்.. 

(@- dr.) மேன்மையும்ற ஐஸ்வரியமுாள்ள அச்சாவிரிப்பூம் பட்டினத் 

தெவ்விட,ச்தம் களிப்பின் மேம்பாடமையும்படி, தெளிவை விளைவிக்கின் ற 
இருவிடைமரறாதூர்ப் பெருமானாகிய மருசவாணரும் இருவெண்காட்டடிக 

ளின் ௮ழ௫ூய மாளிகையிற் சேர்ச் சஉராய், சிறக்க ஒர் இரத்சனத்தைச் கரு 

வெண்காட்டடிகளிடம் கொச்சை. அதுபொற நிருவெண்காட்டடிகள், 

சந்தோட சாகரத்தமுக் தினார். அ௨ருடன் சப்பலிலிருச்து. வருபஃர்களிற் 

றுட்டர்களாகயெ லர் திருவெண்காட்டடிகளிடம் வச்து இவ்வாறரைகஇன் 

னர்... ௭ - று, 

மருதவாணர் சாவிரிப்பூம் பட்டினச்துள்ள இருவெண்சாட்டடிச 

ளிடம் வ௫ிச்ச வர்சதுமுதல் அர்சகரத்தார்களுட் பெரும்பாலார் அறிவாளி 

களாக விளங்னெசென்று குறிப்பிப்பான், '*கிறாமாஈகரெங்குங் களிகளை/௪ த 

தெளிவிளைச்கு மருதாளி.'” என்றும், ௮ம்மருசவாணருடன் சென்ற ௮கேக 

ருள் ஈல்லோர் பெரும்பான்மையரென்றும், அவர்கள் கலககுணமில்ல। தவர்க 

ளென்றும், பொல்லார் சிறுபான்மையரென்றும், அவர்களே தங்களியற்கைச் 

குணத்தாற்கலகஞ் செய்யச்சொடங்கெ ரென்றும் விளக்குவான், வருவோர் 
களிற் பொல்லார் சிலர் வந்தின்னன மொழிவார்." ஏன்றும் கூறினர். பொல் 
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௧0௭ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

லார்சளாகிய இழிர்சோர்கட்சே குற்றங்கூ.றங் குணமியல்பென்பசை, உண் 

மி குணமிங் சொருகர்க் கெனிறங்கீழ்-சொண்டு புசல்௦ தவர் குற்றமே-௨ண் 
டி மலர்ச்-சேக்கை விரும்புஞ் செழும்பொழில்வாய் வேம்பனரோரோ - காக்கை 

லிரும்புங் சனி." என்னும் சிவட்பிரசாசசுவாமிகள திருவாககானுச்செளிச. 
மருதாளியம் எனபதிலுள்ள உம்மை ஏனையர் த,ச்சம் மனைகட்ருச் செல்ல 
இவரும் எனப்பொருடருதலின் இறகதகழீஇய எச்சவுமமை, அவருவ 
வகைக் கடல்புச்கார் என்பதர்கு அம்மருசலாணரின் மாதாபிசாக்சகர௬வ 

ரும் சச்தோடசாகரதி தழு தினரென் றரைப்பிறுமாம். ஒருமாமணி என்ப 

தீற்கு விலயே௱ப்பெற்ற ஜா மாணிக்கமணி எனப்பொருள் கூறிஷமமை 
யும். இருவெண்காட்டடிஈட்குச் செளிவருருவான் மழுசஉரணரெழுந்த 

ருவினமையின, அச்சிருவெண்சாட்டடிசண் மூலமாய் ஏனையருச் செளி 

வடைந்தார்களென்பது கருத்து. இவ்வாறு ஒரு ரால் ஏனையரும் சுகமடை 
வார்களென்பதனை, “*நெல்லுக் ஷவெறச்தநீர் வாய்க்கால் உழியோடிப் - புல் 

இக்கு மாங்சே பொிபுமாச் - தொல்லுவகி - னல்லா ரோருவ ரசே ல௨ர் 

பொரும் - டெல்லாசசீகும் பெய்யு மழை.” என்பும் உளயைப் பிராட்டியார 
முதவரக்காறுந் செளிக், (46.9) 

BS DIGG SAY HIFO O inGu0 wy Dy பெருக்காத் 

கோவிற்புனைர் தனவுங்முறை கொண்ிடார்க்களிக் கனவு, 

காவிற்புகழ்ர தோர்கசே கு சவின்று;% தனிப்: 

பூவிற்கரக் கெருர் மாக்கு ும, புகள் ஈகை பயிந்காா, 

(@- 2.) இம்மருகமாணரும் தாங்களும் ஒர் விற் சோர்ட்சதும், அர னா 

மருதவாணர் தம்ரிடச்திற்சோர்ச பசும்பொற் முவியல விசேடச்சால், 

இருக்கோயில் கட்டிவிச்ததும், வறுமையாற் குறைவுற்மேர ர்உட்குக் கொத 

தீனவும், தம்சாவினார் நுஇுத்சோர்கட்குடி கொடுச்ததும் கூறினார்கள், ௮.3 

வல்லாமல் ௫ல்வுலகத்திற் ஈரக்காச எண்ணும்படி வரட்டிகளைச் சேர்ச்சறம் 

கூறினவர்களாய் நகைத்தார்கள்.-எ.- மூ. 

மருதவாணர் வர்ச்சகச்சாற் சேகரிச்சு திரவிரயச்ரைப் பலவாறு 

செலவிட்டசைக் கூறிவந்தும், ௮ச்செலவுகள் பெரும்பாலும் நீதிச்கேற்ற 

செலவாயிருப்பசையுணர்ந்த இருவெண்சாடா (wart hn செனக்குறிதோன் 
ருமையைச் மெனி த கலகக்காரர்கள், ஆவர்க்குமருசவாணரிடத்தச் சனக 
தோன்றுமாறு கடைரியாச, உலசத்தாரெஉரும் மதிக்கப்பெறாத வரட்டிக 

ளோச் சரக்சாகக் கொண்வெர்சா ரெனச்கூறி ஈகைத்தார்களென்றபடி, (௪௧௯) 

. . து . ச ச ‘ . 
பன்ரெரப்தனை யென்றின்னவன் மூககோக்னெ மிவனும் 1) வட 
பொன்மயெய்திடள் போயிற்மினிப பொருள் 2வண்டி௰ தருகேண் 

வன்ெய்கையின் வெருலதெொழி விரென்றுரை வகுத்தான் 

முன்பெய்மைமொ மிர சார்களு (ips at wa ain we O11 wy,



ஆட்கொ ண்டச ௬க்கம். ௧௦௭ 

(இ-ள்.) உடனே இருவெண்மாடா, என்னகாரியம் செய்தாய் என்று 
இமமருதவாணர் மூச்ச்சைப் பாரத்தனர். ஃப்போது மருதவாணரும் நான் 

சம்பாதித்ச பொற்குவிய வனை ஏம் செலவாய்விட்டன, டுணி உமக்குவேண் 

டிய திரவியம் சரடன்மிறன், கொடுஞ் செய்கையினளாலே கோபியா திருப்பி 

ரென்றச்சரமுராச்சனர். முன்பிவரி.பற்றிய செய்கையைக் கூறினோரும 
மாறுபட்டஈர்சளாய் வெளியே போய்விட்டார்கள். .-௭ - று, 

இருமெண்காடர் வினவியபோது பொருளபேட்சையே பெரிதாக 
உடையரா யிருர்கனரென்றணர்ச்ஈ மரு சமாணர், இரவியம் பலவாறு செல 

விட்டது லாஸ்சவமே, ௨ மா குமேண்டிய % தியளிப்பேன் அப்பொருள் குறி 

FH! என்மீது சினங்கொள்ள வேண்டாமென்றரறைச்சவட னே, கோட்மெ.ல் 

லவர் தஒர்களும மேலும் மேலும் ினஞுட்டு௨ ஈற் ிசலாசவாகளா யோட் 

டெடுத்கணரெனக. (42.0) 

ம . ‘ . . . 3 ரு க 

wma XG Gar wv oF ras BG ¢ rou வ்றைப்பது 
ப) te ‘ 

கருக்காலிவன் Qi a Hue wila oO Fa wpa MOT FOO pF Geri 

முப்பூ வணி! மெவெண்க ॥டாகம வயகுநாமுகவா pM rsd a 
ட டி * ™~ » . ௪ 

விரப்பாலவிக் தனனலாசதது வெகுண்டாடுபாருள் விழைவால் 
டட ச் ய ‘ i 

(இ-ள்) ௨ண்டிகள/௮ள்ள வரட்டிகளனை ரஸாயும் சாக்ருகள் பை 

ன்ற சாலைபின/றைககும்படி தருகிகனாலே அமமழுசவாணருலாம் எவர், 
2 . க toe ‘ . Beomwerain gmo0 Fumo 9 vor oo rus மணமுளினள மலரின் அழகு 

உட ௩ ௩ ப ம் : ௩ ச 
வாய்ந்த இறாவெண்மாட்டமிகள் ஏனைய வணிமாகளை ய மழத்தவராய் அவா 

யின் உட்டு இயை விஈப்புடனே முவாாள் a ih டு Sellar [இ ர 1 BT (a 8/6 if (YL <A 1a @ a) F HH FONT, Li (ih 

ளபேட்சையால் அதை வாரிசதப்பார்ச 0 Cans gat oom Gt ௨ று, 

மருதவாணர் சொற்படியே அவ்வாம்முகோச் சாச்சரையிர்சேர்த் ப, 

சடனுநிகளாயு ர்ள உணிகர்சகலை வாவழைக த, அவ் வர்கள சீட்டைக் நிரு 

Quest ge சாட்டியபோது, அதை லாட் ஈணர்ர்சு உணிகர்கள் 

பொருளபேட்சையாற் கோபித்சார்சளென்றடடி, எனவே, Qaureer சட, 

னாக வாக்இக்கொண்ட வாட்டி மொன்றக்கில்வளகெள்று ரெயங்சாட்டின 

மையின் அத்தசொசையைப் பார்த்சபோது திரவியாபேட்சை நிறைந்த அவ் 

வணிகர்கள் வரட்டியின் விலை துய்ய வாவென்று ரினர்தார்களென்பசாம் () 

பொருளி ரவ னெருப்பாண்டிலிற் ।/ககொன்றிவண் கொடுவா, 

மரளுள்ளவம் முறிபாளரை,வரவிங்கலை யவர்முன் 

சுரையொன் வினை யென்றாலஜெரு சை௫ல்லவன் கனாக்றா. 

னெருவுள்ளெரி யெனம்பெம்மணி வெயில்விட்டெதிக் சனமில. 

(இ-ள். அப்போது மரு ஈவானார் இருசெண்காடனா கோக், ௪ மக் 

குப் பொருளளிக௰ஈ்கின் றேன், உள்ளே சென்று வாட்டி வண்டிசவரிலிருர் ச கர் 

, வரட்டியை இங்கே கொண்டுவொரும, மயச்சமுமாள அச்சடன்காரர்பள ரீம்



௧0௦9  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

விடததில் உரவழையுங்கள், அவர்கட்கெதிரில் ஒர் வரட்டியைச் சலத்திற் 

கரைபுங்களெனறனர் கைவிலையுள்ள ஒரூவன அங்வாறே களைததனர். அப் 

போது அங்வரட்டிக்குளளே மாணி2சமானது அச௫னியைபபோன்று இர 

ணம்கீடிப் பிரகாசிசகது... ௭ - று, 

அச்கடன்சாராகள் சோமப்சசசைக்கண்ட திருவெண்சாட்டடிசள் 

இரவியம வருலசாயில்லையென்று அசைரியபபட்ட போத, 91.90 gi a 

LUT arm, von அதைரியப்பட கேண்டாம அல்வரட்டுசளின மதிப 
பியமிளவென்பரளை அவர்சட்கு முன்பாச நானேகாட்டி gen aor நமகருக் 
கொடு£கவேணடிய செலிய/சை கானே சேகரிசஏத சருனெறேனெனஏ 
கூறி இட்வாறு செய்தனரென்க (௪௨௨) 

இக்சகனமையிற கநடனசெொண்டளைவெருப்பாண்டில ஈளெனைக்கும ‘ 
௩ த 

ளை ரகனனவா விலை ட்கா)/ ன வணிகக் மாரக 

ளொகள்ளன வென்ற பொரு ஸிவமெனறுரை வரைரதா 
ர் 

ரத்ரனமையில வெணகரட(ு மடி மைததிற ு சொனண்டா 

(இன்) இவ்வாறு காமன் எடன்ஙார்டி யிருகின்ற வாட்டிக 

ante rg இரயமேற்படி/ 2, அலங்லஉணி. சரிள உறவினர் அத்திரு 

வெண்சாட்டடிகள காட்டியசடடிற விலையையம டார்சதார்கள. இரண்டு 

தொகையும் ஓசதிருகினறன மெஎறனசைதத, ஆயின் இசகட ளை ச Enews 

பொருளில்லையெள்று கூறிஞாசள. அ௮சிசனமையிஞலே திரு வெண்காட் 
டடிகளும் அவாகளை அடியமசளாசஇல கொண்டனர்....-௭ - று, 

டக் மரு்வாணா சல 620 Ses moar Lo. UL) Gal age 19 aS oS) crt மாணி 

க்கசிசை மஇிட்பிட் டு, அமமதிப ச சொல aay Flr சங்கள் வாங்கிச்சொண்ட 

வர.டு.வண்டிசஞச்ரு மகிப்பிட்பெபராசசசெளிர்ச அக வணிசர்கள யாவ 
ம இருமி ௮ண்காட்டமகள காட்டிய oor பசதிரசசொசையும் FB sor 

’ ௪ . உளூ ப . ௩ 

Geese inalee சசகய்லலையெைறைம ௦ சரிவிச்சமையின், FEC. 

டில் முன்னமிம க ஊாழுரக றபடி இ ் வணிகாகளனை வரையும் இருவெண 
க 7 

காட்டடிகசள ௮(ர மைசளாககெகொணடன் சென௱படி, (௪௨௯) 

* a . . 

aT aw LT ih oon LACT LL TOOT னம் கொண்டாடி னர குளி கோய் 

ர் “> ச . ச வண்டாமரை ம44 2பானமுக மலர்நதாரம௫ழ்ஈ சசற்பி, 

னெண்டானிறை யெரப்பாண்டில்க ளாராயஈதன ரெரிநேர் 

தண்டா மணி கண்டாயே Borah) gs O alan 7 Ie 

(இ-ள். இவ்வாறு அஆடிமைமொணடக ராநிய இருவெண்சாட்டடி 
கள் இருவருணிறை-க மருசவாணரைப்டகழ்? ச௨ராய், குளிர்ச்சியபைர்த 

ன் t 5 
a த ச் ௫. ச் வளப்பமுளள மலர்போனற முகமலாகசியு ற்றவராய் மகிழ்வடைர்சபின் பு, 

்* ரூ , ச் e ஜு ச் ச ச ௪ eo. கணசூன் மேம்பட்ளெஎ ஊரட்டிசளவே சமையம் ஒங்வொன்முய் ஆசாய்க்து



ஆட்கொண் டாருக்கம். ௧0௯ 

பார்த்சார், அவ்வாட்டிகளில் முன்ப மருசவாணர்சாட்டிய அக்னொியைப் 

போன்ற ரறமூள்ள தவறற்ற மாணிக்-மணியைப் பார்க்கவில்லை, உடனே 

மருசவாணர்செய்த இர்காரியம் தவராகுமென்றலாத்தனர்.--௭ - ற, 

மருதவாணர் ஓர் வரட்டியிற் சாட்டியலாறு சமது சரக்கறையினக 

ணிரட்பிய வரட்டிகளொல்லொன்றினுமிருக்சப் பார்க்கவேண்டுமென்று திரு 

வெண் காட்டடிகள் அவ்வண்டிசளிலுள்ளவற்றையெல்லாம் சோதித்தபோ 

அ ஒன் மிலேலும் அவ்வா 9ிரூம்சக் சாணா மையால், மருசுவாணர்செய்த காரி 

யம் சுவறானகாரியமென்றும், அதற்கெ௩டுத் சம்மாப்னானைவனாயும் அடி. 

மையாஃகிஃகொண்ட நமத சாரியமும் தலரு னசென்றும் கர.இச் சனம். சன 

ரென்சு. (௧௨௪) 

எருவஞ்ரக னிவனைககளனியிருத்தித்திடக் திருத்தித். 
இட்ட இ - ரது இருவஞூசமி பொருள்கேண்மின்க ளென்னுா£ து செய்தார். 

கிருதா t 

wn « ௪ . 

EIN நவரந சிமி இலதுண்டல லெ, ௩ வன்ெளி யொனிமீயான். 

ச . ரூ ச 
ச ORT GMAT Wb AAS GHC oy Aww 

Q@-.) arleisureysw pate s sola dvales go, bs a 

யத்தைக் KMOVOOFW 4, Bowl us ier மேம்பட்ட பெருந்தொகை 

பைர் கொடுக்கச்சொட்விக களுங்களெறு திண்டமாக்களு குர் கட்டளை 

யிட்டனர். அவர்களவ்வா/ற இயற்றினர். அப்போது இருவுருவம் சற் 

றுண்டு இல்லை என்றும இரனாகெரும் அல்லாஈ௦ர் என்றும், ஒப்பற்றவ 

ரென்றும் செளியத்தகக ஒளியுள்ளவராகிய சிவபிராணான மருதவாணர், 

கபடமனமூடையவராய், அககிருவெணகாட்டடிசளின் பரிபக்குவச் சிறப் 

பை எதிர்பார்த்சவராய் அலிடத் இருர்சனர்.-.- ௪ - று. 

உருவமுடையரென்றம் இல்லரென்றம் அல்லரென்றும் ஒருவ 

ரென்றும் உணர்க்தோராற் ரெளியச்தக்க ஒளியுருவராகிய சிவபெருமான் 

இருவெண்காட்டடிகளேவிபதண்டமாச்களின் வசப்பட்டிருர்தனரென்ஈபடி. 

திவபிரானிச்சன்மைபுடையாரென்பதை,  (மண்ணல்லை விண்ணஃலை 

வலையமல்லை மலையல்லை கடலல்லை வாயுவல்லை - யெண்ணல்லை யெழுச் 

தல்லை யெரியு மல்லை யி வல்லை பகலல்லை யாவு மல்லை - பெண்ணல்லை 

யாணல்லை பேடு மல்லை பிறிதஃலை யானாயம் பெரியாய் நீயே - யுண்ணல்லை 
BATES Gow wow புணர்கரிய வொற்றிய ருடைய கோவே,” என் 

னும் இரு SE oT சசசானும், மஇவ்றெனக் பூ, on} யிருள்கடிர் தள்ளத் 

செழுன்ற ஞாயிோ டோன்று - ர்.ாற்நீன் ரனமை நீனைப்பற நினைந்தே 

னீயலாற் பிறிதுமற் மின்மை - சென்றசென் றனுவாயச் தேய்ந்து தேய்ர் 

தொன்ராச் இருட்பெருந் தரையுறை சிஉனே - யொன்று நீயல்லை யன்றி 

யொன் றில்லை யாருன்னை யநியூற் பாரே.” என்னும் மணிவாசகப் பிரான 
மலர்வாக்கானு மறிக, (௪௨௫) 

(ty ry . a ௯ a * ச 

உளியானென வீவ£னோமிடத் துறைர் தானெங்கு நீறைந் கான், 

Galt Cun eu கங்குற்பறை டகர ட்டுஞ்சில பூக)



௧௧0 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்பாரணம். 

my ° (ஆ ச் 

Ln ashi 15 i) id சிலபூதங்க ar 18 Gye ov LI DADs 

வெளி2மவிய கணகாதாகள், விண்ணொதமூக கழுவும 

(இ-ள்) ஒளியுடையவனெள் றலாகச்கும்படி இம்மரு£வாணா ஓரி 

_நீதிலிருந்சவராகவே எவ்விடத்தும் நிறைந் நிருந்தார்.  அச்சம்விளைதற் 

சேதுவாகிய ஈடுராத்திரியில் சிலபூ.சஙகள் பறைகொட்டும், இருபை விசே 

மசத சிலபூதங்களாமெ, சிலபுதஙகள் பாடும், ஆகாயத்டில் ௨௫ச்செற சிவ 

சளுஇிபகளும் சேவர்கூட்டகசளும் அவா. ஈழுவிச்சொள்வாரகன — 
எ று, 

மருஈ வானார் 0௨ பெருமானாகையால், தமமுடைய இயற்கைத் சன் 

லாயால் ஒரிடச்திலிரும்கசொண்டே எங்கெர்கும் ஈைந்தவராகக் காணப் 

பட்டன ரென்றும், பூதமாாளே அப்பெருமானுஃகுப் பரிசன௩களாகலின், ல ன் 
பூதங்கள் பறைகொட்டினவென்றம், சில பூகங்சளாடினவென்றும் சல பூதங் 
கள்பாடினவென்றும், (1 வமணாதிபர்ஈளூம் ரோக ட்டததினரும் ௮௮ஸத 

திழுவினென்றும் கூறினர் சி௫பெருமானு£குப் பூசப்படைகளே இங 
வாற ரெயஙகியல்பென்பசை, “கொட்டுஞ் சிலபல ருழர்ன ஜூக்குவருப் 

Ly nO may ign ~ Gi. Ww Wy ah) ர்டிங்கும் பாடு ஈரும்மெருட்டும் - yt to 

O11 LD 1 Gh சாரணை செல்று மலர் ஈயப்பு ய் bof ban ba BI ஈருமபொழில் கும் 

மறைம் மாட்டரன் பூசங்களள.”” எனலும் பொனவண்ணத தட சாதியானு 

(மேணாச,. (௧௨௯) 

மாலிஈ இன் மலரோன்மாதன் மறைமாபறனிக கணங்கள் 
a eo ௭ ட . 

லேந்தரு சிவஞுனிச டெய்ல கிரண் ப்ட் வரரா 
* ௪ re 

Grr js மிளை ரர் நல்லா கலை வல மிலா 

காலமமில மனுவாகம।। காணுமபடி,,மிடைவார., 

(இ-ன்.) தருமாம் சேலேஈகிரன பிரமன் மூசலியவர்சளும் வேச 

Ga avn Fong (peas கூட்டங்களும், aT UCB bb விளைக்கன்ற Fa 557 coll 

யர்களும சேலமாசர்களின் கூட்டமும், உலகசாராற் புசழப்பட்ட இள. 
யில் வல்லபசாகிய சாரதமுணிகரும், பலவகைப்பட்ட காலஙகரும் மர்இரங் 

சஞூங் கூறும் சாத்திரககளிலும் சிவாகமங்களிறம் உல்லவர்ளும் மருத 

வாணராகிய சிவபெருமா 2 நரி கும்படி கெரும் முலார்கள்.-- ஏ. று, 

சாலம்பசங்களும மந்திர கறாம சிவாகம கறம வர்கனமென வ் 

உவற்றின் அதிதேவரைசளையே இந குக்கூ.றினமையின் மிடைவார்,"" என 
உயர் இணையாற் கூறினர், (oo. 

மருகப்பெறு மானிகன மூழ்ராள்சளி லொருகா, 

டிருவிற்பெருக இறா வாலக்க மிருசதான்றெரிஈ இடுமா 

திருள்விட்டெறி மரணிக்கும். டருக்குஈ கர மிருர் சான்டி 

மருளலெறதிசெய் வெண்ராடர்க மீனயாரறுடன் சண்டாடி



ஆட்கொண்டாருக்கம். கக்க 

(இ-ன்.) மருதவாணர் இவ்வண்ணம் இிருவிளையாட ல்சளீயர மிர் களி 
ச்கினற நாள்சளிலோர்காள், யாவர்களம் செரியும் வணணம அழரில் வீரே 

டச்சு திருவோலககங் கொண்டிருந் சனர் 6ருணீங்பெ பிரகாசிக்கின்ற 

வெள்ளிமலையென்னும் திருச்கைலாயக இலீருக்குர். சன்மையைப்போன் 

நிருந்ச மருதவாணனை, அஞ்ஞானச்சை ௦ வர்றி சாண்டவராகய தீரு வெண் 

காட்டடிகளின் மனைவியார் உடனே தரி .-ஏ.- ற, 

மேற்கூறிய செய்யுளிற் குறிச்சபடி திருமால் இந்திரன் பிரமன வ 

சானியா தேவமாசர்கள நாரசமுணிகர் ஈஈல சாதூசஉல்லபர்சவ 6 oH pb 

இவர்கள் கெருங்கினமையின், அவர்கட்குக சாட்டும்படி இருவோலக்சங் 

சொண்டாரெனறு குறிபபிப்பான், “இருளவிட்டெறி வெள்ளிகருஉட் டிருக் 

கு தரமிருஈ தான்." என்ரூர், (௧௨௮) 

கண்டோடினா,லவெண்காடர்தங் HOGS FH DO Cer ila ts 
; " 6 

வெண்டுளணி பணிவெண்டையன் மிமன்பசிளம் பாலவ 

செண்டாடிய மிடலாகுவன, சிறுசெம்பவ ore ru 

தண்டாவிடை புண்டென்றனந் தககார் பய WHT 

(இ-ன்.) பார்சசவுடனே ஒடினகஉராய், திருபெண்காட்ட டிசளின் 

மனம் அச் ஈமுறம்படி கூறகாராய், பென்ணிறமுள்சா இருமெண்ணரிற 

ணிந்த சர்ப்பவெண்டையமுடையானாகவும், மென்மையுடைய பசர்றமமை 

ர்த இர மைவாயர்ச பாறைபோன்ற உமாசேவியாருடனே பந்தாடிய வலி 

யுள்ளாசைவும் ஒருவணிருக) சருன், ரச்சு பவளம்போனற இிருமேணி 

யசாதிய சிறுவயதுடைய மூருகசாடவுள் இவ்விருவா மதியி ஓ.ரிரூஈகின் 

றனரென்றுரைத்தார். சகுதியுடைய , ராகிய கருவெண்காட்டடிகள (1௨௯ 

கேட்டவுடனே அச்சமேமபட்டனா --௪ - று, 

எனவே, இருக்சயிலையின் திருவோலக்கச்தடனிருர் சார ரன மேற் 
கூறினமையின் அககோலம் சோமாஸ்கந்த மூர்ச்செ ெனச௪ செரிலிப்பான், 

'வெண்டளணிபணிவெண்டையன்ளெனபச்சிளஎம்பாவை - செண்டாடியமிட 

லாகுவன்ரிறுசெம்பவளச்சேய் - தண்டாவிடையுண்டு,”? என்றனர். சா 

உமா ஸ்கந்தா என்பது சோமாஸ்கக்தரெ.ஈலாயிர்று, உமாதேவியார் பாச 

மாகவும் மத்தியில் முருசக்சடவுள் வீற்றிருப்படாசவும் கொண்ட இருக்கோல 

மென்பது பொருள, இம்மூர்த்சத்தையே சச்ரிசானர்ச சொரூபமாசக் கூறு 

வாருமாளர், (௪௨௯) 

பயந்தொடினர் சண்டார்ளறா பசசைப்பெரு மாணுங் 4 
. * ச ட சு 

SU5S தான்றிய மலராளியுங் கானாககொட காட்ச 
GC * oie “3 ் ச் ர ் 

awh STOTT பெற்புகு மெனழுர்பிக வெருண்ட ai 
(9 ஈயகதாருடன் ம்ண்டா£விழி துயிலார்ரவை பயில [க



௧௧௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

(இ-ள்,) குற்றச்செய்கை பயின்றறியாத் இிருவெண்சா ட்டடிகள் 
ப உ.ஆ ப 4 ௪ ‘ . . க் 
சா அர்சமுற்றோடினவராய், முன்னர்தசரிசனச்திற்கு வரததக்க பசுநீறமுள்ள 

இருமாலும், நீர்ககயசஇற் ரோன்றுவதாகிய தாமரைமலராசனனான பிரம 

po sme Surg toro காட்சியைத் தரிசசனர், அசெயிசதவராய் 
ப 

ட ௪ 6 ந ச my a 4 ச . . * ௪ 

இஃது ஓப்பதிறே மலான அற்புசமனக்கூறினர், மீண்டும் ௮ச்சழுற்றனர், 

உடனே விருப்பமுள்ளவராய்ச திருமபினர், அன்றிரவு முழுமையம் நிததிஸா 
கொள்ளார்.--ஏ - று, 

மருகவாணரைப் பொருளபேட்சையால் இவ்வாறு செய்சசொன்றொ 

ழிய மற்மொரு தீமை.பும் புரியாசவரெனவிளக் தவான், “ஈவைபயிலார்."" என 

வும், தமது மனைவியார் ௮ச்சோலச்சைக்சண்வெர்து சொல்லியவளலில் இவ 

பெருமானுடைய சோமாஸ்கந்தமூர்த்தம் இங்கு விளங்கவேண்டியசெனனை? 

ஒருக்கால் சமதடியாராடுய மருகவாணரனாச் தண்டித்தது ௪சயொசவராய்ச் 

சிவபெருமானே வர்தனரோ ; அவ்வாறு வந்திருக்கன் அவர்சமமைச் தேடி. 

வராழுன்னர், நாமேசெல்வது முறையாமென்£ கருஇினவராய் அச்ரத்தடன் 

விரைர்?தாடீனரென்பார்,! பயக்தோடினர்,' எனவும,இங்லாரூிய சோமாஸ் 

கர் சஞூர்த்தம் இருமால் பிரமன் என்னும் (௬ ௨௫௬0மே சாணுசற்கருபையுள்ள 

தென்பார், பச்சைப்பெருமானுங் - சயச்சோன்றியமலாளியுங் காணாத 

தொர்காட்சி,”' எனவும், இங்வாரான கோலம் திருக்சைலாயசதிலன்றிவேறெ 

HRD நிதரிசனமாய்க் சாணச்கூடாகசசாகலின், அசசகைய கோலம மிச எஸி 

இல் இரநிலவுலகத்துள்ளார் பலருங் காணும்படி வர்சது அதிவியப்பம் இற் 

பு சமூமாகையால், “வியந்” ரொருபேரற்புசரென்றார்,” எனவும், பரு ௪௨ 

ண (ர இல்வாராய கோலவ்கொண்டமையின் ஆவா சிவபெராமானென்பசற் 

சையமென்னை “ அச்சசகையோமாை யாம் சணடிச்சோமே இசனலை இனி 

என்விளையமோ oar hi ble கு மிகவும் ௮ச்சமுற்றனரென்பார், ““மிககேரு 

ண்டார்.” எனவும், ஈமக்ெசைய2காலததை எண்டே காட்டியரளுசற்குச் 

திருவுளங்கொண்டுசானள் டூய்வாறு தனித்திரக்கச்செய்வித்துச்கொண்ட 

னர் போலுமெனச் ௫43: ஈவராய்த் 0 நமபினரெனபார், மீண்டார்.” என 

வும், இத்சுகைய சிந்தனை ஈள பலபலவரச விரிர்சமையின், சும்மனைச்கண 

வந்து பொழுதுவிடியுபளவும நிர்கிரையின்றியி நர்தனரெனபான், “விழிதுயி 

லார்.” எனவும் கூறினர். (௧௩௦) 

கங்குற்புலர் சி.றுகாலையி லெழுர்நன்பருங் காரை 

வெங்கட்ிறை மருகப்ெரு மாளய்கதணிக் இர தரன், 

துங்கக்கம லசரெவடிந் Meal Ou Hom யாகு 

செங்கைத்திரு மல ரத்தின ர் சென்னிக்ரூறப் படுத்தார், 

(இ-ள்.) இரவுவிடிஏன்ற உசபகாலத்தில் மெய்யன்பரரசிய இரு 
வெண்காட்டடிகளும் சயனச்தைவிட்டெமுர்ச முன்பு தரிசித்சவிடச்சிற் 

போய்ப்பார்க்ச, எங்கட்குச் சலைவரா௫ய செவபெருமான் மருசவாணராய்த் 
தனியேயிருந்தனர். அப்போது திருஷெண்காட்டடிகள் அ௮ம்மருஈவாணரு
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டடி.கள் பொழுது ய கதவு ெழுந்நு பொய்ப் பார் ட்கபோகுடி பழையபடி. 

யே மருசவாணராய்ச் உணிர்திருக்சச்சண்டு, இஉரே. நம்மையடிமையாஃவு 
பட் ny ன் ட் . . 
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திமதிருகரங்களாற் பற்றிக்கொண்டு, இர்திருவழுயே யே தமத இரகிற்கணி 

யாகித் கண்டாமாரமாகமப் பல்விக தனையோன்கு, (௧௯௧) 

புன்மைப்பிழை புமிந்ச்கவவை பொறுக்காண்டிட வண்டும் ஃ 

வன்மைக்கொள ஷிணயாதுகொண்் மருகுப்பெரு பப vil « 

ஈன்மைப்பொரு வாய்வில்லிகி நாகப்பொரு வரய 

தன்மைப்பொரு arcs oe WO கணிய இயை முனி (owed. 

(Q@- ar.) பொல்லாங்சரகிய குற் றங்கள் அடியேனியறிறினன், அவை 

கை மன்ணித்து அடி மைகொள்ளவேண் டும், அப்பி மகட்கே ற்ற Gi xem 

டனைசெய்யும் வல்லபத்தைம் கொள்ளாம்படியாகள் 0 வுள்ளங் ‘Ou iron orn esp 

ளு BIT GBT ar) Lo CR es பகொள்வீராக, பாவர்கீறாம் நன்மையைப் பாவிசக் கும் 

பொருளாகி gpa! 9) al Bo) cir me *மைப்பொருளாபப்
 பெ. ர்ச் : சகைமைவாய்க்ச 

பொருளாகி விளல்கு்ற 6 ஓ ப்பர் paG ௪. ! அடியேனைய் சோபிக்கவேண் 

டடாம், வ று 

ஓணிமயமாய் விளவ்குவறும் தீலைமைவாய்க & பெருக்சசைமையள்ள 

பொருளாய் விளங்குவ பம் 9 வபிராணுக்யெல்பாகலானு ம் ம, மருசவாணராய் 

வந்த இப்போதும் உலகதிதுள்ளாரனைகரிலும் மேம்பாடுற்ற ஓளியுைபடையரா 

ண் ச சன்மையைப் பாவீப் 
எ 

யும் எவர்சட்னாம் தலைவராயம் விளங்முடன் உமையா 

போரென்றும் போருசளையுபடைய சங்கரரென்னறும் இரராமம் வடச்இரத் 
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Parlay, “ரன்மைமப்பொருளாய் வில்லிகொதப்பொருஉாய Seo மைப்பொரு 

னாய் நின்றிடுகளியே. "என்று கூறினர், ஓளிமயமாய் விளங்கி ஏவர்கட்கும் 

தலைமைபெற்றதிருக்னெறனென்பதை, “சோதியே ஈ௨ரே குழொளி விளச் 

கே சுரிகுழற் பணை முலை wisn g - பாதியே பரனே பால்சகொள்லெண் 

ணீற்றாய் பங்கயத் சயனுமா லறியா-நீதியே செல்வம் இருப்பெருக் துறையு 

ணிறைமலர்க் குருந்தமே வியர் - ராதுயே யடியே னாகரித் தழைத்தா லசெ 

ந்துவே யென்றரு ளாயே,” ஏன்னும் மணிகவாசகப்பிரான் மலர்வாக்கானும், 

சங்கரரென்னும் இருசாமச்திற்குச் சுகக்தையருள்பஉரென்பது பொருளென் 

பதை, புரஞர் இரை யெறியுங்குலா கடலும்பகை சமிழோன் - பொதியம் 

பகை மதியம்பகை மசனன்பகை முலைசேர், தரளம்பகை பனையன்றில்கள் 

பகையங்குயில் பகையே - தமரும்ப்கை etary ம்ப்லை சடியும்பகை நகர்வாழ்- 

இரளும்பகை மலர்சிந்தய வணையும்பகை பனிநீர் - இமிருங்குமரிர் களபம். 
Ve
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(இ று ] கற்பது ஈர ஐவப்போன்று நடி? யாகு வேண்டிய௰ற் 

றைப்பாபிரரும் சாரியா! டி மன் ஏவலுமமக ற டார அடிஸ்பயாகவுமா 

னீர், நன்பியும் ஆடியேறு , ய2 றபிட்முறையாமேன் மம் பொருச் தினி! 
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திமிமியனேயும் yp were (Reto COT” Weddle மணகிமனற வாசனையபோன்று 

மேம்பாசிற்ற தூயசே 1 அடியோனம் கொபிக்சவெண்டாமஃ ௭ ற, 

யாவரும் தொழுதுற்குரிய பொய்விமாகவும் அசாரியராசவும் விஎங்கு 

சின்ற தேவரீர், நடியே றும் சோரழிமையாகவும உ௱அின்மறயோராகவும 
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லின் மறையாகவு 0 விருமபியவனா ஈம் ஆட்சொண்டருளவீரோ௭ன்பசாம், 

தெய்வமே ஆரசாரியராகவருசென்பது நூற்றுணிபாடவின, **பாவற்றிடு 
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னும் சிதம்பரசவாமிகா திருவா சாணும, அடியார்ச் கெவியராய் வருதல் 

சிவபெருமான் தஇயல்பெனபன த, “அடியார்க். செளிய ஏற் றம்பலவன் 

கொரறப-குடியார்ம் மடிமுதியலகச் £ட்டு - படியின்மிசைப் - பெற்றான்சாம் 
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சிவபெரு சான்றன்மபையெர௫்பரை, “புவண்ணம் பூவின்மணம் போலமெய் 

போசலின்ப - மாவண்ண மெய்கொண்ட ஈன்ஈன் ஸி யாபோதர இ-ருவண 
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கொண்டு நிச்சயிததிசோ 1! ுடியேன் சற்றறிவினயு/டைப மாணடப்பிஈவி 

யுற்றவன், அடியேன் இடையத்சக கெய்ளிசமுள்ள நண்டவாடீரே அன 

மையின், அடியேன் இன்றும்வேண்டத்சர்க குறைபாடொன்று மில், 

பெறவேண்டிய ௬௨ பாடே சேணனு மா சாயின பாலிப்பீரா॥. இணி அடியே 

னை சகோபிக்களேவ்டாம். ௭ - று, 

சேசமரறானிப தலைகர் சிவபிராரா ஈலின், “மறையா.” என்றும். அவ் 

வேதக்டுன் முடிவும் சேரர்சரரம் அறியப்படாத தலைஉராஃயின், மறை 
மீறும் பெருவாஹோர்களு மடியாவிற3,”” என்றும், சமியேனை அடிமை 

கொள்ளுதற்குத் இருவுள்ளங்கிராள்ளாமலும், பருக்கால் கொண்டபோஇ 

வும் தாமஇக்காமலும் காருணியத்சாற றிருவுளளஙயகாண்ட த௲ணமே 

மானுடச்சட்டைசாக்இ எழு? சுருளி அடிமைசொள்ள நீச்சயிகிரோ என் 

பான், என யடிமைச்கொளவெண்ணித் 2: ணிக்சனையோ.”” பன்றம், மானி 

டர்சிற்றறிவினராகலின், “சிறுமாருடனடியேன்.” என்றும், அத்தகைய 
மானிடப் பிறவியெய்தினொர் ௮டையசாச்ச செய்விகமுள்ள பெருமான 

தேவரிரே என்பான், உற ய்லப்பெரு மானீ."' என்றும், அத்தகைய சேவ 

ரீர் ௮டியேணுக்குக் AmB, ச்சலின் ரை mouaren pe லை என்பார், குறை 

யோவிலை,?” எனறும், அவ்வா ந ண்டாயின. ம்சரீமா Beso fc parC உண்டு 

மென்பார், * குறையுண்டெஸண் ற்கொடுப்பாய்,'" என்றும் கூறினா, Cass 

சிலைவரென்பதை, “குறைவிலா நிறைய சோலா வமூசே யீழிவாக் கொ 

முஞ்சடர்ச் குன்றே - மஉறயுமாய் மறையின் பொருகுரமாய ஈர்தென் மனத் 

இடை மன்னிப மன்னே - இிறைபெரு நீ போற் Hie sane பாயச் இருப் 

பெருக் அறையுஞறி இவனே. 4 யிறைவனே நீயென் னு ta கொண்டா 

யிணி.புன்னை யென்னிரச் பேனே."' என்றும,வேசுுதினாலும் சேகர்களாலும் 

அறியப்படாச தலைவரென்பசை, ''உஊானாட ரூ மறியொணாசநி மறையினீற 

மூன் ளொெடரொணாச$-யேனைசார செ ர்யொஸூச நீ யென்லேயீன்னசா



௧௧௬ பட்டணத் துப்பிள்ளையார்புராண ம்: 

வாண்டுகொண்டலா - ஷூனைகாடச மாடுவித்தவா வருரசொஸுனைப் பராகஎவச் 

தவா-ஞானசாடக மாடுவித்தவா வஈயவையகச் துடையவி Fone Cw,” er ar mw, 

அடியார்கட்கு வேண்டும் குறைபாரெசளுண்டெனிற் பாலிப்பது சிவபெரு 

மான் சடனென்பதை, “வேண்ட சக்க சறிடோய்ரீ வேண்டமுமு தந் சுரு 

வோய்நீ, வேண்டுமயன்மாம். கரியோய்ரீ கே ணடியெளல் னைப் பணிகொண் 

டாய் - வேண்டிநீயா சருள்செய்சா யாறாமதுவே வேண்டினஃலால்-வேண் 

டிம்பரிரொன றண்டென்னி னதுவுமுன்றன விருப்பன்றே.” என்றும்வரும் 
மணிவாசசப்பிரான் மவர்வாக்குகளாஜு மறிக. மானிடர் ிற்றறிவினரென் 

பதை, “ஏழைய ரிருகாற் பசுச்சண்மற் ரிவரா லியன்றிடத் சக்கதொன் நிலை 

யே- வாழிய ஈலட்ரிங் க 9ர்.றயி ரியந்ற ௨ல் சோ யாங்கணும் விரவிச் - 

சூழூரீ யெள்வா றசைசீ சனை யல்வா றஸாவிற் FFF ST மிலசாற் - பாழி 

மால் விடையா யவ்வுயி ரரதோ ப நிற்ரடுந் சகையதொளனி றன்றே,” என் 

ணும் இவத சீ துவவிஃவ௩ஈ (]ருூவிரா பகடிகாணும் சொளிம (ome) 
C ¢ my Ctr 

tt ல்கா வினா L)& லப்பயி ஷ் ர [ரருர ள் 900 பப a 

ட் த் r 17 Ln LOO ET a! (4) (0 ஜி ஸர ் 8 yy FD hi tpt Po bY 

நல்காவருள் ெயவுகவ னெல்புன்வில சென்றால் ௪ 
ட . an . ச டி 

செல்காரிப மலர HU ற ரூ வன் ரெொய்கான், 
+ 

(இ-ன்.) இர் DRO) Worm STL LO oH பலமுறை ுவ்வண்ணங்கூற 

லும், இவ நடன் பழயெ மேம்பாமிற்ற தலை வராயெ மருசவாணரும், பரிபாகம் 

விசேடி சறுவருகின்ற உறர og Genii on fo Lites) s Gear ஞானேப 

சேசஞ்செய்ற இருவரும்புரிவார்சாஉயான் வர்ரேன். எனச்்இருவாய்மலர்ச 

தீனா, அரைம் 'மட்டவடனே எழு பெண்சாட்டடிஈள் ர.உரவகய உபசேசத் 

சைச் பெய்விரொெனப்பிரரார்ரிக்சனர், விடடஙகளின்ேேேற்செல்கன்ற காரிய 

மலம் நீங்குகறிகுமிய உப சதீலதர் ெபெருமாளுகிய மரு தவாணா. புரிக 

தனா--௮ உறு, 

சிவபெருமான் மருதவாணரென்னும் திருநாமத் தடனே இருவெண் 

காட்டடிகளின் புச்தாபென்னு முறிமைகாட்டி வருட பழ௫ியிருச்சன 

ரென்று குறிப்பிப்பான், ''பயில்பர saeco.” என்றும், டுருவினை யொப்பி 

னால் மலபரிபாகம் வாய்£கப்பெற்றச் சா ிநீபாகம் பதி 5 பரிபாகசெட்கே 

மேர்ரிபயபோறி லிச்சையுண்டாடுமென்பது மாற்றணிபாகலின், அவ்வித 

மேத்நிப்பேற ற்கு சோர் காசணமாயுள்ள சத்திநீபாதத்சின் காரணமாகிய 

மலபைரிபாகம விட்சடிஎ்ரம் பறாவம் இிருவெண்காட்டடிசட் கடுத்சசெனக் 

குறிப்பிப்பான், 'பருவால்காவரு மனக்கு? என்றம், சத்திநிபாதம் பஇதற் 

கேதவாயது ஞானோபசேசமாகலின், “சக இவழங்கும் மூபசேச நல்காவருள் 

செயலந்சனன் '* என் எம், ஆர் மைய ஞாம்னாபதேசம் சாமானியமெனயும் 

விசேடமெளவும் 6 ௬.௫றப்படுமென்றும், அவற்றுள் சாமானிய ஞானோப 

சேசம் புறப்பற்றை நீச்குமென்றம், விசேட ஞானோபதேசம் அகப்பற்றை 

நீ&குமென்றம் குறிட்பீட்பான், '*செல்காரிடமல நீங்ருபசேசஞ் சி௨ன் செய்



ஆட்சொண்டாருக்கம், 

சான்,” என்றும்கடறினர். இருவினை யொப்பென்பது நல்வீனை Kal Cor 

எனனும் இரண்டையும் சமமாய்ப்பார்ச்சல், மலபரிபாகம் ஏன்பது யானென 

தென்னும் அபிமானமற்திரு, சசல்,ஈதசிஈ்திபாதமெளபது சஉடேருமான் இரு 

வருள் பதிதல், என?2௨, ஈல்வினையின் பயனான சுகத்தையும் சிவீனையின் 

பயனான துக்சதிதையும் ஒன்றாகப் பார்ப் பார்க்கு யானென்பகம் எனசென் 
ப e fo a o~ * wa) . e . ச் . . € . 

பறும் ௮றவே விட்டொழியும், ஒழியவே எழும் மாய் விளங்குந்தன் 

மைபுண்டாருமபென்பது கருர்து. இருவனையொப்பு மாய்ம் ர்கள் தன்மை 

இ நதகைக்தென்பதை, மெ மாககமுங ரொம் ஜூலி தயி ஞ் செம் 

பொன்னு மொக்கவேரோக்ருவார்-கூடு மன்டணிர் ற் ரும்பிட லேயன்றி-வீடும் 

வேண்டா விறலின விளங்கினர் * என்னாம் அஈண்மொழிசேகர் அழுத 

வார்கானும, weuturéin Anus Fai gar Famo Go “கைதீசென்பதை, 

“யானென சென்னுள் செருக்கறுப்பான் வாசேோர்ம்-௬மர்ந்த வுலகம் புகும்,” 

என்னும் இ ருக்குறளாணும், 2 த்திரிபாதம் லாய்ம் ட்சார் 2 OF BOLO Of Sb F 

சென்பசை, “எங்குஞ் கிவமொழய வல்லையவன் ற௰ளாண - ய௩கச் இரள் 

சருவி யாணவமாம - பொங்குமயல்-மைசெய்க மாமாயை மாயைலீனை மற்ற 

னைச்ஐும் - பொய்பொய்பொய் பொய்பொய்பொய் பொய்? என்னும் ஒழி 

விஏலாடுக்கத் திரவெண்பாவாரூம், “*முர்டு௫ வரும் சமவென விருப் 

பின் முற்றஜற் றின்பயன் ஐருவ ய்- வந்தவை ரீனலென் நிருப்ப்னங் கவற் 

uM wi Mm Der Oa) waar maw - நீறிறை Ome > சன 5 OBE 

செனமெய்  நீனகுமெய் Wursrm iP Babes - ந்திய பொெனண்கசொண் 

டெல்கரா இழுக்கு மீசனே மாரிலா மணியே.” வல்ணறுமிஉப்பிரராசசுவாுதி 

கள இருவாக்ரானும். தெயிக.. செம்காரிய மலங்க ருபசேச மெனற்தை 

Moor? ரமர்ரொ பேச Cu Bh YL wil th உப் - போரீர் ஈமம் கழு 

வேற்று நீற்றைப் புறம்நஇிண்டோயிற் - சாரீ ரனம்கிலச் சர்ட்டை Bw Ge 

சகாமையம்ந வேரி ருமக்சலர் உ மே தருவ ப்மோயா யே.” என்னும் இரு 

வெணகாட்டடிகள் திருவாககாறுர் O setts, (௪௩௫) 

செய் கன ரிலகாடரீத இருகதாஷ்ச Tul Hb ih}on 67) லிக்ர்ட ர் வ் இருக்க கான @} நன , aul 

லெய்துமபடி படி. uso pal) & $ தள ஞாயி. பலவான், 

GO BMG GAM Wh oll UM VF ChB Hot WM OH a5) OND BILE 4 

பொய்கங்கிய மடளவாட்ம்கைய ம, Ct DM ALI ஈண்டான், 

(@- ௮ அவ்விதமாகத் இரவிளையாடலியற்றிககொண்டு சல இனங் 

Goff ௨௫௪ இரு Soot, அதனபின்னர் பாலரரியனை ப்ே பான்ற மரு வாணர், 

ஈன்மையடையும்படி சிறச்சு சாத்கிரங்களா வாசிப் ராசகென்று தீருவாக் 

களித்து, ஒழுங்கமைந்சனவாயெ மேம்பாடுற்ற சா இரா கூளயுச் தந்தருளி 

னர். அச்சா 5 இரங்களை வாத 3 ணர்க்தும் அஞ்ஞானமும் ௮ ஸ-ாலா$ய வாழ் 
வும் அவரைவிட்டு நீங்காமையையும் பார்சசனர்,.-௭ - று, 

மது திருவிளேயாடல்களாற் பலவாறு ஐற்பதங்களைக்காட் ர் GOH) BG ல்க்ளாற அ திபு திய MW ap 
ரூற்றானே இவ்வுலசலாழ்வு அஞ்ரகானமுடையசெனச் செருட்டியும் செளி



௧௩௮ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

யாமைசண்டு, இவருக்குச் சாத் திரவுணர்ச்சி சாலாமையின் இக்வாறு மயங்கு 

இன்றனரெனச் திருவுளஙகசொண்டு சிறந்த சாச்இிரங்களை ச் சற்றணரும்படி 
அவர்க்குச் கட்டளையிட்டு, அவ்வாறு சட்டளையிட்டபிறரும், ௮௨ர் அச்சாத் 

இரங்களைத் தேடிக்கற்படப். புசிரச்சையாயிருப்பசை யுணர்ந்து, தாமே ற 

ந்த சாத்திரங்களை அவர்க்குக் சொடுத்தச் கற்பித்தும், ஆள்வாறு அவர் கற்ற 

பிறகும 3 ஞானமும் அசனால் விளையும் மாயவாழ்வும் அவரைவிட்டொழி 

யாமையைபுய சண்டருவிலர் என்றபடி, எனவே, மாபயயானது எவரை 
. + ௪ . ௪ * ~ ச a 

யும் விடாம௱ பற்றி 4 e170 Koo Big ay தோறறவொட்டாமலும், அத 

னால் விளையும் வாழ்வில் Qa piy p@ar_ovguo sso, CuguwCwg w 
அஞ்ஞான த்தையே விர் ஈதியாக்குமாகலின், திருவெண்காட்டடிகளையம் செ 

ல்வமென்னும் மாகய Forg கோலாகலக்சால் வேண்டியஎளவு மாயவாழ்க் 

சையை விர்தசித்துவருவ. ரல், மருதவாணரிடற்றிய அற்புசத் கிருவிளேயா 

டல்களாலும், சாதஇிரவுணர்சீளியாலும் செளிவடையாமல் குடும்பச்சேற்றில் 

மூழ்கியிருர்கனரென்பது கரு ரத, செல்வமே பலவகைக் கவலைகட்கும் கார 

min St, spon ante விடாதாச்குர் சாம் இடையாசென்பது 

நூர்றுணிபு. (, தனை, ெடுவ சாம்பொருட் செல்வமே பல்வகைக் கிலேச 

மற் றதுதன்னை - விய 2௪௪௪ மெனவுமோர்ம் திலைமுனம் விசெதுளோர்க் 

குனைப்2பாலு - நெடிய பூம இல்லையா சொல்லுகி கெள்சமே மிஸிப்பற் 

றற - நடைது மேலச னருளையே பொருளென வருர்செல்வ மத தானே,” 

என்னும் சாச்சலிஙகஈவாமிகள் இருவாககானும் *இனன றரும்பொருளை 

யீட்ெதலும் கன்பமே - பின் னைப் பேணுசலுர் துன்பமே - யன்ன-ழித் 

சல் துன்பமே யந்சோ பிறாபா - விழத்தலும் ஏனபமே Quer.” என்னும் 
நீதிவெண்பாவானு மறிச. இர்செல்வம் மலாக விளைந்திருச்கும் மாயை 

. o ச ௪ ட * ௫ » “ ர் ப் +f » ” _ 

எத்தகையோர்களையும் மயஃ்கித் தன்வயப்பித் 9 யிரக்னெறதென்பதை, 

“கலையை மதிக்கும் புலவர்சமைச் இத்சர் ருழாத்சைச் சடவளனாை - லையை 

மதிக்கு முனிஷரனாச் இசைமாமாகனை நிவாச ளையாச் - லேயை மிதிக்கு 

கெடியோனை விமுகக யமிழாத் திறன்மாலயதி - தலையை மிழிக்கு மல்லமன் 

ரெங் சமல மலர்கசா டலைச்கணியாம் ”' என்னும் தவப்பிரசாசசுவாமிகள் 

இருவாக்சானும ெளிக. ரெ முசலியவற்றானும் உறவினர் முதலிய 

வர்ராும் பர்தப்பட்ளெளோர்க்கு மருணி௰காசென்பசை, ((தந்சைகாய் புதி 

இரர் சன்னுடன் ரோன்றினார் தாமேன்னும் - பந்தநீங காதவர்க் குய்ர் து 
போச் இில்லெனப் பற்.றினாயே - ஸெர்தடீ ராடியா ராதியார் சோதியார் வேத 
இ.௪- ரெந்சையா ரூர்சதொழு துய்யயா மையல்சொண் டஞ்சனெற்சே,? 
எனவும, “£பழகிலை வராம பண்கிள ஈற்றமும்-விழவி டாவிடின் வேண்டிய 
தெய்தெொகம - திகழ்சகொள் மேறையிற் செந்றெற! மேவிய - வழசனா ௬௭ 
ரஞ்சுவ செனனுசுக,"? எனவும் வரும் சேவாரஙசளாற் றெளிக, (ame) 

ு 4 ௬ ச ௪ ' ௪ 

வ 2 காடிிபா மி ருலைம்டிய BTW & & 1S) a aor மாடக் 
re 0 * . ச . . . ௬ * 

ரிவை ப ய்டதிதுறக் தமவண்ண மெவ்வண்ணமென் றெண்ணும், 
பவமரற்று டம் a 

, உ, டட 
ம் கஅலைமாறெனப் பாரக்குஞ்சில மால்றுங் 

y 1 ம் ் கவலால் ம் பி [0-௮ (அம்பும் 0 றும்,



ஆட்கெ! ண்டசருக்கம். ௧௧௯ 

(இ-ள்.] ஈவகோடிகளென்றும் எண்ணையுடைய பொரற்குவியல்சளில் 

விசேடிச்ச அபபெட்சையடையராகய கிராவேண்சாட்டமுஎள், இல்௨ளவு பெ 

ருஞ்செல்லமும் அறியும்படி, நாம் தறவடையும் மார்க்சம் எம்மார்சகம என்று 

இ திப்பார், பிறலயை ஒழிப்பதற்கு இபபொருட்பம்றும் ஏனைய பாறுக் 

ஞம் மூரணாமென நாகிததுப்பார்ப்பார். சம்மைச் Powe Sass Quy & 

தீருளியிருககும கவலை பறற சற்குருநாசாடுய மரா ஈமாணமாத சரிூட்பார், 

௮வர் திருவடிகளைச் Arar ரூடிகமொள்வார். ஏ - நட 

இருவென்சாட்டடிகள எனைய செல்வளாப்போல ர சாமானிய சே 

ல்வமுலடயாரல்௨சென விளச்குவான், நவகோடி டொர்ட வை நிடியாாட் 

டத்தர் வெண்காடர்.” எனவும், (6 வளவு பெறா! ரலியதக யணுபவித் 

தற்புரிய புர்ரெப்பேறும் ஈமச்சில்லையே ! காம் எடபடஉ இப்டெரும் மெல்வத் 

தை விட்தெ தறப்போமென்றெண்ஷர்ணாசென்பார், “ர லவபோ யிடசது 

றச்கும் வண்ணமெம் வண்ணமென் நெண்ணும்." எனவும், நாம் பிறவியற 

வொழிப்பசற்கு ப்ப்பொருட்பற்றோற பகையாமெனரம் சிக்கசசாரென்பார், 

“பவமாறறுதற் இவைமாறெனப் பார்க்கும.”? எனவும, தம்மிடதளள மருத 

வாணர் தமக்குப் புகுதிரராசவாவது அிடியாராகவாவ வநநிருப்பவரல்லரெ 

ன்றும், தம்மை யாட்கெ)ள்ள ரகக குரு 9சாமணியாயம் உர்திராச இன்றன ச 

ன்அமுணர்ந்சாரெனயார், சி மாக்குங் கவலாச சர்குருநா தனைச்காளும்,?? 

எனவும், இப்ப௱றை யொழிப்டதர்கு ஈம்மாட்வலாற. ஓழியும்படி செய்ய 

வேண்டியவை இருவருட் கிடிப்பிடம கிய இமருருநாசரின் திருஉடிகளே 

எனக்கருதி ௮ம்மருசவாணருடைய இரண்டு சரணங்களையும் சரரிற் சூடிக் 

கொளவாரென்பார, பகம் பூணும்'? எனவும் ௪ நினர். மிக்க பெறார் செல்வு 

முடைய நாம் இம்வளவு செல்வத்சையும் எவ்வாறு நுறப்பசெனச் இந்தச் 

தாரென்றமையின், தமத செல்வத்தையே விசேடிச்சதாச நோச்னெரே 

யொழ்யச் தம்மிரா ம உயர்ந் தோருடைய செல்வத்தை கேரக்டர் தரும்சழி 

வும், தம்மிலும் தாழ்ந் கோரை நோகச் தஇிருச்தியம் அடைர்சாரில்லை என் 
பது பெறபபட்டது, அறிவுடையோரா௫ஏய எவரும் தம்மினும் மிச்சோரு 

டைய செல்வத்தை நோசூத் தமது செல்வமற்பமாக எண்ணித சருக்கடை 
யாசென்பதை, :'சொலையாப் பெருஞ்செல்வத தே ற்ரத்தோ மென்று லை 

யா யவர்மசருச்குச் சார்த- லிலையா - லிரைச்கும்உண் மல ரீர்ங்கோதாய் 

மேரு - வஷாக்கும்வச் சன்று வளைவு.” எனவும், தம்மினிழிந்த செல்வலாக் 

கண்டு திருசதஇியடைதலே அறிஞர் செயலென்பதை, ஈம்மின் மெலியானா 

நோக்கிச் தமதுடைமை - யம்மா பெரிதென் றகமகிழ்க - தம்மினுங்- கற்று 

ஷா சோரச்டச் கருத்தழிக சற்றசெல்லா - மெற்றே யிவாக்குரா மென்ற,” 

எனவும் வரும் சிவப்பிசசாசசுவாமிசள் திருலாச்கானுந் செளிச இப்பொ 
ரூட்பற்றுகிய அவாவே பிறப்ப த்தற்குப் பகையென்பதை, அமு னிச்சை 
யே மேலுமே லும்பிறப் பளிக்கும்வித தெனகெஞ்சே - ரீமறிசதிடா சைக்க 
டல் சு௨றமே நினை வெணுந் திமைமாயும் - போமிறர் தெலா நனைவுமெப் 
பொழுதிலப் பொழுது பூரணமாய - சோமசேகரதி தெந்தைபொற் கழலையுக் 
தொழ லையமிலை காமே, ” எனவும்; மானாசாரியராடைய ENED) 15 8 BGO



௧௨0 | பட்டண த்.துப்பிள்ளையா புராணம். 

மூன் பற்றுக்களனைத்தும் ஒழியுமென்பதை, '$ஜரியமாகலாற்,சகம்படைக் | 

குங் காரணன் குலாலனி லுளனென் - ஜொரியல் பெனவேழ் சகடலுமொன் 
ராக்கி யொப்பிடுங் கருணையனேனும் - பேரிஸய பிறப்புச் சனையடைச் gat 

க்குப் பினையுருவகை மெடப்பார்க்குங் - கூரிய விழியோ ஞா தலினறவுங் கொ 

டியனு மாகுமச் குரிசில்.” என்னும் சாந்தலிங்கசுவாமி௨ள் இருவாக்சானும், 

**தன்னிலையு மெதிர்காட்டாத் தமமாகு மாணவஉசோய் - நின்னையல செஞ் 
ஞான்று நீங்குவது தானன்றே - தன்னிருள்வாய் முழங்குகினாச் சுருட்டு 

சடன் முகட்டெழுந்ச - மன்னுஈ2ி. ராலன்றி மற்மரொன்றான் மாயுமோ,"” 
என்னும் சிவப்பிரசாசசுவாமிமள் திருலாக்கானர் செவிக, (௧௯௭) 

மருளு*ழி கரு OH Le La ryt மாரு ட்ட யுக கண்டான் ௪ 

தெருளொன விட, மருணிவிடத் திருவுள்ளத்திழ் கடத்தி. 

யொருதர்திரம் Ae mest றுடையானெவை யெவைக்குக், 

தருமர்சணப் பொரு ட்குஞ்சு,தச் காரனைசங் கானே 

(டு -ன்.) என்னை யடிமையாகவடையவரறும், உலகத்துள்ள எல்லெங் 

வஸ் துச்களுக்ரும் ௮ருள்பாலிக்கும் சகசியமான உண்மை ப்பொருட்கும் உரி 

மையடையவருமாடுய சிவபிசானான மரு சமாணர், இரு வெண்காட்டடி௰ட்கு 

மேற்கூறியவாறு அஞ்ஞானமும் ஞானமும் போராடிகின்ற மாறுபாட்டையும் 

பார்த்தருளினர். மெய்ஞ்ஞானமே பொருக்துமாறும் அஞ்ஞானம் நீங்குமா 

றும் திருவுள்ளங்கொண்டறாளி, ஓர் சர்திரம் புரியலாயினர்.--ஏ - று, 

உலகத்துள்ள எவ்வெப்பொருட்காம் உண்மைப்பொருட்கும் சவபெரு 

மானே தலைவரெ௮்பதை, (ஐவகை யெனும்பூத மாதியை வகுச்சதனு எசர 
௪.ர பேதமான - யாலவயும் வழுத்துகல் லறிலையும் வகுத்துமறை யாதிநூலை 

யும் வகுத்துச் - சைவருச ல1வளலில் சமயமும் ஐகுச் துமேர் சமயங் சடந்த 

மோன - சமரசம் வகுத்சநீ யுன்னைசா ன று£வுர் சண்ணருள் வகுச்சவிலை 

யோ - பொய்வளரு நெஞ்ினர்கள் காணாத காட்டியே பொய்யிலா மெய்ய 

ரறிவிற்- போதபரி பூரன வசண்டிதா காரமாய்ப் போக்குவர வற்ற பொரு 

ளே - தெய்வமறை முடிவான பிரணவ சொரூபியே ித்தாச்ச முத்தி முச 

லே - ரூறி விளங்கவரு தாஷிணா கூரர்ச்தியே சின்மயா னந்ச குருவே,” 

என்னும், தாயுமானசலாமிகள் தஇிருவாச்சானும், அள்ஞானமும் ஞானமும் 

இருபாரிசத்தும் போராமின்றனவென்பதை, தீர்க்கின்ற வாறென் பிழை 

யைநின் Fa, ளென்கொவென்று - வேர்சகின்ற கென்னை விடுதிகண்டாய் 

விரவார் வெருவ - வார்க்கின்ற தார்விடை யுச்சா கோசமங் சைச்கரசே - 

யீர்ச்கின்ற வஞ்சொடச் சம்வினை யேனை யிரு தலையே.” என்னும் மணிவா 

சகப்பிரான் மலர்வாக்கானு மறிக. (௧௬௮) 

ரு 

| 

் ர ஆட்கோண்டசாக்கம் rp a po, 

ஆச் இருவிருத்தம் - ௧௬௨,



திரச்சிற்றம்பலம், 

துறவறச்சருக்கம், 

முன்னெறித் தவம்பல முயன்ற ஈன்னரான் ஈ 

மின்னெறித் தனவென விளக்க மோங்குவார், 

சென்னெழிக் சுஇியுறு திருவெண் காடஞனார் ட 

பன்னெறித் துறவறச் சருக்சம் பன்னுவாம், 

(இ-ள்) பூர்வத்திலே முறைமையமைந்த தவங்கள் பலவற்றை இயற் 

நிய ஈன்மை சாரணமாச, மின்னுக்கொடிகள் பிரசாரிச்தவைபோன்று விளச் 
சத்தின்சண் மேம்படலோராய், முத்சான்மாச்கள் செல்லுதற்குரிய சன்மார்ச்ச 

முத்தியை யடையப்போகும் திருவெண்காட்ட டிசளுடைய யாவராலும் துதி 

ச்சப்படும் மேம்பாடுற்ற தறவறச்சருச்சத்தைச் சொல்லுசோம்.-*௭ - று, 

முற்பிறவியிற் றவம்புரிக்சார்க்கே இப்பிறவியிற் ரவம் பலிச்குமென் 
பது நூற்றுணிபாசலின், “முன்னெறித்தவம்பலபூ.யன்றஈன்னரான் - மின் 

ளெறிச்தனவெனவிளச்சமோங்குலார்.'” என்றும், சரியை, கிரியை, யோச 

மென்னும் மூன்று பாதங்களையுங்கடக்து நான்சாவது பாதமாகிய ஞானநிலை 

யை எய்திஜேர் அடையத்தச்ச சன்மார்ச்ச முத்தியை யடைதற்குரிய திரு 

வெண்சாட்டடிகளென விளக்குவான், *'சென்னெறிக்கதியுறு திருவெண் 
காடனார்.” என்றும், ஏனையர் யாவருடைய துறவினும் அதிமேம்பாடுற்றதாய் 

உலகத்துள்ள பெரியோர்கள் பலராலும் புகழப்பவெது திருவெண்காட்டடு. 

கள் துறவேயென்றறிவிப்பான், ''பன்னெறித துறவறீம்,? என்றும் கூறினர், 

முற்பிறவியிற் றவம்புரிர்தோர்ச்சே இப்பிறவியிற் றலம்பலிச்குமென்பதை, 
“தவமுந் தவமுடையார்ச் சாகு மவமதனை - யஃதிலார் மேற்கொள் வது,” 

என்னலும் இருச்குறளானும், சரியாவான்சள் சாலோச பதவியையும், Siw 

வான்கள் சாமீபபதவியையும், யோசவான்கள் சாரூபபதவியையும், ஞான 
வான்கள் சாயுச்சியபயதவியையும் அடைவார்களென்பதையும், சரியை கரியை 

போகம் ஞானம் என்னும் இர்ரான்குமே சதுஷ்பாதங்களென்பதையும்,இவழ் 
றிற்சே முறையே தாதமார்க்கம் சற்புத்திரமா£க்சம் சசமார்ச்சம் சன்மார்க்க 

மெனப் பெயர்கஞுண்டென்பதையும், அதனானே இர்நூலாிரியர் சன்மார் 
ச்ச முதிதியென்பதற்குச் சென்னெறிச் கதியென்றாரென்பதையும், சன் 

மார்க்கஞ் சகமார்க்கஞ் சற்பூத்.ர மார்ச்சர் தாசமார்ச் கம்மென்றுஞ் சங்கரனை 

யடையு - நன்மார்ச்ச சாலிவைதான் ஞான யோக நற்கிரியா சரியையென்று 

ஈலிற்றுவதஞ் செய்வர்-சன்மார்ச்ச முத்திசள்சா, லோச்செசா மீப்ய சாரூப்ய 
10,



௧௨௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

சாயுச்ய மென்றுசதுர் விதமா - முன்மார்ச்ச ஞானத்தா லெய்து முத்தி முடி 
வெள்பர் மூன்றிலுக்கு மூத்சிப௪ மென்பர்.!' என்னும் இவஞான?த்இித் இரு 

விருத்தத்தானும், திருவெண்காட்டடிசள் அறவையே யாகரும் வியக்கின்றன 
சென்பதை, “பாரனைச்தும் பொய்யெனவே பட்டணத்துப் பிள்ளையைப் 

போ - லாரும் துற்ச்கை யரிதரிது - நேரே - மனத்துறவு மப்படியே மாணா 
விவற்று - ஞனக்கியைந்த தொன்றெனவே யோர்,'' என்னும் தாயுமாஞர் 

திருவாச்சானும், !*நிறந்கரும் தெய்வப் பூலமைவள் ளூவளார் நீத்தவர் பெரு 
மைழாூன் முகப்பாற் - சிறந்திட வமைத்தாங் சதகொடில் வாழ்க்கைச் இறு 

மைதாற் றினசது தெரியார்ச் - கறர்சவா தியற்றி னவனினுங் Cary. wis 

மா மெனமன மருது - துறச்துளோ ளையும்பட் டணசத்தெம தடி௪ டொகுச் 
தீசட் ளொதிகழ்ச் இடமே,” என்னும் சாந்தலிங்கசுவாமிகள் திருவாச்சானும் 

தெளிக, இனிச் தாதமார்க்ச முதலிய நான்குபாதங்களி ஸிலக்கணங்களிவை 

யிவையென்பதை, ':சாசமார்க்சஞ் சாற்றிற் சங்கசன்றன் கோயிற் றலமலகட் 
டி.லகுதிரு மெழுக்குஞ் சாத்திப்-போதுகளுங் கொய்்அபூர் தார்மாலை கண்ணி 

புனிதற்குப் பலசமைத்துப் புகழ்ந்து பாடித். திதிறிரு விளக்ட்டுத் திரு 

ஈந்த வனமுஞ் செய்திரு வேடங்கண் டாலடியேன் செய்வ - தியாதுபணி 
மீசென்று பணிர்தவர்தம் பணியு மியற்.றுவதிச் சரியை செய்வோ ரீசனுல 

இருப்பர்," எனவும், (பு.த்ிரமார்க் கம்புகலிற் புதியவினாப் போது புகை 

யொளிமஞ் சனமநுது மூதல்கொண் டைந்து - சுத்திசெய்தா சனமூர்த்தி 
மூர்த்தி மானாஞ் சோதியையும் பாவிச்தா வாூத்துச் சுத் ச-பத்தியினா லருச் 
சத்துப் பரவிப் போற்றிப் பரிவினொடு மெரியில்வரு சாரியமும் பண்ணி - 

நித்தலுமிக் இரியையினை யியற்று வோர்க ணின்மலன்ற னருஇருப்பர் நீனை 
யுங் காலே.” எனவும், சகமார்க்கம் புலனொடுக்கித் தடுத துவளி யிரண்டுஞ் 

சலிப்பூற்று முச்சதுர முதலாதா ரங்க - எகமார்ச்க மறிந்தவற்றி னரும்பொ 

ருள்க ஞணர்ந்தங் சணேர்துபோய் மேலேறி யலர்மதிமண் டலச்தின் - முக 

மார்ச்சு வமுூதுடல மட்டத் தேக்கி முழுச்சோதி நினைர்திருத்தன் முசலாக 
வினைக - ளுசமார்ச்ச வட்டாங்க யோச முற்று முழத்தலுழர் சவர்சவன்ற 

னருவத்சைப் பெறுவர்.” எனவும், ''சன்மார்க்கஞ் சசலகலை புராண வேச 
சாத்திரங்கள் சமயங்க டாம்பலவு முணர்ந்து - பன்மார்க்சப் பொருள்பலவுங் 

இழாச மேலாம் பதிபசுபா சந்தெரித்துப் பரசிவனைக் சாட்டு - ஈன்மார்ச்ச 
ஞானத்தை சாடி ஞான ஜேயமொடு ஞாதிருவு நாடா வண்ணம் - பின்மார்க் 
கச் வனுடனாம் பெற்றி ஞானப் பெருமையுடை ,யோர்சி௨னைப் பெறுவர் 

காணே.” எனவும் வரும் சவஞானசித்திச் திருவிருத்தங்களாற் றெளிக. (௧) 

திருவிடை மருதுடைத் தெய்வ ட்ப | 
ஜெருபுடைக் காதை யூ6, வாசியாற் 
பிரிவுடைச் சரட்டொடு பேணி மாணுறப்ச 
பரிவுடைப் பட்டின், பயிலச் சூழ்ர் தோச 

(இ-ன்.) இருவிடைமருதானாத் சமதிருப்பிடமாசச்சொண்டருளிய 
செய்ஙராயகராகிய மருதவர்ணர், ஓர் பச்சத்திற் சாதற்ற ஊசியை ௮௪



அுறவறச்சருக்கம்: ௧௨௩ 

மாசப் பிரிக்திருக்சன்ற நாலுடன் கோத்து, மாட்ரிமையடையும்படி யாவ 
௫ம் விரும்பும் சன்மையுடைய பட்வெஸ்திரத்தினால் விளங்கும்படி. ச ற்றி. 
எ-று, அரோ- அசை, 

சிவபிரான் ஏனைய சிவசலங்களெவற்றினும் மிக்கபிரீதியுடையராய் மற் 
றைய தலங்களிற் றரித்துள்ள இருநாமங்களெவற்றிலும் மேம்பாடுற்ற மகர 
லிங்கர் என்னும் இருசாமத்துடன் இருவிடைமருதூரில் வீற்றிருக்க னரா 
aber HGS. og ge.” என்றும், மகாவிங்கர் என்னும் திருசாமத்து 
டன் ஏகநாயகர் என்னும் திருநாமத்தையும் தரித்து விளங்கலின், “தெய்வ 
நாயகன்,” என்றும், அறவே சாதற்றிருக்தாற் சரடேறாசாசலின், ர்பக்கமாதி 

திசம் காதறுபட்ட ஊட என்பார், *'ஒருபுடைச் காதறை YB.” arg, 
இழைகள் சேர்த்து முறுக்க சயிறல்ல வெறும் இழைகளாகவே யுள்ளசென 
விஎக்குவான், **வாசியாற் பிரிவுடைச் சரடு,?? என்றம், ௮க்சாதற்ற ஊயை 
யும் இழையையும் தனியாசக்சொடுக்கன் பார்ப்போர்க் கழசன்மையுடன் 
வெவ்வேருகப் பிரிர்து பயன்படாசொழியுமாகலின், பார்ப்போர் யாவரும் 

காழுறும்படி பட்டினாற் சுற்றிச்கொடுச்தாரென்பார், மாணுறப் பரிவு 

டைப் பட்டினாற் பயிலச் சூழ்ச்து,'? என்றும் கூறினர், சவபிரானுக்குத் திரு 
வீடைமருசூர் மிக்ச பிரீதிடிடையதென்பதை, “ஏங்கு முற்றுநின் நியாவையு 
முணர்ச்திர மெங்கள் - சங்கரன் றனிக்கயிலையா மருதிடைச் சார்ந்து - பொ 
ங்கு மத்தரு நீழலிற் பொருந்துறு விசும்பிற் - நுங்க மால்விடை நிறுத்திகின் 
நின்னது சொல்வான்.” எனவும், *இனைய மாதல மகாதியா யிருப்பது ஈம 

கீத - தனைய மாதலம் பரவைசூ ழலெததி ணில்லை - ரனைய மாமலர்ச் சோலை 
யும் வாவியு ஈன்கு - புனைய மீடறு மிசனெழில் பாரெனப் புசன்றான்.!? 
எனவும் வரும் மருதவனப்புராணத் திருவிரு ச்தங்களாலும், மகாலில்கர் என் 
லும் திருசாமமேயன்றி ஏசகாயகரென்னும் இருநாமமும் அத்தலத்தில் வத் 

திருச்சன்றனரென்பதை, “'தேறுபுச ழிடைமருதி லுறையேக சாயசன்றன் 

செய்ய தாளு - மூறுமது மலர்க்கூந்தற் பயமயி லுறையிடமு மோங்கு கல் 

கை - யாறிலகு சடைமுடியு மைம்முகமு சாற்ரோளு மணிமுச் கண்ணுங் - 
கூறுதிற லிருமானு மொருமமுவு மனவரதங் குறித்து வாழ்வாம்,” என ஷு. 
மருதவனப்பு.ராண த்தில் வரும திருவிருத்தச்தானும் தெளிக, (2.) 

ஏற்றபூம் பெட்டியி னிட்டுக், ஈட்டுறத், 
தேற்றமா முத்திரைச் சின்னஞ் சேர்த் இனான்- 
கோற்றொடி யன்னைகைக் கொடுத்தன் காந்தலுக் 
சாற்மலீ தளித்தியென் சன்று போயினான். 

(இ-ள்.] மருதவாணர் அன்பின் ௮ல்வூியையும் சரட்டையும் த்கு 
தியமைந்ச அழயெ பெட்டியில் வைத்துப் பிணிப்பமையமாறு செளிவாகயெ 
மூத்திரை என்னும் அடையாளத்தையும் பொருத்தினவராய் அழயெ வளைய 
லணிர்ச தமது சாயார்கசமளித்த, உமது கணவனுச்கு இதுதான் வலுவுடை 
யத, ஆசலால் இதனைச் சொடப்பீரென்று நீங்கப்போயினர்,--௪ - று,



‘eo  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம், 

முன் பட்டினாற் சுற்றிய அம்மூட்டையை வெறுமனே சையித்றர் 
தால் யாக்ரும் பிரித் துப்பார்க்கும்படி, கேருமெனத் திருவுளத்செண்ணி, இரு 

வெண்காட்டடிசணிங்ச ஏனையோர் பிரித்துப்பாராவண்ணம் அசனை ஒர் 

பெட்டியினுள் வைத்து மேல்மூடி முத்திஜாசெய்தாரென விளச்குவான், 

''ஏற்றபூம் பெட்டியி ணிட்டுச் சட்டுறத் - தேற்றமா முத்திரைச் சின்னஞ் 

சேர்த்தினான்."” என்றும், திருவெண்காட்டடிகட்கு இவ்வூசியினாலும் சரட்டி, 

ஞாலுமே மெய்ஞ்ஞானோதயமாகப் போகின்றமையின், *உன் காச்தனுக்கு 

ஆற்றலீத,'” என்றும், அவ்வாறு ஞாஜேசையம் பிறப்பித்தற்காகவே சாமெ 

முக் சருளியதாகலின், அக்காரியம் நீறைவேறியவுடனே தாம் நீங்னெரென் 

பார், “அசன்றுபோயிஞன்.'” என்றும் கூறினர். இவ்வூசியினாலும் சரட்டி 
ஞாலுமே மெய்ஞ்ஞானோசயமாகுமோவெனின், அற்றன்று, மருசவாணப் 

பெருந்தகையார் இத்தனைகாலமாக இடைவிடாது இச்இருவெண்காட்டடிச 

ஞூடன் வ௫த்திருந்ததால், அவருடைய நோக்கம் பரிசம் பாஉனை மாச்கு என் 
னும் இவற்றால் காளுக்குரசாள் பக்குவப்பட்டு இருவினைநீச்சம் மும்மலபரி 
பாகம் சாற்கரணசுத்சம் ஐம்புலனிலைமை அறுவசைக்குற்ாநாசம் என்னும் 

இவைகளைப் படிப்படியா யடைந்துவக்தாராகலின், இல்வுியையம் சரட்டை 

யும் கண்டவுடனே மெய்ஞ்ஞாஷனேசயமாதற்குப் பருவம் வாய்த்தசென் 
றறிச. ஆசாரியருடைய நோக்சம் பரிசம் பாவனை வாச்கு என்னும் சான்னொ 
லாவே, சட்சுதிட்சை எனவும் பரிசதீட்சை எனவும் பாவனாதிட்சை என 

வும் வாசகதீட்சை எனவும் சதர்விஈ தீட்சைகளாகச் கூறுவர், இவையே, 
நோக்கம் பரிசம் பாவனை வாக்கு நூல் யோகம் என அருகக் கூறுவ துமுண் 

0. ௮வ்காறனுள் யோகததைப் பாஉனையுள்ளட சக்தியும் நூலை வாக்னொுளடச் 
தியும் சாலாகச்கொண்டாமென்ச. இவ்வாறு கொள்ளல் நூன்முரைமையெ 

ன்பதையும் ஆறு தீச்கைகளஞுண்டென்பதையும், :*2தட்டர் இரண்ட இரு 

மேனி யுட்புறம்பாய்க் - சாட்டு மளவே கனாபுரண்டு - கேட்ட - வதிபக்கு 

வத்தார்ச் சகம்புறமென் ரறு - விதிவைத்த இீச்சையா மெண்,”' எனவும், 
பரிசித்தஞ் சிந்தித்தும் பார்த்து மலமாயைக் - கருமத்தை யெல்லாங் கழற் 

றிக் - சரிதாதி- வாதனையாம் போத மயச்சச்தை வாக்சாலே - போதை 

செய்து போக்கிவிடப் போம்." எனவும் வரும் ஒழிவிலொடுக்கத் இரு வெண் 

பாச்சளானு முணர்ச, இவை நான்கனுள் திருகோச்சம் பாவனை என்னும் 

இவ்விரண்டும் அகத்தீட்சை எனவும், பரிசம் வாக்கு என்னும் இவ்விரண்டும் 

புறத்திட்சை எனவும் பெயர் பெறும், இவற்றுள் பறவை தன் முட்டையைச் 
செட்டையாற் பரிசித்தல்போன்று மாணாச்சனைச் கரசரணங்களாற் பரிஇத்தற் 
பரிசதிட்சையென்றும், ஆமை கரைச்சணிருக்த முப்டையைச் சன் மனதிற் 
பரவித்தல்போல் மாணாக்கனை த் தமதருளுருவாகப் பாவித்தல் பாவனாதிட்சை 

யென்றும், மீன் தனது சனையைப்பார்த்தல்போற் றமது மாணாக்சனைச் கரு 

பாகோச்சத்தாற் பார்ப்பது சட்சதீட்சையென்ற ம் கூறவதுமுண்டு, இவற் 

றை, '“மூங்கையா ருயிர்வர்ச்ச மலத்தார் சன்ம கூலமலத் தார்மூன்று மூடை 

யா ரன்றே-தீவ்கமா மெனயூருவாய் ந்து காதன் நிருரோக்காற் பரிசத்தாற்



அறிவறச்சருக்கம். Q(B) 

திகழும் லாக்சாற் - பாவனையான் மிகுநூலால் யோசப் பண்பாற் பரவிவரு 
மவுத்திரியாற் பாசநாச - மேவவரு ஞசவூமவு த் திரியிரண்டு இறஞம் வியன் 

திரியை ஞானமென விளம்பு மாறே,” என வரும் சவப்பிரகாசத திருவிரு ௪ 
தீத்தானுர் தெளிக, (௬) 

பண்டுபோன் ஜிருர்சனன் பரம காயகன்ச 

மண்டுகா தலின்வரு மதிவெண் காடரும்ஈ 
புண்டரீ கத்திருப் பொருகது மாளிகை 

யண்டனைக் காணவென் நணைந்த போ தினில்., 

(இ-ள்.) பரமராயகராகய மருதவாணர் அங்குகின்றும் நீக்டச் சவ 

லிங்சத்திற் பழையபடி கலர்திருந்தருளினர். விசேடி.தச விருட்பச னாலே 
வரு௫ன்ற அறிவின் மேம்பாடுற்ற திருவெண்காட்டடிசளும், தாமரை மலரில் 

வீற்றிருக்கும் இலக்குமி விசு இருக்கின்ற சமது மளைச்சண், சடவுளாசய 
மரு, தவாணரைப் பார்க்க வேணடுமென்னும் எண்ணச்துடனே சேர்ர்சபொ 

முது.--௪ -று, 

இதுசாறும் கிருவெண்காட்டடிகளின் தபோபலச்தினால், ஒரு சாமம் 
ஒருருவம் என்னும் ஒன்றுமில்லாராகெ சிவபெருமான் சமது அருவுருவத் 

திருமேனியினின்றும் பிரிந்து மானிடவுருவர் தாங்இ மருகலாணரென்னுக் 
திருசாமத்துடனெழுர்தருளியிருச்து, அச்திருவெண்காட்டடிகளைச் தமதடிய 

ராச்சக்கொண்டு மீண்டும் பழையபடியே அரவ ச் திருமேனிசொண்டன 

ரென்று விளக்குவான், ''பண்டுபோன் நிருந்சனன் பரம நாயகன்.'"* என் 

றும், அறிவின் மேம்பரடுற்ற அறிஞர்க்கன்றி ஏனையோர்க்குச் சிவபிரானி 
டத்து விசேடிச்த அன்பு தியாதாசலின், ''மண்டுகா தலின்வரு மதிவெண்கா 

டர்,” என்றும், அச்சாவிரிப்பூம்பட்டினத்தின்சண் திருவெண்காட்டடிகளினு 

மேம்பட்ட திருவுடையோரின்மையாலும், அத்தகைய திருவாய்த் தவர்களின் 
மாளிகையிலேயே சதா குடிகொண்டு வீருப்புடன் வீற்றிருப்பது திருமகட் 
இயல்பாசலானளும், 'புண்டரீகத்திருப்பொருந்துமாளிகை.” என்றும், மருத 

வாணராகிய சிவபெருமான் சகலாண்டங்கட்கும் ௮திபனாகலின்,௮ண் டன்? 

என்றும் கூறினர். சிவபிரான் ஒருகாமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லாரென்பசை, 

“திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவடியை - யுருரா மறியவோ 

ரந்தணனா யாண்டுகொண்டா - னொருசாம மோருருவ மொன்றுமில்லாற் 
காயிரர் - திருநாமம் பாடி.ரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.!' என்றும், ௮றி 
வின் மேம்பட்ட அறிஞர்ச்சே சிவபிரானிடச் தன்பு இக்கும் என்பதை, அரிச் 

கும் பிரமற்கு மல்லாத சேயர்கட்குர் - செரிக்கும் படிதீதன்றி நின்றசிவம் 

வர் துஈம்மை - யுறாக்கும் பணிசொள்ளு மென்பதுகேட் டுலகமெல்காஞ் - 
இரிக்குர் இிறம்பாடிச் செள்ளேணங் கொட்டாமோ, என்றும், சிவபெரு 

மான் ௮ண்டங்கட் சதிபனென்பதை, “நஞ்சமர் கண்டத்ச னண்டச் தவர்நா 

தீன் - மஞ்சசோய் மாட, மணியு த்தர கோசமங்கை - யஞ்சொலா டன்னே 

'டுங் கூடி யடியவர்க - ணெஞ்சுளே நீன்றமுூத மூறிக் கருணைசெய்து - தஞ்



௪
 

௧௨௬  பட்டணத்துப்பிரளேயார்புராணம்: 

சல் பிறப்பறுப்பான் நாபபுகழ் பாடிப் - புஞ்சமார் வெள்வளைமீர் பொன்னூச 
லாடாமோ,”' என்றும் வரும் மணிவாசசப்பிரான் மலர்வாச்குகளானு மறிக. 

ஞானம் குருவினி னயக்க காயசன்ஈ 

போனதக் கறிவுருப் புனிக ரான வர 

வாளனைக் கண்டிலார்,வன ௪ aren a Ae 

பானல் வெண் டசளங்கள் பரப்பி னாரா. 

(இ-ள். ஞனாற்குருவைப்போன்று திருவெண்காட்டடிசளிடத்து 

விருப்பமூற்ற தலைவராகிய மருசவாணர், சென்ற திசையை யுணராதவராகய 
பரிசுத்சரான திருகெண்சாட்டடிகள், சேவர்பெருமானாயெ மருதவாணரைக் 

சாணாதவராய, தாமராபோன்ற ஒளியுள்ள கேத்திரங்களினின்றும் சிறந்த 

வெள்ளிய முத்துக்களையொத்த நீர்சதுளிசளைச் சிர்திஞர் --௭ - று, 

மருதவாணர் திருவெண்காட்டடிகளிடத்து அடிமையாக வந்து wa 

வடிசளால் மகன்மைசொளளப்பட்டுக் தற்காலம் ஞானாசாரியராக விளங்கெ 
ராகலின், *ஞானசற் குரவினி னயக்ச நாயகன்," என்றும், இிருவெண்சாட் 
டடிகள் தூய்மையெவற்றீனும் மேம்பட்ட வாய்மையென்னும் அசத்தாட்மை 

யமையப்பெற்றா ராகலின், *'புணிதர்.” என்றும், சவபெருமான் தேவர்களெ 

வர்க்கு மறிதற்கரியசாய்த் சேவாதிபனென யாவரும் வழுதீதற்குரியாராக் 

லின், *வானன்.'' என்றும், மருதவாணர் சென்ற Beyer seri ga 
corés காணப்பெருத தஇிருவெண்காட்_டிகள் பிரிவாற்ராமையால் ஆராமை 

மேற்கொண்டவராகிக் சண்ணீர்விட்டனசென்பார், '*வனசவாள்விழிப்பா 
னல்வெண்டசளஙகள் பரப்பினார்.” என்றும் கூறினர், தூய்மை யெவற்றி 
னும் மேம்பட்டது அகத்தூய்மை யென்பசையும், ௮,ச்.தாய்மை வாய்மையா 

ஊலமையப்படுமென்பதையும், *புறந்துய்மை நீசா னமையு மகந்தூய்மை - 
லாய்மையாற் காணப் படும்," என்னும் இருக்குறளானும், சவபெருமான் 
தேவாதஇிபரென யாவரும் வழுத்தற்குரியாரென்பதை, “தேவர்கோ வறியாத 
தேவ தேவன் செழும்டொழில்கள் பயகச்துகாத் தழிச்கு மற்றை - மூவர்சோ 
ஞளாய்நின்ற முதல்வன் மூர்ததி மூதாதை மாதாளும் பாகத் தெம்தை-யாவர்கோ 

னென்னையும்வர் தாண்டு கொணடான் யாமாக்குங் குடியல்லோம் யாது மஞ் 
சோ - மேவினோ மவனடியா ரடியா ரோடு மேன்மேலுங் குடைந்தாடி யாடு 

கோமே.” என்னும் மணிவாசகட்பிரான் மலர்வரக்கானு மறி, (டு) 

இருவினா ரெங்கணுக் துளங்கிக் காண்கிலார் 

ரிவெருவி?ய யவவயின் விரார்து தாயரு 

மருவினா, பெரியவர் மணிகொள் பெட்டியொன் - 

திருளினா ரூமக்சென, வருளிப் போயினார்ச 

(@-dt) திருவெண்காட்டடிகள் எவ்விடத்தும் இரிந்து தேடினார் 
மரு சவாணலாச். சண்டாரில்லை. உடனே ௮ம்மருசவாணரின் தாயார் ௮௪௪



அறவறச்சருக்கம்: ௧௨௭ 

மேற்றவராய்த "திருவெண்காட்டடிகளிருச்குமிட த்து அதிவினாவாசச் சோர்ர் 
தவராய், பெரியஉராயெ மருதவாணர் இரத்தினங்களினழத்ச ஓர் பெட்டி 
உமச்காகக் கொடுத்தவிட்டுப் போயினரென்றுரைத்து அப்பெட்டியைக் 
கொடுத்துச்சென்றனர்,-- ௭ - று, 

மருதஉாணனாச் திருவெண்சாட்டடிகள் பலவிடங்களிலும் சேடி.ச் 
காணாமல் வருந்தியதையுணர்ர்து அவ்வடிகளின் மனைவியார், sug தலைவர் ' 
இதுகாறும் மருசவாணலாச் சேடியுழலும்படி வாளாவிருர்தோமே, மருதவா 
ணர் ஈம்மிடச்தீர்த இட்பெட்டியை ஆப்போதே ஈமது தலைவரிடம் கொடுத் 

திருர் சால் இவ்வளவு பிரயாசையுடன் மருசவாணனாச்சேடாத, அதிலுள்ள 
விஷயத்தால் ௮மைடிபெற்றிருப்பரே, இத்தனைகாலம் அவர் வருந்தும்படி, 
பெட்டியைச் தீராதிருச்சது பெருமபிழையாமே எனறு இவ்வாறு பற்டலு 
வாக வெண்ணி, ௮௪ அச்சதச்தடன் மிச்ச வேசமாய்ப பட்டினச்சடிசளிடம் 
வந்தனரென்று விளக்குவான், *வெருவியே யவ்உயீன் விலாந்து சாரு 
மருவினார்,” என்றும், அபபெட்டியை ஈந்து, அவரிருக்கும் வெளியிடத்தீல் 
சாமிருக்க அச்சமுற்றவராய் அங்கு நின்றும் நீங்னொரென்பார், அருளிப் 
போயினார்,'? என்றும் கூறினர். (௬) 

எனமொழி யேழையப் பேழை யிர்தனண்௪ 

மனமொழி மெய்களால் வணங்கு மன்பருக் * 

கனைகெழு ிலம்பணி கமல னீந்ததைத்ச 

துனைவினால் விழித்துறச் சோதித் தாரரோ. 

(-ள்.) என்று கூறிய அவர் மனைவியார் அப்பெட்டியைத்சர்சனர், 
மனம் வாக்கு சகாயமென்னும் இரிசரணங்களும் ஒருப்பாடுடையவராய் மருத 
வாணரை வழிபடுகின்ற மெய்யன்பராகிய திருவெண்காட்ட டி.களும், ஒலி 

மேம்பாடுற்ற சிலம்பைச்தரித்த தாமரைமலர்போலும் திருவடிகளையுடைய 
மருதவாணர் தச்தருளிய அப்பெட்டியை, அதிவினாவிலே சண்களைத்திறர் ஐ 

பொருர் தும்படி. ஆராய்ர்தனர்.--ஏ - று, 

திரிகரணசுத்தியுடையோர் செய்யும் வழிபாடே சிவமிரானுக்கேற்பு 
டைத்தென்பதை விளக்குவான், “மனமொழி மெய்களால் வணங்கு மன்ப 

ரும்.” என்றும், வேசமே சலம்பாகப் பாதங்களிலணிர்தவர் வதிசானாசலி 

னானும், ௮௨ரே இட்டோது மருதவாணராய் வந்திரு தசலினானும்''சனை கெழு 
சிலம்பணி சமலன்.!' என்றும், இருவெண்சாட்டடிகள் மருதவாணரைச்சா 

ணாமையாற் கலசசமுற்றுக் சண்களை மூடி விழி£ர்சோர நின்றா ராகலின், 

அவர் மனைவியார் மருசவாணரீந்த பெட்டி இதுவென்று தர்தமாதீதிரத்தில் 

அச்சலக்சம் தெளிர்து சண்களை விழித்து ௮ப்பெட்டியைச் சோதித்சாரென் 

பார், *துனைவினால் விழிச்துறச் சோதித்தார்.” என்.றும் கூறினர். இரிகரண் 

சச்தியுடை யாரியற்றும் வழிபாடே, சிவபிராலனுக்கேற்புடை த்தென்பசையும், 

அவ்வழிபாட்டி ற்சாகவே இச்சரீரம் ஈமச்குச் இடைச்தசென்பதையும், தியா



௬௨.௮ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

னித்தல் வாழ்த்தல் வணங்கல் என்னும் இம்மூவிச வழிபாகெட்காகவே முச் 

சரணங்களமைர் தவென்பசையும்,கையொன்றுசெய்ய விழியொன்று சாடக் 

கருச்சொன்றெண்ணப் - பொய்யொன்று வஞ்சச நாவொன்று பேசப் புலால் 

'சமழு - மெய்யொன்று சாரச் செவியொன்று கேட்க விரும்பு மியான் - செய் 

இன்ற பூசையெல் வாறுகொள் வாய்வினை திர்ச்தவனே,.”” எனவும், “கண்ணு 

ண்டு காணச் கருத்துண்டு நோக்கக் ௧9ர் தருஇப்-பண்ணாுண்டு பாடச் செவி 

yor மேட்சப்பல் பச்சிலைேயா-லெண்ணாண்டு சாத்த வெதிர்நிற்ச வீச ஸிரு 

ச்கையிலே - மண்ணுண்டு போகுதை யோகெடு வீரிர்ச மானிடமே.'? என 
யும் வரும் திருவெண்காட்டடிகள் இருவாக்சானும், “நெக்கு செக்கு நினைப 

வர் நெஞ்சுளே - புக்கு நிற்கும் பொன்னார்சடைப் புண்ணியன்-பொக்க மிக் 

தவர் பூவுநீருங் கண்டு - ஈக்கு நிற்ப ரவர்தமை ராணியே.” எனவும், “வாழ்த்த 

வாயு நனைக்க மட௫ெஞ்சுர் - தாழ்த்சச் சென்னியுர் தந்த தலைவனைச் - சூழ் 

த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே - வீழ்த்த வாவினை யேனெடுங் காலமே," என 

வும் வருர் ஆஞஷடையவரசுக எருள்வாக்கானும், “*வீடு கூட்டுவான் குறித்ததி 

னிமித்தமா விமலனீ தலினம்பாற் - கூடு மாயையை யெனதியா னெனவெ 

ணிச் கொள்வதென் பயமாசை-ராடு போழ்தவை சுழுத்தியிற் புரந்தவ னெவ 

னவனனவாதி - யூடு மூழ்வழி புரப்பனென் றள்ளமேயுடல்கைவிட் டிருப் 
பாயே,”' என்னும் சார்தலிங்கசுவாமிகள் இருவாச்சானும், சிவபிரானுககு வே 

தீமே ிலம்பென்பதை, :'எழுதரிய மறைச்சிலம்பு இடச் துபுறத் சலம்ப வன் 

ப ரிதய மென்னுஞ் - செமுமலரோ டையின்மலர்ச்து சிவானந்தத் சேன்ற 

தும்பு தெய்வக் கஞாத்-தொழுதகுசிற் நடிப்பெரிய விரல்சுவைத்து மைக்க 

ணீர் தளும்ப வாய்விட் - டமுதணையா டையிற்டுடந்தா னனைத்துயிரு மீன் 

கா் தழிச்கு மப்பன்."” என்னும் திருவிளையாடற்புராணத் இருவிருத்சத் 

தாலுர் தெளிக. (cr) 

முத்திரை கவிழலிட் டவிழ்க்து, முட்டறச் 

திதஇர நேத்திரச் சுற்றுத் இர்த்தபின் 6 
குத்தி மொன்றறக்,கொடுத் ச தோர்பொரு , 

ளத்தர லாக்கினா லரியப் பண்ட 2மஃ 

(இ-ள்.) அப்பெட்டியிற் பொறித்திரும் ச முத்தினா £ழேவிழும்படி. 
திறந்து, முழுமை.பும் அவிமும்படி சித்திரமமைச்ச பட்டுவஸ்திரச் சுற்றை 

அவிழ்த்தபிறகு, வஞ்சசமொன்,றமில்லாமல் மருதவாணரீர்சருளிய ஒப்பற்ற 
வஸ்துவான௫, மேம்பாடுற்றசாகிய உண்மையான வாசகதீட்சையின லுண 

மப்படெவதான சிறந்த பொருளாயிருந்தது.--௭ - று, 

காதற்ற ஊசியையும் சாட்டையும் பட்வெஸ்இரத்திற் சுற்தி இசத் 

தினங்சளிழைச்த அப்பெட்டியுள் வைத்த மூத்தினாயிட்டிருந்சாராகிவின், 
அப்பெட்டியைத்திறக்கையில், திருவெண்காட்டடிகள் HUE Hoon ews 

ஏழே தள்ளிவிட்டுச் சுற்றியிருச்த பட்வெஸ்திரத்தை அவிழ்ச்சாரெள்பார், 

(முத்திரை சலிழவிட் டவிழ்த்து முட்டறச் - சத்திர நேச்இரச் சுற்றத்



அற்வத்சருககம க்க 

திர்திசமின்.” சீன்றும், அதனுளிளிருச்ச சாதற்ற wihyn 70 supe 
மரு சவாண்ரருளிய உண்மை வாசகத்தாற் டைச்சக்கூடிய மெட்ப்பய 
விளச்சததச்ச றந்த பொருளாயிருந்சதென்பார், (கொடுத்த தோர்பொரு 

திர வாச்சனொ வறியப்பண்டம்,'! எனறும் கூறினர், (௮) 

ஒடி.வுறப் புன்விழுர தூரறிக கர்முறிர 
திடிபடு காக் யா்இச்,செய்கையர்ப் 

கொடிதச முறுக்குறு மாலுங் கோத்துள் 

வடி.விஞ் மூசியின வாசி சோககஞாஃ 

(இ-ள்) தஇிருவெண்காட்டடிசள வளைவுற்றுப பிளப்புண்டாய நாட் 
பட்டு கூர்மையற்று நசங்குணடு காதற்றதாகி, செயற்கையாயக கூறுதற்கு 
மூறுசசமையாத சசட்டையும் கோச்சபபெற்றுள்ள உருவததாலாகிய ௮வ் 

வூசியின் மேமபாட்டைபபார்சசனா --ஏ - று 

HOA ஏனைய ஊடிகளைப்போன்.று பளபளப்பாய் உளைவின்றிச் கூரா 

மையமைந்து சாதுடை த, சாயினமையினானும, அதற சோத்திருச்கும சரடும் 

செயற்சையானமைர்சசென நுரைததறசேலாததாய் மூறுககேறாத இழைக 

ளாயிருததலினானும், அவவிசணடையம அதசெயமாசப் பாரசசனரென்பார், 

“ஊசியின் வாசி நோகனொ. ' எனருர், (௯) 

சோககிஞா நீககற கெடிது சோககிஞார்ச 

பூக்கமம் சடையினா பொறபு கொககினாஃ 

பாக்கிய மிறு/3வனப பரிக்து கோக்கனொச் 
தேக்கிய வுலகுவிண் டேற ரோகனொச் 

(இ-ள்) அங்வூியைப பார்தசவராயெ திருவெண்சாட்டடிகள் 
அசைப்பார்ப்பதினினறும நீஙகாதவராய் நீடிசச.சாலம் பராசதனர் கென் 

மலர் பரிமளிகசன்ற சடையையுடையவராயெதிலபிசான இருவருளின் 
அழசைப்பார்தசனா. ஈமசகு வேணடிய முததிச்செல்கம் இதுவேயென்று 
விருபய்முறறப்பாததனர். நிறைர்துளள உலகசதினரும சேவர்கஞம் இவ் 

வணமையைத் தெனியமபடி, பார்ததனா --௭ - ற. ர 

அவ்ஞ்சிடிம் அதிற் சோச்துள்ள் ௪ரடும் இன்னவிஷயத்ச ச வீளக்குவ 
டச்ன்று விளங்சர்மையின், திங்விரணடையம பார்க்சததொடங்ெ திருலெ 

ண்காட்டமழு.கள் விடரமற் டர்த்தன்ரென்பா, “நிக்கற பெடி. திோச்சினார்." 

என்றும், சிவபிரான் தமத திருவருளை இவற்றால் விள்ச்சிஞெசென்ச் கருதிய 
தால், ''பூக்சமழ் சடையினார் பொற்பு நோகூஞர்,"' என்றும் இதன்பின் ஒரு 
வாறு ௩௭9 சரடு என்னும் இர்ணடின் பயலும al ep ti Bae, யின் உவகை 
யூற்றகராய், *'பாக்திய மிதுவெனப் பரிச zp கோக்னொ." றும், இத் 

எண்டால் விளையும் 'மெய்ப்பய னிசவெனபுதைத தாமுணா்க்தலாறே, பர்ரி 

கததுள்ள எண்கள் சேவவோசததுள்ளாறும் தெளியவேண்டும் என்லும் 
7



௧௩௦  பட்டணத்துப்பின்ளையார்புராணம். 

கரு,ச்துடன் கோச்செரென்பார், ேக்கயெ வுலகு விண்டேற நோக்கினார். 

என்றும் கூறினர், (௪௦) 

கசாதினூல் போதன் காதிற் கல்வி.நூல் 

போதலைச் குறிப்பினாற் புகன்ற பொற்புமா, 

மேதகு மூலசெலாம் விடுங்கு ிப்புமாஞ்” 
சேதமிப் பாகாம் பாசச் சே சமாம். 

(இ-ள்.) இவ்வூசியின் சாதிலே நூல் செல்லுதல், ஈமது செவியிற் 
சல்வியின் மேம்பட்ட நூல்கள் செல்லுதலைச் குறிப்பாசக்கூறிய உவமையு 
மாகும், மேம்பாடுற்ற உலகப்பற்றுக்களனை சீதம் விசெற்குரிய குறிப்புமா 

கும், பரு துற்ற பாசமென்லும் இச்சரடு உமத பாசத்தின் சே சச்சைச் குறிப் 

பித்த தமாகும்,--௪ - று, 

இவ்வூசியின் சாகல் எவ்வாறு நூல் செல்லினும் பிணிப்புற்றிருக்க 
வில்லையோ அதுபோல ஈமது செவிசளில் ஞானழால் செல்லிலும் பிணிப் 
புற்றிருக்சவில்லை என்பதைக் குறிட்டால் விளக்குவசற்காக இவ்வூசியையும் 
நூலையு் தர் சனசென்பார், 4காதிலூல் போசனங் காதிற் சல்விநால் போத 

லைஃ் குறிப்பினாற் புகன்ற பொற்புமாம்."” என்றும், அன்றியும், அந்.நூல் ௨௫ 

யின் காதிற் செல்லினும் ஏவ்வாறு பர்தப்படவில்லையோ அதுபோல நீ உலச 

விவகாரங்களிற் செல்லினும் பந்தமற்றிருப்பாயென்பசையும் விளச்சுவதென் 
பார், மேதகு முலகெலாம் விடுங் குறிட்புமாம் ?” என்றும், அன்றியும், இவ் 

விழைசள் எவ்வாறு முறுக்கேறுதலா லொன்றுபடப் புணர்ச்து பச்தமுறா து 

தீனிச்சணி பிரிந்திரக்ெ்றேசோ அதுபோல உனது பாசங்களும் இனித் 

தனிச்சணி பிரிந்துபோமென்று குறிப்பால் விஎச்குகன்றதென்பார், “Cag 
மிப்பாச ஈம்பாசச் சேசமாம்,”” என்றும் கூ.றினரெனளூர். சிவபிரான் புகழ் 

கேளாச் செவிகள் பயனிலவாசலிச், நம்காதஇில் கல்விநூல் போதலைக் சாத 

ற்ற வூசியிற் சரடு செல்லுவதற் குவமிசசனசென்றார். இசனை, ஆளா காரா 

ளானாளனா யடைந்துய்யார் - மீளா வாட்செய்து மெய்ம்மையு ணித்லொர் - 

தோளா சசுரை யோதொழும பர்செவி - வாளா மாய்ச்து மண்ணாகிக் கழிவ 

சே.” என்னும் ஆளுடையவரசுச எருள்வாக்சானும், உலக விவகாசங்களூட 
னிருக்கினொம் பந்தமற்றிருச்தல் பெரியோரியல்பென்பதை, ''தருவ Soon 

ஈன்மையு மூழரத் ததையுயர் சழைமேனின் - றுரைக எாதிசெய் கூச்தரிற் 
பிறனை ஈச் சொருமச டவனேவல்-புரித றன்னினைம் பொறிகளாற பற்றிலும் 

பசனிரா சையைநீயுற் - நிரவி னும்பக லிலும்விடே னெஞ்சமே யின்பகலீ 
டெ.ளிதாமே,"' என்னும் சாச்தலிங்சசுவாமிகள் திருவாச்சாலும் உணர்க. (௪௧) 

ஊ௫ிகார் தச்9லை யுற்றுப் பற்றல்போ, 
ஞக்மி லாப்பர ஞான மாற்றலாசஈ 

மாசிலேோ மென்றுகொண் Lone Corn a Gis 
(அப ௭ ம ம) சினா லல்குல வடிவம் 2 பாயினாம்.ஈ



அறவறச்சருக்கம்: Hit dh 

(இ-ள்.) ஊசியானது காந்தக்கல்லைப் பொருர்இப்பிடிப்பதபோன்று 
அழிவற்றதாயெ மெய்ள்ஞான வல்லபத்தால், நாம் குற்றமற்ரோமென்று 

எண்ணி, ஒழிவானது விசேடித்ச மழையினால் அழயெ குலாசாரவுருவம் 
நீங்கனார்.--௭ - று, 

இருவெண்சாட்டடிகள் அச்காதற்றவூசியும் சரமொடய இரண்டு வஸ் 
தஇக்களை விடாது கோக்இயசால், ஊரயானது சாந்தக்கல்லைப் பிடிப்பதுபோ 
ன்று, உறுதியாகத் தம்மைப் பற்றிக்கொண்... மெய்ள்ஞான வல்லபத்தாலே, 
இனி சாம் குற்றங்களினின்றும் விரபட்டோமெனச்கரு இ, அறுதியா மொழி 
வின் மேம்பாட்டாற் குலாசார தருமங்களினின்றம் 8ீங்னெவராயினர் என் 

பது கருத்து. மெய்ஞ்ஜான முதிச்சப்பெற்றோர் குலாசார மூதலிய தருமங் 

களை அறவே விட்டொழிப்பாரென்பசை, “மயா சாரசங் கற்ப விசற்பமு - 

மமையா சாங்குல வாசார மானது - மிமையா தாரும் விடாசவில் வாழ்க் 
கையு - மமையார் தோளி விசெ லாசாரமே” என்னும் தேவிசாலோத்தரத்தா 
னும் தெளிக. (௪௨) 

இச்சைஞா னச்தொழி லிவைச gf F @) 

ரிச்சைஞா னர்கொழி லிவற்று ளாக்கினாட, 
ரச்சமில் புரையுட னாக,வாருயிர்க் 

கச்சனு மவனிடை,யடைச்தொன் ரமுயிஞர்.। 

(இ-ள். திருவெ ன்காட்டடிகள் தமது இச்சை ஞானம் இரியை என் 

னும் இம்மூன்றையும் சிவபெருமானுடைய இச்சை ஞானம் இரியை என் 
னும் மூன்றினுள்ளுஞ் சேர்த்தார். அர்சமற்ற பராசத்தியுடனே உலகெங் 
கும் சிறை*ச சர்வான்மாக்கட்கும் பரமான்மாவாயெ அப்பெருமானுடன் கல 
து ஒன்றாக விஎங்களொர்.--௭ - று, 

தனது இச்சை ஞானம் கிரியை என்னும மூன்றையும் சன்னசாகக் 

6GH, wre செய்சேன் பிறர் செய்தார் என்னது யான் என்னும் இச்ேே 
போதச் செருக்குறாது யாவும் வென் செயலென்னும் பதிகரணம் காய்ச்சப் 

பெற்றுர்க்கு, ௮ல்விச்சை ஞானம் சரியை என்னும் மூன்றாலும் விளையும் 
சுகதுக்கங்களிலவாகலின், திருவெண்சாட்டடிசள் ௮ச்சனீசய sag éamacr 

தமக்கில்வாகுரிமித்சம் தமது இச்சை ஞானம் சரியை என்னும் மூன்றை 
யும் செபெருமானுடைய இச்சை ஞானம் கரியையென்னும் மூன்றட் சேர் 

தீதனரென்பார், *இச்சை ஞானம் தொழிலிவைக எீசனா ரிக்சை ஞானம் 

சொழிலிலைக்கு ளாக்இஞார்.'” என்றும், அல்வாறு இச்சை ஞானம் கரியை 

என்னும் மூன்றையும் தமசல்லவென்று விடுத்தமையின் தமக்சென ஒரசை 
வின்றிச் சிவத்8ற் கலச்சனரென்பார், “பலாயுடனாக வாருயிர்ச் சச்சனா மவ 
னிடை யடைர்தொன் ருயினார்."' என்றும் கூறினர், இவ்வாறு போச் 
செருச்சரார்ச்குச் சுசோதயமுண்டாசாசென்பதை, யான்செய்சேன் பிறர் 

செய்தா ரென்னதியா னென்ஜு மிக்கோணை ஞானவெரி யால்வெதப்பி நிமிர



த௩௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

திகித் - சான்செல்வே நின்றிடவச் தச்துவன்றா னேரே தீனையளித்து முன் 
னிற்கும் வினையொளித்திட் டோடு - ரான்செய்தே னெனும௰ர்க்குத் தானங் 
கன்றி ஈண்ணுலிக்கும் போசத்சைப் பண் ணுவிக்குங் கன்ம - மூன்செய்யா 
ஞானர்சா னுதிப்பி னல்லா லொருவருக்கும் யானென$ம் கொழியா தன் 
நே," எனவும், இவ்வாறு செய்வோர் சிவனிற் கலந்தொன்றாகலின் இவர் 
செயல்களெல்லாம் செவன்செயல்களாஃவே முடியுமென்பசை, **இவனுலட 
விசமசெஞ் செய்த வெல்லா மிதமசெ மிவனுக்குச் செய்தார்பா லிசையு - 
மவணிகஉனாய் நின்றமுறை யேசு னாடி பரன் பணியி னின்றிடவு மகலுங் குற் 
றஞ் - வெனுமிவன் செய்தியெல்லா மென்செய்இ யென்றுஞ் செய்ததெனகச் 
இவனுக்குச் செய்ச சென்றும்-பவமசல வுடனாக நின்ற சொள்வன் பரிலாற் 
பாசகச்சைச் செய்திடிலும் பணியாக? விடுமே,” எனவும் வரும் சிவஞான 
சித்திச் திருவிருத்சங்களானு மறி, (௧௩) 

மறைபெறு வெமுளே மறைந்து கின்றபின்ச 
குறைபற விளளு்சிய கோலம் போலுமாத் 
இறமுறு BT (ping சிவத்துட் புக்கொளிச் , 
தறிவு விளங்கினா TBS வின்பமே,, 

(இ- ள்.) வேதங்களாற் று.திச்சப்பெற்ற சிவமான து சிமச்குள்ளே 
gals abla one, பூரணமாய்த்திகழ்க்த மாதிரியை யொத்த, மிக்க மெய் FHI ஈல்லபமுற்ற தாழும் அச்வெச்திர்குள்ளே புரர்து மறைச் த செரி 
ந். தகொள்ளாச௨ண்ணம் நீரதிச.பானர்த இன்பமுடையவராய் விஏங்இ 
ஞர்.-௭ ௨ று. 

தமக்குட் சவம் மறைந்திருர்தசாலத்தில் ஏவ்வாறு பூரணமாசச் 2வ 
சொருபமாகலே விளங்னொசா அத போன்று, தாம் ௮ச்சவெத்தள் மறைந்த 
இப்2பாது பூரணமாசச் சவசொரூபமாகவே விளங்கி, இவ்வாறு விஎர்குவ தை ஒருவரானு முணரப்படாசவராய் நிர தயானந்த இன்பவடிவாயிருந்சன சென்றபடி, இவ்வனுபவத்தையன்றோ, உடையா Oh om னடுவிருக்கு 
முடையா ணடுவு ணீயிருச்தி - யடியே னடுவு ளிருவீரு மிருப்ப சானா evi யேலுன் - ஊடியார் Oy alas se மருளைப் புரியாய் பொன்னம்பலச்செம்- 
முடிமா முதலே யென்கருச்து முடியும் வண்ண மேன்னின்றே,”? என மணி 
வாசகப்பிரானும், * ரானவனென் மெண்ணினர்ச்கு காடுமுள முண்டாத - 
ருனெனவொன் றின்றியே BGT BOM ths - நானெனலெ ear ~ நில்லென்று 
தானே யெனுமவலாச் தன்னடிவைத் - தில்லென்று கானா மிறை,"” எள மெய்கண்டதேவநாயஞரும், 'ஆசனமு மாதனியு மாய்கீறைந்து Fab may Gort கேகயன் Nant ~ 9 பறிறுச் - சேசனனைச் - சேதனனி 
லேசெலுச்திச் சற்பரத்ச ராயிருப்ப - பேதமறச் சண்டகஉர்ச ளின்று,?? என 
உய்யவர்் த சேவராயனாரும் திருவாய்மலர்ந்திருச்சன் றனர், இவ்வாறு கலத் 
தல் சண்ணொளியும் விளச்கொளியும் சல்தலுச்கொப்பெனச்கூ றவர், அல Geo sun Bus சண்ணொளியைச் சீவனுச்கும் குச்குமவொளியாகிய விளம்



அற்வறச்சருக்கம்: ௩௧௩, 

கொளியைச் சிவச் ஐம் உ௨மையாக்குவர். இவ்விரண்டெ-ஸிகளும் அத் 
விதமாய்ச் கலந்த நிர்கும் நீலை உற்றுநேக்சவல்லாரக்ருப் பிரிதகறிய ௨ா 

ராமையின், சண்ணொளியாய் நோக்குங்கார சர்ணுந்தள்மையே விசேடிச்து 
விளங்குமல்லது விளக்கொளி விசேடித்த விளஈ காமைபோன்று வாகவே 

கோக்குவோர்ச்கு எங்கும் தவபோசமாமவே விளங்குமரலத சிவபோசமாச 

விளங்கா. ௮வ்வாறே வெமாகவே கோக்குவோர்க்கு வரகும் வெபோசமாக 

வே விளங்குமல்லது வேபோதமாக விளஈசா, ௮.லின் திருடெண்க ட்டடி 
கள் கவேபோதச்தை அறவே விட்டுச் சி போசமெய்தினாராசலின, GaCur 

சீத்தா னிஈழ்சற்குரிய சுசதச்கானுபஉர்கள சற்றமின்றி நச திசயானக்ச 
மெய்தினரென்றறிக, (௧௪) 

இன்பமா மதீதமே லிருக்கும் வள்ளலா, 
ரன்பிலா ரலகெலா மசத்துக் காட்டுவ) 

தன்பினு லரனடி யமுத மாகதனு 

சென்பரா லிவர்நல மியம்பொ ணாததே. 

(இ-ள்.) இவ்வாறு அதிதவின்பமாகிய நரதிசயானக்ச ச்திலிருச்கும் 
வள்ளலாராயெ திருவெண்மாட்டடிகள், உலகமெல்லாம் அரிச சியமென்னாம் 

காட்சி பிறந்து ஆசைய றவராய்,மெய்யன்பினாலே சவபிரானத Haan Ow 

ன்னும் ௮முதம்புசி.த்தனேரன்ற பெரியோர்கூ றவர், இத்திருவெண்காட்ட்டி 

களுடைய ஈன்மை இன்னபடியென்று சொல்ல வேலாசதாகும்,--௪ - று, 

நீரதிசயானந்த 'வின்பமெய்தினோர்க்கு நிசதியப்பொருளாயெ சிவ 
பிரான் திருவடியொன்றின்்மேலல்லது ஏனைய அநித்தியமாயுள்ள உலசப் 
பொருள்களெவற்றினும்' ௮ன்புதியாதென்பதை யுணர்சத வான், *இன்பமா 

மதிசமே வீருக்கும் வள்ளலா - ரன்பிலா ௬லகெலா மசத்தச் காட்சிவம் - 

தன்பினா லரனடி யமுத மாக்திஞா ?? என்றனர் இதனை, 4செயலேலா மந 

மாசச் செய்புங் காலச் திகழ்வெலாம் பொய்யாசத் இசழுங் சால-மயலெலர் 
மூறகாட யமையுங் சால மறிளெலாந் சனையறிய ௨ணைர்யுங் சால - மயலவெலர 
மொழிச் தபச வசமாங் சால மனமெலாம் டெரன்பு மயமாக கால - மியலெ 
லாம் பிறப்பொழிய வெகெகு௩ கால மெர்கள் சி௨ளானி௰ரு ளிசையுங் சா 

லம்.” என்றும், இத்தகையோர் பெருமையை எவருமூரைர்க வேலாசசாகு 

மென்பதை, 'முன்றா மறையுள் விபூதியென் றேசொலுங் கூற்றினுக்குப் - 
பொன்று செல்வ மெனப்பொருள் கூறம்உன் பூசுரருர் - சன்று மராமல 

re an sib 8 சாற்றத் தவம்புரிவ - சென்றா லெவர்சி ஞானிசன் மேன்மை 

யிசைப்பவரே..! என்றம் வரும சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் திரு௨ாச்கானுச் 
தெளிக, (௧௫) 

எலிந்தனர் முறிரக்கவு சியினை யேர்தலார் 

செலிரதன றைமுறி;கெளிர்த நீரெனப் 

Gai gon ரிலலறம் பபரிய நாற்படி 

கிறைக்தனர்துறவற கநெறிசொ ணீர்மையே-



௧௩௪  பட்டணத்துப்பிரளையார்புராணம்: 

(டு-ள்) தலைவராபெ இருவெண்சாட்டடிகள் அக்காதற்ற ஊமை 
எறிர் துவிட்டவராய், நீறைவுற்றனயாகிச் சரையுடைபட்டுத் செளிர்தோடும் 
சலச்தைப்போன்று இல்லறச்சை விட்டுப் பிரிந்தனர். மேம்பாடுற்ற ஞான 
தூற்ணெம்சச் தறவறமார்ச்சச்சைச்சொண்ட தன்மையினிரைவுர் றனர்... 
எ-று, 

ஞானதூலிற் கூறியுள்ள அற்வற விலச்சணமெவையெனின், உயிர்ச் 

சார்பு பொருட்சார்பு என்னும் இரு வகைச்சார்பாகயெ Ly piu Oper gid, 

இடைப்பதிறாகிய உடர்பற்றென்றும், சரணங்களாகயெ உட்பற்றென்றும் 
இவ்வாறு பற்.றச்சள் மூவகையாய் விளக்கும், இம்மூன்றனுள் காயத்துடன் 
கரணத்சைச்சர்த்து உட்பற்றென்றும், முள் சொன்னவாறே உயிர்ச்சார்பு 
பொருட்சார்பாகிய புறப்பற்றெள்றம், இவ்விருவகையையும் விதெலே உட் 

மிறவென்றும் புறத்துறமென்றும், இவ்விரண்டனள் அ௮கப்பற்றையேனும் 

புறப்பற்றையேலும் தனியாய் விசெல் Spas ner go, ௮வ்விரண்டை 
யும் அறவே விசெல்தான் துதவென்றம், இவ்விரண்டையும் விடச் தணிர் 
சோர் முன்னர்ப் பறப்பர்றையே விடல்பேண்டுமென்,ற.ம், அவ்வாறு விட 
வே ௮சப்பற்றுத் தானாய் ஈமுவுமென்றம் கூறியுள்ள இவைபோல்வனவே 

யாம், இவற்றை, “இருவகைச் சார்பா மொருபுறப் பற்று மிடையதார் 

கடையுடற் பற்றும் - விரிகரணங்க ளாகுமுட் பற்று மெனத்திரி விதம்விளங் 

இடுமித் - திரிவிதத் இனையுங் சாத்திரங் சரணஞ் சேர்சதியொன் மாக்சொ 

டுட்பற்றும்-வருபுறப் பற்று மெனவிரண் டாக மதிப்பரல் வணர்துற வையு 

மே," என்.றும், இருவகைப் பற்றி லொருவனே ஞானி யெனப்படி.ற் புறப் 

பற்ற சேனு - மொருவுச லிலரு மெ௮ணமப் பெயருக் குரியர்வே சொன்று 

மில் கொடியும் - தரூமிலை மலர்சா யெனினகப் பற்றி றவர்புறப் பற்றையர் 

தணவார் - மருவினு மஃதோ ரொருவர்வே ரன்றீர் மலர்க்கொடி வாடுரு 

வகையே.” என்றும், ''வே.ரறச் கொடிவா டுசலினுட் பறிறை விடுச்சின்மற் 

றையபற்று நேரே-சோருத வியல்பா மசனையே முன்னர்த் தொ?லைக்கவேண் 

டு௨செனிற் கடுமுட் - சாருமோர் கொடியின் இளையனைத் தையுமுன் ற்றித் 

சொழித் தலதத னிடையா - ரோர்.தணி வேர்கொள் எரிதரி தீசப்பற் ரொழி 

த்சலும் புறப்பற்ற துறவே"' என்றும வரும் சார்தலிங்கசுவாமிகள் திரு 

வாச்கானுர் தெளிக. (௧௬) 

விடுத்தனர் விடுகல் விரி க. மொ 
றெடுத்தனர். துணிவுகூர் துறவை யேபெறச 

வடுகதவூ ரம்பல மதனிற் புக்குளார் + 

கடத்துளா னம்பல நண்ணும் வண்ண?ம.௰ 

(இ.-ள்,.) இருவெண்சாட்டடிகள் உயர்வுறற வீடென்னும் முத்தியை 

யடையும்வண்ணம் சமது இருசத்சை விட்டனர், மேம்பாடுற்ற துறவாச்சிர 

மத்தை யடையும்வண்ணம் துணிவுமேற்கொண்டனர். ஆன்ர்சடனமுடைய



அுறவறச்சருக்கம்: ௧௩௫ 

சிவபிரானது சிற்றம்பலத்தை யடையம்வண்ணம், தமதருக்குச் சமீபித்த 

ஓசம்பலத்இற் சேர்ச் திரும் சனர்,--௭ - று, 

நாம் வரித்தற்டருப்பிடமாயெ வீட்டை நம்மதென்றெண்ணுமெண் 

ணம் ௮வியேசமுடையசாகலின், இவ்வீட்டைவிட்டு, எல்லாப்பற்றுக்களை யும் 
விடுதற்குக் காரணமாகிய முச்திவீட்டை யடையவேண்டுமென் றணர்ந்தா 

ரென்பார், ''விடுச்சனர் வீடு ஈல்வீடு கூடமாறு,”' என்றும, நிச்சயமான மெ 
றுப்பென்னும் வைராக்கிெயமுடையார்க்கன்றிச துறவு கைகூடாதாகலின், 

அச்துறவையடைவானெண்ணியலிவர் தணிகென்னும் வைராக்கயெச்சை 

மேற்கொண்டாரென்பார், எடுச்சனர் தணிவுகூர் தறளவயே பெற,” என் 

றும், இத்துறவினாலாகிய படனான முத்நியினபத்சைச் சிற்றம்பல ச இன்சண் 

நாமடைதலுண்மையென் றறிவிப்பான், அவ்வூர்ச்சரு$ஓள்ள ஒர் அம்பலத் 

சடைஈதாரென்பார், “அடுச்சவு ரமபல மசணிற் புக்குளார் ஈடசதுளா னம் 
பல ஈண்ணும் aaron.” என்றும் கூறினர். நாம் வசித்தற் இருப்பிட மாகிய 

வீட்டை ஈம்மசெஸ்றெண்ணுசல் ௮விவேகமென்பதை, '*சாணி மீசெம திட 
மிது வெனமணைக் கருதிமண் ணாகினருய் - சாணி லாய்மட செஞ்சமேயுட 
லிது ஈமதிட மலவென்றாற் - பேண வும்படு மோவிதற் டெமசாம் பிருதிவி 

னைராகப்-பூணி னான்றிருச் சரணமே யயிரசகெலாம் புகலிட மதுதேரே.” 
என்றும், துறவுக்கு வைராக்செமே முககியமென்பதை, “சயல்விழி மனைவி 
warps Suara 6g சீனையென செனவு - மியல்பதா மசுத்த மாதியா 
ருடற்கட் டிசனையா னெனவும்வைச் செணுமோர் - மயலதா மிருளைத துற 
வெனு பொளியான் மாற்றிநெஞ் சகததினை விளசசஞ் - செயலினிர் நூற் 
குப் பெயர் வயிராக தீபமென் றிரைததிடப் படமால்,” எனறும் வரும் சாச்த் 

லிங்சசுவாமிகள் திருவாக்கானும் தெளிக. (ser) 

போர்தபின், சு ற்றமும,புடையிற் சுற்றவேல் 
வேந்தனும், பட்டினம் விளங்கு மேன்மையாற் 

சேர்ர்தனன்ஃமயச்கரறாத் தேற்றர் தேம்றினா, 
ராய்ந்திடி னளவுகாண் பரிய வன்னவே., 

(இ-ள். இருவெண்காட்டடிகள் அவ்வாறு சென்றபிறகு, ௮௨ 

டைய உறவின்முறையாரும் பக்சததிற் குழ, தகொளள, வேலேந்திய ௮வ் 

வூசரசனும் அக்காவிரிட்பூம்பட்டினம் எங்கும் பிரசிச்தியான பெருமையால் 
goose, space. இருவெண்காட்டடிகள் ௮வ்வேர்சன் கொண்டி. 
ருந்த அஞ்ஞானம் நீங்காத தெளிவைப் பலவாரறுகத் தெளிவித்தனர். ௮2 

இருவெணகாட்டடிகள் செளிவித்த ஞானோபதேசங்களாகயெ அவைகளை 

ஆராயின் அளவு கூறுதற்சரியனகாகும்.--௭ - று, 

இவ்வாறு திருவெண்காட்டடிகள் சமதூர்க்கருகலுள்ள அம்பலத்திற் 

சேர்ர்தபோது ௮வருறவினர்சள் யாவரும் ௮வளாப் புடைசூழ்ர் தசொண் 
டார்கள், அவ்வாறு யாவரும் புடைசூழ்ர்து உலகெங்கும் பிரசித்தமானமை



கரி பட்டணத் துப்பிள் ளையார்புராணம்,. 

யைக் கேள்வியுற்ற அவ்வூர் அரசனும் அங்குவர்து சோந்தனன். அதுசண்ட 
திருவெண்காட்டடிகள் அவ்வரசன் கொண்டிருக்கும் மயக்கமரு.த தெளி 
வைத் செளிவிக்கும்வண்ணம் பற்பல ஞானோபதேசங்களைப் புரிர்சனர், 
அவையனை ச்தையும அராயுமிடத்து இவ்வளவினவென்றனாச்சற்கேலாதன 

வாம் என்றபடி, என2வ, அவ்வரசன் தான் கொண்டிருக்கும மயக்கத்தை 

யே முடிவான தெளிவெ ௧ கரு தியிருக்கன்றனனென்ற ணாத திரு வெண் 

காட்டடிகள், ௮ரச2ன மயககமுற்றிருட்பானாயின் குடிகளு cums tum 

சாகலின், முரதி அரசனை த செரிவிசசால அவன் ஆணையினவழி ஈடக்கும் 
குடிகளனைவரும் தெளிவுறுவார்?ளெனச் Hs Hs gn அவனுக்கு ஞானோபதே 
சம் புரிய/சொடங்வெரென்ச, அரசன் தெளியின் குடிகள் செளிவார் என் 
பதை, *௮2சனெவ்வழி முடிகளவ்உி."" எனவும், “மனனனெப்படி மன்னுயி 

ப்படி.” எனவும் வழஙகும் மூதுரைகளாலும, *'குலமகட்குத் தெய்வங் கொ 

முஈனே மன்ற - புதலவர்ச்ரத சட தையுக தாயு - மறவோர்ச - கடிசளே செ 

ய்வ மனை கோர்க்குர் செய்க-ம்லைமுகப பைம்பூ ணிறை,?? என்னும் குமர 
குருபரசுவாமிகள் இருவாசகாஜம செலிச. (௧௮) 

மாயையின் போகமும் திருக்கு மன்னவற், 

காயிபம் பேோதமங மாறறி னஃ 
mb ச « ௩ 

மீதயின வலலவா,யி 30 கெஞ்சினார், 

தாபரர் விருகதனா, துளக்க மினறியெடி 

(@ - a.) அஞ்ஜானபோதமடைரந்திருக்கும் அவ்வசசலுச்கு Waal 
ட்தீது ௮?னகவிதமான ஞானேபதேசககளைத் திருவெண்சாட்டடிகள் புரி 
சீதனர், அவ்வுபதேசங்கள் யாவும் ௮மமனனனுக்குப் பொருச்சமில்லாசன 
வாகக்சண்டு அவனை இகழ்ர்த மனமுஈ௩,டயவராகிய திருவெண்காட்டடி.கள், 
அசைவற்றவராய்ப் பரிசுச்தமெய்தியிருந்தனர்..-ஏ - ற, 

அஞ்ரானமுடையோர்க்கு எத்தகைய ஞானோபசேசமும் பயனுரு 
தென்பது நூ.றறுணிபாகலின், “மாயையின் போசமூர் நிருக்கு மன்னவற் - 
காயிரம் போதமங் காற்றினாஃ - தேயின வல்லவாய்.' என்றும், அதுசண்ட 
இருவெண்காட்ட டிகள் காம் ஏன் வீணே இவரிடத்தில் வசனிச்கவேண்டு 
மென்றெண்ணி அசைவின்மிப் பரிசு.த்தராயிரு சனசென்பார், இகழ்ந்த ரெ 
ஞ்சினார் தூயரா விருந்தனர் துளககமின்றி.” என்றும் சடறினர், இதனாலன் 
னோ தாம் ஞானாசாரியராயிறும் பக்குவமிலார்க்குப் போதிப்பாராயின், அவர் 
அனாசாரியரெனறும், அவ்வாறு பக்குவமுடையோன், சேனை நீறையவுண்டு 
தினை மிட்டுங்கச்குர் தன்மைபோல உள்ளும்புறம்புமாயெங்கும் நிரைந்த 
மவுனமாயிருந்த சவானச்தவெள்ளம் சாருண்ணியச்இனல் தம்பி ஞானாசா 
ரியருபசேசமொழிகளைக் கூறும் காலத்தளவும பணிவிடைசெய்துகொண்டு 
தின்று, அதுவிதுவென்று ஒன்றையும் சுட்டாது பதைப்பறவிருந்து அதனைச் 
கேட்சுவேண்டுமென்றும், அவ்வாறு ௮வ்வாசிரிய ரூபதேசிக்ரும் ஞாோப 
சேசம், இருளுக்குவிளச்குப்போலும் சந்திரன்போதும் சூரியன்போலும்



துறவறச்சருக்கம்: ட ட. கீகள் 

பிரகாசித்து ஆணவவிருளைரிக்தமென்றும், 98 சகைய Gre UC gays 
அபக்குவர்ச்ருப் பயன்படாசென்றும நூல்களிற் கூறியுள்ளன. இவற்றை, 
*முிபாய்போசப் போகப் பொருச்திப் பொருடானாஞ் - சையோச போக 
தரங்கத்இி - னையும் - பரிபாகங் சண்டி பதையாமற் பார்க்குங்-குருவேகாண் 
நானக் குரு.” எனறும், “தேலுண் டுமிழுக் தரட்போற் சிவானர்.ச-மோனர் 
அளும்பி மொழிகாலத் - தேநீன்று - தோனறிடு த போறுமொன்றைச் சட் 
டாறு கேட்பவர்க் - சான்றதவம் வேத மது.” என்றும், “இருளிற் சடரெ 
ன்ன விந்திரவி யென்ன - வருளைக் கடக் ரபரா ஸர்தர் - இருவாக்-சமுதம 
ழை யம்பரச்சொ னன்னிமிசத மாங்கே - மமசையிரா சென்றே மதி 
என்றும், “"உடற்குயிர்போற் சட்கிமைபோ நூசிதூ லொத்து - விடிற்புலிதீ 
பாம்பினில்விழ் வார்ச்சாஞ் - சுடச்சுடினும் - வாழைக்சா காவேதி மட்சலத் 
அக் காசாவா-றேழைக்கா காகாத திது."'என்றும்வரும் ஒழிவிலொகெகத் திரு 
வெண்பாக்களானுமுணர்ச, (௧௯) 

பகம்ச்தனார பட்டினப் பலரும் பண் பிஞான் 
் ‘ ர 

மிகுசதிருச் By உசார் விளம்பு விரெனப் ச 

புகழ்கசனாடமவுனமாம பொறபின் வை னார் ॥ 

Ba tpn sep aeomiQuriss Oa aa 50 4B) oir 9 

(இ - ள்) அம்சாவிரிப்பூம் டட்டிராக்கள்ள பலரும், தீகு.தியான் 
மேம்பாடுற்ற சேச்சுனாமிர நமது இருவெண்காட்டடி கட்கு நீரேனும் கூறு 

வீரென்றுராசதனர். அவ்வாறே அச்சேர் சஞர் இருவெண் காட்டடிகளைப் 
பலவாருூகப் புசழ்ச்தார், உலகில் விளங்கஇியிருந்த ஊமர்களைப்போன்ற 
அகேகரை வார்ததையென்னும் செல்வமுடையலராகச் செய்த இருவெண் 

சாட்டடிகள் மனமென்னும் கிலைமையிலமர்ந்தனர்.--ஏ -ற, 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துள்ள ஏனையர் இருவெண்சாட்டடிகளைப் 
பழையபடியே இல்லநத்திலிருக்கும்படி பலவாறு வேண்டியும் அவர்கட் 

கொன்றும் மறுமொழி கூறு திருந்ததை கோக்க, அவருக்கு மிகப்பிரிஇ 
யுடையவராயும் குணவிசேடங்களின் மேம்பட்டவம। புமுள்ள சேர் சனா 
ரைநோக்கி, நீரேனும் திருவெண்காஃடடிகட்குரைச்சலாகாதா டென்றனரெ 
ன்பார், *பகர்ம்சனர் பட்டினப்பலரும் பண்பினான் மிகுக்திருச் சேர்சனூர் 

விளம்புவீரெனப் புகழ்ச்சனர்.” என்றம், அவ்வாறே அச்கேர்சனார் கறிய 
வனைத்இுற்கும் உச்சரமின்றிச் திருவெண்காடர் மவுனமாயிருந்சனரென் 
பார், ''(மவுனமாம் பொற்பின்வைகஞர்” என்றும், ௮வ்வாறுகையயெ இரு 

் வெண்காட்டடிகள் எத்தன்மையரெனின், அததிகுமுன் யாதோர்விஷய 
மூம் பேசவறியாது மூகர்கள்போலிருந்ச அரேசலமா விசேடமான ஞான 
போதங்களைக் கூறத்தக்க வாக்ன் செல்வமடையக் செய்தகர் என்பார், 
"Hepes மூகரை மொழிச் செல்வராக்இஞர்."” என்றும் கூறினர், அப்பட்டி 

னத்திலுள்ளார் பலரும் தங்கட்குமறமொழிகூரூத திருவெண்காட்டடி.சஸி 
டமிருர்து ஏதேனும் ஒருச்சாரம் பெறுமாறு, அவர்ககுரியவசாயெ சேந்த 
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௧௩௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

eur பிரார்த்கிச்சனர், இச்சசைய விஷயத்தில் இவ்வாறு செய்வதே 

நீதியென்பதை, '*தங்கட் குதவிலர்கைச் சாமொன்று கொள்ளினவர்-தங்கட் 

குரியவராற் முங்கொள்க-தங்ககெடும்-குன்றினாற் செய்கனைய கொங்கையா 
யாவின்பாற்-சன்றினாஜ் சொள்ப கறந்து.” என்னும் சவெட்பிசசாச சுவாமிகள் 

இருவாச்கானும் தெளிக, அன்றியும், பண்பினான் மிகுந்திருச் சேச்தனார் 

விஎம்பு வீரெனப் புகழ்ந்தனர் என்றுகூட்டிப் பொருள்கொள்ளுவாரு 
(part. (2.0) 

மற்றவர் மவுனமும் றுறைர்ச வாய்மையா e 

லற்றைஞான் றெவர்களு மகலடவன்பரைப் , 

பெற்றபே றெளனையென நரசன் பேசினா, 
னிற்கநீ மிருக்கயாம் பெற்ற நீர்மையே2 

(இ-ள்) அத்திருவெண்சாட்டடிகள் அங்கு வார்ச்தையாடிய பலர் 

க்கும் மறுமொழிகூறூது மவுனறிலைமையுற்றிருந்த உறுதியினாலே, அன்று 
அங்விடத்து வர்இிருந்தவர்களனைவரும நிஙகிவிட, அப்போது அங்குவர்ஐ 
காத்திருந்த ௮சசன், $ர் துறவடைச் தசனாலடைக்த பயன யாதென்று வினா 

வினன். அதுகேட்ட தஇிருவெண்காட்டடிகள் நீர் நிற்சவும் யாமிருச்சவும் 
பெற்றுச்சொண்டதன்மையே.--எ-று, 

அரசன் அவ்விடச்திற்குவர்து திருவெண்காட்டடிகளைச் தனித்துச் 

காணவேண்டுமென்று காத்திரு தானென்பார், மற்றவர் மவுனமுற்றுறைச்த 

உாய்மையா லற்றை ஞான் றெவர்களுமகல.” என்றும், அவ்வாறு நீங்யெவுட 
னே௮ரசன் ௮வ்வடிகளிடத்துச் தனித்துச்சென்ற கிட்டி,சுவாமிகாள் நீர்துற 

வடைச்சதனாலெய்தியபயன்றான் யாசெனவி £வினானென்பார்,'அன்பரைப் 

Qu per பேறென்னையென்றரசன் பேசினான்." என்றும், அதுகேட்ட திருவெ 
ண்சாட்டடிகள் அவ்வரசன் வார்த்தையை ஒர் பொருளென மதியாமலும், 
மான்பு தாம் ஞானபோதங்கூறியபோது பயன்பெருது போனதைச்டந்தித் 

தும், செல்வ32மம்பாட்டையும் அஇிகாரமேம்பாட்டையுமுடைய நீர் நிற்ச 

வும் யாமிருச்கவும்வாய்ச்ததே பெரும் பயனெனக் கூறினாரென்பார், :'நிற்ச 
நீரிருச்சகயாம்பெற்ர நீர்மை.” என்றம் கூறினர். ௮சசனது வார்த்சைகளெழு 

தீப்பட்ட திருமுசத்தைக் சண்டபோதே ௮வனது அரசாட்சிக்குட்பட்ட குடி. 
கள் மிசப்பயந்து அதன்படி. நடக்கத் துணிலார்களாகலின், இவர் அத்தகைய 
௮.ரசன் நேரில் வந்தபோதே சற்றேனும்மதியாதஉராய் ௮வனது செல்வத் 

தின் சிறுமையை யுணர்ர்துசெளிந்து துணிந்துகூறினரென்பது கருத்து, 

அரசன் இருமுகத்திந்கே ௮வனது ௮சசாட்டிச்குடிகள் நடுங்கெடப்பார்களெ 
ன்பதை, *'அரையன்வா யரைகள் வரைசரு முடங்ச லதுவரச் சாணின்மற் 
pa@ - டமரையின்வாழ் பவருண் ணூங்கியோர்ர் ததன்வாய்ச் சாற்திய 
முறைசெய்வா ரென்ருற் - கரையில்பே ரின்பச் சரவெமக் கறைசொல் கட் 
டுரை யென்னின்வே றென்னை-யுரையுள வேசா கமமவ ளெனக்கண் னொ 
தீதலா புரிகுவ தல்லால,”? என்றும, அரசசெல்வமும் சறுமையுடைச்தென்
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பதை, *இளமையிற் பிணியற் ரொருகுடை tpt ழிருரில முழுவதும் 
பு.சக்கும்- வளமைபெற் றுடைய மகற்குமெப் பொழுது வருங்கொல்கூற் 

நெனும்பயச் சானு - முளமிகப் பன்றநின் றறையுமேற் புவிமீ துடையரோ 
மற்றைய ரின்பங் - களிமிகுத்' இருப்பர் தெளிவிலா மையின்மேற் காரியங் 

கருதுரூ slr.” என்றும்வரும் சாந்தலிஙசசுவா:மிகள் இருவாக்கர்னும் 
தெளிக, (2.4) 

எனவிசைத் சன்பனா ரியைக் த காலையி 

லனகவம் பலத்துளா னடியர் மேன்மையை, 

நினையவு மரிதெனா நிருபன் கூறிஞன்! ் 

மனையறக் களைஞ2ரா வழக்கம் பன்னுவார்., 

(ட -ள்.) என்றுகூறி மெய்யன்பராகிய இருவெண்காட்டடிகள் சம 

து நிலைமையிற்பொருர்திய போது, மாசற்ற பொன்னம்பலத்தின்௧கணுள்ளா 

ராகிய சிவபிரானுடைய அடியார்களின் பெருமையை எண்ணவும் ௮ரிசென் 

று அரசனுரைத்தனன். அப்போது இல்லறச்தினராகிய இிருவெண்காட்டடிச 

ளின் சுற்றத்தாரனைவரும் வழக்கச்சைக் கூறலாயினர்,--௭ - று. 

சிவனடியார் பெருமையை இற்றென யாவருமுராத்சற்கரிதென்பதை, 

(இிவரலு மறையாலு முணர்வி னாலுர் செரியாத பரன்வெங்கை யரசன் 

றன்மா-சவனாலு மயனாலு மலரி யாலுஞ் சசியாலுங் குருவாலு மமரர் கோவா- 

மவனாலுங் குகனாலு முனிவ சாலு மரவாலுஞ் சுரராலும் புலவ ராஓு-மெவ 

ராலும் வெலற்கருமைம் புலன்கள் வென்ற வெழிலடியார் பெருமைதனை 
யியம்பொ ளுதே.” என்னும் சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் இருவாக்கானும், பெ 
ரிது பெரிது புவனம் பெரிது-புவனமோ நான்முகன் படைப்பு - நான்முக 

ஜோ சரியமா லுச் திவ்தோன்-கரியமாலோ வலைசகடற் றுயின்றோன் - அலைக 
டலோ மூனிகையி லடச்சம்-முனியோ சலசத்திற் பிரந்தோன் - சகசமோ 

வுலஇற் றுமண் - உலசமோ வரவினுக் கொரு தலைப் பாரம் - அரவோ 

வுமையவள் சிறுவிரன் மோதிரம் - உமையவளோ ஸிறைவர் பாகத்தொடுக் 

கம் ஃ இறைவரோ தொண்ட ருள்ளத் தொடுக்சம் - தொண்டர்தம் பெருமை 

சொல்லவும் பெரிதே,” என்னும் ஒளவைப்பிராட்டியார் அமுதகாக்காலும் 

தெஸிீச, (௨௨) 

மன்ன? ஸிவர்பெருங் குடிமை வாழ்வுறத் 

தன்னிகர் மருகளை யிருத்தித்புதாழ்வறப் 

பன்னருர் இருவெலாம்,பரிக்சச் செய்கவென்* 

DI oor oot) esr (Foor 5 HQ Lor சை யாஇயேச 

(ஒ-ள்.) வேர்சசே! வினவுவீராக, இத்திருகுவண்காட்டடிகளின் 

மேம்பாடுற்ற குடிவாழ்க்கை விருத்தியடையமாறு, தமக்குத்தாமே நிசராச 

விளங்கும் இவரது மருகா அவ்வீட்டிற் குடியிருத்தி, குறைபாடின்றி யா 
வர்க்கும் கூறுதற்கரிய இவருடைய ஐஸ்வரியஙகளனை த்சையும் பரிபாலிச்சச்



கட பட்டண த்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

செய்வீராசவென்று ஆலோச தவர்களாய்க் aso, gp Car. Caw 

தின் களிப்புற்று,.-எ - று, ° 

மாமனார்ச்சி தத்திற்கு மைந்தனில்லாவழி மருகனே புரிமனென் 

பது மனுந்தியும் வழக்குமாகலின், மேற்செய்யுளில் “வழக்கம் டன்னுவார்."? 
எனவும், இச்செய்யுளில், *இவர்பெருங் குடிமை வாழ்வுறச் - சன்னிகர் 

மருகனை யிருச்தித் சாழ்வறப் - பன்னரும் திருவெலாம் பரிக்கச் செய்க,"” 
என்றும் கூறினர். மாமனார்ச்சிதச்கிற்கு மருகனே யுரியனாதல் வழச்சென் 

பதை, **தந்தை பிறர் திறவாச் சன்மையினாற் றன்மாமன் - வந்து பிறந்திறக் 

கும் வண்மையினான் - முர்தொருரா - ளேணிக்கு வேளை யெரிச்சான் மகன் 

மாமன் - காணிக்கு வந்.இருச்தான் காண்.” என்னும் காளமேகப்புலவர் வெ 

ண்பாவானு மறிக, (௨௯) 

அரசனுஞ் சுற்றமு மகன்று போயொளி 

யிரவிசேர் மருகனை யிவர்க்கு மிரரென, 

a feos rQeru திருச். திரை, மைஈதன் முங்கினான்? 

புரையிலா விழுதுலிட் டன்ன பொறபிலுன்ச் 

(@- ar.) அப்பால் அவ்வேர்சனும் உச£வினரும் அங்கு நின்றும் செ 

ன்று, குரியப்பிரகாசத்திற்கு ஒத்ச இ௨ரது மருசரை இச இிருவெண்காட்ட டி 
கட்கு நிசரென்று சறப்புக்சளியற்றி அம்மனையிலிருக்கச்செய்தார்கள். அழ 
குடையவராகய அம்மருகர் குறைவற்ற ஆலவிருட்சம் விழுதுவிட்டதபோ 

ன்று அவ்வாழ்க்கையின் பாரத்சைம் தாக்கினர்..-௭ - று, 

இச்சகைய பெருஞ்செல்வத்திற்குரியயனாவோன் சாழுச்திரிகாநூ 

விற் கூறியுள்ள இலக் சணமகசாமைந்த எழிலுடையவனா யிருர்கவேண்டுமாக 

லின், ஒளி யிரவிரேர் மருசனை.' என்றும், அச்செல்வமனை ததும் அவனுக் 

சே யுரிமை.பு டைத்தென்பசற்கேற்ற சாசனங்களும், அத்திருெ ண்காட்டடி. 

களின் விவசாரங்களனைதீசையும் அவனே ஈடததேண்டியதற்குரிய கன்ம 

கூர்த்த கிச்சயமும், அம்மூ-ூர் தத்தில் நடத்தவேண்டிய இரியைகளும் 

குறைவின்றி ஈடாத்நினரென்பார், 4வரிசைசெய் திருத்தினார்.” என்றும், ஆல 

விருட்சம் அடியற்றுப்போசையில் அதன் விழுது ௮ம்மராச்தை விழவொட் 

டாது தாங்குவத்போன்று, இிருவெண்காட்டடிகளின் குடி௨ாழ்க்கை ஆதர 

வற்றதாயெ காலத்து இமமைர்சன் தாஙகினமையின், “'புரையிலா விழுது 
விட்டன்ன பொற்பினான்.'' என்.றம் கூ ரினர். விழுதுவிட்டன்ன என்றமை 

யின், மரங்களுர்குட் பெரும்பாலும் விழுதுவிடல் ஆலமரமொன்றேயாக 

லின், ஆலவிருட்சம விழுதுவிட்டதபோன்ற எனப் பொருள்கூறினாம். விழு 

அவிட்டன்ன பொற்பீனானென்று கூட்டி, அழகென்பசதொன்றே பற்பல 
அவயவங்களாய் விழுதுவிட்டதபோன்றவன் என ப்பொருள்கூறுவாரு மூர். 

அங்காறு கொள்ளின் இருவெண்காட்டடி களுடைய செல்வத்தைத் தாங்னெ 

@r3 ச்பசற்கு விசேட்மின்னமயை யறிக, (௨௪)
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இவன்?றர் இ ப] துழி;யழுக் து கற்பி % 

ணவம் பனை மனைவியார் காமு, சகாடொறுர் 

தவம்புரி குவனெனை ௧, கனிவெண் காடருச் 

BOUT NG டறவழி சாட்டி யொடடினாரு 

(இ-ள்.) இம்மருகர் இவ்உண்ணம் சிரப்புற்றிருச்குங்காலசீ௪, கறி 

பிற்சிறக்ச விசோசமான அலா காரமமை/*த திருவெண் காட்டடிஈளின் பனை 

வலியார் வீட்டினின்றம் வெளிக்கொண்டு, சாழும் இனக் தாரம் தஉம்புரிவே 

னென்.றரைச்ச, ஒப்பற்ற திருவெண்காட்டடிசளும சினர்து அறவே நிக்கும் 

படி வீட்டிற்கு வழிசாட்டிச் துரத்தினார்.--௭ - று, ் 

கட்டற வழிசாட்டி யோட்டினார் என்பதற்கு, திருசெண்சாட்டடிசள் 
காருணிய கூரர்த்சியாசலின், மனைவியாராடைய பந்தபாசங்களும் இல்லாச் 

திருந்கவண்ணமே நீங்கும்படியான ஒர் மா£ச்கச்சை யுடசேசித்துத் துர்தி 
ஞர் எனப்பொருள்கோடலுமொன்று. பிறவியறதசற்பொருட்டுத் தறவினை 

யடைர்தோர்க்கு இச்சரீரச்சைசசுபர்த இரிசலே பெருபபர் சமாசலின். ௮ச் 
சரீராபிமானத்தானேர்ந்த மனைவியாதிய பர்தபாச£ களைச் சைப்பற்றுவரோ, 
பற்ரு.ராகலின், தம்மைப் பின்றொடர்ந்ச மனைவியின் பரதம் ௮றவே ஓழி 

you நீக்கெ அ. ரததினாரென்க. பிறவியறுப்பார்க்குச் சரீரமே பெரும்பா த 

மென்பசை, *:மற்றர் தொடர்ப்பா டெவன்சகொல் பிறப்பறச்க - லுற்ளூர்க் 
குடம்பே Hos.” என்னும் தஇிருக்குறளானும் செளிக, அதற்ச்கத் தணிந்த 
ஏனையரும் இவ்வாறே மனைவியைத் த ரச்தினரென்பதையும், இம்மனை வி 

மக்கள் மூசலியோர்ச்கு காமோர் துணையன் ற, சர்வான்மாச்கட்கும் சிவபிரா 
ஜொருவசே தணையாயவரென்று தணிஈதாரென்பசையும், “அசமசதின் 
விதி சவறா தறைக்சனைநீ வீவேடுயே யாவா யானுரச் - ேசமூதற் பிரபஞ்ச 

மதனினசை வி? ஐஒவனஞ் செல்லா நீன்றேன் - நாகமுலை யாயெனுரை 
தடுத்சலுன்றன் விரதமல நாசென்னிற் - போசு தியென் றவளைவிடுச் தேதி 

லாப் போலான்று போகாநின்ரன் ? எனனும் குமாரதேவர் திருவாக்கர் 
னும், 1*நவிலி ஸிம்மனை மச்களுக் கொருதுணை-மாமல கி$லயென்றே - சவலை 
யுற்றரன் ரூண்மறர் தனை.புனைக் காலஞா கொடுபோகிற் - குவல ய்தடைக் 

இவ்னாரர் டொறும்புரக் இிவையோ குறிக்குங்காற் - சவலை நெஞ்சமே சிவ 

லா இயிரச்ரூயிர் தானுமோர் துணையாமே,"' என்னும் சார் சலிங்கசுவாமி 

கள் திருவாச்சானும் தெளிக. (2.6) 

தங்கையா ரிற்புக நடாத்தி விட்டபின், 

மங்கலம் சேந்தனார், மனங்க மாக் துவிழ்ச், 

செெங்கணா யகென விழைஞ்சிப், பின்னரும் , 

| பற்கயச்சேவடி Gig. Fg பன்னுவார்,ர 

‘ “(௫ -ள்.) இங்வண்ணம் தமது மனைவியார் வீட்டிற் சேரும்படி டச் 

இத்தியபிறறு, பொலிவ ற்ரோரா௫யெ சேந்சனார்நாயஞர், திருவெண்காடறிடம்



௧௪௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராண£ு: 

OH OTA) TESS FLO | இீழேவிழுர்து எங்கள் தலைவரேயென்று பணிர் த, 

மீண்டும் தாமரைமலர்போன்று வர் த நிறமுள்ள இருவடிகளைப் பிடித்துச் 
சொண்டு விண்ணப்பிச்னெறனர்..-ஏ - று. 

சேந்தனார்சாயனார் திருவெண்காட்டடிகளிடம் மந்திரியாராச விருந் 

மையானும், ௮வது மெய்யன்பின் தன்மை இத்தன்மைத்சென ஈன்குணர்ர் 
இருர்தமையாலும் ௮வரைவிட்டுப்பிரிய மனர் தணியாமல், ௮வர.து திருவடி 

களை விடாது பற்றி விண்ணப்பிக்சகலாயினரென்க. தமது தலைவர் ௪றவடை 
சற்கேகுங்காலத்து மச்.இரிமார் பிரிவாந்ராமையாற் கரு த்தருகச் கலங்குத 
லிபல்பென்பதை, அலது நீயேது னவனியுங் சாப்பற் றவச்தி2ல யலைந்தி 
டம யாமுஞ் - சலனம தூறுவே மித்தகை யெமைநீ தவிச்சவிட் டேகுதல் 

கடனன் - நிவடெ வெமச்£ தருளென வமைச்ச ரியம்பிட வரசனும் பார்த் 

தே - யுலகமெய் யெனவெண் ணுறமதி யுடையோர்ச் குரைப்பினு மூணர் 

வுதி யாதால் '' என்னும் குமாரதேவர் தஇருவாக்கானும் தெளிக. இச்சேர்ச 

ஞர்காயனார் இருப்பல்லாண்டு இருவாய்மலர்ந்தருளி யிருக்கின்றனர். ஆது 
இருவிசைப்பாவுடன் சேர்ச்திருக்சின்றனர். (௨௬) 

எனையுமீ டேற்றுத லெர்ச ஞான்றுகொன்/ 

மனையறம் புகுத2வா, மன்று ளாடலை 
நினைவினி னிறுத்தவோ,கிகழ்த்து விரென, 

வனையவர் கருத்தினுக் சகமைந்ச செய்சென்றார்£ 

(இ-ள்) அடியேனையும் ஆட்கொள்வது எகந்தக்சாலமோ £ இல்லறத் 
திற் சேரவோ : பொன்னம்பலசதில் ஈடராஜப்பெருமான் புரிந்தருளும் 

ஆனச்தச்சாண்டவச்சைச் சசா சிர்திச்தச்சொண்டிருக்கவோ? தஇிருவாய்மலர் 

ந்தருள்வீரென்று விண்ணப்பிச்ச, அதுகேட்ட இருவெண்காட்டடிகள் உம 
செண்ணச்திற் கெது பொருச்சமானதோ ௮சைப்புரிவீரெனத் தருவாய் 

மலர்ச் தருளினர்,.4௪ - று, 

இல்லறச்திலிருப்போரும் சதா ஈடராஜப்பெருமானது ஆனர்தத் 
தாண்டவத்தைச் சிர்.இத்திருப்பார்களாயின், அச்சாசகத்தால் அவ்வானர்தச் 
தாண்டவத்தின் சிலம்பொலி தனர்தோறும் அ௮௨ர்கள் பூசைமுடிவிற் கேட் 

கப்படுமென்பது நூற்றுணிபாசலானும், ௮வ்வாறே சதாதியானித்துச்சொண் 
ஓ.ருந்து சேரமான்பெருமாணாயனாரும் தினந்தோறும் ௮ச்சிலம்பொலியைக் 

கேட்வெர்தாராகலானும், இச்சேர் சனாரும் பின் இிருச்சிற்றம்பலச்செல்வருக் 

குச் களியமுது படைத்தாராகலாலும், ௮ப்பெரு மானிடச்துத் தமக்குள்ள 

பேரன்பை அசாரியராகய திருவெண்காட்ட்டிகட் சறிலிப்பான், மனையறம் 

புருத்வோ மன்று ளாடலை - நினைவிணி னிறத்தவோ,'' எனச்கூறினரென்க. 

சே. ரமான்பெருமாணாயஞார் நிசமும் சிலம்பொலி சேட்கெர்சாரென்பசை, 

“வாச் திருமஞ் சனம்பள்ளித் தாமஞ் சார் ச மணித்தூபச்-தேிற் பெருகுஞ் 
செழுக்தீப முதலா யினவும் இருலமுது - மீசர்க்கேற்ற பரிஏினா வர்ச்சித்ச



அறவறச்சருக்கம்: ௧௪௩ 

ரள செர்சாளும்-பூசைக் சமர்ந்த பெருங்கூத்சர் பொற்பார் சிலம்பி னொலி 
wef gent.” என்னும் ௮அருண்மொழித்தேவர் அமுசவாக்சானும், guess 
தாண்டவச்தைச் சதாதியானிப்பவர்கட்குச் சிலம்பொலி கேட்டுமேன்பதை, 
%ஒசையெலா மற்று லொலிக்குர் திருச்சிலம்பி- னோசை வழ்யேசென் ரொ 
தீதொடுங்கி - லோசையினி - னந்தச்தா னத்தா னரிலையட னம்பலத்தே - 

வந்தொத்தா னச்தான் மூழ்ர்த."' என்றும், சேச்சனார் களியமுது நீலேதித் 
தாரென்பசை, ''அவிழ்ர்ச தணியி லவிழ்ர்ச வவிழ-யவிழ்ர்ச மனத்தா லவி 

ழ்க்க - வவிழ்ந்சசடை - வேர்சனார்க் இன்னமு£த மாயிற்றே மெய்யன்பிற் - 

சேர்சனார் செய்த செயல்,” என்றும் வரும் உய்யவக்த சேவகாயஞார் திரு 
வாச்சானும் தெளிக, இச்சேர்சனார்நாயனார் மேற்கூறிய சாதனச்திற் சாதி 
யராயிருக்கன்றமையைச் திருவெண காட்டடிக ஞணா்க் இருக்கின்ற ராகலீன் 

அத்சகையார் இல்லறத்திருகசினும் துறவறத்திருக்கனும் ஒன்றே என்னும் 
கருத்துடையவராய், “கருத்தினுச் கமைந்த செய்க,” என்றனர். இச்தகை 

யோர் எவ்வற்த்திருக்கும் தியானத்ழைச் கைவிடாராகலீன் ஓர் பற்றுமின் 

றிப் பற்றற்றவராகவே விளங்குவொன்பதை, “வீட்டிலே சென்று வினை 

யொழிந்து நின்றிடிலென் - ஞூட்டிலே நல்வினைகள் செய்திடிலென் - கூட் 
டில்வாள் - சாத்தியே நின்றிலேயேற் றக்கனார் வேள்விசெய்ச - மாச்திரமே 

யாங்கண்டாய் வந்து,'? என்னும் உய்யஈர்ச சேவகாயனார் திருவாக்கானும், 

“துயிலினும் போகினு நிற்இினும் வீழினுஞ் சொல்வினுமொன் - றயிலினுங் 
காணினுங் கேட்பினும் வாழினு மல்லலொடு - பயிலினுஞ் சோரினும் தே 
றினு நீச்கினும் பற்றினும் பொய் - குயிலினுஞ் சோம்பினு நிற்சட வேனென் 

கைக் கொற்றவனே.” என்னும் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் இருவாச்கானும் 

Ve. (௨௪௭) 

பக்குவக் குறைவறு பண்ப ராகலா, 

லக்கணம் விடைகொளா வகன்று,தகம்மகம் 

புக்கனர், முக்கணான் புனிச வன்பரு, 

மிக்கஞா னக்களை விமலாவின் வாழ்குவார். 

(ட-ள்.॥ சேக்தனார் பரிபாகச்குறைவற்ற தன்மைய ராகலின், அர் og Core 

மே திருவெண்காட்டடிசளிடம் விடைபெற்று அங்குகின்றும் நீங்கத் தமது 
மனையிற்சேர்ந்சனர், இரிநேத்திரகாரியாகிய சிவபிரானுடைய மெய்யன் 

பினராயெ இருவெண்சாட்டடிகளும் மெய்ஞ்ஞானத்தின் பாகுபாகள் மேன் 
மேல் விர்த்தியாகும்படி. வாழ்ர்திருப்பாராயினர்.--௭ - று, 

சேச்தனார்சாயனாரும் பரிபாகம் மேம்பட்டவராகலின் இருவெண்காட் 

டடிகளிடம் மீண்டும் யாசொன்றும் வினவாதவராய்த் திருவெண்காட்டடி 
களுடைய திருவுள்ளச்படை இதுதானென்றுணர்ந்து தம்மசத்திற் கேத் 
சமது சாசசப்படி சிவச்தியானத் இருந்தன ென்பார், பச்குவக்குறைவறு 

பண்பராதலா - லச்சணம்விடைகொளாவகன்று சம்மசம் புச்சனர்.'” என் 

றும், திருவெண்காட்டடி.கட்கு மெய்ஞ்ஞானசத்தின் பாகுபாகெளா௫யே எம்கும்



௧௪௧௪ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

சிவமாய்க்காணுசல் சுகதுச்சம் சமமாய்ப் பார்த்சல், உ௱வபகை ஒன்றாக 

காடுதல் என்னும் இலையா£ஏம் மேன்மேல் லிருத்தியாயின என்பார், “முக் 
கணான் புனிதவனபரு - மிச்சகஞானம்ிளே விளைவின் வாழ்குவார்.!” என்றும் 

கூறினர், பரிபாசமுற்றவர்களின் தன்மை இச்தகைச்தென்பதை, “ 'தேனுன் 
டுமிமுக் திறம்போற் சிவானந்த - மோனம் துளும்பி மொழீ காலதீ- -தேரின்று- 

தோன்றிருது போலுமொன்றைச் சட்டாது கேட்பவர்கட்-சான்றதவம் வேச 

மத,” என்னும் ஒழ்விலொடுக்கச் திருவெண்பாவாலும், ஞாஜேச்யமான 

போது மேற்கூறியகுணங்கள் மேன்மேலும் அபிவிர்சதியாமெனபதை, 

“gargon லேூப் பிச்ரை ஈண்ணியே மனைச டோறு-மகமகிழ்ச் தங்கை 
யேற்றே யங்விடத் தருந்தி யாங்மே-செகழுளோர். பேயென் றெண்ணிச் 

'இரித்திட சராணமினறி-யிகபரத் திக்சை யற்றே யேகா யுலாவ லுற்முன்,? 
என்றும், 'தோன்றிடு மூலக மெங்கே தோன்றிட மென்ன சோகி$த் _ 

தோன்றிட கீனைவி லெனறே தோன்றிய கனைவு சாலம். சோன்றிடு மிடத் 
தைப் பார்ச்தூச் தோன்றிடுர் கொருபத் தென்றே-போன்றிரஞ் பொருள் 

களெல்லாஞ் சொரூபமே யென்று ஈண்டான்.” என்றும் வரும் குமாரதேவர் 

இருவாக்காலும செளிக, (௧௮) 

தா sea gan மனைலிழசீய், தனைய ராமவர்ச 

மிகுமுயி ராய்ச்சிலம் விரவுந் தொண்டே 

புகுமுற லாயுறப், பூமேன பாயலா, 

நகைமலர்ப் பள்ளி2ம னயர்து ஈண்ணுகா எட 

(@- ள்.) மேம்பாடுற்ற சிறந்த தமது மனைவியாரும் தாயாரும் மைச் 
தர்களும் ஆய அவர்கள், விசசடித்த ஏனைய சேர்களாகவும், Hass er 

'சலந்தமெய்யன்பர்சளே தம்மிடம்சேரும் உறவினர்சனாகவு மிருக்கும்படி, 
பூமியென்னும் மிருதுவான படுக்கையாகிய ஒளியுள்ள புட்பசயனத்தின் 
மேல் விரும்பிப் பொருர்தும்சாளிலே.--௭ று, 

மனைவி சா.ப் மைர்சரென்னும் இவர்சளிடத்தச் சமதுறவினறென் 

னும் சிறப்புநோக்கமின்றி, ஏனைய €வர்களிலிஉர்களுங் கலச்தவர்களாகவே 

ஃபொதுகோச்சமுற்றும், சிவஞானத்தாற் சிவத்துடன் கலர் தமெய்யன்பினர்க 

ளே தமதுறவினர்களென்று அவர்சண்மீது சிறப்புசோச்சமுற்றம், பூமியே 

மிரு துவானபடுச்கை யென்றுரைக்கத்தக்ச புட்பசயனமாகக் கொண்டும் வாழ் 
ததிருந்கசனரென்றபடி, wad sri மைர்தரென்னும் உறவினர்களிவர்ச 

எல்லரென்றும், சிவபிரானே பிதாவும் உமாதேவியே அன்னையும், மெய 

பறிவே இன்பக் தருகலான் மனைவியும், முத்தியின்பமென்னும் அமுதை 
பூட்தெலால் 'மைகதனுமாமென்றும் தெளிச்சனராசலின், இவ்வுறவின 

னப் பொதுவாசக்கண்டனசென்றார், இதனை, “Seow gr fen oC ws தாதை 

மற் றவன்பான் மின்னெம தன்னையன் னவரை&-சடையரே மறந்து துறர்த 

 தான்ன்றோ கடும்பவ விடும்பையற் றனமிவ் - வடை வுணர்ர் இலைபோன்றுட 
விதற்கேது வாய்வரத் தாய்பிதா வெளநகெஞ்-சுடைவுரறா கின்றாய் பவந்தொ



அுறவறச்சருக்கம். ௧௪௫ 

நிவ்வணழமுற் நளவுயிர்ச் களவியா துரையே,” எனவும், *தனசசச் தசலர் 
இருந்துபே ரின்பர் தருசலான் மனைவியுர் தன்பா-லினிததித் தொருசன் 
வினையொழித் தசையா இருச்திவீட் டமூதரத் துதலா - லுனவருஞ்! சுசன் 
மொருவனுச் கவனூ செயமா யெழுந்தமெய் யுணர்கே-பினையில் தன்றி மனை 
௬௪ ரெனயாம் பேணிராட் கழிப்பதும் பிழையே.” எனவும், இவென்டியார் 
களே உறவினராமென்பதை *'விருப்ப மாயிது கேட்டிசன் னெஞ்சமே விம 
om காளல்லார்-பொருப்பு சேர்தனஞ் சொரியினு மகர்சணோர் புள்ஓுனித் 
துணையன்புர்-இருப்பி டேலரன் ஜொழுமபர்தந் சொழும்டனாய்சத் திரிந்தவர் 
பணிசெய்தீண் - டிருப்பை யேன்மிக நல்லையிச் சொல்லைஈம் பில்லையேற் 
பொல்லாயே,"' எனவும்வரும் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் திருவாச்கானும், பூமியே 

மலர்ச்சயனமாசச் கொள்ளல் துறவினரியல் பென்பசை, *பூவணை யாகி வா 
னம் பொருந்துமேற் கட்டி, யாடுத்-திவம சாட யிந்து செங்கதிர் வீசங் காற்ற- 

மேவுசா மரம தாஇிவீடுதலை மனைவி யாூக் - கேவல மின்ப மாடுக் எெர்ச்சி 

யாய் நின்றான் வேந்தன்,” என்னும் குமாரசேவர் இருவாக்கானும் தெளிக () 

HIP OSE gio LIT யசங்க டோறும்புக் 4 

Oa ween wader, Ssh Cho Garis 

பொகிகொளி வணிகர்காம் பொருது மானத்தாற் 

றங்களு ரனமிடற் றடைசெய் தார்களேடி 

(இ-ள்.) அங்குகின்று நீங்கிச்சென்று வீ௫ெளொலவ்வொன்றினும் 
பிரவேசித்து, ஏங்கள் சலைவராகிய சிவபிரர்னைப்போன்று பலியேற்றப் 

புசிப்பார், விசேடித்த கீர்ச்திவாய்ர்த எனையவைூயர்களனை வரும் ச&/யாத 

வர்களாய் மானமேலீட்டால், சங்களஞூரில் திருவேண்காட்டடிகட்குப் பிட் 

சையிடுதலைச் தவிர்ச்தார்கள்.-- எ-று, 

துறவிகளாயுள்ளார் ஒரிடத்திர்ருனே புச்தச்கொண்ழருப்பார்களா 
யின் அவ்விடத்தின்மீதும் அங்குவசிப்பஉர்கள் மிதம்பற்றண்டாமெனவுணர் 

ந்து ஒரிடமின்றிப் பலவிடங்களினும் பலவீெளினும் இரர்துபுசித்தலே இய 

ல்பாசலின், தருவெண்காட்டடிசளும் பலவிலங்கடோறஞ்சென்று யாட் 
அப் புசித்துவக்கனரென்க. துறவிசளியல்பித்தன்மைத்சென்பசை,!'பொருக் 
திவா ழிடமொன் முற் பொருக்இடும் பந்றென் றென் ணி-யிருச் இல ஜோரி 
ga மெங்கெங்கு மொருவ னாகத்-இருர் திய சமாதி விட்டுத் இிரும்பிடா 
துறைக்ச வுன்னி-யிருச்திரு் திடங்க ளெங்கு மேகமே கோக்ூ நின்றான்.” 

எனவும், “ஈகர்சனி Cab பிச்சை ஈண்ணியே மனைக டோறு - மகமகிழ்ர் 
தங்கை யேற்றே யவ்விடத் தருர்தி யாங்கே-செகமுளோர் பேயென் றெண் 
ணிச் சிரித்திட நாண மின்றி- யிகபரத் இச்சை யற்றே யேகனா யுலாவ 

லுற்றான்.” எனவும்வறாம் குமாரதேகர் திருவாச்சானுமறிக, சிவபெருமான் 

பலியேற்கின்றமையின், ''அண்டானெவ்வழி ஆடிமையவ்வழ்?? என்னும் பழ 
மொழிக்ணெங்கச் திருவெண்சாட்டடி களும் பலியேற்கத் தொடங்கெ ரென் 
பான், 'ஏங்கணாயசீ னெனவிரச்தருந்துவார்,” என்றனர். சிவபெரு மான் பலி 
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5௪௬  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

யேற்றனரென்ப்தை, அம்பலத்தே கூத்தாடி யமுதுசெயப் பலிதிரியு-ஈம்ப 

னையுர் சேவனென்று ஈண்ணாுமது வென்னேட'-ஈம்பனையு மாமாகே ணான் 
மறைக டாமறியா-வெம்பெருமா னீசாவென் றேத்தினசாண் சாழலோ.'' என் 
லும் ஆஞடையவடிகளருள்வாச்சானு மறிக, இருவெண்சாட்ட்டிசள் ௮ல் 
வரில் மிச்சசெல்வமும் சக்க£ர்ச்தியமுடையவராய் வாழ்ந்சாராசவின், அத் 
கையோர் இச்சால் இல்லங்சடோறுஞ் சென்றிரத்தலைச்சண்ட அர் மர 

Serr au ஏனைய வணிகர்கள் மானமீச்கூர்வாராய்,திரு? வண்காட்டடிகட்கு 
வேண்டியவரையில் ஈல்வார்ச்சைகூறி இல்லறத்தில் முன்போலவே இருச்ச 

வேணடியும் அவ்வடிகள் அவர்கள் வேண்டுகோட்டணெங்காமையின் அரி 
Lg வெறுப்புற்றவர்களாக, அவ்வூரிலுள்ள தங்கள் மரபினர்ச்செல்லாம்; 

் இன்று முசல் திருவெண்சாடருக்குப் பிட்சையிடாதொழிவீர்களாக,”' எனச் 

கட்டளையிட்டுச் தடுச்சார்களென்றுணர்த்துவான், “சங்களுரனமிடற்றடை 

செய்தார்சள்."” என்றனர், (௬௦) 

அடைவிலா வாலமிட் டப்ப மெய்ப்பயங் 

கொடுசமைத் துடன்பிறக ௪வள்கொ 18.5 Sassy 

கடுவிட னடியவர், கடுக வாங்கினார்; 

முடிபொரு எதிலொ மார்க்சு மாக்களேடி 

(இ. -ள்.) இனி விளையப்போகும் விஷயம் அறியாச மூர்க்கர்களான 

ஏனையவர்கள், பொருத்தமற்ற விஷமிட்டு ஒரப்பம் உண்மையான நெய் 
யைச்கொண்டு சமைத்து உடன்பிறந்தஉளாற்கொடுப்பீக்க, கொடூரமுள்ள 
விடமூண்டவரான சி௨பிரானுடைய அடியவராகிய இருவெண்சாட்டடிகள் 
அதிவிரைவிலே வாங்கிக்கொண்டார்,-- எ-று. 

அப்பத்திற்குப் பொருத்தமானவை சர்ச்சரைா கெய்மூசலியயையும் 
பொருத்தமாகாகது விடமுமாகலவின், 'அடைவிலாவாலம்.”” என்றும், அவ் 

வாறு ஆலங்கலந்த அப்பத்தை ஏனையரைச்கொண்டு கொடுப்பியாமல் 96 Day 

வெண்சாட்டடிகளின் தமர்கையைச்கொண்டே கொடுப்பித்தார்களென்பார், 

உடன்பிறந்தவள் கொடீந்திட,'” என்றும், ஆலமிட்ட அப்பமென மெய்யு 

ணர்வினாற்றெளிந்த திருவெண்காட்டடிகள், ஆலமுண்ட அ௮ண்ணலாரடிய 

சாகலின் அச்சத்தினாற்ராமதியாது உடனே வாங்கினாரென்பார், *சடுவிட 

னடியவர் கடூவொங்கிஞார்.”” என்றும், அவ்வாறு செய்விச்ச௨ணிசர்கள் இன் 

னது விளையும் என்றூகிச் துணராத மூடர்களென்பார், 'முடிபொருளறி 

இலா மூர்க்கமாக்கள் ” என்றும்கூறினர், ,தலமுண்டாரடியரை அலம்வருர் 

சாதென்னும் துணிவினால் ௮வ்வப்பத்சை ௮திவிரைவில்வாநங்னெரென்பது 

கருத்து. அலமமுது செய்சாரடியார்க்கும் ஆலமமுதாமென்பதை, “*பொடி. 
யார்க்குர் திருமேனிப் புனிதர்க்குப் புவனங்கண்-முழிவார்க்குந் துயர்நீங்க 

முன்னைவிட மமுதானாற்-படியார்ச்கு மறிவரிய பசுபசீயார் தம்முடைய - 

வடியார்க்கு நஞ்சமுத மாவதுசா னற்புதமோ,"" என்லும் அருண்மொழித் 
தேவர் அமுதவாச்காலுமறிக, . (௬௪)



.... துறவறச்சருக்கம்: ௧௪௪௭ 

விளையிளைப் பிடி த்தொ ன்௮ விளம்பி, யப்பரீண் 

மனையின் மேற் செருகனெர் மனையின் மண்டழல்ச 

துனைவுறபீ பற்றஷர் அயர்கண் Lorene Lin 

தினையவர்க் கிரங்யொ ரெரியை மாற்றினார்ஃ ் 

(இ-ள்.) அவர்சளியற்றிய திவினையைச் காரணமாகச்சொண்டு தர் 

வாக்கியம் திருவாய்மலர்ச் து, அவ்லப்பத்தை சமக்கையாரது ண்ட மாளிகை 

யினமேத் செருனெர், உடனே அம்மாளிகையில் நெருங்யெ ௮க்கினியா 

னது அதிவிரைவாக அவ்வூரெங்கும் பற்றிச்கொள்ளலும், அத்தருணத்தில் 

அவ்வூரார் துயருறுவதை நோச்சயெருளி, அவ்வூசார்க்சாகத் இிருவுளமி.ர௩்கி 
ஊரெங்கும் நிறைந்த ௮ச்னியைச் தணிச்சருளினர்.--௭ - று. 

அவ்வூரார் ஒருமித்து இச்தீவினை இழைத்சமையின், இத்திவினை 

இத்தசைய கெடுதியை விளைச்குமென் றவர்ச்குணர்த்துவான், '“தன்வீனைதன் 
னைச்சுடும் ஒட்டப்பம்வீட்டைச்சுடும்” என்னும் ஒர்வாக்கியம் இருவாய் 

மலர்ந்து ௮வ்வப்பத்தை வீட்டின்மேற் செருனொசென்பார், ''வினையினைப் 

பிடிச்தொன்று விளம்பியப்டநீண் - மனையின்மேற் செருஇஞர்.?” என்றும்) 
இகர்செருசனது மனையி2வனும் அவ்விளைவுக்குக் சாரணம் ஊரிலுள்ளா 

செவருமாகலின் அதிவிரைவில் ஊரெக்குமபற்றியசென்பார், மனையின் 

மண்டழல் துனைஐறப்பற்ற,?? என்றும், பெரியோர்கள் இயற்கையிற் காருண் 
யராகலின், அவ்வாறு அத்தீவினையின்பயனை விளக்கயெவுடனே, அப்பயனால் 

அவ்வூரவர்சள் படுந்துயரதசைக்கண்டு இருவுளமிரந்கி அவ்வச்சினியைத் 
தணித்சாரென்பார், ஊர் துயர்சண் டன்னபோதனையவர்க் இரங்கியாசெரி 
யைமாற்றினார்'” என்றும் கூறினர். திருவெண்காட்டடிகள் ஓட்டப்பத்தை 
வீட்டிற் செருகயமாச்திரத்நில் £ எய்வாறுபற்றியதெனின், அவரது சினத் 

தீய அவ்வாறுபற்றியதெனக, பெரியோர்கள் சனச்தீ இதசன்மைத்சென் 

பசை, *'குணமென்னுங் குன்றேறி ரினரார் வெகுளி-சணமேனுங் சாத்த 

லது.” என்னும் இருக்குறளானுமறிக, (௬௨) 

வறு, 

தங்களைக் கேட்டுப் பிறந்தில மென்னும் தடந்தமிழ் erp 

தின ரதற்பின், பொங்கெரி புகுக்கவ் ஐரெலா முண்ணப், பூம்பு 

கார் மாஈதர்க ளெவருஞ்,, செங்கன லவியா இரங்கினா ரதனாற், 

திமியவ ரமிலவிலா தவரென், ழங்கியை uae sort, urs Quis 

தா ரடியமரார் புரஞ்சுட லரிதோட 

(டு-ள்.) திருவெண்மாட்டடிகள் மிண்டும் ('தங்களைச்சேட்டுப் பிறர் 
திலம்,'' என்னும் முதலைய/டைய விசாலித்த ஓர் சமிழ்க்கவிதையைத் திரு 
வாய்மலார் சனர். அவ்வாறு திரூவாய்மலர்ஈதபிறகு பெருர்தீ பிரவேூத்து 

அவ்வூர் முழுமையையும் தனஈ்சரையாசச்கொள்ள, அச்காவிரிப்பூம் பட்டின



௧௪௮  பட்டணத்துப்பிளளையார்புாரணம். 

த்.திருக்ச மனிதர்களனை வரும், செர்கிறமுள்சா அவ்வச்னெி சணியாமையினால் 

வருக்திகர், அவ்வாறு வருந்தீயகனாற சிறியோர்சளுணர்வத்ரவர்களென்று 
இருவுஷங்சொண்டு, அங்வச்சியை.பும் சணித்தார் , பல உலகங்களையும், 

எரிச்தருளிய சிவபிரானடியார் இவ்வொருகசரசதை எரிச்சருளலருமையேர 
இறு, 

அவ்ஷூரார் முன்புதணிர்ததி சங்களாலி.பற்றிய காரியங்களாற் றணிர்த 

தெனர் கருவித்சமையுணர்ச்ச திருவெண்சாட்டடிகள், திருவருட் செயலாற் 
றணிரத தென்றுணர்ர்து செருக்கறுமாறு, மிண்டும் 'சங்களைச்சேட்டுப் 
பிறந் திலம்,?” என்னும் கவிதை இரு வாய்மலர்க்து தீப்பற்றச்செய்சகனரென்ச, 

சிவபிரான் சங்காரகிர்த்தியத்தை மேற்கொண்டகாலச்து அளவிறர்ச உல 

கங்களையும் ச௫ச்சருளுகின் றனராகலின், அவர்ககு மெய்யடிமைபூண்ட திர 

வெண்காட்டடிகள் Ba rangoi sss s லருமையோ என்னார், (ஈ௩) 

பின்னருந் கமையே முனனைகாட் கருஇட்,பெறலருர் தவத் 
Bann பெற்று வன்னையைக Of GB he (AY udm ௮னவி டன 

லிடு வேனென வறைவா, மின்னவா சகச்ச। லென்கொலோ வென் 
ஜென் ,திரவகுவார, ஈகருளோ ஏரும், பன்னுமவ் வன்வையிறக்கு காள், வாக்கா லரக்கைடப் பற்மிடப் பணித்தார் ் ர் oe r 

(இ-ள்) அதன்பிறகும் முறர்காலகஇற் பிள்ளேட்பேற்றைச் இர்இிக் 
துப் பெறுதற்கரிய அருமையான தவச்தால் சம்மை ஈன றருளிய மாதாலைப் 
பற்றி, குடியிருந்த உன்வீட்டை ௮க்சினிக்கொரயாக்குவேனென்று கூறுவார், 
இவரிவ்வாறுரைச்கும் வார்சல சயால் யாதுவிளையுமோவென்று நகரச்துள் 
சாரனை வரும் வருந் துவார் உள, சொல்லுற அமமாதா இற ததினசதிலே 

சம்முடையவாச்கிளுலே, அச்ச?ரச்தில ௮க்னிபற்றம்படி சட்டளையிட் 
டார்... எஃறு. 

அவர்மாகா பு. ததிரப்பேற்றைக்கரு இப் பலவகைத் சீவங்கள்புரிர் த 

yor OT ஈன்றமையின், அம்வருமைசோன்ற, “சமையேமுன்னைகாட்கருஇப் 

பெறலருக் தீவத்தினார் பெற்றவனனை.'' எனறும், அத்தகைய மாதாவுக்குச் 

தாமியற்றேண்டி௰ ஈமக்சடன்சளை இபற்றத் தாம் கடமைப்பட்டவராக 

லின், அச்கருத்தத்தோன்ற, “குடியிருக்துன வீடனலிரவேளெனவறையார்,? 

என்றும், அவ்வார்தசையைக்கேட்ட ஈகருளோரனைவரும், மூன்பிவர் தவி 

ளேச்ச ஆதனால் அச்சமுற்றோராசலின் மீண்டும் எவ்விதசதியை விளைவிப் 

பாரோ என்றெண்ணி வருந்துவோராயினசென்பார், *இன்ன காசகத்தா 

லென்கொகோ வென்றென்றிரஈகுவார் ரசகருளோசெவரும்."' என்றும், ௮வ் 

வாறே அவ்வன்னையார் இறக் ததினத்திலே சாம் திருவரய்மலர்ச்ச ஒர் பாடவி 
ஞலேயே அவர்சரீரம் திக்னொயாகும்படி கட்டளையிட்டனரென்பார், பன் 

லுமவ்வன்னையிறந் தசாளவாச்காலாக்கை தீப்பற்றிட ப்பணித்தார்."? என்றும் 

கூறினர். புத்திரபபேற்றுக்காச மாசாபிசாத்சள் பரியம் தலம் இவை



அறவறச்சருக்கம்: ௧௪௧௯ 

யென்பதை, கையே மசலா மிக்க கடவுண்மா ஈஇயிற் ஜோய்க் அம்-பங் 

கயா ௪னன்மா றநிங்கட் பவளவார் சடையான் றன்னை-யங்கையாற் பூசை 
செய்து மதிதிசட் சளித்துக் தியிற்-பொங்குமா கு.இக் எிந்தும் பூவலம லந 

துர் தேவர்," எனவும், “அஃயஞ் சாலை யக்கி ராரகந் சனவ னங்கள்-கோலமா 

ரிலஞ்சி கூபங் குளம்பல செய்து மீமேரட்-டேலுமா சானச் தோடே யிரணிய 
முதலீ ஸாந்து-சாலஈற் மூன மிஈதந் தருமமெண் EG Arig” 

எனவும், *'தவம்பல புரிந்து வேந்தன் றனயனைப் பூக்க பின்னர்ட்-பவக் சனை த் 
துடைத்தேன் மேலாம் பரமநற் பரமு மூண்டென்-றவக்தசா தக்கன் மத் 
தோ டொழிவறு கரும மெல்லா-ஈ௨ந்தரச் செய்து நாம ஈன்மசா ராற னென் 
நே," எனவும்வரும் குமாரதேவர் நிருவாச்சானும், சம இருவாச்சால் ஒன் 

ஊையார்சரீரம் ௮ச்னிச்ொயாகும்படி கட்டளையிட்டனரென்பதை, *'முன் 

னை யிட்ட முப்பு சத்திலே-பினனை யிட்ட 5 சேன்னி லர்கையி.-லல்னை 

யிட்டதி யடிவ யிற்றிலே-யானு மிட்டதி மூள்க மூள்கவே.'" என்னும் இரு 

வெண்காட்டடிகள் இருவாக்கானுமறிக, (௬௪) 

ேவறு, 

எண்ணும்ப சுங்குடிபன் வீரா யிரவருள்ளு, 
ஈண்ணும் பிறருள்ளு ஈல்2கார் பலாகுமுமி। 

யண்ண ல யேகுதி2யா,வாரா வழு கடுயங 

சண்மணி2ய யென்னாக் கனிந்து கரைக் கழுகார். 

(@- ar.) அதன்பின், யாவராலும் மதிச்ஈப்படும் செல்வமிக்க வை 
யர்களாகிய பன்னீ ராயீரங் குடிசளிலும, அன்றி அவ்வூரிற் சோக்தள்ள. பல 

வகை மரபினர்சளிலும் பெரியோர்களாகிய பகர் ஒருங்குகூடி, பெருச்தன் 

மைவாய்க்தவரே ! செவிட்டாத அமுதம்போன்றவழே ? எங்கள் கண்சளுச் 

கோர் மணிபோன்றவரே ! எட்களைவிட்டுச் செல்கின்நீரோ ? என்றுகூறி 

மிசச்கனிவுடையவர்களாய் மனமுருடுத் துக்இத்ரார்கள்.-.--ஏ - று, 

அக்காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் தம்மரபினர்களாய்ச் செல்வமேம்பர 

டுற்ற பன்னீ ராயிரங்குடி.சளிருக் சமையானும்,அகருடிசளிற் பெரியோசாயுள் 
ளாரும், ௮ர்ஈகரத்தின் ஏனையமரபினருட் பெரியோராயுள்ளாரும் இத்திரு 

வெண்காட்ட்டிசளின் மேம்பாட்டை ஈன்குணர்ர்சார்களாகலாலும், ௮ல்வடி௪ 
ள் தம்தாயாருக்ருரிய ஈமக்கடன்களை கிறைேற்றியேகுசலைக் சண்டவளவிற் 

கருத்திளரக மனமுருடத் துக்கித்சார்களென்றபடி, எனவே, திருவெண் 
காட்டடிசளின் மரபினர் அவர் பிரிவாற்றாமையைச் கண்டு துக்இத்தது மச 
பாபிமானத்தின்மேலேனும் உறவின்முறைட் பக்தத்திலேலுமிரு கஇனும், 

ஏனைய மசபினரு.... பெரி3யோரும் இவ்வடிகளின் பிரிவுக்சாற்று.ராய் மனங் 

கனாந்து துச்சத்ததெற்றுக்கெனின், அவ்வடிசள் உறவினர் பசைகர் என் 
னும் பேதமின்றி யாவரிடத்தும் ஒரே சன்மைச்தாயிருர்சசாலென்ச. பெகி 
யோர்சள் இத்தன்மையுடையரென்பறை, *'ஓடுச் தனமும் புகழும் பழியு 

மூயர்விழிவும்-கேடுந் திருவு மமுசமும் புற்கையுங் கேள்பகையும்-விடுங்



௯.
 

& HO பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

குடிலு மகளீரு மன்னையும் வேறறவே-நாடுச் கருச்து வருமோ ஏிவனச்சென் 

ன.£ர் சாயகமே," என்னும் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திருவாச்சானுக்செளிச, 
இத் திருவெண் கரட்டடிகள் அச்சாவீரிப்பூம் பட்டினத்துள்ள ஏனையவணி 

சர்கட்குட் செல்வத்தின் மேம்பட்டிருந்சது போன்றே அறிவினும் மேம்பட்ட 
வராய்ச் சகல க்கம் மெய்யறிஷட்டி வர் சாராகலீன், அண்ணலே” என்றம் 
அங்காறு அவ்வடி ஈளூட்டிவரும் மெய்யறிவானத, அமுசம் புசித்சோர்க்கு 

மீண்டுமபிகோ பெய்தாசவாறுபோல், அறியாமை தலைகாட்டலொட்டாமற் 

செயசபடியாலும், அலர் இருவாக்கைச் கேட்கக்கேட்ச வெழக்காது அழு 

தீம்2பான்று அபேட்சையைத் சருதலினாலும், ௮த்சகைய அழுதமுடை 
யாரையே அழுதமாக உபசரித்து, *அராவமுசே,'? எனறும், கண்களிரண் 

0.2 மிச்சவிசாலமுடைச்சாய்க் கருமையும் வெண்மையும் படைத்திருச் 

இலும் உள்ளீடாகிய மணியே ஒளிதருக தாகலின், தார்கள் யாரும் சண் 

களாகவும் அஈகண்களுச் கொளிகொடுக்கும் மணி இருவெண் காட்டடிகளாக 

qu wad sg, கண்மணியே." என்றும் கூறினரென்ச. (௬௧) 

௮ இத்த ே னைலாகுலம்பரம்போ லிர்சகரம் 

பதிக்கு மென்னிலிஃ தென்னும், பெரியோனே 

நீதகற்றற் கையனைநீ யெண்ணுர் இறம்போலுன் 
௫ 

பாதகத்தை ௦ யெண்ணிப் பணிகின்றோம் பண்ணவே. 

(இ-ள்) பெரியவரே ! இக்காவிரிப்பூம் பட்டினமானது சூரியன் 

பொருர்தாத ஆகாயத்தைப்போல மாறுபமொகில் இது ஏதாய்முடியும, பிற 

விக்கொடுமையை நீவாரணிசதர்கூச் சேவரீர் எல்வாறு Haters Sur 

ஸிக்ளெறீரோ அச்சன்மையைப்போன்ற, அடியேங்கள் தேவரீர் திருவடி 
களை ௨ணங்குனெறோம் சுவாமீ /-- எ-று, 

இச்திருவெண்சாட்டடிகள் அக்சாவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் ஞான 
இவாகரராக விளங்இயிருக்கமையின் ௮ர்ககர இல் ௮ஞ்ஞானமென்னும் அகத 

காரம் தலைகாட்டாது மரைந்திரச் சத. இணி இத்திலாகரர் அங்குவிட்டுப் 

பெயரின் அுர்ககரம் எவ்வாராய்விரிமோ என்லும் ஏச்சததினால், ௮ப்பெரி 

யோரனைவரும் :'அஆநித்தனேலாதவம்பரம்போலிந்சகரம் - பேதிக்குமென் 

னிலிஃதென்னாம்பெரியோனே '” என்றாரென்றும், தேவரீர் பிறவிச்கொடு 
மையை நிவாரணித்தற்குச் சிவபிரானை எவ்வாறு பணிகின்றீரோ அது 
போன்றே, அுடியேங்களும் எங்கள பிறவிச்கொடுமையை நீவாரணித்தற்குத் 
தேவரீர் திருவடிகளைப் பணிகின்மோம், அதுகுறிச்துத தேவரீர் இவ்விடத் 

தெழுர்தறாளி யிருக்கவேண்டுமெனப் பீரார்ச்திச்தாென்பார்,. *திதகற்றற் 

சையனைரீயெண்ணுர்திறம்டோலுன் - பாதத்சையெண்ணிப்டணிகல் ரோம் 

பண்ணவனே."' என்றும்கூறினர். எனவே, செவஞானமுடையோர் ஞான 
இவர்கரென்பதும், ௮ன்2ீனார் செவனடிசளைஇடைவிடாது பற்றுதல்போ 

ன்று அன்னோர் இருவடிசளை இடைவிடாது பற்றுதலே மெய்யடியாரிலச் 
சணமென்பதும் கருத்த, "வஞானமுடையோர் ஞானஇிவாசரசென்பசை,



் ட. அ 
அறிவற்ச்சருககம்: கரக 

 மூத்ிதியே வடிவ மான முடியுடை மேந்தர் வேர்ச-னெசகில ௪ gerd 

கும் ராஜ னெமைவிட வேறில் லென்று-சத்தியம"ச செண்ணித் சன்னிட 

மதனிற் றன்னைம்-சுசதிசெய் சனைசது மாடச் சுயரூ?சாதி யாகி நின்ற 

ன்.” என்னம் குமாரதேகர் இருவாக்கானும், அன்னோர் இறாவடிகளை இடை 

விடாது பற்றுசல மெய்யடியரியல்பென்பசை, “செஙசமலச் தரவணே 

சள் சேச லொட்டாத் திரிமலங்க எறத்திச னேசரொடுஞ் செறி சட் 

டங்கவர்சர் திருவேட மாலயங்க ளெல்லா மரனேனலே சொழு €றைஞ் 

பாடிப் பாடி - மெங்குமியா மொருவர்க்கு மெளியோ பல்லோம் யாவர் 
க்கு மேலானே மென்றிறும"ப் பெய்இச்-இங்கண்மூடி யாரடியா ரடியோ 

மென்று இரிர்சி௫கர் சவளானச் செய்டி யுடையோசே."" என்னும் சிவ 

are As Bs ia Sons ss er eb செளிக, (௧௬) 

முன்னிச் சுடப்படவொ ரில்லாத முப்புரங்கள் , 

வன்னிக் கடிமலன் 8பான் மாகாவின (PULP OBIS 

Qurexrcmnlnk HLT Gh on eB BUI yD FL Long BT 

யின்னற பூ 2வாமுக் இன்னருளொன் நீச தருளாய்.' 

* 

(@- wt.) QrvarPuopar@un@romals gGiag சக்சவரீல்வா 

இருந்ச திரிபுசங்களை அக்கிணிக்கரையாகடிய சிலபிரானைப்போன்.ற, grr 

யின் மூன்று FP omston yi, yor gore Cen Bu won Bu orn Gog Beat win yh 

றசெ.சருளினவரே, தயரப்டமிகின்ற ஒடியேங்களுச்கு இனிமையான தர் 
இருவருளைப் பாலிசருள் வீராக.--எ-ற. 

வித்துன்மாலி தாரசாக்கன் கமலாச்சன் என்னும் மூன்ற*ரர்கள் தாரக 
னுக்குப் புர்திரர்களாய்ததோன்றிப் பாமனைகோகடிப் பெருந்சவம்புரிர்து, 

௮வன் பிரசன்னமானபோ.து, சொர்க்கம் மசதியம் பாசலமென்னும் மூவு 
லகத்தினும் சாங்கள் மூவரும் வசிச்சவும், அம்மூவிடா்களிலும் முறையே 

பொன் வெள்ளி டுரும்பு என்னும் மூவகை யூலோசங்களாற் கோட்டை. 
களும் வாய்ச்கப்பெற்று, சிவபிரானைத் தவிர மற்றையரெவராலும் அழியா 

திருக்கவும் வரமபெற்றிருர் தனராசலின், '*முன்ன!ச்சடப்பவொரில்லாத முப் 

புரங்கள்." என்றும், அசதகைய புரங்களை அக்சினியின்றியே தமது நசை 
யாற்றானே தகத்சனரென்பார், “உன்னிக்கிடுமவன போல்,” என்றும், திரு 

வெண்காட்டடிகள் தமது தாயாரின் தூலசரீரச்சைத் சடிச்தபோதே சூட் 

சமம் காரணமென்னும் இரண்டும சாணாதொழிர்சனவாகலின், '*மாசாலின் 
மூட்புரந்க-டொன்மைச சுடர்ஞான வங்கியினாற் சட்டளிசசாய் ?? என்றம், 

Craft இச்சகர்விட்டேகுசலாற் றயரப்படுகின்ற எங்களுச்குச் தேவரீர் 
இங்விட த்திலேயே எழுர்சருளியிருப்பசாச உாக்கருளித் இருஉருள் பாலிப் 

பீர் என்பார், *இன்னற் படுவோமுக் இன்னரு ளொன் நீர் தரளாய்."' என்றன 
சென்றும் கூறினர். வித்தன்மாலி தாரகாக்கன் சமலாச்சன் என்னும் மூ.ல.ற 

சுரர்களும் இவ்வாறு வரம்பெற்று மூன்றுகோட்டைகளும் Qu psig or 

சென்பன்தயும், அக்சோட்டைகள் மூன்றையும் செவழிரான் ரகைத்தெரித்



SH2  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

சீனரென்பசையும், ''சாலமேற் புசழ்லைத் துள்ள தாரசன் சருராய் வித் 
துன்-மாலியே தார காக்சன் வயச்கம லாக்ச னென்ன-வேலுலார் தடச்சை 

வென்றி வீரர்சண் மூவர் பாவ-ஞூலகா ரணம தாய முக்குற்றம் போலுண் 

டானார்,” என்றம், பேருக மனேக மெண்ணில் பெரும்டவி யண்ட மாண் 
ட-தாருக னுயிர்கூற் றுண்ணச் சட்டகங் கடைவாய் பெய்கெய்த்-தோருக 

- வயிலிற் செவ்வே டொலைத்தபின் மூவ ரும்பங்-கேருக விறையை கோக்டச் 

கெடலருர் தவமு யன்ரார்,"” என்றும், “*மூவுல சத்து மொன்ற மூலெயி 

லளிச்க வேண்டு-ஞூவரு மவணு றைந்து முடிவிலா வுகங்க ளாண்டு-மேவ 
லா்ச் செகுச்ச வேண்டும் பததுநூ ரூணடிற் கோர்கான்-மேவுற லெயில்சண் 

மூன்றுங் கூடவும் வேண்டு மன்றே,” என்றும், “இன்னமு மொன்றுண் 

டைய கெத்சமக் இறுசொளண்-டென்னினு மொரு னேகின் நெளிதினி 

லாட லேபோற்-றன்னொரு கையா லெம்மை யொருங்குறச் சடிவ தல் 
லாற்-பின்னொரு செயலான் வெல்லாப் பெருமையும் வேண்டு மென்றுர்,?? 
என்றும்வரும் சிகப்பிரசாச சுவாமிகள் இிருவாக்கானும், சிவபிரான் அப்பு 

ரங்கள் மூன்றையும்தடுச் த அல்வசுரர்மூவரும் சிலபூசாத ரச் சரர்சளாசலின் 
அவர்களை யடிமைகொண்டருளினரெனபதை, “set emer ape gree 

தர்க ளெரிபிழைத்தக்-சண்ணுச லெக்தை கடைசசலைமு ஸனின்றதர்பி - 

னெண்ணிலி யிர்கிர ரெச்தனையோ பிரமர்களு-மண் மிசை மால்பலர் மாண் 

வனர்சகாண் டோஹேக்சம்,”' என்னும் மணிவாசகப்பிரான் மலர்வாச்சானும், 

தலருக்கும காரணமென்னும் மூவகைச் சரீரங்களும் ஒன்றைவிட்டொன்று 

நில்லாதனவாய் ஒன்றினொன்று லயிப்பனவா யிருக்குமென்பதை, *'தூலவிவ் 

வுடலை விடுத் தநீல்லாது சூக்குமஞ் சூக்குமம் விடுச்துச்-தூலரீல் லாதி திர 

ண்டையும் விடுத்துத் சொல்லுமீர் நிலாவுயிர் வி௫ெஐ.தீ-நாலகுக் குமங்க 

ணின்றிடா தயிருஞ் சூக்கும மும்ம வடைர்கார்-நூலமு முடிவை யடை, 
ர்திடா திர்தத் தொல்லுல இனில்விழர் MOCur.” என்னும் குமாரதேவர் 

இருவாச்கானும் தெளிக. சி௨பிரான் எவ்வாறு அத்திரிபுசங்களை அசனி 
யின்றி ஈகசைத்தெரித்தனரோ அதுபோன்றே, திருவெண்சாட்டடிசளும் தம 
தன்னையாருடைய மூவித சரீரக்களையும் அக்கினியின்றியே sug Baars 
இனாலருளிய செய்யுண் மாத்திரத்சானே சஇச்சமையின், சிவபிரான் செய 

லும் அவரடியார் செயலும் ஓச்திருத்சலுணாச, அன்றியும், சி௨போதமுந் 
ருர்செய்கை £வபோதமுரருர் செய்சைச்கு நேர்மாறுபடுதலுங்காண்க.(௩௭) 

முத்துக் கொழித்து, முழக்கெழுப்பு முன்னிரூர்க்ச 
கொத்துக்குடி ப்பெரியோ ரிவ்வாறு கூறுதலும் 4 

வைத்அப்,படர்வாரை, முன் போய் மறிப்பாராட 

யுய்த்துத் திருவடிமே லொன்றா வணங்கிெரால்6 

(இ-ள்.) முத்துச்களைச் கொழித் தக் கோஷ்டமுண்டாச்குன்ற சடற் 

கரையிலுள்ள காவிரிப்பூம் பட்டினச்தின் கூட்டமாகிய குடி.களிலிருக்கும 

பெரியேராகள் இவ்வாறுரைச்தவளவிம், அவர்களை அங்கனே நிறுத்திச் செல்



அறவறச்சருக்கம்- ௧௫௩. 

ஓன்றவ.ராகிய இதிருவெண்காட்டடிகளை எதிரிற்போய்த் சடுப்பலர்சளாய், 
சங்கள் கால்களை விசையாய்ச் செலுக்கி ஒத்திருவெண்காட்டடிகளின் பா 

தீங்களின்௨மேல் சே தொகுஇியாய்ப் பணிந்தார்கள்.--௭ - று, 

முத்துக்களைக் கொழித்துச் கோஷித்தல் சட ற்கெல்பாகலானும் இக் 
காவிரிப்பூம் பட்டினம் கடற்கரையிலுள்ள கெய்சனிலமாகலானும், கெய்த 
ணிலக்கருப்பொருள்களுள் முத்தே மூசன்மையுடைச்சாகலாளும், *மூச்துச் 

கொழித்த முழக்கெழுப்பு முன்னீரூர்."" என்றும், அச்காவிரிப்பூம் பட்டினத் 

இல் வணிகர் குடிகள் பன்னீராயி.ர மிருந்தமையானும், அக்குடிகளிலுள்ள 
பெரியோர்சகளனைவரும் இச்திருவெண்காட்டடிகளிடம் வர் திருதமையா 

னும், “சொத்துக்குடிப் பெரியோர்.” என்றும், அவர்களனைவரும் மேற்செய் 

யளிற்கூறியவாறு பிரார்த் தத்தம், ௮ப்பிரார்த்தனைச் கோருத்சாமுஙகூ முது 

சென்றாரெனகச் குறிப்பிப்பான், 'வைச்துப்படர்கானா."? என்றும், அப் 

பெரியோர்கள் யாவரும் அங்குநின்றும் அவரெ.இயிற்போய்த் தடுப்பவர்களைப் 

போல வினாந்துசென்று அவ்வடிகளின் தஇருவடி.சளிற் பணிர்சார்களென் 
பார், ''முன்போய்மறிப்பாராயய்ச்துதஇருவடிமேலொன்றாவணங்கனர்,''என் 

றும் கூறினர். அர்நகரத்துள்ள பெரியோர்கள் பிரார்ததிச்தபோது அப் 

பிரார்த்தனைக்குச் சற்றும் மனமிரங்காது மறுமொழிகூறாது வாளாசெல்லு 

தீன் மசபோ எனின், இப்பெரியோர்கள் பட்டினச்சடிகள் செல்லும் பெரு 
நெறிக்கு விலக்காக வசனங்களைச் கூறினமையின் அவர்கள் வார்சசைச்கு 
மறுமொழிகூற மனமின்றி வாளாசென்றனரென்க, இவ்வாறு செல்லுதலே 

பெருகெறிபிடி தச பெரியோரியல் பென்பதை, “இக்ச வுணர்வு ஈமக்சன்னு 

மெய்த வில்லை நாமி - யெர்த வுணர்வு கொடுநிற்பே மென்ன வமைச் 
சன் பூடிச்.து-வர்த வழியே தான்றிரும்பி வளப்ப முடைய மாபுரிக்கே-பந்த 

மூடையோ ருடனிருந்து பகர்ச்சா னரச னியற்கையெல்லாம்.'” எனவும், 
“கேட்ட பேர்கண் மிகவியந்து கட்டா சென்று மிம்முனிபோற் - றேட்ட 

மூடனே யவரவர்க டேடி வந்து பணிர் திடவும்-வாட்ட முடனே தாய்சந்தை 
மனையாள் பதத்தில் வீழ்ஈ திடவு - காட்ட மாறு பாடின்றி ரகைசெய் திருக் 
தா னற்றவனே,?? எனவும், **வர்த Cute ej cant gongs warn திருப்ப 

தீவரறிந்து-பக்த முடையே ஈமக்கென்னை பார்ர்தாற் ரோன்று மெனத்திரும் 
பித்-சர்த மிடத்திற் சென்றார்க டவனுஞ் சிறிது மாட்கழிச்தச் - சொந்த 

மொன்று மில்லாத சுயமா முத்தி தானானான்."” என்வும் வரும் குமாரதேவர் 

திருவாக்கானும் தெளிக, எனவே, பெருகெறிசெல்வாரைப்பிழைபடச்கூறி 
மறுத்தல் பிழையேயன்றி, அவர்க்குச் சரஙகூறாது தம்நெறி பிசகாவண்ணம் 
அப்பெரியோர் செல்லுதல் பிழையன்றென்பது கருத்து, அன்றியும், பெரு 

கெறிசெல்ல உண்மையிற் கருதினோனாச் தடுத்துச் சிறகெறி செலுச்தவும், 

சிறுநெறியின் இழிபுகோக்சாது ௮க்கேறியிலேயே ம௫இழ்க்து நாம்சழிக்கும் 
மதியிலிசளைப் பெருகநெறியிற் செலு சகவம், தினந்தோறும் ஒய்வின்றிப் 

பிச்சையெடுத்துச் இரிபவர்களை அவ்வண்ணம் பிச்சையெடாகிருச்சர் செய். 

யவும எவராறுமேலாது, இதனை, (4நலாரை யாமே யழிப்ப 7துவன்றிச்.. 
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௧௪  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

சாவாலா யாரே சவிர்ப்பவ-சோலாம-%யம் புகுவானா யாசே விலக்குவார். 

மெய்யம் புவியதன் மேல்,'' என்னும் ஒளவைப்பிராட்டியார் அமுதவாக்கானு 
மறிச, (௬௮) 

Gea m. 

வணங்கினா்க் கருள்ச செலுமுப கேச மறைப்பொருட் 

பாடலித திருத்தில் குணங்குமி யியப் படாதமாப் பொருளே 

குலாயளெண் காட்டினடக் குறுகிரயிணங்கடும் போதி லிறைவர் 

தம் கோயி லேயவர், தூயவர் யாரும், சணங்கொள வெதிர்ந்தார். 

வணல்கெ வணம்ிக், சாமர்பூல் கோயிலுட் புகுர்தார்.ச 

(டு -ள்.) அங்வாறு வழிமறித் செதிர்த்துச் தம்மைப்பணிர்த அப் 

பெரியோர்கட்கு **இருள்கூர்.' என்னும் முதலையுடைய ௨ சேசம்புரியத் 

தச்ச வேதார்த்தமடங்கெய திருப்பாடலொன்றைச் திருவாய்மலாக் து, ஆர் 
சளை ௮ங்கனே இருக்சச்செய்து, குணங்குறிகளறியப்படாச பரம்பொரு 
ளான சவெபிசானே குலாவிலீற்றிருககும் திருசெண்காடென்னும் கேத்தி 
ரத்சைச் சமீபித்தசடையும்பொமு த, சிெவபீரானுடைய அற்திருவாலயசள் 

ளவர்களும் பெரியோர்களுமாகிய அனைவரும் கூட்டமாசக்கூடி எதாகொண் 

டவர்களாய்ப்பணியச் சாமும் பணிஈது மிக்க அழகுடைய தஇிருவாலயத்தி 

னுட் பிரவேூத்சனர்.--௪ - று, 

அப்பெரியோர்சட் கோருபசேசமாக *அருள்கூர்'” என்னும் முதலை 

யுடைய ஒர் திருப்பாசாம திருவாய்மலர்ந்து அவர்களை அங்க ன நிறுத்தித் 

தாம் தஇருவெண்காட்டை யடைஈ தனரொன்க. அப்பாசகரம் இங்வடிகளீன் 

திருப்பாடல்கள் ஒருங்குசேர்க்கல்ள பதினோசாச் திருமுறையனும் சனிப் 

பரடல்சளினும் காணப்படாமையின் இரந்ததாகக்கொளளவேண்டும், அப் 

பாடல் வேதததின் சாரமாகிய உபநீடசார்த்சப் பொருளடங்கெசென்று 
குறிப்பிப்பான், 'உபதேசமறைப்பொருட்பாடல் ”” என்றம், இருவெண்சர 

காடென்னும் கோத்திரம் குணககுறிசடர்ச பரம்பொருளான சிவபிரான் 
திருவுளககளிப்புடன் வீற்றிருக்கும் பெருமிசமூடையதெனறு விளக்கு 

வான், 4குணங்குறியறியப்படாதமாப்டொருளே குலாயவெண்காடு? என் 
றும், இவ்வடிகளெழுக்தருளுதலைககேட்ட அ௮வ்வாலயத்தளளாரும் ஏனைய 

மெய்யன்பராய பெரி3யாரகளும் ஒருக்குகூடிச்சங்கண் முரைமைப்படி எதிர் 

கொண்டுெபணிர்சார்களென்றுணர்த் தவான், *இறைவர்ச௩கே யிலேயவர் தூய 

வர் யாருங்-சணங்கொளவெதிர்ச் தார்வணகஈ்டிட"என்றம்,டபோது திருவெ 
ண்சாட்டடிகளும் அவர்களை வணங்கினரென்ரறிவிப்பான், “வணங்க,” 

என்றும் கூறினர், சிவபெருமான் குணக்குறிசடந் உர் எனபசை, (பல 
கலையா கமவேதம் யாயையிலுங் சருத்துப் பதிபசுபா சந்தெரிசத்தல் பதி 

ப.சமே யதுதா - ஸிலவுமரு வுருவன்றிக் குணங்குறிக ளின்றி நீன்மலமா 
யேசமாய் டித்த மாெயல$ூலுயிர்க் குணர்வாடு யச௪ல மாகி யசண்டிதமா 
யானந்த வுருவா யன்றிச்-செலஉரிசாய்ச் செல்சுஇியாய்க் சிழிதாகிப் பெரி



துறவறச்சருக்கம்: கடு 

தாய்த் திகழ்வதுசற் வமெனபர் செளிர்துளோசே." என்னும் உமாபஇ 

தேவ காயனார் திர௫வாச்காலும், மெய்ஞ்ஞானிய௰ர் ஓர் தலத்திற்கெழுக்சருளு 
சன்றனசெனக் கேள்வியற்றபோசே, அத்தலத்தள்ள மெய்யன்பர்களனை 

வரும் எதிர்கொள்ளுசன் முறைமையென்பசை, *: பொக்கு கொங்கையிற் 

கதந்சமெய்ஞ் ஞானமாம் போனகம் பொற்குன்ற-ம£ கை செங்கையா வூட் 

டவுண் டருளிய மதலையார் ௨ந்தாரென்-றங்கண் வாழ்பெருர் திருத்தில்லை 

யந்தண ரன்பர்க ஞரடனீண்டி - யெங்கு மங்கல உணிமிக ஒலங்கரித் ரெ.திர் 

கொள வணைவார்கள்,? எனவும், வேத நாதமு மங்கல முழஈகமும் விசம் 
பிடை நிறைந்சோங்கச்-சவாசகீர் நிறைகுடக் இபங்க டிஎசயெலா நீறைர் 

தாரச்-சோதி மாமணி வாயிவின் புறக்சென்ற சோபன காக்சமுஞ் சொல் 

லிஃ-கோதி லாசர் ஞானசம் பந்தனை யெதீர்கொண்டு கொடுபுச்சார்,”” என 

வும் வரும் ஆருண்மொழித்தேலர் அமுசீஉாச்சானுமறிக, அத்சலச்திருவா 
லாம் ஏனைய சலங்களினுள்ள திருவாலயங்களெவர்றினும் மிச்கமேம்பா 

ஒற்ற அழகமைந்ததெனச் குறிட்பிப்பான், *சாமர்பூங்கோயீல்,” என்றார். 0) 

அன்பினா ஓருகு யாதாம் பெருகடியைய/ன , யமூகவா ரிதி 
யேச்யென்பொலாப் பிழைகள் பொறுச்சளிக் தனையெ,யிளம்பி 

றைப் பவளவவே ணியனே, பொன்புனை பொருளே ஃயென் றலப் 

பொழுஇுற், பூசுரர் மாணிக்கக் கை, பின்புறக் கொடுத்தா நிறை 

யவ ரதத கென்றன ரென்செய்தா Dares. 

(இ-ள்.) மெய்யன்பினாலே மனவுருச்சமெய்சிச் காசலதிகரிச்௪ு, எமது 

தலைவரே ! பாற்கடல்போன்றவரே | அடியேனுடைய கொடும்பிழைசள் 
யாவையும் மன்னித்தப் பரிபாலிச்திரே ! இளள்சர்திரனேடணிர்ச பம் 
போன்ற சிவக்த சடையையுடை யஉரே ! டொ.ர்போலழ2மைர்த பொருளா 
யிருப்பவரே ! என்று து௫த்தபோது, ஆங்குள்ள மரையவர்கள Bal gr er 
உடுச்துச்சொள்வசற்சாக, இரச்ெனங்களிழைச்ச வஸ்தரமொள்ளறத் சர் 

தின3ென்றீச்தார்கள். இஉர் என்செய்தாசெனறு இிருவுளசகொணடு,_.ஏ-று, 

ஒருவருச்குப் புண்ணியமுடைமையை விளக்குவச அன்பேயென் 

பதும், அவ்வன்பே ஆதரத்திர்கும் சாரணமென்பதம், ௮ சச கய QE OL 

யார்ச்கே மனவுருச்கமுண்டாமென்பதும், அன்புடைய சரீரமே உயிருள்ள 

சரீரமென்பதும், ௮ஃதில்லார் சரீரம் உயிரில்லாச் சரீரமென்பதும் நூற் 
அணிபாசலின், 'அன்பினாலுருக யாசரம்பெருகி,"' என்.றம், சலைவராயீருப் 

போர் பாற்கடல்போன்று விசேடிசச இணிமையுடையராசலும், அவ்வினி 

மையால் தமதேவலரிழைச்ச பிழைகளைப் பொறுச்சருளுசலும் இயற்கை 

யாகப் பெற்றிருப்பாராகலின், “ஐயனே யமுசவாரிதயே - மென்பொலாப் 
பிழைகள் பொறுத்தளிக்சனையே.” என்றும், ௮ச்தகைய தலைவர் இதற்கு 

மூன் எவருடைய பெரும்பிழையேனும் பொறுத்துள்ளாரோெனின், சர் 
இரனியற்றிய பெரும்பிழையானோச்த சாபம்சாரணமாசச் குறைர் சக$லைகளு 

டையவனா௫த் தம்மைச் சரணடைர்தவுடன், அச்சாபத்னத நிவாரணித்துத



கழ  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம: 

நிமது சடையிற்றானே சதாகுடியிருக்க வைத்சாரென்று விளக்குவான், 

*இளம்பிறைப் பள மேணியனே,"' என்றும், அ்சகை(ப தலைவர் பொன் 

போலும் விளங்குகின்றவ ரென்றறிவுறுத.ஐுவான், “பொன்புனை பொருளே” 

என்றும் கூறினர், புண்ணியமுடைமையை விளக்குவது ௮ன்பேயென்ப 
தை, அறத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார்-மறத்திற்கு மஷ்தே துணை." 

எனவும், அவ்வன்பே ௮ச.ரத்இற்குச் காரணமென்பசை, *(அன்பீனு மார்வ 

முடைமை யதுவீனு-ஈண்பென்னு நாடாச் சிறப்பு." எனவும், ௮ல்வன் புடை 
யார்க்சே மனவுருக்க முண்டாமென்பசை, “அன்பிற்கு முண்டோ வடைக் 

குந்தா ழார்வலர்-புன்கணீர் பூச றரும்." எனவும், அனபுடைய சரீரமே உயி 

ருள்ள சரீரமும் ௮ஃதில்லாச் சரீரம் உயிரற்ற சரீரமுமாமென்பசை, !*அன் 

பின் வழிய துயிர்கிலே யஃதிலார்க்-கென்புதோல் போர்த்த ஏடம்ப ' என 

வும்வரும் திருச்குறள்க்ளானும், தலைவராயுள்ளார் சமதேவலரிழை த்த பெரு 

ம்பிழைகளைப் பொறு ச்சலியல்பென்பசை, 'மறுத்சனன் யானுன் னருளறி 

யாமையி னென் மணீயே-வெறுத்தெனை நீவிட் டிிசண்டாய்வீனை யின்றொ 

குதி- யொறுச்தெனை யாண்டுகொ ளூகஈ.ர கோசமங் கைச்கர3ச-பொறுப் 

பரன் றேபெறி யோர்சிறு நாய்சடம் பொய்யினையே.'' என்னும் மணிவா 

சகப்பிசான் மலர்வாக்சானும், False சந்திரனுடைய சாபச்தை நீவா 
ரணித்துச் சடையிற் றரிதசனரென்பசை, :'சடையிடை புக்கொ்டயுட் 

டங்குவெள்ளம் வளர்திங்கள் சண்ணிபயலே - யிடையிடை. வைத்தசொசக்கு 

மலாதொச்துமாலை யிறைவன்னிடங்கொள பதிதான் - மடையிடை வாளை 

பாய மூஇிழ்வாய் நெரிர் து மணநாறு நீலமலரு - நடையடை WISE GOT LL EDD 

புனலம்படப்பை ஈனிபள்ளிபோலு ஈமர்காள்,” என்னும் ஆளுடைய பிள்ளை 

யார் அரூள்வாச்கானு[் ச பிரான் பொன்போலும் திருமேனியுடையாரென் 
பதை, **பொன்னார் மேனியனே புலிச் சோலரைச் கசைத்து-மின்னார் செஞ் 
சடைமேன் மி.ரிர்சொன்றை யணிர்சவனே-மன்னே மாமணியே மழபாடி, 

யுண் மாணிக்கமே-யன்னே யுன்னை யல்லா லினியாரை நீனைச்கேனே.!” 

என்னும் ஆளுடைய ஈம்பிக எருள்வாக்கானு முணர்ச, இருவெண்சாட்டி 

ஓுளள் இருவாலயச்தில் பட்டினச்சடிகள் செல்வதற்கு முன்னமே, வ 

பிரான் ௮வ்வாலயச் தருச்சகர் கனவிற்ோன்றி, அவ்வடிசளின் விரச்சியை 

அனைவாக்கும் தெளிவிககுமா,ற, ஓர் இரச்தினமிழைத்த பீசாம்பரத்தை அவ் 

வருச்சகர் வசமளிதது, இதனைப் பட்டின ச்தடி கள்வசம் அளிப்பீரென ச் திரு 
வாப்மலர்ந்து கரர்சருளினராகலின, *பூசுசர் மாணிக்கக் கந்தை யின்புறக் 

கொடுச்தாரிறையவருடுத்ததகென்றனர்." என்றார், (௪௦) 

நாயினுக் சாகா மணியிர ணியக்க C0) WB காகுமோடிவெ 

ன்னு, வரயினிற புகலா முனமுத அினரான், மாணிக்கக் கச்சை 
யாங் கனைத்தும, போயின 5 னெஜலும்பெயர் புஅக்இப்ச புணர் 
இசைத் திருவுடை யாரடை, யாயின தனந்த வன்பருக் இன்ப வருட 

செல்வம் விளக்கினா ரன்றே௯
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(இ-ள்.) அவ்வாறு அப்பீதாம்பரம் அக்கோயிலர்ச்சசர் சொடுத்தவுட, 

னே, சாயனைய அடியேனுக்குப் பயனற்ற இவ்விரச்தினம் பொன் என்னும் 

இவைகள் தலைவராகிய சிவபிரானுக்குப் பயன்படுமோ என்று வாயாற்கூறி 

மூடிவசற்குமுன்பே உதறிவிட்டனர். இரத்தினங்களிழைத்த அல்வஸ்தி 
7ம் முழுவதும் இழிந்துபோயிற்று, ௮ப்போது ஈக்கனென்லும் சிவபிரானுக் 
குரிய திருநாமத்சைப் புதியசாகச்செய்த, சலக் சிருச்சின்ற இசைகளென்னும் 

செல்லமமைச்ச வஸ்திரமுடையவராயினர். அதுகண்ட அனேக மெய்யடி. 
யார்சட்கு இன்பமிக்ச திருவருட் செல்லச்சை மேன்மேலும் விஎங்சச்செய் 

தினர்,--ஏ று. அல் ஆக்கு அன்று ஏ - அசைகள், 

அடியேனுடைய விசச்தியினால் ஒர் பொருளாக மஇக்கப்படாச இல் 

விரத்தினம் பொன் என்னுமிவைகள், அள்விரத்தியை அடியேனுச்சருளிய 
தீலைவராகயெ சிவபிரானுக்கு மதிப்புள்ளராகுமோ என்று விரைச்து உச றினா 

ரென்பார், “நாயினுச்சாகாமணியிரணியங்கணாயனுச்சாகுமோலென்னா - வாயி 

னிற்புகலா முனமசறினர்."” என்றும், அவ்வாறுகழியவுடனே அதிலிருந்த 

இரத்தினங்கள் சிசறினதடன் ௮ங்வஸ் இரமும் சழிபட்ட ௫ என்பார்,**மாணி 
க்கச்சச்சையனை ச நும் போயின, என்றும், சிவபிரான் இசம்பரராகலின் அது 

காரணமாசப்பிரச்சு ஈக்களென்னும் பெயர் புராசனமாயிருச்தசை இன்று 

பு ஒப்பித்சனரென்பான், “ஈக்கனெஞும் பெயர் புதுக்கி,” என்றம், உடனே 

நச்சனென்னும் பெயர்க்குரிய நிரூுகாணி என்னாம் பொருட்டியைந்த இகம் 
ப.ரர் என்பகாகேற்பக் கசைமளையே ஆடையாகவுடை.யாராயினசென்பான், 

பணர்திசை த்திருவுடையாடையாயினர்.? என்றும், தம்மைப்போன்ற 

௮னேக மெய்யடியார்கட்கு இன்பம்பெருகத்தச்ச இருவருட் செல்வத்தை 

மேன்மேற் பெருசச்செய்தாரென்பான், !“அனந்தவன்பருக்கின்பவரு ட் 
செல்வம் விளக்கினார்.” என்றும்கூறினர், மெய்ளுஞானியர் மணிமுச்து 

பொன்முதலிய யாவும் அப்பெருமானாகவே பாவித்த, உலகத்சாராலிச்சிச் 

கப்படும் இம்மணி பொன்முத்து என்னும் இவைகளிற் பற்றற்றிருப்ப தியல் 

பென்பதை, “(அப்பனீ யம்மைமீ யன்புடைய மாமனு மாமியு நீ-யொட்புடைய 
மாதருமொண்பொருளு 8 யொருகுலமுஞ் சுற்று மோரூருந் - துய்ப்பனவு 

தேய்ப்பனவுந் சோற்றுவாய்டீ தணையா யென்னெஞ்சச் துறப்பிப்பாய்£ீ-மிப் 

பொன்னீ யிம்மணிரீ யிம்முத்துசி யிறைவனி யேறூர்ந்த செல்௨னீயே.” 

என்னும் ஆளுடையவரசுகளருள்வாக்கானும், ச௨பிரான் பிட்சாடனமூர்ச் 

தீங்கொண்டசாலத்து ஆடையின்றித் இச்கையே ஆடையாசக்கொண்டனரெ 
ன்பதை, :(நங்குற்றர் தீர்க்கும் பழமலை நாதர்க்கு ஈநீபலிகொண்-டங்குற்று 
மென்றுகல் போக்கினள் வெற்றலா யாதியந்தோ-விங்குற் றரனையென மெம் 

பெரு மானிவ் விருநிலத்திற்-றஈகு.ற்றம் பார்க்கு மவருள ரோ0ஜெனச் சாழ்க் 

தனளே."” என்னும் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இருவாக்சானும், பெரியோர் 

சள் தாம்பெற்ற இன்பத்தை ஏளையரும் எய்.திச்களிக்க இச்சையுற வாரென் 

பதை, தாமின் புறுவ துலின் புறக்கண்டு - காமுறுவர் கற்றுணாச் தார் '* 

என்னும் திருச்குறளானும் செளிக, அன்று ஏ என்பவற்றை ௮சைகளாகக்



sho) பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

கொள்ளாது அன்றே எனக்கூட்டி, மேற்கூறிய இன்பத்தை ஏனையோரும் 

மீற்பட்டுச் சன்னாள்கழித்துப் பெறகொட்டாமல் அக்தத்தினத்திலேயே 
அடையச்செய்தாரென்று விளச்சனொ ரென்னலுமொன்று. (௪௧) 

அளச்கர்வெண் சாட்டி லருட்டிருப் பொருந்தி யமர்ச்துல 

சறிவறம் பொருட்டால் விளக்கை, வைய முய்யவென் பாடல் 

விளம்பினார் வீளங்கிய மே லார் களக்கனிக் களத்தா ரருட்பொ 

ருட் பிடித் .தார்,கரும்பினு மினியசெர் தமிழ்ப்பாத், அளக்கறப் 

பரவி.யுளக்கருச் அர் துளிக்சணிர் மழழைபொழிர் துறைந்தார்., 

(இ-ள்.) மெய்ஞ்ஞானம் விளங்பெ மேம்பாிற்றோராகயெ திருவெண் 

காட்டடிகள், கடலாற்குழப்பட்ட திரு பெண்காடேன்னும் க்ஷத்திரசசில், 

திரவருட்செல்வமுடையவராய் வீற்றிருந்த, அப்பெருமான் திருஉராளை 

உலகத்தாரறியும்பொருட்டு மெய்ஞ்ஞான திபமாகிய சிவபெரு மானை *ஸஉய 

மூய்ய'” என்னும் ரூதலை.புடைய இருப்பாடலைத் இிருவாய்மலார் சவராய், 

களாக்கனிபேரன்ற மீறமுளள சண்டத்தினராகுப அப்பெருமாஜடைய இரு 
வரூளென்னும் ஒர் பொருளைக்சைப்பற்றிச்சரும்பினும் மதுரமூள்ள செந்த மி 

praia திருப்பாடல்ஈளால் அசைகறத் அசித்து, சஈசனையினாலே மன 
வுருக்கமுற்று, கண்ணீர்த்துளிகளாயெ ஆனந்தபாஷ்பஙகளை மழையாகப் 

பொழிர்துகொண்டு வ௫ச்தனர்.--௭ - று, 

வையமுூய்ப என்னும் முதலைபுடைய பாடல் இற சசாசச்சொள்ள 

வேண்டும். ஏனைய செந்தமிழ்ப் பாடல்ஈளா)ன--*(புசமுூங் கரணம் பொறிக 

ளைம் புலணும பொருச்திய குணங்களோர் மூன்ம-நாதமு.ங் கடர்தவெளியீலே 

தீ.பு ானுமாய் நிரகுசா ஞளதோ-வாசமூஞ சமய பேசமுங் ௪டஈத மனோ 

லப வின்பசா சரனே-3யதுமொன றறியேன் யாதுநீன் ரெயலே யிறை 
வனே யேசகா யகனே." எனவும், யாவரே யிருக் சம் யாவரே வாழ்ஈ2ம் 

யாவரே யெமக்குற ஏாயுர் - சேவரீ ரல்லாற் றிசைமுக மெனச்குத் :'ர௬வுள 

மறியவே றுளதோ-பாஉலா ஜனொரவ்ன செர்சமீழ்ச் இரங்கிப் பரையா 

ரூடலை மாற்ற-வேவலா ளாகி யிரவேலா மூழன்ற விரைவ யேசகா 
யசனே.” எனவும், “உண்டதே யணமி ட.செசசே யுடச்.௪ மடுத்தத் 

அரைச்தசே யுரைச்துங்- கண்டதே கணடுங் கேட்டதே கேட்ட சழிந்சன 
கட்வுகா ளெல்லாம்-விண்டதா மரைமே லன்னம்லிர் றிருககும் விழகரு 

வீதிவெண் சாடா - வண்டரே போற்ற வம்பலத் சாடு மையனே யுய்புமா 

இரு,” எனவும் ௨ருவனவாம் என்க. மெய்யன்புடையார்க்குச் செந் 
தமிழ்ப் பாடல்கள் இருவாக்ற் ரோன்றுசலும், மனவுருக்॥ மு.றதலும், 

ஆனர்தபாஸ்பங்கள் பொழிசலு மியல்பென்பசை, * வெள்ளர்சாழ் விரி 
சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே யெனக்கேட்டு லேட்ட 
கெஞ்சாய்ப்-பள்ளர்தா மு.ழபுனலிற் £ழ்மே வாகப் பதைத்தருகு மகர்நிற்க 

வென்னை யாண்டாய்ச்-குள்ளர் சா ணின்றுச்சி யளவு கெஞ்சா புருகாசா 
லுடம்பெல்லால் சண்ணா யண்ணா-வெள்ளர்தாள் பாயாசா னெஞ்சங் சல்



துறவறச்சருக்கம் க்௫௯ 

லாங் சண்ணிணையு மரமார்தீ விளையி Caries.” என்னும் மணிவாசசப் 
பிரான் மலர்வாச்கானு மறிச. (௪௨) 

ஒருவிடை கொடுபின் றமக்குவர் தளித்த வுத்தம ருவப்புரு 

வுறையுர்கஇருவிடை மருதை சோக்கிகின் றிறைஞ்சச், Rpt gar 

வதம்பல கடக்து] மருவிடை யராத வாவியப் பதியி ஜெதிர்க் சவர் 

வணங்கிட வணங்கி, புருவிடை மருவு குருபான் திருமு ஜெருமை 
Id wens gach Boo on eve 

(இ-ள்.) அத்திருவெண்காட்டினின்றும் ஒப்பற்ற விடையைப்பெறி 
றுக்கொண்டு அதன்பிறகு, தமச்குத் திர௱வருள்பாலிச்த ஈவெபிரான் திருவுள் 

எச்சளிப்புடன் வீற்றிருந்சருளும் இருவிடைமமு தூரென்னும் க்ஷேத்திரத் 
தைப்பார்த்து நின்றுபணிஈது சிறப்புற்ற பலகாதகழிதூரம்சாண்டி, ஈன் 
மஸம் இடையறாது பரிமளிமகின்ற சடாகங்களையடைய அச்.தருவிடை 

மருதூரில் எதிர்கொண்ட, மெய்டடியார்கள் தம்மைப்டணிந்திடச் சாமும் 
அவர்களைப்பணிர் த, உருஉத்தடன்சலர்ச குர மூர்த்தியாயெ மருசவாணரு 

டைய சச்நீதிச்கெதிரில் ஒற்றுமையுட னே வணங்கி மனமுரு இஞர்.--ஏ - று, 

அல் - அசை, 

மெய்யடியார்சள் ஓர் க்ஷச்சிரச்சைச் சரிசச்துச் திரும்புகையில் 

பெறவது பிரியாவிடையாகையால, 'ஒருவிடை. ?' எனறும், திருவெண்சாட் 

மூ.ளின்றும் இருவிடைமரு மார்க்குச் செல்லத் திருவுளம்சொண்ட பட்டி, 

னச்கடிகள் அங்கிருந்த வண்ண':ம ஆர்சி கேஷத்திரமிருக்கும் இசை௰ய 
கோக்கிப் பணி;$தாரென்பார், *இரவிடைமருதைநோக்டிரின் நிறைஞ்ச,” 

என்றும், திருவெண் காட்டிற்கும் திருவிடைமரு.தூர்ச்கும் அநேககாத தூர 

மூள்ளன 9வன்பார், '“சறமதகாவசம்பலகடந்து,"" என்றும், அச்திருவி-ட 

ug eras ணெழுக்தருளியிருச்கும் சிவபிரானே மருசவாணரென்னுர் 

இருகாமர்தாங்க் இிருவுரக்கொண்டு ஞானோபசேச மருளினராசவின், 

உருவிடைமருவுகுருபரன்றிருமுன்.” என்றும் உறினர், (௪௩) 

உருகி ரிடதச்இிற் பிறர்சலொண் சமல மொளிகொணீ ரத 

விய தென்னப், பெருகுநீ ரருவி யிருவிழி பொழியச், ஏவக்களி 

பிறங்கிரின் ரூடிடியுருவெலாம் புளகம பர் திடதீதெளிர் த வுனா 

தீழு தழுப்பவு மொருவி, மருவினா ரிறைதன் விடைகொடு மீண்டு 
வூத்தன ரங்கண்மா தவக்கான்டி 

(இ-ன்.) நமீரிடத்திற்றோன்றிய ஒள்ளிய தாமனாமலர்கள் உருக்க 

மூற்று ஒளியுள்ள சலச்சைச்கொடச்சதபோல, இரண்டெண்களும் பெருச் 

கெடுக்கும் ௮னர்த பாஷ்பத்தை அருவிபோன்று பொழியும்படி சிவானர்சம் 

விளங்இியிருந்து ஆனர்தக்கூ த்சாடி, திருமேனிமுமுவதும் புளசம்போர்ப்ப, 

செளிவாயெ வார்த்தைகள் தழுதழுட்புறவுமிருந்து பிறகு, ௮ம்மருசவாண



௪௬0 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

ச,த விடையைப்பெற்றுச்சொண்டு, திரும்பி தலயத்தினின்றும் அந்த ஊனா: 
யடைர்து ௮ர்ரகரத்திற்றானே பெருக் தவமுடையராய் வ௫த்திரு£ சனர்,௭-ற . 

இருவெண்சாட்டடிசளின் விழிசள் சாமரைபோல்வ தாசலானும், 
அச்சாமனா நீரிற்ரோன்றுவசாகலானும், அவ்விழிசளில் ஆனந்தபாஷ்பம் 

சொரிவது தாமரை நீனாச்சொரிதல்போன்றிருத்தலானலும், *உருகநீரிடத் 

இற்பிறரசகவொண்கமலமொளிீகொணீருதவியதென்னப் - பெருகுநீரருவி 

மிருவிழிபொழிய '* என்றும், மெய்யனபுடையார் ஆனந்தக்கூ.ததாடலும் 

புளசாங்தெங் கொள்ளுகலும் உரைசழுசமுப்பெய்தலும் இயல்பாகலின்,*சிவ 

ச்களிபிறங்கிகின்றுடி - யுருவெலாம் புளசம்பரர்திடத்தெளிர்சவுரைசழுதழு 
ப்ப,” என்றும் கூறினர். இச்சசைய இலக்கணங்கள் இன்றியமையாதனவாய் 

மெய்பன்பருக்குளவென்பதை, *:மெய்தா னரும்பி விதிர்விதிர்ச் தன்வினா 

யார்கழற்கென்-கைதான றலைவைச்துக் கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பியுஎளம் - 
பொயதசான் றவிரர்துன்னைப போற்றி சயசய போற்றியென்னுக் - கைதா 
னெஷிழ வி3டலுடை யாயென்னைச் சண்டுசொளளே." எனவும், “ஒூூன் 

றிலை கூத்தடை யான்கழற் சன்பிலை யென்புருஇப் - பாடுகின்றிலை பதைப்ப 
தஞ் செய்கிலை பணி௫லை பாதமஃர்-சூடுகின்றிலை சூட்டுக்றதுமிலை தண 

யிலி பிணகெஞ்சே - தேடுமின்றிலை தெ௫வுதொ றலறிலை செய்வதொன றி 
Cuter.” எனவும் வரும் மணிவாசகப்பிரான் மலர்வாக்குகளானு மறிக. () 

முூதல்வனைக் கெய்வக 51மரை முதலா மும்மணிக் கோவை 

யாற் றுஇப்பாரு இதியவ ன ராதி கிலைபரம் பரையாய்ச, சித்தத் 

தமிலொடா தாரம், விதியுற வொனரு சிலைமு ௪ QVOT EST go as 
னிரண் டாயவா இரிய, ததிகனிற பிடிததா லன்றியுற பவம2பா 
GIO SQ Wan wij Lo YH ON ay wp 

(@- ar.) தலைலராசிய சிவபெருமானை, '“தெய்வத்சாமலா.!' என்னும் 

சொல்லைமுதலாசச்கொண்டு, மும்மணிச்கோவை எனனும் பிரபந்தத்தால் 

௮ இசெய்பவராய், ௮3பெருமானுடைய இரட்சகசதன்மையையும், அவரது 
அாதித்தன்மையையும், பரம்பரையாகச் சச்தத தன்மையையும் அதச் 
தன்மையையும் அறிவாச தன்மையையும் ஆகாரமாக தனமையையும முறை 
மையாக ஒருபடிச்சாம் சன்மையையும் முதலாசிரியப்பாவில் திருவாய்மலர்ர் 
தீருளினர். மேன்மைமிக்க இரண்டாவது ஆரரியப்பாவில், மேம்பாடுத்ற இவ 
பெருமானே ! சேவரீரைப் பற்றினாவன.றிப பிசவியொழியாதென்லும் ௮௬ 
மைப்பாட்டை௰ம் திருவாய்மலர்ந்சருளினர்.--௪ - ற, 

திருவிடைமருர் மும்மணிச்கோகையில்முசலாரியப்பாவில், உமா 
மசேரஷூர்த்தத்தைச் இறப்பித்த அதன் இடையிடையே அப்பெருமானது 
இசட்சகத்சன்மை அராதித்தனமை சித்துத்தனமை அடத்துத்தன்மை ஆறி 
வுருத்தன்மை ஆதாரசதன்மை ஒன்றார்தன்மை என்னும் இவைகளையும், 
இரண்டாவது ஆிரியட்பாவில், சிவபெருமானைப் பற்றினாலல்லது பிதவி 
யொழியாதென்பதையும் விளக்ஜனொரென்றபடி. - எனவே, சீர்களை இருட்



துறவறச்சருக்கம்.. ௧௬௧ 

சிக்கும் ஆற்றலுடையார் ஆதிமத்தியாக்தரதெராகவும், சசதக்குச் ரித்தாகவு 
ம் ௮சித்துச்கு ௮௫த்சாகவும் அறிவுச்சறிவாசவும் ஆதா.ரத்துச் காதாரமாக 

வும் ஒருவராகவும் இருக்கவேண்டுமென்பதும், அ.ச சகையோரைப் பற்றின 

ரே பிறப்பொழிப்பாரென்பதும் விளங்கு சல்சாண்க. இச்தகைய இலச்சணம 

வாய்க்த இறைவனைப்பற்றுன்றார்க்கே பிறப்பொழியுமென்பதை, “பற்றுக 

பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்று - பற்றக பற்று விடற்கு,” என்னும் திருச் 
குறளானும் தெளிக, (௪டு) 

மூன்்தில்வன் ரொண்டர், வாசவன் செல்ல முழுக்கடல் குள 

ப்படி யென்றார், மான்றரு கரக்தா னஞ்செழுக் கருங்காய், மருத 

மா ணிக்கத்தில் கனியென், .மான்தினர் , சான்கி ஒர்இனிற், சகல 

முற்றே வலத்திலெற் காண, னேன்றகின் கருணை ஞானசாட் 

டத்தா னின்பெருக் தன்மையான் கண்டேன். 

(இ-ள்.) உரச்சபத்திமையுடைய அன்பராரிய இருவெண்காட்டடி. 

கன், இச்திரனுடைய கடல்போன்றபோகமும் சிவபோசர்சை கோக்சச்குள 

ப்படி. நீருக்கொப்பாமென மூன்றாவதஐ ஆசிரியப்பாவில் இருவாய்மலர்ந்சரூ 

ளினர். மானேந்தியதிருக்கரமுடைய சிவபிரானது திருவைச்செழுத்சாகிய 

அரிய காயே பின்னர்ப்பழுத்து மருதமாணிக்கமென்னும் மத.ரமுள்ள கனி 
யாமென்று நான்காவது ஆ௮ரியப்பாவில் திருவாய்மலர்ந்தருளினர், ஜர்தா 
வது ஆ௫ிரியப்பாவில் ஈனவிற்சழுத்தியிலே என்னைச்ஈண் டேனில்லை, எற்றமா 
யெ சேவரீரது திருவருளென்னும் ஞானகோக்கச்தால் கேஉரீருடைய பெரு 
(பிசக்சை அடியேன் ௮றிந்தனன்.--௭ - ற, 

ஏனைய போகர்கள் யாவும் சிவபோகத்தின்முன்,கடல்நீர்முள் குளப் 

படி கீர்போலாமென்பது நூற்றுணிபாகலின், மூன்றாவது அசிரியப்பாவில்) 
வாசவன்செல்வமுழுச்சடல் குளப்படியென்றார்.'” என்றும், திருவைச்செமு 

தீதை மறவாது செபிப்போர்ச்கு அதுவே சிவமபமாமென்பார். “*அஞ்செழுச் 
தருங்காய் மருதமாணிக்கத்தீங்கனி,"” என்றும், சகலகேவலமென்னும் 

கனவிற் eps ICH Hage விளச்கத்தால் சிவசரிசனமாமென்பார், 
(ஏன்றநின்சருணை ஞானரசாட்டச்சானின்பெருர் சன்மையான்சண்டேன்." 
என்றும் கூறினர். ஏனையபோகங்கள் யாவும் சிவபோகத்தின்முன், கடல்நீர் 
முன்னே குளப்படி. நீர்போலாமென்பதை, (மன்ன சாவா ருறுசுகமும் வா 
னோர் மகிழ்ந்து பெறுசுகமு, மணிப்பைர் நாகத் தவர்சுகமு மற்றை யோர்ச 

எடைசுசமும் - பன்னு மிடத்திற் சவத்தெழுர்ச பரமா னந்த லேசமெனப், 
பகர்ச்தாய் குருவா யெழுச்தருளிப் படிறேன் மறந்திங் குழல்கின்றேன்-சன்ன 
லெழுக்ச தெளிசாறே கட்டு மாவின் நீங்கனியே,ச,கலிக் கனியே ஈற்பலவின் 
sass சுளையே கதிமுளையே - பொன்னம் பொரப்பே யென்விருப்பே 

போதச் சு.சமே கிஞ்சுகமே, புரண வெளியே யுள்ளொளியே போரூர் முரு 
கப் பெருமாளே." என்னும் சிசம்பாசுவாமிகள் இருவாக்கானும், இருவைச் 

தசெழுத்தை இடைவிடாது இயாணிப்போர்ச்கு அதே சிஉமயமாமென்ய 
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௧௬௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

த, அண்ணன் முதலா வழகா றெழுத்சைந்து - மெண்ணி விராப்பகலத் 
றின்பத்தே - ஈண்ணி - யருளா னதசிவச்தே யாக்கு மணுவை - யிருளா 

ன.ததீர வின்ற.' என்னும் மனவாசசங்கடர்த சேமகாயனார் ௮ருள்வாச்சா 

னும், சசலசேவலமென்னும் ஈனவிற் சுழுத்தியிலே (திருவருள்விளக்கத்சாற் 

சிவசரிசனமாமென்பசை, 'வினவிற் பரத்தையறி வுறகற் கவச்தைபுலன் 

வினைமாறியே - ஈனவிற் சுழுச்திநிலை வரினப் பொருட்டிகமு ஈலமாசவே,!? 
நன்னும் தத்துவராயசுவாமிகள் திருவாக்கானுமறிக, (௪௬) 

கண்டபி னெனையுங் கண்டுள னென்றார் கருதுமா முவதி, 

Gara, mero Ca டிருத்த லயினியின் குறையோ வுன்குறை 

யில்லையென் குறைமி, கண்டன் யென்றார், வல்லுனர் வல்லா ரம் 

பரத் செதிர்சனர் நிலத்திற, கொண்டிடல் போலுன் னஞ்செழுக் 

லுரைப்பிபொர் குறைவிலா ரென்றன ழேழில்., ் 

(இ-ள்.) அவ்வாறு சண்டபிறகு என்னையும் சண்டேனெனா£ரு 

சிர் செய்தனர். யாவரும் ரந்இக்கத்தக்க ஆறுவது ஆசிரியப்பாவில், ஒருவன் 

௮சாரத்தை இச்ரிச்தப் புசியாதிருர்தல் சாசசதின்குறையோ £ அல்ல அது 

பூபால தேவரீரை யடையாதிறுச்சல், கடவுளே தேவரீராற் குறையில், 

து என்குறையேயாரும் எனத்திருவாய்மலரச்சனர், ஏழாவது ,அூரியப் 

பாவில், வலியுள்லாராயிறும் வவியில்லாராயினும் அகாய்செறிர்ச உஸ்.- வை 

விலத்தில்விழப்பெறுவதுபோல், சேவரீருடைய இருமைர்தெழுத்தைச்செ 

பிப்போர் குறைவற்றவராவாரெனத இருவாயமலர்ர் சர ளினர்...-௭ - று, 

அறுசுலைகலந்ச கறிவகைகளுடனள் சாதம்சமைகறுச் சிதஈமாயிருக் 

கவும் அதைப்புசியாது ஒ௫ுவன்பசியோடிருஈசல் சாசச் தின் குற்றமாகாகது 

(Sunes திருவருள்புரியத் தேவரீர் இத்சமாயிருச்சவும் தேவரீரையடையா 

ததி ஆஅடியேன்குறையேயென் பதும், உல்லபமுள்ளானொருஉனும் வல்லபமில் 

லாஜொருவனும் ஆகக்கூடிய இருவரும் ஆகாயத்செறிர்த கம் நிலத்தில் விழப் 

பெறுவதுபோல், உபதேசமுடையானும் உபசேோசமடையானுமாகய இரு 

வரும் திருகைச்தெழு ததைச்செம்ப்பராயின் குறை௨ற்றவராவாரெனத் இரு 

வாய்மலர்ர் கரு ளினர். (௪௭) 

எட்டினி லடி.சார்க் கவர்க்கருட் செல்வ மிறைவ$யாஇனுக் 

குறையா, தட்டனை யெனரு ரொன்பதிற் Yas Ome ee னன் 

குனக் கென்று) பட்டோ பச்தி லென்்ளொய வன்னிப், பரமகின் 
செயலினே னென்றார், முட்டிலில் இசைக்க இருவிசைப் பாலின் 

முடிலில்வெண் கரடலென் றன. 

(டு-ள்.) எட்டாவது ஆரியப்பாவில், தலைவரே ! தேவரீர் உமத 

இருவடிகளையடைர்சவர்சட்குச் திருவருட்செல்வத்தை எவற்றிலும் குறை 
வபாடுமூது சீந்திர் எனசச்இிருவாய்மலர்க்கருளினர், ஒன்பசாவது ஆரியப் 

பாவில் புதிதீராஇய சாக்கியகாயஞரெறிர்த சர்கள் சேவரீருக்கடிபட்டன



துறவறச்சருக்கம்: BHT, 

வொ ? கன்ன 2 பயக்சனமவ ஆயிற்றெனச் BSmenwuotasmetent, us eg 

வது அ௫ிரியப்பாவில் அடியேன் செய்கை யாதமின்றித சேஉரீருடைய 

செய்கையினேஞுயீனனெனச் இருவாய்மகர்கசருளினர். முட்டின்றி இத்தல 

தீதிறறிருவாய்மலர்ர்சருளிய மும்மணிச்சோவை என்னும் திருவிசைப்பா 
வின் கடைசியிலுள்ள கட்டளைக்சலித்தரையின் மூன்றாவதடியில் வெண் 

காடனெனத் திருவாய்மலர்ந்தருளினர்.--௭ - ழு. 

எனவே முசலரவது ஆூரியப்பாவிற் சிவபெருமானுடைய இசட்ச 
கத்சன்மை ௮னாதிஈசன்மை பரம்பலாதசன்மை சித்தசிக்துச்சன்மை அறி 
வுத்சன்மை ஆதாரச்சன்மை என்னும் இவரையும், பரண்டாவது ஆரி 

யப்பாவில், ௮சசசைய ஏெவபெரு மானை மெய்யன்பிறுற்பற்றினாலனறிப்பிறவி 

யருதென்பதைபும், மூன்று அசிரியப்பாவில் இல்வுல£த்தின் போசப் 

சளேயன்றிச் தேவலோகத்து க்குரிய இர் சிரபோகமென்னும் கடலும் சவ 

போசத்தை சமோஃகுங்மாற் குளப்படி நீரொப்பாமென்பதையும், சான்சாவது 

ஆிரியட்பாவில், ௮ தகைய சிலததையடைதற் ஈத் திருகைச்செழுச்தையுச் 

சாிிச்சலே சாசனமெனபசையும், ஐர்தாவது அசிரிபப்பாவில், சசலகசேவலத் 

தில் என்னைச்சாணேன், செடரீருடைய தஇிருவருணாட்டதச்தால்சேவரீருடைய 
பெருந்தன்மையைம் சண்டபின் ௨ன்னையுங் மண்டேன் என்பதையும், 

grag ஆ௫ரியப்பாவில் இத்தகைய சவெபோகர்தைப் பாலிக்சத் தேவரீர் 

சித்சமாயிருக்கவும் அடியேவ தே௨ரீரை உடையாது பிறவ்கோயில் வருந்தி 

மிரூப்பது எசற்டொபபாமெளில், புசிப்பசற்கு கேண்டிய சாரம் சமைத்துச் 

சிச்சமாயிருக்கவும், அரைககிட்டியருந்தாமல் பசியோமருசதலுக்கொப்பா 

மென்பதை.பும், ஏழாவது ஆசிரியப்பாவில், உல்லுனன்மாட்டாஞூயெ இருது 

ரெறிக்த கல்லும் (eee நிச்யமாமாறுபோல, உபசேசக்கரமத் 

திடன் தருவைர்ரொயு ச்சை சியாணிப்பவன் ௮2 தின்றிர் இியானிப்பஉன் 

ஆூயெ இருவரும் பண அவார்களென்பதையு ம், எட்டாவது ஆூரியப்பாவில் 

தேவரீருடைய கிருவழிகளைப் புகலாச அுடைர்£வாகட்டுத திருவருட்செல் 

வம் குறைவின்றிப பாலித்தீிரெவ்பசையும், ஒன்பதாவது ஆிரியப்பாவில், 

புதி சசாகிய சாக்கியராயனாரெறிச்ச சல்லும்௮வர அன்பின் மேம்பாட்டால் 

தேவரீருக்கு ஈன்கர்யிர்றென்பலசயும், பத்தாவது அசிரியப்பாவீல், யாவும் 

நின்செயலன்றி தடியேன் செயலல்லவென்பல சயும் ஒன்றுக்கொன் நியை 

புடைத்தாக வரிசைப்படுத்திக் உறினாரன்பசாம. $ மமும்மண/ிக்கோவை 

யின் ஈற்றில் இிருவாய்மஃர்ர்சுருனவிய கட்டே ககலிததுறையாவத:--.12ரத் 

தினன் மாலவன் கண்கொண்டு நீன்சழல் போற்றால்ல - வரச்இனை மீயு 
மருசல்ப் பாமகி யொன் நமில் வவ -ஏரத்திழு மாயென்றன் சிற்ரையு ளாகி 

வெண் காடனென்னுஈ-தரத்திலு மாயத நின்னடி யாக்மிசய்வத் தாமரையே. 

என்பதே, மெய்யன்பர்சகளாதிய சைவசமயாசாரியர் நால்வருள் ரவர் தமது 

இருசாமத்தைத் தாம இருவாய்மலர்ச்தருளிய ஒல்வோர்பதிசசடின் நற தி 

யினும் ௮மைத்திருப்பதுபோன்,௮, இப்பட்டினசதடிகளும் சமது திருநாம 
மாகிய தி.ரெண்காடர் என்பதை இப்ப்ரடந்தக௫ன நற்று£மளீடாக ம மேற்



௧௬௪  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

குறிச்ச சட்டளைக்சலிச் துறையில் அமைத் சனசென்பான், *திருவிசைப்பர் 
வின் முடிவில் வெண்காடனென்றனர்.'? என்றார். இதுபோன்றே ஏனைய 

பி.ரபந்தங்களின் ஈற்றிலும் தமது இருகாமத்தைக் குறிப்பிச் திருக்செறன 
ரோ எனின், அவ்வாறு வேரொன்றினும் கண்டோமில்லை. இதுகுறித்சே 

வெண்காடனென்றது சிவபிரானையே எனச் சிலர் கூறுவர், (௪௮) 

இவைமுதம் றமிழாற் றுதிபல வியம்பி யிருக்குமர் காடனி 

லொருசா, ணவைவிடாய் கழிக்க நீர்பெறா திருப்ப காதர்தம் பா 

ஊணிதண் பாணி, புலசையா லுதவு மின்றெலும் பாட லுரைத்தனர் 
மற்றுமோர் இனத்திற், கவலும்வல் விடத்தா ஓறங்குறார் கட்டிக் 
க்ரும்பிடு கழனியிரப் புண்டார். 

(-ள்.) இவ்வாசிரியப்பாக்சள் முசலாகய திருப்பாடல்களால் பல 
வகைத்தோச் தரங்கள் இருவாய்மலர்ச்துசொண்டிருச்கும் நாள்களில் ஒர் 

காள், குற்றமுள்ள தாகவிடாய் சணிப்பதற்காக ரீர்டைச்சாதிருக்க, இச்தி 
னச்திலே சிவபிரானுடைய இருக்க ரமானை குளிர்ர்ச ஜலத்தைப் பாலிக்கும் 
என்னும் கருத்தமைந்த ஒர் இருப்பாடல் இருவாய்மலர்க்தனர், மற்றோர் 

இனச்கிலே வருத்துகின்ற கொடிய சர்ப்பவிஷச்சால் நித்திரைகொள்ளாத 

வராய், சர்க்கரையுண்டாகும் கரும்புகள் வளர்ந்துள்ள் கழணியிலே வலிய 

டைந்திருர்தார்,--௭ - று, 

சாகம்மேற்கொண்டபோது சாவரட்சியும் ார்த்சையாடச்கூடாமை 

யும் ஆயெ இவைபோன்ற அனேச செடுஇகள் விளையுமாகலின், 4ஈவை 

விடாய்,” என்றும், சிவபிரானது சடையின்மீது செய்வகங்கையிருத்தலின், 

அவர் தமது இருக்கரச்தால் அள்ளிய தவுவர் என்னும் கருச்சால், **நாதர்தம் 

பாணிதண்பாணியுவகையாலுதவுமின்று,”” என்றாரென்றம், அர்சகரத் 
துள்ள கருப்பஞ்சோலையின் வழியாய்த் திருவெண்காடர் வருகையில் ஓர் 

சர்ப்பம் தீண்டெலும் அங்விடவேசத்தால் அக்சழனியிலே வருந்தியிருக்தா 

ரென்பார், 'கவலும்வவ்விடச்சாற்கட்டிக்கரும்பிசெழணியீர்ப்புண்டார்.”' என் 

றும், விடவேசங்சொண்டார் உறங்கிற் கெடுதியாமென்பதையும், வலி 

யினால் நிச்திராகொண்டில ரென்பசையும் விளக்குவான், *உறங்குளூர்."? 
என்றும் கூறினர். மாதர்தம்பாணிசண்பாணியுவகையாலுசவுமின்று என் 

லும் கருத்தமைச்சபாட.லால௮,-மென்று விழுங்கி விடாய்கழிக்ச நீர்தேட - 
லென்று விடியுமெனச் சென்கோாவே-ஈன்றி-கருதார் புரமூன்றுங் கட்டழ 
லாற் செற்ற-மருதாவுன் சக்நீதிச்சே வந்து.” என்னும் வெண்பாவே, எனவே 
உடனே சிவபிரான் தர் மறையவர்போன்று வடிவெடுத்தவந்து நீருதவித் 

தாசவிடாய் தணித்தனரென்பது கருத்து, (௪௯) 

இர்கவா நீர்ப்புண் டொருபறக் திண்ணை யிடங்கிடம் துறம் 

குறம் பொமுதி, லர்திவான் மதியம் வலம்புரிக் கண்ணி யாமெ 
ரு னப் புனைமரு கனி, வந்ததன் ஐுடையூ। காப்பவன் பபால வடி,



துறவறசசருக்கம். ௧௬ 

வுகொண் டிவாமனஞ் சோதிச், துக்துவான் கருணை புரிகுவான் 
கருதி யோரிரா ஈள்ளிரு எணைந்தான். 

(இ-ள்.) இல்உண்ணம் வலியடைச்சஉராய் ஒர் புரச்நிண்ணையிற் 
படுத்து நிச்திரைசெயபுமபொழுஇல், அர்திச்சாலத்தில் அகாயச்துதயமா 

கும் சந்திரனே வலம்புரிமாலையென்று அணிந்துள்ள மருதவாணரெமழுர்த. 
ருளி, சம்முடைய ஈசனைப் பரிபாலிப்பஉனை யொச்த தச் Dawei sas, 

இத்திருவெண்சாடருடைய மனச்சைச் சோஇச்தச் செஓத்துதன்ற சிற்த 

திருவருளைப் பாலிப்பதற்காகச் திருவுளக்கொண்டு, ஒர்நான் Meigs Bex 

Tob gs un Hors Eu o Cate geni —s - oy. 

மூன்றா ம்பிறைச் சக்திரனைச்சடையிலணிர் இருப்பது வலம்புறிமாலை 

போனறிருச்சலின், அந் இவான்மதியம் உலம்புரிக்சகண்ணி யாமெனப்ட னை 

wm smal.” என்றம், ஊர்காக்கும் சேவகன்போல் வடிவெடுத்த வரின் துதி 

காரத்திற்காக ஆச்சமுறுவரென்று இருவுளங்கொண்டு அவ்வாறே உர்சன 

சென்பான், “எர்காப்பவன்போல் வடிவுகொண்டு' என்றும், இவ்வாறு 

அச்சமுற சற்கேதுவாக வர்சதும் ௮௨ர் மனகிலைமையை மற்றள்ளோரு 

ணருமாறு சோதிச்துச் இருவருள் பாலிப்பசற்காகவே யென்பார், “Gat 

மன சாதிச் ஏந்துவான்௧ ரணைபுரிகுவான்கரு தி.” என்றும், அவ்வடிவு 

கொண்டு பார்சாலத்தவரின் வி. சடமாக ௮ச்சமுராரென்று இருவுளங் 

கொண்டு ஈடுராத்திரியில் வர்சனென்பான், ஓரிராரள்ளிருளணைந்சான்."” 
என்றும்கூறினர். மூன்ரும்பிறைச் சஈஇிரனைச்சடையிஉணிந்திருப்பது வலம் 
புரிமாலைபோன்றிருப்பதென்பசை, மதிங்கண் மதிக்சண்ணி யானைச் தே 

மொழி யாளொடும் பாடி - ume ணல்கு௩்சொ லெர்சை யெனகச்கனி 

யென்னா வருவே - னங்க மங்கைய ராடு மையா ரடைன்ற போது - 

பைஈ கிரி பேடையொ டாடிப் பறந்து வரு௨ன சண்டேன் - கண்டே னவர் 

திருப் பாதங் கண்டறி யாதன சண்டேன்.” என்னும் ஆளுடையவரசுசளருள் 
வாக்சானுமறிக,. (௫௦) 

காரிரும் பொலிக்குர் தடிநிலக் இடி தீறுக்.காலினான் மார்பி 
டைத் தாக்கி;யாரைநீ யென்ன வினாவிட, வெருவா வழு கவெண் 

காடரு மிசைப்பா, ரூரிடை யெவைக்குக் காவலுச் குரியோ ty tt 

ர்ந்தியா லுரைக்குமா கேட்டி; சோரிபுன் மயிரின் ரொகைகளோ 
டிறைச்ி கோலொடு, மென்புமூ ளகளோஃ 

(இ-௭9்.) கருரிறங்கொண்ட இரும்பினாற் சத்திக்க்ற தீடியைப்பூயி 
பிலே தட்டிக்கொண்டு, அம் தத்தடியைச் காலிலேயைத்து கிறச்தி மார்பிலே 

ஊன் மிச்சொண்டு திருவெண்காட்டடிசளிடம் ட்டி, நீ யாரென்று கேட்க, 
யாவர்க்கும் அமு சம்போல்பவராடுய திருவெண்காட்டடிகள் அச்சமுற்றவ 

சாய்க்கூறுவார், இல்வூரினிடத்தள்ள அனை இற்கும் காப்பசற்குரிமை 

பூண்டவரே | யான்தெளிந்து கூறுவதைச்கேட்பிராச ! உதிரம் அற்பமான



௧௬௬௬  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

மயிர்ச்கூட்டங்களுடனே தசை சருமம் அஸ்தி மூளைஎன்னும் இலை களோ 2 

வ உறு, 

ஒர்ந ரில் அம்நகர்ச்காவலாளன் பாதிராத்திரியில் ஈகர்ப்பரிசோதனை 
செய்வதும், அவ்வாறுசெய்ய வருங்கால் இருப்புப பூண்கட்டிய சடியொன் 

ஹைப் பூமியில் நீட்டிச்சொண்டு வருவதும், வச்சபின்பு யாராயினும் ஒருஈர் 

தூதனமாய்த் சணியாய்ப்படுச்திருக்சால் அஉனாக்கிட்டி, அச்சடியை மார்பில் 
ஊன்றிக்கொண்டு நீன்று விசாரிப்பதும் இயல்பென்பதை யுணர்சதுவான், 

சாரிரும்பொலிச்குர் தடிமலச்திடித்தும் சாலீனான் மார்பிடைச்தாக்கி டா 

ஸாரீயென்ன வினாவிட."” என்றும், உலகச். துள்ளாரனவர்ச்கும் திருவெண் 
காடர் அமுதம்போலவாரென்பதையும், அத்தகையோர் இக்ககர்ச்சாவலா 

ளானை நோககியவடனே முச்சமுர்றுக் கூ, உரென்பதையும் விளக்குவான், 
“ெவெருவாவமத் வெண்சாடருமிசைப்பார்.” என்ற ம்கூறினர், (௫௧) 

ஈனமா மெண்ணி றத்துவக் குழாமே வினனகென் றென் 

னையான் கா மணன்)யானல தொன்றை, யானென நினயு 1A gr 

வென துள்ளமென் கிரைத்தாரர கேனல ரிதமீச் மரவகப் பெரு 
ச . . ப் » . அ] 4 —™ 

ort Ooh, Aout nm yi sour, F055, வூனெலா (ரகப் பெரு 

குமன் பினரா யபுவகையங் கடலிடைப் L119. 5 hb Tiy 

(@-a&) அற்பமாகிப அளவிறந்த சத்துவக்கட்டககளோ £ இஉற் 

றுள் இதாசான் கானெ.ரற என்னை யறி௩சேணில்லை. நானல்லாத ஓன்றை 

நானென்று இந்திக்கும் இ௭சான் எனது மமநிலைமை என்று சனர். 

சேவகராகவந்த சேன்பொருந்திய கொன்றைமலலாத் சரிக்கும் சிவபெரு 

மான் உடனே சாணப்படாதஉராய்ச் கராசரானீ னர். சஷூணமே திருவெண் 

காட்டடிசள விசேடித்த மெய்யன்புடையவசாய்ச் சரீரமுழுவதும் உருகப் 

பெற்று மேம்பாடுற்ற களிப்பெனுங்கடலில் மூழ்€னர்.-- ௭ - று, 

உதிரம் மயிர்க்தொகுதி சசை சருமம் அஸ்தி ரூளை சச்துவக்கூட்டங் 
கள் என்லும் இவைகள் ஒன்றாய்க்கூடுச் சமைந்த புத்தகத்தில் எதையா 

* க் ச (4 5 . ம். t ௩ 

னெனக் கூறுவதென்பார், '*மீசாரிபுன் மயிரின் ரொகைகளோ டிறைச் 

ச தோலொடு மென்புமூளைகளோ ஈனமாமெண்ணிறச்துவர்குமாமோ வின் 

னதென்றென்னையான் -கா£ணன்."' என்றும், யானல்லாத ஓவ்வொன்றையும் 

யான் யான் என்று சந்திப்ப தேசே எனது மனற்லைமை யென்றனரெல்பான், 

“யானலதொன்றை யானென நீனையுமி;ுென தள்ளென நிசைத்தார்.'' 

என்றும், காவலாளனைப்போன்று வடிவுகொண்மி வர்த௨ர் இவபிரானென்று 

ணர்த்துவான், ''சேனலரிதழிச் சேவசப்பெருமான்.” என்றும், திருவெண் 
சாட்டடிகளுளாத்த உத்தரத்தைச் கேட்டஉளவில் மறைந்தனரென்பான், 
இுதரிந்திலர் மறைந்சனர்.'' என்றம், மெய்யன்பின் மேம்பட்டோர்க்கு 
ஊனெலா ஞாருகுதலும் உவகைக்சடலிடை மூழ்கலும் இயல்பென்பதை 

யணர்த்துவான, ''ஊூனலாமுருஇப் பெருகுமன்பினராயுவகையங் கடலிடை
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அறவறச்சருக்கம்: ௧௬௭ 

ப்படிந்சார்.'! என்றும் கூறினர். உதிரம் மயிர்ச்சொகுஇி தசை சருமம் ௮ஸ்.இ 

மூளை தத்த வக்கூட்டங்கள் என்னும் இவர்ரூலாயது சரீரம் என்பசை, 

தோலிரத்த மெலும் ரறச்சி சும்லமேை மச்சையொன்றாய்ச்-து லிசரிச்ச 

வுடம்பாகும் சொட்டவேவையுச் தன்வடிவாய்ச் - கோலியடக்கிக் கொளுமித 

னைக் கூறுகரா நே க்காது-போலீயுணர்கோர் மகழ்டெய்தம் புனிசபென் 

றும் பரமபசம்,"" என்னும் குமார 2ச௨ர் திருவாக்கானும், Brean SoG 

கானென்றணர்ச் திருப்பதே அன் மாக்ஃளியல்பென்பனத, “பொருல் wah 

or பொருளென் றுணரு - பருளானா மாணாப் பிப்பு.” என்னும் இருக் 

குரளானும், பொய்யை மெய்யென்றறிர்த போசமின்மை யாலே-மெய் 

யைப் பொய்யென்றெண்ணி மெலிக் ச யுழல்கருலகர்-பயொய்யைப் பொய் 

யென்றறி* ௪ போசகுருவி னருஸின்-மெம்யை மெய்யென் றறிந்சே மெலிவு 

தீர்வு ரூயர்ந்தோர்."? என்னும் குமாசேவர் திருவாக்காலும், மெய்யன்பின் 

மெம்பட்டோர்க்கு ஊனெலா மூருகலும் உவகைகீமடன் மூழ்கலு மியல் 

பென்பதை, ''வேணில்லேண் மலர்ககணைககும் கவெண்ணகைச்செவ் வாய்க் 

சரிய - பானலார். சண்ணியாக்கும் பதைதகராகும் பாழ்செள்சே - யூனெ 

லா நின்றருகப் ட குர்தாண்டா னின்று போய் - வானுளான் காணாய்நீ மாளா 

வாழ் இன்றாயே.”? என்னும் மணிவாசசப்பீரான் பமலர்லாக்கானும் அறிக, ப 

படிந்த பெமுதுதிசையினை நெம்சிப் பணிஉகன ரணிம த 
4. 
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வார் காற்சுவ ரேததினிற குமிப்பார், மூடிர்கமாப் பொருவ்டிமுடி 

விலா noe முன்னினா பன்னின மிரூஈ தார்? 

(இ.ன்.) அவ்வாறு களிப்புச்சடலில் மூழ்கிய திருவெண்காட்டடி 

கள் தமோனிறுமுவ தம் இருவெண்ணீறதரிதசவராய், எழுந்து சின்று 

சேவகராய் வந்த சிவபிரான் மறைந்துசென்றருளிய திச்சைப்பார்த்து உணங் 

இனர், உடனே இருளுப£ீ௩ கி உசயகாலமாயற்று, ௮ட்போது திருவெண் 

காட்டடிகள் இவ்வேடஙகொண்டவர் சிவபிரானென்றணர்ந்து, மிரூதவான 

இதழ்களையுடைய தாமலாமலர்போன்றி திருவடிகள் வருந்தினவோ என் 

அுரைப்பார், சாமூரைத்ச கடமையான சோர்களால் அங்குகின்றும் சென் 

றருளிய திருவருளைச் த.இப்பார், அப்பெருமானுல டய இருவடிச்சுவட்டை 

மார்பில் ஒற்றிக்கொள்வார், சர்வாதேதமான பரம்பொருளையும் அவருடைய 
அழிவில்லாத திருவருளையும் ர் இச்தவராய்க துஇத்துக்கொண்டிருச்தார்.-..- 

ஏறு, 

ஊர்க்காவலாளனாக வடி வெடுச்துவந்.து நீ யாரென்று வினாவிமறைச் 

தவர் சிவபிரானே யென்றுணர்ந்த திருவெண்காட்டடிகள், அவர் மறைந்த 

இசையை நோக்வெணங்டிப் பின்னர் அடியேன்பொருட்டு கள்ளிருளில் 

ஈட் துவந்த திருவடிகள் நொர்தனவோ என்றும், அடி யேனுரைத்த கச 

மான சொற்சளீனாலே அவ்விடத்தினில் றம் சென்றருளியது திருவருளே



௧௬௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

யெனப் புசழ்க்தும், அப்பெருமானுடைய சரணச்சுவட்டை மார்பிலொற்றிச் 
சொண்டும், ௮தீத பரமபொருளான பெருமானையும் அவருடைய இருவருளை 

யும் தியானிததுத் சோததிரஞ்் செய்துகொண்டு மிருந்தனரென்பதாம். (இ) 

அ௮றுவகைஈ சமய மிடைமரு தாளி யாறுமா முகத்தினுகஈ 

கோன்றி, மறுவற நடக்கும் புறரெிச சமய மற்றுள வாறுமா 

ரூப, புறகடைச சமயப் புன்மைபம் பலவாம் பொருவிஉம மரு 

sis Corse, ou wes Qua prt sour Seip MG 
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இன்.) சமயாசே நிலைமைபுற்றள்ள இச்திருவெண்காட்டடிகள் 

அசன்பின், Ame Memo mgr Aare ணெழுச்தருளியுள்ள சிவபிராறுடைய 

ஆறு திருமுகககளினினறம சணமதர் ஈரரமுர்பவிசதுச் குற மின்றி நடை 

பெற்று௨நம். அலைபன்றி வேராயுள்ள சமயசளாறம புறச்சமயஙகளா 

Go. இறையிரண்டிற்கம எதர்மறையாயுள்ள புஈப்புறச் சமயங்களின் 

சொடுமைகள் ௮னஈசமாகும், இச்சமபபேசங்களின் பயன்சள யாவும் ஓப் 

(பரிறஙராகயெ அம்மருதமயாணமரை அகமார்சக்கமாசச் கரிசிசதுக்சொண்டிரு க்க 

வருமென்றெண்ணினர்.--௪ உறு, 

உலசுத்து விளங்கும் சமயபேதங்கள் உட்சமயம் புறச்சமயம் புறப் 

புறச்சமயம் என முசுதிறபபடுமென்ற ம, அ௨ந்றள உட்சமயங்களாற மே 

8 பிரான் இிருமூகஙகள றிறும சோன்றினவென்றம், அல்வாற சோன்றிய 

பரல் அவ்வாறு சமயங்கள் மாத்திர2ம குர௱மின்றி நடைபெற மென்றும், 

ரூனய பு௱ச்சமயங்களாறம உட்சமய௩ சளாரையும அடைசற்கேத வாமென் 
றும், மற்றுள்ள பு௱ட்புறச் ச 2யங்களாறும திமையுடையனகென்.ற.ம், சமயா 
நித நிலமையு/டையோர்ஈே முற்கூறிய உள்ளும் புறம்புமான சமயங்கள் 
பன்னிரண்டின் பபன்சளும் சித.ிச்குமென்றும சமக்குததா?ம இந்தச் 

சாசென்றபடி, ச3பிரான இரஙவடிகளை யடைசற்9கற்ற நன்மார்க்கத் 
தை யடைவதற்காச டச்சமயபேசங்மளேஈபட்டனவன்பதை, 'ஒன்றசே 

பேரூர் வ.ரியா ஈதர்குள - சென்ற த போலு மிருமுச் சமயங்க - ணன்றிது 

நிகிது வென்றுரை மார்சர்கள் - குன்ற குலாதசெழு நாயையோச் தாசே."! 

என்றும், “ஓர்சு சமயங்க ளோராறு mag B® - மச்ச னொரு௨னா மென்ப 

தறிக்கில - ரக்த ஜெருவளு மென்ப தறிந்திடின் - முத்தி விளைக்கு முசல் 

வனு மாமே,” என்றும், (முதலொன்மு மாளை முதுகுடன் ௨உரலுக் - இத 

மூறு கொம்பு செவிதுதி&கைசான்-மஇ.புட னர்தகர் வசைவல ௪ பார்சதே - 

யதுகூ.ற லொக்கு மாறு சமயமே. என்றும வரும் இருமக்திரங்களானும், 
சிவபிரானைச் சதா இியானித் தசசொண்டிருக்கின் இச்சமயபேசங்களின் 

பயன்களெவையும் வருமென்பசை, :*அறென்று மாமென்று மாறு சமய 
ங்ச- ளொன்றோடொன் ஜொவ்வா துரைச்தாலு - மென்று - மொரு தனையே 
கோக்குவா ருள்ளத் திருக்கு - மருசனையே நோக்ச வரும்,” என்னும் இரு 

வெண்சாட்டடிகள் திருவாக்சானும் தெளிக. மேற்செரல்லியவாறு இரு



துறவறச்சருக்கம்: ௧௬௯௯ 

வெண்காட்டடிகள் கருதியபோது இச்திருவெண்பாவையே இரு வாய்மலர்ர் 

றனரென்க, (Ge) 

இடைமரு தானி சமயபே தங்க ஸின்னவா திழைக்ததென் 

னென்னின், முடிவிலா வுயிர்கள் பக்குலக் குறையான் மொழிகதி 

யடைதர மவுன, வடிவுறு மவர்கள் புகலிட மியம்பின் மாயைமா 

மாயையு எடங்கும், படியிலா வொன்மி னின்றன மிவர்தம் பாக் 

இயம் யாவமர பகர்வார். 

(இ-னள்.) திருவிடைமருதாரின்க ணெழுர்சருளியுள்ள சிவபெருமான் 

இவங்வாராய சமயபேதங்களை என் இயற்றினரென்றால், அளவிறர்சு வர்கள் 

பக்குவச்குறைவினாலே யாவராலும் சொல்லுசற்குரிய முததியின்பத்தை 

அடைவதற்சாகவே, மெளனநீலைமையு டையவர்களது சேர்விடச்சைச்சொல் 
லுவோமாயின், மாயையானது மகாமாயையுளடங்கிய தன்மைச்கொப்பாம். 

ஒப்பற்ற ஒர் நிலைமையிலிருந்ச இச்திருவெண்காடராடைய பாக்கெயத்தை 

எவர்கள் அளவிட்ணொப்பார்கள் --௭ - று, 

சமயபேதங்கள் யாவும் வர்களின் பக்குவபேசங்கட்ருச் திக்கவாறே 

அமைத்துள்ளனவென்பதை, :“மேதம்பல் பக்குவ போர்ந்தொரு வீட்டினுக- 

கோதும்பல் லாற்றானு முர்தீபற - வுண்மைசண் டார்ம்கேக முந்திபற”" என் 
னும் சார்தலிங்கசுவாமிசள் இருவாக்கானும், “சமய வாதிக டதத மசங்களி - 

லமைவ தாச வரற்றி மலைந்தனர்.” என்றும், “*இருமுச் சமயச் தொருபேய்த் 

தேரினை - நீர்சசை தரவரு நெடுங்கண் மான்கணர் - சவப்பெரு வாயிடைப் 

பருடஇித் தளர்வொடு - மவப்பெருந் தாப நீங்கா தசைக்சன '' என்றும்வரும் 

மணிவாசசப்பிரான் மலர்வாக்கானும், “உரைத்த துறையா துறைக்குஞ் சம 

யம் - பரத்தை யறிவுற்ற பாள்மை - மரத்தி - னவயவச்9ி லோரொன் திர் 

் என்னும் அமுசசாரச் திரு 
வெண்பாவானும் தெளிக, (டுடு) 

பிரிவில்சித் தார்தர் சமயபே தங்கள் பேசிய தெய்வமொன் 

றெனின, கிருபனு நிருபன் மைந்தரும புஈதி நிகம்கரு மமைர்ச 

ர மார்க்கம், Ques திரரும் ஞாளிகைக் கொள்ளும் பின்னா 

மாக் களு dar ப.க, முரிமையை Lj 0 BE 5 Bayo பாட யுடை 

தார் மரமா - மவயவத்தைச் கொண்டவா ராம்.” 

யவ னடிவீடா துறைக்தார். 

(டு-ள்.) பிரிவற்றவர்களாகிய இச்சாக்திகள் சமயபேசங்களுக்குரிய 

வைகளாசக்கூறிய செய்வம் ஒன்றேயாயினும், ஓர் அரசனும் அவன் புத்திர 

ரும், புத்தி மேம்பட்டு விளங்கும் அவனுடைய மந்திரிமாரும், படைவகுப் 

பிலே பெருகிய சேனாபதிகளும், நாயைக் கையிற் பிடித். க்கொள்ளுடின் ஈ 

மற்றுள்ள சேனாசமூகங்களும் நீகராகக்கூறும் சம்பந்தத்தை உலஈத்சார் தெ 

யும்படி. பாடி, தம்மை அடிமையாகவுடைய சிவபெருமானது திருவடி ௧ 

இடைவிடாது இியாணித்துக்கொண்டு வச ததிருக்தனர்.--௭ - று, 
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௧௭0 பா் ॥ _ணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

னையே, சமயர்சகடோறம் அசதற்குரியசாக ஏவ்கோர் அதிதேவதை 

யைச் கூறுதலின், அத்செய்வங்கள யாவும ச௨பிரானைத் சவிரலில்லையென் 

பதை, ஓர் ஹாசனை சசவிர ஆவனது புத்திரர் மந்திரி சேனாபகி சைனி௰ சமூ 

கம் எங்வாறிம்லையோ அதுபோலாமென் றலகததள்ளார் செளிர் தய்யுமாறு 

Ud பாக்களைத் இிருவாய் மலர்ச் ந லபிரானைத் தியானிசதுக்கொண்டே 
அச்தல னில் கரிசஇருந்சனரென்ஈபடி , எச்சமயத்சார் எல்உருவாக எப் 

பெயருடன் பூசிக்கிறும் தல்வச்சமயசக சார்க்கும் பக்குவத்திற்கேற்றவாறு 
அனும்ெகமபுரிவோர் சிவபிரானே என்பது கருது, இனை, “யாதொரு 

செய்வங் கொணடீ ரக்தெயங மாச யாங்மே - மாதொரு பாச எர்தாம் வரு 
வர்மற் ரைதசெய் வங்கள் - வேதனைப் படுநி ற்கும் பி சகு மேல் விையுஞ் 

செய்யு - மாசலா லவையி லாசோ னறி: கர செய்வ னனறே,”? எனனும் 

சிவஞானசிர இர் திருவிருத்தத்சானு? செளிக, (௫௪௬) 

Yo aos Avra emp ay Sous DEL OBS GF 

ைவா யடைர் து, சஙகரற கன்பாற் ௮ுதிபல வழங சடைமுடி 

யுடையவல ஸனிடங்க, செங்க ணு மிறைஞி யக சை ரர மிறையூ, 

யங் கமருகாட் களவாழற், பொங்குக மம்சா லிற,தவற் பாத 

WME செயுசொரு லாய்;கெனப் புகனஞுா. 

(இ-ள.) அத்தலத்திற்றுனே பொருந்தும்படி ச௨தினங்கள் உடுத்டு 

ருந்து, அல்விடதமி ரின்றும் நீஈ்டுப் பிரியாவிடைபெற்ற மீண்டு, திருவருட் 

குறியினாலே ிருகருடம்தைசகெழும் சருரரி, அர்விட aaa rasa utile, é 

கும் சிவபிரானிடச /னபுடையவராய்ச தோகரிரக்கள பலாகச திராவாய் 

மலர்ர்து, அத்சலததை ய௫தெதளள சடைமுடியினசான சிவபிரான் கத் 

இரங்கள் பலவரிறையும் பணிர் ॥், அழகு ரடபமுூமஉாய் த ிருவாரூரென் 

னும் க்ஷேதிமரத்சையும் பணி௦த, ௮! 5-இற் ஜிற்றிரு * சரூுளும நாளில், 
களவினா வ விசேடிசக சாமங்காசணமாச 6 ஈர £ இெப்படீனை ட்பார்ச்சருளி, 

Semana.” எனமுதலெடாது நர் திருவெணபாமை ச திருவாய்மலர்க் 

திருளினர்.--ஏ - று 

திரவிடைமருதாரின்சண வீற்றிருக்க இரு வெண்காடருக்கு ஒர்வசைக் 
குறியால் திரு£்குடர்தைச் செழுர் ஈருருமாறு இழ ப்ரான் கட்டளையிட்டன” 

செனறும், அய்லாறே திருவெண்மாட்டடிஈர் திருககுடக்ரைக் கெழுந்தரு 

ளினரென்றும் விளச்குவான், அழு வில டபெந் றரட்குறிக குடர்தைலா 

யடைந்து.” என்றம், அப்பால் 35 (GF Godt @,a a O90 9 அச்தலததை 

யடிததளள எனைய கிருப்பதிகள பலவற்றையும் பணீச் , கொண்டு இருவா 

ராக் கெழுர் ஈருளினரென்பான், “சட மடியடையவ ஸிடங்களெற் ச்ணு 
மிரைஞ்சி ய மாரூ நமிறைஞசி." எறைம, திருவாசூரில் இஃ வடிகள் வீற் 
நிருக்குங்கால் 2ரிடகத மி2ஈ பத திபுடைமையார்பணிசெய்திரம் சறுவ 

ஷெருவன, இவர கட்டளைப்படியே திருமணம்முடிச்து வாழ்ந்துவருகை 
யில், ஏஎண்ணெயிட்டி நீராடிய டர்கினசடிம் காமமேலீட்டா றீ. சலவிபுரிய



அற்வறச்சருக்கம்: ௧௪௧ 

ஐன்னிகண்டு உயிர்க றந்தான். அவன் உயிர் துரக அச.இனததில் அவ்லீதி 
வழிபுலாப்'போக்த இரவெண்சாட்டடிசளஃ் அணர்ச் கருளி, “spans இரு 
விரன்மேலேறு [1£௩ கூட்ிரரூ3ாய்ம்மசா கண்ரலக்கப் பட்டாய்-இிருவா 

சூர்ச்-தேரோசிம வீதியில செறு இடக்சாஃய - $ ராம் தாரைககே நீ? 

என்னும் திருவெண்பா வச இருவாய்மலாஈசன கவின, களஉாற்டொ௩ரு 
‘9 காமத்சா விறர் சவற்பார்கதுச செபுெருவாய்க்செனட்புசன்றூர்.” எனறம 

கூறினர். அச்சிறவஷைைகுச் இரமணமுடிச்மையில சேஷையிடெத ற்காக, 
“நாப்பிளககட் பொய்யுவலாசு நஉர்திமர் ோடி ஈ௨மொனற மரியாத நாரிய 

ரைக் கூடிப் - பூப்பிளகை வெழுகின் Ly Dos ல பே லப் Ly vl] Deven a சீல் 

கலெனப் புதல்காகளைப் பெ.றவீர£ - காப்பசறகும் வசையரிமீர் சைவிடவு 

மாட்மர் சவர்பீளர்ச மரசசொளையீற் காரு ஐழக்குக் கொண்டே - யாட்ப 

தனைப் பிடிசதள சத்த பேய்ககுரா சூ போல வகப்பட்டா இட ௩தழல வசப் 

பட்டீர் நீடோர..' என்னும் இரப்பாடலையும், OFA yor ௫௩ ய. இட கக 

யில, * வடி5ந் தானும் வாலிபம மகள சாடி மாரியும் படிமமொண டாரு 

மூரிலே ப.நர்நொண் டாட oh hour குடிவக சானு மேல ழமீயா கூயவன 

ரங் கூழையோ -ஈபிநின் ருனும வீணே ஈமாஞ் சூரை யானசே,” 

என்னும் இருவிுகதஈசையும, “மண்ணு முழு கு பரமுருகு மாயை யுருகு 

மாலுருகும் - பெண்ணு மருகு மானுருமும பேசாபேச ஙரை யுருரு- மண்ண 

ஓரு மிடத்சமர்ந்” வாசா ராகு மரவணையா - னெனாணி யருபய் குரு 

காத னெனபா லசைசச வோர்மொழியய."' என்ரும் இருவிருத்தடதையும் 

இருவாய்மலர்ர்தருவினரென்றம் கூறுவர், (௫௭) 

அரபையாட் டயரும் கூத்தனை கோக யங்குகின் நருள 

விடை நொடுமபாயட வசையுுப பாண்டி மணடஎம் Log 

வண்டமிழ் மதுலாமா நகரி, லிரையிறை 211 மல்கொணாட் 

டூள்ள விறைவலு லயங்களு மேதி, ஈசையினா உரய்கரகி கனபினா 

லின்ப நா தனாம் கருகதமிழ் புனை தரா. 

(ட -ள்.) ௮சபா ஈடனம்புரிடின்ற "வபெருமானை ந சரிசிக து, அல்வி 

டசதினின்றும் பிரியா விடைபெற்றககொண்டெ முாாசருளி, இழிவறாபாண் 

ஓட.,மணடலத்சையடைரந்து, வளவிய சமிழ்காடாகிப மறுரைமாககரமென் 

மை க்ஷேத்திரத்தில் எழமுந்சருளியிரு£கும புகழ மந்த சோயசுந் 5ரககட 

வுளைத் துதிதது, மலைகாடாயெ சேரநாட்டின்௧ணுள்ள சிஉபிரான் ஆலயங் 
களையும் துதித்துப் பெருங்காதலுடன் கூடிய மெய்யன்பினாலே, அவ்வதஃல 

ங்சளில் எழுக்தருவியிருககும் இன்பமயமான ச பிரானுக்கு அரு மமிமக 

தமிழ்ப்பாமாலைசஎணிர் தருளினார் -- எ - று, 

அசபாநடனமென்பது அனுபவஞாணிஈ-ஞணர்வாற் நரிசிகாபபடுவ 

தொன்றாசலின் ௮அசனை ஈண்டு விரிக்சலாகாதெனினும், ௮வ்வனுபைவ ஞானி 

கள் ௮ர்ஈடனததைப்பற்றிக்கூறியுளள பாடல்களுள் ஓர்இருப்பாடலை இஙகுக 

காட்வொம,அது,ஒன்றிரண டா_வோரொன்று Y— CHG a 10m Desh om ey



௧௭௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

ன்ருடவோரேழு மொக்காட-கொன் றினா லாடவோ ரொன்ப தடனாட-மன் 
நினி லாடினான் மாணிச்சச் கூச்சே,” என்னும் திருமூலசாயனாருளிய திரு 
மர்திரமேயென்ச, சேரசோழபாண்டியர் என்லும் மூவேந்தராலாண்ட மும் 

மண்டலங்களில் பாண்டிமண்டலச்துள்ள மதுராமாநகரத்திலேயே சோம 

சுந்தரச்சகடவுள் தடாதகைப்பிராட்டியாரை மணநது சவுர் சரபாண்டியராக 

அசசாண்டதம் அவரே சங்கச்சவரிலொருவராயிருர்து சமிழைகளர்த்ததம் 

அறுபத்துநான்கு திருவிளயாடல்களியற்றியதுமாகலின், ''வசையுருப் பாண் 
மூமண்டலம்'' என்றும், “வண்டமிழ் மதுரைமாககர்,'? என்றும், அதன்பின் 

பாண்டிராட்டைக்கடர் ௪ சேரகாட்டுள்ள திருத்சலங்களை த்தரி௫க்கச்சென்று 

ஆங்காங்குள்ள திருத்தலங்களினும் செந்தமிழ்ப்பாச்சள் இருவாய்மலர்க்து 

கொண்டே சென்றாரென்றுணர்த்துவான், ''மலைகொளணுட்டள்ள விறைவனா 

லயங்களு மேத்தி - ஈசையினாலாங்காங் கன்பினா வினபகாதனார்க்கருக்ச மிழ் 

புனைந்தார்.” என்றும் கூறினர். மதுரைமாஈகரத்திற்கெழுச்சருளி ஆங்கு வீற் 

நிருர்சருளஞும் சோமசுந்தரச்கடவுளையும் அங்கயற்ஈண்ணம்மையானாயும் 

பணிர் ௫, 'விடப்படு மோவிப் பிரபஞ்ச வாழ்ச்கையை விட்மெனச்-திடப்படு 

மோறின் னருளின்றி யேதின மேயலையச் - கடப்படு மோவற்பர் வாயிலிற் 
சென்றுகண் ணீர்சதும்பிப் - படப்படு மோசொக்க நாதா சவுர்சர பாண்டி 

யனே.” என்னும் இருப்பாடல் இருவாய்மலர்ச் சனரென்றம், மலைகாடாகிய 
சேரராட்டின்கணுள்ள தஇருப்பேரூர் தலிநாரி திருமுருசன்பூண்டி முதலிய 

திரு த்தலங்கட் கெழுக்தருளியகாலசதில் மோனவிரசங் சொண்டிருஈ்சன 

சென்றும் கூறுவதுண்டு, (௫௮) 

அலமுண் டலர்ச்குச் சமிழமு தளிப்பா ரருளிடை மருதி 

ல்வர் தடைநது, பாலவெண் டிங்கட் பழையவற் பணிந்து. பற் 

புல தாலம் கிருஈதுத மஉமல்விடை யவை விடைகொடு Lan@ 

விரைந் துளெண் சாட்டிடைப் புருற்து, வாலிய சூல கபாலியை 

லை மாலினி வாமனைப் பணிக தார். 

(இ-ள்.) பாற்கடலிற் ரொன்றிய ஆலகாலத்தை அமுதுசெய்சருளிய 

திவபிரானுக்குத் தமிழ்ப்பாவாயெ அமுசுசசைச் இருச்செவியாலூட்டுன்ற 

இருவெண் காட்டடிகள் தமச்கருள்புரிர்த க்ஷத்திரமாகிய திருவிடைமருதூர் 

க்கு மீண்டுமெழுந்தருளி, பால்போலும் வெண்ணிறமுடைய சக்தஇிரனையணி 
ந்ச சடாதாரராயெ புராசனரை வணங்கு, அநேககாலம் ௮ த்தல.ச்தைவிட் 
டகலாது வடச்திருந்த, அதன்பின் இடபாரூடராகசிய சிவபிராணிடச்திற் 

பிரியாவிடைபெற்று வெளிச்கொண்டு, அ௮திதுரிதமாகத் திருவெண்காடென் 

னும் திருத்சலத்திற்சேர்ர் த, சத்தமாகய கூலத்சையம் சபாலச்தையும் ஏர் 

இனவரும் நீலகீறமுள்ள உமாசேவியை இடப்பாகச்துடையவருமாயெ சவ 

பெருமானை வணங்கிஞர்.--௭ - று, 

எலபிரான் பாற்கடலிற் ஜரோேன்றிய அலகாலச்தை யமுதுசெய்தவ 

சாகலாலும், ௮ச்சசைய ஆலகாலமுண்டவர்க்கு அமுதளிப்பத விசேடமாச



அறவறசசருக்கம்: ௧௪௭௩ 

லானும, “'அலமுண்ட வர்க்குச் சமிழமாகளிப்பார்." என்றும், பரு சவாணரே 
திருவெண்காட்டடிசட்கு ஆூரியரா யெழுக்களி அணுக்கிசம் புரிந்சா 

சாசவின், “தருளிடை மருக ”' என்றும், சிவபிரான் திருமுடியி௨ணிவது 

கலை ரம்பாசு இளள்சர்கிரனேயாசலின் ௧ளக௧௰॥ சக்திரனேன்ற குறிப் 

பிப்பான், பாலவெண்டிங்கள்."” என்றம், அப்பெருமான் ஆதிமக்சியாந்த 

ர௫ிசராகலின், *'பழையவன்.” என்றும் கூறினர். சிவபிராணுச்கு ஆலமே 

அழுதாயிற்றொன்பசை, 'கோலால மாக் குரைஈடல்லா யனெ ழு சவாலா 

ல முண்டா erase sian னென்னேம - யாலால முண்டிலனே லனாடஉன் 

மா ஓளளிட்ட - மேலாய சே௨ரெல்லாம் வீடெர்சாண் சாழலோ." என்னும் 

மணிலாசசப்பிரான் மலர்லாச்சானும் அறிச, சமிழ் இணனிமையடையசென் 
பதைடம், அட்சாறினிமையுடைமைபற்றியே சிவப் ரானுக்கு இப்பால ஷயில் 

மிக்க பிரியமென்பசையும், அச்சகைய பீரியச திஞ லேம்ய ட தமிழ்ப்பாடல் 

களால் அளவிறந்த மகிமைகள் விளங்கினமென்பசையும், 6 சசமிழாயசென் 

மொழியொன்றே உடமொழிக்கொப்பானசென்பதையும், ஈடுக் சவீன்பெறு 

கண்டனுச் தென்றிசை கோச்சி - யக வர்துலக் சாவோ ஞடலினிளைப் 

பு-விடுக்க வாரமென் காறிரு மூசச இடை வீசி - மடிக்க ஏந்தம்ழ் திருச்செவி 

்? எனவும், *விடையு கைச்சவன் டாணினிக் கவெச்சண (மார்தவு மன்றோ, 

மேள் - ௮டமோ ழமிச்குனாச் தாங்கியன ஈலடமா முனி௰குச் - திடமு றத் 

தியம் மொழிம்கெதி ராககிய தென்சொன்-மடம சட்கரக கென்பது வழுதி 

ஈாடன்றோ." என்றம், “கணணு தத்பெருங் கடவுளுங் கழகமோ ட மர்நது - 

பண்ணு றத்செரர் தாய்ந்தவிப் பசுக் சமி ழேனை - மண்ணி டைச்சில விலக் 

கண உ.ரம்பிலா மொழ்போ - வெண்ணி டைப்படச் கிடர்தசா வெண்ண 

வும் படுமோ.” என்றம், “தொண்டர் நாதனைச் தூ.திடை விடுத்சது முதலை- 

யண்ட பாலனை யழைச்சது மெலும்புபெண் ஹூருவாக் - கண்ட தும்மறைக் 

கசவீனைச் திறந்ததுங் சன்னித் - தண்ட மிழ்சசொலோ மறுபுலச் சொற்க 

ளோ சார்றீர்."” என்றும்வரும் இருவிளையாடற்புராணச் இருவிருச்தஙகளா 

னும் தெளிக, (௫௯) 

யனை வணக்கி வழிபடு காலத் திகன் திடு மந்திரிச் சேறி 

தர், செய்யசேய் வந்தில் வாடி பணியச் சேரும் யாரெனச் சேர் 

தர், கையுறு தனைய னென்றுபுன் ஜொழிலாற் கைகளைப் பட்டனன் 

ரூ, வெய்யவச் சறைமீட் டருள்கெனப் பணிந்தான் விரைந்து 

வெண் காடரு மெழுந்தா, 

(இ-ள்.) இருவெணகாட்டின் இருவாலயச்தின்௧ண் வீற்றிருர் ச 
ளும் சிவபிரானைப் பட்டினத்தடிகள் பணிர் து வழிபட்டுக்சொண்டிருக்குக் 

தருணத்திலே, அவ்வடிகளைவிட்டு நீவ்யெ அமைச்சராகய சேர் சராயனாரு 

டைய சிறப்பமைந்த புத்திரர்வந்து இவ்விடத்தில் இத இிருவெண்காட்ட டி. 

சளின் இருவடிகளிற் சாஷ்டாங்கமாக ௮ணங்குதலும், அதுகண்ட திரு 

வெண்காட்டடிசள் இங்குவந்த நீ யாரென்று வினாவியருள, சேந்சசாயனா



௧௪௪  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

ருடைய சிறுமையமைந்த பு.த்தரனென்று விடைபகர்ச் த, அடியேனுடைய 

பிதாவாயெ சேர்தமாயனார் ௮ ரசலுடைய கொடூரச்செய்கையால் விலக௩்குடை 

யவராயினர். வலா ௮க்கொடிய சிறையிணின்றுய் மீட்டருளடேண்டுமெ 

னப் பிரார்த்தித்து வணங்கெர். அப்பிரார்தசனைலயத் திருச்செவிய்வேற் 

றருளியவடனே அதிவிரைவில் இருவெண்காட்டடிக ளெழுச்சருளினர்....- 

எ-று, 

இருவெண்காட்டடிகள் சமது சருகஸ் சாச்சிரமசசைவிட்டுச் துற 
வார்சிரமச்தை மேற்கொண்டகாலத்ஐ,.இகவரரான் அல்க டிகளுடை யசெல் 

வத்தின் அளவையைத் கெளியவெண்ணி, அவ்வடிகளுடைய மந்கிரியாரா 

இப சேர்சராயனானலா வரவழைச்த, ௮வலாநோக்கி, உமது தலை௨ராகயெ 

பட்டினதசடிசளின் செல்வப்பெருச்கு விஃசடமெனச் கேள்வியுற்றிருர் 

தேனே, இப்போது இவ்வளவு குரைர்ச தொகையாகக் காணப்பட்தின் 
றத எனக்நேட்டபோது, மோ தஹனார் ய சோர் வஞ்சசமுமற்றவராசையால், 

அவ்வடிசளின் செல்கத்க் ரெலுழிடசடியபோகத் சற்மாலசதிலள்ளது 

இவ்வள? வன உண்மையைர்கூறினர், அ௮ல்லாறகூறிய உண்மை அவ்வர 

எணுக்குப்.. பொய்யாகப்புலப்பட்டமையால, ஆச்சோசமளரச் Baul 

விசிம்படி கட்டளையிட்டன.. அவ்லாஹறே சண்டனளைகள் சேந்தலர்க் 

குக் கைச்தளைபூட்டிச் சிறைப்படுதக்சினர். அச்செய்கியை அவாது குமாரர் 

இிரவெண்காட்டடிசட்கு விண்ணப்பிதகத் தமது Sarma FH) on mu 
னின்றும் விடுலித்தருஎல்வேண்டுமெனப் பிரார்ச 3 சனசென்பார், “சேந்தர் 

கையுறுதனையனென்றா புன்மருழிலாறி கைதூளப்பட்டனன்ராதை-வெய்ய 

வச்சிறை மிட்டரள்செனப்பண் ஜான்.” என்றனர். புன்றொழிலாற் கை 

தளைப்பட்டனன் என்பசற்கு, இருெணெகாட்டடிகளதாம் துறவாச்சரமத் 

சை மேற்கொண்டகாலச்அுச தமதரும்பெருவ் செல்வமனை சசையம் கூறை 

விடச் சேக்சஞார்ச்குக் கட்டளையிட்டபோச௪ு, இங்வளவுபெருஞ் சேல்வத் 
தையும் வீணே குறைவிடக்சட்டளையிட்டனரே எனச்சர்கசச ஒர் தோட 

மாகிய புன்மொழிலாற் கைசக்சளையிடப்பெற்ற சே சனாரெனப் பொருள் 
கூறுவாருமுளர். சமதாசிரியராகிய ிரவெண்காட்டடிகள் இருவாக்கிற் 
குறையுளதாகச் சிச்தித்சசேதே சதோடமாகலினென்க. இந்திச்சலாலும் சோ 

டம் நேரக்கூடுமென்பதை, சொல்லால் வருங்குற்றஞ் சிந்தனை யால்வருக் 

சோடஞ்செய்ச- பொல்லாத தீவினை பார்வையிற் பாவங்கள் புண்ணியூ- 

லல்லாத கேள்வியைச் கேட்டிடுர் இங்குக ளாயவும£-றெல்லாப் பிழையும் 

பொறுத்தருள் வாய்சச்ரி யேசம்பனே.”” என்னும் இருவெண்காட்டடிகள் 

தரு.வாக்சானும் செளிக, (௬௦) 

, எழுர்துபோக் சண்ணல் சச்நிறுப் புறத்து லிசைந்துமத் தளை 
தயிர்ப் பாடல், கொழுந்தெழப் பாடி முடி த்தீடக், சணஙகள் கொ 

மும்புகழ்ர் சேர்சரைக் கொணர்ந்து, தொழுர்தகை யவாமுன் 
காட்டிட லருளரற ஜென்மைசால சிசு கருர் தொழுதுர் வீமுக 
கெழு தாடிப் பாடின ராறகு மெயயன்ப மிரு மிவசே..



ஆ.
 

துறவறச்சருக்கம்: KOI) 

(இ-ன்” இிருவெண்காட்டடிகள் எழுந்தருளி௰க். து. சவபிரானுடைய 

இருச்சரரீ இக்குப் புறகதில் நின்று, “மத சளை சயிர் ?' என்னும் தீருப்பாட 

ws இருவருளின்ம சாமுந்து தோன்றும்படி திருவாய்மலரார் த eggs 

வுடனே, அப்பெருமான சிருவருளினலே சிவசணங்கள் சென்று Wa sl, ap 

வாய்க்த ௮ச்சேர்சனலாச் சறைமீட்டுக்சொண்வேக்து, யாவரும் தொழத் 

தீர்க சன்மையுடைய 0) 5கெண்சாட்டடிகளுக் கெதிரில்விட்டுவிட, பழமை 

மேம்பட்ட சேர்தனாரும் இரு9வண்காட்டடிகளைச் சாஷ்டாங்கமாகப் பணிந் 

தெழுந்து அனச்சச்கூத்தாடினர், அசன்பின் உண்மையடியார்களாகிய இவ 

ரிருவரும் சிவபிராணுக்குசி தோசதிரம்பாடியருளினர்,-.-௪ - று, 

அத்தருணத்இிற் சிவபிரானுக்குரிய வழிபாடகள் புரிர் தசொண்டி 

ருந்தாராசலானும், அல்வழிபாடு நீட்காமியமானசாகலாலும்,இப்போது சேர் 

தனாரைச் சிறைமிட்சவேண்டியது காமியமாசலானும், அ௮ச்சகைய சாமிய 

விண்ணப்பத்தைத் இரச்சர்றிதியிலியற்ற மனமில்லாராசலானும், அவ்வாறு 

சிறைமீட்டலாயெ காரியமும் இவரது பெருர்தன்மையுணர்ர்த 9வகணங் 
சளே இபற்றவேண்டுவதாகலானும்சர்நிதிக்குப் புறம்பேவந்து born த இத் 
தாசென்பார், எழுந்த போக் சண்ணல் சர்நீஇுப்புறத்திலிசைர்து.'” என் 
றும், மத்சளைசயிர் என்னும் முசலையுடைய திருப்பாடலிர் சிவபெருமா 

னுடைய Samat லேசம் உதயமாம்படி பாடியருளினரென்பார், 

“கொழுர்செழப்பாடி முடிர்திட.?” என்றும், அரசனது சிறையுற்ரு ரை அங் 
குளள சாஈலாளமரைக்கடர்த ட்டு ஞக்கு பற்றிக்கொண்டு மீட்டும் அக்காவ 

லாள ரறியாவண்ணம் வெளிசகொண்டெருதல் எனை யோராலேலா தாசலின், 

மணங்கள் கொழும்பு£ழ்ச் சேர்சரைக் கொணர்ந்து.” எனறும், திருவெண் 
காட்டடிகள் யாவரானும பணிதர்குரியபெருர்தகைமை வாய்ர்தோராக 

லின், * சொழச்சளைபவர் மன்காட்டிட.” என்றம், இல்வளவிற்கும் காச 

ணம் தஇிருயெண்காட்டடிகள் சேந்தநாயனார் என்னும் இருவர்மிதும் சவ 

பிரான்கைச்த திருவாளேடாகலின் “இருளால்.” என்றும,சேர்சஞர் வெ 
குசாலம் கிருபெண்காட்டடிகளுடன் பிரியாலிடையாய் மருவிவாழ்ர் சவா 

சலின், 'சொன்மைசாஙசேச்சர்.”” என்றும, இவர்சளிருவரும் ஒருங்குகூ 

டிச் சிவபிரானைத் ந தெசனரொன்பார், 'பாடினரரற்கு மெய்யன் பரிருவரு 

Bart,” என்றும் கூறினர். மத்தள தயிர் என்னும்ரு தலையுடைய தஇிருப்பாட 

ara gi—“ws eter தயிருண் டானு மலர்மிசை மன்னி னானு - நித்தமுக் 

தேடி காணா மல யமல மூர். - செய்த்தளைச் கயல்பாய் நாங்கூர்ச் 

Crist bats oti - கைச்தளை நீச்சியென்மான் சாட்டுவெண் காட்டு 
ளா2ன.”' என்பசே, (௬௧) 

ரேக்கர்வெண் காட ரடியிணை பணிந்து2திருவுள மதிந்திடப் 
பணித்தி, ரேய் தவி” ஈறைமீட் டெனவுடற் சிறைமீட் டிடுகெதி 
காட்டிட வேண்டும், வாய்க்தநீ ரென்ன வன்னவர் ம௫ிழ்ர்து வன த் 

இனில் விறகொடிச் தெடுத்திட், டாய்ஈதவவ் விறகு விற்மிடும் 
பொருளா லனர்தின மொருவருக் களிப்பீர்,



௧௭௭௬ பட்டண ததுப்பிள்ளையார்புராணம். 

(இ-ன்.) அசன்பின் சேந்தாயனார் திருவெண்காட்டடிகளின் சரணங் 

களிற்பணிர்து, சேகரீர் திருவள்ளத்சை அடியேனுணர்ச் துகொள்ளுமா.ற 

கட்டளையிட்டருரினீர், தமியேனுக்குக் குருவாசச்டைத்த தேவரீர் அடி. 

யேனுச்கு நேர்ந்த இர்சச் சறைச்சாலையினின்றும் மீட்டருளியதுபோன் 

றே, சரீரமென்னும் சிறைக்சாலையினின்றம் மீளத்தக்ச மார்க்கத்தைக் காட் 
டியருள வேண்டும் என்று விணணப்பிச்ச, அங்விண்ணப்பத்தைச் திருவெண் 

காடர் திருச்செயியேற்றுத் தருவளங்களித்த, சாட்டிற்சென்று உலர்ந்துள்ள 
விறகுகளை ஓடித்துச் சுமையாகச்சட்டி மெடுச்தச்கொண்டு, நீர் ஆராய்ர்தெ 

தெத அவ்விறகுர் சுமையை விற்பசஞல்வரும பொருளைக்கொண்டு Gers 

தோறும் ஒர் சியனடியாருச்சமுசளித்து வருவீராக,--௪ - று, 

இர லெண்காட்டடிகளின் திருவுள்ளம் மிம்ச சாருணியமுடையதெ 

ன்பத, சேர்சனாருடைய புத்திரர்உர்து சமத பிதாவின் சயைமிட்டருள 
வேண்டுமென்று பிரார்ச்தித்தவளவில் சமது வழிபாட்டையும் நீறுத்திப் 

புறச்ேேவர்து சேச்கனாருஸடய கைசதசாயைக் ஈறிசதுச் சிறையினின்றும் 

வி௫ிவி,ச்சருளவேண்டுமென்னும் கருசசமைந்த கிருபபாடல் இருவாய்மலர்ர் 

தமையினன்கு விளங்குசலால், '*இருவுள மறிர்சிடப் wees ei” என்றும், 

அ. ரசனாலமைத்த இச் சிறையை ATOM aT ey QM Y KF hil oor மீட்டருளினீஃரா 

அது2பான்றே, வினையிறைமைச்சசாயுளள உடற்சிறையினின்று மீட்டரு 

ளல்வேண்டுமென்பார், '(ஏய்க்தவிச்சிரை மீட்டெனவுடற்ரிறைமீட்டி றி 
சாட்டிடவேண்டும்.”” என்றும், சவயரம்பொருளே ஆசிரியராகச் இருவருச் 

சொள்ளுமென்பது நூற்றணிபாசலின், £லாய்ச்சநீர்'” என்றும் கூ றினர். 

சரீரம் சிறையென்பதை, **கருமருவு ருகையனைய காயச்தி னயெட் களிம்பு 

சோய் செம்பனைய யான்-சாண்டக விருக்கர சானவனன் மூட்டியே கனிவு 
பெற வுள்ள ருக்கிப், பருவம தறிந்துடீன் னருளான வேதிகொடு பரித்து 

வேதி செய்து - பத்துமாற் றுத்தங்க மாக்கிமிய பணிசொண்ட பட்சத்தை 

யென்சொல் ஓுவே, னருமைபெறு புசழ்பெற்ற வேசாந்ச சித்தாந்த மாதி 
யா மத மீத - மத்துவித நீலையரா வென்னையாண் டுன்னடிமை யானவர்ச 

எமிவி னூடுர், இருமருவு கல்லா லடிக்கீமும் வளர்கின்ற இத்தாக்௪ முத்தி 
முசலே - சரரிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்ச்தியே சின்மயா னந்த குருவே," 

என்னும் தாயுமானசுவாமிகள் இருவாக்கானும், “கட்டிய கட்டோ கமலக் 
கட்டு - பூட்டிய சளை£யா பொன்றா ஈசைத்சளை - மடைச்சவச் றையோ 

வறிவிலா கச்றை - யெனிலுயிர்ச் கள்வ னெஈ்ஙன முயுமே,'” என்னும் 
சிவஞான வள்ளலார் திருவாக்சானும் செளிக, சிவபிரானே .நூரியராசச் 

இருவுருக்சொண்டு இச்சிறையினின்,றம் மீட்டருளுவரென்பதை, “விந்து 

மோகினி மானென விரிச்த - தத்துவக் சாட்டிற் றனித்இிர முயினா-யாணவ 
வேங்கை யொருபா லடர்ப்ப - மாயைக் குடாவடி யொருபான் மயக்சச் - 

சாமியச் கடமா வொருபாற் கறுவ-விருவினை மலைப்பாம் பொருபா லிழுக்க - 

வாசையா மண்ணை யொருபா லறையக் - குலமெனு ஞமலி யொருசார் குரை 

ப்பக் - கல்விச் சானியா ஜொருசரா சவரச் - சமயச் ருறை யொருசார் தாச்க-
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உவாவெனும் படுசி யரிவைக கொளு மாயா வாத உனசரர் வெருட்ட - 
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வின்னண மாவி யிடருநங் காலை - யமிரிடை யெ புச் இருந்த கொரு 
வரத் - தாயினுள் சாலத சயாரிதி யிர௩இம்- கட்கடை வாளார் சாடற மாற் 

லு - மூட்கென யாவு மூமாப்ழைக சனறே."' என்னும ஷே சிவசானகள் 

எலார் திருவாச்சானறிச, (௬௨) 

1 ~“ க ச எணுமப 02/5 தவமனிக தகன Tarpon gs தவம்புரி 
9... சாத ~ . ௩ 
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பான்றனுக கெழு, ரனகமலி ம் மெஙகடம் பிரானா ரமுதுசெய் 

கரு மப யகன்ரா, 

(இ-ள்) எனனு ப இம்வாறான உபேசசமனறு ம சவத்சைப்பாலி 

தீது அங்கு நினறம் ெளிச்கொண்டனர் ger Fost th 7 tL (oo° (TR UT WES 

வசை நயற்றிவருங்காலச பில், விரகு ஜெட்டச்சென௱ ஆச்சாட்டினிடத் 
துத் தாம்புசிப்பசற்காகம கட்டிக்கொண்யவெர்சு கட்டுசபிீசார்றை ஒரு பக்க 

மாகத் தொங்கவிட்சி, உரயைத கிறந்துகொணடு ந்த ணவொகொள்ள,௮ப்போது 

அவர்வாயிலே இக்கட்டுச்சோற்றி சாசஙாள் பிரிர்ந்து உீழ்ந் கட அச்சமு நிறு 
அவ்வாயிற்கல் பொன்னமபலக்கூததறுசகாகமவன்று கூறினர், பரிசுத்த 
மான பொன்னம்பலதசதில Hoses தாணடஉமபுரியம எங்கள பெருமா 
«nsw ஈடராஜமூர் சதி அமகட்டுச்சாசமுழுவதம திரு௨முத செய்தரறாளி 

அருமையான ப௫ி$ங்களர் .-௭.- ற. 

காட்டில் விறகொடிககவர்ச சேர்சஞா் தாம்! சிப்பதற்சாசக் கட்டிக் 

கொண்டுவந்த கட்டு சாற்றை அக்காட்டின்கணுள்ள ஓருவிருட்சச்இனளை 

யிற்கட்டிச் கொங்கவிட்டுச் தாம் அவ்விருட்சத்சினிழவிற்றனே உாயைத் 

இிறச்துகொண்டு ரசஇிரைபு/ஈசனா அக்ரிசரையன மேலீட்டால், இனச் 

தோறும் அவர்புரிர்து உரும் மகேசுரபூஜாகாலம் தவறகேரிட்டதுணர்ந்த 

சிவபெருமான், அக்கட்டுச்சாசத்திலுள்ள சாரங்கள் ஏவ்வொனறாய் அலா 

வாயில்வீழச்செய்கனர், ஆவ்௨ாறு விழுவசஞால் விழிச்சசகொண்ட சேந்த 

ஞார்சாயனா ஏிததிரைமயககத்திரால் ௮ச்சாதச்ள சக் கல்லென்று நினைத்து, 

எதுவாயினுமாக, நம்வாயில்விழுவசனைசதம் முன்பு உடராறனுச்கற்பிசமாக 

வேண்டியதாசலின், இதவும் அர்௩டராஜப்பிரபுவிற்கேே அற்பிதமென்ரனா. 

அவ்வாறு அவர் ,கூறியவளவில் அக்கட்டுச்சாசம் மூழுவசையும் ஈடராறப் 
பெருமானே தஇிருவமுதுசெய்து பசியாறினசென்பார், உனலயிற்பொதி 

சோரறொருபுடை தூக்கி உாய்திறந்துறஙடெவாய்ற் - கணியனம் பிதிர்ந்து 

வீழ்ர் இடவாயிற்பயர்துகன்மன்றனுக்சென்றா - ரனகமன்றாடுமெங்கடம்பிரா 
ஞரமுதுசெய்தரும்பசியகன்றார்.”" என்றனர். எனவே, தஇனந்தோறம் Crs 

தனார் அடியார்க்குப் படைக்கும் திருவமுசை எற்றுக்கொள்வோர் சிெவபிரா 

னேயென்பழதும், இன்று அககாலம சகறியதை அச்சே கசனார்க்கறிவிபபான 
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௧௪௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

இங்வாறுசெய்தனரென்பதும், அவ்வண்ணம் அப்பெருமான் திருமுது செ 

ய் சவளவில் சேர்தனார் பசிநிவாரீணமாயிற்றென்பதும் விளங்குசல்காண்ச. 

பொருவிலக் காலத் தொருதரு வளவன், பூசனை குறைவறப் 
புனைவான்) பரவுமக் தத்தர், கோயிலா ராய்ச்சிப் பருமணி கா 

தமங் கெழும்பு, மருவுமன் ொசை கேட்டில னயர்ந்து வருச்இ 

னான். கனவினிற் கூத்த, ருரைசெயச் சேக்த ரன்பினை யுணர்ந்திவ் 
வுலகுளோ ரதியவாய் திறந்தான். ் 

(@- a.) நிகரற்ற அக்காலச்.தி?ல செல்வச்சோழரென்னும் ஒருவர், 
ஈடராஜப்பெருமானுக்குரிய வழிபாட்டைச் தினந்தோறும் சமதரண் மனை யிற் 

குறைவின்றி முடிப்பார், அவ்வழிபாட்டின் முடிவில் செதம்பரத்திருக்கோயி 

லின்கணுள்ள பெரிய ஆராய்சி மணியின் ஒசை அங்குண்டாகும். இல்வாறு 

வழச்கமாயிருர் சசனால், சேந்தனார்வாயிற் கட்டுச்சாகச் சோறவிழுந்த ௮ 

இனச்தில நரச ஆசாய்ச்சிமணியின்ஒசை கேளாதவராய்ச் சோர்வடைந்து 

துக்கிச்சன்ர். gqorg கனவில் ஈடராஜப்பெருமா னெழுக்தராளிச் சேக்கனா 
ருடைய மெய்யன்பினைச் திருவாய்மலாச்தருளலும், ௮ச்சோழர் ௮ல்தறிந்து, 

இச்செய்தியை உலகுள்ளோரனைவரும் உணருமாறு கூறினர்.--ஏ - று, 

செல்வச் சோழரென்பலவர் ஈடராஜப்பெருமானைத் தினச்சோறம் பூச 

தீது, அப்பூசனையின் முடிவில் சிதம்பசாலய வாராய்ச்சிமணியோசை சேட்டு 

ஆனந்திச்துவரும் வழக்கமுடையலராயிருக்சனர். சேந்தனார் கட்டுச்சாதத் 
தைத் இருவமுதுசெய்தற்கு கடசாஜப்பெருமானெழுக்சருளிய ws Bag 

நில் அவ்வாராய்ச்சிமணியோசை கேளாமையால் சோர்ந்துவருக்திய சாரணத் 
இனாலே, ஈட ராஜப்பெருமான் அச்சோழர் கனவின்சணெழுர்சருளி,சேச் சனா 

ரூடைய அன்பின் பெருக்சை அ௮ருளிச்செய்ய, அவர் ௮ச்செய்தியைஉலகறிய 
விளம்பினரென்பது கருத்து. ௮ன்பர்களன்பை இல்வாறே ஈடராஜப்பிரான் 
உலகறியவிளக்குவரயல்பென்பசை, *'அஆடற்சிலம்பி னொலிகேளா வுடைவா 

ளகற்றி யங்கைமகர் - கூடச் தலைமேற் குவித்சருளிக் கொண்டு விழுந்து 

தொழுதெழுக்து - நீடப் பரவி மொழிகின்றார் நெமொல் பிசம னருமறை 
மன் - றேடற் கறியாய் இருவருண்முன் செய்யா தொழிர்த தென்னென் 

ரூர்.” எனவும், *என்ற பொழுதி லிறைகர்சா மெதிர்கின் றறாளா செழு 

மொலியான் - மன்றி னிடடைாங் கூத்தாடல் வந்து வணங்டு வன்றொண்ட - 

ஜஷொன்று முணர்வா னமைப்போற்றி யுரைசேர் பதிகம் பாதெலா - னின்று 
கேட்டு வரத்தாழ்ர்தோ மென்னு ரவரைநீனைப்பிப்பார்.” எனவும்வரும் அருண் 

மொழித்தேவ ரமுதிவாக்கானுமறிக, - (௬௪) 

நீலநீர் வேலி ஞாலமே லஙிஞர், நிறைபர ஞானிக ளெவருஞ்,ஃ 

சிலமா ரன் பர் சேர் தனார்க் கந்த திருவருட் டிறத் னைக் குறி 

த்தா, பேலுமன் னவர்தந் தவத்தினைத் துஇித்தா ரினியவெண் 
காடனா மதித்தார், பாலனம் புரியும் வளவனைப் புரலிப் பைம் 
பொலம் பலத்தையும் பணிகர்தார்.



துறவறச்சருக்கம்: ௧௭௯ 

(டு -ள்.) கருநிறங்கொண்ட சடலையே வேலியாசவுடைய உலகத்தி 
ஓள்ள பெரியோர்களும் பரஞானம் நிறைவுபெற்ற மெய்ஞ்ஞானிய௰ர்களும் 

அய்மைவாய்ர்த மெய்யன்பர்களும், சேக்சனார் காயனார்க்குச் சிவபிரான்பாலி 
ச்ச திருவருட்டன்மையைச் ம்இத்தார்கள். பொருத்தமாகிய அச்சேர்சனார் 

சாயனருடைய மெய்த்தவத்சைப் புசழ்ர்தார்கள்., இர்காயனார்க் காசிரியராகிய 

இனிமையுள்ள திருவெண்காட்டடிகளை மெச்சினார்கள். இல்வுலகச்தை அர 

சாட்டிபுரியும் செல்வச்சோழலாத் தொழுது, பசும்பொனனாலாடிய திருவம் 

பலத்சையம் வணங்கினார்கள்.--௪ - oD. 

அ.றிஞர்சளென்றமையாற் கல்விசான்றவர்களும், பரஞானிகளென்ற 

மையான் மெய்ஞ்ஞானிகளும், ௮ன்பரென்றமையான் மெய்ப்பச்சர்களும் 
ஆய மூஙகுப்பினரும், முதலிற் சேர் சனாரையும், ௮சன்பின் அவர்ச்சுச் 
திருவருள் பாலித்த நடசாஜப்பெருமானயும், அதன்பின் அத்திருவரு எடை 

தற்கேதுவாய சேந்தனார் பெருந்தவத்தையும், அதன்பின் அவர்ச்சவ்வா 

ராய தவச்திற்கேதுவான உபதேசமளித்த திருவெண்சாட்டடிகளையும்” 

அசன்பின் இவையனைத்தையும் உலகத்தார்க்கறிவிச்ச செல்வச்சோழரையு ம்? 

அதன்பின் அச்சோழர்ச்சனுக்கரடச்ச நடராஜப்பெருமானுடைய பொன்னம் 
பலத்தையும் பணிர்தார்களென்றபடு., (௬௫) 

இருவிசைப் பாவிற், திருலிடைக் கழியிற் திறாச்”ற்றம் பல 

முடை யவரை, மருவழுன் DU FB முூருகவே டனக்கு மாலுலா 

மென த்தமிழ் பாட, வுருகுமன் பினா மன்றுணின் ரு மூம்பர் 

தம் ப,தமல ரடையக், கருணைசெய் சனர்வெண் காடராங் கதனாற் 

சதியடைந் இடவணித் தானு, 

இ. ள்.) சேச்சனார்காயனார் திருவிசைப்பாவினாலே இருச்சிற்றம்பல 

முடையாரைப் பொருந்த முதலமைச்து திருவிடை ச்சழிஎன்னும் க்ஷேத்திர & 

இலே முருசச்சடவுளுச்கு மாலுலாமென்னும் மூதலையுடைய திருப்பதிகதி 
தசைத் இருவாய்மலர்ந்தருளலும், அதுகண்ட திருவெண்காட்டடிகள் gers 

தனாரிடத்து மனவுருக்கமுள்ள ௮ன்புடையவராகி, பொன்னம்பலத்இன் 
சணின்று அனர்தத்தாண்டவம் புரியும் நடராஜப்பெருமானுடைய திருவடி. 

நீழலடையும்படி. இருபைபுரிர்சருளினர். சேர்சனார். அக்கருபையினாலே 
மூத்தியின்பத்தை யடைவதற்குச் சமீபித்தபக்குவமுடையவராயினர்.---௭-.று- 

இரு விசைப்பாவினா?ல திருச்சிற்றம்பலமுடையாலாமுசலிற் றதித்ச 
தாலது:--'$மன்னுக இல்லை வளர்க சம்பத்சர்கள் வஞ்சகர் போயகலப்-பொன் 

ளின்செய் மண்டபச் தள்ளே புகுந்து பவணியெல் லாம்விளங்க - வன்ன 

ஈடைமட வாளுமை கோனடி யோமுமக் கருள்புரிர்த-பில்னைப் பிறவி யறுக்க 

நெறிதர்ச பித்தர்க்குப் பல்லாண்டு கூறு துமே.” என்னும் பல்லாண்டேயாம், 

இப்பல்லாண்டு, சேந்தனார் தில்லைக்கெழுச்சருளியிருந்தபோது, அக்கு ஈடக் 
கும் இரதோற்சலஇின ச்இில் இரகம் செல்லாது தடையுற்ற காரணத்தால் 

அங்குள்ள இல்லைவாழர்தணர் முசலியோர் யாவரும் வருர்துவதைத் திரவ,



௧௮0  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராண2: 

எங்கொண்ட நடேசப்பெருமான், அவர்சளனைவருக்குங் கேட்ரும்படி, சேக் 

சார் சாயனாலாவிளிசச, “'சே*தனே! ஈமதசேர் நடக்குமாறு பல்லாண்டு 

பாடுக,” என அசரீரிவாச்சருளியபோத, சேச்சனார் ஈம்மையம் ஒர்பொருட் 

படுச்தி இப்பணிகட்டளை யிட்டனே எனக்சளிகூர்ந்து இதருவாட்மலாச்சரளி 

௨ ரென்றம்,அங்வாறு இப்பல்லாண்டோதிய உளவில் இரசம் தடையின்றிச் 

சென்ரதெனறும் கூறவர். திருவிலடக்சழி என்னும் கேர நிரச்தில் yam 

கஈ்சடவுளை நோக்கி மாலஓுலாமென மூரலெடுத்தத் இருவாய்மலாச்சராளிய 

திருவிசைப்பாவாவத:-- 'மாலுலா மனக்சர் சென்சையிற் ச௩சம் வட்விஞான் 

மலைமகண் மதலை - மேலுலார் சேவர் குடிமுழு தாளும் குமாவேள் வள்ளி 

தின் மணாளன் - சேலுலாங் கழனித் திருவிடைச் கழியிற் றிருக்குரா நீழற் 
நீழ் நின்ற - வேலுலார் தடக்கை கேர்சனென் சேத னென்னுமென் மெல் 

ஸிய லிவளே,”' என்ப/ச ஈதியடைச்கிடஉணித்சானார் என்றமையின் திருச் 

சிற்றம்பலமுடையார் இரு உடிரீழ லடைர்சனரென்பது கருத்து, (௬௬) 

ம வறு, 

தோணியம் புரத்துட் புக்குச் ஈடாலிடு பழுமான் வீட்டுக் 

Caran Boe Bob id கூழகனை யழகு Lp, BD 

மாணுறு தோலி யாணி mah ued ute F wa Oa 

காணுறுங் குரவர்ப் போற்றிம் சண்டுசண் களிக்க BD! DG Ts 

(@- a.) gsaSor QqOasir stg sor 9p Bw Orn eh yOu er 

spb GsrGmus Carbseal, gu fe, pated wapene wid water 

யம்ரீக்க கர்றமொழிய வீற்றிருக்கும் இனபமயமான ச௨லிக்கப்டெரு மாஜ ம், 

அழகான விசேடிச்ச மாட்சிமைபாற அணிமுத்சதணிர்தள்ள ஹலர்சார 
மான பசுறிறம் விளங்கு 0 தோள்களையுடைய உமாசேவியார் athe gia 

சொண்டிருர்கும் ஆசாரியரு மாகிய ச பிரானைச்துதித்தத் சரிஏச்து சேச்இ 

சானர்த மடையலாயீனர்.,---ஏ. உறு, 

சீமாழிக்ருத் சோணிபுசம்முசலிய பன்னிரு திருசாமங்கஞுடைமை 

யின் அப்பன்னிரண்டுள் முதன்மையான தோணிபுரசீசைச் கூறினர். சோ 

மிச்குத் தோணி ரம் முசலிய பன்னிரு இருநாமங்க ஞுள்ளனவென்பதை, 

“தொன்னீரிற மோணிபுரம் புலி வெங்குருச் தயர்தீர் சாழி-யின்னீர வே 

ஹுபுரர் தராய் பிரமனூ ரெ.றிலார் சண்பை-ஈன்னீர்ட்பூம் புறவங் கொச்சை 

வயல் சிலம்ப னகரா நல்ல-பொன்னீர்புன் சடையான் பூசண் கழுமலநாம் 

புசு மூரே,”' என்னும் ஆஞடையபிள்ையா ருள் வாக்காற்காண்ச, அச்ச 

கைய மேச்கிரச்திர் நிருவெண்சாட்டடிகள சென்ற எவில் இருவாவயத் 
தினட்புகுக்அ அங்கு வீற்றிருச்சருளும் சிவலிக்சப்பெரும னைத் தர் @ gen 
சென்றுணர்திதுவான், சுடர்விடு மழுமான்விட்டுக் கோணற Bi @ len wa Gy 

கன,” என்றம, உமையம்மையார். அழசமைர்க சோள்சளில் அணிமுச்சங் 

சளாலாகிய மாலையணிந்திரு த்சலினாலும் பச கிரமுடை மையானும், அவ்வம் 

மையா ர மி பருமானைச்ஊாதரா்சிச தச்கொண்டி ௫ச்கின்றை மயாலும்,“2ழகு



GA DM DEF LEI" ௧௮/௧ 

பூச்து மாணுற தோளி மாணிமணியணீட் பச்சைமாடட் சானுறஈரு ரர்,” 

என்றம் கூறினர். (௬௪) 
. . ு 4 டி . . . . 

SHRED mont விட்டு கட்டுப் நிடைமாணுக்கர் 
. * ௮. ட . . . 

பெருங்கடற் ரோணி விட்ட பெரியதங் ருரவற் போற்றி 

யொருங்கடற் சோறு $ல மொருமூன்௮ முடைக் இ மாற 

வருங்கடற் கண்ட ஞி மகிழ் கமிழ்ப் பாடு நாவில். 

(இ-ள்,) கருகிறங்கொண்ட சடலலே மாச்சலச்சைச் செறுத்சயிரு 

ச அப்பர்சங்களின அளவைப்போக்கய மாணாச்சசான திருவெண்காட்டடு 

சள, ஒர் பிரளயச்திற் பெரிய கடலி.றி௨ச்.து.ச் சமது இரட்பதியைச் சோணி 
யாகச செலுச்இ। பெறாமையமைந்க சமசாசிரியராகெசஉபிரானைச்ச சத, 
2 கூட்டமாக வல்லபச்தாற் சூழ்௩ குள்ள ஒப்பற்ற அஞ்ஞான௩சள மூன 

றும் .ரீந்து வேறுபடும்படி, டாற்சடலிற் ரோன்றிய விடமாடிய கழப்புள்ள 

சண்டச்சையுடைய இ.வபிரான் விரும்புனெற மகிழ்ச்சியற்ற சரிழ்ச்செய் 

யட்களைத் திருவாய்மலார்? ரூளும் சார் லே.--௮ - று, 

இருமெண்காட்டடிகள் சடலீல் மரர்சஃதீசைச் செலுச்இி வாணிபம் 

புரிர்துசொணடிருது ௮அப்பொருட் சேஃ்வடபாறக்களனைசமையும விட்ட 

உராகலாஜம், செவபெபருமான் திருப்பதீயாகட ரசாழியை ஓர் பிரளயத்தில் 

சோணியா 7கஈடலில் மிரக்கச்செய்தல மடானும், அப்பெருமானே தீருவெ 
ண்சாட்டடிகளைதச் தமது மாணா/கரசக்கிச்கொண்டமையானும், “சருஈ்சடற் 

ளோணிவிட்டுஈகட்டுமட்டுடை மாளுக்கர் - பெருங்கடர்ரோ ணிவிட்டடெரிய 

சங்குரவற்போற்றி."" என்றம், காமம்மெகுளி மயக்கமெனலும் மன்றம், 

ஒன் றற்சொன்று சமமான ஒல்லபமுடைமையாஜம், அவை சனித்ரனி 

பிரிர்திருச்சலின்றி ஒருங்குகூடியிருக்தலே இயல்பானமைமானும், *' ஒருங் 

சடற்சோலுநீலமொரு மூன்றுமூடைந்தமாற.!” என்றும், பெய்யடியார்சள் 

திருவாய்மலர்ர் சருளும் இருப்பாடல்களிற் இவெபெருமான்மிக்க விருட்ப 

முடையாராசலின், “'வருங்கடாசண்டனாடுமகிழ்சமிழ்,"' என்றம்கூறினர், 
சீகாழி தோணியாகச்கடலில் மிதச்சச்செய்சனமென்பசை, ஹணியல்வு கா 

ணஉன உாணவியல் பேணியெதிர் பாணமழை சேர் தூணியற காணியற 
கேணசிலை பேணியற காணிவிச யன் - டாணியமர் பூணவருாண் மாணுபி.ர 
மாணியிட மேணுுறை யிற் - டாணியல காளமிக வாணின்மலி சதோணிகிகர் 
சோணி புரமே." என்னும் ஆளடையபீள்ளையா ரருள்வாக்கானும், சாமம் 
வெகுளி மயச்சம் என்லும் மூன்றம் குற்றக்களென்பசையம் வை நீங் 

சார்க்குப் பிரவி யர சென்பசையும், ! சாமம் வெகுளி மயக்க மிமை மூன் ர- 
மைங் செடச்கெடு கோய்," என்னும் திருச்குரளாஜனும், சி௨பிரான் மெய்யடி 

யார் திருவாய்மலார்சருளாம் திருப்பாடல்சளில் மிகுவிருப்பமுடையரென் 

பதை, :'படியிலா ரீன்பாட்டி லாரூர ஈனிவிருட்பன் பரம னென்ப - சடி 

யனே னறிர்சனன்வான் மொமுமிச ணினை ச்சடுக்சாட் கொண்டு மன்றீத் - 

சொடியுலா மென்ல கமட மாசர்பா னினச்காசத தூத சென்று - மிடியிலா



௧௮௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

மனை கடொறு மிரந்திட்டு முழன்றமையால் விளங்கு மாறே,!'என்னும் Hac 
பிரகாச சுவாமிகள் திருவாக்கானும் 'கொடுக்ன் ரோர்கள் பாற் குறைவையா 
இயானெனுங் குசர்ச்ஈம்-விடுக்கின் ஜோர்கள்பாற் பிரிலா துள்ளன்பு விடா 

சே-யடுச்சன் ரோர்களுக் இரா்இடுக் சண்டமி ழலங்க-ஜெடுக்ெ ரோர் 

களைச் சோதியா ததுபரஞ் சோதி.” என்னும் தாயுமானார் இருஉாக்கானும் 
தெளிக, (௬௮) 

பண்டினு மதிக சத்தி பாகசம்வக் சடைக லாலே 

யொண்டிறற ரண் காட ௬டறகலத் துயிர்ச்ச ரக்கைக் 

கொண்டிடச் இலலைக் கூத்தர் கு.ரியரு ணற்ரூர் பூட்டி... 

யெண்டிகழ் வாக பகத் தரங்களை சோச செய்வார். 

(இ-ள்.) முன்னினும் மேம்பட்ட சத்திறிபாசத்தன்மை திருவெண் 

காட்டடிசட்டுப் பதிர்சமையால், பெருமைமிக்க வல்லபமுடைய திரு வெண் 

காட்டடி களின் சரீரமென்னும் மரக்கலச்சிலஐுள்ள உய்ொன்னாம் சரக்கைத் 
தாம் பெற்றுச்கொள்வசறகுக் கிருவளங்கொண்ட இரத் இல்லையில் ஆனக்ச த் 

தாண்டலம்புரியும் நடராஜப்பெருமான் சமது திருவருட்குறியாகுய & nis 

கயிற்றைப் பிணித் ௪, மெய்யன்பர்சளின் தியானமானது விளங்குன்ற சமது 

சிவந்த திராவடியென்னும் பெரியகமையி லடையும்படி. செய்யத்தொடங் 
இனர்,--௭ - று, 

ரீவகரணம் நீங்கப்பெற்றுச் ॥வசசணமுறுதலே சச்திரிபாசச்தன்மை 

யாகலின், இிருவெண்காட்டடிகள் அர்நீலைமை யடைகந்சாரென்றணர்ச்து 

வான், *பண்டினுமதிகசதஇபா சம்வர்தடைதலாலே,” என்றம், உயிர்காழ் 
தலையே ஒர்வாணிபமாகக் க௱பிச்த உடேச் தோணியாகவும உயிலாச் சரக் 

காகவும் உ௨மித்த லிடல்பாகலின், *உடற்சலச்துயிர்ச்சசக்கைககொண் 

டட,” என்றும், மரச்சலச்சைச் கரைக்கிழுக்கவேண்டின் கயிறபோட்டிமுச் 

தீல் மரபாசலின், *'குறியருணற்ரர்பூட்டி,”! என்றும், பிறவியென்னும் சட 
லுக்குக் கரையாயிருப்பது சிவபிரான் திருவடியேயாசலின, ''ச௨ந்்சபாதச் 

இரு௩கமா,"” என்றும் கூறினர். சீவகரணமற்றச் சவகரணமுற சலே சக்இ 
நிபாதத்தன்மை யென்பசை, “:பாலைநெய்சல் பாடியதும் பாம்பொழியப் டா 

டிய துங்-காலனையன் றேவிக் கராங்கொண்ட - பாலன்-மரணர் சவிர்ச்ச துவு 
மற்றவர்க்கு ஈந்தங் - கரணம்போ லல்லாமை சாண் ”” என்னும் உய்யவந்த 

சேவகாயனார். திருவாக்கானும், உயிர்காழ்க்இிரு த்தலை ஒர் வாணிபமாகச் 

கூறுவசை, “மனமெனார் தோணி பற்றி மகுயெனுங் கோலை பூன்றிச் - சன 
மெனுஞ் சரக்கை யேற்றிச் செறிகட லோமெ போது - மதனெனும் பாறை 
தாக்கு மறியும்போ கறிய வொண்ணா-துனையுனு முணர்வை ஈல்கா யொற்றி 
பூ ருடைய கோவே.” எள்னும் அளுடையவரசுக எருள்வாக்கானும், பிறவி 
யென்னும் கடலுக்குச் சவபிரான் இருவடிக்கலப்பாடுய முத்தியே சனை 
யென்பதை, “இப்பிறவி யெனுமோ ரிருட்சடலின் மூழ்நொ னென்னுமொரு 

மகர வாய்ப்பட்-டிருவினை யெறுந்திமையி னெற்றண்டு புற்புத மெனச்கெொ



அற்வறச்சருக்கம்: ௧௮௩ 

ங்கை வரிசைகாட்டுர், துப்பிசழ் மடந்தையர் மயர்சண்ட மாருசச் சுழல்உர்தூ 

வந்த டிப்பச்-சோராச வாசையாக ச।னாறு வான தி சுரர்தசென மேலு மார்ப் 

பக், சைப்பரிசு காரர்போ லறிவான வங்கமுங் கைவிட்ட மதிம ய௩க்-கள்ள 

வங் சகீகாலர் வருவரென் றஞ்சியே சண்ணருகி காட்டி மெளியேள், செப் 

பரிய முத்தியாங கரைசேர வு௩்கருணை செய்வையோ சத்தாக யென்-9த்த 

மிசை குடிகொண்ட வறிவான செய்வமே சே? ஜாமயானம் சமே." என் 

லும் தாயுமானார் திருவாககானும், ஈனீயனேன் பெரும்பிறவிப் பெளவத் 

செல்வத் சடர்திரையா லெற்.றுண்டு பற்மிறான்றின்றிக் - சரியை நேர் 
அவர்வாயா ரென்றுள் காலாள் ஈல௩குண்டு சாமமான் சுறவீன் வாய்ப்பட் - 

ஓனியென்னே யுய்யுமா றென்றென் றெண்ணி யஞ்செழுசின் புணைபிடித் 

துக் கடெசகின் றேனே - முளோவனே முசலத நிலலா,மல்லற் களாகாட்டி 

யாட்சொண்டாய் மூர்க்க ஊேற்டசே.”. என்னும மணிலாசகப்பிரான் மலர் 

வாக்கானும், “அறிவி லொழுககமும் பிமித படு பொய்யுங்-௩மெபிணித தொ 

கையு மிமிம்பை மீட்டமு - மினயன பலசரம் மேற்றி வினயெறுர்-தொன் 

8ீகாம னுய்ப்ப வர்நிலைச் - கருவெனு நெடுக சொரு அறை நீத்தத்துப்-புல 

னெலுங் கோண்மீ னலமநர்து சொடாப் - பிறப்பெனும் பெருங்கட லுறப் 

புகுர் தலைக்குச் - துயர்ததிரை யுவட்டிற் பெயரா்பபிட oui gee - குடும்ப 

மென்னு நெடுங்கடல் வீழ்த்து - நிறையெறுங் கூமபு முரிர்து குறையா - 
வுணர்வெனு நெடுமபாய் £றிப் அணரு 4 மாயப் பெயர்ப்படு காயச் சிறைக் 

கலங் - கலங்குபு கவிழா முனன மவங்கன் - மதியுட னணிந்ச பொதியவிழ் 

சடிலத்துப் - பையர உணிஈத தெய் காய - சொல்லெயி வுட த தில்லை 

காவல - வம்பலர் தும்பை யம்பல உாணற்ன் - னருளெனு ஈலசதார் பூட் 

டூத் - இருவடி. நெடு௩ங்கரை சேர்ச்துமா செய்யே." என்றும் திருவெண்சாட் 

டடிகள் திருவாக்காலும் செளிக / (௬௯) 

ஆகலாழ் காழி வாழு மமுதனை வழிபத் டெத் 
கோறுதிர் குரவற போற்றிக் ரவிபற்றி விடைபெற் றண்ணல் 

மாதவம் பெற்ரோ போற்று மன்றுண்மா ணிக்கம் பெற்றே 
யெதமி லின்பா தீத விலாபமுற் றிருக்க வர்தார், 

(டு ~ Gr.) ஆகையினாலே திருவெண்காட்டடிகள் சீசாழிட்ப தியில் லீற் 

நிருக்சருளும் அமுதம்போன்ற தோணியப்பளாப் பூசித்தத் துதிச்த, குற்ற 

மற்ற சமதாசிரியராகிய மருசகாணரைச தோததிரஞ்சேய்து, திருவருட் 

குறிப்பைச்சொண்டு விடைபெற்று, றாத தவத்சைப் பெற்றோர்கள் துதிக் 

இன்ற பொன்னம்பலச்தின்சணுள்ள மாணிசகமாகிய ஈடராஜப்பெருமான் 

இருவளைப்பெற்று, பழுதற்ற நிரதிசயானர் சமெனனும் ஊதியமடைந்திருச் 
கும்படி. எழுச்சருளினர்..-௭ - று. 

எனவே, திருவெண்காட்டடிகள் இருக்கருமலமும்மணிக்கோவை 

என்னும் பிரபந்தம்டாடி முடித்து, அ௩்கிருந்கவண்ணமே மருசவாணராயும் 

தஇிச்துந்கொண்டிருச்சையில, தோணியப்பர் இருவெண்காட்டடி களைச் சத



sae பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

ம்பரத்திற் கனுப்பசேவேண்டுமெனக் கொண்ட திருவள்ளச்குறிப்பை யுணர்ச்ச 

வராய், ௮ப்பருமானிடதது விடைபெற்றுக்கோண்டு எதம்பரத்தை யடடை 

ந்து நிரதெயானக்ச வ ழ்வடைசற் கொழந்சரு ரினரென்றபடி, (௪௦) 

வக்தவர் மற்று முள்ள தலங்களும் வழிபா டாற்மித் [னிட் 

கொர்தலர் ச சறைவண் டாக்குகி கொள்ளிடப் பொன்னி பின் 

டக்களிர்ச் சோலை 2வலி யண்ணலூர் கண்டும் '2சட்டுஞ் 

ரொரசமிழ்க் இருவாக் காளா திளைசதுளக் களித்து வந்தார், 

(@- +t.) அங்லாறெழுந்சருளிய இருவெண்காட்டடிகள் இடையி 

ஓள்ன மற்றைய சலர்களிலுர் பூசனைபுரிந்து, கொததாயீருககும் மலர்க 

விலே சிறகுகளையுைய வணகெள் ஆரவாரிக்கின்ற விசாலிக தளள சாவிரி 

ஈசாட்டைக்ஈடந்க, அழகிய நளிரகணிறைந்த சோலைகளையே வேலியாகவு 

டைய சிலபிரானுக்குரிய சிருப்பதியாகிய சிசம்பாசசைத் தாரத்தே நாசித் 

தர்சொணடிம் அப்பதியின்புகழைச் சரவணித்துக்கொண்டும், செவ்விய 

தமிழ்ப்பாடல் நிரைந்த திருவாச்கையுடைய கருவெண்காட்டடிகள் அனந்த 

நிறைவெப்தி மனச்களிப்படைர்சவராய்த் இருத்தில்லைக் கெழுக்கருளினர், 

வ இர = A. 

இல்லையையடையத இருவுளங்கொண்ட திருவெண்சாட்டடிகள், இல் 
லக்கும் காவிரிகதிக்கும் மசதியிலுளள டெ சல௩ களைத் சரிசிசதுச்கொண்டு, 

காவிரிநாட்டைச்கடந்து, அதன்பீறகும் தில்லைக்கடுசதுள்ள ஏனைய திருப் 
பதிகளையம் பணிர்துகொண்டே சதம்பரத் சடைர் தனரென்றபடி., (௪௧) 

உர ் ச . 
கொள்ளைலவண் கமலக் க1டுய் குவிசெதா மரைக்கு மாயா 

. 5 oO ரூ "5 . க 0 மளளலக கழன மதாறு மனநகமமர ழகளவண் டிலலை 

வள்ளனு ட3ங்கண் பிள்ள வாணிலா வண்ணப் பானு 

களளறத் கலவா சஞ்செய் தன்மைபோன் றனவுங் கண்டார. 

(இ-ள்.) அத்திருப்பகியில் கூட்டமாயிருக்கன்ற வெண்டாமராக் 
காடும், குளிர்ச்சியுள்ள செந்தாமராககூட்டமும், சேறு நிறைந்துள்ள அழ 

இப கழணிசகளெல்லாம் ௮னஈ தகோடிக் சணசகாக, வளமமை/த திருச் இல்லை 
பின்சணுள்ள ஈடராஜப் பெருமானுடைய ஆனர்சத தாண்ட ௨உர்தை மூன்பே 

திரி ததிருக்ச வெண்ணிறமுள்ள சந்திரனும் செம்நிறமுள்ள சூரியனும் நீக்க 
மின்றித் சலவாசஞ்செயகின்5 சன்மையைப் போன்நிருப்பனவும் பார்த்தார். 

று, 

சிதம்பரமேன்னும் அர்த கோத்திரத்தில் பூர்வ. ுண்ணியச்தினாலே 

குரியனும் சந்திரனும் அனந்தத்சாண்டவர் தரிசிசதிருர் தார்சளாகலானும், 
அப்பதிச்குச் இிருவெண்சாட்டடிசள தரிசிக்க எழுக்கருளியபோது, அங்கு 

கழனிகளெங்கும் வெண்டாமலனாமலர்களும் செரதாமலாமலர்களும் மலர்ச் 
இரு சசல், முன்புதரிரித்த சூரியர்களும் சம் இரர்களும் அளவிறஈ சவர்களாக 

வடிலங்பொண்டு, ரந்த கேதகரகாசல்செய்த கொண்டிரு த்தலைப்போன்று



துறவறர்சருக்கம்: ௧௮௫ 

விளகசினவென்,றஉமிரசனா. முற்செயயுளிற கூறியகாற நடிலசசைத 

தூரதசே தரிசிசதுமகொண ம, சசலகதின மிகச பகழைச இரல௭ித 

துசசொணடும வரசுசலலாமலும, சசலசசைச் கு; மெவுடன, வெண 

டாலரை மமாசஞம செ,சாமலாமலாசளம விசசித௫ிருபபல தயும உ௨ணடன் 

சென்றுணாததுவான *சனமைபோன்றனவும.” என பஉமமைசெொகாபூகி 

கூறினா (௨௨) 

8 இலலைமா ஈகரஞ் சுர இரமதில சி,ரி நானரு 

ரலலலா மமளனப பெறுபு ரூயிற 2மானமிப மெனு 
14) வெஉலெ/ளி சிமிரிமவெம /மிமபபூமபெ சிபிமுமமபாற 

சொலலுவ எண்டா 7 Br vst hy (தி Uoay WIT (5 Ml. L [db Tl 

(@- a) Bourn Ae sPw mus pr scar Asi PVE OHIO, 

Frog Carysi sono Gudi@ wer secu O ron ero ws Geo MO OHI, 

ew ywsuoierGer on gPunuiliares 5¢ Confure Glu 2 தமஉரை 

Wo Buweaamyo Curdue யம Cura poroacu cae@udlu nec 

SH. MO GT ay (OD UM RY NOW, எழுபபபபடிகினற Beith L Lye டம௰ராகி அட பரி 

குட்சோ? தருினா--௭- நு, 

fa cur@won yw Cor Ar sti s cyte Hewh ov sor ருபகோ 

பு.ரஙகள மடரியோகளுடைய மெ மனபம குணமுகுறை TW மூன 

றம முறையே உதயபரை இமயவரை பொோதியவஸா என்றும மூவரை 

களுக கொபபாகப பெரிம£யாராுலாசசகஉாற Sone God ss SoH Ls § 

தரிிசுதுகமிகாணடு, ஈடராறப Qu otra git dssCacaWOu we yw 

விருப்பம Bl OOM LH UT அச ருபபசிசருளெொழுா சருவினரெனற 

பழி தஇிருமசிஙகளையும கோபாஙகளையும றறின உன்ன ரதிகால வரை 

க்ளுக கொபடாககக நினரெனிறும, பெரி2யாசஎ்ன பெளஅற்லை௨ மயை 

யுமடா வரையாகக கூ௱லாமோ வெளின, எ ர் ராகயின Gls of sah 

மைககுக காரணமான சகல குணச.மச ஈர மலையாக நில )யலபாக 

லின அஙஙனம கூ றினரெனக பெரிசியாஉளு உடய FF Gd Gems og 

மலையெனற௰ மிததிருப்பசை, “*சுணமேனனுங முன்றரி நீரா. வே 

குளி - சணமேறுங சாதக மரிய” எலா ுமதிருககுறளா௮ு௩த/௪ (௭௯) 

வீதிச டொறுமப ool) 5 3 விதிமுறை யஃகணாள 

ராதி வாயி ரதமிதா (௩௧2 வனக சுறு 

ம்பா PDF GTM Ow Bonu லிய காணபான 

பேதமை திருக ru பெரியவ / நிதின் வந 91 

(இ-ள்) அவவாறசெனற கிருிமணசாடடமுகள அச திருபபகியி ஈ 

கெருசகளிலெ௨லாம வணஙசசகொணடு, வேசவிசிப்படி மனா , ரகளா 
இ.ப மூசனமைபெறற இலலை முமாய்ர௨ரியறறும பூ ஃகிகரிராட்யககள் gon 

at



௧௮௭௬  பட்டணத்றுப்பிள்ளையார்புராணம். 

விறந்தனவாசச் சுழ்ர்இிருச்ச, அலளைகட்கு மேலாயிருக்கனெ்ற ஞானாக்கினி 

யான நடராஜப்பிரானைச் சரித்துத் தரிசிக்கும்படி, அஞ்ஞானம் நிவாரண 

மான உறுநியமைச்ச அறிஞசாகிய திருவெண்காட்டடிகள் அருமையுடனே 

எழுக்சருளினர் ஏ - று, 

இல்லைவாழர் சணர்சள் ஈடராறப் பெருமானைப்போன்று ௮னாதியா 

யுள்்ளவர்களாகலின், *அர்சணாளராதி மூவாயிரத்சோர் ”' என்றம், அவர்சள் 

ஒஙவ்கொருகரும் ஆகஈ௮னீயம் சாருகபத்தியம் தக௲ூணா£டிணி என்ளும் மூன்று 

wrens stor  வளர்க்கின்றா ராகவின், “அங்கிளனேகஞ்சுர்ற,"? என் 

றும், அவ்வக்கினிச ளொங்வொன்றினம் தும் விளங்குவது ஈடராறப் பிரா 

னென்னும் ஞானாஃ£ர'னியாகலின், “மிதிராநீற்குஞான௨க௫,'” என்றம், 

இருவெண்காட்டடிசள் அஞ்ஞானம் தீருசற்கேதுவாகிய மெய்ள்ஞானவுறுஇ 
யுடையோராகலின், பேதமை திருக்தீரப் பெரியகர்,"' என்றும், திருவெண் 

காட்டடிகள் ஏனையமைப்போன்று சாசாரணமாய் ஈடராறப்பெரு மானைத் 
7 ச 1 ° . eo At ௬ . . ‘ . 

தீரீசிக்க வச சாரலலர், மெய்ப்ம பாதவழித்தாய் அசமுசரோக்காகச் தரிசிக்க 

(ச 7 வர் சாரென்பதை விளாகுவான், “அரிதஇன்வர்தார்.'? என்றும் கூறினர். தில் 

லைவாழர் சணர்கள் ச தாமூன்றக்கிசளையும் வளர்கின்றனரென்பசை, “கற் 

ராங் செரியோம்பிச் கவியை வாராமே - சொருர் வாழ்கில்லைச் சிற்றம் பல 
மேய - முற்றா வெண்டிங் கண் முதல்வன் பாதமே-பற்மு நின்றாரைப் பற்றா 

பாவமே." என்னும் ஆளுடையபிள்ளையா சருள்வாச்கானும், (பலவந்த விர்ப் 

பவர் இில்லைசூ ழெல்லையின் மறையவர் பயில்வேள்விச்-சிஏர்ச ரூம்பய 

னுடைபலவா குதிகளின் செழும்புகைப் பரப்பா£ல - தவந்த ழைப்பவச் தரு 

விய பிள்ளையார் தாமணை வுறமுனனே - நிவந்த ரீலறண் டுகில்விசா ஸித் 

தீது போன்றது கெடரிவானம் ” எனவும், மெய்ப்போத வழித்தாய் அகருக 

கோக்காகத் தரிசிச்சல் பெரியோரியல்பென்பரை, அண்ண லார்தமக் 

களித்தமெய்ஞ் ஞானமே யானவம் பலமுர் தம்-நமுண்ணி றைந்தஞா னத்தெழு 

wrarss வொருபெருக் தனிக்கூச்துங்- கண்ணின் முன்புறக் கண்டுகும் 

பிட்டெழுங் களிப்பொடும் சடற்காழிப் - புண்ணி யக்சொழுக் தனையவர் 
ச க ப்ர 5 . ¢ ௩ ° ச 

போற்றுவார் tye ean டியபொற்பு '” எனவும், உணர்வி னேர்பெற வருஞ் 

Aa போசத்தை யொருவின்றி யுருவின்ச - ணணையு மைம்பொறி யளவினு 
மளிலர வரளினை யெனபபோற்றி - யிணயில் வண்பெருங் கருணையே ர வரு ற்] ௫ 

யேச்திழுன் னெடுத்சசொற் பதிகத்திற் - புணருமின்னிசை பாடின சாடினர் 

பொழிகர்சனர் igor.” எனவும்வரும் அருண்மொழிச்சேவ ரமுதவாச 

கானுமறிக, (௭௪) 

ேவேறு, 

ஈடுமறை பாகம? ரப்பிப பெருஞ்சொல் 

லாடிய விதிப்படி யமைஈத ச.தர்வீதி 

கரோதி லைந்கணவ வாகஈவ மா(ு5 
1% 5 ச ச 
கரிய வீடுகரு கெப்வககா எண்டார்



துறவறரரருக்கம்: கின 

(@- cm.) மிக்க மேம்பாடுற்ற வேகாகமங்களில் நீரப்பீயுள்ள் பெரிய 

வாக்கயெங்களுரைத்த முறைப்படியே, அமைந்துள்ள சான்குவிதிகளும் விண் 

ணைகாடுகின்ற மதில்களைந்தும் ஒன்றுசேர்தலால் ஆகக்கூடியசொகை ஒன்ப 

சாகின்ற, தேடுதற்கரிய முத்தியைட்பாலிச்ரும் செய்விகமுள்ள சிகம்டர 

க்ஷத்திரத்தைத் சரிசித்சனர்..-௭ - று. 

வேதாகமங்களிற் சிவபிரானுக்கு அருவம்கான்கு உருவம்சான்கு அரு 

வு௫வம் ஒன்று என்னும் ஈவபேங்களும கறபித்திருபபசனாலும் அத தகைய 

ந வபேதங்களும் பிரமன் இருமால் உருதஇரன் மயேசரன் சதாசிவன் சிலம் 

சத்தி நாதம் விந்து என்றும், இவற்றள், பிரமன் திருமால் உருத்திரன் மயே 

சுரன் என்னும் சான்கும் உருவமும், சதாசிவன் அருவுருஉழும், சிலம் சத்தி 
ராதம் விந்து என்னும நான்கும் அருவமும் ௮குமென்றும், இச்சுமைய 

ஈவர் தஇரபேதமுடைய சிவதீமைச் தரிசித்தோர்க்கு எவ்வாறு முதஇப்பேறு 
சிச்தியாமோ அவ்வாறே இதிதிருப்பதிக்கணுளள நான்கு விதிகளையும் ஐந்து 

மதில்களையும் தரிசிச்சோர்ச்கு முசி யொமென்றும் கூறியிரு ச்தலின் 

“$ீடுமறையாகம நிரப்பிய பெருஞ்சொல் - லாடிய லி௫ப்படியமைரந்த."' என் 

றனர். சிவன் சவபேதமுடையரென்பதை, “சிவஞ்சத்து நாதம் விந்து சதா 
சிவன் நிகழுமீச - னுவந்தரு ஞர.ரத்தி ரன்றான் மாலய ஜனொன்றி னெ 

ரூப் - பவந்தரு மருவ மாலிங குருவசா லுபய மொன்ருூ - ஈவநீசரு 

பேத மேக நாதனே ௩டிப்ப னென்பர், "என்னும் சவஞானடத்தித் கிருவிருத் 
தித்சானும், சிதம்பரத்தைச் தரிசிக்சோர்க்கு முத்தியென்பதை, '“துவச்சற 

வறிந்து பிறக்குமா ரூருந் துயர்ர்திடா தடைந்துகாண் மன்று - முவப்புட 

ளிலேத்து மரிச்குமோர் பதியு மொச்குமோ நீனைக்குரின் னகரைப் - பவக் 

கடல்கடந்து முத்தியங் சரையிற் படர்பவர் இகைப்பற நோக்கித் - சவக்கல 

நடத்த வுயர்ச்தெழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே.” என்னும் சிவப் 

பிரகாச சுவாமிமள் இருவாச்கானுமறிக. (௪௫) 

கண்டனர் வண௩னெர் கணங்கோள விணங்குந் 

தொண்டரொடு யூட்ுகரி சூழ்க சமஇல் வாயி | 

லெண்டா விறைஞ௫ியுள் பூஃ தன மிலங்கு 

மண்டாகஈட மாடுமணி யாலய மருங்கே. 

(இ-ள்.) அவ்வாறு தரிசித்தவராகிய இரு வெண்காட்டடிசள் பணிங் 
தீவராய், கூட்டமாகச் சோன்ற அடியார்களோடும் 2 ட்பிராகாரத் இல் மதில் 

குழ்ர்துள்ள கோபு ரவாயிலை, தியானமோங்கும்பழி. வணங்கி விளங்குகனெ ற 

நட.ராஜப்பெருமான் அனர் தச்சாண்டவம் புரியும் அழிய திரு வாலயத்தின் 

சமிப.ச்தில் உள்ளே சென்றனர் --௪ - த. 

இல்லைப்பதியை மேற்ஈண்டகாறு சரிசிச்த இருவெண்சாட்டடிகள் 

கூட்டமாகத் சம்மைச்சூழ்்தூள்ள மெய்யடியார்களோடு பெயிப்பிராகா 

ரத்தை வ௨ணங்கிம்சொண்டு உட்பிராமாரததிலுள்ள மூலலிங்கமாயெ சோபு



௧௮௮ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

ரத்சைத் இயொாணிச் தவணங்க, நவ்வாயிலாசக உள்ளேசென்று ஈடராஜப் 
பெருமான் ஆனர்ததச்சாண்டம்புரியம் திருவாலயத்சைச் சமீபிச்சனர் என்ற 

படி. (௪௬) 

அலய மிலங்குவ ததிர்தனர் செறிஈ2த 

ஞாலநஈடு லிண்ணுயர்வ பாதல நலக் 

மலுமிஃ கென்பஅவு மின்பமொடு சண்டா 

ராலமணி சண்டாருள் செய்யிலரி தென்னே. 

(டு-ள்.) அ௮த்திருவாலயம் விளககுவசைக்கிட்டியுணர்ந்த திருவெண் 

காட்டடிகள், மத்தியிலுள்ள உலகமா௫யெ இப்பூவுலக சதிஷமமேலுள்ள தாகிய 
விண்ணாலகச்திஞம் கீமுள்ளதாகிய Anes urge உலககச்தினும் இச.இரு 

வாலயம் பொருந்தியுளளதென்பசையும் இன்பச் சடனே பார்ச்சனர் விடத் 

தைச்சரிச்த கண்டமுடையவர் திருவருள் புரிவாராயின் அசசகையோர் 

சட்கு அருமையானது யாது ₹...-௭ - று, 

ஆத்திருவாலயக் கோபுரங்களின் உன்னசுச்தை கோககுகையில் 

விண்ணுலாம் அளாவுவ சாகவும், ௮6 ௨ஊளவு உண்ணசமான கோபுரக்களைத் 

சரங்குவதற்குக் கழே பாசாளம்வரை.பிம் ஒஸ்இிபா.ரம அமைர்சதாகவும 

சாணப்படுவசோடு பூவுலகச்தில் அலயம விளங்குவதால், epawes Panis 

பொருந்தியுள்ளசென்றம், விண்ணுலக வாசிகளும் நீலவுலகவா களும் நாக 

லோகவாசிகளும் சதா அனக்சசசாண்டவம் சரிரச் தககொண்டிரு த்சலைசி 

இரு வெண்காட்டடிகள் சமது அசமூா நோக்காற் கண்டனராசலின் இசகிரு 

வாலயம் மூவுலகங்களினும பொருர்சிய ளசென்றம் ௯ நினர், (௭௭) 

ஏடலிழ் செழுநஙகபல மமெங்கணு மிலக்கப் 

பாடுமளி யாமவர் பாவமென வோவத் 

தேமேரு ஜேபகிலை சேறாமவா நேச 
க ச ரு rn ச 

நிடசிவ கஙகையி னெடிரகவா படிஈகார், 

(இ-ன்.) யாவரும் தேனெற அருமைய ன ஷஜேயற்லேயைச் சேர் 

பரும பெருக்கவரியு மாரிய இருவெண்காட்டடிகள) இகழ்கள்விரிஈ ௪ செழு 

மையான தாமரைமல/களொம்மொன்ரினும விளங்கப் பாென்ற உண்டு 

களானவை, தீர்ததகதில் முழுகுவோகளுடைய பாவாசைப்போன்று பரக் 
குமாற, அடியார்களன்புமிகக ச௨௧கககை எனனும் தீர்ச்சகதில் முழுகனார். 

Gr ~ mM. 

காண்பான் காட்சி சாணட்படுபொருளென்னும் மூன்றையுமே ஞாது 

ருஞானம்ஜேயம என வடநூலார் கூறுவதியலபாகலானும், அம்மூன்றனுள் 

காணப்பபொருளென்னும் ஜேயததைச் மீசர்வதே பெரியோர்கட் இலக் 

சணமாகலாலும், அங்விசவிலஈகணம் பெருந்தவமுடையோரகட்கே யமையு 
மாகலாஜுர், இவையனைதசையும் விளச்குசான், 'சேமெரு” உய நிலைசேரு



GDA BIT HSB BA In 

மவர் நெடுந்தகர்"' என்ரும், சிவகங்கை உன்னும் தாத்சசதின்சண்மல ர் 

அள்ள சாமனாமலர்களில் இசைபாடிக்கொண்டிருக்கும் வண்டுகள் யாவூர், 

அச்தீர்ச்தச்தில் எவரேறும் நீராடுங்கால் பறப்பசை கோரக்ரு௭ சமீல், 

அவ்வாறு முமுகுவோர்களாடைய பாவங்கள் பறப்பதைப்போன்றிருக்கன் ற 

தென்பார், “oe a ip செழுங்கசமல மெங்கணு மிலங்கப் - பாடுமளி மாடுமஉர் 

பாவமெனகே rai,’ என்றும் கூறினர். ஜேயச்சைச் சேர்வதே பெரியோர் 

கட்டுலக்கணமென்பசை, *கண்டன வலல வென்ரே கழ்ததிடு Dn Ba 

கண்ணே - கொண்டது பரமா ஈர்சச் சோதிலா முக்தி யத்சாற் - பண்டை 

யிற் படைப்புங் காப்பும் பறந்தன மாயை யோடே - வெண்டலை விழீஎக 

காலில் விளங்க நின்றான் யாவன்,” என் ஸம் சாயுமானார் திருவாச்சானும, 

பாவச்சைப் போக்கதக்க தீர்த்சங்களுட் வெகங் கையே சறர்சசென்பசை, 

''திர்ச்ச மெனபது இவெகர் எகயே-யேச்ச ஈக்சலே மழீர்புலி பூரர-ரூமா த்தி 

யம்பலம் KE Sor Bata.” எனனும் குமரகுருபரசுவாமிகள் திராவாசகா 

னும் அறிக. (௭.௮) 

படிந்து மாமிதென வோர்ந்துபடர் பாளம் 

விடிந்து வ மூலமுறை மே.தசைய சோதி 

மூடிர்கபொரு ளாய்முடிலி லாகபொருள் கண்டா 

தடிரஇருள் கடி" கபொரு டக்கசபை புக்கா, 

(% - ஸ்.) அவ்வாறு நீராடி இதுவும் சவமயமே என்றுணர்க்து அறு 

வரையில் தொடர்க இருக்க பாவனை ௪ கியானத்சை $ஙக, முமுமு தறபொரு 

ளாயெ சவம்பொருர்திய மேம்பாடுற்ற சோ௫மயமே தீரர்சபொருளாடி அம்த 

மற்றபொருளைத் காிரிதசனர். உறசகிருக்ச அஞ்சானத்சைப்போக்கய இப் 

பொருள் வீற்றிருக்கும் தகுதியமைந்த சயையிற் சென்றனர்.--௭ - று, 

சடித்திருள் எனற்பாலது எதுரைநோக்கித் தடிந்திருள் என நின்றது. 

திவகர்சையில் நீசாடிய திருவெண்காட்டடிகள் அசீ8ர்சசமும் திவ 

மயமே எனசீதெளிந்து பாவனைச்சன்மை ரிாஈநச௨ராய எங்கும் சிவாய 

மாய்& காணப்பெற்று அத்சஎசய ஏலம் சோடிப்பொரு ளெவ்றும் தணிந் ௪, 

அழிவற்றசாடிய அப்பொருள் தம்முள்ளும் விளங்கப்பார்ச்து, அத்சகைய 

பொருளே ஈடனா 7பசராய் வீற்றிருக்கின்ற பொன்னம்பலகச்திற் பிரவேத் 

தனர் என்றபடி, எனவே, அச்சிவகங்சையில் நீராடியவுடன் பாவனாத£தமா 

இய உண்மைநீலையை எய்தினரென்பது கருத்து, பாவ தித நிவமையை 
அடைந்தோர் தன்மை இத்சகையசென்பசை, 'கெஞாமே யினிப் பாவளு 

நிதமாய் நின்றிடின் றெனினிர்பா - யெ்சுறா சகலபூரணபா வனையை 

யோர்ர் திலையனி னுலகெல்லா - மஸ்சனக்சளன் மேனிீயென் ஜோர்ந் இலை 

யெனினருள் சுரந்செம்பால் - வஞ்சமர்றிடும் படிஈசிவ ணடைந்சதோர் 

வடியையோர்க் துய்வாயே."" என்னும் சாந்தலிங்க சு௨ாமிகள் தஇருவாஃகா 

னுணர்ச. இவ் னுடவ நீலைமையை இன்னும் Sts sia மிகப்பெருகுமென் 

paw Mes sor, (௭௯)



௧௯0  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

சற்றுமசை யாதபொரு டானசைய மூல 

முற்றரிலை யுந்தலைமை யுற்றபடி மற்றும் 

பெறறபடி கொற றவர் பிறங்குபெயல் உண்டா 

ரற்றமறி யானரு எளிக்கிலரி கென்மின. 

(ஒ-எு.) கொஞ்சமேனும் அசைவற்ற நிஷ்களப் பொருள்தானே 

அசைய ஆியாயிருக்கும் சன்மையும் இன்னும் முசன்மைபொருந் தியிருப் 

பதும் பெற்றுக்சொண்டவாறும் விளங்கும் இர்சதியசசைத் இருவெண்காட் 

ட்டிகளுணர்ர்தார். குற்றத்தை அறியாத ஈடராஜப்பெருமான் திருவருள் 

பாலிம்கின் அருமையானது யாது 1--ஏ - று, 

அசைவர்ற நீட்சளப்பொருளாய்க்கண்ட பரம்பொருளே ஆனந்தச் 

தாண்டவமாடவும், அப்பொருளே சனக்சோ£ காரணமில்லா திருப்பதையு ம் 

மூகன் மமபெர்நிரப்பசையும், அச்தாண்டஉச்தாந் பஞ்சகர்ச்தியம் புரிர் 

தருள்வசையும் ௮ப்பெருமானே அறிவிக்க அறிந்தனர் என்றபடி. அசைவற்ற 

நீட்களட்பொரு ளாகிய சிவமே சசளீகரிசத் துத் சாண்டஉம் புரிவசென்படை, 
1 அகளத்திலாகாசத தாநந்தி யாயே - சபளததிற் றையலுடன் ஜோவ்றி _ 

நிசள தைப் - போக்குவதஞ் செய்தாள்றன் பொன்னடியென புன்றவைமே - 

லாச்குவதஞ் செய்தா னகன்.” என்ஞும் உய்யவர்ச சேகாயஞார் இருவரக் 

சானும, அத்சாண்டஉத்திர்றானே பஞ்சடர்ச்தியய்க ணடத்துவரென்பதை, 

"தோற்றம் துடியதஸிற் ஜோயும் இ௫ியமைப்பீற் - சாற்றியிடு மங்கியீலே சங் 

சார - மூற்றமா - வன்று மலர்ப்பசச்கி ஐற்ற திரோதமுத்தி-மான்ற மலர்ப் 

பதத்தே 610.” என்னும் மனவாசகங்கடர் தசேவராயனா திருவாக்கானும் 

OQ galls, (௮0) 

கஞ்சமலை மஞ்சர்பல கரலரற்தி மூல 

பெஞ்சு தல்பு டாவிடப யோகிபுலி பாம்பு 

நஞ்சமுறு தேசி ஈடங்கலவிம் கண்டா 

ரஞ்சலிசெ யின்னவரு மன்னவரை யொரத்தார். 

(இ-ள்.) தாமரையையும் பாற்கடலையும் இடமாசவுடைய பிரமன் 
இருமால் என்னும் இருவரும் திருமூலராயனாரும், குறைவுபாடற்ற இடப 
யோகதியென்னும் இருக் நிசேவரும், வியாக்சரபாதரும் ப,சஞ்சலியும் பலகா 

ஓம் துதித்து, விடச்சைச்கண்டச் துடைய பரமாரரியராதிய ஈடேசப்பெரு 
மானுடைய அனந்தத்தாண்டஉத்தை ஒருங்குகூடிக் தரிஏத்தார்சள். ௮ப் 

பொத்சபையிற் சென்று வணகட்னெவராகய திருவெண்காட்டடிகளும் முற் 

கூறினவர்களை நிகர்ச்தனர்.--௪ - று, 

பிரமன் திருமால் இருஞூலர் ஈர் தியெம்பெருமான் வியாக்கிரபாதர் 

பசஞ்சலி என்னும் இவர்கள் ஈடராஜப்பெருமானடைய ஆனர்தச்தாண்ட 

வரத்தைத் தரிசித்தற்கேற்ற தவத்தை அளவிறச்த மாலம் பரிந்து துதித்து



I DUDE EF (HBL ௧௯௧ 

தீரிசிச்சப்பெற்றனர், அவ்வாறிருக்க அத்சரைய தாண்டவச்சைப் பொன்னம் 

பலத்திற்சென்று சொழுதுகொண்டிருந்த இரு செண்காட்டடிகளும் அவர் 
களைப் பான்றே தரிசிசசனொன்றபடி, இவ்வாறிருஇிறச்சரம் ஒருவகைப் 
பேறெய்தலை, சலியாத மூயன்ற சவப்பெருர் சொண்டர் - ப௨ரா Carn Be 

கலைமுற்று நீரம்பி - யளலையி னளர்க கொண் டுச்தியிற் ரெளிகர்க - செம் 

பொரு ஸிதுவெணச் தேறி பம்பலச் - கரா வள்பினே டசனமர்க் திறைக் 
சிப் - பேரா வியற்கை பெற்றனர் யானே - சரியையிற் கரியாக இரியையிற் 

ஈளரா-தி.2யாகரு கனாங்கா தொண்பொரு க்கான - வறிதே நின்றிரு மன்ற 
நோக்கிப் - பிரவா ஈன்னெறி பெற்றன னன்சே-செய்வப் டலியூர் எவ.இகக் 

கூச்ச - பொன்னிறப் புறவுங் சுரட்றக் சாக்கையு - மன்னுமா லிமய கரைப் 

புரஞ் சேர்க் ரழி - Sa Rod ure ada Quam Alm வல்லதை-ரீறம். வேறு 

தெரிப்ப தண்டோ விரை நின் - ணின்னருள் Cp Fa a hal Pg சேர்க் குழி - 

யிருவேம் பெற்றற மொருபே ரூசலின்- வேற்றுமை யுளசோ வில்வை-யாற் 

றல்சால் சிறப்பி னனையரோ டெனக்சே.”' என்னும ருமாகுருபரசுவாமி 

கள் இரவாக்கானாமறிக. ஈஞ்ாமென்றும் சட்டிலாவது பிரமனுடைய தாம 

ரையாசனம், அலையென்னும் கட்டிலாலது திருமாலின் சேவசயனமுள்ள 

இிருப்பார்சடல் என்க, (௮௧) 

Hh FEO ort FAG war om a amar wy eri 

வர்ததி” யத்தினை வழமுத்தினர்சு நெஞ்சில் 

மூந்துறவி மாந்கசொரு ஈகர்த்திவிர யக்கை 

சிரதையெய் திருக்கனர் இரு தினா ருந்தார். 

(இ-ன்) திருச்தமுடையாராய் வருத்சமர்றிருக்கும் திருவெண்சாட் 

ட்டிகள், அ௫ிமதச்தியார்சாசெராக விளங்கும நடராறப்பெருமானுடைய பொ 

ன்னம்பலத்திற் 2ரூன்றிய அற்பு சச்சைச் சமது மனச்தின்கண் நசிக்கனர், 

அசன்பின முற்பட்டுச் சோன்ற ன்ற மூர்ச்தியின் தோறிறத்சையும் தியா 

னிச்துக்கொண் டிரூந்சனா.---ஏ - று, 

மனத்தின் வேறுபாகெ எனைத்தும். தரடிதவராகலின், “இருக் இனர் 

வருந்தார்.”” என்றும், மூசலிற் றமது அஈமுககோக்காவே பொன்னம்பலத் 

தைத் சுநிரிச்துப் பேரானந்தமெய்திப் பின் பகிர்மூகப்டட்டு ஈடராற மூர்த்தி 

யைத் சரிசிச்சனரென்பசைக் கூ.றிப்பிப்பான், “அட்ச நலொதிவிடு மணண 

லவையுண்டாய் - வர் சுகியத்தினை ஒழுதீகினர் சகெஞ்சில், "என்றும், அசன் 

பின், “முந்துற விளைச்ததொரு மூர்த்தி விசயத்தைச் சிந்தை செய்திருந்த 

னர் '? என்றும் கூறினர், இக்ககைய மெய்யடியார்கட்கு அகமுகநோகச்காகதீ 

கரிசிர்தலே யானந்தமென்பசை, முூாத்திற் கண்கொண்டு பார்ச்சின்ற மூட 

ர்கா - எகத்திஜ் கண்கொண்டு டார்ப்பசே யானந்த - மசட்ருத் சாய்சன் மணா 

ளை டாடிய - சகத்சைக் சொல்லெளிற் சொல்லுமா றெங்கனே ” என் 
* ச . Qo க ச . e ‘ . 

பசனாறும், 'செஞ்சொன மஉர்கச திருப்பதிகம் பாடி௪ திருக்சடை க காப்புச்



௧௬௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

சாற்றி - யஞ்சலி கூப்பி விழுகசெழுவா ரானஈத வெள்ள மலையப் போகத- 
மஜசிவர் சோலைப் புசலிமேவு மாமறை யோர்தமை கோக்க காய்மை- நெ 

ஞ்சு நீரைந்த குறிட்பில்வந்த நீர்மைசதிறசதை யருளகின்றார்."” எனவும், 

பிரம yore autos (és. பெரியபிரானபெரு மாட்டியோடும- விர 

விய தானஙச ளெங்கும் சேன்று விரும்பிய கோயில பணிர்து போற்றி - 

அருவது மோகொண்ட சாதல்சண்டங் சமாந்த வசையிங் களித்ச தெனற - 

தெரிய வுரைத்சருள் செயக $ஙகள சிரபுர மாரகர் சேல்லு மெனரூர்.'' என 

வும் வரும் அருண்மொழிதம்சவ ரமுச்வாச்சானுபழிக, (3௨) 

Or 61, a 1, உடநதரி FOO Gh OF iL! TL wt Hav 

Gaiwasen Bi raj 2மலவிளைதல பெற்ற 

ரஙமையினி லங்கிபவ னாடலிரை பட 
% an 

evi) Baw F Lo வாதின Ih B th விசைபபா, 

(ட -ள.) தமது செவ்விய அசராரியரான நட ராஜப்பெருமானணுடைய 

வுளந்தசிசாண்டவசல ச ரரிசி;குமசமய சீல, யால ஈரும் விருடபகை 

விளை ககத்தக்2சான ௮ பாயலிஙகசொருூபம அதனமமல் மீசான்றச தர்௫ிக்கப் 

பெற்றனர். அழகிய திருக்சாசதிமில புவ ய அப்மபிபருமானுல டயதிரு த 

தாணடவததிற்கற்ற தஇிருப்பாடலாக, அருமையான இருவிசைபபாவை 

௮வ்விடச கிற பொருச் துமபடி இருஉாய்மலர்சசருளினா --௮ 5 று, 

உண்முக கோசகாக முரலித் ரிதாகார தரிசனம் கடைசசபிறகு 

வெளிமுச கோச்காக அனகச்சகசாணடலவம் தரிசனமாக, மீண்டும உண்முக 

கோச்காக அகாயலிங்கதரிசனமாயீறஉ அப்போது இருவெண்காட்டடிகள் 

துதிச்ககசொடங்கெரென்றபடி பிருஇிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயமென் 
லும் பஞ்சபூசங்கட்கும் ப௭சலிங்கககளெனவும், ௮அவறள் சாடு சியிலீருப் 

பது பிரு இவிலிங்கமும், திருவானைக்காவிலிருப்பது அப்புலிஙசமும், இரு 

வண் ணாமலையிலிருப்பது சேயுலீங்கமும, இருக்காள ச தியிலிருப்பது வாயுலீங் 

கமும், சிதம்ப ரத திலிருப்பது ஆகாயலிங்கமுமாமெனவும, சிசமபரசத்தில் எவ் 

வாறு பொற்சபை இருக்கின்றதோ அல்வா றே, இருக்குற்றாலத்திற் சிசிர 

சபையும், திருவாலங்காட்டில் ந ரசஇினசல பயும், இருரெல்லேலியில் தாம் 

பிரசபையும், இருவாலவாயில் இரசசசபையும உள்ளசென்பதம் நூற்ற ணி 

பாகலின், ஈண்டு திருவெண்சாட்டடிகட்கு ஆசாயலில்கர் தரிசனமாயிற்றென் 

பார், செ௱குருகடர் சரிசனஞ்செய்சமயச்தில் - வெங்ககனலிங்க வரு மேல் 
விளைதல் பெற்ருர்.'” என்றனர். இட்வாறே இலிங்கங்களும் சஎபகளும உள 

வென்பதை, கடல்விட நுகாச்த காரினியிலிங்கக சாரு சிமா நகருறை யிலிங் 

கங்-சாவிரி வடபால் வர திருவானைக் காவினி லப்டலிங் கமதாம - வடதிசை 

ware மலையினி லிலிங்கம் வன்னியின ஒடிவுசா எத்தி - வரயுலீங் கம 

சாஞ் சிதம்பர as மாசிலா காடலிங்கமதாக் - குட சசை யசனின் மருவு 

குரிறாலங கோசறு சிதிர சபையாங-குற்றமில் சுணக்கின் பழமலுர் மன



ADDI FT 1h bhi: ஆட 

fa குலவ ரம்னமன் றென்பா - ரடல்விடைப் பாச னெல்லையம் பதியி 

லம்பலக் தாம்பிர சபையா - மாஷகாய் மரை வெள்னியம் பலமா மணி 
தில்லை செம்பொனம ப௨மே."' என்னும் திலலைம்பல பகதி திருவிருத்சத் 

Fras தெவிச. (௮௩) 

(3 su to. 

. ௩ ௩ “fA 

பொன்டிரு மணிமார்பன் பூம்ம லயனதியா 
ப ௩ ரர % > + 

யென்ன வெடும்2கா௫ யேலிடைபெற ரேகியபின், 

பன்சை வாடகப்பொழற் பாதமெனப் பாடியிடச 4 

பென்னாவுண் 2ீசாற்வித்தாள் சிவகாம பு தரிமிய.௨ 

A 5 * ry ந . ச . 
(இ-ள்) இரமகள் குடிகொண்டிமுப்பராடன் செளச் வப எரியாரி 

௩ ச் yy ம் as த் ் . ti 4 ‘ e 

ச்றள்ள மார்பனையுடைப இருமாலம் தாமமாமஃர்மீதுள்ள பிரமனும் ஆழி 

தர்சரியவமர என்று மூசல்கதொடா கிப் பாடி பூ.டிதறு விபட பெற்றுச்சென்ற 

பிறகு, பன்னாகவாடகப் பொற்பாசம"' உனட்பாடியராவிய வடனே,௫வசாம 

சுந்சரியார் கிருவெண்சாட்டடிகள ஈம செவ்விய காவினாறுண் ஊம்பி நிர 

வமுதவிசசருளினர்,--௪ - று. 

இர்நாலாசிரிடர் மிபாள்னாருபணிமார்பன் பூமோ யம மியா" எனம் 

கூறிஞரேலும் திடுவெண்மாட்டமுகள கோயியான் மணிமாலை எனறும் பிர 

பந்தத்திற்கு முசலாகவேக்கரற, பூமேலயனநியர”' என்ப. பன்முகவா 

டசப்பொற்பாதம் என்றும முதலையுடைய திருப்பாடல் யாண்டும் உழங்கா 

மை.பால் இறக்சசாகக் கொள்ளவேண்டும். ஆனால், இருவெண்சாட்டடிகள் 

அறவடைர்தபின் சசாபிர்சையேற்றப் புரிச்துவர்சசாசவும் ஓவ்வோர்சால் 

மிக்ச ப௫ிகேர்ந்தபோது ஒவ்வோர் திறாப்பாசரம் சிருவாய்மலர்ர்சவுடனே 

இருவமுது பெற்றுவந்தகாசவும், அவருடைய திறுப்பாடல்ஈளென் வழக்கும் 
இிலவற்றுள் காண்கின்றோமாசையால் மேர்ருறித்ச பாஈரமும் இருஈது 

இறந் கிருக்கலாமென்று ஊ௫இக்கவேண்டுமென்ச பகியை/முறிச்து அழங்கும் 

பாடல்களாவன?:--*மசாறிடு நாடு துணிஈருங் டுப்பைசொண் Leuven as 

ண்-டேறிடுங் கைக விறங்கி£ர் வினை யெப்டொழுது - கீறிரி மேனியர் சிற் 

றிம் பலவர் நிருத்தங்கண்டா-நூறிடுங் கண்க ஞருகிட கெஞ்சுமென் னுள்ளமு 

மே.” எனவும், :'பூணாம் பணிக்சல்ல பொன்னுச்குச் சானல்ல பூமிசனேச் - 

காணாம் படிச்சல்ல மங்கையர்ம் கல்லநற் காட்டுக்கல்ல - சேறுங் கடந்த ரவ 

னடிக் சல்லவென் சிர்சைகெட்டுச் - சாணும் வளர்க்க வடியேன் படுந்துயர் 

சற்றல்லவே.'” எனவும், “அச்கி முதலெறும்பி முனவுயி ரர்தனை ச்முஞ்-சிசத 

ம௫ிழ்க்களிச்குந் சேடிசா - மெத்தப் -பசகுதையா பாவியேன் பாழ்்உயிற் 

றைப் பற்றி - யிசிக்குசையா காரோ ணசே."' எனவும், “இருக்கு மிடச்ேடி 

யென்படிச்சகே யன்ன-முருசகமுடன் கொண்கெர்சா லஐுண்பேன்- பெருக்க -— 

வழைத்தாலும போகே னரனவேயென் 25-மிளைச்சாறும போகே ளினி,் 

எனவும் வருவன (3௪) 
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௧௬௭ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம: 

ஞால மறியவெங்க ணாயசியா ரீர்.தலன்னச் 

சோல வரளுண்டு குலாப்பெருகிக் கூத்தாடி 4 
கூல விலிககமமர் முழுச்சுடர்பின் னுந்தொழுது 

சால மூழ்க்து தருக்கினார் சண்டமிழார், 

(@- a.) சட்பமான தமிழுணர்ச்சவராகிய இருவெண்சாட்டடிகள் 
எமது நாயயொராதிய சிவகாமசுக்சரியார் உலசச்சார் அறியும் வண்ணம் 

பாலித்த அன்னமாயெ அழகே இருருளைப் புரிச்து, ம௫ழ்ச்சிமேம்பட்டு 
ஆனர்தக்கூத்தாடி, மூல இலிங்கமாய் வீற்றிருக்கின்ற பரிபூணப் பிரகாசத 
தை மீண்டும் பணிந்து, மிக்க களிப்படைந்து இறமார் இிருந்சனர்..--௭ - று, 

இவெகாமசுந்தரியார் திருவெண்கா்ட்டடிகட்குச் திருவமு.துபாலிச்சது 

௮ தரங்கத்தல்லவென்றும் பூரக்கமாகவேயென்றம் விளச்சுமான், “ஞால 

மறியவெங்களுயட$ியொரீ/ த” என்றும், அவ்வாறுபாலிச்சது வெறும் அமுது 

மாசதிரமே யன்று இிருகருளும் என்று விளக்குவான், 'அன்னக்கோலவ 

ருள்.” என்றும், அம்பிசையார் இருவழுதுடன் திருவருளையு மளாவி யளிச்ச 

வுண்டார் சொண்டகளிப்பிற்ரு மேம்பட்ட சளிப்பின்றென்றுணர்த் தவான், 

மதஷாப்பெருக௨ க ச.தாடி,” என்றும், ஈடராஜப்பெரு மானை ச் சரிசிச்சல் பட 

ரங்கக்காட்ரியும், மூலலிக் சமாயெ சுயஞ்சோ தியைத தரிசித்தல் அச்தரங்கக் 

காட்சியுமென்றறிவிப்பான், ்'மூலவிலிங்சமமர் மூழுச்சுடர் பின்னுந்தெர 
முத." என்றம், இவ்வாரான பேற்றையடைர் த பெரியோர் தற்போதமற் 

றச் ௨ போதமயமாய்ச் செருச்சியிருத் சலியல்பாகலின், *'சாலமடிழ்ர்ச சரச 

இஞர்.”என்றும் கூறினர். இக்லாறான பேறெப்இஜோர் இறுமார் இருத்சலியல் 

பென்பதை, “இறுமாந் திருப்பன கொலோ-வீசன்-பல்கணச் செண்ணப்் பட் 
டுச் - ஏறுமா னேந்திதன் சேவடிக் £ீழ்ச்சென்றங் - இறுமார் திருப்பன் கொ 

லோ." என்னும் ஆளுடைய ரசுக எருள்வாச்கானும.றிக, (௮6) 

பேசிக் சடைதொறும் போய்ப், பிசைகொண்டி௰ குண்டி, 

(th BB 3 வாக் களிப்புடைத்தாம் வண்ணமென 5,சண்ணளியார், 

Cs ஈறி இிருக்கார ரிலகாலஞ், செர்தமிழாற், பூரிக்கப் Qu Dp mt 

புனிதனடித் தா LDBOT OU leg 

(Q- a.) GaangaCa வீடுள்சோறும் சென்று ஏிவபிரான் புக 

ழைச் துஇத்துப் பிச்சையேற்றுப் புடித்திருத்சலே விசேட ம௫ழ்ச்சியுண் 

டாகும் மார்ககமென்ற, சிலகாலம் உமாயிற் ஏிசம்பரத்திற்றுனே செவ்விய 

சுகிழ்ப்பாச்சளாலே மூய்மையராய சிவபிரான் இரு௨டித் தாமலாகளைப் 
பூசித்துச் து.இத்து, குளிஈகசசாருணியமுடைய ராகிய இரு வெண்காட்டடி 

கள் மெய்ஞ்ஜானவொளிடடையராய் வீற்றிருக்தருளினர்.--௭ - று, 

இதெம்பரத்தில் ௨௫ த்.சிருக்த சிலகாலம் வரையில் இனக்தோறும் அத 
gos திரு வீதிட்கெழுக்கருளி இல்ல௩க்கடோறஞ் சென்று சி௨பிரான் புக 

தினை கூறித் துநிததிரரத புரிச்சறும ஈடராஜப்பெரு மானை ச் சரித்திர த்



துறவறர்ரருக்கம்: கறி 

சீலும் யெ இதுவே சசமான மார்க்கமென்ரெண்ணினா ரென்றபடி, ட 
ருவெண்காட்டடிசளின் திருவுள்ளம் இல்வாறே இருந்ததென்பசை, ஈச்ஈர 
வம் பூண்டானை நன்றத் சொழுவ த ஏ - மிச்சையிலே தானங் இருப்பதவும்- 

பிச்சை தனை - வாங்குவது முண்பதவும் ௨ர்௮ுஇரு உாயிலிலே - தூங்கு 

அர் தானே சுகம்." என்னும் அவ்வடிக எருள்வாக்காணுமறிக, (௮௬) 

யேயா வென்றெடுக்று வண்டமிழ்ப்பா வான்றேடு மறை 

ரான்£ேறேட நானுரோ நானா£ரா வெனமுடி த்தா 
ry . . ௪ 6 . ௪ 

கோன்றாப் பொதுச்சும்ந்து சோதிவிடை பெற்றேகி 

யேன்ளார் வடதிக் தடைநஈடக்க வன்பாளர். 

௪ 

(Q- ct.) மெய்யன்புடையராகய இிருவெண்சாட்டடிகள், வான் 

றேடு மறையேயோ.” என்று சொடர்கி * கான்றேட கானாரோ நாளாரோ,”" 

என்று இறுதியிலே வரும்படி வளவிய தமிழ்ப்பாமொன்றைச் திருவாய்மலாந் 

திவராய், யாவர்க்கும் தோரிறமாசாத அம்பலததை வலம்வது சொழுது 
சோதிசொரூபராகெய நடராஜப்பெருமானுடைய பிரியாவிடையைப் பெற் 
றுர்சென்று, வடஇிசைக்கணுள்ள க்ஷேத்திரங்களை க் தரிசிப்பான் இருவுள் 

ளங்கொண்டனர்.--௪ - று, 

வான்றேடுமதையேயோ என்னும் முதலைய/ுடைய திருப்பாடல் இறந் 

தீ. சாசச் கொள்ள வண்டும், இத்திருவெண்காட்டடிகள் அகமுகநோக்காகத் 
தரிசிச்ச சிற்சபை ஏனையோர்க்குச் தோற்றா சசாகலானும், சோன்ரலிரு த் 

தன்மறைதல் என்னும் மூவகைச் குற்றங்களஞுமமையாசசாகலானும், தோ 
ன்றாப்பொது,”” என்றும், அலயதிதைவிட்டரிதினீங்குவோர் உலம்வங்து 

பணிக்து சர்நிதிக்கெதிரில் நின்று விடைபெற்று நீங்குசன் மரபென்பதை 
விளக்குவான், *'சூழ்ந்து சோகிவிடைபெற்று."” என்றும், அவ்வாறு நீங்கு 

வோர் சக்கிதிக்குப் புறங்காட்டாது சச்நிதியை நோச்சியயண்ணமே மீண் 
டனரென்றணர்ச்துவான், என்றார்,” என்றும் கூறினர். (௮௪) 

(2 வறு, 

ஏயும் பூக மிளகாக மினிய கனிசூழ் பனைமாங்கள, காயும் 

போதுங் கலர்தளிப்பக் கனையார் புனல£ரர் இனைககர்வாய்த, 
தாயுர் தமருர் துதர்தவா தர் தம்பி ரானார் தாம்வரக்கண், டா 
யும் பெரியோ ர௬ளமுரு? யருகா வின்பம் பெருகினால். 

(இ-ள்.) பொருர்தியுள்ள கமுகமரங்களும் இளமையான புன்னைமச 
ங்களும் இனிமைவாய் த பழங்சள் செழிர்துள்ள பனைமரங்களும், காய்களை 
யும் மலர்களையும் ஒருங்குசேர்த் துக்கொடுக்க, ஒலியையுடைய நீர் நீறைக் 

துள்ள தஇிருச்தினைககர் என்னும் கேஷத்திரக்தினிடத்த, தாயையும் உறவின 
ராயும் துறந்த துறவினர்கூட்டச். தத் சலைஉராகெய திருவெண்காட்டடிகள் 

எழுந்தருள, அத்தலத்துள்ளவர்களாய் வேச சிவாசமங்களை ஆராய்கின்ற அறி 

ஞர்சளனைவரும் அவ்வடிகளைத் தரிசித்த, மனவுருக்கமுற்றுக் குறைவுபா 

டற்ற சுகாதீத இன்பத்தில் மேம்பஃடார்கள் --௭-ற. தாம்-அல்- அசைகள்,



௧௯௮)  பட்டணத்றுப்பிள்ளையார்புராணம். 

தான்” என்றும், ''அவ்வினை செ.ப்திடப் போகு மவருடன் Curug ais « 

வெவ்வினை யாளருஞ் சென்ற மேவிட நாவுக் கரசா- செவ்விய தாந்திரு 

வுள்ளஞ் சிறட்ப ௨வருடன் சென்றார் - பங்வத்தின் மன்னவன் சொன்ன 
படிமுடித் தாரப் பதமா? என்றம், அக்கற்றாண் அலைவாய்க் துரும்பைப் 

போன்று மிதர்ததென்பை, ! பெருகிய வன்பினர் பிடிசத பெற்றியா - லரு 

பல ரோன்டூத லமரர் வாழ்த்துதற் - கரியவஞ் செழுசதை.பு மரசுபோற் 

றிடச்- கருநெரிங் கடலினுட் சன்மி தரசதே'' என்றம், அதையே செப்ப 
மா£இச் சுனாயேர்றவிசசனடோரன்பஜ ௪, (வாய்ர்சசர் வருணனே வாசன் 

மசன.றாச் - சசர்ந்தடை கருஙகலே சிவிகை யாயிட - கேந்தியே கொண் 

டெமுக் தருக வித சனன் - பூர்திநப் பாதிரிப் புலியூப் பாங்கரில்,'? என் 
றம வரும் அருண்மொழிததே ரமுதவாசக்கானு. மறிக. இிருவெண்சாட் 

டடிரளோக் கடவிற் எலம்ெலாவ்ண்ணமாமத்திக் கரையேற்றுவிச்ச தபோல் 

1] நகாவும்கரசுகளைப சல்லேமிசச்சசசெய்து கரையேற்றுவித்தா சாகலின், 

உ ராம்மாறவித்தலெர்ூம தொழிலைற்றுமைநோக்கி, *ஒருமாதவரைாக் 
பஹாபயேரறித தமையும். கரையேற்றும.”” எனக்கூறின?ரன்௧, கெடில 
மெர்பது இருப்பா இரிப்புலியூர்க கருகிற்செல்லும் ஈதி, அச்தலச்துள்ள 

சி.பிரான். தோன்று தழு னையாயிருந்து சம்மைச் கரை3யேற்றவிச்தமை 

௭, அவ்வாறு கரையேறிய திருகாவுச்காசுசுவாமிகள், 4ஈன்றாளு மாயெ 

னம் மெந்தைய மாடன் மோன்றினராம்-மூன்றா யுலகம் படைச்துகர் சான் 
மனச் துள்ளிருக்க - வேன்ரு விமையவர்க் கன்பன் திருப்பா திரிப்புலியூர்- 
சதோனராச் துணையா யிருந்தனன் றன்னடி யோங்களுே."' எனத் இரு 

யாய்மலார்தனர், (௯௦) 

கடற்பாற் மிகழ்ர்கத சடைஞாழற் சன்னி வனத்தெம் பெரு 

மானை, யுடற்பா லினி?ம ௮றவமியா ர௬லவாச் செல்வம் பெறப் 

பணி, மடற்பாற் கமலம் வழிபிரசம வாவிச் செழுகீர் மேன் 

மிதந்து, விடற்பா லனவார் திருவஇகை வியன்மா நகரத் Bua 

போந்தார. 

(டு-ள்.) சடலின்௧கண் விளங்கிய கூட்டமான பலிணிகள் சூழக் 

அள்ள சன்னிவனமென்லும் க்ஷச்கிரரச்தில் விற்றிருர்சருளும் எமது சிவ 
பெருமானை, இனியொரு சரீரசஇல் வருசற்கறியாராகிய திருவெண்காட் 
டடிகள் அழியாச முசதிச்செல்வம் பெறும்படியாக வணங்கி, தம்முடைய 

இசழ்சளினிடமாகத் தாமரைமலர்கள் சொரிசின்ற சேனானது, தடாகத்தில் 

நிரைந் அள்ள செழுயிய நீரின்மீது மிசர்துகொண்டிருக்கும் தன்மையுடைய 
இருவதிகை என்னும் சிறப்புற்ற பெரிய ஈசரத்தின்சமீபத்திற் கெழுர் 

தீருளினர் -௭ ஈறு, 

கெடிலஈதியில் நீராடிய திருவெண்காட்டடிகள் அங்குள்ள சன்னி 

வனத்தெழுர்சருளியுள்ள வபிரானைப்பணி*து அதன்பின் திருவ$ிகை என் 
லும் கோ்த்தித்சடைந்தன ரென்றபடி, எனவே, திருப்பாதிரிப்புலியூர்க



அுற்வறச்சருக்கம்: ௧௯௯ 

கருகில் கன்னிஉனமிரு ச்சலின் ௮௩்குள்ள சஉபிரானையும் வணங்கத் துதத் 
சனரென்க' மூலமறியேன் முடியு முடிஉறியேன் - ஞாலச்சட் பட்ட 
அயர் காட நடுக்குசடா,"” எனபது ஆதியாசவும், “'வாச்கு மனாச ௨சோச 
சசுதிற் செல்ல வெனத் - தாக்குமருட் குருவேரீன் ரு.னீணை2கே யான் 

போற்றி.” என்பது அர்சமாசவும எஒழக்கும் எழுபத்திரண்டு சண்ணிகளும் 
௮கச்சன்னிவனச்கதிற் றிருமாய்மலர்ச்சனவாகச் கூறுகர். Razr sang 
பிறச்சவறியாரோ அதுபோன்றே அவாடியார்சறாம் பிறச்சவறியா ரேன் 

பதை விளக்குவான், “உடற்பாலீனிமேலு௱வறியார்.”" உன்ற, சாம் இம் 

வுலகன்சகணடையும் எச்சணேச செலவமும் அழிசற்பாலனவாகலின், ஆல் 
வாறின்றி அழியாச்செல்வமென்பது முச்திச்செல்௩மே என்பசை விளக்கு 

உரன், *உலவாச்செல்வம்பெற,”' என் ஈம், நீர்ஊளப்ப மிகு இடாற் ரூ மல ரகள் 

விசேடிச்து அவைகளிலுள்ளசேன் சடாகஙகள்சோறம டாய்ர்து oF ht 

மேன் மிதர்துகொண்டிருச்கும் திரூ௨இிகை அன்பார், “டற்பாற் கமலம 

வழிபிரசம் வாவிச்செழு$£ மேன்மிதந்று - விடற்பாலனமாக் 5 ௦ 8கை, 

என்றம் கூறினர். இவபிரான் பிறக்சகவறியாரென்பராச, 'பம்லாமும் வல்ல 
௪௪ ரென்றபெய ருன்றனக்குச் - செல்லாது செ௨லாது சேல்லாஈ -நல் 

லாம்-பிறக்கவறி யாய்மேற் பிர திருக் து மண்மே-லிறஈகவறி மாட்ச னே,” 

என்றும் சாளமேசப்புலவா வெண்பாவாலஸும், முத்தயிலபபா8$ய சிகபிரான் 

இரு வடி நீழலடைதலே அமியாச் செல்வமென்பசை, “கெ மாம பொருட் 
செல்வமே பல்வகைக் இலசமற் றதுதன்னை - விடுவ தேசுக மெனவு 
மோர்க் திலைமுனம் விடுத்துளோர்க் குனைப்போலு - நெடிய yoo Fw 

லை யோ சொல்லுதி நெஞ்சமே யினிப்பற்றத - றடைது மேஉர னராளையே 

பொருளென வருஞ்செல்வ மதுதானே.”' என்னும் சார் ஈலிங்க ea ison 

இருவாச்கசாலும், 'செல்வ நெடுமாடஞ் செனறுசே ஹேங்கச் - செல்வ 
மதிதோயச் செல்வ முயர்கின்ற - செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற௱ம் பலமேய - 

செல்வன் கழலேச்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே, என்னும் ஆளுடையபிஎ ச 

யாரருள் வாக்கானுமூணாக, (ma) 

கூற்றா யினவா றென்றெடுத்றுக் கொழுத்த தமிழான் வற 

தீதுமலர்க், காற்றா வின்பர் இிரகாவுக் கரசென் நளித்தா ரொளி5 

தாள்கள், போற்றா வணங்க மணங்கமமுமபொஜ்பூவனைய தமி) ப 

ப.னுவ, லேற்று நின்றார் மரசதவி ரட்டா னத்தெம் மிறைவனை ய 

(இ-ன்.) “கூற்றுயினவாறு,"' என்று முதல்தொடறங்கி வளவிய gu 

ழ்ப்பதிகத்தால் துதிர்கும் மருணிச்யொர்ச்கு, அடங்காப் பேரின்பதசால் 

இருநாவுக்சரசு என்னும் திருநாமம் பாலித்த வபிரானுடைய ஒளியுள்ள 

இருவடிகளைத் துதித்துப் பணிந்து, மரகசவல்லியார் பாகரான வீரட்டா 

னேச்சுரரென்னும் எமது செபிரானை, வாசனைவீசும் பொன்மலர்போன்ற 

தமிழ்பபாககளிலே எற்றிஞார்--௭ - ற,



௨00  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

YI Diu sss மருணிச்யொர் சிறிதுகாலம் சமண்வயப்பட்டு 

வருக்தி, *ிஐபிசான் இிலசவதியார் வேண்டிகோண் முன்னிலையாற் சூலை 
சோயளித்துச் தடத்சாட்கொண்டபோது, இரு௨ திசைச்கெழுக்சருளி, *கூற் 

ரூயினவாறு." என்னும் மூசுலையுடைய பதிகம் இருவாய்மலர்க்கதனராகவின், 
ந , 4 . k 4 ‘ க . a 9 'கூற்றாயினலா றென்றெடுச்தக் கொழுச்சசமிழான் உழுத்தமலர்ச்கு." 

என்றும், அப்பதிகத்சைத் இரச்மசவியேோ நருளிய சிவபிரான் அடங்காப் 

பெருங்களிப்பற்றுத் இருநாவுச்சரசு என்னும் இிருமாமம் பாலிச்தனரென்று 

விளச்குவான்,  !4இற்ருவின்பர் இருகாவுக்கரசென்றளிச்சார்.”.. என்றும், 

பொன்னினா?லார் மலர்செய்து அதனிடச்து மணமும் விளையச்செய்வோ 

மர்யின் எச்சகைப அற்புசமோ அத்சசைய அற்புசமுடைய இருப்பாடல்க 

ளென்பார், “மணங்கமழும் பொர்பூவீனைய தமிழ்ட்பனுவல்,” என்றும், ரவ 

பிரானியற்றிய அட்டவீரட்டங்களுள் ஒர் விரட்டமியற்றியது இச்திருப் 

UN Gs atm oxy salon, *மசகச வீரட்டானத் செம்மிறைவன்."' என்றும் கூறி 

னர், திநவநிகைப் பதிகர்தின் முசற்பாடலாவது:--*கூற்றா பினவாறு விலச் 
கரிலீர் கோடுமைபல செய்ரன சானறியே - னேற்றாதடியே யிரவும்பக 

௮ம் பிரியாது வணங்குவ ளெப்பொழுதும் - சோர்ரு தென் வயிற்றி ஊகம் 

படியே குடரோடு தொடக்கி முடச்சிபிட-லாற்/றனடியேனதிகைக் Oey en 

வீரட்டா னத்நுறை யம்மானே." என்பதே, இப்பதிகச்தைச் திருச்செவி 

யேற்றருளிய சிவபிரான் இருகாவுச்சரசு என்னும் இருநாமம் பாலித்சன 

ரென்பதை, “மேவுற்றவில்வே லையிஎடியடர் வீரட்டமமர்ர் சபிரானரு எப் - 
பாவுற்றலர்செற் தமிநின்சொல்வளம் பதிசத்தொடைபா டியபான்மையினா - 

னாவுக்டாசென் றுலசேழினுகின் ஞமங்சணயப் புறாண்ணுசவென் - றியா 

வர்ச்கும்லியப் புறமள்சறைவா னிடையேயொருவாய் மையெழுச்சதுவே.” 

என்னும் அருண்மொழித் சேவரமுசவாக்கானும், பொன்மலர் மணமுூடைத் 

காதல் அற்புசமென்பதை, *எத்தணைய வாயினும் கல்வி யிடமறிந் - தய்த் 
gout வில்லெணி ஸில்லாகு - முய்த்துணர்ச்துஞ் - சொல்வன்மை யின் 

றெனி னொன்னா மஃதுண்டேற் - பொன்மலர் காற்ற (pede, என் 

னும் குமரருருபாசுவாமிகள் இருவாச்சானும், வபிரானுடைய அ௮ஷ்டலவீரட் 

டங்களிவையென்பதை, “(பூமன் சிரங்கண்டி யந்தகன் கோவல் புரமஇிகை - 

மாமன் பறியல் சலச்தரன் விற்குடி. மாப்பமுயூர் - சாமன் சொறுக்கை யமன் 

கட வூரிர்சச் காசினியிர் - றேமன்னு கொன்கூறயும் இிங்களுஞ் சூடிதன் 

சேவகமே:” என்னும் பாசரச்சானும் உணர்க, (»2.) 

இறைவாழ் ரல விலிங்கவடி. யிறைஞ்சிப் போக்கங் இடை 

ஞாழனறைபாச் மோலைச் இிரவெண்ணெய் ஈல்லூ ருடைய விடை 

யானை, புறலா டினர்சா முறவாடி யொன்று மிரூம/ச் க௫ள 
டு ய ao. ் மின்னல் பின்; வ . ரூ ர” a 

Uaael, Wao nun மினனற் பினனலாாப் மீபணிப் பண்ட ந 

Og A யா மா. ம்
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(@ - ar.) சிவபிரான் Si Bagh சிருளாம் மூலவிலிரங்கர்இன் திருவடி. 

களிற் பணிச்து சென் ௮, ௮வ்லிட BS Sear ip, oo raya ov, குங்குமமாச்தின் Lf BOM LC 

0). ௫ இ ட்ட டட 
மறைக்க சோலைகுழும் திருவென்ணோல்றாொன்னும் கேச்திரக்இில் வீற்றி 

ருந்தருளும் இடபா ர டராகிய Ga Serene Carga சிரு மனவுரு BSE யா 

சாகிய இருவெண்காட்டடிகள் அஃபின் மிசுதியாற் சலப்புற்று, அவ்விடச்ஏ 

௮கமுகமோக்கச்திற்குக் தடைப்பட்ட ute நீங்கப்பெற்றுச் திருவராள 

டைநர்தனர். அப்போது ௮ச்சலர்கள்ள பெரியோர்களனோவரும் பிறைபோல் 

வளைர்ஐ மின்லிசுசின்ற ஈடையைய டையவர்சளாகி! விரும்பித் திருகெண் 

சாட்டடிகளை வணங்கனர்..-௭ - 

இரவை வீரட்டானம் என்னும் Case eT gE gon or Mag eer 

விலிங்கள்மின் இரு வடிகளைப்பண௫ og! சென் ிடஇடையிலுள்ள க்ச்டிரமா 

இய திருவெண்ணெய்ல்நாரைய டந்து அரற்கு வீ ர்லிருக் சீறாளும் சிவபிரா 

னைப்பணிர்து பிற்கையில், அதில் இள்ள பெரியோர்கள் யாவரும் சடை 

முடுயடையவர்சளாக வணங்கனைரெல்பதாம். அன்றியும், அடியார்களேயே 

அசகைப் பாவிக்மவேண் கெவின், அப்பெரியோர்கள் யாறும் இருவெண் 

சாட்டடிகளையே சடைமுடியினரான சிலபிரானாசப்பாவிர்து வணங்னெசெ 
. ச ச ட்ட . உர ௩ 4 

ன்னலுமொண்று. இரு வெண்கஃட _உடிகட்றாச். சலர்சோறம் சரிசனமாய் 

eig கமுக தரிசனம் அங்றாக் சடையற்றப் பின்னர் ௮ச்சடை ows 

eB) & 5 ரொன்பார், “ஒன். wih Teds op on ws meat.” என்றனர். சடை 

முடி. மின்போல் விளங்குமென்டசை, “மின்னெறி சடாமுடி. விகாயக corp. 

கொழ - நன்னெறி வெண்பா காம்பதும் ஈருமே.”” என்னும் சிவப்பிரசாச 

சுவாமிகள் Agen samen ம், அரனடியாரை ௮ரனெனவே பாயிக்கவேண்டு 
மென்பசை, “ஞானயோ கக்கிரியா சரியை நான்கு சாதன்றன் பணிஞானி 

ஈாலினுச்கு முரிய - ஜூனமிலா யோகழா௱ன் ஞூன்றினுக்கு முரியன் யோகி 

இரி யாவான்றா ஜொண்டுரியை யாதி - மானவிரண் டினுக்குரியன் சரியை 

யினி னின்றோ ஸச்சரியைக் கேயுரிய ஞூசலிஞல் யார்ச்கு - மினமிலா 

ஞானகுரு வேகுழுவு மிவான ய்சணிவன் ரானெ ன்று பிறைஞ்சி யேத்தே,?? 

என்னும் சிவஞானசித்தி இருவிருச்சத்தானுமுணர்க, ( sin) 

சோலை காட்டுக கரைப்டு பண்ணைத் நுறையார் மறையார் சந் 

கரை, மாலை காட்டுர் கமையிமை?யார் மகிழ்ந்து சாண மஜி 

யூசி, Casa Gov காட்டி யாண்டாலா யோவா விடைபெற முகை 

யி, லாலை காட்டும் பெருற்துழணி யண்ணா மலையை ஈண்ணுவ 

gre. 

(@ - ct.) இருவெண்காட்டடிகள், யாவர்க்கும் சோலைகளைச் காட்டிச் 

கொண்டிருக்கும் கமரையையுடைய பெண்ணைகதிச்தறையை புடையாசா 

இய வேதியரும், ஆளுடைய ஈம்பிசளையும், சமிழ்ப்பாமாலைசள் தசொடுச்தச் 

கொண்டிருந்த தம்மையும் சேகர்களும் ம௫இிழ்ச்சியுற்றச் சரிசிக்குமாறு, 

எழு த்சாணியாலெழுதிய அடி மையோலை காட்டியும், காதற்ற ஊசியையும் 
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௨0௨  பட்டணத்துப்பில்ளையார்புராணம்: 

இலையையும் காட்டியும் அ௮டிமைகொண்டவருமாகய சிஉபெருமாளிட த்தப் 
பிரியாவிடைபெற்றுச்கொண்டு களிப்புடனே, கரும்பாலைகள் ஒலிக்கும் பெ 
ருங்கோஷ்டமுடைய இருவண்ணாமலை என்னும் க்ஷேத்திரச்தை யடைவா 

சாயினர்,--௭ - று, 

பெண்ணைநதியின் கரைாகடோறும் சோலைகள் விளங்குசலாலும், ௮ம் 
நதியின் சராயிலேயே திருவெண்ணெய்ல்லூசென்னும் கேச்திரமிரு த்த 

லாலும், *சோலைகாட்டுங் கரைப்பெண்ணைத்துறையார்.” என்,றம், அத்சல 
த்து வீற்றிருக்கும் "வபெருமானாகிய Ca Gui, es grepis Garter எவ்வாறு 

அ௮டிமையோலை காட்டியாண்டனசோ அதுபோன்றே தமக்கும் ஒலைகாட்டி. 

யாண்டாராகலின், “மறையார் சுர்சரரை மாலைகாட்ரெொசமை யிமையோர் 

மகிழ்ந் தசாண முரியி யோலைகாட்டி யாண்டானா.” என்றும் கூறினர். 

அரடையரம்பிகமா ஊசியினாலெழுசப்பட்ட ந$உயைச்காட்டியும், திருவெ 
ண்காட்டடிகளை முறிர் தவூசியையும் ஒலையையும் சாட்டியும் அட்சகொண் 

டாரென்பறு கருச், பெண்ணேகதியின் கமாயிலேயுள்ளது சருவெண் 

ணெய்கல்றாசென்பமை, “பிச்சா பிறைஞசூடி பெறாமானே யருளாளா-வெத் 

தான் மறஉரதே நினைகிறேன் மன துன்னை - லை ததாய் பெண்ணைத் 
தென்பால் வெண்ணெய்ரஈல்லூ சருட்டிறையு - எதசாவுனக் காளாயினி யல் 

லேனென லாமே.'' என்னும ஆளுடையகம்பிக எருள்வாக்காலனு மறிக, ௮ளு 

டைய ஈம்பிகளை அடிமைகொண்ட ஒலையாவது:--”'அருமறை சாவலாதி சை 

வனாரூரன்செய்கை - பெருமுணி வெண்ணெய்சல்லூர்ப் பிதசனுர் Buin zy 

மென்பால் - வருமுறை மாபுளோரும் வழிர்தொண்டு செய்தற்கோலை-யிரு 

மையா லெழுதிசேர்ச்சே ணிதற்கிலை யென்னெழுத்து.'' என்றெழு யிருந்த 

ஓலையும், திருவெண்காட்ட டிசளையடிமைகொண்ட உலையாவது:-- காதற்ற 

வூசியும் வாராதுகாறறுங் கடைவழிக்கே," என்றெழுதியீருக்த ஓலையுமா 

Qing. (௯௪) 

கெடு&்.தா ரத்தே வன்னிமலை நிலையை கோககிப் பணிக்தெ 

முந்து, தடர்கா மராத்தா ணிணைர்அருகிர் Fh BW பெருகுச் ay 

ழ்வாயார், ஈடர்தா ரனரக கொணடர்பத ஈளினம் புளகம் பெறப் 

போற்றி, வடக்தாழ் முலையா ரெலும்கொழும்பால் வாரி முழங்கு 

மவ ஷம, 

(இ-ள்.) அதிக தூரத்திலேயே ௮4ணிமலையாகிய திருவண்ணாமலை 

யின் தன்மையைக் தரிசி ஐ வணங்கியெழுந்து, சரசம் விசேடிச்ச சமிழ்ப் 

பார்கள் இருவாய்மலராம் இருவெண் சாட்டடிகள், அம்மலையின் விசாலித்ச 

சாமரைமவர்போலும் திருவடிகளைத் தியானித்து மனவுருச்சமடைர்து,அங்கு 

எதிர்சொண்டு பணிந்த ௮?னைக அடியார்களது சாமராத்தாள்களைப் புளகாப் 

இசமூறப் பணிந்து துதித்து, முதிதமாலை தொங்கும் சனங்கள்வாய்ர்ச மக 
ளிர்களென்னும் கொழுமையான பாற்கடல் கோஷிக்னெற அத்சலச்தை 

கோக்கிச் சென்றனர்.--௭ - று,



அறவறச்சருக்கம்: ௨0௩ 

தஇருவண்ணாமலையென்னும் அவ்வரையானது விசேடிச்ச உன்னதமா 

யிருத்தல்சாரணமாக 3 ௫தாரச்ஏிற்றானே தரிசனமாசலானும, ௮ம்வரைாயுரு 

வாய் விளங்குவது செவபெருமானேயாகலானும், “செடுந்தூாரத்தே வன்னி 

மலை நிலையைநோச்டிப் பண்ச்செ மூர்து - சடர்தாமரைச்சா ணினைந்துருஇ.” 

என்றும், இருவெண்காட்௨டிகள் திருவாய்மலரும் பாசுரங்கள் யாவும் மிச, 
இசையுடைமையின், “சரசம் பெருகுர் சமிழ்வாயார்."” என்றும், திருவெண் 

காட்டடிகள் அசதலச்திர்கெமுக்சருளுவல சயுணர்ர்சத அனேக அடியார்கள் 

அவரா எதிர்சொண்டு வணங்கினார்களாசலின், அத்தகையோராச் தாமும் 

பணிந்து புளகங்கொண்டனரெனபார், “germs கொண்டர்பத ஈளினம் 

புளசம் பெறப்போற்றி,” என்றம், பால்போலும் இணிமைலாய்ந்த சொற் 
களையுடைய மாதர்கள் கூட்ட மிகுகியாகம் கோஷ்ப்பத ஈகர்வளப்பத்திற் 

கோர் விசேடமாகலின், அம்மகளிர்மளேயே பாற்சடலாக உவமித்து, வடக் 

்? என்றும் கூழறிரை, தாழ்முலையாரெனு்கொழும்பால்வரரிமு ழங்குமல்வா. 
இருவண்ணாமலை விசேட ௩உன்னசமுடைமையின். எவ்விடத்தும் தரி 

சனமாமெனபதை, *புரச் துறு மவுணச் குழாமும்பண் டிலசகூர் பூங்கணே 

மதனுமுன் பெறின் - சிரிச்ச வெண்ணகையு நுசல்விஜி நோக்குஞ் ரிநிய 

னே ஸிருண்மலம் பெறுமோ - கருந்தினுங் ௧௬௪ வரியஙண் ணியனேன் 

கடனற வுலகெலாய் காண்பான் - றரிதாதி ல வடிவுறஞ் சோண சைல 

னே கைலைகா யகனே,” என்றும், *மேலையம் துகில்சூழ் மலர்தலை யுலகின் 

மெய்.பினைப் பொய்யெனு மஙாககே - யேலவர் சருள்வ தன்றிமெய் யி 

மெய் மெறுமெனக் சுள்புமிம் இடாயோ - காலமன் குணர்ந்து ரினகரம் 
புகுர்து சாணரி தெனாதுல கனைதத ப்-ராலரீன oyu sony. Oe, Ceram 

* சைலனே கைகா யசனே."' எனறும் வரும் சிவப்பிரகாசசவாமிகள் இரு 
வாக்சானுணாச, (௯௫) 

. க ரு ‘ a ச ச 
TM L புறா இ விமுதொறு முளளவ மூவி வெ விவளரப், 

வொமபணி த, 
* « a ம். ச். ry 

பாட் பணிந்து இணிர்தமடுற் பயில்ிகா புரிலா ॥ 
ட்டன 

பெரு ட பழுத்து பலாகச்களிபை வ்ண்ணுட் டமுதைம் நண்ணி 
க க o உர ச 

கூர், வாருற் ண்ணா முலையாளை மலைரழ் போது வணம்கின 

one. 

(இ-ன்) இருவண்மைலையென்னும் அத்தலர்ரினுட் பிரவே௫ித்த, 

மாடலீதிகள்சோறும் மனம் தட்பமலடயவும் மெய்ருஞானப்பிசாசம் மேம் 
படவும் சாஷ்டாங்சமாச வணங்கி, திண்ணிமையுடைச்சான இருமகில்களை 

யும் விளக்கமுற்ற கோபுரவாயிலையம் வணஈ௩கி, அத்திருவண்ணாமலையை 
வலம்வந்து, வேரிலே பழுத்த பலாககவிபோன்ற இனளிமையானகரும், தே 

வலோமடத்சமுசம்போன்றவருமாயெ அருணாலேசராயும், சச்சணிந்திருச் 

கும் தனய்களையுடைய குளிர்ச்த இருப விசேடிக்சு உண்ணாமுலையமமை 
யரரையம் பணிந்தால் றி,



௨0௪௭  பட்டணத்நுப்பிள்ளையார்புராணம். 

திருவெணசாடடடிகள அசசலச்நட் பீரவேரிசதவளவில நானகு 

மாட விதிகளிலும நீலமறப பணி சொண்டு மஇிலையும சோபு.ரவாயவையம 

பணி, அதனபிள மலையை உல௰ம௫ஈது அலயசகட பிரவேசிதசனரெனற 

படி Cava அலயஙாடகுச செலவோ முதலில மாடவீதிகளையும பீ௱கு 
மூல ர பு2 மேமோபுரவாயிலயும உணங்கிசமசாணடு அலயததுட ola 

கிரக பனடுமெனனும சிவ1கம விதிகளை லிளகரியவாரம செவபெருமான 

மெயயன்பாஃட குப பமாக்கனி௰ன இணிலமையைபம்பானறம அமுசததின 

சுவைஸ பபபோனறும விளயகுவராகலி ௨, “ம ௨ருட பழுதச பலாசுகனிஎய 

Soman peng ? எனறம, ௮ பெருரானது இருவருளே உணணாமுலை 

யாரெனறும 3. பிமையாகலின,* தண்ணளி கூடாவாருறறணனா முஷைமாளை * 

எனறம Aor ீபபெரமான மெபயனபாசட தட பலாகசனியிலா 

இணிமையைபபோழம அுழுசசுதின சுரையைபபோனறம விளக குவ 

Qreruas, “arars உரமம்ா. றெரறியைபய பாகை காட்ற கரிய நலத 
ச நகரா. தேனைப பழசசளமை யாயி மனைச எரதம புகுஈது இததிகக 

வல - கோனைப UY mune 41008 கொணட கூதிசளே நாசசழுமபே௱ 

வாழசஇிப - பானற நடஙயசண படபடைாலமா பாடிப்பொர சுணண மிடி 

சது நாமே” எனவும, *மினனி-௨₹ செ௦தவா லாயச கராகண வெண 

ண்ரைப பணணமா மெரமொழி டீ- ரெ ஏடை மாரமு தெஙசள ப 

னெமபெரு மானிம௰ால மகடகு£ - 16 Wot» Camaor MGor Mou 

பன றுமய னெமமையன ரூளசள ப டிப- பொனஜுடைப பூணமுலை மய 

wo ba Sir Guan tHe ஈ௬ணண .ிடிரது ome”? எனவும வரும மணிலா 

சசபபிரான மமாஉாமகுகளானாம, சிவபெருமான சிருவருளே சதி) 6 car 

பதை, 'ஓனறசர யீஈசர ஞானம் கிரியயென 2 ரமூன 09 - நினறிடுகு, 

asQwWeoy yu om Core cas-ronG pt o moors F*) wrorwe € Bes 

08ஈ-னறருடகிரி. பதர உல 5002௨௨755௩ மெலமாம ? oa mu Hay 

மூனதெரத திபூவிருசாதத ஐம் Ts (௧௪) 
சாழாம 757 விறடரொடுிபாபக நர ப பெர காற 

டிய குச, வாழா நினற இரவிளை (பா வளள பூளளங 

Soni h Ml b wit, I pris 4 பாலாக ொபிலாறநறும LIT Gd) 

லபடரள INCI AM 4, (h PT வருவ ரியைப றற Crem pw 

Hod a Csr hare gir 

(டு. ஈ! இரவிடைரு காரி ஈாகணினற ॥ Carp du enAucors 

ஈமதிதயகட ரிவறு 8$ஙசபடிபரா ஈவராதிய சிருவெண்காடடடீசளெனனும 

வளளலா, ௮௫ ஐசலேசரீ ௪3 ம ண பமுலையமமையாரிடச௪ம குரைவு 

பாடறறகிருபையு உடயவிடைபெறாசசென ற இறுமாபபுறுபபெரு கு ற் 

ஆ௱றொழுககைப பாலும் விளஙகும இரவில? ாககள மனமுருகி 

ருவாபமலாஈள பழ டாசுரொஃியம புரிரனற Mau mower ருவால 
ர 

ய மள பல) றறைய ( gu iin "ர௰ரகாராயிலா. 6 -
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இரு 2வண்காட்டடிகள் திருவண்ணாமலை என்ஜம் சேஷீச்ரெ2ரில் 

சிலசாலம் வீற்றிருந்து ஆற்றுப்பிரவாகம்டோன்று அநேகம் பாகர௩கள் ஒரு 

வாய்மலர்ச்சனென இந்நூலாசிரியர் கூறினும் துப்போது வழங்கும் பாடல் 

சளிரண்டேயாம். ஆகலின் ஏனையவை இறந்சனவாகச்கொள்ளல்வேண்டும். 
மேற்குறிச்ச இரண்டு பாசுரங்க ளெயையெனின், *வாதற்ற திண்புய ரண 
ணா மலையர் மலர்ப் பசத்தைப்- போதற்றெப் போதும் புசலுநெஞ் சேயிர் 

தீப் பூதலததிர் - நீதர்ற ரெல்வமென் ரோடிப் புசைத்௪ நிரவியமென் - 

காதர்ற விடம் வாராது சாணுங் கடை வழிக்க.” எனவும், கசடற இடச் 

குங் சனசனத் திற்கடைச் கண்கள் பட்டே - யிச்சிஜ இருக்கின்ற வேழை 
கஞ் சேயிம வான்பயக்த - பச்சைப் பசுங் ?சாடி யுண்ணா மூலைபங்கர் பாத 
இயல - சைச்சுக் இடமன மேயொரு காலு % தவறில்லைமய,?” எனவும் வரு 

வன வேயாம். (௯௭) 

பற்றும் பதிக ளா OST iF வணிக குணங்மொ ணீறணி 

நீத, கற்றுஞ் சடையாரல் கஇணியதமிழ்க் கொடைமா லைகளும் பல 
. . க ௩ உன், . ட உ 

சாத்தி, யெற்றும் புனலும் பெரீமயாரு மிளம்பூ லையரும் வளம் 

பூத்துக், சொற்றக் தரும்வே காக மறாங் குழுறுய் காஞ்ச நகர் 

புகுவார். 

(இ-ள்.) இருவெண்காட்டடிகள் அங்காரா குள்ள மற்றைய க்ச்தி 

ரங்களையும் பணிந்து, நனமமையைப் பயப்ப, ரர கன்மைவாய்ந் உ இருடெண் 

aim gies இண்டைபோறுஞ் சஎடநுடியுடையாராரய Ga Ou or 

னுக்கு, Aoflowuurer sApa@ sre. ceo ஏம் பாமாலைசரம பலவாகச் 

சுடி) மோதுகின்ற நீரம் புறிஞர்களும் இளமைலாய்க்ச மகளிர்சளறாம் ௨ள 

மை மேம்பட்டு வெற்றிஸயப் பாலிக்க உட்க வோசிவாகமஙாளும் கூடி, 

யிருக்ளும் காப்சிமாஈகர இற் Crary hf மாமொராயினர்..- ௭ உறு, 

மர் ஈகரதஇற்கு நர்வளப்பமும் பெரியோர்கள் வாசமும் மங்கலத் 
டர். 

+ க க க ச . ச ones ச 

இற்கமை-ச இளமகளிர்கராம், அங்குள்ளார் செர்பிஈறியிற் பயிலு ஈற்கு வேத 

சிவாகமங்களும் [்றியமையாசனவாகலாலனும், பலவ யாவும் ஒருங்கெய் 
டி . « . . ௪ * 5 * 

சட்பொறது கா 9கரொன்றேயாகலாறும், அம்பமேன்னம0ே தாகத, ஏற் 

அம் புனலும் பெரியோரு மிளம்பூகையரும Cori Lg o 2 ~ on P26 SOD 
? கே.தாசமமுங் குழுமுங காஞ்ி நகர் புருவார்.” எனறனா. இர்ஈகரமொன் 

றே நகரமென்பசை, * குனறலரு மறாளாய சனன்றம மாழி நற்ஞுறிச் சொ 

ணடுசெல் னெற தெனவுங் - குறித்மதாருமர் பாலவென்ற ஈஉளவலம் மொழி 
சென்று சோக முடி னேர்க லெனவு, நன்றி, ரிய பழமென்ற வளவினெட் 
டிலைவாழை நற்உனியிுஅ னெய்தலெனவு - நாடரும் பிவடரயென இன்றமொழி 

யாண்மகவி னண்ணுமா றெனவு மீச, னெறைஎவின் விடமெமுா இடரநடு 

ஈடு இநீலை யின்றியரு சருதே வலா-யெய்சாமன் மணிகண்ட. னைட்பொருச் 

தூதலெனவு மி௨ணகா மென்பது தனைச், சென்றடையு மொருபெருங் கச்சி 

me roofs mis amg unre - சியசமய முலதிலந சிவஞான மாழா



௨0௬  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

னிவ சறுதே ரூருட்டி யருளே.”” என்னும் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் திரு 

வாச்சானறிச, (௯௮) 
வறு, 

மாயவளப் பொருடேட மாகீரிற் போய வருவார் 

சேபவளப் பொருடேட நீணிலத்தின் மேறபடர்வார் 
தூயவளப் பெரியோரவாழ் துண்டீர மண்டலத்துத் 

காயவளெப் போதுமுறை சண்காஞ்சத் தலத்மணைந்தார். 

(இ-னள்.) மாயைமின் விருச்திக்கேதுவாகிய இிரவியத்சைத் சேடும் 

பொருட்டுச் கடலில் மரக்கலமேறிப்போய் வருபலராயெ திருவெண்காட்டடி. 
கள, அறிவின் விருத்திக்குக்சாரணமாகெய பொருளை த தேடுவதற்காக நீண்ட 

நிலவுலகத்தின்மீது செல்பவராக, தூய்மையின் மேம்பாட்டையுடைய அறி 

ஞர்கள் வாழ்கின்ற சொண்டைமண்டலத்தின்௧ண் உலகமாசாவாகிய சாமா 

ட்சியம்மையார் சதாகாலமும் வீற்றிருக்சிருளும் குளிர்ச்சியு்ற காஞ்சியென் 

னும் கோ்ஷத்திரச இற் சேர்ச்சனர்.--௭ - ற, 

மாமையின் விருத்தியாகி தன்பக்இற்குச் சாரண மாயிருப்பத பொ 

ருளாகலின், ('மாயவளப்பொருள்.!'' என்றும், ௮ப்பொருளைச் சேகரிப்பதற் 
சாகச் கப்பலிலேறிக் கடன்மார்க்கமாய்ச்சென்று வாணிபம் புரிச் து௨ந்தாராக 

லின், *'மா$ரிற் போய்வருவார்.”” என்றும், ௮த்சுகையோர் இப்போது சம 

திறிவிற்குக் சாரணமாயெ சிவமென்னும்பொருசளேத் சேடுவதற்சாகச் சல 
மாத்திரைசெய்வாராய் என்பார், “ரேயவளப் பொருடேட $8ணிலத்தின் 
மேற்படர்லார்.'' என்றும், தொண்டைமண் டலமே பெரியோர் வூத்தற்குரித் 

தாகலின், *தூயவளப் பெரியோர்வாழ் துண்டிரமண்டலம்.”” என்றும், 

காமாட்சியம்மையார் எப்போதும் வீற்றிருத்தலின், 4*தாயவளெப்போது 

மூறை,” என்றும் கூறினர். பொருளே துன்பச்திற் சேதுவென்பதை, “இன் 

ன றரும்பொருளை யிடடுதலுர் துன்பமே - பின்னசனைப் பேணுதலும் துன்ப 

மே - யன்ன - தழித்தலுர் கன்பமே யர்சோ பிறர்பா - லிழத்சலுர் துன்ப 

Cu Quer.” என்னும் மீதிவெண்பாவானும், சொண்டைகாடு சான்றோரு 
டைச்தென்பதை, “(வேழ முடைத்து மலைகாடு மேதச்ச - சோழ வளகாடு 

சோறுடைத்து - பூழிய/கோன்-ரென்னாடு முத்துடைத்து செண்ணீர் வயற் 

ஜொண்டை - நன்னாடு சான்றோ ர௬டைத்து.” என்னும் ஒளவைப்பிராட்டி 
யா ரழமுதவாக்கானு மறிக, (௯௧) 

கச்சியார் தலரலத்தைக் கண்டிரண்டு கைகூப்பி 

யுச்சிவா ளிளம்பளிங்கை யொத்துவள ருத்தமனா 

நச்சியா ரணமபாடி காடியநற் றவங்காட்டும் 
பச்சைகசா யகிசிவர்த பாதகினைக் அட்புகுவார். 

(@- a.) காஞ்சி என்னும் கேஷத்திரத்தின் ஈறப்பைத் தரிசித்த 
தீமதிருகரங்களை,புஷ் சிரமேற்கூப்பினஉராய், ஒளியுள்ள மழுமழுப்பான
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பளிங்சைப்போன்று தூயராய் விளங்கும் திருவெண்காட்ட டிகள், விருப்பத் 
அடனே வேசதங்களெல்லார் துஇத்துச் குறித்துள்ள இறர்சு saw Os sor 
மைத்தென்று உலகத்தார்க்குக் காட்டியருளிய மாகதம்போன்ற நிறமுள்ள 

இிருமேனிவாய்ர் 2 காமாட்சியம்மையாரத சிவந்த இருஉடி.களைத் தியானிச் 

அச்கொண்டு அர்ஈகரச்துட் பிரவேரிக்சலாயினர்.---௭ - று, 

காஞ்சியென்னும் கேஷச்திரம் சிறப்பின் மேம்பட்டதாசலின், “eae 

யார் சலஈலச்ரைக் கண்டு,” என்றும், வெண்மைக்கும் தூய்மைக்கும் பளி௰் 

சையே உவமித்சல் மரபாகலானும், திருவெண்காட்டடிசள் மனம் களங்க 

மற்ற வெண்மையாயிருப்பதுடன், அவர் மனம் இச்சன்மைத்தென்று சரீர 

மூம் வெளிப்படச்சாட்டுவதுபோன்று, இருமேனி முழுவதும் திருகெண்ணீ 

றணிந்திருத்தலானும், ('வாளிளம் பளிங்கையொசத்து வளருத்தமனார்."” என் 

றும், வேதங்கள் சசா தவச்தையே விசேடமாகக்கூறி, அச்சவத்தின் குறிப் 

பையே விளக்குவதாலும், அச்சலம் இவ்வாறு புரியவேண்டுமெனக் சாம ட்சி 

யம்மையார் தாமே புரிர்து காட்டியதாலும், *'ஈஈ்சியா ரணம்பாடி நாடிய 

ஈற்றவங் சாட்டும் பச்சை சாய, என்றும் கூறினர். சாஞ்சி என்னும கே ச் 

இரம் சிறப்பின் மேம்பட்டதென்பசை, *'எழுரகரி னுட்சிறக்ச செல்பசலாற் 

சீர்மை - முழுது மியம்ப முடியா - தழகுறுவேற் - கர்தலுயர் கச்சளங் 
காற்கூ. றளவுரைப்ப - னைந்துகரன் சொல்வ னஸாச்சடறு - நந்தமரன்-கூறு 

டையா ளோர்முக்காற் கூறுரைப்பண் முற்றுமிள - வேறடையான் சொல்வ 

னெனவனந்தன் - வீறுடைய - நாலா யிரங்கொண்டு நாஸரைத்தல் சாந்ட 

ழென் - ரோலாத நாணாக யோடியே - தாவாத - வேலையிடை வீழல௨ன் 
மேல்லீழ்ர்து துஞ்சினான் - போல வரிடடப்பப் பொங்குபுகழ்-ஞாலமெலா - 

சண்ணவொரு காசி ஈடிமெய்ஞ் ரூகசமுறு - மெண்ண வரிய ஷெழினகரும்." 
என்னும், சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் இருவாக்கானும், தூய்மைக்கும் ெண் 

மைக்கும் பளிங்கைய£ மித்தன் மரபென்பசை, “ஆய கலைக எறுபத்து நான் 

இனையு - மேய வுணர்விச்கு மென்னம்மை - தூய - வுருப்பளிங்கு போல்வா 

ளென் ஸனுள்ளத்தி னுளளே - யிருப்பளிங்கு வாரா திடர்.” என்னும் சரஸ் 

வதியர்தாதிக் சாப்பு வெண்பாமாலும், வேசங்களுலவாப்பது தவமென்பதை, 

“ergo waco உனத்திருந்து நோற்கி ஐந்கோட் கொற்றவரை யொத்தவ 

ரைத் துறந்து போடுப் - படியவலா மருட்டுசவ வேடர் சாங்டிப் படி.முழு.த 

(ana Seay மறைக ளெல்லா - மூடியவரை யறுத் ௪ணர்ந்து புகலி னுந்தி 

மூளரிமலர்ச் கரத்தெடுச்ச வெங்கை வாண - ரடியவரை வழுத்தியல ஈடிகள் 

சூடா வவலரமையோர் பொருளாக வறிஏ லோமே.”' என்னும் சிவப்பிரகாச 
சுவாமிகள் திருவாச்சாலும், காமாட்டியம்மையார் சவம்புரிவ da eons 
மென்று தாமே புரிர்துகாட்டியது காஞ்சியேன்னும் கேத்திரத்திலென் 

பதை, (அங்கு மண்ணுல சத்துயிர் தழைப்ப வளவி லின்பச்தி னருட்சரு 

விருத்தித் - இங்கடங்கெ புரிசலட யார்க்குத் இருந் துபூசனை விரும்பினள் 
செய்ய - வெங்கு நாடவும் திருவிளை யாட்டா லேக மாமுத லெதிர்படா 

தொழியப் - பொங்கு மாசவஞ் செய்துசாண் பதற்கே புரிவு செய்சனள்



௨0௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம் 

பெயன்மலை வல்லி." எனவும், நெஞ்ச” மீசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரர் 

சி ரந்திரு வாச்கினி ணிசழ்வ - தஞ்செ ழுத்துமே யாகவா ஞூடைய வம்மை 
செமமலர்க் கைகுலித தருளித - தஞ்ச மாகிய வரூந்தவம் புரியத் தரிப்ப ரே 

யவ டனிப்பெருங் சணவர் - வஞ்ச நீக்கயமாவின்ஞா: லத்தில் வந்து தோன்மி 
னார் மலைமகள் காண," எனவும வரும் அருண்மொழித்ேதேவ ரமுதவாக்கானு 

மறிக. (500) 

மெய்சாட்டி யாண்டரூளும் விரசகர்மா வடித்தேவர் 

ளைகாட்டுத் தொண்டரெலாங காவிரிப்பூம பட்டின த்த 
மாகாட்மெ பெரி2யாரவ௩ தடைகின்று ரெனறடைகதார் 

மொய்காட்டு மிவாவர்கண் முன்பணிஈதா ரன் பாளர். 

(இ-ள். தமண்மைரிலையை அடியார்சட்குத் சரிசிப்பிச்து அடிமை 

கொண்டருளும் ஞானசொருபராகசிய மாலிரு£ சத்தடியில் வீற்றிருக்தருளும் 
ஏதாமபசாசசர்2குரிய ஓழுக்சசலச௪ உலகத்தினர்க் கறிவிககின்ற ௮ச்தலச் 

சிண்நணுள்ள மெப்படிபார்களனவ ந௰, காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அவதரி 

தீறவதம் துற ரச்சிரம-ற்னழமக உலகத்தினர் கறிவிக்கின்ற அறிஞ மா 

நிய 7நெண்மாட்டழ கள் இரதலசரறகு வருகின்றனரெனக கேள்வீயுற்று 

௪! /ொண்டுவம்தார்2ள். சற்ருண?தசொகுகியையடைய இததிருவெண்சாட் 

டடிகர் மிச்ச அன்புடையவசாய் வாசளெதிரே வணங்கினர் --௪ - று, 

சிவபிரான் தம துண்மமநீலைமையைச் தாமே சாட்டி அடிமைகொள்ள 

வேண்டுிமன்பலைத, சங்கை யார்றின் சொிரப பொழிக்குர் - திங்களங் 

சண்ணித் கில்லை வாண - வன்பருக் சகெளினய யாகலினைய - ரீன்பெருர் 

சன்மை நீ2ய யிரங்க- யண்ணின் றுணர்ச்தினுணரி னல்லதை - நண்ணா 
லெண்ணி ணங்க நாடிப் - பமுதின் ரெண்ணிப் பகர்து மியாமெனின் - 
ipa மியாே மூறுச்குறைகு தோரே - நால்வகைப் பொருளு நவையறக் 

ளெொகத- வேச புருடனு மியாதரின் னிலையெனத்-சேறலன் பலாக் கூறின 
னென்ப - அசான்று - முன்னைரான் மறைடி முறைப்பட நீநீடு - மன்னி 

ருஞ் சிறப்பின் வாசரா யணணுங்-கையிழந சனனது பொய்மொழிர் தன்றரோ- 
அதனால் - தெளிவில் கேளவியிற் சின்ஜூ லோதி - யளவா நின்னிலை யளதீ 
தும்போலு - மறிவு மாயுளுங் குறையக் குறையாத - மையுனோ யெண் 

ணில படைத்துப் - பொய்புடல் சுமக்கும் புன்மை யோமே,"' என்னும் குமரா 

குருபரசுவாமிகள் திருஉாச்சாணும், துறவாச்ச)ரமச இணி.பல்பை யலகச்தார்க் 
கறிவித் சவர் பட்டினத்தடிமளென்பதை, “உட்டுடன்பற் றின்றி யுலகைத் 

gipbs செல்வப் - பட்டினர்சா பதரடுரிப் பண்புணர்ல செர்சாளோ.” 
என்னும் தாயு மானார் இருவாக்மானு மறிச, (௪௦௧) 

மரடகெடும் பொன்விதி வண்ணமெலாங் கண்ணுவப்ப 

Bows ரார்பணிந்து 6மமமழைகண் ணா நிபாழிகர்து 
கோடலுரறா வாககாற் ௫ுணமமபாய் கொமுஈதமிழ்கள் 
UTES சாடிப் பரகாகன் முன்பணிஈக[ா.
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். பாடணத்துப்பிவளையா புராணம். 
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நாாப்பூ ரிலப்பூ என்னும சால்வமாயுடையன வெள்பரதை, கொட்டி யவர் 

நிமமலருர் குனிர்சீர் மலரு சொழுங கொடியின் - ஜேம்டி மலரு மாமல 
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கெ 4 4) G) fre ந் [] « ந் [9] 

roth, தமி யத்தில் அருந்தத் wow Teor MONT oie, 

விடாது தரிரிப்பபராபெ. நுங்வடிசளரா்.. மிண்டிவிரென்றைடி ட art 

சன்று பொதுப்படக் கூறினமையின சணிகளுண் மேம்பாடுற்ற வா 

வழர்பணியையே ரூறிக்ரும், இர்கரறும்சனியின் கூறபரடு புவ மேம் 

பல்டி. மறைரழையாசவின், “ரான் றிப்லி சோந்த சொருங்காரி” பன 

றம், சிலபெருமான  ஏடியாகளி யொன்றும். அமபலாதுற புண 

an புரிவாராசலின் அுழ்சான் ப வதவாரம். சதாரரிர ற் கரிக்க 

இிருவெண்காட்டமிகபொனபார், “wor Moor oO eryon வர்வந்தா ” வற 

Da, அததம்சய தாண்டலசமபைச் கர்ிிபயோர்மருப. பேசானம் சச்ஈப/ 

ந £ம்புமெல 6 ர யின் 1) ந நிரம்புமென்பரா, Sor ademas Weim rau எனறும் ஈடறினா. மா 
ழைசகளிகளர் or Banas படுமெவ்பசையும். அவ்ஸ் தாரி ந ॥ 
மலையானழையே மேழிபாடுடைதமி டி பம யம, “Geada@dctip Gea Ome wp 

சேநதரக  ருளிமொசத - நெங்கிப Coavurié Caan p - ae 
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திரிகி யறாமயஈ கூற புமாடு ரீன்றாமே மாயையெரும் தாயை நீடு நன 

ணையா ரறியவல்லார் நீனிப்போர ௫௪ - மன்றாக வின்பஈக ர one ல்ல 
ட 1 த ம . 

மணியேயென் ண்ணேமா மருமரத கால்லாக் - சன்றால்ன & Saye sa 

கோள ஞான மமைதத சிவமு உற்ரைம்பபமே யமா ரே ற! ராவு ஓம, மி 
ae 

are) etn as Pap Lb) hac. b BUND te BO EIR alm களான Sy BLD BCT 

டோன்றச் ஈழல்வரி ரெ? சாசகளா கமி வுருவர் சாட்டை சசனமாம்ப 

பொலியப் பூநிஅளா பாசா ஜென்னா வுளள் மன்றென மறையொன மி௫ுறி,? 

பன்வும், “மறறமாழக சொங்வ்பச தானே வரதமோ ப்பம் பசக் முறை 

amin) Ceyus 574 முரசெக காங்க வெரருங்- ருரைவீவா உணம் வரம்து 
ட்ட on சோதிலா ஈட , சொயகா- ரிஷறயவ னெனலா ரியார்ச்ரு மிரயகம மத ரி 

் ‘ 

தீலலால,' எனவும் ௭ உத்ரடிமாஞர் இருமா ல்மாரவுட மில, (௧0௮)
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(இ. ன்ட் இல்காறு பாமாலை இருவாய்மலரத்துசொண்டு அர்காஞ்சிமா 

ஈகரத்தின்சண் விற்றிரார் தருளும் சட்களுள ஐர் சாளிரவில், அச்சினிடச்து 
வயிந்றிற்புகுர்சதுபோன்ற, மானம் முதலிய எகறிறையும் அழிக்கச்தக்க 

பரியானசேரன்ற, அஸ்றுணர்ந்சத திருவெண்காட்டடிகள் என்னுடைய 
வயிற், இப்போது ஊரெக்கும்புரிற்து நிழ்திரைசெய்கின்றன,நசலால்,இவ் 
வு ரிலிருப்பவர்கள் அன்னம்படையார்கள், என்னைக்காப்பாற்றுஙாயாக எனறு 
சோத்திர ஞ்கெய்தும், படக். தம் தன்மை அதிகரி த்ததனால்,] சீபம் அவிந்துள்ள 

டர் வீட்டிறிருச்சென்றனர்,-௭ ௩ இ, 

பியென்பஐ டர் அக்கினியைப்போன் றுதநிக்குர் தனமையுடைமை 

யின் அன்றேர் அதற்மு உதராச்கிளியென்றம் பசித்தியென்றும் சோியென் 
றும் பெயர்வழங்கினைாசமாறும். பரி மானம் முதலியஉற்றைப் போக்குக் 
தினமையடையதாசலாுடி Fer if ரிசக்துச£ம்புகுர்தாற்போகொ சிச்கும்படி 

என்றும், இர்திருவெண்காட்டடிகட்ருப் பளிநோய் தோன்றியது ஈரொச்திரி 
யிமாசையால் gd Beg cogs (றிப்பிப்பான், “ம ருண்டெஙகனடர்சன."' 
ore gid, Bis men sh லென்ணைச் மாப்பாற்ர வேண்டமெனச் குறையிரற்சா 

சென்பார், *'அளியாய்'! என்றும். கூறினர், பயை உதராச்கினி௰யன்றும் 
பசிதீதியென்றும் நகோயெனறும் க.றுவசை,அங்டி யகணிற் ஈஈ்இியிடு பயோ 

மாய்த்த ரய 1 இற்றை ர மொருவன் றபஎ மபோற் ஈபன மெய்த் தாயக 

தாரங்கிசுயவேயழஙபேய ரி சணா வாசத்ரை சப்- பங்கம் இடவே பரிமிடரி 

ரிருகாற் குணிசம் yh. phe. or an கெொருமோத்தர் Aad g 6 

தானும், “உடலிதுற் பத்தோ ஏரைம்பெருந் துபர்மாய்சதுறுசணத் துயரி 

ெண் மடங்காஃ-லிடையு இதிம்ஈம் யெரழும் பழியோர் இள மையிற் பிணி 

war We yo விடபரறும் பரிரோய் கர்மகோய் தணிப்பான் Jee HG 
டேதெறுய/ண - டடையிறு மசனைம் சாசமூத றுயாவேர் தாயினு Shes 

சாறி நயரே "என்றும் சாடதபிங்ககாரமிலல் சருவாக்காது அடி பனியானது 

மாலம் முத யற்றைப் போககசதச்கசென்பை, “மான குலங்கல்வி 

உண்மை யறியுடைஞம் உ தானம் சவரூயந?ி சாளாண்மை.- தேனின் ௧௮ 

and சொலலியர்மேற் சாதுறுதல் பதநும- பரிவு டெப்பறந்து போம், 
எனகு அப்போ என்ரொ.ிஐுங் சேளா ஈதியலபென்பசை,*”ருசா ரண 

லையெழியென்றா லொழியா பயிரன் சேறெரு. பேல யொரு 

ராளு - மென்னோ வழியா மிடிம்பைக. ரொன்வயிறே - முன்னோடி வாழ்த 

evil ar? Bet a Lo வரும் ஒளவைப்பிராட்டியார் அமுதிவாக்கானுமறிச,சாண் 2 

ஆய் அசைகள், (௧௧௦) 

Bet பும் ப்பா ல நட்டு! மியா கங்குல் யாமத் இதளியராய் 

வபயுச் இறவா 7 al an 4) BT. 009m Tp ப்ள ஈற் ற்தியாம 
ond ம் 87/0 ் an att dyson a ரே ப்ரீ OB! ae இல்லெ (piss (ன், 

பிசியா யால யதி ௫2 ணயலா ஜொறாவன் றெரிநதணைகதா 

(இஃ) வற்ற றூ3மும் பிய்வலே, Hadar நிருவருட் சூரி 
யராகிய இரசெணமாட்டடிக, இரவில ஈடியாமத இம் கணிமைய ரய வாய
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லாத.” என்றும், அத்தியோனியற்றிய சொடஞ்செய்கையால் வருந்திய இரு 

கவெண்காட்டடிகளின் திருமேணியயர்வுதிரத் சடவிக்கொடுச்தாரென்பார்' 

“or foal,” cargo, அடியார்ச்குச் திருவமுதாட்டச்தொடக்இல் அவர் 
இருவடிகளை முன்புவிளக்ச) அசன்பின் பரிகலந்திருர் கி, ௮ப்பரிசலத்தில் 
அற்கவைபுடன் கலர்ச கறிவசைகளுடனே தன்னத்சைப் பரிமாறியுண்பித் 
இ அவர்கள் இருவமுதுசெய்தருளிய பிறகு, அவர் திருமேனிய௰ிற் சந்தனம் 
பூசி உபசரிச்சவேண்டியது மூறைமையாசவின், *உடற்றடவி மடழ்பாலன் 

னம் குழிகறுகெய் - கோற்றேனிவைகள் சகலர் தாட்டிச் குளிர் சாச்சணிர்து 
பணிந்து." என்றும, மெய்ஞ்ஞானியர் விருப்பு வெறப்பற்றவராகலின்,தமது 
இருமேனியை வரு த்தினோனிடத்து வெறுபபும் உபசரித்சோனிடத்துவிருப் 

புமின்றி ரீரவரவர்க்ருச் சக்கசடைர்திரென்றார்.'” என்றும் கூறினர். அடியா 
ர் ௮முதுசெயவிக்கும் முறைமை இச்சன்மைத்தென்பசை, ((கொண்டுவர் 

து மனைப்புருர்து குலாவுபாதம் விளக்கி2ய - மண்சிகாதலி றாசனச்திடை 
வைச்சருச்சனை செய்சபி - னுண்டிநாலு விதுத்திலாறு சுவைச்திறத்தினி 

லொப்பிலா - வண்டாசாயகர் தொண்டரிச்சையி லமுதுசெய்ய வளித்துளா 
ர்?” என்னும் அருண்மொழித்தேவ ரமுதாக்கானும், பெரியோர்கள் மனம் 
விருப்பு வெறுப்பற்றதென்பதை, ஓடும் பொன்னு மூறவும் பகையுமோர் - 

சேடுஞ் செல்வமுகங் இர்த்தியு நிர்சையும் - வீடுங் கானமும் வேற்ற Conds 

தீல்-கூடுர் சன்மை கொளுமன நஈன்மனம்.'' என்னும் சவெப்பிரசாசசுவாமிகள் 
திருவாக்சாலுர்தெளிக, (௪௧2) 

பிரியா வரனை விடைகொடு2பாய்ப் பெருங்கா எத்தி மலை 

சோச்சி, வரியார் சுரும்பர் வரியிரைக்கு மலாக்கா வாலங் காட்ட 

ம்மைக், குரியார் வணங்கி மணங்கமழு முயர்பூங் கான நெடுஞ்சா 

சம், பெரியோர் தவங்கள் புரிவனவும் காண்பான் ame Quis 

தணைர்தார். 

(இ-ன்.) தம்மைவிட்டுப் பிரியாதவராபெ ஏகாம்பரகாதரிடத்தில் 

விடைபெறி.றக்கொண்டு மீண்டு, பெருமைமிக்க காளச்திமலையைப்பார்த்த 
கண்ணமேவர் ஐ, ற்ற களுடைய வண்டுகள் இசைபாகின்ற புட்பச்சோ 

லைசணிறைந்த இருவாலங்காட்டிலே காளிக்காக உடனமாடினவராகிய இரத் 

இன்சபாயதியைப் பணிர்துகொண்டு, காளத்தியைக்கிட்டி ஈன்மணம் வீசம் 
உன்னதமுள்ள புட்பவனங்கணிறைச்த நீண்ட சாரலிலே, பெரியோர்கள் 

தீவம்புரிர்துசொண் டிருப்பவற்றையும் தரி௫க்கும்வண்ணம் இருவள்ளங்சொ 
ண்டு ௮) ச்திருவாலங்காட்டினின்றும் மீண்வெர்தனர்.--௭ - று, 

சாஞ்ரியினின்றும் மீண்டு காளத்திக்குச் செல்வதற்குத் திருவுளங் 
கொண்ட இருவெண்காட்டடிகள் இடையிலுள்ள திருவாலங்காட்டையடை 
bg இரத்தினாடாபதியைக் தரிஏித்தச்சொண்டு சாளச்தியையடைச்சனரெ 

ன்றபடி, இடையில் இருவாலங்காட்டில் ஊர்க்சசாண்ட வச்தைத் தரிசித்த 
Curg,“&@ சமக்குச் திருவாலங் சாடு விமலர்தந்த - வோடு ஈமக்குண்டு வற்



அுறவறச்சருக்கம்- ௨௧௯ 

௫௪ பாத்திர மோங்கு செல்வ -சாடு ஈமச்குண்டு கேட்டசெல் antes car 
னெஞ்ாமே - மீடு ஈமக்குச் சொலவே யொருவரு மிங்கில்லையே."' என்னும் 

திரு விருத்தமூ தலாசப் பல திருவிரு த்தங்கள் திருவாய்மலார்தனரெனக் கூறு 
வர், ஆயின், தற்காலம் இத்திருவிருத்சம் ஒன்று நிங்க ஏனையவை வழங்கா 
மையின் இறச்சனவாசச்சொள்ளல் வேண்டும். காளிச்சாச கடனமாடினசென் 
பசை, ''வீரங் - சொடுச்2செறியு மாகாளிகோபர் சவிரஃ-டெடுத்ச நடச்இயல்பு 
போற்றி," என்னும் ம்£ரசேவகாயனாசருளிய போற்றிக்கவிவெண்பாவானு 
மணாக, (௧௧௯) 

கொண்டர் இரண்டா டிப்பணியத் கொழுது விதிர் சீன 

௧1 மம், கண்டு வணங்கிச் காங்கூப்பிக் கள்ளங் கொள்ளா வுள் 
ளத்தார், மண்ிம் பேரன் பளவறியா வண்ணம் பயிலுங் கண்ணப் 

பர், பண்டைப் பணியை நினை ுருப் பல்கா லொல்கப் பணி 

தனரால், 

"(ட -ள்.) வஞ்சமடையாகெஞ்சினராகிய திருவெண்சாட்டடிள்,இருக் 

காளத்இியைச் ab Md Ga cra a, HEIN SEG இன்ச ணுள்ள அடியார்கார் ஒருங்கு 

கூடிச்சென்று கிருவெண்காட்டடிகளைப் பணியத சாமூம் அவர்களைப் டணி 

ந்து, மாடவீதியிற் சென்று இருஃ்2காயிலைச் சிரித்த நிலமுறப் பணிந்து சம 

இருசரங்களையுஞ் சிரமேற் கூப்பி மிக விசேடித்த சம; பேரன்பின் அளவு 

இச்துணைச்சென்று ௮ரியப்படாசபடி ஒழுகுெற உகண்ணப்பரகாயனாராடைய 

பூர்வீகச்தொண்டைச் இச்சத்து மனமுறாடிப் பலமுறை குழைச்துவணங் 

Ter ~ mM, 

இருச்சாளத்திக்ருச் சென்ற திருவெண்சாட்டமகள் gf Gs gbeanw 

எ திர்சொண்டழைக்சவர்த இருவழியார்களுடன் மாடவீடிக்கெழுர்சருளிச் 
இருவாலயச்சை நோக்கெவளவில் நிலமுறப்பணிக்து திருச்சரங்களைச்சிரமே 

.ற்கூப்பிச் செல்வெரபோ த,சண்ணப்பராயஞார் பண்டியத்திய பேரன்பின் எ 

ல்லையற்ற சொண்டைச்சிந்திச்து மனவுருச்சமுதறுச்சரீசம்குழைக்க பலகாற் 

பணிர் சனரென்றபடி, சண்ணப்பராயமுருடைய திருத்தொண்டு பேரன்பின் 
எல்லையற்ற தொண்டென்பதை, சஸ்ணப்ப ஞெப்பதோ ரன்பின்மை சண் 
டபி - னென்னப்ப னென்றெப்பி லென்னையுமாட் செர்ண்டருவி- வண்ணப் 

பணித்தென்னை வாெள்ற வான்ஈறாணைச் - சண்ணப்பொன் ஸீற்றந்கே 
சென்றூதாய்.கோச்தும்பீ,"” என்னும் மணிவாசசப்பிரான் மலர்வாச்சாலும், 

ஆடுற வடியேன் புதுக்குடக் தணினிரன்பன்வாய்ப் புனலலுனச் காமோ - 

கூடையின் மலர்பிற் றையிற்றரு மலரோ கூறுமென் கவியவன் மொழியோ- 
சாடரு மொரு$ீ யிறையெனும் வழச்கை ஞானசம் பந்சனாற் ஜிட்ட-வேரினறா 

செய்ய வென்காச் இருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே,” என்னும் சவப்பிரகா 

சசுவாமிகள் இருவாக்கானும், இருவெண்சாட்டடிகள் அச்சாளச்இிக் கெழுந் 
soos shagsCurg திருவாய்மலர்க்தருளிய, 1'வாரான் மகவரிந் தூட்ட 

வல் லேனல்லன் மாதுசொன்ன - குளாலிளமை துறக்சலல் லேனல்லன்



௨௨0  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்” 
ரி 

ரொண்டுசெய்து - சாளாறிற் கண்ணிடம் தப்பவல் லேனல்ல னானினிச் 

சென் - ருளாவ தெப்படி யோதிருச் காளத்தி யப்பனுச்சே,"” என்னும் இரு 
விருத்சத்தானும் தெளிக, ஆல் - அசை, (௧௪௪) 

பணிர்து திருக்சா எத்திமலைப் பரஞ்2சார இயையும் பணிர்து 

பணிர், சணிர்து பரஞ்ேசோ தித்திருகின் றன்பென் புருகு மின்பா 
ளார், இணிர்த படி.வக் கொடுமுடிச டிசைக டோறு மிசையுமலை, 

துணிச்து கருணைச் திறம்பெறுவார் சூழப் Cure set வாழ்வற 

(இ-ள்,) அவ்வாறுவணங்யெ தஇருவெண்சாட்டடிசள் இருக்காளா த 
யென்னும் வரைச்கணெழுஈ தருளிய பரஞ்சோதியாராகும் சயபெருமானை 

யும் பன்முறை வணங்கி வணங்கி, அட்பரஞ்சோதியாருடைய தீருமுன் ச மீமி 
த்துகின்று மெய்யன்பிறாலே என்பும் உருகத்சக்இன்பமுடையவராகி,திண் 
ணிசாயெ வடிவத்சோடு கூடிய கொடுமுடிகள் திக்குகளெங்கும் பொருந்தி 
யிருப்பவைகளை சர்ச்சயித்துணர்ர்து இருவருளினறன்மையடைபவராய் 
மெய்ஞ்ஞான வாழ்வுபொருந்துமாறு உலமாகவந்சருளிளர்.--௭ - று, 

எனவே, இருவெண்காட்ட்டிகள் இருச்சாளத்திவலாச்சணடைக்து 

இவபிரானைசத் தரிரித்தக்கொண்டு, அங்கு நின்றும் மீண்டு அவ்வுராஷைய ao 
மாகவர்தனசென்பதாம், இச்தலச்தில் சவஞ்செய்துசொண்டிருக்ச உ௫ட்ட 

மூனிவருக்காகச் சிவபிரான் திருவுளமிச மட ஐந்தலையாவ உருவத்தோடு பர 
இவலிங்கமாய மேற்குத் திருமூசமாகிச் சேொதிமயமாகத் தரிசனர்சந்தனரெ 
ன்பதம், பஞாபூ சத்தலங்களுள் இது சே.பு ஈசலமென்பதும் புசாணசரிதமா 
கவின், “பரஞ்சோதியையும் பணிர்து பணிந்து.” என்றும், 'பரஞ்சோதித் 
இருகின்று,” என்றும் கூறினர். மேற்கூறியவாறு சோதியருவாய்த் தரிசனக் 

தர்தனரென்பதை, ::அருமணிச் சடிகை யைவா யாடர வுரவத் தோடு- பர 
இவ லிங்கமாகிப் படுபுன லிறைவன் நிக்குத் - இருமூச மாய கத்துத் இமிர 

மங் செடவி எங்க - விரிசுடர்ச் கனலி தன்முன் மின்மினி யாக நின்றான்.” 

என்னும் சாளத்திபுராணச் திருவிரு ச்தத்சானுமுணர்ச, ' (68g) 

போதும் போதின் மணிதாகம் புடையி லாட லிசைரோக்கி 
ராதர்ச் இடுசண் ப௮டைத்திப ஈணிய வாகுல் கதிக்காளற் 

கேத மில்லா வுறி?ீவயோ வென்பார் முன்போம் பலயானை 

ரச மதி2யான் விழாவினுக்குச் இருமுன் படாப் போமென்பார். 

(இ-ள்.) அழகிய அவ்வரையின் பச்சச்திற்செல்லும்போது, காளத்தி 
நாசர்க்கேற்றியிருக்கும் தூங்காவிளக்கு ௮சைர்துகொண்டிருக்கும் புகழைப் 
பார்த்து, இததிபம் இங்கு சாமீபபதவியை யடைந்த சாளனென்னும் பாம்புக் 
குக் குறறமற்ற உறவுதரனோ என்றுரைப்பார், தமக்கு மூன்னே செல்லுகின்ற 
பல யானைகளும், குளிர்ந்த சர் இரசூடராடய காளத்திகாதர்ச்குரிய திரு விழாத்



துறவறச்சருக்கம். ௨௨௪ 

தீரிசனத்திற்காக அவர் திருமுன்பு நெரும்கும்படி. போன் நன வென்றுலாப் 
LUG Tm = OY, 

பஞ் பூதத்தலங்களுள் காளத்கி வாயுச்தலமாசலானும், அவ்வாலயத் 
தின் கர்ப்பக்கருகத்தில் காளத்கொசர்க்கருகாக ஏற்றியிருக்கும் தூங்காவிளக் 
குக்குச் சாற்றுவருவாயின்மையானும், ௮ விளக்குச் உதா ௮லசச் தகசொண்டி. 
ருத்தலானும், அசசலத்திற் சாமீபபசவியடைக்த காளன் என்னும் சர்ப்பச்நி 

ற்கு இரை காற்றாகலாலும்,'மணிராசம்படையிலாட லிசை நோக்க நரசர்க்கிடு 
தண்டுடைத்திப ஈணியவாகும் கதிக்காளற் கேதமில்லாவா மேயோ. "என்றும், 
சி௦பிரான் திருவிழாககொள்ளுககால் ௮வா திரு மூன் மொடி குடை. ௮ல் 

டம் பலன்கை வாச்தியஙகளுடன செல்லநுடன், இவைகட்கு முன்பாக யா 

ளசைசெல்வியல்பாசலின், அங்குச்செல்லும் யாளைகளைச்சண்டபோது, “த 
மதியோன் விழாவினுச்குச் திருமுன்பட சப்போம்.”' என்றும் கூறினர், சர்ப் 

பத்திற்காகாரம் காறிமுயிருந்தும, திருமுன் ஏற்றிய நூங்காவீளக்குக்கும் HF 

சர்ப்பத்திற்கும் உள்ளசேசததால் அல்வாசாரசசையும் அ௮ல்விளச்டின்வசமாக 

விட்டிருசதலாலன்ோ சதா அவ்விளக்கு அசை துகொண்டிருக்ின்றசென் 

பதும், அன்பின் வயபபட்டோர் தமக்குப் புலப்பட்ட யாவும் ௮ன்புடையவை 

களாகமே பாவிப்பாரெனபசம் ௧௬௪௮, (௧௧௬) 

லயன் ஜிருமே னியின டங்கு மத்தி யுறலொ வெனநினைவா, 

செய்யுஞ் சலை2வட் டுவர்தண்ணா* கெண்ணு முறநவோ பண்ண 

மைக்க, செய்ய கனிவாய்&் ரூறமகளிர வஞ்சேர் சன்னி மார் 
கேர்வார். தய்ய கீரர் தமிழிசையோர் பரும்பின் பாட லாமென் 

பார். 

(இ-ள்.) அன்றியும் இத்திபம் "வபிரான் TGC wer Weer «con. Buy ot 
ள அத்தகைய தீக்குறவாகுமோவென்று கருதுவார், சாளச்திராதர் மிருகங் 

களை எ.ப்யத்தக்ச வில்2லச்திய வேடராகிய திணணரென்னும் இயற்பெயரு 
டைய சண்ணட்பசமாயளார்க்கு மதிக்க,சசக்க உறவோ என்றும், இசையமைக்க 

சிலந்த கொவ்வைச்சனிபோன்ற ஐ சரத்தையுடைய குறமகளிர்கள் சிவகர 

ணம்பெற்ற சத்தகன்னி௰ர்கட்கு ஒப்பாலார்கள் என்றும், தய்மையராகிய 
நச்ரேவர் இருவாய்மலர்ச் ச தமிழ்ப்பாச்சளின் இசைதானோ ஒப்பற்ற வண்டு 

களின் £தங்களாகுமென்றம் கூறுவர் ௪ - று, 

சிவபெருமான் அழல்வண்ணராகலின், “ஐயன் றிருமேனியினடங்கு 

மத்தியுறவோ."” என்றம், அப்பெருமான் ௮ருஎடைந்த அடியார்கள் பலரிருக் 

கவும், அத்தலத்டிற்ததியடைந்த ஏனையரிருச்கவும் ௮வர்களொருவரும் அப் 
பெரு மானருகலின்றிச் கண்ணப்பரொருவர்மாத்தி, மிரு த்தலீன், *எய்யுஞ் 
லைகேட்டுவர் இண்ணாகச்செண்ணுமுறவோ.?” ஏன்றும், குறமகளிர் சிவஞ் 

சேர்சன்னிமார் நேர்லார்,?” என்றும், ஈக்சீரர் சாளததிக்குச் செய்சதுஇகள் 

மிச இனிமையாயிரு சசலின் *சீரர்சமிற்சையோர் சுரும்பின்பாடலாம்,"என்



௨௨௨  பட்டணத்துப்பில்ளையார்புராணம்: 

றும் கூறினர், சவபெருமான் தீவண்ணரென்பதை, !*இருசாம மைக்செழுத் 
துஜ் செப்பா ராகற் நீவண்ணர் திறமொருகாற் பேசா ராடி - லொருராளுர் 

இருக்கோயில் சூழா ராகி லுண்பதன்முன் மலர்பறித்திட் டுண்ணா ரா - 
லருசோய்கள் கெடவெண்ணீ றணியா ராச லளியற்றார் பிறந்தவா றேசோ 
வென்னிற் - பெருசோய்சண் மிகாலியப் பெயர்த்துஞ் செத்துப் பிறப்பதற் 

சே தொழிலா யிறச்சின் ருசே,”” என்னும் ஆளுடையவரசுகளி னருள்வாச் 
கானும், சண்ணப்பராயனார் சாளத்திராசர்க்கருகி லிருக்சப்பெற்ரனரென்ப 

தை, *பேறிஸி யிதன்மே லுண்டோ பிரான்றிருச் சண்ணில் வந்ச - ao 

சண் டஞ்சித் தங்க ணிடர்சப்ப வதவுங் கையை - யேறயர்த் சவர்சங் சையா 

ற் பிடித்துச்சொண் டெர்வ லத்தின் - மாறிலாய் நீற்ச வென்று மன்னுபே 

ரருள் புரிந்தார்.” என்னும் அருண்மொழித்தேவராமுதவாச்சானும், ஈக்£ராரு 
எளியது இணனிமைவாய்க்ச ஞானவர்தா௫யென்பதசை, மங்கை மாரிவர் தங்கள் 
வளநகர்ச் - சங்க மேவு தமிழ்ப்பெரு சாவலன்-றிங்கள் வேணிசன் ரென்கயி 

லாயமுற் - றங்கு ஞானவர் தாதிய opisgw.” என்றம், (சென்று வானுயர் 
சென்சயி லாயம்யா - மென்று காண்குவ மென்னுங் கருத்தொடு - நீன்,று ஞர் 

னவர் சாடி நிபமமா-மன்றி நாடொ.ற மங்கைய ரோதுவார்,”' என்றும் வரும் 

சாளச்திபுராணச் இருவிருத்சங்களானுமுணர்க, இவ்வந்தாதியையே கைலை 

பாதிசாளத்திபாதியக்தாகி என்பர், கன்னியர் நேர்வார் என்பதற்குச் சச்தமா 
தாச்சளொப்பாரென்றுரைப்பதுடன், இத்தலத்தின் மூத்தயெடைர்த மாணிரம்க 

வல்லியின் புத்திரிகளாகய கன்னிமாரிருவலாயும் கேர்கர் எனினுமாம், கன் 

னியரிருவரித்தலத்தில் மூத்தியடைக்சனரென்பதை, “வையக முழுது முள் 

ள மாமணி யொளியகும் பக்சைத் - தய்யரன் மர? தின் சோதியள் ளெ 

வைக்கு மேலாம் - பொய்யில்கா ரணமாய்த் தோன்றும் புசலரும் வடிவை 

நேரக்கித் - சையல ரிருவ ருந்தாழ்் தெழுச்தொளி தன்முன் னின்றார்."என் 

றும், “நின்றிடு மணங்க் னாரை நிருமல னருளி னாலே - தன்றனி யொளியி 

ஜூடே தயங்கிடச் தானுட் கொண்டான் - பொன்றிகழ் மணிமார் புள்ள 

பும்கவன் முச3லார் போற்றக் - கன்றணி கரத்தெம் மன்னை சன்மக ணாண 

வன்2ற,"'என்றும் வரும் டி கோள ச்திபுராணச் இருவிருச்தங்களாற்றெளிச, 
சத்தமாதாக்களாவார் - அபிசாமி மாகேஸ்வரி செளமாரி நாராயணி வராஜ 
இக்திராணி சாளி என்பலஉர்களாம், (sea) 

திலமாற் ரம லார்றுமலர் தம்மைர் Hadar ehurQser 

வமா னத்தா னினைந்துறுக பொலவிஃூர் தென்றி சைக்கயிலைத் 

தவமா மலையைச் சூழ் 2பார்து தொடாச்ஏ படர்ர்த தவக்தவரோ 

டவமா மியலாக் சஇ.பளிந்கு மையன் மிரு மன் னடைர்தனரால், 

(இ-ள்.) அதன்பின் கிருவெண்சாட்டடிகள் அச்சரிச்சாரலிற் றவம் 
புரிதலைவிடாமற் செப்துசொண்டிருக்கும் தஉ௫ியர்களைப்பார்த்த, இவர்கள் 

சிவசோசரியார் போன்றவர்களென்றுவமித்தச்.சர்இிச்து மனவுருச்கமுற்று, 
விளச்சமிகச்க தென்சைலையென்னும் மேன்மையோடு சறப்.ுந்ற அவங்களா



துறவறச்சருக்கம்; ௨௨௩ 

யை வலமாக௨ந்து, சம்மைப்பின்றொடர்ச்துவர்ச ௮த்சகைய தீவசியாசளட 
னே அவமார்க்கம்பொருச்சாத முச்சியின்பமபாலிச்கும் திருச்காளத்தீகாத 
ரது சர்நிதிக்கெடரிற் சோர்சனர் --௭ - று, 

சி௨கோசரியார் திருக்காளத்திராதருக்கு ஆசமவிதிதவரு£து பூரித்துச் 

சிறட்பெய்தியவராகலின், விதிதவராத சவம்புரியும் த௨ரகளை த திருவெண் 

காட்டடிகள் கேோரச்தெயெபோத, இவர்கள் ச லகொசரியாருக் கொச்சவர்சளெ 

னச்சிக்திக்து மனமுருகிஞர் என்பார், *சவமாற்றா மலாற்றுமவர்தம்மைச் 
சிவகசோசரியாரென்-றுவமானச்தா னினைர்தருகி,!? என்றம், திருக்காளச்இ 
யில் சவஞ்செய்துசொண்டிருர்த வரிட்டமுனிவருக்கனுக்கெடுக்கும் நீமித் 

தீம் சிவபெருமானெமுக்தருளி, அம்முனிஉர் பேண்டுகோட்டகணெங்கி அத்த 

லத்திற்றுனே சிவலிங்கவுருவாயமர்ச்சருளியதுணர்ச்த உமாசேவியார் பிறி 
வாற்றாமையால், தமது மூத்தபிள்ளையார் இளையபிள்ளையாரென்னும் இரு 
வருடனே வீரபத்திரச்சடவுள் வைரவக்கடவுள் ஐயஞர் ஈர்திரேவர் உருத் 
இசசணங்கள் கணகாசர்கள என்னும இவர்களும் பில்றொடர்ஈது வருமாறு 

அர்சாளசதியைச் சேர்ஈது ஞானப்பூங்கோதையென்னும் கிராரமசத டன் 
எழுர்சரூளிய சாரணத்தால், கைலைஉரையானது மெருவரையுடன் கூடி அத் 
திலதீதையல டந்து, சனக்கு வடக்2க அம்2மருவரை த! குமபடிசெய்த,தான் 

சச்நிதிக்குக் கழ்ர்திரையில் தங்கெது அல்வேதுவினறாலே அுன்றுமுசல் தற் 
குச் தென்சைலை என்னும் இருநாமம் வழங்சகத்சொடஙெறெனபது புசாண 

சரித்திரமாகலின், * pol rid sor Dong éaul vg ge won ter,” என்றும், 
அவமார்ச்சம் செல்லாசவர்ச்கருள்வது முச்தியின்பமாகலின், “ஆவமாறியலா 

66D cago கூறினர். சவெகோசரியார் சிவாசமவிதிசவராது பூசிப்பவ 
ரென்பசை, எய்ய ராசமத்தி லியம்பியட சனைக்சேற்பச் - கொய்தமல 

Guyer முசலான கொண்டணர்தார் - மைசழையுங் கண்டத்து மலைமரு 

ந்தை வழிபாடு - செய். றவருர் தவமுடைய மூனிவர்சிவ கோசரியார்.” என் 
னும் அருண்மொழிததேவ ரமுதவாக்சானும், *ாசனார்சம் மிணையடிக் சாம 
லாப் - பூசை செய்தொழி லாப்பூண்டு செய்தி - மாசை மேல்சொண் டரு 

மனத் தான்வ - கோச னென்னுங் குணப்பெருய் குன்றனான்.”” என்னும் 

கோளத்திபுராணத் இருவிருச்சத்சாலும், “காடரிய சத்தியோ சாதத்தும் 

வாமத்து ஈன்றாம கோரத்தினு - நவையற்ற புருடத்து மாசமமொ cone 

வைக்து சல்சயீ சானத்திலே, பீடுதரு மெட்டுமுறை தந் சவற் மிடை ீசொல் 

பெருமைபெறு மருமை விதியிற் - பேசரிய பூசைசிவ சோசஈரியெ னப்புரி 

தல் பெற்றிலேன் மற்றடி. யனேன்,ேயயெர் குலத் தலைவன் மெய்யள்பு பூண் 

டிலேன் வேட்டொருகவர் மாட்டருளி ஞான், மீசகொ ளொரு புடையொப்பு 

நோச்வைச் தனைசாற்றின் வேண்டல்வேண் டாமை யிலையா, லாடுநின் பால் 

வேறு பாடொன்றி லாமையா லபிடேச மாடி யருளே - யறிவுற்றெ னங்சை 

மலர் செறிவுற் றமர்ச்சவிறை யபிடேக மாடி யருளே.?? என்னும் திவப்பிச 

சாசசுவாமிகள் இருவாக்கானும், திருக்சாளத்திக்குச் தென்சைலை என்னும் 

திருநாமமுண்டென்பசை, ('சோடலிழ் கடுக்கை வேய்ந்த சுடர்மணிச் aig.



௨௨௪  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

கை பைலா - யாடா வுருவச் சண்ணற் சயிர்திர இசையின் வெள்ளிக் - சோ 
வெர் வராரின் றன்.ற குருமணி யருவி குடி - நீடிய குடிமி மேரு நின்றதங் 
spore aCe,” cana io, 'அன்றுசொட் டுலக மேத்து மண்ணலங் களிற் 
றுச் சாடு - மன்றறென் கைலை யென்னும் வான்பெயர் பெற்ற தம்ம-பொன் 
றலி லதன்ச றப்புப் பொருபுல னர௨ வேர்௮ - நின்றசன் னாயுள் காறுகிகழ் 
தீதினு மூலத்சற் பாற்றோ.” எனவும் வரும் €ீகாளத்திபுராணச் திருவிருச் 

தீங்களானும் தெளிக. (௪௪௮) 

குளிர்கூ ரருவி,ர் சென்சயிலைந் கோமாற்கில்ல மெனப்பாடி, 

யொளியார் திருமுன் விடைகொடு?பா யொற்றி யூர்கைப் பற் 

அினராய்த், தளியா லயங்கள் பல2பாற்றிச் கண்டா மனாக்சாட் 

டொமொட, வெளிமா மலைகள் கலைஞான வேலை நிலவப் பதி 
போக்தார். 

(இ-ள்,) குளிர்ச்சிமிக்ச அருவி$ர்பொழியும் சென்கைலை என்னும் 
இருச்சாளத்திராதரு ஈர, '*இல்உம்,” என்னும் மு,சலையுடைய திருப்பாடலைத் 

இருவாய்மலர்க்சருளி; பரஞ்கேதியாராகிய அ௮ச்திறாக்காளத்திராசர் சந்ந்திக் 

கெதிரில் விடைபெற்றுச்சென்று திருவொற்றியூரென்னும் தலத்தைச் சேர் 
வதற்கு நிச்சயித்தவராகி, இடையிலேயுள்ள மேன்மையமைர்த இரு வாலயங் 
கள் பலவற்றையும் துதித்துக் குளிர்ச்சியுள்ள சாமரைமஃர்களாகய சாட்டி 
னோ மாடங்களாகிய இறப்புற்ற வெள்ளிமலைகளும் சலைஞானமென்னும் 
கடலும் விளங்குகின்ற F608 8 சென்ுர்.-௭ - நு, 

இல்லம் என்னும் மூசலையுடைய பாடலாவது... இல்லச் துறந்து 

படிவர்த போதங் இரர்துநின்ற - பல்லுங் சறையற்று வெள்காயு மாயொன் 

நிற் பற்றுமின்றிச்-சொல்லும் பொருளு மிழர்து சகானர்சத் தூக்கச்சிலே - 
யல்லும் பகலு மிருத்திடு சென்சயி லாயத்தனே.'' என்பதே என்றும், இப் 

பாடல் அதற்குக் கூறியசன்று கைலாயத்திற்சே கூறியதெனவுரைத்து, ஈற் 

றடியை அல்லும் பகலு மிருப்பதென் ரோசயி லாயத்தனே.'” என மாற்றி 
யம் கூறுவதுண்டு, ஆயினும், திருக்காளத்இக்கு, பத்தும் புகுந்து பிறச்து 

வளர்ந்து பட்டாடைசுற்றி - முச்தும் பவளமும் பூண்டோடி யாடி முடிந்த 
பின்பு - செத்துக் டெச்கும் பிணத்தரு கேயினிச் சாம்பிணங்கள் - சத்துங் 

சணச்கெள்ன காண்சயி லாபுரிச் காளததியே,”? என்றும், (பொன்னாற் பிர 

யோசனம் பொன்படைசக் தாற்குண்டு பொன்படைத்சோன் - றன்னாற் பிர 
யோசனம் பொன்னுக்கங் கேதண்டச் தன்மையைப்போ - இன்னாற் பிர 

யோசனம் வேணசெல் லாமுண் டூனைப்பணியு - மென்னாற் பிரயோசன 

மேதுண்டு காளச்தி யீர்ச£ரனே,” என்றும் இவைபோன்ற ஏற்ில பாக்கள் 
இருவாய்மலர்ந்தனசென்று வழங்குனெரனர். காளத்தியினின்றம் மீண்ட 

* திருவெண்காட்டடிகள் இடையிலுள்ள தலங்களைத் தரிசிச்்துச்சொண்டு இரு 

வொற்றியூரை யடைந்து, அங்குள்ள சாமரைகளென்னும் காடுகளையம் மாட



அற்வறச்சருக்கம் 2.2. JB) 

வ்களொன்னு ம் வெள்ளி மவ oft ty ny கவைஞானமென் னும் GL மய மகண்டன 

சென்றபடி, வெளி எவாற்பாலலு எதக சோம்கி வெ யென நன்று. 

* on ச் a) டி a 

அடியார் திரளல் வயிமீஷக்கி யடிக Ny HbI wonaous Hav 
7 a) my ce 

eH வீருமா விடி விககும ய் த் மதுற CAT Lf Tit punstl ib ap 

* d ரு . ’ 

isa tg. WT டியவொ லம் மூ. மனிப (பனி 2 Ce Bel Lp ots ig. 

அ] . * * 

ஈடியா நீற்கு நாகாகக நூன்ப பாரு TMB oT AY. 

(இ-ள். திருவெணகாட்டடிகள் அ்சலதன்சணுளள அமா 

கூட்டர்தைத்தரிகிக்நுசு /பாசேசப்பெரு மானுடைய அழ ௮டி ததாமல ரகலை 

த துதித்து, ஒழியா* இரளாயெ அஞ்ஞான இருளை உழிபப்சகும் மாட a §) 

களையும் திருமதில்களையு। கோபுரததசையும் ஈ ணங்க, ர ருவெண்பைது பூசி 

யிருக்கும் கெள்விய தடி மளிமையுடைய பியா? சப்பெருமானது மேம 

பாடுற்ற ீர்ச்தியைச சது, நடனமாக்கினற நாதாந்த தில் விளங்கும 

மெய் எஞானப்பொருளாகிய இயாசேசபபெருமான் இருமு bey Ht 4 

எ-று, 

அர்சலச்சின்கறள்ள மாடவிதியையும் மகலையும் கோபுரத்தையும 

சரிசிர்தோக்கு உடனே aig iam கீவர்த்தியாசலாலும், அவைகள் னி 

விளக்கம் உரவெனபதீடலாது பிரகாசியனெற மாறும, விடியா விருக wll ip 

விச்ரும வீரி மரிற்கோ-ரம?” என்றும, சிவபெருமான் திருமேனி மூழுல் 

தம். திருவெண்பமீறணி நு. மிஸிரலதால், * பொடி யாடியமவொண்டிருமே 

of.” scr ph, SF 5 1m Oma pmMoys மேம்பட்ட காததது வத்ல uy 

GLE பர்ன்று Ch Cer தீபாபாடலம புரிபவராமலின், ப முயா ர்ர்ரூநா 

தாச பூனப்பொரு ௭.” என்ரும் கூறினர். அற தல இன்கணுள்ள் வீறு 

மதில் மீகாபுரம் பன்றுமிலைைளே அஞ்ஞான ததைப் போமருசிற்குரியன 

மென்பரை, “லாவியெலாச் தீராத மணலெலலாம் மெண்டமீற-காவணஙக 

ளெல்லாங சணகாசர் - பூவுலக! - லீது சயலோக மென்றெனே பெய்த 

தவத்தோ - ரோதும் திரமொற்றி யூர்!” என்றும் இருவெண்காட்டடிகள 

இருவாச்சானும், இருமேனி முழுவதும் பமொெலேண்ணீறணிகதுளளார் சிவ 

பிரானென்பதை, **9மய்யெலாம வெண்ணீறு சணண்சச மேனியான் 

ருடொழாதே - யுய்யலா மென்போண்ணி யுறிதாக்கி யழிசம்சென் லுள்ளம் 

விட்டுக் - கொய்யுலா மலர்ர்சோலைக் குயி௰கூ வ மயிலாலு மாரூரரைக் - கை 

யினாற் ரொழாமொதிர்து கணியிருக்சக காய்சலாக்சத சள்வனேனே.” என் 

னும ஆளுடையவாருகளி ot BOM ANT ELT “YL நாததததுவச்சையுங் கடகறு 

கின்று ஞானானா சக தாண்டவம் புரிபல ரன்பதை, 'அண்டமுமாய்ப் பிண் 

டமுூமா யளவி லாத வாருயிறாக் கோருயீசா யமாகசா யாகிற்- கண டவரார் 

சேட்டவசா ருன்னு ஓன்னைக சாண்பசலா லென்னறிவாத காணப் போமோ- 

வணளெப மணிமார்பன் புதலவ மேளோடு மனைவியொடெ குடியிருந்து வனங் 

இப் போற்றும் - yor hs பார்கிணினா சாக்த மோன போதாத ந டம்புரி 

யும் புனித வாழ்வே.” என்னும் சாயமாலார் இிருமாககானு முணாக (2௨0) 
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குருவா ப வ௩கன குதைா தக முலற பறம சொழு 
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(4 த் ம் h © 08} , aye 1117 யுவ! 146 If VT uta Te Lj LI (iPod! மைய 
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ப டய 

(௫ ர) எசிரியராட ope rma? அடமே மடய ருறைபாடிகளை 

Qu pasereli oem tvGa ! நாபமகலை Won min உரையனசண 

Warr ce Oana § Uwne toa u | oo fun i any rng அ] மேறுடன உடு. 

நீயா. ரா) பெகுையாபாச தேனே! த) மாசவு௦ ௮௬௦ மாகவம 

உருஒருவ்ராராவும os! wa rl »f 1 (bm plus மம COTE (ny (a9 நீ&தியும ஒருப 

வடர! AY wien o ul dt Array o ம்ப; ரூ wile போராறும மணம 

வாய! ச மாரவை போியாறம். வய புராரா.. ஏவு, 

Quai ணாராராரடயுமடேருதித வாயும். ப பிற கேவாகா 

கலி, மாட நி பாராபுபிய உரமைமானயபோபுப பாய புடரும்குஉமிததல 
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வமஎனவும முபபாறரம ருபபாபை! டஉரா பம, ம முவாயறுவாயுர௨ 

வாயுலாடாடிய நுனறுறயபொருவிகருவாட To mM டி முன்பு மருதிவாண 

G) n a Coy at er hia 871] விய (ட் oO 1/2 உ 801 MM ப் ர்டாரறாக போஜ, 

இப்போது அுுவாரிபறி ஈடிமேஈ வேண்டியடாஎற மடமலர்னறு பாலிக 

மி ட ou une if ட்ரம் a COL LE CEO ( gad ela On Y Ga ஈபடாதோ 

அபோ சரம vofr On 9 மடியேறுயிர வேற லனா படி உயர. கள 

ளுயிரா யமா கரமே ெட 7, * சட லாம மரயீரவாய மருவாய 

மலாபடமாவாப ஏ) 2உ%ரிரா. மா யீ ஒருயிராய வீளாகுால 
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ம (௨௧) 

பேரறி பேடி சாமிபனேப பொருளாயச சொண்ட வழு 

ளம பலி, யாற்றி வலிகூா முகங் படி யட குஞ் சடையா 
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ம ற் 13 பொல்லா இ ர லம ரகு 1 al yom 7 ae pe * PIM MO? er ecr ப், 2 SU lo! ai றாம் பலமாக எனப் பரவிய கற்றார் 
உ ப உட ரச 

a! at wT ee ச் chee & ct. Vg. ய் மட யி aura டய மணா fq ம் a eat a ம oot aie 2 on ர் (மி Lod ட் ்் Or 

a 4 ட . க ர ச ‘ « . . 

ட். யடாருஞ் சடையாய.” என்றபடி பேண் டுவி பிக Sy Sa ற ஈழலாமா 
ர நோ 

7 உட்டா உட் ர ரர எ க 
me விட் ம. CF ந் னி நப பாண்றிராமல் @) ay ரர பப்டையா் போரு hay (alg eee பார், (7 ப 

17 ற்றி யினியாயினு முனைப்பொற்செய்வாம்."' என்றும். இடிபெருமான். தாறு 

பவளம்போன்ற நீறமுள்ள மணியின் மீது ெறாவேண்டமை ரவணிர பிரச் 

நிலின், “நீற்றின் பள பளி வரிணி நடமா ழே.” எண்றும் பறி. 
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பொறை அடக்கம் கொடை. தாய்சக்ைநமூதலிய பெரியோரைவழிபடிகல் 
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ஜோகையர் மாயையிலே - செல்லாமற் செல்வக் சரலாய் சிதம்பர தேடிய 

னே.” என்னும் இருவெண்சாட்டமானள். இருலாக்மானுமறிக. பிறப்பிலரிக 

ணம் - பூறத் கிவம்கண ம் உடலிலம்மணாம் அகத் va wood wre மறவககைப் 
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பத்து மூன்றள - பலப்ப டது மூசற்படு பக் தயும்-புலப்ப ௫68 நமக்ருப் 

புகலுவாம்.” எனவுா, புறதிதிலச்சணங்கள் - / - திருவெண்ணீறு உருச் 

கம் என்னும் இவைகளை த் SM) GB - குருவைவுிபடல் - இல்பி ரானைத் 

துதித்தல் - சிவராமங்களை உச்சரித்தல் - சிவபிரானைப் பூசித்சல் - சிவசரு 

மங்களைப் புரிசல் - ச௨புசாணங்க கக் ரவணிந்தல் - சிவாலயஙகளை த தரி 

சத்சல் - வெனடியாரிட ச்ரன் றிப்புசியாமை - சிவனடி யார்க்கசல் என்பலைவ 
- - ல தக் ற mg களே, இரசனை, வரப் பூதி யருத்திர emir eset - புி்ப பூணல் ரர



௨௨௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

வரைப் பூசித்ச - லாரைப் பாட்டி னரனைப் புசஈமுச - லிசர்க் குள்ளசான நாம 

மியம்புதிம்."” எனவும், எரசை மீச னருர்சனை யோம்புத - ற்கி ரகவ 

தன்மம் புரிருதன் - முர்பச யோனகசை கேட்டன் மூறைமையாற் - புதி 

கூர்ந்த. லயம் பற்றால்,” எனவும், “ess பச ரிடதசல 

தோரிடர் - துய்த்த ணீத்சலக் தொண்டரிற் ரொண்டராய்ச் - சித்த மன் 
புற வீரன்முன் செப்பிய - பத்து மீங்கெுவை காணப் ப௫திரால்,” எனவும். 

உடவிலச்கணங்கள் - சிஙபெருமார் புகழைப்பேசுந்தோறம் சந் திசகுந்சோ 

அம் சண்டம்மிம்மூதல் - சார் தடிசதல் - சரீரம்நடுங்குசல் - உரோமஜ்சி 

விர்த்தல்-ரு ருவேர்வுற சல்-நாச்சமுசமுத்சல் - ௮ எந்தச்சண்ணீர்சொரிசல் - 

வாய்விட்டமுதல் - பரவரமாய்சசன்னைஅபர்சசல் என்னும் இவைசளாம், 

இதனை, 'மதாண்டர் மெய்யிற் நலஙகு மிலக்கண-முண்டொர் பஈசென் று 

Oras துமாக்குறுங் - முண்டை wuts) Bae கூறுங்காற் - சண்ட 

மூற்றொரு விம்மிதங் காட்டுதல்." எனவும், ஏத்து மெர்தை யியற்லக 
யுணர்தொறு - நாத்து டிர்செழும் பாமை ரகைப்புறம் - பூத்த முத்தத் 

அுஉர்தல்வி பூரிகொண் - டார்தத ணிாஈரன் னங்கங் குலுஙகுசல்.'? என 

வும், “மயிர்ப்பு றம்புமா இரதி ரன முரற - Suisse moar wero 

விளம்புராப் - பெயரி டாமையா னரசப் பெருங்கணீ - ரயற்ப OF gov 

வாய்விட் டமுதலே.? எனவும், பரவ சஉாதின ஸாடிப் படர்சடை - யரனு 

ளப்படத் தனனை யயர்க்குதல் - விரவு பத்தும் விடுத்தாரைச் சோமிவை - 

வரு னித்தலை வீர்மனக் கொள்விரால்,”” எனவும், அசத். லெக்கணங்கள் - 
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மானத பூசனைமைம்ஈ02-களதச னைதாளை யொன்றரொனக் காண்ரு2ல்,”" என 

வும் வரும் உபசேசசாண்டத் Bao" waaay செளில, க௩கைபல 

முகங்களாசப் பாலிமச்சசென்பரறைபும் ஒசர் சிவபிரான் திரு மூடியி லடச் 

இனெொன்பசையும், “அயிர நறுகோம பவரிமுகம் படைசதயாண்டும் - பா 

யிரு நீத்சமாகிப் பரவல மதுசண்டஞ்ச் -பாயணு மயனும் வாணோர். மன்ன 

௮ம் பிறரும்போந்றி..மீயயர் கயிலை ஈண்ணி விமலனை யடைந்து தாழ்ந்தார்."” 

எனவும், “என்றலு ஈக டோற்ற மியம்ப்யெவ் வுலகு குழ்போய்-நீன்ற 

வந் நீதாந் தன்னை ரினைத்தவ ணரைத்துகாக-ஜனொன் றசன் வேணி மேலோ 

ரரோமத்ி னும்ப ருய்ப்ப- மன்றல் கமலக் தோனு மாலுமிம் இரனுஞ் 

கொல்வார்.” எனவும்வரும் கந்தபுராணக் இருவிர ச்சங்களானும், சவ 

பிரான் இிருமேவி பவள ஈர ௩ாடை சசென்பதை, “'வனபகள வாய்திறந்து 

வானவர்ச்குர் தானவனே யென்தில ராளாற் . சினபஉளத் இன் டோண் 

மேற் சேர் ிலங்கு வெண்னீற்ற னெனகின்றாளா-வனபவள மேகலையோ 

டப்பாலைக் பப்பாலா னென்கின்றாளாற் - கனபஉஊளஞ் சிந்தங் சழிப்பாலைச் 
* க ௫ * ந் டு ௪ ஓ 9௫ ப்ட் ப் ௪. n ரி . 

சேர்உவானைக கண்டாள் சொல்லா! எனவும் ௮ ரடையகரசுகளி னருள் 

வாம்ம்றுமுணாக... போற்றி போர்றப்பெ 2, முல்லது வாழிய என்பது



துறவறழச்சருக்கம். ௨௨௯ 

ந் சு rt * . ‘ a 4 ௩ வாழி என நின்றாற்போல, போற்றிய என்னும் Swe? sree Sor uot 
ஈறுகெட்டுப் போற்றிஎன நின்று எணி௫ுமாம, Curr Ba ன் வருவ க, 

Coat ent ‘ . , . த 
எக்சாம். போற்றி யெமைபபுாஃக மிர றிலா போற்டி யெல்வுலகுர் - தர் 

சாய் போற்டு யென்பசைகருர் தாரம் Cured ,மியனெசிர் - வர்தாய் 
ச yee ௩ . ௩ ட ‘ 4 ௪ போத்றி யுயீர்்குமிராய் வருவாய்போற் றி சொண்ட ஈன் - இர்தா. மூலக் 

தீர்ச் சருள்புரியுஞ் வனே போற்றி பேற்றியயே,” என்னும் உபசேச 
காண்டத் இருவிருச்சக்காறுர் செங்க, (௧௨௨) 

என்றென் றரளின் இிறம்்2பாற்றி யெல்லா வள்ள AL Geol) தினைப் 

மன்று ளரடி. யெமச் ச்ரளு மாணிமா on irc sions as ப 

நின்று போரம்து வல்ஞரூழ்ச்னு சிரம் உறி மகிழ்க ரு Bb Bod! (ng 

தென்றல் வந்து Hh GIA S இருவர ழும் நழக ஷா. 

(இ-௬.) இங்வண்ணம் பற்பலலிச௩சளாகர் இருகருரின் ஐள்மை 

யைத் து9ிர்துத் இருவுள்ளமுழுவதுமுரு ரர் சோர்வடைய, அமபடத்திற் 
ரூண்டகம்புரிக்து எற்ாட்குச் இருவரு உ பாஸி பொற மாணிரகபென்ணும் 

மணிபோன்ற அியாஃகசப்பெருமாரூடைய வருவடி பிற ணம் இருமுன் 

வெருகேரம நீன்றுசொண்டிரு। ந மா குமின் ம மிண்டு ற்ருவாலயப தை 

மும்முறை வலம்வர்து oS absaypmyd of Jue gw, தென்றாகாறிறு 

வர் ஐ சுக்கரகுர்ச்சிகிவாமிகளைச் பருவாபுருசகு அழைத்த ஊராகிய அத் 

இருகொற்றியூரில் வ்௱றிரு aboot Moat ரர, 

இியாசேசப்பெருமான் இிருடமரகிதலாலும், சம்ரிடர்கவர்த புல 

வரிருவருக்கும் மாணீககம் பரிசாக gen பையாறும் இமையம் சண்டை. 

யம் விளா குரான்? *“மன்றுளாடி Quin ra meg ucalluoremharu,” என்றும், 

சுந்தாகூர்ச ரிஈவாமிகள் தருவொர்மியூய்ல் a 6 O56, Boye TH மோன் 

நற்காற்று மிசர்சக்சு வசஈ தமாலம் ௨௩ மையின் ௪௬ ரோ ரதிசவாமிஎட்ரூ,5 

திருவாரூர் வீதிவிடங்கப்பெருமாணுடைய உற்சவம். மாபகக் பரவா உட 

னே கிருவாஞூர்க்குச் சென்றனரா கவன, “(ப ன்றப்லா து அக்தரரைத் இரு 
வாரூருச் கழைத்தவூர் ” என்றும கூறினர். தியாசேசப்பிடருமான் சம் 

. . ச (ne 
மிடததுஉர்த புலவயிருவர்ககு மாண்ந்சகமணி wie gor 7 aren g, “அரச 

னுக் சென்றுவைச்ச வரசன மொன்றுங்கொண்டே - பரமரா்முன் வைத்த 
௪ > + 8 . a (ச) ற் ங் லோடுங் சவிஞூந மதனைப்பார்த்தார் - திரமுற விஃ்சேவேண்டு மெமச் 

கெனச் செப்புர சால - வரமுட சானையார்கையீல் வள்ளலீஈ தேமறைந் 

சான்,” என்னும் இருவொற்றியர்ப் புசாணத் இிரவிருச்சச்சானும், சென் 
. ச a . . க * (4. . உட 

ஈல்வந்து சுந்தரவாத் இருகாரூரும் sags FO pon mos, பொங்கு மிழப் 

பொதியமலைப் பிறர் தபூஞ் சந்தனகதின் - கொங்கணைந்து ஜூரிர்சார லிடை 
உட க ப க + ம் ச 

வளர்ந்த கொழுர்தென்ற - லங்கணையத் திருமாரூ ரணிலி யழக ரவர் - 
மங்கலநாள் வசக்தமெதிர் சொண்டருராம். வ.௰ஈ௩னைநதார்.” என்னும் 

அருண்மொழி சேவாமுதவாமசானு மறிக, (௧௨௬)



௨௩0  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

LOLI GB) லப லியற்ராத மணிர்சகங் BD i wo அ துபோய் 

விப மிருகா னடர்தார்க்கு விருக் தாய் வரத வெண்காடர் 

சுய ஸணியகட் கணிகையர்காற் கமலச் சிலம்பி ஜெலிமலியும் 

பயன ரொற்றி யூர்பற்றிப் பதிகொண் டிருக்தார் படிபோற்ற. 

(இ-ன்) சேவதச்சனாலும் பிரமனாலும் சிருட்டிச்சகப்படாத அழச 

மைந்த சங்கிலிநாச்சியாருச்சாகத் தூதுசென்று, அற்புசமாய இரண்டு 
மூறை நடந்சவரான மாணிக்கத் தியாசேசரும்குப் புதிய அடியராய்௨ந்.த 

இிரவெண்காட்டடிகள், கயல்மீன்கள் லெட்சமடைந்த சண்களைப்படைசத 

கணிரையர்சளின் பாதங்களாகய சாமரையிலணிந்துள்ள சிலம்பின்சச்சம் 

விசேடிக்கின்றதும் முத்நிப்பயளைப் பாலிக்குர் தன்மையுடைய மாகிய இரு 
கொற்றியூஸாத் தமக்கிருப்பிடமாசச் கடைப்பிடித்து உலகத்தார் துதிக்கும் 

படி. வீற்றிருக்சனர்.--௪ - று, 

சிவபிரான் சுந்தரஞூர்ச்கி சுவாரிளுக்சாகதச் திருவாரூர்ப் பாவை 

நாச்சியொரிடத்தும் இருவொற்றியூரச் சங்கிவிசாச்சியாரிடச் தம் இருமுறை 

அறு நடர்தாராசலின், :'தாகபோமய்வியனா மிருசானடந்தார்க்கு ” என்ற 

னர் இதனை, :;சண்மல ர௬ம்பொ.நிற் றென்சமலே சர்க்குச் சாத்துகின்ற - 
ஸோண்மகர் சொன்மலர்க் கொல்லாது போலுமற் ரோர்புலவன் - பண்மலர் 

சாத்திப் பணிசசாண்ட வாபச்சை மால்சிவந்த - கண்மலர் சாச்தியுங் காண் 

பரிதான கழன்மல?2.'' என்னும் குமரகுருபர சுவாமிகள் இருவாக்சானும், 

:படியிலா நீன்பாட்டி லாரூச ஈனிவிருப்பன் பரம னென்ப - தடியனே 

னறிர்சனன்வான் ரொழுமீச னினைச்தடுச்சாட் கொண்டு மன்றித் - தொடி. 

யலா மென்கசைமட. மாதர்பா னினக்காசத் தாதுசென்று - மிடியிலா மனக 

டொறு மிரச்தட்டு மூழற்றமைபால் விளங்குமாரே,?” என்னும் வெப்பிரகாச 

சுவாமிகள் இருவாக்காறுந்தெளிக, இருகாற்றூது சென்றமை, சங்கிலிராச் 
சியார்ச்சாகவே கொள்ளினுமாம். (௧௨௪) 

ேலறு, 

இருகில மடை யென்ன வெடுத்தவா சிரியச் செய்யு 

ளொருபது மொன்று மொற்றியூர்க்சொசை யெனப்பே ரிட்டுச் 

இருவிசைப் பாவாப பாடிக் கெளியொளி யுளமவி எங்கப் 

பெருகிலை யுடையா மின்பப் 2பேறெலாம் பெற்று ளாரே, 

(இ-ள்.) “*இருநிலமடந்தை," என்று மூதல்சொடங்கெஆூரியப்பாச் 

கள் பதினொன்றையும் இருவொற்றியூர்ச்சொகை என்னும் இருகாமம் சூட் 

டித் திருவிசைப்பாவாகப் பாடியருளி,செளிகயவோடுகூடிய ஒளிமயமான அறி 

வுவிளக்கமடையும்படி. ஞானரிலைமையுடையவராகிய ௮ச்திருவெண்சாட்டடி 

கள் பேரின்பப்பேறுகளெவற்றையம் பெற்றுக்கொண்டனர்.--௭ - று, 

இத்திருவிசைப்பாஃவ ஒற்றியூர்த்தெர்கை என்றும் ஒருபா ஒருபதென் 
அங்கூறுவா, இச் இரவிசைப்பாவினுள், மூசலாசிரியப்பாவிலே சிவபெருமா



அறவறச்சருக்கம்: ௨௩௧ 

னுடைய 8ஷ்களசொருபச்தை௰ம், இரண்டாவது ஆஅடரியட்பாவீலே ௪௪௭ 
சொருபத்தையும், மூன்றாவது ஆசிரியப்பாவிலே, அப்பெருமானுடைய வீர 
ட்டங்களெவையும் அவரின் வேறன்மையின் அற்றால் அவர்க்கோர் புகழ்ச் 
சியின்றென்பசையும், நான்சாவது ௮ூரியப்பாவிே ல, அப்பெருமானிடத்தே 

பிரமன்முசற் பி*லிகைவமாயிலுல் எ சர்வான்மாக்களும சோற்றமும் ஒடுக் 
கழுமுறுதலின் அவ்வாறான தோற்றம் ஒடுக்கம் என்னும் இரண்டின் லைமை 

யும் தேரீர் திருவருள் பெற்றோரே யணர்வரென்பதையும் ஐக்தா௨து,ஆ9 
ரியப்பாவிலே,௮ப்பெருமான் ௮ன்பர்கட்கணிமையாயிருத்தலும்உன்பர்கட்குச் 

சேய்மையாயிருக்தலும் உணர்ச்தகர்மட்கே இல் உடவி லபிமானம் விடுமென் 

பதையும், ஆறாவது ஆசிரீடப்பாவி ல, அப்பெருமானுடைய திருச்கோலமொள் 

கொன்றும் அவரே இறைவரென்றுணர்த்த Querue gud, mprag 9 Ad 
யப்பாவிலே,அட்பெரு மான் ௮ணுவுக்கணுவாயும்மகத்துக்குமகத்தாயும்விளங் 
சலின் ௮வது பெருமைகூறுவோர் மாட்டாமையாற் சுருட்னெல்லத Cop 

வகையாற் சுருங்காடென்பசையம், எட்டாவது அிரியப்பாவிலே, சரீ ரமென் 
னும் கடவில்வீழ்ச் து கரைகாணாதுழலுமிவார் ௮ப்பெரு மானுடைய திருவடி. 

யென்னும் புணையைப்பற்றின் மூசிக்கராயை யடைவரென்பசையும், ஒன் 

பதாவத ஆசிரியப்பாவிலே, அட்டெரு மானே இருவருள் சரந்து௮ன்மாச்களின் 
பக சபாசங்களைச் களையினல்லது கவேற வகையாற் பர்ச பாகற்கணீங்சாவாக 

லின் சுவையொளி்யூயோோசை நாற்றமிமன்னும் ஐந்தனையம் அப்பெருமான் 
இருவடிக்கே யற்பிதமாக்னேனென்பரையும், பத்தாவது அரிரியப்பாவிலே; 
அப்பெருமானைச் துரிததலில்விதமென்பசையும் வளகஈங்யருளினர். இல்வா 
சிரியப்பாச்கள் பதிஜனென்றென இக்நூலாசிரியர் கூறியிருப்பிஷம்இப்போது 
வழங்குவன இப்பத்சேயாம். இல்வாறடைவுபட இத் சிருவொற்றியூர்த்தொ 

கையைச் திருவெண்சாட்டடிகள் திரு வாய்மலாச் தமளவில் அ௮வருக்குப்பேரி 

ன்பரிலைமையெய்திற்ரென்பார், “செளியொளியுளம் வீளங்கப் Quad te 

யுடையாரினபப் பேமிறலாம் பெற்றளார்.” எனக்கூ நினர். இல்வொற்றியூர்த் 

தொகைக்கு ஒருபாஒருபசென்னாம் பெயரும் வழங்கெந்திரு த்தலின், இந்தூ 

லாசியியர் காலத்தும் பசுனொன்றாகவே யிருக்சமைகொண்டு, Somug மொ 

ன்று மொற்றியூர்த்சொகை,"' எனம்கூறியிருச்சல் வேண்டுமென்றும், அவர் 

காலத்திற்குப்பிறகு ஒராசிரியப்பா இறந்து விட்டசென்றும் கூறுவாருமுளர். 

பெற்றவர் இருங் மூடித் திருநீற்றின் பெற்றி முற்றுக 

கற்றவர் புரங்கண் மூன்றுங் கற்றவர் கருத்துட் கொண்டு 

செற்றவ ரடிகள் பாடித் தினக்தொறு நியம மாற்ற 

dos Gio arpa லுண்மையிக் இயம்ப ஓுழற்2றன். 

(டு -ள்.) இப்படி பேரின்ப நலைமையெய்தியதிருஷெண்சாட்டடிகள் 
இருவெண்ணீற்றை யுச்தாளனமாகத் தரித்தக்கொண்டு, இிருபெண்ணீற் 
நின்மேன்மை டெ.வற்றையும் உணர்ந்த உர்மளாஇத் இரிபுரஙகள் மூன்றையும் 

மூன்றுலசங்கஸினும் செலுத்தச் சேர்? தவர்களாகிய அசுரர்களின் எண்ணத்



௨௩௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

தைத் திருவுள்ளங்கொண்டருளி, அப்பு ரங்களைச் த௫த்தருளிய தியாகேசப் 
பெருமானுடைய திருவடிகளைத் துதித்து, நாள்தோறும்சமது நீயமங்களைப் 

புரியச்தொடங்கர், அவ்வாறு செய்யதழுணிர்த மார்ச்சச்தின் நிச்சயத்தை 

இவ்விடத்திற் கூ.றச்தொடங்களேன்...௭ : று, 

இரிபுரங்களையுடைய geoter செவபச்தியின் மேம்பாடையகர் 

சளாடியும் சமதாற்றலுச்கு மேற்பட்டதருக்குடையவர்களாக இருர்தமை 
யணர்ர்த சவபெருமான், அவர்களுடைய சதருக்கை யழிக்கத் இருவுளங்கொ 

ண்டு, திருமாலையழைத்து அவ்வசுரர்களின் சவபத்இிகிலைனமயைச்கெடுக்கச் 

செய்த பிறகு அத்திரிபுரங்களைத் சதெதருளினராசலின், “*திரு£ற்றின்பெற் 
நி முற்றுங்கற்றவர் பு.ரங்கண் மூன்றுங் சற்றவர் கருச்தட்சொண்டு கெற்ற 
வர்.” என்றனர், இதனை, “மாயன் மாயையி ஸிருங்கடற் படிர்செழா வாளெ 
யிற் றசுரர்ச்கன்-றேய சணகளுர் திண்டாற் புயங்களு மிடந்துடி.த் சன வன் 

னோர் - சேயி ழைக்குல மங்கையர் மங்கலங் சுழன்றன சிறைகச்காக - மாய் 

கொடுஞ்சிறை பிணங்டிவீழ்ச் தெழுவன முன்றிலங் சணமெல்லாம். "எனவும், 

இருப்ப வெண்ணிறச் தப்பிடைப் பெருங்கன லடுச்சென வணிமூர- லுரு 
தீ. செந்தழற் கொழுர்துற வெண்ணிறச் தடலையி னொழிந்தற்ற - திருதது 
மாணிதிச் செல்வரா யிரப்பவர்ச் களிக்துராச் தீயோர் தம்-பெருத்த செல்வ 

ரீச் தொழிர்சென மடிக்தவப் பெருநகர்ப் புரமூன்றும்." எனவும்உரும் உப 

சேசசாண்டத் இருவிருத்தங்களானு முணர்க, (௪௨௪) 

ஈம்மிடை மருத நாத னற்குரு வாகி வந்து* 
தம்பொரு டனக்குத த௩த உண்ணளிப் பெருமை யாலே 
யம்பொனஞ் செழுச்தி னா முருகிய மங்கள் செய்வா | 

சம்புவை யொழியாப் பூசைச் தன்மையு wupwy p Crwainrdy 

(௫-ன்.) ஈமது திருவிடைமருதநாதர் சிறந்த ஆசிரியராகச் இரு 

வுருச் கொண்டெழுக்தருளி, சமது ஞானமாகிய உணமைபபொருளை,த சமச் 

குப்பாலித்ச மிச்ச திருவருளின் பெருமிதத்தினால், அழகிய பொன்போன்ற 

சிறப்புவாய்ந்த திருவைந்தெழுச்தக்களாலும் அருமையான நீயமங்களைச் 
செய்பவராய், வபிரானை இலடவிடாது பூக்கும் தனமையனையும் ௮ 

திருவைர்செழுச்துச்களாற்றானே இயர் .றவர்.--௪ - று. 

சிவபெருமானே அூரியசாகத் திருவுருச்சொள்வரென்பது, நூற் 

றுணிபாகலின், *சம்மிடைமருத நாதனற்குருவாடிவந்து.'” என்றும், சிவ 
பெருமானுடைய ஞானமே அழியாச்செல்வமாகலானும், அத்தகைய செல் 
வச்தையே ஞானோபசேசச்தால் ௮வர் தமக்குப் பாலித்தன.ராகலானும், “gw 

பொருடமக்குத் தந்த," என்றும், அவரவ்வாறு புரிந்தது ௮வரது இருவருட் 
பெருமிதத்சாலே யாகலின், ':சண்ணளிப் பெருமையால்.” என்றும், பொன் 
னானது எவ்வாறு ஏனையபொருள்களெவற்றிலும் மேம்பாடுற்றதோ ௮து 

போன்று இருவைந்தெழுச்தே ஏனைய மந்திரங்களெவற்றினும் மேம்பா



BI DU DET (hb bl. உட 

ற்றதாலின், “அமபொனஞுசெழுதத * எனறம, ப நிரு வ சொ த் 
Sree சிலப் ரன மானசமாபப செசதுவாதாசாமலின. சம்பு ஐவ 

யெ Uf wit பூசம் தன்மைய Lamy, DG FLA gO CT Di we. Not Pea 

பெருமானே ஆசி யராக ௮டிய௩மகாணகி உதக? பெசயதை, 4௨0 

we யதனில் ளை ஙகிம் பொவிமீய ம ிசளாபபயோடலாகு செரு மேட 

இறைவி TS HT OOH Hawg one & t Avot Meal மற இன்றி - கற 

மல சஈடியைப போறழி9ிர சாகச ந ய ரனனைப௱ mawn = coho m 

WTR a Gump பழ 7 முணியை ெருசி alig ge tou cemfloms™ el? TW 

ED 2 சமபசஃ 118) soll (ரவ சகா ம, Ba Qu LTO ரூ ot FF ofl Cf ழே 

அறியாச செயஙமமனபசை. 4) உாே ரிருவீனையுறா சேரா வி ரவ 2 

பொரு ஈசோ புடழ்புமிககாா மாட்சி "எனறு. ae arena ay, Dr som 

செமு?ே பனைபமு Ira sGura m Sey s மேமபம்_பென்பதை, *மஸரி ரி 

யைாசோராகி மறவா சேலா யமி பரி எள டே ணிப 

VeaGo yess gro வேடர் சிசருள விரத எப ளப 

மி, யாசம- புவிழமந ரர உட மீரா போறவ செழு வ மேலாம?”” 
. Qo . 
Gel GL 1 hod TUITE. My T என்ட Fase, 4 HAMID, (4) 00 0) F பி (தி 

IF FE IL Loar rus wed OF மானி சியி ப் டம் பதி GOI Lat 8, 2 யா 

எம பெருக கோயி ர டம் பாமயம - ௨ன்ரற பீராளூா பூ வாடசோ புர 

வாயிர- றெொள சபிதா. 853 இ5பியவ- சளப் பலவ b 

அங்காளா மணிமிலம்கே ero yw rics 7 o% oa ys Giselle, (1௮) 

° 6 8் 
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வளர்த் எல்ல Blo ys SLE CVs fot bob db fod (iy lh 
7 வ ர, 

றகர வமண டி 5 ஙக பணபெபபரி முகடு கிறு, 

(9 -ள) மாமா றற வயிர ரிஜிடசதும ஈர பிற இக்வா 1ர 

ர உடபாசயபமபம் ர டசதும் அகிருபபாசயபறபைகொணடிரு ௬ம் மமக 

சஉகும கேயீயஜிட சும Cran Froid tog 6 D TTI Feo Ty 0 NGF 

Lue , YIM Qo por ரியடபரிமினற சகலாஉதனதயே ஏனைய வத 

௨ ,*ளெவிறி கு ௨ அுசபபாட்டிடிபபோறையிள ங்க! அர ப்படாசமாசய 

௱பபங்களையு. கோகி விலமேமபாடுற்ற ஞான வொயிபேபற்று விரு 

மூ] கைதும் ௩ மத 

எனவே gana areas) ஜாமாதாவின al! 0D Gea ayiol wits M1, 

wave sero y சதபபாரயப௰யயிற புகுமபோதும, ௮வ்வாறுபுகு து ஆய 

குள்ள ஹாபிணடத ப, றறஙருமபோறும, கேவலம் / 2. லமெலனும மரபபு ரப 

பபுக்ளீ ஸி£சடபப oles காணடே எ1ு.3 மல, ஜெ பர்யெல பம சகலாவகு 

Gis eiom ay BO a பட்டு wi a ba sf போனி போற தையாகிப ம்ப 
5 
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௨௩௭  பட்டணந்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

யராய்விளங்கினர் என்பதாம் மறிப்பு நீனை ப்பென்னும் இரண்டும் மாறிமாறி 

ஓ ருவனவாகலின் இங்விரண்டுங்கடந்த ஈனவிர் ஈமுத்தி நிலையேஅப்பொருளை 

யுணரும் மெய்ஞ்ஜானஷவொளியா மென்றுணர்ந்து விளங்னெசென்பார்,*அள 
ந்கறி சகலர்தானே யதி சம்போன் றசமன்றாம் - உளங்களுக் சண்டுநிப்கி 
மண்டொளி கொண்டு ஈற்பார்.” என்றனர். மேற்கூறிய நிலையே உண்மை 

நிலையென்பதை, '*கேவல)ச்துங் காணக் கடையான் சர்க்தெழுர்த - வால் 

சச லத்துமணு கான்." என்னும் சித்தார்சதரிசன,ச்திருக்குரளானும்,?**(கேவல 

சசல மென்னக் களைச்செழு மாயைதன்னைக் - சேவல ஞானத்காலே கழித் 

தறி வாகிறிற்பாய் - பூவலம புரிர்சமாசர் புண்ணிய தீர்த்தமாட - யாவலா 

ய்.ச் தானமாதி யாகமாதிய விதாமால” எனவும்,''ஈனை ழிப்பி எதன்பின்னே 

நினையாமை பெழுமள்ழை - நீனைவறியா வறிவுருசா மென்ர எற்றி னயணிற் 

பாய் - மணிகரறி யானிகச மாறாத சுகோசயத்தைச் - தனியிருந்து காண்டி 

யாற் சசங்கடர்ச தவசதசோயே," எனவும் வரும் சுருதிசார விளக்கத் இரு 

விருதீதங்சளாலும்'? வினவிற் பரத்தையறி ஏற சற் சவத்தைபுலள் வினை 

மாறியே-ஈனவிர் சழுச்திரிலே வர்னப் பொருட்டிகமு நலனாகவே,"' என்னும் 

சவரனபோசச் இருவிருதஈச்சானுந்செவிக. (௧௨௮) 

அவத்தைக டணர்க வன்றி யையனுச் காக்கை யாக்கர் 

ெெ,க்கொழி லொவ்ளெ ழுத்தாம் வலிமச வடிவ பாஇப் 

பவப் பெரும் பிணிச ணிப்பார் பரவுயிர் தமக்கு ளாக்கி 

UTS Ga ayaa ஹாமீமே யாயின ரொற்றி யூர், 

(இ-ள். அவத்சைமள் எவற்றையும் நீங்கெசே யல்லாமல் சமற 

இிருமேனியையும் சிவபிரானுச்சர்ப்பித்து, சிவத்கின் கிரியை-ெமாமெ ஓங் 

காரச்சாற் வலிங்க சொருபமா௫, பிறவி யென்னும் மகச்சாகிய நோயை நி 

வாரணிப்பவராெ இிருவெண்காட்டடிகறின் ஆன்மாவை, திருவொற்றியூர் 

இயாகேசப் பெருமான் தமக்குள்ளேயிரு ச்திக்கொண்டு, அத்திருவெண்காட் 

டடிசட்குவேண்டி௰ சரீரம் தாமாகவே லீள௩கனர்.--ஏ - று, 

தீத்துவங்சளெவற்றையும் சணித்தணி நீக்டிம் சாட்டிமாச்சொமான 
சு னவொளியாய்ஈன்ற சமது திருமேனியையும் தியாகேசப்பெருமாறும் 

கர்ப்பித்து ஒங்காரமாகிய பிரணவத்தியறாலே சிவலிங்கவுருவுற்,ற Sar iBus 

இருவெண்காட்ட டிகளான்மால வத் இருகொற்றியூர்ச் தியாசேசப்பெருமான் 

தமர்குள அடங்கும்படி செய்துகொண்டு, அங்வான்மாவுச்கூரீய சரீரமும் 

தாமாகவே தோன்றினர் என்பது சருத்து. எனவே, சச் துவங்களை நியதிசளைர் 

சபோது அவ்வாறு சளைர்தகருடைய ஆன்மா ஒளிம௰மாய் விளங்குமென் 

பதம், அவ்வாறு சிவலிங்சவுசா௱போது அவ்லிலிங்சம் பரார்ச்தலிங்கச்டில் 

ஓடுங்குவதும், அங்வாரொடுக்கிய“டா உ அப்பரார்ததலிங்கமே அவ்வான் 2 

வீங்கத்திற்குச் திருமேனியாவதும் மூறைமையென்பசை விளச்கியபடி, என் 

ஊ,முத்தியடையுங்கால் சரீரமழடைகின்ற சிசஇகள் மூவவகயாம். அவை - 

உருவச்சித்தி நுறவச்சிர்டு உரவரலர்சிதகி என்டிவைஃளே, இவற்றள்,



துறவறச்சருக்கம். ௨௩ 

ஆரடைய சம்பிகளும் சழறிற்றறிவார்காயனாரும் திருமேனியுடன் இருக் 

ககைலைக் Oa ips தீருளியது உருவச்சிக்கியெனவம், YT OL WI Dep. BIT KG 

மேணி சிர்சபையிற் பாமாகாயமாசக்கலந்துரின்றது அரு உச்சித்தியெனவுட், 
அரைடையவசசன் சிவலிங்கத்தட் சலர்சது உருவருவச்சிச்சியெனவும் 

கூறுப. திருவெண்காட்டடிகளடைந்ச தும் இல்வுருவரு௨ச் சித் தியேயா பேண் 

றுணர்க. முத்தியடைவோர் திருமேனி மேற்கூறிய Manas Gg Gaon ov La 

தியல்பென்பசையும், இம்மூன்றனுள் ஏதேனுஞ் சித்தியடையவேண்டுமெ 

ன்பதையும், (மு.ச்தியிஒச் தேயமிசை மூவிசமாகு இத இயெ Dewy CaF ¢ Gar 

பே ரென்றுளாப்ப செர்தாய் பராபரமே.'" எனவும் “சேகம்யா தேனுமொரு 

சிச்திபெறக் வேன்முசிதி - யாகுநெறி நல்லநெறி யையா ப.ர ரபசமே,? பேன 

வும், 'உலகநெறி போற்சடல மோயவுயிர் முத்தி - யிலகுமெனல் டற்சீ லிய 

ல்பே பராபரமே.” எனவும் வரும் தாயுமானசுலாமிசள் திருவாக்கானு 

மூணர்க, (௧௨௯) 

வுவமிலாய் மணற்ப ரப்பி லொளிவெளி யிடத்திழ் பொம்து- 
ர் ‘ ° 

உ க . * ட ச. e . » oy . 

கவலுரும் சருர்கள் Hips GALT Gow oly was : 
உட சூழு 6 எடு . க * 

பவர்வீமா யாட லோமிம் பாடதறும் பயில Qi OM 

(டு-ள்.) அத்திருவெண்சாட்டமு.ஈளின் ஆன்மாவை ச்சமக்கு இருப்பி.... 

மாச்சிக்சொண்டு அவரையடிமை கொண்ட தஇியாகேசப்பெருமான் இன்வாறி 

ருக்க, இருவெண்காட்டடிகள் சடலின்சணுள்ள மண ற்பரப்பிலே விளக்க 

மள்ள வெளியான இடர்இிற்செழுந்தரளி, அவ்விடத்திலே சலக்கமற்ற 

ஆண்மகார்சள் சூழ்ந்திருப்பதை நோக்கி, தாமும் அவர்சள் தன்மையைப் 

பெற்றலராய் அம்மகார்கள் ஆகின்ற விசேடமான விளையாடவ்களோடு 

பாடலும் பயிலச்தொடங்கினர்.--௭ - று. 

இருவெண்சாட்டடி.ச ளான்மாவைர் சிலலிங்சமாக்கி அச்சிவலிங்கு் 

தள் இியாசேப்பெருமான் வீற்திரு)ச்தலின், :*அலருயிர் சமக்கில்லாச்கி 

யாண்டகாண்டகையார்.” என்றும், திருவொற்றியூரின்உணுள்ள சடற்களை 

யில் வெண்மணல்களைப் பரப்பிச் சறுபிள்சோாகள் விளையாடிக்கொண்டிருகி 

குமிடத்திற் நிருவெண்காட்டடிகள் சென்று, , அஈர்களுடன் விளையாட 

வும் அவர்களைப்போற் பாடல்கள் பாடவும் தொடங்கெசென்பார், உவரி 

வாய் மணற்பரப்பி லொளிகெளியிடத்திற் போச்று - கவலுருச் யய 

கள் சூழச் சண்டவர் தன்மையாப் - பவர்விளையாடலோடும் பாடலும் பயில 

லுற்றார்.” என்றும் கூறினர். பெரியோர்கட் இயல்பாகவே பாலர் உண்டத்தர் 

பசாசர் என்னு மிவர்களைப்போன்றிருக்கும் சன்மையு ண்டென்பது நாற்ற ணி 

பாகலின், தாம்சென்ற ஆண்டு Meru saree mag சிறுவர்களை சோம் 

இ அவ்வாறே தாமும் விளையாடவும் பாடவும் சொட ங்கிெனர் என்றபடி, பெரி 

யோர்சட் இத்தன்மையுண்டென்பதை, '“அடிமுடியு ஈவு மற்ற பரவெளி 

மேற் கொண்டா லர்துவித வானந்த as நூண்டா நமது - முழடிமுழுதும்



௨௩௬  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம். 

பிழைச்குமொரு குறையுமில்லை யெடு£& கோலமெல்லா ஈன்றாகுங் குறைவு 

நீரை வறலே - விடியுமுச யம்போல வருளுசயம் பெற்ற விச்சகரோ டங் 
கூடி விளையாட லாகும் - படிமூழுதும் a ain OP தர் சர்சாலுங் களிமாப் 

பாலருட இன்மத்சர் பசாசர்குணம் உருமே.”” எனவும், போலரொடு பேயர் 

பித்தர் பான்மையென நீற்ப தவே - லேயிரு ஞானியர்சஞ் செய்கை பரா 

பரமே.” எனவும் வரும் சாயமானசுவாமிகள் இருவாச்சகானும் செளிக, ஆம் 

மூன்றனுஎ்ளும் பாலரென நிற்ப துவே முதன்மையென்பதம் அல்உரிசையா 

ணுணர்க,. (௧௩௦) 

குறுமகா ரணிக்கு மாங்கள் குளிர்மணப் (வினப் பாங்க, 

(ho Buu Hori sg, பின்ன சொன்றும்வெண் காடர் கம்மைடி 

மறுகாம் புதைத்துக் கொக்க வலப்புறம் பரக்து நிற்பார், 
’ ச ச ௩ . rn . டி 

மறுகுழிப் படுக்க பின்றைமன்னவர் விலகி நிற்பார் 

(இ-ன்.) அிறும்சார்களின் அழிய கூட்டங்களோட் குளிர்க்ச மண 

மூடைய அும்மணற்முன்றினிடத்த, இடமான sion) கருமேனியை மறைச் 

த மீண்டும் வெண்வர்த திருவெண்காட்டடிகளை, மிண்டும் புரைச் சம். 8 L 

குச் சமீபித்த வலப்பாகத்திற் பரவி ப்பார் மறுகுழியிற் புசைத்சமிரகும் 

நீலைபேறள்ள அத்திருவெண்காட்டடிசள் அக்குியினின்றம் வெளிஃ்கொ 

ண்டு நிற்பார்.--௪ - டி 

அச்சடற்கரைச்கணுள்ள ராணற்டருன்ற இறவர்சளின் கூட்டச்சையும் 

குளிர்ர்ச மணத்சையும சன்னிடச்திர் சொண்டிருச்சலின், 6கு.றமசா ரணி 

க்குழாங்கள் ருளிர்மணப் புளினப் பாங்சர்,'? என்றம், திருவெண்காட்டடி 

கள் முதன் (pan றி சாமே ஐம்மணற்சன்மின்சண் மலா ரது வெளிப்பட்டனர் 

என்பார், 2.08 மெய்தளர்ந்து பின்னரான்றும் வெண்காடர் தம்மை, என் 

றம், அதுகண்ட சிறவர்கள் ௮துபோலலே திரூலெண்காட்டடிகளை மீண் 

டும் மிண்டும் அம்மணலிற் புசைக்குந்தோறம் முசன்முறை போன்றே 

வெளிப்பட்டிருர்சனமென்பார், மறு சரம் புசைச்கம் தொக்க ஒலப்பறம் 

பரந்து சிற்பார் - மறு குழிப்படுத்த பின்னு மன்னவர் விலூநற்பரர்,” என் 

றும் கூறினர். எனவே அப்பிள்ளேகட்கு விரெயாடல்சாட்டும் நீமித்சமாகவம் 

பின்னர்ச் கடைமுறையில் 3 அவர்களார்றானே ano Radas ay Gaws & 

இருவுள்ளங கொண்டமையானும் &) da my விளையாடச்தொ டங்கரென் 

பதாம். (am) 

பன்முறை ற யிக்கன் மைக்தாம் படிபடி. மனாலிற் காட்டிட 

முன் ணிய பட் % GIF sb) (LPI F HO Oy Vs Biers 

செந் Cad uF லிகக மாடு OF ம்மா றி றி னின்ா (2 ம திகார் 

புன்னெறிச் சிழுர்க மளா டி படிபுரத்துளார்க் (FOOT GET Den றக 

~ ர * ௩ ~ a 5 * (அற . ந். 

(இ.-ஸன்.) அனந்தம்முள இவ்வண்ணம் அசெயமுண்டாகுமாறு அக் 
ததன் ee pe open de oo com sorry 0). a spy கடற்களாயின்கணைளிள மண ற்பரப்ப்மே விராயாடல்கால் டி, யாவரும் இம் 

ட ச் ் வ்



துறவறச்ரருக்கம்: ௨௩௭ 

இச பட்டினத்துப்பிள்ளேயாரொன்னும் மேலாய சீவவருஉமே செல்லய 

மார்ச்சுசீரைப் பாலிக்கும் சிவலிங்கவருவமாகச் செழுலிய அக்கடர்களை 

மணலிற் ரோன்றினர் அக்சகைய இருவெண் சாட்டடிகளைச் சோக்தக்ச மார் 

கசம் வாய்க்ச அச்சிறவர்கள் வேகமாய்ச்யென்று அவ்வூரின் ணுள் ளார்க்குக் 
Fim BY COT ame GT று, : 

அச்கட.ற்கரை மணவின்கண் இல்லாற ICT RULED மறைர் துமறை 

ஈது வெவிப்பட்டனராசவின், பன்முறை மிச்சன்மைதக் சாம் படிபடிமண 

விற்காட்டி,"' என்றம், பட்டினத்றுப்பிள்ளேயாரென்னும் இருகாமக் தாங்கிய 

திருமேனியே அம்மணலினிடச்துக் சிவலிங்கவுருமாகம் சோன்றியசென் 
முன்னிய பட்டினத்து முனை ச்சவ வடிவர்தானே - செர்ரெறியி விம்ம 

மாகிச் செழுமண௱றனின் முளைத்தார்.” என்றம், இறுசண்ட சிெறஉர்சளச் 

மேற்று அங்குல்லாமலோடி ஊராருக்குரைச்சனரென்பார், 4 ளுர்களோ 
டிப் புரச்துளார்க் குறைத்தார்.” என்றம் கூறினர், வவிங்கார்சர னையே சர் 

வான்மாக்கட்கும் செவ்விசாடுய முத்திநெறியைட் பாலிப்பசாஈலின், செம் 

கெறியிலிங்கம்."” என்றாசெனினுமாம். (௧௬௨) 

ஒற்திய ௬ுழியுள் ளாரு மற்றுள புரியு ளாரும்ச 

பற்தியூரர் தடைம்ஐடகண்டார் பட்டனக கடவு ளாரை, 
a க . . ia உ th “ ச ௩ 

வெற்றியூர் மூன்று ர் செற்ற விமலமிர யிவா£ மென்றார் 

பெறிய ரதி௪ யத்தின் பெருமையா ராசெய் வாசக 

(இ-ன்.) திருவொற்றியூரின்சணுள்ளாரும் மற்றும் அசைச்சூழ்ர் இரு 

கீின்ற ஊர்களிலுள்ளாரும், பட்டினச் றுப் பீள்ளையாரென்றாம். இருவேண் 

சாட்டடிகளைச் ஈரிகிச்சவேண்டுமென்பசைக் ஈடைப்பிடியாகப் பிடித்து வாம 

னங்களிலேறிச் சேர்ந்து சரி௫ிக்கார்கள். தரி, ரங்கள் மூன்றையும் ச௫ச்கரு 

மிய வெற்றியுடைய ச௮பிரானே இத்திருலெஸ்சாட்டடிகளாகும் என்று 

ரைத்தார்கள். இச்சன்மையான அச்திருவொற்றியூரில் வளைந்த ewig 

இன் பெருமிசத்சை உரைக்சவல்லார் யார் ௮௪ ற 

திருவொற்றியூரின்க Sout nh SP Hove, tora இற் ரூழ்க்கள்ள 

எனைய ஊர்சளிலுள்ளார்க்கும் இச்செய்தி எட்டிவிட்டமை யீன், அவ்வூரின் 

சுணுள்ளார் கால்சடையாகவும், ஏனைய ast act gut ot a வலாகனங்களின் மீதா 

ர்ர்தம் வரத சரிசித்சார்களென்பார், ''ஒற்றியூராழி யுள்ளாரு மற்றள புரியு 
ர 

ளாரும் - பற்றியூர்ர் சுடைந்துகண்டார் பட்டினம்கடவ்ுளாரை, என்றம், இரு 

மேனியடன் மணற்குள் மறைந்து சிவலிங்கமாக லிளங்குசல் €லலர்ச்கத் ய் eo ச் ச் 
இற் சேர்ச்சார்ச் கயலாதாகவின், அவர் திரிபுரசஈனராயெ சிஉயிரானே என 

நிசசயித்தார்களென்பார், வற்றி யூர் மூன்ற ர Gist றி ea wou ரயில ராமென் 

ரூர்." என்றும், பசக அ உற்புசம் அத்திருவெண்காட்டடிகட்கு வனைய 

சலங்களிற் சத்தியாது இத்திருவொறறியூரிற் சச் Biao ல், “பெற்றியூ ரதி 

Fuse Gao Gurpenicun gen Cnbooi.” என்றும் கூறினர், இச்சலம் அத்த 

கைய ஏாப்புடைத்தென்பசை, Coca a Guar கண்றமான் றடையசா -



௨௩௮  பட்டணத்துப்பிள்ளையார்புராணம்: 

மண்டதச்தைப் போல வழடியதார்-தொண்ட-ர௬டலுருகத் தஇத்திக்கு மோங்கு 

புசு ழொற்றிச் கடலருகே நிற்குங் கரும்பு.” எனவும், “ஓடுலிமுந்து 6ப்பாயு 

மொன்பதுவாய்ப் புண்ணும் - குமெருர்தை யானறிநத கொண்டேன் - 49 

வருக்துந் - தேவாதி சேவன் நிருவொற்றி யூர்த்தெருவிற் - போவா ரடியிற் 

பொடி.” எனவும், 'வாலியெல்லார் தீர்த்த மணவெல்லாம் வெண்ணாறு - 

சாவனங்க ளெல்லாங் சணசாதர் - பூவுலக - லீது சிவலோக மென்றென்றே 

மெய்த்தஅத்தோ - ரோதுர் திருவொற்றி பூர்,'எனவும்வரும் திருவெண்காட் 

ட்டிகள் திருவாக்கானுந்தெளிக, (௧௩௩) 

மலர்மழை பொழிச்த வெங்கும்வானதுர் gi Dip pps. 

நலமலி கணங்கள் சூழ் ராகராட் டரம்பை மார்கள், 

பலஈடம் பயி Dil Epa பாலையா ரடியர் பாட, 
ry ம் . “78 

விலயெ விதழி மாலை WF gd சணி௰த. TOTS 

(இ-ள்.) இவ்வாறு நிசழ்ர் தவளவில் எவ்விடத்தும் புட்ப வருஷங்கள் 

வருஷிச்சன. தேவதுந்துபி கோஷிச்சவும், உன்மை விசேடித்ச சிவகணங்கள் 

புடைருழவும் தேளலோகசத்துள்ள அரமகளிர்கள் பலவகையான நடனமாட, 

வும், நிலவுலகத்திலே மகளிர்களும் அடியார்களும் துதிக்கவும், அங்கு வந்த 

வர்களனைவரும் சவபெருமானாக விளங்கிய இருவெண்காட்டடிகட்குப் பிர 

காசமுள்ள கொன்றை மலர்மாலையைத் தரித்சார்கள்.-௪ - று, 

இருயெண் காட்டடிகள் செவலிங்கவுருவாக விளங்யெவுடனே வானுல 
கும் மண்ணுலகும் களிப்பெய்தினவாகலின், சேவருலசதிதுள்ள அரமகளிர் 

கள் றேவதுந்துபி முழங்கவும் கணங்கள் சூழவும் புட்பவருஷங்கள் 

பொழியவும் ஆனக்தமேலீட்டால் நடனமாடினார்களெனவும், அவ்வாறே 

நிலவுலகச்தினும் மெய்யன்புவாய்ர் ச மகளிர்களும் ஆடவர்களும் தோக்கிரஞ் 

செய்து, சிவமாக விளங்கிய திருவெண்காட்டடிசட்ரும் சொன்றை மலர்மாலை. 

யணிர தனரெனவும் கூறினர். இசணானன்றோ, “உன்னு கின்றனை uy cor w 

ணோர் பெரியனென் றுணருமா செயவுன்பான் - மன்னு மீசனே பர்தம்வி 

டனளிப்பவன் மற்றைய ரறிக சென்னா-மன்ன ௨ன்ழிறாப் பொன்னடி. கமியசா 

வருந்தவஞு செய் நெஞ்சே - பின்னை முன்னவ ஞ.லகறிர் இறைஞ்சமா பெ. 

ருமைசெய் குவனோ3ர."' எனச் சாந்தலிங்கசுவாமிகளூம் இருவாய்மலர்க் 
இருக்கின்றனர். (௧௩௪) 

புகுவார லாத, சாச்சசவாப்,புவனக் துள்ளு 05 BIG Ht 

மகிழுக் ”தவ ரலகுள்ளு, Lost bit Cais Gh evs gai [ sare 

திகு?வொர் களா, விவர்பேபேறு தமக்கும் வருமா வெனக்களித் 

நகையா நிறப் பாமூன்று மெரித்தார் பெருமை ஈவில்லார்யார்ச 

(இ-௭்.) இருவெண்காட்டடிகளைத் தரிசித்துச் செல்வோர்களின் 

சொற்களை, சொல்லுகோர் நாவின் சகைமையினாலே, பாசாளலோகத்தினும்
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ஆகாயத்திஞம் மகிழ்ச்சியர ரிறிருக்கும் சேவ௨கோக இம், o ஈழ சடனீலா 
யே வேலியாகவுடைய நிலவுலகத்திலும் FG! Buco. Gwar an Cac al ay ho, 
இத்திருவெண்சாட்டடிக ளடைநக்த முத்திப்பேறு சீங்ஈறாக்கும் இடைச்கு 

மோ என்று மகிழ்ச்தார்கள். திரிபுரக்களும் நீறாகும்படி சிரித்செரிர்த வெ 

பி.ரானுடைய புகழை எவர்கூறவர்,--௭ - ற, 

அட்ட * . . ‘ 

piOet Heowd கேள்வியர் ற ற்போ ஜி, Md iO et கிக்குரியார் தன்மை 

யையும், YO SEH நினோருடைப ரன்மையையும் உணாரர்தபிறகே அளை 

நீச்சயமாகக் கொள்ளவேண்டிமாகலீன், “புகுஉார்வார்த்தை சாத்தகவாக்மே 

LO” என்றும், சொர்க்கம் மத$யம் பாசலம் என்னும் மூன்றுமே நீரிலோ 
ச் 6 உட . க . - . ~ 

கங்களாயினும், சொர்ச்சுச்திற்கும் மத்தியத்இற்கும் இடையே அர சரவாசிக 

ளாகச் சிலரிருச்சலின் அவர்களும் இச்செய்தியைக் Cacraly mranG ror 
. 6G) sem) mer Zt . ச . ft, . he OP , 

பார், *பவணதிதுள்றா மந்தரத்து - மகிழுந்சேவருலருள்ளு மண்நீர்ேலி 

சோலத்தும்.”” என்றும் மேற்சொன்ன உலகங்களினுள்ளா ழனைவரும் இச் 

செய்தியைக் சேள்வியர்ராரோஜும் ஐராள். ஈமு தியமைர்தார் மாச்திரமே 

இப்பேறு ஈமச்கும் வருமோ எனக்கரு இஃ களித்சாரென்பார், “oe Ce nila rt 

பேறுசமச்கும்வருமோ கெனக்சளித்தாா.” என்றும், இலய்வளவு அற்பு தம்ம 

ளும் சிவபிரான் இிருவருளாலேவிளைரஈதாகலின், ஈகசையாகிறப் புரஞூல்று 

மெரித்தார் பேருமமாலீல்வார்யார்.” என்றும் ௯. Meat, Cac alt mm Gere 

யை, அச்செய்இக்குரியார் சன்மைஎயயும் அசனையுமைத்தேோ Seb ow ev us 

யும் ஐ ஐ உணர்த்தப் றே Boeing ரில் வேண் பி மிமன் பை 6 'ஈ“ப்பொருள் யார்யார் 
7 

வாய்ச் சேட்பினு மப்பொருண் - மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு,” என்னும் 

இருக்குறளானுமுணர்ச, (am டு) 

இறாவம் பலமே முகலாய வத்தா னங்கள் பிர் சனவு. 

மருவும் பொழுது திருள்சைப்பா வழுத்தும் இறமு மோ ற்கியூ 

ரரூளின் திறத்கார்,வலிங்க மான வாறும்,பூம்புகடர் கார்ட 

விரவுங் ரூலத்தா ற்ற சாகை வெள்ளச் தழுர்தா மிதந்தெெழுந் 

(@ - or.) defo dacience ga இதற்கு oem, சிசம்பரம் மூதி 

லிய இல்கல றல்களை வணங்கெமையும், அவ்வத்தலங்கக ஊச யடையு ம்போ 

த அங்சாங்கு & திருவிசைப்பா இருவாய்மலர்ச்சரளும் வல்லபத்தையும், தர 

கொத்றியூரில் உந்து தியாகேசப்பெருமான் தீருவருள் உல்லபதீ; சாற் Bay 

லிங்சவுருவானதையும், காவீரிட் ப்பூம்டட்டினத்திற் சலந்தள்ள Baap well cor 

மரபாருணர்ர்து, came isan sg Ses மூழ்கி மிரக்தவர்களாமெழுர்தார் 

Bal oT “ fl. 

எனவே, நிரு வெண்காட்டடிகள் தமன் அவசாரப்பட்டினமாகய கா 
. . . . yo se or Sup tf ட்டர் ‘ [ 7 விரிப்பூர் பட்டினத்தினின்றும் தமக்குரிய பெருஞ்செல்வர்சையும் உ௱வினர் 

கேயர் மூ. ரவிபலாயும் கான்றசோற்றிற்கண்டு கைவிட்டவராய்க கடுந்துறவு 

பூண்டு வெளிப்பட்ட தும. தல், இவர் இத்தேயத்துள்ளார், இச Oe wer tyler Ger



௨௪0 பட்டணத்நுப்பில்ளையார்புராணம். 

றனர் என்பது முசலிய யாசொன்றும் அறியாசாகிய இவ்வடிகளின் மரபினர் 

யாவரும், இடர் இிருவொற்றியூர்ச் கெழுர்சருளிச் சிவலிங்கவுருவெய்தய 
பின்னர், சிதம்பாமுதலிய சிதலயாத்திரை செய்துவர்ததும், ஆங்காங்கு இரு 

லிசைப்பாக்கள் இிருவாய்மலர்ர் துவந்ததும், இறுதியாகத் திருவொழற்றியனா 

யடைச்து சிவலிங்கவுருவெய்தியதும் சேள்விப்பட்ட வளவில் ௮டங்காமகழ் 

ச்சிபுற்றுப் பரவசப்பட்டவராய்த் செளிந்தனரென்பார், *பூம்புகார்விரவுங் 

குலத்தாரறிர்கோகை வெள்சாத்சமுக்சா மிதர்செழுந்தார்."” என்றனர், பெருந் 

Mas rug பெருமடிழ்ச்சியேனும் ஒருவர்க்கெய்தின் ௮ஈர்கள் பரவச ப்பட் 

டவர்களாய்ப் பெருமூர்ச்சையுறுதலியல்பாசலின், (வெள்ள சசமுந்தா மிதம் 
ஜெழுந்தார்.”” என்னினுமாம், (௧௩௬) 

அமுலாந் தொழுவார், சென்னியின்மே லங்கைதக் தலவஞ் சலி 

1உலிழ்ப்பாட் வம்வா ஈமது ரூலச்செய்வம் வருமோ, காண வினி (திகழ் டி பழி ' FLO BI (av BO wi GH i 

ள்பார்சி வான் மிடில் பெரம் பெற் 5 யென்பாரச முழுவாண் மதியிங் கெழுக்தருளப் பெறுமோ வென் 
oye ச ர . . . உர உட 

ன மெ_ழிரன்மாரர் பொழு?கா டிவண்விட் டவவீடம்மிபாய்ப் (ர ae ப். 

ரூ ’ ” . த 

பணி2வா மென்பார் புண்ணியமா 

(இ-ள்) அம்மாபினருட் புண்ணியம்புரிர்தோராநிய சிலர் இழு 

வார்கள், சிலர் இச்குகோச்டிப் பணிவார்கள், லர் தங்கள் சரமங்களின்மீது 

சரங்களைக்கூப்பி அஞ்சலிபுரிவார்கள், சிலர் மூறைபிறழாத நமது மரபி 

லவசரித்ச தெய்வம் நரம் தரிசிக்கும்படி. இணிவருமோ என்பார்கள், ச௯ர் 

அவருடைய ஒளியுள்ள பூரண சர்திரன்போன்ற தருமுகமாச்காமேலும் 

இவ் விடக்தில் எழுக்சருரும்படி பெறுவோமோ என்றுமைச்கின் டர்கள், 

சிலர் இன்றைக்கே இவ்விடம்லீட்டு வெளிக்மொண்டு அச்திருவொற்றியூர்க 

குச் சென்று வணங்குவோமென்யார்கள்.--௪ - று, 

அச்ந$ரச்துள்ள இவ்வடிகளின் மாபினர் முசலிய யாவரும் இர் 

செய்தியைக் கேள்வியுற்றபோதினும், அவருட் புண்ணியம்வாய்த் துள்ள 

உத்தமர்க்கே இவ்வாரான ஆசையும் அன்பும் அபிமானமும் தோன்றிர்ரென் 
ப பார், 'என்பார்புண்ணியர்.”” என்றனர். எனவே, அணவத்சடிப்பின் மேம் 

க aoe ௪ அரி ம * ’ . e+ டி 

பட்டோர்க்கு அள்ளானமென்றும் நீங்காதாகலின், ஒத்தசையோர்ச்குச் சட 5 coe 

42 otf) oor மெப்ப்பு ஈரம் ஞாணியர் சரிகமும் விருப்பமாயிராதென்பகு கருச்.ஐு, 

இதனை, “'வீணுரை கரும்புமீசன் மெய்யுரை வேம்பு மாக்குர் - சாணுவை 

யிறைந்ச லொட்டா தையலை யிறையம்சப் பண்ணு-ராணற விரச்தல் செய்யு Sree 

நல்லவர்க் கசல் செய்யா - மாணவ மலச்தின் செய்தி யில்வண மறிந்து 

கொள்ளே.” என்னும் பஇிபசுபாசவிஎச்சத் திருவிருத்சத்தானும் ரெளிக, 

௮ன்ழியும், இப். ண்ணியாகட்குள் வயோதிகப்பருஉீழுர்ற லர், ஐயோ ! 

நமக்கு இவ்வாறு லாய்க்குமோலெண் நமுதார்சளென்றும், வேறு Glut நமச்ஞு 

இப்பேறு வாய்க்காவிடினும் அவரெய்திய திசைலயகோச்கித் தியானித்து த் 
தொழுகோமாயின் அதற்குரிய புண்ணிய?மலும் லாய்கீகாசா என்றெண் 

ித் தொழுசாசயொன்றும், இன்னும் லர் சாஷ்டாங்கமாசப் பணியவும்



துதவறசரருக்கம், ௨௯ 

சக்தியற்ற நாமென் செய்வோம் இளக்சபடியே சரமேர்சரங்குவிச்கத்சான் 

கூடுமென்றெண்ணி அஞ்சலியஸ்த.ரானார்களென்றும், பெண்பாலாராயுள் 

ளாரிற்சிலர், சாம்தனியே செல்லுதற்கு அருகர்களல்லராகலின், ஈமது ரல 
தெய்வமாகிய திருவெண்காட்டடிகள் இனியொருச்சால் நாம் காணும்படி. 

எழுர்சருளஞுவரோ என்றாரென்றும், இன்னும் சிலர், அவர் இருமேனிசொண் 
டெழுசர்சருளாவிடினும் அவருடைய முகமதியேனும் ஈண்டெழுக்சரளப் 

பெறுவமோ என்றாரென்றும், அவ்வாடவர்கள் மகளிர்களென்னும் இருவ 

ரகுப்பினருள்ளும் வயறு hock 
இவ்விடம்விட்டு வெளிச்கொண்டு அவ்விடச்சடைச்து வணங்குவோம் எண் 

ரூர்களென்றும் கூறினரெனினுமாம். (amor) 

பறாத வாலிபர்கள் யாவரும் இப்போதே 

சொன்ன வண்ணக இமாகளொ(0க, Spon யார்ப்பபவப்பதியோ, 

ரன்ன பெரியோர். போனகெதி,யவனி தலமேற் பலர்படர்வா. 

மின்ன வாற்றா லொற்றியூ ரிடத்தி லடைச்தார்,9வபெரறாமான் 

றன்னைப் பணிநஆ்திச் சிவபெருமான் தனையும் பணியா நிற்னெருர். 

(@ - ctr.) மேற்கடறியவாறு அச்ஈக.ரதச்தார் உறவினரோடும் செல்லும் 

கோஷ்டமானது ஆரவாரித்தலால், ௮ச்சகைய பெரியோர் சென்றவழியாக, 

நிலவுலகச்துள்ள பலரும் செல்வார்கள். இம்மாஇரியாகக் திருவொற்றியூ 
சென்னும் சலத்திற்சேர் தவர்களாய்ச் தியாசேசப்பெருமானை வணங்கிக் 
கொண்டு, இவலிங்கவுருகெய்திய திருவெண்காட்டடிகளாகய சிவபெரு 

மானையும் வணங்கி எஇரிலே நிற்கின்றார்கள்.--ஏ - று. 

சென்று வணங்கெருவோமென நீச்சயித்த புண்ணியர்களனை வரும் 

அவ்வாறு புண்ணியம்வாய்க்த தங்கள் தங்கள் உறவினர்களோடும் களிப்பு 

மீச்கூர்ந்து ஆசவாரிச்துச் சென்றார்சளென்பார், *தஇளைகளொக் தழனி 

யார்ப்ப.”” என்றும், அவர்கள் செல்லும்போது இடையிலுள்ள ஈகரச்தார் 

யாவரும் பின்றொடர்ந்தார்களென்பார், “இன்னபெரியோர்போனநெறிய 

வணித்தலமேற்பலர்படர்வார்.”” என்றும் கூ.றினர். (௧௧௮) 

போற்றி போற்றி நின்னிரண்டு பூமென் சமலப் பதம்போற்றிட 

தேற்ற மருவும் பரராதச் சிலம்பு போற்றி, நலம்பயிலன் ப 

மாற்ற வரிய புலியதளின் மருங்குல் போற்றி,கெருங்கரவக் 
தோற்று முதர பர்தமுக்தச் சுழியும் போற்தி, யெழில்போற்கி.. 

(@- a.) அழகும் மென்மையும்வாய்ந்ச சாமரைமலர்போன்ற சேவ 

ரீருடைய இரண்டு திருவடிகளும் து.திக்சகப்பவெ.௯. து.திக்கப்படுல.து. ததக 
கப்படுவது. தெளிவமைந்த மேம்பாடுற்ற ஓலிவாய்ந்த சிலம்பு அ.திக்கப்படு 

வது. தன்மைவிளங்குதல் மாத்றுதற்கரிதாகய புலித்சோலணிர்ச௫இடை துதி 
க்சப்படுலது, நெருங்கெ சர்ப்பங்கள் விளங்குகின்ற உதரபர்தனமும் அதன் 

தழுள்ள நாபிச்சுழியும் து.இிச்சப்பவெது. அவற்றினழகும் து.இச்சப்படுவ2, 
— ஈறு, 
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௨௪௨  பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம். 

ப.ரராதச் சிலம்பு என்பதற்கு மேலான ஓலிவடிவாயுள்ள வேசம் 

என்னும் சிலம்பு எனினுமாம். என்னை, வேதத்திற்கு எழுசாச்ெவி எனச் 

'இருசாமம் வாய்த்திருச்சலின்., வேதமே சிலம்பாமென்பதை, *வேதண் 

இணி சிலம்புகுழ்ச் சடிகளின் மிழற்ற - வோதரும் பத முளரியூ றருண்மது 

வொழுகப் - போதவா னந்த மதுருகர்ந் சலர்முகம் பொலியப் - பாத பங்கய 
முபநிடப் பாதுகைரூட,”” என்னாம் திருவிளையாடற் பு.ராணச் தஇிருவிருத்தத் 

தானுமறிச. புலித்சோலானது தன்னை யணிந்தோர்ச்கு ஈன்மை பயப் 
பதும் ௮ச்ரன்மை மாறுபடாசதுமாகலின், **நலம்பயிலன்மாற்றவரியபுலி 
யதள்'” என்றனர். புலித்சோல் சிவபிரானிடையி லணிர் தள்ளாரென்பதை 

ட்ட வேங்கையி ருரிலை€ண் டசைச்சகோ ௨ணமு - மொட்டவிக்கெ 

புலியத ஞடுக்கையுமிடத்தோ - ளிட்ட யோகபட் டிகையும்பொன் னிடை 
யிடை. கட்டப்-பட்ட கல்ரறொலி வேச்திரப் படைச்சையும் படைத்து," என் 

னும் திருவிளையாடற்புராணச் இருவிருத்தத்தானுமறிக. (௪௬௯) 

புமிநான் மார்பம் வெண்ணீறும் புயம் ரைந்தும் புடைபோற்றி 

வரியா ரரவம் வச்ரிரம்வாண் மழு சவா டபயம் வலம்போற்றி 

யரவார் பாசக் கயிறுமணி யனலம் குசச்தா விடம்போற்றி 
கரவா இருக்குக் இருநில கண்டம் போற்னி யொளி2௮பாற்கி. 

(இ-ஸள்.) முப்புரியாக முறுக்க பூணூநூலணிந்த தஇிருமார்பும் திரு 
வெண்ணீறும் தசபுயங்களும் இருபாரிசங்களும் து.இக்கப்பவெது, உரிகளை 

யுடைய அரவசங்கணமும் வச்சிராயு சமம் வாளும் மழுவும் அபயகரமும்பொ 

ரூர்திய லலப்பாகம் துஇிக்கப்படுவது, சர்ப்பகங்கணம் பாசக்கயிறு மணி அன 
ல் அர்குசம் ஏந்திய உமாதேவியின் இடப்பாகம் து.இக்கப்படுவது. மறையா 

இருக்கின்ற திருீலகண்டம் து இிச்சப்பவெது, ௮தன் ஒளியும் துதிக்சப்படு 

வு, எ-று, 

சிவபிராளைச் துதிப்போர் அவரிடப்பாசத்துள்ள உமாசேவியையம் 

ஒருங்குசேர்ச்து அர்ச்சனாரீசமூர்த்சமாகத் துதிப்பதும், அவ்வாறு துதிச்கின் 

ரேர் கேசாதிபாசமாகவும் பாதாஇிகேசமாகவும் துஇப்பதும் மூறைமையாக 

லின், அர்த்தஞாீசமூர்த்சச்உ.சப் பாதாதிசேசமாகத் துதித்த துதி இஃசென் 

றுணர்க, இவ்வாறு தநித்சல் முறைமையென்பதை, “தோலுந் துகிலுங் 

குழையுஞ் சுருடோடும் - பால்வெள்ளை நீறும் பசுஞ்சார்தும் பைங்கிளியுஞ்- 

கூலமுர் தொக்ச வளையுமுடைத் தொன்மைச் - கோலமே நோக்கிச் குளிர்ர் 
தாய் கோத்தும்பீ,” என்னும் மணிலாசகப்பிரான் மலர்வரக்கானும்,* வலர் 

தான் கழலிடம் பாடகம் பாம்பு வலமிடமே-கலந்தான் aos Dio F760 gh 
வலம் பச்.இிடமென் - பலக்தார் வலமி.. மாடகம் வேல்வல மாழியிடஞ் - 

சலந் தாழ் சடைவலர் தண்ணம் கூழவிடஞ் சங்காற்கே,'” என்னும் சேரமான் 
பெருமாணாயனார் இருவாச்காலும், சிவபிரானுச்குத் தசபுயங்களுள வென் 
பசை, :இிகட சக்கரச் செம்முக மைர்தளான்-சகட சக்கரத் தாமரை காயக- 

னகட சக்சச வின்மணி யாவுறை - விசட. சக்சரன் மெய்ப்பதம் போற்று



தறவறச்சருக்கம். ௨௪௩. 

வாம்,” என்னும் சந்தபுராணச் காப்புச்செய்யுளானுமறிச, பூணு நாலென்ப.து 

ஒவ்வோர் புரிக்கு ஒன்பதிழைகளாக முறுக்கி, ல்வாறாகிய மூன்று புரிகளை 

ஒருங்குசேர்த்தணிவதாகலின், “புரிநூல்” என்றனர், இஃதிம்வாறு மூறுச்கி 

யணிவ.து மூறைமையென்பசை, ''ஒன்பதகொண்டஞூன்று புரிநுண்ஞாண்." 

என்னும் ஈக்கரதேவராயலர் இருவாச்சாலுக்செளிக, (௧௪0) 

தடவு கூட்பாற் றென்றிக்கு நடக்கும் வடக்குக் இழக்கெெற்றி 

னடைவ படிகம் பொன்கருமை யர்த்கம் பாலா முஃம்2போற்றி 

மூடி வி லாத முகங்கடொறு முக்கட் கமல மலர்போற்ஜி 

சடையு மடியும் பொன்னிதழிக் சாமத்தொடையுர் தனி2பாற்கி, 

(இ-ள். கடுிவு மேற்றிசை சென்றிலஈ உலசத்தில் வழங்கும் எட 

திசை 6 ச்நிசை என்னும் இச்திச்குகளில், முறையாகப் படிகரிறம் பொன் 

Hoi sub od செர்நிறம் பானிறமாகவிளங்கும் பள்சமுகங்களும் திக் 
கப்படுவன. அழிவற்ற அம்முகங்களிலெல்லாம் இரிகயனங்களாடிய தாமரை 

மலர்கள் து௫க்கப்பவென. சடையும் இரு முடியும் பொன்போன்ற கொன்றை 

மலர்களாலாகய மகத்துவமுள்ள மாலிகையும் சணிச்சனி துதிக்சப்படு 

வல்து, oF ~ ற 

சி2 பிரானுக்குரிய பஞ்ச முகங்களுள் கிழக்கிலுள்ள ந தற்புருடமுச 
மென்றம், செந்ுள்ளது அசோரமுகமென்றும், மேற்டலுள்ளது சத்தி 

யோசாககமென்றும், வடக்கிலுள்ள வாமதேவமுகமென்றும், நடுவிலுள் 

ளது ஈசாணமுசமென்றும், இம்முகங்கட்கு முறையே பொன்மை சருமை 

வெண்மை செம்மை படிகம் என்னும் பஞ்சவானங 5 டைக்தென்றம் "வாக 

மங்கள் வோஷித்தலின், நடவ குடபாற்ென்மிச்கு நடக்மாம் வடக்குக்கிழக் Sus, AY GLU Do Mao" pr $B ௫ கழ 
இவற்றி - னடைவுபடிகம் பொன்சருமை யரத்தம் பாலாமூஈம்போற்றி,"" என 8 ஒபர கு ் a 
க்கூறினர். சிவபிரானுக்கு இத்தகைய பஞ்சமுகங்ஈஞூளவென்பதை, “தூய 

கண் மூன்பினோடு சடரும்பொன் வசனரான்கும் - பாயுமான் மழுவினோடு 
பகர்௨ர தாபயங்கண் - மேயதிண் புயங்கணுன்ரு (அிளிருமின் னனையதேச- 

மாயதற் புருடனெம்மைச் குணதிசை யதவிற் சாச்ச,”” எனவும்,*சலாகெழு 
மழுவுமானு மபயமுங் கண்ணினாம-மறைதரு சொடையுஞ்செய்ய வங்கைக 

ணான்குமேர்திப் - பொறைகொளணான் முஈர் துமுக்கட் பொன்னிற மேனி 
யோடு - மறைபுகழ் வாமதேவன் வடதிசை யதனிற் காக்க,” “அங்குசங் சபா 
லஞ்சூல மணிஉச தாபயங்கள் - சங்குமான் பாசமச்கம் சமருகங் கரங்களெந் 

இத் - திங்களிற் றவளமேனி திருமுக மைந்தும் பெற்ற - வெங்களி சான 

சேவனிருவிசம் பெங்குங்சாக்க.'” எனவும் வரும் வகவசத் திருவிருச்சங 

களாற் றெவிக, (2௪௪) 

வமொன் ரய சதாரிவமைர் தாசித் தெளிவு கூர்வோர்க்குப் 

பவமாற் றவரு மசகசமெனப் பரவு முருவத் சைச்தாகி



௨௪௪  பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம். 

யலமாற் இியமெய்க் கடவுளுட னாகும் பொருளே யடிபோற்தி 
கவலா தெம்மைக் காக்கவருங் கருணா நிதிய யடிபோற்தி, 

(இ-ஸ்.) சிவம் என்னும் ஒன்றாயிருந்தும், சசாசவெனீறாடெ பஞ்ச 
ர்த்திகளாகவும், செளிவின்மேம்பட்டோர்ச்குப் பிறவியைத் தவிர்ச்சவரு 

இன்ற மகேோமென்று ஐ.இிக்சத்சச்ச அச்சசாசிவச்திலே ஐர் தருவமாசவும், 

ஆன்மாக்களின் துயமாப்போச்கயெருளும் உண்மைக் கடவுளுடனொன்றாகும் 

வஸ்துவே ! தேவரீர் திருவடி அு.திச்சப்பவ.த. கவலையுராமல் எங்களைப் பரி 
பாலிக்க எழுக்தருஞுன்ற அருள்வைப்பே ! தேவரீர் திருவடி. துஇிச்சப்படு 

வது - று. 

ஏகமாய்ரின்ற இவபிரானே, இருட்டிக்கையில் பிரமனாகவும், 

கையில் இருமாலாசவும், சங்கரிக்சையில் உரு ச்திரனாகவும், தரோபவிச்கை 

யில் மகேச்சுரனாசவும், ௮னுக்கிரடக்கையில் சதாசிவனாகஏம் விளங்கலின், 
'திவமொன்றாய சதா௫வமைர்தாகி,” என்றும், அச்சகாசவ ஞூர்த்சமாகவிள 

ங்ருகையில், சுத்தவிச்கை - ஈச்சூரம் - சாதாக்கியம் - சத்தி - ஏவம் என்னும் 

பஞ்சகலைகளாயெ உருவங்களுடைமையின்,; *மகேசமெனப்பரவு மருவக் 

தைக்தாகி,?? என்றும், இத்துதி ௮ச்சகைய இவெத்துடன் கலந்த திருவெண் 

காட்டடிகளுடையதாகலின்,' அவமாற்றியமெய்க்சடவுளறாடஞகும் பொருளே 
யடிபோற்றி,"” என்றும், அவ்வடிகள் தமது மரபில௮தரித்தனரென்னும் உரி 
மைதோன்ற, கவலாதெம்மைக் காக்கவருங் கருணாநிதியே யடிபோற்றி,?? 

என்றும் கூறினர். ஏகமாய்நின்ற சிவபிரானே பஞ்சமூர்த்தெிளொயினனென்ப 
தை, நயன்றனை யாதியாக வரனுரு வென்ப தென்னை-பயம் இடுஞ் ௪ த் தியாதி 

பஇதலாற் படைப்பு மூல - முயன்றன ரிவரே யாயின் முன்ன. னென்னை 

மற்று - நயந் இடு மவனிவர்க்கு ஈண்ணுவ தொரொவொன் ரூமே.” எனவும், 

சு,ந்தவிச்தைமூதலிய கலைசளுடைமையை, வித்தையோ டீசர் சாதாச் கயெஞ் 

சத்தி வெங்களைந்துஞ் - சுத்தகத் துவஞ்சி வன்றன் சுதந்தர வடிவ மாகு - 
தீத்தமென்றுரைப்பர் கால நீங்கிய நிலைமை யாலே - வைத்திலர் மாற்பிற் 
பாடு வருவித்தார் கருமச் தாலே.” எனவும் வரும் சி௨ஞானடத்திச் திருவி 
ருத்சங்களானும், *ஏகமான வுரு வானநீயருளி னாலகேசவுரு வா௫யே-யெக் 
தரா ளகில கோடி சருட்டிசெய விசையுநாள்௨னாய சாண்முத, லாசகா எது 

வராச்கு மூன்னடிமை கூடவே ஜனன மானதோ - வனச்சமுண்டரெல ஜன 

oi Seay சாறிய வேண்வென வறியலா, மோக மாதிசரு பாசமானதை 

wie POW Okey நுனையுமே - மூழுதுணர்ந்துபர மான வின்பவெள 
மூழ்க வேண்டுயித வின்றியே, தேகமே ஈழுவி நாலுமே நழுவின் பின்னை 

யுய்யும்வகை யுள்ளதோ-தெரிவசற்கரிய பிரம மேயமல சிற்சுகோசய விலா 

சமே."" என்னும் தாயுமானசுவாமிகள் இருவாச்சானும் தெளிக. (௪௪௨) 

என்று பொற்றி மாபூசை பியற்றிப் பணிகள் பலபுசிர்து 

மன்றல் கமழு மவ்ஷரில் வ௫த்தார் சிலவ ரிவர்க்காக
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அறவறச்சருக்கம். ௨௪௫ 

58 பெருகு மிஞ்சியிசை ஈ௧ர மதனி னினிதமர்க்தார் 

குன்றாச் செல்வ மிருமைக்கும் பெற்றார் சற்றுங் குழறைவிலரே. 

(இ-ள்.) என்று இவ்வாறாகத் துதித்த அச்திருவெண்காட்டடிசளா 

இய சிவலிங்கப்பெருமானுக்கு விசேடபூசைசெய்து அங்கயெற்றவேண்டிய 

,இருப்பணிகள் பலவற்றையுமியற்றி, அத்திருவெண்காட்டடிகட்காக மணங் 
கமழ்கின்ற அதிகிருவொற்றியூரில் வூ ச்துக்கொண்டிருந்தார்கள். இன்னும் 

சிலர் ஈன்மை விசேடித்த மதில்களமைந்த அருகிலுள்ள ஈகரத்தில் இனிமை 

யூடன் வடுச்இருக்தார்கள். இவ்விரு பகுப்பினரும் இம்மை மறுமை என்னும் 

இ.சண்டிற்கும் ருறையாத பாச்யெம் அடைந்தார்கள். அதற் கொஞ்சமும் 

குறைவபாடற்றவர்களானார்சள்.--௭ - று, 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்திருந்து வந்தவர்களாக தஇிருவெண்காட்டடி. 

களின் மரபினர் தியாகேசப்பெருமானையும் இிருவெண்காஃடடிகளையும் து.தி 

fa முடிர்சபின், இருவெண்காட்டடிக ளாலயத்திற்குரிய திருப்பணிகள் 

பலவற்றையும் புரிந்து ௮வ்வூரிலேயும் அதற்கடுச் ௪ ஈக.ரச்திலேயும் af gh 

ரர்தார்சள். இவ்வாறு அவ்வடிசட்கேற்ற இருப்பணிகளியற்றி முடித்தமை 

யின் அவ்விருவகுப்பினரும் இமமை மறுமைப்பயன்களை எய்தப்பெற்றவர் 

களாரய்ச் குறைவற்றவர்களானார்கள் என்றபடி. (௧௪௯) 

ம வறு, 

அருளுமி லிங்க மான வன்பர்தங் சாகை சேட்போர்க் 4 

கருளறுஞ் செல்வ மல்கு மென்றுஈன் னலங்க ணண்ணும் , 

பெருமையு மறிவு மென்றும் பிறங்கெ கதியு மாகுக், 

திறாமசுள் கலைம கள்கை சேர்வதுர் இண்ண மாமே, 

(இ-ள்.) யாவர்க்கும் இருவருள்பாவிக்கும் சிவலிங்கவுருவடைந்த திரு 

வெண்காட்டடிகள் சரிதையை, சரவணிப்போர்ச்கு, அஞ்ஞானம் நீங்கும் 

மெய்ஞ்ஞானச்செல்வம் ஓங்கும், எப்போதும் ஈன்மைப்பயன்களே வாய்க்கும், 

மேம்பாடும் உண்மையறியும் எக்காலமும் விளச்சமுற்ற முத்தியின்பமும் 

உண்டாகும். இலக்குமி சரஸ்வதி என்னும் இவ்விருவரருளும் கைக.வெதும 

நிச்சயமாகும்.--௪ - று, 

எனவே, திருவெண்காட்டடிகளின் இவ்ய சரிதையைச் சிரவணிப் 

போர்க்கு, மூசலில் அஞ்ஞானநீக்கமும், அதனால் மெய்ஞ்ஞானோதயமும், 

அம்மெய்ஞ்ஞானோதயத்திற்கு இடையூறின்றி ஈன்மைப்பயன்களும், Ib ET 

மைப்பயன்களிலே விருப்பமேலிட் டழுக்தாதபடி உண்மையறிவும், கடைசி 

யாக முத்தியின்பமுமாகய பரசுகானுபவமும், கல்விசெல்வமென்னும் இரு 

வகையான இசசுசானுப௫மும் விளையுமென்பதாம், சிவசரிதமும் சிவனடியார் 

சரிதமுமொன்றாகலின், சவாரிதச் சரவணிகட்குக் கூறியுள்ள இகபரசுகா 

னுபவங்களையே இச்சரிசத்தைச் சரவணிப்போர்க்கும் பயனாகக்கூறினர்.
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௨௪௬  பட்டணத்துட்பிள்ளையம் புராணம்: 

இவெசரிதச் சரவணிகட்குரியபயன்களுமிவ்வாறென்பதை, *திங்களணி இரு 

வால வாயெம் மண்ண நிருவிளையாட் டிவையன்பு செய்து கேட்போர்-சங்க 

நிதிப் பதுமநிதிச் செல்வ மோங்கித் தகைமையுறு மகப்பெறுவர் பகையை 
வெல்வர் - மங்கலஈன் மணம்பெறுவர் பிணிவர் தெய்தார் வாணாளு ஈணிபெ 

றுவர் வானா டெய்இப் - புங்கவரா யங்குள்ள போக மூழ்கிப் புண்ணியராய்ச் 

ஈவனடிச்சிழ் கண்ணி வாழ்வார்.” என்னும் தஇிருவிளையாடற்புராணத் திரு 

விருத்தச் தானு தெளிக, (௪௪௪) 

துறவறச்சருக்கம் முற்னிற்று, 

பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம் 

முற்றுப்பேற்றது. 
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மகாமகோடாத்ராய, டாக்டர் 0 

* ள் ௨. வே, சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 
அடையாமு, சேன்னை..70.
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விடுபட்டவை. 

௧௯ - ம் பக்கத்து ௨௮ - ம் வரியில் வை௫யர்களிலே என் 

ப.தழ்குப்பின் களிப்புமேம்பட என்றும், உக-ம்பக்க த்து 9-ம்வமி 

யில் புத்திராய் என்பதற்குப்பின் நீங்காமல் என்றும்,௨௪-ம் பக் 
கத்து ௨௬-ம்வரியில் இர்இரன் என்பதற்குப் பின் களித்து என் 

லும், 28-ம் பக்கத்து 89-ம் வரியில் வைசியர்களென்பதற்குப் 

பின் நிலவுலகத்இல் என்றும், 40-ம் பக்கத்து 15- ம் வரியில் தே 

வலோகத்துள்ள என்பதற்குப் பின், தம்தரக்திற்கேற்றஎன்றும், 

62 - ம் பக்கத்து 26- ம் வரியில் சிறந்த என்பதற்குப் பின் சமூ 

தீதிரத்துதிச்ச என்றும், 96-ம் பக்கத்து 86-ம் வரியில் மறை 

யவ.£ர என்பதற்கு ப்பின் இரக்சமாக என்றும், 00- ம்பக்கத்து 

14. ம் வரியில் குருவாரத்தில் என்பதற்குப் பின்பச்சைமணியும் 

என்றும், 70 - ம் பக்கத்து 86-ம் வரியில் வைரமணியானவை ஏன் 

பதற்குப்பின் குவளைகிறமுடையன : 2ர்த்திவாய்ர் தமக்க? SF 5B) 

ப்பிறர்தவை என்றும், 80-ம் பக்கத்து 44-ம் வரியில் இரத்தின த 

தையும் என்பதற்குப் பின் ிர்சாமணியையும் என்றும் செர்த்து 
வாடித்துக்கொள்க, 

60 - ம் பக்கத்துள்ள 40-ம்பாடலுக்கு இரண்டாவதுரை. 

அதிவாரத்தில் மாணிக்கமணியும்கோமேதகமணியும், சோம 

வாரத்தில் முக்கமணியும் இலக்கணம்வாயர்த வைடமியமணியும், 

மங்களவாரத்தில் வளப்பமுள்ள பவளமணியும், வல்லபம் பொரு 

த்திய புதவாரத்தில் மாச தமணியும், தகுதியாகிய குருவாரத்இல் 

புட்பராக மணியும், காய்கின்ற சரணத்தனையுடைய சுக்கிரவார்தி 

தில் வைரமணியும், கொடிய சணிவாரத்தில் நீலமணியும் ஆராயச் 

திக்கவையென்று நீ அறிவாயாக வென்பது. 
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