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உட 

இவமயம் 

கதிரைகாயகன்துணை 

@> ர் மை யூைர. 
நெரிசையாளிரியப்பா. 

பூவினித் சிறக்க சாலிணிற் பெரியார் 
தொணடையே காடு கொண்டைமா உல 

பாலிபாயச் களிர் பாவிசண் னாடு 
எண்ணிய வுதவும் புண்ணிய சா௰ 

அமமை யறமவளா செம்மைசேர் காட 
இக இரு காட்டிடைப் பச.இரு வனபபார் 

கோண ற வருள்புரி யாண்றபே சறவஙகள் 
குண௮றுத விலலாக குண்றையம பதஇவாழ 
பாகஇிழார் பெருமான் சேசஇழா ஈருளால் 
ol ss gig wen ச௪ரிக௫.ார மணக்கும் 
பெரிய புசாணமேமே ௨ரியசொண் மூலம 
உகந்த ௧த௫யம் உயசருூம பகவ ச 
சோரக்கொளி செயயுஞ் Pou ந ஷிநணை 

Cp & BOLD ETRE தகதைக மீளாம்பும 

அருட்பா இருபபுகழப் பொருட்பா வோஸகதைய/ ம 

கலமணி ஓுகியின மலாணி பிணியும் 
மலாமுமக மணியணி நிலவெரி யமிழவம 
நீவகசா கொளிரும பாக்குறது காடு 

செஈசுமி ழரிவைமா ததவ நாடு 
காவலா சேபோறறுவக கூவலா காடு 

அடிழெதினு பணிய தமணிய காடு 
செயதகவ முமானறாயக இமசண்ட வருவெண 
ஆன் றவர் குணமிமாடு தோனறின O)eor a Geo 
நாவலா மாணவ சாரலை படிந்தே 
உ௧௩இ௫ மஹமொழுிநீர் மூகந துரு புடவி 
Weg Nips Curse on Gaye கூர்ம 

புராண இவநிச? புராண வுணாயும 
சைவ பூடண ௫ர்கஇரி கையம 

குகபராக இரமழு பிசுதூ லாக 
உசவிய மமைலெயெனும உக்கசம ளெவமசேனோே 
செர்கம் ழணக்கின் சசகையி லென்று 

See gs NQiprotis gaaa Glsreu@en 
௪ாரவி ௨௨ரணிமா சூவியைப் புரைய வ 
கற்புயர் கல்வி பொர்பருண் ஞானக் 
கொண்டுமமய யன்பிற கோமகன் பேயா 
sorGa anne g வனசேவே eA = 

D & Elen us GC) wes gyip 1 3 Bu mp போற்றும் 
வடிவாம் VensQuweapip வழுவீணை மணக்க 
இல்லத சமேற்ற ஈலலவ னெவமசேனே 
செய்வ வைதிக சைவசித் தாந்த 
எண்டா நுதயயேர் கொண்டகளஞ்ு சேம



உரிமையுரை,. 

சு*தர நாயன் சுககர ஞா யயின் 
அவண்போற் செழிச்சவணன் FHaQ@s WS Qua ey 
சாஞ்சிவ மெண்மூேற ஆஞ்ிடலுவ கறிகள 
SA வாட்டிப் பாரிடா சளைக் து 
மாயமா வாகுதும் ஈ(2க௩ னரியெனுக 
கார்திசோ பட்டம் ஏக்.கின QeorauG eo) 
பின்னரு மப்பெயர் பண்ணவ ருறுதி 

செயதுடப் பெற்ற மெயயவ ஜனெவசேனே 
மன்னவா நீக மான Desf Lev des 
பண்ணிரு முறை ய உண்ணருட் பாவென் 
ரோணி பசுமரக தறைச்கார eval ars 
காட்டிச சாத்திர நாட்டமனண செெவ்னோ 

இற்றதம் பலககினு மற்றக தலத் கனும 
வளவ னணடாததகிய வள மரா இருமுறை 
ிழாவை யிரநகாளன வழாம ிகழகதகி 
உணமை யருட்பா வணமையை முனயோல 

எவகசணும பரப்பிய சகவ்கண செல மற 
அருவி Season Dug sgeorEu 

edan wrcre gu பெெருவா ரிதியில் 
இளைக்கவு மீசுயாகள் வளைோலிஸாக் கல்லிய 

பண்டிக ரிணடிக எணடிலம் யாணடும 

இவணி௱ புலவறை இவனது சொல்லிசை 
cromr Nami Cungrus Boor We. spear cor 

26 bE) MD 4 BLE B UPS SON SEF Hoh & 
BOTS! 15S Be gsiroor ) யாமல் 
பிரசுவக மாரி Qiw ger Qerea 2? ce 
@ goo gidlip வளாசகக சகெோகொணமது சாபுரிச 
சவகப புலவனாயச £778 ga QeraG cn 
நல்விசைப் புலவர்முனண தசொல்விகைக௫ ச தாவ 
தானது செயகச வாணவ இணெவமேனோ 
அ௨உச்கம் பொணறையை நடக்சையிற காட்டி 

இலலா ரூள்சா சொல்லா வெமொாலலுகர் 

ஓக்கவே Sera VMSsear Goo ae 
WEE மாணியை Dunss QevrsorsQan com 
இரியல ரிகக்த பெரியவ Gea ei 2 CoH 
காடவா பழத துசை பூணது வாகத 

துலக்கிய வாசக இலகசகிய Qoor aC ow 
உலகை Cava Mm aj coremin ws Gam UG cy 
பறறினாக Bes as ws somrig. g Oleor aie Gy 
எம்மைவிட் ௨கலாச செமமைய ணணெவமசேனே 
கஞ்சபை கண்ட சாயக பெணெவ ம் ஐ 
கதிரைவே மீலண்டுறாரு மதுப் பெயருடைத் 
கவன G)eor a GF GD அவனது சூடம் 

சின்னம gree Qe w gow w 
உரிமை யுலகழமும உவஈ௫இட இணிமீத. 

 



e1... 

சீவமயம், 

வேலுமயிலுஈ துணை, 

» un ற்காத ம். 

இவன் அவள அது எனச்ஈுட்டி அறியப்படும் உலகம் 

தோற்ற நிலை இறுதி யென்னும முதசகொாழிலுடைமையான், ஒரு 

காரணறை சாரியப்பரிவதென்பது எவ நம் ஒபபமுடிஈச உண்மையே 

யாம, என்னை ! காரணமின்றிக் காரியம் நிகழாத Boor sor எனக, 

இதனை 4 அவனவளதுவெளுமவைமுவினையையிற-மேறறியதிதியே 

யொடுக்மெலததுளதாம - ௮ரசமாதியெனமனார்புலவர் ”' என்லுஞு 

சிவஞானபோதமும, ''அகரமுசுலகிவமுததெலலாமாதி-பகவன்முத 

றறேயுலகு'' எனனும வளளுவா வாரகம வலியு குதலைச காணக, 

அவ்வாதிபகவனை மண் புனல் தி காறஹென மயகசியும, உருவ 
னென உரைத்தும், ௮ வன அமைஈதும, தனமாிவன ஆடி 

யும், மாலா தியான மகிழ்க தும், uit Boot உலசமும, அதன் 

ஒளியும” எனச்கூறி அறபுகசகளாறறிய ந.ருளாளாகளுட சிலரென௪ 

சிசப்பியும, பிறிவனபபிதறறியும ௧௪5௦ பஈபாச ஞானங்கள 

சென்றவழிச சம தள் வேறுபடமிம், மாறுபட்டும் இறுதியில இட 

ர்பபட்டும் ஒநிரின்றார். பலசமய ச சார், அவரை அவசித்தாகதி 

களஎன்பார் சிவசி சசாரஃங் சைவரபபெற்றார், என்னை ? மண்ணாதி 

யன சடமாகலானும, ௮வை காமே இயயகாவாகலாலும, உருவம் 

௮ழிதனமாலையதாகலானும, ௮ வம மூயறகோமோனச் சூனிய 

மாயமுடி தலானும், தனமா முசகுணவயத்தானும், அவத்தை வயத 

தானும அலக்கணுறறும், பிறபபிற பபுக்களையம, பிறக.ிகளையும 

பெற்றும உழல்கினறமையானும், மாலா தி2ியா தோறறக(9கடுகள 

உறுவோர் ஆகலானும, அவர் புநித்துவம பி ருதிவிமுதல் பிரகி டி 

மாயைகாறும் வியா தெறு கிறகும பிரதிடடாகலை பரியரதமிம யாக 

லானும, பிரடிரதசகுமேலுஈ தத.தவபுவனங்கள் உணமையாலும், 

அற்புகமாற்றிய அநளாளாகளுட் சிலர் மீேபோனிலாய்ப்பட்டார்



9 உயபோற்கா தம். 

ஆசலானும், ஒரோர்கால த௩குமையறுப்பான் இறைவனை யிரங்கு 

மாறு வேண்டினா ஆகலானும, கம்மையுக கலைவனையும உணர்ஈது 

சிவோகம்பாவனையைத் தலப்பட்டார் அகலானும, பிறவும் 

பொய்யாய்ப பொன்றுகின்றமையானும என்க, 

இனி இச்சமயத்தார் தெய்வங்களாக நின்று ௮வரலர் போற் 

நல்களை ஏற்றுச்கசொளவோனும், *'குணாதீதன்'' 6நிர்க்குணன '' 

 துரியமாததி'' என உபகிடகங்களான் ஓதப்பெறரானும, ஐசுவரி 

யமாதி அறு(குண ககளையும், புறற்றறிவு முூகலிய எண் குணங்களை 

யும் உடையாளனும், உருவாயும, அருவாயும, ௮ நவுருவாயும, ௮வை 

கடநத அ௮கண்டாகார அழற்சோதிப பிழம்பாயும், அறிவாயும், அன் 

பாயும் ௨ளளானுமாய பரமசிவனே ஆதியென்னுஞ் சத்தத்தால் 

விசேடிககப்பட்ட பகவன் என்க, இதனை: உ: ேவராயுமசுர 

ராயுஞ்சிசகர்செழுமறைசேர்--காவராயுஈண்ணுபாரும்விண்ணெரிகா 

னீரு--மேவராயவிரைமலரோன்செங்கண் மாலீசனென்னு- கூவராய 

முதலொருவன்மேயஅமுதுகுனே''௪ னவும், ஆ விரிவிலா அ.றிவினார் 

களவேூருருசமயஞ்செய்கே-எரிவினுற்சொனனாேேனு?மமபிரா ர்க் 

கேறறதாகும'”எனவும,1**யாொருதெய்வஙகொண்டீரக்தெய்வமா 

தியாகசே-மாகொருபாகனூதாம்வருவா' எனவும்,ர் “சோளிலபொ 

றிபிற்குணமிலவேயெண்குணக்தான - தாளைவணங்காத்தலை '' என 

வும் எட்டிவானகுணத்திசனெமமான் மனை” எனவும்,]:அ௮ருவமோ 

ரூபாரூபமானதோவன றிகின் ற - உருவமோவுரைக்குங்காத்தாவடி 

வெனசகுணர் ததிங்கெனனில ௮நவமுமரூபாரூபமான துமன்றிகின் 

p - உருவமுமூன்றுஞ்சொன்னவொருவனுச்குளள தாமே டீ எனவும், 

॥:அறிவுசிவமிரணடென்பரறிவிலார். அறிவேசிவமாவ தாருமறிகிலரா 

- அறிவேசிவமாவதாருமறிகதபின-௮றிமீவசிவமாயமர்ஈ இருப்பாரே” 

எனவும்,4]*அன்புசிவமிரண்டேன்பாறிவிலார்-அன்பேசிவமாவதாருமறிகி 

லார் - அன்பேசிவமாவதாருமறிந்தபின்-அன்பேசிவமாயமாக்திருப்பாரே ? 

எனவும்,$ “ ௮மமையேயபபாவொபபிலா மணியேஅனபினில் விளைஈ 

தவாரமுதே " எனவும், $ ' ஈறிலாபபதங்களியாவையுங்கடந்தவின்ப 

மேயென்னுடையன்பே'' எனவும் வருக திருவாக்குகளான் PTS துண 

ர்ச, இன்னும பசவபபெயா சவெபரமாதலைச் சதுர்வேதத் தாற்பரிய 

« தேவாரம 1 சிவஞானிததியார், 1 திருககுறள, ரி இருமச் இர ம, 

$ திருவாசகம்,
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சங்கெகத்தினும, பவுட்கராகமத்தினும் சாண்க, பிறவற்றை இக்.நால் 

ஐ தாம்பக்கததநிற பார்க்க, 

இனி HB பகவழாய சிவபிரான் திருவடிப்பேற்றைக் கடிக்கு 

நெறி பததிநெறியேயாம். இதனை ஞானமெறி யெனவும, 

சைவகெறி யெனவும், ௮கதுவிகமெறி யெனவும், ௮ருணெறி யென 

வும் கூறுவா கூரிய அறிவினா். இது மணிவாசகப பெருமானா 

பிழநெறிபினரை :* முத்திகெறியறியா தகரர்க்கர்'' எனவும், சிவநெறி 

யைச் சிததமலங் கழிவிக் கம் பததிகெறி'' எனவும் அருளிச்செய்த 

வாற்ருன் இனிது விளங்கும என்சு, இனனும் பததிகெறியே முக்கு 

நெறியென்பதனை :--: பசதிவலையிற்படுவோன்காண்க”' எனவும, 

* திசைமுகனசென்றுதேடினர்க்கொளிக த-முறையுளியொற்றிமுய 

னறவாக்கொளிதது-மொற.றுமைகொண்டுகோக்குழள்ளத-ுற்றவா 

வருந்தவுரைபபவாக்கொளித து- மறைத்திறகோககிவருகதினாககொ 

ளித்த- மிததரதிரக்திறகாணடுமெனறிரந்தோக-௧கததகஇரத்தின 

வவபிினாளிக அ-முனிவறகோக்கிரனிவாக்கவவி-பயாணெனத்தோன 

றியலியெனபபெயாநது - வாணுதற்பெண்ணெனவொளிகதுஞ்சேண் 

வயி-னை மபுலன்செலவிடுததருவரைதொ.றுமபோய் த- துற்றவைதுறந 

திவெய்றுயிராசுகை-யரு£ தவாசாட்சியுட்டிரு தவொளிதது- மொன 

ுண்டிலலையென்மறிவொளிததும் - பண்டே பயி2ரற௮ுமின் ஹேபயி 

ஜொற-மொளிக்குஞ்சோரனைக்கண்டன-மார்மினா மினாண் மலாப்பிணை 

யலிற்-ருடளையிடுமின-சு௰௦.றுமின் சூழ்மினறொடர்மினவிடேன மின - 

பறலுமினெனறவாபற்றுமுறறொளிதது--கனனேரிலலோனருனே 

யானதனமை - யென்னேரனையோககேட்கவகதியமபி- யறைகூலியா 

ட்கொண்டருளி - மழறையேோரகோலங்காடடியமுளலு- முளை யாவன் 

பேனபுருகவோலமிட்-டலைகடறறிரையினாதமேதோங்கி'எனவும, “தெ 

ய்வமென்பதேராசிசதமுண்டாக- முனிவிலாகதோர்பொருளதுகரு 

தலு- மாறுகோடிமாயாசததிகள - வேறுவேறுதம்மாயைகடொட 

ங்கின-வாத்தமானாரயலவா கூடி--௧ர த திகம்பேசிகா சதழுமமபறினா- 

சுற், மமென் னுஈுகொலபசுக்குழாஙகள-பற்றியழைத௮ப்பதறினர்பெ 

ருகவும - விரசமேபரமாகவேதியருஞ - சரதமாகவேசாததிரங்காட்டி. 

னர்-சமயவா ககடதகமதங்களே-பமைவசாசவரறறிமலை*கனா-மிண் 

டியமாயாவாதமென னுஞ்-சண்ட மாருதஞ்சுழித்தபு SETHI F- gi Gor 

காயதனெ னுமொணடி.றற்பா மபின்-சலாபேச,த தகடுவிடமெயதி-யதீ 

ற்பெருமாயையெனை பபலசூழவுக-தபபாமேதாமபிடிதததுசலியாத -
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தழல அசண்டமொழகதுபோல த-தொழு சளமுருயமு தடலசம்பித் 

தாடியுமலறமியமபாடியும்பரளியுள் - கொடிறுபபேதையங்கொண்டது 

விடாசெனுப-படியேயாசெலலிடையரறாவன்பிற்- பஈமாதசரணியறை 

ஈசாறபோலக-கசவ துபெருகிக்கடலெனமறு-யகககுழைந்தனுகு 

லமாய்மெய்விதிர் ததுச்- சகம2பபென்றுதமமைச்சிரிபப - காணது 

வொழிஈ துநாடவர்பழிக துரை-பூண துவாகக்கோணுதலின்றிச்-சது 

ரிழகதறிமால்கொணடுசாருங்-சதிய தபரமாவ திசயமாசக்-சற்றாமன 

மெனக்கதறியுமபததியு : மற்றோர்செயவஙகனவிலுகினையா-தருபாத 

தொருவனவனிபிலவக த - குருபரனாகியருளியபெருமையைச் - சிறு 

மையென்றிசழாதேதிருவடியிணையைப- பிறிவினையறியாகிழல தபோ 

ல-முன்பின்னாகிமுளியாகததிசை - யென்புகைஈ துருகிகெககுகெக்கே 

க௫-யன்பேனுமாற௮ுசரையதுபுரள 

னம, * எனபேவிறகாபிறைசசியறுததிடடுப் - பொனபோற்கனலிற 

ப 

்" எனவும வருக நிருவாசகததா 

பொரியவறபபினும-அ௮ன்போடூருகியக்் கழைஈதாரக்கனறி-எனயபோ 

னமணியினையெயதலொண்ணாதே '' எனவும, '' அவபினுள்ளானபு 

மிகதானுடலாயுளான் - முனபினுளளானமூனிவர க.:குமபிரானவன் - 

௮னபினுளளாகியம ரமரமயபொருள - அன்பினு௱ளார்க்கேெயணைது 

ணையாமே”எனவும வருாஈதிரமநதிரததானும், * அனபேயெனனன் 

பேயெனமன் பாலழைததழைதகிட்- பனபேயனபாகவதிவழியும-௮ 

னபன்றித-தரததரதியானஞசிவார்ச்சனைக௱செய்யுமது-சா சதுமபழ 

மன்றேதான,' என்னுகதிருக்களிறறுப்படியாரானும, கரும. மாதவ 

செ பஞ்சொல்காசறுசமா திஞானம-புரிபவாவசமதாரகசிபபொருக இ 

டேமபுரையொனறின் சி.த- கிரிவ மன்புசெயவார்வசமகாய்ச்சஈ 

துகிமபோம - உரைசெய்வோமவ। முனனெய்தியவரளததுறைவோ 

மென்றும'' எனனும் வாயுசங்கிகசையானும அறிக 

இனமனோரன்ன சிறபபுககளையுடைசதாம் பததிகெறியன்றிப 

பரமுத்தி சிததியாசென்பகைச் சினனாட்பல்பிணிச சி॥மறிவினா 

களாய சீவாகள தோரதுய்வான் சங்கரியாருககுச சரவா 

மவா மருர்தாய சங்கரன செவியறிவுறுததிய வண்ணம் எந்காட்டி 

BD சிறஈத ௩னனாடாகிய தென்னாட்டிலே உயர்ஈசகுலததும, 

இழீகதகுலகதம திருவவதாரஞசெயத, செயற்கருஞ் செயகை 

சளைச் செவவனே  ஆற்றிச சிரமையு மொழீயஞ் செல்லா 

நிலமைததாய அதமி Amuss pb Cun Pepi ser 

௮ுபான்முமமை காயனமார்கள, அவாசகளதமுட் சரிதங்களை
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அறைவதேதிருக்கொண்டா்புசாணமாம, இதன த்கிருவருட்பெருஞ 

செலவசாகய சேச்கிழார்பெருமான் சென் ?மிழ்காடு உய்யத்திருவாய் 

மலா்ர்தருளுு திரூகதொண்டை ஏற்றவரலாறறையும, பிறவற்றை 

யும பெற்றான் சாமபானுக்கும, முள்ளிச் செடிக்கும முத்ரி யளித்த 

உமாப௫சிவம் அருளிச்செய்த சேக்கிமாபுசாணதசானுணாக, 

இப்புராணம பெரியபுராணமமெனவும, தஇிநகதாண்டர் புரா 

ணமெனவும் இருதிருகாமஙகளான் வழஙகபபெறும அவவிரு 

BM Lb FBO LD ஆசிரியரால் இடப்பட்டனவென்பலகை 4 எடுக்கு மாக் 

கதை”' எனவும, :' இங்கிதனாமகூறினிவவுலகத்தமுன்னாட்-டஙக 

ருளிரண்டின்மாக்களசிரதையுடசாரநதுகின் ௦ - பொங்கிபவிருளையே 

னைபபுறவிருளபோக் குகின ற-செங்கதிரவன் போனீககுகதிருத்தோண் 

டர்புராணமென்பாம”' எனவும௦ போகக பாயிரததானுணர்க, 

இக்காலகஅச சிலா பெரியபுராண ஈட் பலபாக்கள் சங்க நாற 

Si sone sor of op MUO DY Yvon oor எனறும, பீசககிழார் செகதமிழ்க 

கலைப்புலமை மாத நரம நிரம்பபபெற்றா எனறும, ௮வா திருவருட 

புலமை கைவரபபெருதாரஎனறுஙகூறிக்கழிம்ப.நவகையு முன்னா, 

அவஞானிகள சிவஞானிகளோடு வடிவான ஒரோவழி ஒப்புறினும், 

பிறவதறிற் மமழமுட் சறிதும ஒவவாமை சிவணச சங்கழாறபாச்சள 

பெரியபுராணபபாகாளோ?ி சொலவடிவில ஒரோவழி ஓபபுறி 

னும, பொருண்மாட்சிபினும, பிறகயஙகளினும் PULLING GT oO 

கொள, எண்டுசசங்கநாம்சள என்றது கிருமுறைகளுட் சேராதன 

வறறை என்க. இனி ஆசிரியா திருவருள சாட்டிய நெறிபனே புரா 

ணம பாடிய நளி.ப தஇிருவருட்பெருமபுலவ। என்பதனை அவரே 

றருளினிமைததிருததொண்டறிவருஈ - தெருளினீரி துசெபபுதற 

காமெனின - வெருளினமெயம9மாழிவானிழலகூ சிய-பொருளினாகு 

மென பபுகலவாமனம2ற '' எனவும, *சிவறியசாபொழிறசணபைய/ வே 

ந தனமெயபபாசுரத்தைக-குறியேறியவெலலையறிகது கம்பிடடேனல 

லேன்-சிறியேன றிவுககவா துதி நபபா தநதந்தநெறி?யசிறிதிபான நி 

நீர்மைகுமபிட்டேனன்பால '' எனவும் கிருவாய்மலாகதருளி விளக 

கினமை காண்5. இவ்வுண்மை கண்டன்ரோ இபபுராணதமை அருண் 

மொழீயெனசககொணடு, பனனிரணடாரதிருமுறையாக வகுத்து, 

௮ருட்பாவென அனபுடன போறமி, அசிரியராம அருணமொழித 

தேவரை அருட்பெரும புலவரெனத சொழுது, ஆனநதவாரி 

தயிறறிளை ச துயகதனா அரபாயவளவா, தமிழ் வேதஙகளின
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பெறறியறிவிக்கும பெருங் கருவியா யிருகதலானே இதன 

மேன்மை யினித விளங்கு மென்க, தோலாகாவினராயமேலோர் 

மொழிகத சககநாறகளே இப்பெரியபுராணத்திறகு ஓபபுமை 

பெறாவெனின, பிற நூலகள் இகற்கு ஒப்புமை பெறுமாறெங் 
நனம் ? இவவருணாறகு ஓப்பாகவும உயர்வாகவும் வேறு நாற்களை 

விளமபு2வார் மானுடராவரோ? அவர் அன் பினீர்மையும, ௮ருளி 

னீரமையும் ௮றிஈகாராவ?ரோ? அவரை *' ௮ன்பினவழிய தயிர்கிலை 

யஃதிலாக்--கேன்புதோல்போரத்தவுடம்பு ” எனனுஈ அிருககுறட்கு 

இலககிபமாககி விலககுவா மேலா, 

இவவருணுூலில அ௮கததிணை மாபும், புறததிணை மரபும், 

வருணாச்சிரம ஓழுககும், புறச்சமயபபூவபக்க ஒழுககும, ௮கச்சமய 

ஆசாசவழக்கும், அகதுவிச ௮ருணெறி வழககும, உணமைச்சரி யை 

யாதி உதககம வழககும, பிறவும், ஓடபமூக திட்பமும ௮ட்பமும 

பொருந்தி உவமனின்ருமாற௮ு ஓதபபட்டிளளன, இனனும் இததிரு 

முறையின் காவியக்கவின்களும் பிறவும ஓல்காப்பெருமபுஈழ்த 

தொல்காப்பிய மூதலிய தொலலிலக்சணங்களையும, பல்காபபியகக 

ளையும ஈலலாசிரிபர்மாடடுக் கேட்டுத தெளிஈத, ஊலுண்ணாமை 

முதலிய ஊனஙகட்தக கனவிலும மறஈதும அளாகா தவர்களாய, 

ஞானாசாரியரை வழிபட்டு, வேதாகதக தெளிவாஞ் சைவசித தாகத 

உண்மைகளை உளளங்கை கெலலிசுகனிபோலக் சைவரபபெறு, 

௮னபின் சன்மையை அனுபவததிலதிகக ஒணபுலவரது அண் 

ணறிவிற்கே சிறி விளங்கும் என்க, ஏனையோர் இவவெழி 

னாறகுச் செமபொருளுரைக்க எழுவது பேதைபபருவப் 

பெண் சாமநாறபொருளை உணர்கதுரைக்குமாறு போலாம எனக, 

இததுணைச் சிறப்பினதாய இதிற செறிஈதுளள சறஈத 

வனபபுககளை ஒருங்கே தொகுத்துக் கட்டச் சிறிதும் வல 

லேனல்லேனாயினு.௦, என சிமறமிவிறகுப புலப்பட்ட சிலவற்றை 

யீண்டெடுததுதவ மேண்டுமென, எனதுள்ள சதெழுநத போவா 

என்னைப் பிடாபிடி சதுகதியதேனும, உபோறகாதம இடஈதாராமை 

யானும, இதனை வெளியிட்டார்சகு விருப்ப மினமையானும விரிக 

காது விதெதேன். பெருககாவியங்களை யாததோருள பெரும 

பாலேரா பெண்ணாண் வனபபுக்களையும,பிறவறறையும் புகழ்கது வர் 

ணிபபான புகுஈதழிச் சுருங்கசசொலலல விளககவைததல முதலிய 

அழகுகளை ௮றவே மறஈது, பலபாக்களால பகர்ஈதும் கருததைத்



உபோற்காதம். 

தெளிவுற விளக்காது தியங்கினார். அப்பாக்களும் ௮ன்பர்கட்கு 

இன்பளிக்கா தனவாயிருபபது வெள்ளிடைமலையே. சேக்கிழார் 

சுவாமிகள் ௮வ்விடங்கள Corns gle செவிமடுப்மீபார௬ும, செவ்வனே 

ஒ.௫வோரும, பிறரும சுவமாஈதனமை யெய்துமாறு கருத்து முற்று 

ற்ச்ஈுருங்கக்கூறிப் பேரின்பபபொருள் ௧ர5௩.து விளங்க வளமபியுள் 

ளா. அதனைத தாலிபுலாக கியாயத்தாற் காட்.டுவல : 4 கற்பகததின் 

பூககொமடோகாமனமனபெருவாழ்்2வா-பொறபுடையபுண்ணியத் 

தின்புணணியமோபுயல்சுமக து-விற்குவ 'ளபவளமலா மதிபூத்கவிரை 

கசொடியோ-வற்புதகமோ சிவனருளோவறியேனென்றதிசயிக தரா," 

। மனனேவாதெதாதோன்.றமருகனோபெருகொளியாம் - தனனே 

ரின்மாரனோசாாமார்பின்விஞ்சையமீனாமின்னேர்செஞடையணண 

ன்மெய்ய,ரளபெறறுடையவனோ-வென் னேயெனமனர நிரித;விவன 

யாரோவெனகினைகதா..'' “கழைசொரிதாளக்குன திற்கதிர்சிலவொ 

ருபாம்பொங்க-முழையாவுமிழ்க ஈசசய்யமணிவெயிலெ!ரபான2மா 

ய்பபத்- கழைகதாப்பரிதியே டுஞ்சக நானறலையுவாவிம்-குழையணி 

காதாவெய்புககுமபிடச்சென்றா9ிலாககும,'” “மவேசேவேதியர்2வள 

வி2ய தீயன-மாதோ நிமலேபிணியன - காதலவீ திவிலக்ேகவலைய- 

சூதமா தவிமீயபுறஞ சூழ்வன. சாயலார்கணுசப்பேசளர்வன-வாயமா 

டககொாடிமயயசைவன-மீசயவோடைக்களிறே நிகைபபன- பாயசோ 

லைத்தருவேபயதகன'' என்னுகதி நவருட்பாககளானுணர்க, இருக் 

குறிப்புதகொண்டர் புராணததின் திறமையும, கணணப்பகாயனார் 

புரணத்துக கவினையுக குவனிசுகற் பாலனவாம. மங்கையாககர௫இ 

யார் மாணபுராணததையும பார்தது மகிழ்க, 

இத்திருவருட்பாகசனியுள் எங்கணுமொழுகுவது அ௮ன்பின 

ரசமே, இவ்வுண்மையை :! பதஇுச்சுவை5னி சொட்டச்சொட்டப் 

பாடிய கவிவலவ '' எனச் சேக்கிழார் பிளளைத்தமிழா சிறப்பித்த 

தானுணர்க, அப்பத்தாசதைநுகாகது தன ஈதவாரிதியிற்முருய 

ஈது இன்புறுவோர் ஒரு சிலமோ.யாவா, இதனை:--* குடிலையென்னுச் 

தடவயனாப்ப - ணருள்விகதிடடுககருணைகீ£பாய்ச்சி-வே தமென்னும் 

பாதபமவளாததனை-பாதபமதனிறபடு பயன பலவே-௮வற்றுள்- இலை 

கொண்வெஈதனாபலரேயிலையொரீஇத-தளிர்கொணடுவக்கனர்பலரே 

களிரொரீஇ-யருமபொடுமலர்பிஞ்சருங்காயென்றிவை - விரும்பினர் 

கொண்டுகொண்டுவஈதனர்பலரே - யவவாறுறுப்புமிவ்வா௮ுபயப்ப - 

வோரும்வேதார்தமென் அுச்சியிற்பமுச்த - சாரககொண்டசைவத
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தார்தத-தேனமுசருர்தினர் சிலரே, '' என்னும் பண்டாரமுமமணிக் 

கோவையானுணர்க., இனனும் இர நாலகருங்கன் மனத்சுரையுங்கரை 

யச்செய்வது ; எச்சமயததவாக்கும் இன பூட்மிவ௫ ; சாதிவேறறுமை 

யைச் சேதித்கொழிபப௮; ஈவில்கொறும ஈவிலதொறும் காகயம் 

பயப்பது: பயில்கொறுமபபிலதொறும் பசகியைவிளைபபது; இக்கால 

சாகரிக இனிமையும உடையது; பிறவுமிளிரும பெருமை பெற்றது, 

இத்துணைச சிறப்பினையுடைய DY THID 1% & aot oor 9) 5B) 5 

தொண்டர் புராண மூலககை ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமான் 

பிரஇக்கிணங்கப பரிசோகித த, ௮ஃதுடன அடி.2யனியற்கிய அரும் 

பதககுறிபபுரையையும,வசன சதையும சசாகது,1811-ம ஆண்டிலே 

௮மிழ்கினுமினிய சமிழீழ காடடிலே அவகரிகத, அருட்பா என 

பது ஆறி நழமுறையேயென ௮7சமன்றமேறிப பஈமரகதாணிபோன 

ட்டி, மூனனாத கிலலயம்பதியில கடைபெறற திர. முறைமகோறசவ 

தை இஈகாலகஅ மககளகண்டு இன்பும் ரயய அசுகிலலையினும் பிற 

பதிகளினும் இனிமையாய் ஈடாத சிசுகாட்டி, 19(07-ம MU HAL + BS av 

சிவனடிசோ த சதாவதானம்-ஸ்ரீலஸ்ரீ-௩ா-ஈகிரைவேற் சிள்ளை யவர்கள் 

ஞாபகசின்னத்திற்நாக வெளிபிடடிசுசகள க நபததியை விளக்கினா 

எனனதமையனார். திருவாரூ-வி-௨உலக௦। சமுதலியாரும, எனது 

கெழுதகைஈ ணப நுமஉழுவலனப,ரபஆகிய௮,சிவசங் ௩ரமு)தலியாரும, 

கலவியினும, அறிபினு2, அனுபவகதகிணும சிறி 2யனாய யான் 

இலெள சிசுகதில மோசக பல இனனல்ச/ளான கடம்புபலிடைப்பட்ட 

கலனைக்ஈிபபக் சலகிய LAMM FFL ou HS ரககாலை எருதி ஈத 

௮ நஃபசுக்குறிபபுரையைபும, வசனத்தையம  என்னுதவியைப 

பெரிதும வேணடாது நாகமிள அச்சு பழை பார்கது வெளி 

யிட்ட என்னொருசாலை மாணவர்கள புரிக மனறி என்னும மறக் 

கற்பாலகனமாம, அடியேனியற்றிய ௮ நமபதக் தறிபபுரை யையும, 

வசனத்தைபும சொனனய முடைய ஈகன்னயபபுலவாகள அ௮னனம 

போற்கொளவாகளாக. என்னுபிரனைய இரவரும இதுபோன்ற 

பன்னாலககை யசசவிமானமேறறிக் கு. ரபததியை வளர்க்குமாறு 

LX (lp HC au an இருபாதத்தொரு B thal நளைச் சிந்திக்கன்ேன். 

சுபம! சுபம்1! rool ll 

இகஙனம : 

திரறுவாரூர்-வி, கலியாணசுந்தரன்.



தவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 
 அவவைலையவகவகள ளு 

திருமுை றுகண்டபுராணம். 

கருமுறை விண்டடி யவருயு மாறருள் கவுணியா குலதிபர் 
தீருமிறை காவுச் சரசா ரூரர் சாஞுசே மித் இடுமத 

இருமுறை கண்ட புசாண முசைசசச் சிர்து7 முகனழராள் 

ஒருமுறை யிருமுறை மும்முறை வாழ்ததி யுவன் பொடுபணிவாம 

ம வற. 

உலசம$ழ் சருசைய மீது தோன்றி யோவாது வருபொன்னி சூழ்சோ 
ளுட்டின், திலசமென விள௩குமணி மாட வாராத தியாகேசா பதம்பணிச து 
செஈசோ லோச௫), அலூல்புகழ் பெறுராச ராச மனனனபயகுல சேகரன்பா 

லெயது மன்பா, இலகுமொரு மூவாருள் பதிச மொன்றொன் றேபினிதி 

னுசைசெயய வனபாற் கேட்டு, (௧) 

கையிரண்டு முச்சிமே லேறச் சண்ணீர கரைந்தோட மெய்ம்முமுதும் 

புளகம் போர்ப்ப, வையன்மலாப் பசமுூளசதே கொண்டு போற்றி யரிய 
முறை சேடவெஙகு மிலாமை யாலே, கையுமனத தினனாட யிருச்கு௩ காலை 
Bn oO Oy றினிலா தி GD FQ LO OD) D யோன்பால், வையமெலா SCL me சைவ ப 

வாழ மாமணிபோ லொருசிறுவன் வது தோன்றி (௨) 

வளமொபே நயனவிதிச் சடஙகும பூண்டு மறைமுதலாங் கலைபயின்று 

வருரா ளீன்ற, ளொமறையோ ஜோரூர்ககுச செல்ல மை/தன் சேடில்பிசா 

வரைத்சமொழிப படியே யகதி, இளஎமதிசசெஞ சடைப்பொல்லாப் பிள்சே 

யாரை யேதரியா ராதிப்பா னினிதி னே௫, உளமலியன் பொடுதிருமர 

சனமுன் னாரு முரியவெலாஞ் செய்துகி2வ் சனமுன் வைதது. (௩) 

எம்பெருமா னழுதுசெய வேண்டு மென்ன விறைஞ்சிடவு மழுது 

செயா திருபபச் சணடு, வெம்பியுஎ மேசேலு। சவறிய குணடோ வேழமுக 

னேயடியே ணிவேழித திட்ட, பம்பமுத முணு சென்னை யெனனப \ 
பரிஈ த. தலை தனைமோதப் புகுங்கா லெம்மான், ஈமபிபொறு வென ததடு25வ 

வழு சமெலலா ஈன்சர௬ஈத qa gol) salva தானான், (௪) 

எந்தையே யினியடியேன் பள்ளிச் கேகி லெங்கடே சிசனடிப்பா ளஈ 

லாலே, சகசமறை முதற்கலைக ணீயே யோதித சரல்வெணடு மெனலேழ 

முூகதசதோன ரன, மரதமற வோதவிச்ச வோதி ஈமபி மகிழ ரனனன நறு 

போல மற்றை காளூம, விர்சையொடு நிகழாம்பி யாணடார் ஈமபி மேவியிரு 5 

திடுஞ்செயதி வோரன கேளா, (a)



௨ திருமுறைகண்ட புராணம். 

செல்வமிகு இருகாசை யூரின் மேவுஞ் செயனனிச்த மதகரிச்குச் சந்தை 
கூடாத, ஈல்லபுச முடையாம்பி யாண்டா£ ஈமபி ஈண்பினொடு நிவேஇிப்பான் 
மதுர மிச்ச, வெலலையில்வா ழைகச்சனிதேே னவலோ டப்ப மெள்ளுண்டை 
'பிவவுலகோ மெடுக்க வென்றே, மல்லன்மிகு சேனையுட னிராச ராச மன்ன 
வணு மக்ஈகறில் வந்த சேர்ர்தான். (௬) 

அங்கதனுக் கர்ஈகரி லிடம்போ தாம லயல்சூழப் பதின்காத வகல 

வெலலை, மாஙகனிவா ழைக்கணிகள் வருகசை யாவும வஈதனவய வெல்லை 
யெல்லா மருவ வைததப், பாககினுட னம்பிசாள் பணிரத மன்னன் பல 
san கொணாக்தவெலாம பகரகது போற்றி, யீககசனைப் பொல்லாத 
பிள்ளை யாருச் கப்பொழுதே கிவேதிசச வென்று சொன்னான (er) 

நம்பியர சன்சொன்ன வார்த்சை கேளா ஈன்றுனது பணியென்ன 
வருளா லுன்னித், துமபிமுக னடி.பணிந்து மன்ன னிஙகு5த கொகுதிதனநீ 

யமூ.துசெய வேணடு மென்னக், கம்பமதக களிற்றுமுகச சானு மஙகுக 
கருசதினுட னம்பியுரைக கசைஈது காட்ட, விமபரினில வஈசனநாற் சுதி 
செய்தே யிருஈதவெலாம் படைககவவ னேற்றல செயதான. (௮) 

புசாமுகச்சை புறப்படவே படைதத வெல்லாம் புகுர் சவிட மறியாமற் 
போன பின்னை, ௮சகெகிழ மெயயருமபிக கணணி வாச ஈமபிகழ லன பினா 
லரசன் போற்றி, மிசகவுமொரு விணணப்ப மடியேற் குணடு வேதியனே 
கேளென்று விளம்பு வான்மெய்ப், புகழதுசேர் மூவாசமிழ் கொண்டா 

செய்தி பூசலச்தில் விளககவெனப் போற்றி நின்றான் (௯) 

அஈசவுரை கேட்டலுமங் கரசன் றன்னை கம்பிமகழ்.- சுருளபுரிவா 
னருளசோ மூவா, செசமிழ்க ளிருஈதவிட மனப ருள்மிளா செயதிககவ 
விசாயசன்றாள சக்திசு சொசாய், ௮ஈதவமை யேசெனறு கேட்டா லெகதை 

ம௫ழ்)சருளு மகமஈறியை வழாது னககுச, தாதஇடுவன் மன்னபொறு வென் 
௮சொலலித தநதிமுகன சகஙிதியிற ருழ்கது செனரறான். (50) 

சென்றுபணிஈ இபமுககசதோன் பாசப் போசைச் சென்னியிலவைத 

சனருளிற நிளசதுஈ சசசை, யொன்றுமற வு.நூவிழி சாசை கொள்ள 
வணமையினால வக்இசசக குவாவோன றனனை, இன றமிழ்மசா மூவாதமி 
ழிருரதவெலலை யெலலை யிலசாத இிருகதொண்ட ரியலபுமாக ௫, சன்றும 

ரள செய்தமுள வேணடு மென்ன காகமுக னம்பிக்கு ஈவில லுறறான (௧௧) 

வாரக் ஈருட்ச ணீரசொரிய ஈம்பி சேட்ப வண்டமிழ்ச ஸிருக்ஈவிட மன் 
௮ ளரடுஙக, கடராசவிருட் கணடாபுறக சகடையின பாக்காக கோலமலாக கைக 
மாடை யாள மாசச, சாஈசனலென நருள்செய்து சொணடர் பேர சாற்று 

சலாற சகசலசுசதோ ரருளைச் சார, வராஈசதமி மிருஈசவிட மன்பா செய்தி 
ய சனைய ஈமபிமனசு சருளிற கொண்டார் (௧௨) 

கொணடுகுல சேகரனாங கோன்பால் வரத குஞ்சரச்சோ னருளசெய்த 
கொள்கை யெலலா, மணடுபெருக சாசலுடன சொலலி யக்ச வணடமிழின் 
பெருமைசனை வக௧௪௫௪ சொலலரா, கணடபெரு மகஇரமே மூவா பாடல் 
கைகாணா wi Grice ஹுூசலோன் கூற, கெணெடிசையுஞ் சிவனருளைப் 
பெறு, சற காக விமமொழி.மின பெருமையையா னியமபக கேணீ (௧௩) 

ரோடர்மலி சாழிஈகா வேோசா தாமு தேவர்புகழ் திருசசோணிச சவ 
ஞர் பகற், பீடுடைய வுமைமுலைப்பா லருளா லுண்டு பிஞஞ்கனைச சினவி



திருமுறைகண்ட புராணம். fh 

டைமேற் பெருகச் som®, CsrOar_w GeSuera sp sogn Orem gy 
தொடைமூடிலாப் பரசமயத் தொகைகண் மாளப், பாடினார் பதிகங்கள் பாவி 
லொன்றாம பதினாராயிர முளதாப் பகரு மன்றே, (௧௪) 

இருகாவுக் கரையரெனுஞ் செம்மை யாளர் தீயமணர் சிறைகீஙக 
வதிகை மேவு, குருகாமப் பாஞ்சுடரைப் பரவிச் சூலை கொடுஙகூற்றா Wer 
வென்ன வெடுததுக கோதில், ஒருமாளனைத் தரிககுமொரு வரையுங காறு।. 
மொருகாற்பச தொன்பதினா யிரம தாகப், பெருராமப் புகலூரிற் பதிகங 

கூறிப் பிஞ்ஞசனா சடியிணைகள் பெற்று ளாரே. (௧௫) 

பினபுில காளின்க ணாரூர் ஈம்பி பிறங்குதிரு வெண்ணெய்சல்லூர்ப் 
பித்தா வென்னும், இன்பமுதற றிருப்பதிக மூழி தோறு மீராயமுப் பக் 
தெணணா யிரம சாக, முன்புபுகன றவர்கொடித்தான் மலையிற சோதா 
முறைகளெல்லாக தஇருத்தில்லை மூதூர் சன்னில், அன்.றவர்கை யிலச்சினை 
யால் வைததார் மன்ன வாராய்ர்து சருகவென வருளிச செய்தார். 4, (௧௬) 

அருமறையைச சசரிலிபண் டருக்தச் தேடு மதுபோலன் றிதுவென்று 
முூளதா முணமைப், பபதமுச் தற்பரமும் பரனே யன்றிப் பலரில்லை யென 
றெழுதும் பனுவல பாரி, னெரியினிடை வேவாதார் நறெதிசே யோடு மென் 
புக்கு மூயிகொடுக்கு மிரெஞ் சாற்றுங, கறியைவளை விச்குஙகன் மிசச்கப் 
பணணுங கராமதலை கரையிலுறச் சாற்றுங சாணே. (௪௭) 

என்றென்று ஈம்பிசகுப் பரிவா லுண்மை யின் நமிழின் பெருமைதனை 
யியம்பச் கேட்டுக், குன்றொன்று பேருருவவ கொண்டாற்போலுக குஞ்சரத் 
சோனருளினையுட் கொணடு மன்னன், மன்றினிடஞ் சென்றுமறை யோக 
டொண்டர் வார்சடையோர் சாவலுடை மரபோர்க்செல்லா, ஈன்றெஙகள 
கணப இதன் சொல்லி தென்று ஈன்மையுடன் மன்னவனா நஈவிலுங காலை () 

அச் சகையோர் தமிழ்வைத்த மூவர் வச்சா லறைதிறச்கு மெனவுரைக்ச 
வரசன் ரானு,மெய்த்தகுசீ ரம்பலவாக குற்றசெல்வ விழாவெடுதத விளமபுத 
மிழ் மூவா சம்லை, உய்த்தணிவீ இயினுலுலா வருவித் தும்பர் காயகனறன 
கோயிலவல மாககி யுள்ளே, சிததமெலா முருக்குதமி ழிருக்கை சோச சோத 
இியவர் சேர்சசசெனச் செப்பி நின்னான். (௧௯) 

ஐயர்கட மாடுமம் பலத்தின் மேல்பா லருள்பெற்ற மூவர்சம தருள்சோ 

செய்ய)கையதுவேயிலச்சனையா யிருஈ்த காப்பைக கணடவர்க எஇசயிப்பக 
கடைவாய நீககிப், பொயயுடையோ ரறிவுதனைப் புலன்சண் மூடும் பொறப 
துபோற் போதமிகும் பாட றன்னை, கொய்யசறு வன்மீச மூடக சண்டு 
கொடிப்பளவி னிற்சநைை கொரச வேந்தன், (௨௦) 

பார்தததனைப் புறத். துய்ப்ப வரைத்து மேலே படிக்திருர்த மண்மலை 

யைச் சே ரததள்ளிச், சோத்சதில தயிலமலி கும்பங கொண்டு செல்லுகனை 
யச்சொரிர்து தருவே டெல்லா, மார்த்சவரு எசனாலே யெடுத்து நோச்ச 
வல$ூலா வேடுபழு தாசச்சண்டு, இர்ச்சமுடிச் சணிபரனே பரனே யென்னச் 
சிரை சளர்க் திருகணீர் சோர கின்றான். (௨௧) 

ஏந்துபுகழ் வளவனில்வா றன்பி னாலே யிடர்க்சகடலின் சரைகாணா தினை 
மங் காலைச், சார்சசமலை மசள்சொழுக னருளால் வேதச் சைவகெறிச் தலைவ 
செனு மூவர்பாடல், வேய்ந்தனபோன் மண்மூடச் செய்தே மீண்டு வேணடு
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வன வைசசோமென் றுலஇ லுள்ள, மார்தசொடு மன்னவனும் கேட்கு மாற் 
ரல வானகததி லோசோசை யெழுர்த தன்றே. (௨௨) 

௮5$தமொழி கேட்டலுமே மன்னன் ரானு மாடினான் பாடினா னஉச் 
கண் யாவஞ், ஈதினா னமுசமுண்டான் போல செஞ்சா சேறினா னம்பிதிரு 
வடியிற் ரூழ்ர்தான், பந்தமறு செவனடியார் கொள்க வென்னாப பண்டார 
இறக தவிட்டான் பரிவு கூரர்சான், இந்தவசைப் பெருஙகளிகொண மன் 
னன் ரூனு மெழின்முறையை முனபோல வகுக்க வெண்ணி, (௨௩) 

மனனுசமிழ் விரகரறகள் காழி வேந்தர் வகுததருளா லமைத்ததிரு 
முறையேசாமூனமம்,௮அனனவகை வா€சோ முறையோ மூனு மாரூர ௬ரை- 
சதிரு முறைய தொனறுஈ, துன்னவகை யேழாகச தொகுததச செயகான 

மாயமனு வலெழுசோடி யென்ப தனனித, சன்னிகரி றிருவருளான் மன் 
னன்றானுஈ சாரணிஓயார் வீடுபெறு௩ தன்மை குழ்கதே. (௨2) 

Ga gy. 

பண்புற்ற திருஞான சமபந்தர் பதிக முந்நூற் 
நெணபததி னானகிஞ லிலஙகுதிரு முறைமூன்று 
தணபுறற காவ.ரசர் முகதூறறேழ் மூன றினால 
வணபெழ்ற முூறையொன்று நூற்றினால வனறரொணடர் (௨௫) 

ஆகவளா திருமுறையே ழருட்டிருவா சகமொன்று 
மோகமெறி இருவிசைப்பா மாலைமுறை யொன்று 
போகமிகு மர்திரமா முறையொனறு புகழ்பெறவே 
பாகமிகுக திருமுறைகள் பதசாக DAF SITE OT (௨௬) 

வை ததம்பி னம்பிசமன் மன்னாபிரான் மடிம்ஈ திழைஞ்சிச 

சிசதிசரு மிறைமொழிசச திருமுகப்பா சுரமு.தலா 
உய.தசபதி கஙசளைய மொருமுறையாச செயசவெனப் 
பததிதருஈ திருமுறைகள் பதினொன்றாப் பணவரிீனா (௨௪) 

மதிரங்க ளெழுகோடி யாதலினான் மனனுமவர் 
இககவகை இருமுறை ளேழாக வெடுதகமைத௫ப் 
பகசமுறு மாதிரஙகள பதினொனறு மாசலினால 
௮₹ஈதமூறை கானஇனொடு மூறைபதினொன ராகதினா (24) 

ஆஈகயபின றிருக்சொண்டச சொகையடைவை யருளாலே 

கோககயபின் ஒூயன்மா நுடஙசடைவுஈ சொழிற்பேறும் 
பாககியசதா ல்பமுகசசோ னருளசெய்த பகுதியினால 
வாககியலசே ர5தாதி ஈமபியடை வேவகுகதரா. (௨௯) 

ஈரருள்சே ரறபச்து மூலாசனி இிருககூட்டஞ் 
சாருமவ சொனபானுஈ தணடமிழா னுரைசெயது 
பேரிசையாம ௨சையடைவ புவிபினிடைப பெருமையினாற் 

சீருலவு திருவெருக்சுச சம்புலியூர் சென்றடைகதா£ (௨௦) 

சென்னியரு ணம்பியிவ ரக்ககரைச் சோர். தவன் 
மன்னுதிருச் சோயிலினை வல௩கொண்டு பணிஈசானே
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இன்னிசை,ச* தருளென்ன விரச்சமுடன் குறைக்இர்ப்பக் 

கன்னியொரு பககுடையோ னருள்செய்த கடனுமைப்பாம. 

ஈல்லிசையாழ்ப் பாணனார் ஈன்மரபின் வழிவஈ* த 
வல்லியொருத இக௫சைகள் வாய்ப்பவளித தோமென்று 
சொலலவவ டனையழைததுச் சுருதிவழிப் பண்ட முவு 
ஈல்லிசையின வழிகேட்டு ஈம்பிமிறை யுணம௫ிழ்கதார 

௮ஙகவளை யமபலத்து ளாவொர் திருமுன்பே 
பாகதினுடன் கொடுவுத பண்ணடைவு பயில்பாடல 
ஓககருளான் முறைபணித்தற் கொக்குமென வோசோசை 
ரீஙகரிய வானின்ச ணிகழல.ர சன்கேட்டான். 

மன்னனுக்கு நம்பிக்கு மறையவர்மூ வாயிரவர் 
பன்னரிய திருததொண்டா பலதுறையோக குஙகேட்ச 
இன்னருண்முன் வியுதுரைசத விவண்முதலா விசைததவிசை 
சென்னிலமேன் மிசத்தோன்றத இருவருளாற் ரோனறியதாம் 

சொன்னட்ட பாடைக்குச் சொகையெட்டுக் கட்டளையாம் 
இன்னிசையாத் றருந்தச்ச சாகததேழ் கட்டளை யாம 
பன்னுபழ5 சசகரா கப்பண்ணின் மூன்றுளசாம 
உன்னரிய தககேசிக் சோரிசண்டு வருவிதசா. 

மேவுகுறிஞ் கெகஞ்சு வியாழகுறிஞ் சிச்சாறு 
பாவுபுகழ் மேசரா சக்குறிஞ்சிப் பாலிரண்டு 
தேவுவாத விகசளத்தின செய்திக்கு சான்சினிய 
சாவிலபுகழ்ச சாமரச்தின் ரன்மைதனச இரணடமைத்தா. 

கார்சார மாநியபி யகதையாங் கட்டளைக்கு 
வாய்ரந்தவகசை மூன்றா௧இ வன்னட்ட சாகததிற் 
சேயஈசவசை யிரண்டாகூச் செவ்வழியொன் மு 5தியிலக 

சாஈதார பஞ்சமகதின் கட்டளைமூன் ராக்கினா 

சொல்லிச்கு சாலாகஇச் சவுரிகச்துக கூறும்வகை 
சொல்லிலிரண டாககுமிகு தூங்கசைசகோ பஞ்சமததிற் 
கொலலையினி லொனமுக௫ச சாசாரிக கொன்பசாப் 
புலலுமிசைப புறநீரமைச் கொன்றாகப் போற்றிஞா 

அக்தாளிக கொன்றாக்கி வாசே ரருர்தமிழின் 
Caer பலசமிழுக கொன்றொன்றா மொழிவித்து 
௩௩சா,ச கேரிசையாங சகொல்லிககு நாட்டிலிரண் 
டுஈதாகெ குறுதொகைச்சகோர் கட்டளையா விரிததுரைதசா£, 

தாண்டசமாம் பாவுக்கோ கட்டளையாச் gi gah 
காண்டகையா தெதாண்ட லையாரு டுய்யமுறைக 
ண்டிசைசே ரிர்சளசதுக சரண்டாச வெடுசதுைத.த 

நீண்டதகக ராக்துக் செண்டாக நிகழ்விசதார். 

கூறரிய நட்டரா கத்திரண்டு கொல்லிகரு 
வேறுவகை மூன்றாக மிகுச்சபழம் பஞ்சுரச தக 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௨௩) 

(௩௪) 

(௨௫) 

(௩௭) 

(௨௭) 

(௩௮) 

(௨௧)
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கேறும்வகை யிரண்டாக? யின்னிசைதேர் தச்சகேசிப் 
பேறிசையா ருகடியதிற் சாஈசாசம் பிரிச்கிரண்டாம். 

ஒன்றாகுங காக்தகார பஞ்சமத்துச கோரிரண்டா 
நன்றான சாட்ட பாடைககு ஈவின்றுரைகதஇிற் 
குன்றா ச புறறீமைக் இரண்டாகுங கூறுமிசை 
ஒன்றாகக சாமரததுக் கொன்றாசப் போற்றினார். 

உற்றவிசைச் குறிஞ்சிச்கோ ரிரண்டாக வகு.சசமைததுப் 
பற்றரிய செர்துருத்திச கொன்றாச்கிச் கவுரிகப்பாற் 
௮ற்றவிசை யிரண்டாககித தூயவிசைப் பஞ்சமத்துக் 
சற்றவிசை யொன்றாச்கி யானருளால் விரிசசமைத்தார் 

இக்சவகை சவன்செவிப்பா லெக்சண்ணுா தழைத்தோங்க 
அந்தமிலா வறுபத்து மூவரரு எம்புவிமே 
னந்தியிட மும்மலமு நல் தூலகோர் நீகஇயிடச் 
Fire sug செவமாகச் செளிவிததா னருட்சென்னி. 

சீராரு£ திருமுறைகள் கண்டதஇறற் பார். ததிபனாம் 
எசாரு மிறைவனையு மெழிலாரு ஈம்பியையும் 
girs ar got னடிபணிர்தங soon al rar 
சோ.ராச காதன்மிகுந திருசுசொணடா பச தப்பாம 

திநழறைகண்டபுராணம் மற்றிற்று, 

ஆ திருவிருததம் - ௪௬ 

் 82 
அ: 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௪௫)



௨ 

சிவமயம் 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இருத்தொண்டா புசாணசாசம், 
அண இட ட ட ணையை 

மல்குபுகழ் வன்னொண்ட ரருளா லீர்த வளமருவு திருதசதொண்ட த 
தொகையின வாய்மை, ஈல்கும்வகை புல்கும்வகை ஈம்பி யாணடார் ஈம்பிதிரு 
வாதாதி நவின்ற வாற்முற், பல்குகெறிச் சொண்டர்சீர் பரவ வலல பான 
மையா ரெமையாளும் பரிவால் வைத, செல்வமிருஈ திருத்தொண்டர் புரா 
ணமேவுஈ திரு அபய னடியேனுஞ செப்பலுற்றேன. (௪) 

சுந்தாழர்த்திநாயறார் புராணம், 

தண்கயிலை ய.துநீஙகி நாவ லூர்வாழ் சைவஞா சடையனார் தனய னாராய, 
மண்புகழ வருட்டுிறையா னோலை காட்டி மணம்விலகக வன்றொண்டா 

யதிகை சோநது, ஈணபினுட ஸனருள்புரிய வாராமேவி ஈலகடளரும் பர 
வைசதோ ணயகது வைத, திண்குலவும் விறன்மிண்டர் திறலகண டேததுஈ 
இிருச்சொண்டத சொகையருளாற செப்பி னாமே (௨) 

செப்பலரு௩ குண்டையூர் நெல்லழைததுத திருப்புகவாச செறகல 
செழும் பொனனா செயது, தப்பின்முது குனநாகரும பொருளாற நிட்டுந் 
சடததெகதெதுச சஙகிலிமதாள் சாது காத, ஜெொப்பிறனிச தூதுலநதா 
நாடு றி யுறுமுதலை சிறுமதலை யுமிழகல, மெயபபெரிய சளிமூறறி யரு 
ளாறசேர வேசசருடன் வடகயிலை மேவி றாரே (௩) 

தில்லைவாழந்தணர் புராணம், 

sacar னவாபோநற்றுஈ இல்லை மன்று Enis EOF) பெருமானுக கணி 

யா நற்பொற், ரொலலைவான் பணியெடுததற் குரியா வீர துறஈதகெறி 
யார்சொணடதச சொகைமுன் பாடத், திலலைவா ழசசணரென நெடுதஜ 
நாதன் செப்புமரு ஞடையாமுத சியா பததிச், கெலலைகாண பரியா 
சொப் புலூற் ரூமீம யேயகதுளா ரெமையாள வாய்ஈது ளாசே, (௪) 

தீருநீலக ளட நாய குர் புராணம், 

தில்லைாகா வேட்கோவா தூர்தத ராத் தீண்டிலெமைச் திருநீல கண்ட 
மென்று, சொலலுமனை யாடனையே யன்றி மறறுந் துடியிடையா மிடை 
யின்பக துறது மூததங, கெலலைபிலோ டிறைவைதது மாற்றி காஙக ளெடுத 
இலமென நியமபுமென விழிஈது பொயகை, மெலலியலா @ Lear erp ip) 
யிளமை யெயதி விளஙகுபுலீச் சரத்சரனை மேவினாரே (டு) 

இயற்பகைநாயஜர் புராணம், 

எழிலாருக சாவிரிப்பூம் பட்டி ன.தது ஸியல்வணிக ரியற்பசையா ரிரு 
வர் தேட, லவழலாய பிரான நூர்தத wen oC wit 6S! யாமிழையைச தாரவேணடி 
யணைய வையன, சழலாரப் பணிஈதுமனைச் சற்பின் மேன்மைச் காசலியைக



௮ திருத்தோண்டர் புராணசாரம். 

கொடுக்சமர்செய் கருச்சால் வரச, பிழையாருஞ் சுற்றமெலா5 துணிதது 
மீளப் பிஞ்ஞசனா ரழைதசருளப் பெற்று ளாசே (௬) 

இனையான்தடிமாறநாயனுர் புராணம். 

மன்னியவே ளாண்டொன்மை யிளசை மாதர் வறுமையா லுணவுமிச 
worg வை, உன்னருகள் ஸிருண்மழையி லுணடி வேணடி யுமபாபிசா 
னணையவய இழுது விதஅஞ், செஈகென்முளை யமு.துமனை யலக்கா லாககச 
சிறுபயிரின் கறியமுது திருஈதச் செய் ஐ, பன்னவரு முணவருஈசற் கெழு 
நச சோதிப் பரலோக முழுதாணட பானமை யாமே (a) 

மெயப(பொரஹைஐர் புரா.னம். 

சேதிபாஈற் சோவலூ£ மலாட மன்னர் இருவேட மெய்ப்போருளாத 
செளிகத சிதை, ரீதியினா ருடனபொருஅு சதோறற மாற்றா னெடுஞசினமுக 
கொடும்படையு நிகழா வணண, மாசலாபோ லொருமுறைகொண டணுகி 

வாளால் வனமைபுரிஈ இடமருணடு வரத தத௲தன், காசலுற 5மாத்ததா 
வென்று நோக்க கடி. சசலவிக இறைவனடி. கசைககொண் டார (௮) 

பிறன்மீண்டநாயரர் புராணம். 

விளஙகுகிரு” செககுன்றா வேளாண டொனமை விரனமிண்டா 
இருவாரூர் மேவு நாளில, வளஙகுலவு தொணடரடி வணங்காமிச்கும வன 
Geer புறசவனை வலிய வாணட, தளஙகுசடை முடிமயானும் புற 
சொன் றன்பாற் சொல்லுசுலு மவாசொண்டச சொகையான் பாப, வுளங 
குளிர வுளதென் ஈ ரசனா வண்ண லுவசைதரவுயாகணத௫ மீளா௩இ னாரே, 

SHOVES ET mA புராணம், 

பழையாறை வணிகாமா நீதி யாபாற் பரவுசிற மூனிவடிலா.பப் பயிலு 
sorte, குழைகாதா வுசொருசகோ வணசசைவைசனகு ெொடுத்ததனை 

யெடுதசொளிக.ஐச் குளிசது ௨௩2, தொழிலாரு மது?ிலணடி வெகுணடு 

நீரி இிலையில்டுஐ கோொவணமகா ATES மென்ன, எழு. ரீ 0 டுபானம 

ணைவியிளஞ்சே யேறறி யேறினாவா னுலகுதொழ வேறி டர (௧௦) 

எற்புதநாயருர் புராறம், 

சிருமருவு கருஷூரா ஸணிலையரா சாசது௫ு சிலகாம் யார்மலரைம் இந்த் 

யானை, அரனெறியோ ரெறிபதசா பாக ரோடு மறவெறிய மெனனுமிரு 
மசறநீ செனமு, பாரலலணா கொடுிசதபடை யனபால வா1ப புரகரிவான 

புகவெழுஈச புளி வாஈசாற், கரிபினுடன விமுரசாரு மெழு.ர தாமுக 
கணகாக ரதுசாவல கசைககொண டாரே (௧௧) 

THES KTS UWS Hi LTT md, 

rae ூலசசான்றா ரெமின னூா£வா ழேனா,9 1109 henna of manns, 
சாழச் சோழுமரபரா படைக எாற்றுக gsoemoQur ae eto Fully 
ளோறற, வாழா திருநீறு சாகசக கணடு மருணடா£ செருணடா சைவாள 
விடா£சோ, வீழக களிப்பாபோ னின்றே யாசசை விடுவி-௮௪ Face mC or 

Guelenwa. (௧௨)



திருத்தோண்டர்புராணசாரம். க் 

கண்ணப்பநாயஜர் புராணம், 

வேடசதி பஇ.புடுட்பூர் வேர்தனாசன் விளங்யெரோய் இண்ணனார் கன் 
னிவேட்டைச், காடதில்வாய் மஞ்சன மூக குஞ்சிகருமலருங காய்ச்சிரமென 

றிசெசைபு காளததியாககுச, சேடருமன பினிலாறு இனச்சளவுமளிப 
பச €றுசிவகோசரிபு?) தெளியவிழிப் புணணீ, சோடவொரு கண்ணப்பி 

யொருசண்ணப்ப வொழிகவெனு மரளஎகொடரு குறகினருசே. (௧௩) 

குங்தலியக்கலயநாய.ுர் புரா.ஊம். 

சலமலி இருக்கடவூர்ச் கலயனாராக் திகழ்மறையோர் பணிவை 
சிசையாமுன்மின, சாலியைகெற் கொளவென்றமு வா௩டுிச்கொணடு சயகை 

யில் குஙகுலியத்தாற் சார்ச்சசெல்வர், ஞாலகிகழ் திருப்பனஈசா Gm RT OT 
ஈரப இய தொழச்சசசா னயக்துபோசப், பாலமுச மூணடாரு மாஈமெயிப 
பரிர்தமுது செயவருளசோ பான்மையாரே (a) 

மானக்கருராறநாய நர் புரம், 

கஞ்சாகர் மானச்கஞு சாறனாசாக காசன்மகள வதுலைமணங சாண 
ராசன், வஞ்சமலி மாவிசச,த தலைவனவடு வந்துபுகுக தவனளக மடிழுஈத 
கோக$ப், பஞ்சவடிச் காமென்ன வரி. துநீட்டும பதக மலநா௩டிறை 

வன் பணித்தவாக்கா, லெஞ்சலிலவண் குழலபெற்ற பேதைமான? யேயா 
பிராற் கு சவியரு ளெய்.தினாரே (+ 4) 

அரிவாடடாயநாய ர் புரா.ம். 

தாவில்கண மங்கலசதுள் வேளாண்டொன்மைதீ சாயஷாசாயஸ। 
தமககே செக்கெற், நூவரிசி யெனவிளைவ சலையேயாகச் துறஈநுணவு யி 

வரிசி துளஙகு6$ரை, யாவினினை? தடனகொணச வோகமரமிறசியம் வடு], 
தரிவாள் கொண்டூட்டி யரியாமுனனே, மாவடுவி ஜொெலியுமரன erp 
தோன்றி வாளவிலகக யமரர்தொழ வைக சதன்றே. (௧௬) 

ஆயைநாய டர் புரா னம். 

மஙகலமா மழகாட்டு மங்கலமாககருண் மருவுபுக ழானாயர் வளராமேயப 
பார், சொஙகலர்பூம் தருக்கொன்றை மருகருசாகது குழலிசையி 
ழச.தங் குழையவை தத, தங்குசரா சரககளெல்லா முருகாகிற்பத் தம்பிரர 
னணைந்துசெவி தாழ்ததிவாழ்ர்து, பொஙகியலான் கருணைபுறிஈ தென்று 
மூதப் போதுகவென் DG Ch Yoo போயினா27 ௧௪) 

மூர்த்திநாயஞுர் புராணம். 

வழ௩ருபுகழ் மதுரைககர் மூரசதியாராம் வணிகர்இரு வாலவாய 1௨ 
னர் சா *:., தழங்குதிர முழஙகைதாச் சேய்ச்தவூறுர் சலிர்க்சமணா வஞ்/ 
னையு உவிரமன்ன, ஸிழஈதவயி ரினனாக ஞாலகலக வெழிலவேணரி முடியாக 
விலஙகுவேட,முழங்குபுச மணியாக விரை£ராக மும்மையுல காணடருளின 

முன்னினாசே. (௧௮) 
ழநகநாயஜர் புராணம். 

மன்னு இருப் புகலூர்வாழ் முருகனுரா மறையவர்சோ வர்ததமா பீ 
சாத்தா, செனனியினுச சழசமரு மலாகன கொய்து இருமாலை புகழ் மா? 
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௧௦ திருத்தோண்டர்புராணசாரம். 

இகழச்சாத். இக, சன்னிமதிற் கழுமலகா டுடையகாசன் சாதன்மிரு மணம் 

சாணுக களிப்பினாலே, யின்னல்கெட வுடன்சேவி,த தருளான்மீளா திலககு 

பெரு மணத்தரனை யெய்தினாசே. (௧௯) 

உநத்திரபசுபதிநாயனார் புராணம், 

பஙகமில்வண் புசழ்கிலவு தலையூர்வாமும் பசுபதியா ரெனுமறையோர் 
பணி துசெஈசே, னஙகமல மடுவினிடை யல்லுமெல்லு மகலாசே யாகளமா 

யமார்.துநின்று, இஙகள்வளர் சடைமுடியா னடிகளபோற்றித் திருவெழு 

த்து முருத்திரமுந் இிதழவோதி, மஙகையிட முடையபிரா னருளான்மேலை 

வானவாச டொழுமுலூன் மன்னினாசே. (௨௦) 

திநநாளைப்போவார்நாயனார் புராணம். 

நன்மைஇிகழ் மேற்காகாட் டாதனூர்வாழ் நந்தனார் புற, த்தொண்டர் 
காளைபபோகப், பொன்மலிசென் புலியூக்கென் நுரைப்பா£ புன்காப் பொ 
ய்கையமைத் தடலேறு பிரியகோக௫, வன்மதிலசூழ் இில்லையிறை யருளால் 
வாய்்ஈச வணடழலி ஸிடைஞூழ்கி மறையோர் போற்ற, மின்மலிசெஞ் சடை 
முனியா யெழுஈதுசாசன் விளககு௩டக தொழமன்றுண மேவினாமே. (௨௪) 

திநக்தறிப்புத்தொண்டநாயஞர் புராணம், 

கொகதலர்பூம் பொழிற்கச்சி ஈகரேகாலிக் குலததலைவர் எவர்குறிப்புக் 
குறித.துளா£பால், வந இறைவர் ஈமக்கன்று தாரீராெ வரு௩ துமுட லென 

வாஙக மாசுநீதத, கந்தைபுல ராசொழிய மழையுமாலைக கடுமபொழுதும் 
வாரக்கண்டு ௧ல௩௫க௧ கன்மேற், ஈெெதமுடி. புடைப்பளவிற் றிருவேகமபர் 
,திருககைகொடு பிடி ச. தயர்வான் சேர்ததினாசே. (௨௨) 

சண்டேசுரநாயனார் புராணம், 

லே சமலி சேய்ஞலூ ரெச்சகசதன் விளகயெசேய் மறைபயிலும் விசார 
சன்மா, கோதனமேயப் பவன்கொடுமை பொருது சாமே கொண்டுநிரை 
மணணியின் ழென் சசையினீழற், ர.தடியின் மணலிலிககக தான்பாலாட்டச் 
சாைபொரு தவையிடறுந் சாள்கண்மாளக், சாதிமலர்த தாமமுயர் நாம 

முண்ட கலமகனாம் பதமருளாற் கைக்கொண்டாரே. (௨௩) 

திநநாவுக்காசுநாயஜர் புராணம், 

போற்றுதிரு வாமூரில் வேளாண்டொன்மைப் பொருவில்சொறுச் 
கையரதிபர் புகழனார்பான், மாந்றருமன் பினித்றிலகத வதியாமாது வது 

இ.௪,௪ பின்பமருணீக௫யாருர், சோற்றியமண சமயமுறு தயரநீஙச த துணை 
வரரு டரவாத சூலைகோயாற், பாத்றருரிீ ஸிடரெய்இப் பாடலிபுதஇி7த.தஇற் 
பாழியொழிச் சசன இசைப் பதியிலவம்சார். (௨௪) 

வரது சமக்சை யாருளா னீறுசாச்தி வண்டமிழா ஜே இரக்க வாச் 
மன்னாய், வெர்சபொடி. விடம்வேழம் வேலை£ர்இ கவ் ன லிட் 
விளங்கச் சாத்தி, யக்சமிலப் பூதிமக னசவுமாற்றி யருட்சாசு பெற்றுமறை 
யடைப்பு நீக்கப், பு திமகிழ்ந் சையாற்றிற் கயிலைகண்டு பூம்புசலூ ரரன்பா 
தீம் பொருர்திஞரே (௨௫)



திருத்தோண்டர்புராணசாரம். ௧௧ 

குலச்சிறைநாயனை் புராணம். 

கோதில்புசழ் சருமணமேற் குடியார்சோவண் குலச்சிறையார் தென் 
னர்குல வமைச்சாகுன்றா, மாசவர்க ளஎடிபசவு மசபார்பாண்டி inte sal wae 
ருள்வான் பயிர்க்குவேலி, கா.தன்மிகு கவுணியர்கோன் வா தித்ரோற்ற கைய 
ரைவை சைக்கரைசேர் கழுவிலேற்று, நீதிமினா ராலவாய் நிமலர்ச்சோக்ச 
நின்மலனா ரென்மலகக ணீச்சினாசே (௨௯) 

பேரமீழிலைக்குறும்பநாயனார் புராணம், 

கொண்டல்பணி வளர்சோலை மிழலைகாட்டுக் கோ இல்புகம்ப் பெருமிழ 
லைக் குறும்பனூர்£, ரண்டர்பிரா னடியவருக் கடியாசாகு மாசரவா லணுஃக 
வன் ரொண்டர்ச்சளாய், மண்டொழுமெண டருசசதி வாய்கதுளாசாம 
வன் ஜொண்டர் வடகயிலை மருவுகாணமு, னெண்டிகமு மறைமூல கெறியூ 
டே யிலஙகொளி2சர் வடகயிலை யெய்தினாசே. (wr) 

காரைக்காலம்மையார் பராம், 

சஙகுபுகழ்க் காரைக்கால் வணிகன்மிக்சக தன சதசன் நரும்புணிச வட 
யார்மாவின், செங்கனிச டி.ருவருளா லழைப்பகசணடு இகழ்கணவ னரிச 
யித்து,த ேசரீஙக, வஙகவுட லிழஈதுமுடி ஈடையாலேறி யம்மையே யென 
காச னப்பாவென்று, பொங்குவட கயிலைபணிஈ சாலஙகாட்டிற புணிதனட 
மனவசசம் போற்றினாசே. (௨௮) 

அப்பூதியடிகணுயனர் புராணம், 

அர் சமின ற் றிஙகரூநா வருமப்பூதி யருமறையோர் இருசாவுக் கரினா 
மம், ப்சரிடை யெழுதககண் டரசுமெய்சப் பணிஈதுபமி கலநேடிப் படப 
பைசோகத, மைக்சனுபி ருயாகசலி யிலைமேற்றுஞசும வாளரவு கவரவுடன் 
மறைத் தல கேட்டுச, சரசைம௫ூழ்ஈ துயாபதிக மருஈசாறறீாராததுத இருவ 
முது செயவருளைச சோகசதுளாரே (௨௧) 

திருநீலநக்கநாயனார் புமாணம். 

ரீ.திசரு மறையோர்வாழ் சாத தமஙகை நீலகக்க ரயவா இ நிமலர்மேணி, 

பூதிவிமுஞ் லெம்பிகடிந தவளைநீச,சாக குமியாத விடகாத oy oe gnu 

சாட்டக, காசன்மிகு மனைவியையு ம௫ழ்ர்துமேவிக காழியர்கோ னமுது 
செயக கனிததுவாழ்ஈது, வேதிகையிற் பாணனாக் டெமுகல9 விளங்கு 
பெரு மணததரனை மேவினாசே. (௩௦) 

நமிநந்தியடிகணயைனார் புரா ணம், 

நண்ணுபுகழ் மறையோர்வா ழேமப்பேறூர் ஈமிகந்தி யடிகடிரு வி.எ $m 

sas, வெணணெயம ணர்கள்விலச்சு நீசாலாரூ ரிலககுமர னெறியாருக 
சேற்றுகாளிற், கண்ணமணர் கெடச்சணபெற் றடிகள்வாழக் சாவலாற 
னிபர் சங்கள் சட்டுவிச்தே, யண்ணவருள் சண்டாரூ ரமாக துசொண்டாக 

சாணியெனு மரசினரு எடைந்துளாசே. (௩௧) 

திநகானசம்பந்தழர்த்திநாயனார் புராணம், 
காழிஈகர்ச் சிவபாச விசயர்தக்த கவுணியர்கோ னழுதுமையான கருதி 

பூட்டு, மேழிசையி னமுதண்டு சாளம்வா௩க யிலங்கயெநிச் லெச்சிவி௮க



2 திருத்தோண்டர்புராணசாரம். 

யிசையவேறி, வாழுமுய லகனகற்றிப் பந்தசேய்ர்,த வளாகிழிபெற் நரவின் 
விட மருகற்றீர்தது, வீழிகசர்க் காசெய்தி மறைககதவம் பிணிசது மீன 
வன்மே னியின்வெப்பு விடுவித்சாசே. (௩௨) 

ஆரெரியிட் டெடுத்தவே டவைமுன்னேற்றி யாற்றிலிடு மேடெதி 
போ யணையவேற்றி, யோரமண சொழியாமே கழுவிவேற்றி யோது திருப் 
ப.இிசக்தா லோடமேநற்றிச், சாருசவு மிடிபு,,தன றலையிமிலற்றிக் காயாத 
பனையின்மு து கனிசளேற்றி, யீரமிலா வகசமுயி செய்தவேற்றி யில௩கு 
பெரு மணததரனை யெய்தினாசே. (௩௩) 

ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம், 

ஏசமில்வே'ளாளர்பெரு மங்கலத்து ளேயர்கோன் கவிஈகாம Han menu 
கேசே, தூதுகொளு மவனணு? லென்னா மென்னு? துணிவீனர்பா லிறை 
வனருஞ் ரூலையேவி, வேசனைவன் ரொண்டன்வரி னீங்குமென்ன வெகுண்டு 
டல்வாள் கொடுதுறக் து மேயகாவற், போதகமு முடலிகழ் வெழுர்துதாழ்க்து 
போற்றியது விலக்கயருள் பொருச்தினாசே (௩௪) 

திநழலநாயனார் புராணம், 

கயிலாயச் தொருச்சர் பொதியிந்சேர்வார் சாவிரிசும் சாச்சனூர் 
கரு மூலன், பயிலாகோ யுடன்வீயத் துயரநீடும் பசுககளைகசண் டவனுட 
லிற் பாயதுபோது, வயலாசப் பண்டையுட வருளான்மேவி யாவடுதண் 
டுறையாணடுக கொருபாவாகக, குயிலாரு மசசடியி லிருகதுகூதிச கோதிலா 
வடகயிலை குறுதினாசே, (௩௫) 

தண்டியடிகயை௫ர் புராணம். 

திருவாரூர் வருந்சண்டி யடிகள்காட்டு சேராதார் குளந்தொட்டற கம 
ணர்சஉறிக, குருடாரீ முன்செவிடுக கூடிற்றென்று குறிததறியைப் பறித 
செறியக கொதிசதுததஙக, ணருளாலே விழிதசெவரு மந்தராக வமணர் 
கலஈகமபலகண டலாகள்பாழிப, பருவான கற்பறிதசா விககரையுககட்டிப் 
பரனருளா லமருலகம் பற்றினாரே. (௩௪) 

மர்க்கநாயனார் புராணம். 

சொண்டைவள நகாட்டுவளர் வேற்காட்டர்வாழ் தொல்லுழவா நற்சூதர் 
ரூ.துவென ற, கொண்டபொருள் சொண்டன்பர்ச் சமு.தளிக்குக கொள்கை 
யிஞா இருக்குடந்சை குறுகியுள்ளார், விண்டிசைவு குழறுமொழி வீணர் 
மாள வெகுணடிடலான் மூர்ககரென விளம்புகரம, மெண்டிசையு மிசவு 
டையா ரணடாபோற்௮ மேழுலகு முடனாளு மியல்பினாரே (௩௨௭) 

சோமாசிமாறநாயஞார் புராணம், 

அம்பர்கக ர்சணர்சோ மாசிமாற ரன்பர்சளாம் யாவர்க்கு மன்பினமு் 
சீளிப்பா, ரும்பர்சிகழ் வசையாகம் பலவுஞ்செய்யு மூண்மையினா ரைஈதெ 
Ag மோவாசாவார, ஈம்பர்இகழ் இருவாளூர் ஈயர்துபோற்று காவலர்கோ 
ன டிபரவு ஈன்மையாலே, யிம்பர்தொழ வும்பாபணிச சேத்தமேலை யேழுலகு 
முடஞளூ மியலபினா?ே, (௩௮)
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சாக்கியநாயனார் புராணம், 

ச௩்கமங்சை வரும்வேளாண் டலைவாகாஞ்ச் சாகயெசோடியைர்சவர் 
தர் சவ ஞ்சைவ ச, துஙகமலி பொருளுமுணா5 சக்தமிவடஈ துறவாசே ரவ 
ல்க சொழுவோக.ஙன்டோ, ச௩கனமலா திருமேனி யமுசசசாத கி யமரு 
நாண மறர்சொருகா எரு சாசேசோடிச், செயகலெறிக் திடுமளவின் மகஏழ்ஈச 

நாசன் றிருவருளா லமருலகஞ் Cert gone (௩௨௯) 

சிறப்புலிநாயனார் புராணம். 

இருவாககூ ரருமறை?யா ருலகமேத.துச் சிறப்புலியார் மறப்புலியா 
ருரிமேற்செஙக, ணரவார்தசா£ வரு2மற்றார்க் கன்பரானார்ச் கமுசளிப்பா 
சொளிவெண்ணீ நணிகசமார்பா, பெருவாக்சான் மறைபசவி யாகம்போற் 
௮ம் பெற்றியினா ரைர்செழுச.தும் பிறழாதோதிக், கருவாச்சா விறைவன்றா 

ளிணைகளசேர்ஈத கருசதினா ரெனையாவுர் திரு 5 இனா2ர. (௪௦) 

சீறுததோண்டநாயனார் புமாணம். 

பல்குமரு,த் துவரதிபர் செஙகாட்டஙருடிவாழ் படைத்தலைவய சமு சளிக் 
கும் பரஞ்சோ.தியாமமெய்ச், செல்வமிகு சிற ச்சொண்டர் காழிகாடன் நிரு 
வருள்சோக தவ: வளருஞ் €சாளன் றன்னை, ஈல்குதிரு வெண்காட்டு ஈங்கை 

சமைததிடப்பின் னன்மதிசசக சனச்சாதி தலைகசறியிட்டுசவப், புல்சவரும் 
வயிரவர்தா மடஏழ்ஈதுமகவருளப் போற்றியவர் சிவனருளே பொரு இினா27. 

சேரமான்பெரமாஷயனார் புரா னம். 

காவலர்ம கோசையார் கொடுஙகோ ஞூாக்கசோக் கழறியவை யறிம்ச 

கோசசிலம போசைக்கருச்சார், காவலாகோ னண்பரடிச் சேோரனென்றே 
ஈவின்றுவரும் வண்ணானை ஈயர்தகோகற், பாவலாகோப் பாணபசத் இரனால் 
வாய்ஈத பரமாதிரு முகம்வாஙடுப் பணி2சாவெற்பின், மேவியசோ வானைக் 

குச்குதிரைவைதத வீரர்சோ வெனையாளுஞ் சேரர்சோவே. (௪௨) 

கணநாதநாயனார் புராணம், 

ச் சமலி வயற்சாழி மழையோ சேத்து சணராசர் திருதசோணிக 
கடவுளாாக்கு, ௧ஈ, தவனம் பலவமைச்து மலருங்கொய்,து ஈற்றாமஞ் சொத் 
ரூம சஈயந்துசாத்தி, வகதவரைச் தொண்டாக்கிப் பணிகளபூட்டி. வாது 
செயத வாரணச்சை மகஇிழ்ந்துவாழ்தஇப், புர்திமசழ்ர் சானருளாற் கயிலை 
மேவிப் பொருவில்கணச் தவாகாவல் பொருக்தினு 27 (௪௩) 

கூற்றுவநாயனார் புமாணம். 

குன்றா; புசழாளர் களந்தைவெந்தர் கூற்றுவனார் மாற்றலர்மண் 
கொணடுசூடப், பொன்றாழு முடிவேண்டப் புலியூர்வாமும் பூசுரர்கள் சொ 
டாதகலப் புனி,சனீர்ச, மன்றாட இருவடியே முடியாச்சூடி மாநிலங்காத் 

இறைவனுசை மாடககோயிற், சென்னாசை மடன்வணங௩டுப் பணிசள்செய்.து 
இருவருளா லமருலகஞ் சேர்கதுளாசே, (௪௪) 

போய்யடி மையிலலாதபுலவர் புராணம், 

பொய்யறியாக கபிலரொடு பரணராதிப் புலவோர்பொற் பார்சலைகள் 

பொருந்தவோதிச், செய்புளிடை வளரசாசு ம.துரசல்ல சித் இரம்விச் சார
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மெனச் தெரிக்குஞ்செம்மை, மெய்யுடைய சொடைகளெல்லா மன்துளா 
டன் மேவியகோ னிருசாளில விரவசசாத்திக, கையுடையஞ் சலியினரா யரு 
ளான்மேலைக் கருதரிய வமருலகங கைச்சொண்டாரே. (௪) 

புகழ்ச்சோழ நாயனார் புசாணம், 

பொழின்மருவுங் கருவூர்வாழ் புகழார்சோழர் போ சசம்போ லென்னுயி 
ரும் போக்குமெனறே, யழலவிரலாள் கொடுசசபிரா னதிகைமானமே 
லடர்ந்தபெரும் படையேவ வவர்சொண்டேய்ந்த, சழலவிழிகொ டலைகாண் 
பார்சண்டசோர்புன் சடைத்தலையை முடி த்தலையாற் ராழ்ஈ,துவாககக, கழல் 
பரவி யதுசரத்தி னேந்திவாய்சக்த கனன்மூழ்டு யிறைவனடி கைககொண 
டாசே. (௪௬) 

நரசீங்கழனையரையநாயனார் புராணம் 

ராடுபுகழ் முனைப்பாடி. காடுமேய ஈரசி௩க முனையர்புவி ஈய துமன்று, 
ளாடுமவ ராதிரைரா எடியார்ககம்பொ னமூசளிப்பா ரொளிவெண்ணீ 
றணிந்து தார்ச், வேடமுடை யவர்கரட்டிச செமபொனீஈ விடுத்தழகா 
ராலயஙகள விளங்கசசெய்து, தோடலாதா ருடையபிரா னருளையாளத் 
தோன் நினா செனையருளி லூன் றினாே (௪௭) 

அதிபத்தநாயனார் புராணம், 

அலையாருங கடனாகை ஈகருள்வாழு மதிபத்தர் பரசவர்க எ திபர்வேலை, 
வலைவாரி வருமீனிற் றலைமீனீசன் வார்கழற்கே யென்றுவிடு மரபார்பன் 

னாட், டலையான தொருமீனே சாரகாளும் தர்தொழிலால் விடுத தமிடி சாரச் 
செம்பொ, னிலையாரு மணிஈயந்த மீனொன்றெய்த நீத்தருளா விறைவனடி. 
கேர்ர்துளாசே. (௪௮) 

கலிக்கம்பநாயனார் புராணம், 

சடவுளருட் சண்ணார்கள் பயிலுஈ்சொல்லைக சடச்சைாகர் வணிகர் 
கலிக் கம்பரன்பர்க், கடிமையுற வழு சளிப்பா ரடியானீங௫ யருளுருவா யன் 
பருட னணையவேத்து, யிடையிலல ரடியிணையும் விளக்காிற்ப விகழ்மனைவி 

கரசமலி யிரண்டுகையும, படியில்விழ வெறிஈதவள்செய் பணியுஈ்சாமே 
பகிர் தபுரிர் த.ரனருளே பற்றினாபே (௪௯) 

கலியநாயனார் புராணம், 

தடமதில்சு ழொற்றியூர் ஈகருள்வாழுஞ் சக்கசப்பா டியர்குலமெய்த 
தவமாயுள்ளார், படர்புகழார் சலியனார் ஈலியுங கூற்றைப் பாய்ந்தவாககு 
விளச்கெரிக்கும் பரிவான்மற்றோ, ருடலிலராயச் செக்குழல்வார்ச் கதவு 
கேரா துயாமனைவி யைககொள்வா ர௬ளருமின்றி, மிடறு திர மசனிறைய 
வரியராசன் வியன்கைகொடு பிடிப்பவருண் 2மவினாரே. (௫0) 

சத்திநாயனார் புராணம். 

விரி,சருகா விரிகாட்டு வரிஞ்சியூர்வாழ் வேளாளர் ச,ச்தியார் விமலர்பா 
சச், அரியவர்க ளடிபரவு மொருமையார்கா வோவாமே யைச்செமுச்து 

மூரைக்குறீரா, ரிருளின்மிட நுடையபிரா னடியார் தம்மை யிகழ்வார்காச்
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தண்டாயத் இடுக்வொங்க, யரியுமது திரு,சசொழிலா வுடையார்மன் றுளா 
டியசேவடிநீ ழலடைக்துளாசே, (௫௪) 

ஜயடிகள காடவர்கோனாயனார் புசாணம், 

வையகிகழ் பல்லவர்தங் குலத். துவக்ச மாமணிமா நிலமுழுது மடழ்ர்த 
காக்கு, மையடிசள் காடவாசோனருளாலூல்க எறிக்தரசு புரிக்திடுச லமை 
யுமென்றே, பொய்யனைய வுடல்லாழ்வு கழியுமாறு பொருநக்தியிடும் புகழ் 
வெண்பாப் புலியூர்மேவுஞ், செய்ய இரு வடிமுசலாப் பதிகடோறுஞ் செப்பி 
னாசென் வினைகடப்பினாசே (௫௨) 

கணம்புல்லநாயனார் புராணம் 

இலகுவட வெள்ளாதறுச் சென்பாலலாமு மிருக்குவே ரூ ரஇப செழி 
லார்சென்னிக, கலைகிலவா சடிபசவுங சணம்புலலர் தில்லைக்கருதுபுலீச் 75 
சரற்குச் காசற்றீப, நிலைசரததா மிடமிடியா லொருகாட்புல்லா னீடுவிஎக் 
இடவதுவு நேராசாகத, தலைமயிரி னெரிகொளுவு மளவினாசன்றாவாத வாழ் 
வருளு5ு சன்மையாசே. (௫௩) 

காரிநாயனார் புராணம். 

இருச்கடவூர் வருமுசவோ காரியாராக திகழ்தசொண்டா wer dip pr 
நிரு,தவோதி, விரூப்பொடுசம் பெயராற்பா விளம்பிமும்மை வேசதரையு 
முூறைமுூறையே மெவியஙக, ணஹூரசைத்தவுளசை ஈயமாகடி யவாபாமீலயந்த 
வொண்பொருளா லாலயஙக ளோகங்கசசெய்து, தரைககுளரு5 தவாகேவ 
றகமுன்போற்றுர் தன்மையா லருள்சேர்க், ச ஈன்மையாசே (௪) 

நீன்றரீர் நெடுமாரநாயனார் புராணம் 

சன்னன்மலி கெலவேலிக் கவினார்மாதர் கவுரியகோ னமணருறு கல 
க்சமெல்லாம், பொன்னெயில்சூழ் சரபுரக்கோ னணையமாற்றிப் புனிதமிகு 
நீறணிஈது போற்றிசெய்து, மனனுபுசழ் மஙகையருச் சரரியாரா மலாமாது 
மணிமா£ப மஇழ்ந்துமாற்றார், வெக்கிடுதல் கண்டரசு புரிர்துகாழி வேர 
ருள் சேர்ந்தபெரு விரலினாசே. (௫௫) 

வாயிலார் நாயனார் புராணம். 

ஞாயிலார் மதிற்றொண்டை காட்டுமேன்மை ஈண்ணுமயி லாபுரியின் 
வேளாண்டொன்மை, வாயிலராா மலைவில்லா னடியேபோற்றி மறவாமை 
தலைகினற மனமேசெம்பொற், கோயிலா வுயர்ஞானம் விளக்காநீராக குலவி 
யவா னச்தமன்பே யமுதாககொண்டு, தாயிலா னிருசசண நிசழவேத தக் 
தன்மையா ரருள்சேர்க்த ஈன்மையாசே. (௫௪) 

ழனையடூவார்நாயனார் புமாணம். 

பொன்னிவளர் தருகாட்டுப் புகழுரீரேப் பொருவிறிரு மலிவேளாண் 
டொன்மைமிக்சார், முன்னியவர் முனையவொ ரிசலார்போரின் முசணழி 
வார் சமக்காக மொழிச்தகூலி, மன்னுகிதி சொண்டுசயங் சொடுச்.துவர்த 
வளர்பொருளா லிறைவனடி. வழுவாவன்பர்ச், சன்னமவர் சசையின்மிச 
மிசையகல்கு மன்பர்துன்ப மவையாவு மகன்றுளாசே. (6௭)



&௬ திருத்தோண்டர்புராணசாரம். 

கழடிற்சிங்கநாயனார் புராணம். 

காடவாசங குலழுவர்த கழலார்சிங்கர் சாதன்மிகு தேவியுடன் காவ 
லாரூ, சாடவல பெருமானைப் பணிவாரங்கோ சகன் றமலர் சனை மாந்த வரி 
வைமூச்கைச், சேடுடைய செருத்துணையா சரியககேட்டுத் இறலரசா மல 
ரெடுச்ச செங்கையென்றே, ரசூடகமுன் கைதடிச்து ஞாலககாதச தூய் 
மையா சருள்சேர்க்த வாய்மையாரே (௮) 

இடங்கழீநாயனார் புராணம், 

கோகாட்டுக் கொடும்பாளூ ரிருக்கும்வேளிர் குல,ச்தலைவ ரிடங்கழியார் 
கொங்கிற்செம்பொ, னானேற்ரர் மன்றின்முக டம்பொன்மேயகத வாதித 
தன் மரபோற்கெற் சவார்சோரன்பர், போகாப்ப ணிருளின்கட் காவலாளர் 
புசவலர்முன் கொணசவவர் புகலக்கேட்டு, மானேற்றா ரடியாரே கொளச 
வென்று வழங்கயெச சாண்டருளின் மன்னினாசே (Qa) 

சேநத்துணைநாயனார் புமாணம். 

இசைச்சணையார் புனற்பொன்னி மருசனன்னாட் டெழிலாருக் சஞ்சை 
நக ர௬ுழவரேத்துஞ், செரு ச.துணையார் திருவாரூர் சோர்துவாழ்வார் செல்வ 
மிகும் பல்லவர்கோன் றேவிவீழ்ச்ச, மரு-ஈ-துணையார் மலரெடுகது மோப்பக 

கண்டு வளமலிபூங கத்தியா லவண்மூக்கீர்த, கருத்துணையா£ விதற்றிருத 
சொண் டினையேசெய்து கருசலரு மமருலகங் சை$கொண்டாசே (௬௦) 

புகழ்த்துணைநாயனார் புராணம் 

புண்ணியர்கள் புகழழகார் இருப்புச் தூர்வாழ் புசழ்ச. துணையா ரக்சடி. 
மைப் புனிசர்சின்னாண், மண்ணிகழ மழைபொழியா வற்காலத்தால் வருந் 
துடல நடுங்டெவு மணிநீரேர்தி, யண்ணன்முடி பொழிசலச முடிமேல்வீழ 
வயார்தொருகாட் புலம்பவர னருளாலீஈ,ச, கண்ணலரு மொருகாசுப் படி 
யால் வாழ்ந்து ஈலமலி£ரமருலக ஈண்ணினாசே. (௬௧) 

கோட்புலிநாயனார் புராணம் 

குலவுபுகழ் காட்டியத்தான் குடிவேளாளர் கோட்புலியார் குவிச்சு 

யர்த்த சொசெற்கூடு, நிலவணிவார்ச் கமைத்சாணை சிறு ததியொனனார் நேர் 
மலைவார் இருவானை கினையாதேகெற், சலெமிடியா லழிதசபடி. யறிக துவா 
ளாற் சேர்ஈதபெருங் இளைஞருடல் செதெறவீசி, யிலகுமொரு குழவியை.பு 
மெறிஈதுராச னெண்ணரிய கருணைநிழ லெயதினாசே. ( #2.) 

பத்தராய்ப்பணிவார்கள் புராணம். 

சொண்டாடிம் சொழல்பூசைத் தொழின்மூழ் ச லழகார் gon BB wa 

ர்ச்சனைபுரித Cres நியமஙகள், கொண்டபணி இருவடிக்கே கொடுத்த 
லீசன் குணமருவு மருங்கதையைச் குலவிக்கேட்டு, மண்டிவிழி அதளும் 
"பன்மயிர் சலும்பலுன்னன், மருவுதிருப் பணிகாட்டி, வருபவாகட, யுணடி. 
கொளா சொழிசலென விவையோசெட்டு முடையரவா பத்தரென வுசைத் 
அளாசே. ் (௬௩) 

பாமனை யேபாடூவார் புராணம். 

அருக, சமிழால் வடக$லையா லருளாலொன்றா லறிவுகெறி மருவுமருங் 
சவிகள்யாவு், திருக்தியவா னவர்பணிய மன்றுளாெ சேவர்பிரான் கழலி



திருத்தோண்டர்புராணசாரம். கய 

ணையே Ces வோி, விருக்திடுசா வுடையபயன் மேவி னோர்சா மேலாமினா 
மெனம௫ழ்ந்து விழிநீர் சோப், பரிர்தருளாத் பரமனையே பாட வல்ல பான 
மையா செமையாஞு மேன்மை யாசே. (a 7) 

சித்தத்தைச்சிவன்பாலேவைத்தார் புரா.னம். 

பாசணவும் புலனக்சக் கரண மொன்றும் படசாமே கடுகாடி பயிலு Gr Re 
சாசணபஙவ கயன்மு.தலா மைவா வாழ்வு௩ கழியுரொஜி வழிபடவுங கர மம 
லைப், பூரணமெய்ப் பரஞ்சோதிப் பொலிவு நோக்இப் புணாக சந்த சிவா 1 
பல போக மேவுளு, €ரணவு மவசன்பே வெமமையாளுஞூசதசததைச வெள 
பாலே வைத்து ளாசே. (௬நி) 

தீநவாநர்ப்பிறந்தார் புராணம். 

பொஙூயெமா தவமுடையார் வருண சான்ற பொருஈ னாக எல்லாத 
புசகழினுள்ளார், சஙகையிலா வரு சவமுன் புரிக, சா மிஙகு௪ சராவிலா ரிறை 
வனருள சாத லாலே, க௩கைவாழ் சடைமுடியா னருளை நீபசாக கணசகாச 
ரெனவாழுங கருச்சாகன்னிச, செஙகண்வரால வளாவாவி திகழு மாராச் 
திற௩துளா செமையாளப் பிறக்து ளாசே. ௬௬) 

ழப்போழதுந்திநமேனிதீண்டுவார் புரா ம் 

செப்பலருக் தவமுடைய செம்மையாளா சிறுகாலே மலர்வாவி இகழ 

ep pe, Quid Da ரீறணிரது நியதி யாற்றி யோவாமே பைஈசெழு சது 
முரைத்து மேன்மைச், சப்பிலவொ கமவிதியா வினபா லன்பாக சனமையா 
னன்மையாச் சகையா சென்று, முப்பொழமு௮ர் திருமேனி ணட wo 
முறைமையார் பிறவிதெறு5 திறமை யாரே, (௬௭) 

ழழுநீறுபூசியழனிவர் புராணம். 

கற்பமனு கற்பமூப கற்ப மென்றிக் சடனணைந்த தஇருநீறுங் சனற்ச ஸீறும் 
பொற்புடைய வசனாசா னங்கி யாறு பொல்லாச பூமியெ௫ா புனா௪ மாகா 
வற்புதமாக திறிபுண்ட மதியின் பாதி படஏிலாஙகச் திபமிகு மழகா£ ஒட்ட 
மூ.ற்பொலிய வுடலணிய முறையாசன்றளோ முழுநீறு பூசவலல முனிவாகாமே 

அப்பாலுமடிச்சார்ந்தார் புராணம் 

தாராரு மூவேந்தர் பயிலும் தொல்லைத் தமிம்காட்டப் புறத். கிறைவன் 
சரணஞ் சார்த்த, 2ராரும் சொண்டர்களு மண்ட பேதது;) இருசகொண்ட 4 
தொகையருளாற் செப்பு காலத, சேசாருர் தொடையிலுரு இப்பா லப்பா 
லெகதைபிரா னடியடைந்த வியலபி னோரு, மாராத காதலுடை யலவாக 
என்றோ வப்பாலு மடிசசாரந்த வடியார் தாமே. (௬௯) 

பூசலார்நாயனார் புராணம். 

பொருவருக்தண் டககாட்டு கின்ற வூர்வாழ் பூசுர்சோப் பூசலார் புரி 
யாலே, யிருகிதியர் சேடியா லயமுமாச்ச யெழு 5தருஎப் பண்ணுவா வெ 

ணு சாலை, யரன,சனைச் சாடவாகோற் கருள மன்ன னகர மணாதமவ. 

றிந்து தாழ, விரவுமனக் சோயிலுற விருததி யங்கண் வேணடுவகொ.ண 
டிறைஞ்சியருண் Cal en’? a. (எப 
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௬௮ திருத்தோண்டர்புராணசாரம். 

மங்கையர்க்காசீயார் புராணம். 

மங்சையர்க்குத் தனியரச வளவர்குலச சொழுந்து மன்னலர்சூழ் சென் 
ன்வர்க்கு மாதேவி யார்மண், சஙகைகெட வமண்சமயஞ் சாட வல்ல சைல 
சிகா மணிஞானச் தமிழிற் கோத்த, பொங்குதிரு வருளுடைய போச வல்லி 
பொருவினெடு மாதஞார் புயமேல் வாழுஞ், செயகலச முலையாட னருளா 
லின்பஞ் சேர்க்சவரைப் புகழ்ஈசடியேன வாழ்க வாதே. (௭௪) 

நேசநாயனார் புராணம், 

சாலியர்சோக் காம்பீலித் தலைவர் மேன்மை சாவாத புசழ்ரேசர் தஞ் 
சொ லென்றுங், கோலியவைர் செழுச்சதோதிச சஈதை யுன்னிக கொண்ட 
பொரு என்பாகொளச் கொடுதது வாழ்வா, 2ேமிகுக இரு ச்சொணடாக் 
குடையுங ளார் இருர்தியவெண் கோவணமுஞ் சேர வீத, பாலனைய 
வொளிடீற்றான பாத மேததிப் பரலோச முழு சாண்ட பான்மை யாசே. () 

கோச்சேங்கட்சோழநாயனார் புராணம். 

வெண்ணாவ லிறைக்கொளிநூத் பந்தர் செய்த வியன்லெம்பி யத 
வழித்ச வெளளானைக்கை, யுண்ணாடிச் கடி. த்சவுட லொழியச் சோழ னுயர் 
குலததுச் சுபசேவன் சமலத தோககும், பெண்ணா) யவளவயிற்றில வைச் 
செங்கட் பெருமானாய்த சென்னவராய்ப் பெருஙகசோயில பலவு௫, கண்ணார் 
விச் தயாஇிலலை மறைய வர்க்கு முறையுள் சனசுமய மாக்கெயருள கைக் 
கொண் டாரே. (௭௩) 

திநநீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார் புராணம். 

பிறங்செருக்கத தம்புலியூர் வாழும் பேரியாழ் பேணுதிரு நீலகண்டப் 
பெரும் பாணனார் சர், நிறந்தருசெம் பொத்பலகை யாலவாயி னிமலன்பாற் 
பெதராரூர் கோகது செவனவாயி, நிறந்தருளும் வட திசையே சேர்ஈ.து போற் 
றி,ச் திருஞானசம்பந்தர் இருததாள் anpss, uptHeeps இருப்பதிசம் 
யாழி லேக்றி யாரிறிருப் பெருமணஞ்சேர்ர் சருள் பெற்றாசே. (௭௪) 

சடையநாயனார் புராணம், 

சங்கையிலா வரன் மறையோர் நாவ லூர்வாழ் தவர இபர் தம்பிரான் ரோழ 
சாய, வெககள்பிரான் றஐவநெறிச்கோ ரிலக்கு வாய்சத விசைஞானி யார்ச 
னய ரெண்ணார் சிகக, மஙசையர்ச டொழும்பரவை மணவாள நம்பி வந்த 
Hés மாதவங்கள் வருந்திச்செய்தார், வெங்கணரா விஎங்குமிளம் பிறை 
சேர் சென்னி விடையினா சருள்சேர்க்க சடைய னாசே. (௭௫) 

டஇுசைதாளியார் புராணம். 

சாவற்றிருப் ப.திக்கோர்செல்வச சைவரா யகமாஞ் சடையனார் கயந்த வின்பப், பூவைக் குலமடர்சை பொற்பார்சொரம்பு புணிசமிகு நீறணிர்து 
போ த்நிசெய்தே, யாவிற்றி கழ் தலைவன் வலியவாண்ட வாரூரவ,தரிக்கவருர் தவஙகள் புரிந்தார், யாவர்க்கு மெட்டாச விசைஈதவின்ப விசைஞானி யென ஞான மெளிதாமன்றே, (௭௪)



திருப்பதிகக்கோை ௧௯ 

௮,த,௪ரடி. யவர்கூட்டத் இல்லை வாழு மர் சணர்பொய் யடிமைபிலாப் 
புலவ ராசில, பத்தர்மு.த லெழுவசோ டொன்ப இன்ம சேழொன்ப Barons 
தனிப் பேசெண்ணொன் பதின்மசாய, விசதொகையிற் ரொண்டரச ௬சைத் 
தான் வைத வீரிரணடா யிசததிருநூற் றைம்பச்து மூன்றா, மு,சசமகல 
விருத்தததிழ் பயனாஞ்செய்யுளுலகெழுபத் )சை5சென.ூன் அுசைக்குமன்றே, 

செல்வமிகு தருச்சொண்டத் சொகையி லுள்ளார் Anis sas Quis 
சாச வறுபதின்மேன்் மூவா, மலலன்மிகு கூட்டப்பே ரருளசேர்ர்தாகண் 
wT gauge grt மும்மூனறு வகைபெற் ரூர்ச, ஸில்லறதது் துறவறதது 
மிருஈ.த வாழ்கதே யியலபாகச் சிவபசரான இசைச்தாசம்மை, யல்லலறுச் 
செனையாண்ட சைவசிகாமணியா ரருட்புலியூ ௬ுமாபதியா சரு-எசெய்சாசே, 

திநத்தொண்டர்புராணசார நற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௭௮ 

  

டே 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருப்பதிககீகோவை, 
கஷ்ட 0 ae 

ஒன்றாதி யோரெழுபத் சொன்நீருய் apart sidyp 

செனரார் சவெதலஙகள் செப்புதற்கு--கின்று 

சடக்குஞ் சரமுகனேர் காய்விழியா னீன்ற 

சடக்குஞ் சரமுகனே சாப்பு, 

பன்னுசிவ சலமொருூற் றைம்பதற்று மூன்று பதிகமொன்றா காற் 
பத்தொன் பதுபதிக மிரண்டா, (poor 65) Alc பதிறறெட்டு காப திகரமூன்ரா 
மொருப இனோர் தலம்பதிச மொருகான்சென் றுணாக, மன்னுமிரு நாண்கு 

தல மோரைர்தே பதிச மற்றுமைஈது தலஙசளுக்கு வருபஇிகமாராம, பினு. 
மைர்து வளககாக்குப் பெறும்ப இச மேழாம் . பேசுமொரு நானகு சலம் 

பெறும்பதிக மெட்டே. (௧) 

பரவுமொரு கான்குதலம் பதினொன்றாம் பதிகம் பன்னுகிரு தலம்பதி 
கம் பன்னிரண்டாப் பகரு, முரைசெயிரு தலம்பதிசம் பதினெட்டா மிப்பர 
லொருமூன்று தலஙகளுக்வெ குறுபதிச முரைகக, னிரவிவரு ம.றுநான்கு 
மூப்பதிற்று நான்கு நீடெழுப,ச் தொன்றுமென கிரனிரையா மாகக, கருது 
திவ தலமிருழாற் றெழுபதஇற்று நான்கு சடைகாப்போ செழுதாற்று நாற்ப 
இற் Qo or un ear, (2) 

இருப்பழுவூர் சேய்ஞலூர் திருமுல்லை வாயி றிருவைகா கொடிமாடச 
செங்குன் நூர் வியலூர், கருக்குடிசெங் கூர்பனர்சாள் கலிக்காஞூர் தலைச்சங 

சாடுமயேச் இிரப்பள்ளி சசசினங்கன் ராப்பூர், குரக்குக்கா பெரும்புலியூா 

இருக்காட்டுப்பள்ளி குடர்சைச்€ழ்ச் கோட்டமொடு குடர்சைக்கா சோண,



௨௦ திருப்பதிக்க்கோவை. 

மெருக்கச்சம் புலியூர்வெண் டுறைசண்ணார் கோயி லிலம்பையங்கோட் Cr 
௧௪ லிராமன தீசசரமே (௩) 

பள்ளிபின்முக் கூடறிரு விரும்பூளே யாஷர்ப் பசுபதிச் சரம்பாலைத 
MOOG Cus, கள்ளிலகுரங கணின் முட்டர் திருமுருகன் பூண்டி கஞ் 
சறார் கசரிெறிக் காரசைச்சா டோததூரா, புள்ளமஙசை நாட்டியச்சான் 
ருடிகலைய நலலூர் புசகொளியூ ரவிராச பூவனூர் துறையூர், கொள்ளிக்கா 
டிடைசசாரமச ரிறுபாசகம் விளமா சொட்டையூ கொடுஙகுன்றஙு கூடலை 
யாற் நூரே (௪) 

கசெலவேலி திருவமுக் தூர் தருமபுரம் பயற்தூர் கெடுககளம்வச் கரையி 
ரும்பை மாசாளம வூ, நெல்வெண்ணெய் வடகரைமாம் துறைதிருவிற் 

கோலநீமாசக கரப்பள்ளி யக ததியான் பளளி, நெல்வாயில் பேணுபெருக் 
அறைகாலூர் மயான செல்லிச்கா விறகுடிவீ ரட்டமதி மு.ற்றம், வலலமறை 
யணிகல்வாரார தலையாலங காடு வாட்போக்ட திருசாவ தூர்மயிலாப் பூ 27.(௫) 

இருவாரூர்ப் பரவையுண்மண் டளிசாத்த மஙகை சிற்றேமர் தெளிச் 
சேரி இருவுசாச் தானய, கரவீரர் திருவாலம் பொழிலவெண்ணெய் நல்லூர 
சசசியனே கதஙசாவ தஙகோடி.ச் குழக, சரசிலிதென் குடி.ததிட்டை வட 

ழூலலை வாயி லம்பர்ப்பெருர் திருக்கோயில் வெண்பாக்கள் சுழியல், பெரும 
ணமிஈ திரநில பருப்பதம் வேற்காடு பேசெயில்பாற் றுறைமூக$€ச் ல 

சு 

பறியலூர் வீரட்டங் கானாட்டு முள்யர் பாதாளீச் சரமெதிர்சொள் 
பாடிஏலி சாயஞ், ரிறுகுடிகச சூசாலக சோயில்கொள்ளம் பூதூா£ திருப்புற 
வா பனஙகாட்ர் விளககர் சண் டலைநீ, ணெரியாகைப் பெரும்பாழி யூறல் 
கரு டரா ணிலையிடமபா வனஙகடுவாய்கீ சரைப்புச்தூர் கடம்பச, துறை 
தருவே டக இருவஞ் சைச்சளமாடானை சோபுசஙகற் குடிவடகு ரககாடு 
றையே, (௭) 

இருமாணி குழிவேட்டக் குடி.திருவாப் பாடி இரு ததே வன்குடிமா 
சறத்சசதி முறற?, திருவாப்ப லூ£மீயச் சூரவ்வூர் சன்னிற் நிகழ்₹,த.இரு 
விளஙகோயில வெஞ்சமாக கூடல், பெருகீலக குடிமண்ணிப் படிச்சசை 
ஈன் னிலகதுப் பெருஙகோயி றிருஈணா இருப்பட்டீச சரமே, இருவீங்கோய் 
மலைவன்பாரசசான் பனங்காட் மர இருப்புகதுரா வர்த்தமா ளேசசரம்பாம் 
புசமே (௮) 

சடைமுடியே யோணகார் தன்றளிகோட் Croom ஈன்மாடச் கோயி 
லிடை யாறுபமை யாறை, வடதளிஈற் றினைககரங கோணமா மலை?ர் வன் 

ஸளியா சருவிலிய னேகசஙகா வதநல், லிடமேவு கடிசகுளஈற் நிருச்சள 

சென றிலைகட் இருமபதிக மொவவொன்றென் றிசைத்திடுக விப்பாற் குட 
வாயில புனவாயி நூஙசானை மாடங சோழம்ப மவளிவணல் ஓூர்கோலக 
சாவே. (௯) 

குருசாஷா இருவெள்விக் குடிவிசய மங்சை குற்றாலங் குடஸமூக்குக் 
கோஃடாறு பனையூ, கருகாவூ குரககாடு துறையோமாம் புலியூர் கண்டி. 
யூர் ே கிருடிகானூ£மிகா சரண, இருவாரு சானெறிபக் தணைகலலூர் கல் 

“ & 2. சரமிஃமூ இருசரிராப்பள்ளி, பெருவேரரா €ழ்வேஞூ 
“ப் 2 பாதிருமங கலக்குடியாக் கூர்கோவ லூமர (௧0) 

மீஈ சரமே
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இருப்பரங்குன் றந்நிருப்பா திரிப்புலியூர் குச்கை இருப்புச தூ 
மணஞசேசரி பாசசிலாச சிராமய, கருப்பறிய ஐரசச நிச் சரச இிுகமிக சாசவ 
கச்சிமேற் ஐளி2மலைச் திருசசாட்டுப் பளனி, யருததியுறு பட்டினத தப் 
பல்லவனீச சரம்பே ரனபிலா லகதுறைப ராயததுறைவேட் சளமிய, 
குரைசசசீ ரனனிழயூ ரிவவிரண்டாம பதிக pare sve கடஹாம யானம் 
வாஞ் சிய2ம. (௧௧) 

துருச்திதிரு களிபள்ளி திருமரு5 நிருப்பூர துருத்திபுறம் பயகசட 
வூர் புள்ளிருக்கு வேரு, ரசகதுறைவாழ் கொளிபுததூர் வான்மியூ பாசூ 
சமபாமா சாளமமி லாமிதுறை வாயமூா, திருககழுக்குன் றமபாணடிக 
கொடுமுடிரா மேசசாஞ் செககாட்டக குடிவெண்ணி தஇிருசசெமபொன் 
பள்ளி, பருபபதமபுன கூரரிரிற் கரைப்புததூார சேறை பைஞ்ஞனாீலி கற் 
குடிமா மலைபதிச மூன்ற, (௧௨) 

வலம்புச.மா லஙசாடு வெபுரங்கா ௭௪. வலிவலஞ்சாய்க் சாடுதிருக்சோ 
ழூ.சா நகரம், கல; திகமும பூவணஙகோ ஸிலிநினறி யர ஈறைழூச Hass 
FIP கானசாகும பதிகம, வலஞ்சுழிகல ஓஊாபழன மாமாததூ Tow wy 
மலைசடம்பூ ரினனமபா சாரைழ ரைஈசா, மிலஈதிகழ்சா சேசசசமாம் பேறு 
மழ பாடி செயழததானம் வெணகாடு நீள்பதிக மாறே (௧௩) 

கயிலாய மானைக்கா ஈனள்ளாறு நாகைக் காசோணச திருசசோற்றுத் 
துறை2யழுபுகலுூரா, வயலாருங கழிப்பாலை யொற்றியூர் இருவா வடுதுறை 
யெட் டாகதிலலை மறைக்சாடு மதுசை, யியலாரு முதுகுன் மம பதினொன்று 
சச யேசமப மிடைமரு? ராறையா றதிகை, யயலீரொன் பானவீழி 
யாரா காழி யறுநானகு முப்பானான் கெழுபசதொன் ரூமே. (௧௪) 

திநரபபதிகக்கோவை மற்றிற்று, 

  

டே 

இருப்பதிக்கேகோவை, 

  

- 

an அதர 
ஆட க்ஷ. 

கோயிறிரு வேட்களகெல் வாயில்கழிப் பாலை குலவுபெரு மணமயேக் 

இரப்பள்ளி முல்லை, வாயில்கலிக் காஜூர்சாய்க் காடு திருப் பலல வனீச்சாம் 

வெண காடுவளர் இருக்காட்டுப் பள்ளி, சாயிலான் குருகாவூர் சாழிகோ 

லக்கா தருச்ெர்புள் ஸிருக்குவே சர்சண்ணார் கோயில், ஞாயிலியற் சடை 

முடியே நின்றியூர் புன்கூர் சாடியரீ ரன்னி யூவேள்விகச் குடியே. (ச) 

கருதெதிர்சொள் பாடிமணஞ் சேரிதிருக் கு௮க்சை கருப்பறியலூர் 

சதியே சாட்டுகுரக் குககா, மருவும்வாழ் சொளிபுச் தூர் மண்ணிப்படிக் 

கசையே வளரு மோமாம்புலிழூ கானாட்டு முள்ளூ, திருசாரை யூர்சடம்பூர் 

பந்தணைகல் வூர்பொன் றிசழ்சஞ்ச லூர்சோடி சாமங்கலச் குடியே, திருப் 

பனக்தா எாப்பாடி சேய்ஞூர தருது சேவன்குடி திருவியலூர் திருச் 
கொட்டை பூச. (௨)



௨௨ திருப்பதிக்கேகோை. 

இன்னம்பா திரும்புறம்ப யம்விசய மஙசை யியல்வைகா வூர்சல்வட 
கு£௮சாடு துறையே, பின்னமறு பழனமை யாறுகெய்த சானம் பெரும்புலி 
பூர மழபாடி திருப்பழுஷவூர் சானூ, சன்னவன்பி லாலகதுறை மாஈதுறைபாற் 
றுறையே யானைக்கா பைஞ்ஞீலி பாசசிலாச் ராம, மன்னுமீக கோய்ம$லயி 

னேடைறுபான் மூன்றே வடகரையிற் பதிசெனபால வாட்போக்9 யாமே.() 

சடம்பர் துறை தஇருப்பராய்த்துறை கற்குடி மூக்கிச்சரங கருதுதிருச் 
சிராப்பள்ளி இருவெறும்பியசே, நெடுககளமே லைககாட்டுப் பளளியாலம் 

பொழில்சா கிகழ்திருப்பூர தருசஇகணடி யூசோற்றுத துறைமா, லடும் 
வே குடிதென்ருடிச திட்டைபுள்ள மஙகையணியார்சச் கரப்பளளி யருங 
கருசா வூரே, படாபாலைச் துறைகலதூர் இருவாவூ 7சனிற் பசுபதீச FIG 
F553 முறறமபட் டீச்சரமே. (௪) 

ஆறைலட தளி.தஇருவ லஞ்சுழியே குடமூக் சசனிற்கீழ்ச் கோட்டஙசா 
சோணமகா சேச்சரு, கூறுமிடை மரு.துகுரங சாடுதுறை நீலச் குடிவைகன் 

மாடக்கோயி னல்லஙகோ ழம்பஞ், சாறமரா வடுதுறைதண் டுருததிதிரு 
வழுஈ தா சகம்புகழ்மா யூரமவிள ஈகர்பறியவாரே, வீறுசெம்பொன் பள்ளி 
ஈனி பள்ளிவலமபுசமே வியன் றலைச்சய காடாசகூர் விளககு கடவசே (௫) 

இருகசடவூர் மயானமொடு தஇிருவேட்டக் குடியே தெளிச்சேரி தரும 
புர நள்ளாறு கோட்டா, ௮ரைககுமமபாப் பெருஈதிருக்சோ யின்மாகாள 
மூயர்மீயச் சூரிளககோ யிறிலதைப் பதிபூ, மருகசமழ்பாம் புர5ற்கிறு குடி 
வீழி மிழலை வன்னியூர் கருவிலிமன் பேணுபெருஈ துறையென், கரதத 

டைக்கு சறையூர்ச்சிச தீசசரதசோ டரி௫ற் சரைப்புச தூர் சவபுரமுங கலைய 
நல்லூர் சாணே, (௬) 

கருக்குடிவாஞ் சியர்திருரன் னிலத்துப்பெருங் கோயில் கலின்கொாண் 
மச் சரம்பனையூர் விற்குடிசென் புகலூ, ரிருக்கும்வாத்ச மானேச்சச மிரா 

மன தீச்சசமே யியல்பயற்றூர் செஙகாட்டக குடிமருக லிருளே, முருக்கு 
AGE srs sous காகைக்காரோண முன்றிருச௫க்க றிருக€ழ் வேஞாதே 
வூசே, யரிக்சரியான் பள்ளியின்முச் கூடறிரு வாரூ சானெறிமூ லட்டானம் 

பசவையுண் மண்டனளியே. (௭) 

மேலாகும் விளமர்கர வீரம்பெரு வேளூர் மிளிர் தலையா லகசாடு குட 
வாயில் சேறை, காலூர்ம யானஙசடு வாயககரைப் புசு தூர் ஈவிலுமிரும் 

பூளைதிரு வரசைப்பெரும் பாழி, மாலூரு மவளிவணல் வூரபரிதி நியமம் 

வாழ்வெணணி பூவலூர் பாதாளீச் சரரீச, சேலாரு£ இிருகக ஏர்சிற் றேமமு 
சாச தானம் திருவிடும்பா வனச்சோடு சோக்தசகடிக குளமே, (௮) 

தண்டலைரீ ணெறிகோட்டூர் வெண்டுறையோ டப௪ழசே தீருகொள்ளம் 

பூ தூர்பே ரெபிலகொள்ளிக காடு, கண்டருதெய உாகெலலிக்கா நாட்டியத் 
தான் குடியே காருயில கன்றாப்பூர் வலிவலககச் சன oC sr, Loma ror 

கோளிலிதென் நிருவாய்மா மறைசகா டகததியான் பள்ளிகோடிச் குழ 
கரு5தென் கரையி, லெண்டருநூற் நிருபதசே ழிப்பாலீழத்தி லிசைசோண 
மாமலைசே தீச்சுரமென் றிரணடே. (௯) 

ஆலவா யாப்பலூர் பரங்குன்றே டசத்தோ டருங்கொடுங்குன் தர்ிருப் 
us தூர் புனவா யிலினோ, டேலுமிசா மேச்சரமா டானை சானப்பே செழித் 
திருப்பூ வணஞ்சுழிய லின்புறுகுற் ரூலம், பாலலோ சனன் றிருகெல் வேலி



திரு௩ட்சத்திரம். ௨௩ 

யொடு பாண்டி பதினான்கு மலைசாட்டி லஞ்சைக்கள மொன்றே, Fwu.d 5 
மவிராசி திருமுருகன் பூண்டி திருகணா கொடிமாடச் செங்குன்றூா£ சானே. 

வெஞ்சமாச் கூடல்கொடு முடிகருவூர் கொங்கன் மேவுமே ழசத்துறை 
வண் கேசானை மாட, மெஞ்சலில் கூடலையாழ்.றா செருச்சதச்சம் புலியூ 
றிணையகலுஈ தனைகர்சோ புசமதஇிசை புகழே, விஞசுதிரு காவலூ£ மு.து 
குன்றஈ திருநெல் வெண்ணெய்திருக சோவலூ சறையணிகல லாமே, மஞ்சு 
இக மிடையாறு வெண்ணெய் நல்லூர் துறையூர் வடுகூர்வீ டேயருளு திரு 
மாணி குழியே. (௧௧) 

தண்ணார்தண் டலைப்பாதி ரிப்புலியூர் முண்டீச் சரம்புறவார் பனங் 
காட்டூர் திருவாமாத தூரே, யெணணாரண் Emory erie Aguas 
இரணடாகு மிப்பாலே கம்பமேற் றளிவிண, சண் ணொங்கு மதிலோண சா 

தனறளி யனேச த௩காவ தங்கச்சி நெறிக்காரைக் சாடே, யுணணாடு குரஙக 
ணினமுட் டர்திருமா கறலோச தூர்வன்பார்த் தான்பனங்காட்டர் வல்ல 
மாறபேறே (௪௨) 

ஊ றலிலம் பையங்கோட்டூர் விற்கோல மாலங்கா யெர்பாரூர் வெண் 
பாச்சங் கள்ளில் காளத்தி, மாறிறிரு வொற்றியூர் வலிசாயம் பாலி வட 
முல்லை வாயில்வேற் காடுதிரு மயிலை, மீறிறிரு வான்மியூர் சச்சூரா லக்சோயி 
லிடைசசுரக சழுக்குன்ற மச௫றுபாக் கம்மே, மாறிறிரு வச்சரையே யர9லி 
தொல் லிரும்பை மாசாளக் தொண்டை நஈன்னாட் டெண்ணின் முப்பா 
னிரணடே,. (௧௩) 

கோகாணச் துளுவதே யத திலொன்றேயிப்பாத் குலவு பருப் பதநீல 
பருப்பசமம பிகைதன், பாசருறை யனேகதங்கா வசகர்.திருச் கேதாரம் பகர் 
கொடிததான் மலை௨௮டகூற் பதியைந்தே யிவற்ரோ, டாகவிரு நாற்றெழுபா 
னான் கென்பர் மூவரருட்பதஇிக மிருககுரூ சதிசமாம் வைப்புச், தாகமுட 

னினைப்போர்ககுர் து. இப்போரககும் வினைகள் சாசாவாம் பிறப்பகலுஞ் Fs 

Bugs தியுமே. (௧௪) 
திநப்பதீக்கோவை ழற்றிற்று, 

  

a. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அறுபத்துமூன்று நாயன்மார் 

திரு நட்சத் திரம், 

  

ஒன்றகல வெட்டெட்டா மோதுமடி. யாரன்பாற் 

றுன்றுமதி நாளினித சொல்லவே--வென்றிதரும் 

பொன்னிதிவி னாயகளார் பூமுடிமே லாடுதிருச் 

சன்னிதிவி சாயசனார் சாள்.
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நிலமண்டலவா சிரியப்பா. 

(திஸல்லைவா ழர்தணர் இருவரு ளாலவர் 
மல்குசீர்ப் பச, ம௫ழ்வொடு வணஙூச் 

கடி.இரு நீல சண்டர்தை விசாகம் 
வடிவியற் பகையார் மார்சழியுதக்இரம் 
வரு.பிளை யான்குடி. மாறரா வணிமகங் 

௧௬௮ மெய்ப்பொருளார் கார்்த.இகையுக் இரம் 
விறன்மிண்ட சண்டர் மேடமா இரசைகாள் 
அறனமர் நீதி யாணிப் பூசம் 

மாணெழரிப௫்சர் மாசியி லத சங் 
காணுமேனாதியார் சன்னியுச்தி சாட 
மலர்கண் ணப்பர் மகசமான் றலையிற் 
குலவுகுவ் குலியர் கோளரி மூலக 
தருமா னக்கஞ் சாறர்விற் சுவா; 
அரிவாட் டாயர்தை யா இரை காளில் 
அனாயர் கார்த்திகை யத காளிற் 
சான ஞூர்திதியார் கடகச் சாசண் 
ஹேருக ரிடப மூல ம,சணில் 

உரு,ச்திர பசுபதி யயர்சன்ணி மூண்ணாள் 
பொருக்கிரு காளைப் போவார்கன் ஸியிற்பார் 
இருககுறிப் படியார் சச இசைச் சுவாதி 
சண்மீச சாமவர் தையுச் இரச.இற 
றஐண்டமி ழப்பர் சகரித் ச௪சயல 
குலச்சிறை சாயனார் கோளரி யனுட 
மலஇூல் கு௮ம்ப சாடியிற் 5 

அருள் சாணரச்கா லம்மைமீன் விளக்கா 
மருகலெப் பூதிசை யஇற்சச யததற் 
சமைநீல ஈக்கர் சாளை Apes Fv 
தமிகஈ.இி யடிசணாள்விடைப் பூசம் 
ஞானசம் பரதர் கான்விடை சூல 
மான கலிக்காம சாணிரே வதியில் 
அருட்டிரு மூல சைப்பசி முன்னாள் 
வரு சண்டி யடிகள் வளர்மின் ௪சயஞ் 
சேமமா ஞூர்க்கர் சேண்மதி மூலஞ் 
சோமாசி மாறர் கொழு விடையரவிழ் 
சாக்கிய நாயனார் தனுப்பூ சாடக 
சேசக்கிய ஜெப்புலி சேட்பூ சாடஞ் 
சேர்சிறக் சொண்டர் சசதிரசைப் பாணி 

சே. சமான் சடகஞ் சேர்க்சசோ இயினிழ் 
கணகாதர் மீன௩ங கலக்தவா இரையித் 
குணமாங் கூற்றுவர் குஸிர்மதி யாகி 
பொய்யடிமையில்லாப் புலவர்சாள் போத்றி 
மெய்ப்புகழ்சீ சோழர் மிளிர்குளி ரா.ர 

ன ரூிலக முனையார் கம்சன்னி சதயக் 
இ.ரவதி பத்தர் சங்கவா யிலியல் 
கலிச்சும்பர் மகரக் கடைநா ளசனித்



திருநட்சத்திரம். ௨௫ 

சலியசா டியினித் சலக்ச விர் திரனா 
யற் சத்தியார் துலாப் பூச,ததில் 
வயர்சா டவர்சோ னைப்பட மூலங் 
கணம்புல்ல காயனார் கார்த்திகை யங்கி 
கணஞ்சேர் காரியார் கடம்பூ சாடந் 
தூயகெடு மாதர் துலாமதிப் பரணியில் 
வாயிலார் சாயனார் மார்சழி யிேவதி 
வெம்மூனை யடுவார் மீனப் பூசஞ் 
செம்மைகா கங்கழற் கெெசர்சேப் பரணி 
மருவிடங கழியார் மதிலுலா வாரல் 
செருததுணை காயனா சிகப் பூசஞ் 
சேட்புகழ்த தணையார் சஙகவா யிலியங் 
கோட்புலி சாயனார் குளிர்மதி கேட்டை 
ப,ச,தராய்,ச சாழ்வார் பரமனைப் பாடுவார் 

சி55த சைச்சிவன் பாலே சேர்த்துளார் 
௮ப்புறு செய்த திரு வாரூர்ப் பிறந்தார் 

மூப்பொழு துக்இரு மேனி ௪ீண்டுவார் 
முப்புவி தொமுமுழு நீறு பூசுவார் 
அப்பாலு PHF’ தாரை வணங்இப் 
பூசலா ரைப்பட புகும னுடச்தின் 
மாசிலா மானியார் மைம்மதி யுரோணணெி 
மிகுவெ கேசர் மீனசோ இணியிற் 
றொகுபுகழ்ச் செங்கட் சோழர் குடச்குன் 
றஐடுரீல சண்ட௨யாழ்ப் பாணர் சேமூலஞ் 
சடையனார் மார்கழி சார்க்சவா இரையில் 
இசைஞானி மேடத் இசைந்த சச இசையில் 
வசையிலா விம்மதி மருவுமிர் காளிற் 
பரகதி யடை நத பசசரைப் பாடிக் 
கரு துவன் ஜொண்டர் கடகசிசுவாஇ 
குருபூசை காளிற் குறைவிலா இவர்க்கு 
வருபூசை தந்தோர் மாகில5 சோதி 

தவப்பய னெய்தஇச் சதுமறைச் இரியிற் 
சிவசதி யடைத றிண்ணமுூண மையதே 

  

வலையகம், 

பாடிய சம்பந்தர் வைகா மூலம் பயிலுமப்பர் 
நீடிய சித்திரை மாசச் சசய நிறைவை ரரொணெடர் 
ஆடியிற் சோதி இருவாச வூசாகல் லாணிமகக 
தேடிய சேகடழார் வைகாடிப் Yee, Ams genGr. 

AséSerwss முமாபதி யாவணித் இிங்கடனில் 
உததஇிரஞ சாகொண மறைஞான சம்பந், ரோலுசன்னிக் 

சுத்திமெய்ப் பூர மருணகச்இ யைப்படிச் சோஇதனில் 
விததச மெய்கண்ட தேவர் சிவகதி மேவினசே, 

இருகட்சத்.தச மு்தி.ற்மு. 
கடும ஆடை



௨% திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

சமயதரவர் நால்வர் வயசு, 

௮ப்பருக செண்பச்சொன் றருள்வாத வூரருக்குச் 
செப்பியகா லெட்டினிற் றெய்வீச--மிபபுவியித் 
சுதராககு மூவாறு தொன்ஞான சம்பர்தர்க் 

௧ஈ,தம பதினாறறி. 

$ ம(]/௮1 ஊர டா Retr O38 pF 
இரு த்தொண்டர் திருவத்தா இ; 

=. 

  

'பொன்னி வடகரை சேர்காரை பூரிதழ் புழைச்கைமுக 
மன்ன னறுபதது மூவர் பதிதே மரபுசெயல் 
பன்னவச் சொணடத் தொகைவசை பல்குமச் தாதிதனைச் 
'சொன்ன மறைக்குல கம்பிபொற் பாதத் துணை துணையே. 

திலலைவாழந்தணர். 

' செப்பத் தருபுகழ்த தில்லைப் பதியிற் செழுமறையோர் 
ஒப்பப் புவனஙகண மூன்றினு மும்பரி னூசெரித்த 
வப்பர்க் சமுசத திருநடர்க 6684 பிறையணிந்த 
துப்பர்சி குரிமைத தொழில்புரி வோர் சமைச் சொல்லுதுமே. 

திருநீலகண்டநாயஞார், 

சொல்லச் சவன்றிரு வாணைசன் ராமொழி சோணசையை 
யொல்லைத துறந்துரு மூ,த்ததற் பின்னுமை கோனருளால் 

விலலைப் புரத லாளொ டிளமைபெத் நின்பமிச்சான் 
Haws Date கண்டகச் குயவனாஞ் செய்தவனே 

இயற்பகைநாயஞார், 

செய்சவர் வேணடிய இயாதுங கொடுப்பச் Aa magnus 
கைதவம் பே௫நின காதலியைச்தரு சென்றலுமே 
மைதிகழ் கணணியை யீஈதவன் வாய்ச்ச பெரும புகழ்வர் 
'தெயதிய காவிரிப் பூம்பட் டினத்து ளியற்பகையே. 

இளையான்கடிமாறநாயஞர். 

இயலா விடைச்சென்ற மா,சவரச் சன்னமு தாவிதைத்ச 
வயலார் முளைவிச துவாரி மனையலச் கால்வறுத்துச் 

செயலா பயிர்விழுச திஙகறி யாககு மவன செழுரீர்க் 
கயலா ரிளையான் குடியுடை மாறனெங சற்பகமே, 

மேய்ப்போநஷைனஞர். 

கற்றான் மெய்ச்சவன் போலொரு பொய்த்சவன் கரய்செ ச்சா 

செற்றவன் றன்னை யவனைச் செறப்புக லுக்இிருவாய் 
மற்றவன் நத்தா கமசே யெனச்சொல்லி வானுலகம் 
பெற்றவன் சேதிபன் மெய்ப்பொரு ளாமென்று பேசுவரே, 

(5) 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(6)
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விறன்மீண்டநாயனார், 

பேசும் பெருமையவ் வாரூ சனையும் பிசானவனா 
மீசன் நனையும் புறகுசட் டென்றவ னீசனுகசே 
சேச னெனக்கும் பிரான்மனைச் சேபுக நீடுதென்றல் 
வீசும் பொழிற்றிருச் செங்குன்2 மேய விறன்மிண்டனே, (௯)! 

அமர் நீதிநாயனார். 

மிண்டும் பொழிற்பழை யாறை யமாநீதி வெண்பொடியின் 
மூண்டர் தரித்த பிசாற்குகல் லூரின்முன் கோவணமகோ 
கொண்டி௩ கருளென்று தன்பெருஞ் செல்வமு் தன்னையுஈதன் 
௮ணட மதிறுத லாளையு மீக்ச தொழிவினனே (எ). 

சுந்தாழர்த்திநாயனர். 
தொழுதும் வணங்கியு மாலயன் றேடருஞ் சோதிசென்றாங் 
கெழு.துர் தமிழ்ப்பழ வாவணங காட்டி யெனக்குன்குடி. 
முழுது மடிமைவர் தாட்செ யெனப்பெற்ற வன்முர்ே 
னொழுகு மலரினம் ரூரெம் பிரானம்பி யாரூரனே. (௮) 

THUS SET |, 
ஊர்மதின் மூன்றட்ட வுத்தமர்ச் சென்றோ ருயர்தவச்தோன் 
றார்மலர் கொய்யா வருபவன் நண்டின் மலர்பறி,த,த 

ஒர்மலை மேற்சொளும பாச ர௬டறுணி யாக்குமவ 
னேர்மலி மாமதில சூழ்கரு வரி லெறிபத்சனே. (௯) 

ஏனுதிநாதநாயனார், 
பத்தனை யேனாதி நாதனைப்பாாநீ டெயினை தன்னுள் 
அ௮.த்தனைச் தன்னோ டமர்மலைந்தா னெற்றி நீறுகண்டு 
கைத்தனி வாள்வீ டொழிஈதவன் கணடிப்ப கின் நருளு 
நித்தனை மீழக் குல$ீப னென்பரிர் நீணிலதேே த. (so), 

கண்ணப்பநாயனார், 

நிலத.இல் றிகழ்.இிரு.ச் காளத்தி யார்திரு நெற்றியின்மே 
னலததிற் பொழிதரு. கண்ணிற் குரு. இிசண் டுண்ணடுங்க 
வலத.இிற் சடுங்கணை யா.ற்றன் மலர்கசண் ஸணீடச்சப்பினான்- 
குலசதிற் ரொசனங கணணப்ப.னாமென்று கூறு௨சே, (௪௧) 

தங்கலியக்கலயநாயஞார். 

ஏய்ர்,ச கயிறுதன் சண்டத்திந் பூட்டி யெழிற்பனர்தாட் 
சாய்5த சிவனிலைச் தானென்பர் காதலி தாலிகொடுத 

தாய்ஈதகற் குஙகுலி யயகொண்ட னற்புகை காலனைமுன். 
காய்ந்த வரறட்ட சென்கட வூரிற் சலயனையே. (௪௨) 

மானக்கத்சாறநாயனார். 

கலச முலைக்கன்னி' சாதம் புதல்வி சமழ்குழலை 
Bade தவததவன பஞ்ச வடி.கிலை ஈல்கெனலு 
மலசு மெனக்கரு தாசவள் கூத லரிர்தளிசசான் 

மலைசெய் மதிற்கஞ்சை மானச்கஞ் சாற னெனும்வள்ளலே. (an Yj:



௨௮ திருத்தேரீண்டர் திருவந்தாதி. 

அரிவாட்டாயநாயனார். 

வள்ளர் பிராற்ஈமு தேக்கி வருவோ னுகலு.மிககே 
வெள்ளச சடையா யமுதுசெய் யாவிடி லென்றலையைத் 
சள்ளச் சகுமென்று வாட்பூட் ஒயதடங கையினனசா 
ணள்ளற் பழனற் கணமங। கலதசரி வாட்டாயனே, (௧௪) 

ஆனாயதாயஞார். 

சாயவன் யாவுக்குக் சாழ்சடை மேற்றனித திஙகள்வைத 
தூயவன் பாசக தொடர்க தஅதொல சீர்தளை யாற்பரவும் 
வேயவன் மேன்மழ காட்டு விரிபுனன் மஙகலக்கோ 

னாயவ னானாய னென்னையு வக்சாண டருளினனே. (ஈடு) 

சுந்தாழர்த்திநாயனர், 

அருட்டுறை யச்சர்ச் கடிமைப்பட் டேனினி யல்லனென்னும் 
பொருட்டுறை யாவசென் னேயென்ன வல்லவன் பூ யகுவளை 
யிதுட்டிறை நீவய னாவர்ப இச் கும்பிரா னடைச்2 சார் 
மருட்டுறை நீச்ிகல வான்வழி காட்டி.ட வலலவனே. (௧௪௪) 

ழர்த்திதாயனார். 
அவர்திரி குண்டம ணவதின் மாள்வனென் றன்றாலவாய்க் 
கவன் றிரு மேனிககுச செஞ்சக சனமாச செழுமுழயகசை 
யுவகதொளிர் பாறையிற் றேய்ச்துல சாண்டலவொண மூச்திதன்லூர் 

நிவகதபொன் மாட மதுரா புரியென்னு நீள்பதியே (ser) 

ழநகநாயஞார். 

ப.திசஈ திகழ்தரு பஞ்சாச் சரம்பயி னாவினன் £ர் 
மதியஞ் சடையாரக சலர்சொட் டணிபவன் யான்மூழ்க்.து 
து.தியங கழற்சணபை நாதற்குக் சோழன்வன ரெணடன ம்பொன் 
னதஇகம் பெறுமபுக லூர்முரு சன்னெனு மாசணனே. (௧௮) 

உநத்திரபசுபதிநாயனார், 

௮ஈதாழ் புனறன்னி லலலும் பகலுகின் ரூதரத்தால் 

உ௩சாச வன்பொடு ருத்திரஞ் சொலலிச் சருததமைஈத 
பைச்சா ௬௫௬,க7 பசுபதி சன்னற் பதிவயற்கே 
ஈந்தார் இருகதலை பூரென் அுரைப்பரிக் நானிலத்சே. (௪௯) 

திநநாளைப்போவார் நாயன, 

நாவா புகழ்த்தில்லை யம்பலகஈ சானருள் பெற்றுநாளைப் 
போவா னவழமை புறத்திருச சொணடன் நன் பன்புலைபோய் 
மூவா யிரலர்சை கூப்ப முனியாய வனபஇிதான் 
மாவா பொழிறிச pres சென்பரிம் மணடலச்சே. (௨௦) 

திநக்தறிப்புத்தொண்டநாயனார் 

மண்டும் புன்சடை யான்றமர் தூசெந்றி வாட்டும்வகை 
வீணடு மழைமுூல வீடா சொழியின்யான் வீவனென்னா 
பண்டும் படர்பாறை முட்டு மெழிலார் Agee days 
சசோணடன் குலககச்சி யேசா லியர்தங்க டொல்குலமே, (௨௧)



திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

்் சண்டேகாநாயனார். 

குலமே றியசேய்ஞ வூரிற் குரிசில் குசைகடல்கூழ் 
சலமே நியவிறற் சண்டிகண் டீர்தந்தை தாளிரணடும் 
வலமே றியமழு வாலெறிஈ தீசன் மணிமுடிமே 
னலமே றியபால் சொரிகச்தலர் சூட்டிய ஈன்னிதி3ய 

சுந்தாழர்த்திநாயஞார், 

கிதியார் தருச்திதென் வேள்விச் குடியாய் கினைமறர்ச 
மதியேற கறிதறி வைச்ச புகர்பின்னை மாற்றிடென்று 
அ.தியா வருள்சொனன வாறறிவா நிடைப் பெற்றவன்சா 
ணதியார் புனல்வய னாவலா கோனென்னு ஈற்றவனே, 

திருநாவுக்காசுநாயனார். 

நற்றவ னலலூர்ச் சிவன் நிருப் பாத்தன் சென்னிவைச்சப் 
பெற்றவன் மற்றிப் பிறப்பற வீரட்டர் பெய்சழற்றாள் 
உற்றல னுற்ற விடமடை யாரிட வொள்ளமுகதாத் 
அழற்நல னாமூரி னாவுச கரசெனுர் தூமணியே. 

மணியினை மாமறைக் சாட்டு மருக தினை வண்மொழியாம் 

ஜிணியன நீள்கக வகதிறப் பித்சன சென்கடலிற் 
பிணியன சன்மிதப் பித்சன சைவப் பெருகெறிக்கே 
யணியன நாவுக் சரையர்பி ரான்ற னருக்சமிழே. 

தலச்சிறைநாயஞார். 

அருர்தமி ழாகரன் வாதி லமணைக் கழுநு மேல் 

் இருக்சமிழ் காட்டிடை யேற்றுவித் தோனெழிற் சங்கம்வைத்த 
பெருச்தமிழ் மீனவன் றன்ன தி காரி பிரசமல்கு 

குருர் தவிழ் சாரன் மணமேற் குடிமன் குலச்சிறையே. 

பேநமீழலைக்தறும்பநாயஞர், 

சிறைகன் புனற்றிரு நாவலூ ராளி செழுககயிலைக் 
இறைகன் கழனாளை யெய்து மிவனருள் போற்றவின்றே 
பிறைஈன முடியன் னடியடை வேனென் இுடல்பிரிஈதா 
னறைகன் மலர்த்தா£ மிழலைக் குறும்ப னெனுஈம்பியே, 

காரைக்காலம்மையார், 

கம்பன் றிருமலை நான்மிதி யேனென்று தாளிசண்டு 
மும்பா மிசைத்சலை யானடக் தேற வுமைசலுஞ் 

செமபொன னுருவனென ஸம்மை யெனப்பெத் றவள்செழுர்சேன் 
கொம்பி னுதுகாரைச் சாலினின மேப குலசனமே 

அப்பூதியடிகஷயஞார், 

தனமா வதஐ.திரு நாவுக்கரசின் சரண மன்னா 
மனமார் புனறபககா வாழ்த்திவைச சாங்கவன் வண்ட dip & 2 
யினமாத் தனத பெயரிடப் பெற்றங னெகசள்பிரா 
னனமார் லவயற்றிகக ஞூரினில வேதிய னப்பூ தியே, 

௨௯ 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧)



mid திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

திர நீலநக்கநாயனார். 

பூதப் புயத்தர் புயத்திற் சிலந்தி புகலுமஞ்ச 
இத் தூமிஈத மனைவியை நீப்பவுப் பாலவெல்லாம் 

பதித் தெழுர்கன காணென்று பிஞ்ஞகன் சாட்டுமவ 

னீதித் திகழ்சாசசை நீலச் சன்னெனும் வேதியனே. 

நமிநநீதியடிகணையஞார். 
வேத மறிக்கரத் தாரூ சாற்கு விளக்கு கெய்யைத் 
தீது செறியமண சையரட் டாவிடத செண்புனலால் 

ஏத முருக வருஈசென் நன்று விஎச்கெரிததா 
ஞச னெழிலேமப் பேரா சஇப னமிரஈஇயே. 

சுந்தரழர்த்திநாயனார். 
கர்.திசகு ஈம்பெரு மாற்குநல் லாரூரி னாயசற்குப் 
பந்தப் பரியன செந்தமிழ் பாடிப் படர்புனலிற் 
இரஇப் பரியன சேவடி பெற்றவன் சேவடி.யே 
வகஇப் பவன்பெயர் வன்றொண்ட ரென்பரிவ் வையக த்தே. 

திருகானசம்பந்தழர்த்திநாயனார். 
மவய மடிழயாம் வாழ வமணர் வலிதொலைய 
வையன் பிசம புரத்தரற் கமமென் குதலைசசெவ்வாய் 
பைய மிழற்றும் பருவச.ஐப் பாடப் பருப்பதத இன் 
ஹைய லருளபெற் றனனென்பர் ஞானசம் பர்தனையே. 

பந்தார் விரலியர் வேள்செங்கட் சோழன் முருகனல்ல 
சரசா ரசலத்து நீலச் சன்பெயர் தான்மொழிந்து 

கொர்தார் சடையார் பதிகததி லிட்டடி பேனமகாடுத்த 
௮ர்சாகி கொண்ட பிரானருட் சாழியா கொற்றவனே. 

ஏயர் கோள்கலிக்காமநாயஞனார். 

கொற்றத் திறலெரதை சந்ைதைசன் றந்தையெங் கூட்டெெ மல்லாக் 

தெற்றச் சடையாய் நினதடி யேர்திசழ் வன்றொண்டனே 
மற்றிப் பிணிசவிாப் பானென் றுடைவா ஞூருவியஈ்கோய் 
செற்று தவிர்கலிச் சாமன் குடியேயர் சாககுடியே. 

தீருழலநாயஞார். 
குடிமன்னு சாத்தனார்ச் சோச்குல மேய்ப்போன் குரம்பைபுக்கு 
மூடிமன்னு கூனற் பிறையாளன றன்னை முழுச்சமிழின் 
படிமன்னு வேதத்தின சொற்படி. 2யபர விட்டெனுச்சி 
யடிமன்ன வைத பிசானமூல னானெற வவகணூன . 

தண்டியடி கணுயஞார். 
சண்ணார் மணியொன்று மின்றிக சயிற பிடிச்தரற்குச் 

தண்ணார் புனற்றடர் சொட்டலுர் தனனை ஈுமமணர் 

கணணாங இழப்ப வமணா கலககஙகண டம்மலர்சகசண் 

விணணா யகனிடைப் பெற்றவ னாரா விறற்றணடியே, 

(௩0) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௧௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௭)



திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

ழர்க்கநாயனார், 

தண்டலை சூழ்திரு வேற்காட் €ர்மன்னன் றஐகுகவற்றாற் 
கொண்டவல் லாயம்வன் சூதரை வென்றுமுன் கொண்டபொருண் 
மூண்டகன் of hp னடியவர்க் €பவன் மூர்ச்கனென்பர் 
சண்டலை நீசொண் குடர்தையின் மேவுஈம் சூதனையே, 

சோமாசிமாறநாயனார், 

சூதப் பொழிலம்ப ரந்தணன் சோமாசி மாறனென்பான் 
வேதப் பொருளஞ் செழுத்தும் விளம்பியல் லான்மொழியா 
னீ இப் பரன்மன்னு நித,த கியமன் பரவையென்னு 
மாதுக்குக சார்தன் வன்றொண்டன் றனககு மகிழ் துணையே. 

சுந்தாழர்த்திநாயனார். 

துணையு மளவுமில் லாசவன் றன்னரு ளே துணையாச் 
கணைய கதாட௫ெடு வேலுங் கறுத்த கயலிணையும் 
பிணைய நிகர்த்தகட் சங்கலி பேரமைச் தோளிரண்டு 

மணைய மவன்றிரு வாரூர னா௫ின்ற வற்பு,சனே. 

சாக்கியநாயஞார். 

தீகடன வாடையன் சாச்யென் மாச்கற் றடவரையின் 
மகடனர் தாச்சச் குழைந்ததிண் டோஎர்வண் கம்பர்செம்பொன் 
றிகழ்.தரு மேணியிற் செஙக லெறிர்.து சிவபுரத்துப் 
புகழ்தாப் புகசவ வாசங்க மங்கை புவனியிலே. 

சிறப்புலிநாயஞர். 

புலனியிற் பூதியுஞ் சாசன மும்பொலி வார். தவர்த 
தவநிய மர்ச்குஞ் சிறப்புச்செய் தத். துவ சாரணனா 
மவனியிந் £ர்தஇ.த் தென்னாககூ ரதிப னருமறையோன் 
சிவனிய மதலை நின்றதொல சாகஞ் சிறப்புலியே, 

சிறுத்தோண்டநாயனார். 

புலியி எசளுடைப் புண்ணியற் இன்னமு சாத் சனசோர் 
ஒலியின் சதஙகைக் கு.தலைப் புதலவ னுடறுணித தக 

கலியின் வலிகெடுச் தோங்கும் புகழ்சசிறுத் தொண்டன்சண்டீர் 
மலியும் பொழிலொண் செங௩காட்டக குடியவர் மன்னவனே. 

சேோமான் பேரமாஷயனார். 

மன்னர் பிரானெ திர் வண்ணா னுடலுவ ரூழிநீரூர் 
தன்னர் பிரானறமர் போல வரு.தலுஈ் தான்வண௩ச 
வெனன பிரானடி வண்ணா னெனவடிச் சேரனென்னுச் 
தென்னர் பிரான்௧ழ றிற்றறி வானெனுஞ் சே£லனே, 

சேரற்குச் தென்னா வலர்பெரு மாற்குச் சவனஸித்த 
வீரச் சடகரி முன்புதன் பர்தி பிவுளிவைத௫ 
வீ.ரற்கு வென்றிச் கருப்புவில் வீரனை வெற்றிகொண்ட 
ரூசற் செனதுள்ள ஈன்றுசெய் சாயின்௮ு சொண்டுபட்டே, 

hd 
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(௩௧) 
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௩௨ திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி, 

கணநாதநாயனார். 

சொண்டரை யாக் யவரவர்க் சேற்ற சொழில்கள்செய்வித் 
சண்டாதங கோனச் கணததுக்கு நாயகம் பெற்றவன்காண் 

கொண்டல்கொண் டேறிய மின்னுச்குச் சோல மடல்கடொறுங் 
சண்டலவெண சோரறளிகச் குங்கடற் ergs srs sear. 

கூறிறுவநாயனார், 

. நாதன் நிருவடி யேமுடி யாகச் சவித்துஈல்ல 
போதங் சருத்இிற் பொறிச்சமையாலத கைகொடுப்ப 
வோதச் சமுவிய ஞாலமெல்லா மொரு கோலின்வைச்தான் 
சோதை நெடுவேர் சளப்பாள னாகிய கூ..ற்.றுவனே. 

சுநீதாழர்த்திநாயஞர், 

கூற்றுக் கெலனோ புகறிரு வாரூரன் பொன்ருடி மேல் 
ஏற்றுத் தொடையலு மின்னடைச் காயு மிடுதருமக் 
கோற்றொத்து கூனனும் கூன்போயச் குருடனுவ சண்பெற்தமை 
சாற்றித் திரியும் பழமொழி யாமித் தரணிபிலே, 

போய்யடிமையிலலாதபுலவர். 

தரணியிற் பொய்ம்மை யிலாத்தமிழ்ச் சங்க மதிற்கபிலர் 
ப.ரணா ஈக€ரா முசனாற்பச் தொனபது பல்புலவோர் 
அருணமச் கய திருவால வாயரன் சேவடி.ககே 
பொருளமைத தின்பக் சவிபல பாடும் புலவர்களே, 

புகழ்ச்சோழி நாயனார். 

புலமன் ஸியமன்னைச் இங்கள மாடு பொடி.படுத்2 
குலமன் னியபுகழ்க் கோசன நாதன் குலமுதலோ 
னலமன் ஸியபுகழ்ச் சோழன தென்பர் நகுசுடர்வாள் 
வலமன் னியவெறி பதசனுக £க்தசொர் வணபுகழே. 

நரசிங்கழனையரைய நாயனார், 

புகழும் படியெம் பரமே தலாக்குஈற் பொன்னிூ௰ஃவா 
னிகழும் படியோ சவனமட வார்புனை சோலமெ ற்கு 

நிகழும் படிகண டவனுச் கிரட்டிபொன் னிட்டவனீ 

ட.சழு முடிஈர செறச முனையர சனறிறமே. 

அதிபத்தநாயனார். 
'இறமமர் மீன்படுச் கும்பொழு சாஙகொரு Pan Ras Oar 
துறவமர் மாகடம் கேவிடு வோனொரு மாட்சனச 
கிறமமா மீன்பட நின்மலற் கெனலுவிட் டோன்கமலம் 
புறமமா சாகை யஇபதத னாகிய பொய்யிலிமிய, 

கலிக்கம்பநாயனார், 

பொய்யைக் கடிந்துகம் புணணியர்ச் சாட்பட்டுச் சன்னடியான் 
சைவத் திருவுரு வாய்வரச தானவன் ருள்கழுவ 
வையத சவர்முனபு வெள்ூநீர் வாரா விடமனைவி 
கையைத தடிஈதவன் பெண்ணா சகடத்துச் கலிச்சம்பனே, 

(௪௪) 

(௪௪) 
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திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

கவியநாயரூரீ, 

சம்பக கரிககுஞ் ல இ ஈல்ிெய சண்ணுசலோன் 
உமபாககு நாகற கொளிவிளச கேற்றற் குடலிவளாய்க் 
gous சமிலம்விற் ஐஞ்செக குழனறுஙகொள் கூலியினால் 
5மபற கெரிகத கலியொஜ்றி மாககாச சச்இரிமிய 

சத்திநாயனார். 
on ச . ௪ he . 

குரிவில லவாசம் மடியரைத சன்முன்பு மழ்மைசொன்ன 
Dawn லவசையக் நாவரி வோன் றிரும் சாசைவெலலும 
வகிவில லவணவயற் செங்கழு நீரின் மருவுசெனற 
Gnawa விரைசம மு;தென வரிஞ்சைதக Hapts *anw 

ஐயடி களகாடவர்கோனாயஞுர். 

சசிக சடசகைக குமனற முசைதன ராணமெலலா 
முக இப பசுமொரொா வெணபா மொழிகது முடியரசா 
மசிறர முமமைன ரூலரற் காயைய மேறறமிலனனும் 

பச .திஃ கடலை யடிகளா இன்றகம பலலவனே. 

சுந்தாழர்ததிநாயருர், 
பல்லவை செஙகதி ரோனைப் பறிசுசவன பா சமபுகழ் 

சொலலலன றென்புக நூரரான பாற்றயய செமபபொன்கொள்ள 
வலலவ னாட்டியக சானகுடி மாணிகக வணணணுககு 

நலலவனஏ நனப.இ நாவலூ ராகனற ஈன்னகே 

கணம்புல்லநாயர் 

கன்னக ராய விருகருவே ஞாசனி னல்குரவாயப் 

பொனனக ராயகற் நிலலை புகு?து புலீசசரகது 
மனன மாய வரறகுநற் புலலால விளககெரிக தான 

கனனவி ளோளெகசை சதை பிரானெஙக ணமபுலலனே 

காரிநாயர், 

புல்லன வாகா லகையுல கத்துப் புணாசனவுஞ் 

சொலலின வுகசய மாகசெ சுடாபொற குவடு கரி 
விலலனை வாழ்சதி விளஙகுங சகயிலைபுச சானெனபராற் 
கலலன மாமதில சூழ்கட வூரினிற் காரியை:2ய. 

தநெடுமாறநாயஞார், 

காத்தண் முடஇற்கைக் கடற்கா ழியாபெரு மா௱கெஇராய 
ஆாச,த வமண ரழிச்சது சணடுமற ௫ பகவரைக 

காச கழுவி ணுதிவைகக பஞ₹வ னென்றுரைககும் 
வார்தை யதுபணடு நெல்வேலி யிலவென த மாறனுக்கே 

வாயிலார்நாயகுர் 

மாஸா வருளரன் ன்னை LO GOT QUT லயததுரு 5.௫ 

யாரா வறிவா மொளிவிளக சேற்றி யகமலாவாம் 
ay oF மலரளித தனபெறா மெய்யமிர சஙகொடுசெசான் 
விரா மமிலைபுள லாயிலா னெனறு விளமபுவ27 

ட் 

thth 

(௫) 

(ிசு) 

(9௭) 

(௫ ஐ) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(#4)



௫ திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. 

மனையடூவார் நாயனார். 

என்று விளம்புவர் நீ ரதிபன் முனையடுவோ 
னென்று மமரு ளழிகதவாக காககூலி யேற்றெறிக்து 

வென்று பெருளஞுசெல்வ மெல்லாக சனசகன் மேருவென்னுங் 
குனறு வளை த.த சிலையான் றமர்ககுக் கொடுச்சனனே. 

சுந்தாழர்த்திநாயனார். 

கொடுத்தான் மு தலைசொள் பிள்ளைச் குயிரன்று புசகொளிஆூர்த 
சொடுசசான் மதுர கவியவி காசியை வேடர்சுற்றம் 
படுதசான் நிருமுரு சன்பூண் டியினிற் பராபரததேன் 
மதசா னவனென்பா வனறொண்ட னாஇன்ற மாதவனே. 

Sip hs Has Tus wit. 

மாசவச் சோர்தஙகள் வைப்பினுச் காரூர் மணிசகுவை௪,5 
போதினைச சானமோகசச தேவிசன் மூகசை யரியப்பொற்கை 

காதிவைக சன்றோ வரிவதென் ரஙகவள் கைசடிகசா 

னாதமொய்த் சாவணடு சண்டுபைய கோதைக கழறசிககனே. 

இடங்கமிநகாயதர் 

றக ச துருவனை* ரெற்றவன சிற்றம் பலமுசடு 
ொககிற் கனக மாணிஃசமலா இததன் குலநூதலோன் 
prec சடையர் சமரசென் செல்வ மெனப்பறைபோக் 

கெஙகட் இறைவ னிருககு வேரூராமன் ணிடஙகழியே. 

சேநநநுணைநாயருர், 

கழிரீள் கடனஞச யின்ர்க இருஈக கடிமலரை 

மொழிர்ள புகழ்கசமூற பெகன்றன றேவிமுன மோச்சலுமே 
யெழினிீள் ருமிழமலா மூககரிக தானென் றியமபுவராற் 
செழுடீர் மருகனன னாட்டமா சஞ்சைச செருததுணையே. 

புகழுத்துகணநாய.௰ர். 

செருவிலி புச தூர்ப் புகழததுணை வையஞ் சிறுவிலைசதா 

வுருவலி செட்டுண விஈ.றி யுமைகோனை மஞசனஞசெய் 
தருவதொ போதுகை சோர்ஈது சலசம் விழததரியா 

தீருவரை வில்லி யருளி னிதியது பெற்றனனே, 

கோட்புலிநாயஷர். 

பெற்ற முயாசசோன் விரையாக் கலிபிழைச தோர் சமது 
சறற மறுககுக சொழிறறிரு நாட்டியத சானகுடிககோன் 

குற்ற மறுககு5ங கோட்புலி நாவற் குரிசிலருள 
பெற்ற வருட்கட லென்றுல கேகம பெரு சசையே 

குந்தாழர்த்திநாயதர், 
தருமகட் பே௫ினேன் வீயலே நால்போன ச௩இலிபாந் 
புருமணக காதலினா லொற்றி பூரூறை பண்ணியன் றன் 
மிகுமலர்ப் பாதம் பணிஈ்சரு ளாலில் வியனுலச 
சகுமவழச கேசன்மை யாப்புணா* சானாவ லூரரசே, 

(௪௩) 

(௬௪) 

(சட) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮)



திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி. in 

பத்தராய்ப்பணிவார். 

௮ சசினை யாரூ சமாரர் பிரானை யடி.பணிக்திட் 
டுசைசெய்த வாய்தடு மாறி யுசோம புளகம்வா் து 
௧ரசர ணாதி யவயவங சமபிததுச் கண்ணருவி 
சொரிதரு மஙககத்தி னோபத்ச ரென்று தொகுச்தவ?. (௭௦) 

பரமனையேபாடூவார், 

தொகுதத ௨டமொழி தென்மொழி யாசொன்று தோன் நியதே 
மிகுதச வியலிசை வல்ல லகையிலவிண டோயுகெற்றி 
வகுதத மதிற்றிலலை யமபலத தான்மலர்ப் பாதஙகணமேல 

உகுத்ச மனததொடும் பாடவல லோரென்ப ௬ ததமரே. (cra) 

சித்தந்தைஈசிவன்பாலேயைந்தார். 

உச்தமத் தானத் தறம்பொரு ளின்ப மொடியெறிஈது 

விதசகத தானச சொருவழிக கொணடு விளஙகசசென்னி 
மதசமவைத தான்றிருப பாத கமல மலரிணைக்கழ்ச 
சி பபவைத தாபெனபா வீடுபே றெயதிய செலவர்களே (௭௨) 

திருவாநா்ப்பிறந்தாட, 

செல்வச் இகழ்இரு வாரூர் மதிலவட்டத் துட்பிறஈ சர 
செலயன் நிருககணத துளளவ மேயச னாறறிகழச் 
செல்வம் பெருகுதென் னாஞாப் பிறத்தவா சேவடியே 
செலவ நெறியுறு வரர்ககணித தாய செழுகெறியே. (௪௩) 

ழப்போழதுந்திந மேனித்ண்டுவார், 

கெறிவார் சடையசைம் திணடி முப்போது£ீ 16059 
னறிவால வணஙடுயாச சிப்பவாகம்மைபு மாணடமராக 
இறையாய்மூக கணணுமெண டோனா தறிததீறில செல்வததொடு 
முூறைவார் சிவபெரு மாற்குறை வாய வுலகினி2ல (௭௪) 

ழழநீறுபூசியழனிவர், 

உலகு கலஙடனு மூழி தஇிரியினு முள்ளொருகால் 
விலகுத லில்லா விதியது பெற்றால் விதசகாகா 

ணல$ூல பெருஙகுணச தாரூசமா?த வரன டி.க€ழ் 
இலகுவெண் ணிறுதம் மேனிக கணிய மிறைவாசளே. (௭௫) 

அப்பாலுமடிச்சார்ந்தார். 

வருக்க மடைததுஈன் னாவலூர் மன்னவன் வணடமிழாந் 
பெருக்கு மதுரத தொகையிழ் பிறைகூடி பெய்கழற்சே 
யொருக்கு மனசதொடப் பாலடிச சார்ஈதவ ரெனறுலூற் 
நெரிககு மவர்சவன் பல்சகணத சோரகஞ் செழுகதவரே, (௪௬), 

சுநீதாழர் ததிநாயனார். 
செழுகீர் வயன்முது Gon Blast செர்தமிழ் பாடிவெய்ய. 
மழுரீள் தஉககைய னீசசபொன் னாஙகுககொள ளாுவந்தப் 
பொழினீ டருதிரு வாரூரில் வாரியும் பொனனு௩ கொண்டோன் 
கெழுஙீள் புகழ் த.திரு வாரூர னென்றுகாய கேட்பதுவே (௭௭)



௩௬ திருத்தோண்டர் தீகுவந்தா தி, 

பூசலார்நாயரர். 

பதற போசனன பாச சரற்கொரு கோயிலையான் 

கதமெனாச பெயரவ சென்று கொலாமென்று சணடுயிலா 
«gion Fes Guard gam நினைதருள் பெற்றசெனபா 

புறமணத தெனற லுலாகிவற வாதனிற் பூசலைமய. 

ம௩டகையர்க்காசியாம், 

பு,” லய்ற்றென்ன ஞாககன லாகப் பொறுமையினால் 
வாச மலாகருழற் பாணடி மாசேவியா மானிசணமா 
சோம விளங்கத தமிழா சராசகறி விதசவரா 
சம விளை தசா எருகஈ தருசகு தென னாட்டகததே. 

Groprm xi. 

pre Loo of a 50 Gaaucor நலஇினாதக் 

ராட்டி ட ஃபபெறற வனென்பா சைவத தவரரையிற 
கடம மசகப்படங கோவண கெய௫ு கொடுததுகன மை 

ம்ட்மமக கரமபீலிம சாலிய சேசனை யிமமையிமலை 

கோர் சேங்கடசோழநாய ரும், 

மைவை த உண்ட னெறியன் றி மதமோ நெறிசருசாத 

செயலக ரடிசசோழன முனபு இலதியாய்ப் பசதாசெய்து 

மைவ 2 அுருவெயதி வரது தரரிரீ டாலயஙகள் 

செயவி தலனறிருக கோசசெஙய கணானெனுஞ் செமபியனே. 

சொமபொனணிகது இற்றம பலசதைச் வலோசமெய்தி 
நமபன கழற மிரூரமீசான் குலமுச லென்பர்சலல 

வமபு மலாச.௫ிலலை மீசனைச சூழ மறைவளாததா 
மப ஈறு ஈதொஙக௱ற சோசசெஙக ணானெனு நிசதனையே 

திநநீலகண்டயாழ்பபாணநாயா, 

தனையொப் பருமெருக ககதம புலிழாச் சகும்புகழோ 

னினையொப் பருக இரு ரீலகண் டப்பெரும பாணனைநிள் 

சனை யொப் பலாபொழிற் சணபையா கோனசெக சமிழொடிசை 
புனையப பரனருள் பெற்றவ னென்பறிப பூதலத2 த 

சடையநாயஞார். 

சலம்விள குஈஇரு காவஜா£ தன்னிற் சடையனென்னு5 

ருலமவிளங குமபுச ழோனை யரைப்பர் குவலயததி 
coon Vor குமபடி காமவிளங குமபடி 5m mas Ser 
VELA as GHUH யாரு ரனைமுன பய சமையே. 

இரசைதாளியார் 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(௮௪) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

பயர்சான கறுவுடைச் செஙசண்வெள்ளைப் பொளளஎ னீள்பனை ச்கைச் 
ஈய*சா றுகைக்ச ஈற்காமாயை யெனறுஈ சபாலகசைகசொண 
௨ ய5சான டிருமர னாநாப் புனிதவ ரன்றிறுச்தா 
லயமசா டனதுள்ளச மென்று முரைப்பது ஞானியை2ய, (௮௫)



திருத்தோண்டர் திருகாமக்கோவை. 

சுநதரழர்த்திநாயனா* 
ஞான வாரூரரைச சேரசை யலலது காமறி3யோ 
மானவ வாசகை பொடுமபுக கவரை வளசொளிப்பூண் 
வானவ ராலு மருவற் கரிய வடசயிலைக 
கோனவன வேபயிற் பெருநதவச சோர்தமிகள் கூட்டத்திலே 

திந ததர ண்டத் தேதோகையிறுளள. 

கூடடவடியாாகள, தளியடியார்க௱ 

கூட்டமொன் பாஜொ டறுபதது மூன்று தனிப்பெயரா 
at @in பெருகசவச சோரெழு பசதிரண டாம்வினையை 
வாடடுஈ சவசதிருச  சொணடச சொகைபகதி னொன்றினவகைப் 
பாட்டு£உ இசமடிரு காவலா சாளி பணிதகனமீன. 

கிநததொண்டத்தொகைப பத்கக்கவிகளின் ழதற்கறிப்பு 

பணிசசரந மொணடச தொகைமுத றிலலை யிலைமலிக்த 
வாரிஈதிகழ் மூமமை இருசின்ற வம்ப வராகொண்ட£ர் 
இணை சதக பொயயமடு. மைகறைககணடன கடலகுழ்ஈ தபின் 

மணிசதிகழ் சொறநபதசா மனணிய சாமறை மாவனொ2ட. 

நூற்பயன், 

ஒடிடும் பஞசேச இரியமொடுகட யென்னூம் வினைகள் 

வாடிடும் வணணகின றேததவுஞ் செயதனன் Qn ool gp oS ar mit 
GQ06 FasAgu ursgs0 O grams Osrensu gp ator 

சேடாசஞ செலவப் பெருமபுச ழுாதாதி செப்பிடவே. 

திருத்தொண்டர் திநவந்தாதி முற்றிற்று 
இருசசிற்றம்பலம, 

௨ 
திருச்சிற்றம்பலம். 

(௮௬) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮௯) 

இருத்தொண்டா இருநாமக்கோவை. 
மவ னானை ௬3ம் PORES AT er - 

மெயயன்பர் நாமமெல்லாம் வெவ்வேறு போற்றிடவைய 

கையன நிருவடி3யே காப்பு. 

  

இிலலைவா ழகதணாகள ஏீர்நீல கண்டனார் 
இலலை யளிதத வியற்பசையார்---தொலலை 

யிளையான் குடிமாறா மெயப்பொருளா ரென்று 

மிளையா விறனமிணட ரின்ப--மளவுமமா 

நீடு யெறிபதரா ரீணடபுக ழேனாது 

நாகாதிருக கணணப்பா நமகலயா--மேத்குசீர



fh 4 திருத்தோண்டர் திருநாமக்கோவை. 

மாணக்கஞ் சாறரரி வாட்டாய சானாயர் 
ஞானத இருமாத. காயனார்--மேன்மை 
முருகா பசுபதியா£ முன்னாளைப் போவார் 
தரிசி நிருச்குறிப்புத் சொண்டார்--மருவுமறைச் 
சணடீசர் வாசா தக்க குலசசிறையாா 
கொண்ட மிழலைக் குறும்பனூ--சொண்டுசெயு 

நீள்காரைக் காலமமை யப்பூதி நீலகககா 
மூ நகிகந்தி மூ. ததகமிழை--யாளு5 
இருஞான சம்பரீசா செய்ய கலிககாமர் 
௮ருணகூலா தண்டி யடிகள்--வருமாககர் 
சோமாசி மாறனா சாகூயெனார் கூழாககூா 
நாமார சிறப்புலியா ஈற்றொண்டி -னேமச் 
சிறுதசொண்டர் சேரமான் செய்ய குணராசா 
விறற்களசதைக கூற்றுவனூ விஞ்சைச் இறத துமிகும் 
பொயயடிமை யிலலாப் புலவா புகழ்சசோழா 
மொயகொணச ௪௧2௪ முனையசைய- -ரையசதி 
ப,ததா கலிககம்பா கலியா பகாசச்இ 
கைதசபுல னையடிகள சாடவாசகோன --மொய்தகசகணம 
புலலனார் கரகிகெடு மாநா்புகழ் வாயிலார£ 
நலல முனையடுவார் மாயனார்--மலகுகழற் 
சிஙக ரிடஙகழியாா சஞ்சைச செரு க. துணையார் 
கொஙகாா புகழ். ததுணையார் கோட்புவியா--ரறகணர்ககும் 
பத கசாய் ச தாழ்வார் பரமனையே பாடலா 
௪சி5கஞ் வனபாலே சேர்தஅள்ளார்.--கிதசமு 
மூ.ச,கி நெறிகாட்டு முதல்வா முழுதுணாகமிதார் 
பித்தனுறை யாளூர்ப் பிறச்சார்க--ளகதகலோ2ய 
முப்போனறுக தணடுவா£ முழுநீறு பூசுவரா 
௮ப்பாலு மீச னடிச்சாக்சா--மெயப்பூசன் 

மானியாா கேசனூ வாழ்செயசட் சோழனார் 
பான்மையாா நீலகணடப் பாணனஞா- -மேனமைச் 

சடையரிசை ஞாணிமிவா தமமையெலலாஞு சோத்துத் 
கொடையாகப் பாடிய வன்றொண்ட-- ரடியிணகசள 
இரதனைசெய் திதச திருகாமக கேோரவைசணை 
மகதிரமாக் சொண்டு ம.மிர்சிலாக.து- கைக தரு 
மெயயன்படா லென்றும் விளம்பப் பெறுவாரகள் 

கைதவமும் புலலறிவங கற்பனையு -மையலுக இரக 
Sg விதாகக்ச வகணடபரி பூரணததி 
ணிசஇியமா வாழ்வரா நிசம் 

திருநாமக்கோவை முற்றிற்று. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ஸ்திதி



a. 

கணபதி துணை. 

திந$ சிற்றம்பலம் 

சேக்கிழார் நாயனூ புராணம், 

பாயிரம். 

விநாயகர் 

வானுலகு மண்ணுலகும் வாழமறை வாழப் 
பான்மைசரு செய்யசமிழ் பார்மிசை விளங்க 
ஞானமச லைர்துகர மூன்றுவிழி சாலவா 
யானைமுக னைப்பரவி யஞ்சலிசெய் இற்பாம். 

சபாநாதர் 

£சாருஞ் ச.அர்மறையுர் தில்லைவா ழச்சணரும் 
பாராரும் புலிமூனியும் பசஞ்சலியு சொழுதேத்த 
வாராருங் கடலபுடைகுழ் லையமெலா மீடேற 

ஏசாரு மணிமன்று ளெடுசததிரு வடிபோற்றி 

சிவகாமசுந்தரி. 

பரர்செழுந்ச சமண்முசலாம் பசசமய விருணீகங்சச் 
சிரசசமுவு சைவகெறித் இருநீற்றி னொளிவிளங்க 
௮ரகசைகெடப் புகவியாகோ னமுதுசெயத இருமுலைப்பால் 
சுரசசளித்த சிவகாம சு சரிபூய கழலபோற்றி 

மறபகவிநாய + | 

மலரயணுக் இருமாலுங காணாமை மதிமயங்கப் 
புலிமுணியம பதஞ்சலியுங கணடுதொழப் புரிசடையார் 
குலவுகடக தருக தில்லைக் ரூடஇசைக்கோ புரலாயில் 
நிலவியகற் பகக்சன்றி ரிரைமலாத்தா ஸிணைபோற்றி,. 

சுப்பிரமணியர் 

பாமுச மும்பொருந்தப் பருக அவிரு£ தணகச்சழுகு 
நூறுமுக மாயணாஐ நூழில்படு களம்புகுத 
மாறுமகஈ சருகிருசர் மடியவடி வேலெடுத்த 
ஆறுமுகன் நிருவடித்சா மரையிணைக ளவைபோற்றி, 

சைவசமயாசாரியர். 

பூழியகோன் வெப்பொழிதத புசலியகோன் கழல்போற்றி 
ஆழிமிசைக் கன்மிதப்பி லணைர்சபிரா னடிபோறறி 
வாழிஇரு காவலூர் வன்றொண்டர் பதம்போற்றி 
ஊழிமலி இருமாத வூராதிருக் சாள்போற்றி, 

(௨) 

(௩) 

(க) 

(ச)



30 சேக்கிழார் நாயஞர் புராணம். 

திநநதொண்டர்கள், சேக்கிழார்நாயனார 

இல்லைவா மாசணரே முதலாகச் Frum ss 
தொலலையசாஈ இரு ரசொண்டத சொகையடியார் பதம்போற்றி 
ஓல்லையவா புராணகசை யுலசறிய விரிரதுரை த 

செலலமலி குனறத தாச சேகசழா ர்டிமோபோறறி. (௭) 

நூற்பெயர். 

சாய்மலர்ஈச மூகசனளாய்த சழுவிமுலை சரவ 
கோய்மலாகச பிறவிதொற நழையாம லுலகுயயத 

தீமலாஈச சடைககூ கசா இிருவருளாற சேககிழா 
வாய்மலாந்த புராணததின் வரலாறு விரிததுரைபபாம் (௮) 

அவையடக்கம் 

ஊர்ககடலை யிவனெனவக து.திகசகா னோஙகுதமீழ் 
நூ.ற்கடலைக சரைசண்டு நுலலநினைச் குமது இருப 
பாற்கடலைச சிறறெறும்பு பருககினைப் பதும்பாலு 

நீரககடலருழ் மணணுலகை நிறுகககினைக குமதாககும். (௯) 

சேவுடனே கூடியசொற் செழுர்சமிழோர் செரிசதுரைக2 
பாவுடனே கூடியவென் பருப்பொரு௫ரம் விழுபபொருளாங 
கோவுடனே கூடிவருக குருட்டாவு மூர்புகுதும 
பூவுடனே கூடியகரா புனிசாமுடிக கணியாமால். (௧௦) 

பாயிரம் முற்றிற்று. 

eure இல வயவவவதைவரஷ். 

நால், 

பாலாறு வளஞ்சுரக்து ஈல்க மல்கும் பாளைவிரி மணங்கமழ்பு ஞீ சோலை 
தோறு, காலாறு கோலியிசை பாட நீடு set? wu coh ar cm Od um Oop coor co. 

நாட்டு, ணாலாறு கோட்டசதுப் புலியாக சோட்ட ser Dyer wore maar 

நாட்டுமிகக, சேலாறு இன்றவயற் குனறத தூரிற் சேககிழா£ திருமரபு கத 
தன்றே (௧௧) 

நாடெங்குஞ் சோழன்முனச் செரிரஈ்ேே யேற்று ஈற்குடிராற் பச்செண் 
ளுயிசதது வரச, கூடல்கிழான் பாரசைகிழான் குலவுசோலவெண குளப்பாசுகி 
ழான்வரிசைச் குளச்து ழான் முன், றேடு௪ மாரிவருஞ் சிற் த வாழச சேசடு 
ழார் குடி.பிலிர்சத் தேச முய்யப், பாடல்புரி ப(ருணமொழிததே வருமபி னர் 

தம் பாலரு லாயரும்வர் ௮இ,௪து வாழ்கதா£ (௧௨) 

இமயமலை யரையன்மக டழுவக கச்சி யேசம்பா திரு2மனி குழைகத 
ஞான்று, சமயமவை யாறினுக்குக திலைவிச் சேர் தந்தபடி, யெட்டுழக்க ராழி 
செல்லு, முமைதிருசக்சூ டகசகையாற் கொடுக்க வாங யுழவுதொழி லாறபெ 

ருசி யுலச மெல்லாஈ, சமதுகொழு .நிகுதிசொடு வளாச்கும வேளாண டலை 
வாபெரும் புகழுலடந் றழைக,த தன்றே, (௧௩) 

விளைகழனி பூலோக முழு.ஐ மேரி விரிதிசைநீர்ச் கடல்வருணன் சம்பு 
கட்டி, ளொகலப்பை சருசுமையாள் சவேச ராமன் டொமறலி வசசிசன 
லசத்சா னென்றிக, களவ்றிஈதாண் டாணடு தொறும விசைசப்பாம லளசகு



சேக்கிழார் நாயனார் பராணம். IF 

மவள் கச்யெகம் வளர்க்க மாசா, கவொளிபெருகு கொழு.மிகுதி யெறம்பீ 
ரான வுபிரனை ௪.௫௦ மிசுவருமுண் டுவப்டதனறே (௧௪) 

மாறு கொடு பமையனார நீலிசெய்ச வளாசனையால் வணிகனுபி ரிழுப்பக 
சாஙகள்.கூ.றியசொற்பிமையாக* துணிஈதுசெதீச் குழிபிலெழு ப குபபரு 

அ . ச 

முழிக்க காகை, யாறணிரெஞ் சடைசதிருவா லஙசாட் டபப ரணடமூற 
Gorton மடியின் 2ீழ்மெயம், பேறுபெறம வேளாளர் பெருமையெமமா௱ 
றி ளலவிட் டிவளவெனப பேச லாமோ, (௧௫) 

காராள ரணிலயலி வுழு ௪ தாசள் கைபார ஈட்டமூடி இருக்கி லிஈசப, 
பாராருரச றலரசா சுவிச்” வெறறிப் பசஈுமபொனமணி முடி இருது ௧௮ 
பபை பூண்ட, வேராலெண் டிசைவளாககும புகழ்வே ளாள சோடி ௬ 
கறுேசோலா௱ றரணி யாளச, சீராரு முடியரச ரிது செஙகோல செலுஃத 
வானே ளாளா புகழ் செபப லாமோ. (44) 

வாயிலாா சசதியார் விறல்சேர் மிணடா லாசசரையர் சாகரியாகோட் 

புவிகஞு சார், எயாகோன் கலிசசாமா முளைவிச சாக்கு அிலாயான் உன் ௫.௨ 
மாறா மாககா செற்சைச், சாயனா கெருச அணையா செரறுவில ளவெமயபோ 
சாகசுக முணையடுவா ராசசமபி, பாயிசஞ்ச சப துபோ கணிபபோ சாமா 
பதினமூலா வேளாளா பகருக காலே (௧௭) 

௮,௪சசைய புசழ்வேளாண மரபிற்சேக்ி ழார்குடியில ௮ரசவருண மொழி 
சே வாக்குச், சக துபரி வளவனு கன் செஙமிகா லோசரஈ தலைமையவிக 
சலா சுமககுத சன பேரு, மூ.தசமசசோ ழபபலல வனா னென்று முயா 

பட்டங கொடுததிடலாவ கவரகீர் காட்டு, நிகசனுறை தஇிருநாகே சுரசதிலன 
நிறைதலினான மறவாத நிலைமை மிககா£ (௧௮) 

தம்பஇகுன் நச தூரின் மடவ ளாகக சானாககிச இரும் சாயி ரூபித தங | 

கண், செமபியாசோன றிருநாமீக சுரமயபோலீ௫ு இருக சுரெமன்வே 
திருப்போ சாறறி, யமபுவியி லஙசாஙக வைபவ(கட் கானபரி சல கிருகாள் 
பூசைகற்பித, இமபாபுகழ் வளவனார சுரிமை செங்கோ லிமசேது பரியாச 

dius ogy சாளில (௧௯) 

கலகமிடு மமண்முருட்டுக சையா பொய்ய sens யெ௫ர்சா 
மணியை மெய்யென, றுலஇிலுசளரா சிலாகறம Gin gs gency guile 

குசதிக கைவருந்திக் கறவை நிற்க, மலூகறக துளஈசளர்சது குளிபூஞ் 
சோலை வழியிருககக குழியிலவிழு5 களு பாயஈது, விலைகருமென கருமபி 
ரகக விருமபை மென விளககிருகச மினமினிச£௪ srusg கொகரதரா 

வளவனுஙகுண் டமணபுரட்டுச BLOF சிந்தா மணிசசசையை மெய 
யென்று வரிசை கூற, வுளமூழகது பலபடபபா மாட்டிக கேட்ச வுபயகுல 
மணிவிளககாஞ சேககிழாகண,டிளவசசன றஐனை?காககச சமணாபொய தா 

லி துமறுமைக சாகாதிம மைக்கு மற்ற, வளமருவு இன்றசவ கசையிம 
மைக்கு மறுமைக்கு முற தியென வளவன கேட்டு, (௨௧) 

௮வகதசையாய்ப் பயனற்ற கசையீ தாக லம்மையுமிம் மையுமறுஇபய, 
65 556, ெவெகசையே சதுகறற இறமைப் பேரா FaaAs தாமணிமிபா 
லிடையில வக ச,சவகதையோ புராகனமோ முனனா லு.ஊம்டா காகளிலத த 

சொனனவரார கேட்ட பேசா, தவ்கசையோ தவமபணணிப் பேறு பெரு 

சனிச கதையோ வடைவுபடச சாறறு மென்றன ( 
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௫௨ சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

செம்பியாபூ பதிமசஏழ்ுஈது வினவிக் கேட்சச சேகூழொர் குரிசிலுசை 

செய்வா ஞால, சமபலவா திரு சசொண்டர் பெருமை யாரு ரடிகண்முத 

லடியெடச௪௬௧ கொடுக்க நாவ, னமபிபதி னொரு ிருப்பாட் டாகச செய்த 

நலமலீசொண் டசசொசைக்கு நாரை யூரிற், றம்கிமுகன் பொருளுரைகக 

நம்பி யாண்டா£ சுருதிமொழிச் சலிச்துறையச் சாதி செய்சார் (௨௩) 

ஆயுமறை மொழிகமபி யாண்டார் ஈம்பி யருள்செய்,த சலிச்துறையர் 

தாதி சன்னைச, சேயதிரு முறைகண்ட ராசராச சேவாசிவா awe gan முத 
லாயுளள, வேயகருங சடலபுடைகு முலக மெல்லா மெடுத்தினிது பாராட் 
டிற் றென்ன வாசச௪, நாயகதை யடைவுபடச் சொல்லீரெனறு சோழனுரை 
செயச்சேட்செ குன்றை வேந்தா (௨௪) 

இல்லைலா முசணசே முதற்பண் பாடு இருரீல கண்டச். துப் பாண ரீருச், 
சொலலியசொண டசதொகை நூல் வகையக சாதிச் தொடாசூயினை விரித் 
தரைசச வளவன சேட்டு, மெலலியலாள் பஙகாஇரு வருமா கோகி வியந் 
சடிமைச் சொனடுசெய்து பேறு பெறற, செகைசியை நினைகதுருகி வள 
வர் சோமான சேலையாகா வலரைமுச கோகூர் சொலவான். (௨௫) 

௮வரவாக ணாடவர்க ஸிருக்ச வாவா சவ சாக்த இருமரபு இருப்பேர் 

செய்க, செவசமயதக இருசகொண்டு முற்பிற் பாடு வனடிகச€ முயர்பரம 
முத்தி பெற்றே, பெலருமறி யசவன மூசச ராயிங இருப்பலாக ளினிமே 
லும் பிறபபோ மணமே, லவாகைச்சேோக சருளபெறமோோ பகைசதுப் 
பெற்றோ ரவாகள்பகை யாயகரகி லடைக்கத போகள் (௨.௬) 

இல்லறசதி லிருஈதுகளி மூகதி பெற்றோ நில்லறத்இிற் சிற்றின்ப விய 
ல்பை நீக, நல்லஈமாக துறவற கதி னினறு பெற்றொர் ஈற்பிரம சாரிகளா 
யருள்பெற றஐய்கசேோ, செலக திஈற் குருவருளாற் சென்று சேர்கசோர வெ 
பூசை செயதுபர முததி பெற்றோர், புல்லறிவு தவிர்ந்துதிரு வேட மே 
மெய்ப் பொருளெனககொண டசனடிக$€ழ்ப் பொருஈச புச்கோ (௨௭௪) 

இப்படியே யடைவுபட்ப பிரிச.ஐுக கேட்டால் யாவருக்கு மேதரிககச் 
செவிகா நீட்ட, வொபபரிய பொருடெரிஈத விளஙகித சகசோனற வுவமை 

படைத் தாய்கதை FMS நிற்க சு சிப்பில்பெருங காவியமாய SAS BE 

செயது தருலீரென் றலாசக்குவிடை கொடுச துவேணடுஞ, செப்பரிய இரவி 
யமுக கொச வாங௫ச சேகூழா குரிசிதிருத இல்லை சோம் ரா, (௨௮) 

வேறு 

இல்லையெல்லையில் வர வுசெ.தா கெண்டனாச விழுக்தெழுர் 
சல்லிசேர்கம லசகடச.இனின் மூழ்கெயம்பல வாணாமு ” 
Q enV A Fer Mm LICE 57 GDH KV முசசிவைரதுள Coy Bans 

தெலலைகாணரி தாயமீபசொளி யின்பவாரியின் மூழ்கியே, (௨௧) 

அடையலார்புர நீஜறெழச்சிரு ஈகைசெய்சன்் றொரு மூவரைப் 
படியின்மேலடி மை-கொளுமபச ப௩சயஙகள் பணிச தின் 
ஐடி களேயுன சடியர்சிரடி யேனுரைத்திட வடியெடுத் 
திடாகெடதசதசரு வாயெனததிரு வருளையெணணீியி றைஞ்சினார். (௩௦) 

அலைபுனற்பகி ரதிககிசஈடை யாடவாடச வாடநின் 

திலகுமன்.றினி லாடுலொர்திரு வருளினால௪ ரீரிவாக்



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். ௪௩ 

குலகெலாமென வடியெடுச்துனை செய்சபேசொலி யோசைமிக் 
இலகுசீரடி யாசெவிப்புலச் செஙகுமாகி நிறை ததால. (௩௧) 

இலலைமாககர் வாழவாழ்் சவ Kren sus Foor சாறைஞ்நா 

லல தும்பல மடபஇததவ ராசறிககையி லுளாமிபா 

எலலை.பிலலவா யாவ நஙகளி கொளவிளஙகச ர்மிவாக 
சொலலைலகசெழ வனைவருஙகச முச்சிவைததுள முருகினார் (௩௨) 

உள்ளலாபுர நீறெழக்கணை யொன்றுதொட்டுயர் மன றில்வாழ் 
வளளலார்திரு மாலைய திரு நீறுமெய்ப்பரி வட்டமு 
மெள்ளலாரல் ரென்றுசேலையா காவலாகடவை யிணிதளிம 

திளளலாரவய ஸனீம௰ிஇிலலை.பி லனைவர௬ுஙகளி கொணடபின், (௩௩) 

சேவைகாவலா தொண்டாசீருசை செயயதற்குயா செயயுணமுன் 
மூவசோதிய திருகெறித மி மாதலாலவசன மூறைமையால 

யாவருமபுசழ் திருகெறிதசலை வரைவணாகி யிண௩இமெய்த 
தாவருஞ்௮௨ சாதனஙக டரிததுகறு பரிததமீரா. (௩௪) 

வந்துசுழ நிசைததவையிரு நாறுகான்மணி மணடபத 
தெகதையாா திரு வருளையுனனி யிர௩துமசலையா காவலா 

சொதமிழ்தகொடை யாலவிளஙகிய திருவிருதத சிரு சனா 
தரதசொனமுச லாவெடுசசனா சாணுவான LIT TOM Gy WV (௩௫) 

Ca mm. 

இருமறையோர் புராணமவை பதின்மூன்று சவவே இயரரனை வழிபட்ட 
புராணமீமா ரிரணடு, குரைகழனமா மாசதிரசொன றறுவாமுடி மனனா 

குறுகிலமன னவரைவா வணிகாகுலச தைல, ரிருலமயெறி வேளாளா பதின் 
மூவரிடைய ரிருவாசா லியாகுயவர் தயிலவினை யாளா, பரதவாசான் ரா 
வணணார் சிலைமறலா நீசா பாணரிவரோ ரொருவ சாமபகர௬ய காலே (௩௬) 

௮றுதிபெறத இருமரபு குறிசதுசையாப் புராண மலைகளொரு பதின் 
மூன்று இருககூட்டஈ தனனின, மருவிலவர் பதியறிஈத சதையிரணடி வத 
மரபறிந்த சதையிரணடு பேரமிகச கசையொன, நுறுமரபு தெரியாபப 
சாணமலையோரே முரறியாக் கதையேழு பேரறியாக கதையெட், டி.றுஇ 
ரிலக கஙகணட இருசகூட்ட மொனறெண ணிசசனையென தறியா திருக 
கூட்ட மெட்டே. (௩௭) 

இல்லைமறை யோர்கலயர் முூருகர்பசு பதியா சிறப்புலியார் சணநாதா 
பூசலேசண டேசா, கலவிநிறை சோமாசி மாறாகயி ௧௦.ஜ கவுாணியஞ ரப்பூதி 
நீலககக ராகச, செலவமறை யேரகாசை பதினமூனறு Hava தியாசாதை 
யிரணடு புகழ்.க தணையாமுப் போதும, avg சவனைய௫௪ சப்பராகண் 
மாமாத இராமரபிற் சிறுததொணட சொருவாமுடி மண்ணா. (௩௮) 

௮றுவரெவ ரலாசெஙகட் சோமர்புகழ்” சோம சருண்மானி மிடங்கழி 

யார் கெடுமாறா சேரா, குறுநிலமன் னவரைலா கரசிஙச முனையர் wm ua 
னூ கழற்சிஙகா மெய்ப்பொருளை யடிகண, முறைமைவணி தநிலைலா 

கசாரைக்சா லம்மை மூ£சுஇகலிக கமபசமா நீதியியற் பகையரா, இறமைவிரி 

வேளாளர் பதினமூவர் மூர்க்கா செரு துணையா வாயிலார கோட்புலியாா 

சதி. (௩௯)



ag சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

சாய ரிகாயான்றன குடிமாற ரசு சாககியாகஞு சாறாவிறன் விண் 

ர யயர ரோயர்2ீசான கலிசசாமா கோபாலா மரபி லிரூவாதிகு 

(fore Te whl அம்ரா) Os UAL S BBE LST L GOT Ub COT IT Mgrs » 

ID URC ow BOT LF IP LL LIT OOO Ty மேயதிந லஇபததா UIT BUT கண்ணப்பா 

Vamos Noh ma nem in Creo Ss) நாதா. (௪௦) 

சேசனா சாலியறிற றிருமாளைப போவார் நீசாமர பினிலெஙக 9.5% 

௬ுறிபபுச தொணடா, தூசொலிககு மேகாலி மரபுதில தயிலத தொழி 

மரபிற கலியனா மரபு௫றித் அசையாச், காசில்கசை பதினமூனறு குல£சி 
OD MUITK சணடி கணமபுலவ் ெறிபததா காரியரா குறுமபா, சேசுடைய 

பதசாப.7 மனைப்பாடு வாகள் தெதததைச சிவன பாலவைத சாராரூாப பிறக 

தீரா. (௪௧) 

செபபரிய பொயயடிமை யில்லாதாா மெயயிற் நிருர£று பூசுமூனி வா 

களுலகு சனனி, லட்பாலு மடிசசராகசா ரிவாகடமிற லைபே ராயகததமிழ்ப் 

போசிலபோ மளையாளா கலெபோ, தப்பாத தெலுஙகாசிலா மற்றள OC ges 
சோ சயஞ்செயது பரக௫ுஅுயை யடைகசவாகள சிலபே, ரிபமீபாது மிருக 
ஈ.ரனை வழிபடுவோர சிலபே ரினிமேலுக திழுமேணி கொவெருவோ சிலசே. 

Agari சம்பஈதா இருகாவுக கரையா இருமூலா கெடுமாறர் மங்கை 
யருக்கரசி, கரைசேருங குலசசிறையா” யாழ்ப்பாணா குறுமபா கணகசாத 
சப்பி சோமாசி மாற, ௬ரைசேரு அிவாசளபதி னொருவாகுரு வருளா ஓயா 
மு.சுதி யடைகசவாக ளெறிபககா சலயா, முருகனா கணணபப சானாயா 

தாயா மூக யா சணடெசா இருகாளைப் போவா (௪௬௩) 

சேனா சாகதியனா கூறறவனா தணடி இிறப்புலியார் பசுபதியார் 
சலிககாமா ஈுலியா, காரியா சதிபதசா நீலககா பூசகல கணமபுலலா கோட் 
புலியா ஈமிரசதியடிகள, ருடைய கழூறசிஙகா வாயிலா தூய செருத 

துணையரா புகழ்ச துணையா காடவரை யடிகண, ஞூரிகெடு மேேறசெக்கட் 
மராமனா one UU Mer சிவலிஙகச தானமூததி யடைஈ2 தார (ex) 

இிருகீல சணடனா ரநியற்பகையா மாசகர் சிறுசதொண்டா திருக்குறிப் 
பு ஈ சொணடாவிரன மிணட, சருளமிச௫ மிடககழியா முனையலொரசகஇ 

யமா£தி மெயபபொருளா மோனாதி காசா, கரைசேரும புகழ்சசோழா கஞ 

சாறா மாறா காரைஃசா லமமை£ர கியகாகலிச கமபா, வ௬2௧௪ ராகவொரு 
UsG se டியா மணிமேேடதச சாரைவமி பட்டனை யடைக்சிர.. () 

சவுணரியாகா வுககரசா பேயா ரி௦ரூலா கறகுமிய லிசைவலமிலா நிசைத 
சமிழ பால வலலேரா,பவமணுகாச இருராளைப பபாவாசா னாயா பாணரபர 

மஈபபாடி லாசாக நாலலா, புவளிபக ழையடிக டிருமூலா காரி பொயப 

டம யிலலாச கமிழப்புவவா மேரா, ஈவ மடைய விவரைவ நியலவலமீலார 
நன்ற காயனமா தவமபுரிகது 6 NS DOW Vee Sa. (௬௯) 

இயலறச்தி ஸணினறவாக டி.ருரில கணட நியற்பகையா ருள்ளிட்டார் 
ரா ஈயா ரப்பா, கலலதுற வறமபிரம சாரிகள்சண டேசா நானிலததி லர 
OLN MFC மேசரசகு, செலக திற் றவர்ஞான சம்பாச ௬ுடனே 

அருண சதி லொருமணமாயச மேசோசசவாரச எம்ஈசா, LAM aor HPF DIRT 
wt CF TT கையிற பரிபுகைகச வுடனமசனற பரிசமெண ஸளிறகமிதா ()



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். அந 

சவனடியா ௬டனபகையாய் முததியடைஈ சவாகள சேயஞலூராச் 
சண்டேசா பிசாலெசச ததசன, கவாபுகழமிசா மிகாட்புலியா நரை ச்ஜிரு 

விசையாக சல்பிழைகக கிளைபகைதது ஊரினை -சென maw sana, சவ 
சான மாததியாரிறைவகைய௪ சாசதுஞு சதணககாப பியா விலகி யமண 
சமயச சராவாயப, பவிபுரசாஈ கருுடமன னவனமுத லமனகா புராணஎகதை 
யினைபபிரிச துப புகலமிவணி guvsa. (௪௮) 

ஆரூரா கிநசசொண்டச தகொகையரைசச காளி லடித சொண்டு செய 

தொணாடா சிலரவாக்கு முனனே, பபே.ராமெயச கொணமிசெயச போகிலமீப 
சவாகருப பிறகசூ7ர௩ சொனாடுசெயும போடிலமேபே gras, Poe He Migs 
சொண்டா புசாணசுகிற சோததுச சேலையாமிகான சோவைழெயு கொண 
டசள விறமேரா, காரூரு மணிசணடாக் கவரவாகள செயத சைசசொணடி 

னிலைகசை.ண டுறைககவெளி தலவே (௪௯) 

ஒருலகோ வொருதிசையோ வொருபதியோ சமமி லொருமாபோ 
வொருபெயசோ வொருகாலஈ சானோ, பேருலகசி லொருமைகெறி துஙச 
சையோ பன்மைப் பெருஙகசையோ பேசொனேேஈ வல்லவ யிசனை, யேரு 

லகசெ லாமுணாஈசோ சறகறிப வனனென் றநிரைவனமுத லடியெூகதுக 

கொடுசசருளக கொண்டு, பாருலகி றா௦ஈணின் றெதெதுககை நீட்டப் 
பாடிமுடி, ச சனாசொணடர் சாபரவ வலலாா (௫௦) 

கருஙகடலைக் சைரீததுக கொளவெளிது முசமீ£க கடற்கரையி ஷெய 

மணலை யெணணியஎள விடலாம, பெருஙகடனமேல வரு5இரையை யொன 

றிரணடென் றெணணிப பிரிசசெழுதிக கடையிலககம பிரித.துவிட லாகு உ 
சருஙகடலின் மினையள விடலாகும வானசு சாரசையை யளவிடலாஞ சயக 

ரனரா டமது, சிரஙகொடிருர் சொண்டாபுரா ணததையள விடஈஞு சேகக 
pane கெளிதலது தேவாக்கு மரி ச (wa) 

அ௮றுபதுபோ சனிசதிருப்போ திருககூட்ட மொனப தாகவறு பத 
சொனப சரனடியார சகையை, மறுவிமிரு சாவழராச Hao mower 
குலத்து வருசடையனாமனைவியிளரைஞானணி வயிற்றி, லுறுதிபெற வவதரிதத 

வாரூரா மூனனா ஞரைரெயத திருசசசாணடத சொகைபபதிகத சடைவே, 

ஈளறமலிபூம பொழிலபுடைகும் திருகாரை யூரி னமபியாண டா£தி.நவச 
சா௫இகடைப் பிடிசது (m2) 

காணடமிரன பாலா...) ம. பபர்பபைத கொருமதுக் சரதரிப 

சருக்கிங்கள் Lt of ¥ Pol oly rie sy ய பழியா புராண ற DiS ts 

நாலாயிர நநூற் றைமபதது மூனராக வமைததுச், சேணடகைய இருதி 
கொண்டா புராணமெனப் புராணத இிரநமுறைககுச இரசாமஞ சோாமைபெற 
வமை௫கிட், டாணடகைமை பெறவெழுதி மைககாப்புச சாத்தி யழகுபெ 
றக கவ்ரிகையு மமைசசதிலவைத ததனபின், (இட) 

ேவேறு. 

சேவைகாவலர் புராணகாகதைதகொசை செய்கினைச்செமை யசன்றபின் 
யாவாதாமரு இருநதமிபாகளகசை சென்ற சவவள விருஈததெய 
காவெனனிலைக எறியவேணகும தறிரதுவாருமென வளவாசோன் 

ஏவினானுரிய தூசாதூசரறி யாமலொறறசை | 2மவினான. (Qe)



௮௯ சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

வென் றிவேல்வளவ னளவறிஈ தவர விட்டகாளையர் புசாண நூல் 
ஒன்றுபாகிசளை சென்றசென்றுசில சோடினாலை ௫௨5 சென் 

ஜின றுகாளைமுடி மும்பராணமினணி யென்றுரைச திட விறைஞூஞஷன் 
செனறுஈற்சசை முடிரக்சதெனறுலா செம்பியற்கு௮ுஇி செபமினார். (டு) 

வு சசொன்னவர்க எனைவருக்குகவ cms ons 6G) oy மம்பொனுஞ் 
இர தியளளியு முவர் தூவீசியுயா செமபொனமபல மருஙகிலவாழ் 
௮௩ இவண்ணா௩ட மும்பணிகதுமுத லடியெடுதசவா கொசெதிடப் 

புஈதிசெயதும௫ஏழ் சேவைகாவலர் புசாணமுக்தொழுவ னானெனா, (Qs) 

வீதிலஃீதிச டொறுக்சொறும்பயண மென்றுவென றிமணி முூசசறைக 

சோதிவேதியாசக ளெணணிபிட்டவுயா காளு£ீமாரையு முகூாததமும் 

போதநாடிவரை புரைச்சடககளிறு புரவி? சாகருவி யாடரச 
சாத.ரஙகமுட னேசெலப்பிளிறு தக திமேலகொடு நடகதனன் (௫௭௪) 

சோமுழசகொலி மழைசசடககரட சிர் அரசசஸிறு பிளிறுசர் 
தாமுழசகொலி பரிசசெருசககொலிப. 73௩1 ரடா?மச்சிம 
பேோமுழக்சொலி சழக௫லாதுயா படைக* UM RT COTES WILD 
sropps@sra Oolnrngdean sooomiucyoosar (pya@ ry (2) 

வளவாகோனவர வறிஈது திலலைமறை யோரு௦வண்மைமட ப.இகஞர.௦ 
பிஏ வகொணடமகி நுசனமடஈதையரு மறறுமுளளபெரி யேராகளுங 
களவிலாகமொழி கொடுபுசாணகசை செய்சுசஙகைகுல இலகு 
சளவமாலையப யனையஇ.ஈஇணிய சாரவாரலிபல ர றறிடறர (௫௯) 

முண்டமான இரு முடியுமிட்டதிரு முணடமழு 5 மு டஅுணைக 
சுணடலஙயகளு மி/ரடுகாகினும வடிஈ தலை ஈசகுழை Ly 6 fh 

கணடமாலைகர மாலையஞ்சிரசு மாலையுஙசவின விளங்கமீவ 
கொணடாசா£ப.வு வானணைகத்சுப சரிசைசோழனெதா சணடனன (௬௦) 

கண்டபோதுள மகிழந்துதன்னையறி யாதுகைகடலை மிதுறக 

சகொணடவேடமச னடியாவேடமிது குறைவிலாகதவ வேடமென் 
ஐண்டவாணாதரு வருளையுன்னியவ ரடிமைகொண்டபெரு மையைகினைச் 
தெண்டயஙகரச மரறுசேவையா குலாஇபாதுகை யிறைஞ்சினன். (௬௧) 

இறைஞ்டியமபலவா பாததாமரை யிறைஞசவெணணிவரன் முறைமையால் 
௮றஞூறசமுனி சேவைகாவலரு மாறைஞ்ஜாறுமறை யோாகளுக 
அறஞிறகசமட பதிகளாசொடர வது மனனனரி பிரமாபான 

மறைஞசுநின் றபொருள வெளிப்... 5னக மன 3௦ரின றபடி. சண்டனன். 

சண்டகணணருவி சாரைகொள்ளவிரு சைகளஞ்சலி கொளக்க௫ர் 
செண்டரும்புளக சோமகூபமெழ வினபவாரிகசை புரளவாய் 
விண்ட தூமொழிகள் குழறவன்பினொடு விமமிவிம்பியருண மேலிடத் 
செண்டனாசமுன விழுச்செழுஈஅகனி செமபியன பரவ வெமபிரான். (௬௩) 

சேககமானமஅ சொண்டர்சாபசல நாமகிழ்ச அலச மென்றுகம் 

வாசகினாலடி. யெடுசதுசைததிட வரைகதுநாலசெயது முூடிசுகனன் 

காச்கும வேல்வளவ நீயிதைக்கடி த சேளெனச்சனச வெளியிஃல 
பூசசமானதிரு வாகசெழுர்சது திருசசிலம்பொலியு முடனெழ. (௬௪)



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். ரில 

மன்றுளாடி இரு வாய்மலர்ஈசமொழி மஞ்சம்பொலி.பு மன்றி 

நினறமாணிடா செவிபபுலனபுக நில 5 சதன்றியு நிலத்தின்மேல 
னைறுகினறய। சராசரஙகளடை யசக95 me Cure 
குனறிலங்குதிர டோணசேரதிரபதி குகிகுலி-/துள மஇழ்சசனன், (௬௫) 

தகொணடாசொணடுசெய் புராணகாசைமதி குடுகாதா இரு வருளினால் 
இணடநீடிபுனே சேச்சமொமுனி விரிசதுவசசசை கேட்பதகற் 

கணடலவாணரடி யாரெலாஙகடுக வருகலென்றுதிசை திசைகொறு 
மெணடயஙகரச னேடெடுசசெழுதி யாளுமோலைகளு மேவினான். (௬௬) 

Ca a 

சவச மணிஈச சனஙகளு மிககத முங்கம்பித் 

தவச முறுஞூவ சநெசைய மன்பச வாமேன்மைச் 
சச ரிசசசொழி லஞ்சிவ சாசன முஞ்சாரச் 
சிவச மயதசவா யாவரும வ௩து திரணடார்கள், (௬௭) 

வேகியா வேசு முழககொலவி Casa தை,சதமிழால் 

ஓதிய மூவா திருபபதி சசதொலி யோவாமற் 
பூதி யணிக்சர கரவென வனபா புகழ்ந்தோதுங 
சாதியல பேரொலி காரொலி போலொலி கைத்தேத. (௬௮) 

பூசிப் பவா௫ிலா பூசித் சன்பொடு புணிகன் ர 

ணேசிப் பவாசிலா பிறவா வரமரு ணிமலாவென் 

ஜியாசிப் பலாசிலா கிருமுறை யெழு.இக களிகூர 
வா௫ிப பவாசில ராக all (5 மகிழ் BST db of, (௬௯) 

செள இரைககடன மீது Wl sos BG SC srooh 

வளலையனபுசெயனபா மடஙக டொறுமபாலர் 

ko) ip of oT al கீ wal Lp m புராண A 5 bE IO SSE 

இரளைகள பாடி புரசைப்பன மேகடபன மெயப்பூவை. (௪௦) 

மற்றது கடு களிகத ஈலசச மன ததோடு 

சுற்றிய ம₹ஈஇரி மாரொடு ச௩திரி மாசூழுத 
கெறறென வது கஇரணடு மூரளாட.ர சாகாடு 

இபற்றது ரெலல மென்சசனி 2யால் 9பெ.ததார்கள். (௭௧) 

UT OT SDI பாரமா நீடிசை பாடாஉண 

ருடினா வாணி லரமபைய ரூரல் யெஞசாமற் 

குழினா மணஷணின மடகசைய ரெொதை துணைப்பாதநீ 
சேடினர் மாலய னனபா ஈடகஈசரி சிததராசர் (௭௨) 

சஙகொடு பேரி சறஙகசை வீணை சனிசசபளம 
வு யெ காள மிடசகை கடசகை மணிசசாளம 

பொ௫ககிய பமபை வலமபரி கணட முததபொற்பார் 
மஙகல தூரிய மெங்கு மூழஙகி வனப்பெய்த. (௪௩) 

வேதியர் வேள்வி கெடுமபுகை யாலய மெங்கெக்குங் 

காதிய குங்குலி யபபுகை நீமி கருப்பாலைச 
சோதி மெடுமபுகை தோரண வீதி சொறுந்தோறு 
மாதர் புகைகரு மகிற்புகை யெயகும வனப்பெய்த. (௭௪)



௫௮௮ சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

அடகு காட்ச சாலைசண் முக்சணி யதசாணி 

மேடை யாக்க களங்கு மிலாச வெளிக்கூட 
மாட மகிட்கன மாளிகை குளிகை பெங்கெங்குர் 
கதோடலிம் மாலைகள பொனனரி மாலைகள சூழ்விச்சார் (௭௫) 

பமக Us A Qsy 7 avin, itor ரமி Liat. ot hs 

Goya Duns Say Potion bay ரி medeu sy 
சமைபொதி சோரண முஙகொடி யு. லுஞசராவித 

சழகு பெறசுதிரு லீதிபுது£5க யசனபினபு (௭௯) 

OG a று 

இருகெறிஃசமிழ் வவல?பாகள ஏவொசமங்கள் படிசசபோ 

கருகெறிபபகை நாண நூவபலி கறறமீபாமறை கற்றபேர் 

குருகெறிக கரி மியாரிலசகண லசடியஙகள குறிசசபோ 

பெருகெறிபபல சாவியஙகசை பேசவலல வரனைவரும (௭௭) 

Cam. 

வளளலார் இருகடஞ்செய் மன்றின மூனறின் மறையவர்கோ மயசலத 
சான் மெழுக சாபி, செர்ளருமவெண சுஸசயொழுஃகி யறுகாற பீட 

மிட்டஈன்மேற் பசமபட்டு விரிசது 8.2௪, வெளளைமடி இட்டுமத மலருக 

தூவி விரை5றஈதூ பஙகொடுககா சனங்கற பிது, செள்ளாசமிழ்ஈ சோக 
ழா புசாணமு செய்த திருமுறையை யசனமேலவைத திறைஞூப் 

போறறி (௭௮) 

வாழி,கருக சொண்டர்புரா ணசசை ரீரே வாசதப் பொருளருளிச் 

செய்வீ ரெனற, சோழர்பெரு மான்மூசலா மடிய ரெலலாரூ சொலககேட் 
டக குன்றைமுனி மன னாடு, சாழ்சடையா னடியெடுகதுச SIS GC 
செயச ரைல்சகை யினைவிளஙக விரிச்சா சொல்லச, GM Rs தமபலவ 

ரடியா ரெலலாஞ் சுருகிமொழி யிதுவெனச்கை சொழுது கேட்டார் (௭௯) 

சாளுடைய இருசசிலம்பு புலம்பஈடம் புரியும் சன்மையர னுச்செைகத 
போவழியி னாளூ, மாளுடைய Sorta wr rangi நாரெமவரழுது இருஞா௱ 

மமுூதுசெயச GT Cy ரூரஞுடையா கஇிரைசாளாஞ் சிசதிரையா இரைகா 

டொடஙகயெதி ராமாண்டு சஈதிரையா Hema, னுளுடைய சசைமுடிபப 
மெனககுனறை வேதா நடததவனை வருமிருது கேட்டனாநா டோறும. 

இறப்புடைய மூவாமுச லிசடிருவாய் மலாஈத Amos Bus சமிழ்கூவர் 

இருமர்திர மாலை, யறப்பயனா௨ காறைககாற பேயிரட்டை மாலை யாசாதி 
மூதசபஇகா சழறிற் றறிலா, மறப்பரிய பொனவணண ௫ சாதா இ.ரமும் 

,மணிக்கோவை செயலவுலா லையடிகள வெண்பா, வுறபபாசத இருவிருக௪ 
மூடலாகப் பொருட்கோ ளுபிராக காலடியா னடச்சதுல கெலலாம (௮௧) 

௮ன்றுமுத னாடோறு காடோறு மணண லடியரள விறஈகபெயர் வநத 
லர்ச ளெொலலாஞ், செனறுறையத தஇிருமடஙக டிருமடஙக டோறுந இரு 
விளச்சங கவாசாசச வுளளாடைமேற போலை, அன நியசெக கெலினடி 
சல சனனனறுங கணிச மியவறு சுவைசசறிகெய சயிரதிரணட பாறே, 
னன்ற திருப பணணியகசண ஊீரமுச மடைககாய ஈரபதிிய வலினமைச 
சர் நராடோறு நடத்த. (௮௨)



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். ௪௯ 

கலமலியுக திரு சதில்லை மன்றினினின் ரூடு ௩டசாசற் சன்றுமு தன் மக 
பூசை நடத்தி, யலஇலபுகழ்,த இல்லைவா ழர்சணாக்கும் வெல்2வ றநழமு.துப(ட 
கறியமுது பூ.சலான வெல்லா, ஈலமலிசெக கோலவளவன் றப்பாமே நாளு 
ஈடச.திவர வரனடியார் கிறைந்துபசஞ் சலியும், புலிமுனிபுக் தவளசெயத 
பெருமபற்றப புலியூ பூலோக ஏெவெலோச மெனப்பொலிகது சோனற, () 

மருவுதிரு மூறைசேர்ப்பா மெழுதுவா ரிருர்து வா௫ப்பார் பொரு 
ஞரைபபா கேட்டிருபபார் ம௫ிழ்க்து, சரமசை,க.துக கொணடாடிக ரது 
குலிப்பா சிறிபபரா சேனிப்பா குனறைமுனி சேகடிழா£ கெய்ச, வய்ய 
தச இனணைகினைப்பா ரமபலவர் முன்னா எடியெடுசதுக கொடுஃகவிவா 
பாடினரென ௮அரைபபார், பெரியபுரா ணஙகேட்ட வளவாபிரான O + al» 5% 
பிடிசகுமோ வினிசசிசதா மணிப்புசட்டென் றுரைப்பா£. (9௪) 

இ,சசசைய சிறப்புடனே தஇிருச்சொண்டர் புராண மிருர்சன்பர் பாரா 
ட்ட நடஈதெதிரா மாணடு, சிததிசையா இசைகசாளின முடியவதுகணடு 
இரு. சதொணட சாவெனுமபே சொலியெழுஈ து பொஙகக, 65g Hors 

கடலொலியை விழுங மூழங7சாசேழ் கடலொலியைக இீழ்ப்படுக டிப் பிர 
மாணட வெளியைப், பொததியிமை யவாசெவியை கிறைத துயரப் பொ! 
இப் பொன்னுலகுக் கப்பாலும புகழ்பொலிச்ச தனே. (௮௫) 

இருசசொண்டர் புராணமெழு தியமுறையை மறையேரா சவெூல௮ 
மசதிரதகா லரு-சசனைசெய இிறைஞூ, யிருககுமுதன் மறைகானக ஸினறு 
மு. சலாக விதுவுமொரு தமிழவேக மைஈதாவ மென்ற, சருகஇருசி யமாக 

டைககாய் கறுக தூப திபங சவரிகுடை சணணாடி யால நீறு, பரிச சளவு 
செயகசண்டு வளவர்பிரான் முறையைப் பசுமபட்டி னாமகூுழநது பொக 

லத்தி லிருததி. (௮௯) 

செறிமசயா னைச்சிரத்குிற் பொற்கலச்தோ டெடுத்துச் திருமுறையை 
யிருசகியபின் சேவையாகா வலசை, முறைமைபெற வேற்றிய£ சணங உட 
வேறி முறைமையினா லிணைக்கவரி துணைககரசதால வீச, மறைமுழ 5 

விண்ணவாகள கற்பகப்பூ மாரி மழைபொழியத தஇருவீ.கி வலமாக வ! 

ம்போ, திறைவர்இரு வருளைகினைஈ் தடலரசா கோமா னிதுவனமோோ கான 
செயத் தவப்பயனென் நிசைத்தான் (௮௭) 

வாரணச்கதி லிவரைவரக் கண்ட இரு வீதி மறுதசொறுக் OM Us oD 10 
செயதுவாமைகளு காட்டிப், பூரணருமபமுமமைச் துப் பொரியுமிக ச தூவிப 

பொனனரிமா லையுகறுமபூ மாலைகஞ௩ தூககித, சோரணஙக ணிசைஈ த 
விரை ஈறு தூப மேஈஇச சுடாவிளசகு மேறறியணி மணிவிளக்கு மேக, 

யாரணஙகள விரிதசோதி மாமறை2யா பெதாசொண டறுகெடுப்ப வாழ்£ 
தெடுததா சரம்பையர்க ளெல்லாம, (௮௮) 

Ca mn. 

காவல னாரிவர் தவறிவர் காவலர் கவரி யிடச்.சகு மோவென்பார் 
சேவையர் சாரவல னாசிவ மான சிறப்பிது soe சிறப்பெனபா 

தேவரு மெழுதவொ ணுமறை யைச்சமிழ் செய்து இருபபதி ound 

மூவரு மொருமுத லாயுல கத்து முளைத்த ம. சதபொரு டானென்பார் () 
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௫௦ சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

மின்மழை பெய்தது மேக வொழமுஙகுகள விண்ணவர் கற்பக விசை 
சேர்பூ, ஈன்மழை பெய்,சனர் சேலையர் காவலர் கரவல ரின்புற காவாசச், 
சொன்மழை பெய்தன ரிரவலா மிடிகெட வள்ளி முகச்செதிர் சோளேசன், 
பொனமழை பெய்தன ஸனுருய நெஞ்சொடு கணமழை யன்பா பொழி 
தீராகள். ( #0) 

ம.தர விராமா யணசதை யுசைசெய்த வான்மிக பசவனு மொப்பல்ல 
விதிவழி பாரத முரைசெய்து கரைசெய்,ச வேச வியாசனு மொப்பல்ல 
சசைவற வாயிர நாவுட னறிவுள சேட விசேடனு மொப்பலல [பார். 
பொதிய மலைசகுறு மூனிவனு மொப்பல புகழ்புனை குன்றை முனிககென் 

மெய்யுள சவெசா சனமும் வெளிப்பட வெண்ணீ நெழுதிய சண்ணேறுவ 
கையுஈ திகழ்மணி சகணடமு மொளிதரு சவளிகை யுமபுத தகவேடு 
நையுக திருவுள மழியுஈ சொறுமர கசவெனு காமமு காமெல்லா 
மூயமம படியருள கருணையு மழட தெனசசொழு சனருல சவரெல்லாம். () 

பூவை மறகசனள் வெண்டா மசைமயில புகலதரு சஙகப் புலவோசொழ் 
பாலை மறாதனள் தேச சுபாடிச பயனை மறஈசனள் பதுமததோ 
ஸனாவை மறகசனள பொதிய மலை சதலை கணணிய புண்ணிய மூனிவனெனுங் 
கோவை மறகசனள சேயையா சாவல னா திரு சாவிற் குடிகொண்டாள () 

இட்படி யிப்படி தன்னில் விதிப்படி யீமபரு மும்பரு மேனோரு 

மபபடி. சூழலரச இரு வீதி வலஞ்செய தணைஈதம பலமுனறிற 
றப்பற யானையி ஊினறு மிழிக தர சனுமுரை செறிசே வையாகோவ [தார். 

முப்புரி நானமறை யோரொ டணைஈதெழு தியமுறை யைச்திரு முன்வைத 

Cam. 

அண்டவாணரெிர் செண்டனாகவனை வரும்விழுர் கபி னெழுஈ29ர் 
கொண்டேவைகுல கஇிலகருசசனைவ ருங்குறிச்தெதா கொடுத்தபேர்] 
கதொண்டாசாபரவு வாசெனப்பெயா சுமத்திஞானமுடி சூட்டிமுன் 

மண்டபததினி விருச.திமற்றவரை வளவாபூப.தி வணக்இனான். (௬௫) 

மூவசோததகிரு முறைகளேழுதிரு வாசவூரசாமூறை யொன்திசைப் 
பாவசைஈ முறை யொன்றுமூலாமுூறை யொன்று பாசாரம தாதியாச் 
கோவைசெய்சமுறை யொனறசேமையா குலாஇநீதிமுறை யொன்றுடன் 
பாவைபாகாதிரு வருளசிறக்சகமுறை பன்னிரணடென வகுததபின், (௬௬) 

சோடசெய்க திரு கெறியசெக்தமிழொ டொச்குமென்றுரை தொடர்ச் செ 
பேடுசெயதுகட ராசாசாநிதியி லேற்றினார்சகளித பாலிருழ் [ப் 
நாடுசெயசதவ நீடுகுனறைவள ஈகரிசெயசதவ நிசரிலாப் 
பீடுசெயதபகி ரதிகுலததிலசா சேகடஇிழாசசெய்ச பெருகதவம். (௯௬௭) 

ஆயவேலையன பாயனிஈநிலைமை யாசலாலனுசர் பாலரு 
வாயரெஙகுள ரெனப்பணிக் இரு மருஙகுகின் றவர் விளம்புவார் 
தூயகுனறைகர் மீ அம்பெயர் ௮லங்கவோர்குள மமைச்தமி 
னேயகாகையர னா திருப்பணி மியற்றியவவிஃட யிருஈசனர். (௯௮)



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். ௫௧ 

என்றுசொல்லவவா சமையழைத்தரச னிவரமைச்சரிவர் பட்டமு 
மன் மன்மாலைபுனை சொண டைமானென வகுச்தபின்்றமது மண்டல 
மன் றுவற்பம்வர வந்தடைர்சவரை யாந்றல்செய்து சொணடைமண்டல 

நின்றுசாச்தபெரு மானெனச்தமது பெயரையெங்கணு நிறுத தினார். (௬௧) 

சொண்டாசோபசவு சேகூழார்குரிச நூய திலலைககர் தன்னில 

பணடுமூவா்பதி கத்துவர்தவறு பத். துமூவர்கைச சனையுணர்ஈ 
தண்டவாணமடி யார்கடமமுட னருகதவர்சணி லிருர் துமி 

னிண்டைவைச்சசடை யம்பலததவ ரெடுத்தபாதநிழ லெய்தினார். (5௦0) 

வாழிரிபலைமணி மன்றுளென்றுஈட மாடுமங்கணர் மலர்ப்பதம் 
வாழிசாழிஈகர் வாழவக்கதிரு நெறியராதிபதி வள்ளருள் 
வாழியன்பர் திரு நீறுமிட்ட திரு முண்டமுஈதுவய கவசமும் 
வாழிகுன்றைமுனி சேவையாதிதிரு வாய்மலாகதருள புராணமே. (௧௦௧) 

தேசிலஙகுமுடுல் குன்றையாதிபதி சொண்டர்சாபரவு சேக்இழார் 
வாசலன்றுமுத லின்றுகாறுமினி மேலுமவாழையடி வாழையாய் 

வீசுதென்றனமணி மண்டபத்தரசு வீற்றிருக்குமுடி மன்னருக் 
சேனன்பாகள் புசாணமுஞ்சொலி யமைசசுமாகெெல மெயதுமால் (௧0௨) 

௮ண்டவாணாதொழு இல்லையம்பலவ ரடியெடுத் துலகெ லாமெனக் 
தொணடர்சீர்பரவு சேகடிழான்வரிசை துன்றுகுனறைகக ராஇபன் 
றண்டகாதிபதி திருகெறிசதலைமை தஙகுசெஙசைமு௫ல பைஙகழற் 
புண்டரீசமலா செண்டனிட்டுவினை போககுவராபிறவி மீககுவார். (௧0௩) 

கிறப்புப்பாயிரம், 

இருககளருக சயிலைமலைச் காவல் பூண்ட செல்லமலி இருககஇ மரபில் 
வந்து, சருக்குழியி லெமைவீழா தெடதசாட் கொள்ளுக கருணைமிகு மெய் 

சண்ட சேவுர் தூய, மருககளர்தாள் பரவுமரு ணஈதி நே;வர் மகழமுமறை 
ஞானதே வருககன பாட, யிருககுமுமா பதிமிதவர் சேகு) ழார்த மிசைப். 
புரா ணம்முசைததா ரென்ப மாதோ. 

சந் தானாசாரியர் சால்ருளொருவராயெ உமாப தஇிரவாசாரியர் 

அருளிச்செய்த 

சேக்கிழார்நாயனார் புராணம் மற்றிற்று.



உ 

இவமயம், 

சேக்கிழார் நாயனார் புராண வானம், 

ee Ea 

பாலாறபாய்ஈ.த வளஞ்செய்யும் சொண்டைநாட்டிலே, புலியர்கோட் 

டத்திலே, குன்றச தூரிலே, வேளாண்மரபிலே, சேக்கிழார் குடியிலே பத்த 

கெறிசழைகச அருணமொழிதசேவர் என்பவர் ஒருவா அவதாசஞ்செய்சார். 

அவருககுப்பின பாலராவாயா என்பவா ௮வதரிததார். முன்னவரால் சேக் 

இிழா£ மாபுவிளாசப பெற்றமையால் அ௮வருககுச சேககிழா£ என்னும் ௮௬ 

மைகஈ காமம் உணடாயிற்று அருணமொழிததேவர் சகல கலைகளையும் 

ஒஇியணரஃ க, ரிவபசுதி ரிவனடியாா பத்இிகளிற் சிற தவரா யிருக் தரா.” அவ 

ரு பெருமையை இரபாய சோழமசாசாசா கேள்வியுந்று, அவசைத சமச் 

ரப பிராம மகதிரியாராகட, ௮ப்பெருமானாககு உசசமசோழப் பலலவன் 

எனனும இருசாமஞ் சூட்டினா. அமைச்சா பெருமானாககு£ சோழசாட்டி 

sau இருரசாகேச சாரமென்னுர் திருப்பதியினிடச தில பேரன்பு இருஈச 

மையால், அவா சமது முனறத தூரிலே ஒரு திருககோயில்கட்டி, அசற்குச் 

இருசாகேோகரமெனப் பெயரிட்டு முறைப்படி. வழிபட்டுவந்தா£ 

இஙஙனம ஒழுருகாளில் சைவாகளிற் சிலர் சமண நாலாகிய Pasi ge 

மணியை மெயயெனமதிததுக கற்றுஙசேட்வெகொண்டிருஈதார்கள் அ 

பாயசோழரமும ௮௩. நூலையே மெய நாலெனக கருதிச்கேட்டுக களிப்பாராயி 

ஞா அதுகண்ட சேககிழாபெருமான் ௮ரசரைப்பாதது “* மன்னா மன் 
aCr! fr சைவராயிருகதும சிலகதசையைக கேளாது அவகழையைக கேட் 
பதுவனனை? அது மறுமைககுதவு2மா ?'' எனறு கேட்டா அபாய 

சோமாபெரிதும உவபபுறறு “ மஈதிரியாசே! Fas As sn wool அவகதை 

யாயின ஈவகதை யாது £ அதன் வரலாறு என்னை *?” என்று வினவினான் 

௮.கசேட்ட சேககிழார் சுவாமி/சள் ** இருவாரூரிமீல தியாகேசப் பெருமா 

ஞா அடியெடுத்துக் சொடுசசச ச௩கரமாதஇி சுவாமிகளால அருளிச செய் 

யப்பட்ட ஜா அருட்பதிகம். அது திருததொணடசசொகை யெனும் 

அருுமமுடையது அதறகுச் திருகாரையூர்ப் பொலலாப் பிளளையார் 

டொருளுஸா/ச அதைத சொகுதது ௮வரருளபெற்ற கம்பியாண்டா ஈம்பி 

என்பவா கவி ஈுதுறையகதாதியாகப் பாடியருளினா. ௮5 திருவந்சாதியை 

அபயகுலசசகர சோழமசாராஜர், சிவாலயமுனிவா முசலிய பெரியோர்கள் 

பண்போடு போற்றிப் பாசாட்டினாகள்'' என்று திருவாய்மலரஈதருளிஞர். 

அ ஈகேட்ட அரசர் அமைச்சரைநோக்கி 4 அ.திதிருவ5சாதியை ஓஇப் 

பட ருளுரையும ? என்ன, அருண்மொழிசதேவர் அவ்வகசாதியை ஒதி 

ட மைப்பொழுளையும் விரித்தார். ௮ப்பிரசஙசாமுசைச் செவிமாக்த ௮5



சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். ௫௩ 

பாயசோழர் ௮ன்புருவராடச் சேகூழார் சுவாமிகளைப் பார்,த.ஐ ''இவ்வருட் 

சாி,த,தை எவருக்கும் விளங்கும்படி. காவியமாய்ச் செய்தருளும'' என்று 

வேண்டி அளவற்ற இரவியஙகளை அளிததார். 

சேகூழார்சுலாமிகள் இரவிய௩களை எடுத்துக் கொண்டு சசம்பரச்சை 

யடைஈது சபாகாயசரைத தரிசித்த  ஈநடராஜப்பெருமானே ! இருச்தொண் 

டர்களுடைய அருமைசசெயல்களைச் காப்பியமாகப் பாடத் தேவரீ£ அடி 

யெடுததச் சொடுச்சருளும்'” என்று வேண்டிநின்றார். உடனே நடசாஜப் 

பெருமான் திருவருளால் “உலகேலாம் உணர்நததோதற் கரியவன்” என்று 

ஒர அசரீரிவாககு எழுஈகது அததிருவாச்கையே ௮ருணமொழிததேவர் 

மு தலாசககொணடு புசாணததைபபாடி, அதற்குச் திநத்தொண்டர் புரா 

ணம் என்னும் ௮ருமைத திருசாமம் புனைஈதரா 

அபாய சோழமகாசாஜா புராணம் முற்றுப்பெற்றமையைச் கேள்வி 

யுந்றுப் பரிவாரஙகளோடு தஇில்லையையடையப் புறப்பட்டார். அ௮தையறி 

ந்த அருண்டுமாழிதசேவரும், ௮5, சணர்களும், மற்றையோர்களும் ௮சசரை 

எதிர்கொணடார்கள் அ௮ரசாபெருமான சேக்கிழார் சுவாமிகள சிவவேடத் 

இருகசோல சசைக்கண்டு, ஆனத பரவசராய, அவருடைய ஸ்ரீபாதங் 

களிலே விழுது வணஈ௩ூச் சுவாமிகளோடும், மற்றவாகளோடும் சனக 

சபையையடைந்து, சபாநாயகரைத் தரித்துக் தோத்திரஞ் செய்தார், 
அப்பொழுது ஈடசாஜப்பெருமானார் திருவரளால் “அபாய? சாழனே! 

நாம் *'உலகெலா முணாச்தோதற் கரியவன்” என்று அடியெடுத்துக் கொடுக் 

கச் சேகூழான் நமது உணமைகாயன்மாகளின் திரு ச்சொண்டுகளின் 

இறங்களைப் புராணமாகப்பாடி முற்றுவித்தனன், நீ ௮சைக்கேள்” என்று 

ஒரசரீரியும், இருச்சிலம்பொலியும் யாவருங்கேட்க எழுந்தன. அவைகேட்ட 

௮.சசர் திருச்சொணடர் புசாணச்தைச்சேட்டு ஆனர் ௧௧௪ சிவயேயர்கட்கு 

நிருபங்கள் விடுப்ப, அவர்கள் யாவரும்வஈது சோக்தார்கள். 

இல்லைவாழ் அந்தணர்கள் முறைப்படி ஈடராஜப்பெருமான் சக்கிதானத் 

இலே கிகழ்சதவேண்டிய பணிகளைக் குறைவறகிகம்,த.இ, ௮ுசாற்பீடமிட்டு, 

அ௮சன்மேல பசும்பட்டுவிரிதது, அசன்மீது வெணபட்டைமடிதது இட்டு, 

மலர் தூவி, தூபஙகொடுத்து, ஆசனஙகற்பி2௮, ௮,சனமேல் திருததொண 

டர்புராணச்தை வைத்து ௮ருசசிசது வணங்கினார்கள் பிறகு ௮ஈபாய 

சோழர் முதலிய அடியவர்களெல்லாம் ௮ருண்மொழித தேவசை worn 
சுவாமீ ! இசதிருவருட் புராணததைச் சேவரீசே வாசித்து உண்மைப் 

பொருளை விரிததருளவேண்டும்? என்று பிரார்தஇச்தார்கள். அவர்கள் 

வேண்டுகோளுக்கு இரககய சேச்கழார்பெருமான் சத௫ரைமதியில இரு 

வாதிரை நட்சததரததிலே கொடஙூ காள்தோறும புசாணம்வாசித்துப் 

பொருளுரைதது மறுஆண்டு சித்இிசைமதிபி2ல திருவாதிரை ஈட்சததிரத் 

திலே பூர்ததிசெய்தனா.



௫ சேக்கிழார் நாயனார் புராணம். 

அப்புசாண பிரசஙகச்தைக் கேட்டுப் பச்திவாரிதியிற் பதிரதுடெொச 
௮சசாபெருமான் திருகதொணடர்புராணச்சை விஇப்படி 1 ws Aas sg, 

யானைமேலேற்றி, சேகூழார் சுவாமிகளையும் அச்கரியின்மிது ஆசோசணிக 

கச்செய் 5, தாமும் அவருடன் சாமரம் வீச ஏழித இருவி இவலம்வந்2, 

சற்சபையைச் சேர்ந்து, இருப்புரணத்தைச திருமுன்னேவைத்த, சேகடி 

ழா சுவாமிகட்குத * தொண்டர்சர் பரவுவார் ?” என்னும் அருட்டிரு காமஞ் 
சூட்டி வணஙடஞனர் மற்ற அடியவர்களும் சொண்டாசாபரவுவாரை வணங 

இப்போற்றிப் புணிதரானாகள். பின்னர் ௮5பாயசோழா ௮சதிருக்சொண் 

டர் புராணத்தைப் பதினோரு தகிருமுறைகளுடனே சேர்சதுப் பன்னிரண் 

டா௩ தஇிருமுறையென வகுதது, அ௮தஇிருமுறையைச செப்பேடுசெய்.த, 

சந்நிதியில் ஏறறுவிததார் 

பிறரு ௮ஈபாய சோழமகசாசாஜவானவர் :'இத்தொண்டாடர் பரவுவா 

ருடைய தம்பியார் எ௩கசே இருச்சன்றனர் ? என்றுகேட்க, அருஇருஈ தவர் 

கள் அவர் குன்றச் தூரிலே இருகாசேசசுரப் பெருமானாச்குத திருச் 

சொண்டு செய்துகொண்டு இருககன்றனா ? என்று சொணனூாகள் அறு 

கேட்டுச் சோழர் ௮வசை அழைப்பித்து, அ௮வருகதச் சொண்டைமான் 
என்னும் காமஞரூட்டிக தமக்கு முசன் மக இரியாராககினா. 

சேக்கிழார் சுவாமிகள் சிலகாள் சி சம்பாத்திீல யிருந்து சிற்சபேசர் 

இருவடியை அகர் சாஙக அன்புசெய்துசொணடிருஈது, ௮சசபா காயகரு 

டைய இருவடிரீழலை யடைந்தார். 

6 

த <>
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சிவமயம். 

சேக்கிழார் சுவாமிகள் பின்வ தீதமிழ, 

OE FPS LCT 

சேங்கீரைப்பநவம், 

புண்ணிய முதலே பொங்கொளி மணியே பொய்யாப் பெருவாழ்வே 
பொள்ளலின் முத்தே கள்ளமில் விதசே புசையில சுவைப்பாசே 

தண்ணிய வமுசே மண்ணியன் மதியே தமிழ்கா வலரேறே 
சச.துவ நிதியே பொத்திய மலகோய் சாடு பெரும்பகையே 

யெண்ணிய வன்பரு எததமு தூற வினிக்கு ஈறுஈதேனே 

யென்றும் பததி ரச௩கனி கனிய யென்னா ளினுமெங்கட் 
சண்ணிய பொருளே யாய்பவர் தெருளே யாடுக செய£சை 

யாரரு ளாகர7 சேவையா காவல வாடுக செஙகசை, 

தாலப்பரவம், 

பத்திச் சுலைஈனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவிவலவ 
பயனில சாகுஞ் கெசாமணிவழி படாத லெனப்போதித் 

துத்திச் சுமையொரு தோளவை,க இடுபு ஓயாசசோன் மனமடியா 
ருறுசெய னாடப் புரிமதி வலவமொல் லாவ ர௬ககஈதாதிற 

முத்தித் திறமல வென்றள விலர்பான் முற்றிச சவமடைய 
மூயலசெயல் வலவ வயற்கண் மடைசசெறி முசசம னைச்தினையுச் 

தீத்திப் புனல்பாய் குன்றைத இருமுனி சா2லா தாலேலோ 
சைவப் பயிர்தழை யததழையுமபுய டுலோ சாலேலோ 

சப்பாணிப்பரவம். 

உண்ட லுடுத்சன் மணத்தன் மூதற்பல வுன்னுபு ஈன்னயமா 
ருச்சம வென்றடை யாதுல பெண்ண மொருஙகு தெரிச்சனையார் 

கண்ட லிலாமஓழ் பூப்ப மலாககைச் தலம்வி ரியாதுகுவி [லோ 
சருமொர் பழச்சமுன் னுளளதி யாஙகள்செய் தவம்வறிசாங்கொல் 

கண்டல் செறிஈத க௬௩கடல வணணன் கலிகெழு பாற்கடன்மேந் 
கணடுயில் வ௨துபொச வெணசுசை தஇீற்றிய காமரு மாளிகைமேழ் 

கொண்ட லுநஙகுக குன்றச் தூரன் சொட்டுக சப்பாணி 
சொற்றச் சேவையா காவல காவல சொட்டு சப்பாணி, 

ழத்தப்பரவம். 

நிலஞ்சார் செய்வச் கற்பகமே நிமல ஞான வாரிதியே 
நீடுஞ் சைவப் பெருவாழ்வே நிலவா கின்ற குணக்குன்றே 

வலஞ்சா£ பெருரா வல£ரறேே மாறாவருட்சிம் தாமணியே 
மதிப்பார் மதிய ளெழுஞ்சுடரே வாழ்த்து வார்தம் பெரும்பேறே 

புலஞ்சார் ப,த்தி விளைகிலமே போக்கு வரவில் பூரணமே 
புந்திச் இனிக்குஞ் சுவையமுதே போற்றி யினிமே லொருதாயர் 

கலஞ்சார் முலைப்பா லருந்தாச கனிவாய் முத்த தருகவே 

கனசச்குன்றை யனகசெழுங சனியாய் மு.ச,சஈ சருசவே, 

j



௫௬ சேக்கிழார் சுவாமிகள் பிள்ளைத்தமிழ். 

வாரானைப்பநவம். 

எள்ளுர் இிறத் துப் பரசமைய Croages தேறுதலி 

லெங்ச ஞணாவின் சணுமதுரித் தினிக்கு மிருககசோற் நேன்வருக 
தெள்ளும் புலச.கர் பெறுசாம தேனுவருக வருகந்தர் 

தர,சா மணியைப் பொருட் படுத்சாச் செல்வச் சா மணிவருக 
வுள்ளு மவருச் செய்ப்பிடைவைப் பொததுள ளெழுமொள் சளொளிவருச 

வொழியாப் பச.இச சகடல்வருக வுலலா தமைக்த Hautes 
கொளளுளு சைவப் பயிரவளர்க்குங கொணடல்வருக வருகவே 

குன்றைப் பொருமா ஸிகைகருன்றைச் கோமான்வருக வருகவே. 

அம்புலிப்பநவம், 
ர 

| செறிசமிழ்ச் சங்கத். து மு. சன்மையோ னன்பினைர் தணையென ஈவின்ற 
நூலிற், செப்பிய விதிப்படிச் கரிகுழைத செழுதுசட் செய்யவாய் வெண் 
ணகை ஈலார்--மூறிவற வணஙகுசோ றெருவிடுச லால்வளரு மொய்ம்பு 
பெற் றனையெர்காளு, மொய்ததவெரு விடுதலச னால்வளர்த லுழவுசொழின் 
முயலிவன் காட்டுசொழிலே,--மறிவரிய விரானறி யுளளுணாஈ தனையென் 
னில் வாராதிருப்பை கொல்லோ, மதியோ னெனும்பெயர் குறிப்புரா மறக 
விச மசன்வாதி வாகசியாய,--வறிவர்கழ சமபரவு குன்றைகக சாளியுட னம் 
புலீ யாடவாவே, யருளுருத சேசுபொலி யருண்மொழித சேவனுட னம்புலீ 
யாடவாவே 

சிற்றிற்பநவம், 

உற்றார் சயொர் புனலாட்ட லுரியார் பலரு மடிக்கடியில் [இற் 
வொல்லாப் புழுதி தோட்வெவனென் றுரைப்பார் சலஞ்செய் தருமருக 

பெற்றார் செவியோ ரினும்பரைப்பார் பிறஙககசாணி லென்படவோர் 
பேசா வருமை பாசாட்டிப் பேணியெடுப்பா ரையுஞ் செபபார் 

கற்றாசரிய நூல்பலவுங் கண்டார் விளஙக நாலினுரை 

சரைர்தார் வரைந்து வெனடியிற் கலஈதார் கடிந்த பரசமையஞ் 
செற்றார் செறிதண் டகசாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சிசையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில சதையேலே. 

சிறுபறைப் பநவம், 

அத்தி தருஙசவி யென்மருஈன்றா வறைகுஇ ரம்மட்டோ 
வவாவிய புசுதி சருஙகவி யென்மரு மதுமட் டோலவின்னுஞ் 

சத்தி சருஙகவி யென்மரு மெல்லாத் தரசதக களுமுறுமா 
செயயாச சுத்தி தருஙகவி யெனமருஞ் செப்பிய வமமட்டோ 

பத்தி தருஙகவி யென் மருமாடிப் பாரிற புலவரெலாம 
பலலா மோதுபு பாராட் டச்சதி பற்றிய பலலோர்ககு 

த்தி சருஙகவி பாடிய புலவன் முழககுச சறுபறையே 
முழுமணி மாடச் குன்றத்தூரன் முழககுக Aven mew. 

PHOTO.



m. 

சிவமயம் 

திரச்சிற்றம்பலம், 

பெரியபுராணம் 

எனறு வழங்குகின்ற 

இருத்தொண்டா புபாணம, 
ke 

பாயிரம், 

அட 

ஈடேசர்தநுத். 

விருத்தம் 

உலகே லாழனார்ந் தோதற் கரியவ 

af aval லாவிய நீர்மலி வேணிய 

னலகில் சோதிய னம்பலத் தாடுவான் 

மலரிசி லம்படி வாழ்த்தி வணங்தவாம், 

(இசன்பொருள) உலகு எல்லாம் உணாந்து ஓதற்கு அரியவன் 

(வெஞானங்கைவரப்பெற்ற) அறிஞாகள் யாவரும் ( இவ்வியல்பினனென் று) 

அறிந்தும் (அவ்வியல்பை எடு.) சொல்லுதற்கரியவனும் ) நிலவு உலா 

விய ரீர் மலி வேணியன் - சக்திரன் தவழுங் கஙகைசஙகும் சடையினையுடைய 
வனும் ; அலகுஇல் சோதியன் - அளவில்லாத பேரொளிப் பிழம்பானவனும் 

ஆூயெ) அம்பலசது ஆவொன் - திருச்சிற்றம்பலத்தின்கண் ஆனஈதத்சாண் 

டலம்புரியும் ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமான௮ ; மலர் சிலம்பு அடி. வாழ்த்தி வணஙய 

குவாம் - மலர்போன்ற இலம்பணிர்ச திருவடிகளை (யாம்) துதித்து வணங 

குவாம் (என்றவாறு) 

அமிழ் இினுமினிய சமிழ்கசல்வி நிரமபப்பெற்ற அருட்புலவர்கள் ௮௬ 

ளிய காப்பியஙசகளிற் காப்புச்செய்யுள்களின் முதற்கண் மங்கலமொழி 

மிளிரவசைமான, எந் நூலினுஞ் திறர்சு ஈன்னூலாய இக்.நூலினும் உவகு 

என்னும் மங்கலமொழி முதற்கண் மிளிர்செறஅ. அசிழ்ச்செய்லச்திற்குச்



௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தொண்டுபூண்டொழுகும் உததமப்புலவர்கள் தாம் பாடுங்காப்பியஙகள் 

மூட்டின்றி யினிது முற்றுப்பெறுவான், வழிபடுதெயல வணககஞ்செய்து, 

மஙகலமொழியை மு.சலில் அமைககும் வழக்கு இழுக்குறாது என்றும நிலவ 

வும், மாணாககர் உயயம்பொருட்டும எல்லாம்வவல இறைவரும் மஙகலப் 

பொருசதமும, பிறபொருசசஙகளுக் சேஙக உலகேலாம் என்று ஸ்ரீசேக 

இழாரசவாமிசட்கு ௮அடியெடுசதுக கொடுக்சருளினா 

வழிபடுதெய்வ வணக்கமும், மஙகலமொழியம முசலில் வேண்டற் 

பாலன எனபசனை -- 

' வழிபடு செயவ வணகக௩ கூறி 
க் 

மங்கல மொழிழமுசல லகுச்செடுகதுக் சொணட 

விலசகண விலகிய படுகக ணின்றி 
ர 

பிணிது முடியு மெனமனா புலவா 

BIGOT GONG சூகிரசசானுணாக 

! இலலைவாழஈ சணா மடியாககுமடியயேன "' என்று Moor up sor u 

பெருக்ககைககு அடியெடுசதுக்கொடுகக அடியராசகெளியவசே, பசுகா 

ணஙடன் ரீகசிச சிவகரணமுற்ற இருவருட்பெருஙகடலாகிய ஸ்ரீ சேக்சிழா 

பெருமானாக்கு உலகேலாம் என்றோரடி யெடுசதுசல, அருண்மொழித 

சேவா பாடி முற்றுப்பெறுவிசுசமையால, ஸமிபெரிபபுராணம பஇவாககோ * 

பசுவாககோ * எனமலைவாருமுளா பெரியபுராணம பதிவாககே என்பது 

ப திஞாணிகளின ௮ணிபு எனனை * உலகசெலாம என்தருளடி யெடுசசேச 

மூழுமுசற்கடவுசே குன்றைமுனிவரை யதஇட்டிகதுச௪ இருத் சொ.ன்டா 

பராணசசைத இருவாய மலாகதருளினமையால என்க 

விசேடணம் விசேடியசதை யடையுமென்னு மூறையால அரியவன், 

வேணியன், சோதியன் எனனும் விமச£டணககள அலவொனெனனும விடி 

யதீரை ஏற்றன 

உலகு என்பது, லுக் (காணல்) எனனு௩ தாதுவினின்றும பிறர்2 

வடமொழியாகலின் காணப்படும இமமணணுலகமெனப் பொருளுரைப்பா 

Fen. gh g பொருகதம yard mms; எனனை * சவெபாஞ்சுடராற் சிருட் 

டிக்கப்பட்ட வலகஙகள் பலவுண்மையானும, ௮வைகளிலுள்ளாரும மண் 

ணுல சனரைச்செவண சற்பரசிவததை க தரிசிகஃப் பலககிரியைகள் இயற்று 

இன்றமையானும்,சரிசசத ஆனந்தமயமாயினா பலர் உண்மையானும்என்க 

உலகு என்பசை :: காலமுலகம் "' என்னுகதொல்காப்பியச் சூத்திரவுரை 

யில் ஆசிரியா ஈச்சினார்ககினியா, “* வடசொல அன்று, ஆரியர் வடசொ_ 

களை யெடுத்தோதி யிலச்சண௩ கூறாராகலின், ௮அதுமசகட்டொகுதியை 

யுணர்ச்தியதாயின் உயர். இணையாயும், இடத்தை யுணர்சதியதாயின் ௮ஃ 

திணையாயும் வருதலின், ஒருசொல் இருபொருட்சண்ணுஞ் சென்றசென



வும்படாது இருசொல எனவேபடும். yeQuurer gy” என்றுரைப்பா 

ஈண்டு உலகென்னும பலபொரு ளொருசொற்கு அறிஞர்களெனப 

பொருள்கோடலே யமைவுடைசதென்பது அருணுலுணாச்ச ஆன்ரோ 

அணிபு. ௮வவறிஞாகள் எவரோவெனில்) கூறு தும: உலகாயதம், செளத 

இராகஇிகம, யோகாசாரம, மாத்திமிகம், வைபாடிகம், நிகணடவாசம, ஆவ 

சம், பட்டாசாரியம், பிரபாசரம்,ச சசப்பிரமவாசம,மாயாவாசம, பாற்கரியம், 

கிரீசசரசாஙகியம்,வெசாங்கியம,விஷணுசாஙகியம, பாஞ்சசாதஇிரம,தாககம, 

மீமாஞ்சை, சைவம், பாசுபசம், மாவிரசம், காளாமுகம், லாமம, வைமவம், 

பாடாணவாசசைவம, சிம/சசகாரணபரிணாமவாசசைவம,சுசசசைவம், பேசு 

வாசசைவம், சஙகிராஈசவாசசைவம, அ௮விகாரவாசசைவம், க௫யவாகம, 

தவெொமலாதம, சரீடாப்பிரமவாசம் முதலிய சமயஙகளிலுழன று,அவவசசமய 

வண்மை தாலகளை யாராயஈது, ௨உணமைப்பொருள் விளங்காது மயங்கி, 

வைகள் நிசசயிககும பொருளகள பொயயென்சதெளிஈது, வெண்ணீறு 

றையும், கண்மணியையும அ௮ணியும புணணியமேறறு, பிறவிப்பிணியையொ 

ழிக்கும் சிளசிகசைகள்பெறறு, இருககோயிலகளிலே இருவலடெ.ல, இரு 

மெழுகருச சாசசல, இருகசனவனமவைசசல், பச .இரபுட்பஙகளெடுக தல) 

இருமாலைகட்டுசல, சுக க தூபமிடுசல, இருவிளககேற்று சல, சேவாரமு,ச 

லிய திருமுறைகளை யோதுகல, தனஈதககூக சாடல் முசலியனவாகிய 

சறியையிற் சசியையையும, சஈஇரசேசரா, உமாமகேசா, இட்பாரூடா, சபா 

பதி, கலயாணசுந்தரா, பிசசாடனா, காமாரி, சாலாரி, இரிபுராரி, சலர்சராரி, 

மாதஙகாரி, வீரபததிரா, அறியாததா, அாததகமாரீசுவரா, இராதா, sharon, 

சண்டேசா நுககிரகா, நீலகண்டா, சசகரப்பிரசா, சசமுகாநுகதிரகா, சோமா 

ஸகச்தா, எகபாசர், சுகா, சகஇணாமூா கதி, இலிக/மிகாற்பவா என்னும 

8யைஈது மாகதஇிகளுள ஒன்றனையேனும, கணபதி மூதலிய நவரணமோ 

ச.திசளுள் ஒன்றனையேனும பூசிசதலாகிய -ரியையிற் கிரியையையும, மன 

தின்கண உருசதிரச் ஈடவுளை சதியானஞ் செயதலாதிய சரியையில யோகத 

சையும, ௮அஙஙனம இயற்றுர் தியான பாவனையின -றைபபினால் தரனுபவவு 

ணாவு நிகழ் சலாதிய சரியையில் ஞான சதையும, சலபூசைககு வேண்டப்படும் 

உ.பக ரணஙகளெலலாசூ செயதுகோடலாகிய இரியையிற் சரியையையும், 

சிவாகமங்களில விஇிககப்பட்டலாறே 4 வகைசசுத்தி முனனாகச செவலிஙக 

வடிவிந்செயயும் பூசனையாகிய இரியையிற கிரியையையும, அகத்தே பூசை, 

மம, தியானம் என்னுமூன் நறகும 1மூவிடம் வகு.ததுககொண்டு செய்யப் 

படும் ௮ஈதரியாகமாகிய கிரியையில் யோக சசையம, அல்வஈதரியாகவுறைப் 

பின்கண் நிகழும ஒரனுபவவுணாலாஇய இரியையில ஞான த்தையும், இயமம், 

நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம என்னும கானகாகியயோகதஇற் சரியையை 

RAN TH AB mht AB, தரம இ, இலிகாக இ, ween se, தாலிய 

$58 எப 

f நூல்டம் இதயம், 8 நதி, tf (thar! to B என்பன



a ந்ருத்தோண்டர் புராணம். 

யும், சபிரத்தியாகாரமும், 1தாரணையுமாகியயோக த.திந்கிரியையையும்,1தியா 

னமாசியயோகத்தில் யோகத்தையும், ரசமாதியாகிய யோகத் தில்ஞான தசை 

யும், உண்மைப்பொருளை ஞானாசிரியன்பால்கேட்டலாகியஞான த இிற்சரியை 

யையும், அங்கனங்கேட்ட மெய்ப்பொருளைச் இர்.இத்தலாகிய ஞான த.இற் சரி 

யையையும், அ௮ங்கனஞ் சர்திசசசைச் சதெளிதலாகிய ஞான த்தில் யோகத 

தையும் வழா௮அஅனுட்டிச் த,லச்தடன் இரண்ட ME HVE SIM OG HL oor 

யாகிய ஞானத்தில் ஞானங்கைவரப்பெற்ற சிவஞானச் செல்வர்களே யறி 

ஞர்களாவர் இவ்வுண்மையை :-- 

சிவதானசித்தியா£,. 

“புறசசமய மெறிரின்று மகச்சமயம புககும 

புகனமம்ரு (ர வழியுழன் று புகலுமாசசிரம 

௮றத்துறைக ளவையடைஈஅ மருக்சவ௩கள் புரிஈது 

மருங்கலைகள் பலதெரிஈது மாரணஙகள் படிததுஞ் 

சிறப்புடைய புசராண௩க ர ணாந்தும வேசச 

சிரப்பொருளை மிகச்செளிகதுஞ் செனறாற் சைவத 

இறசசடைவ ரிதிற்சரியை கரியாயோகஞ 

செலுச்தியபின்ஞான கீசாற் சிவனடியைச சோலா ?' எனவும், 

பிதிர் மல் பவழ வலதும இரதிரியஙகளை த. கவாமபமித கல, 

Te 165 மாவும் மம பயெர்றும், Bfo8 a! of சில(ஃபமாம எம, ஜானபுசியுஙகருமங வா 

யாம் Rad (iho. Looe fo i aor, உரதிய ரைதிஎதிப காமிய முமஙககாம்ய ளர், 

உவா யுவைப ரி ககம “பலம், உண்டும் செஞ்ச, உருதி, ககக மானம, குண்ட 

WF RTL, YO I, பானம், படி) இருபோடை ஈடு, இருமுறுகபாஎ, எணைககால 

களிட, பலலீரல எற னுமிலானங ரின Ly or MLE WE A My) Rev 

; ! வ ‘ tay? ] ர்ராணை- க அடவி பு ங்பாலலைன (யழுளின பிருதிவி In et gh BIG WD HL பம், 

a 

YORAM YF 8 LOND Ty ly cto அபபுபா Fh BG அரியை பம) ச்முமை இருக 

வணாரமி மாரா. பபா ப பதிம் உ ha Slr ) J) ch nl ப்பி அஜி 1 (ம (பாயா OP LYLE PBC CA} asl Ud LE இழுத்ய Lor கதா 

7 ம் 4 

இனா பர (Uf Vet! ail ant 1/7 4 6 BIC பிரிட டர ரம் ரீ wuloo T PHE ? ApS as) Hight Gn LD ov eye roll of 

st . - 
ஆசாயபாசக அதி AT TMA ம, மை பமா றுபப ப கல் 

1 சிபானம- *முமமைன Ba HL eBoy (LIGA ot ONT UI gh ஒஓபபிலகா 4 அத 

எநும பாண்டில் எக ரள + BBL OTL cat முலிறட சியானி முட oars ay aor Do 

போன கத வமை னாய, உடளிபளிக சம்போ திருமெணிபம, மலாணடமும, ly Azer 

மை, நாறபயமுமஉ டைபவாய, பாரஃததி உ0மரராாய, ஆதியஈ கமிலலாசாய NANT Le 

பாசூ திப பிமமபா கய சிவபெருமா இடையமு. ஓ சோசமபாவனைசெய்கல 

’ 6 

4 -மாதி, பான வாய */ருமல்லொசரிய[ல மேவேறலலைவாப கூமிமா நு 

ற்கு நம,



பாயிரம். ௫ 

படடினத்துப பிளனையார் புரா ௮ம். 

“கத. துவிகச் உமயமெலாக கடச்தொளிருஞ் Gears gee தியி னேறிப் 

பத்துவிகச் சுவராக யறியவுண்மைச் சரியைவகை படிந்து வன் 

வததுவித முணாக்து இரு வடிஞானர் சனையடைர்து வாரா முத்தி 

யத்துவிசம் பெறுமேழிச் குலகதுமற்றைப் பதிந்றிருவ ரடிசள் போத்தி," 

அனவும வருமாற்றுனுணாரக. 

 உணர்க்தோதற்கரியவன'' என்பதற்கு, உணர்கற்கு மோதற்கு மரிய 

வன் என்றுரைத்து இடர்ப்பட்டாருமுூளா .ணர்கற்கு மோதறிகு மரிதாம் 

பொருள் முககாலச்தினுமில்லா மூயற்கோடுபோலச் குணியமாகலின், அவா் 

கூற்று அலசிக்கார்சமாசல்காண்க வாககுமனங/கட்கெட்டாதவராய், ண 

ஙகுறிகாமம் முசலியன இலலாசாய விளங்கும் பரப்பிரமத்சையுணர்தல் WT 

ஙனமெனில்; ஞான சுதால் எனக அஞஞானம, மேன்மேலும் பரதமுறுக் 

அம் பசுபாசஞானஙசட்கு மேமபட்டதாய பதிஞானம் எனறுணர்க பதிஞா 
னம், பசமஞானம, சத.துவஞான 0, ௮சதுவிசஞானம, பரஞானம், இருவடி 

ஞானம், அருண்ஞானம், செவஞானம, மெய்யுணாவு எனபன ஒருபொருட் 

சொந்கள் பதி- வென், .-ஞானம்- அறிவு, எனவே அன்புகாரணமாகச சவ 

னையுளள வாறறியமரிவெனப்படும அதுமுதலவனை யுணருமிடதது அன் 

பெனவும, உணாக்து அருளருவாகி முதல்வனின வேருகா த நிறபுழிப் ப.இ 

ஞானமெனவுக கூறப்பட 

தந்பரவெம குணஙகுறிமு சலியன இலலாக செனப தனை; 

தேவாரம், 

 மைப்படிஈக கண்ணாளு சானுக சசி 

மயானதகான வாசடையா னென்ஈரி னலலான 

ஒப்புடைய னலல ஜெருவ னலலன் 

ஒரூர னலலனோ ௬லம ஸனிலலி 

௮ப்படியு மரநிறமு மவவணணமும 

HUGH (HC oT கணணாகக காணி னலலால 

இப்படிய ஸணிர்கிறதத ஸிவவண்ண சசன் 
99 இவனிறைல னென்றெழுதிக காட்டொணாம்த ?” எனவும, 

பத்ஜேராந்தநழறை. 

1 அன்று திருவுருவ; காணாதே யாட்பட்டேன் 

இன்றுச் இருவருவங் காண்கிலேன்---என்்௮ுக்தான் 

எவ்வுருவோ னும்பிரா னென்பாாகட் கென்னுசைக்கேன் 

எவ்வுருவோ நின்னுருவ மேது. ' எனவும்,



ந் திருத்தோண்டர் புராணம். 

சிவபபிரகா சம், 
பலகலையா கமவேத மியாவையினுக கருத துப் 

பதிபசுபா சக்தெரிததல பதிபரமே யது சான 

கிலவுமரு வுருவின்றிக குணங்குறிக ளின்றி 

நின்மலமா யேகமாய் நித்சமாகி 

யலஇலுயிர்க குணாவாகி யசல மாகி 

யகண்டிதமா யானர்ச வருவா யன்றிச 

செலவரிதாயச செல்கதியாய்ச சிறிசாகிப பெரிதாயத 

இகழ்வது கற் சவமென்பா செளிரக்துளோசே '' எனவும, 

கந்தபுரா ஊம், 

per fl லான்குணங குறியிலான் செயலிலா னுரைசகும 

பரி லானொரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிசோ 

சாரி லான்வால் மீபாககிலான மேலிலான் னக்கு 

~
 

~
 

கேரி லான்குகக கடவுளா யென்னுளே Bloor ap ear”? எனவும, 

தாயுமானசுவாம்கள. 

சூ
 

nm
 குவமி! லான்குணங குறியிலான் குறைவிலான கொடி காம 

youl லான்றனக கென்னவோ பற்றிலான் பொருக் தம 

இலம/ லான்மைஈசா மனைவியில லானெவ னவன்சன் 
97 சலமி லான்முசதி சருமபச சவனென ச் தகுமே 

எனவுமவரூஉ௩ இிருசசெயயுளகளானநறிக 

தலஞான ஈசாலன்றிப் பசுபாசஞானஙகளாற Few உணரப்படாசென் 

பதனை -- 

” பாசஞான சுகாலும பசுஞான சதாலும 

பாரப்பரியயரமபரனைபப தி ஞான ச தாவே 

சகேசமொடு முளளச்தே காடிப்பாச 

நிழற்கீழ் நிலலாே mB Cun 

னாசை தருமுலகமெலாமல்கை சமசராமென 

DNB iB Veil CO ws LIT (FH LOLS GT Gy 

மோசைசரு மஞ்செழுதசை விதிபபடி புசசரிகக 
வுள்ளசே புகுதளிப்பனூனமெலாமோட.” 

எனவரூஉஞ்சிவஞான சிச.தியார் திருவிருகததசானுணாக, 

சலஞான தசால் விளையம உணாசசி நிருவிகற்ப ஞானமாகலானும், 

அதனையடைக்சோர குணவிருத்திகளும் பிறவும்ஒடகப்பெற்று, எஙகுஞ் 

சிவமாகவிள௩க, நிரதிசயானக்தததை அகர்வராகலானும், ௮வ்வானக்தச்சை 

யவரெடுத்சோதுவரேல், அவரடைச்ச இன்பம் ௮ததுவிதஇன்பம் ௮ன்றாக 

லானும், அவ்வின்பம் ஓதரிய இன்பமாகலானும், அவவின்புருவனை ஓதத் 

கரியவன்”! என்றா.



பாயிரம், ௭ 

சிவபிரான் ஓசற்கரியவன் என்ப சனை: — 

hut + wtb, 

“பாசாள மேழினுக்கிழ்ஈ சொற்கழிவு பாசமலா 

போசாரா புனைமுடியு மெலலாப் பொருண்முடிவே 

பேசை யொருபாற் றிருமேனி யொன் றலலன் 

வேசமுசல விண்மிணாரு மண்ணுக துதிததாலு 

மீமாச வுலலா வொருமீகாழன O) op cori cum am aor 

கோதில் குலகசரன்றன் கோயித்பிணாப் பிள்ளைகா 

ர சவனூ பேசவன்பே சாரும். ஈ ராரயலா 

சே தவனைப் பாடும பரிே.மீலா ரெமபாவாய ” என்பதானலும, 

சிவநானசிததியாா. 

் மறையினா லயனான மாலான மண தகினால லாககான் மற்றுவ 

குறைவிலா வளவினாலுக கூொணா தாகி நின்ற 

விறைவனார் கமல பாத மின றியா னியம்பு மாசை 

நிறையிஞா குணசசோரக செல்லா ஈகையினை நிறு 5துமனமித 

வனபதானுமுணாக 

DCO TEC KT EDEN WQS என்னுஙகரு சதை. -- 

திநக்கோவையார், 

 உணர்ந்தார்க் குணர்வரி யோன்றில்லை? சிற்றம பலச்சொருச்சன் 

குணந்தான் வெளிப்பட்ட கொல்வைச்செவ் வாமிக கொடியிடைசோள் 

புணர்ர்தாற் புணருந் சொறுமபெடும போகமபின் ஸும்பு இதாய் 

மணர்தாழ் புரிகுழ லாளல்குல் போல வளர்கன் நதே "' என்ப சனாலறிச 

உலகெலா முணர்க்தோதற்கரியவழாய பரன் எவனோ என்று இியுறுவார் 
பிறவிப்பெருங்கடலை நீக்கி, மு.ச்திச்சகரையேறி புய்ய '* நிலவுலாவிய நீர்மலி 

வெணியன் ” என்றொதி யுபகரிசசனர். நிலவு-பண்பாகுபெயர். உலாவிய 

என்னும் பெயசெச்சம் வேணியென்னும் இடப்பெயர்சகொண்டது சக்சன் 

சாபர்சாங்கிக் சளார்.து மெலிந்து சரணடைந்த தண்மதியைச் சனிமுடியிற் 

றரித்து உய்விதகமையால், பிறசாற் பெருங்கேடெய்தினருஞ் சஙகரனடிக 

Eps சரணம்புகுவரேல், அவர்கட்குய்வுண்டா மென்ப தூஉம், ப€ரதன்வே 
ண்டுகோளால் பங்கயனுலகசத்தினின்றும் பரக்காமனாதியிமையோரும் அடச் 

குமாற்றில்லாதுவருக்சு, அதிவேகமாகப் பன்முகங்களுடன் பாரழிக்கவந்த 

கஙகையின் செருக்கையடககித்தரிச்து, உலகையும் உம்பரையும் உய்வித்து 

உவப்பிச்சமையால், எவரானும் முடித்தற்கரிய பெருககாரியங்களும் பிறை 

சூடியாம் பெருமானால் முடிக்சப்படுமென்னுச் சண்ணளியாக் தன்மையும், 

பிறவும் பெறப்படுகின்றன. ௮ஞ்ஞானவடிவாம் சச்சனது சாபம் அம்புலியை 

அடையாலவண்ணம, சடையில் அணிர்்சமையால், பரன் ஞானவடி.வினனென்



௮ தருத்தோண்டர் புராணம். 

ப தூஉம், கங்கையின் செருசசையடக்டச் சடையிற்றாிததமையால், சங்க 

ரன்கிரியை வடிவினனென்ப தூஉம், (௨லகுயய இச்சைகொண்டு திரு 

மேணி தா௩கனமையால்,) அலவருட் டிருமேனியில வேரறாகாச சடையை 

யுடையான், இச்சை வடிவினனென்பதூஉம் விளஙகுகின் ன 

சினச்கென ஒருகிறமும லேணடப்படாத சுததபடிகமானது கூடின F 

ளிறமாயிருச்தற்போல, கததுவாசி தமாகலிற் றரனககென ஒருவடிவுமிலலாச 

சற்பரசிலம் பிரபஞ்சஙகளைக காரியப்படுச்தும்அவதரதது, தனது சத்தியின் 

சொரூபமாகிய பேசொளியையே தன ககுவடிவாக்கிச கொணடமையானும, 

ஈட்சசுதிர ச௩இிர சரியாசடினிகட்கும் ஒளியை யருளுகின் மமையானும, 

உயிர்கள து கட்புலனை மறைக்கும் புறவிருளபோலன்றி மத்றுளள விடய 

இக்திரியஙசளையம, இசசாஞான% இறியைகளையும மறைததகலா நிற்கும 

பேரிருளாணவககுறுமபை யோட்டுதிஷ் .வமயானும gy vB Ne om Sus cor” 

என்ரு ர 

ஓளி பரையின் வடிவென பதனை:- 

சிவதாரசித்தியாா. 

.  பொன்மைரீ லாதி என்னம் பொருஈஇடப் பளிங்கி வற்றின் 

றன் மையாய் கிற்கு மாபோற் ௪த்இிசன் பேசமெலவா 

நின்மலன் ரானாய்ச் தோன்றி நிலமையொன ருாயே நிற்பன் 

ன்னருட்சகதிசள பான் ர்ககுந்சான் ப at? m. எனவும மூன்னருட்சச்தி, முசிழ்ககுர், சையானன்நே.”எ 

சிவபிரான்யாவற்றிற்கும் ஒளிகொடுப்ப சுனை -- 

“நாயகன் கண்ண யப்பா ளாயகி புரைப்ப வெஙகும 

பாமிரு ளாகி மூடப் பரிஈ,துல இனுக் , நெற்றிச் 

தூயகேச் கரததி ஞலேசுடரொளி கொடுதத பணபிநற் 

ஹேயமா சொளிக ளெல்லாஞ சிவனுரு௪ மீசசசெனஞா "'எனவும, 

பேரிருளாய ஆணவ க்சையொழிப்பர் என்பதை... 

திரக்கழமலழம்மணிக்கோவை, 

 சண்ணின் ஜரொளிர௫ுங கருமணியி னுள்ளொளிபோ 

லுண்ணின் ரொளிரு மொளிவிளக்கென்--றெண்ணிப் 

புகலிப் பெருமானைப் புண்ணியனைப் போற்றி 

லகலுமே பாசவிரு என்று.” எனவும், 

செபபெருமான் அலகில்சோதியனாயினும், அன்மாச்சண்மிது வைச்ச 
கைம்மாறற்த பெருங்கருணையினாலே தஇருவருளையே இருமேனியாகசச் 
கொண்டு தஇிருச்சிற்றம்பலச்சாடுசன்றார் என்பதுதோன் ற “ ௮ம்பலத்காடு 
வான் ?? என்றார் அம்பலம் என்றது, விசாட்புரடனஅ இசயசமலச்துள்ள 
பரமாகாசசஇில் வியாபகமான இதாசாச ச்சை, ௮ தவே கோயிலெனவும்



பாயிரம். de 

படும். இறைவா அ௮ச்ரற்சபையில் பஞ்சகிருத்தியககட்குங சாரணமான 
ஆன$தநிரு,ச் சம் புரிின்றனா. 

சிவபெருமான் பஞ்சூருத்திய ஈடம்புரின்றனா என்பதனை... 

“சோத்றர் அடியசனித் ஜோயுச் தஇதியமைப்பிற் 

சாற்றியிடு மங்தியிலே சஙகார--மூற்றமா 

யூன்று மலர்ப்பசதச்தி லுற்ற திரோசமுததி 
கான்ற மலர்ப்பகத்சே நாடு”? 

என்னும் மனவாசகஙகடஈசார இருவாகசானும், 

“பூமலி கற்பசப் புத்தேள் வைப்பு 

காமநீர் வரைப்பி னாணில வளாகமு 

மேனைய புவனமு மெணணீங குயிருந் 

சானே வகுச்சதுன் றமருகக் கரமே 

சனிதக்சனி வகு௪௪ சராசரப் பகுதி 

யனை சதைய காப்பதுன் னமைச்சகைத தலமே 

தோத்றுபு நின்றவத் தொல்லுல கடஙகலு 

மாற்றுவ் தாரழ லமைதசதோர் கரமே 

மீட்டிய வினைப்பய னெவற்றையு மறைச் தரின் 

நூட்டுவ சாகுநின் லூன்றிய பதமே 

யடுச்சவின் ஓயிர்கட் சளவில்பே நின்பங 

கொடுப்பது மு.சல்வரின் குஞ்சித பசமே?' 

என்னுங குமாகுருபர ஸவாமிக ள் இருவாககானு முணர்க 

9 1 புண்ணியனே யுன்னடிக்கே போதுகின்றேன் ”' என்றும, திருவடிச 

இறெப்பிற்கே ஒர் திரூசசாணடகம அருளியும் ஆனறோர்கள் இருவடியையே 

இறப்பிச்தமையால, ஆடூரியரும் “மலாசிலம்படி வாழ்ததிவணங்குவாம்”? 

என்றார் சிலமபென்றது வேதக்களை 'மறைசகலம் பாப்ப?” என்று பின் 

னர் விளக்யெதைச் காண்க 

வணஙகுவாம் என்பது உளப்பாட்டுத தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று 

என்னை தற்பயனையும பிதர்பயனையுங கரு. தியெடுக்சப்பட்ட இப்புராணமா 

கலின் மககட்டொகுதியையும்தமமோடுளப்படுத்துசன்முறையாம வாழ்ததி 

வணஙகுவாம் என்ற வாச்குகாயஙகளின் மரொண்டானே இனமாயமன*ச்தொ 

ண்டும் அமையும். 

௮௮பான்முமமை காயனமாகளும ஞானம், யோகம், கரியை, சரியை 

என்னும் காற்பாதங்களையும் ௮னுட்டி த்தவென்பதுதோன் ற, ஸ்ரீசேக்கிழார் 

சுவாமிகளும், * உலகெலாமுணாகச்சதோதற்கரியவன் '' என்றசனால ஞானத் 

ரிசன த்தையும், 4 அலகலசோதியன் '' என்றதனால் யோக தரிசன த்தையும், 

அம்பலத்தாவொன்' என் றதனால இரியாபூசையையும், '' வாழ், நிவணங்கு 

2



ம்: திருத்தோண்டர் புராணம்: 

வாம்” என்றதனால் சரியைத்தொணடையும் விளக்சனர். இ.த்திருவருட் 

பாசுரத்திற்குப் பலாவிருத்திய/ரை செய்துள்ளமையால், அவைகளையும் 

வாசித்த உண்மையுணர்க. (௧) 

உன டைந்த வுடமபின் பிறவியே 

தான டைந்த வுறுஇியைச சாருமாற் 

றேன டைந்த மலர்ப்பொழிற் தில்லையுண் 

மாக டஞ்செய வரசர்பொற் ருடொழ (௨) 

விநாயகாதுதி. 

எடுககு மாககதை யின்றமிழ்ச செயயுளாய 

சடக்கு மேனமை ஈமககருள் செய்திட்ச 

தடககை யைந்துடைச சாழ்செவி நீணமுடிக 

சுடஈ்க ஸிற்றைக கருதது ளிரமுச்துலாம் (a) 

Sa wy 

த்நக்கூடடப புகழ்ச்சி, 

மஇிவளா சடைமுடி மன்று ளாரைமுன் 

அறு.திசெய மாயன்மா தூய சொன்மலா்ப 

Gur Siren) நுகர்தரு புனிசா பேரவை 

ிதிமுறை யுலகினில விளக வெல்கலே (௪) 

வேறு 

அவையடககம, 

அளவிலாத பெருமைய ராகிய 

வளவி லாவடி யார்புகழ் கூறுகே 

னளவு கூட வுரைப்பரி தாயினு 

மளவி லாசை தரப்ப வறைகுவேன் (கி) 

தெரிவ ரும்பெரு மைததிருச சொண்டாதம 

பொருவ ருஞ்சா புகலலுற் றேன்முற்றப் 

(2) என - மாமிாம  பிறஃீயே - waar Smusu உறுதியை - பயனை பெ, 

(௬) மாசசதை - பெரிய 

பாரணம சுட்டா த் உாலம்டெப (ii BL BI Mi choos மட trait ar wD - மமபொழி யம 

யானைமுகஅையடைப லகாய்கசள் வளை (௪) மதி - இளமபிறை மனறுளாரை - 
$ பாசை ொர்மலா-சொல்லாகிய மலநில (திருமுணறைாளில), பொதி நலம லுசாதரு 

புனிதா பயோ லை - சிழறைநகபயனாயெ தேக (பசதிர கதை) யுண்ணும பரிஈததா 

ட களுடைய பெருமைமபாருஈதிய அவைசாளம விதிமுறை - வேதசிவாகம விஏபபடி. 
செல. - மே௱மைபெமாசட்ல து (௫) ஜாபப - பிடி க. துஉ௫ ) செலுத்த 

ழில்- சோல வாதா = ora Spar mys eon ym மும் உட்ப



பாயிரம். க 

பெருகு * தண்சட துல் பெராசை 

யொரு ணங்கனை யொக்குர் சகைமையேன் 

செப்ப லுற்ற பொருளின் சிறப்பினா 

லப்பொ ருட்குரை யாவரு கொள்வரா ._ 

லிப்பொ ருட்சென் னுரைரறி தாயினு 

மெய்ப்பொ ருட்குரி யார்கொள்வர் மேன்மையால் (௪) 

மேய விவ்வுரை கொண்டு விரும்புமாஞ் 

சேய வன்நிருப் பேரம் பலஞ்செய்ய 

தூய பொன்னணி சோழனீ €ழிபா 

ராய சர பாய னரசவை (௮) 

அருளி னீர்மைச் இருச்சொண் டறிவருர் 

செருளி னீரிது செப்புதற் காமெனின் 

வெருளின் 1 மெய்ம்மொழி லானிழல் கூறிய 

பொருளி னாகு மெனப்புகல் வாமன்றே (௯) 

நூற்பேயர்--வேறு 

இங்கித னாமகங கூறி னிவ்வுல கதது முன்னாட் 

டஙகிரு ளிரண்டின் மாக்கள் சிந்தையுட் சார்ந்து நின்ற 

பொங்கிய விருளை யேனைப் புறவிருள் போக்கு இன்ற 

செஙகதி ரவன்போனீக்குக் திருக்சொண்டர் புசாண மென்பாம். () 

பாயிர ழற்றிற்று, 

(௬) செரிவரும-அரிக ரிய பொருவரும - பபற்ற மூ பெரும FOOT & OY 

எற்றும் பெரு - வெ௱௱ம ஈபபெரு சற சளிரகக Til Be none (mech gen 

னாசகு உபசரிசா) ஈலிமாாாம போனணாயையு/டைய ரசணஙானை காயை ரிகைமை 

யேன - சகுதியையடையயான (௪) மெய Quam & Ruri - 2 ண்மைபபாருளை 

உணா தறகுரியஞானிகள (௮) மய இவ்வுரை - மேரமை௦ பாழுஈடிய இபபாரணம 

சேய்வன-சிவகசுதிருமேனியை புடையஈடராசா போமபமை. (வா, பை போ௱னணி 

சோழன - சனசாபை, திருமாளிசைபபததி, திருமசல இவைகளை ரெமபொறறடட்டால் 

மரீஇயசோழன நிடுஊழிபா£ ஆயசீ£ ௮ரபாயன - நிண்டகறபைகாலம வரையிலும உல 

இல்கிறைர்சு சோகதியையுடைய அரஈபாய। சுஇாவாசுதி (ஒ) அருளினசீமை - வன 

ருடடனமை தெருளஇல - கெளிஈஈ உண்மையுணாவிலலாக வெரு இல - மயஈப 

மில்லாக மெய்மொழிவான - வே சசிவாசமஙகளை யருளியவெபிரான ரிழஸ் - gaff 

(6) தங்குஇருள் இண்டு - $லைபெறற பு.றவிருளும, அசலிருளும இருளை - அஞ்ஞான 

SONS புறவிருள் - பூதலிருள ஜெஙகதிரவன - லெ சகாணங்களையு _/1 சூரியன, 

9 தெண்கடலற்றுண் எனறுமபாடம 

* மெய்மொழிவான சிழலகூறிய பொருளினாகம எனபதற்கு, உலசெலாம என 

னும உண்மைமொழினய ஆகாயததினகண் அ௱ரீரியாகக கூறியாராணச்கால் ஆகும 

எனறு பொருள்ளிரிபபினும அமையும், .



முதற்காண்டம். 
முதலாவது 

2. ரக்த திருமலை ௬௧௧ம, 
- ணை (4) சைட 

இரும வச்சிறப்பு. 

பொன்னின் வெண்டிரு நீறு புனைந்தெனப் 

பன்னு”ரீள்பனி மால்வரைப் பாலது 

சின்னை-யார்ககு மறிவரி யானென்ழ: 

மன்னி வாழ்கயி லைசஇரு மாமலை (5) 

அண்ணல் வீற்றிருச் சப்பெற்ற சாசலி 

னண்ணு மூன்.றுல குர்கான் மறைகளு 

மெண்ணின் மாதவஞ் செய்யல செயதிய 

புண்ணி யர்இரண் டுள்ளது போலவது (௨) 

நிலவு மெண்ணி றலஙகளு Foret! 

யிலகு சண்டளி ராக வெழுக்சதே 

(Gs மென்னு மொளிமணி வல்லிமேன் 

மலரும் லெண்மலர் போல்லசம மாலவரை (௩) 

மேன்மை ரசான்மறை சாதமும் விஞ்சையா 
சான வீணையி னோசையுங சாரெதா 

சான மாக்சண் முழக்சமுஈ சாவிலச 

வான துநதுபி யார்ப்பு மருஙகெலாம் (௪) 

பனிவி சுமபி லமரா பணிநதுரூ 

ழனி ச கோடி யணிமுடி. மாலையும 

புனிக கற்பகப் பொன்னரி மாலையு 

மூணில ரஞ்சலி மாலைய முன்னெலாம (டு) 

(#) பணிமாலவனனா - இமயம் ம் பாள ப. ற்திஇளள த உ னனாயராஎ குமரி 

வரியான - சிவபெரும, ow (2) CLOT YIN NT + LO FAULT FO.0 கானமறைசப 

இருக்கு யக மம ௮ வணம் (௬) 1வும வீளககும உலசம, சலஙான, கயிலை 

இவைகள் (முறையே, ol மி பாசவும, குளிரா பவும, வெணமலாசவும Phe. WS GUL 

டன (௪) கா ஈழும-ஓலிபம லீஞையா-லிததியாதா£ சராஎதி தானமாகாள்-மேகத 
ட ர 

இறகுமாருாக மசமபொழ்செற யானளைனள. சாவிலரே - Goma ope muy ஆாபபு - 

(முழககம. மருஙகசெசாம பகஈஙகளிலைலலாம (௫) பனிவிசுமபு-குளி£ ச9பொருக்கிய 

லிண்ணுலாம, ௮னிககோம எணணிறநதசோடி, அஞ்சலி - சைகுவித்தல,



திருமலைச்சிறப்பு, ath 

நீடு சேவர் நிலைகளும் வேண்டிடி 

னாடு மைம்பெரும் பூதமு காட்டுவ 

கோடி கோடி குறட்சிறு பூசங்கள் 

பாடி யாடும பரப்பு பாஙகெலாம (௬) 

நாய கன்கழல் சேவிகக நான்முகன் 

மேய கால மலாமையின் மீண்டவன் 

அய மால்வரசைச சோதியின் மூழ்தியொன் 

ராய வன்னமுங் காணா சயர்க்குமால் (௪) 

வேறு. 

காதில்வெண் குழையோன் கழறரொழ கெடியோன் காலம்பார்ச் இரு 

ஈதது மறியான், சோதிவெண் கயிலைக் சாழ்வரை முழையிற் றுதஇககையோ 

னூர்தியைச் கண்டு, மீசெழு 6 பண்டைச செழுஞ்சுட ரின்று ர வெண்சுட 

ரானதென் நதன்€, மாதியே னமசாயிடகசலுற் ரானென் றசனைவர் தணை 

தருக கலுழன் (௮) 
அரம்பைய ராடன் முூழவுடன் மருஙகி னருவிக ளெதிரெதா முழங்க 
வரம்பெறு காசன் மனச துடன் றெய்வ மஅமல நிருசையு மேர்தி 

நிரந்சர மிடைர் ௪ விமானசோ பான நீடுயா வழியினா லேறிப் 

புரந் சரன் மு.சலாங் கடவுளர் போற்றப் பொலிவகச இருமலைப் புறம்பு. (௯) 

வேதசான் முசண்மால் புரர்சரன் மூசலாம் விண்ணவ ரெண்ணிலார் 

மற்றுங், காசலான் மிடைக்ச முதற்பெருர் சடையாங க இர்மணிக கோபுரத் 

துள்ளான், பூசவே சாளப் பெருஙகண காசா போற்றிடப் பொ௫வினின் 

ரோடு, காதனா ராதி சேவனூ கோயி னாயக னந்தியெம் பெருமான் (ம) 

நெந்றியிற் கண்ணர் காற்பெருக் தோளா நீறணி மேனிய ரரேகர் 

பெற்றமேற் கொண்ட சம்பிரா னடியார் பிஞ்சகன் றன்னருள் பெறுவார் 

மற்றவர்க் கெல்லாக் தலைமையாம் பணியு மலர்க்கையிற் சுரிகையும் பிரம்புங் 

கற்றைவார் சடையா னருளினாற் பெற்றான் காப்பதச் சயிலைமால்வரசைசான். 

(௬) 0 BC sar லாளும உயாகச தேலாகள தபகஙாளும (௪) ௮யாஃ௪ம-வரு 

உதுவன (9) oe, Pun - இருமால பழையில-(ுன பில, நதிகசையோன ஊாதி 

எ பஃ-யானைராகசகடவுள ௪ வாகனமாயெ பெருச சாளிபை எனம - பரி இடக்கலுற 

ர -பூமிபைககோண்டி * ரொலகனருன கலுழன-சருடன (௯) அரமபையா-தெயவப 

பெண்கள  அுலிகள-ரிறருறுாள, தெயகமதுமலா- றபஈ க ஈரகின சோேனபொருக்திய 

பூரசளை எாஈசாம - எபபொழு_தும, சோபானம - &ீழுள்ளபடி. புரகதரன - தேவே 

ன, (6) மிடைஈச - கெருகசிய. பொ_துவில-சறஈபையில, (௪) பெறதமே.௰கொண்ட 

சுமபிரான - இட்பசகை வானமா +4 கொண்ட சவெபெருமான. சுரிகை - உடைவாள 

் பணடைா செழுஞ்சுடா எனற.து முனனாளில முதஈதனும முண்டகளும தாவ 

களே கடவுளெனறுமுனிஈது புதகமபுரிகச காலத்தில ௮வாகளையாளச சிவபிரனகொ 

ண்ட செழுஞ்சுடருருவாம ௮சஇனிமலையை 

* வெண்குடாஎனறது கயிலையகுகரியை,



5௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கையின்மான் மழுவர் கங்கைசூழ் சடையிற் கஇிரிஎம் பிைஈறுங் சண்ணி 
யையர்வீற் நிருக்கும் சன்மையி னாலு மளப்பரும் பெருமையி னாலு 
மெய்யொளி தழைக்குக் தூய்மையினாலும் வென்றிவெண் குடையாஈ பாயன் 
செய்யகோ லபயன் நிரூமனச் தோங்குக் இருக்கயி லாயரீள் சிலம்பு, (௧௨) 

வேறு 

அன்ன சன்றிருச் தாழ்வரை யின்னிட g 

இன்ன சன்மைய னென் தறி யாச்வென் 

றன்னை யேயுணர்க் தார்வர் சழைக்கின்றா 

னன்ன ருஞ்சீ ௬பமன் ஸணியமுனி. (௧௩) 

யாச வன்றுவ ரைக்றை (பாடிய 

மாத வன்முடி. மேலடி வவ௪ சவன் 

பூசு காசன் பொருவருஈ சாண்டினுக 

காகி யர்” மிலாமை யடைகஈ “வண் (௪௮) 

அத்தர் ௧௩. வருட்பாற் கடலுண்டு 

சிச்ச மாது தெவிட்டி வளாகசவன் 

பத்த ராய முூனிலாபல லாயிரா 

சுசச யோடிகள் சூழ விருந்துழி (s@) 

௮௩௧ னேசொளி யாயிர ஞாயி so 

பொங்கு பேரொளி மீபான்றுமுன் மீரான் நிடத 

துஙக மாதா சூழ்க்கிரும் சாரெலா 

மு௩தி சென்சகொ லஇசய மென்றலும் (aa) 

அக்தி வான்மதி சூடிய வண்ணருள் 

சக்தி யாவுணாக் சம்மூனி சென்றிசை 

வந்த காவலா கோன்புகழ் வன்ரொண்ட 

னெக்சை யாசரு ளாலணை வானென, (௧௪) 

கைகள் கூப்பிச தொழுசெழுச் சத்சை 

மெய்யி லானக்ச வாரி விரவிடச் 

செய்ய நீள்சடை மாமுனி செல்வுழி 

யைய நீங்க வினவுவோ சநதணர் (5௮) 
மலம் வெய் ete, 

(#2) கண்ணி - ரசொண்டைமா& செயயகோல 2 ரெக்சோல, அபயன - பயமில 

ஸாசுவன் சலமபு - மலை. (௬௩) தர வக்சமைஎசனருன - பத்ியைவளாககனெருன. (௨௪) 

யாதவன - இடையன தளனாககூ இறைதகய மாசவன - தவாஈசைகக் அரா எனாகிய 

கண்ணன. முமமேலடிவைகசகவன - சீக்ஷெயகவன (௪௫) அதா - ெபிரான, 
(௧௬) ஞாயிறு - சூரியா (௧௪) அரதிவானமச மாஆயில் ஆசாயததிமெோருனறுஞ் 
சந்தான இந்தியா உணாக் த - சியானமூடரஈசயாஅண்டாகும “மாசியாலுணர்ந் த, 

(௧௮) லிா£வீட - பெரு, மாமுனி - உபமனனியமாாானிவா,



திருமலைச்சிறப்பு. க்ட 

சம்பு வின்னடிக் சாமரைப் போதலா 

லெம்பி சானிறைஞ் சாயித வென்னெனத 

தம்பி ரானை ததன் னுள்ளஈ கழீஇய 

னம்பி யாரூர ஞாஈதொழுக் தன்மையான் (௧௯) 

என்று கூற விறைஞ்சி யியமபுவா£ 

வென்ற பேரொளி யாசெய் விழுதசவ 

சன்று கேட்க விருமபு ஈசையினோ 

மின்றெ மககுரை செய்சரு ளென்றலும் (ad) 

உள்ள வணண முனிவ னுரைசெய்வான் 

வெள்ள ரீசசடை மெயப்பொரு ளா௫இய 

வள்ளல சாசது மதுமலா மாலைபு 

மள்ளு ரீறு மெடுத்சணை வானுஎன் (யக) 

அன்ன வன்பெய ராலால சுக்கரன் 

முன்ன மாங்கொரு காண்முசல் வன்றனக 

தின்ன வாமெனு காண்மலா கொய்இடச 

தன்னி னானஈ சனவனச் சூழலில (௨௨) 

௮௩கு முன்னெமை யாளுடை. ஈரயகி 

கொங்கு சோகுழ.ற் காமலா கொய்திடத 

கங்கள் வாண்முகச் சேடிய ரெய்தினா 

பொங்கு இன்ற கவினுடைப் பூவைமார (௨௩) 

yee Bove ரனிஈஇிசை யாய்குழிற் 

கரக மாலைச ஈமலினி யென்பவா 

கொக.து கொண்ட திருமலா கொயவுழி 

வந்து வானவ ரீச சருளென (8௯) 

மாச வஞ்செய்த சென்றிசை வாழ் BL g 

தீதி லாத்திருச தொணடத தொகைதரப் 

போது வாரலா மேன்மனம் போககடக் 

காதன் மாதரு௩ காட்சியிற் கண்ணினா ... (௨௫) 
(௪௯) எம்புலீன எவமிரா இடைய. ராமரைப் பாப... பமரைமலா.. இளைஞ 

சாய் = MoM Balt wen (aw) oS மி சவம். witnAiy rane நைம்மனேம : ஆனை 

யுடையேம, (௨௨) வன்ளல ஏ பெருமான. (௨௨) காணமமா. துனறலாநபுதிய 

மலா, னணிஞா - ரன, சூழல்ல... சோல்யல$ ஈறுபபுமகதில.. (௨௯) 

கொககுசோ - மணம், எது சும வாள முஃர ரோடியா. ஒளியொருகதிய முக ததிலை 

யுடைய கோழிபபெணகள.. விள உடை ஆூயமைமார அழசகிம்யுடைய நாசண 

வாயபபறவையைபபபே னற ொொகலிவேய/டையவா. மிபாகாககினற ஏவீனுடைப பூலை 

மாராகிய Boys rant com yp fe ig ue er mamhi Di (x ௪) HUFLY - Que g Ba 

கெடுக்கபபடட கூறா, ாகழும்சாணட - ரொ தசாளாயுளள, (௨௫) போது 

வரா இவர் - போகினறவாசுய Yh 1 A BHT,



௧௬ திருத்தோண்டர் புரரணம். 

முன்ன மாஙகவா மொய்ம்முசை காண்மல 

சென்னை யாட்சொண்ட வீசனுக சேய்வன 
பன்ம லாரகொய்து செல்லப் பனிமல 

சனன மன்னவ ௬ஙகொண டகன்ழறபின் (௨௮) 

ஆதி மூததி யவன் நிற சோகஇயே 

மாசா மேன்மனம வைதசனை சென்புவி 

ரீது சோன்றியம மெல்லிய லாருடன 

சாத லினபங கலஈதணை வாயென (௨௪) 

கைக எஞ்சலி கூப்பிக சலங்கனான 

செயய சேவடி நீஙகுஞ சிறுமையேன 

மையன் மானுட மாயமயக கு.ம்வழி 

யைய னேதடுச தாண்டருள் செயயென (௨௮) 

௮௩௧ ணாசனதற்கருள செய்தப் 

னங்கை மாருட னமபிமந் றததிசை 

தங்கு தோற்றததி லின்புற்றுச் சாருமென 

றஙக வன்செய லெலலா மறைஈசனன் (௨௯) 

அந்த ணாளரு மாஙகது கேட்டவா 

பந்த மானுடப் பாற்படு சென்றிசை 

யிந்ச வான்றிசை யெட்டினு மேற்பட 

வரக புண்ணியம் யாசென மாதவன (௩௦) 

பொருவ ருந்தவச் சான்புலிக் காலனா 

மருமு ணியெரதை யர்சசிதது முள்ள து 

பெருமை சேர்பெரும் பற்றப் புலியூரென் 

ளொருமை யாளாவைப பாமபதி யோங்குமால (௩௧) 

அத்தி ருப்பது பின்னமை யாளுடை 

மெய்தச வசகொடி சாண விருப்புட 

னத்ச னீடிய வம்பலக சாடுமற் 

நித்தி ஐம்பெற லாக்திசை யெ.த்திசை (௩௨) 

பூதம் யாலையி னுள்ளலர் போதென 

“Cas மூலம் வெளிப்படு மேதினிக 
Ve Ab ype Choy apt Fok wr, ஆர வகு th alpen me 

(௨௬) மொயம்மூை - நெருககிய அருமபுாாள, ஏயவனவாம பனமலரை என 

ட்ட (௬௦) அந்கணைைரும - முனிவாகளும, மாசவன-௨ பமனனியமுனிவர். (௬௪) 

புலிசசாலனாம ருமானி எந்தை வியாககாபாகரெனனும எனதர்கதை, பெருமபற்ற 

புலியா - ஜனனளைஎகணட இனமாசசட்ம த சனனிடசதே பெருமபறறைவீளைககும புலி 

பூ. ஒருமையானா-ஒரு௮ழிபபடுததிய 2 அனமாகசாசள், னவப்பு - இடம, (௧௨) மெய் 

தீ. தவககொடி - செசாமலலலி
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காதன் மஙகை யிதய கமலமா 

மாசொ பாகனா ராஜா மலர்ந்தால். (௩௧ ) 

எம்பி ராட்டியில் வேழுல கின்றவ 

டம்மி சானைச தனித்சவத் தாலெய்தி 

கம்பை யாத்தில வழிபடு காஞ்சியென 

அம்பர் போற்றும பதிய முடையது (௩௪) 

சங்க ணாதனா நந்தி தவஞ்செய்து 

பொங்கு நீடரு ளெய்திய பொற்பு 

கங்கை வேணி மலரக, மன்னமலா 

செங்சை யாளரையாறுஈ இகழ்வது. (௩ ௫) 

தேச மெல்லாம விளக$ூய சென் றிசை 

மீசா சோணி புரசதட னெஙகணும 
பூச னைசகுப் பொருந்து மடமபல 

Cue ag Sens Qundan Ul m ane (௩௬) 

என்று மாமுனி வன்றொணடா செயகையை 

யன்று சொனன படியா லடியவா 

தொன்று சீர்சதிருக சொண்டத தொகை விரி 

யின்றெனாதர வாவிக இெயமபுகேன. (௩௭) 

மற்றி கறகுப் பதிகம்வன் ரொண்டாசாம 

பு.த்றி டகதெம புராண ரருளினாற் 

சொத்ற மெயத்திருத தொண்டத தொகையெனப் 

பெந்த நத்பதி ககதொழப் பெற்றதாம (௩௮) 

௮ர்ச மெய்ப்பதி கத்தடி யார்களை 

நந்த நாதனா ஈம்பியாண் டாகமபி 

புக்தி யாரப் புகன்ற வகையினால் 

வரத வாறு வழாம லியம்புவாம் (௩௯) 

உலக முயயவுஞ் சைவதின் ரோஙகவு 

மலஇல் சீர்கம்பி யாளூசரர் பாடிய 

நிலவு சொண்டர்தங கூட்ட கிறைக்துறை 

குலவு தண்புன ஞட்டணி கூறுவாம (#w) 

திநமலைச்சிறப்பு ழற்றிற்று 
ஆ. இருவிரு,ச்தம் - ௫௦, 

(௬௬) பூதம ஆனமாசசன வேலை பிரணவம மேதினிசசாகள மகடை- 
பூமிதேவி, (௬௫) மலா - வீச எனலமலா 46 6 Sn 5 1 Gasca ww, (௬௭) என 
ஆதீாவால் - எனவிருபபால, (௪௦) புனலநாடடணி - சோழகாட்டின சிறபபு,



௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவராய், மண் புனல் த காற்று 
என்னும் சாற்பூதஙகட்கும்முதலாய வெளிக்குமேலவராய், அதந்கும் ஆசார 
மான பிரூருஇக்கும் மேம்பட்டவராய், அப்பிரரு இக்கும் ஏதுவான கலா 
ரூபமாயுள்ளவரரய், ௮,தற்குங் காரணமான அசுத்தமாயைக்குங் கடந்த சுத்த 
வித்ரைக்கும் ௮திதமான விர்து தத்துவத் திலிருப்பவராய், ௮,தற்கும்அப்பாற் 
பட்ட சதாசிவலா ச தமான பராச,த்திச்காதாரமாயிருப்பவராய், அருவாய், உரு 
சசாய், அருவுருலராய், அவைகடந்ச அசண்டாகாரப் பிழம்பராய், தற்போ 
வவழியால் அறியப்படாதவராயுள்ள சிவபெருமான்,ஆன்மாக்கள்மீது வைத 

சுகைம்மாரற்ற பெருஙகருணையினாலே, பாலசந்திரன், கஙகை, கொன்றை 

மு.சலியனவிளஙகுஞ் சடாமுடியையும், ஒரு திருமுக சதையும், மூன்று இரு 
ககண்களையும், நான்கு இருககரஙகளையம், தெளிபளிஙகுவடி வையும, இரு 
இருவடிகளையும உடையராய், அும்புருகாரகர்களும், விஞ்சையர்களும் வீணா 
கானஞ்செய்து இசைபாட, பூதாகள் கானாவிதவாச்தியஙகளை முழசக, முனி 
பூஙகவர்கள் கரஙகளைச் சிரசின்மிதுவைத த, வேசவாககயஙகளை எடுச்தோச, 
உருத.இசர்கள், விட்டுணுககள், பிரமர்கள், இந்திராகள், ச்இரர்கள், சூரியா 

கள் மு.தலியவானோர்கள் வாய்புகைத்துச தத்தஙகுறைகளை முறையிட, நந்தி 
யெம்பெருமான் தஇிருககரதஇில பிரம்பைஏந்தி வாயில்காப்ப, எலலா உலகங 

களையீன்றுங சன்னியாய் விளஙகும் உமாசேவியா£ இடப்பாகத்தில்மிளிர 

வீற்றிருக்தருளுந் திருக்கயிலாய மலையானது இமயமலைக்குப் பககததிற் 
பொலிகின்ற 

அத்திருமலையின் அடிவாரத்திலே, துவாரகாபுரிவேக்சராய ஸ்ரீிரு 
ஷ்ணமூர்த்திககுச் சவ திகை்ஷசெய்தவரும், Pau gs 5» Anis சைவாசாநிய 
ரும், சிவபிரான் தஈசருளிய தஇருப்பாற்கடலையுண்டு வளர்ர்தவரும், வியாக்கிர 
பாதமுனிவரின் குமாரருமாகிய உபமன்னியுமகாமுனிவர் எண்ணிறந்தமுனி 
வர்களும், சவெயோகிகளுஞ் சூழ எழுந்தருளி இருக் சனர். அவ்வமையச்இல் 
ஆங்கேஆயிசஞ்சூரியர்களின் ஒளிபோலப் பேசொளியொன்று சோன் நிந்று. 
அதனைக்கண்ட அருர்தவமுனிவர்கள் *இதுஎன்ன ௮.இசயம்'' என்றார்கள் 
உடனே உபமன்னியுமகாமுனிவர் ௮ர்திவான் பிறையணிர்த ௮ண்ணலைச் 
சிந்தித், சங்கரனருளால் தென் இசையில் திருவவதாரஞ்செய்த வன்றொ 
ண்டப்பெருமான் கயிலையங்கரிக்கு எழுக்தருளுகின்றார் என்பதனை அறிக் 2, 
எழுது, இரண்டுகைகளையுஞ் சிரசின்மீது குவித்து, கண்களினின்றும் ஆன 
கச அருவிபெருக, ௮,ச்தசையை கோக்கிச்சென்றனர். அதுகாலை அவணி 
ருந்த முனிசிசேட்டர்கள் தங்களுக்குண்டாகிய 8யம்நீங்க, பாற்கடலையுண்ட 
பரமஞானியைப்பார்ச்து * மாமுணிலரே! பிறப்பிறப்பில்லாச் சவெபெரு 
மானையன்றிச சிறுதெய்வங்களை என்றும் வணங்காதநீர் இன்று இச்சோதி 

யைச்சண்டு வணங்கிெயதென்னை / ?? என்று வினவினர். உபமன்னியுமகா 
முனிவர் அ௮ம்முணிவர்களும், அவனியும், ௮மாரும், பிறரும் உய்ய மாதவர் 
சளைச் தருநோச்சஞ்செய்து, “ முனிவர்களே ! இச்சோ திரூபமாய் எழுக் 
தருளுசன்ற பெருமானார் ஈம்பியாரூரசென்னுக் திருராமமுடையலர் அவர் 
என்றுஞ் சிவபிரானை சிர்தையிலிரு சதுபவ.ராசலால், அவே. இறைவர்) 
இறைவசே அவர். காம்வணங்குர் தகுதியையடையவர். ?”? என்று திருவாய் 
மலர்ந்தருள, முூணிவர்கள் வியாச்சரபாதமுனிவர் புத்திரரைப்பணிர்து, 
* முனிவர் பெருமானே ! பேசொளிப்பிழம்பாெய நம்பியாரூரர் தவப் 
பெருமைகளைக் கேட்சகவிரும்புசன்றோம். தேவரீர்௮ருளிச் செய்யவேண் 
டும்!” என்று வேண்டினார்கள். ௮சைச்சேட்ட மாமுனிவர் ஆனக்தவாரிதியில் 
apis * முனிவர்களே ! கேளுங்கள்) கோடிசூரியப்பிரசாசமாய் எழுந்
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தருளுவோர் சிெவபெருமானுக்குப் பூமாலை தொடுத்துச்சாத்தலும், விபூதி 
பாத்திரக் தாங்குதலுமாயெ தஇருப்பணியைப் பூண்டிருஈதவர். MAT YG 
மைச் தஇிருப்பெயர் ஆலாலசுந்தரர். ௮ச்சுந்தரர் ஒர்காள் ௮ம்பிகாபதஇிககு 
மலர்கொய்யத் இருகந்தனவன த்துக்குச் சென்றனர், அ௮.துகாலை ஈம்மை 
அடிமையாகவுடைய பார்வதிதேவியாருக்குப் புட்பஙகொய்ய sets Bens, 
கமலினி என்னும் இரண்டு சேடியர்களும் ௮லவன த .இற்குப்போயிருந்தார 
கள். எவ்வுலகும் உய்ய, ஆலாலசுநதரர் ௮வர்கள்மிது மனசைர் செலுததி 
னர் அவர்சளும் அ௮ழகாமீது அசைகொண்டார்கள பின்னா ஒருவாறு 
மனதைமாற்றிப் புஷ்பஙகளைச் கொய் துகொண்டு ஆலாலசுந்தரர் சிவசர்நிதி 
யடைந்தனா ; ௮னிர்்இிதையும், கமலினியும் தேவிசஈ்கிதியை அடைந்தா£ 
கள் எள்ளுச்குள் எண்ணெயைப்போல எங்குஞ் சத்தியுடன் எழுந்தருளி 
யுள்ள எல்லாம்வல்ல இறைவா ஆலாலசுதசசை ௮ருள்விழியால் திருநோக 
சஞ்செய்து ரீ பெணகள்மேல் இசசைகொண்டபடியால, தென்திசை 
யிலே மானுடனாகப் பிறரது, அப்பெண்களுடன் புணர்கது, காமஇன்பச 
தை நகர்ந்து, மீண்டும் இஙகுவரககடவை" என்று ஆஞ்ஞாபிகதனா gens 
ககேட்ட அலாலசுந்தரா மனங்கலங்கிச் சிவபிரான் திருவடிகளில் லீழ்ஈது 
வணங்கி *இவமே! மானுடஞாய்ப்பிறந்து, மாயவலையிற்சிக்கி மய௩கும் 
பொழுது அடியேனைச் ததெசாட்கொஏளவேணடும்' என்றுவேண்ட, தட 
கருணைப் பெருஙகடலாகிய சங்கரரும் இசைந்தனர் பின்பு Rain crane) 
படியே அலாலசுஈதரா, ௮னிக்கிதை, கமலினி என்னும் இருபெருமாட்டி 
களுடன் தென்திசையில் இிருவவசாரஞ்செய்து, காமஇன்பதசை .நுகா 
5, இப்பொழுது பேசொளிப் பிழம்பாக எழுந்தருளிவருகின்றா ்? என்று 

அருளிச்செய்தார் 

அதுகேட்ட ௮ருமறைவலல முனிவர்கள் ௨பமனனிய முனிவரை 
கோகி  நலாலசுந்தரா ௮அவதாரஞ்செய்ச தென் இசையானது ௮ஷ்ட இசை 
களினுஞ் சறஈது மேம்பட்டுவிளஙகச செய்த புண்ணியம் யாது?” என்று 
வினவ, மாதவர், “முனிவர்களே! கண்டாலும, சொன்னாலும், சிஈஇசதாலும் 
மு.ததியளிககவல்ல சிதம்பரம், திருலாரூ, காஞ்€புரம், இருலையாறு, ச 
காழி முதலிய புண்ணியத்தலஙகளையுடைமையால், சென்திசை பிறதிசை 
களினுஞ் சிறந்தது?” என்றியம்பினர். 

இங்கனம் உபமனனியுமுூனிலா வன்ரொண்டர் வரலாற்றை முனிவர்க 
ஞககு௮ருளிச்செய்தபடியால்,யானும் எனக்குண்டாயபோலாவினால் திருக் 
தொண்டச் தொகையின் விரிவைக்சொல்லச் தொடஙதினேன் 25555 
தொண்டச் தொகையே இப்புசாணததிற்குப் பதிகமாம். அதன் உண்மை 
களை விளக்கும் ஈம்பியாண்டாஈமபி இருவந்தாஇியைத் தழுவி அடியவர்கள் 
வரலாற்றை விரிவாய் விளம்புகன்றேன்,



Bh ote OFF muy. 
~—-O- foe 

பாட்டியற் ந.ரிமுரை பயின்ற வெல்லையுட் 

கோட்டுயர் பனிவரைச் குன்றி னுசசயிந் 

சூட்டிய வளர்புலிச் சோழா காவிரி 

நாட்டியல் பதனையா னவில லுற்றனன் (௧) 

ஆதிமா தவமுனி யகததி யன்றரு 

 பூதீரீரச் கமண்டலம பொழிந்த காவிரி 

மாதர்மண மடஈதைபொன மாரபிற் ரூழ்ந்ததோ 

' சோதறீ£ நித்தில; சாம மொச்குமால (௨) 

சையமால் வரைபயி றலைமை சான்றது 

செய்யபூ மசட்குகற் செவிலி போன்றது 

வையகம் பல்லுயிர் வளர்சது சாடொறு 

முய்யவே சுரஈசளிக தூட்டு நீரது (௩) 

மாலினுச் திச்சுழி மலாதன் மேல்வருஞ் 

சால்பினாந் பலலுயி£ தரு.தன் மாணபினாற் 

கோலகற் குணடிகை தாஙகுக கொள்கையா 

போலுகான் முகனையும் பொன்னி மாகதி (=) 

இஙகக gupes Hers gus m 

பொஙகுவெண் டலைநுரை பொருஅ போதலா 

லெஙகணா யகன்முடி மிசைநின் றேயிழி 

கஙகையாம பொன்னியாங சன்னி நீத்தமே (௫) 

ஏண்ணநீள் வரைதர வர், மேன்மையா 

லெண்ணில்பே ரறககளும வளர்ககு மீகையா 

லண்ணல்பா கததையா ஞடைய காயகி 

யண்ணெ௫ுழ் கருணையி னொழுககம போன்றது (௯) 

வேறு, 

வம்பு லாமலா நீரால் வழிபட்டுச் 

செம்பொன் வாகரை யெண்ணில் சிவாலயசத் 

தெம்பி ரானை யிறைஞ்சலி னீர£ம்பொன்னி 
யும்பர் நாயகாச் கன்பரு மொக்குமால் (<r) 

(௪) கோடடு - சிகொகாள, புலி - புலிகசொடி (௨) பூதரீ£-பறிசுததமான ௪லம. 

மாதா-அழயெ, ச சுதில தாமம-மு.த துமாலை. (௬) செவிலி - வளாககுநதாய், (௪) ௨௧ 

இஈசுழி - மாஈகழி; (எலேடை) நாபிகசுமலம, பொனனி . காவிரி, (டு) கனனிர£ததம 

எனபத எனறும இடையருது செலஓுமபெறறியை விளககுசறது, கனனி - அழி 

வீனமை, (௯) Mewar sora அழிய சணெடசையமல். (௭) வமபுஉலா - 

வாஎனைகீசம, வா. ஈண்ட, ராம பொன்னி - குளிசசிபொருக்திய காவிரி,
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லாச நீர்குடை மங்கையர் கொக்சையிற் 

பூசு குஙகும மும்புனை சார்தமும் 

வீசு செண்டிரை மீதிழித் தோடுநீர் 
சேசு டைச்தெனி னுர்தெளி வில்லசே (௮) 

மாவி சைத்தெழுக் தாப்ப வரைசரு 

பூவிரித்த புதுமதப் பொங்கிட 

லாவி யிற்பொலி மாடு வளந்தரச் 

காவி ரிப்புனல் சாலபரச் சோஙகுமால. (௯) 

ஒண்டு றைததலை மாமத கூடுமிபாய் 

மண்டு நீரவய லுட்பு5 ௮ர்தெதிர் 

கொண்ட மள்ளா குரைத்சகை யோசையபோ 

யண்டர் வானச்தி னப்புறஞ் சாருமால் (௧௦) 

மாசா சாறு பறிப்பளர் மாட்டுயுஞ் 

ச நீண்முடி சேர்ப்பவா செய்கையு 

மோதை யாசசெய் யுழு ரொழுக்கமுங 
காதல் செய்வதோர் காட்சி மலிந்ததே (௧௧) 

உழுத சான்மிக வூறிச் தெளிதேதசே 

Dips செய்யினு ளிர்திரத தெய்வத் 

சொழுத சாறு நடுலார் தொகுதியே 

பழுதில் காவிரி சாட்டின் பரப்பெலாம (௧௨) 

வேறு 

மண்டுபுனல் பரந்தவயல் வளாமுதலின் சுருள்விரியக 
கண்டுழவர் பதஙகாட்டக் களைகளையு கடைசியர்க 

டண்டரஎஞ் சொரிபணில மிடறியிடை தளாக்சசைவா 

வண்டலையுக குழலலைய மடஈடையின் வரம்பணைவார் (௧௩) 

செங்குவளை பறிததணிவார் கருஙகுழன்மேற் சிறைணைடை 

யங்கைமலா களைக்கொடுகைச் தயல்வண்டும் வரவழைப்பா£ 

இங்கணுதல் வெயர்வரும்பச் சிறுமுறுவ றளவருமபப் 

பொஙகுமலர்ச் கமலத்தின் புதுமதுவாய் மடுத்தயர்வார். (௧௪) 

(௮) காசடை - சீராடும, தேசு வெண்மை4தம (௯) மா வண்டுகள. வனா 

தருபூ - மலைமீடததிருகது வருமமலாசள மது - தேன, வாவி- தடாகம, (6) 

சணாதத - தடடிய (௪௪) ஓதை.தா - ஒலிபொருஈதிய (௨) சால பைகசால, 

ரெய்ப?னுள - வயலகளில, (am) முதலி கெறபயீகளின, PIM - மூதழு 

பணிலம - ௪௪, (௧௪) Base wo பிறையொதத கெறறி தளவு - முலல்,



திருத்தோண்டர் புராணம். 

கரும்பல்ல நெல்லென்னக் சமுகல்ல கரும்பென்னச் 

சுரும்பல்லி குடைநீலத் அகளல்ல பகலெல்லா 

மரும்பல்ல முலையென்ன வமுதல்ல மொழியென்ன 

வரும்பல்லா யிரங்கடைச மடச்தையர்கள் வயலெல்லாம் (௧௫) 

கயல்பாய்பைந் தடநக்தூன் கழிந்தபெருங் கருங்குழிச. 

வியல்லாய்வெள் வளைத்தரள மலர்வேரி யுலைப்பெய்தங் 

கயலாமை யடுப்டேற்றி யரக்காம்ப னெருப்பூதும் 

வயன்மாசர் சிறுமகளிர் விளையாட்டு வரம்பெல்லாம் (ee) 
tf te, tim ay 

காடெல்லாங கழைக்கரும்பு காவெல்லா௩ குழைக்கரும்பு 

மாடெல்லாங் கருங்குவளை வயலெல்லா கெருங்குவளை 

கோடெல்லா மடவன்னங குளமெலலாங் கடலன்ன 

நாடெல்லா நீரராடு தனையொவ்வா ஈலமெல்லாம். (௧௭) 

வேறு 

- அலை பாய்பவ ரார்ப்புறு மோலமுள் 

"சோலை வாய்வண் டிரைச்செழு சும்மையு 

ஞால மோங்கிய கான்மறை யோதையும 

வேலை யோசையின் மிக்கு விரவுமால (௧௮) 

௮ன்ன மாடு மசன்றுறைப் பொய்கையித் 

ன்னு மேதி படியச் துதைஈ்தெழு் 

சன்னி வாளை கமூகன்மேற் பாய்வன 

மன்னு வான்மிசை வானவிற் போலுமால (44) 

காவி னிற்பயி லுங்களி வண்டினம 

வாவி யித்படிர் துண்ணு மலாமது 

மேவி யத்தட மீதெழப் பாய்கய 

ரவி யப்பொழி லிற்கனி சாடுமால (2.0) 

வேறு. 
ட ட டட பஸ்கி க ப ப ட வ ட்ட 

சாவிரீள் awe Cennas தின்னிக ரின்றி lag 
வாலிதாம் வெண்மை யுண்மைக் கருவினாம் வளத்த வாடச் 

சுல்மு.இர் பசலை கொண்டு சுருள்விரிச் சரனுச் சன்ப 
ராலின சிர் போல வலர்ர்தன சதிர்க ளெல்லாம். (௨௧) 

ர ய 

(௧௫) சுருமபு- வண்டு, கடைசி மடகதையர்கள - பளள ஸ்திரிகள, (௪௬) ஈஈது- 

சங்கு, குழி - பானை, வளைகுதாளம - cages ளீனற முகது, வேறி - தேன, (ser) 

கா - சோலை, மாடு - பககம, கோடு . சுடாசககரை, (௧௮) சுமமையம - ஒலியம, 

வேலை - சமுததிாம. (௧௯) மேதி - எருமை, (௨௧) சாலி - கெறபயிர், சூல - குருவு,
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பத்தியின் பால சாடுப் பரமனுக் சாளா மன்பர் 

SSSI DH RO CHS டலையினால் வணங்கு மாபோன் 

Gog ster பத்தி யின்பான் முதிர் தலை வணங்கி மற்றை 

வித்தசா சன்மை போல விளைந்தன சாலி யெல்லாம் (௨௨) 

அரிதரு செந்நெற் சூட்டி னடுச்சய வடுக்கல் சேர்ப்பார் 

பரிவுறச் சடிஈ்ச பன்மீன் படர்நெடுக குன்று செய்வார் 

சுரிவளை சொரிந்த முத்தின் சடர்ப்பெரும் பொருப்பு யர்ப்பார் 

விரிமலர்க் கற்றை வேரி பொழிக்திழி வெற்பு வைப்பார் (௨௩) 

சாலியின் கற்றை துற்ற கடவை முகடு சாய்த அக் 

காலிரும் பகடு போக்குக் கரும்பெரும் பாண்டி. லீட்ட 

மாலிய முூலின் கூட்ட மருவசைச் சமயச் சாசன் 

மேல்வலங் சொண்டு சூழுங காட்சியின் மிகச தன்றே (2 #) 

வைதெதரிர் தசற்றி யாற்றி மழைபெயன் மானச் தூற்றிச் 

செய்யபொற் குன்றும் Cag ஈவமணிச் சலம்பு மென்னக் 

கைவினை மள்ளர் லானங சரக்கவாக் கியகெற் குன்றான் 

மொய்வரை யுலகம் போலு முளரிரீ£ மருக வைப்பு (௨௫) 

௮ரசுகொள் சடன்க எாற்றி மிகுகிகொண் டறங்கள் பேணிப் 

பரவருங் கடவுட் போற்றிக் குரவரும் விருதும் பண்பின் 

விரவிய இளையுர் தாங்கி விளங்கெ குடிச ளோங்கி 

வரைபுரசை மாட நீடி மலர்ந்துள பதிக ளெங்கும். (௨௯) 

கரும்படு களம ராலைக் கமழ்ஈறும் புகையோ மாதர் 

சுரும்பெழ வலா லிட்ட தூபமோ பூப வேள்விப் 

பெரும்பெயர்ச் சாலை தோறும் பிறங்கெய புகையோ வானின் 

வருங்கரு முகிலோ சூழ்வ மாடமூக காவு மெககும் (௨௭) 

நாளிசே ரஞ்செ ருர்தி நறுமலர் ஈரக்த மெஙகுங் 

கோளிசா லந்த மாலங் குளிர்மலர்க் குரவ மெங்குந 

தானிரும் போந்து சந்து சண்மலர் காக மெங்கு 

நீளிலை வஞ்சி காஞ்சி நிறைமலர்க் கோஙக மெங்கும் (௨௮) 

(2%) 06 re, குனறு, பொருப்பு, வெறபு இவைகள் மலைககுபபெயாகள, (௨௪) 

வன-முசடு - மலையின் உச), பகடு - எருமை, பாண்டில எருது. ஈடடம - கூடடம, 

ஆலியமுகல ௮ரசைசனெறமேகம , ஆலககட்டிகளையுடைய மேகம எனிலும ஓககும. 

வனா சமயம - மலையின ௨௮9, (௨௫) வை - வைசசோல, (௨௬) ௮ரசுகொள்ஈடன - 

அ௮ரசன பெறவேண்டிய பாகம, இளையும - சறறததையும, (௨௭) களமா - மள்ளர், 

தூபமோ - புகையோ,. (௨௮) காளிகோம - தெனனமரக்கள், செருக்தி-ஹாவகைமரம; 

மணிததக்காளிககமபெயா, நாக்கம - கராதமாககள, கோளி - பூவா துகாய்க்கு மரக் 

கன், சாலம - சாமாவகள். தமாலம - பச்ரசில்மாககள், கூரவம - குராமாக்கள், 

போரது பனைமாங்கள், ஈது சநமனமாகுகள, நாகம - குககுமமரவ்கள்



௨௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சூ.தபா டலங்க ளெங்குஞ் சூழ்வழை ஞாழ லெங்குஞ் 

சாதிமா லதிக ளெஙகுர் சண்டளிர் ஈவற மெங்கு 

மா.சவி சரள மெ௩கும வகுளசண் பகங்க ளெங்கும் 

போதவிழ் சைதை யெஙகும் பூகபுன் னாக மெங்கும். (௨௯) 

மஙகல வினைக ளெங்கு மணஞ்செய்சம் பலைக ளெங்கும 

பங்கய வதன மெங்கும் பண்களின் மழலை யெஙகும் 

பொஙகொளிச் கலன்க ளெங்கும் பு.*மலாப் பக்ச செங்குஞ் 

செங்கயற் பழன மெங்குக் இருமக ஞறையு ளெங்கும் (௩.௦) 

மேகமுக் களிறு மெககும் வேதமுங் இடைய மெங்கும் 

யாகமுஞ் சடஙகு மெங்கு மின்பமு மகிழ்வு மெஙகும 

யோகமுர் தவமு மெங்கு மூசலு மறுகு மெஙகும் 

போகமும் பொலிவு மெங்கும் புண்ணிய முனிவ ரெஙகும் ௩௧) 

பண்டரு விபஞ்சி யெங்கும் பாசசெம பஞ்சி யெககும் 

வண்டறை குழல்க ளெங்கும் வளரிசைச் குழல்க ளெஙகுக் 

தொண்டர்த மிருக்கை யெஙகுஞ் சொல்லுவ இருக்சை யெஙகுர் 

சுண்டலை பலவு மெங்குர் தாதி பலவு மெங்கும் (௩௨) 

மாடுபோ ௪௧௩௧ ளெங்கும் வண்டுபேரி தகங்க ளெங்கும் 

பாடுமம் மனைக ளெங்கும் பயிலுமம் மனைச ளெங்கு 

நீடுகே தனஙக ளெங்கு நகிதிரிசே தனங்க ளெங்குர் 

தோடுசூழ் மாலை யெஙகுக் துணைவா்ரூழ் மாலை யெங்கும். (௩௩) 

வீதிகள் விழவி ளர்ப்பும் விரும்பினர் விருக்தி ஞர்ப்புஞ் 
சாதிக ணெறியிற் றப்பா தன்யரு மனையிற் றப்பா 

நீதிய புள்ளு மாவு நிலத.திருப் புள்ளு! மாவு 

மோதிய வெழுத்தா மஞ் “sonnet வரத்தா மஞ்சும். (௩௪) 

(௨௯) சூசும - மாமாகபன், பாடலம - பாதிரிமாகசள, வழை சுரபுனனை மாவ 

கள், ஞாழல - வைமாநசள., சாதி-சிறு-ணபசம மாலதி-மலலிகை, முலலை, வகுளம- 

மகிழமாகங்கள், கைதை - தாழைமாகாள (௬௰) வினைசள கொழிலாள் கமபைகள - 

ஒலிசள் கலனகள அபாணஙகள் பழனம - வயல் (ma) டையம - வேதமபயி 

லிடங்களும, (௬௨) லிபஞ்ச வீணை, (௬௯) போதகங்கள் - யாளைக்கனறுகள், போத 

௮ஃஙகள - மலரிடங்கள் மமனை - ுழகயவீடு அ௮மமனை - அமமானையெனனும 

ஒாலீளயாடடி, சேசனங்கள் சொடிசள, நகிகேதனங்கள - பொக்ிஷெசாலைகள், 

மாலை - பூமாலை, மால் - வரிசை (௬௩௪) புள்ளும மாவும-பறவைசளும விலக குசளும, 

மாவும லத! இருப்பு உள்ளும - இலகைகுமியும அஈகாடடில் வசிததலை ஈருமபுவள், 

உள்ளும ஆவும் எனப்பிரிக.துக சாமதேனு எனப சபாருள கூறுனருமுளா,



திருவாதர்ச்சிறப்பு, ௨௫ 

5தீறமிழ் வரைப்பி னோட்கு சாம்புகழ் இருகா டென்றும் 

பொற்றடர் சோசால் வையம் பொதுக்சடிக் இனிது சாக்குங் 

கொற்றவ னாபா யன்பொற் குடைநிழந் குளிர்வ சென்றான் 

மற்ற,சன் பெருமை ஈம்மால் வரம்புற விளம்ப லாமோ (௩௫) 

கிநநாட்டு சிறப்பு ற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௮௫. 
90540 

இ re F Me ட ர வா ரூ ர் 2 tJ LJ. 

ட ட ண ( #¢ ) 

சொன்ன நகாட்டிடைத சொன்மையின் .அஇி௪௧.த 

| மன்னு மாமல ராளவழி பட்டது 

வன்னி யாறு மதிபொதி செஞ்சடைச் 

சென்னி யாரதிரு வாளூர்ச் இருககர் (௧) 

வேச வோசையும வீணையி னோசையுஞ் 

சோதி வானவலா தோததிர வோசையு 

மாத சாடன் மணிமுழ வோசையுங 

த வோசையு மாயக்கிளா வுற்றதே (௨) 

பல்லி யஙகள பரந்த வொலியுடன் 

செலவ வீதிச் செழுமணிக சேரொலி 

மல்லல யானை யொலியுடன் மாவொவி 

யெல்லை யின்றி யெழுந்துள வெங்கணும் (௩) 

மாட மாளிகை குளிகை மண்டபங 

கூட சாலைகள் கோபுரர் தெற்றிகள் 

நீடு சாளர நீடரங-கெஙகளும் 

ஆடன் மாச ரணிசிலம் பார்ப்பன (௪) 

அங்கு ரைச்கென் னளவப் ப இயிலார் 

தஙகண் மாளிகை யின்னொன்று சம்புவின் 

பங்க னாடிருச் சேடிப் பாரவையா 

மங்கை யாசவ தாசஞ்செய் மாளிகை, (௫) 

(௬௫) ஆமோ எனபதில ஓசாரம எதிமறைப பொருளிலவக ௪3, (௧) மலா£ள - 

இலச(கமிசேவி, வனனி - வனனிபபததிரம (௬) பலலியககள பலவகை வாத்தியவ 

கள், மலலல் - வளமை. மா - கதிரை, (௪) சூளிகை - செயகுனறு , சாமனை, தெற்றி 

கள் - திண்ணைகள் சாளரம - என்னல்கள், ராக்கு - எபைகன், (இ) சமபுவின பகடி 

னான - புயாவதி தேவியா. 

4



2h திருத்தோண்டர் புராணம். 

படர்க்த பேசொளிப் பன்மணி S Buns 

இடர்ச வேனமு மன்னமுக் தேடுவார் 

சொடர்ர்து கொண்டவன் ரொண்டர்ச்குத் தூ.துபோய 

நடந்த செந்தா மரையடி நாறுமால், (௬) 

செங்கண் மாதர் தெருவிற் றெளித்சசெங் 

குங்கு மத்தின் குழம்பை யவர்குழுற் 
பொங்கு கோதையிற் பூச்துகள் வீழ்ச் துடன் 

௮ஙசண் மேவி யளறு புலாத்துமால் (௭) 

உள்ள மாருரு காதல ரூர்விடை 

வள்ள லார்.திரு வாரூர் மருங்கெலாச் 

தெள்ளு மோசைத் திருப்பதி கங்கள்பைய 

இள்ளை பாடுவ கேட்பன பூவைகள் (௮) 

விளச்ச ம/ிகக கலன்கள் விரவலாற் 

௮ளச்சில் பேரொலி யாதற்றுன்னு பண்டஙகள 

வளத்தொடும்பல வாறு மடுத்தலால 

அளச்கர் போன்றன வாவண வீதிகள் (௯) 

ஆச ணங்களெ யல்ல மறுகடை 

வார ணக்களு மாறி முழங்குமால் 

சர/ணஙூய தேவர்க ளேயலாற் 

ரோச ணங்களிற் ருமமுஞ் சூழுமால் (௧௦) 

தாழ்ச்ச வேணியர் சைவர் சபோசனா 

வாழ்ந்த சிர்சை முனிவர் மறையவர் 

வீழ்க்ச வின்பச் துறையுள் விரவுவார் 

குழ்கச பல்வே நிடத்ததச் சொன்னகர் (௧௧) 

நிலம கட்கழ கார்.திரு நீணுதந் 

றிலக மொப்பது செம்பியர் வாழ்பதி 

மலர்ம கட்குவண் டாமரை போன்மலர்ச் 

திலஇல் சீர்த்திரு வாரூர் விளங்குமால் (௧௨) 

௮ன்ன தொன்னக ருக்கர சாயினான் 

றுன்னு செஙகதி ரோன்வழிச் தோன் நினான் 

(எ) ௮ளறு - குழை சேறறை புலாகுதும - உலா ஈசெயயும, (௮ தெள்ளும - 

இனிய. பூவைகள் - நாகணவாயப பறவை, (௯) விரவலால - முகருககியுளள தால, 

துனகஓல - நிங்காத, (2) மறுகை - தெருவினிடதது, வாரணகுகளும - யானைஎ 

ஞும். தாமமும - மாலைகளும, (௧௧) வேணியா-சடையா, இனபக.ுமை - இலலமம, 
(௪௨) லுதல்-நெற்றி, திலகம் - மிபொட்மி, செமபியா - சோழாகள,



திருவாருர்ச்சிறப்பு. ௨௭ 

மன்னு ரா பாயன் வழிழமுதன் 
மின்னு மாமணிப் பூண்மனு வேர்தனே (௧௩) 

மண்ணில் வாழ்தரு மன்னுயிர் கட்கெலாக 

கண்ணு மாவியு மாம்பெருங காவலான் 

விண்ணு ளார்ம௫ழ் வெய்திட வேள்விகள 

யெண்ணி லாதன மாண வியற்றினான். (௧௪) 

கொற்ற வாழி குவலயஞ் சூழ்ந்திடச் 

சுற்று மன்னர் திறைகடை gps Ste 

செற்ற நீக்கி செம்மையின் மெய்ம்மனுப் 

பெற்ற நீதியு£ தன்பெய ராக்கினான் (௧௫) 

பொங்கு மாமறைப் புற்றிட௩, கொண்டவா 

எங்கு மாகி யிருந்தவர் பூசனைக 

கஙகண் வேண்டு நிபக்சமா ராய்ர்துளான் 

துங்க வாகமஞ் சொன்ன முறைமையால் (௧௪) 

வேறு, 

௮றம்பொரு ளின்ப மான வறகெறி வழாமற் புலலி 

மறங்கடிஈ தரசர் போற்ற வையகங காக்கு காளிறி 

இறந்தகற் றவத்தாற் றேவி திருமணி வயிற்று மைக்சன் 

பிதக்தன னுலகம் போற்றப் பேரரிச் குருளை யன்னான் (௧௭) 

தவமுயன் நரிதிற் பெற்ற தனியிளங் குமா னாளுஞ் 

இவமுயன் றடையுக் தெய்வக் கலைபல இருந்த வோக் 

சவனவெம் புரவி யானை தேர்படைச் தொழில்கள் கற்றுப் 

பலமுயன் றதுவும் பே2ற யெனவரும் பண்பின் மிக்கான். (௧௮) 

அ௮ளவிரொல கலைசண் முற்றி யரும்பெறற் றஈதை மகக 

வுளமூழ் காதல கூர வோங்கயெ குணததா னீடி 

யிள௨ச சென்னுர் சன்மை யெய்து,தற் கணிய னாக 

வளரிளம் பரிதி போன்று வாழுகா ளொருகாண் மைந்தன், (௧௧) 

(௧௪) மாண - பொருந்த. (௪௫) ஆழி - ஆருஞாஈஃகாம, திறை - அரசினற 
செ.றறம-கோபம ,) பகைமை. மெயமமனு எனற, சூரியபுததானாய வைவர்சுவதம 

னுவை; ௮வாசெய்தநிதி யாவது மனுதூல, (௧௬) சிபஈதம : படி.க்சரம, (௧௪) அரிக் 
குருளை - சில்கசகுடடி. (க) சிவமுயனறு - கனமையைமுய ற்சி, து, (பாசிலகனஈ 

சிந்தித் து எனபாருமுளா) கவனவெமபாலி - வேசமாகப பாய வகதினா, பவழுயனற2 

வம - மாலு _தேகங்கொண்டதும, (௧௯) அணியனாகி - சமீபி*தவனய், பரிதி - 

சூரியன்,



௨௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இங்கள்வெண் கவிகை மன்னன் நிருவளா கோயி னின்று 

மஙகுறோய் மாட வீ.தி மன்னிஎங் குமரர் சூழச் 

கொங்கலர் மாலை சாழ்ர்ச குங்குமய குலவு தோளான் 

பொங்கிய தானை சூழச் தேர்மிசைப் பொலிந்த போகதான் (௨௦) 

பரசுவர் தியாமுன் சூதர் மாகத சொருபாந் பாங்கர் 

விசைஈறுங குழலார் சஈதும் வெள்வளை யொருபான் மிகக 

மூசசொடு சங்க மார்ப்ப முழங்கொலி யொருபால் வென்றி 

யரசிள௩ குமரன் போது மணிமணி மாட வீதி (௨௧) 

தணிப்பெருக தருமக் தானோ தயாவின்றித கானை மன்னன் 

பனிப்பில்சிந் தையினி லுண்மைப் பான்மைசோ இத்தா லென்ன 

மனித்சாசன் வரவு காணா வண்ணமோ வண்ண ஈல்லான் 

புனிற்றிளங் சன்று தள்ளிப் போகதசம மறுகி லூடே (௨௨) 

அம்புனிற் ராவின் கன்றோ ரபாயசதி னூடு போ 

செம்பொனின் நோக்கான் மீது விசையினற் செலலப் பட்டே 

WD னடையக கண்டக குருகுகா யலமக மேதோடி 

QandO மலறுஞூ சோரு மெய்சரடுக குற்று வீழும. (௨௩) 

மற்றது சுண்டு மைக்தன வ௩தஇக கபாய மென்று 

சொற்றடு மாறி கெஞ்சிற் றயருழா தறிவ ழிகது 

பெற்றமுங சன்று மின்றெனுணாவெனும பெருமை மாளச 

செற்றவென் செய்கே னென்று தெரினின் றிழிக்து வீழ்ந்தான் () 

gor g@u ராவை நோககி யாருயிர் பதைததுச சோரு 

நிலமிசைச் சன்றை நோக்கி Oso sits Dros Doe 

மலர்தலை யுலகங) காக்கு மனுவெனு மெனசகோ மானுகச் 

குலகிலிப் பழிவச் செயதப் பிறகதவா வொருவ னென்பான். (௨௫) 

வந்சவிப் பழியை மாற்றும் வகையினை மறைழால் வாய்மை 

யர்தணர் விதிசத வாற்றா லாற்றுவ தறமே யாஇல் 

எந்சைமீ சறியா முன்ன மியற்றுவ னென்று மைந்தன் 

திந்தைவெர் அயரர் தீர்ப்பான் றிருமறை யவர்முன் சென்றான் () 

(௨௰) கவிகை - சடை., மகமலோோய - மேசததையளாவும, கொக்குுலா - 

வாசனை வீசும, தானை சேனை, (௨௩) வரதியா - மகுாலப பாகசளைப பாடிச செலபவா , 

சூதா - WATT aver FO) KEM A) ©) #7... Da gy பிலே ழபபுவமால 5 தம, பிரவி_ஙகளினலும 

பாடுவோ. மாசமா - ாசா வீரகசசதப புசகழகது பாடுவோ, (௨௨) பனிபபு இல - நடு 

க்சமிலலாக, எலியாக, பானமை - சகுணககசை, தன பச, புனிறு - சனறணிமை, 

சூதக, (௨௯) 2 மபரின டைய - இறசக (௨௪) பெறறமும - பசுவும, (௨௫) பிற 

குசவாறு எனபத பிறநகவா என a Heo V0 g! Sor Mp,



திருவாதர்ச்சிறப்பு, 2d 

தன்னுயிர்ச் சன்று வீயத தளரச்தவா தரியா தாகி 

முூன்னெருப் புயிர்த்து விம்மி! முகத்தினிற் கண்ணீர வார 

மன்னுயிர் காக்குஞ் செஙகோன் மனுவின்பொறழ் கோயில் வாயித் 

பொன்னணி மணியைச் சென்று கோட்டினாற் புடைத்த சன்றே.() 

பழிப்பறை முழககோ வார்க்கும் பாவதஇி னொலியோ வெந்தன் 

வழிசஇரு மைஈத னாவி கொளவரு மறலி யூர்இக 

கழுத்தணி மணியி ஞாப்போ வென்ன ததன் கடைமுன் கேளாச 

செழிசதெழு மோசை மன்னன் செவிப்புலம் புக்க போது (௨௮) 

ஆகக கேட்ட வேஈத னரியணை யிழிர்து போந்து 

பூஙகொடி வாயி னண்ணக காவல ரெதிரே போற்றி 

யீங்கிதோர் பசுவர் தெய்தி யிறைவகின் கொற்றவாயிற் 

ஹாஙதிய மணியைக கோட்டாற் றுளககிய தென்று சொன்னா () 

மன்னவ னதனைக கேளா வருஈஇிய பசுவை Caras) 

யென்னிதற் குற்ற தென்பா னமைசசரை யிகழ்ஈது கோஃக 

முன்னுற நிகழ்ஈக வெலலா மறிஈதுளான் முதிர்க்க கேள்விகு 

சொன்னெறி யமைச்சன் மன்னன் முளிணை சொழு௮அசொலவான் 

வளவநின் புசல்ல னாஙகோர மணிநெடுக தோமே லேறி 

யளவிறோத சானை சூழ ௨ரசுலார் தெருவிற் போஙகா 

லிளையவான் கன்று தோககா லிடைப்புகுக் இறக்சு தாகத 

தளர்வுறு wigs aig விளைதததிச் தனமை யென்றான் (௩௧) 

அவ்வுரை கேட்ட வேகத னாவுறு அயர மெய்தி 

வெவ்விடஈ தசலைசககொண்் டாற்போல வேசனை யகது மிக்க 

இவவினை விளைந்த வாறென் நிடரு.று மிரஙகு மேங்குஞ் 

செல்விசென் செங்கோ லென்னுச் தெருமருக் செளியுக தேரான 

மன்னுயி புரகது வையம் பொதுககடிர் தறததி னீடு 

மென்னெறி ஈன்றா லென்னு மென்செய்தாற் நீரு மென்னுக 

தன்னிளங கன்று காணாச் தாயமுகங கண்டு சோரு 

மந்தநிலை யரச னுற்ற துயரமோ சளவிற் தன்றால் (௩௩) 

(உளு லய இறச, செருப்பு உமத து - கெருபபேடிம்படியா “ப பெருமூசசு 

லிட்டு, சோடடினால புடைதக த - சொமமினாக அடிசுசது.. (௨௮) மறலி ஊாதி 

பமன வாரனமாகய எருமைககடா. (௨௯) அரியணை இழிநத। - சிங்காசனதன தவிட்டு 

இறக, பூஙகொழு-போலிலீமேயு/டைய சொழடு, பல்ல ச பூகாளை யெழுதியளள கொடி 

எனினும ஒசசம, சாவலா-வாயிலகாபபோ, துளககியது-௮ுசைததது (௬௰) அமைச 

சனா - மந்திரிகளை (௬௧) வகா - சோழனே (௬௨) செவ்விது - அழசாயிருச றத, 

தெருமரும - கலங்கவா£. (௬௯) போதுககடிந்து - பகைவாகளுகசப பொழுவா ul 5 

தலினினறுமகிகசத தளகாசக



mid திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு 

மஈதிரிக ளதுகண்டு மன்னவனை யடிவணங9ச 

சிர்தைதளர்ச் தருளுலது மற்றிதற்குச் தீர்வன்றால் 

கொக்சலர்தா மைர்தனைமுன் கோவசைசெய் தாரககுமறை 

யக்தணர்கள் விதிசகமுறை வழிநிறுதத லறமென்ருா. (௩௪) 

வழக்சென்று நீர்மொழிர்தான் மற்ற,து.தான் வலிப்பட்டுக 

குழக்கன்றை யிழகதலறுங் கோவுறுகோய் மருந்தாமோ 

இழக்கன்ெறேன் மைந்தனையென் றெலலீருஞ சொலலியவிச 

சழக்சன்று நானிசைகதாந் றருமந்தான் சலியாசோ (௩௫) 

மாநிலஙகா வலனாவான் மன்னுயிர்சாக குஙகாலைத 

சானதனுக் இடையூறு தன்னாற்றன பாிசனத்தால் 

ஊன மிகு பகை சதிறத்தாற் கள்வரா லுயிர்தம்மால 

. ஆனபய மைந்துர்தீர்த தறஙகாப்பா னலலனோ (௧.௬) 

என்மகன்செய் பாதகததுச் இருந்தவஙகள் செயவிசைஈதே 

யன்னியனோ ருயிர்கொன்றா லவனைக்கொல் வேனானாற் 

ரொன்மனுநாற் ரொடைமனுவாற் றுடைப்புண்ட செனும்வா சதை 

மன்னுலகிற் பெறமொழிக்தீர மக்நிரிகள் வழச்கென்றான் (nor) 

என்ற.ரா னிகழ்ந்துரைப்ப வெதாநின்ற மதியமைசசர் 

நின்றகெறி வுலகின்க ணிதுபோனமுன் ஸிகழ்க்க தாற் 

பொன்றுவிததன் மரபன்று மறைமொழிந்த வறமபுரித 

ரென்றுதொடு நெறியன்றோ தொன்னிலஙகா வலவென்னுா.(௩ ௮) 

அல்வண்ணக தொழுஅசைசச வமைசசர்களை முகநோக்இ 

மெய்வண்ணக் தெரிஈதுணர்ச்த மனுவென்னுக திறலவேக்தன 

இவ்வணணம பழுதுரசைததீ ரென்றெரியி னிடை த2தாய்ஈத 

செவ்வணணக கமலம்போன் முகம்புலாகது செயிர்ததுரைப்பான 

அ௮வ்வுரையில வருகெறிக ளவைநிற்க வறகெறியின 

செவவியவுண் மைததிறநீ£ சிர்சைசெயா தஅரைகளெ நீர 

எவவுலகி லெப்பெற்ற மிப்பெற்றிச் தாமடரால 

வெவ்வுயிரத்துச் கதறிமணி யெறிகதவிமுர் ததுவிளம்பீர. (#0) 

போத்றிசைததுப் புரக்தரன்மா லயன்முதலோர் புகழ் திறைஞ்ச 

வீற்றிருர்த பெருமானார் மேவியுறை திருவாரூர்த் 

(௬௯) இரவு - பரிகாம, கொகரது அலாதரா - சொத துசகளையுடைய பூமாலை 

(௬௫) குழச்கனறை - இளங்கனறை (௬௭) துடைபபுண்டது - செட்டது, அழி 

தீன... (௬௮) பொனறுளிததசல் - இறசகம் செய்தல் (௬௯) எரியினிடை - நெருபபி 
oh sg புலாநது - வாடி செமீரதது - கோபிதது. (௪௰) எபபெறறம் - எந்தப 

பசு, வெவ்ஏயிரதழு: - பெருமூச்சுவிட்டு, எறிந்து - அடிதது,



திருவாதர்ச்சிறப்பு. ௩௧ 

தோற்றமுடை யுயிர்சொன்றா னாதலினாற் ௮ணிபொருடான் 

ஆத்றவுமற் றவற்கொல்லு மஹு2வயா மெனநினைமின். (a) 

எனமொழிரஈ் மற்றிகனுச் னியி தவே செயலிவ்வான் 

மனமழியுந் தயரகற்ற மாட்டாதேன் வருந்துமிது 

தனதுறுபே ரிடர்யானுர் தாஙகுவதே கருமமென 

அனகனரும் பொருடுணிச்சா னமைச்சருமஞ் சனெரசன்றார். (௪௨) 

மன்னவன் றன் மைந்தனையங சழைத்தொருமர் இரிதன்னை 

முன்னிவனை யவ்வீதி முரண்டேர்ச்சா லூர்கவென 

அன்னவனு மதுசெய்யா சகன்றுகன்னா ருயிர் தறப்பத 

தன்னுடைய குலமகனைத் சான்கொண்டு மறுகணைர்தான் (௪௩) 

ஒருமைந்தன் ஈன்குலக சச குள்ளானென் பலுமுணாரான் 

ஐருமக்கன் வழிசசெல்கை கடனென்று சன்மைகசன் 

மருமக்தன் றேராழி யுறவூர்ச்தான் மனுவேக்கன் 
அருமந்த வரசாட்சி யரிதோமற் ஜெளிதோதான் (௪௪) 

சண்ணளிவெண் குடைவேகதன் செயல்கண்டு தரியாது 

மண்ணவர்சண் மழைபொழிக்தார் வானவர்பூ மழைசொரிக்சார் 

அ௮ண்ணலவன் சண்ணெதிசே யணிவீகி மழவிடைமேல் 

விண்ணவர்ச டொழகின்றான் வீ.திவிடங் சப்பெருமான் (௪௫) 

சடைமருஙகி லிளம்பிறையுக் சனிவிழிக்குர் இரு நூதலும் 
இடமருஙக லுமையாளு மெம்மருஙகும் பூதகணம் 

புடைகெருஙகும் பெழுமையுமுன் சண்டரசன் போத்றிசைப்ப 
விடைமருவும் பெருமானும் விறல்வேர்சற் கருள்கொடுததான். () 

அந்நிலையே யுயிர்பிரிந்த வான்கனறு மவ்வரசன் 

மன்னுரிமைத் தணனிச்சன்று மர்திரியு முடனெழலும் 

.. இன்னபரி சானானென் தறிர்திவன் வே தலும்யார்க்கு 

முன்னவனே, முன்னின்ருன் முடியாக பொருளுளதோ. (௪௪) 

(௪௯) வீறசிருக்த - (கயிலையில) எீற்றிருக சருளும (௪௨) இவ்வான - இபபச 

aon னரும - ௮மமனுமிதிச்சோழரும, (௪௯) உயிதுதபப உமினாமிட, மறுகு 

தெருவு. (௪௪) ஈருமநதன அழிம்ரொல்சை : அமத னவழியே நடபபது மருமம - 

ஊாபு. தழிஉற - +360 மிபாருந்த, அருமகக - தேவாமுததமைபபோலும (௪இ) 

அளி - இருபை, மண்ணவா - சிலவு தசரா கண்மழை பொழிககாா கண்ணிரைச் 

மிசாரிககாகள் gence ௮வன - பெருமையிற றெக்தசோழன, மழவிடை + 

இளமையுடைய இடபம, விடலகப பெருமான - உளிபடாச கடவுள, வீதிலிடங்கப 

பெருமானாய ௮ணணல எனககூட்டியுரைபபினும பொருகதும (௪௭) அகிலையே - 

காடசிகொடுககபொழுசே. சனிககனறும பபற்ற புதலவலும, முனனவனே - 

சிவபிரானே



௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அடிபணிந்த இருமகனை யாகமுற வெடுத்தணைத து 

நெடி *ம௫ூழ்ச் தருர். துயர ரீங்கனா னிலவேர்சன் 
மடிசரர்து பொழிதிம்பால் வருங்கன்று மூழ்க துண்டு 

படிரனைய வரும்பசுவும் பருவரனீங் யெ சன்றே (௪௮) 

பொன் றயங்கு மதிலாளூர்ப் பூங்கோயி லமர்ர்தபிசான் 

வென்றிமனு வேந்தனுக்கு வீதியிலே யருள்கொடுத்துச் 

சென்றருளும் பெருங்கருணைச் இறங்கண்டு தன்னடியார்க் 

கென்றுமெளி வரும்பெருமை யேழுலகு மெடுச்சேத்தும். (௪௯) 

இனையவசை யறகெறியி லெண்ணிறச்தோர்ச் கருள்புரிக் து 

முனைவரவர் மகிழ்ர்தருளப் பெற்றுடைய மூ தூர்மேந் 

புனையுமுரை ஈம்மளவிற் புசலலார் சுசைமையதோ 
அனையதனுக் கசமலரா மறவனார் புய கோயில் (௫௦) 

திநவாநர்ச்சிறப்பு பற்றற்று. 

ஆ. இருவிருசகம - ௪௩௫ 

909௦-௨ 

அகசதியமுனிவருடைய கமண்டலததினின்றும் ஈதியுருவாகப் பெருக் 

கெடுத்து வெளிவர்த புண்ணியதாததமாகிய காவிரிகதியையுடைய சோழ 
நாட்டிலே, பழமையில மிகச சாயும், இலககுமியினால் பூகெகப்பட்டதாயும், 
சூரியகுல மன்னாகளாய சோழவேக தாகளுக்குரிய இசாஜதாணனியாயும 

உள்ளது இருவாரூாஎன்னுச் தருஈகரம அததிருககருககு அரசரும், ௮ஈபா 
யச்சோழமகாராஜாவின் குவத்திற்கு முதலவருமாகய மலுநீதிகண்ட 
சோழர்என்னு£ இருப்பெயருடைய தா மன்னர்பெருமான் இருக்தனர் 

அவர் எல்லாவுயிரகட்கும் கண்ணும் உயிரும்போன்றவர்) சேவர்கள் மூழும் 
படியாகப் பலயாகங்களைச செய்தவர்) வன்மீகப் பெருமாஞார்ச்குப் பூசை 

மு. தலியனவற்றைச் சிவாகமவிஇப்படி நடத்துபவா 

அவ்வரசர்கோமான் நீ.தியரசியற்றுகாளிலே, ௮வர்ச்சோர் பெருந்தவப் 
புதல்வன் பிறர்தனன் அவன் பல கலைஞானஙகளையும், வேசவேதாச்த ஞான 
நகளையும த.தியுணார்த, குதிரை யேற்றம், யானை யேற்றம், தேரூர்தல், 
வில்விச்தை முதலியவைகளினும் பயின்று, அரசளம் பருவச்சை யடை 

யும் பக்குவத்சை யுடையனாய் வாழுங்கால், ஐர்சாள் ௮ரண்மனையினின்றும் 
இசாஜகுமாரர்களும், சேனைகளுஈ தன்னைச்குழ்ந்துவாத தேரிவேறிப் பவனி 
வந்தான் அச்சமையத்தில் ஒருபசுவின் இளங்கன்றானது துள்ளி யோடி 
அச்தோர்ச் சச்காததினடியில் அகப்பட்டு இறந்தது. அக்கன்றின் தாய்ப்பசு 

நிகழ்க்சதைக்கண்டு, அவ்விடச்இிற்கு ஒடிவந்து, மனங்கலங்இ, அலறி, சோர் 
bg, 008, €ழேவிமுக்சது, ௮துகண்ட ௮ரசிளஙகுமானும் வாய்தமொ றி, 
அறிவழிர்து, OC siete on கழேவிழுக்து, தாய்ப்பசுவைப்பார்த்துச் சோர் 
வான் ) கன்றைப்பார்தீதுச் கண்ணீர்விடுவான் ; 4 நீதியரசியற்றி மனுஎன் 

(௪௮) ஆகமஉற - மாபிறபொருக்க. படி - பூமி, பருவரல் - துனபம, (௫௦) 

முனைவர் - சவபெருமான, மூதா - பழய திருவா ரா. Dy] BI CONT = BIN GOT , பூங்கோயில் ஒ 

கமலாலபம ) Bajaur apr ஆலய § Ror திருபபெயா



திருவாகுர்ச்சிறப்பு. ௩௩ 

னும் காமச்தைச்தாங்கும் என் சந்சைக்கு Qs sensu பழி Flos MA SF HOST 
யான் பிள்ளையாய்ப் பிறஈ்தேன் என்று வருர்.துவான் “இப்பெரும்பாவச் 
இற்குப் பிராயச்சித்தம் உளதாயின், என் தந்தை அறியுமுன்னமே அர்.தணர் 
களைக்கொண்டு, அவா விதிசகும்வண்ணம் செய். துகொள்ளல் வேண்டும்”! 
என்று உன்னி பிராமணர்களிடததிற்குச சென்றான் 

கன்றை இழச்சபசு பெருமூச்சுவிட்டு, முகத்தில் கண்ணீர் சாசைசாசை 
யாயொழுச, மன்னாயிர்களைச் சன்னுமிர்போற் காசகும் மனுச்சோழ மன்ன 
வரின் ௮சமனைக்குசசென்று, அம்மனைலாயிலில கட்டியிருந்த ஆராய்ச்சி 
மணியைத் சன்கொம்பினால் அடித்சது அம்மணி யோசையைக்கேட்ட 
மன்னர்கோமான் சஙகாசனச்சை விட்டிழிகத, வாயிலையடைச்சனர். அங 
இருந்த காவலாளர்கள் வணங௫ “ காயக மே! இஙகே ஒர்பசு ஆராய்ச்சிமணி 
யையடிதச்தது ? என்று சொன்னார்கள் அரசன் 4 இப்பசுவிற்கு நோந்த 
இடைபூறென்னை 2? என்றுகோபித்து மஈதிரிமார்களை கோகக, அவர்க 
ளுள் ஒருவர் *கருணைச்கோவே! தேவரீ£ திருப்புசல்வன் தேரேறி 
வீ.தியிற் சென்றகாலை, இகசோவின்சன்று சேர்ச்சக்கரத்தின் கழ்ப்பட்டு 
இன்னுயிர் துறந்தது. ௮சன் தாயாகிய இப்பசு இங்குவந்து மணியையடி த் 
த்து? என்று கூறினார் அதைக்கேட்ட சோழமகாரசாறஜர் இடிகேட்ட சாப் 
பம்போல் மனநடு௩௫, என் ௮ரசாட்சிமுறை ஈன்ராயிருககின் றத”? என்பார்) 
“என்ன பரிகாசனு செய்தால் இப்பழிநீஙகும்'” என்பரா) பசுவைப்பார்த்து 
ஏங்குவார்; இரஙகுவார் இ௩ஙனமச் துயரமுறும்வேரதசை மந்தஇரிகள்பார்க்து, 
் அரசே! én சிர்சைசளாரவது Quuffeeu uflsrsorarg. Cagmaten 
uy 60m பிராமணர்களைச்கொண்டு பிராயச்சிச்கஞ் செய்வதே நீதி என் 
றார்கள் அதற்கு அரசர் * அமைச்சர்களே ! நீஙகள் கூ.றும்பிராயச்சித்தம் 
சன்றையிழக்தலறும் இப்பசவின்கோய்க்கு மருக் சாமோ * நான் என்னொரு 
புசலவனை இழகஇின்றேன் உஙகள் வார்ச்சைக்கு கான் இசைச்சேேனாயின், 
தருமசேவதை சலியாதோ ? உயிகளுக்குச் சன்னாலாவது, பரிசனஙகளா 
லாவது, பகைவாகளாலாவது, கள்வர்களாலாவது, பிறவுயிர்களாலாவது 
விளையும் 8 பயச்தையுந்தாத்து, அறச்தைக காப்பவனன்றரோ reer 
என்புதீதிரன்பொருட்டு கான் பிராயச்சித்சஞ் செய்யவுடன் பட்டு, அண்ணிய 
ஷனொருவன் ஒருயிரைககொன்றால், அவனைக்கொலை செய்வேளாயின், பூர்வச் 

லே மனுஎன் பவர்செய்,த நீதிநாலவிதி மனுஎன்னுஞ் சோழனால் நீக்கப் 
பட்டது என்னும பழிமொழிஉலக த்தில் என்றும் வழங்காதோ. மந்.இரிகள் 

வழக்கப்படி. மொழிந்திர்கள் ? என்று இயம்பினா. மந்திரிகள் மன்ன 
சைப்பார்தமு. * இதுபோல முன்னும் நிகழ்ந்துள்ளது ) இத காரணமாகப் 
பு.சததிரனைக்கொல்லுதல் முறைமையல்ல. பிராயச்சச்சஞ் செய்தலே நீதி? 
என்று மொழிக்தார்கள். அ௮தைககேட்ட சோழர்பெருமான் :*நீங்கள் அற 
நூலின் உண்மையை யொருசிறிதஞ் சிர்தியாது பேசுஇன்றீர்கள் எவ்வு 
லகில் எப்பசு இத் தகைய துன்பத்தினால் ஆராய்சசிமணியையடி.த்த.து * என் 

மகன் தியாகேசர் எழுர்தருளியுள்ள திருவாரூரிலே பிறர், சஉயிரைக் கொள் 
ஐனனே. ௮வனைக்கொல்லுதலே தகுந்தபிராயச்சிச்சம் இப்பசு தன்சன்றை 
யிழந்து வருந் துவதைப்போல யானும் என்பு இ.ரனையிழந்து வருர். தவே 
மூறை !? என்றுகூறி, ௮வ்வரியசெய்கையைச் செய்யத்துணிக்தார். ௮சை 
யுணர்க்ச மர்திரிசள் ௮ஞ்சி தூசச்திற் சென்றார்கள் 

மனுநீதிகண்ட சோழர் தம்பு.தீ.தஇரனை ௮ங்கு வாவழைச்து, ஒருமந்தி 
ரியை நோக 4 இப்புத்திரனைக் ser DP pbs வீதியிலே த ொர்ச்சாலிவிட்டுத 
தேசை ஈடத்தக்கடவை”” என்று ஆஞ்ஞாபிக்க, அமைச்சர் அப்படி செய்ய 
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மனமில்லாதவராய், அ௮வ்விடத்தி னின்றும் அசன்று தம்முயிசை மாய்ச் 
துக் கொண்டார் அசையறிக்த அ௮சசர் பெருமான் சம்முடைய குலமக 
rg தாமே பசுவின் கன்றிறகச வீதிக்கு அமைத்துச் சொண்டுபோய், 
தீங்குலச்.திற்கு ஒருமைந்சனே உளன் என்பதைச் கவனியாது, தருமலழி 
ஈடப்பசே முறைமை என்றுகருகி, அருமைப் புத்திரனைச கீழேடெச்தி, 
அவன் மார்பில் தோச் சக்சரமானது பொருகதி அழுகதும்படி தேரை 
நடத்தினார். இச்செயற்கரிய செயசையைச் கண்ட மணணுலகத்தார் சண் 
மழை பொழிந்தார்கள் ) விண்ணுலகததா£ பூமாரி சொரிஈதாரகள் பிறவித் 
துன்பத்தை யொழிச்ச சோழா பெருமான் முன்பாக கணஙகள்சூழ மழ 
விடைமேல் வீதிவிடகசப்பெருமான் சாட்டிகொடுததருளினஞா சோழமகா 
சாசர் சந்திரசேகரரைப்பணிஈது, அனந்தவாரிதியிற் நிளைத்தனர் அப்பொ 
முதே பசுககன்றும, அரசிளங குமரனும, மக்இரியும உயி பெற்தெழுக்தா£ 
கள். சோழமன்னா ஆன *ஈதவுருவராகித தம்மை வணஙசய புசலவனை மார்பி 
லணைச்து வரமபிலா மடிழ்வெய்தினா பச, சன்மடி பொழிூன்ற பாலை 
உயிர்பெற்றெழுந்ச சன்று உணபசைககணடு, துன்பசதை யொழித்தது 
சிவபெருமானும் சோழாககுத இருவருள புறிந்து ௧7ஈதனா 

இங்கனம் தருமலழி கின்று ஒழுகும் மெயயனபாகட்கு விளையுக் துன்ப 
ங்களைச்களைக்து, இருவருள்புரியு தியாசேசப்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ள 
இருவாரூரின் பெருமை எம்மால் ௮ளவிடற் பாலதோ * அத்திரு ஈசரினுக்கு 
வன்மீகப் பெருமான் பூஙகோயில் இதயகமலம்போ லிருச்சன்றது 

—O-OeE00-— 

துருக்கூட்ட?சிறப்பு, 
> 

பூச காயசா புற்றிடஙய கொண்டவா 

ஆதி தேவ ரமர்ந்தபூயங கோயிலிற் 

சோதி மாமணி நீள்சுடர் முன் நிலசூம் 

மூதெயித்றிரு வாயின்முன் னாயது (௧) 

பூவார் திசைமுச ஸிந்திரன் பூபிசை 

மாலா ழகலத்து மான்முச லானவர் 

ஓவா தெவரு நிறைஈதுறைஈ துள்ளது 

| சதேவா சிரிய னெனுகஈதிரச் சாவணம, (௨) 

௮. ரர்தை தீர்க்கு மடியவா மேனிமேல் 

நிரந்த நீற்றொளி யானிமை தூய்மையாழ் 

  

(௧) முனதில- இர1றறம மூ.துளயில - பழயமதிலகள (௨) மாவாழ அசலத.து 

மால - இலககுமி வாடூம மாாபினையுடைய விஷணு, ஒவ து-ரிங்காது சேவாசிரியன- 

தேவாரரியனெனனும பெயருடைய காவணம - மண் பம 

* தேவாகிரியன - ஆயிரசகானமணடபம விண்டுவாதி சேவாகள் விமலன திருவ 

ளைப் பெற்றுய்ய வர் .துசோகமடெமாகலின தேவாரிரியமண்டபம எனருயிமறு,



திருக்கூட்டச்சிறப்பு. ௩௫ 

புசந்ச வஞ்செழுக சோசை பொலிதலாச் 

ப.ரரத வாயிரம் பாற்கடல் போல்வது, (௩) 

௮ூலை காரணர் சாள்பணி வார்கடாம் 

அகல லோகமு மாடற் குரியரென் 

age லோகதது ளார்சக எடைசலின் 

௮௫ல லோகமும போல்வ சசனிடை (௪) 

அ.த.தர் வேணடிமுன னாண்டல ரன்பினான் 

மெய்த்த ழைக்து லிதரப்புறு சர்சையா। 

கைத்தி ரு. ச்தொணடு செய்கடப் பாட்டினூ 

இததி றத்தவ ரன்றியு மெண்ணிலார் (ஓ) 

மாச லாத மணிதிகழ் மேனிமேழ் 

பூசு நீறுபோ லுள்ளும் புனிகாகள 

தேரி னாலெத் இசையும் விளககினா 

பேச லொண்ணாப் பெருமை பிறஙஇஞர். (௬) 

பூச மைந்து நிலையிற் கலஙகினு 

மாதொர் பாகா மலர்ததாண் மறப்பிலரா 

௫ காச லுறைப்பி னெறிகின்ரா£ 

கோதி லாத குணப்பெருங குன். றனூ (<r) 

கேடு மாக்சமுங கெட்ட இருவினா 

தடுஞ் செம்பொனு மொக்கவே கோககுலாரா 

கூடு மன்பினிற் கும்பிட லேயனறி 

வீடும் வேண்டா விறலின் விளஙகினளா (௮) 

ஆரங கண்டிகை யாடையுக கதையே 

பார மீசன் பணியல சொன்றிலார் 

ஈர வன்பினா யாதுங குறைவிலா 

வீ.ர மென்னால் விளமபுஈ் சகையதோ (௯) 

வேண்டு மாறு விருப்புறும வேடச்தா் 

சாண்ட வப்பெரு மான்றனிச் தொண்டாச 

(௩) அரகதை - துனபததை. பாகத - காப்பாதறுகறகுரிய (௪) தடற்கு-குளூ 
தறகு (௬) தேசினால-ஞானவொளியால, பி.ற்ஙகினா - விளஙூனா,. (௮) கேடும ஆகக 

மம - பொருளிழததலால வீளையுமகஷட ததையும, பொருளவளாதலால நேரும இலா 

பததையம வீமிம - மூததியை.பும, (6) மேண்டுமாறு விருப்புறும வேடததா - 

னபாசள பொருட்டுக தாம விழை;ததவணணம பலவேடஙகளை 5 சாகசம் சிவபிரான, 

கசதமககுவேண்டிய படியே விருமபிர சரிததககொளளுளெற திருவேடகசளையடை 

யலா எனறு அடியவாகளுககு வீசேடணமாச குனருமுளா
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ணீண்ட தொல்புச ழார்தர் நிலைமையை 

ஈண்டு வாழ்ச்துசே னென்னறிர் தேத்துகேன் (௧) 

இந்த மாதவர் கூட்டத்தை யெம்பிரான் 

௮ மில்புக ழாலால சுந்தரன் 

சுத ரதகிருச் தொண்டச் தொகைச்சுமிழ் 

வந்து பாடிய வண்ண முரைசெய்வாம் (௧௧) 

த்நக்கூடடச்சிறபபு ழற்றிற்று, 

ஆ. இிருவிருசதம - ௧௪௪௬ 

  

பூதராயகரும், புற்றிடகசொண்ட வருமாகிய தியாகேசப்பெருமான் 

வீற்றிருந்சருளுஈ திருவாரூப் பூஙகோயிலிலே,சேவாசிரியனென்னுர் திருப் 

பெயருடைய ஆயிரக்கான மண்டபமஓன்று உளது, ௮மமண்டபத்தினிடத 

திலே அரிபிரமாதி தேவாகள் என்றும கிறைஈதிருப்பராகள்) சண்டிகை 

விளஙகுகன்ற தஇருமேனியின்மேல பூசுக தஇருநீற்றைப்போல உளளததி 

னும் பரிசுதசமுடையவாகளும, சிவஞானப் பிரகாசத்தால் எலலா திசை 

களையும் விளக்னெவர்களும, பஞ்சபூ தஙகளும் சததம நிலைகலஙகினும், பார் 

வதி பாகரது இருவடிகளை மறவாசவலாகளும, அன்புருவாய் நின் றவர்களும், 

குணத்தில மலையை ஒத்சுவாகளும, இனபதுனபங்களை ஓஒழித்தவாகளும், 

ஒட்டையும், பொன்னையும் ஓக்கவே கோசகுவாகளும, பேரன்பினால் சிவ 

பிரானை வணஙகுதலையன்றி மோக இனபத்தையுங கருதாதவாகளும், 

கண்டிகையையே ஆரமாகவும், கதையையே வஸ் திரமாகவும், இறைபணி 

நிற்றலயே பெரும்பணியாகவுங கொணடுள்ளவாகளும் ௮,ச.இருககாவ 

ணத்தில் வீற்றிருப்பார்கள் அன்னவாகள் அருட்டன்மையை எஙஙனம் 

எடுச்துத து.இிக்கவல்லேம் ? ஆயினும் எமமை அடிமையாகவுடைய ஆலால 
சுரர், இருக்சயிலையினின்றுக் சென் திசையில இருவவதாரஞ் செய்து, 

இம்மாதவர் இருச்கூட்டததைச தரிசிததுத தஇருச்தொண்டச் தொகை 

யைத திருவாய்மலார்தருளிய வண்ணம் உரைசெய்லாம்.



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம். 
ணு (4) சடை. 

கஙகையு மதியும் பாமபுங கடுக்கையு முடிமேல் வைசத 

அங்கண ரோலை காட்டி யாண்டவர் தமக்கு காடு 

மஙகையர் வதன சத மதியிரு மருங்கு மோடிச 

செங்கயல் குழைக ணாடுந் தஇிருமுனைப் பாடி நாடு (௧) 

பெருகய வளததான் மிகக பெருக்திரு காடு சன்னில 

அ௮ருமறைச சைவ மோங்க வருளினா லவச ரி 

மருவிய தவசதான் மிக்க வளம்பதஇ வாய்மை குன்றா 

இருமறை யவர்க ணீடுக் இிருசால லூரா மன்றே (௨) 

மாதொரு பாகனார்ககு வழிவழி யடிமை செய்யும் 

வேதியர் குலததுட் டோன்றி மேம்படு சடைய னாருக 

கேதமி/ல கற்பின வாழ்க்கை மனையிசை ஞானி யார்பாற் 
தீதசன் லக முயயச இருவவ தாரஞ் செயதா£ (௩) 

தம்பிரா னருளி னாலே தவததினான் மிச்சா போற்று 

ஈம்பியா ரூர ரென்றே நாமமுஞ் சாற்றி மிகக 

ம்படைச சதஙகை சாததி யணிமணிச் சுட்டி சாத்இச் 

செம்பொனா ணரையின் மின்ன, தெருவிற்றே ர௬ருட்டு நாளில (௪) 

ஈரசிஙச முனைய ரென்னு நாடுலா ழரசர் கண்டு 

பரவருங் காதல கூரப் பயஈதவா சம்பாற் சென்று 

விரவிய ஈண்பி னாலே வேண்டினர் பெற்றுச சஙகள் 

அரசிளங் குமரற் கேற்ப வன்பினான் மகன்மை கொண்டா (௫) 

பெருமைசா லரசா காதற பிள்ளையாயப் பின்னுக் தங்கள் 

வருமுறை மாபின் வைக வளாஈ*மக கலஞ்செய் கோலத 

தீருமறை மூர்.நூல் சாச்தி யளவிரொல் கலைக எளாய்ந்து 

இருமலி சிறப்பி னோங்கிச் சீர்மணப் பருவஞ் சேர்ச்தார் (௬) 

(க) கடுக்கையும - கொனறைபபூமாவ்யும  ஙாணா  ிவபிரான, a am Ea 

மதி - முசமாகிய குளிராஈசி பொருநதிய சஈஈதினுைய  இருமருஙகும - இரண்டுபச் 

கங்களினும ொககயல ஒடி கணகளாகிய சயல சீனகள் தாகி. (குழைகள் - கா.து 

கர், (௨) ௮ருமறைஈ சைவம - வேதசராமாய சைவம மருளிய - மேனமைபோருக் 

திய (௩) வாழககை : இலவாழ்சகை (௪) தமபிரான - வெபிரான, ஐமபடை. - 

சழந்தைகளை ச நரததேவதைசளினினறுக சாகசகற பொருட்டு காராயணமூத்தியின 

சங்கு சககா கதா ஈடக கோதணடமெனலும ஐநதாயுதஙகளின வடிவாயச்செய 2, 

அவர்களின மா£பி£ற கோச, ஈணியும ஜாபாணம, (௫) பாலரும - சொலலுதறகரிய 

காதலகூர - தசை Ae Bure (௬) காதலபிள்ளை - அபிமான புதிரா, தங்கள் வருமா 

பில் வைகலாவ.து, ஆதிசைவாகளிடததனறி மறறையோரிட சதில புயாமை முதலி 

யன, முகநூல - பூணூல,



௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தர்தையார் சடைய னாத சனிததிரு மகற்குச சைவ 

௮க்தணர் குலத்துட் டஙச எருமபெரு மரபுக் கேற்ப 

வர்ததொல் இறெப்பிற் புத்தூர்ச் சடஙகவி மறையோன் றஐன்பாற் 

செந்திரு வனைய கன்னி மணத்திறஞ் செப்பி விட்டார் (cr) 

குலமுத லறிவின மிககா£ கோத்திர முறையு தோகதா£ 

நலமிகு மு.தியோ சொல்லச் சடஙகவி ஈன்மை யேற்று 

wars “FSS னாகி மணமபுரி செயலின் வாயமை 

பலவுடன் பேச யொத்த பண்பினா லனபு கோகதான் (௮) 

மற்றவ ணிசைந்த வாத்தை கேட்டவா வள்ள றன்னைப் 

பெற்றவர் சமபாற் சென்று சொன்னபின் பெருகு சிந்தை 

யுற்றதோ மகிழ்ச்சி யெய்தி மணவினை யகது சாற்றிக 

கொற்றவர் திருவுக் கேற்பக குறிககரசா ளோலை விட்டா£ (௯) 

மஙகலம பொலியச் செயத் மணவினை யோலை யேஈஇ 

யஙசயற் கண்ணி னாரு மாடலா பலரு மீணடிச 

கொங்கலர்ச சோலை மூதூர் குறுகினா ரெதிரே வது 

பஙகய வதனி மாரு மைந்தரும் பணிந்து கொண்டா (௧6) 

மகிழ்ச்சியான் மணமிக கூறி மஙகல வினைக ளெலலாம 

புகழ்ச்சியாற் பொலிந்து தோன்றப் போத்றிய கொழில ராகி 

பிகழ்ச்சியொன் ரன மின்றி Cue girly, மாலைப் பரதர் ன ர 

நிகழ்ச்சியின் COLO BB ர்ீண்டி நீணமுளை சாகி ஞாகள் - (es) 

மணவினைக் கமைகஈத செயகை மாதினைட் பயகதார் செயயத் 

துணர்மலாக கோதைத தாமச சுரும்பணை தோளி னானைப் 

புணர்மணச் இருகாண முன்னாட் பொருஈதிய விதியி னாலே 

பணைமுர சியம்ப வாழ் ததிப் பைம்பொனாண் சாப்புச சேர்த்தார்.(௧௨) 

மாமறை al Slay மூமன் மணததுறைக கடன்க ளாற்றிச 

தூமறை ep gr rE கஙகுன் மஙகலந HAer O wr g 

தேமரு தொடையன் மாபன் றிருமணக கோலங காணக் 

காமுறு மனததான் போலக் கஇரவ னுதயஞ் செய்தான், (௪௩) 

(௯) வளளல - நமபியாரார orn Man Baa ஏறப - அரசராய நரசிஙக 

முனையா செலவசுதிறகு இமைய (2) ௮ககயல சணணிஞா - மாதாகள் இடவா - 

புருஷாகள், £ஈணடி. SP BT OTH sb! COP BI kd ah BIT பஙகசயவதனிமாா - தாமனா 

போனற முசதையுடைய பெணசன (௪௨) சுருமபு௮ணை - வண்டுகள மொயககனற 

துணா மலா கோதை தாமததோளினானா - கொசதாகய மலாமாலை யணிகத கமபியா 

சூரனை, பணை - பருதஜ். (௧௬) மூலா - திருகாஉலூர, கஙகுல - இரவில, ம௫கலம 

துவனறி நாபப - மகுசலிவா துதியகசள சோகழு முழக்க, தெமருசொடையன மா 

பன - தேனபொருகதிய மாலையை யணித்த மாபைய/டைய தமபியாசூரா, காழுறு - 

ஆசைகொண்ட, கதிரவன - சூரியன,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௩௯ 

காலைசெய் வினைசண் முற்றிக் கணிக.நாற் புலவர் சொன்ன 

வேலைவர் சணையு முன்னா விதிமணக் Canny கொள்வா 

னூலசைக் இலங்கு மார்பி னுணஙகிய கேள்வி 2மலோன் 

மாலையுஈ சாரும் பொஙக மஞ்சனச சாரலை புசகான் (௧௪) 

வாசகெய மூட்டி மிச்க மலாவிரை யத தூரப் 

பாசனத சமைகசத பாகா பருமணிப் பைமபொற் றநிண்கால 

ஆசன த தணிரீ சாட்டி யரிசனஞ சாததி யன்பால 

ஈசனுக் இனியா மேனி யெழில பெற விளக்கி ஞாகள (கரி) 

அகில்விரைச் தூப மேய்க்ச வணிகொள்பட் டாடை சாத்தி 

மூஏனுமை மதஇியம் போலக் கைவலான் முன்கை சூழ்க்த 

துூலகொடு குஞ்சி மீரம் புலாகஇி,ககன் தூய செங்கை 

yar முறையிற் போக்கி யொளிகறுஞு சிகழி யராத்சான் (௧௭) 

தூறும் பசுஙசாப் பூரச சுண்ணதககால் வண்ணப போல் 

ஆன சண் பனணிரீர் கூட்டி வமைத்தாஈ சனச்சே ட்டி 

மான்மதச் சாந்து தோய்க்த மங்கலக கலவை சாத்தப் 

பான்மறை முச்.நூன் மின்னப் பவிச.இிரஞ் சிறக்ச கையான் (௧௪) 

தூ.மலர்ப் பிணையன் மாலை துணரிணாச் கணணி கோதை 

சாமமென் நினைய வேறு தகுதியா ॥மையச சாதஇ 

மாமணி யணிரத தூய வளரொளி யிருளகால் சீககு 

நாமரீள் கலன்கள் சாததி ஈன்மணகச கோலங கொண்டான் (௧௮) 

மன்னவர் திருவுக சஙகள் வைஇக.த இருவும பொங்க 

நன்னகா விழவு கொள்ள ஈம்பியா சூரா நாத 

றன்னடி மனத்தட் கொண்டு தகுக்திரு நீறு சாத்இப் 

பொன்னணி மணியா யோகப் புரவிமேற் கொண்டு போந்தார் (௧௯) 

(௨௪) வேல் - (hie sinew ணகுகிய - புப்பமான  மால்யும - இரத்தின 

மாலையும,  தாரும - பூமாலையும (௪௫) விரை வாசனை பாசனகதது - பழநிர தன, 

Goran - வலியசாலாளையுடைய, அரிசனம மஞ்சளகலநத கலவைபபொடி., எழில 

பெற - அழசணடா, (௧௬) சைவலான - அலஙகரிபபதில கைதோக்சவன. முனகை 

ழக துல - மனசையிலேகறமிய ஆடையால, குஞ்சி . குடிமி, உதா௮௫-நகமுனி, 

சிகழிதாததகான் - குமிமியைமடிககான (௧௭) சண்ணகமால - பொடியால, வண் 

ணபபோ௫ில - அழகயெபூககளில, தன - உணடான, மானமதசசாநது - கஸ்தூரில் 

குழமபு, (௧௮) பிணையலமாலை - மலாகளின தாளிரண்டையும ஒனறினமேல ஒனறு 

வைததுக கடடுஞசாம, கண்ணி (கொணடைமாலை) காரினவழியாக பூக்களையடுக் 

இ உரிய இழையினால வளைவாக கடடுனெறமாலை, தாமம -: பூககளை வெவ்வேறு 

பகதியாசவைச௪.து வளைவினறி கிளமாகசாடடுசெற பததிமாலை, (4௯) மனனவாதிரு - 

தோ, யானை, குதிரை, காலான, வெண்கொறறக்குடை, வெற்றிமுரசு முதலியன, 

வைசிகததிரு - பிராமணருககேறற ௮ணிதடை முதலியன, யோகபபுரவி-தெயவமணி, 

Fawr முதலிய ஈறகழிசளும, ஈலலிலகசணமும் உடைய குதிரை,



aD திருத்தோண்டர் புராணம். 

இயம்பல துவைப்ப வெங்கு மேச்தொலி யெடுப்ப மாதா 

நய தபல லாண்டு போற்ற கான்மறை யொலியி னோங்ச 

வியக்துபார் விரும்ப வந்து விரவினர்க் கின்பஞ் செய்தே 

யூயார்தவா சனயா னஙகண் மிசைச்சகொண்டா ர௬ுழைய சானா (2.0) 

ம௩கல €த சாத மறையவா குழாங்க ளோடு 

தொங்கலும் விரையுஞ் சூழ்க்ச மைந்தருர் ஐவன்றிச் சூதும் 

பங்கய முகையுஞ் சாய்ததுப் பணைத்தெழுச் தணியின் மிச்ச 

குங்கும முலையி னாரும் பரர்தெழு கொள்கைச் தாகி (௨௪) 

அருஙகடி யெழுக்த போழ்தி ளார்த்தவெள் வளைக ளாலும் 

இருங்குழை மகரச் சாலு மிலஙசொளி மணிக orn gy 

் கெருஙகய பீலிச சோலை நீனிற 5 ஈரஙகத் தாலுங் 

கருங்கடல் இளர்க்ச தென்னச காட்சியிற் பொலிகக சனறே (௨௨) 

நெருங்கு தூ ரிய௩க ளேஙக கிரைசசசா மரைக * ளோங்கப் 

பெருஙகுடை பிடைஈது செல்லப் பிணஙகுபூங் கொடிச orm 

அருங்கடி மணமவ௩ தெய்த வன்றுதொட் டென்று மன்பில் 

வருங்குல மறையோ புததூர மணமவ।த புத தூ ராமால், (௨௩) 

நிறைகுடச் தூப ப கெருங்குபா லிகைக ளேந்தி 

நறைமல ரறுகு சுண்ண ஈறும்பொரி பலவும் வீசி 

யுறைமலி கலவைச் சாக்தி னுறுபுன றெஸளிச்து வீதி 

மறையவர் மடவரா வள்ளன் மணமெதா கொள்ள வந்தா£ (௨௪) 

கண்களெண் ணிலாத வேண்டுங் காளையைக காண வென்பார் 

பெண்களி லுயர கோற்றாள் சடககவி பேசை யென்பார 

மண்சளி கூர வந்த மணஙகண்டு வாழ்க்தோ மென்பார் 

பண்களி னிறைந்த €தம் பாவொ ராடு வாரகள். (௨௫) 

(௨௰) இயம - வாததியகாள, துவைபப - முழங்க, லா£வினாககு - கூடினவா 

களுககு, யானககள - சிலிகைகள், உழையரானா - பரிசனங்கள, (2௨௧) தொக்கலம- 

மலர்மாலைகளும விரையும - வாசனை ததிரவியககளும, துவனரி - கெருல்க. சூ. துமபங் 

கய முகையும சாயதது பணைத.து - சூதாடுகருவியையும, தாமரைபபூவின அருமபை 

யுந் தோற்கசசெய்து (அடி) பருதது, (௨௨) கடி - திருமணம, தா ததவெள்வளைக 

ளாலும - சபதிக்செற வெளளைவளையலகளாலும (சிலேடை) (முழககுனெ.றவெள்ளிய 

FH HEATH, இருககுமை மகாகதாலும - பெரிய மகரக குண்டலஙகளினாம 

(சிலேடை) பெரியமகரமீனகளாஓம, மணிகளாலும - இர ததினாபரணங்களாலும 

(சிலேடை) முகதுசசளினாலும, _நாஙகத்தாலும-வரிசைகளாலும, (சிலேடை) தரவ 
கதசாலம - லைகளாஓம, (௨௬) தூரியஙவகள் - வாத்தியஙகள், 4 தோரை - எனறும 
பாட்ம, மிடைச்து - கெருகக, (௨௪) கறை - வாசனை,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். as 

ஆண்டகை யருளி னோக்கின் வெள்ளச்து ள?$லர்சோ மென்பார் 

தாண்டிய பரியு நம்பாற் றகுதியி னடைந்த சென்பார் 

பூண்டயங இவனே காணும் புண்ணிய மூர்த்தி யென்பா£ 

ஈண்டிய மடவா£ கூட்ட மின்னன விசைப்பச் சென்றார் (டு) 

வருமணச் கோலக தெஙகள் வள்ளலாா தெள்ளும வாசத் 

இருமணம் பாசா முன்பு சென்றுவெண் சஙக மெககும் 

பெருமழைக குலசதி ஞாப்பப் பறிமிசை யிழிஈது பேணும் 

ஒருமணச இறச்தஇி னங்கு கிகழகசது மொழிவே gy gear (wv cr) 

வேறு 

அலுமறை சூழ்கயிலை யின்கணருள் செய்தே 

சாலுமொழி யால்வழி சடுததடிமை கொள்வான் 

மேலுற வெழுர்துமிகு €முற வகழ்ந்து 

மாலுமய ஸனுக்குமரி யாசொருவர் வந்தா. (௩௮) 

கண்ணிடை கரர்தக திர் வெண்பட மெனச்சூழ் 

புண்ணிய துதற்புனிச நீறுபொலி வெய்தச் 

சண்மதி முதாகதுகதா சாயவதென மீதே 

வெண்ணரை முடித்தது விழுந்கதிடை சழங்க, (௨௯) 

சாதிலணி ஈண்டிகை வடிஈசகுழை சாழச் 

Cen Buc மாபினசை நாலினொடு சோளின் 

மீ.துபுனை யு.ச்.சரிய வெண்டுகி gor ms 

ஆதப மறைச்குடை யணிச்கரம விளஙக (௧௦) 

பண்டிசரி கோவண வுடைப்பழைமை கூக் ட ’ 

கொண்டதெொ சழங்கலுடை யார்ந்தழகு கொள்ள ... , 

வெண்டுகி லுடன்குசை முடிந்துவிடு வேணு 

தண்டொருகை கொண்டுகழ Dor CF FCO கொள்ள, (௩.௧) 

மொயத்துவளா பேரழகு மூததவடி வேயோ 

அ.த்தசைய மூப்பெனு மதன்படில மேயோ 

மெயத்தகெறி வைஇகம்.ஃவிளைசதமு.த.லேயோ 

இச்சசைய வேடமென லையமுற வெய்தி (௩௨) 

வநத.திரு மாமறை மணசத்தொழி ரொடஙகும் 

பந்தரிடை ஈம்பியெதிர் பன்னுசபை: முன்னின் 

றிக்சமொழி கேண்மினெ தா யாவர்களு மென்ரான் 

முந்தைமறை யாயிர மொழிக்ததிரு வாயான். (௩௩) 
(௨௮) gar - ஒலிகழும (௨௯) காகத - மறைத்த, வெண்படம - வெள்ளிய 

வஸ்திரம, ௮,தல-நெறறியில சழஙக - ௮சைய, தளர, (௬௦) முடக்க - அசைய, ஆத 

பம - வெயயில, (௬௧) பண்டு - வயிறு. சழக்கல உடை - ஈழுவும உடை, குசை - 

தருப்பையை, வேணு - மூவலெ, (௩௩) ஆயிரம - அ௮ளவுபடா த, பல,



௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

என்றுரைசெ யகதணனை யெண்ணின் மறை யோரு 

மன் றலவினை மஙகலம டஙகலனை யானு 

ஈன்றுமது நஈலவரவு நஙகடவ மென்றே 

நின்ற திவ ணீர்மொழிமி னீர்மொழிவ தென்றா 

பிஞ்ஞசனு" காவலர் பெ௫ந்சகையை நோக்கு 

என்னிடையு நின்னிடையு நின் றவிசை வால்யான் 

முன்னுடைய தோபெரு வழகஇனை முடிசதே 

நின்னுடைய வேள்வியினை நீமுயறி யெனறான 

நெற்றிவிழி யான்மொழிய நின்றநிக ரில்லா 

னுற்றதொ  வழக்செனிடை நீயடைய துணடேன் 

மற்றது முடிததலஇ யான்வதுவை செய்யேன் 

முற்றவிது சொல்லுகென வெலலைமுடி. விலலான் 

அவதிது சேண்மின்மறை யோரெனடி யானிக 

நாவனக ரூரனிது கான்மொழிவ சென்றான் 

ஜெவரையு மாலயன் முதற்றிருவின் மிச்கோர 

யாவரையும் வேறடிமை யாவுடைய வெம்மான 

வேறு 

என்று ஸிஹையோ னிதுகேட்டவ செம்ம ௬ஙகு 

நின்றா ரிருந்சா ரிவனென்னினைஈ சான்கொ லென்று 

சென்றார் வெருண்டாா ிரித்தரா இரு மாவ லூசா 

நன்றான் மறையோன் மொழியென்றெததிர் நோக்இ.ஈக்கார£ 

நச்சார் முகநோகட ஈடுகடு நடங்இ யார்க்கு 

மிக்கான் மிசையுச் தரியத்துகி ராஙகி மேறசென் 

றச்சா லமுன்றந்தை சன்றநதையா ளோலை மீதால் 

இக்கா ரியத்தை நீயின்று ஈரிக்சசென் னேடவென்ன. 

வேறு 

மாசிலா மரபில் வந்த-வள்ளல்வே இியனை நோக 

சேசமுன் டெநர்த சிர்சை நெஇழ்ச்சியாற் இரிப்பு நீஙடு 

யாசிலக் தணர்கள் வேறோ ரஈகணர்க கடிமை யாதல் 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩ ௬) 

(௩௮) 

(௩௮) 

பேசவின் முன்னைக் கேட்டோம் பித்தனோ மழையோ னென்றார். 

(௬௪) மடககல அனையாலும - GmawCurar சுக்தாமூததிசுவாமிகளும (௬௫) 
ஆண்டான் எனனலுகசனமை எனனிடதகதும, அடிமை எனனுஈசனமை உனனிடத 
pile தகொனறு தொட்டுளனன எனபது தோனற 4 எனனிடையு ' * வழசனை "' 

என்ரூர். (௧௬) வதுவை - சலியாணம, (௬௮) ஈககரா - ரதத,
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பித்சனு மாச பின்னும பேயனு மாச நீயின் 

றெ.த்தனை சீஙகு சொன்னா யாதுமற் றவற்ரா னாணேன் 

அத்தனைச் கென்னை யொன்று மறிக்திலே யாட னின்று 

வித்தகம் பேச வேண்டாம் பணிசெய்ய வேண்டு மென்றார். (௪௧) 

சண்டதோர் வடிவா லுள்ளங காசல்செய துருகா நிற்குங 

கொண்டதோர் பிசு வார்த்சை சோபமு முடனே யாக்கு 

முண்டொரா ளோலை யென்னு மசனுண்மை யறிவேனென்று 

சொண்டனா ரோலை காட்டு கென்றனர் துணைவனாரை (௪௨) 

per டென்று ஈம்பி யுரைககநீ யோலை காணற் 

பாலையோ வவைமுன் சாட்டப் பணிசெயற் பாலை யென்ற 

வேலையி னாவ லூசா வெகுண்டுமேல விரைந்து சென்று 

மாலயன் ரொடரா தானை வலிந்துபின் ரொடச லுற்றார் (௪௩) 

ஆவணம் பறிககச் சென்ற வளவிளி லந்சு ணாளன் 

காவணச திடையே யோடக கடிதுபின் ரொடர்ஈது ஈமபி 

பூவணத தவரை Yow ரவரலாற் புரஙகள் செற்ற 

ஏவணச் சிலையி னாசை யாதொடாஈ தெட்ட வலலார. (௪௪) 

மறைகளா யினமுன் போநறி மலாப்பதம பற்றி கின்ற 

இறைவனைத சொடாந௫ பற்றி யெழுதுமா ளோலை வாஙகி 

யறைகழ லண்ண வாளா யர்சணா செயத் லென்ன 

முூறையெனக &றி யிட்டரா முறையிட்டான் முடிவி லாசான். (௪௫) 

அருமறை முறையிட் டின்னு மறிவதற் கரியான் பற்றி 

யொருமுறை முறையோ வென்ன வுழைரநின்றா£ விலக யிநதப் 

பெருமுறை யுலச லிலலா நெறிகொண்டு பிணங்கு இன்ற 

இருமறை முனிவ சேரீ செஙகுளீ£ செப்பு மென்றார். (௪௪) 

என்றலு நின்ற வைய ரிஙகுளே னிருப்புஞ் சேய 

தன்றிக்த வெண்ணெய் கல்லூ ரதுகிற்க வறச்தா நின்றி 

(௧௪) விதசசம - பரிராச வாராததசைகளை, (௪ ௪) ஆவணம - அடிமை தலை, சால 

ண.ததிடை.. - பகதலின 8ழ், பூவணததவனை - அழகிய செரசிறத்தையுடைய ரவ 

பிரானை, திருபபூவண ததிலெழுஈதருளியுளள சவமிபருமானை எனு மொனறு, ஏண் 

அ சசிலையினாரை - அமபோடுசோகத மேருவாய விலலையுடைய சிவபிரானை, (௪௫) அறை 

கழல ௮ணணல - சபதிககினற வீரசகழலணிஈத Fb seer Sager Naor, முறையிட 

டான - இது முறையோ எனறு முழையிட்டா£.. ஸுறையீடாவ.து, சனககுகேரிடட 

தபததைக தீககும பொருடடி யாவருமறிய இது முறையோ முறையோ எனறு 

அலறுவது. (௪௬) உழைகினரா சமீபததிலிருகதவாகள, (௪௭) இருப்பும் - என 

இருப்பிடம. சேயதனறு - தூரமலல,



ae திருத்தோண்டர் புராணம். 

வன் நிறல் செய்தென் கையி லாவணம வலிய வாஙகி 
நின்றிவன் சிழி22.ச் சானே நிரப்பினா னடிமை யென்றான். (௪௭) 

குழைமறை காதி னானைக் கோதிலா ரூரா நோக்ப் 

பழையமன் ராடி. போலு மிவனென்று பண்பின் மிசக 

விழைவுறு மனமும் பொஙக லெண்ணெய்கல் லூரா யேலுன் 

பிழைகெறி வழக்கை யாஙகே பேசரீ போதா யென்றார் (௪௮) 

வேதிய-னசனைக கேட்டு வெணணெயாலவ லூநி லேரீ 

போதினு ஈன்று மற்றப் புனிதகான் மறையோ முன்னா 

ஆதியின் மூல கவோலை.காட்டிநீ யடிமை யாதல் 

சாதிப்ப னென்று முன்னே சண்டுமுன் ருாங்கிச் சென்றான் (௪௯) 

செல்லுகான் மறையோன் றன்பின் றிரிமுகக சாக்தகஞ் சோகத 

வல்லிரும் பணையு மாபோல் வள்ளலுக சடி௫ சென்றான் 

எலலையில்-சுற்றத தாரு .மி.துவென்னா மென்று செலல 

நல்லவர் தணாகள் வாழும் வெண்ணெய்ரல் லூரை ஈண்ணி (௫௦) 

வேசபா ரகரின் மிககா விளஙகுபே ரவைமூன சென்று 

காசனா மறையோன் சொல்லு ரநாவதூ ராரூ ரன்றான் 

காசலென் னடியா னென்னக காட்டிய வோலை £€றி 

மூதறி வீர்முன் போரசா னிஅமற்றென் முறைப்பா டென்ரான். () 

லுக்சண ரவையின் ம/சுகார மறையவ ரடிமை யாதல 

இர்தமா நிலததி லிலலை யென்சொன்னா யையா வென்ரு£ 

வர்சவா றிசைலே யன்றோ வழகடிவன் சழிகச வோலை 

sions ser mies Caras சென்றனன் றனியாய் கின்றான் (௫௨) 

இசைவினா லெழுது மோலை காட்டினா னா லின்று 

விசையினால் வலிய வா௩கக கிழிப்பது வெறறி யாமோ 

சசையெலா மொடுஙக மூசகான் வழககினைச் சாரச் சொன்னான் 

அசைலிலச ரூர ரெண்ண மென்னென்றா ரயையின் மிகசார். (௫௩) 

௮னைததுநா லுணர்ச்கீ ராதி சைவனென் றறிவீ ரென்னை* 

தனக்குவே றடிமை யென்றிவ வகசணன் சாதிச தானேன் 

மன த்தினா லுணர்தற் கெட்டா மாயையென் சொல்லு கேன்யான் 

எனக்கது. கெளிய வொண்ணா சென்றன னெண்ண மிக்கான். 0) 

(௪௮) குழைமறை an Bonbon - குழையை மறைத துவகத காதி ளேயுடைய கவ 

பிரானை. மனறுதப - $யாயசபையில வழகசாடி. (குறிபபால்) அமபலததில ஆடுற 

வர, (௫௨) இசைவே அனு - பொருததமுடையதலலவோ, த௲தைதன தந்தை 

தேர்கதது - இவன பாடடன எழுதிககொடுதத.து.
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அவ்வுரை யலையின் முன்பு ஈம்பியா ரூ.ரர் சொல்லச் 

செவ்விய மறையோர் நின்ற திருமறை முனியை நோக்க 

இவ்வுல இன்க ணீயின் றிவரையுன் னடிமை யென்ற 

வெவ்வுசை யெம்முன் பேற்ற வேண்டுமென் முரைச்து மீண்டும் () 

ஆட்டியி லாவ ணததி லன்றிமற் நயலார் தங்கள் 

காட்சியின் மூன்றி லொன்று காட்டுலா யென்ன முன்னே 

மூட்டசியிற் இழிதத வோலை படியோலை மூல வோலை 

மாட்சியிற் சாட்ட வைசசே னென்றனன் மாயை வல்லான். (Gar) 

வல்லையேற் காட்டிய சென்ன மறையவன் வலிசெய் யாமற் 

சொல்லநீர் வல்லீ ராடிற் காட்டுவே னென்று சொல்லச 

செல்வரான் மறையேோரா காஙக டீஙகுற வொட்டோ மென்ஞூா 

அல்லநீர்த தாள நின்றா ராவண(ங கொண்டு சென்ரு (௫௭) 

இருண்மறை மடற்ரோன் கையி லோலைசண் டவையோ ரேவ 

அருள்பெறு கரணச் தானு மாவணச் மிதாழுது வாங 

சுருள்பெறு மடியை நீக்கி விரிசசனன ரொன்மை நோககித 

செருள்பெறு சபையோ கேட்ப வாசகஞ் செப்பு சென்றான் (௫௮) 

அருமறை காவ லாதி சைவனா ரூரன் செய்சை 

பெருமுனி-வெண்ணெய் ஈல்லூரப் பிததனுச் சியானு மென்பால் 

வருமுறை மாபு ளோரும வழித்தொண்டு செய்தற் கோலை 

இருமையா லெழுதி கேர்ச்சே னிதற்கிவை யென்னெ முத். (௫௯) 

வாசகங கேட்ட பின்னா மற்றுமே லெழுசுதிட் டாகள் 

ஆசிலா வெழுத்சை கோகக யவையொக்கு மென்ற பின்னா 

மாசிலா மறையோ ரையா மற்றுஙகள் பேரனார்தந் 

தேசுடை யெழுத்தே யாற் றெளியப்பார்த் தறிதியென்னா (௬௦) 

௮ர்சணர் கூற வின்னு மாளோலை யிவனே காண்பான் 

றந்ை சன் றர்தை தான்வே றெழுதுகைச் சாச்துண் டாகில் 

இந்தவா வணத்தி னோடு மெழுச்துரீ சொப்பு கோகடு 

வர்தது மொழிமி னென்றான் வலியவாட் கொள்ளும் வள்ளல், (௬௪) 

(௫௫) ருமறை (முனியை - சிவபெருமானை. ஏறறவேண்டும - உ றுதிபபடு௧த 

வேண்டும, (௫௬) ஆடசியல - ௮னுபவசதில, ஆவண சதில - இலிகெததில், இயலா 

காட்சியில - பிறாசொலலுசனெ ற சாடசியில, ஜடசியில - கோபததால படியோல்ை . 

மூலவோலையைப பா£தது எழுதியவோலை. மாடியில - பெருமையோடு, (௫௮) தொ 

னமை - பழமை, தெருள்பெறு - (£திழாலில) தெளிவடைகத. (௫௯) இருமையால - 

உள்ளுமடு றமபும ஓத. (௬௦) மேல எழுதலு! இட்டாகள் - சாட.சி எழுததிட்டவா 

தள, ஆர இலா - குறறமிலலா,க. ஐயா - தரூரரே, போனா - பாட்டனா,



5௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இரண்டமா மறையோ சாமுச் இருசாவ வூ.சர் கோமுன் 

மருண்டு தெளிய மற்ற மறையவ னெழுத்தா லோலை 

யரண்டரு காப்பில் வேரொென் றழைச்துட ஜெொப்பு நோக்கி 

இசண்டுமொச் திருஈ்ச தென்னே யினிசசெய லில்லை யென்ஞனா () 

கான்மறை முனிவ னாக்கு ஈம்பியா ரூரர் தோற்றா£ 

பான்மையி னேவல் செயதல கடனெனறு பண்பின் மிக்க 

மேன்மையோர விளமப ஈமபி விதிமுறை யிதுவே யாகில 

யானிசற் சசையே னென்ற லிசையுமோ வென்று நின்னு (௬௩) 

இருமிகு மறையோ நின்ற செழுமறை முனியை நோககி 

அருமுனி நீர்முன் காட்டு மாவண மகனி லெங்கள் 

பெருமைசோ ப.தியே யாகப் பேசிய துமச்கிவ வூரில 

வருமுறை மனையு நீடு வாழ்ககசையுக! சாட்டு கென்ளுா£ (௬௪) 

பொருவரும் வழககால வெனற புணணிய முனில ரென்னை 

யொருவரு மறிமீ சாகிற் போதுமென றுரைசது௪ சூழகத 

பெருமறை யலாகு மாமு ஈமபியும பினபு செலலத 

திருவருட் டுறையே புககா கணடிலா திகைத்து கினருா (௬௫) 

எமபிரான் கோயி னண்ண விலஙகுநூன் மாப னெஙக 

ணமபாதங கோயில் புகச தென்சகொலோ வென்று ஈம்பி 

தம்பெரு விருப்பி னோடு சனிதசொடாக தழைப்ப மாதோ 

டும்பரின் விடைமேற் றோனறி யலாசமச குணர்தத லுற்ரா. (௬௪) 

முன்புரீ ஈமக்குக சொணடன முன்னிய வேட்கை கூரப் 

பின்பும் மேவ லாலே பிறந்கனை மண்ணின மீது 

துன்புறு வாழ்ககை நின்னை கொடாவறச் சொடாகத வந்து 

கன்புல மறையோ முன்னர் காஈசடுக சாண்டோ மென்னாா, (௬௭) 

என்றெழு மோசை கேளா வீன்றவான் கனைப்புச் கேட்ட 

சன்றுபோற் கதறி ஈம்பி ௧ரசர ணாதி யஙகந 

துன்றிய புளக மாகத தொழுதகை தலைமே லாக 

மன்றுளீ£ செயலோ வந்து வலியவாட் கொண்ட சென்ரு. (௬௮) 

(௬௨) திருகாவலூராசோ regia a சுவாமிகள், அரணதரு காபபில - அவா 

விட்டில் காவலான இடததில, (௬௬) இசையேன எனறல இசையமோ - ௪மமதிகக 

மா_டேனெனறு மறுப்ப பொருகதுமோ. (௬௪) ௮ருமுனி - அரியமுனிவரே. வாம 

ககை - வாழசகைககுறிய பொருளகள, (௬௫) பொருவரும - ஓபபு ௮௮௦, குழாமும- 

கூட்டமும, திருவருட்டுறை - திருவெணணெய கலலுரா தலயததின பெயா, (௬௬) 

உ மபரில் - ஆசாயசதில், (௬௭) வேகைகூ £ - விருபபுமிகுதியால, (௬௮) ஈனற தன 

கனைபபு - பெற்ற காய பஈவின சாலை, சாம சாண் ததி௮ககம் துனறிய புளகம Be 

கைகரல் முதலிய அவயவங்களில் கெருகூஎழுக்த மயா சிலீாககமுண்டாக,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். oer 

எண்ணிய வோசை மைந்தும் விசும்பிடை நிறைய வெங்கும் 

விண்ணவர் பொழிபூ மாரி மேதினி நிறைந்து விம்ம 

மண்ணவர் ம௫ூழ்ச்சி பொங்க மறைசளு முழங்கி யார்ப்ப 

அண்ணலை யோலை காட்டி யாண்டவ ரருளிச் செய்வார் (௬௯) 

மற்றுநீ வன்மை பேச வன்றொண்ட னென்னு காமம் 

பெற்றனை ஈமககு மன்பிற் பெருகயெ இறப்பின் மிச்ச 

அரசசனை பாட்டே யாகு மாதலான் மண்மே னம்மைச 

சொற்றமிழ் பாடு சென்னா தூமறை பாடும வாயரா (ero) 

தேடிய வயனு மாலும் செளிவரு வைஈசெ முத்தும் 

பாடிய பொருளா யுள்ளான் பாடுவாய ஈமமை யென்ன 

நாடிய மனதத ராடி ஈமமியா ரூரா மன்றுள் 

ஆடிய செயய தாளை யஞ்சலி கூப்பி நின்று (எச) 

வேதிய னாகி யென்னை வழககினால வெலல வத 

ஊ இய மறியா தேனுக குணர்வுதம் அய்யசக கொண்ட 

கோதிலா வமுசே யின்றுன் குணப்பெருங கடலை காயேன 

யா.தினை யறிச்தென் சொல்லிப பாடுகே னெனமொ ஹழிக்தார் (aw) 

அன்பனை யருளி னோக்கி யஙகண ரருளி௪ செயவரா 
முன்பெனைப் பிசத னென்றே மொழிஈசனை யாத லாமீல 
என்பெயா பிசத னென்றே பாலவொ யென்ஞுர நின்ற 

லவன்பெருந் தொண்ட சாணட வள்ளலைப் பாட gy oy iT. (erm) 

வேறு 

கொத்தார்மலர்ச் குமலாளொரு கூறாயடி யலாபான் 

மெய்த்தாயினு மினியானையல வியனாவலா பெருமான் 

பித்தாபிறை சூடியெனப் பெரிதரக்திருப் பதிகம் 

இ.த,சாரணி முதலாமுல கெல்லாமுய வெடுததா£ (cre) 

முறையால்வரு மதுரத்துடன் மொழியிச்சள முதலிற் 

குறையாநிலை மூம்ழைப்படி கூடுங்கிழ மையினால் 

நிறைபாணியி ஸிசைகொள்புணர் நீடும்புகழ் வகையால் 
இறையான்மகி ழிசைபாடின னெல்லாநிக நில்லான் (௭௫) 

(௬௯) ஒசை ஹஈதும - தோறாருலி துளைககருவி முதலிய ஐ துவாததியஙகளின் 

ஒசையும, விசமபிடை ஆகாயசதில (௪௨) ஊதியம -: இலாபம (௭௪௯) வியன- 

(இடம) ௮ானற, பெருமை (௭௫) மதாக துடன - (ஸ்வரவினனியாஈ விசேடக்ச 

ளான உணடாகும) கயபபுடன. முமமைபபடி குறையாசிலை - துரித விளம்பித மதத 

யம எனனும இனைவேறுபாடுகள குறையாமல, பாணி-தாளம, இசை கோள் - Mens 

யின கொள்சை,



௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநவேண்ணேய்நலலூர் - பண் - இந்தளம். 
திரு-ச9றமபலம 

பிச்சாபிறைகுடிபெருமானேயருளாளா 
வெச்சான் மறவாதேகினைக்கின்றேன்மனத்துன்னை 
வைத்தாய்பெண்ணை ததென்பால்வெண்ணெய்கலலூ ரருட்டுறையு 
ள சதாவுனச்சாளாயினியல்லேனெனலாமே 

காராபுனலெய் திககரைகல்லிதஇிரைக்கையாக் 
பாரூர்புசழெய் இச திகழ்பன் மாமணியுக் இச 
சீரூர்பெண்ணை சசென்பாலவெண்ணெய்கல்லூ ரருட்டுறையு 
ளாரூரனெம்பெருமாற்காளல்லேனெனலாமே 

ரு ச மமபலம, 

  

சொல்லாாசமி ழிசைபாடிய தொண்டன்றனை யின்னும் 

பல்லாறுல இனினம்புகழ் பாடென்றுறு பறிவில் 

நல்லாரவெண்ணெய் நல்லா ரருட் ரறைமமேவிய ஈமபன் 

ஏல்லாவுல குய்யப்பு7 மெய்சானருள் செய்கான் (எசு) 

அயலோர்தவ முயல்வா£பிற சன்றேமண மழியுஞ் 

செயலானிகழ் புத தூாவரு சவெலேஇயன் மகளும் 

உயர்காவலர் சனிகாசனை யொழியா துணா வழியிற் 

பெயசாதுயா சிவலோகமுூ மெளிதாம்வகை பெற்றாள் (௭௭) 

வேறு 

நாவலர்கோ னாரூரன் றனைவெண்ணெய் ஈல்லூரின் 

மேவுமருட் டுறையமர்ந்த வேதியராட் கொண்டதற்பின் 

பூவலருர் சடம்பொய்கைச் இருநாவ வரர்ப்புகுந்து 

தேவர்பிரான் றனைப்பணிந்து இருப்பதிகம் பாடினார் (௪௮) 

திரவேண்ணேயநலலூரம் திநநாவலூநம் - பண் - நட்டராகம், 

திருசசி.ற்றமபலம, 

கோவலனானமுகன்வானவர்கோனுங்குற்றேவல்செய்ய 
மேவலாமுப்பு ரர்தியெழுவி ச சவனோரம்பினா 
லேவலனார்வெண்ணெய்கல்லூரில்லைச்சென்னையாளுங்கொண்ட 
நாவலனார்ச்டெமாவ துகர் திருகாவ தாரே, 

(௭௬) சொல தா சொல்கள் நிறைந்த. (௭௭) மணம அழியும செயலால-கலி 

யாணம ஈடவாத சராணததால, சவெவேதியன - சடககவி சவொசாறியா. ஒழியாது 

உணர்வழியில பெயராது-இடைவிடாமல சந்திககும முஹைமையினினறுக தவருமல், 

பிமா தவஞ்செய்து ஏடையவேண்டிய செவபதசகசைச் சடஙவகவி சவாசாரியருடைய 

அருகதவபபுசுதிரி சு௩தரகா ௪௫ சுவாமிகளை இடையறாது நத௪.து எளி௫ழ் Glu oar 1 

என்பது கருத்து,



தடுந்தாட்கோண்ட புராணம். 8௯ 

நாசனுக்கூரஈமக்கூர்ஈரசிங்கமுனையரைய 

ஞசரி,ச ச? சனுககாட்செயுமூரணரிகாவதா சென் 

ளோ தாற்றககவன்்ரொண்டனாரூ ரனுசைசசசமிழ் 

காசலித.த௩. கற்று௩சேட்பலாதமவினைகட்டறுமே 

இரு TAP IN OLD L IE 

  

தவெனுறையுக இரு, சதுறையா சென்றணைஈது சீவினையால 

அவகெறியிற் செல்லாமே சடுச்சாண்டா யடியேற்குச 

சவகெறிசு கருளென்ற தம்பிரான் முன்னின் ற 

பவகெறிககு விலசகாகுக் இருப்பதிகம பாடினா (௭௯) 

  

திருத்துறையூர் 
5 ॥ 1650 - தக்கராகம், 

இரு, சரமா! hao 

மலையா ரருவிசதிரண்மாமணியுஈ இ 
குலையாசசகொணர்ச்செ ற்றியோபெண்ணைவட பாறி 

கலையாரல்குத்சள்ளியராடுக துறையா கீ 

சலைலாவுனைவேண்டிககொள்வேன் ஈவரெறியே 

ெயயாசமலம்மலர்காவலாமன்னன 

கையாற்றொழுசேததப்படுர் அுறையூர்மேற் 

பொய்யாதசமிமாரனுசை சகனவலலா 7 

மெயயேபெறுவார்சடவகெறிதானே 

இழு PLD LIL 

  

புலனொன்றும படி.தவதிந் புரிந்கரெறி கொடுததருள 

அலர்கொண்ட நறுஞ்சோலைத் DGS BIO DY C005 5H ON 

நிலவுந் தண் புனலுமொளி ரீள்சடையோன் நிருப்பாக 

மலாகொண்டு போற்றிசைதது வகஇததார் வன்பொெண்டா (௮0) 

BIG BHI DEM தனைப்பணிந்து வெபெருமா னமாந்தருளும 

பொருசதமா மிடம்பலவும் புசக்கிறைஞ்சிப் பொற்புலியா 

நிருத்தஞர் இருககூதது,த தொழுவதற்கு நினைவுற்று 
வருத்தமிகு காதலினால் வழிக்கொள்வான் மனஙகொண்டா iT (௮௧) 

மலைவளாசச் த௫ல்பீலி மலர்பரப்பி மணிகொழிககும் 

அலைதரு சண் புனத்பெண்ணை யாறுகடச் சேறியபி 

னிலவுபசும புரவிகெடுக் தேரிரவி மேல்கடலிற் 

செலவையும் பொழுதணையத திருவதிகைப் புற,த்தணைரதார் (௮௨) 
(௮2) பலன தனறுமப 1 பஞே நகிரியஙகளும தனவாபபடுமபடி. (௮௭) பொன 

புலியா சிருதகனா - அுழகய புலியுொனலுளு சகமபாததில திருசகூகுகாரிம நடாசா 

வருததம - தாரமை வதிசொள்வான - செஹைமபடி,. (௮௨) Unda arom ஈது - மலை 

யில் உண்டாகி வளாகநத சகனமாதநுபள, மணி - (ர. புதிது - சமீப ததில,



oD திருத்தோண்டர் புராணம். 

உடையவர சுலகேத்து முழவாரப் படையாளி 

விடையவர்க்குச சைச்சொண்டு விரும்புபெரும் பதியைமி தித் 

தடையுமதற் கஞ்சுவனென் றகககரிற் புகுதாதே 

மடைவளர்சண் புறம்பணையிற் இததவட மடம்புகுந்தார் (௮௩) 

வரிவளாபூஞ் சோலைகுழ் மடததின்கண் வன்றொண்டர் 

விரிதிரைநீர்க செடிலவட வீரட்டா னததிறைதாள் 

புரிவுடைய மன த்தன ராய்ப் புடையெங்கு மிடைஇன் ற 

பரிசனமுர் தயிலகொள்ளப் பள்ளியமாச் சருளினா. (௮௪) 

அதுகண்டு வீரட்டஈ தமர்கசருளு மஙகணரு 

முதுவடிவின் மறையவராய் முன்னொருவ ரறியாமே 

பொதுமடத்தி ஜட்புகுந்து பூர்காசான் நிருமுடிமேற 

ப.துமமலர்ச தாள்வைசதுப் பள்ளிகொள்வார் போற்பயின்ஞா. (௮௫) 

௮ர்நிலையா ரூரனுணாகர் கருமறையோ யுன்னடியென் 

சென்னியிலவைத தனையென்ன த திசையறியா வகைசெய்த 
தென்னுடைய மூப்புகசா ணென்றருள வதற்இிசைந்து 

தன் முடியப் பாலவை கத்தே அுயிலமர்க்கான் சமிழ்காசுன் (௮௪௬) 

௮ங்குமவன் நிருமுடிமேன் மீட்டுமவா தாணீட்டச 

செங்கயல்பாய் சடமபுடைசூழ் இருநாவ லூராளி 

யிங்கென்னைப் பலகாலு ம/இதசனைநரீ யாரென்னக | 

கஙகைசடை சகரநதபிரா னறிர்திலேயோ வெளனககரஈதான (௮௪) 

செம்மாக்திய இயானறியா தென்செயசே னெனசதசெளிஈு 

தம்மானை யறியாச சாதியா ௬ளரேயென் 

ஐம்மானை,த இருவகை வீரட்டா னகதமாகக 

கைம்மாவி னுரியானைக கழல்பணிர்து பாடினா (௮௮) 

  

திநவத்கைவீரடடானம் - பூன். - கோஃலிக்கேளவாணம். 
கிரு கி௰மமபலம, 

பம்மானையறியாசசாதியாருளசேசடைமேறகொள்பிறையானை விடை. 
மேறந்கொள்வி௫ர்தன், சைம்மாவினுரியானைச்கரிசாட்டி லாடலுடையானை 

(௮௬) உடைய றச் நமமையெலிலாம அடிமையாக உடைய திருகாவு-கரசு 

சுவாமிகள், உழவாபபடை - புலலர்செதுககும ஓா $s, கைததொண்டுி - வால 

யகிகளின பாசராகபனினும, திருவீதிகளினும, பிறஃ்டஙககளினும புலமு,கலியன முளைக 

௨ாமல் செது£க௮ சொணடிருஎதல. மடை - நீமடை, கா பாயசசுவதறகுத திறககும 

இடம. (௫) வரிவளா - வணடுசளின ரீவசாா ஓசைமிகும, விரிதிரை - விரிந்து அலைக 

ளுடைய, மெ.ஷலம  திருககெடில நதி புடை. - சமபககம, பளளி அமாகதருளினா - 

சிவானக்ச௪ ரிஈதிரைாசெயதா, (௮௭) காகக - மறைத்த (௮௮) செமமாந்து இறு 

மாபபடைகது, கைமமாவீன உரியா : யாம்ததோல்ப போவையாகவுடைய சிவ 

பிராம்ச.



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௫௧ 

விடையானைச்கறைசொண்டசண்டச, செம்மான்றனடிச்சொண்டென்முடி 
மேல்வைச் இடுமென்னு மாசையால்வாழ்இன் றவறிவிலாசாயே, Gearon Ber 
யெறிகெடிலவடவீரட்டானச் அறைவானை யிறைபோதமிகழ்வன்போலி 
யானே 

என்பினையேகலனாகவணிர்தானையெங்களெருதேறும்பெருமானையிசை 
ஞானிசிறுவன்,வன்பனையவளர்பொழில்குழ்வயனாவலவார்ச்கோன்வன்றரொண் 
டனாரூரன்மதியாதுசொன்ன, அன்பனையாவர்ச்குமறிவரியலச்சர்பெருமா 
னைய திசைமாஈகருள்வாழ்பலனை, யென்பொன்னையெறிகெடிலலடவீரட்டா 
ன த்துறைவானையிறைபோதுமிகழ்வன்போலியானே. 

௫௬ சுபம், 

  

பொன் றிரளு மணித்திரளும் பொருகரிவெண் கோடுகளு 

மின்றிரண்ட வெண்முச்தும் விசைமலரு கறுஙகுறடும் 

௮ன்றிரைசக ளாற்கொணாந்து இருவஇிகை வழிபடலாற் 

றென்றிசையிற சஙகையெனுக் திருச்கெடிலக் இளை ச்சாடி (௮௯) 

அங்கணசை யடிபோற்றி யஙககன்று மற்றகதப் 

பொங்குஈதிச் தென்சகரைபோய்ப் போர்வலித்தோண் மாவலிதன் 

மங்கலவேள் வியிற்பண்டு வாமனனாய் மண்ணிரக்த 
செங்கணவன் வழிபட்ட இருமாணி குழியணைக்சார் (௯௦) 

பரம்பொருளைப் பணிந்து. சாள் பரவிப்போய்ப் பணிர்தவர்க்கு 

வரக்தருவான் றினைககரை வணஙகினர்வண் டமிழ்பாடி 

நரம்புடையா ழொலிமுழவி னாகவொலி வேதவொலி 

யசம்பையர்தங் £சவொலி யரா த்தில்லை மருங்கணைக்தார் (௬௧) 

திநத்தினைநகர் - பண் - தக்கேசி, 

திரு-சிறுுமபலம, 

நீறு தாங்கெதிருதுதலானைநெற்றிக்கண்ணனைநிரைவளை மடந்தை 
கூறுதாங்யெகொள்கையினானைகச்குற்நமில்லியைச்கற்றையஞ்சடைமே 
லாறுசாங்யெவழகனையமரர்க்கரியசோ தியைவரிவராலுகளுஞ் 
சேறுதாங்கெ திரு ச்தினைகருட்சிவச்சொழுர் தினைச்சென்றடைமனனே 

சீரிபோச்கையிற்பிறவியைப்பழித் துரீங்கலாமென்றுமன த் இனைத்தெருட்டி 2 

சேலொம்பொழித்றிருச் தனைககருட்சிவக்கொழுர் தினை த இருவடியிணை த்தா 
ணாடெலாம்புகழ்காவலூ ராளிரம்பிவன்ரொண்டலூரனுசை 5 
பாடலார்தமிழ்ப த்திவைவல்லார்மு ச தியாவதபசசக இிப்பயனே. 

திருசசிற்மபலம, 

(௮௯) பொருகரி - போர்புரியம யானளைகளின, வெணசோ0களும - வெள்ளிய 

தந்தஙகளையும. நறுக குறடும - -நகன மரக துண்டுகளையம, சளைக த. ழூ, (௯௦) 

அங்கணனா - வீடடேசரை, ஜொெங்சணவன -



௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

Gag. 

சேம லககலணி மாமணி மார்பிற் செம்ம லங்கயலகள் செஙகம லத்தண் 

பூம லஙகலெக௫ிர் பாய்வன மாடே புள்ள லமபுதிரை வெள்வளை வாவித 

தாம லகு டடம்பணை குழு சண்ம ருஙகுதொழு வாகட மும்மை 

மாம லஙகளற வீடரு டில்லை மலல லம்பதியி னெல்லை வணஙகி (௬௨) 

நாக சூசவகு எஞ்சா எஞ்சூழ் காளி கேரமில வஙக நரக்கம 

பூச ஞாழல்குளிார வாமை ம.தூசம் பொதுளும வஞ்சிபல வெஙகு கெருங௫ 

மேக சாலமலி சோலைக ளா மீது கோகில மிடைக்௪ மிழற்றப் 

போக பூமியினு மிசகு விளஙகும் பூம்பு நம்பணை ௪டகஈது புகுந்சா (௬௩) 

வன்னி கொன்றைவழை சண்பக மார மலர்ப்ப லாசொடுசெருக்திமக் தாசங 

கன்னி காரஙகுர வஙகமழ் புன்னை கத்பு பாடவீசம்ை கூவிள மோங்கெ 

தன்னு சாதிமரு மாலதி மெளவ றுதைஈத நந்இகர வீர மிடைக்க 

பன்மலாப்புனித ஈச வனஙகள பணிந்து சென்றனன் மணஙகமழ்தாரான். 

இடம ருஙகுசுணி காயகி காண வேழ்பெ ருமபுவன முயய வெடுதது, 

நடஈ வின் தருள் சிலம்பொலி போற்ற கான்ம றைப்பதியை காளும் வண; 

௧௧, கடல்வ லங்கொள்வது போற்புடை குமுக காட்சி மேவிமிகு சேட்செல 

வோங்குர், சடம ௬ஙகுவளர் மஞ்சிவ ரிஞ்சிச சண டஙகையெ.இர கண்டு 

மகிழ்ந்தார் (௯௫) 

(2) Wo! wipe மாடி புற்சமட்சின.. aren ateran S செங்கமல ண பூம 

உது BBE யலி எதி பாயா மங சசன ட மபுணை கபடம் னமருஙவ க OFT da 

Da, Com by மீட சிெபெருகதிய மற வலைபும அணிமாமணி - அழதியமாணி- 

alo drupe Glee +6 Trapt re ஈவாமிரன ம,டி- அருகில, புள௮லமபு பற 

வைகள ஈப௫சசற Gararaidar - Gararatuy 7 yer Gar (COL மலக் இசைய, 

அ௮மாபலகள அழகிய பெண்டைமீனாள்.. பாய்வன... பாயுமபடி (pO) wr rio), 

சாம, அரை மலநுகாள - மலநுகு மீனாள கடமபணை லிவாலமாகிய வயலகளில, 

(மமமை மாமலங்கள ௮2 ஆணலம சஎனமம மாயை எனனும மூனறு மலஙகளும 

ஒழிய விடு ருள் மோக்ஷ்ளைஈ- சொரிய கம மலலல - வள சதையடைய, (௯௭௬) 

காகம - புனனைமாம, சூசம மாமாம, ரம மஇூழமாம நாளிகோம - செனன 

மரம, FRU ~ காககமாம பூபம் - சப்ரமாம ஞாழல - குஙகுமமாம, மதூாகம- 

இலுபபைமாம, பொுளும - உகருககய மேகமாலம - மேகஈகூடடங்கள, Care 

லம. கபிலகள, மின..௩.த மிழறற - நெழுஙகக கூவிச்சொணடிருசச. போகபூமி - 

பரசகணடக துக்குப் புறமபடபுள்ள இமபருட சண்டம முசலியன, கெயவலோகமெணனி 

னுமைபொரூாதம (௯௪) வழை - சாபுனமமாம கனணனிகாாம - கோககுமாம, பாட 

லம - பாதிரிமாம கூவினம - விலவமாம சாதி . சறு-ண்பசம, மாலஇ - முல்லை 

மெளவல - மலலிகை நதி - ஈஈதியாவாதசம. காலீரம - அலரி, (௬௫) இடமரு 

ங்கு - இடபபா௨ததில சனிகாயக - ஓபபமற சவகாமவலலி, மஞ்சு இவா - மேசும 

தவமும, இஞ்சி - மரல், படெஙகை - அகழியை,
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மன்று ளாடுமது வின்னசை யாலே மறைச்சு ரும்பறை புறத்தின் மரு 

ஙகே, குன்று போலுமணி மாமதில சூழுங குண்ட கழ்க்கமல வண்டவர் 

கைதை, அன்று நீறுபுனை மெனிய வாடச் தூய நீறுபுனை தொண்டர்க 

ளென்னச, சென்று சென்றுமுரல் இன் ரனசணடு சந்தை யன்பொடு இளைத 

செதா சென்றார் (௬௬) 

பார்வி எஙகவளா நான்மறை காசம் பயின்ற பண்புமிக வெண்கொடி. 

யாடுஞ், சாவி எஙகுமணி காவொலி யாலுஈ இசைக ணான்கெ.தா புறப்பட 

லாலுர், சார்வி எஙகுவரை மார்பினயன்பொற் சதூாமு கககளென வாயின 

இல்லை, ஊர்வி எஙகு.இரு வாயிலக ணான்டு னுத்த சசதிசையின் வாயின்மு 

னெய்தி (௬௭) 
அன்பின் வந்தெகா கொண்ட ரடியா ரவாகளோகம்பி யாரூரர் காமோ, 

முன்பி றைஞ்சென ரியாவரென் றறியா முறைமை யாலெதா வணங௫ட ம௫ழ் 

௩2, பின்பு கும்பிடும் விருப்பினிறைந்து பெருகு காவனகரார்பெரு மானும், 

பொன்பி றஙகுமணி மாளிகை நீடும பொருவி றக்ததிருவீ திபுகுக்சார் (௬௮) 

௮௩ஙகண் மாமறை முழங்கு மருஙகே யாட ரம்பைய ரரஙகு முழங்கு, 

மங்குல் வாணின்ம/சை யைஈது முழங்கும் வாச மாலைகளின் வண்டு மூழங 

கும, பொஙகு மன்பறுவி கண்பொழி சொண்டர் பபோற்றி சைககுமொலி 

யெங்கு முழஙகுஈ, இஙக டஙகுசடை சங்கை முழங்குக் செவ தேவர்புரி யுர் 

இரு வீதி (௯௯) 

போக நீடுநிதி மன்னவன மன்னும புரஙக ளொப்பன வரம்பிலவோங்கு, 

மாக முன்பருகு இன்றன போலு மாளி கைககுலமிடைகச பசாகை, யோக 

சிர்தைமறை யோகள் வளர்ககு மோம தூமமுயா வானி வடுப்ப, மேக பக் 

Sealer S San யெங்கு மின்னு டஙகுவன வென்ன விளங்கும் (௧௦௦) 

(௯௬) மனறுள ஆடிம மது சிற பைம்ல ஈடமபுரியும (/௪ ஞ்சிிய தமாகிய சாம 

னாயிஓுனள) சேனை, மனை கருமபு - Car aay remit ius argo (Bl vot கணரி ழ் - 

ஆழமாகிய ழி, சைசை தன்று நீறு - காழுமபூலில செரிகதளள வெண்பொடி. 

( - பாகம), முரலசினறை கண்டு - ஊதுவடை பானடு (௭) வெண்சொடியாமிம - 

வெள்ளிய சொயயினிடததில cu’) gone ue, (amen) aroma வீளையாறி 

றசிடமான. jit விளஙகுவனாைமாாபினயன  பூமாகையணிஈகச மல்போனற மாாபினை 

யுடைய பிரமன. உ சசாசுதசையின - வடபஃசவாய்லின, (௯௮) காவல ஈசா பெரு 

பானும-திருகா வவாரிலுளளாககுசு சதுலைவராகிய வனரொெண்டப மபருமானும (௯௯) 

தரி அரமபைய ரங்கு - நடஞ் செயும தெயவபபெணாள சபை, ழநழு - ஐந்து 

Ss an suas, அவையாவன --தோறகருலவி, துளைசாரலி, காபபுக்கருலி, கஞ்சக 

சருவி, மிடறறுசகருலி எனபன, தோறசருலி - பேரிசைமுகளியன, துளைக்சருவி - 

மேேய்ங்குழலமுகலியன. நாபபுஈ கருவி - வீணைமுகலியன, கஞசகாஈருலி - தாளமு சலி 

யன. மிடறறுக கருவி - கணடததால சபக காங்களும கொணிககுமபடி பாறிதல, 

புரியும - விருமபும, (ர) சசமனனவன - குபோன, மாகம-மேகமண்டலம, பகாவை- 

கொடியாடை, பக்கெள - வரிசைகளை,
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ஆடு சோகைபுடை ராசிக டோறு மரணி தக்தசுட ராகுதி சோறு, மாடு 

தாமமணி வாயில்க டோறு மஙக லக்கலசம் வேதிகை தோறுஞ், சேடு 

கொண்டவொளி தேர்ரிலா தோறுஞ் செர்கெ லன்னமலை சாலைக டோறு, 

நீடு சண்புனல்கள் பர்.தர்க டோறு நிறைந்த சேவர்கண நீளிடை சோதும்.() 

எண்ணில பேருல கனைத்தினு முள்ள வெல்லை யிலலழகு சொல்லிய 

வெல்லா, மண்ணி லிப்பதியில் வர்சன வென்ன மஙச லம்பொலி வளத௲ன 

வாடப், புண்ணி யப்புனிச வன்பர்கண் முன்பு புகழ்ர்து பாடல்புரி பொர் 
பின் விளஙகும், அண்ண வாடுதிரு வம்பவஞ் குழ்ர்ச வமபொன் வீதியினை 

ஈம்பிவ ணங்க (௧௦௨) 

மால யன்சத மகன்பெருச் சேவர் மற்ற முள்ளவர்கண் முற்று கெருங் 

௪, ல மாமுனிவர் சென்றுபின் றன்னிச திருப்பி ரமபினடி. கொண்டு 

இளைத் தக், கால நெர்படுதல பாததய ஸிற்பச் காசு லன்பர்சண நாதர் 

புகும்பொற், கோவ நீடுதிரு வாயி லிறைஞிக குவித்த செஙகைசலை மேத் 

கொடு புக்கரா (௧௦௩) 
வேறு. ag 

பெருமதில Anes செமபொன்மா ஸிகைமின பிறஙகுபே ரம்பல 

CoG வருமுறை வலஙகொண் டிறைஞ்சிய பின்னா வண௩௰ய ம௫ழ்வொ 

டும் புகுக்சா, அருமறை முதலி னடுவினித் * கடையி லன்பாசஞ் சிக்சையி 

லலர்ந்த, இருவள ரொளிரழ் இருசசிற்றம் பலமுன் றிருவணுச் சன்றிரு 

வாயில் (௧௦௪) 

வையகம் பொலிய மறைசடிலம பார்பப மன்றுளே மாலயன் றேட, 

ஐயர் சாம் வெளியே யாடுகின் முரை யஞ்சலி மலர்ததிமுன் குவிதத, கைக 

ளோ இளைத்த கண்களோ வந்தக் சரணமோ கல௩தவன் புந்தச், செய்தவம் 

பெரியோன் சென்றுசாழ்ச் தெழுக்தான் நிருசகளிந் நுப்படி மருககு, (0) 

(ஈக) கோசை - மமிலான புடைரசாசானள - சோபாகாகிகள, . லதாரையின 

வாயான், துவாாதுஎள், அ கதிதோறும-அ.குதிய (யக Lon as யா) சாலைசளில எல 

லாம ஸதாணிகநச சுட - இசகடை ॥போலினா௨. கடை.௩௮ இகினிரள. சாமம் 2 

(மாலைகள், வேசிகை - தணணைாள , பலிமீ!_௩ள சேடு - பெருமையுடைய, சினா 

வரிசைசள், ஈளஇடை - ரீணடவிதியள். (ஈ௬) ஈசமகன-இநதி: ஈ (௪௪) போரமபலம 

உயாஈரியினும, சிறப்பிறை, bo sh gow, Hagens யுடைமைபனும, பிறவறறினும 

மேருவை யொசதிருச சுலான :*'போமபலமே ௬'' எனரூா. பிணவபபொருளாகிய திருச் 

சிற்றம்பலமம வேகதக்தின மாசலினும, இடை.யினமை, ஈஎடையினும இருசதலாலும, 

அசை ௮னபாகள சுகாளிககை என ௨ பாரககினறமையானும '₹௮.,டிுமறை மு.தலினடுவி 

னி௰ சடையி எனபாதஞ் சக்சையி லலர்ஈக'' எனற. திருஈரிம்மமபலம பிரணவமாக 

லான தமிழவேதம ஓ ச கமால மூசலினும, சடையினம ஒதபபடு௰து, (ஈ௫) ஓகா 

ரகுகள், ஐயம, னைகள், கண்கள், சரணம யாவும ௮னபின வமியே செஓலததபபட்டன 

எனப து கருத த திருசகளிறறுப்படி - ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£பபடி , 

' சரத்தில் என்றும பாடம,
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ஐந்துபே ரறிவுக சண்சளே கொள்ள வளப்பருக ௧ரண௩க ஸணான்குஞ் 

சிந்சையே யாகக குணமொரு மூன்றுஈ திருந்துசாச் துவிகமே யாக 

இர்துவாழ் சடையா னாடுமா னர்த வெவலையி றனிப்பெருங் கூத்தின் 

வர்தபே ரின்ப வெள்ளத்துட் டிளைசது மாறிலா மூழ்சசியின் மலர்ந்தார் 

தெண்ணிலா மலாகசத வேணியா யுன்றன் நிருஈடக குமபிடப பெற்று 

மண்ணிலே வர்ச பிறவியே யெனககு வாலிதா இன்பமா மென்று 

சண்ணிலா னஈச வருவிரீர் சொரியக கைமமல முச்சிமேற குவித்துப் 

பண்ணினா னீடி யறிவரும பதிகம் பாடினா பசவினா பணிகர்தார். (௧௦௪) 

தடு த அமுன் னாண்ட தொண்டனார் முன்பு தனிப்பெருரக் சாணடவம் புரிய 

எடுதசசே வடியா சருளினாற் றாள மெறிபுனன மறிதிரைப் பொன்னி 

மடுததரீள வணணபட் பணணையா ரூரில வருகஈம் பாலென வானில [தார். 

அடுததபோ தினிலவஈ செழுஈததோர காதங கேட்டலு மதுவுணர்க தெழுக 

ஆடுகின் றவாபே ரருளினா னிகழ்கச வப்பணி செனனிமேற் கொணடு 

கூடுதங ௧ரஙக எஞாலி கொண்டு தொழுர்தொறும புறவிடை கொண்டு 

மாடுடே சொளியின் வளருமம் பலகசை வலஙகொணடு வணங்கினா போந்து 

ரீவொன் பணர்ய வுயாஈசுபொன் வரையபோ ஸணிலையெழு கோபுர௩ கடந்து, 

சின்றுகோ புரசதை நிலமுறப் பணிஈத கெடுககிரு வீதியை ௨ண௩௫, 

மன்றலாா செல்வ மறுகினூ டேகி மன்னிய தஇிருப்பதி யசனிற், றென் 

றிசை வாயில் கடஈதுமுன் போகது சேட்படு இருவெலலை யிறைஞ்செ, 

கொன்றைவாா சடையா னருளையே நினைவா கொள்ளிடத இருதி கடக 

தார் (௧௧௦) 

(௭௬) ப5தபோ அரிவும சண_சே சொன்ன - (74 Glo, லபமிசம, ரூபம, £ எம், 

Gb HD aM) YB ITT பெயாநக் புல வுணா சி ழநதையும (ஏனைய இரதிரியஙச ளனறிஈ) 

Ae aC ot OTM MOLD AEM BRM KAM EL கிரதையே த௨- (மனம, புததி, 92௧ம, 

௮கஙகாம எனனும) முத காணகுள Cromeo (wa nyolraryw) 615 sClown 

சவும. குணம ஒருமூனறும திருகது எ ததுவிகமே தம் - (7,5 Giallo, wT glo, தாம 

தம எனனும) மூனறுகுணஙகளும(ுவைம்கறுசொனறாய) சதமுல் தணமேயாகவும, 

இகது - சநதிரன. திச து - முழுகி. மலாந்தா£ - பூரி;தா. (௭௭) தெளசிலா மலா 

oe வேணியாய - தெளளிய (பர்சகதமான) இளஞ்சநதிரன வளதுகும ஈடையை 

யுடையவனே. வாலிதாம மேலான, (7 }) தொணடஞா - ச்கதாமமாததிசுவா Nao, 

தரளம எம் (0 த. துகளை வீசும, பொன்னணி - மால்ரி, மமி2த - பாயனற, வணணப 

பண்ணை ஆருரில - அழ௫ூய வயல சூழநத திருவாரூரில, (௭௯) இடுகினறவா - நடரா 

சா, ரிரிவானபணிய - கண்ட மேகமணடலமுகமாபூமபடி, பொனவரை - மேருமல் 

(றம) மனறல தா - வாசல்ரயொருக்திய, மறுகஹூடே - வீதிவழியே, சேடபமி - த்ர 

இதில இருக்கும, .



௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு 

புறந்தருவலா போற்றிசைப்பப் புரிமுஈ்நா லணிமார்பா 

அ௮றம்பயக்சா டிருமூலைப்பா லமுதுண்டு வளர்க்சவர்தாம் 

பிறர்தருளும் பெரும்பே௮ பெற்றதென முற்றுலகிற் 

சிறந்சபுகழ்ச கழுமலமாச் இருப்ப தியைச் சென் றணைக்தா£ (௧௪௧) 

பிள்ளையரா திருவவசா ரஞ்செய்ச பெரும்புகலி 

யுள்ளுகான் மிதியேனென் நாரெல்லைப் புறம்வணஙகி 

வள்ளலா£ வலமாக வருமபொழமுகின் மஙகையிடங 

கொள்ளுமால விடையானு மெதிர்காட்சி கொடுசசரு௭ (௧௧௨) 

மணடியபே சனபினாவ வன்றொெணடர் நின் றிறைஞ௰க 

தெண்டிரைவே லையின்மதாக திருசுகோணி புரகதாரைக 

கணடுகொண்டேன கயிலையினில விற்றிருஈஈ படியெனழு 

பணடருமின் னிசைபயின் ஐ இருபபதிகம பாடினா (௧௬௩) 

  

* 
தநக்கழமலம் - பட - தக்கேசி 

இடுக ர மபா 

சாகலுமபிறததலுக கவி சதெனைவகுகது கசனன ௬டஈசவெம தலைவனை 
மலையின், மாகினைமதிகதா கோபாலகொணட.மணியைவருபுனலசடையி 

டைவைகசவெமமானை, யேதிலேன மன சதுககோரிருமபுணடரீ்ரையெணவ 
கையொருவனையெஈங்சளபிரானைக, சாதிலவெண்குழையனைசசடலகொளமி 
தந்தகமுமலவளாகாககண்டுகொண்டேனே 

செழுமலாககொன்றைய௩ கூவிளமலரும விரவியகடைமுடியடிகளை 
நினைக்கிட், பஉழுமலாககணணிணையடியவாககவலாலறிவரிகவன் நிருவடி.பி 
ணையிரணுெ, கழுமலவளகஈகர்க்கணடுகொண(ூரன் சடையன ஊன காதலனபா 
ழூயபசதுு, தொழுமலரெடுதசகையடியவாகமமைததுன பமுமிடுமபையுஞ் 

சூழதலாவே 
தருகிற மபலம 

  

இருககோல மிடும்பெருமா னெ திர்கின்று மெழுகதருள 

வெருககோளுற் றதுரீஙக ழ்ஞாமேற் செலவிரும்பிப 

பெருச்கோதஞ் குழ்புறவப் பெரும்பதியை வணகடூப்போய்த் 

திருக்கோலக் காவணங௫ச் செர்தமிழ்மா லைகள்பாடி (௧௧௪) 

(சசச) புறக£ருவா - தமமைசகுமுநது வரும அடியவாகள் நமபயநதாள - 

(முூபபததிாணமி) தருமககளையம வளாக பராவதியேலீயாா. அமுது உணடுவளாகத 

வா - ஞானாமுடையுணடு வளாநசவராகிய திருஞானசமபகததுா ததிசுவரமிகள, கழு 

மலம - சீகாழி, (ஈ௧௨) பிளளையரா - ஆளுடையபிளளையா£. (௧௧௧) மணடிய- நிறை 

நக மசாபியைசாலைதனும சோழி அுழியாமல தா கோணியைபபோல மிதககும 

ஆகலின பவேலையன மித திருததோணிபாம'' எனரு£,*



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௫௭ 
தேனார்க்கு மலாச்சோலைச் இருப்புன் கூர் ஈம்பாபால் 
ஆனாப்பே சன்புமிக வடிபணிர் த idl pump. 
மானூக்கு௩. கரசலததரா ம௫ழ்க்சகவிடம் பலவணங்கெ 
கானார்ககு மலர்ச்சடஞ்சும் காவிரியின் கரையணைந்தா£ (௧௧௫) 
வம்புலா மலரலைய மணிகொழித்து வந்திழியும் 
பைம்பொன்வா£ கரைப்பொன்னிப் பயிநீர்ச்சம் படிந்சாடித 
சிம்பிரான் மயிலாடு துறைவணங்கிச் சாவில்சா 
அமபாமா காளகதி னமாந்தபிரா னடிபணிக்தார் (௧௧௬) 

மினஞர்செஞ் சடையண்ணல விரும்புதிருப் புகலூரை 
முன்னாகப் பணிந்சேததி முசலவன்ற னருணினைந்து 

பொன்னாரு முத்தரியம் புரிமுர்தா லணிமார்பர் 

சென்னாவ வூராளி இருவாரூர் சென் ணைக்தார (௧௧௭) 
தேசாரு நெடுவீதிச இருவார வாழ்வாருக 

காராத காசலினம மாரூர னாமழைகக 

வாசாகின் ரன வனை ம௫ழ்க்செதாகொள் al wear uy 
சீசாருஞ் சடைமுடிமே ணிலவணர்ிஈதா ரருள்செயசா (௧௧௮) 
சம்பிரா னருளசெய்யத திருகதொண்ட ரசதுசாறறி 
யெம்பிரா னாரருடா ணிருஈ தபரி ச தவானா 

னமபிசா னாசாவா ரவரன்றே யெனுகலசதால் 
உம்பாகா டி.ழிர்சசென வெ௫ராகொள்ள வுடனெ முதா (௧௧௯) 
மாளிகைகண மண்டபஙகண் மருககுபெருங கொடி கெருஙக த 
சாளினெக் தோரணமுக தழைகசமுகுங் குழைகசொடையு 
ரீளிலைய கசலிகளு நிறைந்தபசும் பொத்றசுமபும் 
தளிகெடு மணிவிளசகு முயர்லாயி ரொறுகிரைசதா.. (௧௨௦) 
(19H) இருக்கு ஓலமை இடிம - Gar pio (இ௱ள கனமையனெனறு ௨ ணாத) 

மூணறையிடும, எதிகன ற எழுகக்ர௬ுள - மமைய, வெருகோ COM DI ~ B+ 4 wen ls 
பெருக்கு தம - பெருககினையடைய படல, புறவம் - ச்காழி, (௧௧௫) தேன 

ஷாக 
கம - வண்டுசள தோவாரிககும, இனாபபோ அனபு ௮டக காக போ ௮னபு, மான 
ஆாககும - மான சபதிசகும, இ! ம - க்ஷ்சுதிகு வள, ாரனஹாசகும - மணம பொரு 
நதிய, (22௬) வமபு ௨லா - வாசனைகீஈம, பயில-(மூலசளானும, BUC CHT GOT gD) 
சொலலபப_ட.. (௧௧௯) கமபிரான - ெபெருமான, சிளபெருமானின அருட்டிருல 
ளே வனரொெண்டபபெருமாள என்னும நயநகதோனற *:நமபிரா Quart ஈவானறே 
யெனலுகலகதால'' எனரா, (௧௨௰) தாளினெடுச் தோரணமும - andar (காட்டி) 
௮வைகளில கடடபபடட கெடிய சோணக்களையும, பனை தென்னை முதலியவற்றின் 
கருத அககளாலாய சோணககளையு மெனினும ஒககும, குமைதொடையும-மாவிலை 
முதலிய தழைகளால் கடடபபப... தோரணக்சளையும, கதலிசளும - வரழை மாககளை 
யம. பொன தசுமபும - பொனனாலாசய பூண குமபககளையும, ஒளி - ஒழுவசாக, 

8



௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சோதிமணி வேதிகைக ட€ஈறுஞ்சார் தணிரீவிக 
கோதில்பொரி பொற்சுண்ணங குளிர்தாள மணிபரப்பித 

தாதவிழ்பூர் தொடைமாலைச் தண்பந்தர் களுஞ்சமைத்து 

வீதிகணுண் கெளட௩ச விரைப்பனிநீர் மிகச்தெளித்சார். (௧௨௧) 

மஙகல£ தம்பாட மழைகிகா தூ ரியமுழஙகச் 

செஙகயற்கண முற்றிழையார் தெற்றிதொறு நடம்பயில 

நஙகள்பிரான் திருவாரூர ஈகர்வாழ்வார் ஈம்பியைமுன் 

பொககெயினீ டி.ருவாயித் புறமு.றவர் தெதிர்கொண்டார்.. (௧௨௨) 
வறு. 

வர்தெதா கொண்டு வணககுவார்முன் வன்றொண்ட சஞ்சலி கூப்பிலர்து 

சிர்தை களிப்புற வீதிய செல்வா திருச்தொண்டர் சம்மைகோக்க 

யெந்தை யிருப்பது மாரூரல ரெம்மையு மாள்வரோ கேளீசென்னுஞ் 

சந்த விசைப்பதி கஙகள்பாடி.த தம்பெரு மான்றிரு வாயிலசராஈதரா£ () 

boul A -2t.dn - SV FSA aw, 

இருசசிற்றமபலம 

கரையகடலுமலையுங்காலையுமாலையமெலலா 
மூரையில்விரவிவருவானொ௫வனுருச்தூலோகன் 
வரையின் மடமகளசேள்வனவானவர்தானவர்ககெலலா 
மரையனிருப்பதுமாரு ரவரெம்மையுமாள்வரோகேளீ£ 

எர்தையிருப்பதுமாரூரவரெம்மையுமாள்௨ரோவென்று 
சிர்சைசெயுக்திறமவலலான் றிருமருவுக்ரடோஎன் 
மந்தமுழவமியம்பும்வளவயனாவலாரூ ரன் 
சச்சபிசையொடும்வல்லார்தாம்புகஜேய் தலா தாமே 

இருசசற்றம்பலம். 

வானுற நீடிரு வாயினோக்கி மண்ணுற வைஈதுறுப் பால்வண௩$ூத் 

தேனுறை கற்பக லாசமாலைத தேவா சிறியன் Om pen mea 

பூனு முயிரு முருக்குமன்பா ஓச்சி குவிச,௧ச௪செக௩ கைகளோடுந் 

தூகறுங் கொன்றையன் மூலட்டானஞ் குழ்.திரு மாளிகை வாயில் புக்கார், 

புற்றிடங் சொண்ட, புரா.தனனைப் பூங்கோயின் மேய பிரானையார்க்கும் 

பற்றிட மாய பரம்பொருளைப் பார்ப்பதி பாசனைப் பஙகயததாள் 
அ.ற்சனை செய்ய வருள்புரிர்ச வண்ணலை மண்மிசை வீழ்ச் நிறைஞ்ச Cope. 

ஈற்றமிழ் நாவலர் கோனுடம்பா னன்மையின் மன்மையை மெய்ம்மை பெ ற் 

(௪௨௧) வேதிசைகள் - இிண்ணைகள், சிலி- மெழு9, துகள் அடங்க - தூசுகள 
அடங்குமப ய, (௧௨௨) துரியம - முரச முதலிய வாததியங்கள், தெறறிதொறும - 

கடனசாலைகள்தோறும, (௧௨௪) மண்னுற-பூமியல இருமேனிபடிய, ஜா. துறுபபால் - 

பஞ்சாங்க விதிமுறைப்படி , (௧௨௫) பஙகயததாள் - Grae gall,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௫௯ 

அன்பு பெருக வுருகயுள்ள மலையவட் டாங்கபஞ் சாங்கமாக, முன்பு 

முூறைமையி னால்வணங்ூ முடிவிலாச் காதன் மு.திரவோங்கி, நன்புல னாகிய 

வைர்துமொன்றி காயகன் சேவடி யெய்தப்பெற்ற, இன்பவெள் எ.ச்திடை 

ூழ்கரின்றே யின்னிசை வண்டமிழ் மாலைபாட (௧௨௪௬) 

வாழிய மாமறைப் புற்றிடங்கொண் மன்னவ னாரரு ளாலோர்வாக்குத் 

சோழமை யாக வுனக்குரம்மைத் தர்சன சாமுன்பு சொண்டுகொண்ட 

வேள்வியி லன் றநீ கொண்டகோல மென்றும் புனைஈதகின் வேட்கை சர 

லாழிமண் மேல்விளை யாடுவாயென் ருரூரர் கேட்க வெழுந்ததன்றே, () 

கேட்ச விரும்பின் ரரொண்டரென்றுங் கேடிலா தானை யிறைஞ்சிரின்ேே 

யாட்கொள வந்த மறையவனே யாரூ ரமர்க்த வருமணியே 

வாட்கயல் சொண்டகண் மங்கைபஙகா மற்றுன் பெரிய கருணையன்றே 
நாட்சம லப்பதச் தந ததின்று நாயினே னைப்பொரு ளாகவென்றார். (௧௨௮) 

என்று பலமுறை யால்வண௩க யெய்திய வுள்ளக் களிப்பினோடும் 

வென்றி யடல்விடை போனடந்து வீதி விடங்கப் பெருமான்முன்பு 

சென்ற சொழுது அு.தித்துவாழ்ச்து திருமாளி கைவலஞ் செய்துபோகதார் 

அன்று முதலடி யார்களெல்லாக் தமபிரான் ரோழரென் ழேயழைந்தார். () 

மைவளர் சண்ட சருளினாலே வண்டமிழ் காவலர் தம்பெருமான் 

சைல விடங்க னணிபுனைந்து சாக்தமு மாலையுர் தாருமாகி 

மெய்வளா கோலமெல் லாம்பொலிய மிக்க விழுத்தவ வேந்தசென்னச்[ரூர். 

தெய்வ மணிப்புந்று ளாரைப்பாடித் இளைச்து மசிழ்வொடுஞ் செல்லாநின் 

வேறு. 

இதற்குமு னெல்லை யில்லாச் இருஈக ரிதனுள் வந்து 

முதற்பெருங் கயிலை யாதி முசல்வர்தம் பங்கி னாட்குப் 

பொதுச்சடிர் துரிமை செய்யும் பூங்குழற் சேடி மாரிற் 

கதித்தபூ ணேந்து கொங்கைச் கமலினி யவத ரித்தாள். (௧௩௧) 

கதிர்மணி பிறந்த தென்ன வுருச்திர கணிகை மாசாம் 

ப.தியிலார் குலத்திற் ரோன்றிப் பரவையா ரென்னு காமம் 

விதியுளி விளக்கத் தாலே மேதகு சான்றோ சான்ற 

மதியணி புனித னன்னாண் மஙகல வணியாற் சாற்றி, ~ | (௧௩௨) 

(௧௨௬) அடடாகசம - சிரம, இரண்டு கைகள் , இரண்டு முழந்தாள்கள, இரண்டு 

காதுகள், கெறறி இவைகள் பூமியிலபொருக துமபடி. ஈமல்கரிததல், பஞ்சாககம - 

ரம, இரண்டு கைகள், இரண்டு முழஈதாளகள இவைகள பூமியில பொருந்த வண 

ங்குதல், (௧௨௭) மனனவனா தியாகேசபபெருமான, வேளவியில் - கலியாணததில 

(௧௨௮) கேடு இலாதானை-௮ழிவிலலாத செவெபிராளை, (௧௯௧) மு.தல்வாகம பங்ஜனொடகு- 

பா£வதிதேலியாருககு. பொதுககடிகது - சறபபாக கதிதத - விலையயாகத. (௪௯௨) 

மியணி புனித ஈனனாள - திருவாதினா திருட ததர ததில்,



௬ல் திருத்தோண்டர் புராணம். 

பரவினர் காப்புப் போற்றிப் பயில்பெருஞ் சுற்றந் இங்கள் 

) விரவிய பருவர் தோறும் விழாவணி யெடுப்ப மிக்கோர் 

வரமலர் மங்கை யிங்கு வந்தன ளென்று சர்தை 

த.ரவரு மகழ்ச்சி பொங்கச் தளர்கடைப் பருவஞ் சேர்க்தார் (௧௩௩) 

மாணிளம் பிணையோ செய்வ வளரிள முகையோ வாசத் 

தேனிளம் பசமோ வேலைச இிரையிளம் பவள வல்லிக் 

காணிளங் கொடியோ திங்கட் க திரிளங கொழுந்சோ காமன் 

ரூனிளம் பருவங் கற்குர் சணியிளர் கனுவோ வென்ன. (௧௩௯) 

நாடுமின் பொற்பு வாய்ப்பு நாளுகாள் வளர்க து பொங்க 

ஆடுமென் கழங்கும் பர்து மம்மனை பூச லின்ன 

பாடுமின் னிசையுந் தங்கள் பனிமலை வல்லி பாசு 

கூடுமன் புருகப் பாடுங் கொள்கையோர் குறிப்புச் தோன்ற. (௪௩௫) 

பிள்ளைமைப் பருவ மீதாம் பேதைமைப் பருவ நீஙகி 

யள்ளு,கற் சமைச்சு பொற்பா லனஙகன்மெய்ச் சனங்க வீட்டங 

கொள்ளமிக் குயர் போன்ற கொஙகைகோங க௫ம்பை வீழ்ப்ப 

உள்ளமெய்ச் சன்மை முன்னை யுண்மையுர் சோன்ற வுய்ப்பா£ () 

பாஙதியர் மருஙகு சூழப் படரொளி மறுகு கழக 

சேஙகமழ் குழலின் வாசக் இசையெலாஞ சென்று சூழ 

ஓங்குபூங் கோயி லுள்ளா சொருவசை யன்பி னோடும் 

பூஙகழல் வணஙக வென்றும் போதுவா சொருகாட் போதா (௧௩௭) 

அ௮ணி$லம படிகள் பா£வென் றடிப்படுச தனமென் ருர்ப்ப 

மணிஎளர் காஞ்சி யலகுல் வரியர வுலகை வென்ற 

துணிவுகொண டாாப்ப மஞ்சு சுரிகுழூற் கழிய விண்ணும் 

பணியுமென் நினவண் டார்ப்பப் பரவையார் போதும் போதில () 

கக) சாபபுபோகரி பாவவைபைபேணி - (சுழநதைள சுகமாக வாழவேணமூ.ச 

குலதெயவஙகளைப பாவி வணஙதுலை) திகான - மாசுவான, சிர்லபபருவம ழககாமாத 

௦2, செக8னாபபருவம ஏழாமாசமும, எபபாணிபபருவம ஒனபதா மாசமுமாஃப பரு 

வவகள மாதவரையறையால வரு கலபத.ரி ('திங்களலி£லிய பருவம'' எனரா, பருவக 

தோறும விழாவணிசசெயகம ல த, ஓலே பருவசதோறும வேண்டிய சிமபபுகளைச 

செயதல. (௧௬௪) பிணையோ - பபண்மாஜே மிதய்வவளா இளமுூகையோ - ஈறபகத 

தருகின வளரும இளமையான ௮ருமபோ சனுவோ - விலலோ, (௧௬௫) காடும இன 

பொற்பு வாயபபு யாவரும வீருமபசதகக இனிய அழ சிறபபு, பனிமலை உலலி - 

பாவதி தேளியா£, (௧௬௭) பிளளைாமைப பருவம - குழந்தைபபருவமாய ஐஈ.துவயது 

பேதமைப பருவம - ஐஈதுவய துழுகல ஏழுவயகளவுமுள்ளது ௮னகசன மனமதன், 

தனவகள ஈட்டமகொளள - திரவியககுவையைத தாமபெறறுககொள்ள. வீழ்பப - 

தோம்கச்செயய முனனையுணமையாவ த - திருக்கயிலாய தீதில உமாதேவியாருககுச் 

சேடியராயிருக்தது. (௧௧௮) பார் வெனறு அடிபடுத்சனம- இபபூமியைவென று $ீழப



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௬௧ 

புந்றிடம் விரும்பி ளுரைப் போற்றினர் சொழு.து செல்வார் 

சுற்றிய பரி* னங்கள் சுழவா ரடைய ஈம்பி 

நற்பெரும் பான்மை கூட்ட ஈகைபொதிர் திலஙகு செவ்வாய் 

விற்புரை நசலின் வேற்கண் விளங்கிழை யவரைச் சண்டார் (௧௩௯) 

வேறு 

கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ காமன்றன் பெருவாழ்வோ 

பொற்புடைய புண்ணிய ச்சின் புண்ணியமோ புயல்சுமக து 

விற்குவளை பவள மலா மதிபூச்ச விரைக்கொடியோ 

அற்புசமோ சவெனருளோ வறியேனென் ற.திசயிததா£ (௧௫௦) 

ஒவியகான் முசனெழுச வொண்ணாமை யுளளத்சான் 

மேவியகன் வருத்தமுற விகிதசதொரு மணிவிளக்சகோ 

மழவுலஇன் பயனாக முன்னின்ற தெனகினைந்து 

நாவலர்கா வலாநின்ளா ஈடுநின்றா படைமதனார் (௧௪௧) 

சண்டாள மணிசதோடுக சகைததோடுங் கடைபிறழுக, 

கெண்டைகெடு௩ கணவியப்பக் இள சொளிப்பூ ஹுூமவோனை । 

யண்டாபிரான் றிருவருளா % லயலறியா மனம்விரும்பப் 

பண்டைவிதி சகடைகூட்டப பரவையா ௬ஙகண்டா (௧௪௨) 

சண்கொள்ளாச கவின்பொழிர்ச இருமேணி கதிர்விரிப்ப 

விண்கொள்ளாப் பேரொளியா னெ திர்கோககு மெலலியலுக் 

செண்கொளளாக காதலினமுன் பெய்தாச தொருவேட்கை 

மண்கொளளா காண்மடமச் சம்பயிர்ப்பை வலிநதெழலும் (௧௪௩) 

படிக்தனோம அலகு மணிபளாசாஞ்சி /குமபல்கா௱சதின மீதணிகா (tps $3 

பற்தலிய மணிகளால சோசகபபட ரஞ்சி எனனும தபாணம அறினாவு உலை - 

புள்ளிஞாடைய சாபபகாள வாழும காசலோககை ரிகுழுறகு மரக அழிய - சுரு 

ண்ட கூஈதலுசகுமேசம தோ றமையால பா எனபதற கப பூமியிலுளள பெண்களை 

எனறும, வரியா வலசுல் உ லசைவெனற என rth igh புளளிரளையுடைய ௪ ரப்பத 

கைப போனா % BIDLILD ஆடவாகளை ெணதது என்றும கூறுனருமுளா, (4 ௬௯) பான 

மை கூட்ட - வெனருள சோசச, புரை - ஓத. விளவகு இமை - பிரகாசிகெற 

தபரணஙகளைசுகரிசக பரவையாா (௧௪௦) பெருவாழவோ - இரதியோ. புயல ஈமகது 

ல குவளை பவளம மலா மதிபூதத விரை கொடியோ எனபபிரிகக, (௧௪௧) ஒலியம - 

சிததிம, உளளத தால லிதிகசதொரு மணிவிளககோ எனஃ*கூடமிக, (௪௪௩) கவின - 

We செவவடிலவே வனரரொண்டா எனறு வலியறு,க,5 ''விணகொள்ளாப பேரொளி 

யான'' எனரூாா, எண்கொள்ளா - அளவிடுதறகு அரிய, காணம - பெண்களுக இயல 

பாயுளளபயோ தனமை மடம - எலலரமறிஈ தும ௮ரியாச துபோலிருககல, அச்சம- 

பெண் தனமையால எனறுங்காணத ஒனறைககண்ட வி.௧.து ௮ஞ்சுகல பயாப்பு - 

(கணவரலலாமல) மற்றையோகை தனமேம்படின தோம அ௮ருவருதது சி.ற்லை 

அயலறியாமணம விருமபி எனறும, அறியாமல் மனம விருமப எனறும பாடம,



௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

முன்னேவர் தெதிர்சோன்று முருகனோ பெருகொளியாற் 

றன்னேரின் மாரனேோ தார்மார்பின் விஞ்சையனோே 

மின்னேர்செஞ் சடையண்ணன் மெய்யருள்பெத் நுடையவனோ 

என்னேயென் மனந்திரிச்ச விவன்யாமீசா வெனகினைக்சார் (௧௪௪) 

அண்ணலவன் றன்மருங்கே யளவிறந்ச காதலினால் 

உண்ணிறையுங் குணகான்கு மொருபுடை.சாய்ர் சனவெனிழமை 

வண்ணமலர்ச் சருங்கூர்சன் மடச்கொடியை வலிதாக்கக் 

கண்ணுசலைச் தொழுமன்பே கைச்சொண்டு செலவய்ப்ப (௧௪௫) 

பாங்சோடிச் சலைவளை சதப் படையனங்கன் விடுபாணக் 

தாங்கோலி யெம்மருங்கும் தடைசெய்ய மடவாலுந் 

தேஙகோதை மலர்ககுழன்மேத் சறைவண்டு கலந்தார்ப்பப் 

பூஙகோயி லமர்ச்சபிரான் பொற்கோயில் போய்ப்புகுக்காள் (௧௪௬) 

வன்றொெண்ட ரதுகண்டென் மனஙகொண்ட மயிலியலின் 

இன்றொண்டைச செங்கணிவா யிளஈ;கொடி கான் யாசென்ன 

அன் றங்கு முன்னின்ற ரவர்நங்கை பரவையார் 

சென்றும்பர் தரத்சார்சகுஞ் சேர்வரியா ரெனச்செப்ப (௧௫௭) 

பேோபரவை பெண்மையினிற் பெரும்பசவை விரும்பல்கு 

லராபரவை யணிதிகழு மணிமுறுவ லருமப ரவை 

சீர்பரலை யாயினா மி.ருவுருவின் மென சாயல 

ஏர்பரலை யிடைப்பட்ட வென்னாசை யெழுபரவை (௧௪௮) 

(௧௪௪) மாடனா worse வீஞ்சையனோ - மீகதியாகானோ, ஒகாரஙசள, 

ஐயம (௪ கள) உமபாதாககாகசம - கேவாசடகம, (4௫௮) போபாவை - பெயாபா 

னவ எனறுசொலலபபடுவ த . பெரு உமபா ௮வை வீருமபு அகுலா பாவ ஐ-பெரிய 

தேவா கூடடம வீருமபுசனற திலோசகமை YOu Crown gram  துதிகெயயத 

gaa கெயவமாம மணிமுறுவல அ௮ருமபா ளை - முத துசசளைபபோனற பறசன 

முல்லை அருமபுஎளையொசரும, சாபாவை ஆயினாள் - பாலை எனனுவ கூகதையடைய 

இலககுமியை யொசசு வள, ஏர்பாலை இடைபட்ட. - ௮மயெ சமுத்திர ததினிட அ 

தில் பொருகதிய, எனஆசை எழுபாவை - எனனுபைய ஆசையான ஏழு சமுத 

இரங்களையும ஒஓததிருககன௰௫ பெருமபாவை எனபக௰கு, பெரு௨.மபா ௮வ்வைஎனப 

பிரிக.து, பெரிய தேவாகளுககுக தாயபொனறவள எனறும, கீருமபல்குலாபரவை 

எனபகறக, விருமபு ௮லசுல ஆர்பு ௮ரவு ழ எனபபிரித,து, வீருமபுசனெ௰ கிதமபத 

தீழன சிமஹைவானது ஆதிசேடன படததின முகை ஒஓககுமஎனறும, சோபரவை 

ஆமினாள் எனபத, சோ பரவு ஐ தயினாள எனபபிரித.து, இலசகுமி துதிசெய்யத 

தகக செழளையுடையவள து எனறும பொருள விரிபபினும பொருக.தும, அவ்வை 
எனபது அவை என விசாமாயிறறு



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ட் 

என் நினைய பலவுநினைர் தெம்பெருமா னருள்வகையான் 

முன்றொடர்ர் து வருகசாசன் முறைமையினாற் ரொடக்குண்டு 

ஈன்றெனையாட் கொணடவர்பா னண்ணுவனென் றுண்ம௫ழ்ந்து 

சென்றுடைய ஈம்பியும்போய்த தேவர்பிரான் கோயிலபுக (௧௪௯) 

பரவையார் வலஙகொண்டு பணிர்தேததி முன்னரே 

புரவலனார் கோயிலினின் றொருமருங்கு புறப்பட்டார் 

விரவுபெருங காதலினான் மெல்லியலாா சமைவேண்டி 

யசவினா ரம்புனைந்தா ரடிபணிக்தா ராருரர் (௧௫௦) 

அவ்வாறு பணிர்சேசத்தி யணியாரூர் மணிப்புற்றின் 

மைலாழுச் இருமிடற்று வானவர்பா னின்றும்போக் 

தெல்வாற சென்றாளென் ஸனின்னுயிரா மன்னமெனச் 

செவவாயவெண் ணகைககொடியைத தேடுவா ராயிஞர் (௧5௫௧) 

வேறு 

பாச மாம்வினைப பற்றறுப் பானமிகும 

ஆசை மேலுமொ ராசை யளிப்பதோர 

தேசன் மன்னியென் சிரசை மயகூிய 

ஈச னாரு ளென்னெறிச் சென்றதே, (௧௫௨) 

உம்பர் நாயகர் தஙகழ லல்லது 

நம்பு மாறறி யேனை ஈடுசகுற 

வம்பு மால்செயது வல்லியி னொல்இயின் 

ஹெமபி ரானரு ளெக்கெறிச் சென்றதே (௧௫௩) 

பந்தம வீடு சருமப7 மன்கழல் 

சிந்தை யார்வுற வுன்னுமென் சிர்தையை 

வந்து மால்செய்து மானென வேவிழித் 

தெந்தை யாரு ளெக்கெறிச் சென்றதே (௧௫௪) 

என்று சாலவு மாற்றல ரென்னாுயிர் 

நின்ற தெகஙகென நித்திலப் பூண்முலை 

மன்றல் வார்குழல் வஞ்சியைத் தேடுவான் 

சென்று தேவா சிரியனைச் சேர்ந்தபின். (௧௫௫) 

(௪௧௪௯) கொட சகுண்டு . பகதிககபபடமி, (௧௧௦) மெலலியலாா ஜமைவேண்டி - 

பாவையாரைசே! விருமபி, (௩௫௪) மைவா(ூம திருமிடம்று வானவனபால - இிருகில 

கண்டப பெருமானிடததில. (௧௫௨) பாசம ஆம வீ£ பற்று அறுபபான - பாசசமபந 

குத்தால வரும இருவினையன தொடாபை ஒழித தருளுஞ் சிவபெருமானிடசது. ௮௫ 

ளால் வந வரை அருள எனறது உபசாரம, (௧௫௧) வமபுமால்- சிலையில்லா விருப 

uD, AMANO CW - .றபகஎகொடிபோல துவண்டு, (௧௫௫) நிச்திலயபூண மாக. 

மாலை யணிஈக, மனறல்வா குழல - வாசனை வீசும நீண்ட கூகதலையுடைய,



௬௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

காவி கோவருங கண்ணியை ஈண்ணுவான 

யாவ ரோடு மூரையியம் பாதிருக் 

தாவி ஈல்குவ சாரூரை யாணடவர் 

பூவின் மஙசையைத தர்செனும போழ் இினில (௧௫௪) 

நாட்டு நல்லிசை நாவலூ ரன்டிர்சை 

வேட்ட மின்னிடை யின்னழு சததினைக 

காட்டு வன்கட லைக்கடைந சென்பபோற் 

பூட்டு மேழ்பரிக சேரோன் கடல்புக (௪௫௭) 

aw. மென்பெடை யோடிரை தோகஅணடு 

பொய்கை யிற்பகல போகிய புள்ளினம் 

வைகு சேச்கைகண் மேந்செல வரசது 

பையுண் மாலை சமியோர் பனிப்புற (௧௫௮) 

பஞ்சின் மெல்லடிப் பாலைய ருள்ளமுா 

வஞ்ச மாக்கடம் வலவினை யுமமசன் 

அஞ்செ முத்து முூணரா வறிவிலோ 

கெஞ்சு மென்ன விருணடஅ நரீணடவான (௧௫௯) 

மறுவில் சிக்சைவன் ரொண்டா வருக்இனால 

இறம ருஙகுலாக இயார்பிழைப் பாரென்ற 

ஈறும லர்க்கஙகு னங்கைமுன் கொண்டபுன 

முற லென்ன மூ௫ழ்சதது வெண்ணிலா (௧௬௭) 

அ.சந்தை செய்வாக கழுங௫தெசம மாருயிர் 

௮ரன்சை சீண்ட மலாகுல மாதர்போற 

ப.ரந்ச லெம்பகற் கொலடூப் பனிமதஇிக 

SIE டீண்ட வலர்ந்த su raw (௧௬௧) 

(௪௫௬) 1 ல்கோவரும ॥எணணியை - நிலோற பலமவனா ஓக்க கணசளையடை பப 

பாலையானா. (4௫௭) இநடையவேட்ட - உள்ளம் வீருமபிய, ஏழபரித்தேசோன ரி 

யன. (௧௫௮) எய மென பெடையோடு - பிரியாகிரு எம பேலகலிய ஜின மையடைய 

பெண்பறவைகளோடு, புளளினம - பறவைககூடடடவ ot வைம சேககைகளமேல 

செல - தாம வக்கு கூடிகளிலவொலல thu பனிபபு 2. 2-பிரிவஉகாபஉம 

காயதியும நாரமநோயடைய, பைய மாலை வநகத - _glOTlL wong ககொடுக௪ம 

மாலை சாலம வக்க.து, (௪௬௰) மறுவி - கறறமிலலா, இறுமருககுலாச(க-வளை கத 

இடுபபினைய/டைய பெண்களுக, (அவா (னள ஆரை வல்மீனினறும),  ஙகுல ஈஙமை - 

இரவாகியபெண், புனமுறுவல - புனசிர்பபு, வெணணிலா மூழத்தது - வெள்ளிய 

கநதான உசுயமாயினன. (௪௬௧) ாகதை செய்வாராக அழுகி - சமமிது காதல 

கொண்டு துனபசூசெயயும ௮னனிய காயசாகளுககுபபயஈது ௮.கதி தாம ஆருமி 

வான சைீண்ட - கமத அருமையாகிய உமாபோனற எணவாசள தொட்டால், 

பகறகு ஓல - சூரியலுசக௭ ௬௧%  பனிமதிகாககள இண்ட - (சளிரசரிபொருகதிய 

சந்திரனது தரண வகளபட சயிரவமறலாகத - ஆமபலகள மலாநதன,
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Caron மன்னுயிர் கட்செலார் தூய்மையே 

சாற்று மின்பமுர் தண்மையுர் தந அபோ 

யாற்றத வண்டமெ லாம்பரர் தண்ணல்வெண் 

ணீத்றின் பேரொளி போன்றது ரீணிலா (௪௬௨) 

வாவி புள்ளொலி மாற்றிய மாலையி 

னாவ லூரரு ஈஙகை பரவையாம் 

பாவை தந்த படர்பெருங காதலு 

மாவி சூழ்கத தணிமையு மாயினா (௧௬௩.) 

தந்தி ரககண் ணெரிதழ லிற்பட்டு 

வெர்ச காமன் வெளியே யுருசசெய்து 

an) scar முன்னினறு வாளி தொடுப்பதே 

யெர்சை யாரரு ஸிவவணண மோவென்பார். (௧௬௮௪) 

ஆாச.தி சண்டுமென் மேனின் றழற்கஇர் 

தூர்ப்ப தேயெனைத சொண்டுகொண் டாண்டவர் 

நீரதச ரஙக நெடுஙகஈகை நீண்முடிச 

சாச.தும் வெண்மதி போன்றிலை தண்மதி, (௧௬௫) 

அடுச்து மேன்மே லலைசதெழு மாழியே 

சட முன்னெனை யாண்டவர் தாமுனக் 
கடுஈத கஞ்சுன் றரஙக கரங்களால் 

எடுது நீட்டுரீ யென்னையின றென்செயாய் (௧௬௬) 

பிறச்ச செஙகள் பிரான்மல யச்கதிடைச் 

சிறகத ணை தெய்வநீர் நாட்டணி 

(கக) வாலி - கடாகஙாளில பு ஒலி மாறறிய - பறவையின கூரசலை நீக. 

தனிமையும - இருவருளும பர வைமீ ௮ லைகக லிருபபையும, ௮கைமுடி கும இரு 

வருளையும gon Ou பிராபால உரையாடிதல (கலிய OS We & Gor செயயாதிருஈதரா 

எனபத! தோனற :காதலும அவிசூழஈத கனிமையும ஆயினா  எனரூா, (௧௬௫) 

தா.ததி சணடும - (பரவையால யானபடும காம) வேககீ£யைப பாாததிருகதும சரத 

சம அலை. சாசதும வெணமதி - அணிந் துள்ள வெண்ணிலா. எனனை ஆண்டவா , 

திரு டியில cme "Cure ௮ணிஈ துளள வெணமதியாயின, எனசகுக தண்ணளிசெய 

வாய், அங்கனஞ் செயயா ஐ சுடுரலால ரீ வேறு மதிபோலும எனரா எனக, (௭௬௬) 

அ௮லைதது எழும ஆழியே - ுலைகீசி எழுனொறாடலே (௪௮௪) தமிழமாருசம- சமிழு 

டன பழச தெனறற்சாறறே, பிறகத_து எஙகள பிரான மலயததிடை. - (8) உறபததி 

யான_து எமது சிவபெருமான எழுகதருளியுளள மலய மலையில, சிறது அணைந்தது 

தெய்வமா£ நாட்டு yoshi, ow பணைகடம - சிறபபாக வநது சோகஈததானம , தெயவத 

தனமையடைய சோழகாடடிஓள அ௮ழூயெ வயலகளிலிருககும si Teaser, (Qu 

படியிருகக) பொகரு ௮ழல வீசிட மரம பயினறது எக்கு - சொதிககும உஷ்ண ததை 

வீசுவ கொடுமையைப பழகிய து எவவிடம 

9
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புறம்ப ணைததடம் பொங்கழல் வீசிட 

மறம்ப யின்றதெய கோசமிழ் மாருதம். (௧௬௭) 

இன்ன தன்மைய பின்னு மியம்புவான் 

மன்னு காதல னாகிய வள்ளல்பாற் 

மன்ன ரும்பெற னெஞ்சு தயங்கப்போம் 

அன்ன மன்னவள் செய்சை யறைகுவாம் (௧௬௮) 

வேறு 

கனஙகொண்ட மணிசண்டர் கழல்வண௩டச் சணவனைமூன் பெறு 

வாள் போல, இனங்கொணட சேடியர்கள் புடைகுழ வெய்துபெருங சாத 

லோடு, சனங்கொண்டு சளர்மருககுற் பரலையும்வன் ரொண்டாபாம் றனி 

தீதுச் சென்ற, மனஙகொண்டு வரும்பெரிய மயல்கொண்டு சன்மணிமா 

ஸிசையைச் சார்ந்தாள் (௧௬௯) 

சீறடிமே லூபுரஙச எறிரந்சனபோற் ஏிறிசளவே யொலிப்ப முன்னர் 

வேளொருவ ௬டன்பேசாண் மெல்லவடி. யொதுங்கிமா ளிகையின் மேலால் 

ஏறிமர சதச்தூணச் திலஙகுமணி வேதிசையி னலஙசொள் பொற்கான் 

மாறின்மலாச் சேச்கைமிசை மணிகிலா முன்றினமருங இருக்காள் வநு.() 

அவ்வளவி லருஇிருக்ச சேடி தனை முகசோக்டி யார சாணட 

மைவிரவு சண்டசைகாம் வணஈகசப்போ மறுகெ திர்வர் சவரா பென்ன 

இவ்வுலக லக்கணசா யிருவர்தே டொருவாதா மெகிர்கின் ரூண்ட 

சைவமுதற் றிருச்தொண்டர் சம்பிரான் ரோழனா ஈம்பி யென்றாள் 

என்றவுரை கேட்டலுமே யெம்பிரான் ஐமசேயோ வென்னா முன்னம 

வன்றொண்டர் பாலவைச்த மனககாத லளவின்றி வளர்க்து பொ௩க 

நின்றநிறை நாண்முதலாங் குணஙகளுட னீகக௮வுபி ரொன்றுக தாஙஇ 

மின் றயஙகு அண்ணிடையாள் வெவ்வுயிர் ச் துமெலலணைமேல்வீழ்க்சபோது 

ICD சேறுட்டி. யரும்பணிரர் சனுக் திவலை யருகு வீட 

பே ழலி னெய்சொரிக்தா லொத்சனமற் றசன்மீது சமிசை யென்ன 

மா.ரனுந்தன் பெருஞ்சிலையின் வலிகாட்டி மலர்வாளி சொரிந்தான் வந்து 

மல ரமளித் ஐயிலாற்றாள் வருந்தென்றன் மருஙகாற்றாண் மஙகுல் வானி 

னிலவுமிழுர் தழலாத்றா ணிறையாத்தும் பொறையாத்ரு ணீர்மை யோடுங் 

(௧௬௮) வள்ளலபால - சுதாமா றதிசவாமிகளிடத ௮, அனனம அனனவள - 

னன சதைப போனற பரவை நாயதியரா, (௧௭௰) மூபுபஐகள - சிலமபுசள. வேதிமை 

பில - திணணையில சேக்கை - சயனம (௪௭௧) இருவா - பிமவிஷணுக்சள், (௪௪௭௨) 

கமரேயோ - அ௮டியவரோயோ, (௪௭௧௩) சேறு ஆட்டி -சககனககுழமபைப பூர Bard - 

துளிகளை, குளி - ஜாவாசனைக'சொடி, படுதது - பாபபி, சமி5-ஒமவிறகு, மாரன- 

காமன, மலாவாளி - புஷப பாணம,
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கலவமயி லெனவெழுக்து கருங்குழலின் பரமாற்றாச் கைய ளாகி [னஞள். 

யிலவவிதழ்ச் செர்துவர்வாய்-நெடுழ்ந்சாற்றா மையின்வறிதே யின்ன சொன் 

வேறு 

கந்தங் கமழ்மென் குழலீ ரிதுவென் கலைவாண் மதியங கனல்வா னெனையிச் 

சந்தின் றழலைப் பனிரீ ரளவித் தடவுங் கொடியீர் தவிரீ£ தவிரீர் 

வந்திங் குலவும் நிலவும் விசையார் மலயா னிலமு மெரியாய் வருமால் 

அர்சண் புனலு மாவும் விரவுஞ் சடையா னருள்பெற் நுடையா ரருளார் 

புலரும் படி.யன் றிரவென் னளவும் பொறையு கிறையு மிறையுர் தரியா 

உலரும் தனமு மனமும் வினையே னொருவே னளவோ பெருவாழ் வுரையீர் 

பலரும் புரியும் தூயர்தா னிதுவோ படைமன் மதனார் புடைநின் றகலார் 

அலரு நிலவு மலரு முடியா ரருள்பெற் றுடையா ரவரோ வறியார். () 

தேருங் கொடியு மிடையு மறுகிற் நிருவா ரூரா£ நீரே யல்லால் 

ஆசென் ows மறிவா ரடிகே ளடியே னயரும் படியோ விதுதான் 

நீரும் பிறையும் பொறிவா எரவி னிரையு நிரைவெண் டலையின் புடையே 

UGG soon SorCon ane ௬மதன் பிலர்போல் யானோ வுறுவேன். 

என்றின் னனவெ பலவும் புகலு மிருளா ரளகச் சுருளோ இயையும் [வர 

வன்றொண டமையும படிமேல் வரமுன் பருளவா னருளும் வகையார் நினை 

சென்றும பாகளும் பணியுஞ் செலவத திருவா ரூர்வாழ் பெருமா னடிகள் 

அன்றங கவர்மன் றலைநீ£ செயுமென் றடியா ரறியும் படியா ல௫ளி, () 

vere Yaper aorCarcr wip whens Utena sorters g6C sr 

இன்ன வகைஈம மடியா சறியும படியே யுரைசெய்தனமென் றருளிப் [வான் 

பொன்னின் புரிபுன் சடையன் விடையன் பொருமா கரியி னுரிவை புனை 

அன்ன ஈடையாள் பரவைக கணிய தாரு ரன்பான் மணமென் ஐருள 

காமத் துயசிற் கவல்வார் நெஞ்சிற் சசையில் லிருளுங கங்குத் கழிபோம்। ,,.. 

யாமத திருளும் புலரக் கசிரோ னெழுகா லையில்வர் தடியார் கூடிச் 

சேமத் துணையா மவாபே சருளைத தொழுதே இருசா வலர்சோன் மதிழத் 

தாமக் குழலாள் பரவை வழுவை தகுநீர் மையினா னிகழச செய்தார். (௧௮௦) 

(௧௪௪) மலா அமளி - புஷ்பாயனம (௭௭௫) மலயானிலமும - தெனறறகாற 

றும, அருளபெறறுடையரா அருளா - நமபியாரூரா இருபை செயசனெருரிலஃ, 

(௧௭௬) இறையும - கூணரேரமும, சிறிதும், (௧௭௭) பொதி - புள்ளி, (௧௭௮) ஒதி 
யையும - கூரதலையடைய பாவையாரும, படிமேல வர - பூமியில திருவவதாரஞ் 

செயய, முனபு ௮ருளவான - முனனா (கயிலாயததில) கடடஎச்யிடடருளிய தியா 
உட > 

சேசா. (௧௮0) கவலவா - வருகதும் வனொெண டரும, பாவையாரும, சேமம - 

சேமநிதி, (|/ஜையல்.



(௮௩) போத அலா வாவி - சாமரைபபூச்சன 

இணணைசளிலும, தாளபபததல - முததுரி பரதா, 

திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு 

சென்னால லா£மன்னன் றேவர்பிரான் நிருவருளான் 

மின்னாருங கொடி. மருங்குற் பரலையெனு மெலலியறன் 

பொன்னாரு முலையோங்கற் புணாகுவடே சார்வாகப் 
பன்னாளும் பயில்யோக பசம்பரையின் விருமபினூ 

சன்னையா ஞூடையபிசான் சரணாச விகதமலா 

சென்னியிலுஞ் சிந்தையிலு மலர்வித்துத் திருப்பதிகம் 

பன்னு சமிழ்ச சதொடைமாலை பலசா சப் பரவையெனு 

மின்னிடையா ஞடன்கூடி விளையாடிச் செல்கின்றார் 

வேறு 

மாடன் கூட வைக மாளிசை மருங்கு சோலைப 

போதலர் வாவி மாடு செய்குன்றின் புடையோர் தெற்றிச் 

சசளச் தரளப் பந்தர்ச் செழுகதவி சிழிந்து சஙகள் 

காதர்பூங கோயி னண்ணிகச் கும்பிடும விருப்பா னம்பி 

௮ந்தரச தமரர் போற்று மணி௫ள ராடை சாதஇச 
சர்சன ச் சளறு தோய்க்ச குஙகுமக கலலை Ens Be 

சுந்தரச் சுழியஞ் சாச்இிஈ சுடாமணிக கலன்சள சாத்தி 

இர்இரத் திருவின் மேலா மெழின்ம/க விளஙூிச தோன்ற 

கையினிறழ் புனைபொத் & கோலுக காஇினி லிலஙகு தோடு 

மெய்யினிற் ுவளு நூலு நெற்றியின் விளங்கு நீறும 

ஐயனுக கழக தாமென் ரூயிழை மகளிர் போற்றச 

(௧௮௧) 

(௧௮௨) 

(௧௮௩) 

(௧௮௪) 

சைவமெய்த திருவின் கோலா தழைபபவீ தியினைச சா£ஈதரா (௧௮௫) 

நாவலூர் வரச சைவ ஈற்றவக களிறே யென்றும 

மேவலர் புரஙகள் செந்த விடையவாக கனப வென்றுந் 

தாவில்்சீர்ப் பெருமை யாரா மறையவர் சலைவ வென்று 

மேவின ரிரண்டு பாலும வேறுவே முகப் போற்ற 

கைக்கடா குரஙகு கோழி சவெல்கவு தாரி பற்றிப் 

பக்சமுன் போது வார்கள் பயின்மொழி டயிற்றிச் செலல 

(௧௮௪௬) 

(௧௮௧) மருககுல : இடையைய/டைய, இக்கல் - மலை, குவடே - உகசியே 

ண்டும எனறுமபாடம, 

மலரும் தடாகககளிலும. தெற்றி - 

மாளிகை! தெறறிமாதுடன வைக 
எனறு கூடடுக (௧௮௫) அநதரதது அமா - வான2துளன தேவாசள, சுழியம - 

இரிடம. சூளியம எனலும வடசொல சழியமெனவநதது, இரதிர ததிரு - தேவேக 
Bie செலவம,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௬௯ 

விக்கபூம் பிடகை கொள்வோர் விசையடைப் பையோர் சூழ 
மைக்கருங கண்ணி னாகண் மறகநறீண் மறுகில் வந்தார் (௧௮௭) 

பொலங்கலப் புரவி பண்ணிப் போதுவார் பின்பு போத 

இலஙகொளி வலயப் பொறந்றோ ஸிடையிடை மிடைந்து தொங்க 

னலங்களர் நீழற் சூழ நான்மறை முனிவ ரோடும் 

அலங்கல் சோளி னான்வச் தணைந்தன னண்ணல் கோயில் (௧௮௮) 

கண்ணுசல் கோயிற் றேவா சரியனாய காவணதது 

விண்ணவ ரொழிய மண்மேன் மிககசீ ரடியார் கூடி 

. யெண்ணிலா நிருகத போதி லிவர்ககசியா னடியேனாகப் 

பண்ணுகா ளெந்ரகா ளென்று பரமர்தாள பசவிச் சென்றார் (௧௮௯) 

அ௮டியவர்க கடிய னாவேனென்னுமா தரவு கூரக் 

கொடியெடுங கொற்ற வாயில் பணிந்துகை குவிததுப் புசகரா 

கடிகொள்பூ௩ கொன்றை வேய்க்சா ரவாககெதா காணக காட்டும் 

படியெதிர் தோன்றி நிந்கப பா ஈஙக௱ பணிந்து பூண்டு (௧௯௦) 

வேறு 

மன்பெ ர௧இரு மாமறை வண்டுகுழ்க 

தன்பா சர்சை யலாககசெஈ தாமரை 

ஈன்பெ ரும்பர மானஈத நன்மது 

வெனற ரதது மளிசதெ.கா கின்றன (௧௯௧) 

ஞால முய்ய நடமன்று ளாடின 

கால னாருயி£ மாளக கறுதகன 

மாலை தாழ்குழன் மாமலை யாள்செஙகை 

சீல மாக வருடச Rais ser (௧௬௨) 

நீதி மாசவா கெஞ்சிந் பொலிர் கன 

வேதி யாதவா சம்மைவே திப்பன 

(௧௮௭) செவல - arom, பூமமிடரை - புபசுவ்டை  அயைபபை - பாக்கு 

வெற ரிலை முதலிய முகவாஈங்கள வைக துள்ள பை, (௪௮௮) பொலஙாலப பாவி - 

அழல ஆபாணங்சளால லவைசரிகாபபட்ட குதிரையை, வலயம - வாகுவலையம, 

BO) BA அடம் தோளினான ~ மான் ய்ணிரத அழகிய கதோளககையுண aus FBS \ epi & Bl 

4h DIN LD HO, (5௮௯) சராவணதழ - மணடபசதில, (மை) ஆதரவு கூர - விழுபபம 

௮ திசாிகம (௧௯௭) மறைவண மி- வேதவகளாகிய வணமிகள, அனபா சிதை அலா 

ஈச செநதாமனா - ுடியவாகன இதயதாமமாம்ல பொருச்திய, (௧௯௨) கறுததன - 

கோபிதசன, *“கறுபபுஞ சவபபும வேகுளிபபொருள'' எனனுஈ தொல்காபபிய௪ சூததி 

"சுதாலனுணாக, (௨௬௬) வேதியா தவா - தியாணிதது உணராத பககுலரஈள், வேதிப 

பன - (பககுவபபடுகத) பிறவித துன்பததில வருத செயவன ,



ar திருத்தோண்டர் புராணம். 

சோதி யாயெழுஞ் சோதியுட் சோதிய 

ஆ.கி மாலயன் காணா வளவின (௧௯௩) 

Sas வாரண மேற்கொண் டி.ருக்தன 

2பசை யேன்செய் பிழைபொறுச் தாண்டன 

ஏச மானவை சர்ச்ச விசைந்தசன 

தீ காதரின் புண்டரீ கப்பதம் (௧௯௪) 

இன்னவா றேத்து ஈம்பிச் கேறுசே வகனார் தாழும் 

அகர்கிலை யவர்சாம் வேண்டு மசனையே யருள வேண்டி. 

மன்னு€ ரடியா£ தங்கள் வழித்கதொண்டை புணர கல்ப் 

பின்னையு மலாக டஙகள் பெருமையை யருளிச் செய்வா (௧௧௫) 

பெருமையாற் றம்மை யொப்பார் பேணலா லெம்மைப் பெற்ரூர் 

ஒருமையா லுலகை வெல்லா ரூனமே லொன்று மில்லரா 

அருமையா நிலையி னின்றா ரன்பினா லின்ப மாலா 

இருமையுங கடநது நின்றா ரிவரைரீ யடைவா யென்று (௧௧௬) 

நாதனா ரருளிச செய்ய ஈமபியா ரூரா காணிய 

கேசந்தீர் நெறியைப் பெற்றே னென்றெகா வணக௩கடிப் போற்ற 

நிதியா லவர்க டம்மைப் பணிஈதுநீ கிறைசொன மாலை 

கோதிலா வாய்மை யாலே பாடென வணணல் கூற (௧௯௭) 

தன்னையா ளஞூடைய காதன் முனருள் செய்யக கேட்டுச 

சென்னியால வணங*த நின்ற இருமுனைப் பாடி. காடா 

இன்னவா நின்ன பண்பென் றேத்துகே னிதற்கு யானா 

பன்னுபா மாலை பாடும பரிசெனக் கரு௭செய் யென்ன (௧௬௮) 

வேறு 

௦ தால்லைமால வரைபயக்த தூயாடன் நிருபபாகன் 

அல்லறீர்ஈ துலகுய்ய மறையளித்த திருவாக்காற் 

றில்லைலா ழந்தணர்த மடியார்ககு மடியேனென 

றெல்லையில்வண் புகழாசை யெடுச்திசைப்பா மொழியெனரூர் (௪௧௧) 

மன்னுசீர் வயலாரூர் மன்னவசை வன்றரொணடா 

சென்னியுற வடிவணஙகித திருவருண்மேற் கொள்பொழுதின் 
முூன்னமா லயனறியா மூதல்வர்தா மெழுந்தருள 

௮ச்நிலைகண் டடியவர்பாற் சார்வசனுக கணைகின்றார் (2.00) 

௧௯௫) ஏறுசேவகனா - இடபவாகனாரய சவெபிரான, (௧௬௯௭) ஏதமதீ£ - ஏற 

மற்ற (௧௯௯) தூயாள தன திருபபாகன - புனிதவதியாகிய பராளதி தேலியாரை இட பு 

பாசததிலுண।! .ய பாமவன ,



தடூத்தாட்கோண்ட புராணம். ௭௧ 

தூரத்தே திருச்கூட்டம் பலமுறையாற் ஜொழுதன்பு 

சேசத்தாழ்ச் தெழுக்தருகு சென்றெய்்தி நின் றழியா 

வீசத்தா ரெல்லார்ககுர் சனித்சனிவே உடியேனென் 

ருர்வத்தாற் நிருக்சொண்டத் தொகைப்ப இக மருள்செய்சார் (௨௦௧) 

சம்பெருமான் கொடுக்தமொழி முதலாகத தமிழ்மாலைச் 

செமபொருளாத் றிருதசொண்டக தொகையான திருப்பதிகம் 

உமபர்பிரான் ரனருளு முணர்வுபெற வுலகேச்த 

எம்பெருமான் வன்றொண்டா பாடியவ ரெஇிர்பணிஈகா£ (௨௦௨) 

  

கிரத்தோண்டத்தோகை- பண் - கோலலிக்கெளவாணம், 

Blom 7) 0) MLOLIONLD, 

இிலலைவாழகர்தணாதமடியார்க்குமடியேன் திருநீலகண்ட ததுக்குயவனார் 
ச்சகடியே, ஸனில்லையேயென்னாசுவியற்பகைககுமடியேனிளையான்றன்குடி 
மாறனடியார்க்குமடியேன், வெலலுமா.மிகவல்லமெய்ப்பொருளுககடியேன் 

விரிபொழில்சூழ்குன்றையா£விறன்மிண்டர்ச்கடியே, னலலிமென் முலலை 
யந்தாரமாரீதிககடியேனாரூரனாரூரிலமமானுக்காமே  . (௧) 

இலைமலிடசவேனம்பி யெறிபததர்சகடியே னேனாதிரகாதன்் றனடியா 
க்குமடியேன், கலைமல்ஈ தசரசமபிகணணப்பர்ககடியேனகடஷரிற்கலயன்ற 
னடியாககுமடியேன, மலைமலிகதமிதாளவள்ளவமானககஞ்சாறனெஞ்சாச 

வாட்டாயனடியார்ககுமடியேன், அலைமலிகதபுனனமஙகையானாயாககடியே 
னாரூ ரனாரூரிலமமானுககாளேோ (௨) 

முூம்மையாலுலகாண்டமூாத இிககுமடியென்முருகனுக்குமுருச்சிரபசு 

ப.திக்குமடியேன,செம்மையே திருகாளைப்போவாாக்குமடியேன் நிருச்குறிப் 
புதிதொணடாத மடியாரககுமடியேன, மெயம்மையே திருமேனிவழிபடா 
நிற்கவெகுண்டெழுந்தசாதைசாளமழுவினாலெறிகத, வமமையானடிசசண் 
டி.ப்பெருமானுககடியேனாரூரனாரூரிலமமானுக்காளே (௩) 

இிருகினறசெம்மையேசெம்மையாககொண்ட திருகாவுககசையன் றன 
டி.யார்ச்குமடியேன், பெருநம்பிகுலச்சிறைதனடியார்ககுமடி.யேன்பெருமிழ 
லைச்குறும்பாக்கும்பேயார்ச்குமடியேன்,ஒருஈம்பியப்பூ இயடியார்சகுமடியே 
ஜொலிபுனல்குழ்சாசத்தமங்கைகலாக்கர்க்கடியேன், அருகம்பிகமிரர்தியடியா 
ர்க்குமடியேனார ரனாரூரிலம்மானுககாளே (௪) 

வம்பராவரிவண்டுமணகாறமலருமதுமலர்ஈற்கொன்றையானடியலாற் 
பேணா,வெம்பிரான் சம்பந்தனடியார்ககுமடியேனேயர்கோன்சலிக்காமனடி. 
யார்ககுமடியே, ஸம்பிரான் நிருமூலனடியார்க்குமடியேனாட்டமிகு சண்டி 
க்குமூர்ச்சர்ச்குமடியேன், ௮ம்பரான்சோமாசிமாறனுச்குமடி யேனாரூ ரனாரூ 
ஙிலம்மானுக்காளே (டு) 

வார்கொண்ட வனமுலையா ஞமைபங்கன்கழலேமறவாதகல்லெறிக்த 
சாச்கியர்ச்கு மடியேன், சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிச்குமடியேன் 
செங்காட்டங்குடிமேயசிறுத்தொண்டர்க்கடியேன், கார்கொண்டகொடைக்



௭௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கழறிற்றறிவார்ச்குமடியேன் கடற்காழிச சணகாசனடியார்க்கு மடியேன், 
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைச்கோனடியே னாரூனாரூரிலம்மானுக் 
காளே (சு 

பொயயடிமையில்லாத புலவர்சஈ்(தமடியேன் பொழிஜற்கரு வர்க் அஞ்சிய 

புகழ்சசோழற்கடியேன், மெயயடியன ரசிஙகமுனையமாயற்கடியேன்விரி 
கிரைகுழ்கடனாகையதஇபச்தர்ச்சடியேன், கை டி சவரிசிலையான் கலிக்கம் 
பன்சலியன்கழற் சகதிவரிஞ்சையாகோனடியராககு மடியேன், Busser 
காடவாகோனடியார்க்குமடியேனாரூ ரனாரூரிலமமானுககாளே (ar) 

சறைக்ஈண்டன் கழலடியே சாப்புச்கொண்டிருக்ச கணமபுலலஈம்பிக 
குங்காரிசகுமடியே, ஸனிறைக்கொண்டடிக்சையானெல்வேலிவென் றநின்ற 
சாரநெடுமாறனடியார்ககுமடியேன, றுறைச்கொண்டசெம்பவளமிருளகற் 
அஞ்சோ திசதொன் மயிலைவாயிலான டியார்க்குமடி.யேன், அறைக்கொண்ட 

வேனம்பிமுனைய0வோர்ச்கடியேனாரானா ஈரிலம்மானுககாளே (௮) 

கடல்குழ்சசவுலகெலாஙகாக்இன் றபெருமான்காடவர்கோன்கழற்சிங்க 
னடியார்ககுமடியேன், மடலசூழ்க்தசார்ஈமபியிடங்க ழிககுக்கஞ்சைமன்னவ 
னாஞ்செருசதுணைக னடியாககுமடியேன, புடைசூழ்க்சு புலியகணமேலர 
வாடலாடிபொன்னடிகசே மனமவைதத புகழ் ததுணைககுமடியேன், அடல 
குழ்ந்கவேனம்பிகோட்புலிசகுமடியேனாராரனாரரிலமமானுககாளே (௯) 

பத்தராயப்பணிவாகளெொல்லாககுமடியேன்பரமனையேபாடுவாரடியா 

ரச்குமடியேன், சக௪ச்சைசசிவன்பாமிலவை க கரககும?யேன றிருவாரூப் 

பிறந்தாாகளெலலாரசகுமடியேன், முப்பொழுதுஈதிருமேனி தீணவொகக 
டியேன் முழுநீறுபூகியமுரிவாகருமடியேன, ௮பபாலுமடி.சசாரந்தவடியாக 
குமடியேனார ரனாரூரிலமமானுக்காளே (௧௦) 

மன்னியசோாமறைகாவனின றஷாப்பூசல்வரிவளையாண்மாணிககுகேசனுக 
குமடியேன, றநென்னவனாயுலகாணடசெங்கணனாக்கடியேன் நிருநிலகண 
ட,சதுப்பாணனர்ககடியே, னெனனவனாமசனடியே யடைச்இிட்டசடைய 

னிசைஞானிகாசலன றிருராவலூர்ச்கோ, னன்னவனாமாரூரனடி மைகேட்டு 
வப்பாராரூரிலம்மானுக்கன்பராவாேசே (௧௧) 

திரு Ap PLE lL. 

உம்பாகா யகரடியார் பேருவகை தாமெய்ச 

நம்பியா ரூ.ரா.திருச் கூட்டத்தி னடுவணைந்தரா£ 

தம்பிரான் ரோழாவர் தாமொழிர்த தமிழ்முறையே 

யெம்பிரான் றமர்கடி௫,ச் கொண்டேசச லு.றஇன்றேன் (௨௦௩) 

தடத்தாட்கோண்ட புராண ழற்றிற்று, 

ஆ தஇிருவிருத்தம்--௩௪௯ 

OOD Ot 

(௨௦௩) கமிழமுறையே - இருதயமாணடதகொசை முழைபபடு ,



இசண்டாவது 

தில்லைவாழந்தணர் சருக்கம். 

௦07400 

கிலவஷவாழந்தணர் புராணம், 

ணக ட அங்மக. தள் 

ஆ இயாய நடுவு மாசி யளவிலா வளவு மாச் 

சோதியா யுணர்வு மா௫ச் தோன்றிய பொருளு மாடப் 

பேதியா வேக மாடிப் பெணணுமா யாணு மாடப 

போதியா நிற்கும் தில்லேப் பொதுஈடம் போற்றி போற்றி 

கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே யுருவ மாகி 

அற்புதக் கோல நீடி யருமறைச் சரதடஇின் மேலாஞ் 
Aout வியோம மாகு இருசசிற்றம பலகது ணின்று 

பொற்புட னடஞ்செய இன்ற பூஙகழல் போற்றி போற்றி 

போற்றிரீ டிலலை வாழஈ சணர்திநம புகல லுற்றே 

னீற்றினா னிறைகச கோல நிருசதனுச் குரிய சொண்டாம் 

பேத்றினா பெருமைச் கெல்லை யாயினா பேணி வாழும் 

ஆற்றினார் பெருகு மன்பா லடி.ததலம புரிஈது வாழ்வார் 

பொங்கிய திருவி னீடும பொற்புடைப் பணிக ளேநதி 

மஙகலத தொழில்கள் செயது மறைகளாற் தித்து மற்றுக் 

சஙகளுக் கேற்ற பண்பிற் றகும்பணித் தலைநின் றுய்ச்சே 

யங்கணர் கோயி லுள்ளா வகமபடி.த தொண்டு செய்வாரா. 

ஒருமுறை யெரிமூன் ரோம்பி மன்னுயி ரருளான் மலகத 
தருமமே பொருளாக கொண்டு தத்துவ நெறியிற் செல்லும் 
அருமறை சான்டி னோடா றஙகமும பயின்று வல்லார் 

இருகடம் புரிலார்ச் காளாச் இருவினாற் சிறக்த Farr 

(5) 

(8) 

(௪) மஙசலசதொழிலகள எனறதனால மிததிய பூசையனரித திருவிழார் சிறப்பு 

10 

பு சுலியனவுய கொளக,. மறறுபிறிதெனனும பொருளில் வந்தது, மறறுக தஙகளுககு 

app go ved)” எனறது சாமரம, ஈட்டியம, விரிரி முசலிய பணிகளை, (௫) எரி 
ipa aD) - HEB மூனறு. ௮லையாவன -ஆகவனியம, காருகபததியம, தககணை 

கினி, ஒமபி - வளாக.து, மலக-வளர, #6 gale sue - உணமைவழியில, Bowe 

பாவன” சிகை்ை, வியாகாணம, சகதோல்?, நிருககம, சோதிடம, கழபம எனபன,



௭௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மறுவிலா மசபின் வரது மாறிலா வொழுக்சம் பூண்டார் 

௮ுசொழி லாட்டு யாலே யருங்கலி நீக் யுள்ளா£ 

உறுவ நீற்றின் செல்வ மெனககொளு முள்ள மிக்கார் 

பெறுவது வென்பா லன்பாம் பேறெனப் பெருகி வாழ்வார் (௬) 

ஞானமே முதலா நான்கு ஈவையறச் தெரிந்து மிசகரா 

தானமுச் தவமும் வல்லா தகுஇயின் பகுதி சார்ந்தா£ 

ஊனமே லொன்று மில்லா ர௬லகெலாம் புகழ்நது போற்று 

மானமும பொறையுக் தாஙகி மனையறம புநிந்து வாழ்வார் (௪) 

செம்மையாற் றணிந்த சிர்தைச் தெய்வவே இயர்க ளானார் 

மும்மையா யிரவா சாஙகள் போற்றிட முதல்வ னாரை 

யிம்மையே பெற்று வாழ்வா ரினிப்பெறும் பேறொன் றில்லா 

தம்மையே தமககொப் பான நகிலைமையாற் றலைமை சார்ச்தார். (௮) 

இன்றிவர் பெருமை யெம்மா லியம்பலா மெல்லைதீ சாமோ 

சென் தமிழ்ப் பயனா யுள்ள திருசசொண்டக தொகைமுன் பாட 

அ௮ன்றுவன் ரொண்டர் தம்மை யருளிய வாரூ ரண்ணன் 

முன்றிரு வாக்காற் கோத முதற்பொரு ளானா ரெனரூல (௯) 

அகலிடத துயர்ஈத தில்லை யயகண ரல மெலலாம 

புசழ் திரு மறையோ ரென்றும் பொதுகடம போற்றி வாழ்க 

நிகழ் திரு நீல கண்டக குயவனார் நீடு வாய்மை 

இகழுமன் புடைய கொண்டர் செயதவவ Km gy DCP WD (௧௦) 

தில்லைவாழநீதணர்புமாண ழற்றிற்று, 

A AGM S50 - ௩௫௯ 

௦0௦௨-௨ 

ததெம்பரத்திலே, சிவகாமியம்மையார் கண்டுகளிக்க திருச்தகாண்டவம் 

புரியும் ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுககுச் திருககொணடு செய்சலையே பெருக் 
தவமாகச் கொண்டவர்களே இிலலைவாழ் அந்தணாகள் அவாகள் வேதத 
இத் சொல்லுகின்ற ஆசவனீயம், தகநிணாககினி, சாருசபததியம் என்னும் 
மூன்றக்சனிகளையும் விதிப்படி வளாத்து, LVEF HE HF FESOSS 

கொடுப்பவர்கள்) தருமச்சையே பொருளாச கொண்டவாகள்; இருக்கு, 
யசார், சாமம், ௮தர்வணம என்னும் கான்கு வேதஙகளையும், சிக்ை, வியாகர 
ணம், சந்தோவி௫தி, நிரு,5,சம், சோதிடம், கற்பம என்னும் ஆறுவேகாஙகங 

களையும் பயின் றவாகள்; மாசிலாமரபில தோன் நினவர்கள்; மாறிலா ஒழுக்கம 

(௬) மறுவீலா - குறறமிலலாத. ௮றுகொழிலகளாவன.-- ஓல, ஒுவிதகல, 

வேடடல, வேடபிததல, ஈ௧ல, ஏறலை எனபன, கலி - துனபம, (எ) “ ஞானமே 

முதலாகானகு ''எனற த ஞானம, யோசம, கிரியை, சரியை எனபவைகளை, நவையற- 

குறதமற., மனை ௮றமம - இலல௰ம, (௯) திருவாசசால கோசுத - திருவாககனால எடுக 

துகஃகொடுதத, மூச௰பொருள - மு,கதல அடியவாசள,



திருந்லகண்டகாயனார் புராணம். ௭௫ 

பூண்டவர்கள் ; ஒதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் 
என்னும் அறுதொழிலினாலும் அன்ப௩களை நீக்னெவர்கள்; விபூதியையே 
மேலான ிஸ்வரியமெனக் கொண்டுள்ளவர்கள்; ஞானம், யோகம், 
இரியை, சரியை என்னும் சான்சு பாதங்களின் உண்மையையுணர்க த, 
விதிப்படி அ.நட்டிப்பதில் இறந்தவர்கள் ழ மானத்தையும், பொழறையையுக் 
தாங்கிச்சொண்டு, யாவரும் புகமும் இல்லறச்தை ஈடாச்.துபவர்கள். அவர் 
கள் மூவாயிரவர் ; மூவர்கோனாய் நிற்கும் முதல்வனை இப்பிறப்பிலேயே 
வணங்கும் பெருமை வாய்ஈதவர்கள் ; இனிப்பெறும் பேறு ஒன்றும் இல்லா 

தவர்கள் , தஙகளுககுத் தாங்களே சமமாக விளங்கும் மேன்மையையுடைய 
வர்கள் வேச சிலாகமஙுகளை யருளிய இியாகேசப்பெருமானே சுந்தரமூர் 
தீதி சுவாமிசட்கு தில்லைவாழ் ௮ச்தணர்த மடியார்கரும் அடியேன்”? என்று 
௮டிஎடுசதுக்கொடுத் தச சிறப்பிசச மூதற்பொருளானார்கள் என்றால், அவ் 
வர்சணர் பெருமான்களின் அருட்பெருக்கன்மை இவ்வளவினதென்று எம் 
மால் இயம்பற்பாலதோ ? 

  

இருநீலகண்ட. நாயனா புராணம், 
ட ப ண (3) சைட. 

வேதியர் இல்லை மூதூர் வேட்கோவர் குலக. வந்தார் 

மாதொரு பாக கோசூ மன்னாசிற் றம்ப லத்தே 

யாதிய முடிவு மில்லா வற்புசச் சனிக்கூ ச் தாடு 

நாதனார் கழல்கள் வாழ்.த்தி வழிபடு ஈலத.இன் மிச்சா£ (௧) 

பொய்கடிக் தறகதின் வாழ்வார் புனற்சடை முடியார்க சன்பா 

மெய்யடி யா£சட் சான பணிசெயும் விருப்பி னின்றார் 

வையகம போற்றுசூ செய்கை மனையறம புரிந்து வாழ்வா 

சைவமெய்ச் திருவின் சார்வே பொருளெனச் சாரு நீரா£ (௨) 

அளவிலா மரபின் வாழ்ச்கை மட்கல மமுஅச் காககி 

வளரிளச் திககட் கண்ணி மன்றுளா ரடியார்ச் சென்றும் 
உளம௫ூழ் சிறப்பின் மல்க வோடளித் தொழுகு நாளில 

இளமைமீ தூர வின்பத தஅறையினி லெளிய ரானா (௩) 

(7) வே! _ கோலா - மயவர, (௨) கடிந்து 8௧௫, ௮ழித_து. புனல சடை மூடி 

யாரககு - சவபெருமானுகம. மெயயடியாகட்கு - சிவ .டியாரசளுககு, மனை ௮றம - 

இலலறம, இலலறஈ தறவறததிறக விகதாசலானும, ௮ல்தினறேல gi Damo என 

மை மொழியே €விததலினமையானும, ௮ஃ து எவாஓும போறறபபடுந்தகைதது 

எனபா **வையகம போறறுகு செயகை ' எனரா, சைவமெய திருவின சராவே - ஏத 

தாந்த சைவ உணமை செலவததை யடைதலே, கிரரா - குணததையடையவா, (௧) 

மாபின வாழகசகை - குலக தகு ஏம அளவிலா ம.டசலம எனக்கூட்டுக, அளவிலா 

எனபதை மாபிறகு ௮டைமொழியாகக கொளளுதும ஒனறு, அழுதுககு - Carer a 

HFG. மனறுளரா அடியாக செவடியாகளுசகு, இனபத துறையினில எளியா 

ஆனா - Bm Baws வழியில பிரியமுளளவாரயினா



௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮வர்சஙசண் மனைவி யாரு மருந்சதி கற்பின் மிக்கரா 

புவன௩க ஞய்ய வையா பொஙகுகஞ் சுண்ண யாஞ்செய 

sate on தடுத்த தென்னத் சகை£துதான் றாக தென்று 

சவனெந்தை சண்டச் தன்னைத இருநீல கண்ட மென்பா£ (௪) 

அன தக கேள்வ ராஙகோர் பரததைபா எணைந்து கண்ண 

மானமுன் பொருது வந்த வூடலான் மனையின் வாழ்சகை 

யேனைய லெல்லாஞ் செய்தே யடனுறை விசையா ரானா 

சேனலா கமலப் போழ் நிருவினு முருவ ம/கசா£ (௫) 

மூண்டவப புலவி தாகக வன்பனா முன்பு சென்று 

பூண்டயக இளமென் சாயற் பொற்கொடி யனையரா சமமை 

வேண்டுவ விரக கூறி மெயயுற வணையும் போதந் 

நீண்டுவீ ராயி னெமமைத் திருநீல கண்ட மென்னா£ (௬) 

ஆதியார் நீல கண்டக தளவுதாக கொண்ட வார£வம 

பேதியா வாணை கேட்ட பெரியவர் பெயாகது நீஙக 
5 , 

எ.திலா போல நோககி யெம்மையென ஐகனான மறறை 

மாதரரா தமைய மெனறன மனசுகினு £ணடே னென்முா (எ) 

சற்புறு மனைவி யாருக ஈகணவனாக கான வெலலாம 

பொற்புற மெயயு ராமற் பொருந்துவ போறறிச செயய 

இற்புறம் பொழியாதஙக ணிருவரும Can eas) 

அற்புறு புணாசசி யின்மை யயலறி யாமை வாழ்ஈகார (௮) 

இளமையின் மிக்கு ளராக ளிருவரு மறிய நின்ற 

அளவில்€ சாணை போறறி யாண்டுகள் பலவுஞ் செலல 

வளமலி யிளமை நீஙக வடிவுறு மூப்பு வஈ.து 

தளர்வொடு சாய்ர்து மன்பு தம்பிரான் ரிறகத௪ சாயா (௯) 

(௪) குகைநது - குடு 3. (()) ஆன மிமசேளவா - பிறியமுளன ம அ கண்வ 

ஞூ. பரசுதைபால ௮ணைஈதுணண - arbi eos tng (SL ry MH) வா, ஊட 

ern - பிணசகபால, உடன உறைவு இழையா! தஞா-புணாிகு மாகதாம இஷ! — 

மிலலாதவார ய்ருகதரா. (௬) மூண்ட -2 இத. எழுத , உணபமாகிய, புலவி 

பிணகசை, பூணதயஙகு - தபாணகுசள Sot wera Gotham, Glu MO) tH 19 அனையா 

தமமை - பொறகொடிபோனற மனைல்யாறை, (௭) ஆதியா - கிவபிரான, தாவம - 

விருப்பு. பேதியா - வேறுபடாத, பெரியலா - திருகிலகணட நாயனா, ஏதிலாபோல - 

அயலாரைபபோல, எமமை எனறதனால - (எளனை என கூறு) எமமைஎனப பன 

மையாகக கூரினமையால, மறறை மாதாராசமையும - (இவரையும) பிறஸ்திரிகளை 

யம, (௮) இலபுறமபு ஒழியா - வீ! .டினினறும புஈமபே செலலாதவாகளாய, அறபு 

உறு - னபு பொருக்கிய, (௯) தமபிரான தி௱தது அனபுசாயரா-சிவபிரானிடதது த 
. a DTD ODA ob போனபினினறும நீஙசா சவாகளானூகள



திருநீலகண்டகாயனார் புராணம். ௭௭ 

இக்நெறி யொழுகு காளி லெரிசளிர்ச் தென்ன ரீண்ட 

மின்னொளி சடையோன் ரூனுந் தொண்டரை விளசகங் காண 

ஈன்னெறி யிதுவா மென்று ஞாலத்தோ விரும்பி யுய்யும் 

அச்நெறி காட்டு மாற்றா லருட்சிவ யோகி யாடி (௧௦) 

வேறு 

ளொடு கோவணஞ சாக்திக கேடிலா 

வாள்விடு ரீற்றொளி மலாக்ச மேணிமேற் 

ளோளொடு மாபிடைத துவளு நூலுடன் 

ரீளொளி வளர்திரு மூணட கெற்றியும (௧௧௪) 

நெடுஞ்சடை கரச்திட நெறிதத பமபையும 

விடுஙக இர் மு.றுவலவெண் ணிலவு மேமபட 

இடுமபலிப் பாததிர மேது கையராய 

ஈடக்.துவேட் கோவாத மனையி னண்ணினா (௧௨) 

ROOM CL! SUEY ம்யாக நாதரைக 

சணணுற கோசகிய காச ௨னபாகாம 

புணணியச தொணடரா மென்று போற்றிசெய் 

செண்ணிய வுவகையா லெகாகொண் டேசதினா (௧௩) 

பிறைவனளா ஈடைமுடிப் பிரானைச கொண்டென் 

றுறையுளி லணைசதுபே மூவகை காக இட 

முறைமையின வழிபட மொழிகக பூசைகள் 

கிறைபெரு லிருபபொடு செயது நின் றபின (௧௪) 

எமபிரான யான்செயும பணியெ செனறனா 

வமபுலா மலாசாடை வளளல தொண்டனா 

௨ம்பாகசா யசனுமிவ வோடுன் பாலவைதது 

ஈமபிரீ தருசமாம வேணடும் போதென்று (௧௫) 

(2) எரிஈளி£க,௮ எனன கெருப்ப ஆணி வீட ைபபோல, விளககமகாண - 

மகிமையை யாலரும அறிய, (1௭) கள - ௮னைஞாணணு பப பதிலாக நூலால் செய 

LH Lo து] வாளலமி ~ வனி ன்சும், பபுணடம என்பது திரிபுணடாம எனனும வட 

மொழிச சிதைவு, (௨௨) சாநதிட - மறையுமப்ப, ம௩ரிப உ பமபையும - கருணடு £ழ 

விழாமல் Bib Mo) eat தலைபபுறத il மய்ரும. மூறுவல - பறள  புனசிரிபபு தோன்ற 

முகமலா/சியோடு இறைவா எழுஈதமுளிஞா எனபது விளக ** முறுவல வெண்ணி 

லு மேமபட '' எனரா. பலிபபாகுதிம - பிரசையெமிகசறகரிய திருவோட்டை, 

(௪௯) உறையுளில - வீடம மு, கூடாகதிட  இதி-றியா. (௪௫) வமபு உலா - வாசனை 

வீசும, உமபா சாயகனும- வா பெருமானாய சவயோகியாரும ஈமபி - தொணடனே! 

( புருடரிறசிறநதோய)



௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தன்னையொப் பரியது தலத்துச் தன்னுழைத் 

தன்னிய யாவையுர் தூய்மை செய்வது 

பொன்னினு மணியினும் போற்ற வேண்டுவ 

இன்னதன் மையதி.து லாஙகு நீயென (௧௬) 

தொல்லைவேட் கோவாதங குலததுட் டோன்றிய 

மல்குசீர்ச் தொண்டனார் வண௩கி வாக௫ச்சொண் 

டொல்லையின் மனையிலேோரா மருங்கு காப்புறு॥ 

எல்லையில வைததவக் இறையை யெய தினார் (௧௪) 

வைத்தபின் மறையவ சாடு வந்தரு 

ணிததனா நீஙகட நின்ற தொண்டரும 

உய்த்துடன் போய்விடை கொண்டு மீண்டனா 

அததர்தா மம்பல மணைய மேவினார் (௧௮) 

வேறு 

சாலநாள் கழிநத பின்பு சலைவனூ சாமுன் வைதத 

கோலமா ரோடு தன்னைச் குறியிடத தகலப் போகதஇச 

2லமார் கொள்கை யென்றுந் இருந்துவேட் கோவா தம்பால் 

வாலிதா நிலைமை காட்ட முன்புபோன் மனையில வகதா£ (௧௯) 

வர்சபின் ரொண்ட னாரு மெதாவழி பாடு செயது 

தர்சைசெய் தருளிற் றெஙகள செயதவ மெனறு நிந்ப 

மூரசைரா ஞன்பால வைகத மொயயொளி விளஙகு மோடு 

தந் துநில் லென்றா னெலலாகஈ தான்வைதது வாஙக வலலான் (௨௦) 

என்றவா விரைந்து கூற விருந்தவ ர்ந்த வோடு 

சென்றுமூன் கொணாவான் புக்கா கண்டிலர் இிசைக.து நோககி 

நின்றவா தம்மைக கேட்டா£ நேடியு சாணா மாயை 

யொன்றுமங கறிஈதி லாதா ௬ரைப்பசொன் நின்றி நின்றார் (௨௧) 

மறையவ னாகி நின்ற மலைமகள் கேள்வன் ரூனும 

உறையுளிற் புக்கு நின்ற வொருபெருர் தொண்டா கேட்ப 

இறையிலிக செய்தப் புககாய் தாழ்த்தசென் னென்ன வநது 

கறைமறை மிடற்றி னானைக் கைதொழு துரைசச லுந்ளூர், (௨௨) 

(௧௬) தலத.து - இபபூ௪ angle, தனனுமைத தனனிய பாவையம - POT COL. 

சேரும எலலாபபொருளசளையும (௧௭) ஓலலைல - சீகதாமா£, மருகரு - பாகததில. 

காபபு உறும எலலைய்ல - சாவல உளள இடததில, (6௯) சாலகாள - பலகாளகன 

குறியிடத,து சலபைபோசகி - வைககபபட்ட இடசதினினறும மறையாசசெய்து, 

வாலிதாம நில்மைகாட்ட - பரிசுகதமாகய பததிசிலைமையை மறறையேராககு உண 

16 (20) மொய - மிகக, வைத்து வாஙக வலலான - ஆககவும அழிக்சவும ஆறற 

லஓுடைய சிவபெருமான (௨௨) மல்மகள் கேளவள - வொரரஈ இறையில-சொடிப 
g ௬ . 

போதில, சுைமறைமிட றறினானை - நலசண சதை மறை, சிவக, னை,



திருநீலகண்டகாயனார் புராணம். ௭௯ 

இழையணி முந்தூன் மார்பி னெர்தைநீர் தந் த போன 

விழைதரு மோடு வைச்ச வேறிடஈ தேடிச் காணேன் 

பழையமற் றசணி னல்ல பாத்திர தருவன் கொண்டிப் 

பிழையினைப் பொறுச்ச வேண்டும் பெருமவென நிறைஞ்ூ நின்றார் (௨௩) 

சென்னியால் வணங்கிக் சொன்ன தொண்டசைச் செயிர்த் து நோக்க 

யென்னித மொழிந்த வாரீ யான்வைதத மண்ணோ டன்றிப் 

பொன்னினா லமைத்துத் தர்தா யாயின கொள்ளேன் போற்ற 

முன்னைகான் வைச்ச வோடே கொண்டுவா வென்றான் முன்னோன் (௨௪) 

கேடிலாப் பெரியோ யென்பால் வைத்தது செடுத லாலே 

நாடிபுங காணேன் வேறு நல்லதோ ரோடு சால 

நீடுசெல் வது.தா னொன்று சருன்றே னெனவுக கொள்ளா 
தூடிநின் ௮சைக்ச சென்ற னுணர்வெலா மொழித்ச தென்ன, (௨௫) 

ஆலசெ னுன்பால் வைதத வடைச்சலப் பொருளை வெளவிப் 

பாவகம் பலவுஞ் செயது பழிக்குடி யொன்று காணா 
யாவருங காண வுன்னை வளைததுகான் கொண்டே யன்றிப் 

போவதுஞ் செய்?2ய னெனறான் புண்ணியப் பொருளாய நின்றான் (௨௬) 

வளததினான் மிகக வோடு வெளவினே னல்லே னொலலை 

யளத்.தனுங களவி லாமைச் கென்செய்கே னுரைய மென்ன 

களத்துகஞ் சொளித்து நின்றான காதலுன் மகனைப் பற்றிக் 

குளத்தினின் மூழ்கிப் போவென் றநருளினான் கொடுமை யில்லான் (௨௭) 

ஐயாரீ ரருளிச் செய்? வண்ணம்யான் செயவ தற்குப் 

பொய்யில்சீர்ப் புதல்ல னில்லை யென்செய்சேன் புகலு மென்ன 

மையறு சிறப்பின் மிக்க மனையவ டன்னைப் பற்றி 

மொய்யலர் வாவி புக்கு மூழ்குவா யெனமொ ழிந்தா.. (௨௮) 

(௨௩) விழை கரும - வீருபபைகசொடுககும, வைதக Cam இடம - வைதத 

இடததினும, பிறு இடஙகளினும, வேறரிடம எனபகறகுப பொது இடததிறகு 

வேருய காவலாகசவுளள இடம எனறு கூறுவாருமுளா. இறைஞ்ச - வணக, (௨௪) 

கெயிதது - சோமிகது. போற - காபபாறறுமபடி. (௨௫) செடுகலால காணாது 

ஒழிஈதபடியால சால நீடு செலவ.து - மிகவும நெடுகசாலம இருசககதசகது, ஊழு. 

கினறு - சோபித துபபிரிய ரனமாய (௨௬) வெளவி - அபகரித_து. பாவகம - வஞ்சக 

நடிபபு , போலி ௮னபு. வளைத து - (தபப்பபோசவொடடாமல) தடுக த. கொண்டே 

எனதிருவோடடை.. வாங்கிக்கொண்டே. (௨௭) களவு இலாமைககு எனசெயகேன - 

திருடடுதகனம இலலாமையைதக தெரிவிபபக௰கு எனசெயவேன., ஒல்லைஉரையம-€க 

இரெசுிற்சொலஅ௮ம. களது ஈஞ்சு ஒளிகது நினறான - திருககண்டததில விஷதகை 

மழஹைத.து வந்த சவபிரான (௨௮) மை௮று - குறறமறற, மொய - நெருககய.



AD திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு, 

கங்கைஈதி கரந்சசடை கரச்தருளி யெதிர்கின் ற 

வெகசண்விடை யவாருள வேட்சோவ ர௬ுரைசெய்வார் 

எங்களிலோர் சபசத்தா லுடன்மூழ்க விசைவில்லை 

பொங்குபுனல் யான்மூழ்டுச் சருசன்றேன் போதுமென (௨௯) 

தர்சதமுன் ரசாதே சொள்ளாமைக் குன்மனைவி 

யக்தளிர்ச்செய கைப்பற்றி யலைபுனலின மூழ்சாதே 

திர்தைவலிச இருகஇன்றாய் இல்லைவா ழக்சணர்கள் 

வந்திருந்ச பேரலையின் மன்னுவன்யா னெனசசென்னுா£ (௩௦) 

நல்லொழுக்கந் தலைநின்றார் நானமறையின் றுறையபோனார் 

இல்லைவா ழந்தணாகள் வக இருந்த இரு கலையின் 

எல்லையிலான் முன்செல்ல விரு்தொணட ரவாசாமு 

மல்குபெருக காதலினால வழக்கின்மே விட்டணைகதார் (௩௧) 

அஈதகணனா மெகசைபிரசா னருமறையோ முன்பகாவான் 

இர்தவேட் கோவன்பால் யான்வைகக பாகதிரததைக 

சதொழியான் கெடுக்சானேற றனமனைவி கைப்பற்றி 

வர் துமூழ் இயுக்தாரான் வலிசெய்கின் ருனென்ஸரா (௩௨) 

ஈறைகமழுஞூ சடைமுடி காற்றோஞ முககணணுங 

கறைமருவுக இருமிடறுங கரந்தருளி யெழுந்தருளு 

மறையவனிசத் திரமொழிய மாமறையோ ருரைசெய்வார் 

நிறையுடைய வேட்கோயவா காமொழியும புகுஈசசென (௩௩) 

நீணிதியா மிதுவென்று நின்றவிவர் சருமோடு 

பேணிகான் வைசசவிடம் பெயர்க் அகரச் ச.தகாணேன் 

பூணணிதான் மணிமாமீ£ புகுஈதபரி ச துவென்று 

சேணிடையுர் சஙகடையாச் திருசசொண்ட ௬ரைசெயதரா (௩௨) 

வேறு 

இருவுடை யந்த ணாளர் செப்புலா£ இகழ்ந்த நீற்றின் 

உருவுடை யிவர்சாம் லை5த வோட்டினைக கெடுக சாளுற் 

ogden குளத்தின் மூழ்கிச் சருகவென் றசைததா ராசன் 

மருவிய மனைவி யோடு மூழ்குதல் வழக்கே யென்றார். (௩௫) 

(2%) கரஈத - மறைதத விடையவா - இடபாரூடமாய சிவபெருமான, (௬௰) 

கொள்ளாமைக்கு-கவரவிலலை எனபதற்கு (சாக்ஷியாக), ஈகதைவலிக த. இருசனெருய்- 

மனதில் உறுதிசெயது சொண்டிருககங ய (௬௨) கெடுககானேல - இழஈதுவிடடா 

னாலெ. (௬௬) கறைசமழும - வாசிம், புசகக து - நடஈத விவசாம, (௬௪) 

சேண் இடையும - நெடுகதா£ ௧தம.



திருநலகண்டகாயனார் புராணம். ௮௧ 

அருர்தவ.த் சொண்டர் சாமு மந்தணர் மொழியைச் கேட்டுத் 

இருர்திய மனைவி யாரைச் ண்டாமை செப்ப மாட்டார் 

பொருந்திய வகையான் மூழ்கிச் தருகின்றேன் போ௮ மென்று 

பெருக்தவ முனிவ சோடும் பெயர்ச்துதம் மனையைச் சார்ந்தார். (௩௬) 

மனைவியார் தம்மைச் கொண்டு மறைச்ிவ யோ யார்ழுன் 

ெவிடைப் பாகர் மேவுந் திருப்புலீச் சரத்து முன்னா 

நனைமலர்ச் சோலை வாவி ஈண்ணிதசம் முண்மை காப்பார் 

பனைமணி வேணுச் தண்டி. ஸணிருசலை பிடித.தப் புககார் (௩௭) 

சண்டிரு கலையும் பற்றிப் புகுமவர் சம்மை கோச்சி 

வெண்டிரு நீற்று முண்ட வேதியர் மாதைச் சீண்டிக் 

கொண்டுடன் மூழ்£ ரென்னச் கூடாமை பாரோர் கேட்சப் 

பண்டுகஞ் செய்கை சொல்லி ஞமூழ்கினொா பழுதி லாகா (௩௮) 

வாவியின் மூழ்கி யேறுங் சணவரு மனைவி யாரு 

மேவிய மூப்பு நீங்கி விரூப்புறு மிளமை பெற்றுத 

தேவரு மூனிவா தாமுஞ் சிறப்பொடு பொழியுக தெயவப் 

பூவின்மா மழையின் மீள மூழ்குவார் போன்று சோன்ற (௩௯) 

அக்நிலை யவரைக காணு ம.திசயங் கண்டா ரெல்லா 

முன்னிலை நின்ற வேச முதல்வரைச் கண்டா ரில்லை 

இந்நிலை யிருக்க வண்ண மென்னென மருண்டு நின்றார் 

தன்னிய விசும்பி ஜூடு துணையுடன் விடைமேதந் சண்டார் (௪௦) 

சண்டனர் சைக ளாசத் சொழுதனர் கலந்த காதல் 

அண்டரு மேத்தி னார்க என்பர்சம் பெருமை நோக்கி 

விண்டரும் பொலிவு காட்டி விடையின்மேல் வருவார் தம்மைச் 

தொண்டரு மனைவி யாருர் தொழுதுடன் போற்றி நின்றார். (௪௧) 

மன்றுளே திருக்கூச் சாடி. யடியவர் மனைக டோறுஞ் 

சென்றவர் நிலைமை சாட்டுர் தேவர்க டேவர் தாமும் 

வென்றவைம் புலனான் மிக்£ர் விருப்புட னிருச்ச ஈம்பால் 

என்றுமிவ் விளமை நீங்கா சென்றெழுக் தருளி னாரே. (௯௨) 

விறலுடை.ச் தொண்ட னாரும் வெண்ணகைச் செவ்வாய் மென்றோள் 

அறலியற் கூச்ச லாளா மனைவியு மருளி Cores 

(mer) ஈனை - அருமபுகளும, வேணுகசணடின - ame b penis or, (௬௮) 

பாரோர் - உலசதகவா பண்டுகமசெய்சை - மூனனாளில தாம செய் துசொணட சபத 

தீதை. (௬௬) வாலியில - குளசதில், (௪௦) வேகம சுலவரை - சிவயோடியாக வந்தபாம 

இவனை, விசுமபி.ஜாடு - தகாயத்திலே, துணையடன - பராவதிதேவியாரோடு, (௪௨) 

மன்றுளே - 9ற்சபையிலே, ஐமபுலளை வெல்வது ஐமபுலன வழியேமனதைச் செலு 

தீகாது தடுத்தல், (௪௯) விறல் - பக்திவலிமை, ௮.றல் இயல் - கருமணல்போன் ற, 
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௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இிறலுடைச செய்கை செய்து சிவலோக மதனை யெய்இப் 

பெறவரு மிளமை பெற்றுப் பேரின்ப முற்றா ரன்றே. (௪௩) 

அயலறி யாச வண்ண மண்ணலா ராணை யுய்ச்ச 

மயலில்£ீர்ச் சொண்ட னாரை யானறி வகையால் வாழ்த்இப் 

புயல்வளர் மாட நீடும் பூம்புகார் வணிகர் பொய்யில் 

செயலியற் பகையார் செய்ச திருத்தொண்டு செப்ப லுற்றேன். (௪௫) 

திநநீலகண்ட நாயஞர்புராண ழற்றிற்று,. 

ஆ தஇிருவிருததம் - ௪௦௩. 

௭-0 டட 

சிவவேதியாகள் வாழ்கின்ற செம்பரச்திலே, குயவர்குலததிலே, அவ 
தாரஞ் செய்த அடியவர் ஒருவர் இருக்கார். ௮வர் இல்லறவழியிலே நின்று, 
தெபத்தி வெனடியார் பத்திகளிற் கிறக்கவராய், சங்குல மரபிற்கு ஏற்ப, 
மண் பாண்டங்களைச் செய்து விற்றுச் சீவனஞ் செய்தும், ஸ்ரீகடராசப் 
பெருமான் அடியவர்களுககுச் தருவோடுகளைக் கொடுத் தஞ் லமாக ஒழு 
வந்தார். அ௮வ்வன்பர் சர்வலோகஙகளும் பிழைக்கும்படி இருப்பாற் கடலீ 
னின்றும் தோன்றிய ஆலகாலவிஷக்தைச சவபெருமான் உண்டபொழுது, 
அவர் திருச்சண்டமானது அவரைச் சரணடைஈதோர் ௪சல அ௯ன்பங்களி 
னின்றும் நீஙகப்பெறுவர் என்னும் உண்மையை ஈம்மனோர்கள் அறிக்து 
உய்ய, ஒர் அருட்குறியாய் என்றும் விளககும்பொருட்டு, ௮சனை உள்ளே 
போக வொட்டாமல், தானே தகைவுசெய்து, தரிச் சசகொண்டது”” என்று 

கருதி, பரமசவத்தின் திருககண்டச்தைத திந நீலகண்டம் என்று எர்சாளுஞ் 
திறப்பித் தச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பர் அதனால் அப்பெருக்தகையார்க 

குதி திருநீலகண்ட நாயனார் என்னும் ௮அருமைதஇருகாமம் உண்டாயிந்து. 

ஒருகாள் அ௮ச்சாயனார் ௮அவவூரிலுள்ள ஓர் பரச்சைபால் ௮ணைந்அ வீட்டு 
சக்குவர, ௮வர்சங கற்பரசியார், சமககுண்டாகிய சோபத்சை வெளியே காட் 

டாமல் ௮டகக, இலவாழ்ககைக்கு வேண்டிய எல்லாப்பணிகளையும் இன்ப 
மாய்ச் செய்து, புணாச்சிக்கு மாததிரம் இசையாசவராயிருந்தார். காயனார் 
தம் நாயகியார்கொணட புலவியைத் தீர்க்க வேண்டியஇரப்புரைசளை இசை 
தீது, அவசை அன்புடன் சழுவும்போத, அம்மையார் வெகுண்டு நீர் எம் 
மைத் சிண்டுவீராயின் இருநீலகண்டம்'” என்றார் அசைக்கசேட்ட அடியவர், 
Radon இருநீலகண்டதஇிலே தரம் வைக்தபேரன்பு ஒருசிறிதும் பேதியா 
வண்ணம் உடனே மனைவியாரசைச் தீண்டாமல் அகன்று : இவர் எம்மை 

எனப் பன்மையாகச் கூ.றினமையால இலமையும், பிறமாசர்களையும் கான் 
மன ிலுர் சிண்டேன் '' என்று உறுஇி செய்துகொண்டு, வீட்டைவிட்டுச 
துறச்காமல், இல்லறப்பணிகள் யாவையும் இயற்றிச்கொண்டு, புணர்ச்சி 
பின்மையைப் பிறர் அறியாதபடி. பெருமையாய் வாழ்ந்து வந்தார்கள். 
இங்கனம் பல ஆண்டுகள் கழிய, இருவர்களும் இளமைப்பருவம் நீககப் 
பெற்று, முதுமைப்பருவம் எய்தப் பெற்றார்கள். பெற்றும், சவபத இி.பினும், 
அடியவர் பத்தியினும் சிறிதும் குறையாதவரா யிருந்தார்கள். 

  
(௪௪) அ௮ண்ணலா ,தணை உயதத - சவபெருமான திருரீலாணட ததினவிடயமாக 

இடபபட்ட ஆணையைப பாதுசாச.௪. பயல்வளா - மேகங்கள் தவழும பூமபுகரா - 
காவிரிபபூமபட டின ௧,



திருநீலகண்டகாயனார் புராணம். Sith 

இப்படி. ஒழுகும் இருநீலகண்டகாயனார் திருத்தொண்டின் பெருமையை 
உலகத்துள்ள யாவரும் உணர்ந்து, அவரைப்போல ஒழுகி உய்யும்பொ 
ருட்டு, ஸ்ரீடசாஜவள்ளல் ஓர் வெயோட வடிவந்தாக்கி, குயவர் பெருமான் 
வீட்டிற்கு எழுர்சருளினார். நாயனார் ௮வசைக்கண்டு முகமலர்ந்து, எதிர் 
கொண்டு அழைத்து, ஒர் அரும்பீடத்தில் இருச்தி, ஆகமவிதிப்படி பூசித்து, 
வண௩௫, * எம்பிரானே ! அடியேன் தேவரீருக்குச் செய்யவேண்டிய குற் 
Craaurg?” என்றுகேட்க, சலவயோகியார் “ அன்பனே ! இத்திருவோட் 
டைப் பத்திரமாக வைத்திருந்து நான் கேட்கும்போது கொடுப்பாயாக இச் 
இருவோடு சனக்குச் தானே ஒப்பானது; தன்னிடத்தில் சேர்ந்த எல்லாப் 
பொருள்களையும் பரிசு த்தப்படுத் துவது; பொன்மணிகளினுஞ் சிறந்ததாக 
வைத்துப் பாதஅகாக்கத்தச்கது. இசசகைய இறப்புக்களையுடைய இவ் 
வோட்டினை வா௩கவை?” என்று தஇருவாய்மலர்க்தருளி, தருவோட்டைக் 
கொடுத்தனர். தொண்டா யோியாரைப்பணிந்து, அதைவாககத் தம் இல் 
லத்தின் ஒர்பககத்தில் சேமித்து வைச்து விட்டு, ௮ம் சணரிடம்வந்தார். திவ 
யோடியார் அ௮வ்விடச்தினின்றும் போமபடி எழ, நாயனார் ௮வருடன் சிறிது 
தூரம்சென்று, விடைபெற்று, வீட்டுச்குத திரும்பினர். யோகியாக வநத 
ஸ்ரீநடராசமூர்ததியும் கசகசபையை யடைந்தருளினார் 

பலநாள்கள் கழிர்தபின்னர், ஒருகாள் சிவபெருமான் தாம சேமித்து 
வைசகச் தந்த தருவோட்டை வைககப்பட்ட இடததினின்றும் மறையச் 
இருவருள்செய்து, முன்போலச சவெயோகி வடிவககொண்டு, காயனார்சுவாம! 
கள் வீட்டிற்கு வாதார் அடியலா முன்போலவே அவரை வழிபட்டு நிற்க, 
யோ௫யார் ““அடியவனே! சாம்முனனாளில் உன்னிடததில் அளித்த திருவோ 
ட்டைக்சொண்டுவா ?? என்றார் உடனே உண்மையடியவர் இருவோடு வைச் 
சப்பட்ட இடத்திற்குச் சென்றுபார்தது, இிகைத்து, மனை வியாரைச் கேட் 

டும், பிறவிடஙகளில தேடியும் ௮தைக் காணாதவராய், சிவயோயொருக்கு 
உததாஞ் சொல்வதற்கு ஒன்றும் தோனருமல் நின்றார். பிராமணசாக வந்த 
பெருமான் உள்ளே நுழைஈத காயனா கேட்கும்படி. * ஷூணநேரத்தில் வரு 
வேன என்று சென்ற ஏன் இவ்வளவுகேரம் சாமதப்பட்டு நிற்இன்ரூய் 27? 

என்ன, இிகைககும நாயனார் சிவயோகியாரிடம் வந்து வணஙூ “எந்தையே ! 
தேவரீர அளித்த கஇருவோட்டை வைததவிடத்தினும், பிறவிடககளினுந் 
தேடியுங்சண்டிலேன்; பழையதாகிய அதைவிடசடறந்ததாகப் புதியதுஒன்று 
செய்து தருகின்றேன். சிறியேன் செய்த பெரும்பிழையைப் பொறுததரு 
எல்வேண்டும்'' என்று கெஞ்சிச்கேட்டுச் கொண்டார். சவயோடயார் சன 

ந்து சிவச்தொண்டரைப் பார்த்து “ரீஎனனசொன்னாய் £ கான்கொடுத்த 
மண்ணோட்டையன்றிப் பொன்னோட்டைச் கொடுததாயாயினும் கான்வாங் 
கேன். கான் முன்கொடுதத தட்டினையே கொண்டுவா ?? என்ரூர். அடியவர், 
பெரியவரைப்பணிந்து “யே! தேவரீ£ ௮ளித,த இருவோடு தெடியுங் 

காணப்படவில்லை. வேறொரு ஈல்ல தடு கொடுக்கன்றேன் என்றாலும், 
௮.தற்கும் உடன்படாமல் 'எம்மோட்டையே கொண்டுவா ? என்று இயம்பு 
இன் றீர். இது என் உணர்வு முழுதையும் ஒழிக விட்டத?” என்றுசொன் 
னார் ௮சைச்சேட்ட புண்ணியமூச்தி “நான் உன்னிடத்தில் வைச்ச ௮டை 
க்கலப்பொருளை ௮பகரிச்துக் கொண்டு, பழிக்குச்சிறி தம் HEM SUSU, 

பலபாவங்களைச் செய்கின்றாய், யாவருஙகாணும்படி. உன்னைச் தப்பிப்போச 
வொட்டாமல்பிடி.த்.த, என் ஓட்டை வாங்காமல் கான் போகவேமாட்டேன்”” 
என்ன, காயனார் “தேவரீர் தநத திருவோட்டை நான் கவர்ந்தவனல்லன். என் 
னிடத்திற் களவின்மையை எஙயனம் விளக்குவேன் ? கூழும்!” என்ளூர்,



௮௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அதற்குச் சிவயோயோர் 'உன்மசனைச் கையிலே பிடித்துச்சொண்டு குளத் 
இல் மூழ்ச் சத்தியஞ் செய்துகொடு'” என்று இயம்ப, அடியவர் “எனக் 
குப் புதல்வன் இலலையே ! நான் என்ன செய்வேன்”' என்றார். சிவயோகி 
யார் * உன்மனைவியின் கையைப் பிடிததுத் தடாகத்தில் மூழ்கிச் சத்தி 
யஞ்செய்” என்றுரைப்ப, அன்பர் ** எனக்கும், என்மனைவிக்கும் தர் 
சபதம் உண்டு) ௮.கனாலே யாக என் இல்லாளுடன் குளத்தில் மூழ்கமாட் 
டேன்; யானே மூழ்கி சததியஞ்செய்கின்றேன்; வாரும்?” என்று மொழிந்த 
வுடன், சவெபிரான் “ நான்முன் அளிச்ச தருவோட்டைக கொடுக்காமலும், 
௮சை அ௮பகரிககவில்லை என உன் மனைவியின் கையைப் பிடித்துக் குளத 
தில் முழுசெ சததியஞ்செய்து கொடுககாமலும் சிரதைவலித திருக்சின்றாய்; 
இல்லைவாழ் அந்தணர்கள் கூடியுள்ள பெரிய சபைககுசசெனறு, ௮௩கே 
இர்தவிடயச்தைச் குறித்துப் பேசப்போகின்றேன்'' என்று ௮ச்சபைக்குச் 
சென்றார் நாயனாரும் அவரைப் பீன்தகொடாகதாா சிவயோகியார் அந்தணர் 
களை கோக்க : இககுயவனிடத்தில யான் சேமி/தது வைககும்படி கொடுத்த 
பாத்திரசசை எனசகுக கொகசெகாம லிருசகசின்றான. அதை இழக்தானாயின் 
தன்மனைவி கைப்பற்றிக குளததில மூழ்செ சததியமுஞ் செய்யாமலிருச் 
இன்றான்”” என்றா வேதியர்கள் வேட்கோவரைப பராாதது “ விளைர்ச விட 
யத்தை விளம்பும்?” என்ன, நாயனார் நடகசவைகளைச சொன்னார் அதைச் 
கேட்ட பிராமணர்கள் “*நாயனாே! இவர் ௮ளிச௪ ஓட்டைறீ£ இழச்தீ ராகில், 
இவர் கூறும வண்ணம் உம்முடைய மனைவியாரின் கையைப் பிடித்துத் 
தடாகததில மூழ்செ சததியஞ் செய்து கொடுத்தலே நியாயம் ?' என்று 
சொல்ல, அடியவர் தம்மனைவியாரைச சீண்டாதிருததலைப்பற்றி ஒன்றுஞ் 

செப்ப மாட்டாதவராய் 'குளத்தில மூழ்கிச் சசதியஞசெய்ளனெறேன் ; என் 
gio argu” cop சிவயோகியாருடன் தமது இலலத்இற்ருவர்து, 
மனைவியை யழைதஐக்கொணடு, இடப வாகன த்தையுடைய இறைவர்எழுக்த 
தீருளியுள்ள திருபபுலீசசுரததுககு முன்னுளள தஇருககுளததையடைந்து 
தீமமாணை தவறா சபடி, ஜா மூஙகிற்றணடின் தாமுனையை மனைவியார்பிடிக 
சத தாமோரமூனையைப் பிடித.து மூழ்கும்போது, சிவயோகியார் உன் 
மனைவியின் கையைப்பிடி ததுமூழ்கு”” என்றார் ௮ன்பிற்கிறச்சபெரியவர் அப் 
படி. செய்யககூடாமையைப் பற்றி யாவரும அறிய, தமக்கும் கற்பரடக்கும் 
உண்டாகிய சபதததை வெளியிட்டு மூழ்கினா. ௮ப்படி. மூழ்கிக் கரையேறிய 
நாயனாரும், நகாயகயாரும் முதுமைப்பருவம நீஙக, இளமைப் பருவதசை 
அடைகதார்கள் தேவர்கள் பூமாரிபொழிந்து காயனாரைப் புகழ்ஈதார்கள் 
அதைககணடவாகள் அ௮ஙகிருக்த சிவயோகியாரைக காணாமல் மருண்டு நின் 
ரூர்கள், யோயொய் வர்த சிவபிரான் பார்வதியாசோடு இடபவாகனததின் 
மேல் தோன்றினார். இரு$ீலகணட நாயனாரும், ௮வர் மனைவியாரும் அறு 
ழகள்ராதையை ௨வணகக௫, துதிசெய்து ஆனகதவாரி இியில ஆமழ்ச்தனர் எல் 
லாம் வலல இறைவா *: 8மபுலனை வென்றசனால சிறப்படைந்த அன்பர் 
களே ! இவ்விளமைப்பருவம் என்றும் நீஙகாமல எம்மிடத்தில் இருஙகள் 
என்றருளி எழுந்தருளினார் குயவாகுலஞ் செய்த பெருர்தவப் பயனாகிய 
மாயனார் பெருமானும், ௮வர்மனைவியாராம அருந்த தியனைய பெருமாட்டியும் 
சிவலோசமடைக்து Cuber (ip pop rs or 
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௦ 
இயறபகைநாயனா புராணம். 

nD கையை ட்ட 

சென்னி வெண்குடை நீடக பாயன் நிருக்கு லம்புகழ் பெருக்கிய 

சிறப்பின், மன்னு தொல்புகழ் மருதநீர் காட்டு வயல்வ எர்.தர வியல்பினி 

லளித்துப், பொன்னி ஈன்ன தி மிக்கநீர் பாய்ந்து புணரி தன்னையும் புனித 

மாச் குவதோர், ஈன்னெ டும்பெருச் தீர்த்தமுன் னுடைய ஈலஞ்சி றந்தது 
வளம்புகார் ஈகரம் (a) 

௮ச்கு லப்பதிக குடிமுதல் வணிக ரளவில் செலவக்து வளமையி 

னமைசந்தார், செச்சர் வெண்பிறைச் சடையவ ரடிமைச் இறத்தின் மிச்சவா 

மறைச்சிலம் படியார், மிக்க சீரடி யார்கள்யா ரேனும் வேண்டும் யாயவையு 

மில்லையென் னாதே, இக்க டற்படி நிகழமுன் கொடுக்கு மியல்பி னின்றவ 
ருலகயற் பகையா (௨) 

ஆறு சூடிய வையாமெய் யடிமை யளவி arse sc Garden யருளா 

னீறு சேர்.தரு மேனியா மனத்து நினைசத யாவையும் வினைப்படி முடித்த 

மாறி லாதரன் னெறியினில் விள௩கு மனைய மம்புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த 

பேழெ லாமவ ரேவின செயயும பெருமை யேயெனப் பேணிவாழ் நாளில். 

ஆயு அண்பொரு எா௫ியும் வெளியே யம்ப vg geste (Oar Gus, 

காய இக்குமல் தறியவோ பிரியா ஈ௩கை சானறி யாமையோ வறியோர், 

தூய நீறுபொன் மேனியில் விளங்கத் தூர்த்த வேடமுர் தோன்றலே இய 

ராய், மாய வண்ணமே கொண்டுசர் தொண்டர் மருச வண்ணமுக் சாட்டு 
வான் வரசா£ (௪) 

வந்து தண்புசார் வணிகர்ச மறுசன் மருஙகி யற்பகை யார்மனை புகுத, 

எந்தை யெம்பிரா னடியவ ரணைந்தா ரென்று நின்றதோ ரின்பவா தரவாற், 

சந்தை யன்பொடு சென்றெதிர் வணகடச் சிறப்பின் மிக்சவர்ச் சனைசண் 

முன் செய்து, முந்தை யெம்பெருந் தவத்தினா லேகொன் முனிவ ரிக்செ 

முக் தருளிய தென்றார்... ட ப... (6) 
(4) செனனி - சோழ (குலததில அ௮வரிதக.) பொனனி - காவிரி. புணரிதன 

னையம - கடஇயும, தாததம - காவிரி எதுகம புயாகசரம - காலிரிபபூமபட.டினம, 

(2) மறைசடிலமபடியார மிகச அடியாகள - வனடியராகள் கடலபடி : கடல் 

கழ், நிலவுலகில், உலகு இயல பகையா - உலகியல்ப பகைதத சாரணததால் 

இயறபகையா எனலுந திருராமதடையடையவா . (௬) வினைபபடி - கரு2 அப்படி, 

(௪) ஆயும - (ஞாணிகள) ஆராயும, ஆடிவார - நடராஜர், உம்பர் நாய௫க்கும - 

தேவாகள பூதலலீயாகிய பாரவதிதேகீயாருககும, தாததவேடமும : காமுகர்க்குரிய 

வேடமும, சொணடா - இயறபகைகாயனா மருதவண்ணமும - (அடியவர்கள்) 

கேடடபொருளை மறுஃகாமற கொகெகு௩ தனமையையம. (௫) மறுக மருங்கு - 

வீதியினிடததில, ஆதரவால - விருபபால, “கதை சினமதோ இனப ஆதரவால் ௮ன 

பொடு '' என௰கூடடுக,



௮௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

என்று கூறிய வியற்பகை யார்மு னெய்தி நின்றவக் கைதவ மறை 

யோர், கொன்றை வார்சடை யாரடி யார்கள் குறித்து வேண்டின குணமெ 

aré கொண்டே, ஒன்று நீரெதிர் மருதுவச் சளிக்கு முண்மை கேட்டும் 

பாலொன்று வேண்டி, இன்று சானிஙகு வர்தன னசனுசக் இசைய லாமெனி 

லியம்பலா மென்றார். (a) 

என்ன வவ்வுரை செட்டியற் பசையார் யாது மொன்றுமென் பக்சலுண் 

டாகில், ௮ன்ன தெம்பிரா னடியவ ௬டைமை யைய மில்லைநீ சருள்செத்யு 

மென்ன, மன்னு காதலுன் மனைவியை வேண்டி வத இகசென வங்கண 

செதிரே, சொன்ன போதிலு முன்னையின் மகிழ்ந்து தூய தொண்டனார் 

தொழுதுரை செய்வார் (௭) 

இதுவெ னக்குமுன் புள்ளசே வேண்டி யெம்பி ரான்செய்த பேறெனச 

கென்னாக், கதுமெனசசென்று சமமனை லாழ்ககைகச் கற்பின் மேம்படு 

காதலி யாரை, விதிம ணக்குல மடஈசையின் றநுனையிம் மெய்ச்ச வர்க்குகான் 

கொடுசசன னென்ன, மதம லர்ககுழன் மனைவியார் கலஙக மனந்தெளிந்ச 

பின் மற்றிது மொழிவா (௮) 

இன்று நீரெனக கருள்செய்த திதுவே லென்னு யிர்ச்கொரு காதர் 

ருரைத்த, தொன்றை கான்செயு மத்தனை யலலா லுரிமை வேறள தோவெ 

னச் கென்று, சன்ற னிப்பெருங கணவரை வணக௩கச் தாழ்க்து தொண்ட 

ஞர் தாமெதிர் வணககச, சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து இகைத்து 

நின்றன டி.ருவினும் பெரியாள். (௧) 

மாது தன்னைமுன் சொடுததமா தவர்சா மனம கிழ்ஈ துபே ௬லகையின் 

மலர்ந்தே, யாது கானினிச செய்பணி தானென் நிறைஞ்ச கின்றவா தம 

மெதிர் கோக்கிச், சாதி வேதிய ராகிய தலைவர் தைய நன்னையான் தனிக 

கொடு போகக, சாதன் மேவிய சுந்றமும் பதிய சடச்ச நீதுணை போதுக 

வென்றார். (௧௦) 

- (௬) கைதவமறையோ - வஞுசளையுடைய பிராமணா. (௭) எனபக்கல உ௨உணடா 

இல - எனனிடம இருபபின, அ௮வகணா - சிவபிரான (௮) உதுமெனச செனறு-வினா 

வாசபபோய, காதலியாரை-மனைவியானா, விதிமணக குலமடகசை வேதலிதிபபடி என 

னைக கலியாணகுசெயது சொணட. ஈமருலமாதே மதுமலாகுழல - & தனபொருகதிய 

பூக்களை முடிததகூச்தடையடைய, தகாத மொழியைகசேட்டு மனமவருகதிஞா எனபத 

தோனற :* கலக ' எனறும, உடனே எணவன சொழதபடிஈட2,லே சறபுடையாாம 

கழகெனக சருதியடனபட்டா£ எனபதுதோனற * மனநசெளிக த"! எனறுங்கூ றினா, 

(௯) உரிமை - எனனிஷ்டபபடி செயயததசச சாரியம, தனமனைவியரா எனலும 

பாவனையை ,யொழிதசா£ எனனுகசருததுபபமறி :' எதிவணஙக ” எனருர். (6) 

உவகையினமலாஈழு - சந்தோஷ்கதால முகமலாக்து; தேகம பூரித, சாதி வேதிய 

ராய சலைவா - வெபிரான அாதல்மேவிய சறறமும பதியம பம 2 ( இளளிடஈ து) 
FOFOA SD BVM Ue pl rs or aslo, இவனையும் Lm Mb oop BLUM



இயற்பகைகாயனார் புராணம். ௮௭ 

வேறு, 

என்ற ரருஸிச் செய்ய யானேமுன் செய்குற் C mae 

ஒன்றி.து கன்னை யென்னை புடையவ சருளிச் செய்ய 

நின்றது பிழையா மென்று நினைர்துவே நிடததுப் புக்குப் 

பொன்றிக ழறுவை சாச்திப் பூங்கச்சுப் பொலிய வீச் (aa) 

வாளொடு பலகை யேக்தஇ வந்தெதிர் வணஙகி மிச்ச 

gor யேறு போல்வா சவசைமுன் போக்கப் பின்னே 

தோளிணை அணையே யாகப் போயினார் துன்னி னாசை 

ரீளிடைப் படமுன் கூடி நிலச்திடை வீழ்த்த நேர்வார் (௧௨) 

மனைவியார் சுற்றத் தாரும் வள்ளலார் சுற்றச் காரும் 

இனையதொன் றநியாசே செய்தா ரியற்பகை பித்த ஞனாற் 

புனையிழை சன்னைச் கொண்டு போவதா மொருவ னென்று 

அனைபெரும் பழியை மீட்பான் ரொடாவதற் கெழுந்து சூழ்வார் (௪௩) 

வேலொடு விலலும வாளுளூ சுரிகையு மெடுத்து மிச்ச 

காலென விசையிற் சென்று கடிஈகர்ப் புறத்.துப் போடுப் 

பாலிரு மருங்கு மீண்டிப் பரர்தவார்ப் பரவம் பொங்கி 

மால்கடல் சர்ச்ச சென்ன வர்தெதிர் வளைத்துச் கொண்டார் (se) 

(ஈக) மூன - ஃடடஎையீடுமுன, எனனையுடையவ। - எனனையாளாகவுடைய இச் 

சிவடியார.. றுலை - பீகாமபாம, பூமசகக - அழுகிய ௮ராகக£ச, பொலிய 

SiR - விளககுமபம ஈட. (௧௨) பலரை - கேடகதசையும மிசா ஆளா af ஏறு 

போலவரா - திச வலிமையுடைய LB aA «mfr Olam am gpl Lo ஆண்ரிஙகச சுதையொச்த 

இயற்பசையாா, இவனை - மழையவரையும, மனைலிபாரையம, பெரும வீரனுக்கு 

அவன புஜபலமே ,துணையாகளின * சோளிணை தணையேயாக'' எனரா. துனனினாரை 

Par Menu. yahoo Sugg Oo Spas Gerrans Curdi@nr-(whrad I. ss 

மாக) வத்தவாகளை கெடுகதாரசுில வருமபொழுசே எதா சு. துப பூமியில துணித.து 

விழுகசு இஷட(முளளவராய௪ செனறூ, போலா வீழகக நோவாராய்ப பேரயினா 

எனககூட்டுச, (௪௯) வள்ளலார் - இயபைகைகாயனா,. ** இயற்பகை பிசகனாயினும், 

அ.றிவும, மானமும், வலிமையம உடையவாகளாய நாம, அவன மனைவியையோ 

௮ஈசணன சொணடுபோக வொட்டேம'' எனனுக கருத, துடையரானார்சள எனபது 

கோனற *: இயற்பசை VIS ஒரூவன'' எனறு கூறிஞா, துனை - தம.து குரிமபததைப 

பற்றும, (௧௪) சுரிகையும - உடைவாளையும, மால என - காற்றைப்போல, ஈடி.சகர்- 

சாவலையடைய பட்டினம, இருபால் - வலஇடம ஆயெ இரண்டு பககக்களிலும. இரு 

மருங்கும - மூன gular gin ஈண்டி. - நெருங்கி, மால்கடல் கிளர்ச்த,து எனன - 

பெரிய சுத்தம பொக்க எழுந்ததைபபோல,



௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

| வழிவிடுர் துணைபின் போத வழித்துணை யா யுள்ளார் 

கழிபெருங் காதல் சாட்டிச் சாரிகை யுடன்போம் போதில் 

அழிதசன் போகே லீண்டவ் வருங்குலச் கொடியை விட்டுப் 

பழிவிட நீபோ வென்.௮ பகர்க்தெ.திர் நிரை அ வந்தார் (௧௫) 

மறைமுனி யஞ்ச னான்போன் மாதினைப் பார்க்க மாதும் 

இறைவனே யஞ்ச வேண்டா வியற்பகை வெல்லு மென்ன 

அறைகழ லண்ணல் கேளா வடியனே னவரை யெல்லாக் 

தறையிடைப் படுத்து இன்றேன் றளர்ந்தருள் செய்யே வென்.று (௧௬) 

பெருவிற லாளி யென்னப் பிறககெரி தற நோச்ூப் 

பரிபவப் பட்டு வர்க படர்பெருஞ் சுற்றச் தாசை 

ஒருவரு மெதிர்நில் லாமே யோடி.ப்போய்ப் பிழையு மன்றேல் 

எரிசுடர் வாளிற் கூறாய்ச் துடிக்கின் நீ ரென்று நேர்ந்தார் (ar) 

até QuerQ@ew srur SEBp Awwy Gerapw 

நாடுறு பழியு மொன்னார் ஈகையையு காணுயின்று 
பாடல முரைப்ப துன்றன் மனைவியைப் பனவற் £ந்சோ 

கூடவே மடிவ தன்றிக் கொடுச்சயா மொட்டோ மென்ஞா (௧௮) 

மற்றவர் சொன்ன மாற்று கேட்டலு மனத்தின் ௨௧௪ 

செற்றமுன் பொஙக வுகக ஞூடற்றுணி யெங்குஞ் சந்தி 

ழேற்றுஅம் மூயிரை யெல்லா மூதல்விசும் பேற்றிச் சொண்டு 

ஈற்றவர் சம்மைப் போச விடுவனென் ஜெழுர்சார் நல்லோர் (em) 

நேர்க்தல Or Sits Curg கிறைந்தவச் சுற்றத் சாருஞ் 

சார்ந்தவர் தம்முன் செல்லார் சையலைச் கொண்டு பெற்றம் 

ஊர்ந்தவர் படிமேற் செல்ல வுற்றெதி ர௬டன்று பொங்கு 

ஆர்ந்தவெஞ் சன)த்தான் மேற்சென் நடர்ச்தெதிர் தடுத்சா ரன்றே (௨௦) 

(௪௫) வழிலிடும் தணைபினபோசு - சமமை வழிவிடுகறகரிய தணையாக இயற் 

பகைகாயனூா பினனேவர, வழி துணையாகியள்ளா - £வாகளசெலலும முததிகெறிக 

சூத் துணையாயுள்ள ெபெருமான, இயறபகை காயனாரும, பிறரும செலலும மூசு 

வழிக்குத அணைநினரா எனினும பொருஈ,அம. கழிபெரும - மிசபபெரிய oy if 

கன் - பெருமைகெடடவனே, தசவழிந்தகவன எனப௫ு அழிசகனென மாறினது. 

ஈண்டு ௮ அருமாசலக்கொடியை - இவவிடகதில ௮௩த இயற்பசையின குலததிற 

சிறந்த மனைவியாரை. (௧௬) மறைமுனி - பாமவெனாகய பிாரமணா (௧௭) பரிபவம 

அவமானம. பெருலிறல தளி எனன - மிச்சவலிமையுடைய ஏங்கச்தைபபோல., 

வாளில் கூறாய் - வாளால இரண்டு தண்டங்களா$, (௧௮) ஒனனா - பசைவர்கள், 

பாடலம் - ஈமர்த.து, பனவம்கு - பிராமணனுச ௪, (1௯) செற்றம-கோபம, விசும்பு - 

ஆகாயததில், (௨௦) சார்ந்தவர்- இயமபகைகாயனஞா, பெறறம ஊாரக்தவா - இட்பாரூட 
ராய இறைவர், படி.மேல் - பூமிமீ த,



இயற்பகைகாயளார் புராணம். ௮௯ 

சென்றவர் தடுச்ச போதி லியற்பகை யார்முன் ௪றி 
வன்றுணை வாளே யாகச் சாரிகை மாறி வந்து 

துன்றினர் தோளுச் தாளுர் த$லைகளுர் அணிச் வீழ்த்து 

வென்றடு புலியே றென்ன வமர்விளை யாட்டின் மிக்கார். (௨௪) 

மூண்டுமூன் பலராய் வந்தார் தனிவந்து முட்டி னார்கள் 

வேண்டிய இசைக டோறும் வேறுவே றமர்செய் போழ்தில் 

ஆண்டகை வீரர் தாமே யனைவர்க்கு மனைவ ராடிச் 

சரண்டகு விசையிற் பாய்ந்து கலந்துமுன் றுணித்து வீழ்ச்தார் (௨௨) 

சொரிர்தன குடல்க ளெங்குக் துணிந்சன வுடல்க ளெங்கும 

விரிந்தன தலைக ளெஙகு மிடைந்தன கழுகு மெககும் 

எரிந்தன விழிக ளெங்கு மெதிர்ப்பவ சொருவ றின்றித் 
இரிரந்தனர் களனி லெஙகுஞ் சிவன்கழல் புனைந்த வீசர் (௨௩) 

மாடலை குருதி பொஙக மடிர்சசெஙய களத்தி னின்றும் 

ஆடு௮ு செயலின் வர்த er 2 on டணைந்தார் தம்மில் 

ஒடினா ருள்ளா ருய்க்தா சொழிர்தவ ரொழிக்சே மாண்டார் 

நீடிய வாளுர் தாழு கின்றவர் காமே நின்றார். (௨௪) 

திருவுடை மனைவி யாரைச் * கொடுத்திடைச செறுத்து முன்பு 

வருபெருஞ் சுற்ற மெல்லாம் வாளினாற் ௮ுணித்து மாற்றி 

அருமறை முனியை நோக்கி யடிகணீ ரஞ்சா வண்ணம் 

பொருவருங கான நீங்க விடுவனென் நுடனே போர்தார் (௨௫) 

இருவரா லறிய வொண்ணா வொருவர்பின் செல்லு மேழை 

பொருதிறல் வீரர் பின்பு போகமுன் போகும் போதில் 

அருமறை முனிவன் சாய்க்கா டதன்மருங் கணைய மேவித 

இருமலி சோளி னானை மீளெனச் செப்பி னானே (௨௬) 

தவமுனி தன்னை மீளச் சொன்னபின் றலையா லார 

அவன்மலர்ப் பதஙகள் சூடி. யஞ்சலி கூப்பி நின்று 

புவனமூன் றுய்ய வந்த பூசு.ரன் றன்னை யேத்தி 

இவனருள் பெறப்பெற் மேனென் Bu pms யாரு மீண்டார். (௨௭) 
  catenin seen ant வைய வைட 

(௨௧) சாரிகைமா.றிவக்து. வலம இடமாக௪ ௬றறிவஈ.து. சாரி - சரிததல , கை- 

இடம, தானிறகும இடததினினறும வலமாசவும, இடமாகவும சரித்தலிம் சா.ர்கை 

எனருயிறறு. புலி ஏறு எனன - ஆண்புலியைபபோல, (௨௩) மிடைந்தன - கெருவ் 

இன களனில்-போசுகள தில, (௨௪) மாடு௮லை குருதிபொஙக-பககங்களில் அலையை 

வீசசகொண்டு இரத்தவெளளம பொங்குமபடி., (௨௫) இடைசெறுச்.த - இடை 

யிலே சோபிதது (௨௬) இருவரால - பிரமவிட்டுனுககளால், அ௮ருமைமூனிவா - 

வேதியனாயே சவபிரான தோளினானை - இயமபகை காயனாரை, 

. கொடுத்திட எனறும பாடம், 

12



doi திருத்தோண்டர் புராணம். 

செய்வதற் கரிய செய்கை செய்தாழ் ரொண்டர் போக 

மைதிகழ் சண்ட னெண்டோண் மறையவன் மகிழ்ந்து கோச்இப் 

பொய்தரு முள்ள மில்லான் பார்ச்கிலன் போனா னென்று 

மெய்தரு சிர்சை யாரை மீளவு மழைச்க லுற்ளூர் (௨௮) 

இயற்பகை முூனிவா வோலவ மீண்டுநீ வருவா யோலம் 
அயர்ப்பிலா தானே யோல மன்பனே யோல மோலஞ் 

செயற்கருஞ் செய்கை செய்த தீரனே யோல மென்றான் 

மயக்கறு மறையோ விட்டு மாலயன் றேட நின்றான் (௨௯) 

அழைத்தபே சோசை கேளா வடியனேன் வந்தேன் வந்தேன் 

பிழைசதவ ரே லின்னும் பெருவலிச சடசகை வாளின் 

இழைத்தவ சான் ருரென் றியற்பகை யார்வர் தெய்சக் 

குழைப்பொலி காதி னானு மறைர்சனன் கோலக கொள்வான் (௩௦) 

சென்றவர் முனியைச் காணார் சேயிழை தன்னைச் சண்டார் 
பொன்றிகழ் குன்று வெள்ளிப் பொருப்பின்மேற் பொலிந்த சென்னச் 
தன்றுணை யுடனே வாணிற் றலைவனை விடைமேர் சண்டார் 

நின்றிலர் தொழுது வீழ்க்தார் நிலச் தினின் றெழுக்தார் சேர்ந்தார். (௩௪) 

சொல்லுவ தறியேன் வாழி தோந்றிய தோற்றம் போத்றி 

வல்லைவச் தருளி யென்னை வழிச்சொண்டு சொண்டாய் போற்றி 
எல்லையி லின்ப வெள்ள மெனச்கருள் செய்தாய் போற்றி 

தில்லையம் பலதது ளாடுஞ் சேவடி. போற்றி யென்ன (௩௨) 

விண்ணிடை கின்ற வெள்ளை விடையல ரடியார் தம்மை 

எண்ணிய வுலகு சன்னி லிப்படி ஈம்பா லன்பு 

பண்ணிய பறிவுசண்டு மூழ்ச்கனம் பழுதி லாதாய் 

ஈண்ணிய மனைவி யோடு ஈம்முடன் போது சென்று (௩௩) 

இருவளர் சிறப்பின் மிக்க திருத்தொண்டர் தமக்குச் தோற்ற 

மருவிய தெய்வக் கற்பின் மனைவியார் தமக்குர் தகக 

பெருகிய வருளி னீடும் பேறளித் திமையோ சேததப் 

பொருவிடைப் பாகர் மன்னும் பொற்பொது வதனுட் yearn. (௨௪) 

(௨௮) பாரஈசிலன திருமபிபபராகசெருன இலலை (௨௯) ஒலம - அடைசசலம, 

அசசம நிகழ்கதலிடதது weg ரகக கூறும ாவிளிபபொருளவாகிய இடை 

சொல. அயாபபு இலாதானே - (சிவனடியாகளை எனறும) மறவாதவனே, (௬௦) 

குழை பொலி சாதினானும - ஈவகக்குழை விளஙகுமபடியான காதுகளையடைய இவ 

பெருமானும, வகதேன விரைவு பறறி எதிகாலம இறஈதகாலமாயிறறு, கோல 

கொள்வான மறைஈதனன எனககூட்கெ, (ms) வெள்ளிபபொழுபபின - கயிலாயமலை 

யின, (௧௨) வல்லை - விரைவாக, (௬௪) பொனபொது - கனகசபை,



இயற்பகைகாயனார் புராணம். dnd 

வானவர் பூவின் மாரி பொழியமா மறைக எார்ப்ப 

ஞானமா முனிவர் போற்ற ஈலமிகு சவலோ கத்தில் 

ஊனமி றொண்டர் கும்பிட் டடனுறை பெருமை பெற்றா 
ஏனைய சுற்றத் தாரும் வானிடை யின்பம் பெற்றார். (௩௫) 

இன்புறு தாரம் தன்னை யீசனுச் கன்ப ரென்றே 

துன்புறா அதவும் கொண்டர் பெருமையைத் தெொழுது வாழ்ச்தி 

அன்புறு மனச்தா னாக னடியவர்க கன்பு நீடு 

மன்புக ழிளேசை மாறன் வளத்தினை வழுத்த லுற்றேன். (௩௬) 

இயற்பகைநாயஜர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருதசம - ௪௩௯ 

  

சோழமணடலததிலே, சாவிரிட் பூம்பட்டினத்திலே, வணிகர் குலச் 

இலே அவதாரஞ் செய்தவரும், இயற்பகையார் என்னுக் திருகாமத்தையுடை 
யவரும் ஆகிய ஒருகாயனூ இருந்தார. அவர் இல்லறச்திலிருந்து, விபூதி 
உருத்திராகூமணிகச சிவனடியார்கள் எச்குலத்தவ ராயினும், அவர்கள் விரும் 
பும் யாவையும் இல்லை என்னாமல் அளித் துக்கொண்டு வாழ்க்துவர்தரா 

௮௩௩னம் வாழும் இயற்பசைகாயனாரது மெய்த்தொண்டின் மேன் 
மையை உலூனர்ச்கு உணர்ததும்பொருட்டு, உம்பர் காயகராகிய சிவபிரான் 

விபூ திவிளங்குர் திருமேனியராய், சாமுகர்ககுரிய வேடங்கொண்டு, பிராம 
ணராக அப்பெரியவர் வீட்டிற்கு எழுக்சருளினார். காயனார், சுவாம்களைக 
கண்டதும் அன்புடன் எதிர்கொண்டழைச்து, முறைப்படி அருச்ரிதத, 
“பெருமானே! தேவரீர் அடியேன் இல்லததுக்கு எழுந்தருளியது 
பூர்வத்தில் யான் செய்த பெரு௩தவப் பயனபோலும் ” என்றுரைததா£ 
அந்தணர் அடியவரை கோக “அன்பரே ! சிவனடியார்கள் விரும்பி, எவற் 
றைக்கசேட்பினும, நீர் அலையிற்றை மறுசகாது ஈ.சலைக்கேட்டு யாமும் ஒரு 
பொருளை காடி. உம்மிடததிற்கு வந்தோம் ௮தை நீர௮ளிப்ப இசைலீராயின், 
அப்பொருள் இன்னதென்று இயம்புகின்றோம்”' என்றார் அதற்கு ௮ன் 
பிற்ிறக்த சாயனார் “ எப்படிப்பட்ட பொருளாயினும் என்னிடத்திருப் 
பின், ௮2 எம்பிரான் அ௮டியவர்களுச்குரியதேயாம்; தேவரீர் சிறிதும சக் 
தேடக்கவேண்டாம்; விரும்பியபொருளை ௮ருளிச் செய்யவேண்டும் ” 
என்ன, வேதியர் “* உம்மனைவியைவேணடி இககே வந்தோம் ?” என்ருர். 
அ௮சைக்கேட்டவுடன் அடியவர் முனனிலும் ௮தஇி௧ மகிழ்வடைச்து, மறைய 
வரை வண௩௫ 4 சுவாமீ ! என்னிடத்துள்ள பொருளையே சாககள் விரும்பி 
யது என்புண்ணியப் பயன் ”” என்று கூறி, விரைவில் உள்ளே நுழைக, 
கற்பரசியைப்பார்த்து * பெண்ணே ! கான் இன்றைக்கு உன்னை இவவேதி 
யருக்குச் கொடுத்துவிட்டேன்”! என்றார் ௮சைக்சகேட்ட மனைவியார்சிறி து 
மனங்கலங்க, உடனே தெளிந்து, ““என்னாயிர்த் தணைவேே ! தேவரீர் கட் 
டளைப்படி ஈடப்பதே என்கடமை. ௮தையன்றி என்மனப்படி. செய்தற்கு 

(௬௫) உடன உழை - சமீபததில இருககும ஏனைய ஈறறததாரும-(பகைத துப 

பேரா புரிச் துஇ௰ந்த) மதற உறளினாகளும, (௬௬) காரம - மனி. இளைசைமாறன- 

இளையான குடி.மாறகாயனா,



de திருத்தோண்டர் புராணம. 

Aw சாரியம் வேறுளதோ ?*”' என்று சொல்லி வணக்க, சாயனாரும் காதலி 
யாரை வணங்இனார். உடனேமாதரசியார் மறையவரிடஞ்செனறு, ௮வரைப் 
பணிந்த, எழுது, திகைதது நின்றார். அதைப்பார்த்து ஆனந்தக்கடலில் 

ஆழ்ச்த அடியவர்பெருமான், 8யரை நமஸ்கரித்து * இனனுஞ் சிறியேன் 
இயற்றவேண்டிய குற்றேவல் யாது ” என்று கேட்க) சுவாமியார் * இச்தை 
யலை யாம் தனியே ௮மைச்துச்கொண்டு போடுறபடியால், உஙகளமீது பற் 
றுள்ள பததுக்களையும், பிறரையும், இவ்வூரையும் கடர்துபோக நீர்எனக்கு த் 

துணையாக வரலவேண்டும் ?? என்ன வாய்மலாகதார். அதுகேட்ட நாயனார் 
2 இவர் ஏவுதற்கு முன்னமே யானே இப்பணியைச் செய்யாது, இவர் ௮௬ 
ளும் வரைககும் தாழ்த்.த கின்றது பிழை ” எனச்கரு இ, வேறோரிடத்துக 
குச் சென்று யுச்தகோலங கொண்டு, தஇரும்பி, தூ£,2,தராகவந்த வேதியனை 
வணஙக, அவரையும், அருக்தஇயனையாரையும் தமக்குமுன்னே போகச் 
செய்த, தாம் சனிமையாக அவர்களுக்குப் பின்னே சென்றுர். 

அ௮.துகாலை காயகயொர் சுற்றசதவர்களும், நாயனார் சுற்றகதவர்களும் “ இப் 

படிப்பட்ட காரியத்தை இதுகாறும் செய்தவர் யாவர் £ இயற்பகைபித்தனா 

யினும், ௮வன் மனைவியை ஒருமறையவன் கொண்டுபோவது தகுதியா 
மோ” என்று, தங்கள் குலத்துக்கு நேரும்பழியை யொழிச்ச யுத்தாயுதஙக 
ளை,சசா௩செசொண்டு,யபைவளை த. தக்சொணடார்கள்.௮சணர்தம்முடன் 
வரும் ௮ணஙடினை கோக்க, ௮௨ர் “எம்பிரானே ! தேவாீர்௮ஞ்சவேண்டாம்) 
இயற்பகைகாயனார் இவர்களை வெலலுவார்'” என்றார் உடனே இயற்பகை 
சாயனார் வேதியருக்குச் தேறுதத் கூறிப் பந்துக்களைப்பார்தது * என்னெ 
இரில கிலலாமல் ஒடி.ப்பிழையுககள், இலலாவிடின், என்வாளுக்கு இசையா 
லீர்சள் ?? என்றியம்ப, சுற்ற,ததார்கள் ஏடா இயற்பகையே ! நீஎன்னகா 
ரியஞ் செய்தாய்? ஊரார்பழிப்பார்கள் ; பகைவர்கள் ஈகைப்பார்கள் ; நீசிறி 
அம் காணாமலிருககின் னையே ) மனைவியை மறையவர்ச்களித்தோ சாமர்த 
தியமொழிசளைப் பேசுவது; காஙகன் ஒருஙககே மடிவதன்றி, இம்மாதை வேதி 
யர்ச்குக் கொடுக்க வொட்டோம் ”” எனறுசைத்தார்கள். ௮டி.யலா சினந்து 
உஙகள் உயிரை விண்ணுக்கேற்றி, இப்பெரியாரைத் தடையின்றிப் போக 
விடுவேன் '” என்று விளம்பி எதிர்க்க; அவர்கள் ௮ன்பரை விடுத்து, ௮ந்த 
ணசைச் தெதார்கள். இல்லையே என்னா இயற்பகையார் சீறித்தடுத்தவர்க 
ஏனைவரையும் வாளினால துண்டம் தணடமாக வெட்டி. வீழ்த்தி, எதிர்ப் 
வர் ஒருவருமின்றி யுலவினர் பின்னர் பிறவியை யொழித்த பெருச்சகை 
யார் பிராமணரைப் பார்தது இறைவனே ! தேவரீ£ பயப்படாவண்ணம் 
இக்சாட்டைக் கடக்கும் வரைக்கும வருன்றேன்”” எனமொழிக்து, அவரு 
டன் சென்றார். இருசசாய்ச்காடு என்னுஈ திருப்பதிக்கு ௮௫௬ போன 
போது, ௮ருமுனிவர் ௮ன்பரைக இருககணணோக்கஞ் செய்த “நீர்வீட்டிற் 
குத் திரும்பலாம்” என்ன, செயற்கருஞ் செய்கையைச் செய்த வெனடியார் 
௮வரைப்பணிர்து, து. துக்கொண்டு வீட்டுக்கும் திரும்பினார். சிவபெரு 
மான் '(மனைவியைவிடுததுச் திரும்பிப் பாராதுபோசன்றான் அன்பன் 
என்று நினை, “* இயற்பகை முணிவா ஓலம்; இவ்விடத்துத்குச சீக்ெம 
வரவும்? என்று ஓலமிட, திருத்சொண்டர் ௮வவோசையைக்கசேட்டு, * அடி 
யேன் வந்தேன் வந்தேன்; இன்னும் துன்பஞ் செய்பவர்சள் இருப்பின் அவர் 
சளுயிசைத் துலைச்சின்றேன்?' என்று இயம்பிச்கொண்டு, விரைவாகத் இரு 
ம்பிவர, குழகசாய வேதியர் மறைக்தருளினார். காயனார் நா.தனைக்காணாமல 
ஈங்சையை மாத்இசங்கண்டார். பின்னர் வானத்திலே சிவபிரானை யுமாமிசவி 
யாசோடு விடைமேற்சண்டு, விழுர்து, வணங்கி, தோச்.திரஞ் செய்து ௮னர்ச



இளையாண்குடிமாறகாயனார் புராணம். doth 

வுருவராயினார். அப்பொழுது கந்தனைப் பெற சங்காதரர் * அன்பனே ! 
உன்னடிமைத் இறம் எமக்குப் பெருமகழ் வளித்தது. நீஉன் மனைவியுடன் 
ஈம்மோடு வரக்கடவாய்”” என்று தருவாய் மலர்ந்தருளி, இருவுருக்க ரர்சனர். 
இயற்பகைகாயனாரும், ௮வர் மனைவியாரும் சவலோகமடைந்து சுகானந்த 
வாழ்வைப்பெற்ரூர்கள். காயனாருடன் பகைச்துப் போர்புரிர்து இறச கற் 
றதீதவர் வானுலசத்தையடைந்து சுகம்பெற்றார்கள் 

ORO Qe 

இவயானகுடிமா று நாயனூா புராணம், 

- ஹ் (4) சதையை. 

௮மபொீடிய வம்ப லத்தினி லாடு வாடி சூடுவா£ 
தமபி ரானடி மைத்தி றத.துயர் சால்பின் மேன்மை தரித்துளார் 

நம்பு வாய்மையி னீடு சூத்திர நற்கு லஞ்செய் தவத்இினால் 

இம்பர் ஞாலம விளச்கி னாரிளை யான்கு டிப்பதி மாறனார் (௪) 

ஏரின் மல்கு வளததி னால்வரு மெல்லை யில்லதொர் செல்வமு 

நீரின் மல்கிய வேணி யாரடி யா£தி றச்து நிறைர்தசோ 

சீரின் மல்கிய வன்பின் மேன்மை திருந்த மன்னிய சந்தையும் 

பாரின் மலக விரும்பி மற்றவை பெற்ற நீடு பயன்கொள்வார் (௨) 

௮௪ மென்பு புனைக்ச வையர்ச மண்ப ரென்பதொர் தன்மையா 

னே வந்தவர் யாவ ராயினு நித்த மாகிய பத்திமுன் 

கூர வர்தெதிர் கொண்டு கைகள் குவித்அ நின்று செவிப்புலத 

தீர மென்மது rou தம்பரி லெய்ச முன்னுரை செய்சபின். (௩) 

கொண்டு வந் மனைப்பு குந்து Gore பாதம் விளக்கயே 

மண்டு காதலி னாத னத்திடை வைச்ச ருச்சனை செய்தபின் 

உண்டி நாலு விதத்தி லாறு சுவைத்தி றச்கினி லொப்பிலா 

௮ண்டர் நாயகா தொண்ட ரிச்சையி லமுது செய்ய வளித்துளார், (௪) 

(க) தடுவாரா - நடா£ஜா, தமபிரான - வபிரான, வாய்மை - மெயமை , பொய 

கூருமை, நீடு- உயாநத. சகதி ஈ௩றகுலம - வேளாளகுலம, இமபா ஞாலம - இவ்வு 

லகம், (௨) ஏரில - உழவுதமிதாழிலால, மலகு - ஐதூய, ிறைகத. வளததினால் - 

பயிரவளததால நீரில - கவகா ௪லததால, மலிய - வளகயெ, வேணியார் அடியார் - 

சடையுடைய சிவபிரானடியவா, பாரிலமலக - உலகத்தில உண்டாயிருகக, (௯) பததி 

முனகூரா - அனபு அதிகரிகக. ஈரமமென மதுரபபதம - குளிகத மிருதுவான இணிய 

வாரததைகளை, (௪) குலாவு-விளககமாகிய , வியககும, மணமி-மைஈத, ஆதனதது - 

பீடதது உண்டி காலு - உண்ணல, தஇனனல, ஈககல, பருகல் எனபன, (உண்ணல் - 

சோறு முதலியன தனனல - கறிமுதலியுன. ஈககல - குழமபு பச்சடி, ஆதியன. பரு 

சல் - பாயத்சம ந் ஆயன ) ஆறுசுவை - கைப்பு, புளிப்பு, இனிப்பு, துலாபபு, 

கார்பபு, உவாபபு எனபன,



௯௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆளு நாயக ரன்ப ரானவ ரளவி லாருள மகிழவே 

நாளு காளு நிறைந்து வாது ுகர்ச்த தன்மையி னன்மையா 

னீளு மாகிதி யின்ப ரப்பு நெருககு செல்வ நிலாவியெண் 
டோளி னாரள கைக்கி ரு.ச்திய தோழ னாரென வாழுநாள். (௫) 

செல்வ மேவிய காளி லிச்செயல் செய்வ சன் றியு மெய்யினால் 

அல்ல னல்குர வான போதினும் வல்ல ரென்றறி விக்கவே 

மல்ல னீடிய செல்வ மெல்ல மறைந்து காடொறு மாறிவர் 

தொல்லை யில்வறு மைப்ப தமபுக வுன்னி னார்.இல்லை மன்னினார் (௯) 

இன்ன வாறு வளஞ்சு ௬ஙகவு மெம்பி சானிளை யான்குடி. 

மன்னன் மாறன் மனஞ்சு ௬ஙகுத லின்றி யுள்ளன மாறியுஈ 

தன்னை மாறியிறுக்க வுளள கடன்க டக்கன கொண்டுபின் 
முன்னை மாறி நிருப்ப ணிக்கண் முதிர்ர்ச கொள்கைய சாயினா (er) 

மற்ற வன்செய லின்ன தன்மைய தாக மாலய னானவச* 

கொற்ற வேனமு மன்ன முந்தெரி யாச சொள்கைய ராயிஞா 

பெற்ற மூர்வது மின்றி 8ீடிய பேதை யாளுட னின் நியோ 
5.ற்ற வததவர் வேட மேகொடு ஞால முய்க்திட கண்ணினார் (௮) 

வேறு 

மாரிச் காலச் திரவினில வைகயோ 

தாரிப் பின்றிப் பசிதலைக் சொள்வ.து 

பாரித் தில்ல மடைந்தபின் பண்புற 

வேரித் தாரன் விருந்தெதிர் கொண்டனன் (௯) 

ஈ.ர மேனியை நீச்ச யிடஙகொடுத 

தார வின்னமு தூட்டுதற் காசையாற் 

(௫) எணதோளிஞா ௮ளசைககு இருகதிய சோழனாஎன - சவபிரான அுளகா 
புரியில வைத தோழனாக குபோனைபபோல (௬) கலகாவ-தரிதிரம, மெய்யினால 
வலலா-மெயபபததிமீனால FESO) Fre w+ ene amg எப்பொழுதும போலச 
செயயத தககவா, மலலல - வளசம, இஒலல்யில - ரகா ததில, பதமபுஈ - k Sven 
யடைய, தில்லைமனனினா ~ wore, உனனினா - சனை ஃ சா, (எ) உளளனமார்! 
யும- சமமிடதளள பொருளகளைவிறறும தனகமாறி இறுக உளள - ஈனனை 
விற்றுககொடுககததசச அவ்வளவு, கடனகள த்ானகொணடு-கடனகளை த Siva y) 
வாகூயும. (௮) எனமும - பன ரியம, சொளகையா ஆயினா - சிவபெருமான, பெற 
றம் ஊாவதும இனி - ரிஷபவாகனததில எழுஈதருளாமலும, பேதையாள் - உமா 
தேவியா. (௯) ஜாதாரிபபு இனறி - உபகரிபபார துருவரும இலலாமல், தாரிபபின றி 
எனபதற்கு அடகைசகூடாமல எனறு பொருளுரைபபாரு முளா, சல்கொள்வ து. 
மேறகொள்வதை, அதிகபபடுவதை. பாரித த - ௮ட௨4ரகொண்டு, இலலம அடை 
த்தபின - வீட்டி மதலை அடியபின, வேரி - தேன



இளையான்குடிமாறகாயனார் புராணம். Sn 

ரர மாதரை நோச்ச் தபோதனா 

தீர வேபூச் தார்செய்வ சென்னென. (௪௦) 

நமக்கு முன்பிங் குணவிலை யாயினும் 

இமக்கு லக்கொடி பாகர்ச் இனியவர் 

தமக்கு ராமின் னடி9 றகவுற 

அமைசகு மாறெஙகக னேயணங கேயென. (ee) 

மாது கூறுவாண் மற்றொன்றுங காண்கிலேன் 

ஏதி லாரு மினித்தரு வாரில்லை 

போதும் வைகற்.றுப் போமிடம் வேறிலை 

தீ. செய்வினை யேற்கென் செயலென்று (௧௨) 

செல்ல னீஙகப் பகலவித இயசெசர்நென் 

மல்ல னீர்முளே வாரிக் கொடுவந்தால் 

வல்ல வாறமு தாக்கலு மாகுமற் 

றல்ல தொன்றறி யேனென் நயர்வுற, (௧௩) 

மற்ற மாற்ற மனைவியார் கூறமுன் 

பெற்ற செல்வ மெனப்பெரி துண்மகழ்ஈ 

துற்ற காசலி னாலொருப் பட்டனர் 

சுற்று நீர்வயல் செல்லச் தொடங்குவார் (௧௪) 

பெருகு வானம் பிறங்க மழைபொழிக் 

தீருகு காப்ப ணறிவருங் கஙகுருன் 

கருகு மையிரு ளின்கண௩ சட்டுவிட் 

டுருகு இன்றது போன்ற துலகெலாம் (௧௫) 

எண்ணு மிவ்வுல கத்தவர் யாவருந் 

துண்ணெ ஸும்படி # தோன்ற்முன் ரோன்றிடல் 

வண்ண நீடிய மைக்குழம் பாமென்று 
ஈண்ணல் செய்யா ஈடுவிருள் யாமத்து. (௧௬) 

(௧௪) இமஈகலச கொடிபாகாககு இனியவா தமககு - பராவதி பாகராய பரம 

சிவனுடைய கொண்டரு£௨௧. இனனடி௫ல - இனிய அமுதை. (௧௨) ஏதிலாரும-௮ய 

லாரும போ துமவைகறறு - இரவு நீடிதத.து, நெடிகோமான௮. (௧௩) செலலல்- துன 

பம, விததிய - விதைகத, வலலவாறு - கூடியவரையில, (௧௪) ஒருபபடடனா - ௪மம 

தித்கார (௧௫) காபபண் - நடுவும, கருதமை இருளினகணம - ஃரிய இருள்கூடடவ் 

கள், (௧௬) திண்ணெனுமபடி-ுஞ்சுமபடி, விரைவாக, கோனற - (இருள) புலபபட, 

மைகுழமபு ஆமஎனறு - மைககுழமபால பூசபபபடிவோமெனறு, கண்ணலஃவெளியே 

பு.றப்படுதல 

தோனறி சுனறோயந்திடல எனறும பாடம,



௯௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உள்ள மன்புகொண் €ூக்சவோர் பேசகிடாக் 

கொள்ள முன்கவித் அக்குறி யின்வழிப் 
புள்ளு றங்கும் வயல்புகப் போயினார் 

வள்ள லாரிளை யான்குடி மாறனார். (௧௪) 

காலி ஞளாற்றட விச்சென்று கைகளாம் 

சாலி வெண்முளை நீர்வழிச் சார்க், சன 

கோலி வாரி யிடாகிறை யச்கொண்டு 

மேலெடுத்தச் சுமந்தொல்லை மீண்டனர் (௧௮) 

வேறு 

வந்தபின் மனைவி யாரும் வாய்தலி னின்று வாங்க 

சிந்தையில் விரும்பி நீரிற் சேற்றினை யலம்பி யூற்றி 

வெர்சுழ லடுப்பின் மூட்ட விறகில்லை யென்ன மேலோர் 

௮க்தமின் மனையி னீடு மலக்கினை யறுத்து கீழ்த்தார் (௧௯) 

மூறித்தவை யடுப்பின் மாட்டி முளைவித்துப் பசமுன் கொள்ள 

வறுத்தபின் னரி? யாக்கி வாக்ய வுலையிற் பெய்து 

வெறுப்பிலின் னடி௫ லாச்சி மேம்படு கற்பின் .மிக்கார் 

கறிக்கனி யென்செய் கோமென் நிறைஞ்சினார் கணவ னாரை (௨௦) 

வழிவரு மிளைப்பி னோடும் வருத்திய ப௫ியி னாலே 

௮ழிவுறு மைய னென்னு மன்பினிற் பொலிந்து சென்று 

குழிரிரம் பாத புன்செய்ச் குறும்பயிர் தடவிப் பாசப் 

| பழிமு,சல் பறிப்பார் போலப் பறித்சவை கறிக்கு நல்க (௨௧) 

மனைவியார் கொழுசகர் தநத மனமகிழ் கறிச ளாய்ந்து 

புனலிடைக் கழுவித் தக்க புனிதபாத் இரத்துக கைம்மை 

வினையினில் வேறு வேறு கறியமு சாக்ப் பண்டை 

நினைவினாற் குறையை நேர்ந்து இதருவமு தமைத்து நின்று (௨௨) 

(௧௪) இடா - கூடையை, கொளள - (காச) டக, புள - பட்டிகள், (௧௮) 

கோலி - சோதது, ஒலலை - சே௫ரம, (௧௯) வாயதலில - வாசலில, கிலமுற்மிருகத 

லிடெனபா£. :: ந்தமிலமனை ' எனரா, அலகூனை - வரிச்சுககொமபுகளை, (௨௧) 

வழிவரும் - வழிரடக_து வஈகதால உண்டாகிய, ஐயன அழிவுறும - இச்வெனடியா 

வருக்துவா. குழிசிரமபாத புனசெய்பபயா எனறது பூசனி, சுரை முதலியவைகளை, 

பாசப்பழி முதல - தமபாசததின இழிவாகய வேரை, (௨௨) கொழுசகர் - கணவா, 

கைமமை வ்னையில - கைததிறததினால, 6 waa தாடு வாழத்தபோது இருந்த உப 

கரணக்கள் ௮ளை த் தும இப்பொழுதிலலையே எனஈகருதி மனச்குமைவடைக்சார என 

பது தோனற *: பண்டை நினைவிஞம் குறைய நேர்ஈத '' எனா,



இளையான்குடி மாறகாயனார் புராணம். ௯௭ 

சணவனார் தம்மை கோக்இச் கறியமு சான சாட்டி 

இணையிலா தவரை மீண்ட வமுதுசெய் விப்போ மென்ன 

உணர்வினா லஐுணர வொண்ணா வொருவரை யுணர்சத்ச வேண்டி | 

அணையமுன் சென்று நின்றங கவர்துயி லகற்ற லுற்றார் (a.m) 

அழுந்திய விடரு ணீங்கி யடியனே னுய்ய வென்பால் 

எழுந்தருள் பெரியோ மீண்ட வமுதுசெய் தருள்க வென்று, 

தொழும்பனா ௬ுரைத்த போதிழ் சோதியா யெழுந்து தோன்றச் 

செழுந்திரு மனைவி யாருர் தொண்டரும் தகைத்து சன்ரூர் (௨௪) 

மாலயற் கரிய காசன் வடிவொரு சோதி யாகச 

சாலவே மயங்கு வார்க்குச் சஙகரன் ரான்ம இழ்ச்சே 

goer குழலா டன்னோ டிடபவா கனனாய்ச் தோன்றிச 

சலமரா பூசை செய்சு இருச்சொண்டர் தம்மை Carew (௨௫) 

அன்பனே யன்பர் பூசை யளித்சரீ யணஙகி னோடும் 

என்பெருர் தலச்சை யெய்தி யிருகிஇச் செழெவன் ரூனே 

முன்பெரு நிதிய மேச்தி மொழிவழி யேவல கேட்ப 

இன்பமார்ச் இருகக வென்றே யருள்செய்தா னெவர்க்கு மிக்கான் (௨௬) 

இப்பரி சிவர்ச்கு.த சச்க வகையினா லின்ப நலக 

முப்புசஞ் செற்றா ரன்பர் முன்பெழுக் தருளிப் போனா 

அடபெரி யவர்தந் தூய வடியிணை தலைமேற் கொண்டு 

மெய்ப்பொருட் சேதி வேர்சன் செயலினை விளம்ப லுழ்தேன் (௨௪) 

இளையான்தடிமாற நாயர் புராண ழம்றிற்று, 

ஆ திருவிருக்தம்--௪௬௪. 

 வமைைஇடகுடுஇுவமை 

இளையான் குடிப்பதியிலே, வேளாளர் குலத்திலே ௮வதரிததவா மாத 
னார் என்னும் அடியவர். ௮வர்வேளாண்மையால் வருஞ்செல்வ சதையும், இவ 
னடியார்கள்மேல் பேரன்பு வத்த சிர்சையையும், தம் இல்லத்திற்கு எழுச் 
தீருளுஞ் சிவனடியார்களை அன்புடன் எதிர் கொண்டழைச௮, அஞ்சலி 
செய்து, அவர்கள் திருவடிகளைச் ௬,௧, சலத்தால் விளக்கி, ஆகம விஇப்படி, 

(௨௩) உணாததவேணடி - துயிலெழுபப வீருமபி, தெரிலிசகுமபடி. (௨௪) தொழும 

பனூ - அடியவராய இளையான ரடிமா௱காயணா திரைபபு - ராணாத பொருளை -சண்ட 

லிடத்துத துணிவு பிறவாமையால, ௮௮ யாசோ எனலும ஐயகதால மருண்டு கிழ் 

குகதனமை (2@) swan ரழலாள - மயீராஈசாகசணிகத நீண்ட கூக்தலையுடைய 

பாரவதிதேவியார். (௨௬) அணகூனோ?ம - மனைஃயோடம, எனபெரும தலத்தை - 

எனலுடைய பெருமை க௩௫ய வெபசுததை. இருங்திககுழவன தானே - சூபேரனே, 

மூன-உனமுனளோ. நிதியம - சஙசரிதி ப.துமரிதிசளை, மொழிவழி ஏவல்கேட்ப - உன 

அனுமதிப்ப! வல் தொழிலைச் செய்ய, எவர்சகு மிசகான - சவபெருமான, 
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௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ருச்சித். ஐ, அவர்களை அமுத செய்விக்கும் புண்ணியச்சையும் - உடைய 
வர். காள்தோறும் அடியவர்களுக்கு இருவமுது செய்விச்சலாயெ பதிப் 
புண்ணியத்தின் பெரும்பயனாலே செல்லம் அபிவிருச்தியாக, அவர் குபே 
ரனைப்போல் வாழ்ந்து வர்சார் அங்ஙனம் வாமும் அடியவர் வறுமையராய் 
வருர்தினும் மாகேசார பூசையைத் தளரா செய்யுஞ் சிறப்பை யுடையவர் 
என்பசை உலகச்தவர்ச்கு உணர்த்தவேண்டிச் வெபெருமான் சாயனாருக்கு 
வறுமை எய்தும்படி இருவருள் செய்தார் திருவருளால் வறுமை யெய்சப் 
பெற்றும், ௮ன்பில் இளயாத இளையான்குடிமாற நாயனார் சிறிதுக் gor 
சாது, சம்பொருள்சளை விற்றும், சம்மையும் விற்றுக்கொடுச்கத் சச்ச கடன் 
களை வாங்கியும் தாம் புரியும் திரு. ச்சொண்டை விடாத நிகழ்த்திச்கொண்டு 
வந்தார். 

அவர் மழைச்சாலத்திலே, ஒர்காளிரவில் நெடுநேரம் தனியே விழிததி 
ருந்தும், உபகரிப்பார் ஒருவருமின்றி, அதிகப்படும் பசியை யடக்ச் 
கொண்டு வீட்டுச்சசவைப் பூட்டிய பின்னர், பார்வதிபாகராகிய பரமசிவன் 
அடியவர் வேடச்தாங்கக கதவைத்தட்டினா உடனே காயனார் கசவைத்திற 
ந்து, அவரை வீட்டிற்குள்ளே அழைசதுககொண்டு சென்று, ஈனைந்த திரு 
மேனியை வஸ்த்திரச்தினால் துடைத்து, இருக்கும்படி செய்து, அவ 
ருக்கு அமுதளிக்ச விரும்பி, மனைவியைப் பார்,ச்.து * இப்பெரியலவர் மிகப் 
பசியுடன் வந்தஇருக்கன்றார். நமக்கு முன்னமே உணவில்லை ஆயினும், எப் 
படி.யாவது இவருக்கு ௮மு.தளிச்ச வேண்டும் '' என்றார் அதற்குக் காதலி 
யார் *இறைவசே! வீட்டில ஒருபதார்த்தமுமில்லை. அயலாரும் இணிக 
கடன் கொடார்கள் நெடுநேரம் ஆய்விட்டது ௮ரிசிச்கடன் கேட்பசற்கு 
இடமுமில்லை. யான் என்ன செய்வேன் '' என்று கூறி, பின்பு இன்று 
பகல் வயலிலே விதைகசப்பட்ட செல்லை வாரிச்கொண்டு வந்தால், கூடிய 
வரையில் அழு சாச்சலாம இதுவன்றி, வேறொன்றும் எனக்குச தோன்ற 
வில்லை? என்றார் ௮சைச்கேட்ட மாறனார் மனம௫ூழ்ந்து, மழை பொழி 
இன்ற நடுராத்திரியிலே ஒருகஉடையைத தலைபிற் கவிழ்ததுச் கொண்டு, 
சால்களினால் சடவிச்கொணடுபோய், தம்வயலை யடைந்து, மழை நீரின் 
மேல் மிதக்திருந்த ரென்முளைகளைக் கோலிவாரி, கூடை கிறையப்போட்டு, 
தலையில் வைத் அச் சும கொண்டு வீட்டிந்குக இரும்பி வஈதார் வாயிற் 
படியிலே நின்று எதிர்பார். தக்கொண்டிருரஈ்ச நாயதியார், நாயகா சுமந்து 
வரும் கூடையை யன்பாய் வாஙக, அதிலுள்ள நென்முளைகளைச் சேறு 
போம்படி கழுவி, கணவரை நோக்கி *( விறகில்லையே ?' என்ன, அன் 
பிற் பெரியவர் லெமாய்க்டச்கும் தம் இல்லத்தின் வரிச்சுகளை அறு 
தீதத் தள்ளினார் மனைவியார் அவைகளை அடுப்பில் வைத்து நென்முளைக 
ளைப் பதமாக வறுத்து, பின்பு அரிசியாக்கி, உலையிலிட்டு இனிய சோராசச் 
சமைத்து, உயிர்த் தணைவசை நோக்க : பதார்த்தத்திற்கு இனி என்னசெய் 
வோம் ?? என்று தொழுசார். சொண்டர் பெருமான் புறக்கடைக்குச் 
சென்று, குழியினின்றும் மேற்கிெம்பாச புன்செய்ச் சிறுபயிர்களை யரு 
மைச் திருக்கரத்தால் தடலிப் பிடுங்கிக் கொண்டுவந்து கொடுத்தார். இல்ல 
சசியார் அவைகளை வா௩இச் சலத்தால் சுத்தஞ் செய்து, 4 செல்வத்துடன் 
வாழ்க்த காலத்திலிருச்ச உபகரணங்கள் இப்பொழுதில்லையே '' என்னுங் 
குறையை மனதிலே வைச் துக்கொண்டு, கை,த்திறமையால் வெவ்வேறுகறி 
யமுதுகளாசச் செய்து, நாயகர்க்குச் தெரிவித்தார். காயனார், கித்திசை 
செய்யும் கின்மலரிடஞ் சென்று என் இடர் துலைச்ச எழுஈ,ச இறைவரே! 
இருவமு,து செய்ய எழுந்தருளல் வேண்டும்"? என்று வேண்டி. அழைத்தார்.



மேய்ப்போருணைனார் புராணம். ௯௯ 

அழைச்ததும் ௮வர்சோதியாய் எழுந்து தோன்ற சாயனாரும், yer நாயகி 
யாரும் திகைத்து நின்றார்கள். சிவபிரான், சேவ்வேளை யீன்ற இிற்சத்தி 
யோடு இடபாரூடராய் எழுக்சருளி அன்பனே! அன்பர்களுக்கு அறுவை 
உண்டியை நாடோழும் ஊட்டிய நீ உன்மனைவியுடன் நமது தலத்தை 
யடைந்து, குபேரன் உன் ஆணைப்படி ஏவல்கேட்ப, இன் பச்சை ௮னுபவித் 
அகச்கொண்டி௫: என்று அருளிச் செய்து, அருளுருவை மறைத்தருளினார். 

மெயப்பொருணாயனா புராணம். 
agg kK ae —— 

சே திரன் னாட்டு நீடு திருக்கோவ லூரின் மன்னி 

மாதொரு பாக ரல.பின் வழிவரு மலாடா கோமான் 

வேதநன் னெறியின் வாய்மை விளஙகட மேன்மை பூண்டு 

காதலா லீசர்ச் கன்பர் கருததறிக் சேவல் செய்வார். (௧) 

அரசிய னெறியின வந்த வறகெறி வழாமற் காத்து 

வரைகெடுக் தோளாவ வென்று மாற்றலா மூனைகண மாத்றி 

யரைதிறம் பாத நீ.தி யோஙகுநீர் மையினின் மிக்கார் 

இரசைசெயநீர்ச் சடையா னன்பர் வேடமே சிர்சை செய்வார் (௨) 

மஙகையைப் பாச மாக வைதசவா மன்னுங சேரயில் 

THE Ep பூசை நீடி. யேழிசைப் பாட லாடல 

பொங்கிய இறப்பின் மலகப் போற்று தல புறிச்து வாழ்வா 

தஙகணா யகருக் கன்பா தாளலாற் சார்பொன் நில்லா (௩) 

தேடிய மாடு நீடு செல்வமுர் இலலை மன்றுள் 

ஆடிய பெருமா னன்பர்க காவன வாகு மென்று 

நாடிய மனத்தி னோடு நாயன்மா ரணைச்ச போது 

கூடிய மகழ்ச்சி பொக்கச் குறைவறக கொடுத்த வந்தார் (௪) 

இன்னவா றொமழுகு நாளி லிகற்றிறம புரிர்தோர் மன்னன் 

அன்னவர் தம்மை வெல்லு மாசையா லமர்மேற் கொண்டு 

பொன்னணி யோடை யானை பொருபரி சாலாண் மற்றும 

பன்முறை யிழந்து தோற்றுப் பரிபவப் பட்டுப் போனான் (@) 

(க) மலாடா கோமான - மலையாளாகளுசகு ரசா, (2) அரசியல On Duden 

age - அரசாடகிககுரிய வழியினினறும பாரம பரியமாய வக, வழாமல - தவராமல், 

வரைகெடும - மலையையொதத நெடிய, மாழறறலா மூனைகள மாறறி - பசைவாகள் 

சேனைகளை அழிதது, உரை திறமபாக - சொலதவருத, மெயசொல்வதினின றும 

வேறுபடாத, ராமையினில - குணததில, திரைசெயறீர - sidan cman eB. (௫) 
இகல் திறமபுரிஈது - பகை. 'னறு, இடை - நெறமிபபடடம, பொருபரி - போ 

செயயங குதிராஈளையம, பரிபவம - ௮வமானம,



mn திருத்தோண்டர் புராணம். 

இப்படி யிழர்த மாற்றா னிகலினால் வெல்ல மாட்டான் 
மெய்ப்பொருள் வேந்தன் €ல மறிந்துவெண் ணீ௮ சாத்தும் 

௮ப்பெரு வேடக கொண்டே யற்றத்தில் வெல்லா னாகச் 

செப்பரு நிலைமை யெண்ணித் இருக்கோவ வலூரிற் சேர்வான் (௬) 

மெய்யெலா நீறு பூசி வேணிசண் முடித்துச் கட்டிக் 
கையினிற் படைச சந்த புத்தகச் கவளி யேந்தி 

மைபொதி விளக்கே யென்ன மனத்தினுட் கறுப்பு வைத்துப் 

பொய்தவ வேடக கொண்டு புகுந்தனன் முத்தி காசன் (௪) 

மாதவ வேடங் கொண்ட வன்கணான் மாடச் தோறுக 

கோதை ழளக பாரக குழைககொடி யாட மீது 

சோதிவெண் கொடி எாடுஞ் சுடர்நெடு மறந் போடச் 

சேதியர் பெருமான் கோயிற் றிருமணி வாயிற் சேர்ந்தான். (4) 

..கடையுடைச காவ லாளர் கைதொழு தேற நின்றே 

உடையவர் தாமே வந்தா ருள்ளெழுச் தருளு மென்ன 

தடைபல புகக பின்பு தனித்தடை நின்ற தததன் 

இடைதெரிக தருள வேண்டு துயிலகொளு மிறைவ னென்றான் (a) 

என்றவன் கூறக கேட்டே யானவந் குறுதி கூற 
நின்றிடு நீயு மென்றே யவனையு கூப் புககுப் 

பொன்றிகழ் பள்ளிக் கட்டிற் புரவலன் யில மாடே 

மன்றலங் குழன்மென் சாயன் மாதேவி யிருப்பக கண்டான் (௧௦) 

கண்டுசென் றணையும் போது கதுமென விழிர்து தேவி 

வண்டலர் மாலை யானை யெழுப்பிட வுணர்ந்து மன்னன் 

gon rs யகனார் தொண்ட ராமெனச் குவித்த செஙககை 

கொண்டிழிச் தெதி3ே சென்று கொள்கையின் வண௩௫ நின்று (௧௧) 

மங்கலம் பெருச மற்றென் வாழ்வுவர் சணைக்ச சென்ன 

Qudaps தருளப் பெத்ற தென்சொலோ வென்று கூத 

(a) 31 DD Bev வெலவானாஈ - (தன வளுசனை யை புணாதிருககும) சமயத்தில 

வெலலுக சருக்துடையவஞைய, (௪) வேணிகள sens, படைகாகத - உடை 

வாளை மறைதது வைத துளள. கவளி - புகதகபபை, மைபொதிலிளகமே எனன - ௪௬ 

நிறததைத சனனிடததே வைததுளள இப சதைபபோல, கறுபபு - coma, (௮) 

வனகணான - கொடிய வஞ்சகனாகிய முததிகாகன, கோதை - மாலைகள், Cary 

தட - மகளிாகள காட்டியஞு செயய, மறுகில - வீதியில, சேதியா பெருமான மெய்ப 

பொருள் காயனா, (௯) தடைபலபுக பினபு - பலவாயிலகளைக சடநத பினபு, இடை 

தெரிக - சமயமறிகது. ௮ருளவேண்டும-உ.ளளே எழுகதருளவேண்டும, (க௰) மன 

றல் - வாசனை. (௧2) கதுமென - வீரைவாச,



மேய்ப்டோருணுயனார் புராணம். 

உங்கணா யகனார் முன்ன முரைத்தவா சமநூன் மண்மேல் 

எங்குமில் லாக தொன்று கொடுவர்தே ணியம்ப வென்றான். 

பேறெனச் இதென்மே லுண்டோ பீரானருள் செய்த விந்த 
மாறிலா கமத்தை வாடச் தருள்செய வேண்டு மென்ன 

காறுபூங கோதை மாது தவிர3ல நானு நீயும் 

வேறிடத் இருச்ச வேண்டு மென்றவன் விளம்ப வேதன், 

Agus ளென்ன நின்ற தேவியார் தம்மை நோக்டப் 

புரிவுடன் விசைய வந்தப் புரத்திடைப் போக வேவித் 

தீருசவ வேடச் சானைத தவிசின்மே லிருத்தித் சாமும் 

இருகிலச் திருக்அு போற்றி யினி௰யருள் செய்யு மென்ருர் 

கை தசலத் இருந்த வஞ்சக் கவளிகை மடிமேல் வைச்துப் 

புத்சச மவிழ்ப்பான் போன்று புரிஈ்சவர் வணங்கும் போதிற் 

பத்திரம் வாகடச் தான்முன் னினைந்தலப் பரிசே செய்ய 

மெய், தவ வேட மேமெய்ப் பொருளெனச தொழு வென்ளரூர் 

மறைத்தவன் புகுந்சு போதே மனமஙகு வைத்த தச்தன் 

இறைப்பொழு தஇின்கட் கூடி வாளினா லெறிய லுந்றா 

னிறைச்சசெய குருதி சோர வீழ்கின்றார் நீண்ட கையாற் 

றறைப்படு மளவிற் றத்தா ஈமரெனச் தடுக்.அ வீழ்க்தார் 

வேதனை யெய்தி வீழ்ர்த வேர்தரால் விலக்கப் பட்ட 

தாதனார் தத்தன் ரூனுக் சலையினால் வணஈ௩டத் தாங்கி 

யாதுசான் செய்கே னென்ன வெம்பிசா னடி.யார் போக 

மீதிடை விலககா வண்ணங கொண்டுபோய் விடுநீ யென்ரூர் 

௮.த்திற மறிச்தா ரெல்லா மரசனைத தீங்கு செய்த 

பொய்த்தவன் றன்னைக் கொல்லோ மெனப்புடை குழ்ந்த போது 

த.ச்சனு மவரை யெல்லாச் தடுச் துடன் கொண்டு போவான் 

இத்தவன் போகப் பெற்ற திறைவன தாணை யென்றான். 

அவ்வழி யவர்க ளெவ்லா மஞ்சியே யகல நீங்கச் 

செல்விய நெறியிற் றத்தன் றிருககர் கடந்து போந்து 

கைவடி நெடுவா ளேந்தி யாளுருக் கானஞ் சேர 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கட) 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮) 

லெவவினைக கொடியோன் றன்னை விட்டபின் மீண்டு போகதான். (௧௧) 

(௪௪) புரிவுடன - விருபபததுடன. (ஈ(௫) பததிம வாகூ - உடைவாளை எடு 

தீது. வெரு - வுஞ்ஞானப பகையைவெனருா£, (௭௬) இறைபபொழுதினசட கூடி- 

ஒரு கூணகேரதுககுள போய, சுருதி- இரதலம தறைபடூம garde - பூமியில் 

சாயுமபோது. கமா -நமபெரியோ, ஈமமினததவராய சவெனடியா,. (௧௪) தாசனாம - 

அடியவனாகய, அடியா - முததிகாதன. இடை - மத்தியில,



ஈ௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மற்றவன் கொண்டு போன வஞ்சனை லேடச் தான்மேற் 

செற்றலா தம்மை நீக் தீதிலா நெறியில் விட்ட 
சொற்றிறங் கேட்க வேண்டிச் சோர்கின்ற வாவி சாங்குங் 

கொற்றவன் முன்பு சென்றான் கோமகன் குறிப்பி னின்றான் (௨௦) 

சென்றடி. வண௩ூ நின்று செய்தவ வேடங் சொண்டு 

வென்றவற் இடையூ நின்றி விட்டன னென்று கூற 

இன்றெனக் கையன் செய்த இயார்செய்ய வல்லா ரென்று 

நின்றவன் றன்னை நோக்கி நிறைபெருங் கருணை கூர்க்சார் (௨௧) 

அசசிய லாயச் தார்ககு மழிவுறுங காச லார்க்கும 

விரவிய செய்கை யெலலாம விளம்புவார் விதியி னாலே 

பரவிய இருநீற் றன்பு பாதுகாத துய்ப்பீ ரென்று 

புரவலர் மன்று ளாடும் பூஙகழல் சிந்தை செய்சார் (௨௨) 

தொண்டனார்க கமயப் பாவை துணைவனா ரவாமுன் சமமைச 

கண்டவா றெதிசே நின்று காட்டிதக் தருளி மிகச 
அ௮ண்டவா னவாகட் கெட்டா வருட்கழ னீழல சேரச 

கொண்டவா விடைய ராமற் கும்பிடுக கொள்சை யீந்தா£ (௨௩) 

இன்னுயிர் செழுககக கணடு மெமபிரா னன்ப ரெனே 

நன்னெறி காதச சேதி காசனார் பெருமை சன்னில 

என்னுரை செய்தே னாக விகலவிறன் மிண்டர் பொற்றாள 

சென்னிவைச சவர்முன் செய்ச திருச்தொண்டு செப்ப லுந்றேன் (௨௯) 

மேய்பபோரநணுயஆர்புராண ழற்றற்று. 

ஆ தஇருவிருசதம - ௪௬௦ 

௬௮௮௧௫ Qeee 

சே தொட்டிலே, திருககோவலூரிலே, மலையாளர்களுககுமன்னவரும, 
தரும கெறிதவருமல் அரசாட்சி செய்கின்றவரும, எதாத்த பசைவர்களை 
வென்று குடிகளுககு ஈன்மை செயயும் ஈற்குணமுடையவரும், அடியவர்கள் 
இிருவேடததையே மெய்ப்பொருளென்று சிந்திப்பவரும தூய மெய்ப் 
பொருணாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருகதா£. ௮வா சிவாலயஙகளிலெல்லாம் 
பூசை, திருவிழா முதலியன செய்தும், உள்ளபொருள்களைச் ெனடியார் 
களுக்குக் குறையாது கொடுத்தும வந்தார் 

(௨௨) ாசியல ஆய தராககும் ரசஃகுரிய புதலவா சோ தராகளுககும, அழி 

உறும-மனம வருகதும, காதலா£ககும - மதிரி முதலியோரசகும, (௨௬) இம௰ப 

பாவை துணைவனா - உமாதேவ்யரா நாயகராகிய வெபெருமான, உண்மையடியவா 

கருதிய திருவுருவாயா சிவகாகன தோனறுதலின “* -ணடவாழெதி டினறு'' எனமா, 

(௨௪) செகுககக எணடும - (வாளல) குததபபாத ம சேதிநா 41 -மெயயபோருள் 

தாயனூா, இகல - வலிமையுடைய,



மேய்ப்போருஹைஞார் புராணம். றா 

Sf BENET tb லாழுங்காலத்தில், மு.ச்திராகன் என்னும் ஓர் அரசன். அவரு 
டன் பகைத்து, யுத்சஞ்செய்து, பலமுறைசோற்று ௮வமானப்பட்டான். 
நாயனார் அடியவர் பத்தியிற் சிறந்தவர் என்பசை யறிக்து, சபடத்தால் அவ 
சைவெல்லச் கருதி, சேகமுழுமையும் விபூ.இதரிச்து, சடைகளை ஒன்றாகச் 
சேர்த்துக் சட்டி, உடைவாளை மறைச் வைத்திருக்கின்ற புச்தகக் கவளி 
யைக் கையிலே சாஙடிச்கொண்டு, மெய்யடியார் அரண்மனையை யடைக் 
சான் அரமனை லாயில்காப்போர் வேண்டுசோட்படி, பலவாயில்களையுங் 
சடந்து, இறுதிவாயிலையடைர்சபொழுஅ, ௮ங்கேஇருர்ச ௮ரசர் பெருமா 
னின் உயிர்ச்சாவலாஸியாகிய தத்சன், வஞ்சகனை கோக்க இப்பொழுது 
அசசர்நிசச் திரைசெய்சின்றார்;. சேவரீர் சமயமறிந்து எழுக்தருஎல்வேண்டும்'" 
என்றான். அ௮சைச்சேட்ட வஞ்சசன் “யான் அவருக்குச் சாக்கிரத்தின் உண் 
மையை உபசேசஞ்செய்யப்போடின்றேன்; நீ என்னைத் தடைசெய்யாமல் 

நில்?” என்றுகூறி, அவனை விலக௫க்சொண்டு, உள்ளே நுழைந்து, ௮ரசன் 
துயில, மனைவியார் பக்க த்திலிருப்பதைக் கண்டு௨ கட்டிலின் சமீப்திற் 
சென்றான். உடனே சேவியார் உண்மை நாயனாரை எழுப்ப, அவர் விழிச் 
அவிரைர்செழுக்த, அவனைச் வெனடியார் எனக்கருஇப் பணிக், பெரி 
யவசே ! சேவரீர் இ௩கு எழுந்சருளிய சாரணம்யாது ?” என்று கேட்க, 

மூசீதிகாதன் * உஙகள் இறைவன் முன்னர் அருளிச் செய்ச அகமங்களுள் 

எங்கணும் காணப்படாத ஓர் அஆகமத்சை யுமக்கு உபதே௫க்கச் கொண்டுவா 
சேன்”? என்௮ சொன்னான் அதைக்கேட்ட அடியவர்பெருமான் ஆனந்தவா 
ரிதியிந்ரோய்அ * இதைவிட எனக்கு என்ன பேறுளது, அவ்வருளாகமச் 
சைவாசித்துப் பொருளாரைகசவேண்டும்'' என்று வேண்டினர். அவன் 
 உம்மனைவி இல்லாமல நீரும் கானும் வேறிடச் தஇருச்சவேண்டும் ? என்று 
இயம்பினதும், அரசா, தம்சாயயாரை அர்சப்புரம்போம்படி. கட்டளை 
யிட்டு, சபடவேடச்சானைத் தவிரின்மேல் இருச்சச்செய்து, தாம் €ழேஇரு 
ந்து  மெய்யன்பசே ! ஆகமத்சை வாரிச்துப்பொருளுசையும் ' என்றார் 
வஞ்சகன் கவளிகையை மடிமீது வைத்தப் புத்தகம்௮விழ்ப்பவனைப்போல 
காயனார் மெய்ப்பச்தியுடன் பணியும்போது, சவளியில் மறைச்.துக சொணர் 
ந்த உடைவாளை எடுத்து, ௮வரைக GS Senor ௮அகாலைஅ௮சசர்பெருமான் 
 மெய்ததவவேடமே மெய்ப்பொருள்" என்று கொடியனைச் சொழுதார் 

முச்திகாகன், பொய்வேடகதாககி உள்ளே நுழையும்பொழுதே சந்தே 
5.5,5,2,ச௪ன் கொடியிலே அசசரிடஞ்சென்று அஙகிருக்சபாவியை வாளினால் 
லெட்டப்போனான் வாளால் குத்தூண்டு வீழப்போகும் வேந்தர் “தத் 
தனே ! இவர் செனடியார் ' என்று தடுதத பூமியில் சாய்ந்தார். உடனே 
sss மெய்யன்பசை வண௩க௰, அவசைத தாங்கிக்கொண்டு * அரசே! 
யான் செய்யவேண்டியது யாது *" என்றுவினவ, மெய்ப்பொருணாயனார் 
“லழியிலே யிவருக்கு யாவராலும் தீஙகுகேரிடாசபடி இவசை அழைத்துக் 
கொண்டுபோய்வீடு ? என்று ஆஞ்ஞாபித்தார். அப்படியே. ES SOT அவ்வஞ்ச 
கனை அழை,ச்துக்கொண்டு போகும்பொழுது, அவனால் அரசர் கு.த்அப் 
பட்டார் என்பசை அ.றிஈ்தவர்களெல்லாரும் ௮வனைக்கொல்ல வளைத்துக் 
சொள்ள, அவர்களுக்கு அசையன்சொற்ற GTO on Sanus கூறித் தடு 
கச, அவர்கள் அஞ்சிப்போய்விட்டார்கள். தச்சன் மூச்திகாசகனுடன் ஈகசத் 
தைக கடந்து, காட்டையடைந்து, அவனைவிட்டு, ௮ரமனைக்குச் திரும்பி 
அரசர்ச்குத் செரிவிசதான். அதைச் கேட்கும்வரைக்கும் உயிர்தாங்்கச் 
கொண்டிருந்த நாயனார் தத தனைப் புகழ்ந்து, அரசியலுக்குரிய குமாசர்சளை 
யும், மந்திரி முதலியோர்களையும் பார்த்து விதிப்படி, விபூதிமேல் வைச்ச



ஈச திருத்தோண்டர் புராணம். 

பேரன்பைப் பாதுகாக்கும்படி போடுத்து, செம்பரச்திலே ஆனந்தத் சாண் 
டலஞ் செய்தருளும் ஸ்ரீ ஈநடராஜவள்ளலாச.ஐ குஞ்சிதபாக ச்சைச் சிர்தை 
செய்சார் அப்பொழுது சண்ழகன் சர்சையாகிய சபாகாதப் பெருமான் 
மெய்ப்பொருணுயனார்க்குச் காட்டுகொடுத்து, அவரைச் தம் அருட்கழல் 
நீழலில் சேர் ச்தருளினார் 

தஹ 

விறன்மிண்ட நாயனா புராணம். 

a ee OOS பபப பபப 

விரைசெய் ஈறம்பூர் சொடையிசழி வேணி யார். தய ஈழல்பரவிப் 

பசசு பெறுமா சவமூனிவன் பரசு ராமன் பெறுநாடு 

இிரைசெய் கடலின் பெருவளனுர் இருக் நிலனின் செழுவளனும் 
வரையின் வளனு முடன்பெருக மல்கு காடு மலைகாடு (௧) 

வாரி சொரியுங் கதிர்முத்தும் வயன்மென் கரும்பிற் படுமுததம் 

வோல் விளையுங் குளிர்மு,ச்தும் வேழ மருப்பி னொளிர்முச்,௪ 

மூ.ரன் முறுவல் வெண்முக்ச ஈகையார் செரிர்து முூறைகொச்குஞ் 

சேரர் இருகாட் €ர்களின்முன் சிறக்ச மூதூர் செுருன் நூர் (௨) 

என்னும் பெயரின் விளங்கியுல கேறும் பெருமை யுடையதுசான் 

அன்னம் பயிலும் வயலுழவி னமைக்க வளத்தா லாய்ஈ, சமறை 

சொன்ன கெறியின் வழியொழுகுர் தூய குடிமைச் சலைகின்றார் 

மன்னுங் குலத்தின் மாமறைநான் மரபிற் பெரியோர் வாழ்பதியாம் (௩) 

அப்பொற் பதியி னிடைவேளாண் குலச்சை விளக்க வவதரிக்சார் 

செப்பற் கரிய பெருஞ் சர்த்இச் வெனார் செய்ய கழல்பற்றி 

(௧) லினா செய் ஈறும பம கொடை இதமி €வணியா சம - வாரனை வீசும் ஈல்ல 

அழகு பொருந்திய சொனறைப பூமாலையை யணிகக எஈடையையடைய இவெபிரான , 

பரசு பெறு மாகவ முனிவன-மயபபடையைப பே௱ற பெருர்சவ நூனிவராசிய, பரசு 

ராமன், தனதந்தையின உ ய்போ7கய சராதத வீரியளையம, அவன இனத்தவரையம 

பரமசவன பால்பெறற பரசாற்சொனறு, அ௮வாசள் இ£சசசசால பிதி£சாப்பணஞ் 

செயது, அப்பழியை- சிவபூசை புரிக து ஒழிக, காடு உண்டாாடி அ௮நதணர்சளு 

க்கு ௮ளிகக, வருணதேவனை வேண்டி, தெனதிசைஈஈடலில மழுவை வீச, ௮ஃ த வீழ் 

நத தானகதையே காடாசர செய் து, மறையவாககுசசொடுத ௮4 குடியேரினனாதலின 

 பரசுராமன பெறுநாடு'' எனா, ஈடலினவளம - (க, பவளம, சல் சுமு.தலியன 

சிலனின வளம - ௪௪௩௦௧௭, ஈருமபு, வாழைமுதலியன, மலையின வளம - சந்தனம, 

யானைக்சோடுமுதலியன, (௨) வாரி சொரியும- ஈடல (அலாளால்) ஒ.குசரும, வேழ 

மருபபின - யானைசொமபில், மூரல் - பல. பெண்மததகு mena ure உ வெள்ளிய 

மூத்,துக்சளை ஈரைபபினிடத் துடைய பெண்சன, செரிக ௬ - தாயக,



விறன்மிண்டகாயனார் புராணம். ட 

எப்பற் றினையு மறவெறிவா ரெல்லை தெரிய வொண்ணாதார் 

மெய்ப்பத் தர்கள்பாற் பரிவுடையா ரெம்பி ரானார் விறன்மிண்டர். (௪) 

நதியு மதியும் புனைந்சசடை ஈம்பர் விரும்பி கலஞ்சிறக் த 

பதிச ளெககுமங் கும்பிட்டுப் டடருக காதல் வழிச்செல்வார் 

மூதிரு மன்பிற் பெருந்சொண்டர் முறைமை நீடு திருக்கூட்டச் 

தெதிர்மூன் பரவு மருள்பெற்றே யிறைவர் பாசர் சொழப்பெந்ரா (இ) 

பொன்றா ழருவி மலைகாடு சடர்து கடல்குழ் புவியெங்குஞ் 

சென்றா ஞடையா ரடியவர்சர் இண்மை யொழுக்க ஈடைசெலுத்தி 

வன்றாண் மேருச் இலைவளை ச்.துப் புரங்கள் செற்று வைதிக த்தேர் 

நின்றா றிருந்த திருவாரூர் பணிந்தார் நிகரொன் நில்லாசதார். (௬) 

இருவார் பெருமை இகழ்கின்ற சேவா சிரிய னிடைப்பொலிக்.த 

மருவா நின்ற சவெனடியார் தம்மைத் சொழுது வந்தணையா 

தொருவா றொ தங்கும் வன்றரொண்டன் புறகென் றுரைப்பச் சவனருளாமத் 

பெருகா நின்ற பெரும்பேறு பெற்றுதி மற்றும் பெறநின்ருர் (௪) 

சேணார் மேருச் சிலைவளை ௧௧ சிவனா சடியார் திருக்கூட்டம் 
பேணா சேகு மூனுக்கும் பிரானார் சன்மைப் பிறைசூடிப் 

பூணா ரசவம் புனைந்தார்க்கும் புறகென் நுரைக்க மற்றவர்பாத் 

கோணா வருளைப் பெற்றார்மற் றினியார் பெருமை கூறுவார். (௮) 

ஞால மூய்ய காமுய்ய ஈம்பி சைவ ஈன்னெறியின் 

Sav மூய்யசி இரு, ச்சொண்டச சொகைமுன் பாடச் செழுமறைகள் 

ஓல மிட்டு! மூணர்வரியா சடியா ௬டனா முளதென்றால் 

ஆல மழு செய்தபிசா னடியார் பெருமை யறிந்தாசார். (௯) 

ஒக்க நெடுரா ஸிவ்வுலக லுயர்ந்த சைவப் பெருக் சன்மை 

தொக்க கிலைமை நெறிபோற்றிச் சொண்டு பெற்ற விறன்மிண்டர் 

தச்ச வகையாற் ம்பெருமா னருளி னாலே தாணிழற்£ழ் 

(நிச்ச கணகா யகராகுச் சன்மை பெற்று Sor wll nr. (60) 

(2) எலல்தெரிய ஒண்ணாதா£ - (அ௮௨ா மெய்பப சதியின பெருமையை) இல் 

வளவின தெனறு அ௮ளகீடடு அரிருறாக கூடாதவா பரிவுடையா - ௮னபுடையகர், 

(௬) தள் உடையா அடியவா - எவனாயும அ௮டிமையாகவுடைய சவெபிீரானடியரா, 

வனதாள் - வலிய youu, வைதிஎகதோ &னரா - வேசஙகளாகிய குதிரைகள் 

பூடடப்படட தேரில் நின்றருளிய செவபெருமான், (sr) திரு தா-மங்கலம பொருத்திய 

புறகு - புறமபு, (௮) ரேண்,தா - தகாயததை யளாகீய. இருக்கூட்டம - தேவாரரிய 

மண்டபத் தெயு நதருளியுளள அடியவா கூட்டஈதை, பேணா எகும ஊர னுசகும- 

வணங்காது மெலதும கமபி.பாரூருக்கும. வாபால - ரவபெருமானிடச் தும, 

வனறொண்டரிடததும, கோணா - கெடாத, 

14



(7௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

லே பிறிசென் நிருச்சொண்டச் சொகையா லுலகு விளகசவரும் 

பேறு தனக்குக் காசணராம் பிரானார் விறன்.பிண் ௨ரின்பெருமை 

கூறு மளவென் னளவிந்ே யவாதாள் சென்னி மேற்கொண்ட 

யாறை வணிக ரமர்நீதி யன்பர் இருக்தொண் டறைதவாம் (ss) 

விறன்மீ ண்டநாயஞர்புரா ண ழழ்றிற்று, 

ஆ. திருவிருததம் - ௫௦௧ 

ஹி. 

மலைகாட்டிலே, செங்குன்றூநிலை, வேளாளகுலத்தில அவதரிதத 

வரும், அகப்பற்.றுப் புறப்பற்றுச்களை ஒழிச் தவரு ௦, சிவாலயஙகளுக்குப் 
போகும் பொழுதெல்லாம், முன்னே கஇருசசொண்டர்களை வண௰உூப பின் 
னேபிறையணிந்த பிரானைப் பணியும் பெருமை லாய்க்ச௨ரும் ஆகிய al mar 
மிண்டகாயனார் என்பவர் ஒருவரிருக்கார் அவர் பலதிருப்பதிகளைத தரி 
Aso acres இருவாரூரை யடைந்து, சுவாமிசரிசனஞ்செய்துசொண் 
“Gigs காலச்தில, ஐர்காள் சுந்தரஷாததி சுவாமிகள் சேவாசிரிய மண்டபத 
இதில வீற்றிருக்தருளுஞ் கவெனடியார்களை வணங௩காமல், ஒருவாறு ஒத ஙூச் 
சென்றார் அதைக்கண்ட அடியவர்பசதியிற் சறர்ச நாயனார் தொண்டர் 
களை வணங்காது செல்லும் வன்றொண்டன் அச்சொண்டாகளுக்குப் புற 
ம்பு) அவனைச் தடுச்சாண்ட சிவனும அவாகளுக்குப் புறமபு”' என்னா Bo 
பியாரூரர், அவா அன்பின் உறு தியைச்கண்டு, கககருசதுமுற்றுப்பெறவும், 
உலகும் உய்யவும் திருசசொண்டகசொகையைத இதலாய் மலாசசரு) 
காயனார் பெருமகிழ் வெய்தினார் ழநகபபிரான் அருளாடலைக கணடுகளிக 
குஞ் சிவபெருமான், விறன்முண்டமாயனூ சககம பத்தி வலிமையைச் 
கண்டு, அவரைச் தமத கணஙகளுககுக தலைவராககியருளினா 

டட அவ 

அமாநிதிநாயனார் புசாணம். 
509௦௨ 

ரி னீடிய செம்பியர் பொனணிஈன் னாட்டுக 

காரின் மேவிய களியளி மலர்ப்பொழில் சூழ்க்து 

தேரின் மேவிய செழுமணி வீதிகள் சிறந்து 

பாரி னீடிய பெருமைம்சர் பதிபழை யாறை (௧) 

    

மன்னு மப்பதி வணிகர்தஙு குலச.தினில வக்தாச் 

பொன்னு மூ,த்துன் மணிகளும பூச்துகின் முதலா 

எக்கி லத்தினு முள்ளன வருவளச் இயல்பால் 

அக்நி லைக்கண்மிச் சவரமர் நீதியா சென்பார் (௨) 
  

(5) செமபியா - சோழாகள, பொனனிகனனாடு - சாலிரிகாமி. மாரினமேலிய - 
“Coswamogengs sorrdw. ye - asm Dao, (௨) பூமதுலெ - wpMu ute 

டைகள், வருவளத.து இயலபால - வருவசறசே துவான வீயாபார முறையால, ged 

ச்கண் - ௮வலியாபா க சனமையில,



அமர்ரீதிநாயனார் புராணம். «tet 

சர்சை செய்வது வென்கழ லல்லதொன் நில்லார் 

அந்தி வண்ணர்சம் மடியவர்ச் சமு.துசெய் விச்துக் 

கந்தை ளேடை கோவணங SHS 5D தவி 

ats செலவச்தின் வளச் தினால் வரும்பயன் கொள்வார். (௩) 

மூச்ச ணக்கரா முதல்வனா ரவர் இரு நல்லூர் 

மிச்ச €ர்வளர் திருவிழா விருப்புடன் வணங்கத் 

தச்ச வன்பர்ச ளமுதுசெய் இருமடஞ் சமைத்தார் 

தொச்ச சுற்றமும் தாமும்வர் தணைந்தனர் தூயோர் (௪) 

மருவு மன்பொடு வண௩னர் மணிகண்டா கலலூர்த 

தீருவி ழாவணி சேவிசதுத இிருமடச் தடி.யார் 

பெருகு மின்பமோ டமுதுசெய் இிடவருள் பேணி 

உருகு சிந்தையின் மடிழ்க்துறை காளிடை யொருகாள். (@) 

பிறைதத ளிர்சசடைப் பெரு தகைப் பெருந்திரு ஈல்லூர்க் 

சறைகக எத்திறை கோலணப் பெருமைமுன் காட்டி 

நிறைத்த வனபுடைச தொணடாககு நீடருள் கொடுப்பான் 

மறைக்கு லததொரு பிரமசா நரியின் வடி. வரக (௬) 

செய்ய புன்சடை கரநததோர் திருமுடிச சிகையுஞ் 

சைவ வெண்டிரு 8ீற்றுமுண டததொளித சழைப்பு 

மெய்யின் வெணபுரி நூலுடன் விளங்குமான் ரோலுங 

கையின் மனனிய பவிததிர மாச,தக கதிரும். (er) 

முஞ்சி நாணுற முடிநதது சாத்திய வரையிற் 

ஞ்ச மாமறைக் கோவண வாடையின் றரைவும 

வஞ்ச வலவினைக் கறுப்பறு மனத்தடி. யார்க 

ணெஞ்ச நீ௩கிடா வடிமவா நீணிலம பொலிய (௮) 

கண்ட வாக்கு காதலின் மனங்கரைம் துருகத 

சொண்ட ரன்பெனுச் தூகெறி வெளிப்படுப் பாராய்த 

(௪) நசகராம முதலவா - ருவாணியாகய சவபிரான, (ei) உழை sr ofl on - 

வரில குங காலத்தில. (௬) சோவணப பெருமை முனசாடடி - (காயனா அடியவாகளு 

ahr) Gar Pag போவண தின பெருமையை உல /தராஎரு முனசாட்டி, தொண் 

டாககு - அமா நீதிகாயனாஎமு (எ) ரெயய புனஈடை சாகததோரா திருமுடி௪ சிகை 

யம - சவத A, gan Bis Fey OL மழைதச திருமுடி யினமேல சுடமியம , அதா 

வது சடையிலலாமல சிசையாச௪ மீசாதது முடிதத குடும்ழன மானதோலிகச Curse 

சல ததில நூலளவாக௭ சததரித ப புரிரூலுடன புனைதலுத தரிபபது பிரமசாரிககு 

வீதியாகலின * வெணபுரி orga Sora toranG mp gio’? எனருூா£, (௮) முஞ்சி 

நாண்உற முடிஈு அதி சாத்திய ௮ரையில - முஞ்சி எனலும தருபபபையை நாணா 

முடித்து அதனை (காபியினடியில உ தரபகதனமாகக சகடடிய) வரையில் எறுப்பு ஈஎளல் 

எம, (௯) வெளிபபடுபபாராய் - வெளிபபடுத் தன றவராய



அ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தண்டின் மீதிரு கோவண நீற்றுப்பை சரூப்பை 

கொண்டு வந்தமர் நீ.இயார் திருமடங் குறுக. (௯) 

வடிவு காண்டலு மனச்தினு முசமிக மலர்ந்து 

கடிது வந்தெ.௫ிர் வணங்டுயிம மடச்இனிற் காணும் 

படியி லா,தரீ ரணையமுன் பயிறவ மென்னோ 

அடிய னேன்செய்ச தென்றன ரமர்நீதி யன்பர் (௰) 

பேணு மன்பசை நோக்௫நீர் பெருகிய வடியார்க 

கூணு மேன்மையி லூட்டிஈற் கரசை ஞடைகள் 

யாணர் வெண்டுழிக கோவண மீதல்கேட் டும்மைச௪ 

காண வந்தன மென்றனன் som sys கரச்சோன் (sa) 

என்று தம்பிரா னருளசெய விததிரு மடததே 

சன்று நான்மறை நற்றவ ரமுதுசெய் தருளச 

தன்று வேதியர் தூய்மையி னமைப்பது “par sre 

இன்று நீருமிங கமுதுசெய் சருளுமென் நிறைஞ்ச (௧௨) 

வண வகு மன்பரை நோகடியம மறையவ ரிசைர்சே 

௮ணங்கு நீர்ப்பொன்னி யாடிநான் வரமழை வரினும் 

உணஙகு கோவணம வைசதுநீர சாருமென் ஜரொருவெண 

குணங்சொள் கோவணர் சணடினி லவிழ்ச்சத கொடுப்பார் (௧௩) 

தங்கு கோலணப் பெருமையை யுளளலா நுமககே 

ஈங்கு நான்சொல வேணடுவ இல்லைநீ ரிசுனே 

வாஙகி நான்வரு மளவமும் மிடத்திக ழாசே 

ஆங்கு வைத்துநீர் தாருமென் ஐவாகையிற் கொடகசா£ (௧௪) 

கொடுச்ச சோவணங கைசகொண்டு கோதிலா வன்பா 

சடுப்பி லிககெழுஈ கருளுகீ£ குளிகதெனச் கஙகை 

மடுத்த தம்பிய வளர்சடை மறைகதலம் மறையோ 

அடுத்த செண்டிரைப் பொன்னிரீ ராடுதற் சகன்றா (கட) 

(2) காணுமபடி இலாக இது பாறும் சாணுமபடி வரா, (௪௧) யாணாஃபுதிய 

(௧௨) கானமனறை நறறயா - பிராமணாஎன்.. நன்று - செருககிய, ௮மைபபதும - 

சமைகருர் திருவரு அம, (௪௬) அணஙுமு, 3 மியானனி கெயவதசனமையடைய 

காவீரி, உனகக சோவணம - ௨ லாந்த இஉகோவனணா ததை, மெண்டுணம் கொள்- 

வெண்மை hr sen pujen_w, (௧௪) இசகோவணததினுரூ ஈறந்தன பல முமமிடத 

gor வாகலின், ௮வை.ட்றறைபபோல இதையுவ ஈருதி. சேமியாகதொழியறக எனபரா 

! இசழாகே' எனமுா£, (௧௫) கமிபபில - லிணாவீல, மடுக து (- Lin Wg) எனனும 
ர ர் ~ 
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தீர; சோவணம் வாங்கிய தனிப்பெருர் சொண்டர் 

மூர்தை யர்சணர் மொழிகொண்டு முன்புதாங் கொடுக்குங் 

கர்ை சளேடை கோவண மன்றியோ சாப்புச் 

சந்தை செய்துவே நிடச்தொரு சேமத்தின் வைததார் (oH) 

போன வேதியர் வைத்தகோ வணதஇனைப் போக்கப் 

பான லந்துறைப் பொன்னிகீர் படி.ர் துவர் தாரோ 

தூஈ றுஞ்சடைச் கக்கைநீர் தோய்க் அவர் சாசோ 

வான நீர்மழை பொழிக்நிட நனைக் துவர் கணைஈதார் (ser) 

ச.திரி எம்பிறைச் கண்ணியர் ஈண்ணிய பொழுதின் 

முதிரு மன்புடைச் தொண்டர்சா முறைமையின் முன்னே 

௮.தஇச ஈன்மையி னறுசுவைச் இருலமு தாச்இ 

யெதிெ! முஈதுசென் நிறைஞட நிறைக்த.நான் மார்பர் (௧௮) 

தொண்ட ரன்பெனுமச் தூயரீ சாடுதல வேணடி. 

மண்டு சண்புளன் மூழ்கிய வீரக்சை மாற்றச் 

தணடின் மேலது மீரகான றகதகோ வணததைச 

கொண்டு வாருமென் நுரைசசனர் கோவணக களவா (௪௯) 

ஐயர் கைதவல மறிவுரு சவர்கடி உணு 

எய்தி கோசகுறக் கோவண மருந்சவே ds Soar 

மையில் சர்சையர் சண்டிலர் வைசசமேகோ வணமுன் 

செய்ச தென்னென்று திகைதசனர் தேவொ ரானூ (௨௦) 

பொங்கு வெண்கிழிக கோலணம் போயின நெறிமேற் 

சங்கை யின்றியே தப்பின சென்று ரஞ் ௪ரகஇல் 

எங்கு மாடியு௩ சண்டில ரென்செய்வரா நின்முர் 

௮ஙசண் வேதியர் பெருக்தொடச் இனிலகப் பட்டா (௨௧) 

மனைவி யாரொடு மன்னிய இளைஞருச் தாமும் 

இனைய சொன்றுவர் செய்திய செனவிடர் கூர்க்து 

நினைவ சொன்றிலர் வருந்தின௩ நிற்கவு மாட்டார் 

புனைய வேறொரு கோவணக கொடுபுறப் பட்டரா (௨௨) 

(௧௬) சாபபு - காவலான இடசசை. பே.மத்தில - பா வலிளள தனிவீடடில, 

(ser) LITA ALO $60.9 - alan ioanirg BF LOATH gio a அழகிய எரையீனையுடைய, 

ஒகாஙளை - மயம, (௧௮) எணணியா - கொண்டைப பூமாலையையடைய பரம 

சின. (20) வைலம - எபடசுதை, (௨௭) கொடாஇனில - வாதசுதில், சிகஇல், 

(௨௨) இனையழு ஒனறு - இபபம ப்பட்ட Poe. ஹயா அளித்த சோவணக்தைக 

காணாது வருகதினும, அவா ரா) கோவணததோ டிருந்சமையால சளிரால இடாப 

படுவர் எனனலுக ஈருத துடையவராய் பிரிதோ கோவணததசைக சொணாகதகாா என 
1 8 
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BHD திருத்தோண்டர் புராணம். 

அத்சர் முன்புசென் றடிகணீர் சந்தகோ வணச்தை 

வைச்தி டச். அரான் சண்டிலன் மற்றுமோ ரிடத்தில் 

உய்சீசொளித்தன ரில்லைகா னொளித்தவா நறியேன் 

இத்ச கைத்தவே றஇிசய௩ சண்டிலே னென்று (௨௩) 

வேறு நல்லதோர் சோவணம் விரும்பிமுன் கொணாக்தேன் 

று கோவண மன்றுகெய் தமைத்ச * செர்கொ 

ஊீறு சாத்திய நெற்றியீா மற்றது களைக 

மாறு சாச்தியென் பிழைபொறுப் பீரென வணஙக (௨௪) 

நின்ற வேதியர் வெகுணட மர் நீ.தியார் நிலைமை 

ஈன்று சாலவு காளிடை சழிர்சது மன்றால 

இன்று நான்வைச,௪ கோவணங கொண்ட தந் கெதிர்வே 

ளொன்று கொள்கென வுரைப்பதே நீரென வுரையா (௨௫) 

நல்ல கோவணங கொடுப்பரென் றுலஇன்மே னாளுஞ் 

சொல்லு விசசசென் கோவணங கொள்வது அணிர்தோ 

ஒங்லை யீககுறு வாண்க மழகிய தஅுமகசென 

றெல்லை யிலலவ னெரிதுள்ளி னாவென வெகுண்டான் (௨௬) 

மறக ரந்துகண டே இய மறையலா வெகுளப் 

பொறிச லஙதிய வுணாவின ராய்முகம புலாகவு 

சிறிய வெனபெரும் பிழையொறுத தருள்செய்வீ ரடியேன் 

௮.றிய வந்ததொன றன்றென வடி.பணிர தயர்வார் (௨௪) 

செயச்ச கும்பணி செய்வனிக் கோவண மன்றி 

ஈயத்த குந்தன ஈல்லபட் டாடைசண் மணிகள் 

உயர்த்த கோடிகொண் டருளுமென் நுடம்பினி லடஙகாப் 

'பயச்தொ டுககுலைர் சடிமிசைப் பலமுறை பணிந்தார் (௨௮) 

பணியு மன்பரை கோக்தியப் பரம்பொரு ளானா் 

தணிய முள்ளத்ச ராயினர் போன் றுநீர் தச 

மணியும் பொன்னுஈல் லாடையு மற்றுமென் செய்ய 

௮ணியுங கோவண நேர்கர வமையுமென் ஐருள (௨௧) 

மலர்க்த சிர்சைய ராகிய வணிகே றனையார் 

அலர்ந்த வெண்ணிறச் கோவண மதற்குநே ராக 

(௨௪) 8று - (ஒரு நடையிலிு௩,) கிழி இது ரரமாயுள்ள சோவணக் 

தை, மாறுராசுதி (கறக) மாறா இசசோவணததைக தரிஃது, (௨௭) மறிசர 

ஈது - மானைமறைசு (௨௮) நயதகசஈகன  மருமபக சா. கனநுகளும், (உக 

கோதா - ஓத்திருா
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இலங்கு பூர். துகில் சொள்வசற் இசைர்கருள் செய்தீர் 

நலங்கொள் கோவணர் தரும்பரி சியாசென சம்பர் (௩௦) 

உடுத்த கோவண மொழிய மூ ஙகையிற் றர£ர் 

கெடுத்த தா. முன் சொல்லுமச இழிசசசசோ வணதோ 

அடுத்ச கோவண மிதுவென்று சண்டினி லவிழா 

எடுத்து மற்றிச னெடையிடுவ கோவண மென்றார் (௩௪) 

நன்று சாலவென் றநனபரு மொருதுலை காட்டக 

குன்ற வில்லியார் கோவண மொ சட்டி விட்டார் 

நின்ற தொண்டரு வ கையினி னெய்ககோ வணச்சட் 

டொன்றி லேயிட கிறைகிலா தொழிக்கமை கண்டார் (௩௨) 

ஈடு மன்பொடு நாயன்மாரக சளிச்கமுன் வைத்த 

நீடி கோவண மடையே ராகவொன் ரொன்றாக 

கோடு சட்டின்மீ திடவிடச் கொண்டெமழுக் ச௪தசண் 

டாடு சேவடிச் கடியர மற்புத மெய்தி (௩௩) 

உல லில்லசோர் மாயைபிச கோவண மொன்றுக் 

கலடல் கோவண மொச்தில வென்ற சயித்துப் 

பலவு மென்றுகில பட்டுட னிடவிட aur 

இலகு பூந்துகற் பொதிகளை யெடி து 22 லிட்டா (௩௪) 

முட்டி லன்பர்ஈ மன்பிடுக சட்டுககு முகலவர் 

மட்டு கின்றசட் டருளொடும் தாழ்வுறும் வழககாற் 

பட்டொ டுந்து லநேசசோ டிகளீடும் பத்தர். 

தட்டு மேத்படச Bu ipl து கோவணத் தட்டு (௩௫) 

(iD) fh B cb RAY 9) LL பட்டாடை ( ரூ தலியவறறை) இளை கறு அருள செய 

இர - apr Dadam Ly Am Br, ரோவணம தரும பரிஈுயா நட என - ரோவணசதைக்சொடு 

ஈ௩ எகை எடையாச CHAT HIG TOU 4 நமபா செவபெருமான, (௬௩) சோடு - 

வடடமான oh OC rang. arr ௮ உயரும - (சனசஈபைய$ல) திருகசானடவம பரியும 

அழகிய திருவடிாசக தொணடுபூணடொர சம் அமாச்தி நாயனாரும,  (ச௫) னபு 

இடிம மாட்டு இலஅனபா கமதடடூகு - ௮அனபினை இூம குறைபாடிலலாக ௮னபா 

என் (ரிலமை எனனம) தடடறக, மூகலவா மட்டு சினறதடடி - வெபெருமா 

னிட தி சினற (அருடகணமெனனும) கடடான ஐ. தடஙகருணைபபெருஙகடலாய 

ெபிரான அடியவாக கெளியவாரக் சனமை படையாளான அரு ணாலகள மூழக(கம 

முறையால, எணமி இறைவா சோவளாம வைகக FU Bio எளியசனமைபுடைய ௪ 

GUT தாழகஈ.த Jaros) For ஒருகபககோனறா. கூறிஞா எனச.. நாயனூா படடுப 

$ிதாமபரஙகளைக தடடிலிரிகல ஈஙன மாட்டூளள போனபு எனறும, அவா கோவ 

ணத தட்டை தாழததல டியலா ௮னபை வெளிபபசித தும அருளுடைமை எனறு 

முூணாக, அனபருாகுத மாழுந் saree gor wor Pm aur :: முூதலவாமடடி. 

னின.ற தட்ட? எனரூா, ''தடமமே௰ஐ பட? எனபதறசப பரிபாகம மேறபட திருவருள் 

பதிந்சதென விளாசு.தலும ஒனறு



௧௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உலோகங்களை) ௧லஈத வெண்கல (மு.தலியளவும. 

(௪௧) பொச்சம இல் - பொயயிலலா௪. 

ஆன தன்மைசண் டடியவ ரஞ்சியர் சணர்முன் 

தாக றுந்துஇல் வர்க்கநூல் வர்க்கமே முதலா 

மான மில்லன குவிக்சவுர் தட்டின்மட் டி,துவால் 

ஏனை யென்றன மிடப்பெற வேண்டுமென் நிறைஞ்ச 

மங்கை பாகரா மறையவர் மற்றதற் இசைர்சே 

யிங்கு நாமினி வேறொன்று சொல்லுவ தென்கொல் 

அங்கு மற்றுங்க டனங்களி னாடுலு (மிடுவீர் 

எங்கள் கோவண ரேர்கிற்க வேண்டுவ சென்ரூர் 

நல்ல பொன்னொடும் வெள்ளியு ஈவமணித் இரளும் 

பல்வ கைத்திறச் துலோகமும் புணர்ச்சிகள் பலவும் 
எல்லை மில்பொருள் சுமக்சவ ரிடவிடர் சொண்டே 

மல்கு தட்டுமீ தெழுர்ச.து வியர்சனர் மண்ணோர் 

sas றைர்சகான் மறைப்பொரு ஞூலகளாம் சமைந்த 
! திவன்வி ரும்பிய கோவண மிடுஞ்செழுக தட்டுக் 

கவனி மேலமர் கீ.தியார் சனமெலா மன்றிப் 

புவனம் யாவைபு சேர்நிலா வென்பது புகழோ 

நிலைமை மற்றது நோக்கிய நிகரிலார் கேர்கின் 

துலைவில் பஃறன மொன்ரொழி யாமையுய்க் தொழிக்தேன் 

றலைவ யானுமென் மனைவியுஞ் சிறுவனுஈ தகுமேற் 

அுலையி லேறிடப் பெறுவதுன் னருளெனச் சொழுசார் 

பொச்ச மில்லடி. மைத்திறம் புரிர்தவ ரெதிரநின் 
DEF முன்புற வுரைச்சலு மங்கண ரருளா 

னிச்ச யித சவர் நிலையினை ச் துலையெனுஞ் சலத்தால 

இச்ச ழக்கினின் றேற்றுவா ரேறுதற் சசைச்தார். 

மனம இழ்ச்தவர் மலர்க்கழல் சென்னியால் வணங்டப் 
புனைம லர்க்குழன் மனைவியார் சம்மொடு புதல்வன் 

றனையு டன்கொடு சனித்துலை வலங்கொண்டு தகவால் 

இனைய செய்கையி லேறுவார் கூறுவா ரெடுத்த 

இழைத்த வன்பினி லிறைதிரு நீத்றுமெய் யடிமை 

பிழை,த்தி லோமெனிற் பெரு, துலை சே்கிற்க வென்று 

மழைத்த டம்பொழிற் றிருகல்லா ரிறைவசை வண௩௫ூச் 

தழைத்த வஞ்செழுத் சோதினா சேறினார் தட்டில் 
en ட. ன சன. சல் வயில் ம வயம் மலம 

  

(௩௪) 

(na) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௬௬) மானம இலலன - அளவிலலாத பொருள்களை, (கல். புணர்ச்டிகள் - (பல 

(19) உலைவு இல - கெடுதலிலலாத 

சலததால் - லீயாசத்தால், முகாந்தரசுதால் 

சலம் என்பது வடசொல் (லீயாஈம - ௨உனனியகை மறைத த ம௱றரொனறுகெய்வத,



அமர்நீதிநாயனார் புராணம். 

மண்டு சாசலின் மற்றவர் ம௫ழ்ந்துட Cor 

அண்டர் தம்பிரான் நிருவரைக் கோண மவுங் 

கொண்ட வன்பினிற் குறைபடா வடியவ ரடிமைத் 

தொண்டு மொத்தலா லொத்துநேர் நின்றதத் துலைதான். 

மதிவி எங்கிய தொண்டர்தம் பெருமையை மண்ணோர் 

அ.திசெய் தெங்கணு மதிசய முறவெதா சொழுதா£ 

சதிர்வி சும்பிடை க.ரரந்நிட நிரைர்சகற் பகத்தின் 

புதிய பூமழை யிமையவர் மடூழ்வுடன் பொழிகஅ்தார் 

௮ண்டர் பூமழை பொழியமற் றதனிடை யொளித்ச 

மூண்ட வேதிய ரொருவழி யான்முச னல்லூர்ப் 

பண்டு தாம்பயில் கோலமே விசும்பினிந் பாகங் 

சொண்ட பேதையும் தாமுமாய்ச் காட்டிமுன் கொடுத்தார். 

தொழுது போற்றியத் தலைமிசை நின்றுகேர் துதிக்கும் 

வழுவி லன்பரு மைக்தரு மனைவியார் தாமு 

முழுது மின்னருள் பெற்றுத்சம் முன்றொழு திருக்கும் 

அழிவில் வான்பகங் கொடுத்செழுச் தருளினா சையர் 

நாதர் தந்திரு வருளினா னற்பெருர் துலையே 

மீது கொண்டெழு விமானம சா௫மேற் செல்லக் 

கோதி லன்பருங் குடும்பமுங் குறைவறச் கொடுச்ச 

ஆதி மூர்த்தியா ர௬ுடன்சிவ புரியினை யணைர்தார் 

வேறு. 

மலாமிசை யயனு மாலுங் சாணுசற் கறிய வள்ளல் 

பலர்புசழ் வெண்ணெய் நல்கா ராஏணப் பழமை சாட்டி 

உலகுய்ய வாண்டு சொள்ளப் பெற்றவர் பாத முன்னிச் 

திீலைமிசை வைத்து வாழுக் தலைமைகர் தலைமை யாகும் 

அமர் நீதிநாயஷர்புராண ழற்றிற்று. 

ஆ இருவிருச்சம் - ௫௫௦ 

திலலைவாழநீதணர்சரநக்க ழற்றுபபேற்றது, 

 அமைகைதுடுஇந்டுு வை 

(௪௪) மண்டு சாதலின - மிச வீருபபுடன. (௯௫) மதி - 3 Pe), eran 

லிசுமபு இடை கரக்திட. - ஒளிலீளககும ஆகாய வெளி மறைய (௪௬) மூண்டவேதி 

யர் - இரிபுண்டர மணித சிவபிரான். பண்டுசாமபயில் கோல்மே-முனணேதாம விழ்றி 

ரூர்சரூளார் இருக்கோலமாகவே, (௪௪) வான்பதம . உயர்ந்த பத ச்சை, (௪௯) 

டுபற்றவர் - சுந்தரமூர்த்தி சுலாமிகள், 

19 

க்கக் 

(௪௪) 

(௪டு) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

ம, கதர்



௧௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சோழசகாட்டிலே, பழையாறை என்னும் பதியிலே, வணிசாகுலச் திலே 
அவதரித்தவரும, அளவிலாச் செலவச்சையுடையவரும், அடியவர்சளைச் 
இருவமுது செய்வித்து, அவரவர் கருத்தறிந்து, கச்சை ள் உடை கோவ 
ணம் என்பவைகளை அன்புடன் அளிப்பவருமாகிய அமாநீ.திநாயனார் என்ப 
வர் ஒருவர் இருந்சார் அவர் இருகல்லூர் என்னுக் இருப்பதியிலே, தஇருவி 
மாத தரிசனஞ் செய்ய வரும் அ௮டியவாகளுககுச இருவமுது செய்விசகும 
பொருட்டு ஒரு இிருமடககட்டி, சுற்றத்தவாகளோடு அத்சலததஇிற்குப் 
போய்ச் சேர்க்து, சர்திருக்கொண்டைச குறையாது செய்துவந்தரா c 

gainer செய்துவரு காட்களில, ஜாகாள் சிவபிரான் வேதியர் குலத 

துப் பிரமசாரி வடிவஙகொணடு, இரண்டு சோவணஙசளும், இருநீற்றுப்பை 

யும, சருப்பையும் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருகண்டைக் இருககரகிலே தாகச் 
சொண்டு, ௮சதிருமடசசை ௮அடைஈசார அடைக்சதும, அமர்நீ திராயனார் 
எ.திர்கொணடு, அ௮ன்புடன்வணஙகி *: எமபிரானே ! சேவரீர இஙகே எழுக 
சரள அடியேன் பூவததில எனனசவஞ செயதேனோ” என்ன; பிராம 
ணர் “* உமது திருச்சொண்டைக கேள்வியுற்று, உம்மைக காண இங்கு வா 
தோம” என்றியம்பினார் அசைககேட்ட அடியவர் * இம்மடகதில ௮௩௮ 
ணாகள அமுதுசெய்ய, அர்சணர்கள அழுது சமைப்பதும் உண்டு இன்று 

சேவரீரும இஙககே அமுது செய்சருளல வேண்டும ?? என்,று வணஙகஇினஞா 
பிரமசாரியானவர் * காம் காவேரியில ஸ்கானஞு செய்து வருவோம$ ஒரு 
மேவேளை மழைவரின் சரித்துககொளலவசுற்கு இவவுலாகக கோவணச்சை 
வைத்திருஈது கொடும்?” என்றுகூறி, சண்டில் கட்டபபட்டுள்ள கோவண 
சளில ஒன்றை அவிழ்சது :*'இசன பெருமையை மக்கு யாம்சொலல 
வேண்டுவலெலை ) இசனை இகழாமல பத்கிரமாய வைததிருந்து கொடும் ?? 

என்று, நாயனார் இடம அ௮ளிததுக காவேரிக்குச சென்றா அடியவர் பெரு 
மான் ௮ர்சணா அளிசச கெளபீன சுதை தர்சனி இடததில சேமிச.து வைத 
தீரா 

காவேரி ஈதிககுச சென்ற சஙகாதரர் சாம் காயனாரிடம sof) oe Cera 
ணச்தை வைககப்பட்ட இடததகினின் றம மறையுமபடி தஇருவருள்செய்் ஐ, 
நீராடி, மழைபொழிய, கனைக௫ இருமடத திற்கு வஈசார் அமாநீதி காய 
னார் அதற்கு முன்னமே அமுத சமைத்து 8யரை எ.தாகொணடு வணக ; 
வேதியர் “*ஈரம மாற்றவேணமெ ; சண்டின் மேலுளள கோவணமும் A ion 

யிருகசின்ற து; யாம் உம்மிடத்தில அளிதச கோவணசசைகச் கொண்டு 
வாரும்” எனளார். உடனே உண்மை அடியவர் உள்ளே நுழைந்து கெளமீ 

னததைத சேடிசகசாணாது, வருந்தி, நிற்கமாட்டாதவராய வேறொரு கோவ 
ணச்தை எடுசதுசகொண்டு, வெளியேவக்து, பிரமசாரியை வணஙஇ 
சுவாமீ ! தேவரீர் அளித்த கோவணத்தை வைககப்பட்ட இடகச்கினும், பிற 
இடஙகளினும் தேடியுக கணடிலேன், வேறொரு கோவணச்சைக கொணர்க 

தேன்; இத ஒராடையினின்று௱ இழிக்கப்பட்டதன்று ;) புதிதாக கெய்யப் 
பட்ட த; தயைசெய்து ஈரச்கோவணச௫சதைக் களைந்து, இதைசசாததகி, சிறி 
யேன்செய்த பெரும் பிழையைப் பொறுசசருளல வேணடும்” என்று வண 

௩௫னார் மறையவர் சனந்து “*உம்முடைய நிலைமை மிகவும நன்ருயிருக்இன் 
றத) பலகாட்கள் கழியவுமில்லை; இன்றுகொடுச்ச கோவணச்சைக் சவர்ந் 
தகொண்டு, பதிலாக வேறொரு கோவணச்தைக் கொடுப்பது என்னை * 
வெனடியார்களுச்கு நலல கோவணங் கொடுப்பேனென்று உலகத்திலே 
சொல்லுவித்துப் பாவசசெய்தது என்கோவணச்சைச் சவர்வசம்கோ ? ௨ம்



அமர்நீதிநாயனார் புராணம். ௧௧௫ 

வாணிபம் அழகாயிருக்சன்றது '' என்று கூற, அடியவர் பயந்து 8யரைப் 
பணிந்து * அடியேன் இப்பிழையைச் செரிஈது செய்சேனல்லன். செய்ய 
வேண்டிய பணிசளெலலாஞ் செய்கின்றேன் இச்கோவணமன் றிப் பொன் 
களையும, பட்டாடைகளையம, மணிகளையும கொகெகின்றேன் ஏற்றுக 
கொள்ளல்வேணடும் ?? என்று வேண்டினார் பிரமசாரியானவர் கோபம் 
தணிச்சவரைப் போலககாட்டி “அன்பசே ! பொன்களும், பட்டாடைகளும, 

மாணிக்கஙகளும் எமச்கேன் * நாம அணிஈது கொள்வதற் த உம.௰மிடங்கொ 
டுச்ச கெளபீன ததுககு ஒசதகிறையள்ள கெளபீனம ஒன்று கொடுததாற் 
போதும?” எனன, நாயனார் “* எசனுடைய நிறைககுச சமமாக கோவணத் 
தைச் கொடுககவேணடும ?”' என்னா Beng ௮க்கணா பெருமான் “ Os 
கோவண நகிறைககுச் சமமாக என்று சண்டில்கட்டியுளள கோவண ததை 
அவிழ் சத *இதகற்குச சமமாக நிறுகதுக்கொடும்”என்றா அதைக்கேட்ட 
அடியவா ஓர்கராசை காட்ட, அர்சணாத௩ கோவண ததை தர்சட்டிலிட்டா. 
சாயனூ பெருமானும தமமிடமிருகசண கோவணசதை மற்றொருசட்டில், 
வைததார அதுசிவகோவண சிறைக்கு ஒசதுகிலலாமல மேலே எழுச்தது, 
அதுகண்ட அன்பிற் பெரியவா தாம் சிவனடியாகளுககு வைததிருஈத 
கோவணஙகளையும், பட்டாடைகளையும, வஸஇரப்பொதிகளையு கொணடு 
வந்து ஒவலொனரறாகவு௦, பொதி பொதியாகவும இட்டும சிவகோவணத 
தட்டு மே காழ்நகது வைரியகுலப் பெருமானகணடு ஆஅஞ்டப் பிராமண 
ரைப் பணிஈது என் சுனங்களையும இட தேவரீர அனுமதிகொடுத தருள 
வேண்டும ” எனன, அடியவர்க்கெளியவர் “நாம் என்னசொலவது , சனங 
கரளையும இட்டுப்பாரும ; எபபடியாலது எமமுடைய கோலவணம கோ நிற்க 
வேணடும ?'? என்றா சாயனா பொன் கட்டிகளையும, வெள்ளிககட்டிகளை 
Wo, ars Rares குவியலகளையும, பற்றும பலஉமிலாகங்களைபும கொணடு 
வந்து இட இட அட்டுமமலே எழுகசபடியே இருது அதைக்கணட 

அடியவா பிரமசாரியரை வண;ுூ௫, இவமிம ! என்னிடததிருக்க ஆடைகளை 

யம, இரவியஙகளையும், மற்றவைகளையும் சட்டில் இட்டேன் யானும், மனை 
வியும, புசதிரனும மாததிரம கிற்சனெறாம தேவரீருககுத தஇருவுளமிருப் 
பின யாஙகளும இசதட்டில ஏற ௮அனுமதிகொடுததருள மிவண்டும”' என்ன) 
ஐயரும் உடனபட்டார் 

அமர்நீதி காயனார் பெரிலும மகிழ்க. பிரமசாரியை வணஙதி மனைவி 
Suro, மைந்தரோடும துலையை வலம வநது * சிவனடியார்களுக்கு இது 

காறும செய்து வத திருகதொணடி3ல யாங்கள் சிறிதும தவருமல இருக் 
தீது உணமையாடில, மாஙகள் ஏறினவுடன் இததுலையானத தொ நிற்கக 
கடவது” என்றுமொழிக்து, அஞ்செழுகசை அன்புடன் ஒ.இிககொண்டு, தட் 
டிலே ஏறினார் எறினதும, சராசின இருசடகெளும ஓத்து Hon mer 
௮தைச்கணட மணணவா அதி செயதாரகள ; விணணவர் பூமாரி பொழிக் 
தார்கள் கார்ததிகேயன் ஆடும் கயிலாய ப.தியானவர் பிரமசாரி வடிவ சைக 
௧ரகது, உமாசேவியாருடன் மழவிடைமேற்றோன்றிச காச தட்டிலே 
நின்று தம்மைத் அ.தஇக்கும காயனாரையும, அவர் மனைவி யாரையும், புதல் 
வரையும் திருககணஹஷோககஞ் செய்து “நீவி£ மூவிரும எம்முடைய இருவ 
௫ுளைப் பூசணமாகப் பெற்று, எமமை என்றும தொழுதுகொண்டிருஙகள்” 
என்று இருவாய் மலாந்சருளி, மறைந்தருளினார். திருவருளால அ௮,த்துலையே 
சேவவிமானமாகச மேலே செலல, அமர்நீதி மாயனாரும, அவர் மனைவியா 
ரும், மைந்தரும் சிவபிரானோடு சிவபதச்சை ௮டைகதார்கள். 

KF-
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இலைமலிந்த சருக்கம். 

at றிப தீத நாயனா புராணம். 

——<ap (+) a 

மல்லனீர் ஞாலந் தன் னுண் மழவிடை யுடையா னன்பர்க் 

கொல்லைவர் துற்ற செய்சை யுற்றிடத் ததவு நீரார் 
எல்லையில் புகழின் மிகச வெறிபச்தர் பெருமை யெம்மாற் 
சொல்லலாம் படி.த்தன் றேனு மாசையாஜழ் சொல்ல லுற்றேன். 

பொன்மலைப் புலிவென் ரோஙகப் புதுமலை யிடித்துப் போற்றும் 
"அரநெறி வழியே யாக லயல்வழி யடைச்த சோழன் 

மன்னிய வாபா யன்சீர் மரபின்மா ஈகர மாகுர் 

தொன்னெடு் கருவூ ரென்னுஞ் சுடாமணி வீதி மூதூர் 

மாமதின் மஞ்சு குழு மாளிகை கிரைவிண் சூழுக 
தூமணி வாயில் குழுஞ் சோலையில் வாசஞ் கூழுக் 

Cen ree ரூழுஞ் சிலமதி தெருவிற் சூழுச் 

தாமகழ்ச் சமரர் சூழுஞ் ௪,சமக னகரச் சாழ 

கடகரி துறையி லாடுங் களிமயில புறவி லாடும் 

அடர்மணி யரஙடு லாடு மரிவையர் குழலவண் டாடும் 

படசொளி மறுகி லாடும் பயில்கொடி க ர்மீ தாடு 

தடகெடும் புவிகொண் டாடுர் சணிஈகா வளமை WS sre 

மன்னிய சிறப்பின் மிச்ச வளாக ரதனின் மல்கும் 

பொன்னியல் புரிசை சூழ்ந்து சுரர்களும் போற்றும் பொற்பாற் 

அன்னிய வன்பின் மிச்ச தொண்டர்தஞ் ஏர்தை நீககா 

அந்நிலை யசனார் வாழல சானிலை யென்னும் சோயில் (கி) 
(௧) மலலல கா ஞாலம சனனுள - வளபபமுடைய கடலாற சூழபப் ட சிலவுல 

கத்தில ஒலலைவாறு - வீனைலீல வந்து. உறரிடத.து - ஆபதது சோஈத சாலததில், 
(௨) பொளமல் புலி வெனறு ஒங்க - இம௰மலை௰ினிடதத காடடிய (தமது) புலிச 
கொடி (பசையாசாகளை) வெனறுவிளஙக மலைகளை இடிதது கோவழி யுண்டாகசெசற 
றுமாகககசளை ஓடைததல அரசாகளு£கு௪ நிறபபாகலின 'புதுமலை இடிதது। 
அடைத்தசோழன ' எனரா, (௬) மஞ்சு - மேகககள நிரை - வரிசைகள் அுளகம - 
(மாதர்சள்) கூந்தலில எலமதி - (மாசாகளின முசமாயெ) சல சந்ரொகள், ௪தமகன 
நகரம - இகதிரலோகம, (௪) கடகறி- மதம பொழியும யானைகள, புறகில - முல்லை 
நிலத்தில, ௮ரககல ஆடும ுறிவையா சுழல வணடு ஆமே - சபைமீல ஈடஞ்செய 
செ.ற மாதாகள் கூந்தலில வண்டுகள சஞூசரிககும, மறுலெ - வீதியில (௫) புரிசை 

சூழ்கது - மதில்ச் கறரி,



எழிபத்தகாயனார் புராணம். க 

பொருட்டிரு மறைச் டந்த புனிசசை யினிதச் கோயின் 
மருட்டுறை மாற்று மாற்முல் வழிபடும் தொழில ராகி 

இருட்கடு வொடுங்கு கண்டத் திறையவாக் குரிமை பூண்டார்க் 

கருட்பெருர் தொண்டு செய்வா ரவரெறி பத்த ராவார் (௬) 

மழைவள ௬ல9) லெங்கு மன்னிய சைவ மோஙக 

அழலவிர் சடையா னன்பர்ச் சடாதன வடுத்த போது 

முழையரி யென்னத் சோன்றி முரண்கெட வெறிந்து தீர்க்கும் 

பழமறை பரசும் தூய பாசுமுன் னெடுக்கப் பெற்ருர். (௪) 

௮ண்ணலார் நிகழு நாளி லாணிலை யடிக எராககுச் 

இண்ணிய வன்பு கூர்நத சிவகாமி யாண்டா ரென்னும் 

புண்ணிய முனிவ னாதாம் பூப்பறிச் தலஙகல சாத்தி 

உண்ணிறை காத லோடு மொழுகுவா சொருகாண் முன்போல், (௮) 

வைகறை யுணர்ஈது போந்து புனன்மூழ்கி வாயு சட்டி 

மொய்மலர் நெருஙகு வாச ஈ௩தன வனசது முன்னிக 

கையினிற் றெரிந்து நலல கமழ்முகை யரும் வேலைச் 

தெய்வநா யகர்ககுச சாதகர் இருப்பள்ளிக தாமவ கொய2* (௯) 

கோலப்பூங் கூடை தன்னை நிறைத்தனர் கொண்டு கெஞ்சல் 

வாலிய சேசங கொண்டு மலர்சகையிற் றண்டுக கொணடங 

காலய மதனை கோகி யஙகணாக கமைததுச சாத் தங 

காலைவர் ததவ வேண்டிக கடி.தினில வாரா நின்ரூர். (௧௦) 

மத்றவ ரணைய விப்பால வளகக ரதனின் மன்னுங் 

கொற்றவர் வளவா தஙகள் குலபபுகழ்ச் சோழ ஞார்தம் 

பற்றலா முனைகள் சாய்க்கும் பட்டவர்ச் தனமாம் பணபு 

பெத்றவெங் களிறு கோலம பெருகுமா ஈவமி முன்னாள் (௪௧) ' 

மங்கல விழவு கொண்டு வருகஇி.த் அறைநீ சாடிப் 

பொங்கிய களிப்பி னோடும் பொழிமதஞ் சொரிய நின்றார் 
எங்கணு மிரியல் போக வெதிர்பரிச் கார ரோடத் 

அங்கமால் வரைபோற் றோன்றிச் துண்ணென வணைந்த தன்றே (௧௨ 

(௬) இருளசடு - கரிய ஈஞ்சு (௭) முூமை அரி எனன - ,சகையில் வூக்கும இங் 

கதிதைபபோல, பரசும - துதிககம, பாச - மழு, கோடாலி, (௮) திண்ணிய - உறுதி 

யான, அலஙல - திருபபளளிச சாமம, பாமகிவளுக்கரசாகசச் கட்டும பூமாலை, 

(௯) னவசறை - வீடியறசாகதைதில், (0) வாலிய - மாறற, தூய (௪௧) வளவாதல் 

கள் - சோழாகளுடைய, பறறலா முளைகள் சாயநகும = பகைவாகளுடைய போ 

முனையை அழிககும, படட வாததனம - பட்டதழுயானை, (௧௨) சினரு£ - எதிரில 

லாரா கினறவாகள, இரியல்போக - அஞ்சிவிலச, ஓட,



௧௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம. 

வென்றிமால் யானை தன்னை மேல்கொண்ட பாக ரோடுஞ் 

சென்றொரு செருவின் முட்டிச் இவகாமி யார்முன் செல்ல 
வன்றளித் சண்டிற் நாககு மலர்கொள்பூங் கூடை சன்னைப் 

பின்றொடார் தோடிச் சென்று பிடிக் கடன பறித்துச் சிந்த, 

மேல்கொணட பாகர் கண்டு விசைகொண்ட களிறு ஈண்டக 

கால்சொண்டு போவார் போலக கடி. கொண் டகலப போக 

தூல்கொண்ட மார்பிற் ரொண்டர் கோக்கினர் பசைதீதுப் பொக 

மால்கொண்ட களிற்றின் பின்பு சணடுகொண டடிகக வந்சார் 

அப்பொழு தணைய கொட்டா தடற்களி றகன்று போக 

மெய்ப்பெருக் சொணடர் மூப்பால விரைந் அபின் செலல மாட்டார் 

தப்பினா விழுந்து கையாற் றஈரையடி௪ தெழுஈது நின்று 

செப்பருக் துயர நீடி செயிர்த்துமுன் சிவசா வென்பார் 

வேறு 

களியா னையினீ ருரியாய சிவதா 

எளியார் வலியா ய/றைவா சவா 

அளியா ரடியா ரறிவலே செவெதா 

தெளிவா ரமுதே சவசா சிவதா 

அறும் மதியும் மணியுஞ் சடைமேல 

ஏறும் மலரைச் கநிஎர் துவசே 

4 வேறுண் ணினைவார் புரம்வெர சவியச 

Fog சிலையாய் சிவசா சவசா 

சீஞ்சே சரணம் புகுதுஈ சமியோ 

செஞ்சேய் guia கெடகேர் தொடரு 

(௧௩) 

(௧௬) 

(௧௪) 

செஞ்சே வடியாய் சிவதா செவெசா (௧௮) 

நெடியோ னறியா நெறியா ரறியும் 

் படியா லடிமைப் பணிசெய் சொழுகும் 

(கச) மாபடி - இடைஈற. (௧௪) எணடாரா சோணடுபோலவாா போல- ண்ட 

LOIT (FF OOF aru D sr) rant D Cure man சைப (ure (௪௫) சவசா எனபழு 

சுதை. மிசாடாகினறவேோ௱ என்னும as onl உ'பாருளபட அசசரலதகடியவாகள 

கூறும தாவடமொழி் சிவசாமியாணடாா காடோறும சிவதா சிவதா எனறு சில 

கும வழக்குடையாரஎலின, இடு -ண கேரிட்டுழி .வவாறு கூறினா எனா, இசனால 
ட ர் தம௫ச NOB AMIDA DLL b HiT FH SHG DT orate baron on 

வாருயிற்ற., (2%) வலிபாம - வலிய ஓணையா., அளிதா - ௱புபொருகதிய, 

ID): b 

(1௭) 

* வேறுக ஈனைவரா எனறும் பாடபேசமுண்டு, (1௮) மியா - மாசமணடேயா,



=
.
 

எறிபத்தநாயனார் புராணம். 

அடியார் களில்யா னாரா வணைவாய் 

மூடியா முசலா யெனமஃவ மொழிய 

மீவறு 

என்றவ ௬ரைக்க மாற்ற மெறிபதத ரெ.இிரே வாரா 

கின்றவர் கேளா மூளு நெருப்புயிர்ச் தழனறு பொஙகி 

மன் நவ ரடியார்ச் சென்றும வழிப்பகை களிறே யன்றோ 

கொன்றது வீழ்ப்ப னெனறு கொலைமழு யெடுத்து வர்தார் 

வந்தவ ரழை ஈச சொண்டர் தமைக்கண்டு வணங்கி யுமமை 

இகதவல லிடுமபை செய்க யானையெங குற்ற தென்ன 

எகசையா சாசதும் பூவை யென்சையிற் பறிச ௪ மண்மேற் 

சிர்இிமுன் பிழைச்சுப் போகா கின்றகச செருவே யென்று 

இஙகது பிழைப்ப சதெஙகே யினியென வெரிவாய் சி௩தம 

அஙகையின் மழுவுக காமு மனலுமவெய காலு மெனனப் 

பொங்கிய விசையிர் செனறு பொருசரி தொடர்ஈது செலலுஞ் 

செஙகணலா எரியிஈ கூடிச இடைதசனர் சீற்ற ம/சகரா 

சண்ட ரிதுமுன பணண லுரிசுசவக களிே போலும் 

அணடரு மண்ணு ளோருக் ஈடுக்கனு மடர்க தச சர்தத 

துண்டிச்சுக கொலவலே னெனறு ei top wus Gin Sale 

Gerew@ ips sr sgie Osorno காலினாற் குலுககப் பாய்க்தாரா 

பாய்தலு மிசைகொண டுய்க்கும பாகரைக கொண்டு £றிக் 

காய்தழ லுமிழ்கண வேழச் இரிர்துமேற் கதுவ வசசச் 

தாய் சலை யன்பின் முன்பு நிற்குமே சகைநது பாய்ந்து 

தோய்தனிச் சடசசை வீழ மழுவினாற் றுணிச்சார் சொண்டா 

கையினைச் துணிச்ச போது சடலெனக கதறி வீழ்ந்து 

மைவரை யனைய வேழம் புரண்டிட மருங்கு வந்த 

வெய்யகோற் பாகர் மூவர் ம/சைகொண்டா ரிருவ ராச 

வரைக் கொன்று சின்றா ரருவரை யனைய தோளார் 

(2.0) 

(2.8) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 
௨௨) ளெொங்சாலும எனன - அககினியம ராறறும போல  இடைத்தனா - இட <4 f சிற os 

vari, (2%) Be » Coes ga-/or nUuBa Cara gia Oram, தாய தன பு- 
ப் 

ராய்பபஈ எனரினணிடச உட வைக? தலையனபுபோ௮ம. சாபபபக சனபயன EHS Bi 

॥ணறின பய௱ சருதியே ௮ுளபு செலு தன றதைபபோல, இசகரயமாரும சமசூறுச 

aA po geo AY gm amperes! yuan உயபையே யொழி-சாகருதலின, அவ் 

வனபின பெருமை தோனற :( தாம் தலையனபு என்ரு, அசசலையனபடையாா மூன 

௮.ர்சம ரில்லா தொழியும எனபா£ ** வாம 2உறசமே ' எனரா (௨௫) மைவரை 

அனைய - கரியமலைபோஓம,



௬௨௰ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ச்தா சொழியவே றுள்ளா ரோடி. 
மட்டவிழ் தொங்கன் மன்னன் வாயிற்கா வலசை நோக்கிப் 

பட்டவர்த் தனமும் பட்டுப் பாகரும் பட்டா ரென்று 

மூட்டநீர் சடி.து புக்கு மு. தல்வனுக் குரையு மென்ளூர். (௨௬) 

மற்றவர் மொழிந்த மாற்ற மணிக்சடை காப்போர் கேளாச் 

கொற்றவன் றன்பா லெய்திச் குரைசழல பணிந்து போத்திப் 

பற்றல ரிலாதாய் நின்பொழ் பட்டமால யானை வீழச 

செற்றனர் சிலரா மென்று செப்பினார் பாக ரென்ருர் (௨௭) 

வளவனுஙக கேட்ட போதின் மாறின்றி மண்காக கின்ற 

இளர்மணித் சோள லங்கத் சுரும்பின௩.கிளர்ச்து பொஙக 

அளவில்சீற் றத்தினாலே யார்செயதா ரென்றுங் கேளான் 

இளவரி யேறு போல வெழின்மணி வாயி of ms. (௨௮) 

தர் திரச் சலைவர் தாமு தலைவன் உணிலைமை சுண்டு 

வர துறச் சேனை தன்னை வலவிசைர் தெழமுன் சாற்ற 

அந்தச் சகல மெல்லா மணிதுகிற் பசாகை தூரப்ப 

எந்திரச் சேரு மாவு மிடையிடை சளி: மாகி (௨௯) 

வில்லொடு வேல்வா டண்டு பிண்டி.பா லங்சண் மிக்க 

வல்லெழு முசல கேம! மழுககழுக் கடைமுன் னான 

பல்படைச் கலன்கள் பற்றிப் பைஙகழல் வரிஈ்ச வன்கண் 

எல்லையில் படைஞர் கொட்புற் ஜறெழுக்தன ரெயகு மெங்கும். (௧௦) 

சங்கொடு தாசை காளர் சழஙகொலி முழங்கு பேரி 

வெங்குரற் பம்பை கண்டை வியன்றுடி இமிலை தட்டி 

பொங்கொலிச் சின்ன மெல்லாம் பொருபடை மிடைந்த பொரற்பின் 

மங்குல்லான் இளாசசி காண மருககெழுச் இயம்பி wos (௩௧) 

தூரியச் தலைப்பு முட்டுஞ் சடர்ப்படை யொலிய மாவின் 

ரூர்மணி யிசைப்பும் வேழ முழகசமுச் தடர்சேர்ச ரும் 

Arise செருக்கி னார்ப்பு மிச்செழுர் தொன்றா மெல்லைச் 

காருடன் கடைகாட் பொங்குக கடலெனக் கலிச்ச வன்றே. (௩௨) 

(௨௭) லர் எனது ெசாமியாண்டாரையம, எறிபதக காயனாரையம, (௨௮) 

சருமபு இனம - வண்டூஎள், (௨௯) தநதிரக தலைவா காமும - சேனைக் தலைவர்களும, 

MESSE லம எல்லாம - தசாயத்தின லிசாலமாகய இடங்களில் எலலாம, 

(௬௦) மூசமை - இடபபுலககைசளூம, சயூடாடை - எறியீடடியும, சூலமாம, வரி 

நீதி - கட்டிய, (௬௨) தூரியதது வைபபும - வாததியஙகளினுடைய ஒலியும் மாலின்- 

குதிரையின, செருசகு - லீரதகாலாய சகளிபபு, எடைகாள - ஈற்பசாலத்தில,



எறிபத்தகாயனார் புராணம். ௩௨௧ 

பண்ணுறு முறுப்பு கான்இற் பரந்தெழு சேனை யெல்லா 

மண்ணிடை யிறு கான் மேன்மேல் வர்செழுர் சதுபோற் Caper ps 

தண்ணனளிகச் சவிகை மன்னன் ரூனைபின் ரொடசச் சானோர் 

௮ண்ணலம் புரலி மேற்கொண் டசசமா வீதி சென்றான் (௩௩.) 

சடுவிசை முடுகிப் பொக சளிற்றொடும பாகா வீழ்ச்க 

படுகளங குறுக௪ சென்றான் பகைப்புலச் தவரைக காணான் 

விடசுடா மமுவொன் ஜேரதி வேறிரு தடச்கைச சாய 

அ௮டுகளி றென்ன நின்ற வன்பரசை முன்பு கணடான் (௩௪) 

பொன்றவ ழருவிக குனற மெனப்புசள் களிற்றின் முன்பு 

நின்றவா மன்று ளென்று நிருதசமே பயிலும் வெள்ளிச 

குன்றவ ரடியா ரானார் கொன்றவ ரிவரென் ரோசான் 

வென்றவா யாவ ரென்றான் வெடிபட முழஙகுஞ் சொல்லான் (௩௫) 

அசசனாங கருளிச் செய்ய வருகுசென றணைந்து பாகா 

விரைசெய்சரா மாலை யோய்நின் விறற்களிற் றெதிசே நிற்கும் 

தஇிரைசெய்மீ ர௬லூன் மன்னா யாருளார் தீஙகு செய்தார் 

பரசுமுன் கொண்டு நின்ற வி௨ரெனட் பணிந்து சொன்னார் (௩௬) 

குழையணி காதி னானுக சன்பராங குணதசதின் மிக்கார் 

பிழைபடி ளன்றிக கொலவரா பிழைகததுண் டென்றுட் சொண்டு 

மழைமத யானை சேனை வரவினை மாற்றி மற்ற 

வுழைவயப் புரவி மேனின் றிழிக்சன னுலக மன்னன (௩௭) 

மைத்தடங குன்று போலு மசக்களிர் றெதிரே யிந்த 

மெய்த்தவர் சென்ற போது வேறரொனறும் புகுதா விட்ட 

௮,த்தவ முடையேனானே னம்பல வாண ரன்பர் 

இச்சனை முனிய௰யக் கெட்டே னென்கொாலோ பிழையென் நஞ்ச (௩௮) 

செறிர் சவர் தம்மை நீக்கி யன்பர்முன் ரொழுது சென்றீ 

தீறிம்திலே னடியே னகருச் கேட்டசொன் றதுதா னிற்க 

மறிந்தவிச் களிற்றின் குற்றம் பாகரோ டிதனை மாள 

எறிர்சசே போது மோதா னருள்செய் மென்று நின்ரார் (௩ ௯) 

(௬௩௩) பணணுறும உறுபபு நானகில - இலககறிமாபபட்ட ரத எஜ gina பதாதி 

எனனும காலவசை யுறுபபா£, இறுசால - ஊழிசசாறறு, ஈனீபை - ருடையுடைய, 

௮ண்ணல ௮ம பாகீ - பெருமையுடைய ழூயெ குதின-, (௬௫) பொனதவழ அருவீ 

(சனறம என-பொற்பொமசள சோநது ஒமுசம சிறு சசியையடைய மலையைபபோல, 

(mer) ௮வவுமை வயபபாலி - sang பிடரியையடைய வெற்றி பொருகதிய 

சுதிரை. (௬௮) வேறு ஒனறு புச.தா௨ட்ட - வேறொரு இக்கு (யானையால இவருககு) 

கேரிடாமல இருச£ப பெறற, பரிசனகசாஓம, சேனையாலம் நேரிடும பிழை + 

னுச்கே உரி தாகலின “செடடேன'' எனரூா,. (௬௯) செறிந்தவா தம்மை 8ீச௫ச - தம 

முடன கெருவ்வெரும மந்திரி முசலியோசளை விலக, மறிந்த - இநத 
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௧௨௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மன்னவன் நன்னை நோக்கி வானவ ரீசர் நேசர் 

சென்னியிதச் தஙக வேழஞ் சிவகாம! யாண்டார் கொய்து 

பன்னகா பரணர்ச சாத்தக கொடுவரும் பளளித் தாமச் 

தன்னைமுன் பறிகதச இக்சக் சரைப்படக goons gy Bp sO gor 

மாத௩கர் தீஙகு செய்ய வருபரிக சாசர் தாமு 

மீ. சஙகுச் சகடாவு வாரும விவகதிடா சொழிஈஅ பட்டார் 

ஈ.இஙகு நிகழ்க்த சென்றா ரெறிபசச ென்ன வஞ்டப் 

பாதஙகண் முறையாத் ராழ்ந்து பருவரைக் சடந்சோண் மன்னன் 

௮௩௪ண ரடியார் சம்மைச செயதவிவ வபரா சுத்துக 

Gao 7 சன்னாற் போதா தென்னையுங கொல்ல வேண்டு 

மங்கல மழுவாற் கொல்கை வழக்குமன் றிதுவா மென்று 

செங்கையா லுடைவாள் வாஙஇிக கொடுச்சனா தீர்வு நோவரா 

வெந்தடிற் சுடர்வா ணீட்டும் வேந்தனை கோக கெட்டேன் 

அர்சமில் புகழா னன்புச் களவின்மை கண்டே னெனறு 

தர்தவாள் வாஙக மாட்டார் சன்னைசசான் நுறக்கு மென்று 

சிர்சையா லுணர்வுற் றஞ்சி வாஙஇனார் தீஙகு தீர்ப்பரா 

வாககய தொண்டா முன்பு மன்னனா தொழுது நின்றே 

ஈ௩ஙகெனை வாளி னாற்கொன் ஜென்பிழை சாகச மவணடி 

ஒஙகிய வுசவி செயயப் பெற்றன ஸணிவாபா லென்றே 

ஆஙகவ ௬வபபக கண்ட வெறிபசுசு ரகணுக் கஞ்சி 

வன்பெரு௩ களிறு பாகா மடியவு முடைவா ளைததக 

தென்பெரும பிழைபி னாலே யெனனையுங கொலலு மென்னும 

HOT ICT FOES SI FES நினை சசன னென்று கொண்டு 

முன்பென துயிசெ குச்து முடிப்பசே முடிவென் றெண்ணி 

புரிசசவர் கொடுகத வாளை யன்பாதங கழுததிந் பூட்டி. 

௮ரிர்திட லுற்ற போதி லரசனும பெரிமயா£ செய்கை 

இருந்தவா றிதுவென் கெட்ட னெனதெதிர் கடி.திர் சென்று 

பெருந்தடச் தோளாற் கூடிப் பிடிககசனன் வாளூங கையும 

வளவனார் விடாது பற்ற மாதவர் வருந்து கின்ற 
அளவிலாப் பரிவில் வஈத விடுக்கணை யகற்ற வேண்டிச 

(2௩) 

(௪௫) 

க ட ௦ ௦ | (௪௦) செனனி - சோழனே ! (௪௭) மாதகாம - யானை வருபரிசசாரா சாமும - 

(முனனேவரும (சச ஹுாகோல ராரகளூம, ஈடாஏ வாரும செறுத.தும பாசாசளும 

(௪௧) கனளைஎ கான துற சம எனற (வாகசாதிருககால) சகனலுயினாதசானே மாய்த 

துச்கொள்வா என fle



எறிபத்தநாயனூா் புராணம். ௧௨ 

களமணி களத்துச் செய்ய கண்ணுத லருளால் வாக்குச் 

இள ரொளி விசும்பின் மேல்வர் தெழுக்சது பலருங சேட்ப. (௪௭) 

தொழுக்தகை யன்பின் ம/ச்கார் தொண்டினை மண்மேற் காட்டச் 

செழுச்திரு மலசை யின்று சனெச்கரி Foss Sma 

கொழுந்சணி வேணிக் கூத்த சருளினாற் கூடிற் றென்று 

'கெமுரதது பாக ரோடு மியானைய மெழுநர்த சன்றே (௪௮) 

ஈரவே புட்டும வாள்விட் டெறிபததர் காமுமகத 

கேரியர் பெருமான முனமேல விழுக்தனா கிருபா கோனும 

போரவடி. வாளைப் போக வெறிர்தவர் கழலகள் பிபாற்றிப் 

பார்மிசைப் பணிர்கார விண்ணோர் பனிமலா மாரி தூர்தசார், (௪௯) 

இருவரு மெழுஈது வானி லெழுஈகமிப சொலியைப் போற்ற 

அருமறைப் பொருளா யுளளா ரணிகொள்பூங கூடை சன்னின் 

மருவிய பள்ளித தாம நிறைந்திட வருள மற்ற 

இருவருள கணடு வாழ்ந்து சிவகாமி யாரு நின்ரா (@o) 

மட்டவி ழலஙகல் வெனறி மன்னவ பெருமான் முன்னா 

உட்டரு களிப்பி னோடு முற௩டகிமி செழுந்த சொத்து 

மூட்டவெக கடஙகள் பாயாது முகிலென முழஙடப் பொஙகும் 

பட்டவாச சனச்சைக கொணடு பாகரு மணைய வந்தார். (௫௧) 

ஆனசாத கொண்டா குமபிட் டடியமேன் களிப்ப வித 

மானவெக களிற்றி னேறி மடஏழ்கசெழுஈ -ர௬ளு மென்ன 

மேன்மையப் பணிமமற் கொணடு வணஙதஇவென குடையி னீழல 

யானைமேல் கொடு செனரு ரிவுளிமேற் கொணடு வநதார் (௫௨) 

அர்கிலை யெழுந்த சேனை யாாகலி யேழு மொன்றாய் 

மன்னிய வொலியி னாப்ப மாணெலா மஇழ்க்து வாழ்சசப் 

பொன்னெடும் பொதுவி வாட னீடிய புனிசர் பொற்றாள் 

சென்னியிற் கொணடு சென்னி திருவளர் கோயில புசசான் (௫.௨) 

(௭) பரில்ல வகக அனபினால 2 opm 16M, toot! cats grog UU உண 

ஹுதல - திருமண கதையும், கிலநற நரா ஊாணையம உடைய Kadir, 

(௪௮) தொழுூம னை - யா௮ரும (பணப் டம தமையுடைய, (௮௯) ரவ. று ச 

லே, தேரியா பெருமான - சோமாஃஞட wubb YoY Form நாயனூா ருபா 
5 a G ' , . ட 6 - சோணை - புபழாசோழ நாயனாரும, (௫௭) மட்டு லம ௮லகால - தேடனாழுகும 

மலாமாலையைக aA gh, (Uf மலம ஈடஙசள பாயதது - (நாறபககஙு ௩ளிலும) 

f i a ன் * 7 Dem mous சொழடிய மக$ைபல்! wip > wt. (HL) Qeyetl ComodeccmD வசதா கதிரை 

Big எறிரமொணரி ௨௧௪ பமாசோராகாயனா... (௫௧) தோசலி Fp b Bw, 

பொத ல்ல ei ் yal 14 0671 FT ~ fer fot A Aft GOT ANG Ala Le BL. TT EP ,



42_4 திருத்தோண்டர் புராணம். 

தம்பிரான் பணிமேத் சொணடு வெகாசி யாருஞ் சார 

எம்பிரா னன்ப ரான வெறிபத்தர் தாமு மென்னே 

௮ம்பல கிறைந்சார் தொண்ட ரறிவதற் சரியா சென்று 

செம்பியன் பெருமை புன்னிச் திருப்பணி கோக்டச் சென்றா (௫௫) 

மற்றவ ரினைய தான வன்பெருர் தொணடு மணமேல் 

உற்றிடச் தடியார் முன்சென் றுதவியே நாளு காளு 

ஈற்றவச் கொள்கை தாஙக நலமிகு கயிலை வெற்பிற் 

கொற்றவர் சணததின் முன்னாய கோழமுதற் றலைமை பெற்ஞுா. (௫௫) 

ஆளுடைத் தொனாடர் செய்க வாணமையும் சம்மைச் கொல்ல 

லாளினைச் கொடுதது நின்ற வளவனார் பெருமை தானு 

காளுமற் றவர்ககு ஈல்கு ஈம்பர்சா மளக்கி லன்றி 

நீளூமிச் சொனடி னீர்மை நினைக்கலொ ரளக்க வலலார் (௫௬) 

தேனாருஈ சணபூ௩ கொன்றைச செஞ்சடை யவாபொற ருளில 

ஆனாச காக லன்ப ரெறிப,ச,த ரடிகள் சூடி. 

லவானாளுக சேவர் போற்று மன்றுளா நீறு மீபாற்றும 

ஏனாதி நாசா செயத திருசதொழி லியமப லுற்றறேன (௫௭) 

எற்பத்ததாயர்புரா ன ழற்றழ்று, 

ஆ. இருவிரு௪,௧ம - ௬௦௭ 

ழொ 

சோழசாஜாககளுக்குரிய இசாஜதானிகள் 8ஈசனுள் ஒன்றாகிய ௫ 
ஆரிலே, திருவானிலை என்னுச் திருககோயிலிலே வீற்றிருககருளும பசுபதிச 
ச.ரப் பெருமானார் பாதசாமரைகளை மறவாச சிரதையரும, சிவனடியார்க 
ளுக்குத் தீஙகிழைககும சீயர்களை வெட்டி ஒ.நிச்ச மழுப்படையைத தாக 
சப் பெற்றவரும ஆகிய எறிபத்த மாயனார் என்பவா ஒருவா இருகதரா 
௮வர் காலத்திலே, ஓர் காள் சிவசாமியாணடா என்பவர் வழகசப்படி GH Soo 
வனத்துககுச் சென்று, பூககளைக கொய்து, பூககூடையை நிறைச்த, அழ 
இயகையில தண்டை ஏச்தி, ஆனிலை அடி.களார்க்குத திருப்பளளித் காமங் 
கட்டிச சாத்த விரைவாக நடஈது கொணடி ருககையில், அகர் மன்னவரா 
கிய புகழ்சசோழ காயனார் பட்டவர்தசன யானையானது வம! முன்னா 
ளிலே, காவேரியில் கூழடிப் பாகர்களுடன் விரைவாக ஈடந்து, தனக்கு 
முன்னேபோகும சிவகாமியாணடாரைப் பின்தொடர்ந்து ஒடி, ௮வா தண 
டில தூஙகும் பூக்கூடையைப் பிடித்துப் பறித்துச் சிந்தியது. அதைச் 
கண்ட பாகர்கள் யானையை விரைவாக ௩டசஇஇச்கொணடு போனாகள். இவ 
சாமியாண்டார் சினஈது வேழதகைச தணடினால் அடிக்க, அதற்குப் பின் 
செல்ல) வயோதிகச் தன்மையால் கால்தவறிச் இழேவிழுநர்து, கைகளைச் 
தரசையிலேமோகது, எழுந்து கின்று, சொல்லுதற்கரிய துச்சகங கொண்டு 
“பெருமானே ! தேவரீர் இருமுடியில் ஏறும மலரை யானையா சிரதுவத! 
சிவதா ! சிவசா!!'' என்று வருந்தினார். ௮தைக்கேட்டுக்கொணடு எ திரேவந்த 
எறிபத்சகாயனார் மிகச்சோபித்துச் சவசாமயாணடாரைக்சணடு அன்புடன்



எறிபத்தநாயனார் புராணம். 42.6 

பணிந்து : உமக்கு இடையூறு செய்த யானை எககுற்றது '' என்று வினவ ) 
௮வ்வன்பர் “ சவெபிரானுக்குச சாகச யான்கொணடுவந்ச பூச்களைச்சிந்த, 
இவ்வீ திவழியாசலே பொயிருச்ச்றஅ '” என்றார். உடனே காயனார் 
பெருமான் விசைஈது ஐடி யானையைககிட்டி, மழுவை வீச, அசன்மீ துபாய, 
கரியுஞ் றி அடியவர்மேல இருமபியது அனபுருவாய நாயனார் சிறிதும் 
அஞ்சாது அசதியின் துதகசையைத துணிசதாா. கருமலைபோன்ற கஜ 
மானது கதறிக சீமிழலீடநது புணடது பின்னா பெரியவா தந்தியின 
மருங்கு வரச குததககோறகாராகள மூவரையும,; ௮௪ன மீமலேறிவகச பாகா 
கள் இருவரையும சஙகரிதது நினா 

மழுவினால வெட்டுப்பட்டவர்கள் ஒழிய மற்றையோர்கள வேகமாக 
pes புகழ்சசசோபூ காயனூா அ௮ரணமனை லாயிற்காபபோகளைக் சுண்டு 

₹ பட்டவர்சசன சதையும், சிலபாகர்களையும் சிலா கொன்று விட்டராகள் ) 
இசை இறைவனுககுச சீக்கிரம தெரியப்படுத்துஙகள்!” என்று சொல்ல) wu 
பொழுதே HUNG OH HUF YES 4 dad) ants ar சோழர்பெரு 

மான் ௨டவைமீபாற் சீறி, கோபிதது, ஒருகு திரையின் மீமலேறி, நாலவகைச் 
சேனைகளோடு களிஐ இறாகஇடசதை அடைந்து, “பட்டகது யானையைப் 
படச௪ செயதுவா யாவர் ”' எனன ; அுகருக௪ பாசாசகள ௮ரசரை Morne 
பரசினைத சாஙகதிககொண்டு %) 5 40 DS) am make சயானையைக கொன்றவா” 
என்று கூறினூாகள் புகழ்சம்சாட. சாயனார் * இவா சிவன டியாராயிருதத 
லால பட்ட வாசசன ॥ பிழை செயகால முன றி அசனைககொலலரா"" என்று 
கருதி சஞ்சேனைகளை எலலாம கிறுதஇ, கு.கிரையை விட்டிறஙதஇ 4 Bas 
மெயத்சவா யானைககெ தஇிமீர சென றே பாது, ௮சனால இலருககு ஒரு திங்கும் 
கேரிடாமலிருககுமபமு. யான்பூ£வத்தில என்ன புணணியஞ செய்கனனோ? 
இவவடியவா இவவளவு கோபங்சொள்ள என்ன பிழை Cate gn’ 

TH அஞசி, காயனா முன்னே செனற தொழுது *யானையைக கொன்ற 

வர் சேவரீர் என கான அறியேன , மான் கேட்டது ஒன்று) அது கிற்க, இக் 

தசகளிற செய்த பிழைககாக இதனைப பாகரோடு சஙகரிததது போதுமா” 
சொல்லும்” எனறு கேட்டா அசறகு மாயனா நடகச சமாசாரஙகளைக் 
கூறினா சோழாபெருமான அன்பிற் சறகத பெரியவரை வணஙஇ 4: திவ 
னடியாருககுச செய்சு அபராசகதுககு யானையையும, பாசர்களையும் கொன் 

றது போதாது ) எனனையு கொலல வேணடும; சேவர் ருடைய மஙகல மழு 
வால என்னைககொலலுசல முறைமையலல”' என்று மொழிஈது, சம்உடை 
வாள எடுசன “ இதனால எனனைக் கொன் ஐருளும ” coro கொடுத்தரா 
அசைக்கண்ட எறிபத,ச காயனூ அரசரின் ௮னபின் பெருமையைக் ௧௫.௫ 
வியகத, சிறிதுகேரு௦ சாழ்தது, வாளாயுதசுசைவாககாவிட்டால, சீற்கொலை 
செய்து கொள்வாரா எனறு கினைதது, அசை வாஙககனஞா உடனே புகழ்ச 

சோழகாயனா எறிபகசரைச தொழுது 4: இப்பெரியவர் அடியேனைக 

கொன்று என்குறற, தசை யொழிககும பேறைப்பெற்றேன் '' என்று மன 

ம௫இழ்ந்துரைதகா அ௮அுமகேேட்ட அன்பா “யானையும், பாகர்களும் இறந்த 

தைச் குறிததுச் சிறிதம துயா ௨௫௮) தன்னையு௩ கொலலுமபடி கெட் 
கும் இவருக்கு த இங்கு நினைத்தனனே?”? என்று நினைத்த, “முதலிலே என் 

ரைப் போசகிக்கொள்வகே முறை” என்று சீர்மானித2, அசசர் ௮ளி 
தீச வாளை தஙகழுச்திலே பூட்டி ௮௮க்கத் தகொடஙஇனார். அசைக்சண்ட 

௮சசர் கெட்டேன ! கெட்டேன் !! என்று வாளையங கையையும் பிடித்துக் 
கொண்டார் செயற்கருஞ் செய்கையைச் செய்யத்துணிந்த மாயனார். தங்க 

ரச்சு முற்றுப்பெறாசசைச் குறிதது வருந்தி கின்றார்.



கள் திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮துகாலை, அன்பின் பெருசகால இருவாகளுககும நோந்த இடுச்கணை 
மாற்ற இறையருளால அன்பிற் சிறகதவாகளே ! உஙகள் திருத்தொண் 
டீன் பெருமைகளை உலகத்தவாககுக காட்டி, அவர்களையும் ஆட்கொள்வான் 
பட்டசது யானை புட்பஙகளைச சிெதும்படி சிவபிரான் இருவருள் செய் 
தார்?” என்னும அசரீரி வாக்கு ஆகாயததில எழுஈசது எழுஈகதும, யானை 
பாகாசளோடு எழுந்தது எறிபததமாயனூ வாளை விடுத வளவாகோனை 

வணஈ௩தினா அரசரும வாளைஎறிகது எறிபதத காயனாரைமப் பணிந்தா£ 
சேெவாகள பூமாரி பொழிஈதராகள பினனா இரு அடியவாகளும அசரீரி 
யைத துதிசெயசாகள சிவனருளாவ பூங்கடையில பூககள் நிறைய, சிவ 
காமியாணடாரும ஆனநச வாரிதஇியிற் நிளைத,சனா 

பாகர்கள் பட்டவாதசன சதை அன்பின் உருவாக விளஙகும அரசா 

முூனனே ஈட, இிக்கொணடு வநதராகள எறிபதத நாயஞா புகழ்ச்சோழ 
காயனாரைக குமபிடடு “* அடிமீயன் மகிழ இலவவெஙகஸிற்றின்மிது ஏறிச் 

செலலும” எனன; சோழரும நாயனாரைவண௩௫, யானைமேல ஏறிச சேனை 
களோடு ௮ரமனையை அடைகதார். கவகாமயாணடார் பூஙகூடையை எடுத் 
துக்கொணடு கவபிரானுககுக திருமாலை கட்டிச சாசதச சென்றார் பதி 
புண்ணியசதின் பயனாக விளஙகும எறிபச சதகாயனூா 559530 grew col. 

ஒருசிறிதும் வழாத நடத் திககொணடிருகது, சிங்காரவேவேலரை மீனற சவ 

பெருமான எழுக. ருளிபுள்ள இருசகைலையில ச௪லகணஙகளுககுத "தலைவ 
சாயிஷா 

9090 உட 

ர ௫ . ர 4 , 

எனாதிநாத BTL) 117 owt LD. 

a Kk 

your ten Qunardenrcn Guns Ya wots so 

தண்டரள வெண்கவிகைத தராவளவா சோணுட்டில் 
‘ud 1? red 

வண்டமை பூஞ்சோலை வ்யனமருசக் 'சண்பணைகுழ்ச 

செண்டிசையு மேறிய£ ரெயின்மாூ தூ ரெயினனூ£ (௧) 

மிவழக கருமபினொடு மெனகருமபு தண்டயலிற் 

PES க இர்சசாலி காமீனாஙகுஈஉ சன்மையதாய 

வாழச் குடிசமை௧த மனனியலப பொற்ப தியில 

ஈழச் குலசசானரு மேனாதி நாகனா (௨) 

தொன்மைத் தஇிரு£ற்றுக சொணடின வழிபாட்டி. 4 

னன்மைக்க ணின்ற நலமென்றுக குன்றாதார் 
ad 

மன்னர்ககு வெனறி வடி.வாட் படைபயிந்றுந் 

தன்மைச தொழிலவிஞ்சை யிற்றலைமை சார்க்துள்ளார் (௩) 

(4) புண்டரிகம்- புலி (சொடியை,) ௪ண உ மவண்கள் பை- satire Bo Linge 

இ.ப முலளளிய et ee பய், விளீலா - G TH pil ரய (« ) ய wl ip t HO Ly - 

நாணு பரும்பு, (௬) எரசூரையி a pom bulGor,



எனாதிநாதநாயஞார் புராணம். ௧௨௭ 

வாளின் படைபயிந்றி வரச வளமெல்லா 

நாளும் பெருவிருப்பா னண்ணுஈ கடப்பாட்டிரற் 

ளு சடமுடியுங் காணாசதார் தம்மையுந்தொண் 

டாளும பெருமா னடித்சொண்டர்க காககுவரா (௪) 

ஈள்ளாா சளும்போற்று ஈன்மைச துதையின்கண் 

எள்ளாத செய்கை யியல்பி னொழகுகாட் 

டள்ளாச ௪௩௧ டொழிலுரிமைச srs Ger 

உள்ளானஇி.௬7 னென்பா னுளனானான் (௫) 

மற்றவனுங கொற்ற வடிவாட் படைச்சொழிலகள் 

கற்றவர்க டன்னிர் கடக் அளளா ரிலலையெனும 

பெற்றிமையான் மாநிலகது ம/கக பெரும/தம்வக் 

அத்றுலகிற் றன்னையே சால மதிததுள்ளான (௬) 

தானாள் விருச்திகெடசு சஙகள்குலச சாயததின் 

அனாத செயசொழிலா மாசிரியக சன்மைவள 

மிமனாளுக கானநறைஈது மற்றலாகமிக மமம்படலால 

வனாஇ காதாதிறக மசலா விசலபுரிக்தான் (er) 

உதிரோ னெழமழு௩கிக காலசாயுங காலை 

௦ இபோ லழிசத பொரு மற்றவனுஞ சுற்றப 

தியோ ர௬ுடன்கூடப் பணணியவர் மேத்சென் 

றெதிர்போர் விளைப்பகற்கே யெணணித அுணிநக்தெழுகசான் (௮) 

சோள்கொண்ட வலலாணமைச சுற்றச தொடு தணையாங 

கோள்கொண்ட போமள்ளர் கூட்டச் சொடுஞ்சென்று 

வாள்கொண்ட. தாயம வலியாசே கொள்வசென 

மூள்சன்ற செற்றக் சான் முன்கடையி னின்றழைதான் (௯) 

வெங்கட் புலிஇடர்ச வெம்மூழையிற் சென்றழைககும் 
பைஙகட் குறுஈரியே போல்வான் படைகொணடு 

(௯) பாகு௩தரா சமமையும - மாம வ்ஷணுசசளையும, (௫) ஈளளா£சகளும - பசை 

வாகளும தாயததின உள்ளான ஞாதிசள மாபில கோன ரினவனாகிய, (௬) சொற்ற - 

வெறரியினைய/டைய, ஈடக துளளரா - மேமபடடவாசன, பெருமிதம வந்து உறறு - 

இறுமாபபடைகது (௭) கானாள வருசசிரொட - தானரொயயும பவேனோபாயம செடும 

படி. ஆனாத - சழையாக, ஏலா இகல - நீதியலலாபபகை (௮) கால சாயும - இரு 

ளடைசின ற, (௯) துணையாம-(கன2:௪) ௨ தலயாச வரும, கோளமிகாண்டசுமொளசை 

யுடைய , வலிமையுடைய. போ£மளளா -ய.59 ௨ாஎளின. வாள்சொணட தாயம - 

வாள லிததையால (காம 2} BBL! ah af (சம) உரினமயை, முனகடையில - சலைவாயிலில, 

(6) முழையில - குகையில,



௧௨௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொக்ிப் புறஞ்சுழ்ச்து போர்குறித் து கேர்கின்றே 

ய௩கட் கடைநின் நழைசதா னொலிகேளா (௧௦) 

ஆர்கொல் பொரவழைச்சா ரென்றரியேந் றிற்ெர்ஈது 
சேர்வு பெறக்சசற் செறிந்தவுடை மேல்வீச்இி 

வார்கழலுங் கட்டி வடிவாட் பலசைகொடு 

போர்மூனையி லேனாதி சாசர் புறப்பட்டார் (௧௧) 

புறப்பட்ட போதின்கட் போர் சசொழிலகள் சற்கும் 

விறத்பெருஞ்சர்ச் சாளையர்கள் வேறிடச்தி Perc i 

மறப்படைவாட் சுற்றச்சார் கேட்டோடி வந்து 

செறற்கரும்போ வீரர்ச் இருமருஙகுஞ் சேர்ந்தார்கள் (௧௨) 
4 

வந்தழைத்ச மாற்றான் வயப்புலிப்போச சன்னார்முன் 

னக்சமது வாட்பயிற்று நற்ராயங கொள்ளுஙகால் ட) 

இர்சவெளி மேற்சை வதச்திருவேம் பொருபடையுஞ் 

சந்இத் சமர்விளைசசாற் சாயாசார் கொள்வதென (௧௩) 

என்றுபகைச் சோனுரைப்ப வேனாதி காதத 

நன்றனக்கு வேண்டுமே னண்ணுவனென் அுண்ம௫ழ்க்து 
சென்றவன்முன் சொன்ன செருச்சளத்துப் போர்குறிப்பக 

கன்றி யிருபடையுங கைவ்குதது நேர்மலைவார் (௧௪) 

வேறு 

மேக வொழுககுகண முன்கொடு மின்னிசை தம்மிடை யேகொடு 

மாக மரு இனு மண்ணினும் வவலுரு மேறெதிர் செல்வன 

வாக நெடும்பல கைக்குல மாள்வினை வலாளுடை யாடவர் 

காக மிடைச்ச களதஇிரு கைகளின வந்து கலந்தனர். (௧௫) 

கால்கழல கட்டிய மள்ளாகள் கைகளின் மெய்க எடகூய 

வாளொளி வட்ட மூனைச்திட வந்திரு கைகளின் முந்தினா 

(௮) சொல் - பயம, பெரா dh BOR lo FU), விமிஏற ரில திளாகத - fh GON Fit 

சதசைபபோலா ா-௫தது எடுத்த சொவுபெற எல Ordos ton Con Sae- 

உறுதியாசப் பொருகச சசசோடு சோகத உடையை மேலே சட்டி, (௧௩) சாயாதா - 

தோல்லியடையாதவாசள, (2௪) கனறி- சோபிசுது சைவகுகது - அணிவருதது 

கேர்மலைவரா - எதிக துப போசெயவா ராயினா (௧௫) வல்௨ ௬ம ஏறு - வலிய இழி. 

யேறுகள், ஒழுஙகுகள்- கூடடங்களை, மினரிரை - மினனலின வறிசைசளை, மாகசமருவ 

இி.னும - தகாயகதிஓும எதி செலவனவாச : எதிரோ போவதைபபோல, ஆடவா 

செலவனவாகச் சலநதனா என இயைபும, 6 டாள் மேசச் கூடடகங்களாரகவும, 

வாளாயு தங்கள மினனலாசவும, வீராகளினள 5 1 சசொலகள் இமசளரசவும உவமிசகப 

பட்டன,



எனாதிநாதகாயனார் புராணம். ௧௨௯ 

வேலொடு வேலெதிர் நீள்௨ன மேவிய பாதலம் விட்டுயர் 

ஞாலமு றும்பணி வீசர்ச ணாநிமிர் இன்றன வொத்தன. (௧௬) 

வெங்கண் விறற்டிலை வீரர்கள் வேறிரு கையினு நேர்பவர் 

தங்கள் சிலைச்குல முந்தின தாவில் சரங்க ணெருங்குவ 

பொங்கு சினத்தெரி யிற்புகை போகு கொடிச்சள் வளைத்தெதிர் 

செங்கண் விழிச்சனல் சிர்திய ற பொறிச்செல வொச் சன. (௧௪) 

வாளொடு நீள்கை துடி.த், சன மார்பொடு வேல்கள் குளித்தன 
தோளொடு வாளி நிலச்சன தோலொடு தோல்க டகைந்தன. 

சாளொடு வார்கழ லிற்றன தாரொடு சகுழ்சிர மற்றன 

நாளொடு £றி மலைப்பவா நாடிய போர்செய் களத்தினில் (௪௮) 

குருதியி னதிகள் பரர்தன குறையுட லொழுட யலைந்தன 

பொருபடை யறுதுணி சிந்தின புடைசொரி குடருடல் பம்பின 

வெருவர வெருவை நெருஙகன விசியறு துடிகள் புரண்டன 

இருபடை தனினு மெதிர்ச்சவ ெ.திரெதி ரமர்செய் பறந்தலை (௧௯) 

நீளிடை முடு9 ஈடர்தெிர் நேறிரு வரிலொரு வன்௫ொடர் 
தாளிரு சொடையற முன்பெயர் சாரிகை முறைமை தடிர்சனன் 

வாளொடு விழுமுடல் வென்றவன் மார்பிடை யறமு னெறிக்திட 

ஆளியி னவனு மதிர்தன னாபினர் பலருள ரெஙகணும் (௨௦) 

(௧௬) மெயகளஅ௮டககிய - உடமபுசளை மறைசதுளள வாள ஒளி வடடம 

முளைததிட - மிகுநதஒளியுடைய கேடகஙகள சுழல, பணிவீராகள - நாசாரதாககள். 

காகிமினெறன ஒகதன - நாககளை எதிரநீடடுதஓுசகு ஒபபாயிருககன. (4௭) வேறு 

இருகையிலனும கோபவா தஙசள - கவெவவேருய இருமருககும எதாததுப போபுரி 

ளெறவாகளுடைய. சிலைசலம உரதின - ல்லகூடடததினினறும புயபபடட, தாவீல் 

சரஉ௨கள நெருககுவ - கெடுதலிலலாத அமபுசள நெருககுவன, பொக்கு சினதது 

எரியில - (௮வாகள) உளளிருகது எழுமசோபமாகய கதெருபபினினறும, புகைபோத 

கொடிகள் வளைதறு - புகையாக௪ செல்லும இரேகைகளினால வளைகசபபடமி, (எழும 

பிய கொடிபோல நீண்டபுகைகள சுறறி.) எதி செமாண விழிகனல சிநதிய-௪ திரெ.தி 

ராகச் 9வஈதகணகளினினறும ௨ததத கோபாசூனி சிநதிய, சீறுபொறி செலஓததன- 

கொடியபொறிகள விழுவதை ஒததிருக்சகன. (௧௮) ர௬ுளிகததன பாயகதன (முழு ) 

தோளொடு வாளி கிலகதன - (ற கக) சோளகளோடு அமபுசள தரையில வீழுநது 

ெந்தன. தோலொடு - கேடககளோமி தகைககன - கெருககன, கரளொடு CD 

மலைபபவா - தம வாழகாளோடு சோபித.து யுதசஞ்செயபவாகள (௧௯) பொருபடை 

அறு துணி - யுததஞ்செய்கற சேனைகள (உடலில) அ௮றறதுணடுகள், பமபின - 

நிறைத்து இடக்தன, வெரு வர எருவை-௮௪சம உணடாக சழுகுகள, வீசிலுறு அடி. 

கள் - வார்௮றுக்த உடுககைகள், பறஈதலை - போககளததில, (௨௰) ரீளஇடை - 

கெடுக் தாரம, முனபெயா - முனனே செலனெத. 
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௧௩ம் திருத்தோண்டர் புராணம். 

கூர்முனை யயில்கொடு முட்டினர் கூடிமு னுருவிய தட்டுட 

னேரு ச முருவ வுரப்புட னேர்பட வெதிசெதிர் குத்தினர் 

ஆருயிர் கழியவு நிற்பவ ராண்மையி லிருவரு மொச்சமை 

போர்டு படைகொ டஎப்பவர் போல்பவ ரளவிலர் பட்டனர் (௨௧) 

பொற்சிலை வளைய வெகிர்ந்தவர் புற்றா வனைய ச.ரம்பட 

விற்படை துணியவு கின்றிலர் வெற்றிகொள் சுரிகை வ௮ழஙனெர் 

மூற்றிய பெருவள ஸின் றியு முற்படு கொடைநிலை நின் நிட 

உற்றன வுசவிய பண்பின ரொத்தன ருளர்சில சண்டர்கள். (௨௨) 

அடன்முனை மறவர் மடிந்தல ரலாமுக முயிருள வென்றுறு 

படர்சிறை சுலவு கருஙகொடி. படர்வன சுழலவன அன்றலில் 

விடுசுடர் விழிக ளிரும்புசெய் வினைஞர்ச முலையின் முகம்பொதி 

புடைமிடை கரியிடை தஙகய புகைவிடு தழலை Hans sor (௨௩) 

இண்படை வயவர் பிணம்படு செஙகள மதணனிடை முன்௫ிலா 

புண்படு வழிசொரி யுஙகுடர் பொடிய கழுகு பருச்தொடு 

கொண்டெழு பொழுதினு முன்செயல குன்றுத லிலர்சலை நின்றனர் 

விண்படர் கொடி.விடு பண்பயில விஞ்சையா குமாரை வெனறனா (௨௪) 

வேறு 

இம்முனைய வெமபோரி லிருபடையின வாளவீரா 

வெம்முனையின் வீடியபின் வீடாது ம/சசொழிர்ச 

தம்முடைய பல்படைஞா பினனாகச் தாமுன்பு 
தெம்முனையி லேனாதி காதர் செயிர்ததெழுகதார் (௨௫) 

வெஞ்சினவாட் டீயுமிழ வீரக கழல் கலிப்ப 

நஞ்சணிகண் டர்ச்சன்பா தாமெதிர்ந்த ஞாட்பின்சண் 
ee ce te யெ மகவை வைல. அக ~~ (ea) அயில - வேலாயதம. சுடமிடன - கேட சததோடு, நோ ௨உரம உருவ 

உரபபுடன - கோக மாரபில ௨ருவுமபடி உறுதியாச, குததினா - குகததககொண்ட 

வாகளாய, அடு - கொலஇம (௨௨) சுரிகை வழவகினா - உடைவாளை (பாணங்க 

ளூககு எதிராக) பிரயோக சான. இனறியம - இலலாமல ஒழிஈதசாலக ம. முற் 

படு - முனனே செயத. உறறன ௨ தவியபண்பினா - இயன றபொருளகளை (இரபபார 

கடகுக) கொடுககும ஈசை௰குண மூடையவாகளை, ஈஎணடாகள-படை வீராகள், (2m) 

அடல்முனை - போரமுசததில, மறவா - வீராகள, படாசிறை சுலவுகருமகொடி - பட 

ரநத ஏறனை.புடைகதாயா சூழகனற காகங்கள், படாவன சுழலவன gar pele - 

இட்டுவனவாயம, சூழவனவாயம Cena Sa» sore இருமபு செய வினைஞாதம - 

கொல்லாகளது உலையின முகம பொதி புடை மிடை கரி இடை - உலைமுகததில 

போடடுள்ள சூழகது கெருஙகய கரியின மததியிலகககய, விழிமள அிகொாததன என 

இயையும, (௨௪) முனசெயல - முனனிருந்த தைரியததினும, பிறவீரச செயல்களி 

னும, கொடி - காற்றுடிபபடடம, (௨௫) வீடியபின - இறநதபினபு செயித்து - 

சோபித்து. (௨௬) ஞாடபினகண - போரினிடத்து, வேலுழவா - வேலவீராகள், உர 

(மம் - மாரபையம்,



எனாதிநாதநாயனார் புராணம். ௧௩௧ 

எஞ்சியெதிர் நின்ற விசன் முனையில் வேலுழவர் 
தஞ்டிரமுக் சோளுரமுரக் தாளும் Sys gels art (௨௪) 

தலைப்பட்டா செல்லாரு௩சணிவீரர் வாளிற் 
கொலைப்பட்டார் முட்டாதார் சொல்கஎத்தை விட்டு 
நிலைப்பட்ட மெய்யுணர்வு நேர்பட்ட போதில் 
அலைப்பட்ட வார்வழுதந் குற்றம்போ லாயிஞர் (௨௪) 

இக்நிலைய வெஙகள*்தி லேற்றழிந்த மானத்தாத் 
ஐன்னுடைய பல்படைஞூர் மீண்டார் சமைக்கொண்டு 
மின்னொளிவாள் வீ? விறல்வீரர் வெம்புலியே 
றன்னவர்தம் முன்சென் றஇருர னளோடர்ந்தான் (௨௮) 

மற்றவர்தஞ் செய்சை வடிவா ளசொளிகாணச ' 
சுற்றிவரும் வட்டணையிற் ரோன்றா வகைசலந்து 
பற்றியடர்ச் கும்பொழுஇிற் ருனும் படைபிழைக்துப் 
பொற்றடர்தோள் வீரர்ச் குடைக்து புறட்டான் (௨௯) 

போன வதிசூரன் போரி லவர்ச்கழிர்த 

மானமிக மீது... மண்படுவான் கண்படான் 
ஆனசெய லோரிரவுஞ் சக்திக் தலமருவான் 
ஈனமிகு வஞ்சனையால் வெலவனென வெண்ணினான் (௩௦) 

சேட்டாருங் கஙகுல் புலாசாலைச் சீயோனு 

நாட்டாரைச் கொல்லாசே நாமிருவேம் வேறிடத்து 

வாட்டாயங கொள்போர் மலைக்க வருகவென த் 

சகோட்டார்பூர் தாராரச்குச் சொல்லிச் செலவிட்டான். (௩௧) 

இவ்வா கேட்டலுமே யேனாதி காதனூா 

அவ்வாறு செய்த லழக செனவமைந்து 

கைவா எமர்விளைக்கத் சான்கருது மசகளத்தில 

வெவ்வா ஞரவோன் வருகவென மேற்கொள்வார் (௩௨) 
சுற்றத்தார் யாரு மறியா லகைசுடர்வாள 

பொற்பலகை யுக்தாமே சொணடு புறமயபோக்து 

(௨௭) மூடடாதாா - எதிரசகாதவாசள மெயயணாவு - உண்மைபபொருளை 
யுணருமுணாவு. தாவமுதல குறமம - ராமம, வெருளி, மயககம எனபன, மெய 

யணாசசி ௮டைஈகா£ மாட்டுக காமவெருளி மயசகககள நிலலா தொழியுமாறுபோல, 
எனாதிகாதனாககு மூனனேஎதிாதது சிலலாதொழிகசார எனபா£ 4 மெய்யுணாவு133 
ஆயினா'' எனரா, (௬௦) மணபடுவான கணபடான - தரையில படுக _துள்ளவன தூது 
காதவனாய, ௮லமருவான-மனமவருஈ_துனெ ௰வன, (௬௧) சேட்டாருககஙகுல-ரீண்ட 

இராககாலம, தோடு தா பூம தாராரககு-இதழ்களுடைய பூமாலையை யணிகத ஏனாதி 
நாதனார்க்கு. (௬௬) பொனபலகையம - ௮ழூய சேடகத்தையும,



௧௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மறந்றவன்முன் சொல்லி வரச்குறிச்ச வச்களத்தே 

பற்றலனை முூன்வரவு பார்த் த.த் சனிநின்ளூர். (௩௩) 

தீங்கு குறி.க்சழை,ச்ச தீயோன் நிரு£ீறு 
தாக்கிய நெற்றியினார் தங்களையே யெவ்விடத்தும் 

ஆங்கவருந் தீஙகிழையா ரென்ப தறிந்தானாய்ப் 

பரங்கஇற் றிரு$.று பண்டு பயிலாதான். (௩௪) 

வெண்ணீறு கெற்றி விரவப் புறம்பூசி 

யுண்ணெஞ்டுல் வஞ்சச் கறுப்பு முூடன்கொண்டு 

வண்ணச் சுடர்வாண் மணிப்பலசை சைக்சொண்டு 

புண்ணியப்போர் வீரர்ச்குச் சொன்னவி டம்புகுர்தான் (௩௫) 

வென்றி மடங்கல் விடக்குவா முன்பார்ச்.து 
நின்றாற்போ னின்ளார் நிலைகண்டு சன்னெற்றி 

சென்று இடைப்பளவுக் திண்பலகை யான்மறைத்து 

முன்றனிலவீ ரர்ககெதிசே மூண்டான் மறம்பூண்டான் (௩௪) 

அடல்விடையே றென்ன வடர்த்தவனைக் கொல்லு 

மிடைதெரிர்து தாள்பெயர்க்கு மேனா காதர் 

புடைபெயர்ச்த மாற்றான் பலகைபுறம் போக்கக் 

கடையவன்ற னெற்றியின்மேல் வெண்ணீறு தாஙகண்டார். (௩.௪) 

கண்டபொழு சேகெட்டேன் முன்பிலவர்மேற் காணாத 

வெண்டிருநீற் றின்பொலிவு மேற்கண்டேன் வேறினியென் 

௮ண்டர்பிரான் €ரடியா ராயினா ரென்றுமனங் 

கொண்டிவர்தங் கொள்கைச் குறிவழிரிற் பேனென்று (௩௮) 

கைவா ஞடன்பலகை நீக்கச் கருதியது 

செய்யார் சிசாயுசரைசக் சொன்றா ரெனுக் மை 

யெய்சாமை வேண்டு”மிவர்ச்கென் றிரும்பலகை 

கெய்வா ஞடனடர்,ச்து கேர்வார்போ வேர்கின்றுர் (௩.௯) 

௮ச்கின்ற தொண்டர் இருவுள்ள மாரறிவார் 

முன்னின்ற பாதகனுக் தன்கருத்தே முற்றுவித்தான் 
இக்கின் ற தன்மை யறிவா ரிவர்க்கருள 

மின்னின்ற செஞ்சடையார் தாமே வெளிகின்ரூர் (௪௰) 

மற்றினிராம் போற்றுவசென் வானோர் பிரானருளைப் 

ப.ந்றலர் தம. COBAIN பாச 0m 8 5 Gall 
    

  

  மசக்கை வு 

(௬௬) மடஙகல - Aas gy. வீடககு வர - மாமிசவுணவுக்குரிய மிருகம் வரு 

தலை, (விடக்கு - தகுபெயா,) இடைபபளவும - இட்டி எதிர்ககும வரைககும,



ஏனாதிகாதகாயனார் புராணம். ௧௩௩ 

ய.நறவசை யென்று முடன்பிரியா வன்பருளிப் 

பொற்றொடியாள் பாசனார் பொன்னம் பலமணைச்தார். (சக) 

தம்பெருமான் சாதத் திருநீற்றுச் சார்புடைய 

எம்பெருமா னேனாட நாதர் கழலிறைஞ? 

யும்பர்பிரான் காளத்தி யுத்தமர்ச்குச் கண்ணப்பு 

ஈம்பெருமான் செய் சபணி நார்தெரிக்த வாறுரைப்பாம் (௪௨) 

ஏனைதிநாதநாயஜரீபுசாண ழம்றிற்று. 
ஆ திருவிருத்தம் - ௬௪௯. 

—oOpetoo~ 

சோழசாட்டிலே, எயினனூரிலே, சான்றார் குலகதிலே தோன்றின 
வரும், விபூதியினிடததுப் போன்பு வாய்ந்தவரும், அசசர்களுக்கு வாள் 
வித்தை பயிற்றி, ௮சனால கிடைச்ச பொருள்களைச் சவெனடியார்களுக்குக் 
கொடுத்து வர்தவரும ஆகிய ஏனாதிராதமாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருர் 

தார். அவர்காலசதிலே அ.திசூரனென்னும் ஓர் வாள்வீரனும் வாள் 

விச்சை பயிற்றிச Ns Has sro BAO சாளுககுகாள் சனகச்கு வருவாய் 
குறைதலையும், ஏனா இிராசனார்க்கு வளர் சலையஙகணடு, அழுச்சாறடைந து, 

ர்மாள் தன் மாணாக்கர்களும், சுற்றதிதவர்களும, மற்றவர்களும் சூழச் 
சென்று, சான்றார் குலசகொண்டாபெருமான் இல்லத்தின் தலைவாயிலில் 

நின்று அவரை யுத்தச்திற்த அழைச்சான். அவன் அழைக்சலைச்சேட்ட 
அடியவர் யு. தகோலக்தாகூப் புறப்பட, அவர்மாணவர்களும், ஊரவர்களும், 
பந்துக்களும் யுத்தாயுதஙகளை ச் தாயகிச்கொண்டு அவசைச் சூழ்ர்தகொண் 
டார்கள். ௮.இ.சூரன் நாயனாரைப்பார்ச்து “* இந்தவெளிமி3லே ஈமது சேனை 
களை ௮ணிவகுத்.து ௮மாசெய்வோம்; பேராமுூனையில வெற்றியடை பவர் 
எவசோ அ௮வசே வாள்விச்தை கற்பிககும உரிமைடயடையவர் ””? என்ன, உத் 
தம காயனாரும் உடன்பட்டார் உடனே இருவர் 2சனைவீரர்களுவ கலந்து 

அவ்வெளியிலே போர்புரிர்தார்கள். இறு இிபில ஏனா தகாதநாயனாருக்கு ௮த 
சூரன்தோற்று, எஞூய சேனைகளோடு புறமுதுகிட்டு தடிப்போனான். 

தடிய ௮.திகுரன் ௮ன்றிரவுமுழுதும் தூக்சமின்றிச் துசசசாகரத்தில் 
தோய்க்து, ஏனாதி நாசனாரை வஞ்சனை வழியிற் கொல்லச்கருதி, விடியற் 
காலத்திலே, “ஈமச்காக வூரவர்களை யழைசத்துச்கொல்லாமல், நாமிருவரும் 
வேறரோரிடத்தில் போர்செய்வோம் வாரும”? என்று நாயனார்ச்குச் தெரிவிக் 
கும்படி ஒருவனை அனுப்பினான் அதற்கு நாயனார் உடனபட்டு, வாளையும், 
சேடகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒருவருக்தந்தெரியாமல், அதிசூரன் 
குறித்த களத்தில்போய், அவனை எ.திர்2காகக நின்றா. என்றும் வெண் 
ணீறணியாத அதிசூரன், இருநீறு தரி,த.த சவனடியார்களுக்கு ஏனா திசாசனார் 
தங்கு செய்யார் என்பசைததெளிக்து, செற்றியி2ல நீற்றையணி*த, Os 
இல் வஞ்சனைகொண்டு, வாளையும், பரிசையையும் கையிமிலகாக௫), தான்குறி 
தச போர்ச்களத்துக்குப்போய், ௮வணுலவும் ௮ன்பிற்பெரியாசைப்பார். 52, 
அவரை நெருஙகும் வரைக்கும் கேடகத்தாலே தன்னெற்றியை மறைத்துக் 
கொண்டு எ ர்த்து வந்தான். நீற்றைப்பொருளாகச் கொண்ட நின்மலர் 
அவனைச்கொல்ல அடிபெயர்த்தார். ௮த காலை அவன் தன்முகச்)ைை மறை 
த்துக் கொண்டிருந்த கேடகத்தைப் புறத்தில் எடுத்தான். காயனார்



௧௩௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

புண்ணிய நீறு அச்சூரன் முகத்தில் பிரசாசப்பதைச்சண்டு கெட்டேன் ! 
இவர் நெற்றியிலே நீற்றினை இன்று கண்டேன். இவர் சிவபிரான் தொண் 
டராயினார். இவர் கருத்தின் வழியே யான்நிற்பேன் ”” என்று நினை 
தீ.த, வாளையும் கேடகத்சையும் விட ககருஇப்பின்னர் * நிராயுசராச்கொன் 
ரூர் எனுந்திமை இவருக்கு எய்சாஇருச்க வேண்டும் '? என்றெண்ணி, 
அவைகளை நீச்சாது, எதிர்ப்பபரைப்போலக காட்டி நிற்க; வஞ்சசனாய 
அ.திரு.ரன் அவரை மாய்ச்சான் உடனேவேற்கடவுள சாசை ஏனாதிகாத 
நரயனார்க்குமுன் எழுந்தருளி, தம்மை என்றும் பிரியாப் பெருவாழ்வையளி 
தீன மறை£தருளினார். 

  

கண்ணப்ப நாயனார் புரரணம, 

a tS 

மேலவலர் புரங்கள் செற்ற விடையவர் லேச வாய்மைக 

காவலர் இருச்சா எத்்இிச் கணணப்பர் இருரா டெனபர் 

காவலர் புகழ்ச் து போற்று ஈல்வளம் பெருகி நினற 

பூவலர் வாவி சோலை குழ்ந்தபொச தப்பி காடு (௧) 

இ,சதிரு சாடு சன்னி லிவர்திருப் பதியா சென்னில 

நித்தில வருவிச் சார னீள்வரை சூழ்க பரஙகர் 

மத்தவெங களிற்று கோட்டு வன்றொடர் வேலி கோலி 

ஒச்சபே சரணஞ் சூழ்ந்த மு.துபதி யுடுப்பூ ராகும் (௨) 

குன்றவ ரனில் வாழ்வார் கொடுஞ்செவி ஞமலியார்த௪ 

வன் றிறல் விளவின் கோட்டு வார்வலை மருஙகு தூங்கப் 

பன்றியும் புலியு மெண்குங கடமையு மானின் பார்வை 

அன்றியும் பாறை மூன்றி லைவன முணங்கு மெங்கும் (௩) 

(௧) மேவலா - பசைவாசள, திருசகாளசுதி உகணணபபா ~ திருஃகாளததியில 

சிவப்பேறுபெறற கண்ணபப காயனாருடைய, * பொதகபபி காடு!” “கண்ணபபா திரு 

காடெனபர் '' என இயையம (௨) ிகதிலம அருவி சரால சீள்வரை சூழக்த பாககா - 

முத்துகசளை வாரிசசொண்டு வரும Any maa பொருந்திய மலைபபகசங்களை யுடைய 

8ீண்ட மல்கள் சூழந்த இடகசளில மசத வெம எளிறயறு கோடடு மதமபொழி 
யுவ கொடிய யானைசசொமபுசளால, வனதொடா மிகுகத தொடாசசியாய (பிணிப 

பையுடைய,) போ ௮ரணம பெறிய வேலி (மதல), (௬) குனறவா-குறவாகள், ஞூமலி 

ஆர்.தீத - காயகளைககட்டிய, விளவின கோட்டு - விளாமரததின கொமபுகளில, எண் 

கும - கரடியும, கடமையம - காடடுபபஈவும, மானின பாராவை - வீலக்னெ பார்வை 

யுடைய, அனறியும - (மிருகஙகள) வாழதலனறியும முனறில் - மு.றறங்களில , 

தலைவாசல்களில, ஐவனம - மலைகெல, உணஙரும - உலாக தசொண்டிருக்கும,



கண்ணப்டகாயஞூர் புராணம். ௧௩௫ 

வன் புலிச் குருளை யோடும் வயச்கறிக் கன்றி னோடும் 

புன்றலைச் சறும கார்கள் புரிச் சட னாட லன்றி 

அன்புறு காதல் கூர வணையுமான் பிணைக ளோடும் 

இன்புற மருவி யாடு மெயிற்றியர் மகளி ரெககும் (௪) 

வெல்படைச் தறுகண் வெஞ்சொல் வேட்டுவர் கூட்டச் தோறுங 

கொல்லெறி குத்தென் ரார்ததச் குழுமிய வோசை யன்றிச் 

சில்லரிச் அடியு௩ கொம்புஞ் சிறுகணா குளியுங் கூடிக் 

கலலெனு மொலீயின் மேலுக கறஙகசை யருவி யெங்கும் (௫) 

ஆறலைத் துண்ணும் வேட ரயற்புலக கவர்ந்து கொணட 

வேறுபல் லுருவின் மிககு விரவுமா னிரைக என்றி 

ஏறுடை வானர் தன்னி லிடிக்குர லெழிலி யோடு 

மாறுகொண் முழக்கங காட்டு மதககைமா நிரைக ளெங்கும (௬) 

மைச்செறிச் தனைய மேனி வன்ரொழின் மறவா தம்பால் 
௮ச்சமு மருளு மென்று மடைவிலா ௬டைவன் ஜோலா£ 

பொச்சையி ar ma மூனின் புழுகசலு முணவு கொள்ளு 

nF uP பகழி வேடர்க கதிபதி நாக னென்பான் , (௪) 
யா, ் a 1 ‘ 4 le 

பெற்றியாற் palit செயதா னாயினும பிறப்பின் ௪ சார்பாற் 

குற்றமே குணமா வாழ்வான கொடுமையே தலைகின் றுள்ளான் 

விற்றொழில் விறலின் மிககான் வெஞ்சின மடஙகல் போலவான் 

மற்றவன் குறிச்சி வாழ்ச்கை மனைவியுர் தசசை யென்பாள் (௮) 

(௪) புலிகுருளை - புலிசகுடடி , வயாசரி - வெனறியுடையயானை, புனதலை an 

Login wor Level சரொவகளையடைய( எணணணெயதேயாமல உஷணதசாலுலாகது சிவந்த 

மயாகளையுடைய) வேடபபிளளைகள, பிணைகளோடிம - பெணமானகளோடும, எயிற 

சியாமகளி£ - வேடபபெண்சள, வேடாசிறுமிகள தினைமு.தலிய வுணவுகளை மானகளுக 

குக கொகெகும வழசகுபபறறி ௮வாகளைச கணடுழி அ௮வைகள தாமே ணைதலால 

௮ணையும பிணைகள ? எனருாா, மானகளின கணசளைபபோல வேடபபெண்களின கண்க 

ளூம தோற்றலால ௮வைகள சங்களினமெனக கருதிசதாமே௮ுணைஈ தன எனவிளககுனரு 

முளா (௫) ரி-பால (வெணசல மு,தலியவறறால சிரிய மணிகள்போல௪ செய்யபபட 

டு௪ சிலமபு மு, சலியவைகளில உளசோ போடுவது.) துடியம-உமககையம, கொமபும- 

ஊதுகொமபு வாசுதியமும, சிறுகணுகுளிடும - சிறிய கணசளையுடைய சிறுபறையும, 

கறஙகு இசை - ஈழதும (தலிககும) இசையுடைய, (௬) ஆறலைதது உண்ணும - 

வழிபறித.து௪ சீவிககும. பலஉருவின மிஃகு-பல$றததோடு கூடி. ஏறு உடைவானம 
தனனில - உயாவாய ௮காயததில, எழிலி - மேகம மதகசைமா சிரைகள் - மதம் 

பொழியம துதிகசையுடைய யானைககூட்டககள, (er) பொசசையின ஈறவும-மலைத 

தேனையும, புழுககஇும - சோறறையும, பகழி - ௮மபு, (௮) மடங்கல-ஆண்டுவகம, 

குதிச்சி. சற்ற , குறிஞ்சி சிலததாா,



௧௩௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அ௮ரும்பெறன் மறவர் தாய.த் சான்றதொல் குடியில் வந்தாள் 

, இரும்புலி யெயிற்றுச் தாலி யிடையிடை மனவு Canggu 

பெரும்புற மலையப் பூண்டாள் பீலியுங குழையும் சட்டச் 
சுரும்புறு படலை முச்சிச் குரறிப் பிணவு போல்லாள். | (க) 

பொருவருஞ் சிறப்பின் மிககா ரிவர்ச்கினிப் பு.தல்வர்ப் பேறே 

௮ரியசென் றெவருங கூற வதற்படு காத லாலே 

முருகல ரல௩கற செல்வேன் முருசவேண் முனறிற் சென்று 

பரவுதல் செய்து நாளும் பசாய்ககட னெறியி னிற்பார் (௧௦) 

வாரணச சேவ லோடும் வரிமயிழ் குலஙகள விட்டுத் 

தோரண மணிக கச சுழுமபணி கதமப சாற்றிப் | 

போசணி மெடுவே லோற்குப் புகழ்புரி குரவை தூஙகப் 

பேசணங் காடல செய்து பெருவிழா வெடுத்ச பின்றை. (௧௧) 

பயிலவடுப் பொலிந்த யாககை வேடர்தம் பதியா காகற் 

கெயிலுடைப் பு7ஙகள் செற்ற வெர்சையார் மைச்த ரான 
மயிலுடைச் கொற்ற வூர்தி வரையுரங கிழித்த தணமை 
அயிலுடைத தடசகை வென்றி யணணலா சருளி னாலே (௧௨) 

கானவர் குலம்வி எஙகச் தசதைபாற் கருப்ப நீட 

ஊனமில் பலிகள் போக யுறுகடன் வெறியாட் டோடும் 

ஆனவத திகள் செல்ல வளவிலசெய் தவச்தி னாலே 

பான்மதி யுவரி யீன்றா லெனமகப் பயந்த போது (௧௩) 

கரிப்பரு மருப்பின் மு,த தக சழைவிளை செழுகீர் முத்தும் 

பொருப்பினின் மணியும வேடர் பொழிதரு மழையே யன்றி 

வரிசசுரும பலைய வானின் மலர்மழை பொழிந்த தெககும் 

௮ரிச்குறுர் அடியே யன்றி யமசர்.தும் அபியு மார்த்த. (௧௪) 

௮ர௬வரைக குறவர் தஙக எசன்குடிச சீதா ராயம் 

பெருவிழா டெடுதது மிகச பெருகளி கூறுங் காலைக் 
  

  

ay 

(௯) எயிறு ததாலி - பலலா.றசெயயபபடடதாலி, மனவு - சகுகுமணிகள், பல 

கறைகள். புறம - முதுெபகசம தடட-மோத, சாகக. சுருமபு உறுபடலைமுச9 - 

வண்டுகள மொயககும பூமாலையைத தரிதத ௨ சசுசொண்டையுடைய, சா அரிப் 

பிணவுபோலவாள் - ௪சததைககொகெகும பெண் செசததைபபோனறவள், (6) 

௮.தறபடம சாதலாலே - அபபுததிரப பேறறை யடையும ஆசையால், முருகு அலா 

அலவகல - வாசனைலீசுய சடபபமாலைளயத தரி, முனறில : சந்நிதிமுன, பராய்க் 

சடன நெறி - வழிபட்டு எரும முறையில, (௬௪) குரவை - குரவைக்கூதது. (௧௬) 

கானவா - வேடாகள, பானமதி உவரியீனருல் என - வெள்ளிய சந்திரனை உவாரிரை 
யுடைய சமுததிரம ஈனருற போல (௧௪) கழைவீளை-மூங்கலில உண்டாகும, பொருப 

பினின் மணியம - மலையில உண்டாகும் முத். துஈகளும,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். ௧௩௭ 

கருவசை காள மேக மேர்திய சென்னச் தாதை 
பொருவசைத் தோள்க எாரப் புதல்வனை யெடுத்துச் கொண்டான். (௧௫) 

க ரங்கதிர் விரிக்கு மேனிச் சாமரு குழவி தானும் 
இரும்புலிப் பறழி னோக்கி யிறவுள ரளவே யன்றி 
யரும்பெற லுலக மெல்லா மளப்பரும் பெருமை காட்டித் 
தருங்குறி பலவுஞ் சாற்று் சன்மையிற் பொலிந்து தோன்ற. (௧௬) 

அண்ணலைக் கையி லேர்தற் கருமையா லுரிமைப் பேருக 

இண்ணனென் நியம்பு மென்னசத் இண்டுலை வேட ரார்த்தார் 

புண்ணியப் பொருளா யுள்ள பொருவில்£ ருருவி னானைச் 

கண்ணினுக் கணியாச் சங்கள் கலன்பல வணிந்தா ரன்றே (௧௭) 

வசையுறை கடவுட் காப்பு மறக்குடி. மரபிற் றங்கள் 

புசையிறொன் முறைமைச் கேற்பப் பொருக்துவ போற்றிச் செய்து 

விரையிளசர் தளிருஞ் சூட்டி. வேம்பிழைச் தடையே கோத்த 

௮ரைமணிச் சவடி சட்டி யழகுற வளர்க்கு காளில், , (௧௮) 

வருமுறைப் பருலர் தோறும் வளமிகு சிறப்பிற் நெய்வப் 

பெருமடை கொடுத்துச் தொக்க பெருவிறல் வேடர்ச் கெல்லார் 

இருமலி அழனி பொங்கச் செழுஙகளி மகழ்ச்சி செய்தே 

யருமையிற் புதல்வா பெற்ற வாவமழுச் தோன்ற வுய்த்தார் (௧௯) 

ஆண்டெதி ரணைந்து செல்ல விடுமடி.த் தளர்வு நீங்கப் 

பூண்டிகழ் சறுபுன் குஞ்சப் புலியுகர்ச் சுட்டி. சாத்தி 

மூண்டெழு சனத்துச் செஙகண் முளவுமுள் எரிர்து சோத்த 

நாண்டரு மெயிந்றுத் தாலி கலஙகளர் மார்பிற் நூஙக (௨௦) 

(௧௬) இருமபுலி பறழின ஓய - பெருமை பொருகதிய புலிககுடடியைபபோல 

வளாநது இறவுளா அளவே ௮னறி - வேடாகள மட்டுமே ௮லலாமல, (௧௮) புரை 

இல கூறறமிலலா,த. வேமபு இழைக.து இடையே கோதத அரைமணி கவடி. கடடி - 

வேபபஙகோலை ( துண்டுதுண்டாகத தரிக.து) இமைக.து இடையிலே கோதத ௮ரை 

மணியுடன பலகறையம இடையிறகடடி, வேமபிழைதது எனபதறகு வேப்பவ 

கொட்டைகளை இழைதழது எனினும பொருகஈ.தும, (௧௯) மடைகொடுத்தலாவ.து - 

வனதெய்வங்களுக்குச் காய் இழககு முதலியவைகளைச சமைத.து நிவேதிததல், இரு 

மலி துழனி பொங்க - மங்கலகரமான (வாததிய) ஒலிகள் அதிகரிக்க, (௨௦) ஆண்டு 

எதிர் ௮ணைஈது செலல - ஒருவருஷ் காலம ஆக. குஞ்சி - குடுமியில், புலியுகிர் - புலி 
ஈகத்தால் செயயபபடட முளவுமுள் - முள்ளம பனறியின முள்களை, நாண்தரும 

எயிறுதாலி - கயிற்றில் தொக்கும புலிபபல சாலி, (தாலி எனறு முட்பனறியின முட் 

சளையரிந்து புலிப்பல்லோடு கோத்த சரமாலையை ) 
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௧௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பாசொளி மணியோ டார்த்த பன்மணிச் சதங்கை யேங்கக 

சாசொடு தொடுத்த சாப்புசக் கலன்புனை யரைஞாண் செர்த்தித் 

தேசுடை மருப்பிற் மண்டை செறிமணிச் குதம்பை மின்ன 

மாசறு கோலங் காட்டி மறுகடை யாடு சாளில் (௨௧) 

சண்மல ரலஙகற் ராதை தாய்மனங களிப்ப வந்து 

புண்ணியச் கங்கை நீரிற் புனிதமாச் தருவாய் நீரில் 

உண்ணனைக் தமுத மூறி யொழுகய மழலைச் தீஞ்சொல் 

வண்ணமென் பவளச் செவ்வாய் குசட்டியே வளசா கின்ளூர். (௨௨) 

பொருபுவிப் பார்வைப் பேழ்வாய் முழையெனப் பொற்கை நீட்டப் 

பரிவுடைச் தந்தை சண்டு பைக்கழை கைச்கொண் டோச்ச 

இருசுடர்ச் குறுகண் டீர்க்கு மெழில்வளர் கண்ணீர் மல்கி 

வருதுளி முத்த மத்தாய் வாய்முத்தங கொள்ள மாற்றி. (௨௩) 

அடிக்குற டுருட்டி  யோடிச் கொட ககுகாய்ப் பாசஞ் சுற்றிப் 

பிடி சற செயினப் பிள்ளைப் பேதைய ரிழைதத வண்டல் 

அடி.ச்சிறு தளிசாற் சக்தி யருகுறு சிறுவ ரோடுங 

குடி.ச்சிறு குரம்பை யெங்குங குறு௩டைக் குறுமபு செய்து (௨௪) 

அனையன பலவுஞ் செய்தே யைகதின்மே லான வாணடின் 

வனை தரு வடிவார் கண்ணி onsen மைந்த ரோடுஞ் 

கினைமலர்ச் சாவு ளாடிச௪ செறிகுடிக குறிச்சி சூழ்க 

புனைமருப் புழலை வேலிப் புறசசிறு கானிற் போகி (௨௫) 

கடுமுயற் பறழி னோடுக சானவே னத்தின் குட்டி 

கொடுவரிச் குருளை செர்காய் கொடுஞ்செவிச் சசப மான 

மூடுகிய விசையி லோடிச தொடர்ந்துமுன் பற்றி முற்றத் 

இடுமாச் இரளிந் சட்டி வளர்ப்பன வெண்ணி லாத (௨௬) 

(௨௧) பாசு - பசுமை; சாசொடு - மணியுடன. மருபபின சண்டை - யானைக 

கொமபாலாய தண்டையும, குதமபை - காதில கொகஙக அணியும ஜா தபரணம. 

(௨௬) பேழ்வாய் - ஆமாகவாய், முழையென-குகையெனறு இருசுடாககு உறுகண் 

இர்சகூம - வெபெருமானுடைய சோம சூரியாகளாய இரணடு சண்சளுககும கோகத 

துன்பததைப பினனே ஒழிபபதறகுக சராணமான, (௨௪) துடி.குறடு - உடுககை வடி. 

வாயசசெயத மரசகடடையை, தொடககு காய பாசம - சட்டியுளள வேடடை 

நாயகளின கயிறுகளை, எமினபபிளளை பேசையா-வேடச் சிறுமிசள, இழைததவண் 

டல - (வீளையாடக) கடடிய றுவீடுகளை, குரமபை - குடிசைகளை, (௨௫) மறசசறு 

மைக்தரோடும-வேடசசிறுவாகளுடன., சனை-இளை, காவுள -சோலைச்குள, உழலைவேலி- 

(வழியிலே நகாடடபபட்டுப போகென.றவாகளுககு இடககொடுததுப் பிஏ உழன்று தன 

னிலையில நி.றகும) உழலைமாம பொழுநதிய வேலி, (௨௬) கடு முயல பறழினோடும - 

அதிவேகத்சையுடைய முயறகுடடிகளோடும, கான ஏனததின - காட்டுப பனறியின, 

கொடுவரி குருளை - வேகுகையின குடடி.சளையம, சரபமான - சரப ததைப்போல,



கண்ணப்பகாயனார் புராணம். கடகி 

அலர்பகல் கழிந்த வந்தி யையவிப் புகையு மாட்டிச் 

குலமுது குறத்தி பூட்டிச் கொண்டுகண் டுயிந்றிக் சங்குல் 

புலரவூ னுணவு கல்ப் புரிவிளை யாட்டின் விட்டுச் 

இலமுறை யாண்டு செல்லச் சிலைபயில் பருவஞ் சேர்ந்தார். (௨௪) 

தந்தையு மைந்த னாரை நோக்இத்தன் ற்டித்த தோளாற் 

ர்தையுண் மழைப் புலலிச் சிலை த்தொழில் பயிற்ற வேண்டி 

மூந்சையச் துறையின் மிக்க மு.தியசை யழைத்துச் கூட்டி 

வர்தநாட் குறித்த தெல்லா மறவர்க்குச் சொல்லி விட்டான். (௨௮) 

வேடர்தஙக கோமா னாகன் வென்றிவே எருளாற் பெற்ற 

சேடரின் மிசச செய்கைத் திண்ணன்விற் பிடிக்சனெ ரானென் 

Pow நுடியுஞ் சாற்றி யறைந்தபே சோசை கேட்டு 

மாடுயர் மலைக ளாளு மறக்குலத் தலைவ ரெலலாம் (௨௯) 

மலைபடு மணியும் பொன்னுக தரளமும் வரியின் ரோலுங் 

கொலைபுரி களிற்றின் கோடும் பீலியின் குவையுஈ தேனுக 

தொலைவில்பன் னறவு மூனும் பலஙகளுக இழககுக் துன்றச 

சிலையுடை வேடா கொண்டு திசைதொறு நெருங்க வந்தார் (௩௦) 

மல்க வளங்க ளெல்லா கிறைஈதிட மாறில் £றார் 

எல்லையி லடஙசா வண்ண மிண்டினா கொணர்க்தா ரெங்கும் 

பலபெருங இளைஞர் போற்றப் பராயக்கடன் பலவு நேர்ந்து 

வில்விழா வெடுக்க வென்று விளம்பினன் வேடர் கோமான். (௨௧) 

பான்மையித் சமைத்துச் கொண்டு படைக்கலம் வினைஞ சேர்தத் 

தேனலர் கொன்றை யாரதம் திருசசிலைச் செம்பொன் மேரு 

வானு சடலி னஞ்ச மாகடட வவர்க்கே பின்னுவ 

கானவூ னமுத மாககுஞ் சிலையினைக் காப்புச் சேர்த்தா (௩௨) 

(௨௭) ஐயவி புகையும ஆட்டி - கடுகின புசையினால திருஷ்டி. சுறறி (கழிதது.) 

(௨௯) சேடரில - அ௮ரிவுடையோரில, ஆடு இயலதுடியும - சையதனமையுடைய 

உடுககை வாததியததையும, தடு எனபதறகு வெறி எனிலும ௮மையம, மாடு - 

பககததில, HBO, (mo) வரியின - புலியின, கறவும - களளும, துனற - நெருக்க, 

gary s. சிலை உடை-விலலை உடைய, (௬௪) பராயககடன பலவும - வனதெயவஙகளை 

வழிபடடுப பலி முதலிய பலகடனகளையும. (௬௨) பானமையில ௪மைத,துகசொணடு - 

மூறைபடியே (விலவீழாவிறகு வேணடிய பொருளகளை எலலாம) ஏறபடுததிககொண்டு, 

வினைஞா - வீராகள, கடலில கஞ்சம கூட - பாறகடலில தோனறிய விஷதனத 

(இறைவமகு) லமுதாகககொதெத காரணத்தால, (இததிவகு நீஙகுமபடி) அவாக்சே 

War gyn கான ஊன ௮மு.தம ஆககும சிலையினை காபபு சோததா£ - அவவிஹைவாககே 

பினனும காட்டிலுளள மாமிசததை ௮ழமுதாகச செய்விகக (வசததுபோலுமுள்ள) 

லா வில்லிறகுக காபபுக கடடிஞனாகள்,



sai) திருத்தோண்டர் புராணம். 

நிலையினைக் காப்புச் கட்டுஈ் இண்புலி ஈரம்பிற் செய்த 

நலமிகு காப்பு உன்னா ணாகனார் பயத்த காகக 

குலம்விளங் கரிய'(தன்.நின் சோலமுன் கையிற் சேர்த்தி 
மலையுறை மாச்சு ளெல்லாம் வாழ்ச்தெடுத தியம்பி னார்கள் (௩௩) 

லீவன வடி.சில் வெல்வே றமைசத்தன புற்பாற் சொன்றி 
மொய்வரைச் தினைமென் சோறு மூஙகில்வன் பதங்கண் மற்றுங 

கைவினை யெயின சாக$௫ச் கலஈதவூன் கிழஙகு அுன்றச் 

செய்வசை யயர்ப்ப வெங்குக கலந்சனா சினவில் வேடர். (௩௪) 

செந்தினை யிடியும் தேனு மருஈதுவார் சேனிற் ரோய்தது 

வெர்தவூ னயில்வார் வேரி விளஙகணிச் கவளங கொள்வார் 

நந்திய வீய லுண்டி நசையொடு மிசைவா£ வெவவே 

றந்தமி லுணவின் மேலோ ராயினா ரளவி லார்கள். (௩௫) 

அயல்வரைப் புவ.த்தின் வந்தா ரருங்குடி யிருப்பி னுள்ளார் 

இயல்வகை யணவி லார்ந்த வலெயிற்றிய ரெயின ரெலலாம் 

உயர்கதி ரச்சி நீங்க வொழிவில்பன் னறவு மாக்தி 

மயலுறு களிப்பி னீடி வரிசிலை விழவு கொள்வரா. (௨௬) 

பாசிலைப் படலை சுற்றிப் பன்மலாத தொடையல சூடிக் 

காசுடை வடத்தோல் கட்டிக கவடிமெய்க கலன்கள் பூண்டார் 

மாசில்£ீர் வெட்டி முன்னா வர௬ுறைக சுண்ணி சூடி. 

ஆலா சிரிய Corig மடற்சிலை மருங்கு சூழ்ந்தார் (௩௪) 

தொண்டக முரசுங கொம்பு துடிகளுர் தளைகொள வெயும் 

எண்டிசை நிறைந்து விம்ம வெழுஈதபே ரொலியி னோடும் 

தஇண்டிறன் மறவ ரார்ப்புச சேண்விசும் பிடிச.துச் செலலக் 

கொண்டச£ர் விழவு பொங்கக குறிசசுயை வலஙகொண் டாரகள். (௩௮) 

(௬௩) நாகசகுலம - ததேவகுலம, குனறின கோலமூன கையில சோததி - குணக 

குனறாய திணணனாருடைய அழகிய முனசையில கடட, (௬௪) ஐவன ௮டிரில - மலை 

கெலசோறு. பால புல சொனறி - பாலில சமைதத புலசோறு, மூககில வன பதவ 

கள - ஞூஙல ௮ரிரியின வலியசோறு. செயவரை உயாபப - செயகுனறைபபோலக 

குவிகக, (௬டு) இடியம - மாவும, வேரிவிளக்கணி - தேனோடு கலகத விளாமபழத 

தின, ஈந்திய ஈயல - மிகு,த £யலெனலும செலலினம, (௩௬) எயிறறியா - வேடசகி 

கள, எயினா - வேடாகள், (௬௭) பாசு இல் படல் - பச்சிலைகளால கடடபபடட 

மாலைகளை, தொடையல - மாலைகளை, காசு - இரததினவகள, வடததோல - தோல 

வட ததை. கவடி - பலகமஹைகளாலாகிய. வெட்சி மூனனா வெட்சி மலா முதலாக, 

(௧௮) தொணடகம - குறுஞுபெபறையம, துளை கொள வேயும - துளையடைய 
புள்ளாக குழலும,



கண்ணப்பகாயரா் புராணம். bad 

குன்றவர் வரிசொண் டாடச் கொடிச்சியர் துணங்கை யாடத் 
துன். றிய மடழ்ச்சி யோடுஞ் சூரா மகளி ராட 
வென்றிவில் விழவி னோடு விருப்புடை யேழா நாளாம் 

அன்றிரு மடங்கு செய்கை யழகுற வமைத்த பின்னர் (௩௯) 

வெங்கதிர் விசும்பி னுச்சி மேவிய பொழு.தி லெஙகு 

மஙகல வாழ்த்து மல்க மருங்குபல் லியங்க எார்ப்ப,த் 

தீங்கடொன் மரபின் விஞ்சைச் தனுச்தொழில் வலவர் தம்பாற் 

பொங்கொளிக கரும்போ பேற்றைப் பொருசிலை பிடிப்பித் தார்கள். (௪௦) 

பொத்றட வரையின் பாஙகர்ப் புரிவுறு சகடன்முன் செய்த 

விற்றொழிற் ௧ளதஇ னண்ணி விதிமுறை வணங்கி மேவும் 
அற்றைகாட் டொடஙகி நாளு மடற்சிலை யாண்மை முற்றக் 

கற்றன ரென்னை யாளுங கானவர்க கரிய சிஙகம் (௪௧) 

வண்ணவெஞ்் சிலையு மற்றப் படைகளு மலரக கற்றுக 

கணணகன் சாயல பொஙகக கலைவளர் தஙக ளெபோல . 

எண்ணிரண் டாண்டின செவ்வி யெய்தினா ெலலை யிலலாப் 

புண்ணியச் தோன்றி மேன்மேல வளாவதன் பொலிவு போலவார். (௪௨) 

வேறு 

இவவண்ணந் இண்ணஞா நிரம்பு நாளி லிருஙகுறவர் பெருங்குறிசச௪ 

இறைவ னாய, மைவண்ண வரைகெடுந்தோ ணாகன் மானு மலையெககும் 

வனமெங்கும் வரம்பில கால, கைவண்ணச சிலைவேட்டை யாடித் தெவ் 

வர் கணநிரைகள் பலகவர்ஈது சானங காத்து, மெய்வணணரச் சதளர்மூப்பின் 

பருவ மெய்தி வில்லுழவின் பெருமுயற்சி மெலிவா னானான். (௪௩) 

௮ஙசண்மலைச் தடஞ்சாரற் புனஙக ளெங்கு மடலேனம் புலிகரடி கட 

மை யாமா, வெஙகண்மரசை கலையொமொன் முதலா யுள்ள மிருகஙகண மிச 

நெருகட மீ தூர் காலைத், இகசண்முறை வேட்டைவினை தாழ்சத தென்று 
சிலைவேடர் தாமெல்லாக் இரண்டு சென்று, சஙகள்குல முதற்றலைவ னாகி 

யுள்ள தண்டெரிய னாகன்பாற் சார்க்.து சொன்னார். (௪௪) 

(௩௯) வரிகொணடாட - குரிஞ்்ப பண்ணைபபாடியாட,. சொடிச்சியா - வேட 

மாதாசள, துணங்கை - இருகை மூடகஇப பழுபபுடை யொததியாடல, (இதனை: 

“பழுபபுடை யிருகை முடககி யடிககத துடககிய நடையது துணஙகையாகும'' என 

னும சூததிரசசானுணாக.) ஞா ௮ரமகளிர ஆட - ௮தைபபராதது மலையில (வன 

தில) உளள தெயவபபெண்கள ஆட. (௪௦) பலலியஙகள - பலவாததியங்கள், (௪௩) 

நிரமபு காளில - பதினாறுவயதும நிரமபிய நாளில, வரமபு இலகாலம - கெடுஙகாலம, 

கைவண்ணச௪ சிலை- கையிறபிடூதத ழூ விலலிறால. செவவா - பகைவாசள், 

கணநிரைகள் - பல பசுககூடடககளை, (௪௪) திவகள முறை - மாதநதோறும முறை 

யாகச் செய்துவரும. தண்தெரியல - குளிஈத மாலையைத் தரிதத,



௧௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சொன்னவுசை கேட்டலுமே சாசன் ரானுஞ் சூழ்ச் தவருச் தன் மூப்பின் 
றரொடா்வு கோக்ச, முன்னவர்கட் குசைசெய்வான் மூப்பி னாலே முன்பு 

போல் வேட்டையினின் மூயல இல்லேன், என்மகனை யுங்களுக்கு நாதனாக 
வெல்லீருங் கைக்கொண்மி னென்ற போதின், ௮ன்னவரு மிரங்கிப்பின் 
ம௫ழ்ச்து சகோ னடிவண௩௫ யிம்மாற்ற மறைகின் ருர்கள் (௪௫) 

இத்தனைகா லமுநினது சலைக$€ழ்த் ச௩்9ெயினிஅண்டு த௩ன் நி யிரு 
ந்தோ மின்னும், ௮.ததவுன தருள்வழியே நிற்ப தல்லா லடுததநெறி வேறு 

ளஎசோ வவே யன்றி, மெய்தீதவிறற் றிணணனையுன் மரபிற் சால மேம் 

படவே பெற்றளித்தாய் விளஙகு மேவமை, வைத்தசிலை மைந்தனையீண் 

டழைத்து நஙகள் வசையாட்சி யருளென்றா ம௫ழ்ந்து வேடர் (௪௬) 

சிலைமறவ ௬ரைசெயய நாகன் ரூனு£ இணணனைமுன் கொண்டுவரச் 

செப்பி விட்டு, மலைமருவு நெடுஙகானிர் சன்னி வேட்டை மகன்போசகக 

காடுபலி மகிழ வட்டத, தலைமாரபின் வழிவர்த தேவ ராட்டி சனையழைய! 

னெனவஙகுச் சார்சீதோ சென்று, நிலைமையவ டனக்குளைப்ப ஈமைமூ 

தாட்டி. நெடி துவந்த விருப்பினொு கடி.து வந்தாள். (௪௭) 

கானிலவரிச சளிாதுதைஈத கணணி கூடி.க கலைமருப்பி னரிஈதகுழை 

காதிற் பெய்து, மானினவயிற் றரிதார,ச இலக மிட்டு மயிற்கழுதது மனவு 

மணி வடமும பூண்டு, தானிழிக்து திரஙகிமுலை சரிகது தாழத தழைபமீலி 

மரவுரிமேற சாச வெயதிப், பூகெருஙகு தோரைமலி சேடை ஈலூப் போ 

வேடர் கோமானைப் போற்றி சின்றாள. (௪௮) 

நின்றமுது குறககோலப் படிமத சாளை கோநோக்கி யன்னைர நிரப்பு 

நீஙக, ஈன்றினிதி னிருகசனையோ வெனறு கூறு நாகனெதிர் ஈலமபெருக 

வாழ்த் தி நலல, மென்றசையு மீயலொடு நறவும வெற்பில விளைவளனும 

பிறவளனும் வேணடி.ற் ழெல்லா, மனறுநீ வைததபடி பெற்று வாழ்வே 

னழைத்தபணி யென்னென்றா எணகஙகு சார்க்தாள் (௪௯) 

(௪௫) சொடாவ - சமபஈதததை, (௪௪) sore வேடடை வேடாகள நலல 

சான குறிதது௪ செய்யும மூதகலவேடடை சாடுபலி - வனக துளள தெயவ உகளுககுப 

பலியை. (௪௮) கானில வரி தளி துதைஈத கணணி சூடி-காடடி.ஓுளள வரியுடைய 

தளி£கள கெருககிய மால்யைத தரித.துககொணடு, கல் மருபபின ௮ரிஈத குழை 

காதில பெய த-கலைமான கொமபை ௮ரிகதுசெயத குணடலகதைச௪ செலியில அணி 

bg. serge திலஃம - சஸ் தூரிப பொட்டு, அரிகாரம பலவசைபபடலின ஈண்டு 

வாசனைகீசும ௮ரிதாரம எனபா£ :*மானின வயிறறரி தாரம'' எனரூா, மயில கழுது 

மனவுமணி-மயில கழுகதுககளைத துணடு துணடாக நறுசக இடையிடையே கோக 

சபபட்ட சககுமணி தான இழிகது இரவட - (ந$லையினினறும) இறக) ௬௬௧௫9, 

தழை - சகதனததழமை, தோரை - மலைகெல, சேடை (சேவை) - ௮ட௪தையாக 

இடும மலை கெல்லரிச, (௪௯) படிமததாளை - தேவராட்டியை, சனன தகாரியை, (சன 

னதம - தவேசம , தெயவவகூறல,) நிரபபு நீக - தரிததிரம இனறி,



கண்ணப்பகாயனார் புராணம். ௧௪௩ 

கோட்டமிலென் குலமைந்தன் ஜறிண்ண னெங்கள் குலத்தலேமை யான் 
கொடுப்பக் கொண்டு பூண்டு, பூட்டுறுவெஞ் சிலைவேடர் தம்மைச் காக்கும் 

பொருப்புரிமை புகுன்ரா னவனுச் சென்றும், வேட்டைவினை யெனக்கு 

மேலாக வாய்தீது வேறுபுலங் சவர்வென்றி மேவு மாறு, சாட்டிலுறை தெய் 

வங்கள் விரும்பி யுண்ணச் சாடுபலி யூட்டென்றான் கவலை யில்லான் (௫௦) 

மற்றவன்றன் மொழிகேட்ட வரைச்சு சாட்டி மனமூழ்ஈ்இங் கன்போடு 

வருகின் றேனுச், கெற்றையினுக குறிசண்மிச ஈல்ல லான விசனாலே யுன் 

மைகந்சன் நிணண னான, வெற்றிவரிச சிலையோனின் னளவி லன்றி மேம் 

படுகின் ரூனென்று விருமபி வாழ் த.இ.க, கொற்றவன் தெய்வயகண் மழ 

வூட்ட வேணடுவன குறைவின் நிச் கொண்டு போனாள் (௫௧) 

தெய்வநிகழ் குறமு தயாள் சென்ற பின்பு இண்ணனார் இிலைத்தாதை 

யழைப்பச சோகொண், மைவிரவு கறுஙகுஞ்சி வாசக் கண்ணி மணிரீல மலை 

யொன்று வந்த தென்னக, சைவிரவு சிலைவேடர் போற்ற வந்து காதல்புரி 

தாதைகழல வணககும் போதிற், செய்வரைபோற் புயமிரண்டுஞ் செறியப் 

புல்லிச செழுமபுலித்தோ லிருச்சையின்முன் சோ வைத்தான (௫௨) 

முன்னிருந்த மைந்தன்முக நோக்கி நாகன் மூப்பெனைவர் தடைதலி 

னான் மூன்பு போல, என்னுடைய முயற்சியினால வேட்டை யாட வினியெ 

னக்குக கருததில்லை யெனககு மேலாய், மன்னுசலை மலையர்குலக காவல் 

பூண்டு மாறெறிந்து மாவேட்டை யாடி யென்று, முன்னுடைய மரபுரிமை 

தாஙகு வாயென் றுடைதோலுஞ் சுறிகையுஙகைக் கொடுத்தா னன்றே.(டு௩) 

தந்தைநிலை யுட்கொண்டு சளர்வு கொண்டு தஙகள்குலத் தலைமைக் 

குச் சாயவு தோன்ற, வசதகுறை பாடதனை நிரப்பு மாறு மனஙககொண்ட 

குறிப்பினான் மராமை கொண்டு, முந்தையவன் கழலவணஙக முறைமைசசக்த 
மு.தற்சுரிகை யுடைதசோலும வா௩கிச் கொண்டு, சந்தைபரங கொளநின்ற . 

இண்ண ஞூக்குச் திருத்தாதை முகமலர்ந்து செப்பு ஜனெருன்.. (௫௪) 
= a tee ard 

(௫௦) கோடடம இல - குறறம இலலாச கொபெப - (என ௮ரசை) யான 

கொடுகா, வேறுபுலம கவா - பகை யரசாகள கிறதூாரைக கொளள்யமிடக காரணமான. 

(௫) வரைசூராடடி. - மலையில வாழும தேவாடழ் எ௰ழையினும குறிகள மிசகலல 

ஆன - எந்காடகளினும உணடாகாத குறிகள இனறு ௮திக ஈலமுடையனவா யிருக 

தன (௫௨) தெயவம நிகழ - தெயவம ,தவேசிததறடெமாயுள்ள புலலி - தழுவி. 

இருகசையில முன சேரவைததான - தசனசுதில தனஈகு முனனே இருக்குமபடி 

Oe gran, (Gm) org எறிஈது - பகைவரை வெனறு. (௫௪) தளர்வு கொண்டு - 

(தந்தையின மு.துமையைக குறிதது) வருத்த மடைந்து, மராமை கொண்டு - 

(தந்ைத வா£ததையை) மறுககாது ஒப்பிகொண்டு. சிநதை பரம கொளகினற - 

மனதில் (அரசுரிமை எனனும) பாககொளளும்படி கினற,



௧௮௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஈம்மூடைய குலமறவர் சுற்றத் சாரை சான்கொண்டு பரித்சசன்மே 

னலமே செய், தெம்முனையி லயற்புலங்கள் கவார்து சொண்ட இண்டுலை 

யின் வளமொழியாச் சிறப்பின் வாழ்வாய், வெம்முனையின் வேட்டைகளு 

மூனக்கு வாய்க்கும் விரைந்துநீ சாழாசே வேட்டை யாட, இம்முரண்வெஞ் 

சிலைவேடர் தங்க ளோடு மெழுகவென விடைகொடுச்தா னியல்பினின்ரான். 

செங்கண்வயச் கோளரியே றன்ன தஇண்மைச் திண்ணஞார் செய்தவத் 

தின் பெருமை பெற்ற, வெங்கண்விறற் ருதைகழல் வணங் நின்று விடை. 

கொண்டு புறம்போந்து வேட ரோடு, மஙகலநீர்ச் சுனைபடிர்து மனையின் 

வைட வை.இூருளின் புலர்காலை வரிவிற் சாலைப், பொஙகுசிலை யடல்வேட் 
டைச் கோலங் கொள்ளப் புனைசொழிற்கசை வினைஞருடன் பொலிந்த புக் 

கார். (௫) 
வேறு. 

கெறிகொண்ட குஞ்சச் சுருடுஞ்சி நிமிர்ந்து பொங்க 

மூ.றிசொண்ட சண்ணிச் இடைமொய்யொளிப் பீலி சேர்த்தி 

வெறிகொண்ட முல்லைப் பிணைமீது குறிஞ்சி வெட்சி 

செறிகொண்ட வண்டின் குலஞ்சீர்சொளப் பின்பு செய்து (௫௭) 

முன்னெற்றியின் மீது முருர்திடை வைத்த குன்றி 

தன்னிற்புரி கொண்ட மயிர்ச்சயி ரரச் சாத்தி 
மின்னிற்றிகழ் சங்கு விளங்குவெண் டோடு காதின் 

மன்னிப்புடை நின்றன மாமதி போல வைக (௫௮) 

கண்டத்கிடை வெண்சவ டிக்கதிர் மாலை சேரச் 

கொண்ட£கொடு பன்மணி சோச்திடை யேனக் கோடு 

துண்டப்பிறை போல்வன தூங்கெ வேங்கை வன்றோநற் 

றண்டைச்செயல் பொங்கிய சன்னவீ ரச்ச யங்க (டு௯) 

(@@) பரிசததனமேல - சாசததைப பாரகலும கமாக. செமமுளையீல- 

இரணககள ததில வெமமுளையில - கொடிய வேடடைத கொழிலில (இச) வைகு 

இருளின புலா சாலை - தகூய இருளுடைய விடியமகாலை (அரையிருள தூய விடி 

யறகாலம-வேட்டைககுரய சாலம.) (௫௭) துஞ்சி நெறிசொண்ட க சுருள் நிமி 

ந.து பொங்க - வணக நெறிபபுறற (சிலாத,2) தலைமயிரின சுருள்சள (உச்சியில 

முடிகசபபட்டு) நிமிரக்துபொலிய, முறிகொண்ட கணணிககு இடை - (இதன 

மேல்) தளிரால கடடபபடட கொணடை மால்ககு மத்தியில, மொய ஒளி - மிகுக,த 

பிரகாசததையுடைய. வெறிகொண்ட - வாசனை வீசும. பிணை-பூமாலை, (௬௯-ம பககம 

பார்கக.) செறிகொண்ட - கெருககய. (௫௮) முருக்து இடை வைதத - மமிலிறகின 

அடிமுள்ளோரி இடையிடையே வைசத குனறி தனனில - குனறி மணியால், 

ஆர - பொருந்துமபடி, புடை - இரண்டு பககங்களிலும், (௫௯) கவடி - பலகமை, 

௮ச்கொடு - சக்குமணியோடு, எனககோடு - பனறிககொமபு, சனனகீரம - முத்தி 

னால் ஓர் றந்த மாலையாகச் செய்து அரசா முதலியோ£ ணிந்த கொள்ளும் தா 

தபரணம, அமமாலையை வேடர்கள் திண்ணனார்க்கு வேஙவ்கைக கோலால செய்து 

அணிந்தனர் என்க,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். OG 

மார்பிற்கிறு 665 மணித்தாண் மாலை சாழச் 

தாரிற்பொலி தோள்வல யக டபழைத்து மின்னச் 

சேர்விற்பொலி கங்கண மிது இகழ்ர்த முன்கைச் , 

சார்விற்செறி ராணெறி சைச்செறி சட்டி சட்டி. (௬௦) ஈ 

அசையிந்சர ணத்துரி யாடையின் மிது பெளவ௫ு । 

இரையிற்படு வெள்ளல கார்த்௪ விளிம்பு சேர்த்தி 

நிரையிற்பொலி நீளஞடை/ சோல்சுரி கைப்பு நஞ்சூழ் 

விரையித்றுவர் வார்விசு போக்கி யமைதது வீக்? (௬௧) 

லீரச்சழல் காலின் விளஙக வணிஈது பாதஞ் 

சோச்தொடு நீர செருப்பு விருப்பு வாய்ப்பப் 

பாசப்பெரு வில்வலங கொண்டு பணிந்து இண்ணன் 

சாசத்திருத் தாண்மடித் தேற்றி வியகது தாஙகி (௬௨) 

அ௮ஙசப்பொழு தஇற்புவ னத்இிடர் வாயக வோகஙடுத 

அங்கப்பெரு மாமழை போன்று தண்ணென் ரறொலிப்ப 

வெங்கட்சென நீடு விலஙகு Sane Sua ் 

செங்கைத்தலச் தாற்றட விச்சிறு ராணெறிர்தா£ (௬௩.) 

பல்வேறு வாளி புசைபார்த் தடன்போச வேவி 

வில்வேட crus அுடிமேவி யொலிககு முன்றிற் 

சொல்வேறு வாழ்த்துச் இசைசோறுக அசைந்து விமம 

வல்லேறு போல்லா ரடலவாளி செரிஈது நின்றார் (௬௪) 

மானச்சிலை வேடர் மருஙகு கெருஙகு போதிற் 

பானற்குல மாமல நிற்படா சோதி யார்முன் 

(௬௦) தாரில பொலி - மாலையால பொலிவடைகத. சோவில பொலி - ஒளியோடு 

கூடி. விளஙகும, காரமிலசெறி நாண எறி கைசசெ .றிஈட்டி - கரிய விலலி௰ கடடிய 

சாணை ஏறறி gue SOs nae rr garry கைசோதை (சைவிரலகளுககுத தோலி 

னால தைததுப போமெ உஜை,) (௬௨) சரணதது உரி ஆடையின மீது - மயிறபீலி 

யோடு சோத (புலிச) சோலாடையீன மேல, பெளவம திரையில படு வெள் அலகு 

தாக விளிமபு சோததி - கடலின ௮லைகளில உணடாகும வெள்ளிய பலகறைகளைத 

கோதது ஓரததில (அருகே) கட்டி, விரையில துவாலா£ விரிபோக௫ அமைத்து 

வீகஇ - வாசனை கமழும சிவந்த வாசுசசசைச செலுததி மைது கட்டி, (௬௨) 

தொடு 8 செருபபு பாதஞ் சேர எனக கூடடுக, மடிதது cod dung - at 3 gi 

காணேற்றித தெயவஙகளைத துதிதது. (௬௬) புவனதது இடா - பிறலித துனபம, 

(௬௪) புதை பாத.து - அமபுகசட்கெளி னினறும பாதது எடுது. யம - கூட் 
டம. துதைந்து விமம - கெருகட ஒலிசக. (௬௫) மானம லை - வலிமை பொருக் 

திய வில்லை ஏகதிய, மாகுல பானல மலரின படா சோதியார் - பெரிய கூட்டமாயெ 

ரீலோமபலமலரின படாந்த ஒளிபோலக் சரிய திருமேனியுடைய திணணஞா, 
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௧௮௬ திருத்மதாண்டர் புராணம். 

ேனற்றசைடதேறல் சருப்பொரி மற்று முள்ள 
கானப்பலி நேர்கட.வுட்பொறை யாட்டி. வந்தாள். (௬௫) 

நின்றெங்கு மொய்க்குஞ் சனவேடரை நீக்டப் புச்குச் 

சென்றங்கு.வள்ள நிருகெற் நியிந்சேடை சாத்தி 
யுன். றர்சை தர்தைக்கு மிர்சன்மைக.ஞள்ள வல்ல 

சன்௮ம்பெரி ஐன்விற னம்மள வன்றி சென்றாள். (௬௬) 

அப்பெற்றியில். வாழ்த்து மணங்குடை யாட்டி. தன்னைச் 

செப்பற்கரி சாய சிறப்பெதிர் செய்து போகச் 

கைப்பற்றிய 'இண்டுலைச் சார்மழை மேக மென்ன 

மெய்ப்பொற்-புடைவேட் டையின்மேற்கொண் டெழுந்து போர்தார்.(௬௭) 
வேறு. 

தாளில்வாழ் செருப்பர்தோ றழை்தரீடு சானையார் 

வாளியோடு சாபமேவு கையர்வெய்ய வன்களணார் 

ஆளியேறு போலவேகு மண்ணவார்மு னெண்ணிலார் 

மீளிவேடர் நீடுகூட்ட மிக்குமேலெ piss. (௬௮) 

வன்இருடர்ப்பி ணித்தபாசம் வன்கைமள்ளர் கொள்ளவே 

வென் றிமங்கை வேடர்வில்லின் மீ.துமேவு பாதமுன் 

சென்றுமீளு மாறுபோல்ல செய்யகாவின் வாயவாய் 
ஒன்றொடொன்று கோபடாம லோடுநாய்கண் மாடெலாம். (௬௯) 

போர்வலைச் சிலைத்தொழிற் புறத்திலே விளைப்பவச் 
சார்வலைத் தொடக்கறுச்ச வேகுமையர் தம்முனே 

கார்வலைப் படுத்தகுன்று சானமா வளைக்கநீள் 

வார்வலைத் இிறஞ்சுமஈது வர சவெற்பர் முக். தினார் (௭௦) 

ஈண்ணிமா மறைக்குலங்க ணைடவென்று நீடும் 

தண்ணிலா வரும்புகொன்றை தங்குவேணி யார். தமைக் 

கண்ணினீடு பார்வையொன்று சகொண்டுகாணு மன்பா்முன் 

எண்ணில்பார்வை கொண்டுவேட செம்மருங்கு மே௫இனார். (cre) 

--இததக் - கள்ளும், சகு - தேவாகளுக்கு கிவதேனஞ் செய்ய வேடர்கள் அமைத்த 
அணவு, கடவுள் பொறை யாடடி - தேவராடடி. (௬௬) இ ஈகனமைகள் உள்ள ௮ல்ல- 

இவ்வித ஈல்ல சகுனங்கள் உண்டாகவிலலை, (௬௮) தோல தழைதத நீடு தானையார் - 

தோலினால் அகலமாக வுடுதத நீண்ட ஆடையை யுடையவாகள், வாளியோடு சாபம 

மேவு கையா அமபுகளோடு வில்லை? தாக சையையுடையவர்கள், மீளி - வலியு 

டைய; ஈமனைப் போனற. (௬௯) வென்றிமங்கை பாகம - வீரலடசுமியின திருவடி 

கள், (எ௰) அ௮ச்சார்வலை தொடக்கு - ௮கததே தனனைப பந்திதத பாசமாகிய வலையின் 

பிணிப்பை, கார்வலை படுத்த குனறு கானம மாவளைகக - மேகங்கள் வலையிட்டதைப 

போல மூடிக்கொண்டுள்ள மலைகளிலும், காடுகளிலும இருக்கும மிருகங்களைப பிடிகக, 

கார்வலைபடுகத என்பதம்குக் கரியவலைகளைச் கட்டிய எனிலும பொருந்தும். (எக) 

பார்வை என்றது சண்பார்வைக்கும, பார்வை மிருகங்களுக்கும் பொதுவாக நின்றது



கண்ணப்பகாயஞார் புராணம். ௧௪௭ 

கோடுமுன் பொலிக்கவுங் கு௮ங்கணா குளிக்குல 

மாடுசென் றிசைப்பவும் மருங்குபம்பை கொட்டவுஞ் 

சேடுகொண்ட கைவிளிச சறந்தவோசை செல்லவுங் 

காடுகொண் டெழுக்தவேடு சைவளைக்து சென்றதே. (௪௨) 

நெருங்குபைச் தருக்குலங்க ணீடுகாடு கூடகேர் 

வருங்கருஞ் சிலைததடககை மானவேடர் சேனைதான் 

பொருக்தடச் திசைச்சடற் பரப்பிடைப் புகும்பெருங் 

கருந்தரஙக நீள்புனற் களிந்திகன்னி யொத்ததே (௪௩) 

தென் இசைப் பொருப்புடன் செறிர்தகானின் மானினம் 

பன்றிவெம் மரைக்கணஙக ளாஇதியான பல்குலந 

அன்றிரின்ற வென்றடிச சுவட்டினொற்றர் சொல்லவே 

வன் றடச்கை வார்கொடெம் மருஙகுமவேட சோடினா. (௭௪) 

ஒடியெறிஈது வாரொழுகக யோசனைப் பரப்பெலா 

கெடியதிண் வலைச்கொடக்கு நீளிடைப் பிணித் துநேர் 

கடிகொளப் பரர்தகாடு காவல்செய் தமைத்தபின் 

செடி.தலைச சிலைச்சைவேடர் திண்ணனார்மு னண்ணினா. (௭௫) 

வெஞ்சிலைககை வீரனாரும வேடசோடு கூடிமுன் 
மஞ்சலைக்கு மாமலைச் சரிப்புறத்து வஈதமா 

அஞ்சுவித் தடர்க்குநாய்க ளஎட்டமாக விட்டுநீள் 

செஞ்சரத்தி னோடுசூழல் செய்தகானு ளெய்தினா். (௪௯) 

லெய்யமா வெழுப்பவேவி வெற்பராய மோடிகேர் 

எய்யும்வாளி முன்றெரிர்து கொண்டுசெல்ல வெங்கணு 

மொய்குரற் நுடிக்குலங்கள் பம்பைமுன் சலைச்தெழச் 

கைவிளிச் ததிர்த்துமா வெழுப்பினார்கள் கானெலாம். (௭௭) 

(௭௨) கோடு - ஊ.துகுழலகள், குறுஙகணாகுளி குலம-குறுயெ கண்ணையுடைய 

சிறுபறைக கூடடககள, சேடுகொண்ட - திரண்டு, கைவிளி - கைதட்டுதல் காடு 

கொணடு எழுகத வேடு - காடுபோலத திரணடெழுகத வேடா கூடடம, வேடு - ஆகு 

பெயா. கைவளைகது - இரண்டு பககஙகளிலுரு சூழக்து, (௭௧) பெருமசரும் தரக் 

கம நிள்புனல களிநதி கனனி ஓத,ச.து - பெரிதாய கரும நிறமுள்ள அலைகளோடு 

வெள்ள ததையடை.ய காளிஈதி எனலும நதியாகய மாதையொததிருந்த_த. காளிந்தி 

எனபது களித்திஎனவிசாரமாக வகதது. (௭௪) வரர - வல்கள், (எ௫) ஒடி - சுருக்கு 

வலைகளை, ஒடி.தல - மடககுதல ) ௮அததொழிலையுடைய வலைகசாய.து (- ஆகுபெயர்.) 

சேர் கடி கொள - கேராகககண்டவாகள ௮௭௪. காவல செய்து அமை தபின் - 

(மிருகங்கள் வெளியே போகாதபடி) காவல்செய்து வைத்தபினனர், செடி. தலை - 

புதர்போன்ற மயிர்ததலையையுடைய, (௭௬) முனமரூசு அலைக்கும் - முனனே மேகல் 
கள் சஞ்சரிக்கும, ௮ட்டம இகவிடடு ௮ருகாக௪ செலுத்தி, சூழல்செய்த - (வேடர் 
களால்) வளைக்கப்பட்ட, (௭௭) வெற்பர் ஆயம - வேடா கூட்டம், சிலை தது-ஒஸித்_த,



௬௪௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஏனமோடு மானினங்க ளெண்கு இண் கலைக்குலக 

சானமேதி யானைவெம் புலிககணங்கள் கான்மரை 

யானமா லகேகமா மருண்டெழுந்து பாயமுன் 

சேனைலேடர் மேலடர்ந்து சறியம்பி னூறினார். (௪௮) 

வேறு, 

தாளறுவன விடைதுணிவன தலை துமிவன கலைமான் 

வாளிகளொடு குடலசொரிதர மறிவனசில மரைமா 

நீளுடல்விடு சரமுருவிட நிமிர்வனம/டை கடமா 
மீளிகொள்கணை படுமுடலெழ விழுவனபல வுழையே. (௭௯) 

i vy வலு 

வெங்கணைபடு பிடாகிழிபட விசையுருவிய சயவாய் 

செஙகனலவிட வதனொ௫கெணை செறியமுனிஞு கருமா 

வஙகெழுசர முருவியபொழு தடலெயிறுந வதனைப் . 

பொகஙூயடின மொடுகவாவன புளைவனல புலிகள் (௮௦) 

பின்மறவர்கள் விடுபக(பிகள் பிறகுறவயி றிடைபோய் 

முன்னடுமுக மிசையுருவிட முடுகியவிசை யடனக 

கொன்முனையடு சசமினமெதா குறுசியமுக முருவத 

தன்னெ திரெதி பொருவனகிகா தலையனபல கலைகள். (௮௧) 

கருவரையொரு சனுவொடுவிசை கடுகியசென முனைகோ 

குரிசின்முன் விடு மடுசரமெதிர் கொலைபயில்பொழு தவையே 

பொருகரியொடு சனெவரியிடை புரையறவுடல் புகலால் 

வருமிரவொடு பகலணைவன வெனமிடையுமல் வனமே (௮௨) 

நீளிடைவிசை மிசைகுதிகொள கெடுமுகிறொட வெழுமான் 

ருளுறுகழன் மறவாகள்விடு சாநிரைதொடர் வன சாம் 

(௭௮) ஏனமோடு-சாடடுப பனறிஈசளோடு, எணரு - கரழுூகளும. இண்கலைகுலம- 

வலியகலைமான கூட்டஙகளும, கானமேதி - காட்டெருமைகளும, (௭௯) சுடமா - 

மதததையுடைய யானைகள, (௮) முன இரு கருமா - முனனேயுளள பெரியபன றி, 
கயவாய - பிளஈதவாய, அடல எயிறு உற அ.கனை - வலிய பறகளில பொருக்் துமபடி 

அபபனறியை. புரைவன - ஓததன. (௮௧) மறவாகள் பினவிடுபசழிகள் பலகலைகள் 

பிறகுற வயிறிடைபோய எனசகூடடுச, பிறகு உறவயிறு இடைபோய் - பினபககமா 

சப் பாயஈ_து வயிறரின வழியாக சென்று, தன எதிர எதா பொருவனகிகா தலையன . 

ககலைமானகள ஒனரோடொனறு எதிர எதிர போசெய்தலை ஓததிருஈதன, (௮௨) 

குரிசில - தண்ணஞா, மூன - ஏீலஙகுகளின முன. அவையே - ௮வவமபுகளே, புரி 

யிடை... - சங்கததினிடததும, மிடையும - நெருககி யிருக்கும,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். க்குக் 
ர 

வாள்விடுக இர் மதிபிரிவுற வருமெனவிழு முழையைச் 

கோளொபெயில் பணிதொடர்கிலை கொளவுளவெகிர் பலவே, (௮௩) 

கடல்விரிபுனல் கொளவிழுவன கருமுகிலென நிசையே 

படர்வொடுசெறி சழைபொதுளிய பயில்புதல்வன மதன்மேல் 

அடலுறுசர முடலுறவரசை யடியிடமல மரலான் 

விடைகருமரை கரடிகளொடு விழுவனவன மேதி (௮௪) 

பலதுறைகளின் வெருவரலொடு பயில்வலையற நழைமா 

வுலமொடுபடர் வன, சகையுற வுறுசினமொடு சவர்காய் 

நிலவியவிரு வினைவலையிடை நிலைசுழல்பவர் நகெறிசேர் 

புலனுறுமன னிடைதடைசெய்த பொறிகளினள வுளவே (௮௫) 

அடியடியன மடிசெவியன துறுசயமுனி சொடரார் 

வெடிபடவிரி றுகுருளைகண் மிசைபடுகொலை விரவார் 

௮டி.களர்வுறு கருவுடையன வணைவுறுபிணை யலையார் 

கொடியனவெதா முடுகியுமுறு கொலைபுரிசிலே மறவோர். (௮௬) 

இவ்வகைவமு கொலைமறவினை யெதிகிகழ்வுழி யதிரக் 
கைவசைகளும் வெருவறமிடை கானெழுவதொ சேனம் 

பெய்கருமுகி லெனவிடியொடு பிதாகனல்விழி சிதறி 

மொய்வலைகளை யறநிமிவுற முடுகியகடு விசையில். (௮௪) 

போமதுதனை யடுதிறலொடு பொருமறவர்க எரியே 

ருமவர்தொடர் வுறும்விசையுட னடிவழிசெலு மளவிற் 

(௮௩) நீளிடை விசை மிசை குதிகொள - வெளியிலே விசையோடு மேலே குதி 

தீது. வாள விடுகதி£ மதிபரிவு உற வரும என - ஒளிவீசும சரணஙகளையடைய சநதி 

ரன (இராகுவினால பீடி கசபபடடுத) துனபமடையுஙகாலம வரும எனறு, உழையை- 

மானை. கோளொடுபயில பணி - இரகங்களுடன ஒனருகபபயிலும இராகு, கோளொடு 

எனபதறகு வலிவோடு எனபபொருளுளைபபினும பொருகம, தகொடாகிலை - தொட 

ர்ஈது பிடிககும நிலைமையை, (௮௪) பொளிய - கெருகயெ, புதல் - சாணடி, புல். 

அ௮லமரலால - சுழனறு துனபுறுதலோடு, வனமேதி - காடடெருமைகள், புதல்வனத 

தைக கடலாகககொளக, (௮௫) வெருவரலொடு - ௮ச௪சததோடு, பயில வலை ௮ற 

அழை மா-கடடியவல்கள ௮றுந.து விழுமபடி அழையம மிருகஙகள, உலமொடு படர் 

வனதகை உற-வேகமாக ஒடுதலைத தடுக்க, பொறிகளின ௮ளவு உளவே - ஐமபொதி 

களின சனமையை ஓததிருகதன. (௬) அடி அடியன - உடுககை போனற கால்களை 

யடையனவாயும, ுறுகயமுனி சொடரா£ - கெரு£கும யானைக கனறுகளைத தொட 

ர்ச்து வேடடையாடாா, று குருளை - சிறிய விலஙனெ குடடிகளை, பிணைஅ௮லையார் - 

பெண்மானகளைக கொலலமாடடா£, (௮௭) கைவரைகளும - யானைகளும, ஏனம - 

பனறி, பெய் - மழைபெயயும,.



api திருத்தோண்டர் புராணம். 

ருமொருவரு மறிகலரவர் தனிதொடர்வுழி யதன்மேல் 
ஏமுனையடு சிலைவிடலைக எிருவர்க எடி. பிரியார். (௮௮) 

நாடியகழல் வயவர்களவர் நாணனுநெடு வரிவிற் 

காடனுமெனு மிருவருமலை காவலரொடு கடி.திற் 

கூடினர்விடு பகழிசளொடு கொலைஞமலிகள் வழுவி 

நீடியசரி படாவதுதரு நீழலின்விரை கேழல். (௮௯) 
Chae? 

குன்றியைநிகர் (por Qe per கொடுவீழியிடி குரனீள் 

பன் நியுமடல் வன் றிறலொடு படாகெறிமெடி தோடி.த 

துன்றியதொரு குன் றடிவரை சுலவியகெறி சூழற் 

சென்றதனிடை நின்றதுவலி தெருமரம.ர நிசையில் (௯௰) 

௮.த்தருவளர் சுழலிடையடை யசனிலையறி wart poor 

கைத்தெறிகணை யினிலடுவது கருதலர்விசை கடு 

மொய்ச்தெழுசுடா விசெரிகையை முனைபெறவெதி ரருவிச் 

குச்தினருடன் முறிபடவெறி குலமறவர்க டலைவர் (௯௧) 

வேறு 

வேடர்தங கரிய செங்கண் வில்லியார் விசையிற் குச்ச 

மாடிரு அணியாய் வீழ்க்ச வராகச்சைக சுண்டு நாணன் 

காடனே யிதன்பி னின்று காசகஙகள பலவா செய்சக்தோம் 

ஆடவன் கொன்றா னசசோ வென்றவ ரடியிந் ரூழ்க்தார் (௬௨) 

(௮௮) அடுதிறலொடி பொருமறவாகள ரிஏறாம அவா - Clanom g wae வலி 

மையோடி எதிகரும வேடாசளுசகு ,தணசிஙசமபோன ற திணணஞா, ஏ முனை படு 

லை வீடலைகள - ௮மபினால பசைவாகளைகஃ சொலலும விலலைபுடைய காளைகள, இரு 

வாகள் ௮டி.பிரியா - இருவா (திணணனாரை) அழு பிரியாதவாகள, (௮௯) ஞூமலிகள 

வழுவி - காயகளுசகு5 தபபி. கேழல - பனரியானறு. நீடியசரி-ரீண்டமலைச்சாரலில, 

தருரீழலின - மரததின மிழலில, விரை படாவ.து - வீனைவாகச செனற.து, தீருரீழலின 

விரைகேழல் மிடியசரிபடாவது எனககூடடிப பொருளுரைபபினும பொருஈ தம, 

படாவ.து சாலவழுவமைதி (௯௦) குனறியை-குனரிமணியை, படாரெறி - செலலும 

வழியில், சுலலீயநெறி சூழல செனறு-வளைஈதவழியுடைய ஒருசோலையை (காட்டை) 

௮டைகது. வலிதெருமர மா கிலளரயில நீன௰த-வலியிழக_து (ஈமபிகசையறறு) மரச் 

செறிவில கினறது. (௯௧) சூழல சுழல எனககுறுக.கல விகாரமாயிறறு ௮சன நிலை 

௮.றிபவா - பபனியின இருபபைத தெரிகதவராய, தெரிகணையினில டுவது யூ] 

தலா - தராய்க்தெடுகத ௮மபுகளால கொலல நகினையாமல, விசைகட, - விரைவாகச் 

டெடி, சுரிகையை - உடைவாளை, எறிகுலமறவாகள தலைவா - கொலைச்தொழிலை 

யுடைய நலவேட சல சதலைவராய திணணனா (௯௨) ஆடவன-தணசனமையடைய 

திண்ணன, பலகாள வேடடைத தொழிலிறபழசய தககளா௰௦ கொலலபபடாத பறி 

யைக் கனனிவேட்டையில திணணஞனா உடைவாளாற குததககொளறமையை வியப 
பான 4 அச்சோ '' எனரூா,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். ௧௫௧ 

மற்றவர் தண்ண னார்க்கு மொழி௫ன்றார் வழிவர் தாற்ற 
உற்றது பசிலர் செம்மை யுசவிய விதனைச் காய்ச்ச 

சற்றுநீ யருந்தி யாமுர் இன்றுதண் ணீர்கு டித்து 

வெழற்றிசொள் வேட்டைச் காடு குறுகுவோ மெலல வென்றார். (௯௩) 

என்றவர் கூற நோசக்டுத் இண்ணனார் தண்ணீ செகசே 

நன்றுமிவ் வனத்தி லுள்ள சென்றுரை செய்ய நாண 

னின் றவிட் பெரிய தேக்க னப்புறஞ் சென்றா னீண்ட 

குன்றினுக் கயலே யோடுக குளிர்ந்தபொன் முகலி யென்றான் (௯௪) 

பொங்கிய சிெனவில் வேடன் சொன்னபின் போவோ மங்கே 

இங்கிது தன்னைக கொண்டு போதுமி னென்று தாமும் 

௮ங்க த கோச்ச் சென்றார் காவத மரையிந் சண்டார் 

செங்கணே நுடையார் வைகுக் இருமலைச் சாரற் சோலை (௯௫) 

சாணனே தோன்றுக குன்றி னண்ணுவே மென்ன நாணன் 

கசாணநீ போதி னல்ல காட்சியே காணு மிந்தச 

சேணுயர்*திருச்சகா எத்தி மலைமிசை யெழுந்து செவ்வே 

கோணமில் குடுமி, தேவ ரிருப்பா்கும் பிடலா மென்றான் (௬௪) 

ஆவதெ னிதனைக கண்டிய கணைதொறு மென்மேற் பாசம் 

போவசொன் றுளது போலு மாசையும் பொங்க மேன்மேன் 

மேவிய கெஞ்சும் வேறோர் விருப்புற விசையா நிற்குச் 
தேவரங் இருப்ப தெற்கே போகென்றார் திண்ண னார்தாம் (௬௭. 

உரைசெய்து விரைந்து செல்ல வவர்களு முடனே போர்து 

சரைவளர்*கழையின் முத்துங் காரகிற் குறடுஞ் சந்தும் 
வரைதரு மணியும் பொன்னும் வயிரமும் புளினர் தோறும் 

இரைகண்முன்-நிரட்டி.லை2த இருமுக லியினைச் சார்க்தார் (௬௮) 

ஆங்க,தன் கரையின்-பாங்கோ-ரணிநிழர் கேழ,லிட்டு 

வாங்குவிற் காடன் றன்னை மரக்கடை தீச்கோல் பண்ணி 

ஈங்குநீ நெருப்புக் சாண்பா யிம்மலை யேறிச் சுண்டு 
நரங்கள்வர் தணைவோ மென்று காணனுக் தாமும் போந்தார். (௯௯) 

(௯௪) சீண்டகுனறு எனற. திருககாளததி மலையை. (௯௫) சாவதம அரையில் 

கண்டார-அரைககாதவழி தூரததில தரிசததரா, (௯௬) சேண்உயா - ஆகாயமட்டும 

உயாந்த, குடுமிதேவா - மலையுசசியிலுள்ள பிரான, (௯௬௮) கழையின - ரூங்இலின. 

புளினம தோறும - மணறகுனறுகடோறும, (௬௯) மரக்கடை இக்கோல பண்ணி - 

ழுரக்கொமபால் இக்கடைசோல் செய் த. காண்பாய் - உண்டாக்குவாய்,



௧௫௨ திருத்ததாண்டர் புராணம். 

அளிமிடை சசைசூழ் சோலை யலர்கள்கொண் டணைக்த வாற்றின் 

றெளிபுன லிழிர்து சந்தை செளிவுறு£ இண்ண னார் தாய 

களிவரு மடழ்ச்சி பொங்கச் காளத்தி கண்டு கொண்டு 

குளிர்வரு 5.தியூ டேடிக் குலவசைச் சாரல் சேர்ந்தார். (௧௦௦) 

கதிரவ னுச ௩ண்ணக் கடவுணமால் வரையி ஸனுச்சி 
௮திர்.சரூ மோசை யைந்து மார்கலி முழகச்கங் காட்ட 

இதுவென்கொனாணா வென்றுர்ச் இம்மலைப் பெருந்தேன் சூழ்ந்து 

மதுமல ரீச்சண் மொய்த்து மருங்செழு மொலிகொ வென்றான். (௧௦௧) 

முன்புசெய் sash னீட்ட முடிவிலா வின்ப மான 

௮ன்பினை யெடுச்.துச் காட்ட வளவிலா வார்வம பொஙகி 
மன்பெருங் காதல் கூர வள்ளலார் மலையை நோக்க 

என்புகெக் குருகி யுள்ளச் தெழுபெரு வேட்கை யோடும் (௧௦௨) 

நாணனு மன்பு முன்பு ஈளிர்வரை யேறச் சாமும் 

பேணுதச் துவங்க ளென்னும் பெருகுசோ பான மேறி 

ஆணையாஞ் சிவத்தைச் சார வணைபவர் போல வையா 

நீணிலை மலையை யேறி நேர்படச செல்லும் போதில் (௧௦௩) 

இங்கள்சேர் சடையா தம்மைச் சென்றவர் காணா முன்னே 

௮ங்கணர் கருணை கூர்க வருட்டிர௬ு கோக்க மெய்இித 

தங்கிய பவத்தஇின் முன்னைச சார்புவிட் டகல நீஈடப் 

பொங்கெ வொளியி னீழற் பொருவிலன் புருவ மானார் (௪௦௪) 

மாசமார் இருககா எத்தி மலையெழு கொழுகதா யுள்ள 

ஏகநா யசசரைச கண்டா ரெழுகதபே ௬வசை யன்பின் 

வேகமா னதுமேற் செல்ல மிக்கதோர் விரைவி னோடு 
மோகமா யோடிச் சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்ளூர். (௧௦௫) 

(ஈ) அ௮ளிமிடை - வண்டுகள மொயககும. கு௫லவரை-மேனமையாகிய ௮மமலை, 

(ரக) கடவுள் மால் - தெயவததனமை பொருஈகதிய பெரிய, ௮திரசரும ஓரை 

ஜக்தும - முழங்குகனற தேவறுச்துபி ஜதும, தோகலிமுழகசம சாட்ட - கடலைப் 

போல ஒலிகக, திணணனார் செலிககுசகேட்ட சேவ து;துபியின முழகசததை ௮றி 

யாத நாணன இவவொலியாதெனக கேடகத் தனகருககேட்ட தேனீயி ஜொலியின 

மேல்வைத.து ஐயபபாடாய ௮றைககனன எனக (ஈர) நளி£ - குள்ஈத, சோபா 

னம - கறபடி (படிபபடியாக.) தத துவககளைத தனிதனி நியதிகளைந்து 9வததைத 

தீரிசிகனெராச௪ வண, திண்ணனெமபிராலும சோபான வழியேறிச௪ சிவபிரானை த 
தீரிசிததனா எனபா£ தத துவவகளெனலும பெருகு சோபாளமேறி'' எனரூா, ஆணை 

யாம - சததியரூபியாய (உணமையாய)--(படைதசதல முதலிய பஞ்சகருததியஙகட் 

குல் காரணமான முடிவிலாறறல எனலுஞ் ஈததியையடைய எனினும பொருந்தும,) 

(௪) அங்கணர் கருணை கூரஈத - சிவநாதன இருபைமிக்ச சாபு - மலமாயாகனம 

பந்தங்கள், ஒனியின - திருவருளின, (ஈடு) மாகம தா - வானுலகத்தையளாவிய,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். adn 

கெடிதுபோ அயிர்த்து நின்று நிறைர்செழு மயிர்க்சா ரோ.றும் 
வடிவெலாம் புளகம் பொங்க மலர்க்கண்ணீ சருவி பாய 

௮டியனேற் இவர்தா மிங்சே யசப்பட்டா ரச்சோ வென்று 

படி.யிலாப் பரிவு தானோர் படிவமாம் பரிசு தோன்ற. (௪௦௯) 

வெம்மறக் குலத்து வந்த வேட்டுவச் சாதி யார்போற் 

கைம்மலை கரடி. வேங்கை யரிதிரி கானம் தன்னில் 

உம்முடன் நுணையா யுள்ளா ரொருவரு மின்றிச் கெட்டேன் 

இம்மலைத் தனியே நீரிங் இருப்பதே யென்று நைந்தார் (௧0௭) 

கைச்சிலை விழுந்த தோசார் காளையார் மீள விர்தப் 

பச்சிலே யோடு பூவும் பறித்திட்டு நீரும் வார்த்து 

மச்சு செய்தார் யாசோ வென்றலு மருங்கு நின்ற 

அச்சிலை நாணன் ரானு சானி வறிர்சே னென்பான் (soy) 

வன்றிஐலுர்தை யோடு மாவேட்டை யாடிப் பண்டிச் 

குன்றிடை வந்தோ மாசச் குளிர்ந்தநீ ரிவரை யாட்டி 

ஒன்றிய விலைப்பூச் சூட்டி பூட்டிமுன் பறைந்தோர் பார்ப்பான் 

௮ன்றிது செய்தா னின்று மவன்செய்த தாகு மென்றான் (௧௦௯) 
eae’ de Pree he 

உண்ணிறைர் தெழுந்த தேனு மொழிவின் நி” யாரா வன்பிந் 

திண்ணனார் இருக்கா எத்தி காயனார்ச் னிய செய்சை 

எண்ணிய விவைகொ லாமென் நி௫கடைப் பிடி.த அச் கொண்டவ 

வண்ணலைப் பிரிய மாட்டா தளவிலா தரவு நீட. (௧௧௦) 

இவர்தமைச் கண்டே னுக்குச் சனியரா யிருஈ்தசா ரென்னே 

இவர்தமக் கமுது செய்ய விறைச்சியு மிடுவா ரில்லை 

இவர் சமைப் பிரிய வொண்ணா தென்செய்கே னினியான் சால 

இவர்சமச் இறைச்? சொண்டிங் கெய்தவும் வேண்டு மென்று. (sas) 

போ தவர் மீணடு செல்வர் புல்லுவர் மீளப் போவர் 

காதலி னோக்கி நிற்பர் சன்றகல் புனிற்றாப் போல்வர் 

நாதனே யமு.து செய்ய ஈல்லமெல் லிறைச்சி கானே 

கோதறத் தெரிர்து வேறு கொண்டிங்கு வருவே னென்பார் (௧௧௨) 
  

(ar (ஈக) கெடி தபோது உயாத.து கினறு- -கெடுசோம ம உச்சியைமோக் பெருமூச்சு 

விட்டுநினறு. படி இலா பரிவுதான ஜா படிவம ஆம பரிசு தோன - ஒப்பில்லா ௪ 

௮ன்பே ஜா உருவவ கொண்ட துபோலச் கணடோககுத் தோனறுமபடி, (௭௭) கைம் 

மலை - யானை. (௭௮) மஞ்சு - அழகு மஞ்சு எனற.து மச்சு என விகாரமாயிற்று, 

(௯) உக்தையோடு - உன தந்ைதையுடன. (௪௧௦) இ.து கடைப்பிடிச். தகொண்டு - 

காணன்சொழ்ற மெரழியை உறுதியாகச்சொண்டு, ஆதரவு 8ீட-௮ன்பு பெருச. (௧௧௨) 

புல்லுவர் - தழுவுவர், புனிற்று - இளங்கன்றுப் பச, 
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aa: திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆர்தம சாக நீரிங் இருப்பதென் றகல மாட்டே' 

னீர்பசித் திருக்க விங்கு நிற்சவுங் கல்லே னென்று 

சோர்தரு சண்ணீர் வாரப் போய்வரச் துணிர்தா சாகி 

வார்சிலை யெடுத்துச் சொண்டு மலர்ச்கையாற் றொழுது போர்தார். (௧௧௩) 

முன்புகின் றரிதி னீஙக மொய்வரை யிழிர்து நாணன் 

பின்புவர் தணைய மூன்னைட் பிறதுறை வேட்கை நீஙக 

௮ன்புகொண் டுய்ப்பச் செல்லு மவர்இிரு முகலி யாற்றின் 

பொன்புனை கரையி லேறிப் புதுமலர்ச் காவிற் புககார் (௧௧௪) 

சாடனு மெதிடே சென்று தொழுதுதீக கடைந்து வைத்தேன் 

கோடுடை யேன முங்கள் குறிப்படி யுறுப்பை யெல்லா 

மாடுற கோச்சிச் கொள்ளு மறித்துமாம போகைக் இன்று 

நீடநீர் தாழ்த்த சென்னோ வென்றலு நின்ற காணன். (௧௧௫) 

௮ஙடூவன் மலையிற் ஜறேவர் சம்மைக்கண் டணைததுக கொண்டு 

வ௩ூனைப் பற்றிப் போகா வலலுடும் பென்ன நீஙகான் 

இககுமத் தேவர் தின்ன விறைச்சிகொண் டேசப் போக்தா 

னஙகுலச் தலைமை விட்டா னலப்பட்டான் தேவாக சென்றான், (௧௧௬) 

என்செய்தாய் இண்ணா நீசா னென்னமால கொண்டா யெகங்சண் 

முன்பெரு முதலி யலலை யோவென முகத்தை நோக்கார் 

வன்பெரும் பன்றி தனனை யெரியிணில வதக்க மிக்க 

இன்புறு தசைகள் வெவ்வே றம்பினா லீகது கொண்டு, (௧௧௪) 

கோலினிற் கோத்துக் காய்ச்சச் கொழுச்சசை பசத்தில் வேவ 

வாலிய சுவைமுன் காண்பான் வாயினி லதுக்கிப் பார்த்துச் 

சாலவு மினிய வெல்லாஞ் சருகலை யிணைத்த சல்லை 

ஏலவே கோலிக் கூட வதன்மிசை யிடுவா ரானார். (௧௧௮) 

மருங்குநின் றவர்கள் பின்னு மயன்மிக முதிர்ந்கா னென்னே 
௮ரும்பெற லிறைச? சாய்ச்சி யதுக்கவே றுமிழா நின்றான் 
பெரும்பசி யுடைய னேலும் பேச்சில னெமக்கும் பேறு 

தீரும்பரி சுணசான் மற்றைச் சசைபுறத் தெறியா நின்றான். (௧௧௯) 
  

(௧௧௪) தோதமராக-யாரை௪ சுற்றமாகசகசொண்டு, (௧௪௪) பிற,துறை வேடகை - 

வேறு விஷயங்களில உணடாகும ஆசையினினறும. காலில சோலையில, (௧௧௫) மாடு 

உ௰-இவ்விடத்திலிருகக, மறித_து காம போகைககு - மீண்டும நாம (வேடடைக்குப) 

போவதற்கு, (௧௧௬) வங்கனை பறறிபோகா :- மரப்பொந்தினைப் பற்றிவீடாத. (௧௧௭) 

மால் - மயக்கம. முதலி ௮லலையோ - தலைவன நியல்லையோ, (௪௧௮) வாலிய- இனிய, 

அதுக்-போட்டு மெனறு, கலலை இலைசககலதனதை, ஏலவே கோலி-பொருக்க (ஈன்ரு 

கத்) தைத்து,



கண்ணப்பநாயனார் புராணம். ae 

சேவுமால் கொண்டா ஸனிநர்தச் இண்ணன்மற் நிதனைத் தீர்ச்ச 
லாவதொன் றநறியோச் தேவ ராட்டியை காக னோடு 

மேவிகாங் கொணர்ந்து தர்க்க வேண்டுமவ் வேட்டைச் கானில் 

ஏவலாட் களைய கொண்டு போதுமென் றெண்ணிப் போனார். (௧௨௦) 

கானவர் போன தோசார் சடி.இனிற் கல்லை யின்சண் 
ஊனமு தமைத்துச் கொண்டு மஞ்சன மாட்ட வுன்னி 

மாகி நன்னீர் தூய வாயினிற் கொண்டு கொய்த 
தூறும் பள்ளித தாமங் குஞ்சிமேற் றுசையக் கொண்டார். (௧௨௧) 

தனுவொரு கையில் வெய்ய சாச் துடன் முங்கிக் சல்லைப் 

புளி சமெல் லிறைச்சி ஈலல போனச மொருகை யேந்தி 

இணியவெம் பிரானார் சாலப் பசிப்பசென் Dru) Cums) 

கனிவிரைர் திறைவர் வெற்பை ஈணணினார் இண்ண ஞனார்தாம் (௧௨௨) 

இளை தீதனர் காய னாசென் நீண்டச்சென் றெய்தி வெற்பின் 

மூளைத்தெழு மு.தலைக சண்டு முடிமிசை மலசைக் காலில் 

வளை தசபொற் செருப்பான் மாற்றி வாயின்மஞ் சனமடர் தன்னை 

விளைத்தவன் புமிழ்வார் போல விமலனார் முடிமேல விட்டார். (௧௨௩) 

தலைமிசைச் சுமந்த பள்ளித தாமததைச் தடஙகா எததி 

மலைமிசைத் தம்பி ரானார் முடிமிசை வணஙடச சாத.இச 

சிலைமிசைப் பொலிர்ச செஙகைச் இண்ணனார் சோத்த சல்லை 

இலைமிசைப் படைதத வூனின் நிருவமு தெதிரே வைத்து. (௪௨௭) 

கொழுவிய தசைக ளெலலாங கோலினிற் றெரிந்து சோத்தங 

கழலுறு பதததிற் காய்சசிப் பலலினா லதுசூ சாவிற் 

பழய வினிமை பார்த தப் படைத்தவில் விறைச்சி சால 

48g cru னீரே யமுதுசெய் தருளு மென்றார். (௧௨௫) 

௮ன்னவிம் மொழிகள் சொல்லி யமு*செய் வித்த வேடர் 

மன்னனார் திருக்கா எததி மலையினார்ச் இனிய நல்லூன் 

இன்னமும் வேண்டு மெனனு மெழுபெருப காதல் சண்டு 

பன்னெடுங் கரங்கள் கூப்பிப் பகலவன் மலையிற் (ip ips sme. (௪௨௬) 

அவ்வழி யர்தி மாலை யணைதலு மிரவு சேரும் 
வெவ்விலங் குளவென் 2ஞ9 மெய்மையின் Cag கொள்ளாச் 
      Atenas, 

(gad) தேவுமால- தெயவப பயிததியம, ம.டள, (௧௨௧) பளளிததாமம கு குஞ்ிமேல 

அதையக கொண்டா - மலாகளைத சமது குடுமியில நறழைய௪ செருச்சொண் 

(cam) நாயனூா - சவபெருமான, விளைகத எனபது விசர£தத என விகாரமா 

யிற்று, (௧௨௬) பகலவன - சூரியன, திண்ணனா அனபுருவாய் நினறு அளிதத ஊன 

முதைச் சவபெருமான உண்டருளிஞா எனப துதோனற முது செய்வித்தவேடா'' 

என்றார். பகலவன் மலையில தாழ்ந்தான-சூரியன மேறகு மலையில் அல் சமனமாயினான



௧௫% திருத்தோண்டர் புராணம். 

செவ்விய வன்பு தாங்இத் இிருக்கையிற் சலையுக் தாங்கி 

மைவரை யென்ன வையர் மருங்குநின் நகலா நின்ரார். (௧௨௭) 

சார்வருந் தவங்கள் செய்து முனிவரு மமரர் தாமுங 
் கார்வசை யடவி சேர்ந்துங் காணுதற் கறியார் தம்மை 

ஆர்வமுன் பெருக வாரா வன்பினிற் சண்டு கொண்டே 

கேர்பெற நோக நின்றார் நீளிரு ணீங்க கின்றார். (௪௨௮) 

கசழைசொரி தளக் குன்றிற் சதிர்நில வொருபாற் பொங்க 
முழையா வுமிழ்ஈ்த செய்ய மணிவெயி லொருபான் மொய்ப்பத் 

தழைகதிர்ப் பரிதி யோடுஞ் சந்திரன் றலையு வாவிற் 

குழைய ணி காதர் வெத்பைச் oan? சென்றா கொக்கும் (௧௨௯) 

Neen arent 

மரகத மொளிகொ ணீல மணிகளு மிமைக்குஞ் சோதி 

பொரவிரு சுடருக் கஞ்சிப் போயின புடைக டோறும் 

இ.ரவிரு ளசொதுங்க னாலே போன்றுள தெங்கு மெங்கும் (௧௩௦) 

செந்தழ லொளியிற் பொங்குக் தீபமா மரங்க ளாலு 

மர்திகண் முழையில் வைத்த மணிவிளக் கொளிக ளாலும் 

ஐர்துமா றடச்? யுள்ளா ரரும்பெருஞ் சோதி யாலும் 

எச்தையார் இருக்கா எத்தி மலையினி லிரவொன் றில்லை (௧௩௧) 

வருங்கறைப் பொழுது நீங்கி மல்கிய யாமஞ் சென்று 

சுருங்கெ ages புள்ளின் phew போசை கேட்டுக் 
sere cen nae ay merle   

  

(௧௨௯) ¢ மூழை வரவு உமிழநத - குகைகளிதுளள சாபபஙகள . ககயெ, பரிதி 

யோடும - சூரியனோடும. தலையுவாவில - ௮மாவாசையில, குழையணிகாதா வெறபை- 

குண்டலத்தை யணிந்த திருசசெவியராய காளததிகாகா மலையை, (௧௬௦) கானற - கக் 
யெ; உமிழ்கத, விரிகதி படலைபொகக-விரிகத ஒளிததிரள பிரகாசெக, மரககம ஒளி 

சொள் நில மணிகளும இமைககுஞ்சோதி - மரகதழும, ஒளிவிளஙகும நீலமணிகளும 

ஆய இலைகள லீசுனெற பிரகாசமானது. இருசடருககு - சூரிய சந்திராகளுககு, 

(௧௧௧) செம தழல ஒளியில பொககும தீபமாமரங்களாதும - 9வஈத நெருப்பின 

ஒளிபோல் பிரசாசிககும சோதிலிருக்ஷஙகளினாலும, மகதிகள முழையிலவைதத் - குரல் 

குகள் (தாம வ௫ககும) குகைகளில ஏறறிய, ஐந்து ஆறு அடகடியுளளாரா - ஜமபுலனக 

சாயும ௮றுவகைப பசைகளையம ௮டககய முனிவாகள, %மபுலனகள்.--சபதம், ஸ்ப 

ரிசம், ரூபம, ரசம, சகந்தம எனபன, ஆறுபகைகள்.--காமம, குரோதம, லோபம, 

மோசம, மதம, மாற்சரியம எனபன, சோதிவிருக்ஷமாவ_து ௬௫ம் செல்பவர்ச 

ளுக்குத் தோனறாது தெய்வீசகமலைகளினும, தபோவனஙகளிலும் இருபபது; பகலில் 

ஒருவரும அறியாதபடி தனனொளியைக் காடடாது இரவில தனஒளியைக காட்டிச் 

சோதியாய் விளங்குவ_து. முனிவாகள் ஒளியாவது--அ௮வாகளை கெடுந்தூத். துச் சாண் 
பார்கட்கு அவர்சள் திருமேனி ஒளிரூபமாகத தோன்றுவழு. (௧௬௨) கறைபொழுது - 

இராக்காலம். யாமம - ஈநடுயாமம,



கண்ணப்பார்யனார் புராணம். ௧௫௭ 

கருங்கட லென்ன நின்று கண்டுயி லாத வீசர் 

௮ரும்பெறற் நம்பி சானார்ச் கமுதுகொண் டணைய வேண்டி. (௧௩௨) 

ஏறுகாற் பன்றி யோடு மிருஙகலை புனமான் மற்றும் 

வேறுவே றினங்கள் வேட்டை வினைத்தொழில் விரச னாலே 

ஊறுசெய் காலஞ் இந்தித் தருமிகச் தெரியாப் போதின் 

மாறடு சிலையுக கொண்டு வள்ளலைச் தொழுது போக்தார். (௧௩௩) 

வேறு 

மொய்காட்டு மிருள்வாங்கி முகககாட்டுர் தேரிரவி 
மெய்சாட்டு மன்புடைய வில்லியார் தனிவேட்டை 

எய்காட்டின் மாவளைகக விட்டகருர் இிரையெடுத்துச 

கைகாட்டு வான்போலக் கதிர்காட்டி யெழுமபோதில (௧௩௪) 

எய்திய ராகமததி லியம்பியபூ சனைசகேந்பக் 

கொய்தமல ரும்புனலு மு.சலான கொண்டணைந்தார் 

மைதழையுங சண்டதத மலைமருர்தை வழிபாடு 

செய்துவருச் தவமுடைய முனிவர்சிவ கோசரியா£ (௧௩.௫) 

வநது. திரு மலையின்்௧கண வானவர்கா யகர்மருஙகு 

திந்தைநிய மததோடுஞ் செல்கின்றார் திருமுன்பு 

வெந்தவிழைச சியுமெலும்புங கண்டகல மிதித்தோடி 

இந்தவனு சிதஙகெட்டே ஸனியார்செய்தா ரென்றழிவரா (௧௩௬) 

மேவரநேர் வரவஞ்சா வேடுவரேயிதுசெய்தார் 
சேவதே வேசனே திருமுன்பே யிதுசெய்து 

போவதே யிவ்வண்ணம் புகுசமீ£ திருவுள்ளம் 

ஆவதே யெனப்பதறி யழுதவிழுக் தலமந்தார் (௧௩௭) 

பொருப்பிலெழுஞ் சுடர்ச்கொழுக்தின் பூசனையுச் தாழ்க்கரான் 

இருப்பதினி யென்னென்றவ் விறைச்சியெலும் புடனிலையுஞ் 

செருப்படியு நாயடியு் இிருவலகான் மாற்றியபின் 

விருப்பினொகெ் திருமுசலிப் புனன்மூழ்கி விசைர்தணைர்தார். (௪௩௮) 

(௧௬௩) ஏறுகால பன.ரியோடு - au Bev ஏறும குறிய sr yoo. பனறிக 

ளோடும், தேசத். துககேறற கால இலலாமையால :( ஏறுகால'' எனறா, விரசனொலே - 

சாமா£ததியததினாலே. (௧௬௪) மொயகாட்டும இருள வாங - (உலகத.த) கிறைந்தி 

ருந்த இருளையொழித.து. தோஇரவி-சதேரையுடைய சூரியன, வேடடை எய்காட்டில 

மாவளைக்க - வேடடையாடுகினற காடடினிடததுளள மிருகஙகளை வளைக்குமபடி., 

(வேட்டையில் முடபனறியையும, காட்டிலுள்ள மறறமிருகங்களையும வளை ககுமபடி 

எனிலும பொருக்தும.) (௧௪௬௬) அமுடிதம - அசுததம, தூய்மையினமை, (௧௬௭) 

அலமக்தரா - மனங்கலங்னொ, (௧௬௮) செருபபடியும காயடியும - திண்ணனூ 

செருபபு டையாளத்தையும, (இவருடன பிரியா) காயின அடிசசுவட்டினை



—
_
 

SB. திருத்தோண்டர் புராணம். 

பழுஅபுகுர் தது.தீரப் பவிதஇிரமாஞ் செயல்புரிக்து 

தொழுதுபெறு வனகொண்டு தூயபூ சனைதொடங்கி 

லழுவிறிரு மஞ்சனமே முதலாக வரும்பூசை 

முழுதுமூறை மையின்முடித்து முதல்வனார் கழல்பணிந்தா. (௧௩௯) 

பணிர்தெழுந்து தனிமுதலாம் பானென்று பன்முறையாற் 

அுணிர்தமறை மொழியாலே துதிசெய்து சுடர்ச்திஙகள் 

௮ணிர்சசடை முடிக்கழ்றை யஙகணசை விடை.கொண்டு 

தணிர்தமனச் இருமுனிலர் தபோவன தத னிடைசசார்ந்தார். (௧௪௦) 

இவ்வண்ணம் பெருமுனிவ ரேடகினா ரினியிப்பால 

மைவண்ணக் கருஙகுஞ்சி வனவேடர் பெருமானூ 

சைவண்ணச சிலை௨ளை ௪௮௧ கான்வேட்டை தனியாடி.ச 

செய்வணணச் இதிறமொழிவேன் றீவினையின் திறமொழிவேன் (௧௪௧) 

இருமலையின் புறம்போன இண்ணனார் செறிதுறுகற் 

பெருமலைக ளிடைச்சரியிம் பெருமபன்றி புனமேய்ந்து 

வருவனவுர் துணிபடுதது மானினஙகள் கானிடைநின் 

ளொருவழிச்சென் றேறுதுறை யொளிகின்று கொன் றருஸி (௧௪௨) 

பயில்விளியாற் கலையமைத்துப் பாடுபெற வூடுருவும் 

௮யின்முகவெக கணைபோக்கி யடியொற்றி மரையினஙக 

டுயிலிடையிற் இடையெய்து தொடாச்துகட மைகளெய்து 

வெயில்படுவெய கதிர்முதிரச சனிவேட்டை வினைமுடி சதார் (௧௪௩) 

பட்டவன வில௩கெல்லாம் படாவனசத்தி லொருசூழல் 

இட்டருகு தீக்கடைகோ லிருஞ்சுரிகை தனையுருவி 
வெட்டிஈறுங கோற்றேனு மிகமுறிததுச் தேச்சிலையால் 

வட்டமுறு பெருஙகல்லை மருஙகுபுடை படவமைத்தார் (௧௪௪) 

இர்தன சத்தை முறிச்சடுச்சி யெரிசடையு மரணியினில் 

வெந்தழலைப் பிறப்பித்து மிகவளர்த.து மிருசஙகள் 

யம, காயடியாவ.த--தண்ணனெம பெருகதசையாா வேடைகக வெளியிடடசாலை 

அவருடன வந்த நாயின காலடி எனறுணாக இதனை. 4சடுமபகல வேடடையிற 

காதலிற றடிச்த - உடுமபொமிம சில்கணை யுடைதோல செருபபுத - கொடாகத 

காயொடிதோனறினன தோனறஇம'' எனனுவ கணணபபதேவா திருமமதசானுணாக, 

(௧௧௯௬) பவிததிரம-பாவசதைபபோசு நனமையைததருவது, : பலிததிரமாஞூ செயல் 

புறிச்து"" எனறதனால பிராயரசசததகதினிமிசசும செயயவேண்டிய பஞ்சகவ்விய over 

னம மு.தலியனவுவ சொளக, (௧௪௨) ஒளி கினறு - மறைந்து நினறு, (௧௪௬) பயில 

விளியால - மிருகஙகளைபபோல ௮ழைஈனற பயிலோசையால, பாடுபெற - வருகதும 

படி, அயில - கூரிய, டி ஒற்றி - sya செனறு. கதிர்ருதிர - சூரியன உ௪9 

யில் வருமபோது,



கண்ணப்பநாயனார் புராணம். ௧௫௯ 

கொர்தியயி லலகம்பாற் குட்டமிட்டுச் கொழுப்பரிர்அ | | 

வர்சனகொண் டெழுர்தழலில் வக்குவன வக்குவித். (௧௪௫) 

வாயம்பா லழிப்ப துவும் வருட்ப அவுஞ் செய்தவற்றின் 
ஆயவுறுப் பிறைச்சியெலா மரிக்தொருகல் லையிலிட்டுக் 

காயகநெடுங் கோல்கோச்துக் சனலின்ச ணுறக்காய்ச்சிதி 

தூயதிரு வமுதமைச்சச் சுவைகாண லுறுகன்றுர். (௧௪௪௬) 

எண்ணிறந்த கடவுளருச் இடுமுணவு கொண்டூட்டும் 

வண்ணவெரி வாயின்கண் வைத்ததெனச் காளத்தி 
அ௮ண்ணலார்க் காம்பரிசு சாஞ்சோதிச் தமைப்பார்போல் 

இண்ணஞார் திருவாயி லமைச்தார்வூன் நிருவமுது (௧௪௭) 

நல்லபத முறவெநர்து நாவின்௧க ணிடுமிறைச்சி 

சல்லையினிற் படைத்துதிதேன் பிழிர்துகலச் கதுகொண்டு 

வல்விரைர் து இருப்பள்ளிச் தாமமுச் தூய் மஞ்சனமும் 

ஒல்லையினின் முன்புபோ லுடன்கொண்டு வந்தணைர்சார் (sry) 

ஏநது.திருக் காளச்தி மலையேறி வனசரர்கள் 

தர சலைவ னாரிமையோர் தலைவனார் தமையெய்தி 

அர்தணனார் பூசையினை முன்புபோ லக ற்றியபின் 

முந்தைமூறை தம்முடைய பூசனையின் செயன்முடிப்பார். (௧௪௯) 

ஊனமுது கல்லையுடன் வைச்தி.துமுன் னையினன்றால் 

ஏனமொடு மான்சலைகண் மரைகடமை யிவையிந்றில் 

அனவுறுப் பிறைச்சியமு சடியேனுஞ் சுவைசண்டேன் 

றேனுமுடன் கலந்ததிது திததிச்கு மெனமொழிர்சார் (௧௫௦) 

இப்பரிசு திருவமுது செயவிததுச் தசமமுடைய 

ஒப்பரிய பூசனைசெய் தச்நெறியி லொழுகுவார் 

எப்பொழுது மேன்மேல்வர் செழுமன்பாற் காளத்தி 

அ௮ப்பெதி ரல்லுறங்கார் பகலவேட்டை யாவொர். (௧௫௧) 

மாமுனிவர் நாடோறும் வர்சணைர்து வனவேர்சர் 

தாமுூயலும் பூசனைக்குச் சாலமிகத தளர்வெய் இத் 

இமையென வதுநீக்ச் செப்பியவா கமவிதியால் 

ஆமூறையி லர்ச்சனைசெய் தர்நெறியி லொழுகுவசால் (௧௫௨) 
  

  

(௧௪௫) இஈகனசகை - விறகை. எரிகடையம ௮ரணியினில - இக்கடைகோலி 
னால், வதக தவன எனபதை வககுவன என இடைக குறைத.துக் குழூஉக்குறியாய் 

ஒதுவ_து வேடாகள் வழககு. (௧௪௭) உணவு கொண்டு ஊட்டும - ௮விஉணவை 

(மூன்புதான) உண்டு (பினபு தேவாகளை) உண்பிக்கும, எரி - அக்னிதேவன், 

(௧௪௯) வனசரர்கள் தம - வேடாகளஞுடைய, (௧௧) ௮ல் - இரவில்,



௧௬௰ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சாணனொடு சாடனும்போய் சாகனுக்குச் சொல்லியபின் 

ஊணுமுறச் கழுமின்றி யணங்குறைவா ளையுங்கொண்டு 

.பேணுமக னார்தம்பால் வர்தெல்லாம் பேதித்துக் 

் சாணுகெறி தங்கள்குறி வாராமற் கைவிட்டார் 

முன்புஇருச் காளத்தி முதல்வனா ரருணோக்கால் 

இன்புறுவே தக த்இிரும்பு பொன்னானாற்-போல்யாச்கை த் 

தன்பரிசும் வினையிரண்டுஞ் சாருமல மூன்றுமற 

அன்புபிழம் பாய்ச்திரிவா ரவர்கருத்தி னளவினசோ. 

௮ர்கிலையி லன்பனா ரறிர்தநெறி பூப்ப 

மன்னியவா கமப்படியான் மாமுனிவ ரருச௫த்திங் 

சென்னுடைய நாயகனே யிதுசெய்தார் சமைக்காணேன் 

உன்னுடைய தஇிருவருளா லொழிச்சருள வேண்டுமென 

அன்றிரவு சனவின்ச ணருண்முனிவர் தம்பாலே 

யின்றிசழுஞ் சடைமவுலி வேதியர்தா மெழுக்தருளி 

வன் றிறல்வே டுவனென்று மற்றவனை நீநினையே 

னன்றவன்றன் செயறன்னை நாமுரைப்பச் கேளென்று 

அவனுடைய வடிவெல்லா ஈம்பக்ச லன்பென்றும் 

அவனுடைய வறிவெல்லா ஈமையறியு மறிவென்றும் 

௮வனுடைய செயலெல்லா ஈமச்டினிய வாமென்றும் 

அவனுடைய நிலையிவ்வா நறிநீயென் றருள்செய்வார். 

பொருப்பினில்வர் தவன்செய்யும் பூசனைக்கு முன்பென்மே 

லருப்புறுமென் மலர்முன்னை யவைநீக்கு மாதரவால் 

விருப்புறுமன் பெனும்வெள்ளக் கால்பெருகிற் றெனவீழ்ர்ச 

செருப்படியல் விளம்பருவச் சேயடியிற் சிறப்புடைத்தால் 

உருயெவன் பொழிவின்றி நிறைஈ் வவ னுருவென்னும் 

பெருகயகொள் கலமுகசத்திற் பிறங்கியினி சொழுகுதலா 

லொருமுனிவன் செவியுமிழு முயர்கஙகை முதற்றீர்த்தப் 

பொருபுனலி னெனக்கவன்றன் வாயுமிழும் புனல்புனிதம் 

இம்மலைவர் தெனையடைந்த கானவன் ற னியல்பாலே 
மெய்ம்மலரு மன்புமேல் விரிர்தனபோல் விழுதலாற் 
செம்மலர்மே லயனொடுமான் மு.தற்றேவர் வந்துபுனை 

யெம்மலரு மவன் லையா லிடுமலர்போ லெனக்கொவ்வா. 

(௧௫௩) 

(௪௫௪) 

(௪௫௫) 

(௧௫௪) 

(௪௫௭) 

(௧௫௮) 

(௧௫௧) 

(saw) 

(s@m) அணவ்கு உறைவாளையும - தெய்வராடடியையும. (௧௫௪) Gaga த g- - 

இர சகுனிகையால, (௧௫௮) சேய் - முருகன. (௧௫) ஒருமுனிவன செவி உமிழும் ~ 

சன்னு எனலும் முனிவர் காதின வழியாயலிட்ட,



கண்ணப்பகாயனார் புராணம். 

வெய்யகனற் பதங்கொள்ள வெர்துளதோ வெனுமன்பா 

னையுமன த் இனிமையினி னையமிக மென்றிடலாற் 

செய்யுமறை வேள்வியோர் முன்புதரு் தஇருந்தவியி 

லெய்யும் வரிச் சிலையவன்றா னிட்டவு னெனக்கனிய. 

மன்பெருமா மறைமொழிசண் மாமுனிவர் ம௫ழ்ர் துரைக்கு 

மின்பமொழித் தோத்இரங்கண் மக்இிரங்க ளியாவையினு 

மூன்பிருஈது மற்றவன்றன் முகமலச வசகெ௫ழ்ந்த 

வன்பினினைர் தெனையல்லா லறிவுரு மொ.ழிகல்ல. 

உனக்கவன்றன் செயல்காட்ட ores யொளித்திருந்தால் 

எனக்சவன் றன் பரிவிருக்கும் பரிசெல்லாங் காண்டின்றாய் 

மனக்கவலை யொழிசென்று மறைமுனிவர்ச் கருள்செய்து 

புனற்சடிலச் இிருமுடியா மெழுச்சருளிப் போயினார். 

கனவுநிலை நீங்கியபின் விழித்துணர்ந்து கஙகுலிடைப் 

புனைதவதீது மாமுனிவர் புலர்வளவுங் சண்டுயிலார் 

மனமுறுமற் பு.தமாக வரும்பயமு முடனாடித் 

துனைபுரவிச் சனிச்தேர்மேற் ரோன்றுவான் க திர்தோன் ற. 

மூன்னைகாள் போல்வக்து இருமுகலிப் புனன்மூழ்டுப் 

பன்முறையுர் சம்பிசா னருள்செய்சத படி.நினைந்து 

மன்னுதிருச் காளத்தி மலையேறி முன்புபோற் 

பிஞ்ஞகனைப் பூசித்துப் பின்பாக வொளித்திருந்தார் 

வேறு, 

கருமுகச லென்ன கின்ற கண்படா வில்லி யார்தாம் 

வருமுறை யாரா காளில் வருமிர வொழிக்த காலை 

அருமறை முனிவ னார்வர் தணைவதன் முன்பு போடச் 

தருமூறை முன்பு போலச் தனிப்பெரு வேட்டை யாடி. 

மாறிலூ னமுது ஈல்ல மஞ்சனப் புனலுஞ் சென்னி 

(௧௬௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(௧௬௫) 

(௧௬௬) 

ஏறுராண் மலரும் வெவ்வே றியல்பினி லமைத் தச் கொண்டு 

தேறுவார்ச் கமுத மான செல்வனார் இருக்கா எத்தி 

ஆசேர் சடையார் தம்மை யணுகவந் தணையா நின்ரூர். (௧௬௪) 

இத்தனை பொழுதும் தாழ் சத்தே னெனவிரைச் சேகு வார்முன் 

மொய்த்தபல் சகுன மெல்லா முறைமுறை இங்கு செய்ய 
இத்தகு திய புட்ச ளீண்டமுன் னுஇரங் காட்டும் 

௮,த்.தனுச் சென்சகொல் கசெட்டே னடுத்ததென் றணையும் போதில், (௪௪௮) 

(௧௬௪) புனைதவத்.து - செய்யப்பட்ட தவத்தையுடைய, 

21 
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௧௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அண்ணலார் இருக்கா எத்தி யடிகளார் முனிவ ஞர்ச்குத 
இண்ணனார் பரிவு காட்டச் இிருநய னததி லொன்று 

தண்ணென வுதிசம் பாய விருந்தனர் தார் சேயல் 

வண்ணவெஞ் சிலையார் கண்டு வல்விரைர் தோடி வர்தார். (௧௬௯) 

வந்தவர் குருதி சண்டார் மயங்கினார் வாயி னன்னீர் 

திந்திடக் சையி லூனுஞ் சிலையுடன் சிதறி வீழக் 

கொரக்சலர் பள்ளித் தாமங குஞ்சிநின் றலைந்து சோரப் 

பைந்தழை யல௩சன் மார்பர் நிலத்திடைப் பசைத்து வீழ்ந்தார் (௧௭௦) 

விழுந்தவ செழுர்து சென்று துடைச்சனர் குருதி வீழ்வ 

தொழிகச்இடச் காணார் செய்வ தறிர்தில ருயிர்த் து மீள 

அழிர் தபோய் வீழ்ர்தார் தேறி யாரிது செய்தா ரென்னா 

எழுந்சனர் இிசைக ளெங்கும் பார்த்தன மெடுத்தார் வில்லும் (sore) 

வாளியுர் தெரிர்து சொண்டிம் மலையிடை யெனக்கு மாரு 

மீளிவெம் மறவர் செய்தா ௬ளர்கொலோ விலங்கின் சாதி 

அளிமுன் ஞி யுள்ள விளைச்சவோ வறியே னென்று 

நீளிருங் குன்றைச் சார னெடி.திடை மேடிச் சென்றார் (௪௭௨) 

வேடசைச் காணார் தீய விலங்குகண் மருங்கு மெஙகு 

நாடியங் சாணார் மீண்டு நரயனார் சம்பால் வந்து 

நீடிய சோகத் கோடு நிறைமலர்ப் பாதம் பற்றி 

மாடுறச் கட்டிச் கொண்டு கதறினார் கண்ணீர் வார (௧௭௩) 

பாவியேன் சண்ட வண்ணம் பரமனார்ச் சடுச்ச தென்னோ 

ஆவியி னினிய வெங்க எத்தனார்க் கடுத்த சென்னோ 

மேவினார் பிரிய மாட்டா விமலஞார்ச் கடு௧த தென்னோ 

வாவதொன் றறிக௫ லேன்யா னென்செய்சே னென்று பின்னும். (௧௪௪) 

என்செய்தார் றீருமோதா னெம்பிரான் றிறச்.து.ச் இங்கு 

முன்செய்தார் தம்மைக் காணேன் மொய்கழல் வேட ரென்று 

மின்செய்லார் பகழிப் புண்ச டீர்ச்குமெய் மருந்து சேடிப் 

பொன்செய்தாழ் வரைபிற் கொண்டு வருவனா னென்று போனார், (௧௪௫) 

(sed) Gira» லா - கொத்தாக HOES, பைக்கழை அலங்கல் - UAL, 

தழைகளால கடடபப_!_ மாலையைததரிதத. (௪௭௨) எனக்கு மாரூசெய்சா£ 

எனக்கூட்டு௪, மீளி வெம மறவா ௨ ளர்சொலோ-வலியினையடைய சொடிய வேடர் 

கள் இருகனெ.றனரோ? ஆளிமுன ஆடியுள்ள-சிங்சமம தலான. (௭௭௪) ஆவியின இனிய- 

என் உயிரிலும இனியவராய. மேவினா பிரியமாடடா - சமமையடை நவா பேரன்பு 

மிகுதியால் பிரியககூடாசு, (௪எடு) எனறும மினசெய்வரா பகழிபுண்கள் - எப 

பொழுதும பிரசாசக்ெற ௮மபுகள் சைக சலால உண்டாகும் புண்களை,



க&ண்ணப்பகாயஞார் புராணம். க்ஸ் 

நினை ச்தனர் வேறு வேறு நெருங்கிய வனங்க ளெங்கும் 

இன த்இிடைப் பிரிஈ்ச செங்க ணேறென வெருக்கொண்் டெய் இப் 

புனத்நிடைப் பறித்துக் சொண்டு பூதசா யகன்பால் வைத்த 

மனத்தினுங் கடி.து வர மருர்துகள் பிழிந்து வார்த்தார். (௧௭௪௬) 

மற்றவர் பிழிக்து வார்த்த மருக்தினாற் றிருக்கா எத்திச் 

கொற்றவர் கண்ணிற் புண்ஈீர் குறைபடா இழியச் கண்டும் 

இற்றையின் னிலைமைக் கென்னோ வினிசசெய வென்று பாரப்பார் 

உற்றநோய் தீாப்ப தூனுச் கூனெனு முமைமுன் கண்டார். (௧௪௭) 

இதற்சனி யென்ச ணம்பா லிடந்தப்பி னெர்சை யார்சண் 

அ௮.தற்து மருந்தாய்ப் புண்ணீர் நிற்கவு மடுககு மென்று 

மதாத்தெழு முள்ளத சோடு ம௫ழ்ந்துமுன் னிருந்து தங்கண் 

முதற்சர மடுசது வாகட முதல்வாதக கண்ணி லப்ப (௧௭௮) 

நின்றசெங குருதி கண்டரா நிலத்தினின் றேறப் பாய்ந்தார் 

குன்றென வளாகத தோள்கள் கொட்டினார் கூ.௧௮ மாடி. 

நன்றுகான் செய்த விந்த மதியென ஈகையுச் தோன்ற 

ஒன் றிய சளிப்பி னாலே யுன்மத்தர் போல மிககார் (௧௪௯) 

வலத்திருச் கணணிற் றஙக ணப்பிய வள்ள லார்த 

நலததினைப் பின்னுங காட்ட நாயனார் மற்றைச் கண்ணில் 

உலப்பிலசெக குருதி பாயக கணடன ரூல் வேடர் 

குலப்பெருஈ தவததால் வந்து கொள்கையி னும்பா மேலார் (௧௮௦) 

கண்டபின் கெட்டே னெங்கள காளத்தி யார்சண் ணொன்று 

புண்டரு குருதி நிற்க மற்றைககண குருதி பொங்கி 
மண்டுமற் றிதனுக் கஞ்சேன் மருர்துகை கண்டே ஸின்னும் 
உண்டொரு கணணிக சண்ணை யிடஈதப்பி யொழிப்பே னென்று (௧௮௧) 

சண்ணுதல கண்ணிற் நஙக ணிடநதப்பிற் En gay Corin 

டெண்ணுவாா தம்பி ரான்றன் றிருச்கண்ணி லிடச்சா லூன்றி 

உண்ணிறை விருப்பி னோடு மொருசனிப் பகழி சொண்டு 

திண்ணனார் சண்ணி லூன்றத் தரித்திலர் சேல தேவர் (௪௮௨) 

செஙசண்வெள் விடையின் பாகர் திண்ணனார் தம்மை யாண்ட 

௮ங்கணர் திருக்கா ளத்தி யற்புதர் திருக்கை யன்பர் 

(௧௭௬) வெருகொணடு - (காளததகொதாககு கோக்ததைககு Ds மனதில்) 

௮ச்சவகொணடு, (௧௭௭) உரை - பழமொழி (௧௭௮) மதர்த்து எழு - களித்து 

(பூரித.து) எழுகத, (௧௭௯) ஒனறிய - (மனதில) பொருந்திய ; கலந்த, உனமத்தர் - 

பயிததியங்கொண்டவா. (௧௮0) சொள்னகையில - பக்தியில், (௪௮௨) கானும கோ 

பாடு எண்ணுவார் - தமக்கு இருகணகளும இலலாமையால் இறைவன சண்ணுள்ள 

விட ததைப் பரிசததால அறிய எண்ணினவராய்,



௧௬௮ தீருத்மதாண்டா புராணம். 

தங்கண்முன் னிடக்குங் கையைத் தடுக்குமூன் றடுக்கு நாக 

கங்கண ரமுத வாக்குக் கண்ணப்ப நிற்க வென்ற. (௧௮௩) 

கானவர் பெருமா னார்தங் கண்ணிடர் தப்பும் போது 
மூனமு துகந்த வைய ருற்றுமுன் பிடிக்கும் போது 

ஞானமா முனிவர் கண்டார் சான்முசன் மு,சலா யுள்ள 
வானவர் வளர்பூ மாரி பொழிர்சனர் மறைக எார்ப்ப (௧௮௪) 

பேறினி யிதன்மே லுண்டோ பிசான்றிருக் சண்ணில் வரத 

ஊறுசண் டஞ்சிச் தஙக ணிடந்தப்ப வுதவுங கையை 

ஏறுயர்த் தவர்தங் கையாற் பிடி.சதுக்கசொண் டென்வ லத்தின் 

மாறிலாய் நிற்க வென்று மன்னுபே ரருள்பு ரிந்தார். (௧௮டு) 

மங்குல்வாழ் இருக்கா எத்தி மன்னனூ கண்ணிற் புண்ணீர 

தங்கணான் மாற்றப் பெற்ற தலைவர்தா டலைமேற் கொண்டே 

கங்கைவாழ் சடையார் வாழுங் சடவூரிற் கலய னாராம் 

பொங்கிய புகழின் மிக்கார் திருத்தொண்டு புகல லுற்றேன் (௪௮௬) 

கண்ணப்பநாயஞர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௮௩௫ 

CO PO0— 

போச்சப்பி நாட்டிலே, உடுப்பூரிலே, வேடர்களுச்கு ௮இபதியும், 
வில்வித்தையில் கைதேர்சக் தவனும், பூர்வசன்மத தில் பெருந்தவத்தினைச் 

செய்தவனும் ஆய நாகன் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் தத்தை 
என்பவளை மணந்து இல்லறம் நடா திவருகாளில புச்இிரப்பேறின்மையைக் 
குறித்துப் பெரிதும் அக்கத்து, முருகவேள் சச்நிதியிலே கோழிகளையும், 
மயில்களையும் விடுத, ௮ச்கடவுளர் பெருமானைப் பூசித்து வழிபட்டுவந் 

தான். கருணைக்சடலாகிய காஙகேயன் அருளால அவன் மனைவி கருப்ப 
மடைந்து ஒரு புதல்வனைப் பெற்றாள். அகச்குழவியை நாகன்கையிலே 
at SuCurg திண்ணெனவா யிருக்சபடியால், அதற்குச் இண்ணன் என்று 
இருகாமஞ் சூட்டினன். திண்ணனார் வேடர்கள் போற்றவளர்ந்து, வில் 
வித்தை பயிலும் பருவத்தை அடைந்து, நல்லாசிரியர்பால் தினந்தோறும் 

(௧௮௧) ஜூனறு அடுக்கு - மூனறு அடுககாக, காக கஙகணா பாமபைக கங்கண 

மாகத தரிதத. மூனறடுககு எனற து நலலுகண்ணபப நிலலுகணணபப கிலலகணண 

ப்ப என முமமுறை அ௮ருளியதாம, இதனை .--: கணணிலும வடிச்ணை மடுத்தனன 

மடுததஓும, கிலஓகண ணபப சிலலுகண ணபபவென, னனபுடைச தோனற ஸில் 

கண் ணபபவெள, நினனுரையதனொமெ''எனலுவ கண்ணபபதேவா திருமறகதானும, 

மறைமொழி பிறநத தமவாய் மலாதிறந் தருடபே ராழி, இறைவாகண ணபட நிற்க 

வெளமுக்கான மொழிக்துசொண்டே'' எனனுஞ் கோளத்திபபுராணத்தாலும் உணாக, 

(௧௮௪) ஞானமாமுனிவா - சிவகோசரியா£. (௧௮௫) ஏறு உயாததவா - இடபக 

கொடியையுடைய சிவபிரான. (௪௮௬) மங்குல்வாழ மேககுகள தவமும,



கண்ணப்டகாயனார் புராணம். ௧௬௫ 

முறையாக ௮வ்வித்தையைப்பயின்று வந்தார். ௮ங்ஙகனம்பயின்று ௮.இசமர்த் 
தராய் விளங்கும்போது, ஒர்காள் வேடர்கள் காகணிடம்வந்து ': அரசே ! 
மாதந்தோறும் வேட்டையாடுதல் தவறியபடியால், புலி கரடி பன்றி முத 
லிய விலங்குசள் அ.இிகரித.துப் புனங்களை அ௮ழிக்ெறன ?” என்று மூறை 
யிட்டார்கள். அ௮சைச்சேட்ட நாகன் வேடர்களைநோச்கி 4 நான் மூப்பி 
னாலே முன்போல வேட்டையாட வல்லமையில்லாசவனா யிருக்சன்றேன் ; 
என்மகன் திண்ணனை உஙகளுக்குத் தலைவனாக்குகின்றேன் ?” என்றுசொல் 
லித் சேவராட்டியை அ௮ழைப்பி2 துத் இண்ணஞனார்ச்குச் தன் ௮ரசுரிமையைக் 
கொடுத்கான் 

வேடசாசர் ஆசய திண்ணஞா வேட்டைக்குரிய ஆடைகளையும், ௮ணி 
களையும் ௮ணிரந்துகொண்டு மறவர்களுடன் காட்டையடைந்து, வேட்டை 
யாடித் துட்ட மிருகஙகளைத் தொலை கதுவரும்போது, ஒர்பன்றி வேடர்கள் 
சட்டிய வலைகள் அறும்படி. இளம்பி வேகமாகவோடியது அசைக்சண்ட 
வேட பெருமான் விரைவாக அதன் அடிவழியே சென்றார். அவரைப்பிரி 
யா நாணன் காடன் என்கிற இரண்டுகாளைகள் மாத்திரம் அவருக்குப்பின்னே 
தடினார்கள் அப்பன் றியானது காரய்களுக்கும் தப்பி நெடுந்தூரம் ஐடி, 
இளைத*, ஒருமலையடியிலே சுந்றுவழியடைய ஒரு சோலையையடைநக்து, 
வலிகுன்றி மசச்செறிவில் நின்றது இணணனார் ௮சைச்கண்டு, நகெருஙக, 
உடைவாளையுருவி, அவ்வேன தசைச் கு.சுதினார் அவரைப் பின்தொடர்க 
ass நாணன் இறத கேழலைககணடு :: காடனே ! இசனைப் பலகாதங்கள் 
தூரம் தொடர்கஈதுவந்து இளைசதோம; ஆடவராம் வேடர்பிரானே இத 
னைச்கொன்ர௫ூர் ?” என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கூறினான் உடனே அவ்விரு 
வர்களும தஇண்ணனாரைவணஙகி 4 நாம் நெடுக் தூரம் வக்தபடியால ப௫ 
நம்மை வருத்துகறது ;) இப்பன்றியைக காய்சசிததின்று, சண்ணீர்குடி 
தீது, பசியைத்தணித் த, வேட்டைககாட்டுககு மெல்லப்போவோம் ” என் 
reer அசைகச்கேட்ட இண்ணனா * இககாட்டிலே கண்ணீர் எங்கே 
இருக்கின்ற ”” என்று வினவ ; நாணன் '* இப்பெரிய சேக்குமரச்திற்கு 
அப்புறஞ்சென்றால நீண்ட குன்றினுககு ௮யலில பொன் முகலியாறு ஒடு 
இன்ற”? என்றான். இண்ணனார் * அ௮ஙகே போவோம் ; இப்பன்றியை 

எடுத்துக்கொண்டு வாருஙகள் ? என்றுசொலலி, அம்மலையை நோக்ூப் 
போனார்; ௮வ்வாறு போம்போது அ௮ரைக்காதத்துச்கு அப்பால் உள்ள 
இிருச்காளத்தி மலையைததரிசித்து * காணனே ! ஈமககு முன்னே தோன் 
று௩ குன்றினுக்குப்போவோம் ? என்ன, காணன் * இம்மலையில் குடுமித் 
சேவர் இருக்கின்றார் ; நாமபோனால் கும்பிடலாம”? என்றான். சவெநேயரா 
கும் பெருமான் *'இவவரையை ௮ணுக ௮ணுக என்மேலுள்ள பாசம் சிறிது 
சிறிதாகக் குறைகன் றதுபோல இருகஇன்ற.து ; என்னால் இயமபகச்கூடாத 

ஓர் விருப்பமும் விளையாகிற்கன்ற " என்றுகூறி, வேகமாகசசென்று, 
பொன்முசலியாற்றை யடைஈது, ௮சன் சரையிலுள்ள ஒரு மரநிழலிலே, 
கொண்டுவக்ச கேழலை இடுவிசது, காடனைநோகச்க : சீச்சடை கோல் 
செய்து நெருப்பை யுண்டாக்கு; காககள் குடுமிததேவளைச் தரிசித்து வரு 
வோம் ”” என்றுகூறி, சாணனோடு பொன்முகலியைச் சகடச்.த, மலைச்சாரலை 
அடைந்தார். 

மலையிலே காணன் முன்னே எற, பின்னே திண்ணனெம்பெருமான் 
பே ரன்போடு ஏறிப்போனார். அவர் சிவபிரானைச் தரிசப்பதற்குமுன்னே, 
சிவனார் ௮வரைத் திருக்கண்ணோக்கஞ் செய்தார். செய்ததும், வேடர்சோ



௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மான் சிவமாய் விளஙகடச் இவலிங்கப் பெருமானைக்கண்டு, கட்டித் தழுவி, 

மோந்து, நெடுநேரம் பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டு கின்று, தேசமெல்லாம் 
மயிர் சிலாச்துப் புளகம் பொஙக, மலர்ச்கண்களினின்றும் ஆனந்த அருவி 
பாய * இவர் அடியேனுக்கு அகப்பட்டார்; ௮ச்சோ”' என்று கூறி, ஆனந்த 
முற்று, ( 8யையோ ! இஙகம் புலி கரடி முதலிய கொடிய மிருகயகள் உல 
வும் இச்கானச்தில தேவரீர் வேடரைப்போலச கனியே இருப்பதென்னோ? 
என்று வருக்இக கையிலிருந்த விலலுக்மே விழுவதையும உண சாதவராய்ப் 
பரவச முற்றார் பினபு தெளிந்து : இவர் முடிமீது நீரைவாசதுப் பூகக 
ளையும், பசசிலைகளையும் இட்டா யாரோ” என்ன; அ௮ருஇருந்்த நாணன் “நான் 
மூன்னொருகாள் உமத தந்சையாருடன் வேட்டையாடிக கொணடு, இம்ம 
லைக்கு வந்தேன்; அப்போது ஒர் அந்தணர் இவாமிது நீரைவார்த்து, பசசிலை 
களையும், மலாகளையும சூட்டி, உணவையட்டி, முன்னின்று சில வராச்தை 
களைச் சொல்லிசக கொணடி.ர௩ததைப் பாதசேன் அவசே இதைச் செய 
இருககவேணமமெ ” என்றான். ௮அசைககேட்ட அடியவா இசசெய்சைகளே 
இறைவனாககு இனியவை எனக கடைப்பிடித.தக கொண்டு *8யோ! 
இவா இஙகே சணியராய இருகஇன்ருாா; இவர் அமுது செயய இறைச்சி 
யளிப்பாரும இலலை ; இவரைப் பிரியவும் ஒண்ணாத; என்ன செயவேன் 4 

எப்படி.யால.து இவருககு இறைசசி கொணடு வரவேணடும் ?”? என்று நினை 
தீத, செவபிரானைவிட்செ சிறிது தூரம் போவா, மீண்டும திரும்புவார் ; 
தழுவி அணைததுசகொள்வார், இருமபவும போவாரா; அன்புடன் சுவாமி 
யைத திருமபிப் பார்தது நிற்பார்; * நாதனே ! தேவரீர் திருவமுது செய்ய 
நானே இறைசசகொணடு வருவேன ?' என்பார்) “ நீர்தனியராய் இருககிற 
படியால உம்மைப பிரியமாட்டேன் ;) நீ£ பசியோடிருகடின் றமையால 
இ௫ஙகே நிற்கவுமாட்டேன்”” என்று கூறிச்கொண்டுகணகளில் ஆனந்தவெள் 

ளம்பெருக நிற்பார் பின்பு ஒருவாறு துணிஈது, விலலை எடுததககொண்டு, | 
சுவாமியைத தொழு, நாணன் பினனேவார, மலையினின்றும் இழிக்து, 
பொன்முசலியாற்றைக கடந்து, அஙகுள்ள சோலையிலே நுழைஈசா£ 

அவரசைச கண்ட காடன் எதிரே சென்று, பணிநது * தீக்கடைந்து 
வைசதுளேன; வராகதகின அவயவஙகளை யெல்லாம் உமது அடையாளப் 
படியே பாத துககொள்ளும் நீ இவவள-வு கேரம தாழ்தத.து என்னை” என் 
ரூன அப்பொழுது காணன நிகழ்கதகவைகளைக கூறி '* குடுமுத் தேவர்க்கு 
இறைசசிகொணடு மபாகும பொழுட்டு இகசே வநதிருககின்னா இவர் 
நமது குலசதைமையை விட்டுவிட்டா; ௮ததெய்வ வசமாய்விட்டார் ? 
என்றியம்பினான் அசைக் கேட்டகாடன்  இணணனாரசே ! என்னபயித்தி 
யங கொண்டீர் ?? எனன; கானவர் பெருமான் அவனைப்பாராத, பன்றியை 
நெருப்பிலே வச்ச, ௮சனுடைய இனிய தசைகளை வெல்வேருச அம்பினால் 
ராகது, அம்பிலே சோச்துகசாய்சசி, பதமாக வெர்சவுடன், வாயிலிட்டு, 
அ௮.அக்டப்பார்ச.த, இனிய இறைச்சிகளைக சல்லையிலேவைத்து, மற்றவை 
களைப் புறத்திலே அப்பினார் அதைப்பார்ச்.துச் கொணடிருர்ச நாணனும், 
காடனும் “இவர் பயித்தியஙய கொண்டுள்ளார்; பசியுடையசாயிருந்தும் இறை 
ச்ிகளை உணணாது, வீணாக இலைக்சலத்திலும், புறததிலும் உமிழ்ச்து விடு 
இன்ரார் எமககுக கொடுக௫ன்றா இல்லை; இவர்க்குத் தெய்வப் பயித்தியம் 
பிடித் தள; நாம் என்னசெய்வது ? சேவராட்டியையும், காகனையும் அழை 

தீதுச் கொண்வெகத, இவர்மயலை யொழிச்கவேண்டும்; காட்டிலேவர் துள்ள 
ஏவலாளசையுங்கொண்டு போவோம் ?' என்று எண்ணிப் போனார்கள்,



கண்ணப்பசாயனார் புராணம். ௧௬9 

தவமாய் விளங்குட் இண்ணனார், அவர்கள் சென்றதை அ௮.றியாதவராய், 
இறைச்சியைச் சல்லையிலே வைத, இருமஞ்சன மாட்டச்சருஇி, பொன் 
மூகலியாற்றின் சலச்தை வாயினால் முகந்து, புஷ்பம் கொய்து குடுமி 
யிலே செருக, ஒருகையில சனுவையும் அம்பையும், மற்றக்கையிலே இறை 
ச்சவைத்த இலைககலச்சையும் சா௩ககககொண்டு என் உயிர்ககுயிராய பெரு 
மான் பசியால் மெலிக்தனரோ?”' என்று இரங்கி, ஏஙக, இறைவனார் இரும 
லையை அடைந்தார். அடைந்து, வெனார் இருமுடி மி.திருந்த மலர்களைக் கால் 
செருப்பால் மாற்றி, வாயிலுள்ள இருமஞ்சன நீசைத தமமிடத் அ அடஙகா 
மல் எழும் அன்பை உமிழ்பவர்போலத இருமூடிமீது உமிழ்க்து, தமது 
குடுமியில செரு) வர்ச பூக்களைச்சாத்கி, கலலையில படைத்த மாமிசத்தைச் 

இருமுன்னே வைத்து “ இவ்விறைச௫களை கான் சுவைபார்தஅப் படைச் 
சேன்; அமுதசெய்தருளும?? என்று இன்சொற் கூறி உணபித்தார். உண 
பித்த பின்னர் சூரியன் அஸ்தமயனமாக, இரவில் கொடிய விலங்குகள் 

இறைவர்க்குத் தீஙகுசெய்யு மெனககரு தி அஞ்சத் இருக்கையில் சிலையைத் 
தாங்கச்கொணடு, மறக் தும் கணணிமையாமல சிவபிரானை கொக்கிக்கொணடு 
நின்றார். ௮ஙஙனமகின்ற அன்பிற்பெரியார் பொழு விடிந்தவுடன் காள 
தீதிகாதற்கு மாமிசம் கொணடுவரும் பொருட்டு வேட்டைக்குப்போனார். 

இண்ணனஞா சென்றபின்பு இருச்காளததியப்பரைச் தினந்தோறும் 
விதிப்படி அ௮ருசசிப்பவராகிய சிவகோசரியார் என்பவர் புஷ்பம், இருமஞ்ச 
னம் முதலியவைகளை எடுத்துக்கொணடு காளத்திகாதர் இருசசக்நிதான த் 
தச்குப்போனார் அங்கே வெந்ச இறைச்சிஎலும்புகளைப் பார்த்து அகல 
மிதித்து ஒடி “தேவர்பெருமானே ! இவவறுகதச்சைச செய்சவர்யாவர் ) 
வேடப்புலையர்களே இசைச செய்திருததலவேணடும் ; இப்படி அவர்கள் 
செய்ய தேவரீர் திருவுள்ளம் இசைக் தீ.2ரா”” என்று அழுத வீழ்ச் து கலங்கி 
னார் பின்பு *சிவபெருமானுக்குப் பூசை சவறும்படி காணிருப்பதில் என்ன 
பயன் ? எனக்கருதி, இறைச்? முதலியவற்றை? இருவலகால மாற்றிப் 
பொன்முகலியில ஸ்கானஞ்செயது விரைவாகச் சந்நிதியடைச் ௪, பிராயச் 
சித்தம்பண்ணி, சுவாமிக்கு அபிடேகஞ்செய்து, பூக்களைசசாச இ, வேதவாக் 
இயெஙகளாலே துதிசெய் ௫, தபோவன ச்தை யடைந்தார் 

வேட்டையாடப்போன இணணனஞார் மான், கலை, மரை, பன் றி என்னும் 

மிருகஙகளைச்கொன்று, அவையிற்றின் தசையை முன்போலவே அம்பினால் 
இழித்துக்காய்சசிப் பக்குலப்படுத்திச் கல்லையிலேவைச்.து, அதனுடன் 
தேனைக்கலர்து, முன்போல மஞ்சனமும் மலருங்கொணடு, குன்றிலேறி, வ 
சந்நிதியடைஈ் ஐ, முன்போல பூசைசெய்து, இறைச்சியைச் இருமுன்னே 
வைத்து இது முன்கொண்டு வந்தது போன்றதன்று ; பன்றி, மான், கலை, 
மரை, கடமை யிவையிற்றின் இறைச்சி; இதனை அ௮டியேனுஞ் சவைபார்ச் 
இருக்கின்றேன் , இதனுடன் தேனுங்கலகதுளேன் ; தித்திக்கும்; அமுது 
செய்தருளும் '' என்றின்சொர்கூறி உணபித்தார் இப்படி பகலில் வேட் 
டையாடி விலஙகுகளை வசைச்து, அவைகளின் இறைச்சியைவசக்9 இறை 
வர்க்கு ஊட்டியும், இரவிலே உறங்காமல் காளததியப்பர் திருச்சர்கித 
முன்னே நின்றும் திருக்தொண்டை நிகழ்த்ிவந்தார் சிவகோசசரியாரும் 
நாடோறும் இவெசந்நிதிச்கு வந்து, வனவேர்தர் பூசனையை மாற்றி, வொகம 
விதிப்படி அருச்சித்துக் கொண்டுவந்தார். அன்பாய் விளங்கும் ௮ண்ணலைப் 
WAGs cre gold, காடனும் சாகனிடஞ் சென்று இண்ணனார் செய்கையைச் 
சொல்ல, ராசன் ஊண் உறக்கமின்றி, சேவராட்டியை அ௮ழை,ச்துச்கொண்டு



௧௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மைச்தரிடம் ௮5து பற்பல வழியால் வூக்கவும், ௮வர் சன்வசமாகாமையைக் 
சண்டு மனகொந்அ வீட்டுக்குத் திரும்பினான். 

திண்ணனார் செய்கையைச் சீமையெனச் கருதித் தயர்உறும் சகோ 

சரியாரை உவப்பிச்ச, காளச்தியப்பர் ககாராளிரவில் அவருக்குச் சொப் 
பனத்திலே தோன்றி 4 அன்பனே ! அவனைவேடுவன் என்று நீ நினைச்ச 
வேண்டாம். அவனுடைய வடிவெல்லாம ஈம்மீத பொருந்தியுள்ள அன்பின் 
வடிவமே. அவனுடைய அறிவெல்லாம் ஈமைஅறியும் அறிவே. அவனுடைய 
செயல்கள் எல்லாம் ஈமச்கு இனிய செயலகளே உன்னால் இடப்பட்ட 
பூக்களை நீச்ச அவன் வைக்கும் செருப்படி, நம.து முருகன் அடியினைப் பார் 
கிலும் இன்பசதைச் தருகிறது அவன் ஈம்மிது உமிழும் srr gi, ory 
நிறைந்த அவன்உருவம் என்னும் கொள்கலச.தினின்றும் ஒழுகுஇன் றபடி 
யால், சங்கைமுதலிய நீர்ச்சஙகளைவிட புணிதமாயிருக்கிறது அவன் தலை 
மயிரில் செருகிச்கொணடு வ௩.து எம்மீது சாகும் மலர்கள், அவன் அன்பா 
னத விரிந்து விழுதல்போல விழுதலால், ௮யன் அரி முதலிய தேவர்கள் 
நமக்இடும் பூக்கள் அ௮வைகளுக்குச சிறிதும் சமானமாகா. ௮வன் ஈமக்கூட்டும் 
இறைச்சி, பதமாக வெர்துளதோ என்று பெருத்தெழும் ௮ன்பால் மனங் 
குழைந்து, சுவைபார்தது உஊட்டப்படுசன் நடடியால், வேள்விசெய்வோர் 
அளிக்கும் அவியினும் ௮இகசுவையாய் இருகசன்றஅ. அவன்ஈம்முன்னின்று 
மொழியுஞ் சொற்கள், அன்பினால் ஈம்மையன்றி வேரொருவரையும் அறி 
யாது வெளிப்படலால், மறைகளும், மாமுனிவர்களும் மகிழ்ச் உரைக்கும் 
இன்பமொழித் தோத்திரங்களினும் மிச இனியனவாயிருககின்றன நாளை 
நீ ஈமச்குப்பின் ஒளித்இருந்சால், அவன் நமக்கு அன்பால் செய்யம் செய்கை 
களைச் சாணபாய் மனச்சவலை ஒழித்துவிட? என்றருளி மறைசதருளினார். 
சிவகோசரியார் விழித்து, பொழுது விடியுமளவும் கணதுயிலாதவராய், வை 
கறை எழுந்து, பொன் முசலியில் ஸ்கானஞ்செய்து, காளத்திமலையிலேறி 
முன்போல முதல்வனை அ௮ருச்சித தப் பின்புறம் ஒளி்திருந்தார். 

தவகோசரியார் மலைக்கு வருவதற்கு முன்னே வேட்டைக்குச்சென்ற 
திண்ணனார் வேட்டையாடி இறைசசியையும், பூக்களையும், மஞ்சனத்தையும் 
முன்போலக் சாஙககிச்கொணடு விரைவில் திரும்பும்போது அூர்ச்சகுனகக 
ளைக்கணடு : இவைகள் உதிரஙகாட்டும்; என் &£யனுக்கு என்னகேரிட் 
டதோ' என்று மனஙசலங்கி விரைவாக ஒடிவந்தார். பத் இிவலையிற்படும் பரம 
சிவன் சவகோசரியார்ககுச் இண்ணனார் ௮ன்பின் பெருமையைக் காட்டச் 
தமது வலக்சகணணினின்றும் இரததஞ் சொரியச் செய்தார். ஓடிவந்த இண 
ணனெம் பெருச்சகையார் இரச்தஞ் சொரிதலைக் கணடார். கண்டதும், 
மயங்கினார்; வாயிலுள்ள மஞ்சனநீர் இந்தவும், கையிலுள்ள ஊன்ிதறவும், 
வில்விழவும, தலையில் செருகப்பட்டமலர்சள் அலைச் து சோரவும் பதைத்து 

வீழ்க்சார்; வீழ்ச் சவர் எழுந்துபோய் இரச்சச்சைச் துடைச்சார்; தடைச் 
அம், குருதி கில்லா திருத்தலைக்கணடு, பெருமூச்சுவிட்டு வீழ்க்சார். பின் ஒரு 
வாறுதெளிச்,து எழுந்து, என்பெருமானுக்கு இத்தீங்கைப்பசைவர்களாகிய 
வேடர்கள் செய்தார்களோ ? கொடிய மிருககசள் செய்தனவோ ?? எனக் 
கூறி வில்லைத்சாங்த, மலைப்பக்கங்களிலே நெடுந் தூரம் தேடிப்போனார். 
வேடர்களையேனும் விலங்குகளையேலும் காணாசதவராய்ச் திரும்பிச் இருக் 
காளத்தி நாசனாரைச் ஈட்டிச்கொண்டு *: என் உயிரினுஞ் Ants தலைவனார் 
க்கு நேர்ச்தசென்னோ ! அடைக்தவர்கள் அன்பினால் பிரியமாட்டாச ஆண்ட 
வர்க்கு விளைஈ்சதென்னோ ! என்செய்கேன்” என்று சண்ணீர் சோசச் கதறி 

ஞர். பின்னும் * இந்த இரத்தம் என்னசெய்தால் நிற்கும்; இத்திங்கான



குங்குலியக்கலயகாயனார் புராணம். ௧௬௯ 

செய்கையை முன்னே செய்தவர்களைச் சாணேன். வேடர்கள் அம்பால் 
உண்டாகும் புண்களை த்தீர்ச்கும் பச்சிலைமருக் துகளை மலையடிவார துக்குப் 
போய்ச் கொண்டுவருவேன் ? என்று சொல்லிககொண்டு, வனங்களெங்குச் 
இரிக்து பச்சிலைகளைப் பறித்துச் கொண்டுவந்து பிசைந்து, சங்கரன் கண் 
ணில் வார்ச்தார். ௮சனாலும் இரச்சம் நில்லாமையைக் கருதி ஆவிசோர்க்து, 
என்ன செய்வதென்று ஆலோடததுச்கொண்டு நீன்றார். நிற்கும்போது 
'ஊனுக்கு ஊனிடல் வேண்டும்' என்னும் மூதுரை ஞாபகத்துக்கு வந்தது. 
உடனே தன்வலக்கண்ணை அம்பால்சோண்டி அரனார் திருச்சகண்ணில் அப்ப, 
ஒழுகச்கொண்டிருஈ்த இசசத்சம் நின்றுவிட்டது. அதைக்கண்ட அன் புருவர் 
குதித்தார்; தோள்களைத்தட்டி அனக்சக் கூச்சாடினார்; நான் செய்த 
செய்கை மிகவும் ஈன்று ? என்று கூறி மழெக்துசளிப்பால் உன்மத்தர்போ 
லாயினார். வபிரான் திண்ணனார் உண்மையைச் சவகோசரியார்க்கு இன் 
னுங்காட்ட இடக்கண்ணிலும் இரத்தம் ஒழுகச் செய்தார் தேவர்மூனிவர் 
சளினுஞ் சறக்ச ௪௦ வேடகாயகர் சண்டு *இதத்கு கான் அஞ்சேன் ; மருந்து 
கை கண்டிருக்றேன்; இன்னும், எனக்கொரு கண்ணுண்டு; அதையிடந்து 
௮ப்பி 8யன் கோயைச் இர்ப்பேன்” என்று துணிந்து, சிவபெருமான்௧ண 
ணில் தம்சணணைச் தோணடி யப்பும்போது, சுவாமியின்கண இவ்விடத்தி 
லிருக்கின் தென்று அறியும் பொருட்டு, காளத்தி நாதர் திருக்கண்ணில் 
தமத இடச்சாலை ஊன் றிச்கொண்டு, உள்ளத்தெழும் பெருவிருப்பசதோடு 
தங்கண்ணைச்தோண்ட அம்பை ஊன் றினார். தடங்கருணைப் பெருஙகடலா 
இய சேவதேவர் சூச்சலாற்றா தவசாய் 'நில்லுகண்ணப்ப நில்லுசண்ணப்ப 
நில்லுகண்ணப்ப” என்தருளிச்செய்.து, இண்ணனார் கண்ணைத்தோண்டு௩ 

கையைத் திருக்கரத்தால் பிடித்துச்சொண்டார் அதைக்கண்ட சவகோ 
சரியார் ஆனந்தவாரிதியில் ஆழ்ந்தார். பிரமாதிசேவர்கள் பூமாரி பொழி 
தார்கள். கடம்பனைப்பெற்ற காரிழைபாகர் கண்ணபபர் இருச்சையைப் 
பிடித் தச்கொண்டு : அன்பிற் பெரியோய் ! என் வலப்பக்கத்தில் இருக்கக் 

கடவாய் ' என்று போருள் புரிந்தார். 

௦ ௦ ச ௦ ௦ குங்குலியக்கலப நாயனார் புராணம், 
ap (+) aa 

வாய்ந்தநீர் வளத்தா லோஙூ மன்னிய பொன்னி காட்டின் 

ஏய்ர்,த€ர் மறையோர் வாழு மெயிற்பதி யெறிநீர்ச் கஙகை 

கோய்ச்தரீள் சடையார் பண்டு சொண்டர்மேல் வச்ச கூற்றைக் 

காய்ர்தசே வடியார் நீடி யிருப்பது கடு சாகும் (க 

வயலெலாம் விளைசெஞ் சாலி வரம்பெலாம் வளையின் முத்தம் 

அயலெலாம் வேள்விச் சாலை யணையெலாங் கழுநீர்ச் கற்றை 

புயலெலாங் கமுகின் காடப் புறமெலா மதன்?ர் போற்றல் . 

செயலெலார் சொழில்க ாதே செழுக்திருச் கடவூ சென்றும்] 7 [2 
(௧) வாய்ந்த - சிறந்த, சோ ஏயக்த மறையோர - றபபுப பொருக்கிய வேதிய, 

கள், எயில் - மதில், தொண்டா - மா£ககண்டேயர், (2) ணை எலாம Spe it & Den 

CEST ௮ணைகளில எல்லாம செககழுரீர்மலாக கூட்டங்கள், கமூனெ காடுஎல்லாப 

புயல் - கமுகஞ் சோலைகளிலெல்லாம மேகஉகள், ௮,சன சர்போற்றல் - அக்கிலவளாக 

களைச் சர்படுத்தல், செயல் - (வேஇியர்கள்) செய்கை,



acid திருத்தோண்டர் புராணம். 

குடங்கையி னகன் ஐ வுண்கட் சடையர் குழுமி யாடும் 

இடம்படு பண்ணை தோறு மெழுவன மருதம் பாடல் 

வடம்புரி முர்நூன் மார்பின் வைதிக மறையோர் செய்கைச் 

சடங்குடை யிடஙச டோறு மெழுவன சாமம் பாடல் (௩) 

தங்கரிண் மருப்பின் மேதி படிந்துபால் சொரிந்த வாவிச் 

செங்கயல் பாய்ர்து வாசச் கமலமுஈ் தீம்பா னாறு 

மங்குறோய் மாடச் சாலை மருஙகறை யொதுஙகு மஞ்சும 

௮ஙசவை பொழிந்த நீரு மாகுஇப் புகைப்பா னாறும். (௪) 

மருவிய திருவின் மிக்க வளம்ப.இி யதனில் வாழ்வா£ 

அருமறை முகச்தூன் மரபி னக்சணர் கலய ரென்பார் 

பெருநதி யணியும் வேணிப் பிரான்.கழல் பேணி நாளும் 

உருய வன்பு கூர்க்ச சதையா ரொழுக்க மிச்சார் (௫) 

பாலனா மறையோன் பற்றப் பயஙகெடுத சருளு மாற்றான் 

மாலுகான் முகனுங காணா வடிவுகொண்.டெ.திரே வந்து 

காலனா ருயிர்செற் ரூர்க்குக் கமழ்க்தகுங குலியத் தூபஞ் 

சால வே நிறைந்து விம்ம விடும்பணி தலைகின் நுள்ளாரா (௬) 

கங்கைநீர் சலிக்குஞ் சென்னிச் சண்ணுத லெம்பி ராற்குப் 

பொஙகுகுக குலியத் தூபம் பொலிவுறப் போற்றிச் செலல 

௮ங்கவ ரருளி னாலே வறுமைவர் தடைச்ச பின்னுக் 

தங்கணா யகர்க்குச் சாமுன் செய்பணி சவாமை யுய்ச்தார் (௪) 

இக்கெறி யொழுகு காளி லிலம்பாடு நீடு செலல 

நன்னில முற்றும் விற்று சாடிய வடிமை விற்று௦ 

பன்னெ0ர் தன௩சகண் மாளப் பயின்மனை வாழ்ககை தன்னின் 

மன்னிய சுற்றத் தோடு மக்களும் வருச்தி னார்கஈ£ (௮) 

யாதொன்று மில்லை யாக யிருபக லுணவு மாறிப் 

பேதுறு மைச ரோடும பெருகுசுற் றசதை கநோக$ூக் 
eee பெ வம மல்லை 

(௩) குடமமையி - உளளககையைப பாசசஓம கடைசியா - பளள ஸ்திரி 

கள், குழுமி - கூடடமாகக கூடி. இடமபடு பணணைதோறும - விசாலமாகய awe 

கள்தோறும, (௪) _துவக நீள மருபபினமேதி படிந்து - உயாவாக ரீண்ட கொமபினை 

யுடைய எருமைஈளன நீரிறப ஈ,து, மஙகுல தோய மாடக சாலைமருக்கு - ஆகாயமள 

வம உயாகத மணடபஙகளின பககவ்களில இழை ஓதுககும மஞ்சும - சிறி. துகேரம 

தங்கும மேசமும ஆகுதி புகைபபால் காறும - (வேதியாகள யாகசாலையில) ஆகுதி 

செய்யும புகையினிட தக கமழும. (௫) கூர்த - மிகுந்த, (௬) பாலனாம மறை 
யோன - சிறுவராய மாககண்டேயா, விமம - பரவ, (௪) தவாமை - தவறாமை, (௮) 

இலம்பாடு நீடுசெலல - வறுமை ௮தகரிகக, அடிமை - ௮டி.மையாட்களை, (௯) பேது 

தும - QO gio,



குங்குலியக்கலயகாயனார் புராணம். ௧௭௧ 

காதல்செய் மனைவி யார்தங் சணவனார் கலய னார்கைச் 

கோதின்மம் சலதாற் ராலி கொடுத்துநெற் கொள்ளு மென்றார். (௯) 

அப்பொழு ததனைச் சொண்டு நெற்கொள்வா னவரும் போக 

ஒப்பில்குங் குலியங் கொண்டோர் வணிகனு மெதிர்வர் துற்றான் 

இப்பொதி யென்கொ வென்றார்க் குள்ளவா றியம்பக் கேட்டு 
முப்புரி முர்தூன் மார்பர் முகமலர்ந் இதனைச் சொன்னார், (௧௦) 

ஆறுசெஞ் சடைமேல் வைச்த வககணர் பூசைச் கான 

நாறுகுக குலிய மீதே னானின்று பெற்றே னல்ல 

பேறுமற் றிதன்மே லுண்டோ பெருப்பேறு பெற்று வைத்து 

வேறினிக் கொள்வ தென்னென் நுசைத்செழும் விருப்பின் மிக்சார் (௧௧) 

பொன்றரத சாரு மென்று புகன்றிட வணிகன் ரானும் 

என்றர7 விசைந்த தென்னச் காலியைச் கலய ரீச்தார் 

gor pe or stor வாஙக யப்பொதி கொடுப்பக கொண்டு 

நின்றிலர் விரைந்து சென்றார் நிறைர்செழு களிப்பி னோடும் (௧௨) 

விடையவர் வீரட் டானம் விரைர் அுசென் றெய்தி யென்னை 

உடையவ ரெம்மை யாளு மொருவாசம் பண்டா ரத்தில் 

அடைவு வொடுக்கு யெல்லா மயர்ச்தெழு மவ்பு பொஙகச் 

சடையவர் மலர்ததாள் போற்றி யிருந்தனர் தமச்கொப் பில்லார் (௧௩) 

௮ன்ப.ரங இருப்ப ஈநமப ரருளினா லளகை வேநதன் 

ன்பெரு நிதியர் தூர்ததுத் தாணிமே னெருஙக வெஙகும் 

பொன்பயில குவையு கெலலும் பொருவில்பல வளனும் பொங்க 

மன்பெருஞ் செலவ மாக்கி வைத்தனன் மனையி னீட (௧௪) 

மற்றவர் மனைவி யாரு மககளும் ப௫ியால் வாடி. 

அற்றைகா ளிரவு சன்னி லயர்வுறத் துயிலும் போதி 

ன.ந்றவச் கொடிய னூாக்குக கனவிடை நாத னல்கத 

தெற்றென வுணர்கது செலவங கண்டபின் சரதை செய்வா. (௧௫) 

கொம்பனா ரில்ல மெஙகுக குறைவிலா நிறைவிற் காணும் 

௮ம்பொனின் குவைய கெலலு மரி௰யு முதலா யுள்ள 

(௧௬) வீரடடானம - வீரஞுசெலததிய இடம (யமனைகசொனற இட.ம - கட 

ஷா.) பண்டா எதில sonra எலலாம ஒடுச௫ - பணடகசாலையில எலலாச் குக்குலி 

யததையும முறையாகவைதது, (௧௪) அ௮ள்கைவேஈதன தனபெரும கிதியம தரணி 

மேல நெருக்க தாதது - குபேரன தன (பொகூஷததிலுளள) பெரிய நிதியங்களைப 

பூமியினமேல (காயனா இலலததில) கெருஙகக கிறைதது. பொருவில - ஒப்பற்ற, 

(௧௫) கலசவக கொடியனாககு - நலல தவததினையுடைய கொடிபோனற (காயனார்) 

மனைவியார்கசு, (௧௬) கொமபனா - பூவகொமபையொதத (குங்குலியககலயா) மை 

வியார,



௧௭௨ திருத்தோண்டார் புராணம். 

எம்பிரா னருளா மென்றேயிருகரங் குவித்துப் போற்றித் 

தீம்பெருங் கணவ னார்க்குச் திருவமு சமைக்கச் சார்ந்தார் (௪௬) 

காலனைச் காய்ச்ச செய்ய காலனார் கலய CHIT 

அலுமன் புடைய சிந்தை யடியவ ரறியு மாற்றாற் 

roe user யுன்றன் றடகெடு மனையி னண்ணிப் 
பாலினின் னடி9 லுண்டு பருவர லொழிச வென்றார். (ser) 

கலையனா ரதனைக கேளாக் கைதொழு இறைஞ்சிக் சங்கை 
அலைபுனற் சென்னி யார்ச மருண்மறுத் இிருக்ச வஞ்சித் 

தலைமிசைப் பணிமேர் சொண்டு சங்கரன் கோயி னின்று 

மலைகிகர் மாட லீ.தி மருஙகுசம் மனையைச சார்ந்தார். 

இல்லச்திற் சென்று புக்கா ரிருநி௫ிக் குவைக எார்ந்த 

செல்வத்தைக கணடு நின்று இருமனை யாரை நோக 

வில்லொதீத நுதலா யிர்த விளலெலா மென்கொ லென்ன 

அல்லொச்ச கண்ட னெம்மா னருடர வசத தென்ரூர் (௧௯) 

மின்னிடை மடவார் கூற மிக்க£ீர்க் கலய னார்தா 

மன்னிய பெருஞ்செல் வத்து வளமலி சிறப்பை நோக்ட 

என்னையு மாளும் சன்மைச தெந்தையெம பெருமா னீசன் 

தன்னரு ஸிருக்த வண்ண மென்றுகை சலைமேற் கொண்டார் (௨௦) 

பதமகற் நிருவின் மிச்சார் பரிசலச் இரு,த.இச் கொண்டு 

க தமெனக்“சணவ னாமாக் கண்ணுதற் கன்ப சோடும் 
விதிமுறை தீப மேஈதி மேவுமின் னடிசி தூட்ட 

௮ .த.நுகர்ச் இன்ப மார்ந்தா ரருமறைக் கலய னார் சாம (௨௧) 

ஊர்தொறும் பலிசொண் டுய்க்கு மொருவன தருளி னாலே 

பாரினி லார்க்ச செல்வ முூடையரசாம் பண்பி னீடிச் 

ிருடை யடி.ஏ னல்ல செழுஙகறி தயிர்கெய் பாலால் 

ஆர்தரு காதல் ௯ கூர வடி.யவர்க் குசீவு நாளில் (ee) 
  

(௧௭) செய்ய சாலஞா - வநத நிருவடியையுடைய @a Soran. ஆலும் - சிறந்த; 

பரகத. பருவரல் - பசித.துனபம, (௧௮) இறைஞச - வணக௫, (௧௯) தாந்த - நிறைந் 

நிருக்னெ.ற. அதலாய் - கநெறறியினையடைய பெண்ணே ! ௮லஒதத கண்டன - இருள் 

போனற நீலகணடன. (௨௨) பதுமகல திருவின மிககா£ - செந்தாமரை மலறில வீற்றி 

ருககும இலட்சுமியைப் பராககலும (அழுகிற) றக (கலயனூ) மனைவியா£, பரிகலம 

திருததிக்கொண்டு - (இருவமு£து செய்விததறகுரிய) பாததிரவகளைச சுத்திசெய்து 

கொண்டு, கதுமென-லிரைவாச, கணணுதறகு ௮னபரோடும - சவனடியார்களோடும, 

இபம் ஏத்தி - இபாராதனை செய்து, மேவும - விருமபததகுந்த, (௨௨) ஊாதொறும 

பலிகொண்டு உய்3சம ஒருவன ௮ :(,தாருகாவன இருடிகள் வ௫ககும) ஊர்கள் தோறும் 

பிச்சை எடுத்து (அவாகளை) வாழச் செய்த சவெபிரான து.



குங்குலியக்கலயகாயனார் புராணம். 

செங்கண்வெள் ளேற்றின் பாசன் நிருப்பனர் தாளின் மேவும் 

அங்கணன் செம்மை சண்டு கும்பிட வரச னார்வம் 

பொங்இத்தன் வேழ மெல்லாம் பூட்டவும் நேர்நில் லாமைக் 

கங்குலும் பகலுச் தீராக் சவலையுற் றழுங்கிச் செல்ல. 

மன்னவன் வருத்தங் கேட்டு மாசறு புகழின் மிச்ச 

ஈன்னெறிச் கலய னார்தா காசனை நேரே காணும் 

௮ர்கெறி தலைகின் ரூனென் றரசனை விருமபித் சாமு 

மின்னெறிச் தனைய வேணி வி௫ர் தனை வணஙக வந்தார். 

மழுவுடைச் செய்ய கையர் கோயில்கண் மருஙகு சென்று 

தொழுதுபோச் தன்பி னோடுர் தொன்மறை நெறிவ ழாமை 

மூழுதுல கினையும் போற்ற மூன்றெரி புரப்போ£ வாழுஞ் 

செழுமலர்ச் சோலை வேலித் இருப்பனக் தாளிற் சேர்ந்தார் 

காதலா லரச னுற்ற வருததமுங களிற்றி னோடு 

இ.இலவன் சேனை செய்யு இருப்பணி நேர்ப டாமை 

மேதினி மிசையே யெயத்து வீழ்ர்இளைப் பதுவு நோக்கு 

மாதவக கலயர் தாமு மனததினில வரத, மெய்தி 

சேனையு மானை பூண்ட இரளுமெய்த தெழாமை நோக்இ 

யானுமில் விளைப்புற் றெய்ககு மிதுபெற வேண்டு மென்று 

தேனலர் கொன்றை யார்தக் திருமேனிப் பூககச் சேய்ந்த 

மானவன கயிறு பூணடு கழுததினால வருந்த லுந்னா 

நண்ணிய வொருமை யன்பி னாருறு பாச தாலே 

இணணிய சொண்டா பூட்டி யிளைததபின் நிறம்பி Ans 

ஒண்ணுமோ கலயனார்த மொருப்பாடு கண்ட போதே 

௮ண்ணலார் நேரே நின்றா ரமாரும் விசும்பி லார்ச்தார் 

பார்மிசை நெருஙக வெஙகும் பரப்பினர் பயில்பூ மாரி 

தேர்மலி தானை மன்னன் சேனையுங களிறு மெல்லாக 

Beith 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧௩) ௮ஙகணன - சடையபபகாசா செமமைகணடு குமபிட-முனபோலகதேராக 

நறகுக தனமையைஃகணமி வணவக (தமமைபபூசித2 ஜாபாபபினியின பொருட்டா 

௧௪ சவெலிஙகபபெருமான சநதிருமேனியைர சாயதசபடியால, அவரை முனபோல 

கோகூத கரிகக ) ௮ரசன தாவம பொங்கி தனவேழம எலலாம பூடடவும - சோழ 

மகாராஜன ஆசைமிகுஈத தனது யானைக£ எலலாமபூட்டி வலித.தும, (2G) மூனறு 

எரிபுரபபோ£ - பிராமணாகள, (௨௭) சேனை.பு மானை பூணட திரளும எய்த.து - சேனை 

களும பூவகரசிற கட்டிய யானைக கூடடஙவகளும இழுதது இளைசதும, (௨௮) சா 

உறு பாசததாலே - நாராலாயகயிறறால, திண்ணிய - பததிவலியுடைய, தஇிறமபி நிற்க 

ஒண்ணுமோ - (காயனூா ௮னபைப) பிழைத்து கிறறற்குச் (சிவனா£கு) ௮லைமயமோ, 

ஒருப்பாறி - gan em ஒருமைபபாடு



dota! திருத்ததாண்டர் புராணம். 

கார்பெறு சானம் போலக் களித்தன கைகள் கூப்பி 

வார்கழல் வேக்தன் தொண்டர் மலரடி. தலைமேல் வைத்து. (௨௯) 

விண்பயில் புரங்கள் வேவ வைதிகத் தேரின் மேருத் 

இண்சிலை குனிய கின்றார் செந்நிலை சாணச் செய்தீர் 

மண்ப௫ர்ர் தவனுங் காணா மலாடி யிரண்டும் யாரே 

பண்புடை யடியா ரல்லாற் பரிந் துகேர் காண வல்லார். (௩௦) 

என்றுமெய்த் தொண்டர் தம்மை யேத்தியய கெமபி ரானுக 

கொன்றிய பணிகண் மற்று முள்ளன பலவுஞ் செய்து 

நின்றவெண் கவிகை மன்ன னீஙகவு நிகரி லன்பர் 

மன்றிடை யாடல் செய்யு மலர்ககழல வாழ். 5௫ வைடி (௩௪) 

சலபகல கழிந்த பின்பு இருச்சட வூரி எண்ணி 

நிலவும் பணியிற் றஙடி நிகமுகா ணிகரில் காழி 

தலைவராம பிள்ளை யாரு தாணடகச சர ராகும் 

அ௮லர்புக ழரசுக கூட வ௩கெழுர் தீருளக் கண்டு (௩௨) 

மாறிலா மகிழ்ச்சி பொங்க வெதிர்கொண்டு மனையி லெய்தி 

ஈறிலா வன்பின் மிககார்க் இன்னமு தேற்கு மாற்றால 

ஆறுஈற் சுவைக ளோஙக வமைததவ ரருளே யன்றி 

நாறுபூங கொன்றை வேணி ஈம்பாதம மருளும் பெத்ரா£ (௩௩) 

கருப்புவில லோனைக கூற்றைச் காய்ந்தவா கடவூர் மன்னி 

விருப்புறு மன்பு மேன்மேன் மிச்செழும் வேட்கை கூர 

ஒருப்படு முள்ளக சன்மை யுண்மையாற றமக்கு நேர்ஈத 

இருப்பணி பலவுஞ் செய்து சிவபச நிழலிழ் சேர்ஈதரா. (௩௪) 

சேனகச கோதை மாதா இருகெட சாலி மாறிச் 

கூனற்றண பிறையி னார்க்குக குஙகுலி யஙகொண் டுய்தத 

பானமைததஇிண கலய னாரைப் பணிந்தவ ரருளி னாலே 

மானக்கஞ் சாறா மி/௧க வண்புகழ் வழு௪௪ லுறறேன். (௩௫) 

௨௮ தங்தலியக்கலயநாயஷர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௮௭௦. 
ட 

(௨௯) காபெறு - மழைபொழியபபெறற, (௩௰) செககிலை - நேராக கிற்குகதன 

மை, மண்பகாகதவலும - மண்ணைதசோணடுச௪ செனற் திருமாலும, (௬௧) ஒனறிய. 

ஏற்ற, வெண்கல்கை - வெண்கொறகை குடையையுடைய, (௬௨) காழி *!! அரசும. 

திருஞானசமபகதமாததி சுவாமிகளும, திருகாவாகரசு சுவாமிகளும, (௬௪) கருப்பு 

வில்லோனை-கருமபு விலலிளையடைய மனமதளையம, வேடகை கூர-தசை ௮திகபபட ,



குங்குலியக்கலயகாயனார் புராணம். ௧௭௫ 

சோழசாட்டிலே, இருகசடவூரிலே, மறையவர் குலச்திலே சவெபத்தி 
அடியவர் பத்.இிகளிற் சிறர்சவராகிய கலயனார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தா, 
அவர் மார்க்கண்டேயர்ச்காக யமனுயிர் போக்கயெ அமிர்சசடேசருக்குக் குங் 
குலியத தூபம் இடுந்திருப்பணியைச் இனந்தோறும் வழாதசெய்அ வக்தார். 
செய் துவருநாளில சவெபெருமான் இருவருளால அவருக்கு வறுமைஎய் இற்று. 
எய்தியும் அவர் சறிதுந்தளசாது தம் கிலஙகளையும், அடிமைகளையும்விற்று த் 
இருப்பணியைச் சவருது செய்ய, தனஙகளெல்லாம் அழிந்து விட்டன. 
அன்பரது மனைவிமச்களும், சுற்றத்தார்களும் வறுமைப் பிணியால் வருந்தி 
ஞர்கள் 

ஒர் தினம், அவர்காயகயார், போசனத்துச்கு யாதொன்று மில்லாமை 
யால், இரண்டுகொள் பட்டினியிருந்து, வாடிவருஅம் மைந்தர்களையும், மற் 

றவர்களையும் கோக்டு இரகக, தமலு சாலியை அவரிடம் அளித்து * இதை 
விற்று நெல்வாகடவொரும்”” என்றா நாயனார் ௮,த் தாலியை வாங்கிக்கொண்டு 
நெல்கொள்ளப் போமபொழுது, ஒருவணிகன் குஙகுலியப்பொதி கொண்டு 
அவருக்கு எதிசேவச்தான் அடியவா அவனைப்பாரச்து *இது என்னபொதி'” 
என்று வினவ, அவன் “குஙகுலியப்பொதி'' என்றான் அசைசகேட்ட அன் 
பிற்பெரியார் பெரிதும் மடகிழ்வடைந்து '*இதுவபூசைககு ஏற்ற குஙகுலிய 

மாயின் நான் இசைப் பெற்றுக்கொணடேன்; இதனினுஞ் சிறக்ச பேறுவே 
றுளதோ”? என்று கூறி, வணிகனைப்பார்ச.து “பொன் தருன்றேன் ; இச் 
குங்குலியப் பொதியைச்கொடு” என்றார் அசற்கு வர்ததகன் “camara 
பொன் கொடுப்பீர்?! எனன, அன்பனார் தம்மிடமிருந்த தாலியைச் கொடுத 
தார் செட்டி அ௮தைப்பெற்றுச்கொண்டு, குஙகுலியப் பொடியைக் கொடு 
ச்ச, ஆனஈகமயமாய் விளஙகும் குஙகுலியககலயகாயனார் அன்புடன் அப் 
பொதியை வாக௫ச்கொண்டு ஆலயத்திற்கு விசைந்சோடி, அங்கேயுள்ள பண் 
டாசத்தில் அக்குஙகுலியத்தை வைத்துவிட்டு, சிவபெருமான் திருவடியைப் 
போற்றிக்கொண்டிருக்சார் 

அரிய செய்கையைச செய்த அன்பர்பெருமான் அ௮ஙஒருச்ச, இல்லத் 
இலே அவர்மனைவி மு.தலியோர்கள் பசியால வாடிவருர்தி நிததிரை செய்யும் 
போது, அடியார்ச்கெளியவா அவ்வில்லமுழுவதம் பொற்குவியலும், நெற்கு 
வியலும், மற்றையவளஙகளும் நிறையும்படி இருவருள் செய்து, sada 
லாளுக்குச் சொப்பனததிலே எழுச்தருளி அறிவித்தார். உடனே கற்பர9ி 
யார் விழித்து எழுந்து தம் இல்லமுழுவதும் நிறைந்துடக்கும் செல்வங் 
களைச் கண்டு வரம்பிலா ம௫ஏழ்லெய்௫; எழை பககாளனை ஏசத்.இிச்தொழுது 
தமது கணவளுார்க்குத் திருவமுது சமைக்சசசென்றார் காலனைச்சாய்க்தவர் 
கலயனாசாம் அடியவர்க்குத சோன்றி “நீ மிசவும் பசியால் வருக துனெருய் ; 
வீட்டுக்குச்சென்று பாலும் அன்னமும் உண்டு தயரத்தை ஒழி” என்று 
அருளிச்செய்ய; காயனார் சவாஞ்ஞையை மறுச்சற்கு அஞ்சி) அதைத்தலை 

மேற்கொண்டு சமது வீட்டை அடைந்தார் வீட்டிலே நிறைந்துள்ள நிதிக் 
குவியல்களைசக் கண்டு மனைவியை கோக :: இவைகள் எப்படி, வந்தன”? 
என்றுவினவ; அவர் 4 இருநீலகண்டர் இருவருளால் வந்தன”? என்ளுர். 
அதைக்கேட்ட குங்குலியக் கலய காயனார் * என்னையும் ௮ட்கொள்ளும் 
பொருட்டு இறைவனார் திருவருள் இருக் வண்ணம் இப்படியோ என்று சர 
சன்மேற் கரங்களைக் கூப்பிச் சிவபிரானை வணங்கஇனார். இலக்குமியினுஞ் 
சிறர்.த மனைவியார் தங்கணவசாய கலயனாசையும், அடியவர்களையும் விதிப் 
படி தூபதிபங்களால் ஆராதித்துத் திருவமுது செய்வித்தார். கலயனார்



௧௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சடவுளருளால் பெருக்தன முடையவராய்ச் சிவனடியார்களைத் திருவமுது 
செய்விச் துச்கொண்டு வாழ் வர்தார். 

௮ப்படிவாழ்க்து வருகாளில் இருப்பனரக்சாளிலே வீற்றிருச்சன்ற சிவ 
லிங்கம் சாய்ந்தபடியால், அதை நிமாரசசெய்து கும்பிட, சோழசாசர்தம் 
யானைகளை யெலலாம் பூட்டி இழுப்பிச.தம, ௮௮௫ கேர்கில்லாமையால் இர 
வும் பகலும் கவலையுற்றிருர்சா குஙகுலியககலயகாயனார் அதைக் கேள் 
விப்பட்டுச் சுவாம/ சரிசனத.இிற்காசச தஇிருப்பனக்தாளுக்குப் போனார் 
அங்கே அசசன் படுந்துன்பச்சையும, செவலிஙகசத்தை இழுச்து இளைத்த 

யானைகளின் துன்பததையுங சுண்டு வருசுசமடைந்து யானும் இளைப் 
பைச கொகெெகும் இத்திருப்பணியைச் செய்யப்பெறவேண்டும்”” என்று, 
தவெலிஙக த.இற் கட்டப்பட்ட சயிற்றைக கழுததிலே கட்டிக்சொண்டு வருக்க 
வலித்தார். அன்புச்சயிரூல் இழுச்சப்படவே சவலிஈகம் நிமிர்ச்கது அதைக் 
சண்ட தேவர்கள் அகாயத்தில ஆரவாரிச்சாகள அசசரும், சேனைகளும் 
குங்குலியக கலய காயனாசை வண௩கித் துதிசெய்து, சிவபெருமானுக்குச் 
செய்யவேண்டிய இருபபணிகளைக் குறைவற கிறைவேற்றித தம்ககரை 
அடைந்தார் 

கலயனார் சலசாலம அத்திருப்பதியிலே இருந்து, பின்பு திருச்சடவூ 
ருக்குச் சென்று சமது திருப்பணியைச் செய்து வச்சார் வருஙகாலத்தில் 

இருஞானசம்பக்தமர்த்தி சுவாமிகளும், திருசாவுககரசு சுவாமிகளும் அட்ட 
வீரட்டானத.துள் ஒன்றாய அ.ச்திருசசலசதுக்கு எழுந்தருளினாகள் அடி 
யவர் அவர்களை அன்புடன் எதிர்கொண்டு, இலலத்துச்கு அழைத்துக் 
கொண்டுபோய், ௮முஅசெய்விச்௫, பெறுதற்கரிய அவர்கள் திருவருளை 

யும், ஆண்டவன் தஇருவருளையும் எளிதில் அடைந்து, சிலகாலம் பல இருப் 
பணிகளையுஞ் செய்துசொண்டிருச்து, சிகிவாகனற்கினிய சிவபிரான் இரு 
வடி நீழலையடைந்தார். 

டடம டய 

மானக்கஞ்சாறகாயனா புராணம், 

வு (4) வடை 

மேலாறு செஞ்சடைமேல் வைத்தவர்தாம் விரும்பிய து 

தூலாறு நன்குணர்வார் தாம்பாடு நோன்மையது 

கோலாறு சேன்பொழியக் கொழுங்கனியின் சாறொழுகுங் 
சாலாறு வயற்கரும்பின் கமழ்சாறூர் சஞ்சாறூர். (a) 

(௧) தேன கோல ஆறு பொழிய - (சொமபு,5) சேன கொமபினவழியே சொரிய, 

கொழுமசனியின - சொழுமைபொருந்திய பழகாளின, சால ஆறு வயல் ஈருமபின 

கமழ்சாறு ஊர் - வாய்சகாலினவழியே ஈ௱மபின து வாசனைவீசும சாறுபாயும, மேல் 

ஆறு : ஆகாயசக்சையை, ரால் ஆறு ஈகனருணாவா . நால்வழிகளைச் (சாத்திரப்பகுதி 

களை) செவ்வனே யுணர்ந்த புலவர்கள், கோனமைய து - பெருமையுடைய த,



மானக்கஞ்சாறகாயனார் புராணம். ௧௭௭ 

சண்ணீலச் கடைடியர்கள் சடுங்களையிற பிழை,ச்தொதுக்க 

யுண்ணீர்மைப் புணர்ச்சச்சண் ணுறைச்தமலர்ச் கண்சிவக்குக் 

தண்ணீர்மென் கழுநீர்ச்குத் தடஞ்சாலி தலைவணங்கு 

மண்ணீர்மை கலஞ்சிறந்த வளவயல்க ஞூளவயல்கள். (௨) 

புயல்காட்டுங் கூந்தல்சிறு புறங்காட்டப், புனமயிலின் 

இயல்காட்டி யிடையொதுஙக, வினங்காட்டு முழத்தியர்கண் 

ழூயல்சாட்டு மதிதோற்கு முகங்காட்டக, கண்மூரிக 

கயல்காட்டுஈ தடஙகள்பல க.திர்காட்டும் தடம்பணைகள். (௩) 

சேறணிதண் பழனவயற் செழுகெல்லின் கொழுஙசதிர்போய் 

வேறருகு மிடைவேலிப் பைஙகமுஇன் மிடறுரிஞ்சி 

மாறெழுஇண் குலைவளைப்ப வண்டலைதண் டலையுழவர் 

தாதரியு நெடுககொடுவா எனையவுள தனியிடஙகள் (௪) 

பாங்குமணிப் பலவெயிலுஞ் சுலவெயிலு முளமாட 

ஞாங்கரணி தூற்கொடிய ஈடற்கொடியு முளவரங்கம் 

ஒங்குநிலை,த் தோரணமூம் பூசணகும் பமுமுளவாற் 

பூங்கணைவீ இயிலணைவோர் புலமறுகுஞ் சிலமறுகு. (இ) 

(௨) கடுமகளையில பிரககுகற சளையினினறும, உள்சாமை புணாசூக்கண் 

உறைதது மலா sam Farag தண கா மென கழு மீரககு - உள்ளே உண்டாகுமரறீ£ 

மையாய புணாசடூயிடத.தப பிணஙவபெ பூவாகிய கண்கள சவசகும குளிரச்சியுடைய 

மெலலிய செக்சழுறீர மலராகிய காயகசகு (ரீமைபுணாச்சி எனபதறகு நீரினசமபஈத 

மெனறும பொருள்கொளக.) கம சாலி தலை வணங்கும-வளாகத செக்கெமபயிராகய 

நாயகன சரசால வணஙருகனற. மணநீாமை - நிலவளததால, அயலகள் உள - புக 

கஙகளில் இருகனெறன. (௩) புயல்காடடும - மேகத்தையொததுக கருகிறததைசள் 

காடடும, இறுபு௰ம - பிடரியில் (பினபுறததில,) புனமயிலின இயலகாட்டி. - வயல் 

களில் ௪ஞ்சரிசனெ.ற மயிலின சாயலைக காண்பிதது, இனம சாடடும உழததியர்கள் - 

கூட்டதசைக் சாடடும (கூட்டமாகவருனெ.௰) பள்ளஸ்திறிகள். முயலகாடடும மதி 

தோறகும - மூயறகளஙகதசைக தனனகததே காடடுகினற (௪௩திர களஙகததை 

யுடைய) சந்திரனைத தோறகச் செய்யும, கண்மூரி கயல் காட்டும - கண்களை வலிமை 

யுடைய கெண்டைமீனகள் சாண்பிக்கனற, தடகள - தடாகங்கள், தடமபணைகள் 

விசாலமாயெ வயல்கள். (௪) சேறு அணி - சேற்றால அழகுசெய்யும், வேறு IHS 

மிடை வேலி - வேருகச் சமீபத்திலே நெருங்கிய வேலியாகய, மிடறு உரிஞ்சி . கழு 

ததை உராய்கது, மாறு எழு திண்ருலை வளைபப-மாறாக எழுமபிய வலிய குலைகளை வளை த் 

தல், வண்டு முலை சண்டலை உழவர் - வண்டுகள் சஞ்சரிக்கும சோலைகளிலிருக்ெ ற 

பள்ளாகள், (சோலைகளையுடைய எனிலும அமையும,) தாறு அரியும் நெடும கொடு 

வாள் அனைய உள சழு௫ன குலைகளைத் துணிக்னெற நீண்ட அரிவாளை யொததனவா 

யிருக்சன்றன. (டு) வெயிலும-ஒளிகளும், சுலவு எயிலும-சூழ்க் சமதில்களும், மாடம் 

உள - மேல்கீடுகளில் (மண்டபக்களில்) இருக்கெறன, ஞாக்கர்-முன்பக்கத்தில், ௪9ல் 
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மனைசாலு நிலையறத்தின் வழிவந்த வளம்பெருகும் 

வினைசாலு முழவுதொழின் மிச்கபெருங் குடி.தவன்றிப் 

புனைசாயன் மயிலனையார் ஈடம்புரியப் புனைமுழவங் 

சனைசாறு மிடைவீதிச் கஞ்சாறு விளங்கியதால். (௬) 

௮ப்பதியித் குலப்பதியா யாசாசே னாபதியாஞ் 

செப்பவருக குடிவிளஙகத் இிருவவசா சஞ்செய்சார் 

மெய்ப்பொருளை யறிர்தூணர்க்தார் விழுமியவே ளாண்குடிமை 

வைப்பனைய மேன்மையினார் மானக்கஞ் சாறனார் (௪) 

பணிவுடைய வடிவுடையார் பணியினொடும் பனிம.இியின் 

அ௮ணிவுடைய சடைமுடியார்ச் காளாகும் பதம்பெற்ற 

தணிவில்பெரும் பேறுடையார் சம்பெஈமான் கழல்சார்க்த 

துணிவுடைய தொண்டர்க்கே யேவல்செயுர் தொழில்பூண்டார் (௮) 

மாறில்பெருஞ் செல்வத்தின் வளம்பெருக மற்றதெலாம் 

ஆறுலவுஞ் சடைச்கற்றை யஙசணர்த மடியாராம் 

ஈ.றிலபெருச் தருவுடையா ௬டையாரென் றியாவையுநேர் 

கூறுவதன் முன்னவாதங குறிப்பறிந்து கொடுத்துள்ளார். (௯) 

விரிகடல்சூழ் மண்ணுலகை விளக்கியவிச் தன்மையராம் 

பெரியவர்ச்கு முன்டிலகாட் பிள்ளைப்பே நின்மையினால் 

௮ரியறியா மலர்க்கழல்க ளறியாமை யறியாதார் 

வருமசவு பெறற்பொருட்டு மனத்தருளால் aps Beni (௰) 

குழைச்சலையும் வடிகாதிற் கூ.ததனா ரருளாலே 

மழைக்குதவும் பெருஙகற்பின் மனைக்குழததி யார்தம்பால் 

இழைக்கும்வினைப் பயன்சுழ்ச்க விப்பிறவிக் கொடுஞ்சூழல் 

பிழைக்குகெறி தமக்குதவப் பெண்கொடியைப் பெற்றெடுச்சார் (sa) 
கொடியும - முலைசளையுடைய பெணகளும, grace சபைகளில பூஙசணைவீதியில- 

மனமதன புடபபாணங்களைச தொடிச்கும வீதியில, லம மறுகும - ௮றிவுமயவக க 

ககக மறுகு - வீதிகளில், சில oye wor gash bs, (கோரணமும பூரண குமப 

மும லை மறுகில் உள்ளன எனக). (௬) வினைசாலும - தொழிலிற றாத, குடி. 

துவனறி - குடிகள நெருக்கி. புனைமுழவம கனைசாறு மிடை வீதி- ழயெ முழ 

வப்பறை ஒலிககனற விழாவானது கெருக்கிய தெருககளையடைய (௪) குலபபதி 

யாய் - வேளாணகுல முதலவராய, மெய் பொருளை சவபிரானை, விழுமிய - மேலான, 

றந்த. வைப்பு ௮னைய - புதையல்போனற, (௮) பணிவுடைய - (சிவனடியராகளை) 

வணங்குக் தசமையடைய, பணியினொடும் - பாமபினோடும, தணிவு இல - குறைவில 

லாத, (௧௧) குழை அலையும வடிகாதின கூக்கனூா - குண்டலம ஆடும் தாழ் செலி 

யினையுடைய ஈடராசா, கு-சாரியை, கணவனைத தெய்வமாகக கொண்டொழுகும மாத 

ரகள் பெய்யெனறு சொனனவுடன மழைபெய்யுமாகலான :: மழைக்குதவும பெடுவ் 

சுற்பின் மனைககிழத்தியார்'' என்றார், இனழககும வினை பயன சூழ்ந்த - முன௫சனமதஇல் 

செய்த விளைபபயனை அளுபுவிச்ச ஏ.துவாயிருக்கும் சூழல் - காட்டினின்றும,
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பிறர் தபெரு மடழ்ச்சியினாற் பெருமூ தூர் களிசிறப்பச் 

சிறந்தநிறை மங்கல தூ ரியமுழங்கத் தேவர்பிரான் 
௮.தந்தலைநின் றவர்க்செல்லா மளவில்வளத் தருள்பெருச்டப் 
புறக்தருவார் போற்றிசைப்பப் பொற்கொடியை வளர்க்னெரூர். (௧௨) 

காப்பணியு மிளங்குழவிப் பதநீங்கிக் கமழ்சுரும்பின் 

பூப்பயிலுஞ் சுருட்குழலும் பொலஙகுழையு முடன்றாழ 

யாப்புறமென் றுமணிமே சலையணிசற் ரூடையுடன் 

கோப்பமை௫க இணியசையச் குறுந்தளிர்மெல் லடியொ துங்கி (௧௩) 

புனைமலர்மென் கரககளினாற் போற்றியதா தஇியர்கடுவண் 

மனையகத்து மணிமுன் நின் மணற்ிற்றி லிழைத மணிக் 

கனைகுரனூ புமலையச் சகழன்முதலாப் பயின்றுமுலை 

நனைமுகஞ்செய் மு.தற்பருவ ஈண்ணின எப் பெண்ணமுதம் (௧௪) 

உழ்கவின்மெய்ப் புறறபொலிய வொளிதுசுப்பை முலைவருத்த 

முறுவல்புற மலராக மு௫ண்முதத ஈகையென்னு 

ஈறுமுகைமென் கொடி மருங்கு னளிர்சசுருளச் சளிர்ச்செஙகை 

மறுவில்குலச் கொழுர்தினுககு மணப்பருவம் வந்தணைய. (௧௫) 

திருமகட்கு மேலவிளஙகுஞ் செமமணியின நீபமெனும் 

ஒருமகளை மண்ணுலக லோங்குகுல மசபினராய்க் 

கருமிடற்று மறையவனார் தமராய கழலேயா 

பெருமகற்கு மகட்பேச வகதணைந்தார் பெருமு தியோர். (௧௬) 

(௧௨) தூரியம - வாததியயகள, ௮றமதலை - அருளவழியே, அருள்பெருகட - 

கொடையைப பெருசசசெயது, புறநதருவரா - பாதுகாபபோ , தாதிகள, (௧௩) 

பதம - பருவம, கமழ்சுருமபின பூபபயிலும - வாசனை வீசும வணடுகளையுடைய பூக 

களமுடிதத, பொலம குழையும - பொறகுணடலமும யாபபுறு - கடடபபட்ட, 

மேகலையணி - மேகலாபரணம ௮ணிகத, கோபபமை - கோககபபடட, ௮டி. ஒது௧9- 

பாதவகளினால ஓதுக கடந்து, (௧௪) மணிமுனறில - அழடியமு.றறததில, மணல 

சிறு இல் இழைதது - மணலால ிறுவீடுகசாககடடி. மூபுரம - பாதசசிலமப்கள, 

கழனமுதலா - கழககாடல முதலிய வளையாடலகளை முலைகளை முகஞ்செய முதல் 

பருவம - கொங்கை ௮ருமபுபோலத தோனறும பேதைபபருவததை, (௧௫) உறு 

கவின மெயபபுறம பொலிய - மிகக ௮ழகானழு தேகத்தினிடதது வீள௧க, அுசுபபை- 

இடையை, முறுவல புற மலராக - இளஈகை புறதல வெளிபபடாத, நகை - பல 

வரிசை. கொடி. மருஙகுல - கொடியெனலும இடையினையும, நளிாசுருள் - குளிரச்சி 

பொருநதிய சுருண்ட குழதும, மறுஇல - குறறமில்லாத, (௧௬) கருமிடற்று மறை 

யவனூ தமாஆய - திருகலகண்டராய சவெபெருமானுடைய அடியவராயெ, கழல ஏயா 

பெருமகறகு - ஏயாகோன கலிக்காம காயனூககு.
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வர்தமூ தறிவோசை மானக்கஞ் சாதனா 
முந்தைமுறை மையின் விரும்பி மொழிர்தமணத் இிறங்கேட்டே 
யெக்தமது மாபினுக்குத் தகும்பரிசா லேயுமெனச் 

சந்சைமூழ் வுறவுசைத்து மணரேர்ர்து செலவிட்டார். (௧௪) 

சென்றவருங் கஞ்சாறர் மணமிசைர்த படிசெப்பக் 

குன்றனைய புயத்தேயர் கோனாரு மிகவிரும்பி 

fer pity ழையினிசண்டு இறத்தார்ச்கு கேர்வாய 

மன் றல்வினை மங்கலகாண் ம.திழூல்வல் லவர்வகுத்தரா. (௧௮) 

மஙகலமாஞ் செயல்விரும்பி மகட்பயக்த வள்ளலார் 

தீங்குலநீள் சுற்றமெலாச் தயங்குபெருங் களிசறப்பப் 

பொங்கியவெண் முளைப்பெய்து பொலங்கலங்க ஸிடைகெருங்கச் 

கொங்கலாதண் பொழின்மூதூர் வதுவைமுகங் கோடித்தார். (௧௯) 

சஞ்சாறர் மசகட்கொடுப்பக கைப்பிடிகக வருகின்ற 

எஞ்சாத புகழ்ப்பெருமை யேயர்குலப் பெருமானுச் 

தஞ்சால்பு நிறைகற்றக் தலைகிறைய முசசியம்ப 

மஞ்சாலு மலர்ச்சோலைக கஞ்சாற்றின் மருஙகணைய (20) 

வள்ளலார் மணமவ்வூர் மருங்கணையா முன்மலர்க்கண் 

ஒளளிழையைப் பயந்தார்தஈ் திருமனையி லொருவழியே 

தெள்ளுஇிரை நீருலக முய்வதற்கு மற்றவர்தம் 

உள்ளநிலைப் பொருளாய வும்பர்பிரான் ரூ மணைவார் (௨௧) 

முண்டநிறை நெற்றியின்மேன் முண்டிரத்த திருமுடியிந் 
கொண்டசிகை முச்சியின்கட் கோசசணிர்த வெற்புமணி 

(wer) aprons முஹறைமையின - தமபூடைய பழைய உறவினாகள eran gy. 

முறைமையினால, மணம கோந்து - கலியாணததிறகு௪ சமமதிதது, (௧௮) மதி 

நூல வலலவா - அறிவினையுடைய சோதிட சாததிரததில வலலவாகள, (௧௯) மகள 

பயகத வளளலா - சலியாணப பெண்ணைபபெறற மானககஞ்சாற சாயனா. பொலம 

கலககன் இடைகதெருகக பொஙகய வெணமுளை பெயது - பொறபாததிரஙகளில கெரு 

ங்குமபடி விள வகு w வெளளிய பாலிகை முள்களையிடடு, சொவகு ௮லா தண்பொ 

ழில் - வாசனைவீசும குளிஈத சோலைகள் சூழந்த வதுவை முகம கோடிததரா - கல் 

யாணததிற்கு வேணடிய சிறபபுணடாகச் சிங்காரிததா£, (௨௰) எஞ்சாத - குறை 

யாத, சாலபு - மேனமை. தலைநிறைய - கூடடமாய் வா, மஞ்சு ஆ௮ம - மேகஙகள 

அசையும (௨௧) தெளளு திரைமா - தெளிவான அலைகளையுடைய சடல்சூழக்த, 

(௨௨) முணடம திரிபுணடரம, முண்டிதத - க்ளரஞ்செய்த கொண்ட கை - 

வைத,துளள குடுமியும, எறபுமணி - எஅமபு மணிகளும, பண்டு ஒருவன உடல் 

அங்கம பரிததகாள் - பூர்வ.ததில் விஷணுவின திருமேனியிஓளள எுமபுகளைத் தரித் 

துக்கொண்ட காளில, அதுகடைகத வெண்தரளம என - அவ்வல்தியயக கடைந்த 

- ~ 

வெண் முததைபபோல,



மானக்கஞ்சாறகாயனார் புராணம். ௧௮௧ 

பண்டொருவ னுடலங்கம் பரித்தரா எதுகடைக்த 

வெண்டசள மெனக்காதின் மிசையசையுங் குண்டலமும். (௨௨) 

௮வ்வென்பி னொளிமணிசகோத் தணிர்ததிருச் தாழ்வடமும் 

பைவன்பே சரவொழியச் தோளிலிடும் பட்டிகையு 

மைவந்த நிறக்சேச வடப்பூணு மூலுமனச் 

செவ்வன்பர் பவமாற்றுக் இருநீற்றுப் பொச்சணமும் (௨௩) 

ஒருமுன்கைச் தனிமணிசோச தணிர்தவொளிர் சூத்திரமும் 
அருமறைழாற் கோவணத்தின் மிசையசையுக் இருவுடையும 

இருநிலத்தின் மிசைதோய்க்த வெழுதரிய இருவடியும் 

இருவடியிற் நிருப்பஞ்ச முத்இிரையுர் இகழ்ர் திலஙக. (௨௪) 

பொடி.மூடு சழலென்னச் திருமேனி சனிற்பொலிக்ச 

படிநீடு திருநீற்றின் பரப்பணிர்கத பான்மையராய்ச் 

கொடிரீடு மறுகணைந்து தம்முடைய குளிர்கமலத் 

தீடி.ரீடு மன த்தன்பர் தம்மனையி னசம்புகுந்தார். (௨௫) 

வந்தணைந்த மாவிரத முனிவரைச்சண் டெதிமெழுந்து 

சிந்தைகளி கூர்ச்தும௫ிழ் சிறந்தபெருர் தொண்டனா 

எந்தைபிசான் புரிதவத்தோ ரிவ்விடசதே யெழுக்தருள 

ews sree gs னடியேனென் நுருகயவன் பொடுபணிகதா£ (௨௬) 

நற்றவராம் பெழுமானா நலமுகுமன் பரைகநோகட 

உற்றசெயன் மஙகலம/ங கொழுகுவசென் னெனவடியேன் 

பெற்றதொரு பெண்கொடிதன் வதுவையெனப் பெருந்தவரு 

மற்றுமக்குச சோபனமா குவதென்று வாய்மொழிஅ்தார். (௨௪) 

ஞானச்செய் தவாடிமேற் பணிர்துமனை யகாண்ணி 

மானககஞ் சாறனார் மணககோலம் புனைந்திருக்சு 

(௨௩) பை : படததையுடைய, பட்டிகையும - யோகபபட்டையும, கேசவடம - 

மயிரால வடமாசச செயயபபடட பொகஈணமும - பையும, (௨௪) சூததிரமும - 

கயிறும, பஞு௪முததினா - பதுமம, சஙகம, மகரம, சக்காம, சண்டம எனபன, 

இமருததிரை யோ௫ிகளின பாதசுதில இருபபது (௨௫) பொடி டு தழல் எனன - 

CH gb FS கெருபபைபபோல, ௮ழுகிமெ - திருவடி தவகும, (௨.௬) மாவிரதமாவது 

அ௮கசசமயம ததனுள ஒனறு ; இச்ஈமயிகள் தர்தூற்களிற கூறியபடி இச்கைபெற்று, 

எனபணிதகல முதலிய கிரியைகளை அலுடடித.து, சிவபெருமானை எனபுமாலை தரித்த 

மூத்தியாகத தியானிபபா, உய்கது ஒழிச்தேன - பிறவிததுனபததினினறும நிக்பெ் 

பிழை ததேன, (௨௭) வதுவை - கலியாணம சோபனம ஆகுவது - சுபம உண்டா 

கக்கடவ_து.



%௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தேனக்ச மலர்ச்கூச்தற் றிருமசளைச் கொண்டணைந்ு 
பானற்கர் சரமறைத்து வருமவரைப் பணிவித்தார். (௨௮) 

தஞ்சரண் தஇிடைப்பணிந்து தாழ்க்தெழுக்ச மடச்கொடிதன் 

மஞ்சுசழைத செனவளர்க்த மலர்ககூநர்தற் புறகோக்கி 

அஞ்சலிமெய்ச் சொண்டரைப்பார்ச் சணங்கெடன் மயிர்ஈமக்குப் 

பஞ்சவடி.ச் காமென்றார் பரவவடிச் தலஙகொடுப்பார். (௨௯) 

௮ருள்செய்ச மொழிகேளா வடற்சுறரிகை தனையுருவிப் 

பொருள்செய்தா மெனப்பெற்றே னெனச்சொண்டு பூஙகொடிதன் 

இருள்செய்த கருககூக்த லடியிலரிஈ செதிர்நின் ற 

மருள்செய்,த பிறப்பறுப்பார் மலாககரத்தி னிடைநீட்ட (௩௦) 

லாஙருவார் போனின் ற மறைப்பொருளா மவர்மறைக்து 

பாங்கின்மலை வல்லியுடன் பழையமழ விடையேறி 
ஒங்கியவிண் மிசைவர்தா ரொளிவிசும்பி தீலகெருஙக த 

தூககெய பொன் மலர்மாரி தொழும்பர்தொழு தெதிர்விழுக்தா£ (௩௧) 

விழுந்தெழுந்து மெய்ம்மறந்த மெய்யன்பர் தமக்குமதிக 

கொழுகர்தலைய விழுஙகஙகை குதித்தசடைச் கூததனார் 

எழும்பரிவு ஈம்பச்க லுனக்கிருஈத பரிசிர்தச் 

செழும்புவனங களிலேறச் செய்தோமென் ஐருள்செய்தா£ (௨௩௨) 

மருங்குபெருங கணகாதர் போற்றிசைப்ப வானவர்க 
ணெருஙகவிடை மேற்கொண்டு நகின்றவர்முன் னின்றவர்தாம் 

ஒருஙககயகெஞ் சொடுகசஙக ளுச்சியின்மேற் குவிததையா 

பெருஙககருணைத இிறம்போற்றும் பெரும்பேறு நேர்பெற்றா. (௩௩) 

தொண்டனார் தமக்கருளிச் குழ்கதிமையோர் துதிசெய்ய 

இண்டைவார் சடை முடியா செழுந்தருளிப் போயினார் 

வண்டுவார் குழற்கொடியைச் சைப்பிடிசக்ச மணச்கோலங 

கண்டவர்கள் கண்களிப்பக் கலிக்காம னர்புகுக்சார். (௩௪) 
௯ வையை on 

(௨௮) பானல சஈதரம்- -சீலோறபல: மலாபோனற கரியகணடததை, (௨௯) பஞ்ச 

வடியாவது:--மமயிரால ௮கலமாகச செயயபபட்டு மாரபிலே பூனூலாக ௮ணியபபடும 

வடம, (பஞ்சம - விரிவு, வடி எனிலும வடம எனிலும ஓக்கும,) (md) அடல சுரி 

கை - வலிய உடைவாளை படொருளசெயதாம என பெறேன என கொண்டு-பொருளை 

(விருத) செயதவனைபபோல (இமமுனிவா இதனைககேடகப) பெறமேன எனறு மன 

தில ந்னைதறுககொண்டு, (௬௧) மலைவலலியுடன - பராவதிதேவியாருடன. பொன 

மலர் மாரி தூக்கயெ - கமபக மலாமாரி சொரிஈத (௬௨) பரிவு - போனபு, பர்சு - 

பததியை, செழும புவனககளில ஏற - செழுமைதஙயே உலகககளில பரவுமபடி. 

(௩௪) இண்டை. - இண்டைமாலையை (முல்லை, தாமரை,)



மானக்கஞ்சாறகாயனூர் புராணம். ௧௮௩ 

வர்சணைர் ச வேயாகுல மண்னவனார் மற்றரதச் 

சிந்தைநினை வரியசெயல் செறிந்தவர்பாற் கேட்டருளிப் 

புநிதியினின் wisqatg புனிசனா சருள்போற்றிச் 

சிர்தைதளர்ர் தருள்செய்த இருவாக்கின் நிறங்கசேட்டு (௩௫) 

மனக்சளரு மிடர்நீங்கு வானவர்நா யகரருளாற் 

புனை தமலர்க் குழல்பெற்ற பூஙகொடியை மணம்புணர்ந்து 

தனம்பொழிர்து பெருவதுவை யுலகெலாச் தலைசிறப்ப 

இனம்பெருகத் தம்முடைய வெயின்மூ தூர் சென் றணைந்தார் (௩௪) 

வேறு, 

ஒருமகள் eis porter வதுவைகா ளொருவர்ச் £ந்த 

பெருமையார் தன்மை போற்றும் பெருமையென் னஎவித் ரூமே 

மருவிய கமரிற் புக்க மாவடு விடேலென் னோசை 

உரிமையாற் கேட்க வலலார் இிறமினி யுரைக்க லுற்றேன் (௨௭) 

மானக்கத்சாறநாயஷர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருதீம் - ௬௦௭ 

r0n§60Gh p= eee 

நீர்வள நிலவளங்களாற் Apis கஞ்சா தூரிலே, வேளாளா குலச்திலே 
வேந்தர்களிடத்தில் பரம்பரையாகச் சேனாதிபதி உச்தியோகத்தில் இருக் 
இன்ற குடிவிளங்கச் தருவவசாரஞ் செய்தவர் மானக்கஞ்சாற நாயனார். 
gar இலலறவழியில் நின்று, சவபத்தி அடியவர் பச்திகளிற் சறந்மூ 
வாழ்ந்து வருங்காலத்தில், பிள்ளைப்பேறின்மையால் செவபெருமானை உபா 
Ass, அவரருளால் ஒருபெண்மகவைப் பெற்ரூர். அ௮ப்பெண்ணமிர்தம் 
வளர்ந்து கலியாணப் பருவம் அடைய, சிலமுதியோர்கள் அப்பெண்ணை 
ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனாருக்குப்பேச மானக்கஞ்சாற நாயனாரிட.ம் வச் 
தார்கள். நாயனார் வந்தவர்களை உபசரித்து அவர்கள் கூறிய மங்கலவார். த்தை 
யைக் கேட்டுச் தமது புதல்வியைக் கலிக்காமருச்குக் கொடுக்க உடன்பட் 
டார். அவர்கள் சென்று ஏயர்கோன் கலிச்சாம காயனாருக்குக் கஞ்சாதர் 
உடன்பட்டதைச் தெரிவிச்ச, அவர் சோதிடர்களால் குறிக்கப்பட்ட சுப 
இன த்திலே, சலியாணகோலங் கொண்டு பந்து மித்திரர்களோடும் கஞ்சா 
லூர்க்குப் புறப்பட்டார். 

(௬௫) புந்தியினில - உள்ளததில, சிர்தை தனாகது - (காம சலியாணஞ்செய்த 

பினனர் இகஙனம சிகழ்ந்தால, கமககும அத்திருவருள் இடைததிருககும, மூனனே 

மிகழ்கததே எனறும, கூகதலிலலாப பெண்ணை மணத்தல சாஸ்திர விரோகமெனறுவ் 

கருதி) மனத தளாச்சியடைந்து. அருள்செயத திருவாசக - (கலிக்காம! வருக்தாதே, 

கலியாணபபெண்ணிறகுக் கூக்தலைமீள அ௮ளிக்னெரோம எனறு) அருளிச்செய்த (சவ 

பிரான) திருவாகன.து, (௬௬) தனம பொழிகது - (ச்சணர் முதலியோகளுக்குத் 

தானமாக வேண்டிய) தஇரவியஙசளைச் சொரிக் து உலகு எல்லாம் தலை சிறப்ப - உலக 

மூழுமையும செபபுற்று ஒவச, இனம பெருக - சுற்றத்தார்கள் சந்தோவதிக்க,



௧௮௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அவ்வன்பர் அவ்வுரை அடைவதற்குமுன், சவபெருமான் மாவிசத 
கோலங்கொண்டு மானக்கஞ்சாற காயனார் இல்லினுச்கேச, நாயனார் ௮வசை 
அன்புடன் எதிர்கொண்டு அழைத்து முகமன் கூறி வணங்கனார் மாவிரத 
முனிவர் அடியவசைப்பார்த்து 'இஙகே என்ன ஈநடச்சப்போ௫றது?! என்று 
Css; அன்பனார் ** என்மகட்கு விவாகம் ஈடச்சப்போ௫றது ?' என்றார் 
அசைச்கேட்ட அருந்தவர்  உமச்குச்சோபனம் உண்டாகுக ?? என்று தூ 
மொழிக்தார். உடனே உண்மை அடியவர் உள்ளே சென்று தமத புதல் 
வியை அ௮ழைச் துக்கொண்டு வநத, மாவிரதியாரைப் பணியும்படி செய் 
தாரா. மாமுனிவர் தம்மைப்பணிந்து எழுந்த மடச்கொடியின் கூர்தலைநோக் 
இத் திருக்சொண்டமைப்பார்த௮ ** இப்பெண்ணின் கூர்தல் ௩மத பஞ்ச 
வடிக்கு உதவும்?” என்றார் உடனே அடியவர் பெருமான் உடைவாளையுருவி 
தம்மகளின் கரிய கூர்தலை ௮ரிர்து மாவிரதியார் தஇருச்சரத்தில் நீட்ட, 
வாங்குவார்போல் நின்றமாதேவர் மாவிரதவடிவச்ைநீச்சு மாேேேவியாசோடு 
மழவிடைமேல் தோன்றினார். மானக்கஞ்சாற காயனார் ஆனந்த வாரிதியிற்றி 
ளைத்துப் பூமியில்விமுர்து பணிந்தார். சேந்திநாதன் தந்தையார் gor 
பசை நோக்கி 'உன்அன்பின் மாட்சிமையை உலகெங்கும் பரவும்படி செய் 
தோம்” என்று இருவாய்மலர்க்தருளி என்றுச் சமது பெருங்கருணைச் இறச 
நசைப்போற்றிச் கொண்டிருக்கும் பெரும்பேற்றைப் பெரியவருச்குக் கொடு 
தீ. மறைந்தருளினார் 

ஏயர்கோன் கலிச்சாமகாயனார் சஞ்சாறாசை அடைந்து, கடக்தவைக 
ளைக் கேட்டுத் திருவருளை வியந்து, கூக்தலில்லாப் பெண்ணை மணஞ்செய் 
தல் சாஸ்சர விரோகமெனச் சிர்தைதளர்க் த, பின்னர் சிவனருளால் ௯௫% 
தலைப்பெற்ற ௮ப்பெண்ணையே மணந்து தம.து ஊருககுப் போனார் 

அரிவாட்டாயநாயனூர புராணம். 

அட (*) அடைபட 

வரும்புனற் பொன்னி காட்டொரு வாழ்ப தி 

சுரும்பு வண்டொடு சூழ்ர்.த மு.ரன்.றிட 

விரும்பு மென்ச ணுடையலாய் விட்டுநீள் 

கரும்பு சேன்சொரி யுங்கண மங்கலம் (௧) 

செக்கெ லார்வயற் கட்டசெர் தாமரை 

முன்னர் ஈரதமிழ் மூ.தசஞ் சொரிக்திடத் 
துன்னு மள்ளர்கைம் மேற்கொண்டு தோன்றுவார் 

மன்னு பங்கய மாநிதி போன்றுளார். (௨) 
எல்க் (2) வருமபுளல் பொனனிகாட்டு ஒரு வாழ்பதி - இடையறாது வரும் ௪லத்தினை 

யுடைய காவிரி சாட்டிலே (சோழ நாட்டிலே) ஒப்பற்ற குடிகள் வாம்தற்டெமாசிய 

wer TG Zi சுரும்பு வண்டொடு - ஆண்வண் டுசள் பெண்லண்டுகளுடன். மூரனறிட - 

ஒலிக்க, (௨) செக்கெல் git - செக்கெற் பயிர்களையடைய கட்ட - களைகட்ட, சந்து 

உமிழ் - சங்குகள் ஈன்ற, பல்கய மாநிதி - பதம,



வாகசசெய்த நீலமணிகளை, (௫) சேய காலம - பலகாலம. 

அரிவாட்டாயகாயனூர் புராணம். 

வளத்தி னீடும் பதியசன் சண்வரி 

யுளர்தீது மைம்பா லுடையோர் மூகத்தினுங 

சளத்தின் மீ௮ங் சயல்பாய் வயலயற் 

குளத்து நீடுங் குழையுடை நீலங்கள். 

அக்கு லப்பதி தன்னி லறகெறித் . 

தச்ச மாமனை வாழ்க்கையித் றங்கினார் 

தொச்க மாநிதிச் தொன்மையி லோங்கிய 

மிச்ச செல்வக் வேளாண டலைமையார். 

சாய னாரெனு நாமரக் தரிததுளார் 

சேய காலர் தொடர்ந்து செளிவிலா 

மாய னார்மண் இளைத்தறி wit sag 

தூய காணமலர்ப் பாச் தொடாநதுளார் 

மின்னு செஞ்சடை வேதியர்ச் காமென்று 

செர்கெ லின்னமு தோடுசெங் €ீசையு 

மன்னு பைந்துணர் மாவடு வுஙகொணர்க் 

தன்ன வென்று மமுதுசெய் விப்பரால் 

இக்ச ஈன்னிலை யின்னல்வர் செய்தினுஞ் 

இர்சை நீஙகாச் செயலி னுவந்திட 

(bos Cas (ipso ரவாவழி 

வந்த செலவ மறியாமை மாற்றினார் 

மேவு செல்வக களிறுண் விளஙகனி 

யாவ தாக யழியவு மன்பினாற் 

பாவை பங்கர்க்கு முன்பு பயின்றவித் 

தாவில் செய்கை தவிர்ச்திலா சாயனார் 

24 

(௩) 

(௪) 

(இ) 

(ச) 

(௪) 

(௮) 

(௩) வரிஉளாசதும ழமபால உடையேரா - வண்டுகள் ஒலிக்கெற கூநதலையு 

டைய மாதாகள், களததின மீதும - கழுததினும, முகததில் குழையடை. நீலங்கள் 

எனறது சகாதளவோடிய கண்களை, களததிற குழையுடை நீலங்கள் என்றது குழை 

(௬) செஞ்சடை வே 

யர்க்கு - சவபிராலுக்கு, பைஈ_துணா மாவடுவும - பசிய பூங்கொத் துச்சளையடைய 

மாம்பிஞ்சும, ௮னன - அவைகளை, (௭) இனனல் - வறுமைத் துனபம, ரிக்தைரீல்கா 

செயலின உவக்திட - மனதிலமறவாது செய்யும இவா செய்கை காரணமாச (உலகம) 

சந்தோஷிக்க, (௮) சஎளிறு உண் விளமசனி ஆவது ஆ௫ அழியவும - யாளை உண்ட 

விளாம்பழ த்தைபபோல நிலையிலலாத.தா௫ ஒழியவும, தாவில் - கெடுதியில்லாச,



௧௮8 திருத்தோண்டர் புராணம். 

அல்ல னல்குர வாயிடக் கூலிக்கு 

நெல்ல றுச். துமெயர் நீடிய வன்பினா 

னல்ல செச்கெலிற் பெற்றன நாயனார்ச் 

கொல்லை யின்னமு தாக்கொண் மடொழுகுவார் (௯) 

சாலி தேடி யறுச்சவை தாம்பெறுங் 

கூலி யெல்லார் திருவமு சாச்கொண்டு 

நீல நெல்லரி கூலிகொண் டுண்ணுகாண் 

மால யற்கரி யாரது மாற்றுவார் (௧௦) 

வேறு, 

நண்ணிய வயலச ளெல்லா காடொறு முன்னய காண 

வண்ணவார் கதிர்ச்செஞ் சாலி யாச்டெ ம௫ழ்கது சிர்சை 

அண்ணலா ரறுத்ச கூலி கொண்டிஃ தடியேன் செய்த 

புண்ணிய மென்று போத வமுதுசெய் விப்பா சானார். (௧௧) 

லைசலு முணவி லாமை மனைப்படப் பையினிற் புச்கு 

கைக மில்லா வன்பி னங்கைகை யடகு கொய்து 

பெய்கலச் தமைத்து வைச்கப் பெருந்தகை யருந்தித் தஙகள் 

செய்கடன் முட்டா வண்ணர் திருப்பணி செய்ய காளில் (௧௨) 

மனைமருங கடகு மாள வடமெடு வான மீனே 

அனையவர் சண்ணீர் வார்ச்ச வமுதுசெய் தன்பனாரும் 

வினைசெயன் முடித்துச் செல்ல மேவுகா ளொஜ்காண் மிச்ச 

முனைவனார் தொண்டர்ச் கஙகு நிகழ்ச்தது மொழியப் பெற்றேன் (௧௩) 

மூன்புபோன் முதல்வ னாசை யமுதுசெய் விகக மூளும் 

௮ன்புபோற் நூய செர்கெ லரிசிமா வடுமென் ரை 

தன்புபோ மனத்துக் தொண்டர் கூடையித் சுமந்து செல்லப் 

பின்புபோ மனைவி யாசான் பெற்றவஞ் சேந்திச சென்றார் (௧௪) 

போத.ரா நின்ற போ புலர்ச்துசா றளர்க்து சப்பி 

மாதரார் வருந்தி வீழ்வார் மட்கல மூடு கை யாற் 
கடனை   

(௯) ௮ல்லல கல்குரவு யிட - அனபதசைக கொடுக்குக் தரித்திரம் தமமை 

யடைய, காயனாக்கு - சவபெருமாலுககு, ஒலலை - விரைவில (௧௧) முனனஈகாண - 

தனமுனனே கானுமபடி. வண்ணவா - அழகிய நிண்ட (௧௨) வைகதும - நாடோ 

றும, மனை படபபையினி௰ புககு - வீடடின கொலலைககுப போய. கசைகரம - வருத 

தம, ஈல்கை கை ௮ட்கு - மனைவியா தமது கையால இலைககறிகளை, பெயகலதது - 

போசன பாத்திரததில், (௧௧) நெடுவான வடமீனே ௮னையரா - (கற்பில) மிகவுஞ் 

சிறர்ச அருச்ததியையே oss மனைவியா, மூனைவனூ - சவெபிரானுடை.ய, (௧௪) 

தனபெம்ம அஞ்சு - பஞ்சகவ்வியக்தை (பால், sui, செய், கோசலம், கோமயம,)



அரிவாட்டாயகாயனார் புராணம். ௧௮௭ 

காதலா லணைத்த மெல்லாங் கமரிடைச் இரசக் சண்டு 

பூசா யகர்தர் தொண்டர் போவதக சனியே னென்று, (௧௫) 

ஈல்லசெங் ரை தூய மாவடு வரி) சிந்த 

அல்லறீர்ச் சாள வல்லா ஈமு. செய் சருளு மப்பே 

றெல்லையி நீமை யேனிஈ கெய்திடப் பெற்றி லேனென் 

றொல்லையி லரிவாட் பூட்டி பூட்டியை யரிய லுற்ளார். (௧௬) 

ஆட்கொள்ளு மையர் தாமிங் கமு.துசெய் திலர்கொ லென்னாப் 

பூட்டிய வரிவாட் பற்றிப் புரையற விரவு மன்பு 

காட்டிய நெறியி னுள்ளர் சணடறச் சழு,சதி னோடே 
ஊட்டிய மரியா நின்றா ௬ுறுபிறப் பரிவா சொத்தா (௧௪) 

மாசறு சிந்தை யன்பர் கழுத்தரி யஙிவாட் பற்றும் 

ஆசில்வண் கையை மாற்ற வம்பலத் தாடு மையா 

வீசிய செய்ய கையு மாவடு விடேல்வி டேலென் 

ளோசையுக குமரி னின்று மொக்கலே யெழுந்த வன்றே (௧௮) 

இருச்கைசென் றரிவாட் பற்றுர் இண்கையைப் பிடித்த போது 

வெருச்கொடங் கூறு நீங்க வெவ்வினை விட்டு நீஙடப் 

பெருக்கவே மகழ்ச்சி நீட தம்பிரான் பேணித் தந்த 

௮ருட்பெருங கருணை கோகூ யஞ்சலி கூப்பி நின்று (௧௯) 

௮டியனே னறிவி லாமை கண்டுமென் னடிமை வேண்டிப் 

படிமிசைக் கமரில் வந்தி கமு.துசெய் பரனே போற்றி 

துடியிடை பாக மான தூயார் சோதி போற்றி 

பொடியணி பவள மேனிப் புரிசடைப் புசாண போற்றி, (௨௦) 

என்றவர் போற்றி செய்ய விடபவா கனராய்ச் தோன்றி 

நன்றுநீ புரிந்த செய்கை ஈன்னுச லுடனே கூட 

* என்றுஈம் மூலஇல் வாழ்வா யென்றவ ௬டனே ஈண்ண 

மன்றுளே யாடு மையர் மழவிடை யுகைத்துச் சென்றார் (௨௧) 
~ வெ Pare 

(௧௫) மாதரா மண்கலம மூடுசையால காதலால ணைததும - அுககதாயனூா 

மனைவியா£ பஞ்சசவ்விய பாததிரததை மூடிககொணடிருகசன௱ கையால விருபபால் 

ுணைததும. எலலாம-மாவடு, ரிசி, செக€ரை ஏய இவைகள் கமரிடை-ரிலப 

பிளபபிலே. (௧௬) ஊட்டியை - கழுத்தை (விமுககுகதடமாய முடிச்சை.) (௧௭) 

புரை ௮.றவிரவும - குறறமிலலாமல கலக்த, உளளந்தண்டு - ஊட.டியின அருகிலுள்ள 

பெரு ஈரமபு, (௧௮) மாவடு வீடேல வீடேல எனறு ஒசையும - மாமபிஞ்சைக 

கடிபபதாலுண்டாயெ வீடேல வடேல் எனனும ஒலியும, (௧௯) வெருச்கொடு - 

௮ச்சமுற்று, (௨௧) கல அததுடனே - கலல கெறறியையடைய மனைவியோடு, 

௮வா உடனேஈணண - நாயனாரும, மனைவியாரும வெபிரானுடனே போசு, உ கைத்து - 

செலுததிக்கொண்டு, * ஒனறி எனறும பாடம,



௬௮௮ திருத்தோண்டர் புரர்ணம். 

பரிவு.று சிந்தை யன்பர் பரம்பொரு ளாட யுள்ள 

பெரிய ரமு௪ செய்யப் பெற்றிலே னென்று மாவின் 

வரிவடு விடேலெ னாமுன் வன்கழுத் தரிவாள பூட்டி 

௮ரிதலா லரிவாட் டாய ராயினார் தூய காமம். (௨௨) 

முன்னிலை சமரே யாச முதல்வனா ரமுது செய்யச் 

செர்கெலி னரி? இந்தச் செவியுற வடுவி னோசை 

அக்நிலை கேட்ட சொண்ட ரடியிணை தொழுது வாழ்த்தி 

மன்னுமா னாயர் செய்கை யறிர்தவா வழுச்த லுற்றேன் (௨௩) 

அரிவாடடாயநாயஜாபுராண ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத் சம - ௬௩௦ 

டுவிட் 

சோழகாட்டிலே, கணமங்கலததிலே, வேளாளர்களுக்குத் தலைவரும், 

இலலறதசை ஈடாததுஇன்றவரும், ௮ளவிலாச செல்வசதை யுடையவரும், 

பரந்தாமன் அறியாப் பரமசிவன பாதபத்மஙகளையே பற்றுக கோடாசகக 

கொண்டவரும ஆகிய தாயனார் எனபவா ஒருவா இருநதார். gar crore gn 

அம் அம்பிகை பாகருஃகுச செரகெல அரிசியும், செக€சையும், மாவடுவுய 

கொண்டுபோயத திருவமுது செய்விபபா அங௩௩னஜஞ் செய்வித்து வருகா 

ளில் அம்பலவாணன் அருளால் அ௮வருககுக கொடிய வறுமையுற்றது உற் 

நும், அவர் சம்பாநெற்பயிர்கள் விளைஈதுள்ள வயலகளுககுப்போய, ௮வை 

களை அ௮றுததுக கூலியாகப் பெழுஞ் செக்கெலலை௪ சிவபெருமானுக்குசத் 

இருவமுது செய்வித்தும், சார்நெலலை யறுததுக் கூலியாகப்பெருக கார் 

நெல்லைச் கொண்டு தாம சீவிததும வர்தா. வருகாளில் சிவபிரான் அப்பதி 

யின் வயலகளிலுள்ள பயிர்கள்எலலாம் சம்பா நெற்பயிர்சளாகும்படி. இரு 

வருள் செய்தார். அன்பிற் சிறஈத நாயனாசாஈதாயனார் காடோறும் வயலச 

ஞககுச் சென்று கெலலறுததுக் கூலிபெற்று * கூலியெல்லாஞ் செர்கெல் 

லாசகடைகக யான் எனன புணணியஞ்செய்தனனோ'' என்௮ பெரிதும் 

மஇிழ்ந்து பரமூவனுக்குத் திருவமுது செய்வித்துச தாம் உணவின்றி 

யிருக்தார். அதைககணடமனைவியா வீட்டின்்கொாலலையிலுள்ள இலைக்சறி 

௮றுத.துச சமைத்து DOVES, HOS உண்டும், இலைகச்கறி அற்றுப்போக, 

மனைவியார் தணணீர் வார்க்க, ௮தனைக குடித்து 5635 SO grew eng 

தவறாது செய்துவகதார். 

ஒருகாள் வழக்கப்படி தாயனா சிவபெருமானுக்கு அழுது செய்விச்சச் 

செக்கெல் அரிசியும், செகூரையும, மாவடுவும கூடையிலே வைத்துச்சுமர்து 

செல்ல, அவர் பின்னே மனைவியா பஞ்சகவ்வியசதை எடுத்துச்சொண்டு 

சென்றார். செல்லும்பொழுது உண விலலாமல மெலியும் நாயனார் இளைப் 

பால் கால் தளர்ச்து தவறிவிழ, நாயகயார் பஞ்சகவ்விய கலசச்தை மூடி.யிரு 

சத சையால் காயகனை ௮ணைதம், எல்லாம் நிலப்பிளப்பில் சிந்தின. ௮ $7 

சண்ட அடியவர் ** இணி ஆலய ததுக்குப்போவதில் என்ன பயன்; சமரில் 

சிந்திய செர்கெல்லையம், செஙகீசையையும், மாவடுவையுஞ் சிவபெருமான் 

அமு செய்யும் பெரும்பேற்றை அ௮டையப்பெற்றேன் அல்லேன் ”' 

என்று வருந்தி ௮ரிவாளை எடுத்து ஊட்டியை அரியலுற்றார். அப்பொழுது



ஆயைகாயஞார் புராணம். ௧௮௯ 

உள்ளர்தண்டறும்படி. கமுத்தோடு ஊட்டியை அரியா நின்ற அன்பனார் 
கையைச் தடுக்க எள்ளுக்குள் எண்ணெயைப் போல் எங்கும் நீக்கமற 
நிறைந்துள்ள இறைவனார் இளுக்கரமும், மாவடுவைக் கடிப்பதால் உண் 
டாகும் விடேல் விடேல் என்னும் தசையும் கமரினின்றும் எழு, சன. சாய 
ஞர் சிவபெருமான் திருக்கரம் தமது கையைப் பிடித்தபோது, ௮ச்சமுற்ற, 
பழயவினை நீ௩௫, எல்லையிலலா ஆனஈதமுந்று, அஞ்சலியஸ்தராய் ஸ்தோசத்தி 
சஞ்செய்துகொண்டு நின்றார் மான்மநகனைத் தர் தமஙகைபாகர் இடபாரூட 
ராய்ச் தோன்றி நீ புரிக்த செய்கை மிகவும் ஈன்று; நீஉன் மனைவியுடன் 
என்றும் எமது சிவலோகத்தில் வாழ்வாயாக ?' என்று அருளிச் செய்து, 
அன்பரும், அவர் மனைவியாரும் தம்முடன் வ.ரஎழுக்தருளினார். ௮.தீ. தாயனார் 
 சமரில விழுர்தவைகளைக கணணுதற்கடவுள உண்ணும் புண்ணியம் ஈண் 
ணப்பெற்றேனில்லையே ”” என்றுவருகதி, ௮ரிவாளால தமது ஊட்டியை 
யரிந்தபடியால்,௮வர் அரிவாட்டாய நாயனார் என்னும்புனிதகாமதசை யுடை 
யவரானார். 

எட்ட 

ஆனாபநாயனா புராணம். 

ண (4) அவடை 

மாடு விரைப்பொலி சோலையின் வான்மதி வர்மதறச 

சூடு பரப்பிய பண்ணை வாம்பு சுரும்பேற 

ஈடு பெருக்கிய போர்களின் மேக மிளைச்தேந 

நீடு வளததது மேன்மழ காடெனு நீர்காடு (௧) ' 

நீவி நிதம்ப வுழச்தியர் கெய்க்குழன் மைச்சூழன் 

மேவி யுறஙகுவ மென்சிறை வண்டு விரைககஞ்சப் 

பூவி லுறஙகுவ நீள்கயல் பூமலி தேமாவின் 

சாவி னறுஙகுளிர் நீழ லுறஙகுவ கார்மேதி (௨) 

வன்னிலை மள்ள ர௬கைப்ப வெழுந்த மரக்கோவைப் 

பன்முறை வந்தெழு மோசை பயின்ற முழககத்தால 

௮ன்ன மருங்குறை தண்டுறை வாவி யதன்பாலைக் 

கன்ன லடும்புகை யான்முகல செய்வ கருப்பாலை, (௩) 

(௧) மாடு விரை பொலி - பககவுகளிலுளள வாசனை கமழும, சூடு - ரெலலரிகள், 

பண்ணை - வயல. சருமபு - வண, போசளில - கெறபோசசளில, (௨) நீவி நிதமப 

உழத்தியா செய குழல மை சூழல . ஆடையைக சொய்சகம வைதது உடுதத அல்குலை 

யுடைய பள்சாலஸ்திரிகளின மயீரஈசாக் து பூசிய கூச்சலாகய கரிய இடத்தில், கஞ்சப் 

பூவில - தாமரைபபூவில, தேமாவின காவின - தேமாஞசோலையின, கா மேதி கரிய 

எருமைகள, (௩) உகைபப - (மாடிகளைபபூட்டி) ஓட்ட, எழுத்த கோவை மரம - 

சுற்றுனெ.ற (சருமபாலையின ) கோவை ( இணைககபபடட) மரக்கள, பாலை எனபதில 

ஐ - சாரியை, கனனல அுடும - கருபபஞ்சாறறைக காயசசுளெ.ற கருபபாலை - கரும 

பாலைகள், முலைசெயவ - மேகததை (ஓதுக) சாடடுசெ றன,



௧௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொங்கயெ மாகதி நீடலை யுக; புனற்சங்கக 

தங்க விலைச்கத லிப்புதன் மீது சொடச்கிப்போய்த் 

தங்கெ பாசடை சூழ்கொடி பூடு sa pee sho 

பைங்கமழு இன்றலை முத்த முதிர்சக்குவ பாளையென (௪) 

அல்லி மலர்ப்பழ னத்தய னாக வானீனும் 

ஒல்லை முழுப்பை யுகைப்பி னுழக்கு குழக்கன்று 

“கொல்லை மடக்குல மான்மறி யோடு கு.தித்தோடு 

மல்கு வளததது முல்லை யடுத்த மருஙகோர்பால் (௫) 

சண்மலர் சாவிகள் பாய விருப்பன கார்முல்லைச 

தண்ணகை வெணமுகை மேவு சுரும்பு சடஞ்சாலிப் 

பண்ணை யெழுஙகயல் பாய விருப்பன காயாவின் 

வண்ண நறுஞ்சினை மேவிய வஞ்சிறை வண்டானம் (௬) 

பொங்கரில் வண்டு புறம்பலை சோலைசண் மேலோடும் 

வெஙகதிர் தஙக விளகடய மேன்மழ ஈன்னாடாம் 

௮௩கது மண்ணி னருஙகல மாச வதற்கேயோர் 

மங்கல மானது மங்கல மாகிய வாழ்மூ தூர் (ஏ) 

ஒப்பில் பெருஙகுடி. நீடிய தன்மையி லோலாமே 

தப்பில் வளஙகள் பெருக்கி யறம்புரி சால்போடுஞ் 

செப்ப வுயர்ஈத சிறப்பின் மலிர்தது சர்மேவும் 

௮ப்பதி மன்னிய வாயர் குலததவ சானாயர் (௮) 

ஆயர் குலத்தை Sash வந்தத யஞ்செய்தார் 

தூய சுடர்த்திரு நீறு விரும்பு தொழுமபுள்ளார். 

வாயினின் மெய்யின் வழுத்து மனத்தின் வினைப்பாலிற் 

பேயுட னாடு பிரானடி. யல்லது பேணாதார (௯) 

(௪) உகது புனல ௪ஙகம - ஒுசபைபட்ட ஈதகுகள, கதலி - வாழை. தொட 

க௫-சொடகாண்டு , தொடாகது. பாக ுடைசூழ சொடி.,டடு பரிய இலைகளகெருக 

இய சொடி வழியாக. சலைமுததம உதிர்ககுவ-சலைமேல (ps gaa + சொரினெ.றன, 

(௫) பழனத.து யல - வயலசளினருகல, நாகு இள ஆன ஈனும ஒலலை முழுபபை 

உகைபபின உழககு குழ சனறு மிகவும இளமையான பசுவானது பெறறவுடன 9று 

புதல்களைாச கால உதையால கலககுனெற இளஙகனறு, மடசகுல - மடமை வீல 

ஙகுகளாய, உடுதத - சூழந்த, (௬) கா மூலலை சண ஈகை வெண்முசை மேவு 

சுருமபு - சா காலததிறகுரிய முலலையின குளிரஈ்த ஒளிபொருகதிய வெள்ளிய (pow 

னிடததுளள வணடுகள், கள்மலா காவிகள - சேன நிளறந்த கருங்குவளையில், 

காயாவின - காயாமரத்தின சினை - இளைகளில, வண்டானம - நாரைகள், தடம 

சாலி பணணை எழும - விசாலமாகயெ கெற்பயிர்களையுடைய வயலில் எழுனெ.ற, (௭) 

பொங்கரில - மரககொமபுகளில, மககலம யெ . இருமல்கலமெனலும பெய 

ருடைய, (௮) பெரும குடி பெரிய கானகு வருணச் குடிகளும, ஒவாமே- குறை 

யாமல். (௯) தொழுமபு - அடிமைததொண்டு,



ஆழைகாயனார் புராணம். ௧௯௧ 

ஆனிசை கூட வகன்புற விற்கொடு சென்றேறிச் 
சானுறை திய விலஙகுறு நோய்கள் சடிக்தெஙகுர் 

தூற மென்பு வருந்தி விரும்பிய தூ£ருண் 

னேமி லாய முலப்பில பல்ச வளித்துள்ளார் (#0) 

கன்றொடு பான்மறை சாகு கறப்பன பாலாவும் 

புன் றலை மென்சினை யானொடு நீடு புனிற்றாவும் 

வென்றி விடைக்குல மோடு மினச்சொறும் வெவ்வேற 

துன்றி நிறைர்துள சூழ லுடன்பல தோழஙகள், (௧௧) 

ஆவி ணிசைக்குல மப்படி பல்க வளித்தென்றுங 

கோவல ரேவல் புரிர்திட வாயர் குலம பேணுங 

காவலா தம்பெரு மானடி யன்புறு கானத்தின் 

மேவு துளைக்கரு விககுழல் வாசனை மேல்கொணடராா (௧௨) 

வேறு 

முர்சைமறை நூன்மாபின் மொழிரச்தமுறை யெழுக்சவே 

யர்தமு,ச னாலிரண்டி வரிக்துகரம் புறகானம் 

வந்ததுளே நிரையாக வாயுமுதல் வழங்கு துளை 

யந்தமில்£ ரிடைமீட்டி னங்குலியெண் களினமைச்.து (௧௩) 

எடுத்தகுழற் கருவியினி லெம்பிரா னெழுத்தஞ்சுக் 

தொடுத்தமுறை யேழிசையின் சுருகிபெற வா?த்,த.த் 

தடுத்தசசா சரங்களெலார் தங்கவருச் தங்கருணை 

யடுத்தவிசை யமு.தளி2துச் செல்கன்றா ரககொருகாள். (௧௪) 

(ம) ஆன சிரை - பசுககூட்டங்களை, புறவில - மூலலை கிலததில், ஆயம உலபபில 

பலக அளிச் தள்ளா - பசுககூடடங்கள் ௮ளவிலலாகன விருததயடைய காப்பாற்று 

சனெறவா, (௧௧) பானமறை - பால மறுதத பசுசகளும, காகு - இளஙகனறுகளும, 
சனை ஆனொடும - சனைபபசுவோடும புனிறருவும - இளஙகனறுப பசுவும, விடை - 

இடபம சூழலுடன சோலைகளுடன. (௧௨) கோவலர் - இடையாகள், காவலா - 

ஆனாயகாயனா., தமபெருமான அடி அ௮னபு உறு - தமது வெபெருமான இிருவடிககு 

sol Aes. கானததினமேவு துளைசகருவி குழலவாசனை -இசை பொருந்திய _துளைக் 

கருவியாகிய புளளாங்குழலை வாசததலை. (௧௩) மறை - காந்தருவ வேதம், ஏழுக்த 

வேய்-(இருபதுவிரல ரீளத்தில ஜா சணுவும, சுறறு காலரை விரலுமுள்ளதாய்) வளர்க்க 

மூவ்கலை ஈரமபு உறுதானம வநகதுளை சிரை ஆகட - மெடடுகள் வைக்கவேண்டிய 

இடககளில செய்யபபட்ட துளைகளை வரிசையாக ௮மைத.து, அங்குலி எண்களின - 

ஒவ்வேரா அககுல அளவு, (௧௪) தஙக - உருகிகிற்க, தமகருணை 2055 இசை 

அமுது அளி௫.து-தம.து கருணையால பாடும இசையா அமிரதத்தைச் (செவிக்கு) 

ஊட்டி,



௧௯௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வாசமலர்ப் பிணைபொக்க மயிர்நுழுதி மருங்குயார்த 

சேசுடைய சிசழிகையிற் செறிகண்ணிச் சொடைசெருூப் 

பாசிலைமென் கொடியின்வடம் பயிலநறு விலிபுனைந்து 

சாசுடைசா ணசற்கயலே கருஞ்சுருளின் புறங்கட்டி (௧௫) 

லெண்கோட லிலைச்சுருளிற் பைச்தோட்டு விரைச்தோன் றித் 

தண்சோல மலர்புனைந்த வடிகாதி னொளிதயகக த் 

தஇிண்கோல கெற்றியின்மேற் நிருரீற்றி னொளிகண்டோர் 

சண்கோட ஸிறைக்தாராச் கவின் விளங்க மிசையணிக் து (௪௬) 

நிறைக் சரீ ஐணிமார்பி ணிரைமுல்லை முகைசுருக்கச் 

செறிந்தபுனை வடக்சாழத் திரடோளின் புடையலஙகல் 

அறைக்தசரும் பிசையரும்ப வரையடுத்த மரவுரியின் | 

புறந்தழையின் மலிதானைப் பூம்பட்டுப் பொலிந்சசைய (ser) 

சேவடியிற் ரொடுசோலஞ் செங்கையினில் வெண்கோலு 

மேவுமிசை வேய்ங்குழலு மிசவிளங்க வினைசெய்யும் 

காவல்புரி வல்லாயா Sor Meow coh eos gH ps 

பூவலர்தார்ச் கோவலனார் நிரைகாச்சப் புறம்போக்தார் (௪௮) 

வேறு, 

நீலமா மஞ்ஞை யேங்க கிரைச்கொடிப் புறவம் பாடக் 

கோலவெண்் மூகையேர் முல்லை சோபவாய் முறுவல் சாட்ட 

ஆலுமின் னிடைகுழ் மாலைப் பயோகர மசைய வச்சாள் 

ஞாலரீ டரங்கி லாடக் காரெனும் பருவ ஈல்லாள். (௧௯) 

வேறு, 

எம்மருங்கு நிரைபரப்ப வெடுத்சசகோ லுடைட்பொதவர் 

தம்மருங்கு தொழுசணையச் தண்புறவில் வருந் தலைவர் 

அம்மருங்கு தாழக் சசினை யலர்மருஙகு மதவுண்டு 

செம்மருக்தண் சுரும்புசுழல் செழுங்கொன்றை மருங்கணைக்சார். (௨௦) 

(௧௫) நழுதி - சோதி, - மருஙகு உயாக்ச - வலபபுறம உயர முடித்த Ralf ona: 

யில் - மயிர app do நறுவிலி - ஈறுவிலிஈககாயை காச உடை காண் - பொற்காசு 

கோத,5 மயிர்க்சமிறறை. (௧௬) வெண்கோடல இலை - வெண்சாக்தளின இலை, பைக 

தோட்ரி விரைதோனறி - பலய இதமையடைய வாசனைவீசம் செங்கார்தளின, கண் 

கோடல-சண்ணைச் கவருமபடி , (௪௭) sms அ௮றைக்க சுருமபு இசை அருமப - 

பூமாலைகளில் சப்திக்கன.ற வண்டுகள் இசைபாடவும, தழையின மலிசானை - தழை 

யாம் செய்யபபட்ட முூனதானையுடைய (௧௮) வினைசெயயும - (ஆனாய காயனூ) 

ஏவல் தொழிலை௪ செய்யும, கனறு உடை ன - சனறையுடைய பசுவின, (௧௯) 
மஞ்ஞை - மயில், கொடிபுறவம பாட - கொடிகளிலுள்ள (வண்டுகள்) முல்லைபபண் 

களைப பாடவும, கோபம - இந்திரசோபம, பயோதர.ம - முலைகள், (௨௰) பொதுவா - 

இடையர்கள், புறவில் வரும தலைவர் - முலலை கிலத்தில்வரும தஆனாயகாயனார், அமமரு 

ககு-௮வ்விடத்து, சனை - ளைகளிலுள்ள, செமமரும - களிககும, சுருமபு-வண்டுகள்,



ஆனாயகாயஞார் புராணம். ௧௯௩ 

சென் றணைக்த வானாயர் செய்தவிசைச் சாமமென 

மன்றன்மலர்த துணாதூக்கி மருஙகுசாழ் சடையார்போ 

coer neon கொன்றையினை நேர்கோக்கு Boar gum 

Qurer Dus தையிலனபை யுடையவாபான் மடை இறச்தார் (௨௧) 

௮ன்பூறி மிசைப்பொஙகு மழமுதவிசைச் குழலொலியால் 

வனபூதப படையாளி யெழுததைந்தும் வழுததஇித,தா 

மூன்பூதி வருமளவின் முறைமையே யெவவுயிரும 

என்பூடு கரைஈ தருக்கு மின்னிசைவேயங கருவிகளில (௨௨) 

ஏமுவிர லிடையிட்ட வின்னிசைவங கியமெடுததுத் 

தாழுமலர் வரிவணடு தாதுபிடிப் பனபோலச 

சுழுமுரன் றெழகின்று தூயபெருக் சனிசதுளையில 

வாழியர் சோனறலார் மணியதரம வைததூச (௨௧௩) 

மூ.ச்திரையே முதலனைத௮ முறைத்சானஞ சோதித்து 

வைதததளை யாசாயசசி வககானை வழிபோகதி 

யொச்தநிலை யுணர்ந்ததற்பி னொன்றுமுதல் படி.மூறையாம் 

௮சகைமை யாரோசை யமசோசை களினமைததார். (௨௪) 

மாறுமுசற் பண்ணினபின் வளாமுல்லைப் பண்ணாகஇ 

யேறியதா சமுமுழைய௩ நஇழமைகொள விடுநதானம 

ஆதறுலவுஞ் சடைமுடியா ரஞசெழுத்தி னிசைபெருகசக் 

கூறியபட் டடைககுரலாங கொடிப்பாலை யினினிருத தி. (௨௫) 

(௨௧) விரைதாமம என-மணஙசமழும பூமாலையைபபோல, மனறலமலா gianni 

வாசனைவீசும பூஙகொததுகசம்£. மருவகு தாழ - புறசதில தாழகதிருகனெற, உடை 

யலாபால - வெபிரானிடதது, (௨௨) வனபூத படையாளி - வலிய பூதபபடையை 

புடைய சிவபிரானின, (௨௬) எழுவிரல இட இட்ட (வவோர த.ளைஒகுப Uns Bp) 

ஆம ஒவலோா விரலளவாக) ஏழுவாரலளவு இடைமீல இடம Suv Borer, இன 

இசை வக்கெம - (முததிரைகதுவாசதுடன எட்டுத துவாரதுகளுடைய) இணி 

இசையுடைய புளளாகரகுழல, தாது - AEST HM, இகம். சூழுமுரனறு எழ - நா 

Use Heer இசைபரவ, ௮தரம- ௨ தடு, (௨௪) முகதிரை - வளவாயககடிதத எட 

டாவது துரை, வசகரனை வழிபோககி- இராக சோதனையை seats Sree er முசையபே 

முசலுததி, ஒனறுமு தலபடி. மூறையாம எனறது சடசம, இடபம, காக்தாரம, மததி 

மம, பருசமம, தைவதம, haps Glo எனபவைசளை, (௨௫) மாறு முதல பண - சுரது 

சளமாறி வருக சு.றிரபெபணணை, தசாரமும உழையம இழமை கொள - (பாலையாமூச 

கமைஈத) தாரம, உழை எனலும இரணடும சமபஈதபபட. பட்டடைககுரலாம - 

இளிகரலாய, 
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௧௬௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அயவிரைப் புகனான்க னமைர்சபுகல் வகையெடுத்து 

மேயதுளை பற்றவன விடுப்பனவாம விரணனிரையிற் 

சேயகொளி யிடையலையச் திருவாள னெழுதசஞ்சுக் 

தூயல்சைக கிளைகொள்ளுந் துறையஞ்சின் முறைவிளைத்தார் 

மாசரதது மததிமச்துர் தாரசதும் வான்முறையாத் 

றஈதிரிகண மெலிவிததஞ் சமஙகொண்டும் வலிவிததும 

௮௩௪ரசது விரற்றொழில்ச ளளவுபெற வசைத்தியக௫ச் 

ச௩௧7௪சசெங கனிவாயர் துளைவாயு தொடககுணண 

எண்ணியநாற பெருவண்ண மிடைவணணம் வனப்பென்னும் 

வணண விசை வகையெலலா மாதுரிய காதததி 

னணணியபா ணியமியலுக தூககுடடை முதற்கதியிற் 

பணணமைய லெழுமீமாசை யெமமருஙகும பரப்பினார். 

வளளலரா வாக்கு மணிசதுளைவாய் வேய்ககுழலின் 

உளளுறையஞ் செழுகதாக வொழுகியெழு மதுரவொலி 

லெள்ளநிறைஈ ரெலவவுமிரககு மேலமசா சருவிளைசேன் 

ஜறெளளமுதி ஐடன்௧௨௩.து செவிவார்ப்ப செனத்சேகக 

ஆனிரைக எறகருகதி யசைவிடா தணைந்தயரப் 

பாஜுரைவாயத தாயமுலையிற் பறற. ம/ளங eer Deo ips 

சாஜுணவ மறச்சொழ்யச சடமருப்பின் விடைககுலழு 

மானமு தலாக கானவிலஙகு மயிரமுகிழ்க.து கந்கணைய 

ஆடுமயி லீன௩களுமங கசைவயாகது மருஙகணுக 

ஊடுசெவிய்சை$றைஈச வளளமொடு புள்ளினமு 

மாடுடடிக துணாவொழிய மருக குசொழில் புரிந்தொழுகுங 

* கூடி. பவன் கோவ௨ரு௩ குறைவினையின் றுறைகினறார் 

டண்டவனங களிலுள்ளா£ பயில்பிலஙகள் வழியணைக்தார் 

மண் வழைவா ழரமகளிா மருட்குமயங கனாமலிகதரா 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௨௬) ஆய் இசை புகல நானகன - இசைசசுரிய பண, பணணிய௰, தறம, Bog 

திறம நானகலுல, ௮ளமாச புச௪-வசை எரிதது - தாமபாடுங சொடிபபாக்க எமை 

RE கூடறபாடான இசைளய oP si. சேய ஒளி இடை அலைய - வநத ஒளியானது 

ஈழலிடசதுப பெரிதம வீளகச, இசைகளை ஐகது-- தயதசம, எடுபபு, ௨௨௩இ0ம, 

agent, இடாயம எனபன. (௨௭) தநதிரிசள - சுரள்தான ச துசகூரிய தாளை, 

(2௮) மாதரிய - மிக இனிய, பாணியும இயலும - தாளமும, இராகரும, (22) 

மேல மா சரு தேவலோசகதுளள சசபசதகரு (௬௦) தடமருபபின விடைசல 

மும - பேரிய சொமபாளைய/டைய நிஷூபசகூட்டஙசளும, மயா முகிம்கது - மயா 

௪்லாதது. (௬௪) புள இனமூம மாடு படிநது - பறவைச் கூட்டககளும அருமோசோ 

5.2. கூடியவன - திணட வலியுடைய, : கூடியவண எனறும பாடம



ஆயைகாயனளூர் புராணம். 

தணிவிலொளி விஞ்சையர்கள் சாரணர்கின் னரரமார் 

அ௮ணிவிசம்பி ன௰யர்வெய்தி விமானங்கண் மிரையணைசர்சார். 

சுரமகளிா கற்பகப்பூஞ் சோலைகளின் மருஙகிருக்து 

கரமலறி னமு தூட்டுங கனிவாய்மென் இளளையுடன் 

விரவுகறுங் குழலலைய விமான௩சள் விரசைஈசேறிப் 

பரவியவே ழிசையமு ஈஞ் செவிமடுத்துப் பருகினா 

ஈலிவாரு மெலிவாரு முணாலொன்ரூ ஈயத தலினான் 

மலிலாயவெள் ளெயித்நரவ மபின்மீது மருணடுவிழுஞ் 

சலியாத கிலையறிபுர் ஈடஙசரிடி முடன்சாரும 

புலிவாயின் மருஙகணை பும் புல்வாய புல்வாயும் 

மருவியகசால் விசைக்கசையா மரஙகண்மலாச் சனை சலியா 

கருவரைவீ மருவிகளுங சான்யாறுக கலிசதோடா 

பெருமுடிலின் நல௫கள்புடை பெயாவொழியப் புனல2சாசா 

இருவிசும்பி ஸிடைமூழங்சா வெழுசடலு மிடை OF DUT 

இவ்வாறு நிர்பனவுஞ் சரிப்பனவு மிசைமயமாய் 

மெய்வாழும் புலன்கசரண மேவியவொன் ரூயினவான் 

மொய்வாசஈ ஈறுங்கொன்றை முடிச்சடையா ரடிதசொண்டா 

செவ்வாயின் மிசைவைத்த தஇிருச்குழல்வா சனையுருக்க. 

மெய்யன்பர் மன ச்சன்பில் விளைச்சவிறைச் குழலோசை 

வையக்கன் னையுகிறைக்து வானந்தன் வபமாகடப் 

பொய்யன்பு% கெட்டாச பொற்பொதுவி னடம்புரியும் 

ியன்றன் றி.ராசெவிபி னருகணையப் பெருகியதால், 

ஆழாயர் குழலோசை கேட்டருளி யருட்கருணை 

தானாப திநவுள்ள மூடையகவ வல்லியடன 

கானாதி காரணராங் கண்ணுசலார் விடையுகைதது 

வானாறு வந்சணைக்சார் மதிகாறுஞ் சடைதாழ 

திசைமூழுது௩ கணகாசர் தேவர்கட்கு முன்னெரு௩ட 
மிசைமிடைர்து வரும்பொழுது வேற்றொலிகள் விரவாமே 

யசையவெழுங குழனாகத் தஞ்செழுத்தாற் ஈமைப்பசவும் 

இசைவிரும்புங் கூத் சனா செழுக்கருளி யெிர்நின்ரார் 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 
(௩௨) பணிபுவனஙகளில - நாகலோகவகளில, மணி வரை வாழ அர மகளிர - 

அழகிய மலைகளில வாழும தெப்வமகளி1கள, (௬௩) சாமகளி - தெய்வபபெண்கள் 
(௬௮௭) அரியும் - Rasp புல்வாய புலவாப:2 - சிரிபவாயினையடைய மானகளும 

(௬௫) னை - ளைகள், (௬௬) நிறபனவும - மரகுகள்முசலிய நிலை இயற்பொருள்சளும, 
சறரிபபனவும - மனிசா மூதகீபய QusP vo பொருளசளும, (௬௮) கான Bars oor 

ராம - இசைக்கு மூலிசாணாய வானதறு - ஆகாயமா£சகத்தில,



௧௯௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

முன்னின்ற மழவிடைமேன் முதல்வனை செப்பொழு அஞ் 

செர்கின்'ந மனப்பெரியோர் இருச்குழல்வா சனைசகேட்க 

இநரநின்ற நிலையேகம் பாலணைவா யெனவவரும் 

அச்கின்ற நிலைபெயர்ப்பா சையர்திரு மருங்கணைந்தார் (௪௦) 

விண்ணவாசண் மலாமாரி மிடைந்துலச மிசைவிளஙக 

எண்ணிலரு முனிவாகுழா மிருக்குமொழி யெடுத்தேத்த 

அண்ணலார் குழற்கருவி யருசைத்தங குடன்செல்லப் 

புண்ணியனா செழுக்தருளிப் பொற்பொதுவி னிடைப்புககார் (௪௧) 

வேறு 

சீ.துகொள் வினைக்கு வாசோஞ் செஞ்சடைச் கூத்தர் சம்மைக 

சாதுகொள குழைகள வீசு கதிர்நில விருள்கால் €ப்ப 

மாதுகொள் புலவி நீகக மனையிடை யிருகாற் செல்லத 

தூஅகொள பவரா ஈம்மைச் தொழும்புகொண் டுரிமை கொள்ளவா (௪௨) 

ஆயைநாயநஆர்புராண முற்றிற்று, 
ஆ திருவிருத்தம் - ௬௭௨ 

இலைமலிர்சசருக்ச முற்றுப்பெற்றது 

  

மழகாட்டிலே, இருமங்கல மென்னும் ஊரிலை, ஆயாகுலசஇ2ல, விபூதி 

யினிடகதப் போன்பு வாய்க்சவரு௦, சிவபிரான் இருவடியையன றிப் பிறி 
சொன்றைப் பேணாசவரும் ஆ௫ய ஆனயா என்பவர் ஒரூவா இருச்தா£ 

௮வர் இடையர்சளுக்குத் சலைமை பூணடு, பசுககூட்டஙகளைக காட்டுக தக 

கொண்டுபோய மேய்க் துககொண்டும், கார்தரு வேசுச்இல் மொழிச்சபடி 
செய்யப்பட்ட புள்ளாங குழலினாலே ஸ்ரீ பஞசாகூரச்சை வாரிக்து ஆன 
மாக்கரக்கு.௪ தமது இசையமுசைஈ செவிமின்வழியாகப் புசட்டிசிகொண 

டு உ வச்சார் ஒருராள் அவர் வழிக்கப்படி காட்டுக்குப் போமபோ, ௪, அங்கே 

மலர்மாலையைப் போலப் பூஙகொத்துககளைச சாங௫க்கொண்டு புறத௫ல 

சாழ்ந்துள்ள சடையினையுடைய சிவபெருமானைச் செவணகின்ற ஒரு கொன் 
றை மரச்சை நோக்கிச் கொண்டுகின்று, மனம் உருக, இசைககழலால் ஸ்ரீ 
பஞ்சாகூரக்சை வா௫ிக்தார் அவர்வாடிக்கும் இசையானது எல்வசைப்பட்ட 

அன் மாக்கள் செவிகளினும் நுழைஈதது அறுகம்புந்களைமேய்ஈ ௫ கொண்டி 
ருக்ச பசுநிரைகள் அசைவிடாமல் அவர் சமீபச். லே வந்து அயர்க்து நின் 
றன; பால்குடி சீ நின்றகன்றுகள் குடி.த்தலை யொழிச்சன; இடபஙகளும், 
மான் மு தலிய மிருகஙகளும் மயிர்சிலிர்தீதுக கொண்டு அவரை அடைந்தன; 
ஆடும் மயில்கள் ஆடுதலை யொழிச்து ஆனாயர் அருகே வசன; மற்றைய 

(௪௰) செமரினற மனபபெரியோர திருகசழல வாசனைகேடக - செமமை ணம 

(பானப) பொறா ஈதிய மனதையடைய ACCME CT Bi ழுகிய புளளாக, சமல 

இசைஎய சதாம் கேட, (செமமைகருணமுடைய பெரியோகள நாயனா திருஃகுழ 

லின வாசகாசேடா எனிலுமபோருஈதம.) இச்னற லையே - இவவாறு ஈழுலை வாரி 

ஜீ.தி ர்னறபழியே, (௪௨) இருள் சால €பேப - இரு£யொழிகக. மாறுசொள் புலவி - 

பர வையாகொண்ட பிணசனகை, தொழுமபு - அமீமை,



மூர்த்திநாயனார் புராணம். ௧௯௭ 

பட்சிசளும் இசையயப்பட்டு மனங்கரைக்து காயனாரிடம் QS Fawr ESCO ; 
mecoars anhaa Sunsaradurs asst garaar, weap 
செயலப் பெண்சள மயகக மாதவா மருககடைந்தார்கள் ) விததியாதரர்க 
Chi, சாரணர்களும், இன்ன சர்களும, சேவர்கராம் மெய்ம்மறந்து விமா 
னஙகளில ஏறிவஈதராகள் இன்னும அவ்விசையைசக கேட்ட பாம்புகள் பய 
மிலலாமல மயிலகள் மீதுவிழுந்சன; சறகமும யானையும் ஒருஙகுசேர்க துவ 
சன; மானகள் அச்சமின்றிப் புலிகள் பச்சத்திலசென்றன; மரககொம்புகள் 
அசையாமலிரு௩சன இஙஙனம் சராசரஙகளெல்லாம் இசைவயப்பட்டன 
சாம2வசப் பிரியராகிய ரரவணபவனைப் பெற்ற சஙகரனூ சஙகரிம£யாடு 
இடபாரூ ராய் ஆகாயத்தில் தோன்றி அனாயகாயனாசைத திருககணஸேக் 
கஞ்செய்௪ “அன்பனே ! நமத அடியலாகள் நீ வாசிக்கும் வேய்ஈகுழகின் 
இசையைக கேட்க, நீ இப்பொழுது இ௩கே நின்றபடியே நமமிடம வரு 

வாய ”? என்று அருமைத்திருவாய மலாக2, சாயனார் பெருமான் வ௩கியத் 
சை வாசிசதுச்கொணடு தம்முடன் செலலத இருககயிலாயச்தக்கு எழுத 
ருளினார் 

-௭0-0 இடம உட் 

நகாண்காவநு மும்மையாவிலகாண்ட சருக்கம். 
Oo Oo 9 ௦ 

மூரத்துிநாயனா புராணம். 

சீர்மன்னு செலவச குடிமல்க சிறப்பி மீனாஙகு௨ 

கராமன்னு சென்னிக சதிர்மாமணி மாட வைப்பு 

நாமன்னு சந்தைப் பலகந்றுறை மாகதர் போற்றும் 

பாாமன்னு தொன்மைப் புகழ்பூண்டது பாணடி. காடு (a) 

சாயுந சளிரவல்லி மருஙகு னெடுந்த டஙகண 

லேயும் படுமிசாளியா பண்படு மின்சொற் செயய 

வாயும் படுரீள்சரை மண்பொருக் சண்பொ ருந்தம் 

பாயுங சடலும படுகீமை பணித்த முததம் (௨) 

மொய்வைசச வண்டின் செறிசூழன் முரன்ற சந்தின் 

மைவைக்க சோலை மலயந்சர வரச மந்த 

மெய்வைக௪ காலுர் தருஞால மளக்ச மேன்மைத 

செய்வச் சமிழுர் தருஞ்செவ்வி மணஞ்செ மீரம (௩) 

(1) காமனனு செனனி- மேகஙாள தவ ழம கொததையம, வைபபு ~ POU, 

err - னபு. (௨) வலலி மருங்கல - சொடிபோனற இடையையும, வேயும பூ 

தோளியா - மூஙசிலையொதச கோளகயும உடையமாதாகள் படிம - உதிசகும, 

மணபொரும தணபொருகந்தம - மணணை அலோசையால ஏற்றுவ Gres தாமபிர 

பாணியாறு, (௪) மொயவைதத வண்டின செறிசூழல மூனற-கூட்டமாச கெருகயெ 

வணடி வடைய சொகுதிகள் சூழகது ஒலிசனெற, மைவைச்த - மேக௨கள் Fa pio: 

சநதின சோல் - சநசனச் சோலையையடை.ப,  மலயம - பொதியமலை. மத்த மெய் 

வைத; காலும - சிறுதெனறற் காற்றும,



௧௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சூழு மிதழ்ப்பங்கய மாசவத் தோட்டின் மேலாள் 

தாழ்வின்றி யென்றுச் சனிவாழ்வக.ச் சைய லொப்பார் 

யாழின் மொழியிற் குழலின்னிசை யுஞ்ச ரும்பும் 
வாழுக ஈ௧ர மதுராபுரி யென்ப தாகும் (௪) 

சால்பாய மும்மைத் தமிழ்தங்கயெ வஙகண் மூதூா£ 

நூல்பா.யிடத்ும் மூளகோன்றலை மேதி பாயப் 
பால்பாய்'முலைசதோய் மதப்பஙசயம் பாய வெ௩குளூ 

சேல்பாய் தடத்தும் முளஎசெய்யுண்மிச கேறு ௪ஙகம 

மர்தா நிலம்வர் சசைபந்தரின் மாட முன்றிற் 

பர்சா டியமங கையர்பஙசயச் செங்கை தாஙகுஞ் 

சந்தார் முலைமே லனதாழ்குழை வாண்மு கப்பொற் 

செர்கா மரைமே லனரித்திலஞ் சோர்த கோவை (சு) 

முூம்மைப் புவனங்களின் மிக்ககன் றேயம் மூ தூர் 

மெய்மைப் பொருளாகச் தமிழ் நூலின் விளஙகு வாய்மைச் 

செம்மைப் பொருளுச் தருவார்.இழு வால வாயில் 

எம்மைப் பவந்தீரப் பவர்சங்க மிருந்ச தென்றல் (ar) 

அ௮ப்பொற் பதிவாழ் வணிசக்குலச் கான்ற கொன்மைச் 

செப்பச் தகுர£ச் குடிசெய்தவஞ் செய்ய வதர 

எப்பற் நினைய மறுத்தேறுகைச தேறு வா சாண் 

மெய்ப்பற் றெனப்பற்றி விடாத விருப்பின் மிக்கார் (௮) 

காளும் பெருகசாச னயப்புறும் வேட்கை யாலே 

கேளுர் துணையும் மு.தற்ெடில் பதஙக ளெலலாம 

ஆளும் பெருமா னடி.த் தாமரை யல்ல தில்லார் 

மூளும் பெருகன் பெனுமூர்,ச்தியார் மூர்த.இ யார்சாம் (௯) 

(௪) அததோடடின மேலாள-௮மமலகில வாழும் இல்கருமியானவள. (௫) நூல 

பாய இடத.தும செயயள் மிககு ஏறு சவகம உள - நாலகள பயிலுமிடததும செய 

புளகளான மிககு உயாஈத கல்லிச சஙகவகள இருககினறன, கோன தலைமேதி-பெரிய 

சலையைய/டைய எருமைககடாககள், சேலபாய் தடச தும - செண்டை மீனசள பாய 

கனற தடாகஙகளினும, செய்யுள் - வயலகளில் ௪௩கம உள - ரஙுதகள இரகக 

ன, (௬) மதா சிலம -சிறு தெனறற காற்று Fos gr (ph Comm - ௪௩கனம 

பூய ஸ்தனஙகளின மேலிருககெறன கிததிலம சோகச கோவை-மூத தாலா மாலை 

கள. (செஈதாமரை மேலன) கிததிலஞ் சோர்த கோவை-முக துககசப போலும வோ 

வையின கோவை, (௭) செமமை பொருள் - சறந்ச பொருளை) ௮/பபொஜஞளை எனினு 

மாம. (௮) ஏறு உகைத.து - இடபவாகணததைச செலுத்தி, (௯) சேளும - சறற 

Yo. ஆளும பெருமான - சிவபிரான, மாசதியா - இருருவததை யுடையகா,



மூர்த்திநாயனார் புராணம். ௧௯௯ 

அ௮ர்இிப் பிறைசெஞ் சடைமேலணி யால வாயில் 

எந்ரைச் கணிசக் தனக்காப்பிடை யென்று மூட்டா 

அதச் செயலி னிலைநின் றடி யாரு வப்பச 

சிர்சைக் கனிதாய திருப்பணி செயயு காளில, (௧௦) 

கானக கடிசூழ் வடுகச்கரு நாடா காவன 

மானப் படைமனனன் வலிது நிலா யகாள் வானா 

யானைக குதிரைக கருவிப்படை வீரா அிண்டேர் 

சேனைச் கடலுங கொடுசென்றிகை ப மாமதி வந்தான். (௧௧) 

வந்துற்ற பெரும்படை மண்புதை ய பப ரப்பிச 

சந்தப் பொதியிற் றமிழ்நாடுடை மு சலா வீரஞ் 

Fase OeGgQ@acr go தன்னாணை ௨. அமாத்ருற் 

கந்தப் பொழிலரூழ் மதுராபுரி கா. 4 /பணடான். (௧௨) 

வல்லாண் மையின் வண்டமிழ் நாக ॥ாபபடுத்தி 

நில்லா நிலையொன் நியவின்மைய் வ ஈட மேரு 

விலலா னடிமைத இதமேவிய நீற்றி எ rary 

செல்லா சருகஈதா இிறசதினிற் ௩, சாழ்ஈ்சான் (௪௩) 

தாழுஞ் சமண்கையர் சவசசைமெய் பென்று சார்ந்து 

வீழுய கொடியோ னதுவன் நியும் ம வடப முன்னைச௪ 

Gyo வினையா லரவஞசுடர்த இஙக ப « tOw 

வாழுஞ சடையா னடியாரையும வனம செய்வான். (௧௫) 

செக்கர்ச் சடையார் விடையார்திரு வால வாயுண் 

முசசட் பானார் திருச்தொணடரசை மூர்ததி யாசை 

மைககற் புரைகெஞ் சுடைவஞ்சகன் வெஞ்ச மண்பேர் 

எககர்க குடனாக விகழ்க்கன செய்ய வெண்ணி, (௧௫) 

௮்தம் மிலவா மிறைசெய்யவு மன்ப னாதாம் 

மூந்சைம் முறைமைப் பணிமுட்டலர் செய்து வந்தார் 

தந்தம் பெருமைக் களவாகிய சாபி னிற்கும் 

எந்தம் பெருமக் களையாவர் தகக வல்லார். (௧௬) 

(௧௧) சானககடி - காட்டரண், மானமபடை - வலிய வேற்படை தாககய, (௧௨) 

மனனன - பாணடியன. வீரமசநத வீரவருனற, செரு - போர. (௪௬) கிலலா சில் 

கனறிய இன ளமயில - கல்லாக மல்மையோடு கூடிய தரிததிர ச. நால, மேருவீலலான - 

சிவபிரான, ருகாசா - சமணா, (௪௪) சையா : வஞ்சசா. (ச௫) மை கல புரை - 

சருஙகலலை யொதத, எகக॥ககு - இடகசாசளுலஎகு. (௧௬) இறை - துனபம,



2.00 திருத்தோண்டர் புராணம். 

எளளுஞ் செயலவன்மைக ளெல்லையில் லாத செயயத 

சள்ளுஞு செயலில் லவர்சக்தனச் காப்புத் தேடிக 

கொளளுாு துறையு மடைதசான்கொாடுக கோன்மை செய்வான் 

தெளளும புனலவே ணியாககன்பருஞ் சதை கொந்து 

பனமைச செயல்வல் லமண்குணடரிற் போது போககும் 

வன் மைச கொடுமபா சகன்மாய்கதிட வாயமை வேத 

நனமைச தஇிருநீற் ஐயாகன்னெறி சாஙகு மேன்மைச் 

சீனமைப் புவீமன னரைசசாவதென் றென்று சார்வரா 

சாய்வுறர்ற செற்றறகொடு கணடகன காபப வுருசென் 

ுயவறற கொட்பிற் பகஃலெலலை யடங்க நாடி 

யேய்வு௱ற நற்சக சனமெஙகும் பெருது சிதை 

சாயவுரறிட வஈசனா சம்பிரான கோயி றனணில 

ஈட்டம புரிவா ரணிகற்றிரு மெயப்பூச சினறு 

முட்டும பரிசா ய்னுமேதேயககுககை மூட்டா சென்று 

லடடக இகழ்பா றையினவைசது முழ௩கை சேய்ததா 

சட்டும் புறறசோ னரமபெனபு சரைகது தேய 

கலலின் புறறசேயதக முூழ௩கை கலுழ்கது சோரி 

செலலும பரப்பெக கணுமென்பு இறகது மூளை 

பலலும படிகணடு பொறு ததிலா தமபி சானா 

gr Kore ணெழுககது வகசருள செய்த வாக்கு 

அன பின நுணிலா லிதுசெயதிட லையவுனபால 

வன்புனகண விளை தசவன் கொணடமண் ணெல்லாங கொணடு 

முனபின்னல புகுகதன முற்றவு நீசதுக காத்துப் 

ப்னபுன பண/செயது ஈமபேருல் செய்து சென்ன 

இவவணண மெழுர்கது கேட்டெழுக சஞ்ச முனபு 

சே பவணண மொழிநதிடத சேய்ச்சபுண் ஹூது இரந்து 

கைவண்ண நிசமபின வாசமெல் லாஙக வநது 

மொயஉ௨ணண விள௩கொளி யெய்தினா கூர்க யராசாம் 

(er) 

(௪௮) 

(௧௬) 

(௨௦) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௪௪) of «7 (on, LD ~ Qi sara, தளம் ~ (தமது திருபபணியை ட) (TOO NG TLD , 

nD | மம, (௪௯) சணடசன சாப்பவும - சீழமகனாகய வசன சரசனம கடடையை 

ட. ௮ருஙசோ ரியசாமல சசேசவும. ஆயவு௱௱ சொடபில-சேடிஞ செலலினால (கேடித 

(௨௰) மேயபபூசசு - திருமேனியாீல தரிதசற;சரிய சகசனசசாபபு, (௨௪) சோரி - உத 

SOOT. FIMPEh - ums & , ௪நதி Uo - Qi ase, புலஇமபடி. - ஒழுசமபடி, 

அலல்னா சண - Qider, (22) செ.பதிடல - செ.பயா திருபபாயாச. மண - பூமி,



மூர்த்திகாயனார் புராணம். 

௮ர்ரா ளிரவின்க ணமண்புசல் சார்ர்து வாழு 

மன்னா கயபோர் வடுசச்கரு காடர் மன்னன் 

றன்னாளு முடிந்தது சங்கரன் சார்பி லோர்க்கு 
மின்னா மெனநீ டியமெய்ர்கிலை யாமை வெல்ல. 

இவ்வா றுலகத்தி னிறப்ப வுயர்க்த ஈல்லோர் 
மெய்வா முலகத்து விரைந்தணை வார்க ளேபோல் 

அவ்வா றரனா ரடியாரசை யலைத்த தியோன் 

வெல்வாய் நிரயத் இடைவீழ விசைக்து வீர்சான். 

மூழு. தம் பழுதே புறிமூர்ச்ச னுலர்த போதின் 

எழுஅங் கொடிபோல் பவருட்பட வேங்கு சுற்ற 

முழுஅம் புலர்வுற் றதுமற்றவ னன்ன மாலைப் 
பொழுதும் புலர்வுற் றதசெங்கதிர் மீது போத, 

அவ்வேலையி லங்க ணமைச்சர்கள் கூடித் தங்கள் 

கைவேறுசொளீம வருங்கடன் காலை முற்றி 

வைவே லவன்றன் குலமைந்தரு மின்மை யாலே 

செய்வேறு வினைச்திறஞ் சிந்தனை செய்து தேர்வார் 

தாமுஞ் செயலின் ரொருமன்னவன் ராங்க வேண்டுங 

கூழுங் குடியு மு,தலாயின கொள்கைச் சேனுஞ் 

சூழும் படைமன் னவன்றோளிணைக் காவ லின்றி 

வாழுந்தகைச் தன்றிந்த வையக மென்று சொன்னார். 

வேறு, 

பன்முறை யுயிர்க ளெல்லாம் பாலித து ஞாலங் காப்பான் 

மன்னெடுங் குடைக்$ழ்த் ததத கெறிகளிற் சரித்து வாழு 

மன்னரை யின்றி வைகு மண்ணுல செண்ணுங் சாலை 

யின்னுயி ரின்றி வாழும் யாக்கையை யொக்கு மென்பார் 

இவ்வகை பலவு மெண்ணி யிங்கினி யாச ரில்லை 

செய்வகை யி.துவே யென்று தெளிபவர் சிறப்பின் மிச்ச 

மைவசை யனைய வேழங் கண்கட்டி விட்டான் மற்றக் 

சைவசை சைச்கொண் டார்மண் காவல்கைச் சொள்வா ரென்று, 

௨௦௧ 

(2) 

(உடு) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 
(௨௪) நீடியமெய் - நீடி தயளையுடைய தேகமும, (௨௫) மெய - சவபிரரன. 

நிரயத்திடை - நரகததிலே, லீஈதான - இறந்தான். (௨௬) உலந்த - இறந்த, எழுதும 

கொடிபோலபவா - சதெதிரததில எழுதும கொடியை யொததவாகளாயெ அவன் மனைவி 

மார்கள், புலாவு - வருததம். வன் னன - ௮ககொடிய இராசனது மனதைப 
போனற, (௨௭) தஙகள கைவேறு கொள-தககள.து ஒழுக்க துக்கு வேறான. ஈமம- 

சுடுகாடு, (௨௮) கூழும - பயிரும, கொள்கைததேனும - ஏறபபுககளையுடையன வாயி 

ருப்பினும், (௩௦) ௮க கைவரை - ௮ஈதயானையால, கைகொண்டார் - எடுத். துக்கொள் 
எப்பட்டவா,. 
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௨௦௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு. 

செம்மாண்வினை யர்ச்சனை நூன்முறை செய்து தோளால் 

இம்மாநில மேர்சவொ ரேந்தலை யேந்து கென்று 

பெய்மாமுடல் போன்மதம் பாய்பெரு கோடை நெற்றிச் 

கைம்மாவை நறுந்துகில் சொண்டுகண் சட்டி விட்டா. (௩௧௪) 

கண்கட்டி விடுங்களி யானையக் காவன் மூதூர் 

மண்கொட்புற வீதி மருங்கு திரிந்து போகத் 
இண்பொற்றட மாமதில் சூழ்இரு வால வாயின் 

விண்பிந்பட வோங்கெ சோபுச முன்பு மேவ. (௩௨) 

நீங்கும் மிரவின்ச ணிகழ்ந்தது சண்ட தொண்டர் 

சங்செம் பெருமா னருளாமெனி லிந்த வையந் 

தாங்குஞ் செயல்பூண் பனென் றுள்ளக் தளர்வு HOU 

பூககொன்றை மிலைந்தவர் கோயிற் பூறத்தி னிற்ப. (௩௩) 

வேழச் தரசஙகண் விரைந்து நடந்து சென்று 

வாழ்வுற் ௮ுலகஞ்செய் தவத்தினின் வள்ள லாரைச 

கூழ்பொற் சுடர்மா மணிமாநிலந் தோய முன்பு 

தாழ்வுற் றெடுத்துப் பிடர்மிது தரித்த சனறே (௩௪) 
மாதங்க மெருச்தினில் வைத்தவர் தம்மைக் காணா 

ஏதஙகெட வெண்ணிய இ.டன்மை யமைசக ரெலலாம் 

பாதஙகளின் மீது பணிர்செழுச் தார்ச arcs Sun 

தோதஙகளெர் வேலையை யொச்தொலி மிக்க தீவ்வூர் (௩௫) 

சங்கங்கண் முரன்றன சானாகள் பேரி யோடும் 

எங்கெஙகு மியம்பின பல்லிய மெல்லை Were 

அங்கஙகு மலிர்தன வாழ்த்தொலி யம்பொற் கொம்பின் 

பங்கன் னருளா லுலகாள்பவர் பாங்க ரெகும் (௩௬) 

Cane களிற்றின் மிசைகின்று மிழிச்சி வேரித் 

தொககற் சுடர்மா லைகள்கூழ்முடி. சூட சாலை 

(ms) செமமாண - செவலிய பெருமையுடைய, ஐடை - படடமணிகத சை 

மாவை-யானையை, துல - வஸ்திரம, (௬௨) கொட்புஉற - இளமபிசசுழல, இண் - 

வலிய. தடம - உயாகச, (௩௩) பூமகொனறை மில்கதவா - சவெபெருமான, (௬௫) 

Lr sms - gear, எருகதினில, - பிடரியின மேல, சாணா - கண்டு. ஏதமகெட 

(உலசததிலுள்ள) சூறறம (இமை) ஒழிய, ஒதமகளா வேலையை - வெள்ளததைப 

பெருகச யெழும சமுசதிகதை (௬௬) முரனறன - ஒலிததன, பல்லியம - பலவகை 

வாததியஙகள், ௮மபொன கொமபின பககன - ௮ழயெ பொற்கொமபை யொதத 

பாவதி பாகராகய பரமஏவன, (௬௪) இழிச- இறக்கி வேரிதொககல் - தேனபொரு 

நதிய பூமாலைகளும சடா மாலைகள் . பாசாசததையுடைய மாணிககமாலைகளும, றி 

ஆசன தழு - ெசாசனததில,



மூர்த்திநாயனார் புராணம். ௨௦௩ 

யங்கட் கொடுபுச் கரியாசனச் தேற்றி யொற்றைச் 

இங்கட் குடைச்£ முரிமைச்செயல் சூழ்க்து செய்வார். (௩௭) 

ver ans இிசைவேகியின் மங்கல வாகு இக்கட் 

டுன்னுஞ் சுடர்வன்னி வளர்த்துச் துதைந்த அல்கூழ் 

பொன்னின் சலசங்கள் குடங்கள் பூரித்த தூநீர் 

உன்னுஞ் செயன்மர் திாரயோகர் கிறுத்தி னார்கள். (௩௮) 

வர் அற்றெழு மங்கல மாந்தர்க டம்மை கோக்டச் 

சி௩தைச சிவமே தெளியுந்திரு மூர்ச்தி யார்தா 

மூர்சைச் செயலா மமண்போய்முதற் சைவ மோங்கில் 
இந்தப்புவி தரககியிவ் வின்னர சாள்வ னென்றார் (௩௧) 

௮வ்வாறு மொழிர்சது கேட்ட வமைச்ச ரோடு 

மெய்வாழ்தரு நூலறி வின்மிகு மாக்சர் தாமும் 
எவ்வாறருள் செய்தனை மற்றவை யன்றி யாவர் 

செய்வார் பெரியோ யெனச்சேவடி தாழ்ஈ்௪ செப்ப. (௪௦) 

வையம் முறைசெய் குவனாகில் auag &Cm 

செய்யும் மபிடே சமுமாக செழுங்க லன்கள் 

ஐயன் னடையா எமுமாக வணிந்து தாங்கு 

மொய்புன் சடைமா முடியேமுடி யாவ சென்றார் (௪௧) 

என்றிவவுரை கசேட்டலு மெல்லையில் கல்வி யோரும 

வன் றிணமதி நூல்வளர் வாய்மை யமைச்சர் தாமு 

கன்றிங்கரு டானென நற்றவ வேந்தர் சந்தை 

யொன்றும் மரசா ஞரிமைச்செய லான வுய்த்தார். (௪௨) 

மாடெஙகு நெருங்கிய மங்கல வோசை மல்கசச் 

ரூடுஞ்சடை மெளலி யணிக்தவர் தொல்லை யேனர் 

தேடுஙககழ ant AGG வாலவாய் சென்று தாழ்ச் 

நீடுங்களிற் றின்மிசை நீண்மறு கூடு போக்தார். (௪௩) 

மின்னும்மணி மாளிகை வாயிலின் வேழ மீது 

தீன்னின்று மிழிர்து சயங்கொளி மண்ட பச்இற் 

(௩௮) மனனும தசை வேதியில் - (நாயனா) வீற்றிருககும (இழககுத்) இசையில் 

(வரெதிரில இடபபடட) ஒமகுண்டத்தில், வனனி - கூனி. துதைந்த - கெருவ 

இய, (௬௯) வக.து உறறு எழும மககலமாஈதாகள் தமமை - (தமமிடம) வந்து பணி 

௩து எழுனெ.ற மககலச் செயலகளுககுரிய மநதிரிகள் முதலியோஸர. (௪௧) Quer 

அடையாளம - வனடியா£ என றுகுதிபபானுணர உருததிராககமாலை, (௪௩) gary - 

விஷ்ணுவாயெ பனி. மறுகூடுபோஈதா£ - வீதிவழியாகப் பவனிவர்தார்,



2.08 திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொன்னின்னரி மெல்லணைச் சாமரைச் சாமர் பூங்கான் 

மன்னுங்குடை நீழ லிருர்தனர் வையசக் தாங்கி, (௪௪) 

குலவுந்துறை நீதி யமைச்சர் குறிப்பின் mass 

சலகஞ்செ யமண்செய லாயின கட்டு நீக்கி 

நிலவுக்இரு நீற்று நெறிச் துறை நீடு வாழ 
உலகெங்கு நிரம்பிய சைவ முயாந்து மன்ன. (௪௫) 

ு.தலின்கண் விழித்தவர் வாய்மை நுணங்கு நூலின் 

பதமெங்கு நிறைர்,த விளங்கப் பவங்கண் மாற 

உதவுந்திரு நீறுயர் சண்டிகை கொண்ட லேணி 

மூதன்மும்மையி னாலுல காண்டனர் மூர்த்இ யார்தாம் (௪௬) 

ஏலங் கமழ்கோதையர் தந்திற மென்று நீங்குஞ் 
லங் கொடுவெம்புலன் றெவ்வுடன் வென்று நீக்கி 
ஞாலச் சனிகேமி நடாத்தி ஈலங்கொ ளூழி 

காலம் முயிர்கட் நடெரான சடிந்து காதது (௪௪) 

பாதம் பரமன்னவர் சூழ்க. பணிர்து போற்ற 
ஏதம் பிணியா வகையிவ்வுல காண்டு சொண்டின் 

பேதம் புரியா வருட்பேசர சாளப் பெற்று 

நாசன் கழற்சே வடிஈண்ணின ரண்ண லாசே. (௪௮) 

௮சல்பா றையின்வைச்து முழங்கையை யன்று தேய்த்த 

இகலார் களிற்றன் பரையேச்தி மருகனாரா 

மூகில்குழ் ஈநறுஞ்சோலையின் மொய்யொளி மாட வீதிப் 

புகலூர்வரு மந்தணர் சர இிறம் போற்ற லுற்றாம். (௪௧) 

ழர்த்திநாயனர்புராண ழற்றிற்று, 
ஆ_ திருவிருத்தம் - ௧,௦௨௧. 

“ழு 

பாண்டி காட்டிலே, மதுரைமாககரிலே, வணிகசர்குலத்திலே, வெபத்தி 
யிந் சிறந்தவரும், பேசன்பையே திருவுருவமாகச் கொண்டவரும் ஆயெ மூர் 
SA நாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். ௮வர் மீனாக்ஷி சமேதராசய 
சொக்சலிஙகப் பெருமானார்ககுச் சகசனக்காப்பணியு திருத்சொண்டைச் 
  

  

  

(௪௪) காமா பூமகால - விருமபததக்க மெலலிய காறறு, காலமனலும எனபத 

குக் சாலினையடையஎனபாருமுளர், (௪௫) கட்டு - கட்டுபபாடு; (௪௬) அ தலின்கண 

விழித்தவர் - நெறறியிற்கண்ணையடைய சிவபெருமான, ௮ணககு மூலினபசம் - அட் 

'பமான வே.தஏவாகம தூலகளிம் சொலலிய வைதிக சைவமராகசம, முமமையினால் - 
மூன்று அடையாளங்களோடு (விபூதி, உருத்திராக்கம, சடை.) (௪௭.) எலம - மயிர்ச் 

சாந்து, தெவ்வுடன - சத்.துருக்களோடு, நேழி - ஆஞ்ஞாசககர ததை, (௪௮) பரமன 

னவர் - வேற்றரசர்கள்,



மூர்த்திநாயனார் புராணம். ௨௦௫ 

செய்துவந்தார். வருகாளில் கருகாடச சேசத்தரசன் நால்வகைச் சேனைகள் 
சூழ ௮ம்மதுராபுரிக்கு வர், பாண்டியனை எதிர்த்துப் பெரும் போர்புரி 
ந்து, வெற்றியடைந்து, ௮,த்திருப்பதிக்கு அரசனாயினான். ௮வ்வரசன் ௮ம 
ணர்களுடைய போதனையால் சமண சமயசத்சை மெய்யென்று sod, ob 
மதத்திற் பிரவேித்துத் இருரீறணியுஞ் வெனடியார்களுக்குத் தங்கிழைப் 
பானாயினான். அன்புருவாக விளங்கும் மூர். தீதிகாயனார் தம.து திருச்தொண் 
டைச் சிறிதுக் தவறாத நிகழ்த்திச் கொண்டிருந்தார். 

௮தைச்சண்ட ௮சசன் ௮ன்பனாசை ௮மண் திருட்டுச்சமயத்தில் புகு 
விப்ப, அவருக்குப்பல இடையூறுகள் புரிந்தான். புரிந்தும், ௮ன்பிற் பெரி 
யவர் சிறிதுக்தளசாது தர்திருச்சொண்டைச் செய்துவர, கொடுங்கோல் 
மன்னன், காயனார் சந்தனக்கட்டைகளைச் தேடி. வாங்குமிடஙகளி லெல்லாம் 
௮வருக்குச் கொடுக்ச ஒட்டாமல் தடைசெய்தான். ௮,தனால் காயனார் பெரு 
மான் பெரிஐர் துகஇத்து *இககொடுஙககோல் மன்னன் மாய்வத எச்காலம்; 
இக்காடு விபூதி நெறியைச் தாங்கும் வேர்தனை ௮டைவது எக்காலம்” என்று 
சிரித்துப் பசல்முழுவ.தும் பலவிடங்களில் இரிந்து தேடியுஞ் சந்தனக்கட் 
டை இடைக்கப் பெறாமல், சோமசுந்தரக் கடவுள் இதருவாலயத்துக்கு வந்து 
இன்று சந்தனச்கட்டைககு முட்வெக்தாலும், அதைச் தேய்க்கும் என் 

கைக்கு ஒரு முட்டுமில்லை ?? என்று, ஒரு சந்தனச் கல்லின்மேல் தமது 
அருமை முழஙசையை வைத்த, சோலும் ஈரம்பும் என்புங் கரைந்து குறை 
யும்படி. தேய்த்தார். தேய்த்தலும், இரச்தம் வெள்ளம் போல் பெருக, எலு 
ம்பு வெளிப்பட்டு, ௮,சனுள்ளேயுள்ள துவாரக இறந்து மூளை ஒழுகயெது. 
அசைகசண்டு பொருத அம்பிகாபதி அருளால், அன்பனே! மெய்யன் பின் 
தணிவால் இகதகைய செய்சையைச செய்யாதே. உனக்கு இன்னல் 

விளைககுங் கொடுஙகோல் மன்னன் ஆளும் இராச்சியமெலலாம் நீயே கைக் 
கொண்டு, அவனால் விளைந்த தமைகளையொழிச்து, ரீ செய்துவருஞ் சந்த 
னச்சாப்புச் இருப்பணியைச் செய்து, நமது செவலோசதச்தை ௮டைவா 
யாக ?” என்று ஒரு அசரீரி எழுர்தது. உடனே சாயனார் பெருமான் ௮ஞ்சி 
மூழங்கையைச் தேய்த்சலை யொழித்து எழுந்தார். எழுந்ததும் ௮௮ரது கை 
ஊறுநீஙகி பழயபடி. ஆயிற்று. 

அன்றிரவே ௮க்கொடிய அரசன் இறந்து நிரயத்திலே வீழ்ந்தான். 
அடுத்தநாள் காலையிலே அமைச்சர்சளெல்லாஞ் சேர்க்து, தசனம் முதலிய 
இரியைகள் செய்து, பின்பு இறந்த வேந்தனுக்குப் புதல்வர்கள் இல்லாதபடி 
யால் எவரை அரசனாககுவது என்று அலோசததுச் தெளிந்து * ஒரு யானை 
யைச் கண்கட்டி விடுவோம்; ௮.ஐு எவரை எடுச். துக்கொண்டு வருகிறதோ, 
௮லசே. அரசாட்டிக்குரியவர் ? என்று உறு இபடுதகிச்சொண்டு, ஒரு 
யானையை சாஸ்இரமுழைப்படி. அருச்சித்து 4 நீ இக்காட்டை ஆளவல்ல ஒரு 
ஏந்தலை எடுச்துக்கொண்டுவா '? என்று வஸ்.இரச்தால் ௮சன்சண்ணைக்சட்டி 
விட்டார்கள். ௮வ்வேழம் தெருச்சளிலே இரிர் து, சோமசுர்தரச் கடவுள் 
வீற்றிருக்தருளுர் திருக்கோயிலின் கோபுரத்துக்கு மூன்னே போனத. 
௮சரீரி வாசகைக்சேட்ட அடியவர் பெருமான் ': இறைவஞார்ச்குத் இருவுள 
மாயின், கான் இக்காட்டி.ற்கு இறைவனாவேன் '? என்று கருஇக்கொண்டு 
ஆலயச்தின் ஒர் புறத்தில் கின்றார் ௮ சுவா அன்பர் திருமுன்னே போய்த் 
தாழ்ந்த, ௮வசை எடுத்துத் தன்முதுசன்மேல் வைத்துச்கொண்டது. 
அசைச்சண்ட அமைச்சர்கள் ௮டியவமரைப் பணிந்து, வாத்திய கோஷ்டத் 
அடன் முடி சூட்டு மண்டபத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய், சிங்காச



௨௦௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

னத்திலே எழுந்தருளச் செய்து, முடிசூட்டற்கு வேண்டிய மஙகல இரியை 
களை விதிப்படி. சொடங்கனார்கள். ௮ப்பொழு.து நாயனார் மந்திரிகளை 
கோக்க * சமணசமயம் அழிக்து சைவசமயம் விருத்தியானால் கான் ௮ரசாட் 
சியைச் கைச்சொள்வேன் ? என்ன ; மந்திரிகளும், மற்றையோர்களும் 
மூர்த்தியாரை வணங் :: தேவரீர் ஆஞ்ஜைவழி நிற்போம்” என்று சொன் 
னார்கள். பின்னர் பெரியவர் ** நான் g reer ஆவேனால், எனக்குச் இரு 
bC om அபிடேகச் இரவியமும், கண்டிகையே கலன்களும், சடை முடியே௫ரீ 
டமும் ஆகுக? என்று இருவாய் மலர்ச்தருளினார். அமைச்சர் மு.சலியோர் 
அப்படியே ஆகுக ”” என்று மொழிந்து, மகுடாபிஷேக ததக்குரிய செய 

ல்களைச் செய்தார்கள். உண்மை காயனார் சடைமுடி. தீரிததுச்கொண்டு 
இருக்கோயிலுககுப் போய்ச் சொச்சசாதசைச் தரிசித்து வணஙடுப் பட்ட 

வாச்சன,இன்மீது ஆரோகணிததுக கொணடு அரசமாளிகையை யடைக 
தீரா. ௮௩சே செஙகோல தாவ இஙகாசன ததின் மேல் வீற்றிருகது) சம 
ணம் ஒழியவும், சைவம் ஒஙகவும், பெண்ணாசை ௫றிதும் இல்லாமல, விபூதி, 
உருத்திராகூம, சடைமுடி என்கின்ற இமமூன் றினாலும் பலராள் சீதயரச 
யற்றிப் பினனர் தணிகைவேல் தகதையின் இருவடிநீழலை யடைக ரர் 

OPO Oe 

முருகநாயனார் புராணம், 
ae (i) 

தாது குழுங குழன்மலையா டளிர்ச்கை குழுச் திருமேனி 

மிது குழும் புனற்கற்றை வேணி ஈமபர் விரும்புபதி 

சோதி சூழு மணிமெஎலிச் சோழர் பொனனித தஇிருராட்டுப் 

போது குழுச் சடஞ்மீசாலைப் பொய்கை சூழும் பூமபுகலூர். (௧) 

நாம மூதூர் மற்றதனு ணல்லோர் மனம்போ லவ.ரணிக்த 

சேம நிலவு திருநீற்றின் சிற்த வெண்மைச் திருச்சொளியால் 

யாம விருளும் வெளியாக்கு மிரவே யல்ல விரைமலர்மேற் 

காமர் மதுவுண் சறைவணு களங்க மின்றி விளஙகுமால், (௨) 

நண்ணு மிசைசேர் மதுக.ரங்க ணனைமென் சினையின் மருஙகலைய 

வணண மதத் தேன்பொழிவ வாச மலர்வா யேயலல 

தண்ணென் சோலை யெம்மருஙகுஞ் சாரு மடமென் சாரிகையின் 

பண்ணின் Bar af மணிலாயும் ப.திகச் செழுக்தேன் பொழியுமால். (௩) 
வயம் வன வெனில் வம் லையை ௧ சனக அலை என்கையை. ce mnt ae ய் 

(௧) தாது - பூரதா.துகள, மலையாள - பராவதிதேவியரா,. -மிதுகுழும புனல். - 

திருமுடிமேல பெருகசெடுக்கும கங்கை தஙகும, மணிமெளலி இரசதினககளிழைதச 

Gi மணிஈத போது - மலாகள், (௨) காமம - (யாவரும) அதிசயிககததகக சேமம 

நிலவு - மோட்ச வினபததைககொடுக்கும, (௬) மதுகரவகள் - வணடுகள கனைமென 

சினையினமருங்கு - அுருமபுகளையுடைய மெலலியு களைகளின புறத்திலே, சாரிசையின - 

காகணவாயப புடகளிலுடைய, செவி - சொலலையுடைய, பதிகம - தேவா?ரபபதிகவுக 

சாய்,



முருகநாயனார் புராணம். ௨௦௭ 

வண்டு பாடப் புனற்றடத்து மலர்க்து சண்ணீ ரரும்புவன 

கொண்ட வாச முகையவிழ்ந்த குளிர்பங் கயங்க ளேயல்ல 
அண்டர் பெருமான் நிருப்பாட்டி னமுதம் பெருகச் செவிமர௫ுக்குர் 
தொண்டர் வதன பங்கயமுக் துளித்த கண்ணீ ரரும்புமால். (௪) 

ஆன பெருமை வஎஞ்டிறந்த வர் தண் புகலூ ரது தன்னின் 

மான மறையோர் குலமசபின் வந்தார் முர்தை மறைஞுதல்வர் 

ஞான வரம்பின் றலைகின்ரார் சாகம் புனைவார் சேவடிக்£ழ் 

ஊன மின்றி நிறையன்பா லுருகு மன*ச்தார் முருகனார். (டு) 

௮டைமே லலவன் றுயிலுணச வலர்செங் கமல வயற்கயல்கண் 

மடைமே லுகளுச் திருப்புகலூர் மன்னி வாழுஈ தன்மையராய் 

விடைமேல் வருவார்க் சாளான மெய்மைச் தவத்தா லவர்கற்றைச் 

சடைமே லணியத் திருப்பள்ளித் தாமம் பறித்துச் சாத்துவார். (௬) 

புலரும் பொழுதின் முன்னெழுர்து புனித நீரின் மூழ்சிப்போய் 

மலருஞ் செவ்விச் தம்பெருமான் முடிமேல வானீ ராறுமதி 

உலவு மருஙரு முருகுயிர்ச்க ஈகைககும் பதச்தி னுடன்பறிதத 

௮லஇூல மலாகள் வெவ்வேறு திருப்பூய கூடை களிலமைப்பார். (௭) 

கோட்டு மலரு நிலமலருங் குஸிர£ீர் மலருக கொழுஙகொடியின் 

ரோட்டு மலரு மாமலருஞ் சுரு திமலருர் இருவாயிற் 

காட்டு மூறுவ னிலவலரச் கனக வரையிற் பன்னககராண் 

பூட்டு மொருவர் திருமுடிமேற் புனைய லாகு மலர்தெரிந்து (௮) 

கொண்டு வாது தனியிடத்தி னிருர் து கோக்கு கோவைகளும் 

இணடைச சுருக்குர் சாமமூட ணிணைக்கும் வாச மாலைகளுச் 

திண்டிற் கட்டுக கண்ணிகளுக் சாளிற் பிணைச்கும் பிணையல்களு 

நண்டா இிறைச்குர் தொடையல்களுஞ் சமைத்து நுடங்கு நூன்மார்பர் () 

ஆங்கப் பணிக ளானவற்றுச் சமைத்த காலங் களினமைததுச் 

தாகச் கொடுசென் நன்பினொடுஞ் சாத்தி வாய்க்ச வர்ச்சனைகள் 

பாங்கிற் புரிந்து பரிந்துள்ளார் பரமர் பதிகப் பற்றான ioe ge ; 

ஓங்கிச் Ants வஞ்செழு,த்து மோலா காவி னுணர்வினார் (௧௦) 

தள்ளு முறைமை யொழிந்திடவிச் சகுதி யொழுகு மறையவாதாந் 

செள்ளு மறைசண் மூசலான ஞானஞ் செம்பொன் வள்ளத்தில் 

(௫) மானம - மேனமையடைய, (௬) அ௮டைமேல் - தாமரையிலைமீது, அல 

வன - ஈண்டுகள உ.களும - பாயும, (௭) வானறீ£ ஆறு - தகாயகஙகை, முருகு 

உயிர்க்க ஈகைச்கும - மணம சமழுமபடியாக மலரும, (௮) கனக வரையில் - மேரு 

வாகிய விலலில. பனனக நாண் - ஆதிசேடனாகியகாணை, (௯) தாமம, கணணி, பிணை 

யல ௬௯-ம பககம பார்கக அ௮ண்தாது - ௮ண்ணியமகரந்தங்களை, றுடககும - ளை 

யம (௧௧) வள்ளததில - இண்ணததில்,



௨௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

“aro wae Serpe ss வம்மை முூலைப்பா லுடனுண்ட 

பிள்ளை யார்க்கு ஈண்பருமாம் பெருமை யுடையா ரசாயிஞார் . (௧௪) 

௮ன்ன வடி.வு மேனமுமா யறிவா நிருவ ரறியாமன் 
மன்னும் புகலூ ௬ுறைவாரை வர்த்த மான வீச்சுரத்து 

கன்னர் ம௫ழ்ச்ட மனங்கொள்ள காளும் பூசை வழுவாமே 
பன்னும் பெருமை யஞ்செழுத்தும் பயின்றே பணிந்து பரவினார். (௧௨) 

௮ங்க ணமரு திருமூருக ரழகார் புகலிப் பிள்ளையார் 

பொங்கு மணத்தின் முன்செய்ச பூசை யதனாற் புக்கருளிச் 

செங்க ணடலே றுடையவர்தாஞ் சிறர்ச வருளின் பொருஎளிக்க ச் 

தங்கள் பெருமா னடிநீழற் றலையா நிலைமை சார்வுற்ளூர். (௧௩) 

௮சவ மணிர்ச வரையாரசை யருச்டச் தவர்தங் சழனிழற்£ம் 

விரவு புகலூர் முருகனார் மெய்மைச் தொண்டின் நிறம்போற்றிக் 

க ரவி லவர்பால் வருவாசைக் கருத்தி லுருத்.தி கொண்டு 

Wea மன்பர் பசுபதியார் பணிந்த பெருமை பசவுற்றேன் (௧௪) 

ழநகநாயனர்புராண ழறீறிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௧,௦௩௫. 

“ஒர ௦ 

சோழகாட்டிலே, திருப்புகலூரிலே, வேதியர் குலத்திலே வெபத்தி 
அடியா பத்துகளிற ௪ிறகதவராய முருககாயனார் எனபவா ஒருவா இரு 

தார். ௮வர் சாள்தோறும் வைகறை எழுந்து ஸ்நானஞ் செய்து, இருநந்தன 

வனத்துச்குச் சென்று கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ என்டுன்ற 

நால்வசைப்பூககளில் சிவபிரான் இருமுடியில் தரிக்கத்தக்க பூக்களை விதிப் 

படிசொய்துகொண்டுவர்து, தசனியிடத்திலிருர்,த, இண்டை, தாமம், 

சண்ணி, பிணையல் முதலிய மாலைகளைக்சட்டி அத்திருப்பதியிலுள்ள வா 

தீசமானீச்சுரம் என்னு திருக்கோயிலிலே எழுந்தருளியிருக்னெ ற சிவபெரு 

மானுக்குச்சாத்தி, அருச்சனை செய்து, மனமுருகிச் திருவஞ்செழுத்தைச் 
செபித் தஐவந்தார். ௮வர் ௮ங்கனஞ் செய்து கொண்டிருந்து, அம்பிகையின் 

அருளமுதையுண்டு ௮ருட்பாக்களைப் பொழிந்த திருஞானசம்பர்்த சுவாமிக 

ளுக்கு ஈண்பரா௫ுய பெருமையையும் பெற்று, அ௮ப்பிள்ளையார் திருக்கல்யா 

ணத்திலே முன்செய்த சிவபூசாபலச்தால் போய்ச் சிவசுப்பிரமணியனைப் 
பெற்ற சவெபிரான் திருவடி நீழலை ௮டைசர்தார். 
  

(௧௨) புகலிப்பிள்ளையார் - திருரானசமபந்த மூர்ததிசுவாமிகள்,



௦ 6 ௦ 

உருத்திரபசுபதிநாயனார் புசாணம், 
எது (*) வதையை. 

கில.த்.இி னோங்கிய கிவர்செழும் பெரும்புன னீத்த 

மலர்தீ.த டம்பணை வயல்புகு பொன்னிரஈன் னாட்டுக் 

குலத்தி னோங்கிெய_ குறைவிலா நிறைகுடி குழுமித் 

தலத்தின் மேமபடு நலததத பெருந்திருச் தலையூர். (௧) 

வான ளிப்பன மறையவர் வேள்வியின் வளர்தீ 
சேன ளிப்பன ஈற்மலர் செறிசெழுஞ் சோலை 

யான ளிப்பன வஞ்சுகச் தாடுவோர்ச் சவ்வூர் 
தான ஸிப்பன தருமமு நீதியுஞ் சால்பும் (௨) 

அங்கண் மாக ரதனிடை யருமறை வாய்மைத் 

தங்க வேதியர் குலத்தினிற் மோேன்றிய தூயோர் 

செங்கண் மால்விடை யார்செழும் பொன்மலை வல்லி 

பங்க னாடி மைத்திறம் புரிபசு பதியார். (௩) 

ஆய வந்தண ரருமறை யுருத்திரங் கொண்டு 

iw CTO யாமலர்ச் சேவடி வழுத்து 

தூய வன்பொடு தொடர்பினி லிடையருச் சுருதி 

சேய கெஞ்சின ராகியச் சொழிறலை நின்ரூர். (௪) 

கசையில் கம்பலை புள்ளொலி கறட மருஙகு 
பிரச மென்சுரும் பறைக்திடக் கருவரால் பிறழு 

நிரைகெ டககய நீரிடை நெருப்பெழுச் தனைய 

விரைநெ இழ்க்தசெய சமலமென் பொய்சையின் மேவி, (டு) 

தெள்ளு தண்புனல் கழுத்தள வாயிடைச் செறிய 

உள்ளு றப்புக்கு நின்றுகை யுச்சிமேற் குவித்து த 

தள்ளு வெண்டிரைச் கங்கைநீர் ததும்பிய சடையார் 

கொள்ளு மன்பினி ஓருச்திரங் குறிப்பொடு பயின்றார். (௪) 

௮௬ம றைப்பய னாூயெ வுருச்திர மதனை 

வருமு றைப்பெரும் பகலுமெல் லியும்வழு வாமே 
இரும லர்ப்பொகுட் டி.ருந்தவ னனையவர் சலெராள் 

ஒருமை யுய்த்திட வுமையிட ம$ழ்ந்தவ ருவர்சார். (௪) 
ee nee neem tare     cae ret eet அவல 

(௧) பெருமபுனல் சத்தம - காவேரியின பிரவாகம, (௨) வான-மழையை. (ஆன 

அஞ்சு) உகரது ஆவொர்ககு - (பசுவின பஞ்சகவவியசதை) வீருமமி ஆடியருளும பரம 

வெளுக்கு, ஆன அளிபபன - பசுக்கள் ௮க்கவவியககளைச் கொடுகனெ.றன, (௫) கம 

பலை - முழக்கத்தை, கறக்க - சுழல, பிரசமெ௫சுருமபு - தேனையண்ண மிருது 

வான ஆண்வண்டுகள், (௭) எல்லியும - இரவும, திருமலாபொகுட்டு இருந்தவள - 
பிரமனை, இடம - இட்பபக்கம, 

27



2.40 திருத்தோண்டர் புராணம். 

காத லன்பர்த மருக்சவப் பெருமையுங் கலந்த 

வேத மந்திர நியதியின் மிகுதியும் விரும்பி 

ஆதி சாயக ரமராதருள் செய்யமற் றவர்தாச் 

இதி லாகிலைச் செவபுரி யெல்லையிற் சென்றார். (௮) 

நீடு மன்பினி லுருத்திர மோதிய நிலையால் 

ஆடு சேவடி யருகுற வணைந்தன ரவர்க்குப் 

பாடு பெற்ற€ ர௬ருத்திச பசுபதி யாராய 

கூடு சாமமு நிகழ்க்தது குவலயம் போற்ற, (௬) 

அமில்கொண் முக்குடு மிப்படை யார்மருங கருளாஜற் 

பயிலு ௬.ததிர பசுபதி யார்.திறம் பரசி 

யெயிலு டைச்தில்லை யெல்லையி னாளைப்போ வாசாஞ் 

செயலு டைப்புறச் திருத்சொண்டர் இறத தினை மொழிவாம். (௧௦) 

ன டு உருத்திரபசுபதிநாயனர்புசாண முற்றிற்று, 

உ இருவிரு,த்தம் - ௧,௦௪௫ 

—OOneO0— 

dd 

சோழமண்டலத்திலே, இரு,ச் தலை என்னும் ஊரிலே, அர சணாகுலத 
இலே, சிவபிரான் சேவடிககண் இடையருப் பேரன்பு உடையலராகிய பச 

பதி என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். ௮ப்பெரியவர் தாமசைச் தடாகததிந்குச 
சென்று ௮அசோரா,த்திரம் கழுச்சளவு சண்ணீரிலே நின்று சொண்டு, மகா 
உருசதிர மச்.தஇிரத்தை ஒ.இசசின்னாட்கழிக்சத பின்னர் சாமீயாய வரத சஙசர 
னடி சேர்ந்தார் ௮வர் உருச்.இரமர்தொதைச ஒதியபடியால உருச்திாபசுப தி 
நாயனார் என்னுந் திருகாமதமை யுடையவரானார். 

திட 

இருநாவாாப்போவார நாயனார் புராணம், 

பகர்ர் துலகு €ர்போத்றும் பழையவளம் ப தியாகுக் 

இிகழ்ச்தபுனற் சொள்ளிடம்டொன் செழுமணிக டிரைச்சசகசான் 

முகந்து, விருமருங்கு முளரிமலர்ச் கையேற்கும் 

அசன்பணைநீர் நன்னாட்டு மேற்காகாட் டாதலூர். (௧) 

நீந்றலர்பே சொளிகெருங்கு மப்பதியி னிறைகரும்பின் 

சாற்றலைலன் குலைவயலிற் றகட்டுவரா லெழப்பசட்டேர் 
  

(20) அயில கொள் முக்குடுமி படையார்-காரமை பொருக்கியமுததலைச குலாயு 

தீததையுடைய சிலபிரான, (௧) முகந்,து,சர-வாரிககொடுக்க, பணை - வயலகளுடைய, 

(௨) அலைவன குலை - அலையா கினற வலிய நெற்கதிர்ச் குலைகளையுடைய, பகடு ளா ஆறு 

அலம் - எருமைகள் பூட்டிய சாபோகும மா£ககத்தில் கலபபையின, சால் : படை௪ 

சால், ௮லவன - ஈண்டுகள், முருகு உயிரக்கும - தேனைச்சொரியும,
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ஆற்றலவன் கொழுக்சழித்த சால்வழிபோ யசைந்தேறிச் 
சேற்றலவன் கருவுயிர்க்ச முருகுயிர்க்குஞ் செழுங்கமலம். (௨) 

கனைமருவுஞ் சனைபொதளி ஈறுவிசைசூழ் செறிதளிரிற் 

நினகரமண் டலம்வருடுஞ் செழுந்தருவின் குலம்பெருகக் 

சனமருவி யசைந்தலையச் சளிவண்டு புடைசூழப் 

புனன்்மழையோ மதுமழையோ பொழிவொழியா பூஞ்சோலை (௩) 

பாளை விரி மணங்கமழும் பைங்காய்வன் குலை த்தெங்கின் 

ருளதிர மிசைமுட்டித் தடங்கெடங்கி னெழப்பாய்ந்த 
வாளைபுதசை யச்சொரிர்ச பழமிதப்ப வண்பலவி 

னீளமுிர் கனி௫ழிதே னீத்தத்தி லெழுந்துகளும். (௪) 

வயல்வளமுஞ் செயல்படுபைந் துடவையிடை வருவளமும் 

வியலிடமெங் கணுநிறைய மிக்கபெருக் இிருவினவாம் 

புயலடையு மாடங்கள் பொலிவெய்த மலிவுடைத்தா 

யயலிடைவே ஐடி.நெருங்கச் குடி.கெருங்கி யுளதவ்வூர். ' (௫) 

மத்றவ்வூர்ப் புறம்பணையின் வயன்மருங்கு பெருங்குலையிற் 

சுற்றம்விரும் பிய£ழ்மைச் தொழிலுழவர் ளை அவன்றிப் 

பற்றியபைங் கொடிச்சுரைமேற் படர்க்சபழங் கூ. ரையடைப் 

புற்குரம்பைச் இற்றில்பல நிறைந் அளதோர் புலைப்பாடி. (௬) 

கூ ௬ுமெல் லடி.யளகன் குறும்பார்ப்புக் குழுச்சுழலும் 

வார்பயின்முன் றிலினின் ந வள்ளுகிர்காய்த் துள்ளுபறழ் 
காரிரும்பின் சரிசெறிகைக் கருஞ்சிறார் கவர்ந்தோட 

வார்சிறமென் குரைப்படக்கு மரைக்கசைத்த விருப்புமணி. (௪) 

வன்சிறுதோன் மிசையுழத்தி மகவுறக்கு Hyer on gs 
தன்சினைமென் பெடையொடருக்குர் தடங்குழி௫ிப் புதைநீழன் 

(௩) ஈனைமருவும சனைபொதுளி - ௮ருமபுகள் விளககும இளைகள் நெருங்க, இன 

கரன - சூரியன, வருடும - தடவும. தருவினருலம - மரக்கூட்டஙகள். கனம - மேகவங் 

கள, .(௪) தடம சடெங்ளெ - விசாலமாகய குளக்களினினறும, நீத்தததில் - வெள் 

எ.ததில், உகளும - குதிககும, வீளையாடும, (இ) செயல்படு பைந் துடவையிடை. - 

வைத துவளாகசப்படும பசிய தோட்டககளில, (௬) குலையில - செயகரையில், ளை து 

வனறி - சாதியா நகெருகக, குரமபை - குடிசைகளாசவுள்ள, புலைபபாடி - புலைச் 

Gel, (eo) mre. - கூரமையான ஈகச்தோடு கூடிய, ௮ளூன - பெடடைகசோழி 

யின, குறுமபாபபு - சிறுகுஞ்சுகளு, வாரபயிலமுன தில - வார்வலைகள் தொக்கும 

மூ.றறததில், வள் - கூரிய; கெருககய, பறழ் - குட்டிகளை. சரி- காபபு.
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மென்சினைய வஞ்9களும் வி௫ப்பறை தூங் ெமாவும் 

புன் மலைசாய்ப் புனிற்றுமுழைப் புடைத்செங்கு முடைச்செங்கும் (௮) 

செறிவலித்திண் கடைஞர்வினைச் செயல்புரிவை கறையாமச் 
குறியளக்ச வுளைக்குஞ்செற் குடுமிவா ரணச்சேக்கை 

வெறிமலர்ச்தண் இனைக்காஞ்ச விரிரீழன் மருங்கெல்லா 

கெதிகுழற்புன் புலைமகளிர் கெற்குறுபாட் டொலிபரக்கும். (௯) 

புள்ளுந்தண் புனற்கலிக்கும் பொய்சையுடைப் புடையெங்குக் 

தள்ளுந்சா ணடையசையச் தளையவிழ்பூங் குவளைமது 

விள்ளும்பைங குழற்க இிர்நென் மிலைச்சியபுன் புலைச்சியர்சள் 

சள்ளுண்டு களி தூஙகக் சறங்குபறை யுங்கலிக்கும். (௧௦) 

இப்படித்தா கயகடைஞு ரிருப்பின்வரைப் பினின்வாழ்வார் 

மெய்ப்பறிவு சிவன்கழற்கே விளை த்தவுணர் வொடும்வச்சார் 

௮ப்பதியி லூர்ப்புலமை யான் தொழிற் ரூயச்தார் 

ஒப்பிலவர் ஈந்தனு செனவொருவ ர௬ுளசானார். (ss) 

பித் துணர்வு தொடங்கியபின் பிறைக்கண்ணிப் பெருர்சசைபால் 

சிறந்தபெருப காதலினாற் செம்மைபுரி சிந்தையராய் 

மறச்துமய னினைவின் றி வருபிறப்பின் வழிவக்ச 

அ௮றம்புரிசொள் சையராயே யடி. தசொண்டி னெறிகின்றார் (௧௨) 

ஊறரில்விடும் பறைச்துடலை யுணவுரிமை யாச்கொணடு 

சார்பில்வருர் சொழில்செய்வரா சலைகின்றார் தொண்டினாற் 

கூடரிலைய முக்ருடுமிப் படையண்ணல் கோயிறொறும் 

பேரிகையே முதலாய முகச்சருவி பிறவினுக்கும் (௧௩) 

போர்லைத்சோல் விசிவாரென் றினையனவும் புகலுமிசை 

நேர்வைத்த வீணைக்கும் யாமுக்கு நிலைவகையில் 

(௮) பெடை - பெடடைககோழி, குழி? - பானை, விிபறை - வாரால் கடடப 

படட பறைகள, மாவும - மாமரஙுகளும, காய்பபுனிறறும உழை - நாய்கள் குட்டி 

போட்டி ருககும பளளததின (காயபுனிகறு முழை - காயகுடடி.களுள்ள சிறுமுழை 

களின எனினும பொருக்தும,) தெங்கும - தெனனமரககளும, (௯) வைசமையாமம 

குறி௮ளகச விடியற் சாமததின கு,ரிபபைத தெரிவிக்க, வாரணச்சேககை-சேவல்களின 

அயில் இடமாகிய, சாஞ்ி - காஞ்சிமரம, (0) புள்ளும - பட்ிகளும, மிலைசசிய - 

சூடிய, சறக்கு - ஒலிகெ.ற, அடிகனெ௰ (௧௧) பரிவு - அனபு, (௧௨) பினறகண்ணி 

பெருகதசைபால - சிவபிரானிட௫௪.து மறந்தும gud நினைவு இனறி - மறந்தும பிற 

சிறு தெய்வகாளைக சருதாமல, (௪௬) பறை தடைவை - பறையர்க்குரிய மானியம 

(வெட்டியா மானியம,) கூர இலையமுககுடுமிபடை - கூரிய தகட்டுவடிவான (ps 

தீலைச குலசை யேநதிய, (௧௪) கலைவகையில் சேர்வுற்ற தத்திரியும - சுரல்கானவ 
களுக்கு ஏ௦௦ பொருததமாகிய நரமபுகளும,
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சேர்வற்ற தந்இிரியும் தேவர்பிரா னர்ச்சனைசட் 

கார்வத்தினுடன்சோாரோ சனையுமிவை யளிச்தள்ளார். 

இவ் வகையாற் றந்தொழிலி னியன்றவெலா மெவ்விடத்துஞ் 
செய்வனவுங் கோயில்களிற் திருவாயில் புறகின்.று 

மெய்விரவு பேரன்பு மிகு தியினா லாடுதலும் 

அவ்வியல்பில் பாடுதலு மாய்நிகழ்வா ரர்நாளில். 

இருப்புன்கூர்ச் வெலோசன் சேவடிசண் மிகநினைந்து 

விருப்பினொடுக் சம்பணிகள் வேண்டுவன செய்வதற்சே 

அருச்தியினா லொருப்பட்டங் காதலூர் தனினின்றும் 

வருத்தமுறுங் சாசலினால் வந்தவ்வூர் மருங்கணைக்தார். 

சேறு மிசைபாடி.த் இரு த்தொண்டர் திருவாயி 

னேசேகும் பிடவேண்டு மெனகினைந்தார்ச் கதுதேர்வார் 

சாசேறு மெயிற்புன்் கூர்க் கண்ணுதலார் திருமுன்பு 

போசேற்றை விலங்கவருள் புரிர்தருளிப் புலப்படுத்தார். 

சவலோச மூடையவர்தச் திருவாயின் முன்னின்று 

பவலோகங் கடப்பவர்,தம் பணிவிட்டுப் பணிர்செழுந்து 

சுவலோடு வாரலையப் போவார்பின் பொருசூழல் 

௮வலோ0 மடுத்ததகண் டாதரித்துச் குளஈ்தொட்டார். 

வடங்கொண்ட பொன்னிதழி மணிமூடியார் இருவருளாற் 
இடஙகொண்ட குளத்தளவு சமைத்ததற்பின் நம்பெருமான் 

இடங்கொண்ட கோயில்புறம் வலங்கொண்டு பணிந்தெழுந்து 

ஈட௩கொண்டு விடைகொண்டு சம்பதியி னண்ணிஞார் 

இத்தன்மை மீசர்மகழ் பதிபலவுஞ் சென் நிறைஞ்ச 

மெய்த்ததிருச் சொண்டுசெய்து விசவுவார் மிக்கெழுந்த 

சிச்சமொ்் திரு த்தில்லைச் இருமன்று சென்றிறைஞ்ச 

உய்த்தபெருங் காதலுணர் லொழியாது வர்துஇப்ப. 

அன்றிரவு கண்டுயிலார் புலர்ரததற்பி னங்கெய்த 

ஒன் றியணை தருதன்மை யுறுகுலத்தோ டிசைவில்லை 

௨௧௩ 

(௪௪) 

(௧6) 

(௪௪) 

(௧௭) 

(5௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

  

(௧௬) அருத்தியினால - ௮னபினால, வருததமுறும - (தரிசனவ இடைக்குமோ 

எனனும) வருதததைைக்கொகககும. (௧௭) அதுகேர்வார் - ௮க்கனமே இருவருள் 

செய்வாராய், காரஏறும எயில் - மேகங்கள் தவழும மதில்களையுடைய, ஏற்றை - 
இடபதேவரை. (௧௮) சுவலோடு வா அலைய -- மு.து9ல் வாததியங்களைக கடடுதற 

குரியவாரகள் அலையும்படி வல - பள்ளம, ஈறுகுளம, குளம தொடடா-குளமாக 

வெட்டிஞார்.



௨௧௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யென்றி2வு மெம்பெருமா னேவலெனப் போக்கொழிவா 

ஈன்றுமெழுங் காதன்மிக சாளைப்போ வேனென்பார். 

காசைப்போ வேனென்று சாள்கள்செலத் தரியாது 

பூளைப்பூ, வாம்பிறவிப் பிணிப்பொழியப் போவாராய்ப் 

பாளைப்பூங் கமுருடுத்த பழம்பதியி னின்றும்போய் 

லமாளைப்போச் செழும்பழனஞ் குழ்.இில்லை மருங்கணைவார். 

செல்கின்ற போழ்தர்தச் திருவெல்லை பணிர்தெழுந்து 

பல்குஞ்செர் தீவளர்க்ச பயில்வேளவி யெழும்புகையு 

மல்குபெருங் இடையோ மடங்கணெருங் இனெவுங்கண் 

டல்குக்தங் குலநினைச்சே யஞ்சியணைர் இலர்நின்றார் 

நின்றவரங் கெய்தரிய பெருமையினை நினைப்பார்முன் 

சென்றிவையுங் சடச் தூர்கு ழெயிற்றிருவா யிலைப்புக்கார் 

குன்றனைய மாளிசைக டொறுங்குலவும் வேதிகைக 

ளொன் றியம வாயிரமங் குளவென்பா ராகுஇகள் 

இப்பரிசா யிருக்கவெனக் கெய்சலரி தென் றஞ்சி 

யப்பதியின் மதிற்புறத்தினாராச பெருஙகாத 

லொப்பரிதாய் வளர்ச்தோஙக வுள்ளுருகிக் சைதொழுசே 

செப்பரிய திருவெல்லை வலஙகொண்டு செல்கஇன்ளூர். 

இல்வண்ண மிரவுபகல் வலஞ்செய்தங் செய்தரிய 

வவ்வண்ண நினைந்சழிர் 2 வடி ச்தொண்ட ரயர்வெய்தி 

மைலண்ணச் தஇிருமிடற்றார் மன்றினடங் கும்பிடுவ 

செல்வண்ண மெனநினைர்சே யேசறவி ஜொடுந்துயில்லார் 

இன்னறரு மிழிபிறவி யி*௫ சடையென் றேதுயில்லா 

சந்நிலைமை யம்பலச்து ளாவொ ரறிர்தருளி 

மன்னுதிருச் சொண்டாவர் வருத்சமெலாச் தீர்ப்பதற்கு 

முன்னணைக்து சனவின்கண் முறுவலொடு மருள்செய்வார் 

இப்பிறவி போய்நீங்க வெரியினிடை நீஞூழ்கி 

மூப்புரிநான் மார்பருடன் முன்னணைலா யெனமொழிக் 

தப்பரிசே இில்லைவா ழக்தணர்ச்கு மெரியமைக்க 

மெய்ப்பொருளா ஞூருளி யம்பல,த்தே மேவினார். 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௨) பூளை பூவாம - சிறு பூளைப் பூவைபபோல (கொயதாய ஒழியும், re 

மையையுடைய.) பழனம - வயலசள், (௨௩) மலக பெரும இடை ஒதும - மிகுகத 

பெரிய பிராமணச சிறுவாகள் சே.தாத்தியயனஞ் செய்யும. (இடை - வேதவொலி,) 
(௨௬) ஏசறவ்னொடு - துகசத்தோடு, (௨௮) முப்புரி நூனமாபருடன - ௮ச்தணா 

களுடன்.



திருநாளைப்போவார்காயனார் புராணம். 

தம்பெருமான் பணிசேட்ட சவமறையோ ரெல்லாரு 

மம்பலவர் இருவாயின் முன்பச்ச முடனீண்டி. 

யெம்பெருமா னருள்செய்த பணிசெய்வோ மென்றேகிச் 

தம்பரிவு பெருகவருந் திருத்தொண்டர் பாற்சார்கதார் 

8யசே யம்பலவ ரருளாலிப் பொழு தணைர்சோம் 

வெய்யவழ லமைததமக்குத் தரவேண்டி யெனவிளம்ப 

கையுமன ச் திருத்தொண்டர் கானுய்ர்ேச னெனச்தொழுதார் 

தெய்வமறை முனிவர்களும் தீயமைத்த படிமொழிநஆ்தார். 

மறையவர்சண் மொழிததற்பின் ழென்றிசையின் மதிற்புறததப் 

பிறையுரிஞ்சுக் இருவாயின் முன்னாசப் பிஞ்ஞகர்,௪ 

நிறையருளான் மறையவர்க ணெருப்பமைத்த குழியெய்தி 

யிறையவர்தாண் மனங்கொண்டே யெரிசூழ வலங்கொண்டார் 

கைதொழுது நடமாடு சழலுன்னி யழல்புக்கா 

செய்தியவப் பொழுதின்சண் ணெரியின்க ணிம்மாயப் 

பொய்சதகையு முருவொழிச்துப் புண்ணியமா முனிவடிவாய் 

மெய்திசழ்வெண் ஹூல்விளங்க வேணிமுடி கொண்டெழுகதார். 

செர்தீமே லெழும்பொழுது செம்மலர்மேல் வர்செழுக்த 

வந் சணன்போத் ரோன்றினா சர்தரதுர் துபிகாதம் 

வர்செழுந்த இருவிசும்பில் வானவர்சண் மஒழ்ந்தார்த் தப் 

பைந்துணர்மர் தாரததின் பனிமலர்மா ரிகள்பொழிக்தார். 

இருவுடைய தில்லைவா ழந்தணர்கள் சைதொழுதார் 

பசவரிய சொண்டர்களும் பணிர் துமனங் களிபயின்ரு 

சருமறைகூழ் திருமன் றி லாடுகின் ற கழல்வணங்க 

வருகின்றார் இருசாளைப் போவாரா மறைமுூனிவர். 

தில்லைவா ழக்தணரு முடன்செல்லச் சென்றெய் இச் 

கொல்லைமான் மறிக்கரச்சார் கோபுரத்சைச் தொழுதிறைஞ்ச 

யொல்லைபோ யுள்புகுக்சா ர௬ுலகுய்ய நடமாடு 

மெல்லையினை ச் தலைப்பட்டார் யாவர்களுங் சண்டிலரால், 

௮ந்தணர்க எதிசயித்தா சருமுனிவர் துதிசெய்தார் 

வர்தணைந்த இருச்தொண்டர் தம்மைவினை மாசறுத்தச் 

Seber gst மரைபுரைபும் துணையடிக டொழுதிருச்ச 

வர். தமிலா வானர்சப் பெருங்கூத்ச சருள்புரிர்தார். 

௨௧௫ 

(௨௧) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௨௫) 

(௩௬) 

(mz) பிறை உரிஞ்சும - சந்திரன தவழும, (௬௨) வேணி - சடை, (mm) a8 5 

ணனயபோல் - பிரமளைபபோல, பைந்துணர் மஈதாரசுதின - பசிய பூலகொத.துககளை 

யுடைய கறபகததருவின, (௬௫) ஒலலை - விரைவில, (௬௬) காமரைபுரையம-தாமரை 

மலாபோனத



௨௧௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாசுடம்பு விடசத்தீயின் மஞ்சனஞ்செய் சருளியெழுக் 

சாசன்மறை முனியாகி யம்பலவர் தாளடைத்தார் 

தேசுடைய கழல்வாழ்தஇ,த இருக்குறிப்புத் சொண்டர்வினைப் 

பாசமற முயன்றவர்செய் திருத்தொண்டின் பரிசுரைப்பாம். (௩௭௪) 

திநநாளைப்போவார் நாயனுர்புசாண மற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧,௦௮௨. 

டத 

சோழடீண்டலத்திலே, மேற்காகாட்டிலே, ஆசலூரிலே, பறையர் 
குலத்திலே சிவபெருமானையன்றிப் பிறதெய்வங்களைக் சனவிலுங கர 
தாசவரும், ஊரார் விடுத்த மானியகில,த்தின் விளைவால் சீவித்துத் தங்குலச் 
தொழிலைச்செய்து வருபவரும் ஆய ஈர் சனார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார் 
௮வர் வாலயங்கடோறும் பேறிகைமுசலிய வாத்தியஙகளுக்குத் தோலும் 
வாரும், வீணைக்கும் யாழுக்கும் நரம்பும், அருச்சனைச்குக் கோசரோசனையுங 
கொடுத்தும், திருக்கோயில்களின் வாயிற்புறத்திலே நின்றுகொண்டு ௮ன 
லிடைப்பட்டமெழுகுபோல மனங்கிந்துருத) தொடுமணற்கேணிபோல் 
சண்களினின்றுங் கண்ணீர்சொரிய அனசசச்கூத்தாடியம், பாடியும்வந்தார் 
ஒருநாள் அவர் திருப்புன்கூர்ச் சவலோககாதனைச் தரிசித்த, அங்கே இருப் 
பணிசெய்ய விருமபி, ஆதனூரினின்றும் அவவூரையடைகு, தஇிருக்சோ 
யில் வாயிலிலே நின்றுகொண்டு, சிவலிகசப்பெருமானை நேரே தரிசிக்க 
நினைச்ச, பத் திவலையிற் படுவோரும் தக்இிருமுன்பிருச்கின் உ இடபேதவரை 
விலகும்படி இருவருள்செய்*, தரிசனக்தர்தருளினார். அடியவர் பெரு 
மான் அன்புடன் பணிந்து எழுந்துபோம்போது, ௮ங்கே ஒருபள்ளததைக 
சண்டு, குளமாகவெட்டி ஆதனூர்ச்குத் இரும்பினார். ௮ப்பெரியவர் இப் 
படியே பல திருப்பதிகளுக்குச் சென்று பல தஇிருச்தொண்டு செய்து 
வந்தார். வருஙகாலத்தில் ஒருநாள் அவருக்குச் சிதம்பரதரிசனஞ் செய்ய 
வேண்டுமென்னும் பேராசை உண்டாயிற்று, ௮ன்றிரவுமுழுதுங கண் துயி 
லாதவராய்ப் பொழுதுவிடிந்தபின் !* தில்லையம்ப திக்குப்போனால திருக் 
கோயிலுள்ளேசெல்லுக் தகுதி என்குலத்துக்கு இல்லையே” என்று வருதி, 
“இதவும் எம்பெருமான் இருவருளே”' என்று சொல்லிப்போகா தொழிக் 
தார். பின்னும் உண்டாகும் அசைமிகு இயினால் !*நாளைக்குப்போவேன் 
நசாளைச்குப்போவேன்””? என்று சொல்லிக்கொணடு பலமாட்கள் கழித்தார். 
அதனால் ௮வர் திருமாளைப்போவார் என்னும் இருகாமச்சைப் பெற்றார். 

ஒருகாள் திருநாளைப்போவார் இல்லையைச் தரிசிக்சவேண்டும் என்று 
உறு திகொண்டு தம் ஊரினின்றும்போய்ச் சிதம்பரத்தின் திருவெல்லையை 
யடைந்தார். அடைந்து இருமதில்வாயிலிலே நுழைந்த, ௮௩ ௮்சணர் 
கள் யாகசாலைகளையும், வேதாத்தியயனஞ் செய்யும் மடஙகளையுங்கண்டு 
அஞ்சி உள்ளேபுகாமல் அ௮த்திருவெல்லையை வலஞ்செய்வாசாயினார். இவ் 
வண்ணம் இரவும்பகலும் வலஞ்செய்துகொண்டு, தாம் உள்ளே நுழையக் 
கூடாத தன்மையைக்கருஇத் துக்கித்துத் துயருறும் தொண்டர்பிரான் 
“நடசாஜப்பெருமான் திருடன த்தைச் சரிசப்பது எப்படி? இவ்விழிபிறவி 
தடையாய் இருக்கின்றதே'' என்று நினைத்து; மனநொர்.து இத்த 
தார். நடசாஜவள்ளல் அன்பர் வருச்சமெல்லாச் தீர்ப்ப, அவருக்குச் சொப்ப



திருக்குறிப்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௨௧௭ 

ன.த்திலே தோன்றி “ரீ இந்சீசப்பிறப்பொழிய கெருப்பிலேமூழ்9, வேதி 
யர்சளோடும் tog சபைமுன்னணைவாய்”? என்று திருவாய்மலர்ர்து, இல்லை 
வாழக்தணர்களுச்குஞ் சொப்பன த்திலே தோன்றி, ஈஈதனார்பொருட்டு ௮ச் ' 
கனி வளர்ச்கும்படி அஞ்ஞாபித்து ௮ம்பலமடைக்தார். ௮ந்சணர் பெரு 
மான்கள் விழித்து எழுந்து ஆலயத்திலே ஒருங்குசேர்ந்து *ஈம்பெருமான் 
அருள்செய்த பணியைச் செய்வோம்”? என்றுசொல்லிச் இதிருகாளைப்போவா 
ரிடஞ்சென்று “Bur! ஏவாஞ்ஞைபடி நும்பொருட்டு கெருப்புவளர்க்ச 
வக்தோம்'' என்ன; சாளைப்போவார் நான் உய்ந்தேன் உய்ந்தேன்”! என்,று 
தொழுதார். பின்பு ௮ச்சணர்கள் சென்மதிற்புறத்திலே, திருவாயிலுக்கு 
முன்னே ஒர்குழியிலே தஇவளர்தது சக்சனாருக்குத் தெரிவித்தார்கள். நாய 
னார் அவ்வச்இனிக்குழியை அடைந்து, கைகூப்பி அம்பலவாணன் குஞ்சித 
பாதச்தைச் தியானிததுச்கொண்டு, அ௮க்குழியை வலம்வர்து, ௮ச்சினியிலே 
மூழுகஇனார். மூழுகய புனிதர் நீசதேகச்சையொழித் து, புண்ணியமுனி 
வடிவாய்ப் பூனூல் சடைமுடிகளோடும் எழுக்சார் அதுகண்டு அமசர் 
அ௮லர்மாரி சொரிக்தார்கள் ) அங்கிருக்க அர்சணாகள் சைகூப்பிச் தொழு 
தார்கள்; மற்றைய பவெனடியார்கள் மகிழ்வெய்தினார்கள் திருராளைப் 
போவார் இல்லைமூவாயிரவர் மு சலியோருடனசென்று திருக்கோபுசத்தைக் 
சண்டு பணிந்து எழுர்து, பொன்னமபலசசை அ௮அடைநசா அடைந்ததும் 
அங்கரு$த மறையவர்களும்,மற்றையவாகறா ம அவரைக்காணாமல் ௮தசயித் 
௮,ச் அ.திசெய்தார்கள் மலைக்ம்ா!। பெற்ற மாதேவர் தஇருகாளைப் 
போலார் நாயனாருககுத் தமது திுவடியைக கொடுததருளிஞர். 

டன்ட0௦ப 

திருக்கு இிப்புத்தொண்ட மாயனாா்பு ராணம் 
ஹ் (3) அடைபட 

ஏயு மாறுபல் லுயிர்களுக் கெல்லையில் கருணைத் 

தாய னாடனி யாயின தலைவரைச் சழுவ 

வாய நான்மறை போற்றநின் ருக்தவும் புரியச் 

தூய மாதவஞ் செய்தது தசொண்டைகன் ஸனாடு. (௧) 

நன்மை நீடிய நடுகிலை யொழுக்கத்து suis 

தன்மை மேவிய தலைமைசால் பெருங்குடி. தழைப்ப 

வன்மை யோக்கெயில் வளஎம்பதி பயின்றது வரம்பின் 

ஜளொன்மை மேன்மையி னிகழ்பெருர் சொண்டைரன் னாடு, (௨) 

ஈற்றி றம்புரி பழையலூர்ச் று ச்சொண்டர் cena 

இற்ற போதம் முயிரையும் வணிகளுக் கொருகாத் 

சொற்ற மெய்மையுர் தூக்கயச் சொல்லையே காக்கப் 

பெற்ற ழேன்மையி னிகழ்ந்தது பெருர்தொண்டை நாடு, (௩) 
  

(௪) ஏயுமாறு - பக்குவத்திற் சைய, ‘guy - (96 30097 667) தராயும, (2) 

வனமை ஓங்கு எயில் - வலிமை மிகுச்ச மதிலால் சூழபபட்ட, (௧) ஈனவ - குறமம், 

28



௨௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆணை யாமென நீறுகண் ட்டிச்சே7 னென்னுஞ் 

சேணு லாவுசர்ச் சோனார் இருமலை காட்டு 
வாணி லாவுபூண் வயவர்கண் மைததுனக் கேண்மை 
பேண நீடிய முறையது பெருந்தொண்டை நாடு, (௪) 

கறைவி எங்யெ கண்டர்பாற் சாதல்செய் முறைமை 
கிறைபு நிர் திட நேரிழை யறம்புரிச் ததனாற் 

பிறையு ரிஞ்செயிற் ப.திபயில் பெருக சொண்டை சாட்டு 

முறைமை யாமென வுலஒனின் மிகுமொழி யுடைத்தால். (6) 

தாவில் செம்மணி யருவியா நிழிவன சாரல் 
பூவில் வண்டினம் பு. தற வருக்துவ புறவம் 

வாவி நீள்கயல் வரம்பிற வுகைப்பன மருத 
நீவி நித்திலம் பச,ததிய ர௬ுணக்குவ கெய்தல், (௪௬) 

குறவர் பன்மணி யரித் திசை விதைப்பன குறிஞ்சி 

| கறவை யாணினா மானுடன் பயில்வன கானம் 

பறவை தாமரை யிருந்இிற வருந்துவ பழனஞ் 

சுறவ முண்மருப் பணங்சயர் வனகழிச் சூழல், (er) 

கொண்டல் வானததின் மணிசொரி வனகுல வரைப்பாத் 

ண்டு ணர்க்கொன்றை பொன்சொரி வனதள வயற்பால் 

௨ண்டன் மே.த்.தரீர் மண்டுகால் சொரிவன வயற்பாற் 

கண்டன் முன்றுறைச் கரிசொரி வனகலங் சடற்பால், (௮) 

தேனி றைக்சசெர் இனையிடி தருமலைச் தூர் 

பானி றைந்தபுற் பசதகன முல்லைநீள் பாடி 

(௪) ஆணை ஆம என - செவபெருமான அ௮ருளவடிகம எனறு, சேண் உலாவு - 
    

கெடுக தூரம பரவிய, வாள் நிலாவு பூண் - ஒளிவீசும் ஆபரணங்களை ச் தரி.த்.த., வயவர் 

கள் - படைவீரர்கள் கேண்மை - உரிமை, சமபநக்தம், (௫) சேரிழை - seroma 

பமமையா பிழை உரிஞ்சு - சகதிரன் தவழும, (௬) தாவில் - குறம௰மிலலாத, புற 

வம் - முலலை நிலவ்களில, கறவு - தேனை, வரமபு இற உகைப்பன - வயல வரம்புகள் 

இற்றுப்போகுமபடி. பாய்கின்றன. நீவி - கழுவி, நிததிலம - ர.த_துக்கள். உணக்குவ- 

உலர். த,சபபடுகின்றன. (எ) கானம - முல்லை நிலககளில, ஆனிரை - பசுக்கூட்டக் 

கள், பழனம - வயலகளில். இற அருக்.துவ - இருல் மீனகளை யண்ணெ.றன, ச.றவ 

முள் மருப்பு ௮ணக்கு அ௮யர்வன . சுறு மீன் முட் கொமபுகளை தெய்வத்தின அடை 

யாளமாக வைதழுச திருவிழாக கொண்டாடப படுசெறன. (௮) பொன - பொன 

போதும பூக்களை, தளவுஅயல்பால் - முல்லை நிலத்தின் ௮௬ல், வண்டல்-மகளிர்கள் 

விளையாட்டி௰ ந்திய, கலம - மரக்கலங்கள், கண்டல் - தாழைகளையுடைய ; (நீர் 

முள்ளிக்கும் பெயர்,) கரி சொரிதலாவ.து - பிறஇவுகளிலுள்ள யானைகளை மரக்கலவ் 
களில் ஏற்றிக்கொண்டு வக்து இறக்குதல். (௯) முல்லை நீள்பாடி. - முல்லை hosp 

லிருக்னெ.௦ சீண்ட இடையர்பாடி.கள், புல்பதத் தன-புல்லரிசியன்ன தைத யடையள, 

மேலையைப்பு இடவ்கள் - கடல் சராபாயெ கெய்தனிலச் தூர்கள்,



திருக்குறிப்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். 

தூகெ லன்னயகெய் கன்னலின் சனியசண் டுறையூர் 
மீனி றைந்தபே ௬ணவின வேலைவைப் பிடங்கள். 

குழல்செய் வண்டினம் குறிஞ்சியாழ் மு.ரல்வன கு நிஞ்சி 
Gye கார்கொள முல்லைகண் முசைப்பன முல்லை 

மழலை மென்டிளி மரு,சமர் சேச்சைய மருத 

சிழல்செய் கைசைசுழ் நெய்தல் கழியன மெய்தல், 

மல்கு மப்பெரு நிலங்களில் வரைபுணர் குறிஞ்? 

யெல்லை யெங்கணு மிறவுள பேனனமுன் விளைக்கும் 
பல்பெ ரும்புனம் பயில்வன படர்சிறைச் தோகை 

சொல்லு மப்புனங் சாப்பவுஞ் சுரிகுழற் ரோகை. 

அங்கண் வான்மிசை யரம்பையர் கருங்குழற் சுரும்பு 

பொங்கு பூண்மூலைச் சொடிச்சியர் குழன்மூழ்பப் போகாச் 
செங்கண் மால்விடை யார்திருச் காளத்தி யென்னு 

மங்குல் சூழ்வரை நிலவிய வாழ்வினான் மல்கும். 

பேறு வேறுசு ழமிமையவ ரரம்பையர் பிறரது 
மாறில் வேடரு மாதரு மாகவே வணங்கும் 

ஆள குழ்சடை யண்ணலார் திருவிடைச் சுசமுங் 
கூறு மேன்மையின் மிக்ச தர் சாட்டுவண் குறிஞ்சி, 

௮ம்பொன் வார்குழற் கொடிச்செய ௬டன ச மகளிர் 

வம்பு லாமலர்ச் terug தாடுரீள் வரைப்பின் 

உம்பர் நாயகர் இருக்கழுக் குன்றமு முடைத்தாற் 

சொம்பர் வண்டுகுழ் குறிஞ்சிசெய் தவங்குழை யுளதோ. 

கோல முல்லையுங் குறிஞ்சியு மடுத்தரில் லிடங்க 
ணீல வாட்படை நீலிகோட் டங்களு நிசந்து 

கால வேனிலிற் கடும்பகற் பொழுஇினைப் பற்றிப் 
பாலை யுஞ்சொல லாவன வுளபசன் முசம்பு 

௨௧௯ 

(௧) 

(௧0) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(sa) 

(௧௪) 

(௧௫) 
  

(2) குதிஞ்சியாழ் முரல்வன - குறிஞ்சியாழிசையைப் பாடுகின் றன, முல்லை முழவ 

கார்சொள - முல்லை நிலத்தில் முூழவப்பையென மேகவ்கள் ஒலிச்ச, மருசமர் சேக் 
கைய-மருத வீருக்ஷவ்களில் துயிலிடக்களையடையன. கைதை-தாழை. (௧௧) புணர் - 

சார்ந்த, இறவுளா - வேடர்கள், ஏனல் - நினை, (௧௨) சுரும்பு - வண்டுகள், கொடிச் 

Gui - குறப்பெண்கள். போகா - (வாசனை அ$ிகமாச இருச்சன்றமையால்) ரீக்காத. 

(௧௪) அரமகளிர் - தெய்வப்பெண்கள். வம்பு உலா - மணங்கமழும். கொமபர் - 

கொம்புகளிடத்தில், (௧௫) ரீலி - த.ற்கை, பரல் முரம்பு - பருக்கைச் கற்களையடைய 

லமேட்டு நிலங்கள்,



௨௨௦ திருத்ததாண்டர் புராணம். 

சொல்லு மெல்லையின் புறச்தன அணர்ச்சுரும் பலைக்கும் 

பல்பெ ரும்புனற் சானியா றிடையிடை பரந்து 
கொல்லை மெல்லிணர்ச் குருர்தின்மேற் படர்ர்தபூம் பரதர் 
மூல்லை மென்புதன் மூயலுகைச் சடங்குநீண் முல்லை. 

பிளவு சகொண்டதண் மதி;ுதற் பேதைய செயிற்றைச் 

சளவு கொண்டது தளவெனக் களவலர் தூற்றும் 

அளவு சண்டவர் குழனிறங் கனியுமச் சளவைச் 
தளவு சண்டெதிர் நிரிட்பன தமச்குமுண் டென்று. 

மங்கை யர்க்குவாள் விழியிணை தோற்றமான் குலஙகள 

எங்கு மற்றவ ரிடைக்கிடை மலர்ச்கொடி யெங்கும் 
௮ங்கண் முல்லையின் றெய்வமென் நருந்தமி முரைக்குஞ் 

'செங்கண் மாறொழுஞ் சவன் ம௫ழ் இருமுல்லை வாயில் 
நீற சேர்திரு மேனியர் கிலா,ச்இிசழ் முடிமேன் 

மாறில் சஙகைதான் வாச்குமஞ் சனர்தர வணைர்தே 

jo நீர்தரு மொளிமலர்ச் சலிசைமா சசனா 
வேறு தன்பெரு வைப்பென விளங்குமா முல்லை. 

வாச மென்மலர் மல்கிய முல்லைசுழ் மருதம் 

வீசு தெண்டிரை ஈஇபல மிகச்குயர்ர் தோடிப் 

பாச டைத்தடச் தாமரைப் பழனங்சண் மருங்கும் 

பூசல் வன்கரைச் குளஙகளு மேரியும் புகுவ, 

தங்க மாதவன் சுரபியின் றிருமுலை சொரிபால் 
பொங்கு தீர்த்தமாய் ஈநஇிமால் வரைமிசைப் போர்சே 

யங்க ணித்திலஞ் சர்சன மஏலொடு மணிகள் 

பங்க யதகட நிறைப்பவர் இிழிவது பாலி, 

பிள்ளை தைவரப் பெருகுபால் சொரிமுலைச் தாய்போல் 

மள்ளர் வேனிலின் மணற்றிடர் பிசைர் துகை வருட 

வெள்ள நீரிரு மருங்குகால் வழிமிதர தேறிப் 
பள்ள நீள்வயற் பருமடை யுடைப்பது பாலி, 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(௨௨) 
    

(௧௬) சொல்லும - முனகூறிய குறிஞ்சி நிலச்சின. ணர் - பூக்கொத்_துஃகளை, 
இணா - துளிகளையடைய, உகைத்று-ஐட்டி, (௧௭) எயிற்பை-ப்களின் வனப்பை, 

சளவு * முல்லையருமபுகள், களவு - களாச்செடிகள், (௪௮) இடைக்கு இடை - 

இடைகளுக்குத் தோற்ற, (௧௯) கலிகை மாரகரை-திருவமல என்லுர் திரு, தலத்தை, 

(20) பாசடை. - பசசிலைகள் தக்கும, பூசல் - (இலைகள்) ஒலிக்னெற, (௨௧) துக்க 

மா.தவன சுரபியின - வட்டமுனிவருடைய காமதேனுவீன், (௨௨) தைவர - தடவ, 

மணலதிடர் பிசைந்து கைவருட - மணல் மேடுகளைக் கையால்தோண்டி, மணல்களை 

வாரி ஊற்றுண்டாக்க.



திருக்குறிப்புத்தோண்ட்நாயனார் புராணம். 

அனைய வாடிய ஈதிபரச் தசன்பணை மருங்கிற் 

கனைகெ டும்புன னிறைரததிண் சசைப்பெருக் குளங்கள் 

புனையி ருங்கடி. மதகுவாய் இறக்இிடப் புறம்போய் 

வினைஞ சார்ப்பொலி யெடுப்பநீர் வழங்குவ வியன் கால், 

மாறில் வண்பகட் டேர்பல நெருங்டெ. வயல்கள் 
சேறு செய்பவர் செர்கெலின் வெண்முளை செறி 
நாறு வார்ப்பவர் பறிப்பவர் நடுபவ ரான 
வேழ பல்வினை யுடைப்பெருங் சம்பலை மிகுமால், 

வரும்பு னற்பெரும் கால்களை மறித்திட வாளை 
பெருங்கு லைப்பட விலங்குவ,பிறங்குநீர்ப் பழன 

நெருங்கு சேற்குல முயர்த். துவ நீள்கரைப் படுததச், 

சுருங்கை நீர்வழச் கறுப்பன பருவராற் றொரு. 

தளைதத டம்பணை யெழுர்சசெர் தாமலரத் தவிரன் 

இளை 2,௪ சூல்வளை சண்படுப் பனவிடை யெங்கும் 
விளைச,ச பாசொளி விளங்குநீள் விசும்பிடை பூர்சோள் 
வளைச்ச மாமதி போன்றுள மருதநீள் வைப்பு. 

ஓங்கு செர்நெலின் புடையன வுயர்சழைச் கரும்பு 
பூங்க ரும்பயன் மிடைவன பூகமப் பூகப் 

பாங்கு நீள்குலைத் தெங்குபைங் சதலிவண் பலவு 

தூங்கு இீங்கனிச் சூதநீள் வேலிய சோலை, 

நீடு சண்பணை புடுத்தநீண் மருங்கெ நெல்லின் 

கூடு துன்றிய விருச்சைய விருந்தெதிர் கொள்ளும் 
பீடு தங்கெ பெருங்குடி. மனையறம் பிறங்கு 
மாட மோங்கிெய மறுகன மல்லன்மூ தூர்கள், 

தொல்லை நான்மறை முதற்பெரும் கலையொலி துவன்றி 
இல்ல நம்புரிச் காகு.தி வேள்வியி லெழுர்த 

மல்கு தண்புகசை மழைதரு முஒற்குலம் பாப்புஞ் 

செல்வ மோங்கிய திருமறை யவர்செழும் பதிகள். 

22.4 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 
  

(௨௩) விளைஞர் - உழவர்கள் - (௨௪) கம்பலை-,தரவாரம, (௨௫) வாளைம௰ித்திட- 

வாளைமீனகள் ௮ணைபோலக குறுககட்டுத் தடுகக, குலை - கரை, சருங்கை நீர்வழக்கு- 
மதகுகளினினறுஞ் சலமவரும் வழக்கசதை, (சுருங்கை - நீ£வரும சிறுவழி.) (௨௬) 

தளை தடமபணை - வரமபுகளையடைய பெரிய வயல்களில், தவிசில - பீடததில், வளை - 

சங்குகள், (௨௭) கழைக் சருமபு - உயர்ந்தசரும்பு. பூகம - கமுகமரக்கள், மிடை 

வள - நெருங்யெள்ளன. கதலி - வாழைமரங்களும், சூதம் - மாமரங்களும், (௨௮ 

கெல்லின் கூடு துன்றிய இருக்கைய - நெற்கூகேள் கெருவ்யெ வீடுகளையடையன. 
பீடு - பெருமை, ம.றுகன - தெருக்களையடையன, மலலல் - வளமைபொரருக்கிய,



௨௨௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தீ௮ நீங்டெத் இச்சலி யாமவு ணற்கு 
காதர் தாமருள் புரிச், ஈல்வினைப் பயன்செய் 

மாதர் தோன்றிய மரபுடை மறையவர் வல்லம் 

பூதி சாதனம் போற்றிய பொற்பினால் விளக்கும். 

௮ருவி சர் சசெம் மணிகளும் புறவிலாய் மலரும் 
பருவி யோடைச ணிறைந்திழி பாலியின் கரையின் 
மருவு கங்சைவாழ் சடையவர் மஇழ்ந்தமாத் பேராம் 

_ பொருவில் கோயிலுஞ் சூழ்க ததப் பூம்பணை மருசம். 

விரும்பு மேன்மையென் பசர்வது விறிதிசை ஈதிசள் 

௮ருங்க ரைப்பயில் சிவாலய மனேகழு மணைந்து 

பருங்கை யானையை யுரிச்.சவ ரிருஈ தவப் பாசூர் 

மருங்கு சூழ்தவம் புரிக்தசன் ரோமற்ற மருசம். 

பூம ரும்புனல் வயற்களம் பாடிய பொருகர் 

தாம ருங்கிளை யுடன்றட மென்மலர் மிலைந்து 

மாமீ ருங்குகண் ணீழலின் மருதயாழ் முரலுங் 

காமர் சண்பணைப் பு.ஐ,ச,௪.து கருங்கழி செய்தல், 

தூய வெண்டுறைப் பரதவர் கொடுப்பன வலைகள் 

சேய நீள்விழிப் பசத்தியர் தொடுப்பன செருந்தி 

யாய பேரளச் தளவர்க எளப்பன வுட்பு 

சாயன் மெல்லிடை யளத்திய ரளப்பன தரளம். 

கொடுவி னைச்சொழி ஐளையர்கள் கொடுப்பன கொழுமீன் 
படும ணற்கரை நளைசசயர் கொடுப்பன பவளர் 

தொசெ டற்சஙகு துறையவர் குளிப்பன வவர்சம் 

வடுவ இர்ச்சண்மங் கையர்குளிப் பனமணற் சேணி. 

சுழிப்பு னற்கட லோசமுன் சூழ்க துசகொண் டணிய 

வழிச்ச ரைப்பொதிப் பொன்னவிழ்ப் பனமலர்ப் புன்னை 

விழிக்கு செய்தலின் விரைமலர்க் கட்சுரும் புண்ணச் 
கழிச்சு ரைப்பொதி சோறவிழ்ப் பனமடற் கைதை 

சாயல் வன்சரைப் புரைகெறி யடைப்பன கனிமுட் 
சேய சண்ணழஞ் செழுமுசை செறியுமுண் டசங்கள் 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

  

(௧௧) பு.றலீல் - முல்லைகிலததில், (௬௪) களம - நெற்போர்க்கசம, பொருசா - 
உழவா, மிலைஈு - சூழூச்கொணடு, (௧௪) செருந்தி - செருக்திமலர்கள், தரஎம் - 

முத்துக்கள், (௬௫) படு - மிகுத்த, தொடு - (௪கரர்களால்) தோண்டப்பட்ட, (௧௭) 

காயல் - கழிகளின, புரைநெறி - சுற்றமமான வழிகளை, கனி - மெல்லிய, சேய-ரிவந்த, 

முணட்சங்கள சாழைகள் (தாமரைகள் எனிலும் பொருந்தும்.)



திருக்குறிப்புத்தோண்டநாயனார் புராணம். 

ஆய நுண்மணல் வெண்மையை மறைப்பன வன்னச் 

தாய முன்றுமைச் சூழல்கூழ் ஞாழலின் ர 

வாம்பெ ருர்திரை வளாகமுன் குடி.பயில் வரைப்பிற் 

ரூம்ப ரப்பிய கயல்களின் விழிக்கய தவிரக் 

காம்பி னேர்வருர் தோளியர் கழிக்கயல் விலைசெய்ச் !*। 

தேம்பொ இந்தின் மழலைமென் மொழியசெவ் வழியாழ் 

மருட்கொ டுந்தொழின் மன்னவ னிறக்கிய வரியை 

கெருச்சி முன்றிரு வொற்றியூர் நீஙகலென் றெழுதும் 
ஒரு,ச்சர் தம்பெருங் கோயிலி னொருபுறஞ் சூழ்க 

இருட்ப ரப்பையு மூடையதச் திரைக்கடல் வரப்பு, 

மெய்த ரும்புகழ்த் இருமயி லாபுரி விசைசுழ் 

மொய்ச யங்குதண் பொழிற்றிரு வான்மியூர் முதலாப் 
பைத ரும்பணி யணிகர்தவர் பதியெனைப் பலவா 

னெய்ச லெய்சமுன் செய்தவ£ நிறைதவஞ் சிறிதோ. 

கோடு கொண்டெழுர் திரைச்கடற் பவளமென் கொழுந்து 
மாடு மொய்வரசைச சச்சனச் சனைமிசை வளரு 

நீடு கெய்தலுங் குறிஞ்சியும் புணாநிலம் பலவால் 

ஆடு நீள்கொடி. மாடமா மல்லையே யனைய. 

மலைவி ழிப்பன வெனவயற் சேல்வரைப் பாறைத் 

தலையு கைப்பவுர் தளைச்செறு விடைநெடுக கருமான் 

கலைகு இப்பன கரும்பகட் டேர்கிகர்ப் பவுமாய் 

அ௮லைபு னற்பணை குறிஞ்சியோ டணைவன வனேசகம். 

புணர்க்ச archer புறவுடைச் குறுமுயல் பொருப்பின் 
௮ணைக்ச வான்மதி முயலினை யினமென ௮வணைந்து 

மணங்கொள் கொல்லையில் வரகுபோர் மஞ்சென வசைக்சார் 

இணைந்து முல்லையுக குறிஞ்சியுங் கலப்பன வெங்கும். 

2.2. fh 

(௨௩௪) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪0) 

(ra) 

(௪௨) 

(௪௩) 
  

(௧௮) வாமபெரும திரை வளாகமுன குடிபயில் வரைபபில் - மோ துனெற பெரிய 

அலைகளையுடைய கடறகரையிலே பரதவாகள் குடியுள்ள இடததிலே, காமபின கோ 

வருமகோளியா-மூவ்கலையொகத தோள்களையுடைய தளைப்பெண்க௭. (௧௯) வரைபபு- 

கெய்.தல நிலம, (௪௰) பைதருமபணி-பட த்தையனடய பாமபை, (௪௧) (திரைகடல) 

கோடு சொண்டு எழும - ளொதது (கொமபுகளாக) எழும. மாடுமொய் - சமீப த்திலே 

கெருகயெ, சனை - ள். மல்லை - மாவலிபுரம, (௪௨) வயலசேல - மருத நிலத் துள்ள 

சேல்மீனகள், மலை விழிபபன என - மலை கண்ணை விழ ததுபபா£ததாற் போல, உகைப் 

பவும் - பாய்ந்து புரளவும், தசெறு இடை - தளைகளாகப் பகுக்சபபட்ட மருத 

நிலங்களில், (௪௧) பொருப்பின - மலையில்,



௨௨௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சவரு மீன்குவை கழியவர் சானவர்ச் sof sgt 
வெறுஞ் சேவலு மாறியஞ் Age fe சியர்சள் 

அவசை யேனலுக் கெயித்தியர் பவளமுத் தளச்தும் 

உஏரி கெய்தலுங் சானமுங் கலந்துள வொழுச்கம். (௪௪) 

அயன அும்புற வினிலிடைச் சியரணி கடையும் 

வியனெ டும்பணை யுழத்தியர் சாயலும் விரும்பி 
இயலு மன்னமுச் தோகையு மெ.திரெதிர் பயில 

வயலு முல்லையு மியைவன பலவுள மருங்கு. (௪௫) 

மீள மோதமுன் கொழித்சவெண் டரளமுங் சமுகன் 

பாளை யுச்சவும் விரவலிழ் பாத்தியர் பணைமென் 

ளோ ழ,த்தியர் மகளிர்மா ராடிமுன் றொகுக்கு 

ரீளு கெய்தலு மருதமுங் கலந்துள நிலங்கள். (௪௯) 

ஆய நானிலச் தமைதியிற் ஐத்தமச் சடுச்ச 
மேய செய்தொழில் வேறுபல் குலங்களின் விளங்கத் 
இய வென்பன கனவிலு கினைவிலாச் சிர்தைச் 

தூய மாந்தர்வாழ் தொண்டைரசாட் டியல்புசொல் வரை ததோ. (௪௭) 

இல்ல எந்தரு பெருந்திரு நாட்டிடை யென்று 
மெய்வ எந்தரு சறப்பினா லுலசெலாம் வியப்ப 

எவ்வு சங்களு முூள்ளதென் றியாவரு Cug git 

சைவி எங்யெ கிலையது சாஞ்சமா ஈகரம். (௪௮) 

ஆன தொன்னக ரம்பிகை தம்பெரு மானை 

மான வர்ச்சனை யாலொரு காலத்து வழிபட் 
னே மில்லற மனேகமு முலகுய்ய வைத்த 

மேன்மை பூண்டவப் பெருமையை யறிர்தவா விஎம்பில், (௪௯) 

வெள்ளி மால்வரைச் சயிலையில் வீற்றிருர் தீருளித் 

அள்ளு வார்புனல் வேணியா ரருள்செயச்ெ Sr gi 

தெள்ளு வாய்மையி னாகமத் திறனெலாச் செரிய 
உள்ள வாறுசேட் டருளினா ஞலகையா ஞடையாள். (௫௦) 

எண்ணி லாகம மியம்பிய விறைவர்தாம் விரும்பும் 

உண்மை யாவது பூசனை யெனவுசைச் தருள 
௮ண்ண லார்தமை யர்ச்சனை புரியவா தரித்தாள் 

பெண்ணி னல்லவ எாழின பெருக்தலவக் கொழுர். (@s) 

(௪௪) கழியவா - கெய்தனிலத்.துள்ள பரசவர்கள், கானவாககு ட இடையார் 

களுக்கு, (வேடாகளுக்செனினுமாம,) சவெ.லும - தவதரரியையம, ஏனஜுக்கு - தினை 
க்கு, எயித்மியா - இடைச்சியர்கள், உவரி - சழேத்திரச்சரையிதுள்ள, (௪௬) உகத 

ஒம் - உசிர்க்ச பூககளும, வீரவளில் - சல சலால், (௪௮) கை - ஒழுக்கம். 

 



திருக்குறிய்புத்தோண்டகாயஜர் புராணம். ௨௨௫ 

வேறு. 

ஈங்கை யுண்ணிஹை சாதலை சோக்க காய சன்றிரு வுள்ளசத்து ம௫ழ்க் 

சே, ௮ங்க ணெய்திய முறுவலுர் தோன்ற உடுத்த தென்சொனின் பாலென 

வினவ, இங்கு est மொழிர்தவா கமச்தி னியல்பி னாலுனே யர்ச்சனை 

புரியப், பொஙகு கன்றதென் னாசையென் நிறைஞ்சிப் போச மார்த்தபூண் 

மூலையினாள் போற்ற. (௫௨) 

தேவ தேவனு மதுதிரு வுள்ளஞ் செய்து தென்றிசை மிக்கசெய் தவத் 

தால், யாவ ருந்தனை யடைவது மண்மே லென்று முள்ளு சாஞ்மெத் றத 

னுண், மாவ மர்க்தரம் மிருசகையி லணைகது மன்னு பூசனை மகிழ்ந் துசெய் 

வாயென், றேவ வெம்பெரு மாட்டியும் பிரியா விசைவு கொண்டெமுச் தரு 

ளுதற் இசைக்தாள். (௫௩) 

ஏத மில்பல யோனியெண் பத்து கான்கு நூருயி ரந்தனுள் வைத்த, 

பேத மும்புரர் தருளுமக் கருணைப் பிரானமொ ழிக்சவா சமவழி பேணிப், 

போது நீர்மையிற் Op (lp Sen air போதப் பொருப்பில் வேந்தனும் விருப்பில் 

வர் தெய்தி, மாத வம்புரி் தருளுத.ற் கமைந்த வளத்சொ டும்பரி சனங்களை 

விடுததான். (இ) 

துன்னு பல்லுயிர் வானவர் மு.தலாச் சூழ்ர்ன டன்செலக் காஞ்சியி வணையத் 

தன்னை கேர்வரும் பதுமமா மாகக் திமபி ராட்டிதா டலை.மிசை வைத்தே 

அன்னை யாயுலகனை த்தையு மீன்றா யடிய னேனுறை பிலமத ணிடையே[6.த 

மன்னு கோயில்கொண் டருளுவா யென்ன மலைம டஈசைமற் நதற்கருள்புரி 

௮ங்கு மண்ணுல கத்.துமிர் சழைப்ப வளவி லின்பததி னருட்கரு விருததித , 

இஙக டகூயெ புரிசடை யார்க்குத் திருந்து பூசனை விரும்பினள் செய்ய 

எங்கு காடவுக் திருவிளை யாட்டா லேக மாமுத லெதிர்ப்படா சொழியப் [லி 

பொககு மாதவஞ் செய்துகாண் பதற்கே புரிவு செயதனள் பொன்மலைவல் 

கெஞ்ச மீசனைச் காண்பதே விரும்பி நிரந்த ரக்திரு வாக்கினி னிகழ்வ 

சஞ்செ முச்துமே யாசவா ஞடைய வம்மை செம்மலர்க கைகுவித் தருளிச் 

தஞ்ச மாயெ வருந்சவும் புரியச் தரிப்ப சேயவ டனிப்பெருங் சணவர் 

வஞச நீக்யெ மாவின்மூ வத்தில் வந்து சோன்றினார் மலேமகள் காண. (௫௭) 

கண்ட போதிலப் பெருக்தவப் பயனாம் சம்ப மேவிய தம்பெரு மானை, 

வண்டு லாங்குழற் சற்றைமுன் ரழ வணக வச்தெழு மாசைமுன் பொங்கச், 

கொண்ட சாதலின் விருப்பள வின்றிக் குறித்த பூசனை கொள்கைமேத் 

கொண்டு, தொண்டை யங்சனி வாயுமை 5ஙகை தூய வர்ச்சனை தொடங்கு 

தல் புரிவாள். (௫௮) 
eee ௬ 

(௫௪) புரக்.தருளும - காததருளும, போது சாமையில - போசவேண்டும என 

லம எண்ணத்தோடு (குணத்தோடு,) பொருப்பில் வேரசலும - மலையரையலும, 

(௫௫) தனனை கோவரும - தனக்குததானே ஒபபாயயெ, (௫௬) ஏகமாமுதல் - ஓபபம்௦ 

முழுமுதற்கடவுள், (௫௭) மாவின மூலததில் - nro ss ev, 

29 

  
         



௨௨௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உம்பர் காயகர் பூசனைச் கவர்தா முசைச்ச வாகமத் தண்மையே தலை 

கின், ஜெம்பி சாட்டியர்ச் சனைபுரி வதனுகச் வயெல்பில் வாழ்.திருச் சேடியரான, 

கொம்ப னார்கள்பூம் பிடகைகொண் டணையச் குலவு மென் தளி ரடியிணை 
யொதங்க, யம்பி சாவன மாக்திரு வனத்தி லான தூறும் புதுமலர் கொய் 

தாள், (௫௧) 

கொய்த பன்மலர் கம்பைமா ஈஇயிற்குலவு மஞ்சன நிலவுமெய்ப் பூச்சு, 

கெய்த ருங்கொழுச் தூப தீ பங்கணிறைக்த சிந்தையினீடிய வன்பின், மெய்த 

ரும்படி. வேண்டின வெல்லாம் வேண்டும் போதினி லு.தலமெய்ப் பூசை, 

யெய்த வாகம விதியெலாஞ் செய்தா ளுயிர்கள் யாவையு மீன்றவெம் பிரா 

ட்டி. 5 (#0) 

கரந்த ரும்பய னிதுவென வுணர்ந்து கம்ப மேவிய வும்பர்கா யசர்பா 

னிரந்த சாதல்செ யுள்ளத்த ளா நீடு ஈன்மைக ளியாவையும் பெருக 

வரர்,ச ரும்பொரு ளாமலை வல்லி மாறி லாவகை மலர்ச்தபே ரன்பாற் 

சரம்ப ணிர்தெழு பூசைசா டோறுச் திருவு எங்கொளப் பெருகிய தன்றே. 

நாத ரும்பெரு விருப்பொடு ஈயர்.து நங்கை யர்ச்சனை செய்யுமப் பொழுதித் 

சாதன்மிக்கதோர் திருவிளை யாட்டி.ற் சனங்கு ழைக்சருள் புரிர்,டவேண்டி. 

யோத மார்சட லேழுமொன் ராக யோங்க வானமு முட்படப் பசந்து 

மீ.து செல்வ.து போல்வரக் சம்பை வெள்ள மாந்திரு வுள்ளமுஞ் செய்தார். 

அண்ண லாரருள் வெள்ளத்தை நோக்கு யங்க யற்சண்ணி சம்பெரு 

மான்மேல், விண்ணெ லாங்கொள வரும்பெரு வெள்ள மீது வந்துற மென 

வெருச் கொண்டே, யுண்ணி லாவிய பதைப்புறு காதலுடன் நி ருச்சையாற் 

ஐடுச்சநில் லாமை, தண்ணி லாமலர் வேணியி னாசைச் தழுவிச் கொண்டன 

டன்னையே யொப்பாள். (௬௩) 

மலைக்கு லச்கொடி. பரிவுறு பயத்தான் மாவின் மேவிய தே௨நா யச 

சை, மூலைத்கு வட்டொடு வளைக்சையா னெருக) முறுகு காதலா லிறுடெச் 
தழுவச், சிலைச்ச னித்திரு ௮தற்றிரு முலைக்குஞ் செந்த ளிர்ச்சரங் களுக்கு 

மெத் செனவே, சொலைச்க ஸித்றுரி புனைரதசம் மேனி குழைர்து காட்டி. 
னார் விழைர்தகொள் கையினர். (௬௪) 

சம்பர் கா,சலி தமுவமெய் குழையச் கண்டு நிற்பவுஞ் சரிப்பவு மான 
உம்ப பேமுதல் யோனிச ளெல்லா முயிரும் யாச்சையு முருகியொன் ரூ) 
யெம்பி சாட்டிச்கு மெல்லிய சானா சென்று மேகம்ப ரென்றெடுச் சேச்ச 

வம்பு லாமலர் நிறையவிண் பொழியச் சம்பை யாறுமுன் வணககயசன்றே 
  

(இ௯) பூமபிடகை - பூக்கூடை, (௬௦) மெய்ப்பூச்சு - சக தனக்காப்பு, (௬௪) 
பரிவு - துனபம, குவட்டொடு - மலைச்கெரல்சகளோடு, (௬௫) ரிற்பவுஞ் சரிப்பவும 
தன - சரா சரங்களாயெ, ழெல்லியர் ஆனார் - குழைச்தவராயிஞர்,



திருக்குறிப்புத்தோண்டநாயனார் புராணம். ௨௨௭ 

பூதி யாகிய புனிதரீ ரூடிப் பொங்கு சங்சைதோய் முடிச்சடை புனை 
5, சா.தில் வெண்குழை சண்டிகை தாழக் சலக்த யோகத்தின் மருவிய 
கருத்.சால், ஆதி சேவனா சாயுமா தவஞ்செ யவ்வ ரங்கொலோ வூலமீன் நளி 
த்த, மாஜு மெய்ப்பயன் சொடுப்பவே சொண்டு வளைத்த மும்புடன் முலைச் 
சுவ டணிரஆ்தார். (a a) 

கோதி லாவமு தனையவண் மு£லக்குச் குழைர்த தம்மண வாளகழ் கோல 
மாது வாழவே காட்டிழமு னின்று வரங்கள் வேண்டுவ சொள்சவென் ற்ருள 

லேத சாரண சாயவே சம்பர் விரைம எர்ச்செய்ய தாமசைச் கழற்$£ழ் 
ஏச நீங்கெ பூசனை முடிர்்த நின்மை தானறி விப்பசற் இறைஞ்சி, (௬௭) 

௮ண்டர் நாயக சரெதிர்நின்று கூறு மளவி னாலஞ்? யஞ்சலி கூப்பிச், 

கொண்ட விற்றையென் பூசனை யின்னுங் குறைநி ரம்பிடச் கொள்சவென் 

தஐருள, வண்டு வார்குழன் மலைமகள் ௪மல வதன நோக்இியம் மலர்ச்சணெற் 

றியின்மேன், முண்டநீற்றரநின் பூசனை யென்று முடிவ இில்லைம் பாலென 
மொழிய. (௪௮) 

மாறி லாசவிப் பூசனை யென்று மன்ன வெம்பிரான் மூழ்ர் துகொண் 

டருளி, யீறி லாசவிப் பதியினு செல்லா வறமும் யான்செய வருள்செய 
வேண்டும், வேறுசெய்வினை தஇருவடிப்பிழைத்ச லொழிய விங்குளார் வேண் 
டின செயினும், பேறு மாதவப் பயன்கொடுச் தருளப் பெறவும் வேண்டு 

மென் நனள்பிறப் பொழிப்பாள். (௬௯) 

விடையின் மேலவர் மலைமசள் வேண்ட விரும்பு பூசனை மேவிவீற் நிரு 
ந்தே, யிடைய ரூவறம் வளர்ச்கும்வித் தாக விகப ரத்திரு நாழிநெல் walls 

அச, சடையராகயு மூயர்க்தவசாயுங் காஞ்சி வாழ்பவர் தாஞ்செய் தி வினையுச் 

தடைப டாதுமெய்ச் நெறியடை வதற்சாச் தவங்க ளாகவு முவந்தருள் செய் 

தார். (ero) 

எண்ண ரும்பெரு வரங்கண்மூன் பெற்றங் செம்பி ராட்டிதம் பிரான் 
மஇழ்ர் .தருள, மண்ணின் மேல்வழி பாடுசெய் தருளி மனைய றம்பெருக் 

குங்கரு ணையினா, னண்ணு மன்னுயிர் யாவையும் பல்ச காடு காதலி னீடிய 

வாழ்க்கைப், புண்ணி ய,ச்இருக சாமச்சோட் டத் துப் பொலிய முப்பதோ 

டி ரண்டறம் புரக்கும். (ers) 

௮லூ னீடவச் தறப்பெருஞ் செல்வி ௮ண்ட மாந்திரு மனைக்டுர் திப 
மூலஇல் வந்துறு பயனறி விச்ச வோக்கு சாண்மலர் மூன்றுட னொன் [லச 

நிலவ வாண்டினுச் கொருமுறை செய்யு நீடு தொன்மையா னிறைக்தபே ௬ 
மலர்பெ ருந்திருச் சாமக் கோட்டத்து வைத்த நல்லற மன்னவே மன்னும். 
  

(௬௬) பூதி - மக.தயிசவரியம, - ங்வரல்கொலோ - அமமேன்மைதானோ, (6 (era) 

இபம - சோமன், சூரியன, அக்னி என்.ஐும முச்சுடர்,



3.௨௮ திருத்தொண்டர் புராணம். 

நிங்க. தீர்ச்குகற் நீர்ச்தங்கள் போற்றுஞ் சறப்பி னாடிருக் சாமச்சோட் 
ட,த்இன், பாங்கு மூன்றுல கத்தினுள் சோரும் பரவு தீர்சுசமாம் பைம்பு 
ன்ற கேணி, வாக்கு செண்டிசை வேலைமே சலைசூழ் வைய சந்தனச் செய் 
Bu படியா, யோங்கு தன்வடி. anwhisps தென்று முள்ள தொன்று 

சாணியென் றுளதால், (௪௩) 

His Der Now லறம்புரிர் சளிக்கு மம்மை சன்றிருச் சாமச்சோட் டத்தில் 

வந்து சந்திர சூரியர் மீது வழிக்கொ ளாததன் மருககுபோ தலினாத் 

சநத மாதிர மயங்கியெம் மருங்குஞ் சாயை மாறிய தன்றிசை மயக்கம் [ல்- 

இச்ச மாநிலத் தவரெலாக காண வென்று முள்ளதொன் நின்றுமக் குளதா 

சன்னி ஈன்னெடுங் காப்புடை வரைப்பிற் காஞ்சி யாந்திரு ஈதிச்களை 
மருங்கு, சென்னி யிற்பிறை யணிக்தவர் விரும்புச் இருப்பெ ரும்பெய ரிருச் 

' கையிற் திகழ்ச் த, மன்னு வெஙகதிர் மீதெழும் போது மறிதத மேழ்சடத் 

தலைவிழும் போதுச், தன்னிழற்பி£ யாசவண் காஞ்சித் சான மேவிய மேன் 

மையு முடைச்தால், (எடு) 

மறைச எாற்றுதத் தருந்தவம் புரிக்து மாறி லாநிய மந்தலை கின்று 

மூறைமை யால்வரும பூசனை செய்ய முனிவர் வானவர் மு.தலுயி பெல்லா 
நிறையு மன்பினா லர்ச்சனை செய்ய நீடு காமஙக எவரவர்ச் கருளி 

யிறைவர் சாமழெர் சருளிய பதிக ளெண்ணி றர்தவத் இருக ரெல்லை. () 

மன்னு இன்றவச் தஇருஈகர் வரைப்பின் மண்ணின் மிக்கதோர் கன்மையி 

னாலே, துன்னும் யானையைச் தூற்றில்லாழ் முயன்முன் று.ரச்ச வெய்திய 

தொலைவிலூச் கதசாற, நன்னி லததுகின் றகற்றுதல் செய்யும் தான மன்றி 

யர் சனுவெழுர் தரணி, யெகரி லததினுங் காண்பரு மிறவாச சான மென் 

றிவை யியல்பினி லுடைத்தால். (௪௭) 

ஈண்டு தீவினை யாவையு நீகக யின்ப மேதமழும் புண்ணிய தீர்த்தம் 

வேண்டி னார்தமக் இட்டசித இயதாய் விளஙகு தீர்த்தன் மங்கல தீர்த்த 

நீண்ட சாப்புடைக Frsseper noe ணனிகழ்ர்த சாருவ தீர்த்தமு முதலா 

ஆண்டு நீடிய தர்.த,தமெண் ணிலவு மமர காட்டவ ராடிச லொழியார். () 

தாள தொன்றினின் மூன்றுபு, மலருர் தமனி யசசெழுச் தாமரைத் தடமு 

நீள வார்புனல் குடதிசை யோடி. நீர்க ரக்குமா ஈதியுட னீடு 

நான லர்ர்துசெய குவளைபைங கமல நண்ப கற்றரும் பாடல மன்றிச் 

காள மேகமொப் பாளுறை வரைப்பித் கண்ப டாத்கா யாப்புளி மள தால். 

(erm) வாகசு - வந்து வேல் . 'கடலாயெ. (௪௪) ௪௩5 மாதிரம - ஈலல இசை 
    

கள் (எ) காபபுடை - சாவலையுடைய (௭௬) காமக்கள - வரகுகளை, (௭௪) தூற 

தில் - புகலில், தனு - இறகக தேகஙகா். (௪௮) அமரராட்டவா - தேவலோசச்தா£ 

கள், (௪௬) சமனியம - பொன சுட$ிசை - மேறறிசை, நீரகரககும மாகதியடன -



திருக்குறிப்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௨௨. 

சாயை முன்பிணிச் குக்ணெ ரொன்று தஞ்ச முண்ணினஞ் சாந்தட 
மொன்று, மாயை யின்றிவர் தள்ளடைக் தார்கள் வான சச் தரு வாம்பில 

மொன்று, மேய வவ்வரு நீங்இடச் குளிக்கும் விளங்கு பொய்சையு மொன்.று 
விண்ணவரோ, டாய வின்பமுய்க் கும்பில மொன்றோ srw anBu ae 
யம் பலவால் (௮0) 

அஞ்சு லான்ச.ர,த் சாறிழி மசத்தோ ரானை கிற்கவு மரையிருட் டி.றியு 
மஞ்சு நீள். த போலுமா மேனி மலர்ப்ப தங்களில் வண்டிலம் பொலிப்ப 

Bee பில்கெயிற் றராவவெழ் றரையி னாம மூன் திலைப் படையுடைப் பிள்ளை 

யெஞ்ச லின் றிமூன் றிரியவுங் குன்ற மெறிர்த வேலவன் காக்கவு மிசையும். 

ச.த்தி சற்பா சித்தயோ கெளுஞ் சாத சச்சனித் தலைவரு முதலா, நித 

மெய்திய வாயுண்மெய்சத் தவர்க ணீடு வாழ்திருப் பாடியு மனேகஞ், Asst 

விஞ்சைய சியக்கர்சச் தருவர் இிகழ்க துமன்னுவார செண்டுகையேகச்கி, விச 

கக்கரி மேற்கொளுங் சாரி மேவு செண்டணை வெளிபுமொன் ௮ளதால், 

வந்த டைந்தவர் தம்முரு மாய மற்று ளாசைத்தாங் காண்பிட முளது [றும் 

சர்தை யோகத்து முனிவர்யோ சனிகள் சேரும் போசகபீ டமுமுள தென் 

௮ச்த மில்லறம் புரப்பவள் கோயி லான யோகமபீ டமுழமுள தாகும் 

எந்தை யார்ம௫ழ் காஞ்சிரீ டெல்லை யெல்லை யில்லன வுள்ளவா ரறிவார். () 

தூண்டு சோதியொன் மெழுகச்திரு டுரக்குஞ் Frise ABH முரு 

இச சோலை, வேண்டினார்கடம் பிறப்பினை யொழிக்கு மெய்ச்கெ நிச்சணின் 

ரூர்சடாம் விரும்பிச், தண்டில் யாலையுஞ் செம்பொனாச் குவதோர் சிலையு 

மூண்டுரை செய்வதற் கறிதால், ஆண்ட காயகி சமயங்க ளா wee யோ 

னிய மளிக்குமச் சகரம். (௮௪) 

என்று முள்ளவிக் ஈகர்கலி யுகத்தி லிலங்கு வேத்கரி சாத்பெரு வளச் 
தோன், வன்றி றற்புலி யிமயமால் வரைமேல் வைக்க வேகுவோன் றனக்இ 

தன் வளமை, சென்று வேடன்முன் கண்டுரை செய்யத் திருந்து காதகான் 

குட்பட வகுத்துச், குன்று போலுமா மதில்புடை போகச் குடியி ௬ச்தின 

கொள்கையின் விளககும். (௮௫) 
  செய்யவ டே பெய வய கெனைஞமையமயயவையவயல், 

ரீர்மறைட்து போனற (பமபை எனலும) நதியோடு, நீடு காள - ரீண்டபகலிலே, 

பைகசமலம - (இரவிலே மலாக்த) பசிய காமரைப பூவும ஈண்பகல் தருமபாடலம - 

மத்தியான காலத்திலே அ௮லரும பாதிரியும, காளமேகம ஓபபாள் - கரியமேகதசை 

ஒ.ச,ததிருமேனியை யுடைய காமாடயெமமையா, (௮2) சாயைமுன பிணிககும - 

தனனைப பாததோ சாயையை அவர்களுச்குப புலபபபடாமல் ௮டகூக்சொளளும், 

(௮௧) or ஆளை-லிராயகக் கடவுளாகிய ஜாயானை. பில்குஎமிறு-கொபபளிக்கும பறகளை 

படைய, சாமம - ௮௫௪சசம, பிள்ளை - வயிரவா, எஞ்சல இனறி - ஓயவினதி, (௮௨) 
காரி . ஐயனா, செண்டணை வெளியும-வையாளி வெளியும; குதிரை ஈடத_தம வெளி 

யம, (௮௫) கரிகால் பெருவளத்தோன - கரிகாற்சோழன், புலி - புலிக்கொடியை,



௨௩௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு, 

தண்காஞ்சி மென்சனைப்பூங் கொம்ப ராடல் சார்ர்சசைய வதன்மரு 

ங்கு சுரும்பு சாழ்ச்.து, பண்காஞ்சி யிசைபாடும் பழன வேலிப் பணைமருதம் 

புடையுடைச்தாய்ப் பாரி னீடு், இண்காஞ்சி ஈகர்நொச்சி யிஞ்ச சூழ்க்த 

செழுங்கெடஙகு திருமறைக ளொலிக்குச் தெய்வ, வண்காஞ்சி யல்குன்மலை 

வல்லி காச்ச வளர்கருணைக் கடலுலகஞ் சூழ்ஈ்தான் மானும். (௮௬) 

. கொந்தலர்பூங் குழலிமயச் சொம்ப கம்பர் கொள்ளும்பூ சனைகுறிச்த 
தானங் சாச்ச, மர்திரமா ம.திலசழி யவர்தார் தர்.ச வாய்மையா சமவிதியின் 

வகுப்புப் போலு, மர்சமில்£ர்க் சாஞ்சியைவக் சடைந்தார்ச் கன்றிய டைச 

எங்க மறுப்பரிசென் றறிக்௫ சூழ, வர் சணைந்து சன்கறுப்பு முவர்ப்பு நீக்கு 

மாசடலும் போலுமலாக் டங்கு மாதோ. (௮௪) 

ஆங்குவள செயிலினுடன் விளங்கும் வாயி லப்பதியில் வாழ்பெரியோ 

ருள்ளம் போல, ஒங்குநிலைத் தன்மையவா யகல முய்ய வுமைபாக ரருள் 
செய்ச வொழுக்ச மல்லாற், நீங்குகெறி யபடையாத தடையு மாடச் செர்நெ 

றிச்ச ணிகழ்வாய்மை இருது மார்க்கர், தாங்குலல கிலவிவள சொளியா 

லென்றுர் சடநெடுவா னஎப்பனவாக் தகைய வாகும். (௮௮) 

மாதபெற லருங்கன ௧ மாட நீடு மணிமறுகு கெடுந்தெருவும் வளத்தில் 

லந்த, ஆறுபயி லாரவணகலீ திசளு மற்று மமைக்சசகக ரணிவரைக ணடுவு 

போக்செ, கூறுபடு ஈவகண்ட மன்றி மல்கக் கொண்டவனே கங்கண்டமாக 

யன்ன, வேரொருமண் ஹூலகுசணனி லுளதா லென்ன விளங்கியுமா லோக 

நிலை மேவிற் றன்றே. (௮௯) 

பாகமருங கிருபுடைய முயார்து நீண்ட படசொளிமா ளிகைநிரைகள் 

பயின்மென் கூர்சற், ரோசகை யர்தங் குழாமலையச் தூக்கு முத்தின் சடர்ச் 

சோவைச் குளிர்நீர்மை துதைந்த வீதி, மாசமிடை யொளிதழைப்ப மன்னி 

நீடு மருங்குசா ரசையலைய வரம்பில் வண்ண, மேகமிடை இழிச்சொழுகுச் 

செய்வச் சககை மேனஇகள் பலமண்மேல் விளங்கி யொக்கும். (#0) 

(a) தணசாஞு? : பளிாகசசாஞ்2 மரததின. பண்காஞ்சி எனறது மருதப 

பணணை, (காளி மருத ததிறரிய மரமாகலின.) தெயவ வணகாஞ்ச-தெய்வவண்மை 

யடைய காஞ்சி எனலும ஆபரணததை யணிதத, மாலும - ஓக்கும். (௮௭) கொக்து- 

கொத்து, மடைகளகா.௦ - தமசம டைகத கும்றததை. கறுப்பு - கரும நற 

மாய கசாககததையும. (௮௯) சனசம - பொன, ஆவண வீதிசளும-சடைச் தெருச் 

சரம, அணிவரைசள நடுவுபோச9 - ௮ழூய இம௰யம முதலாய மலைகளை (எல்லையாக) 

இடையிடையே ௮மைதது. (௯௦) நிரைகள் - வரிசைகளில், மாகம் - விண்ணுலகம். 

தாரசை : நடசததிரங்கள்.



திருக்குறிப்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௨௩௧௬ 

இளசொளிச்செங் கனசமயச் சானாய் மாடு £ழ்கிலையோர் நிலச்சோபா 

னம் பூணக், சொளவமைத்த மீசொருபாற் சன்ன சாலை குலவயிரத் சால , 

மைச்த கொள்கை யாலே, யளவில்சுடர்ப் பிழம்பானார் தம்மைச் சேடி யக 

ழர்தேன மானானு மன்னமா௫), வளர்விசும்பி லெழுச்சானும் போலநீட மாளி 

சைய முளமந்று மறுகு சோறும். (as) 

மின்பொலிபன் மணிமிடைந்த தவள மாட மிசைப்பயில்சர் இரசார்தம் 

விசும்பின் மீ. த, பொன்புரையுஞ் செச்சர்கிறப் பொழு தோன்றும் புனிற் 

றுமதி சண்டுருகிப் பொழிக்த நீரால், வன்புலியி னுரியாடைத் இருவே சம் 

பர் வளர்சடையு மிளம்பிறையுங் கண்டு கும்பிட், டன்புருக மெய்பொழியக் 

கண்ணீர் வாரு மடியவரு மனையவுள வல$ூ லாத. (௯௨) 

முூ௫லுரிஞ்சுங் கொடிதொடுத்ச முடிய வாகு முழுப்பளிங்கனெ் மாளி 

சைகண் (PDD சுற்று, நிகரில்சரா சரஙகளெல்லா நிழலி னாலே நிறை 

தீலினா னிறைசவஞ்செ யிமயப் பாவை, ஈகலுழுத சுவடும்வளைத் சமும்பும் 
பூண்ட சாயகனார் நான்முசற்குப் படைக்க ஈல்கும், அலையோ னிகளெல்லா 

மமைத்து வைத்த வருபெரும்பண் டாரநிலை யனைய வாகும். (௯௩) 

பொற்களப மாளிகைமேன் முன்றி னின்று பூங்கழங்கு மணிப்பந் 

தம் போற்றி யாடும், விற்புருவக் கொடி.மடவார் கலன்கள் சிந்தி விழுவன 

வுங் கெழுவுதுணை மேவு மாதர், ௮ற்புமு.திர் சலவியினிற் பறிர்த சரத மணி 

மணிச்சே டியர்தொகுகச்கு மவையு மாடு, ஈற்கனக மழையன்றிக் காஞ்சி 

யெல்லை ஈவமணிமா ரியும்பொழியு சாளு மாளும். (௬௪) 

பூமகளுச் குறையளெனச் தசைய வான பொன்மாடச் தீரமியங்கள், 

பொலிய கின்று மாமகரச் குழைமகளிர் மைந்த ரங்கண் வந்தேறு முன்னது! 

நீர் வண்ட லாடத், தூமணிப்பொன் புனைகாளத் துருத்தி வீசுஞ் சுடர்விடு 

செக 'குங்குமகீர்த் தவலை தோய்ந்த, கா மர்மணி சாசிகையின் மருங்கு தங்குங் 

கருமுல்கள் ௦ செம்முடில்க ளா௫க் காட்டும். (௯௫) 
  
  

(௯௧) மாடு - சமீபத்திலுள்ள. சீலசசோபானம - நீலமணிகள் பதிததபடி, அள 

வில் சடா பிழமபானூ தமமை - சிவபெருமானை, (௬௨) கவளம - வெண்மை நிறம, 

புனி௰றுமதி - இளஞ் சநதிரனை, (௬௬) நிஹைதவம - குறைகிலலாத தவசதை, இம 

யபபாவை - உமை யமமையாரின, ௩ஈ$ல உழுத சுவடும - கொககைகள் அழுந்திய 

தீழுமபையும, வளை - வளையலகளை பண்டாரம - பொகூஷ சாலையின, (௬௪) கழக்கு - 

சழ.ற்காய்களையும, கெழுவு துணைமேவு மாதர் ௮றபுமுதி- தழுவுனெ.௰ கணவாகளுடன 

கூடிய மாதாகள் அனபுமுதிக்த. (௬௫) பூமகளுககு உறை ௨௭ எலும் இலககுமி 

தேவியார்ககு வாசஸ்தலம் எனலும், அரமியவகள் - நிலா மு.ற்றககளில் (வீட்டின 

மேலுலாவும் வெளி.) (வண்டல் - மகனி£ வீளையாடடுகளுள் ஒனறு.) சாளத் துருத்தி - 

தளைகளையுடைய கீர் துருத்தி, gus - துளிசள், காமர் முணி நாகையின-௮ழயெ 

மணிகள் பதித்தகோபுர காரிகளின,



௨௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இமமலிய வெடுத்தநெடு வசைகள் போல விலங்குசுசைத் தவ்ளமா 

னிகைமள் கோட்டுச், கமையடையுஞ் சோபான நிசையும் விண்ணுர் தெரி 

வரிய தூய்மையினா லவற்றுட் சேர்ஈ்து, தமர்சஞட ஸிழிச்தேறு மைச்சர் 

மாதர் தங்களையும் விசும்பிடைகின் றிழியா நிம்கும், ௮மரசையு மசமகளிர் 

தீமையும் வெவ்வே நறிவறரிதார் தகைமையன வனேச மக்சண். (௯௪) 

௮சவடெடுர் சேர்வீதி யருகு மாடத தணிமணிச்கோ புரத்தயலே வியல் 

வாய் நீண்ட, விரவுமா கதச்சோதி வேதத் இண்ணை விளிம்பினொளி தளும் 

புமுறைப்படிமீ தேறுங், குரவலருக குழன்மடவா சடியி ஓட்டுங்குழம்படுத்த 

செம்பஞ்சின் சுவட்டுக் கோலம், பரவைகெடுக் தரங்கமிசை விளங்கத் தோன் 

௮ம் பவளஈறுந் சளிரனைய பலவும் பாகர். (௬௭) 

வெம்புசனச் சளிற்றிர்வு மாவி னார்ப்பும் வியனெடுக்தேர்ச் சாலிசை 

ப்பும் விழவ ரு, ௮ம்பொன்மணி வீ.திகளி லங்க லாடு மரிவையா்தா புர 

வொலியோ டமையு மிம்பர், உம்பரினிரஈ் திரன்களஸிற்றின் முழக்குர் தெய்வ 

வுயரிரவி மாக்கலிப்பு மயனூர் தஇித்தேர், பம்பிசையும் விமானத்து ளா 

செய்வப் பாவையர்நா புரவ.ரவத் துடனே பல்கும். (௬௮) 

அ௮ருமறையக் தணர்மன்னு மிருக்கை யான வாகுதியின் புகைய, 

வம்பொன் மாடப், பெருமறுகு தொறும்வேள்விச் சாலை யெங்கும் பெறும 

விப்பா கங்கொடுக்கும் பெற்றி மேலோர், வருமுறைமை யழைத்துவிடு ம& 
இிரமெம் மருங்கும் வானவர்கா யகர்.திருவே சம்பர் முன்றித், நிருமலிபொற் 
கோபுச,த்து நெருங்கு மெல்லா,ச் தேவரையு மணித்தாசச் கொண்டுசெல்லும் 

௮சசர்குலப் பெருர்தெருவுர் தெழ்றி முற்றத் தாயுதங்கள் பயிலும்விய 

லிடமு மங்கண், புர/சைமதக் கரிகளொடு புசவியேறும் பொற்புடைய வீதி 

களும் பொலிய வெங்கும், விரைசெய்ஈறுச் தொடையலங்கற் குமார் செய் 

யம் வியப்புறுசெய் தொழில்கண்டு விஞ்சை விண்ணோர், கிரைசெறியும் 

விமானவூர் இகளின் மேலு கிலமிசையும் பலமுறையு நிரந்து நீங்சார். (௧௦௦) 

வெயிலுமிழும் பன்மணிப்பூண் வணிக மாக்கள் விரவுநிகி வளம்பெருக் , 

கும் வெறுச்சை மிக்க, வயினிலவு மணிச்சடைமா ஈகர்க ளெல்லாம் வனப்பு 
டைய பொருட்குலங்கண் மலித லாலே, கயிலைமலை யார்சச்ச யாலயங்கள் 

பலவுங் சம்பமுமே வியதன்மை சண்டு போற்றப், பயிலுமுருப்பலகொண்டு 

நிதிச்சோன் றங்கப் பயிலளசா புரிவருச்ச பரிசு காட்டும். (sos) 
(௯௬) இமம - பனி, சுதைதவள மாளிகை - சுண்ணச்சாச்்.து பூசிய வெண 

மையாயே மண்டபவகளின (சைத, கவளம எனபதறகு மிகவெண்மை எனபபொருள 

  

  

கோடு மொனறு.) கோட்டுச்சிமை - சிகரத்தின உச்சியை, சோபான நினாயும - படி 

களின் வரிசையும, (௯௭) ௮ரவம - ஒலியுடைய, பரவை - கடலிலே, தரல்கம - அலை 

er, (௬௯௮) மாவின - குதிரையின, அரக்லெ ஆடும அரினவயா gry ஒலியோடு - 

நாடக சாலையில ஈடனஞ்செய்யும மசளிர்களுடைய சிலமபுகளின் ஒலியோடு, (ஈ) 

தெற்றி - சததிரக் கூடககளின, புரசை - கழுச்சிம சயிறமையடைய, (புரசை . 
யாளை கடடுர்கமி) (ஈக) வெறுக்கை - செலவம, நிதிககோன - குபேரன,



திருக்குறிப்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௨௩௩ 

விழவுமலி திருக்காஞ்சி வரைப்பின் வேளாண் விழுக்குடிமைப் பெருஞ் 

செல்வர் விளங்கும் வேணி, மழவிளவெண் டிங்கள்புனை சம்பர் செம்பொன் 

மலைவல்லிக் களித்சவள ர௬ணவின் மூலர், தொழவுலகு பெறுமவ்டா னரு 

ளப் பெற்றுச் தொன்னிலதத மன்னுபயிர் வேத வாய்மை, யுழவுசொழி 

லாற்பெருக்கி யுயிர்ச ளெலலா மோங்கவருக் தருமவினைச் குளசா வென்றும். 

ஒங்கியகாற் குலத்தொவ்வாப் புணர்விற் றம்மி லுயர்ந்தனவு மிழிந்தனவு 

மான சாதி, தாஙகுழுமிப் பிறக்தகுல பேத மெல்லாக் தட் தகைமைக் கேற்ற 

தீனி யிடங்கண் மேவி, யாங்குகிறை கிளைபயின்று மரபினாற்ற வடுத்தவி 

னைச் சொழின்முறைமை வழாமை நீடு, பாஙகுவள நிருச்கைநிலை பலவு 

மெல்லாம் பண்புடீ டி.யவுரிமைப் பால வனறே. (som) 

வேறு. 

BH மூதெயி லந்கர் மன்னிய 

சோதி நீண்மணித தூபமுச் தீபமுங 

கோதில் பல்லிய முஙகொடி யும்பயில் 

வீதி ராளு மொழியா விழாவணி (௧0௪) 

வாயி லெங்கணுர் தோரண மாமதின் 

ஞாயி லெஙகணுஞ் சூழ்முடு னா மதி 

தோயி லெஙகணு மஙசலச் கொணடர்கும் 

கோயி லெஙகணு மும்பர் குல்க்குழாம். (௧௦இ) 

வேத வேதியர் வேள்விமிய தீயன 

மாத ரோதி மலரே பிணியன 

. தாதல் வீதிவி லககே கவலைய 

சூத மாதவி யேபுறஞ் சூழ்வன (௧௦௪) 

சாய லராக ணுசுபபே தளர்வன 

ஆய மாடச் கொடியே யசைவன 

சேய வோடைக் களிழே திகைப்பன் 

பாய சோலைச் தருவே பயத்தன. (௪0௭. 

௮ண்ண லன்பரன் பேமுன சார்த்தன 

தண்ண அுஞ்செழுச் தாசே துகள்வன 

, வண்ண நீணமணி மாலையே தாழ்வன 

எண்ணில் குககுமச் சேறே யிழுககன. (௧௦௮) ; 

(or Gi) மதில ஞாயில - மதிலுறுபபுககள. (௬) ஒதி - கூரதலிலுளள, விலககே- 

குறுந்தெருககளே, சூசம மாதவியே-மாமரவகளூம, குருககததி மரங்களுமே, திய, 

பிணியன, கவலைய, புறஞ்சூழ்வன இபபசவகள காஞ்சியில கொடுஞ் செயலாளர்கள், 

பிணியாளிகள், கவலையுளளரா£, பு,௰ஞ்சூழ்ச,து இப்பா ஆயெ இவாகள் இனமையை 
விளக்குகின்றன. (௭௭) ல்சுபபே - இடைகளே, 

80



௨௩௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வென்றி வானவர் தாம்விளை யாடலும் 

என்று முள்ளவர் வாழு மியற்கைய 44 

Bor DY முள்ளத் த ஈண்ணினர் வேட்கைசீள் 

ஓன்று மங்கொழி யாவகை யுய்ப்பது 

பு.ரங்க டச்தவர் காஞ் புரம்புகழ் 

பசம்பு நிள்புவ னம்பதி னான்இனும் 

வரம்பில் போக வனப்பின் வளமெலா 

நிரம்பு சொள்கல மென்ன நகிறைந்ததால். 

வேறு, 

அவ்வசைய இருககர மதன்கணொரு மருககுறைவார் 
இவ்வுலூற் பிறப்பினா லேகாலிக் குலத்துள்ளார் 

செவ்வியவன் புடைமனத்தார் சீலத்தி னெறிநின்றார் 

மைவிரவு சண்டாடி. வழித்தொண்ட ௬ சானார். 

மண்ணின்மிசை வர்ததற்பின் மனமுதலா யினமூன்றும் 

௮ண்ணலார் சேவடியின் சார்வாச வணைவிப்பார் 

புண்ணியமெய்ச் தொண்டர்திருக் குறிப்பறிந்து போற்றுநிலைத் 

இண்மையினாற் நிருக்குறிப்புச சொண்டெனுஞ் சறப்பினா 

தேசொலிச்ச மாவொலிச்கத் இசையொலிக்கும் புகழ்க்சாஞ்ச 
பூசொலிக்கும் பெருவண்ணா செனலொண்ணா வுண்மையினார் 
நீரொலிச்ச வசாவிரைக்க கிலாமுடுழ்ககுர் திருமுடியார் 
பேரொலிக்ச வுருகுமலர்ச் கொலிப்பர்பெரு விருப்பினொடும். 

தேசுடைய மலர்ச்சமலச் சேவடியா ரடியார்தக் 

தூசுடைய துகண்மாசு கழிப்பார்போற் ரொல்லைவினை 

யாசுடைய மலமூன்று மணையவரும் பெரும்பிறவி 

மாசுதனை விடக்கழித் து வருகாளி லங்கொருகாள். 

பொன்னிம௰ப் பொருப்பரையன் பயர்தருளும் பூங்கொடி.த 
னன்னிலைமை யன்றளக்ச வெழுச்தருளு ஈம்பெருமான் 

தன்னுடைய வடியவர்சர் தனிச்தொண்டர் தம்முடைய 

அச்நிலைமை கண்டன்பர்ச் கருள்புரிவான் வ தணைவார். 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௧௪௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪) 

(s5@) 
  

(௧௧௦) புரமகடகதவா - திரிபுரத்தை யெறித்த சவபிரான். (௧௧௨) மனம முதலா 

மின மூனறும - மனம வாககு காயம எனஜும திரிசரணங்களும, திண்மையினால் - 

உறுதியினால. (௧௧௧) மா - குதிரைகள். ௮ரா இரைகச - பாமபுகள் £றவும, ஒலிபபா- 

ஆடையை ஒலித்து (வெணமையாகக்) கொபெபர். (௧௧௫) பொன இம௰ பொருப்பு 

அரையன் - மலையமையன.



திருக்குறிட்புத்தோண்டகாயனார் புராணம். 

சீ.சமலி காலத்துத் இருக்குறிப்புத் சொண்டர்பால் 

ஆதுல.ாய் மெலிக்துமிக வழுக்கடைந்த சச்தையுடன் 

மா,சவவே டர்சாங்க மாலறியா மலாடிகள் 

கோதடையா மனத்தவர்முன் குறுடைகள் கொளக்கு.று9. 

திருமேனி வெண்ணீறு தஇிகழ்ச்சதொஸிருங் கோலத்துகி 

கருமேக மெனவமுக்குச் கந்தையுட னெழுந்தருளி 
வருமேனி யருந்தவரைச் சண்டுமன ம$ூழ்ச்தெதிர்சொண் 
டுருமேவு மயிர்ப்புளக முளவாசப் பணிக்தெழுநக்தார். 

எய் அமவர் குறிப்பறிந்தே யின்மொழிகள் பலமொழிந்து 

செய்சவச்தீர் திருமேனி யிளைத்திருர்ச தென்னென்௮ு 

கைதொழுது கந்தையினை,ச் தந்தருளுங் கழுவவென 

மைஇகஅழ்கண் டங்கரக்ச மாதலத்தோ சருள்செய்வார். 

இக்கர்சை யழுக்கேறி யெடுக்கவொணா தெனினும்யான் 

மெய்ச்கொண்ட குளிர்ச்குடைர்சு விடமாட்டேன் மேல்கடற்பால் 

௮க்குன்றம் வெங்க திரோ னணைவதன்முன் றருவீசேற் 

கைச்கொண்டு போயொலித்துச் கொவொருங் கடிதென்ரார். 

தீந்தருளு மிச்சச்தை தாழாதே யொலித்துமக்கின் 

றந் இபடு வசன்முன்னச் தருன்ேமே னெனவவருங் 

கந்சையிது வொலிச்துணக்கிக் கடி. தன்றே சாரீரேல் 

இர்தவுடற் டெர்செய்தீ ரென்றுகொடுச் தேஇஞார். 

குறிச்சபொழு தேயொலித் துக் கொடுப்பதற்குக் கொடுபோர்து 

வெறித்தடநீர்த துறையின்கண் மாசெறிந்து மிகப்புழுக்இப் 

பிறிச்தொலிச்சப் புகுமளவிற் பெரும்பகல்போய்ப் பின்பகலாய் 

மறிச்சரத்சார் திருவருளான் மழையெழுர்.து பொழிக்திடமால். 

இசைமயங்க வெளியடைத்த செறிமுடலின் குழாமிடைந்து 

மிசைசொரியும் புனற்றாரை விழிநுழையா வகைமிடைய 

௮சைவுடைய மனததன்ப ரறிவுமற£ தருக்தவர்பால் 

இசைவுகினைர் தழிக்தினியா னென்செய்கே னெனநின்றார். 

ஒவாதே பொழியுமழை யொருகால்விட் டொழியுமெனக் 
காவாலி திரு ச்சொண்டர் சனிகின்றார் விடக்காணா 

உ௩ட 

(௪௧௯) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௪௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௧௬) ஆ.தலராய்-ஏழைபோல, கோது-குறறம. (௧௧௯) எடுக்கவொணா தெனி 

னும - ௮ணிதறகுச தகாததாமீருஈதபோதினும, (௧௨௰) அகதி பருவதன முனனம - 

மாலைபபொழுதாகுமுனனா, உண: உலாச்தி, (௧௨௧) வெறி- வாசனைவீசும, (௧௨௨) 
முலின் குழாம - மேசுக கூடடங்கள், மிடைநது - நெருக், இசைவு - வாக்குத் 
தததஞ்செய்தனத , (மாலைபபொழுதுக்சுள் கொடகனெறேன எனறு இசைகந்ததை,)



௨௩௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மேலார்போற் சங்குல்லர மெய்குளிரும் விழுச் சவர்பால் 
ஆவாவென் குற்றேவ லழிர்தவா வெனவிழுந்தார். (sem) 

விழுச்சமழை யொழியாத மெய்த்தவர்சொல் லியவெல்லை 

கழிர்சதுமுன் பொலித்துமனைச் காற்நேற்க வறிர்திலேன் 

செழுந்தவர்த௩் திருமேனி குளிர்காணுர் தீங்கழைச்,ச 

தொழும்பனேர் இனியிதுவே செயலென்று ௮ணிர்செழுவார். (௧௨௪) 

கந்சைபுடைச் இடவெற்றுங் கற்பாறை மிசைச் தலையைச் 
சிர்தவெடுச் தெற்றுவனென் றணைர்துசெழும் பாறைமிசை ச் 

தீந்தலையைப் புடைத்செற்ற வப்பாறை தனமருஙகு 

வச்தெழுக்அு பிடிச்சசணி வளைச்தழும்பர் மலர்ச்செங்கை. (௧௨௫) 

வானிறைக்ச புனன்மழைபோய் மலர்மழையா யிடமருங்கு 

சேனிறைச்ச மலரிதழிச் திருமுடியார் பொருவிடையின் 

மேனிறைக்த துணைவியொடும் வெளிகின்ரார் மெய்ததொண்டர் 

தானிறைந்த வன்புருகச் கைதொழுது தனிநின்றா (௧௨௬) 

முூன்னவசை நேர்நோக்கி முககண்ணர் மூவுலகு 

நின்னிலைமை யறிவிச்தோ நீயுபினி நீடியகம் 

மன்னுலகு பிரியாது வைகுலா யெனவருளி 

யந்நிலையே யெழுஈதருளி யணியேகாம் பரமணைர்தார். (௧௨௭) 

சீர்நிலவு திருக்குறிப்புத் சொண்டர்திருத் தொழில்போற்றிப் 

பார்குலவத் தந்ைதைசா சாறவெறிந்சார் பரிசுரைக்கேன் 

பேசருளின் மெய்தசொண்டர் பிதசனெனப் பிசற்று தலால் 

ஆருலூ லிசனுண்மை யறிச்துரைக்க விசைர்தெழுவார் (௧௨௮) 

திருக்குறிப்புத் தோண்ட நாயனார் புமாண மற்றிற்று. 
ஆ. இிருவிருத்தம் ௪,௨௧௦. 

எட 

சான்றோர்கள்வாமுந் தொண்டை மண்டலத்திலே, காமாட்சியம்மை 
யார் அறம்வளர்த்த சாஞ்சிபுரததிலே, வண்ணார்குலச்சிலே Oot sO sree 
டர்களின் திருக்குறிப்பை யறிந்து, அவர்களுச்கு.ச திருச் சொண்டு செய் 
கின்ற திண்மையினால் திருக்குறிப்புத்தொண்டர் என்னும் பெயர்பெற்ற 
ஒரு காயனார் இருஈசார். ௮வர் தஙகுலச்சொழிலுச்கு ஏற்ப அடியவர்க 
ளுச்கு வஸ்திரம் ஒலிச்துச் கொடுஈதுவர்சார் வருகாளில் குளிர்காலத்திலே 
ஒருமாள் திருவேகம்பகாதர் விபூதி ௬, இ.ராக்ங்களை ௮ணிரஈத, மெலிந்த 
eee செவ்வை an gee ae nanny tite ஒல ee TE th nme or 

(௧௨௧௩) சாவாலி - (சாபாலி) சவபெருமான, மேவார்போல் - பகசைவனரைப்போல. 

ஆவா-த ஆ (இரகககசுறிப்டு .) (௧௨௪) மனைகாற்று DE - வீட்டில் காற்றை ஏற்றி 

உலாசத்ச, தொழுமபனேறகு - அடியேலுககு, (க௨ட) எற்றுவன் - மோதுவேன, வளை 

தழுமபர் - வளையல் சுவட்டை யணிந்த ஏகாமபரகாதர், 

      

 



திருக்குறிப்புத்தோண்டசாயனார் புராணம். ௨௩௭ 

வறியவரைப்போல அழுக்கடைந்த சர்தையுடன் அடியவர்பால் ௮ணைர்தார். 
காயனார் அவரைக்சணடு பெரிதும் மகழ்ஈ் த, எதிர்கொண்டு பணிந்து அவர் 
திருவுள்ளக்குறிப்பை யறிந்து “தேவரீர் ௮ணிர்துள்ள அழுக்கடைந்த 
கந்தையைச் கொடுசதருளும்) ஒலித்துத் தருகின்றேன் ? என்றார். HCE 
தவவேடர் அன்பனாரைநோக்கி  இக்கர்சை தரிப்பதற்குத் தகுதியற்றதா 
யிருப்பிமை, குளிருககுப்பயர்து கைவிடமாட்டேன்; சூரிய ௮ஸ்சமயனத் 
இற்குமுன் சருவீரேல், இசனைக கைசகொண்டுமோய் விலாவில் ஒலித்துச் 
கொண்டுவாரும் ”” என்று அருளிச்செய்தார் அதற்கு காயனார் இசைந்து 

*கந்சையைத் சந்தருளும்” என்ன; இறைவர் *அஸ்தமயனத்துக்குமுன் 
வெளுத்து உலர் ததக கொடுசசாதொழிலீரேல், இந்த உடலுக்கு இடர் 
செய்தவராவீ£”” என்று இயம்பி, அவ்வமுக்குக்ககதையை யளித்தனர் அடி 
யவர் ௮தை வாஙகசெகொண்டு சென்று ஒருதடாகததிலே சிறிது அழுக்கு 
நீங்குமபடி தோய்த.தப்பின் வெள்ளாவியில் வைத்து ஒலிக்கச் தொடககும் 
பொழுது சிவபெருமான் திருவருளால் மேகஙகள் திரண்டெழுநர்து மழை 
பொழிந்தன அதைககண்ட நாயனார் சவெனடியாருக்கு வாக்களித்ததை 
நினைஈத ''நான் என்செய்கேன்” என்று வருந்தி, (ஒருகால் மழை விடவுங் 
கூடு” மென்று தனியாக நின்றார், அ.துவிடாமல பெய்வசைப்பார்த்.த, 
இரவுவர, 'குளிரினால தேசம் ஈடுஙகுடின்ற சிவனடியாருச்கு அடியேன் 
செய்ய இசைந்த குற்றேவல் தவறிற்றே; 8யையோ” என்று 8ழேவிழுர் 
தார் விழுந்து “மழையொழியாத ) மெய்த்சொண்டர் சொன்னகால 
வரையுங் கழிர்சது) முன்னமே இல்வாடையை ஒலித்து வீட்டிலே சாற் 
நேற்கச்சட்டி விட்டேனுமில்லை ) அடியவர் திருமேனி குளிரினால் வருந்தத் 
தீ௩ழைசத்ச தொழுமபனேற்கு இதுவேசெயல”” என்று எழுத “வஸ்தி 
ரங்களைப் புடைக்கின்ற கற்பாறையிலே என்தலையை மோதிக்கொள்வேன்” 
என்றுபோய்க் கற்பாறைமீது தமது தலையைமோத, ௮கூஙசெனாதபடி. 
எஙகும் பிரசாசமாய் விளஙகும் பரமேஸ்வரன் திருக்கரம் ௮ப்பாறைபின் 
மருகசேதோன்றி அன்பரைப் பிடிததுச்கொண்டது ஆசாயத்தினின்றும் 
பொழியும் புளல்மழையொழிந்து பூமழை சொரிந்தது. ப.ரம௫வன் பார் 
வதியோடு இடபவாகனச்தின்மேல் தோன்றியருளினார் திருக்குறிப்புத் 
சொண்டமசாயனார் மெய்ம்மறந்து பணிந்து எழுந்து கைதொழுது நின்றார் 
ஆசானையளித்த அரவாபரணன் அன்பிற் றக்ச நாயனாரைத் திருசோச்கஞ 
ன செய்த உன்பத்தி வலிமையை மூவுலகும் அறியும்படி செய்தோம் ;) இனி 
நமது உலசத்தையடைந்து சுகானந்தப் பெருவாழ்வைப் பெற்றிரு'' என்று 
திருவருள்செய்த எழுந்தருளினார்



சண்டேசுர நாயனார் புராணம், 
—~a> («4 ) 

பூந்தண் பொன்னி யெக்காளும் பொய்யா தளிக்கும் புனனாட்டு 

aries மண்ணிச் சென்சமரையின் மன்ன முன்னாள் வரை௫ஏழிய 

ஏந்து மயில்வே னிலைகாட்டி யிமையோ ரிகல்வெம் பகைகடக்குஞ் 

சேந்த னளித்த திருமறையோர் மூதூர் செல்வச் சேய்ஞலூர். (௪) 

செம்மை லெண்ணீற் ரொருமையினா ரிசண்டு பிறப்பின் சிறப்பினார் 
மூம்மைத் தழலோம் பியெறியார் நான்கு வேத முறைபயின்ரூர் 

தம்மை யைந்து புலனும்பின் செல்லுக் சகையா சறுதொழிலின் 

மெய்மை யொழுச்ச மேழுலகும் போற்று மறையோர் விஎங்குவது. (௨) 

கோதின் மான்றோற் புரிமுக்நால் குலவு மார்பிற் குழைச்கு0ிமி 

யோஜறு இடைசுழ் சிறுவர்களு மு.சவும் பெருமை யாசானும் 

போதின் விளஙகுச் தாரகையு மதியும் போலப் புணர்மடங்கண் 

மீது முழங்கு முதிலொதுங்க வேச வொலிசண் முழங்குவன. (௩) 

யாச நிலவுஞ் சாலைதொறு மறையோ ரீர்ச வவியுணவின் 
பாக நுகர வருமாலு மயனு மூரும் படர்சிறைப்புண் 

மாச மிகந்து வந்திருக்குஞ் சேச்சை யெனவும் வானவர்சோ 

னாக மணையுக கந்தெனவு நாட்டும் பூப வீட்டமுள ன; (௪) 

தம்பா லொழுகப் பொழுதுசொறு மோம தேனுச் செல்வனவும் 

தாம்பா டியசா மங்கணிப்போர் சமிசை யிடசகொண் டணைவனவும் 

பூம்பா சடைநீர்த் சடமூழ்சி மறையோர் மகளிர் புகுவனவும் 

ஆம்பான் மையினில் விளங்குவன வணிறரீண் மறுகு பலவுமுள. (௫) 

வாழ்பொற் பதிமற் றதன்மருங்கு மண்ணித் திரைகள் வயல்வரம்பின் 
ரள்விற் றரளஞ் சொரிகுலைப்பாற் சமைச்ச யாகச் தடஞ்சாலை 
ரூழ்லைப் பிடஙகக ணெருககியுள தொடங்கு சடங்கு முடித்தேறும் 

வேள்வித் தலைவா பெருர்சேர்கள் விண்ணோ பேறும் விமானங்கள் _ (௪) 

பக) பொனளனி - காவேறிகரி, ுளிககும in (eg gongs) CarBigu. வளர - 

இரவுஞ்ச௫ரி, அயில - கடராமையான, சேந்தன - முருசபுபிரான, சேய்கலூா னறத, 

சேயரு.லூார எனப ச்பாலியாகவக sg. (சேய - SHERI BPE: நல - ஈல்லதான) ஊர், 

சேரு*பபெருமர்னால விருமப்பபட்ட நலலா என்ப தி பொருள்,) (௪) குழை - - மெல் 

லிய, இடை - Casio eg (CasGared.) CurBer - Orde: தார்கையும் - உ நக்ஷத் 

நிரலகளையம, (௪) மாகம இகர்ீது - ஆகாயததைவிட்டு, சேக்கை - இருபபிடம, வான 

வர்கோன நாகம அணையும கந்.து எனவும-தேவேந்தரன.து ஐராவசத்தைக் கட்டுந்தறி 

போலவும, பூப ஈடடம - பூபததமபங்களின தொகுதிகள், (பூபததம்பம - யாகப பசு 

சட்டப் படுமபொருட$ி, யாகசாலையில நாடடூரதமபம,) (௫) ஒமமேலு - ஓமதஇிற 

குப் பாலசொூிககும பசுகக௭,



ப
ஷ
 

சண்டேசாகாயனார் புராணம். ௨௩௯ 

மடையிற் கழுநீர் செழுநீர்குழ் வயலிற் சாலிச் சஇர்ச்ச ந்றைப் 

புடையிற் சுரும்பு மிடைகமுகு புனலிற் பரம்பு பூம்பாளை 

அடையிற் பயிலுர் தாமரைர் எலரிற் றுயிலு௨ சயல்கள்வழி 

கடையிற் படர்மென் கொடிமெளவ னனையிற் நிகழுஞ் சினைச்சாஞ்சி. (௭) 

சென்னி யபயன் குலோச்துககச சோழன் றிலலைச் திருவெல்லை 

பொன்னின் மயமாச் தஇயவளவர் போசே றென்றும் புவிசாக்கு 

மன்னர் பெருமா னஈபாயன் வருர்சொன் மரபின் முடிகுட்டுந் 

தன்மை கிலவு பதியைந்தி னொன்றாய் நீடும் தகைதசவ்வூர். (௮): 

பண்ணின் பயனா ஈல்லிசையும் பாலின் பயனா மின்சுவையுவ 

சண்ணின் பயனாம் பெருகொளியுக கருசதின் பயனா மெழுத்தஞ்சும் 

விண்ணின் பயனாம் பொழிமழையும வேசப் பயனாஞ சைவமும்போன் 

மண்ணின் பயனா மப்பதியின் வளத்தின் பெருமை வரம்புடைத்தோ, (௯) 

பெருமை பிறஙகு மப்பதியின் மறையோர் தம்முட் பெருமனைவாழ் 

தீரும நிலவு காபகோத இரத்துச் தலைமை சான்மரபில 

அருமை மணிய மளித்ததுவே ௩ஈஞசு மளிக்கு மரவுபோல் 

இருமை வினைக்கு மொருவடிவா மெச்ச தத்த னுஎனானான். ட்ட (௧௦) 

மற்றை மறையோன் நிருமனைவி வாய்ந்த மரபின் வந்து த்தாள். | 

சுற்றம் விரும்பு மில்வாழ்ககைச் சொழிலா ஞல$ூழ் நுணைப்புதல்வற் 

பெற்று விளஙரு௩ தவஞ்செய்தாள் பெறுமபே றெல்லைப் பயன்பெறுவாள் 

பற்றை யெறி.பம் பற்றுவரச் சார்பா யுள்ள பவித்திரையாம். (௧௧) 

நன்றி புரியு மவர்தம்பா னன்மை மறையின் றுறைவிளஙக 

என்று மறையோர் குலம்பெருக வேழு புவனங் களுமுய்ய 

மன்றி னடஞ்செய பவர்சைவ வாய்மை வளர மாதவத்தோர் 

வென் றி விளஙக வர் அதயஞ் செய்தார் விசார சருமளார். (௧௨) 

86g வருட மவர்ககணைய வங்க மாற முடனிறைந்த 

சந்த மறைக ஞட்படமுன் றலைவர் மொழிகர்த வாகமங்கண் 

மூர்தை யறிவின் ரொடர்ச்சியினான் முகைச்கு மலரின் வாசம்போற் 

சிந்தை மலர வுடன்மலருஞ் செவ்வி யுணர்வு Ame gsr. (௧௩) 

நிசமு முறைமை யாண்டேழு நிரம்பும் பருவம் வர்தெய்தப் 

புகழும் பெருமை யுபகயனப் பொருவில சடககு முடிச். சறிவின் 
  

(௭) மெளவல - முலலைகளும, கை - முகை, அரும்பு, சனை - இளைகளையுடைய, 
(௮) அபயன - இருமுறைகண்ட சோழன. குலோத.துகசன - சேய்சூலூரையாண்டு 

புகழ்பெற்றவன. அசபாயன - இப்பெரிய புராணததைச செய்விததோன, சோழ 

ராஜாக்களின் ஐந்.து இராஜதானிகளாவன.--காவிரிபபூமபட்டினம, கருவூர், இருவா 

ரூ, உறையூர், இருச்சேயஞுலூர் எனபவைகளாம,



௨௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இகழு நெறிய வல்லாச வெல்லா மியைச்த வெனினுந்தக் 

இகழு மாபி னோதுவிக்குஞ் செய்கை பயச்தார் செய்விததார். (௧௪) 

குலவு மறையும் பலகலையுங் கொளுத்து வதன்முன் கொண்டமைந்த 

நிலவு மூணர்வின் றிறங்கண்டு நிறுவு மறையோ சதிசயிச்தார் 

௮லகஇில் கலையின் பொருட்கெல்லை யாடுங் கழலே யெனச்சொண்ட 

செல்வ மிகுந்த சர்தையினிற் றெளிச்சார் சிறிய பெருர்சகையார். (௧௫) 

ஈடமே புரியுஞ் சேவடியார் ஈம்மை யுடையா ரெனுமெய்மை 

உடனே தோன்று முணர்வின்௧க ணொழியா தூறும் வழியன்பின் 

கடனே யியல்பாய் முயற்றிவருங் காதன் மேன்மே லெழுங்கருத்தின் 

றதிடநோ நிற்குஞ் செம்மலார் தஇிகசழு காளி லாஙகொருகாள். (௪௬) 

ஒது டையி னுடன்போவா ரூரா னிரையி னுடன்புச்ச 

போது மற்றங கொருபுனிற்றா போற்று மவன்மேன் மருப்போச்ச 

யாது மொன்றுங கூசாசே யெடுத்த கோல்சொண் டவன்புடைப்ப 

மீ சென்று மிகும்பரிவால் வெகுண்டு விலக்க மெய்யுணர்6 து. (ser) 

பாவு சலைச ளாசமழூத் பரப்பின் ரொகுதிப் பான்மையினான் 

மேவும் பெருமை யருமறைகண் மூல மாக விளங்குலஇல் 

யாவுர் தெளிர்த பொருணிலையே யெய்த வுணார்த வுள்ளத்தால் 

ஆவின் பெருமை யுள்ளபடி யறிச்தா ராயர் கருள்செய்வார். (௧௮) 

தீங்கு மல யோனிகட்கு மேலாம் பெருமைத் சகைமையன 

பொங்கு புனித தர்ச்தஙச ளெல்லா மென்றும் பொருக்துவன 
அங்க வமார் இருமுனிவர் சணஙகள் சூழ்ச்து பிரியாத 
௮ங்க மனைத துர் தாமுடைய வல்ல வோகல் லானினங்கள். (sm) 

gu Api @) HOU pp acre p wer gy emo Muy 
நாய னார்க்கு வளர்மதியு ஈஇியு ஈகுவெண் டலைத்சொடையு 

மேய வேணித திருமுடிமேல் விரும்பி யாடி யருளுதற்குச் 

தூய திருமஞ் சனமைநக்து மளிக்கு முரிமைச் சுரபிசடாம். (௨௦) 

சீல முடைய கோக்குலங்கள் சிறக்குர் சகைமைச் சேவருடன் 
சால முழுலு முலகனைத்துங் காச்கு மு.தற்கா ரணராகு 

(௧௫) கொளுததுவதனமுன - ஒதுவிபபதறகுமுன. கிறுவும - அவன ஒ.துஈ 

தொழிலில சிறு,த,தம. செலவுமிகுக்ச - கொளசைமுதிர்ந்த, (விசாலமாயெ எனி 
னும பொருக்தும,) (௪௭) ஆனிரை - பசுககூடடக்கள், புனிற்றா - இளவகனறுப 
பசு. போறறும ௮வனமேல் மருபபு ஒச்ச - மேய்பபோனாய இடையனைக கொமபால் 
மூட்ட. (௧௮) பாவும - பரவிய, தயற்கு - இடையனுககு. (௨6) ஈகுவெண்தலை 
தொடையும் - ஈரிகனெற வெள்ளிய தலைமாலையும், சுரபிகள் - பசுக்கள்,



சண்டேசுரகாயனார் புராணம். ௨௮௫௧ 
நீல கண்டர் செய்யசடை கிருத்தர் சாத்து நீறு தரு 
மூல மவதா ரஞ்செய்யு மூர்தச மெனரறான் மூடிவென்னோ. (௨௧) 

உள்ளுர் சகைமை யினிப்பிறவே நுளவே யுழைமான் மறிச்சன்று 
அள்ளுங் கரத்தா ரணிபணியின் சுடர்குழ் மணிகள் ௬.7ஈஇ£ர் 
தெள்ஞுஞ் சடையார் சேவர்கடம் பிராட்டி யுடனே சேரமிசைக் 
கொள்ளுஞ் சினமால் விடைச்சேவர் குலமன் றோவிச் werd Gord (௨௨) 

என்றின் னனவே பலவுநினைர் இிகத்தின் வழியே மேய்த்திக்தக 

சன்று பயிலா னிரைகாக்கு மிதன்மே லில்லை கடனிதுவே 

மன்று ளாடுஞ் சேவடிகள் வழுத்து நெறியா வதுமென்று 

நின்ற வாயன் றனைநோக்கி நிரைமேய்ப் பொழிச நீயென்பார். (௨௩) 

யானே யினியிர் நிரைமேய்ப்ப னென்றா ரஞ்சி யிடைமகனுக் 

தானே ரிறைஞ்? விட்டகன்றான் ரூமு மறையோ நிசைவினால் 

௮னே கெருஙகும் பேசாய மளிப்பா ராடுப் பைககூழ்க்கு 

வானே யென்ன கிரைகாக்ச வச்சார் தெய்வ மறைசூறுவர் (௨௪ 

Carga si pw கொண்டுகுழைக குடுமி யலையச் குலவுமான் 

ரோலு நூலுஞ் சிறுமார்பிற் றுவள வரைச்கோ வணஞ்சுடாப் 
பாலும் பயனும் பெருகவரும் பசுக்கண மேய்க்கும் பான்மையினாற் 

சாலும் புல்லி னவைவேண்டுக் சனையு மிசையுச் தலைச்செனறு (௨௫) 

ப.தவு கால களின்மேய்த்தும் பறித்து மளித்தும் பரிவகநற்றி 

இதமுண் டுறையு நற்றண்ணீ ரூட்டி யசச மெதிரநிச்கி 

அ.தர்ஈல் லனமுன் செலநீழ லமாவித் தமுத மதரப்பால் 

உதவும் பொழு.,து பிழையாம லுடையோ நில்லர் தொறுமுய்ச்தார். (௨௬) 

மண்ணிச் கரையின் வளர்புறவின் மாடும் படுகர் மருங்கினிலுந் 

தண்ணித் இலநீர் மருதத் தண் டலைசூழ் குலையின் சார்பினிலும் 

எண்ணிற் பெருகு கிரைமேய்த்துச சமிசை யுடன்மே லெரிகொண்டு 

ஈண்ணிச் கஙகுன் மூன்புகுர்து ஈன்னாள் பலவா மர்காளில் (௨௭௪) 

(௨௧) நீறு தரும மூலம ௮வதாரம செய்யும - விபூதி யண்டாவதறகுக காரண 

மாசவுள்ள சாணம தோனறும, (௨௨) உழை - மயா£களையுடைய, (௨௪) பைககூழ் 

கரு வானே எனன - பயிரகளுககு மழையைபபோல, (௨௫) சுடர - விளக, சாலும 

11* செனறு - மிகுத்த புல்களில ௮பபசுககள வேண்டுமளவும மேயததகுஈச இடது 

களில் ஒட்டிக்கொண்டுபோய், (௨௬) பதவு - புலதரையில, (ப.த௮ு-புல், ஆகுபெயா.) 

பறித்து - (மேய்க்கக்கூடாத விடககளிஓளள புறகளைப) பிட௩௫, பரிவு - துனபம, 

அச்சம எதிர்நீக - பிறமிருகவ்களால் விளையம ௮௪௪ததை எதிரேகினறு ஒழித.து, 
அதர் - வழி, விலவகுகள் செலலுமவழி, (௨௭) புறவினமாமெ - முல்லை நிலவகளி 

அம், படுகர் மருககனிலும - பள்ளககளிலும, தண்டலை - சோஜைகள், 
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2.92 திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆய நிசையின் குலமெல்லா மழூன் விளங்? மிசப்பல்கி 
மேய வினிய புல்லுணவும் விரும்பு புனலு மார்.தலினால் 

ஏய மனங்கொள் பெருமகஇழ்ச்சி யெய்த விரவு sorus 996 

தூய தம்பான் மடிபெருடச் சொரிய மூலைகள் சுரர். தனவால். (௨௮) 

பூணுச் தொழில்வேள் விச்சடங்கு புரிய வோம சேனுக்கள் 

சாணும் பொலிவின் முன்னையினு மனேச மடங்கு கறப்பனவாய்ப் 
பேணுச் தகுதி யன்பாலிப் பிரம சாரி மேய்த்தசற்பின் 

மாணுக் திறத்ச வானவென மழையோ ரெல்லா மனம௫இழ்ந்தார். (௨௧) 

௮னைத்தத் இற,ச்.த மானினங்க எணைக்ச ம௫ழ்ச்? யளவின்றி 

மனைச்சட் சன்று பிரிஈ்சாலு மருவுஞ் சிறிய மறைச்சன்று 

தனைக்சண் டருகு சார்ந்ஐுருகிச் சாயாம் தன்மை நிலைமையலாய்க் 

கனைத்துச் சுரஈ்து முலைக்சகண்கள் கறவா மேபால் பொழிர்தனவால் (௩௦) 

தம்மை யணைந்த வான் முலைப்பால் தாமே பொழியச் சண்டுவந்து 

செம்மை கெறியே யுறுமனத்திற் நிருமஞ் சனமாங் குறிப்புணரஈதே 

எம்மை யுடைய வள்ளலா செய்த நினைஈ த தெளிர்சதனின் 

மெய்மைச் சிவனார் பூசனையை விரும்பும் ! மவட்கை விளைர்தெழலும். (௩௧) 

அங்கண் முன்னை யர்ச்சினையி oor or all ir ஜொடர்ச்சி விளையாட்டாப் 

பொங்கு மனபான் மண்ணிமணற் புளினக குறையி லாசதியின்£ழ்ச 

செங்கண் விடையார் திருமேனி மணலா லாக்டச் சிவாலயமுக் 
அங்க நீடு கோபுரமுஞ் சுற்றா லயமும் வகுச்சமைத்தார். (௩௨) 

ஆத்தி மலரு ஞ் செழுர்தளிரு முதலா வருகு வளர்புறவிற் 
பூதி மலர்க டாந்தெரிந்து புனிதர் சடிலச் இருமுடிமேற் 

சாத்த லாகுர் திருப்பள்ளித் தாமம் uses தாஙகொய்து 

சோத்த விலைப்பூங் கடையினிற் கொணர்ச்து மணந்தங இடெவைத்தார். () 

நல்ல கவரும் பங்கள்பெற மாடிக் கொண்டு காணற்பூங் 

“கொல்லை WL gg Gonpwon pay மேவும் கோச்ச ஞடன்கூட 

| ety யணைந்து பாலாச்ச ளொன்றுச் கொருசா லாகவெ]ர் 

செல்ல வவையுங் கனைத்துமுலை தீண்டச் செழும்பால் பொழிச் சனவால், 0 

கொண்டு மடுச்ச குடகிறையச் கொணர்ட்த விரும்புங் கொள்கையினால் 

அண்டர் பெருமான் வெண்மணலா லயத்து எவைமுன் ரூபித்து 

(௨௯) மாணுமதிறதத ஆன-செழித்திருக றன, மாட்சிமையடையும தன்மை 
யூடையனவாயின. (௧௧) வள்ளலார் - விசாரசருமா, (௧௨) மண்ணி மணல புளினக் 
குறையில் - மண்ணிகதியின மணமங்குன்றிறுள்ள ஆ.௰திடைககுறையில (ஆற்தின 
ஒடுச்சமானகிடம,) (௧௪) ஈவகுமபக்கள் பெறசாடிச்கொண்டு - புதிய குடவுகளைப 
ரெ விருடிபி அவைகளைச்தேடிச் சம்பாதித்த,



சண்டேசாகாயஞார் புராணம். ௨௮௩ 

வண்டு மருவுர் திருப்பள்ளி தாமங் கொண்டு வரன்முறையே 
பண்டைட் பயில்லா லருச்ிததுப் பாலின் றிருமஞ் சனமாட்டி. (௨௫) 

(மீள மீள விலவ்வண்ணம் வெண்பால் சொரிமஞ் சனமாட்ட 

ஆள வுடையார் தம்முடைய வன்ப சன்பின் பாலுளதாய் 

மூள வமர்க்ச நயப்பாடு முதிர்ஈ்ச பற்று முற்றச்சூழ் 
கோள மதனி லுண்ணிறைந்து குறித்த பூசை கொள்ன்ரூர். (௩௯) 

பெருமை பிறங்குஞ் சேய்ஞலூர்ப் பிள்ளை யார்சம் முள்ளத்தில் 

ஒருமை நினைவா லும்பர்பிரா னுவக்கும் பூசை யுறுப்பான 

இருமஞ் சனமே முதலவற்றிற் றேடா சனவன் பினினிரப்பி 

வருமர் நெறியே யர்ச்சனைசெய் தருளி வணம்9 மடஏழ்னெரூர். (௩௭) 

இறையோ னடிச்€ழ் மறையவனா ரெடுகதுத் தருமஞ் சனமாட்டு 

நிறைபூ, சனைக்குச் குடங்கள்பா னிரம்பச் சொரிர்த நிரைக்குலங்கள் 

குறைபா டின்றி மடிபெருகச் குவிர்ச முலைப்பால் குறைவின்றி 
மறையோர் மனையின் முன்புதரும் வளங்கள் பொலிய வைகுமால், (௩௮) 

செயலிப் படியே பலகாளுஞ் சிற பூசை செய்வதற்கு 

மூயல்வுற் றதுவே திருவிளையாட் டாக மூர்நூ லணிமார்பர் 

இயல்பித் புரிய மற்றிதனைச் சண்டிச் திறச்சை யறியாத 

அயன்மற் ரொருவ னப்பதியி லக்த ணாளர்ச் கறிவித்தான். (௨௧) 

௮ச்சொற் கேட்ட வருமறையோ ராய னறியா னென்றவற்றின் 

இச்சை வழியே யான்மேய்ப்பே னென்றெம் பசுச்ச டமைக்கறர்து 
பொச்ச மொழுகு மாணவகன் பொல்லாக குரைக்க வவன்றாசை 

யெச்ச தச்சன் றனையழைமி னென்று ரவையி னிருச்தார்கள். (௪௦) 

ஆங்கு மருங்கு நின்ரார்க ளவ்வர் தணன்றன் நிருமனையின் 

பாங்கு சென்று மற்றவனை யழைச் துக் கொண்டு வரப்பகர்ர்த 

ஒங்கு சபையோ ரவனைப்பார்த் தூசா னிசைமேய்ச் துன்மசன்செய் 

.திங்கு தன்னைச் கேளென்று புகு பரிசு செப்புவார். (௪௪) 

௮௪ண் மறையோ ராகுதிக்குச் கறக்கும் பசுச்ச சானவெலாஞ் 

சிந்தை மஇழ்ந்து பறிவினாற் நிரளச் கொடுபோய் மேய்ப்பான்போழ் 

கந்த மலிபூம் புனன்மண்ணி மணலிற் கறந்து பாலுகுச்து 

வந்த பரிசே செய்கின்ற னென்று மறையோர் வாய்மொழிக்தார். (#2) 

மறையோர் மொழியச் கேட்டஞ்சிச் றுமா ணவகன் செய்தவிது 

விறையு கான்முன் பறிர்திலே னிதற்கு முன்பு புகுகததனை 

(௬௬) சூழ்கோளமதனில் - தாம வியாபித,துள்ள சிவலிக்கத்தில், (௧௭) சேய்ளு 
ரர் பிள்ளையார் - விசாரசருமர், சேடாகனவாவன - சந்தனம தூப$ப கைவேத்திய 

முதலியன, (௪௦) பொச்சம் - பொய். (௪௩) இறையும் - சிறிதும்,



2 ag திருத்தோண்டர் புராணம். 

பும் பெருமை யச் தணர்காள் பொறுக்க வேண்டு நீங்க ளெனக் 

குறைசொண் டிறைஞ்ச யினிப்புகுஇிரழ் குற்ற மெனசே யாமென்றான். () 

௮௪ ணாளர் சமைவிடைகொண் டர்தி தொழு மனைபுகுக்து 

வந்த பழியொன் றெனநினைச்தே மகனார் தமக்கு வாய்கேசான் 

இந்த நிலைமை யறிவேனென் றிரவு கழிந்து கிரைமேய்ச்ச 

மைந்த னார்சாம் போயினபின் மறைந்து சென்றான் மறைமுதியோன். () 

சென்ற மறையோன் நிருமகஞார் சிறந்த வூசா னிரைகொடுபோய் 

மன்றன் மருவும் புறவின்சண் மேய்ப்பா மண்ணி மணற்குறையில் 

அன்று இரளக கொடுசென்ற வதனை யறிந்து மழைகதப்பா 

னின்ற குரவின் மிசையேறி நிகழ்வ தறிய வொளித்திருந்தான். 

அன்பு புரியும் பிரமசா ரிகளு மூழ்கி யானார்க்கு 
முன்பு போல மணந்கோயி லாக்கி முகைமென் மலர்சொய்து 

பின்பு வருமான் முலைபொழிபால் பெருகுங குடங்கள் பேணுமிடச் 
தன்பாற் கொணர்கது தாபித்துப் பிறவும் வேண்டு வனசமைத்தார். 

கின்ற விதியின் விளையாட்டா ணிறைந்த வரும்பூ சனைதொடங்கி 

யொன்று முள்ளத துண்மையினா லுடைய காசன் நிருமுடிமேன் 

மன்றல் விரவுஈ திருப்பள்ளிச் தாமஞ் சாச்தி மஞ்சனமா 

சன்று கிறைதீம் பாற்குடங்க ளெடுச்து ஈயப்புற் ரட்டுதலும். 

பரவ மேன்மே லெழும்பரிவும் பழைய பான் மை மிகும்பணபும் 

Sra Cogs சவர்தமபான் மேவும் பெருமை வெளிப்படுப்பான் 

௮வ மேவுஞ் சடைமுடியா ரருளா மென்ன வறிவழிந்து 

கு£வ மேவு முதுமறழறையோன் கோப மேவும் படிகண்டான். 

சண்ட. போதே விசைந்திழிர்து சடி.ஐ சென்ற௮ கைச்தண்டு 

கொண்டு மகனார் திருமுது புடைத்துச் கொடிதா மொழிகூறத் 

தொண்டு புரியுஞ் சிறியபெருக் தோன்ற லார்தம் பெருமான்மேன் 

மண்டு காத லருசசனையின் வைத்தார் மற்றொன் நறிர்திலரால், 

மேலாம் பெரியோர் பலகாலும் வெகுண்டோ னடிகச வேறுணரார் 

பாலா இருமஞ் சனமாட்டும் பணிமிற் சலியா ர.துகண்டு 
மாலா மறையோன் மிகச்செயிர்த்து வைசத இருமஞ் சனக்குடப்பால் 

சாலா லிடறிச் சிச்சினான் கையாற் சடமைச் தலைநின்றான். 

சிந்தும பொழுதி லதகோச்குஞ் றவ ரிறையிற் ரீயோனைச் 

தந்தை யெனவே யறிக்தவன்றன் Get eer இந்.துந் தீகு.திபிஞன் 

(௪௫) 

(௪சு) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(60) 

வெக்வல் வலயக் 

(௪௪) அ ஈதிதொழு.து - சதியா. வகதனஞ்செயது, வாயசேரான - சொல்லா த 

வஞாய். (௫) கையால கடமை தலைநினரான - ஒழுகசதசால இழ்மையின் முதலில 

சினருன, இயொழுககததை யடையவன, (டக) இையில - ௮க்கணததிலே,



சண்டேசுரகாயனார் புராணம். 2.46 

மூர்சை மருங்கு டக்தசோ மெடுத்தார்ச் கதுவே முறைமையினால் 
வந்து மழுவா யிடவெறிக்தார் மண்மேல் வீழ்ந்தான் மறையோலும். (௫௧) 

எறிர்; வதவே யாச்சனையி லிடையபூ றகற்றும் படையாக 

மறிச்ச தாதை யிருதாளுக் தணித்த மைந்தர் பூசனையில் 

௮.றிசச விடைமு றகற்றினராய் முன்போ லருச்சத் திடப்புகலுஞ் 
செறிர்ச சடைநீண் முடியாருக் தேவி யோடும் விடையேறி. (௫௨) 

பூச கணங்கள் புடைசூழப் புசாண முனிவர் பு.த்ேேளிர் 

வேச மொழிச எளெடுத்தேசத்ச விமல மூர்த்தி இருவுள்ளங் 

சாதல் கூர வெளிப்படலுங் கண்டு சொழுவ மனங்களித்துப் 

பாத மலர்கண் மேல்விழுந்தார் பத்தி மு.திர்ச் ச பாலகனார். (௫௩) 

தொடுச்ச விதழி சூழ்சடையார் துணைத்சா ணிழற்€ழ் விழுஈ் சவரை 

யெடுத்து நோக்கி ஈம்பொருட்டா லீன்ற தாதை விழவெறிக்தா 
யடுத்த தாதை யினியுனக்கு காமென் தருள்செய் சணைச்தருளி 

மடுத்த கருணை யாற்றடவியுச்சி மோர்து மடழ்ச்தரு௭. (6௪) 

செங்கண் விடையார் தஇிருமலர்க்கை தீண்டப் பெற்ற சறுவனார் 
௮ங்கண் மாயை யாச்கையின்மே லளவின் அயர்ந்த வெமயமாய்ப் 

பொங்கி யெழுக்த தஇருவருளின் மூழ்கிப் பூமே aura sens 
தங்க வமார் அு.திசெய்யச் சூழ்க்த வொளியிந் ரோன் தினார். (@@) 

அண்டர் பிரானுர் சொண்டர்தமக் கதிப 66 wor 5 ger 

உண்ட கலமு முடுப்பனவுஞ் சூடு வனவு முனக்காகச் 

சண்மடீ சனுமாம் பதர்தந்தோ மென்றங் கவர்பொற் நடமுடிக்கு த் 

துண்ட மதிசேர் சடைச்கொன்றை மாலை வாடச் சூட்டினார். (௫௪) 

எல்லா வுலகு மார்ப்பெடுப்ப வெங்கு மலர்மா ரிகள்பொழியப் 
பல்லா யிரவர் கணகாசர் பாடி. யாடிச் களிபயிலச் 

சொல்லார் மறைக டுதிசெய்யச் சூழ்பல் லியங்க ளெழச்சைவ 
நல்லா ரோஙக நாயசமா கங்கள் பெருமான் ஜொழுதணைந்தார். (௫௭) 

ஞால மறியப் பிழைபுரிர்து ஈம்ப ரருளா னான்மறையின் 

£லந் இகழுஞ் சேய்ஞலூர்ப் பிள்ளை யார்க் இருக்கையிற் 

கோல மழுவா லேறுண்டு குற்ற நீங்கிச் சு த்றமுடன் 
மூல முதலவர் 9வலோகச மெய்தப் பெற்றான் முதுமறையோன். (௫௮) 

வந்து மிகைசெய் தாதைதாண் மழுவாற் றுணித்த மறைச்சிறுவர் 

௮2 வுடம்பு தன்னுடனே யானார் மகனா ராயினார் 

ings மருககுடெர்த - தமமுன அருகேயிருச்ச, (௫௨) மறிந்த - தடுத்த, (டுக) 
பு.ததேளிர் - தேவர்களும, (௫௮) ஏறுண்டு - வெட்டுபபட்டு, (௫௯) மிகைசெய் - 

பூசைக்டைபூறுசெய்த,



௨௪௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இந்ச நிலைமை யறிச்தாசா ரீறி லாதார் தமக்சன்பு 

தந்த வடியார் செய்கனவே தவமா மன்றோ 'சாற்றுங்கால், (டுக) 

நேச நிறைக்த வுள்ளத்தா னீல நிறை5,ச மணிகண்டச் 

ச னடியார் பெருமையினை யெல்லா வுயிரும் சொழவெடுத் தத 

சேச முய்யத் திருத்சொண்டச் சொகைமுன் பணிச்ச திருவாளன் 

வாச மலர்மென் கழல்வணங்க வந்த பிறப்பை வணஙகுவாம். (௬௦). 

சண்டேசுர நாயஞர் புராண ழந்றிற்று, 

ஆ. தஇருவிருச்சம், ௧, ௨௭௦ 

ழம்மையாலுலகாண்ட சரக்க ழற்றுப்பேற்றது. 

எஒடுதிடலிடு வய 

காவிரிஈதி எச்காளும் பாய்ந்து வளஞ்செய்கன்ற சோழகாட்டிலே, 

இருச்சேய்ஞலாரிலே, வேதியாகுலத்திலே, கா௫பர் கோத்திசத்தில் உதித்த 
வம், பவித்திர என்பவளை மணஈகது இல்லறத்தை கடத துகின்றவனும் 
ஆூயெ எச்சத,சதன் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் செய்த பெருக் 
சவப்பயனால அவனுக்கு விசாசசருமர் என்பவர் புத. திரராகத்திருவவதாசஞ் 

செய்தார். அவர் 8ந்துவயதிலே வேத வேதாக்தஙகளையும், வொகமங்களை 

யும மூன்சன்மத்து அறிவின் தொடர்ச்சியால் ஒதாதுணர்ச்தார். முன்னறி 

தெய்வஙகளாகிய அன்னையும் பிதாவும் அவருக்கு ஏழாம் ஆண்டிலே உபசய 
னச் சடங்கு செய், வேதம் ஒதுவிக்கச் தொடங்கினார்கள். ஆரியர்கள் 

வேதஙகளையும், பலகலைகளையும் ஒதுவித்தற்கு மூன்னமே வீசாசசருமர் 

அவைகளை யுணர்ந்திருந்தசை அறிந்து ௮.திசயித்சார்கள். ஒதா.தவேதமுத 
லிய கலைகளை யுணார்த பெருக்சகையார் சிவபெருமானே முழுமுதற் 
பொருளெனச் துணிந்து, அவர் இருவடியை மறவாச் சிர்தையரானார். 

அவ்வுண்மை காயனார் ஒருராள் வேதாசத்தியயனஞ் செய்யுஞ் சிறுவர்ச 
ஞூடன் அவ்வூரவர்கள் பசுச்கூட்டங்களோடு கூடிப்போகும் பொழுது, ஒரு 
இளங்கன்றுப்பசு மேய்ப்போனாகிய இடையனை முட்டப்போயித்று, அவன் 
சிறிது கூசாமல் ௮க்கோவைச் சொம்பால் அடித்தான். ௮சைச்சண்ட 
விசாரசருமர் பதை பதைத்து அவன் ௮ருகே போய்ப் பின்னும் அடியாத 
படி ௮வனைத்தடுத்து பசுக்கள் தமது உறுப்புக்களில் தேவர்களையும், முனி 
வர்களையும், புண்ணிய தீர்.ததங்களையும் உடையனவாயிருக்கின் றன வன்றோ? 
இவெபெருமானுக்கு அபிடேக திரவியம் ௮வைகள் அளிக்கும் பஞ்சகவ்வியங் 
களன்றோ? பிறவிப்பிணியை யொழிக்குச் திருநீற்றிற்குமூலம் அவைகளின் 
கோமயம் அன்றோ £ ௮வைகள் பரமசிவன் ஊர்தியாக இடபதேவர்குலத் 
சனவன்றோ ?? என்று கினைந்து * பசுக்களை மேய்த்துக் காப்பசைவிடச் 
றத தொன்றில்லை. அதுவே சிவபெருமானை வழிபடும் பெருகெறி ?? 
என்று உறு திகொண்டு, ஆயனைப்பார்த்து * இனி இவ்வானிரசையை நீமேய் 
ககவேண்டிய இல்லை ; கானே மேய்சகப்போடின்றேன் !'' என்ன , ௮வன் 
அஞ்” இறைஞ்சிப் போய்விட்டான். ௮ன்றுமுசல் விசாரசருமர் தாமே 
பசுச்சளை அ௮வ்வவற்றிற்குரிய ௮ச்தணர்கள் சம்மதியின்மேல் மண்ணியாத் 
றங்கரையிலே புல்லுள்ள விடங்களில் மேய்த்து வந்தார்.



சண்டேசுரநாயனார் புராணம். ௨௪௭ 

இப்படி. மேய்ச்துவருகாளில் பசுக்கள் முன்னிலும் அழகாகச் 
செழிச்து இரவும் பகலும மடிசுரந்து பாலை ௮இகமாகச் சொரிஈ்தன. ௮து 
கண்டு பிராமணர்கள் பெரிதும் மகிழ்வெய் இனார்கள். பசுக்கள் தஙகள் கன் 
துகள் பிரிக்தாலும் சிறிதும் சளராது, தயகளைப் பேரன்போடு மேய்ச்துவ 

ரூம் பிசமசாரியார் சற்றுநேரம் பிரிவாராயின் தாய்போல் உருஇ அவர் ௮ 
கேபோய்க்களைத்து மடிசுரந்து, ஒருவருங கறவாமல் பாலைச் சொரியும. 

௮ப்பாலைக் கண்ணுற்ற ௮5 சணப் பெருந்தகையார் ௮௮ சிவபெருமானுச் 
குச திருமஞ்சனமாகுக தகுசயுடைமையை கினைஈதாா. உடனே அவருக் 
குச் சவபூசையில் பேராசையுணடாக, ௮வர் மண்ணியாற்றங கரையிலே, 
ஒரு ஆற்றிடைச் குறையிலே, ஆ5.திம7சதினடியிலே மணலினாலே ஒரு சவ 
லிககஞ்செய்து, தஇிருமதில்களும், கோபு ரமகளும வகு தல, சிவபிரானுக்கு 
ரிய ஆத்திமுதலிய மலாகளைக கொயதுகொணடு வைததப் பின்பு புதிய 
குடங்களை ததேடி வாஙச்கொணடு, கறவைப் பசுக்கள் ஒவ்வொன்றிடத்தி 
லும போய் முலையைச் தீண்ட, ௮வைகள் கனைத்துக் குடஙகளிற் பாலைச் 
சொரிஈதன. பின்னா அப்பாற் குடஙகளை எடுத்துககொண்டுபோய்த் இருக் 
கோயிலிலே வைத்துப் பததஇிரபுட்பஙகளாற் பரமசிவனை அரசப் 
பாலால் ௮பிடேகஞ்செய்சார். சாவவியாபியாகிய சஙசரா ௮ம்மணவிலிருக்து 
அன்பர் செய்யும் பூசனையை இன்புடன் ஏற்றா மறையவர் பெருமான் 
மஙகைபாகன் பூசைக்கு ௮ஙகமாகிய திருமஞ்சனம் முதலியவற்றுள் இடை 
unger anon prada டைத்தனவாகப் பாவிதது கிரப்பி முறைப்படி 

௮௬௪௫த்து ssi. கோககள் குழகனார் திருமஞசனததுக்குப் பாலைச் 
சொரிஈதும் வேதியர்களுககு முன்போல குறைவிலலாமல் பாலைச்கொடுச் 
அச் கொண்வெஈதன, 

இகஙனம் பலகாள்களாகச் செய்து வருங்காலத்தில் ஒருநாள் ஒருவன் 
சேய்ஞலூர்ப் பிள்ளையார் செய்கையை விளையாட்டெனசககருதி உணமை 
யுணராசவனாய், அவ்வூர் அர்தணர்களுக்கு அறிவித்தான். அவர்கள் எச்ச 

தததனை அழைப்பித்து * அகுஇியின் கிமிதசமாகப பால்கறககும் பசுநிரை 
களை எல்லாம் உமத குமாரனாகிய விசாரசருமன் உள்ளன்போடு மேய்ப்பவ 
னைப் போலககொணடுபோயப் பாலைககறகஈது வீணாக மணலிலே சொரிக்து 
விளையாிவதாச ஒருவன் சொன்னான் '' என்றார்கள் அ௮சற்கு எச்சசத்தன் 
 திறியவனா௫யெ என்புத்திரன் இப்படிசெய்து வருவசை இதற்குமுன் அறி 
ந்திலேன் ; ௮வன் குற்றசகசைப் பொறுககவேண்டும். இனி ௮வன் ௮௩ங 
னஞ் செய்வானாயின் அ௮ப்பிழை என்னுடையதாகும ”' என்று குறைபிரக்து 
வணக, அவர்கள்பால விடைபெற்றுக்கொண்டு வீட்டுககுத் இரும்பிஞன். 
௮வன் அடுத்த நாட்சாலையில், விசாரசருமர் பசுக்களை மேய்சசப் போன 
பின்பு, ௮வா அறியாதபடி உண்மையுணரவேண்டி அ௮வருககுப் பின்னே 
மறைந்து சென்றான். எச்சதத்தன் பிள்ளையார் பசுக்களை மண்ணியாற்றின் 
மணற்றிட்டையிலே ஒட்டிச்கொண்டு போனதைப் பார்த்து, சமீப த்திலிரு 

நத ஒருகுசாமரத்தில் ஏறி, அங்கே கிகழ்வதையறிய ஒளித்திருந்சான். சவ 
மாகவிளஙகும் விசாசசருமர் வழக்கப்படி ஸ்கானம்பண்ணிச் சிவலிககந்தாபித் 
தில் மூ.தலிய செவபணிகளைச்செய்து பூசைதொடங௫ச சிவலிங்கப் பெருமா 
லுக்குப் பத்திரபுட்பங்கள் சாத்இப் பாற்குடங்களை எடுத்து ௮பிடேகஞ் 
செய்தார். அதைக்கண்ட எச்சதத்தன் குராமரச்சினின்றும் இற&்இ விரை 
வாகப்போய்த் தன் கைத்சண்டால் இறைபணி நிற்போர் முதுகில் அடித்து 
வெம்மொழிகளைச் சொன்னான். பசுகரணம் நீங்கப்பெற்ற பெரியவர் சந்தை 
சிவபூசையிலே பதிந்து இடைககின் றமையால் அவருக்கு ஒன்றுக்சோன் ஈ



௨௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வில்லை. எச்சதச்சன் பின்னுங் சோபித துப் பன்முறைபுடைச் தும், Ha 
வடி.யால் விசாசசருமர் வரு5தாசவராய் ௮பிடேக த இருப்பணியினின் ௮ுஞ் 
சிறிதும் தவறாஇிருஈசார் அப்பெருர்தகசைப்பெருமான் சிந்தை ஒருமைப் 
பட்டிருப்பதை உணராத LO aT Go) ws TEES TIO பாற்குடஙகளைக காலால் 
இடறிசசிஈதினான். சரொதினதும விசாரசருமர் அதைசசெய்தவன் தர்தை 
என்றறிஈதும, ௮வன் செய்தது சவொபராதமாகையால அவன் கால்களைச் 
தணிசதப் பாசச்தைச் களையவேண்டுமெனக் கரு.இத் தமககுழுன் இருந்த 

ஒருகோலை எடுக்க, ௮ மழுவாயிற்று அம்மழுவால் ௮வன் காலகளைவெட்டி 
முன்போல சவபூசைசெய்ய; பரமசிவன் பராவதியோடுவிடைமேல தோன்றி 
யருளினார். விசாரச்தையொழிதத விசாசசருமா விமலனைககணடு எல்லை 
யிலலா ஆனந்தம எய் இிவணஙகினார். எலலாமவலல இறைவா விசாசசருமசைத் 
இருககரஙசளாலெடுதத2 திருக்சகண்ணேககஞ்செய்து * நீரம்பொருட்டு 
உனனைப்பெற்ற தசையைததடிக்தாய்) இனி நாமே உனககுரிய ததை 
யாயினோம்”” எனறு திருவாய்மலர்௩அ, அவருடலை,ச்தைவக.து உச்சிமோந்து 

மஇழ்கதருளினார் சவெபெருமான் இருக்காம தீணடப்பெற்ற விசாரசருமர் 
இருமேனி சவெமயமாடப் பேரொளியோடு விளககயது இளையபிள்ளை 
யாரை யீன்ளோர் சேய்ஞலூர்ப் பிள்ளையாரைகோக “ஈமது திருககொண் 
டர்களுககு உன்னைச தலைவனாககனோம் ; காம உண்டஅமுதும, பரிவட்ட 
மும், சூவெனவாம் மாலை முசலியனவற்றையும் உனககே கஇடைககும்படி. 
FORM OFIUTSOSS SEC Sto” எனறு அருளிசசெய் ௫ தம Fl இருசசடையி 
லுள்ள கொன்றைமாலையை எடுதது ௮வருககுச சூட்டியருளினா. சண்டே 
F OBIT UI Gd) 7 எலலாஉலகும ஆ£ப்பவும, எங்கும் மலாமாரிகள் பொழியவும, 

கணகாதாகள பாடியாடி அனநதமெயசவும, வேதஙகள அ.திசெயயவும, 
பலவாசதியயசள மூழககவும சைவம ஓஙகவும C sw? gator ததொழு.௪, 

அவர் அருள்செயச சணடேசாபதததை அடைகதரா எசசசுத்தன் சிவா 

பராதஞ்செய் அம, சணமீசப்பெரறுமானால தணடிககப்பட்டமையால் பாசம் 
நீககப்பெற்றுச சற்றதஜடன் சவலோகமெய தினான் 

9960-௦3 

ஐநகாவது 

திருநின்றசருக்கம், 

  

௦ 9 

தருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம், 

அண (+) a 

Hegraé sreaas HRsOgramy Ger Parry 

agGgaxs supoiaranGer anrwenwn Sap 

பெருகாமச் சோபரவ லுறுனெறேன் பேருலஇல் 
ஒருகாவுச் குரசெய்ய வொண்ணாமை யுணராதேன். (a) 

(௧) வளா - றது ஒவகும, வரும - (திருககயிலையினினறும) எழுந்தருளிவக்த. 
வாசசோ திருகாவுககரசு வாயமைதிகழ் பெருகாம 8ர் - ஸ்ரீ வாசே வள்ளல் திருவவ தார 
மாயெ திருகாவுககாசு சுவாமிகளிலுடைய உண்மையொளிரும அருட்பெருஞ் சரிதச்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௮௪௯ 

சொன்மைமுறை வருமண்ணின் றுகஎன்றித் துகளில்லா 

ஈன்மைகிலை யொழுககச்தி னலஞ்சிறாத குடி.மல்இச் 

சென்னிமதி புனையவளர் மணிமாடச் செழும்பதிகண் 

மன்னிரிறைர் துளு திரு முனைப்பாடி வளசாடு,. (௨) 

புனப்பண்ணை மணியினொடும் புறவினறும் பு.துமலருங் 

கனட்பெண்ணி றிரைசுமர்து கரைமருங்கு பெரும்பசட்டேர் 

இனப்பண்ணை யுழும்பண்ணை யெறிர்துலவி யெவ்வுலகும் 

வனட்பெண்ண வரும்பெண்ணை மாநதிபாய் வளம்பெருகும் (௩) 

சாலெல்லாச் தசட்டுவரால் கரும்பெல்லாங் சண் பொழிதேன் 

பாலெல்லாங் கதிர்ச்சாலி பரப்பெல்லாங குலைக்கமுகு 

சாலெல்லார் சரளநிரை தடமெல்லாஞ் செஙகழுநீர 

மேலெல்லா மஇற்றாபம் விருந்தெல்லாக இருந் மனை (௪) 

சடைஞாமிடை வயற்குறைத்த கரும்புகுறை பொழிகொழுஞசா 

றிடைதொடுச்ச தேன்கிழிய விழிச்சொழுகு நீததமுடன் 

புடைபசர்து ஞிமிரொலவிப்பப் பு.துப்புவவபோன் மடையுடைப்ப 

உடைமடையக கரும்படுகட் டியினடைப்ப வூர்கடொறும். (௫) 

சருங்கசலிப் பெருஙகுலைகள் களித்றுச்கைம் முசஙகாட்ட 

மருஙகுவளர் கதிர்ச்செககெல் வயப்புரவி முகஙகாட்டப் 

பெருஞ்சகடு தோகாட்ட வினைஞரசார்ப பொலிபிறஙக 

நெருககயசா அரஙகபல நிகர்ப்பனவா நிறைமருதம் (௬) 

நறையாற்றுங் கமூகுகவ மணிககழுததி னுடன்கூந்தந் 

பொறையாந்ரு மகளிசெனப் புறமபலைசண டலைவேலித 

சிறபபை, (திருகாவுககாசு - திருசாவுகசரசு எனனும திருகாமததை மடை பவரும 

வருஞானத தவமுனிவா - திருவவதாரசூசெயக ஞானததையுடைய தவழானிவரு 

மாகய--எனினும ௮மையும ) (காமம- சரிதம,) (௨) துகள அறி - தூடிகளை 

யலலாமல், கள் - (மறைய) கு௰ககள (௬) புளபபபணணை (பணை) மணியினெ 

டும - குறிஞ்சி நிலத_துள்ள ரூககல முகதுககளோூிம) குறிஞ்டுக்லக_துளள தொகுதி 

யான இரததினஙகளோடும, புறவீன - முலலை கிலகதுளள, சனபபு - தொகுதிகளை 

யம. பெருமபகடு ஏா இனபபண்ணை உழுமபணணை - பெரிய எருமைசள பூடடப 

பட்ட திக சா கூடடஙகள் உழுகெற வயலகளில, (௪) எண - கணுககள், பால 

எல்லாம - பக்கவ்களிலெலலாம், பரபபு - விசாலமான இடஙகள. சால - படை சால், 

தரளகிரை - முத.துவரிசைகள், மேல்-மேல வீமிகள, (௫))கடைஞா மிடை-உழவாகள் 

நெருக்கிய. குறை - துண்டுகள், தேன - தேனகூடுகள. நீததம - தேன வெளளம, 

ஞிமிறு - வண்டுகள், (௬) கதலி - வாழை, சசடு - பணடிகள, வினைஞா - உழவாகள, 

சாதுரகுசபலம - ௪.துரஙக சேனைகளையடைய இடத்தை, (எ) ஈமை ஆறறும-வாசனை 
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௨௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

துறையாற்ற & மணிசொரியச் சுரும்பிசைக்கும் பெரும்பண்ணை 

நிறையாற்று நீர்ச்கொழுந்து படர்ச்தேறு நிலைமையதால். 

மருமேவு மலர்மேய மாகடலி னுட்படியும் 

உருமேச மெனமணடி யுகைததகருங கன்றுபோல 

பருமேனிச செஙகண்வரான் மடி.முட்டப் பாலசொரியுங 

கருமே.தி தனைககொணடு கரைபு ளவ இரைவாவி 

மொய்யளிகுழ் நிரைநீல முழுவலயங களினலையச் 

செய்யதளிா நறுவிரலிற் செழுமுகையி னகஞாகிதப்ப 

மெய்யொளியி னிழற்காணு மாடியென வெணம,.தியை 
6 4 ௪ a 

லையமகள் கையணைததாற் போலுயர்வ மலாச்சோலை 

எயிற்குலவும வளமபதிக ளெஙகுமணக தஙகுமவயற் 

பயிர்கசண்விய லசலிடஙகள் பரக் துயாரெற் கூடுகளும் 

வெயிற்ச கிர்மென் குழைமசளிர் விரவியமா டமுமேவி 

மயிற்குலழமு முஇித்குலமு மாராட மருஙகாடும 

மறச்தரு£ கெறிமாற மணிகணடர் வாய்மைகெறி 

யறர்தருரா வுக்கரசு மாலால சுந்தரமும் 

பிறந்சருள வுளசானா னமமளவோ பேருலஇத் 

சிறரததிரு முனைப்பாடிஈஉ இிறமபாடக சீரப்பாடு 

இல்வகைய இருகாட்டி வெனைபபலஷா களுமென்று 

மெய்வளஙக ளோஙகவரு மேன்மையன வாஙகவற்றுட் 

Fads) யேழு ம் பாலிக்கு சைமையினாற் 

றெய்வகெறிச சிவமபெருகருக இருவாஷூர் இருவாமூர். 

ஆங்குவன முலைகள்சுமக் தணஙகுவன மகளிரிடை 

ஏஙகுவன நூபுரஙக ஸிரவருவன மணிககாஞசி 

ஒங்குவன மாடகிரை யொழுருவன வழுவிலற 

நீங்குவன திகருவெறி கநெருபகுவன பெருங்குடிகள் 

மலரநீலம் வயல்காட்டு மைஞ்ஞீல மதிகாட்டும் 
| ‘ e ச . 

அலர்நீடு மறுகாட்டு மணியூசல பலகாட்டும் 

சமமும பொறை - சுமையை தணடல் சோல்கள, துறை - கரையில 

(௭) 

(௮) 

(௬) 

(௧௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௮) மரு 
மேவு - வாசளைவீசம. மேதிசளை கொணடி - எருனமமா டி தலுககொணடு, (௯) 

அளி - வணடுகள். தாடி - கண்ணாடி, (6) எயிறருலவும - மதிலகள் சூழஈத, குழை- 

குண்டலமணிக்த. (௪௧) மறமதரும சீகெறி - பாவததை வீளைகம இஈசமய நெறி 

கள் (௧௨) இிருவாஞா - இலக்குமிவாழும ஊராகிய (௧௧) வனமுலைகள் - அழக 

தனங்களை. ௮ணச்ுகுவன - ௨ருஈதுகனறன. நூபுரஙகள் - சிலமபுகள், 

* மணிவண்ணச் சுருமபிரைக்கும பெருமபெண்ணை எனறும பாடம்,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௫௧ 

புலர்நீல மிருள்சாட்டும் பொழு துழவ ரொலிசாட்டுங் 

கலநீடு மனைகாட்டுங சரைகாட்டாப் பெருவளங்கள். (se) | 

தலத.இன்கண் விளங்கியவத் தனிப்பதியி வனைத்துவித 

ஈலச்கின்கண் வழுவாச ஈன்மாபிற் குடிராப்பண் 
விலககன்மனை யொழுச்சகத்தின் மேதக்க நிலவேளாண் 

குலச்சின்சண் வரும்பெருமைச் குறுக்கையர்தங் குடி.விளஙகும் (கட) 

அகருடியின் மேற்றோன்ற லாயபெருச் சன் மையினார் 

மிககமனை யறம்புரிஈ்அ விருச் சளிக்கு மேன்மையினார் 

லக்சல்வளர் பெருஞ்சிறப்பி னுளரானா ரளசானார் 

,இச்குநில வும்பெருமை இகழவரும் புகழனார் (௧௪) 

புசமனார் சமச்குரிமைப் பொருவிலகுலச் குடியின்சண் 

ம௫ழவரு மணம்புணர்ச்ச மாஇனியார் மணிவயிற்றி 

னிசமழுமலர்ச் செஙகமல கிரையிசழி னக௨யினிற் 

றிகழவருர் தருவனைய திலகவதி யார்பிறந்தார். (ser) 

இலசல, யராபிறஈது சிலமுறையாண் டகன்றசற்பின் 

அலஇவகலைக ஐறைசழைப்ப வருககவசமீகரா நெறிவாழ 

உலஇலவரு பருரீசசி யொளிவிளயகு கதாபோல்பின் 

மலருமரு ணீககியார் வந்தவசா ரஞ்செய்தார் (௪௮) 

மாிரியார் ]ருலயிற்றின் மன்னியசர்ப் புகழனார் 

காதலனா (BT) ஈஈத.ற்பின் கடன்முறைமை மஙகலஙகண் 

Cos nia விணைடிறப்ப விரும்பிபபா ராட்டினுடன் 

ஏதம் வபல தஇளைபோற்ற விளஙருழவிப் பதங்கடகதார். (௧௧) 

மருரீகடி யார்சென்ணி மயிரரீஎரு மணவினையுக் 

செரு.ளீரப்பன் மாஈ5ரெலா மடழ்ிறப்பச் செய்ததற்பின் 

பொரு ததவ சகொளலிரிப் புணன்கொளுவ மனமு௫ிழ் தத 

& 5 36) wanda 3ங கலைபயில? சொட௫குவிததார். (௨௦) 

த “யரா ach og eA ஈலைரிறகக மூறைமையினாற் 

இரை மலமாக ெ்- மமுணர்லிற் செழமுஙகலைபின் ிறஙகளெல்லா 

மூக்ஸாமுறை மையிற்பயின்று முதிரவறி வெடுரும்வகை 

மைஈனார் மறலொழித்ர விளம்பிறைபோல் வளர்கஇன்றார் (௨௧) 

( 4) எம்ளு, டிமகரியகளஙச சமை, ஞ்லம - ரீலம, பாலி, ௮லா நீடு மறுகு - 

Server" u மீரட் மிரருகன (நீல இருளாடடுிம) புலா CLT og - விடியறகாலம, 

(௪௫) நாபபண - இடையில, விலகு இல - வழுவிலலாச, (௧௯) ஒசகல - உறவீனா 

களை, (te) பதம - பருவம (௨௰) செருளமி£ - தெளிகத குணததையடைய, 

பொருள சிததகு கொளலீசி பொருளை வெள்ளமாக (ஏராளமாக) or Os gi தானம 

புரிக.



௨௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ர்காளிம் றிலகல& யாருச்காண் டாறிரண்டின் 

முன்னாக வொதசருல மு.தல்வேளாண் குடி.த் தலைவர் 

மின்ஞாசெஞ் சடையண்ணன் மெய்யடிமை விருப்புடையார் 

பொனனாரு மணிமெளலிப் புரவலன்பா லருளுடையார். 

ஆண்டகைமைச் கொழிலின்ச ணடலரியே றெனவுள்ளார் 

காண்டகைய பெருஉனப்பிற் சலிப்பகையா ரெனும்பெயரார் 

பூண்டகொடைப் புகழனார் பாற்பொருவின் மகட்கொள்ள 

வேண்டியெழுங் சாதலினான் மேலோசைச் செலவிட்டார் 

ஓணஈ௩கனைய திலகவதி யார் சமமை யாங்கவர்ச்கு 

மணமபேசி வந்தவரும் வந்தபடி யறிவிப்பக 

குணம்பேசிச முலமபேசிச் கோதிலசீர்ப் புசழனார் 

பண௩கொளார வகலல்குற் பைச்தொடியை மணகரேர்க்தார் 

சன்னிதிரு௪ சாசையார் மணமிசைவு கலிப்பகையார் 

முன்னணைஈசா ரறிவிப்ப வத வைவினை முடிப்பசன்முன் 

மனணனவற்கு வடபுலத்சோர் மாறேற்க மற்றவர்மேல் 

அன்னவாக்கு விடைகொடுத்தா னவ்வினைமே லவரசன்றார். 

வேர்தற்குற் றுழிவினைமேல் வெஞ்சமச்தில் விடைசொண்டு 

போர்தலரும் பொருபடையு மூடன் கொண்டு சிலராளிற் 

காய்ந்தசினப் பகைப்புலச்சைச் கலந் துகடுஞ் சமர்க்கடலை 

நீர்துவார் நெடுமாள்க ணிறைவெம்போர்ச் துறைவிளை தசார். 

ஆயகா ஸிடையபிப்பா லணஙகனையா டனைப்பய£த 

தூயகுலப் புகழனார் தொன் றுதொடு நிலையாமை 

மேயவினைப் பயததாலே யிவ்வுலகை விட்டகலத் 

தியவரும் பிணியுழர்து விண்ணுலூிற் சென்றடைந்தார். 

மற்றவாதா முயிர்நீப்ப மனைவியார் மாஇனியார் 

சுறநமுடன் மச்களையுக் துகளாக வேநீத் தப் 

பெற்றிமையா லுடனென்றும் பிரியாச வலகெய் துங் 

கற்புநெறி வழுவாமற சணவளு ர௬ுடன்சென்றூர். 

சாதையா ரும்பயந்த தாயாரு மிறந்தசதற்பின் 

மாதரா£ இிலகவதி யாருமவர் பின்வந்த 

(௨௨) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

  
(௧௨) மமெளல புரவலன - இரீடசதைக தரித்த ௮ரசனிடததில,. (௨௧) கண 

தமைமை தொழிலின - லீரததொழிலில,. அடல அரி ஏறு என - வலிமையடைய 
ணசகாசமைபபோனற.. வனபபில - ௮ழலெ, பொருவில - ஓபபிலலாத (௨௪) 

sy ற ‘ ட / ட YOU Biron - தருமரை யொதச௫, (௨௫) வதுவை - ஈலியாணம, மாமேறக - படை 

er lg pias, (௨௮) அிசனாக - றபமாக



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௫௩ 

கா.தலனார மருணீக௫ யாருமனக் கவலையிஞற் 

பேதுறுகற் சற்றமொடும் பெருக் துயரி லழுக்இனார். (௨௧) 
ஒருவாறு பெருங்கிளைஞர் மனந்தேற்றச் அுயரொழிர்து 

பெருலான மடைச்சவர்க்குச் செய்கடன்கள் பெருக்இஞார் 
மருவார்மேன் மன்னவற்கா மலையப்போங் கலிப்பகையார் 

பொருவாரும் போச்களத்தி னுயிர்கொடுத்துப் புகழ்கொண்டார். (௩௦) 

வெம்முனைமேற் கலிப்பகையார் வேல்வேந்த னேவப்போய் 

அம்முனையிற் பகைமுருக்க யமருலக மாள்வதற்குத் 

தீம்முடைய கடன்கழித்த பெருவார்த்தை சலஞ்சாற்றச் 

செம்மலர்மேற் நிருவனைய திலகவதி யார்சேட்டார். (௩௪) 

எர்தையுமெம் மனையுமவர்ச் கெனைச்கொடுக்க விசைந்தார்கள் 
௮6சமுறை யாலவர்க்கே யுரியதுகா னாசலினால் 

இந்தவுமி ரவருபிரோ டி சைவிப்ப னெனத்துணிய 
வ தவர் தம மடியிணைமேன் மருணீக்கி யார்விழுர்தார். (௩௨) 

௮ர்நிலையின் மிசப்புலம்பி யன்னையுமத் சனுமசன்ற 

பின்னையுகா னுமைவணங்சப் பெறுதலின ஓயிர்தரிச்தேன் 

என்னையினிச் சனிச்கைவிட் டேகுவீ செனில்யானு 
மூன்னமுயிர் ரீப்பளென மொழிகர்திடரி னழுக்இனார். (௩௩) 

தம்பியா ர௬ளராக வேண்டுமென வைச்ததயா 

உம்பருல கணையவுறு நகிலைவிலக்ச வுயிர்தாஙக 

அ௮ம்பொன்மணி நூருஙகா தனைத் தயிர்ககு மருடாகக 

இமபாமனைத் தவம்புறிர்து திலகவதி யாரிருக்தார். (௩௪) 

மாசின்மன ச் துயசொழிய மருணிீக்க யார்நிரம்பித் 

சேசகெறி நிலையாமை கண்டறங௩கள் செய்வாசாய்க் 
காசினிமேற் புகழ்விளங்க நிதியளிச.தச் கருணையினால் 

ஆலைறச் சாலைகளும் தண்ணீர்ப்பர் தருமமைப்பார். (௩௫) 
sao sg முளக்தொட்டு௩ கடப்பாடு வழுவாமன் 
மேவினர்ககு வேண்டுவன ம௫இழ்ந்தளித தம் விருந்தளித.து 

  

  

(௨௯) மாசா தா - அழகு நிறைக்த பேதுறும - வருஈதும, (௬6) ஞா - 
ஈ௰றகசாகள. வானம அடைகதவர்ககு - சுவாககததை யடைகத தாயதசதையா 

களூககு, மருவா£மேல் - பகைவாகள்மேல், wi - பேராபுரிய (௬௪) நூல - மாவ 

கலிய சூததிரம, திருகாவுககரசு சுவாமிகள உலகுயயத திருவவசாரஞ் செயத அருள 
வளளல ஆகலாலும, ௮வா பொருட்டு மமையரா உயீ£ தாகளெமையாலும 
“girs girsgwo ௮ருடாக்க '' எனறா. (௬௬) காவளாததம - சோஜ்சமா 

வைதது வளாதறும, குளம தொடடும - குளங்க&£ வெட்டியம, கடபபாடு ஈகை



௨௫௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நாவலர்க்கு வளம்பெருச நல்கியுகா னிலத்துள்ளோர் 

யாவருச்குக தவிராச வீகைவினைச் துறைநின்றார். (௩௬) 

நிலலாசு வுலகியல்பு கணடுநிலை யாவாழ்ககை 

அலலேனென் றறததுறகது சமயஙக ளானவற்றி 

னல்லாறு தெரிஈதணர்ந்து ஈம்பாரு ளாமையினாற் 

கொல்லாமை மறைக்துறை.பு மமண்சமயங குறுகுவா£ (௩௭) 

பாடலிபு2் திரமென்னும் பதியணைந்து சமண்பள்ளி 

மாடணைக்தரா வல்லமணா மருஙகணைஈது மற்றவாககு 

வீடறிய நெறியிதுவே யெனமெய்போற் றஙகளுடன் 

கூடவரு மூணர்வுசொளச் குறிபலவு௨ கொளுவினார் (௩௮) 

அ௮ஙகவரு மமண்சமயச் தருஙகலை.நூ லானவெலாம் 

டொங்குமுணா வுறப்பயின்றே யககெறியிற் புலன் சிறப்பத் 

- அங்சமுழு வுடற்சமணா குழ்க்துமடுழ் வாரவர்க்குத் 

சஙகளின்மே லாக்சரும சேனரொனும் பெயர்கொடுத்தார் (௩௯) 

அ எதுறையின் மீசகூரு மமைதியினா லகவிடச்திற் 

இிஈதகெறி யறியா,2 தே. ரரையும யா நின்கண் 

உய்சசவுணர் வினிலவென்றே யுலகன்க ணொளனிய/டைய 

விச்சசரா யமண்சமயச் சலைமையினின் மேம்பட்டார் (௪௦) 

. வேறு 

௮ர்கெறியின் மி/ச்கா ரவரொழுக வான் நதவச் 

செர்கெறியின் வைருந இலகவதி யார்தாழுக் 

சொன்னெறியின் சுற்றஈ சொடாபொழியத தூயசிவ 

நன்னெறியே சேோவகற்கு காசன்றா ணண்ணுவார். (௪௧) 

பேசாச பாசப் பிணிப்பொழியப் பிஞ்ஞகன்பால் 

ஆராத வன்புபெற வாதரிஈ௪ வம்மடவார் 

நீரார் செடிலவட ரீள்கரையி னீடுபெருஞ் 

£ரா£ இருவதிகை வீரட்டா னஞ்சேர்கதார் (௪௨) 

சென்றுதரு வீரட்டா னதஇருக்ச செம்பவளக் 

குன்றை யடிபணிஈது சோதில செவூன்னம் 

் ௮னறு முகறமுஙட யராவமுறச் சஙகையாற் 
௮னைறு இருப்பணிகள செயயத 0 ரொாடகஇனார் (௪௩) 

  
(௬௭) கலலாறு - ஈனமரா£௨ாம. (௬௮!) எமணபசளி மாடு - சமணாகோமீலை, 

பாழ்யீடததை  சுரிபலவும கோளுவீஞா - பலபொய நூலகளைப போதிததாரகள், 

(சய) மேளாயம - புததார யும் வாதினசண - வாகாதில, (௪௪) செக்கெறியின - 

EMG bY (Fe) அழரிதத - விருமமிய, (௪௩) செமபவளககுனறை pip - 

சிவபபெருமான திருவடிகளில
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திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௫ 

Cag. 

புலர்வதன் மூன் நிருவலகு பணிமாறிப் புனிறகன் ற 

நலமலியான் சாணசதா னன்குஇிரு மெழுகஇட்டு 

மலர்சொயது கொவெந்து மாலைகளுர் தொடுச்சுமைச்துப் 

பலாபுசழும் பணபினாற் நிருப்பணிகள் பலசெய்தார். (௪௪) 

நாளும்கும் பணிசெய்து குறைஈதடையு ஈன்னாளிற் 

கேளுறுமன புறவொழுகுங கேணமையிஞார் பின்பிறந்தா£ 

கோளுறுதீ வினைமுச்சப் பரசமயங குறித்ததற்கு 

மூஞூமனக கவலையினான் முற்றவருஈ ஐயருழகந்தார். (௪௫) 

தூணசெவ விளககனையார் சடரொளியைச் சொழுசென்னை 

ஆண்டருளு நீராகி லடியேன்பின் வர் சவனை 

ஈண்டுவினைப் பரசமயக குழிரின்று மெடுததாள 

வேண்டுமெனப் பலமுறை.ும் விண்ணப்பஞ் செய்தனரால் (௪௬) 

தவமென்று பாயிடுக்குத் தலைபறிதது நின்றுண்ணும் 

அவமொன்று நெறிவீழ்வான் வீழாமே யருளுமெனச் 

சிவமொன்று நெறிரின்ற திலகவதி யார்பரவப் 

பவமொன்றும் வினை தீர்ப்பார் திருவுள்ளம் பற்றினா (eer) 

மன்னுசபோ தனியாரககுக் கனவின்கண மழவிடையார் 

உன்னுடைய மனகசவலை யொழிநீயுன னுடன் பிறஈதான் 
முன்னமீமே மூனியாகி யெனையடையச தவமுயனருன் 

௮ன்னவனை யினிசசூலை மடுததாளவ மெனவருளணி (௪௮) 

பணடுபுரி கந்றவததுப பழுதினள விறைவழுவுக் 

சொணடசையா எததொடங்குஞ் சூலைவே சனைசனனைக் 

சண்டருநெற் றியரருளக கடுககனலபோ லடுஙகொடிய 

மண்டுபெருஞ் சூலையவா வயிற்றினிடைப் புகக சால, (௬௯) 

௮டைவிலமண புரிதரும சேனர்வமிற் நடையமது 

வடவனலுங கொடுவிடமும் வச்சரமும பிறவுமாங 

கொடியவெலா மொன்ருகு மெனககுடரி னகஙகுடையப் 

படருழச்து ந(கயெமண் பாழியறை யிடைவீழ்கதார். (௫௦) 

௮ச்சமய,த் திடைத்சாமூன் னதிகரிதத வாய்ச்துவரும் 

விச்சைகளாற் நடுத்திடவு மேன்மேலு மிகமுடுதி 

  

  
  

(௫௪) புனிறு ௮கனற கல௰மலி ,தன - இளமை நீகயெ ஈலலபசுவின, (௪௫) 

குறைஈதடையும - தம.து குறையை விணணபபிதழு வரும (தமது தமபியார் ௪மண 

சமயததிற் புககுழலுதலை நீகயெருள,) (௪௭) வம ஒனறும நெறி. இமை பொருச் 

Bu sine சமயம, (௪௯) இழை அளவு பழுதின வழுவும - சிறுபிழையால் வழுவிய, 
(Gs) வாய்்த்,துவரும் - கைவந.துள்ள, விச்சைகளாஐ - மகதிரவிதைகளால்,



௨௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உச்சமூற வேதனைகோ யோங்கியெழ வாக்கவர்தா 
சச்சரவின் விடர்த லைக்கொண் டெனமயங்கு நலையுற்ருர் 

௮வர்கிலைமை கண்டதற்பி னமண்கையர் பலரீண்டிக் 

சவர்சன் ற விடம்போன் முன் சண்டறியாக் கொடுஞ்சூலை 

இவர்தமச்கு வர்சதினி யாதுசெய லென் றழிந்சார் 

தவமென்று வினைபெருக்கச் சார்பல்லா நெறிசார்வார். 

புண்டலைவன் முருட்டமணர் புலர்ந்துசெய லறியாது 

குண்டிகைநீர் மந்திரித்துக் குடி.ப்பித்துர் சணியாமை 

கண்டுமிகப் பீலிகொடு காலளவுச் கடவிடவும் 

பண்டையினு நோவுமிசப் பரிபவத்சா லிடருழக்சார் 

தாவாச புகழ் ச்சரும சேனர்க்கு வர்சபிணி 

ஒவாத நின்றிடலு மொழியாமை யுணர்ந்தாராய் 
வாகா மென்செய்கோ மென்றழிக்த மனத் தின ராய்ப் 

போலவார்ச ளிதுஈம்மாற் போக்கறிதா மெனப்புகன்று 

குண்டர்களுங் கைவிட்டார் கொடுஞ்சூலை கைச்கொண்டு 

மண்டிமிக மேன்மேலு முடுகுசலான் மதிமயககப் 

பண்டையுற வுணர்ந்தார்க்குச் இலகவதி யாருளராச் 

கொண்டவர்பா தூட்டுவான் றனைவிட்டார் குறிப்புணர்ச.த 

ஆங்கவன்போய்த இருவகை தனையடைய வருந்தவச்தா£ 

பூஙகமழ்கர் தனவன ததின் புறம்பணையக் கண்டிறைஞ்சி 

யீககயா னுமக்சளேயா ரேவலினால் வர்ததென த 

இீஙகுளவோ வென வினவ மற்றவனுஞ் செப்புவான் 

கொல்லாது சூலைநோய் குடர்முடக்இத் தீ ராமை 
யெல்லாருக கைவிட்டா ரிதுசெயலென் முன்பிறந்த 

நல்லாள்பாற் சென்றியம்பி நாரனுய்யம் படிகேட்டிங் 

கல்லாகும் பொழு தணைவா யென்றான் றறிவித்தான் 

என்றவன்முன் கூறுதலும் யானஙகுன் னுடன்போந்து 

நன். றறியா ரமண்பள்ளி ஈண்ணுகலே னெனுமாற்றஞ் 

சென்றவனுச் குரையென்று திலகவதி யார்மொழிய 
அன் றவனு மீண்டுபோய்ப் புகுந்சபடி. யவர்க்குரைத்தான் 

ne தகவதளை. ஆரவவவவவவைய 

  

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫2) 

(இடு) 

(௫௪) 

(Ger) 

(௫௮) 

(௫௨) ஈண்டி - கூடி, (௫௫௪) தாவாதபுகழ - கெடாத புகழையுடைய, ஆவா - 
ஆ ஆ, ஆச்சரியககுறிபபு, (௫௫) ஊட்டுவான தளை - பாகம பண்ணி அனனம இடுக 
றவை. (ன்னத்தையிலை பிலிடா.து கையிலிடுதலின : ஊடடுவான'' எளரா,) (௫௭) 
அல்லாகும பொழுது - இராககாலததில,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

அவ்வா சதை கேட்டலுமே யயர்வெய்தி யிதர்னியான 

எவலாற செய்வனென வீசரருள் கூடுதலால் 

ஒல்லாவிப் புன்சமயச சொழியாவித தயரொழியச் 

செல்வாறு சேர்திலச வதியார்தாள் சேர்வனென 

எடுத்தமனக கரு, சதுய்ய வெழுகலா லெழுமுயற்சி 

யடுச்சலுமே யயாவொதுககத திருவதிகை யணைவதனுச 

குச தழலும் பாயொழிய வுறியுறுகுண் டூகையொழிய,ச் 

தொடுததபீ லியுமொழியப் போலதற்கு,ச் தணிரஈ்ெெெழுகசார். 

பொயதருமா லுள்ளததுப் புன்சமண ரிடககழிச்.த 

மெயதருவா னெறியடைலார் வெண்புடவை மெய்சூழ்ச் து 

கைதருவார் சமையூன்றிக சாணாமே யிரவின்கட் 

செய்தவமா சவர்வாமுக் திருவதிகை சென் றடைத்தார். 

சுலவிவயிற் றசங்கனலுஞ் சூலைசோ யுடன்றொடரக் 

குலவியெழும் பெருவிருப்புக கொண்டணையச் குலவரைபோன் 

நிலகுமணி மதிற்சோதி யெதிர்கொடிரு வதிகையினிந் 

றிலகவதி யாரிருக்த திருமடத்சைச் சென்றணைஈதரா. 

வரதணைர்து திலகவதி யாரடிமே லுறவணங்இ 

சக்சமது குலஞ்செய்ச ஈற்றவச்தின் பயனனையீர் 

இச்சவுடற் கொடுஞ்சூலைச் இடைர்தடைச்தே னினிம௰ங்கா 
தயகந்துகரை யேறுகெறி யுசைத்தருளு மெனவுசைச். 

தாளிணைமேல் விழுந்தயருக் தம்பியார் சமைகோக்கி 

யாளுடைய தம்பெருமா னருணினைந்து சைசொழுது 

சாளிலபச சமயரெறிச் குழியில்விமு௩ குறியாது 

ஒேளுமருர் தயருழச்தி ரெழுக்திரீ ரெனமொழி%சரா 

மறறவுரை கேட்டலுமே மருணீககி யாசாமும 
் ஈறபிணி படனடு௩ யெழுர்துசொழ வுயர்தலசசோ 

உ௱றையே ணியரருளே சாணுமிது EpNOL. BC FAT 
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எனறபொழு தவரருளை யெதிரேறறுக சொண்டி றைஞ்ச 

சின் ரச்போ சணியாரு நின்மலனபே ரருணினேக்கு 

௨௫௭ 

(86) 

(#0) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(2௩) 

(௬௪) 

(௬) 

(௬௭) வயிறு ௮கம சுலவி கனலும - வயறறினுளளே «rp எரியும, (௧௪) 
கலைக. இடைகளு அடைக்தேன - சூலைநோபால வருதி உமமிடமவதம்தன, (௬௪) 

ர ற - ர் 
் ஸி ் 

போன இல - (பெரியோசள) சொளளாத , கோடபாரடிலலா ௬, ஓ அதிய்லலாச எழுக 
ர் - எமமை வணங்குகளினினறும எழுஈதிரும, *மணபபடுகுழியினின்றும எழு 

எரும, 
89



௨௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சென்று திரு வீரட்டம் புகுவதற்குத இருச்சயிலைக் 

குன்றுடையார் இரு£ற்றை யஞ்செழுததோ தஇிச்கொடுச்கார். (௬௬) 

இருவாளன றிருநீறு திலகவதி யாரளிப்பப் 

பெருவாழ்வு வந்தசெனப் பெருந்தகையார் பணிந்சேற்றங 

குருவாச வணிர்து சமக் குற்றவிடத தய்யுநெறி 
தீருவாராய்ச் தம்முன்பு வக்தா£பின் ரமவர்தார். (௬௭) 

நீறணிந்தா ரசத்திருளு நிறைகககுழ் புறத் திருளு 
மாறவருக திருப்பள்ளி யெழுசசியினின் மாதவஞ்செய் 

சீறடியார் திருவலகுர் திருமெழுககுர் சோண்டியஙகொண் 

டாறணிந்தார் கோயிலினுள் எடைந்தவரைச் கொடுபுககரா. (௬௮) 

இரைக்கெடில வீ.ட்டா னத்திருந்த செஙகனக 

வசைசசிலையரா பெருககோயி ஜறொழுதுவலங் கொண்டிறைஞ்த் 

தரைதச்சலச்தின் மிசைவீழ்ரது தம்பிரான் றிருவருளால 

உசைதசமிழ்மா லைகள்சாச்து முணர்வுபெற வுணர்ச் அுரைப்பார். (௬௯) 

Cam. 

நீற்ரானணிறை வாக மேனியட னிறையன்புறு சரசையி Cor ada 

மாந்ராபுர மாற்றிய வேசியரை மருளும்பிணி மாயை யறுச இடுவான் 

கூற்றாயின வாறு விலகசஇலீ செனரீடிய மீகாதி நிருப்பதிசம் 

Gur oop gyn Cs lor aan gus Gro போமாறெதி நின்று புகன் நனரால் 
  

ப் . , 
த்நுவதிகைவீரடடானம் - ப. கொல்லி 

இ 5. உ ரறமபலம், 

கூர்றாபினவா ுவிலகககிலீர்சோடுமைபயலமேயசனகான றிமியன் 

ஏற்றாயடிசகேயிரவு 2பபகலுமபிரியா துவணஙகுவனெப்பொழு,துக 
சோறராசெனவயிநறினகமபடியேகுடசோடுதொடககிமுடசகியிட 
ane merge wer கைக கெடிலலீரட்டான - துறையமமானே 

5 ரூ ன ச 
போதசாய௩கோசானையின் ரரி சோல்புற௩ காடர/சா ஈடமாடவலலா 

* ம ௪ ’ . 

யராததானரககன் றனைமாலவரைகக ழ்டாததிட்டருள்செயசவ அுகருதாய் 

கோச தஅமபுரணடுமவிமுகதுமமெழுக சாலென Lag torturer a ve Buller 
யாசசராபுனல்குட கிகைஃகெடிலவீரட்டான அ துறையம்மானே, 

தருஈசிறறமபலம 

(௬௭) ௨௨௮2 அனபம கேட்ட தம PW YAGI - தகை திபா. (௬௯) 
” 6... “4 

வரை. சிலையா - மேருவில் geiadaQuayior ar. (ord) on vapm ys won», Bus Cap 
யரை - பசைலாகள து திமி/மயகாயம எர்த? SILC ze, Gun mye ~ துதியால, 

திருகாவுசகாசுசவாமிகள் திருவா ரூ.9 ம, “மணா ஈமயததினுமைகக ம, 

பினசைவாரயப பதிகஙசளபாடியதும மணஜுர ரம, மறறையவக்கஙசளம உணமை 

உணாக்ுயயும பொருட்டே எனபா ** உ௱பேழின ல௬௩ தயரம போமாறு' எனமுா, 
yg? 

: உலசேழ '' என௰மையான சொலலேகசா ரை௮ரமயத தாக றி, அச அங்கங்க 

ளாய மறழைய சமயதுகடகும மாபபெருஙமூரவாராம மாணபுடையாா எனபது இனிது 

பெறபபடுகன ற.து,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௫௯ 

மன்னும்பகி கம்மது பாடியபின் aul oO சூலை மறப்பிணிதான் 

அஈகின ற நிலைகக ணகன்றிடலு மடியேனுயி ரோடரு டர்ததெனாச் 

செர்கின்ற பரமபொரு ளானவாசம் இருவாரருள் பெற்ற சிறப்புடையோர் 

முன்னின்ற தெருட்? மருட்சியினான் முதல்வன்கரு ணைசகடன் மூழ்ெெே 

௮௧௧௦௧ எடங்கவு சோமமெலா மடையப்புள ககசண் முஒழ்த்தலரப் 

பொங்குமபுனல் சண்கள் பொழிக்திழியப் புவிமீ.து விழுக்௮ு புரண்டயர்வார் 

இங்கென்செய லுற்ற பிழைப்பசனா லேருத பெருச்திட ே.நிடநின் [லார். 

றஙகுஙகரு ணைப்பெரு வெள்ளமிடத் தகுமோலென வின்னன தாமொழி 

பொய்லாய்மை பெருச்சிய புன்சமயப் பொறியில்சம ணீசர்புறத2 

நையாம், அவ்வாழ்குழி மின்சண் விழுந்தெழுமா நறியாது மயங்கி யவம்புரி 

வேன், மைவாச நறுஙகுழன் மாமலையாண் மணவாளன் மலர்ககழல் வநத 

டையும, இவ்வாழ்வு பெறத்தரு சூலையினுக கெதிர்செய்குறை யென்சொ 

லென கீதொழுவா (௪௩) 

மேவுறந்றவிவ் வேலையி னீடிய£ர் வீரட்ட மமர்ந்ச பிரானருளாற், பாவுற் 

லைர் செர்சமி ழின்சொல்வளப் பதிகசசொடை பாடிய பான்மையினால், 

ராவுசகர சென்றுல கேழினுகின் னன்னாம னயப்புற மன்னுகவென், றியாவ 

ாககும வியப்புற மஞ்சுறைவா னிடையேயொரு வாய்மை யெழுந்ததுவே. 

இசசன்மை திகழ்க்துழி சாவின்மொழிக இறையாகிய வன்பரு மிஈ்கெடுகொட் 

இததக்ககழ் தீவினை யேனடையுக திரு£2வாவிது வென்று செருண்டறியா 

௮௪, ஈன மைய ளறாய விராவணனுக கருஞஙகரு ணைசுஇதிற மானவதன் [வே 

மெயத்சனமை யறிஈது துஇிப்பதுவே மேலகொணடு வண।௩னர் மெய்யுற 

பரசுங௩ரு ணைப்பெரி மீயானருளப பறிபுன றலை யோகெறி பாழ்படவக் 

sR ano பெற்றுல குயசகதெனா வடியாாபுடை சூழதி கைப்பதிகான 

(Yrs மபட க௩ துடி தண ணுமையாழ் முழவஙகிளை துகதுபி கணடையுட 

ஸிரைசஙகொலி யெஈகு முழஙகுசலா னெடமொாகட லென்ன நிறைஈதுளதே 

மையந்றுறை யேறி மகிழ்சசலாசா வாசா மனததசொடு வாய்மையுடன் 

மெயபுற்ற இருப்பணி செய்பவராய விரவுஞ்செவ சினனம விளகடடெவே 

(௪) செருட9 மருட்டியினான - கெளிகசமய பாரசால (, தனகசபப வசமா கல) 

(௭௨) திரா - மேடு இட. -பா௭௭ (erm) Lehr செய்குறை - பிதியப்பாரம சூலை 

கோய தஇரு௮முரபபெறஃ. ரொபசமையாற சனை MAL, Glas 7a 5G Ho) gm Up 

தீனா எனக (௭௮) மஞ்சு உறை வான இடையே குருவாயமை - மேோலாள லாழும 

அ.ாபசஇனினறும் ஒரு வுசரிரி (௭௫) சாலினமொழிககு இறைசா தயெ - நாவுக 

ajgeni@u, * Qivug sano wiry துதிபப ஐலே '' எனறதனால இராவணனைப 

Ld db BTA! Gg) திருபபாடலில மை துபபாடி மை இனிது விள வசு றது (௭௬) uy 

சும கருணை பெரியோன - யாவரும போறறும சவபிரான, பறிபுணறலையோ நெறி - 

சமணசமயம, முமலம - மததனம, இளை - புளளாங கழல, கண்டை. - கணடாமணி,



௨௬௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யெயதுற்ற தியான மருவுணாவு மீறின்றி யெழுர்திரு வாசகமுங் 

கையிறறிச மும்முழை லாரமுடன் ஸ₹ககொண்டு கசிந்து சலந்தனமே. 

மெய்மைப்பணி செய்த விருப்பதனால் விண்ணோர்தனி சாயக ஞர்கழலிற் 

றம்மிச்சை கிரம்ப வரம்பெறுமத் சன்மைப்பதி மேவிய சாபஇயார் [௬ளா 

பொய்மைச்சம யப்பிணி விட்டவர்முன் போதும்பிணி விட்டரு ளிப்பொ 

வெம்மைப்பணி சொள்கரு ணைதஇறமில் யொர்பெற்றன ென்ன விறைஞ்சி 

னே 

வேறு. 

இன்ன தன்மையி லிவாசிவ நெறியினை யெய்தி 

மன்னு போருள் பெற்றிடா நீஙகிய வண்ணம் 

பன்னு தொன்மையிற் பாடலி புதஇர ஈகரிந் 

புன்னடயேபுரி யமணர்தாம் கேட்டது பொரு ராய். (௭௧) 

தரும சசனர்கரு வநதவச் சடுப்பருஞ் சூலை 

யொரு ராலுமிக கொழிஈதிடா மையினவ ருயப்போடப 

பெரு சைவசாயப் பெயாகதுதம பிணியொழிக தய தா 

மருவு ஈம்பெருஞ சமயமலீழ்ச சதுவென மருள்வார (௮௦) 

மலைபும் LIGV FLO UIA GE 0 aa mw t PAT Tr 

மிலைடிம் பெறறவிஈ (கெறிய்னி யழிச்சதென் டியி 

கொலையும் பொயமையு மிலமென்று கொடுொ நில் wba 

தலைபும பீலிபுக தால சொருகிறை சார்கசார (௮2) 

இலல கைப்பல வ்மணாக டுயருட னீண்டி 

மெயலவ சைசடிற மறிகஈதிடில வேககனும வெகுணடூ 

wor 6, Fs விடிச்தியக ப விரககுமற Dect +s cr 

Gs ua சென்னென வஞ்சனை தெரிமுசச இரபபார் (௮.௨) 

தலவை armas gs சநறலிந் றருமசே னருக்தாம 

பொயவ குசசதோா சூலைசாஈ திலதெனப் போயிங் 

செவ மாசலச் செய்திகஞ ஈமயலங சன மூர் 

செய்வ நி சய செயசன ரெனசசொலத செனிர்சா£ (௮௩) 

சொன்ன வண்ணமே செய்வது அணிசததுன மதியோ 

முனன காஞ்சென்று முறைப்படி லோமென முயன்றே 

(௭௮) ATU si, ’ தி \ a Lp (௮௨) ab BAL re சற்பிபபராரயினா 

pm , ம் * 

பொய்யை மெயபோ௱? ப்பி பப) (5௧) தவலை - மசசையாகிய திுகவதியார, 
ச் . 
டாலிலிபு தாய. எணிமை அளமைடமி or ara» arog) eral - சூதாச வசதிடுக்னு 

் 

) = oe ு ர் 

(எல்லா அதசைகரோ யக வாறு பெ பமாரி) ஐற்கனம - ar oF DoH, Bb oor (Lo var 
ச பி aa c - சமயத்தை விரி. ரைஉரம Lae My Cubs om), 

௪



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௬௧ 

பின்ன தன்மையி லிருட்குழாஞ் செல்வதுபோல 

மன்ன ஞயெ பல்லவ னகரில்வச் தணைந்தார். (௮௪) 
உடையொ ழிந்தொரு பேச்சிடை யின்றிகின் ௮ுண்போர் 
சடைய ணைர்தவன் வாயில்சா வலருக்கு நாங்கள் 
அடைய வந்தமை யசசலுச் கறிவியு மென்ன 

இடைய நிந்துபுச் சவருந்த மிறைவலுச் இசைத்தார். (௮௫) 

வேறு. 

அடிசண்மா செல்லாரு மாகுலமாய் மிசவழிச்து 

கொடிநுடஙகு திருவாயிந் புறத்தணைர்சா ரெனச்கூற 
வடி. நெடுவேன் மன்னவனு மற்றவர்சார் பாதலினாற் 
கடிதணைவா னவர்கருற்ற சென்சொலெனக் கவன்றுரைச்சான் (௮௬) 

கடைகாவ லுடையாகள் புகுதவிடக் காவலன்பால் 

ஈடையாே சொழிலுடையார் ஈண்ணிச்தா மெண்ணியவா 

இடையாரா கியஈரு௨ சேனரபிணி யுற்றாராய்ச 

ஈடையானுக சாரின் சமயமழித தாசென்றார். (௮௭) 

விரையலர்சத பவறு மதுகேம்டு வெருண்டெமுஈது 

புரையடைய மன ன ராய்ப் போவதற்குப் போயபபிிய உண 

he TAs guide யழுிததசொழியப் பெறுவதே 

tot pa BE eo சகென்செயல தெனசசனன்றனான் (wv 4} 

சிலைொறியா யெ தன்னையழித துன்னுடைய 

நிலைதின  ிதாலவாடமி னெறியழிசத பொறியிலியை 

பலைபுறிவா உயனபபப வி வாயாலஞ் சாதுரைத்தா£ 

மிசாலையுர்யா நிலங்மாணடு பொயயொழமுகு மமண்ருணடா (௮௪) 

அருளகொண்ட வரவின் நி கெறிகோடி யறிவென்று 

மருள கொணட மனன ௮னு மர்இரிச டமைகோக்கிச் 

«(Go Ga sori ரிவரசொன்ன தீயோனைச் Os pag DG 

பொருள கோண்டு விடா சன்பாம் சொடுலாறு மெனப்புகனருன் (௯௬௦) 
எ அட் ஓடம் 

(௮ ) அனமத luni = joo Dameron Gu சமணாகள, மு எனம. | at எண் 

பேோளவ்பப 2] மானமே, (௬) அடிகள்மாரா ~ FLD OOF (1 oot avi 4 er, wl Bh - அசை 
\ அட » ஏ 

இனா (வ) படை பமக தொழில் உடையா - நடக்கு சொழில ஒன றனையேயு 

டைய சமல சன (டைபபிணகங்கள்), (௮௮) விரை அலககல - வாசனை Sau ஆக 
‘ 

Bien ssost! புரை: மாகு, கனனரறான - சோபிதசான, (௮௯) பொ ியுலியை - 

கானமிலலா.. தருமசேனரை அுலைபுரிவாய - ௨ருததவாய, பாவி வாயால ஏளன 

go uw, (௩௰) கெரிகோடி - முறைதவறி, செறுவசறகு - தணடிபுபத௰௫, 

பொருள மிரொண்மி எனபதற்கு இவனிடததில சைபபொருள anne oro coe, 

அவளை ஒருபெ-ருளாச மதிசது எனிலும மையும, whe)evauar. சீலிர 

பொழுள கொண்மி எனபாருமுளா,



௨௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அரசனது பணிதலைநின் றமைச்சர்களு மர்கிலையே 

(re Dims சானையொடு முன்சென்று மூஇல்குழ்ஈ.து 

விசைசெறியஞு சோலைகுழ் இருவகிகை சனைமேவிப் 

பரசமயப் பற்றற ௪ பான்மையினார் பாற்செனஞுா. (௯௧) 

சென்றணைக்ச வமைச்சருடன் சேனைவீ ருஞ்சூழ்ந்து 

மின் றயஙகு புரிமீவணி வேஇியனா ரடியவரை 
யின்று நமை யரசனழைத் தெமைவிடுததான் போதுமென 

நின்றவசை நேர்சோக்கி நிறைதவத்தோ ர௬ரைசெய்வார். (௬௨) 

நாமார்க்குங் குடியல்லோ மென்றெடுத்து கான்மறையின் 

கோமானை ஈதியினுடன் குளிரமதிவாழ் சடையானைத 

சேமாலைச செநதமிழின் செழுந்திருத்தாண் டகம்பாடி 

யாமாறு நீரழைககு மடைவிலமென் ஐருளசெய்தார் (௧௩) 

திருமறுமாற்றத்திருதாண்டகம் 
இருசூற்றம்பலம் 

காமராக்குஙகுடிய ov 2லாஈமனையஞ்சோகரக ததிலிடர்ப்படோகடலையில் 
லோம், எமாபம்போாம்பிணியறி?யோமபணிமீவாமலலோமின பமேயெகசாளுக் 
தன பமிலலை, SOLON NH Hs குடியலலாததன்மையானசஙக ரன ற்கஙகவெண 

குழையோர்காஇற, ே காமாற்கே கசாமென்றுமிளாவாளாய்சசொயமமலாசமச 
வடியிணையேகுறு ae Cone iw 

நாவாரசம்பனையேபா௨பபெற்டோசாணற்றர்களளாமேவிள்ளப்பெற்போம, 
ஆலாவென்றெலை [யானமானமராசாசனயஹனொமொற்க நிவரியவன லாயரீண 
ட, சேலா £மிசய்ன சிவனெனகதைமீசாச் நிருகசான்றென் றிசைககோனறா 
னேவ, கோலவாடிமா ர்ேமலசெயகெனமுலுஙககுணமாகக்கொளமேோர 
மெண்ருணசதுளோமேே 

இருசகற்றமபல।௰ 

ஆணடவர சருளசெயயக மேட்டவரு மடிவணஙகு 

வேண்டியவாக கொணடேக விடையுசைச தசரா இருத்சொணடா 

ஈண்வெரும் விண oF eh 6). 0 Sar crven @eor oor Doo es B56 gait 

ஞூனாடசினப் பேோரமனணனன முன்னணைசதங கறிவிதா (௧௭) 

பலலவனு மதுசேட்டுப பாஙகிரு௨த பாயுடுக்கை 

வலலமணா சமைகோக்டி மற்றவனைச௪ செய்வதினிச 

சொலலுமென வற் றது சமசகறுதஇி யறியாத 

புலலறியோ சஞ்சாஅ நீற்றறையி லிடப்புகன்றா (௧௫) 

அருசணைந்சா சமைகோககி யலவண்ணஞ் செயகவெனப் 

பெருருனக். கொடு எமோலான் மொழிக்திடலும பெருசகையை 

(௧ஈ) மூரச திரு 2 bi boro Lit - முாரரலாததியம “ypypago waivaGara® 
ச 

பரசமய பறறு ௮௫௮௮ பானமையிஞாபபல் - திகுகாவசசரசு சுவாமிகளிடம,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

யருகுபெருச் சழல்லெம்மை 8ீற்றறையி னுள்ளிரு ச இ.ச 

இருகுகருஈ சாட்கொளுவிச சேமஙகள் செய்தமைத்சார். 

ஆண்டவர சசனகத்து எணைந்தபொழு தம்பல)்துத் 
தாண்டவமுன் புரிர்தருளுந் சாணிழலை,ச் சலைக்கொண்டே 
மீண்டுவருந் துயருளதோ வீசனடி. யார்ச்சென்று 
மூண்டமன நேர்கோச் முதல்வனையே தொழுதிருந்தார். 

வெய்ய£ீற் றறையஅசான் வீங்கெவே னிற்பருவந் 

நைவரு சண் டென்றவணை தண்கமுகீர்தி தடம்போன்று 

மொய்யொளிவெண் ஸணிலவலார்து முரன்றயா ழொலியினதா 
யையர்திரு வடிரீழ லருளாச் குளிர்க்தசே 

  

தனித்த்நக்தறுநீ தொகை, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மாசில்வீணையுமாலைமதியமும 
வீசுதென் நலுமவீஙகிளவேளிலு 
மூசுவண்டறைபொய்கையும்போன் நதே 
மீ சனெந்தையிணையடி.நீழலே 

விறகிற்நியினின் பாலிற்படுநெய்போன் 
மறையநின்றுளன்.மாமணிச்சோ தியான் 
௨ றவுக்கோனட்டுணர்வுகயிற்றினான் 
மு௮௱சவாககச்சடையமூன்னிற்குமே 

இிருச்சிற்றமபலம் 

வேறு 

மாசினமதி நீடுபுனன் மன்னிவளா சென்னியனைப 

பேசவினி யானையுல காளூடைய பிஞஞசனை 

மீ-னையெம் பெருமானை யெவ்வுபிருக தருவானை 

யாசையிலா ராவமுகை யடிவனாகூ யிணிதஇருந்கா£ 

இசெழுசாள் கழிக்சசற்பி எஸுணாவிலம ணசையழை சுப் 

பாருகினி ரீற்றறையை யென வுசைததான் பல்லவனு௨ 

காரிருணட ருழாமபோலு மூருவுடைய காரமணா 

தேருறிலை யிலலாசரா நீறறறையைத இற சராகள 

ஆகக வெளளசதஇி னிடைமூழ்சி யமபலலா 

சேனுநது மலர்ப்பாதத் சமுறுண்டு தெளிலவெயதி 

பூனஈசா னிலசாகி யுவ5ஈஇிருஈசாா தமமைககண் 

மனநதங் ெயெதிலகா மென்னவதி சயமெனஞரா 

௨௩ 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௬௮) 

(௧௧) 

(௧௦௦) 

(௧௦௧) 

(௯௭) திருகு சருமசாள - முறுசமாகவளள (சழ சன மை.டிடை. ப) இருமபு 

pilot,



௨௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ தி௫யமன றிதுமுன்னை யமண்சமயச சாசச ததால் 

இதுசெயது பிழைததிருந்தா னெனவேர்தற் முரைசெயது 

மதிசெயவ தினிசகொடிய வல்விடமூட் (வென்று 

மு.திரவரும் பாசகத்தோ முடைவாயான் மொழிகஅ்தார்கள் 

௮கசதுசேட் டலுங்கொடிய வமண்சார்பாற் கெடுமன்னன் 

ஒங்குபெரு மையலினா னஞ்சூட்டு மெனவுரைப்பத் 
தேஙகாதார் தருகாவுக் கரசசையச் தீயவிடப் 

பாங்குடைய பாலடிச லமு. செயப் பண்ணினா 

நஞ்சமமு தாமெங்க ளாசனடி யார்ச்சென்று 

வஞ்சமிகு கெஞ்சுடையார் வஞ்சனையாம் படியறிர்ேே 

செஞ்சடையார் சீர்விளங்குர் திறலுடையார் தீவிடசதால 

வெஞ்சமண ரிடுவிதத பாலடிசன் மிசைக் இருக்தா£ 

பொடியார்ச்குர் திருமேனிப் புனிதற்குப் புவனஙகண் 
முடிலாக்குக் துயர்ரீகக முன்னைவிட மமுசானாற் 
படியார்ச்கு மறிவரிய பசுபதியார் சம்முடைய 

அடியார்க்கு ஈஞ்சமுத மாவதுசதா னற்புசமோ 

அ௮ல்விடத்தை யாண்டவார சமுதுசெய்து முன்னிருபப 
வெவ்விடமு மழுதாயிற் றெனலமணர் வெருக்கொண்டே 

யிவ்விடத்தி லிவன்பிழைக்க லெமச்கெல்லா மிறுதியென௪ 

செவ்விடத்துச் செயல்புரியும் சாவலற்குச் செப்புவார் 

நஞ்சகலா தூட்டிடவு ஈஞ்சமயச் இனில்விடச் த 

சஞ்சமூடை மர்தஇிரத்தாற் சாதியா வசைசடுக்தான் 

எஞ்சுமவசை யவற்கிலதே லெம்முயிரு கின்டுறையக 

அஞ்சுமது திடமென்னா சூழ்வினையின் நுளைகின்றார் 

மற்றளர்ச மொழிகேட்டு மதிகெட்ட மன்னவனுஞ 
செற்றவனை யினிக்கடியு் தறமெல்லா றெனாசெப்ப 

உற்றவரு மர்திரசா தகராஙக ளொழிததிடநின் 

கொறறலயச் களிறெதிரே விடலசெனக கூறினா 

மாபாவிச் கடையமணர் வாசசச இருவடியாங 

சாபாலி யடியவாபாற் சடக்சகளிற்றை விடுகென்னப் 

பூபாலர் செயன்மேர்கொள் புலை சசொழிலோ னவா௪ம்மேற் 

கோபாதி சயமான கொைகசளிற்றை விடச்சொன்னான். 

ப (௧௦௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦2) 

(2௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧௦௮) 

(௪௦௮) 

(௪௦௯) 

(we) முடைவாயால - Bi DD Org (rm) GC gman grr (சொடுஈதொழில 
புரிய) மயககாதவாகளாகய சமணாகள் (௫) மூனனைலி_ம - பாறகடல ஈடை ௩த 

காலத்தில எழுர்2 தலகாலம, (ஈ௬) தெவலிடத்து - பசைவாசளிடதழ, 

சாதியாவகை - சாவாதபடி, (௭௯) பூபாலா - அரசா, 
(௭)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௬௫ 

கூடத்தைக் குத்தியொரு குன்றமெனப் புறப்பட்டு 

மாடத்தை மறித்திட்டு மண்டபங்க ளெடுத்தெற்றிச் 

தாடத்திற் பரிக்காசர் தலையிடறிச் கடச்களிற்றின் 

வேடத்தால் வருங்கூற்றின் மிசக்கதொரு விறல்வேழம் (௪௧௦) 

Cag. 

urésQ gran நிகளத்தொடர் பறியத்தறி முறிய - 

மீசுற்றிய பறவைக்குலம் வெருவ தணி விலகா 

we per Gu Ste nou வுரறிப்பரி யுழறா 

வாசச்கட மழைமுற்பட மதவெற்பெகிர் வருமால். (ssa) 

இடியுற்றெழு மொலியிந்றிசை யிபமுட்டுட வடியிற் 

படி.புக்குற கெளியப்படர் பவனக்க தி விசையிற் 

கடி தற்றடு செயலிற்சளெர் கடலிற்படு கடையின் 

மூடிவிற்கன லெனஞுற்சின முடுகிக்கடு சயதே. (௪௧௨) 

மாடுற்றணை யிவுஸிக்குல மறியச்செறி ஒயிரச் 

கோடுற்றிரு பிளவிட்டறு குறைகைக்கொடு முறியச் 

சாடுற்றிடு மதிறெற்றிசள் சரியப்புடை யணிசெற் 

ரூடுற்றகல் வெளியுற்றதல் வடர்கைக்குல வரையே. (௧௧௩) 

பாலககொடு வினைஞாற்றிய படிறுற்நடு சொடியோர் 

காவுககர செதிர்மு.ற்கொடு ஈணுககெகரு வரைபோல் 

எவிசசெறு பொருகைக்கறி யினையய்ச்திட வெருளார் 

சேவிற்றிகழ் பவாபொற்கழ றெளிவுற்றனர் பெரியோர் (௧௧௪) 

வேறு. 

௮ண்ண வருந்தவ வேந்த ரானைதம் மேல்வரச் கண்டு 

விண்ணவர் தமபெரு மானை விடையுகக் தேறும் பிரானைச் 
  

(௧க௧௰) மறிசதிட்டு - அழிதது, எதறி - எறிஈது, வீசி, ராடாதில - அடியெி 

தீவு வைகரலால. பரிக்சாரா - முனனே போகும குததுகசோல ௨ம், (௧௧௧) பாசா 

சொளட நிகளததொடா பறிய - காலிறபூடடிய கயிறுசளும, எஙடூலிகளும அறுகு 

போக. மிசறறிய - மேலே பறசகனற, ஊசலகரம - ஊசலபோல சையம துதி 

கை. உோறி- அதிஜ கோபவ சொணமி, பரிஉழறு - சூதிரைசளைக கலக, சபம - 

மனமாகிய மதவெறபு - மசததையடைய யாளையாகிய மலை (௧௪௨9 திசை இபம 

உயடஇட - இசையானைகள பயபபடவும, புடிபுக்கு ன் பூமியாமக, படாபவனக கதி 

விசையில் - செலலும வா.புயோததில, ௮0 - சொலலும கடையின முடிவினகனல _ 

ஊழிசச (௧௭௩) இவுளி-குலம மறிய - குதிரைககூடட கள் அழிய, அறுகுறை - 

௮றறகுறையை, (i a) படிறு உற்று ௮டுகொடியோ - பொயயுடைய கொலலஓஞ 

செயகையாகளாகயே சமணாகள், சேவில திகழ்பவர் - இடபவாஈனததில விளகுஞ் 

சிவபிரான, 

34



௨௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சுண்ணவெண் சந்தனச் சார்லு தொடுத்த இருப்பதி கத்தை 

மண்ணுல குய்ய வெடுத்து ம௫ழ்வுட னேபாடு சன்ரூர். 

திநக்கேடிலவீரட்டானம் - பண் - காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சுண்ணவெண்சந்தன சச்சார் அஞ்சுடர் த் தங்கட்குளாமணியும் 

வண்ணவுரிவையுடையும்வளரும்யவளகிறமு 
மண்ணலரண்மு7ணேறுமகலம்வளாயவரவுஈ 
இண்ணன்கெடிலப்புனலுமுடையாசொருவர்தமர்காம் 

அஞ்சுவதியாதொன்றுமில்லையஞ்சவருவ.தமில்லை 

ஈரம்பெழுகைகள்பிடி ச் துகங்சைநடுங்கமலையை 
யரககளெல்லாங்கொண்டெடுத்தானொன்பதுமொன்றுமலற 

(௧௧௫. 

வ. ரஙகள்கொடுத்தருள்செய்வான்.ளாபொழிலவீரட்டஞ்சூழகது 
நிரம்புகெடிலப்புனலுமுடையாசொருவர்தமர்காம் 

அஞ்சுவதியாதொன்றுமில்லையஞ்சவருவ அமில்லை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வஞ்சகர் விட்ட சனப்போர் மசவெங் களிற்றினை நோக்கிச் 
செஞ்சடை நீண்முடிக் கூத்தர் தேவர்க்கும் தேவர் பிரானார் 

வெஞ்சுடர் மூவிலைச் சூல வீரட்டர் தம்மடி. யோராம் 
அஞ்சுவ இல்லையென் றென்றே யருகதமிழ் பாடி யறைந்தார் 

சண்டமிழ் மாலைகள் பாடிச் தம்பெரு மான்சர ணாக 

கொண்ட கருத்தி லிருக்.து குலாவிய வன்புறு கொள்கைத் 

சொண்டசை முன்வல மாகச் சூழ்ர்தெதிர் தாழ்ர்து நிலத்தில் 

எண்டிசை யேராகளாக காண விழைஞ்ச யெழுந்தது வேழம 

ஆணட வரசை வணஎக யஞ்சியவ் வேழம் பெயரத 

தூணடிய மேன்மறப் பாகர் தொடக்கு யடர்த்துத் இரித்து 

மீணடு மதனை யவர்மேன் மிறைசெய்்௪ காட்டிட வீட 

ஈணடவா தஙகளை யேகொன் நமணர்மே லோடி.ற் றெதிர்ர்தே 

ஒடி. யருகர்க டம்மை யுழறி மிதித்துப் பிளந்து 

நாடிப் பலரையுங் கொன்று நகரங் கலங்கி மறுக 

நீடிய வேலை சலக்கு நெடுமக் த.ரடஏரி போல 

ஆடியல் யானையம் மன்னற் காகுல மாக்கிய சன்றே, 

யானையின் னகயிற் பிழைத்ச வல்வமண் கையர்க ளெல்லர 

மான மழிந்து மயங்கி வருந்திய சர்தைய ராத் 

தானை கிலமன்னன் ருளிற் றனித்தனி வீழ்ச்து புலம்ப 

(௧௧௬) 

(௪௧௭) 

(௧௧௮) 

(௧௪௯) 

மேன்மை கெறிவிட்ட வேந்தன் வெகுண்டினிச் செய்வதெ னென்றான் () 
  

(௧௮) மிறைசெய காட்டிட - வருததி ௮வரைககொல்ல வேண்டு மெனனுவ 

குதிபபைககாட்ட. (௧௧௯) ஆடு இயல - வெற்றி இலக்கணஙகள பொருகதிய.



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

நங்கள் சமயத்தி னின்றே நாடிய மூட்டி நிலையால் 
எங்க ளெதிே நழிய யானையா லிவ்வண்ண நின்சீர் 

பங்கப் படுத்தவன் போகப் பரிபவரச் தரு முனக்குப் 

பொங்கழல் போக ஏதன்பின் புசையசன் ராலென வென்றார். 

௮ல்லிரு என்னவர் கூற வரும்பெரும் பாவத் தவன்றான் 

றொல்லைச சமய மழித்துச் துயரம் விளைத்தவன் றன்னைச 

சொல்லு மினிச்செய்வ தென்னச் சூழ்ச்சி முடிக்குட் தொழிலோர் 
கல்லுடன் பாசம் பிணித் தச் கடலிடைப் பாய்ச்சுவ சென்ருார் 

ஆங்கது கேட்ட வாச னவ்வினை மாக்களை நோக்கித் 

இங்கு புரிகதவன் றன்னைச் சேம மூறக்கொண்டு போூப் 

பாஙகொரு சல்லி லணைத்துப் பாசம் பிணிச்தோர் படவில் 

வீஙகொலி வேலையி லேற்றி வீழ்ச் துமி னென்று விடுத்தான் 

௮ல்வினை செயதிடப் போக்கு மவருடன் போயரு கந்த 

மெவ்வினை யாளருஞ் சென்று மேவிட. நாவுக் கரசர் 

செவ்விய ஈக்இரு வுள்ளஞ் சிறப்ப வவருடன் சென்றார் 
பவவததின் மனனவன் சொன்ன படி.முடித் தாரப் பதசா 

அபபரி சவவினை முற்றி யவரசன் றேயெ பின்னர் 

ஒபபரு மாகடல் புகக வுறைப்புடை மெய்த்தொண்டா தாமும 

எப்பறி சாயினு மாக வேததுவ னெச்சையை யென்று 

செப்பிய வணடமிழ் சனனாற் ெனஞ் செழுத்துர் லுஇப்பா£ 

வேற. 

சொற்றுணை வேதிய னென்றாச் தூய்மொழி 

ந நறமிழ் மாலையா ஈமசசி வாயவென் 

தறறமுன் காக்குமஞ் செழுக்தை யன்பொடு 

பற்றிய வுணாவினாற பதிகம் பாடினா 

நமர்சிவாயத்திநப்பதிகம் - பண் - காந்தாரம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சொத்றுணைவேதியன்சோ திவானவன் 
பொத்றுணை திருந்தடிபொருச்சச்கைதொழ ௧ 
கற்றுணைப்பூட்டியோர்கடலிற்பாய்சசினும 
நற்றுணையாவது ஈமச்சிவொயவே 
  

உள்ள 

(௧௨௧) 

(௨௨) 

(௧௨௩) 

(௧௨௪) 

(௧௨௬) 

(௧௨௪) முடி நிலை - விடம, சொடுகோய முதலியன ுனபபபடுகதா வணணம 

அடுததல எதி ஏறு அழிப - பானையை ஓவனமேல ஏவுகல செட, போக 

DOE STO, 
- ஒழிய,



௨௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாப்பிணைசழுவியமாதொர்பாசத்தன் 
பூப்பிணை இிருந்தடிபொருர்தச்சைதொழ 
நாபபிணை சழுவியஈமச்ிவாயப்பத 
தே சதவலலார்கமச்கிடுககணில்லையே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பெருகிய வன்பினர் பிடித்த பெற்றியால் 

௮ருமல சோன்முத லமரர் வாழ்ச்துதற் 

கறியவஞ் செழுத்சைய மரசு போற்றிடச் 

சருகெடுக சடலினுட் கன்மி தர்சதே. 

௮ப்பெருக சல்லுமங் சரசு மேல்கொளத் 

செப்பமாய மிசததலிற் செறிந்த பாசமுக் 

தப்பிய சசன்மிசை யிருந்த தா வில்சர் 

மெய்ப்பெருர் தொண்டனார் விளங் சோன் Dept 

இருவினைப் பாசமு மலக்க லார்த்தலின் 

வருபவக் கடலில்வீழ் மாக்ச ளேறிட 

௮ருளுமெய் யஞ்செழுத் தரசை யிச்கடல் 

ஒருகன்மே லேறறிட லுரைகக வேண்டு2மா 

அருணயச எஞ்பெழுச் சேச்சப் பெற்றவக 

கருணையா வரசினைச திரைகக ரஙகளாற் 

ஜெ. aay To நீாமையிற் Fla #8) ரஙடட 

வருண செய்சனன் முன்பு மாதவம 

வாயகாதசஃர வருணனே வாக்கின் மன்னரைச் 

சேர்க்்௩டை கருஙகலே சிவிகை யாயிட 

ஏற்ிரய சொண்டெழுக தருறு வித்சனன் 

பூரதிருப் பாதிரிப் புலியாப் பாறகரில 

௮.௪, 9ப் ப.பினி லணசத வன்பனா 

மெய ஈ!வ? yy toon Cua யராச்செழ 

எதனை பிமைர லென்னு மோரையபோற 

Magi ts DUG Ea (OF BY WITS GS of 

தொழு? கை நாவினுச் சரசம் தொண்டாமுன் 

செழு நிரப் பாதிரிப் புலியாக இஙக ள்வெண 

கொழு ணி சடையசைக கும்பிட் டன்புற 

விமுகரொ ழக சிருணெ, றி விள: aw பரடுவரா 

(42.4) LL Vaid « iran 

(௧௨௭௪) 

(௪௨௮) 

(௧௨௯) 

(௧௩௦) 

(௧௩௪) 

(௧௩௨) 

(௧௨௩)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௬௯ 

வேறு 

ஈனறாளு மாயெனக் செந்தையு மாச யெனவெடுத்து ச் 

சோன்றா த் அணையா யிருந்தனன் றன்னடி யோககட்கென்று 
வானருழ் புனற்கங்கை வாழ்சடை யானைமற் றெயவ்வுயிர்க்குஞ் 
சான்றா மொருவனைத் தண்டமிழ் மாலைகள் சாச்தனசே, (௪௩௪) 

  

தீநுப்பாதிரிப்புலியூர் - திநவிருத்தம். 
இருசற்றம்பலம். 

ஈன்ருளுமாயெனக்கெந்தையுமாயுடன்றோன் றினசாய் 
மூன்றாயுலகம்படைத்துகக்சான்மனத்துள்ளிருக்ச 
வேன்ருனிமையவர்ச்சன்பன் றிருப்பா திரிப்புலியூாத் 
தோன்றா த துணையாயிருந்தனன்.றன்னடியோங்களுச்சே 

இருந்தாவமணர்தர் திநெறிப்பட்டுச்திகைச்தமுத்தி 
தீருந்காளிணைச்கேசசணம்புகுந்தேன்வரையெடுத்த 
பொருக்தாவரச்சறைனெரித்தாய்பா திரிப் புலியூர் 
இருந்தாயடியேனினிப்பிறவாமல்வச்சேன்றுகொள்ளே 

,திருச்சிற்றம்பலம். 

மற்று மினையன வண்டமிழ் மாலைகள் பாடி வைகி 

வெற்றி மழவிடை வீரட்டர் பாத மிகநினைவால் 

உற்றதொ காதலி னங்குகின் ஜறேடியொன் ஞார்புசங்கள் 

செற்றவா மாமு இருவது கைப்பதி சென்றடைவார் (௧௩௫) 

தேவர் பிரான் றிரு மாணி குழியு் இினைககரு 

மேவினா செனற விரும்பிய சொன்மலர் கொண்டிறைஞ்ூப் 

பூவலர் சோலை மணமமடி. புல்லப் பொருண்மொழியின் 

காவலர் செல்வத இிரு£கெடி லத்தைக கடக்சணைச்சார் (௧௩௭௬) 

வெஞ்சமண் குண்டர்கள் செய்வித்த தீய மிறைகளெல்லாம் 

எஞ்சவென் றேறிய வின்றநமி மீச செழுக்சருள 

மஞ்சிவர் மாட இருவ சைப்பதி வாணரெல்லாக் 

தஞ்செயல் பொஈுஈச் சழங்கொலி மஙகலஞ் சாற்றலுந்ரா (௧௩ ௭) 

மணிசகெடுந் தோரணம் வண்டருலைப் பூக மடற்கதலி 

இணையற காட்டி யெழுநிலைக் கோபார் செற்றியெங்குக 

தணிவில் பெருகொளிச் தாமங்க ணாற்றிச்செஞ் சார்துறீவி 

யணிஈசா முன்னை யா ம லணிசெய் தலஙகரித்சா£ (௪௩௮) 

மன்னிய வன்பின் வளசகர் மாந்தர் வயங்கழையார் 

இன்னிய காதமு மேழிசை யோசைய மெகங்கும்விம்மப் 
  

(௧௧௮) பூகம - TLD} 1B & GAT LD



௨௭௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொன்னியல் சுண்ணமும் பூவும் பொரிகளுச் தூவியெங்குர் 

தொன்னக ரின்புறஞ் ரூழ்ச்தெதிர் கொண்டனர் தகொண்டரையே. 

தூயவெண் ணீறு துதைந்தபொன் மேனியும் தாழ்வடமு 

நாயகன் சேவடி தையருஞ் சிஈதையு கைந்துருஇப் 

பாய்வது போலன்பு நீாபொழி கண்ணும் பதிகச்செஞ்சொன் 

மேயசெல் வாய முடையார் புகுந்தனர் வீதியுள்ளே 

சண்டாாகள் கைதலை மேற்றுவித் இர்தசக் கருணைகண்டான் 

மிண்டாய செய்கை யமண்கையர் தஙகு விளைக்சச்செற்றம 

உண்டா யினவண்ண மெல்வண்ண மென்றுரைப் பார்கள்பின்னுர் 

சொண்டாண்டு கொண்ட பிரானைத் தொழுது து.தித்தனரே. 

இவ்வண்ணம் போல வெனைப்பல மாக்க ஸளியம்பியேச்த 

மெய்வண்ண நீற்ரொளி மேவுக குழாங்கள் விரவிச்செல்ல 

௮வ்வண்ண நண்ணிய வன்பரும் வந்தெய்தி யம்பவளச் 

செல்வண்ணர் கோயிற் றிருவீரட் டானத்தசைச சேர்ஈதனரே 

உமபா3ு சோணை யுடைய பிரானையுள் புச்சிறைஞ்சி 

நமபுஐ மன்பி ஈயபபுறு காதலி னாற்றிளை ததே 

எம்பெரு மானறணை யேழையெ னான்பண் டிகழ்ச்சதென்று 

சீமபரி வாதறிருச சாண்டகா செகதமிழ் சாற்றிவாழக்தார் 

சிறுவ ரடடானம் - ஏழைத்தீநத்தாண்டகம், 

இருசசிற்றம்பலம 

(௪௩௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

wa Med ரக விளக றரொங்கலானை வீரட்ட சதானைவெள்ளே ற்றினானைப் 
பார! ரவிஞனைப் ள்சரர் தியானைப்பொன்னிறததினானைப்புகழ்தககானை 

யி உரியரமமானறன்னையதியசையமஙகையமர்ர்சான் றன்னை 
எறிரடி எக தானைம் றைவன் ஐன்னையேழையேனானபண்டிகழ்க்சவாறே 

ூலமறைககப்பட்டுரீராடப்பெண்கள்முறைமுறையானஈசெயவமெ 
னற ஈழத, சலைபறிச்குக்சன்மையர்களாகிகின்று தவமென் றவஞ்செயது 

ராரா, மலை ஈறிசகசசென் ற விலஙகைககோனை மதன ழியசசெறற 
டாலமயிஞ ணை,  பிலைமறிசசகொன்தையக்தாசானறன்னையேழையேனான் 
பபால ய 1] Kaa Mm 

இருச்சிற்றம்பலம் 
ர்ச் 

  

வேறு 

௮ரியயதவை கரியானை யடியவருக செளியானை 

ரிபுனவரழ் இருவதிகை வீரட்டா னத்தமூதைச 

டோரிவரிய பெராநதனமைத திருநாவுக் கரசுமனம 

பர்வுறசெ தமழ்ப்பாட்டுப் பலபாடிப் பணிசெயுகாள் 

(௧௨௨) மிணடாாய செயசை - சொசிஈகசொழிலுடைய, 

(௧௪௪)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௭௧ 

புல்லறிவிற் சமணர்க்சாப் பொல்லாங்கு புரிக்தொழுகும் 
பலலவனுஈ் தன்னுடைய பழவினைப்பா சம்பறிய 

௮ல்லலொழிகச் தஙகெய்தி யாண்டவ.ர சனைப்பணிந்து 

வல்லமணர் சமைடீதது மழவிடையோன் ரூஎடைக்தான் (௧௪௫) 

விடறியாச் சமணர்மொழி பொய்யென்று மெய்யுணாந்த 

காடவனுச் திருவதிகை ஈகறின்கட் சண்ணுசதற்குப் 

பாடலிபுத் இரச்திலமண் பள்ளியொடு பாழிகளுங் 

கூடவிடித் தச்கொணர்க்து குணதரவீச் சாமெடுத்தான் (௧௪௭௬) 

இக்காளிற் நிருப்பணிகள் செய்கின்ற வின் தமிழக்கு 

மன்னான வா௫சத திருமுனியு மதிச்சடைமேற் 

பன்னாக மணிந்சவர்தம் பதிபலவுஞ் சென் றிறைஞ்சிச் 

சொன்னாமத தமிழ்புனைந்து தொண்டுசெய்வான் தொடர்ச்தெழுவார் டு 

இருவதிகைப் பதிமருங்கு திருவெண்ணெய் ஈகல்லூரும் 

அருளுதிரு வாமாத்தூர் திருககோவ லூர்முதலா 

மருவுதிருப் பதிபிறவும் வணங்கிவளச் தமிழ்பாடிப் 

பெருகுவிருப் புடன்விடையார் மடிழ்பெண்ணா சடமணைந்தரா. (௧௪௮) 

சார்வளரு மாடஙகள் கலச்சமறை யொலிவளர்க்குளு 

சீருடையக் தணர்வாழுஞ செழும்பதியி னகத்தெயடி 

வார்சடையாா மன்னுதிருகத தூஙகானை மாடததைப் 

பாராபரவும் இருமுனிவா பணிந்தேச்இப பரவினார். (௧7௯) 

புன்னெறியா மமண்சமயத சொடக்குண்டு போகதவுடல் 

தனனுடனே யுயிர்வாழத் தரியேனான் நரிப்பதனுக 

சென்னுடைய நாயகநரின் ணிலசசினையிட் டருளென்று 

பன்னுசெழுக தமிழ்மாலை முன்னின்று பாடுலா£ (ஈட) 

பொன்னாக இருவடிகசென் விண்ணப்ப மென்றெடிரது 

மூன்னாகி யெப்பொருட்ரு முடிவாடு நின் றவனை த் 

தன்னாகச துமைபாகங கொண்டவனைச் சறகரனை 

ஈன்னாமத திருவிருத்த நலஞ்சிறசகப் பாடுகலும (௫2) 

  

திநத்தூங்கானைமாடம் - திநவிநத்தம், 

,திருசசிற்றமபலம். 

பொன்னார் திருவடிசக்கொன்றுணடுவிண்ணப்பமபோ நறிசெயயு 
மென்னாவிகாப்பசந்கிச்சையுண்டேலிருஙகூ ற்றகல 
மின்னாருமூவிலைச்சுலஸமென்மேற்பொறிமேவுகொண்டற் 

அன்னாகடர்தையுட்கேகானைமாடச்சுடர்க்கொழுகதே 
  

(௧௪௬) காடவலும - பல்லவலும, (௪௫௦) இலசனை - இடப முசதிடையும, 

சூலமுததிரையும,



௨௭௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கடவுச் திரரிகடவாசொழியச்சயிலையுற்றான் 
படவுந்திருவிரலொன்றுவைத்தாய்பனிமால்வரைபோ டட 
லிடபம்பொறிச்தென்னையேன்றுகொள்ளாயிருஞ்சோலைதிங்கள் 
தீடவுங்கடஈதையுட்டேங்கானைமாடச்தெர்தத். தவனே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

நீடுதிருச் தூங்கானை மாடத்து நிலவுகின்ற 
ஆடகமே ருச்சிலையா னருளாலோர் சிவபூத 

மாடொருவ ரறியாமே வா£சர் திருத்சோளிற் 
சேடுயர்மூ விலைச்சூலஞ் ரனவிடையி னுடன்சாத்த (௧௫௨) 

௮ங்கவர்தச் இிருத்தோளி லார்ச்த.இரு விலச்சினையைச் 

தாங்கண்டு மனஙகளித்துச் சம்பெருமா னருணினைக்று 

தூங்கருவி சண்பொழியசத் தொழுதுவிழுச் தார்வத் சால 

ஒங்கயெ௫ிச் தையராக யுய்ந்தொழிர்தே னெனவெழுர்தார் (௧௫௩) 

தூங்கானை மாடத்துச் சுடர்ச்கொழுந்இி னடி.பரவிப் 

பாஙகாகத இரு ச்தொண்டு செய். துபயின் றமருகாட் 

பூஙகான மணங்கமழும் பொருவிறிரு வரத்துறையும 

சேங்காவின் முகிலுறங்குர் இருமூதுகுன் றமுமபணிகது (௧௫2) 

வண்டமிழ்மென் மலாமாலை புனைச்கருளி மருஙகருள்ள 

தண்டுறைறா£ப் பதிசளிலுர் ஈனிவிடையாா மேவியிடக 

கொணடருளுக சானஙகள மும்பிட்டு குணதிரைமேற் 

புண்டரிகத தடஞ்சூழ்கத நிவாககரைமயே போ துவரா (௧௫) 

அனாத சாச்தில்லை யமபலகதே யாடுகின் ற 

வானாறு புடைபரக்கு மலாச்சடையா ரடிவணங்டு 

ஊனாலு முயிராலு முள்ளபயன் கொளகினைக்து 

தேனாடு மலர்சசோலைத தஇருத்திலலை மருங்கணைச்சா, (50%) 

வேறு 

நாவுக கரசரு மிருலாச் கறியவர் ஈடமா டி.யஇரு வெல்லைப்பான் 
மேவித் தலமுற மெய்யிற் ரொழுசபின் மேன்மே லெழு தரு விரைவோடுங 

காவிற களிமயின் ம௫ழ்வுற் றெதிரெதி ராடச் கடிகமழ் கமலஞ்சூழ் 
வாவிக சடமலர் வசனம் பொலிவுறு மருசச சண்பணை வழிவர்கா (௧௫௭) 

(Om) நாக்கு - (இடையறாத) சொரியம (GH) தேனகாவில ௫௫ல - 

தேன பொருந்திய சோலைகளில் மேகஙகள, திருமுுருனறம - மிருககாசலம, (௧௫௫) 
குணதிசை - £ம.ததிசை, நிவா - நிவா என்னும ஜாநதி, (48a) னாத - wars, 
(௪௫௭) இருவாககு-பிரமலிஷ்ஹுககளுகரூ. காவில - சோலைகளில், சடிசமழ - வாசனை 
எீஈம,



திருகாவுக்காசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௭௩ 

மூருூழ் செறியிதழ் முளரிப் பகெரின் மதமே இகள்பு௮ மலர்மேயும் 

அருற் செறிவன மெனமிச் குயர்கழை யளவிழ் பெருட வரிக்குப் 

பெருடூப் புடைமுஇர் சரளஞ் சொரிவன பெரியோ ரவர்திருவடிலைக்கண் 

டுருகிப் பரிவுறு புனல்சண் பொழிவன வெனமுன் புளவள வயலெலகும். 

அறிவிற் பெரியவ சயனெந் பணைவய லவைபிற் படுமவகை யணைஇன்ரார் 

பிறவிப் பவநெறி விடுவீ ரிருவினை பெருகத் தொடர்பிணி யுறுபாசம் 

பறிவுற் நிடவணை யு.மினெண நிருபுடை பயில்சூழ் சனை..ிசை குயிலகூவுஞ் 

செறிவிற் பலதரு நிலையிற் பொலிவுறு இரு5௩ தனவன மெதாசணடார் () 

அவர்முன் பணிவொடு தொழுதங் கணைவு£ வணிகொம் பரின்மிசை யருகெ 

தவமுன் புரிதலில் வருதொண் டெனுகிலை சலைகின் நுயர்த.மி ழிறை [௩கு 5 

இவர்தச் திருவடி வதுகண் ட தசய மெனலகச்செதிரா கரவென்றே[யோசராம 

சிவமுன் பயின்மொழி பகர்சன் றஐனவளர் சிறைமென் கஇளியொடுசிறுபூவை 

௮ஞ்சொத் றநிருமறை யவர்முன் பகர்தலு மவரும் தொழுதுமு னளிகூரு 

கெஞ்சிற் பெருயெ மடழ்வுக காதலு நிறையன் பொடுமுசை தடுமாறச் 

செஞ்சொற் றிருமறை மொழியச் தணர்பயி றிலலைத இரச ரெலலைப்பான் 

மஞ்சிற் பொலிகெடு மதில்குழ் குடதிசை மணிவா யிற்புறம ஓுதுற்ரா () 

அல்லற் பவமற ௨ருளூ௩ சவமுத லடியா 0ர.தாகொள வவரோடு 

மல்லற் புனலகமழ் மாடே வாயிலின் வழிபுக கெதாதொழு சணைவுக்குர் 

கல்வித் அறைபல வருமா மறைமுதல் கரைசண டுடையலா சழல்பேணுஞ் 

செல்வச் குடிநிறை sama பிடைவளா சிவமே நிலவிய இருவீ தி (௧௬௨) 

வமின் சுடர்மணி நெடுமா லையுநறு மலாமா லையுகிறை இருவீதுப் 

புவனங களின்முத லிமையோர தடமுடி பொருதுக் தியமணி போகட்டிப் 

பவனன் பணிசெய வருணன் புனல்கொடு பணிமா றவுமவை பழுதாமென் 

றெவருஈ சொழுசெழு மடியார் திருவல இடுவா£ குளிர்புனல விடுவராகள் 

மேலம் பசதல நிறைய கொடிகளில் விரிவெங் கதர் நுழை வரிசாகுய 

கோலம் பெருகிய இருவீ தியைமுறை குலவும் பெருமையா பணிவூற்றே 

ஞாலச் இகழ்.இரு மறையின் பெருகொலி ஈலமா£ முனிவாச டுதியோடும 

தலம் பெருகிய நிலையேழ் சோபுச மூறமெய கொடுகொழு அள்புக்கார் 
  

(கட். முருனெ செறி இதழ் முசாரிபடுகரில - வானையும், கெருகயெ இசம் 

களையுமுடைய சாமரைக தடாகஙகளிடதறு. முதுமேதிசள - முதிகசு எருமைகன, 

கழை அளவில - மூவலைகளின அளவாக, இசகு - சருமபுகள. (௧௫௯) பறிவுறறிட - 

நிதுகுமபடி, சணைமிசை - இளைசன் மீது, (௪௬௰) பூவை - சாகண வாயபபறவைசள 

(௧௬௧) குடதிசை - மேறகுததிககு, (௧௬௨) மலலல - வளமைய டைய, (௧௬௯) போக 

டடி - போகவிடடு, பவனன பணிசெய - வாயுதேவன தஇிருவலகட, (௪௬௪) அமபுர 

தலமமேல் - தஆகாயததின மேல. 
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௨௭௫௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வளர்பொற் சனமணி இருமா ளிகையினை வலம்வர தலமரு வரைநில்லா 

அளவிற் பெருயெ வார்வச் இடையெழு மன்பின் கடனிறை யுடலெங்கும் 

புளகச் செறிரிரை விரவச் இருமலி பொற்கோ புரமது புகுவராமூன் [ரூர் 

சளனிற் பொலிவிட முடையார் ஈடஈவில் சனகப் பொதுவெகிர் சண்ணுற் 

நீர் திருவட னிகமும் பெருகொளி நிறையம் பலநினை வு£கேரே 

கூடும் படிவரு மன்பா லின்புறு குணமுன் பெறவரு நிலைகூடகத் 

தேடும் பிரமனு மாலுர் தேவரு முதலாம் யோனிச டெளிவொனரு 

ஆக கழல்புரி யமுதச் இருநட மாரா வகைதொழு தார்கின்றார். (௧௬௭௬) 

கையுக் தலைமிசை புனையஞ் சலியன கண்ணும் பொழிமழை யொழியாசே 

பெய்யுட சகையன கரணங களுமுட ஸுருகும் பரிவின பேறெய்து 

மெய்யுக தரைமிசை விழுமுன் பெழுதரு மின்றாழ் சடையொடு கின்றாமெ 

ஐயன் நிருகட மெதிர்கும் பிடுமவ ரார்வம் பெருகுத லளவின்றால் (௧௬௭) 

இச்சன் மையர்பல முறைய தொழுசெழ வெனறெய தினையென மன்று 

asso றிருவருள பொழியுக கருணையி னருளபெற றிடவு மானந்த [டும 

மெய்ததன் மையினில்வி ௬த௧தத திருமொழ்பாடிப பினனைய மேனமேலுஞு 

சத்தம பெருயெ பரிவா லின்புறு திருமே ரிசைமொழி பசாகின்னறா () 

வேறு. 

பத்சனாயப் பாட மாட்டே னென்றுமுன் னெடுஈறுப் பண்ணால 

அ௮.த்சாவுன் னாடல சாணபா னடியனேன வரத வாவென் 

றித்திரம போற்றி நினறே யின்றமிழ் மாலை பாடிக 

சைததிருச சொண்டு செய்யு காசலிற் பணிச் அ போந்தார (௧௬௯) 

  

கோயில - திநநேரிரா. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பத்தனாய்ப்பாடமாட்டேன்பரமனேபரமயோகு 
யெத்தினாற்பச திசெய்கேனென்னைநீயிகழவேண்டா 
முத்சனேமுதல்வாதிலலையம்பலசதாடுகின் ற 
௮.தீசாவுன்னாடல்காண்பானடியனேன்வர்தவாறே 

மண்ணாண்டமாலவனுமலர்மிசைமன்னினானும் 
விண்ணுணட இருவுருவம்விரும்பினஞாகாணமாட்டா£ 
இண்ணுண்ட தஇிருவேமிகக இலலைசசிற்தம்பலதசே 
பண்ணுண்டபாடலோடும்பரமநீயாடுமாறே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ரீடிய மணியின் சோதி கிறைதஇிரு முன்றின் மாடு 

மாடுயர் சொடிசூழ் பொற்றேர் மாமணி வீதி யுள்ள 

கூடிய பணிகள் செய்து கும்பிடுர் தொழில சாடப் 

பாடிய புனித லாச்சன் பணிகளும் பயிலச் செய்வார். (௪௭௦)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௭டூ 

அருட்பெரு மடழ்ச்சி பொங்க வன்னம்பா லிக்கு மென்னுச் 
இருக்குற தொகைகள் பாடித் இருவுழ வாரங் கொண்டு 

பெருச்தெழு காத லோடும் பெருக்திருச் சொண்டு செய்து 

விருப்புற மேனி சண்ணீர் வெண்ணீற்று வண்ட லாட. (௧௪௪) 

கோயில் - திரநக்தறுந்தோகை. 
இருச்சிற்றம்பலம் 

அன்னம்பாலிக்குக் தில்லைச் சிற்றம்பலம் 
பொன்னம்பாலிக்குமேலுமிப்பூமிசை 

யென்னன்பாலிக்குமாறுகோண்டின்புற 
வின்ன ம்பாலிச்குமோவிப்பிறவியே. 

- மதுரவாய்மொழிமங்கையோர்பங்கென் 
ச தரன்சிற்றம்பலவன் றிருமலை 
ய திரவார்ச்தெடுச்சான் முடிபத்திற 
மிதிகொள்சேவடிசென் றணைந்துய்ம்மினே 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மேவிய பணிகள் செய்து விளங்குராள் வேட்சக எத்துச் 

சேவுயர் கொடியார் சம்மைச் சென்றுமுன் வணங்டப் பாடிச் 

காவியங கண்டர் மன்னுக இருக்கழிப் பாலை சன்னி 

னாவினுச் கரசர் சென்று ஈண்ணிஞர் மண்ணோர் வாழ. (௧௪௨) 

வேறு. 

சன விடையே ௮கைச்கேறு மணவாள சம்பிகழல் சென்று தாழ்ச்து 

வனபவள வாயதிறர். து வானவர்க்குர் சானவனே யென்டன் ரூளென் 

pew Am பதிகமுட னன்புறுவண் டமிழ்பாடி யஙகு வைகி 

நினைவரியா சமைப்போற்றி நீடு இருப் புலியூரை நினைகது மிள்வார். () 

திநக்கமிப்பாலை - பண் - காந்தாரம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

வனபவளவாய் திற அவானவர்க்குக்கசானவனேயென்௫ின்றாளாத் 
சினபவள சதிரடோணமேற்சோர்திலககுலெண்ணீற்டனென்கின்றாளா 
லனபவளமேகலையோடப்பாலைக்கப்பாலானென்கின்றாளாற் 
கனபவளஞ்ூக் துங்கழிப்பாலைச்சேோவானைச்சண்டாள்கொல்லோ. 

அடர்ப்பரிசவிராவணனையருவரைக்€மடர்்ச்தவனேயென்டின்றாளாற் 
சுடர்ப்பெரிய திருமேனிச்சுண்ணவெண்ணீற்றவனேயென்டன்றா எரன் 

(௪௭௧) மாளிராள சுண்ணததோி நீராலக்து ஒருவா மேலொருவர் தெறிதது 

வணடலாடடயா சலபோல, சுவாமிகள ஆனந்தக கண்ணீ வெண்ணீற்றைக கரைத 

தொழுசலின :*வணடலாட'' எனரூா, (௧௭௨) சேஉயாகொடியார் தம்மை - இடபக் 

கொடி. யடையடிவபெருமானை, காவியககண்டர் - நீலமலாபோலும நீலகண்டத்தை 

யுடைய இறைவா,



௨௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மட ஈபெரியலவாலின் €ழறசால்வாச்சன்றுசைத்தானென்கின்றாளாற் 
கடற்சருவிகுழகதசழிப்பாலைசசேர்வானைச்சண்டாள்கொல்லோ 

திருச்சிமமம்பலம். 

  

மனைப்படப்பிற் கடற்கொழுர்து வளைசொரியுங் கழிப்பாலை மருஙகு நீஙக 

. நனைசசினைமென் குளிர்ஞாழற் பொழிலூடு வழிக்கொண்டு ஈண்ணும போதி 

னினைப்பவர்சம் மனஙகோயில் கொணடருளு மம்பலத்து HSS Cols 

தினை சதனையாம் பொழுதுமறர் துய்வனோ வெனப்பாடி.ச் தில்லைசார்கதரா 

கோயில் - திநக்தறுந்தோகை, 
திருச்சிற்றம்பலம். 

பனைக்கைமும்மதவேழமுரித்தவன் 
நினைப்பவர்மனஙகோழிலாக்கொண்டவன் 
௮னைச்தும்வேடமாமம்பலககூத,சனை ச் 
இனை ச்தனைப்பொழுதும்மறர்துய்வனோ. 

ஒங்குமால்வரையேச்தலுந்ரான் சரம் 
வீங்கெவிம்முறவூன் நிய தாளினான் 
சேங்குநீர்வயல்கூழ் தில்லைசகூதசனைப் 
பாங்கலொக்தொணடனேன்மறகதுய்வனோ. 

இிருசகிற்றமபலம, 

அரியானை யென்றெடுச்சே யடியவருச் கெளியானை யவர்சஞ் சிர்சை 
பீரியாச பெரிய திருச் சாண்டகச்செச் தமிழ்பாடிப் பிறஙகு சோதி 
விரியாநின் றெல்வுலகும் விளககயபொன் னமபலத்து மேவி யாடல 
புரியாகின றவாதமமைப் பணிந்துதம! ழாற்பின்னும் போற்றல் செயவா£ 

  

கோயில - பேரிய திருத்தாண்டகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

அரியானையந்தணாசஞ்சிகசையானையருமநையின கத்தானையணுவை 
யார்ககுச், செரியாததத்துவனை சீேனைப்பாலை ச்திகழொளியை ச்சேவாகட 
ககோனைமற்றைக, கரியானைகான்முகனைசசனலைச்காற்றைச்சனைசடலைக 
குலவரையைககலகந்துகின்ற, பெரியானைப் பெரும்பற்றப் புலியூரானைப் 
பேசாதராளெல்லாம்பிறவாகாளே 

சாசொளியதிருமேனிச்செககண்மாலுஈசடிககமலத்திருக்சயனுங்காணா 
வண்ணஞ்,சசொளியதழற்பிழம்பாய்கின் றசொலலை சஇிசழொளியைச்சிந்தை 

தனைமயக்கந்தரச்கும, ஏரொளியையிருகிலனும்விசும்பும்விண் ௭ூமழுலகுங 
கடந்தணடதசப் பானின் ற, பேசொளியைப் பெரும்பற்றப் புலியூரானைப் 
பேசாதகாளெல்லாம்பிறவாகாளே, 

இருசசிற்றம்பலம் 
  
  

ட. (௬௭௪) மனைபடபபில சடல சொழுநது வளை சொரியும - மனைகளின Sau ps 

goo CarLiwatio ey sh aha லைகள சதுகுகளை வீசும, நனை?னை - முருமபு 

சளையுடைய தளைகளில, ஞாழலபபாழிலூடு - சுரபுனளனைக சோலைவழியாச,



திருகாவுக்காசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௭௭ 

செஞ்சடைச் கற்றைமுற்றத் இளநிலா வெறிச்குமெனுஞ் சிறந்த வாய்மை 

  

யஞ்சொல்வஎச தமிழ்மாலை யஇசயமாம் படி.பாடி யன்பு சூழ்க்த [யுக 
கெஞ்சுருகப் பொழிபுனல்வார் சண்ணிணையும் பரவியசொன் னிறைக்த வா 

சஞ்செயலி னொழியாத திருப்பணியு மாரு.௮ சாரு ராளில். (௧௪௬) 

கோயில் - திருநேரிசை, 
இருச்சிற்றம்பலம். 

செஞ்சடைக்கற்றைமுற்றத்திஎநிலாவெறிக்குஞ்சென்னி 
ஈஞ்சடைசண்டனாசைக்சாணலாஈறவகாறு 
மஞ்சடைசோலைத்தில்லைமல்குசிற் தம்பலத்தே 
அ௮ஞ்சடையிருள்கிழியததுளஙககெரியாடுமாறே. 

மதியிலாவரச்சனோடிமாமலையெடுக்ககநோசக்ட 
செதியன றோணெரியவூன் நிரீடிரும்பொழில்கள்கூழ்க்த 
மதியந்சோய் தில்லை தன்னுண் மல்குசிற்றம்பலத்தே 
ய திசயம்போலநின்௮றுவனலெரியாடுமாறே. 

இருச்சிந்றம்பலம், 

கடையுகத்தி லாழியின்மேன் மிதர்தஇிருக் கழுமலத்தி னிருந்த செஙகண் [ம் 

விடையுகைத்தார் திருவருளால் வெற்பசையன் பாவைதிரு முலைப்பாலோடு 

அடையகநிறை சியம்பெருக வளர்ஞானங் குழைத்தூட்ட வமுது செய்த 

உடையமறைப் பிள்ளையார் திருவார்சசை யடியார்க ஞரைப்பச் கேட்டார். 

ஆழிவிட முண்டவசை யம்மைதிரு முலையமுச முண்ட போசே 

ஏழிசைவணை டமிழ்மாலை யிவனெம்மா னெனச்காட்டி யியம்ப வல்ல 

காழிவரும பெருஈசகைரர் கேட்டலுமே யஇிசயமாக சாதல் கூர 

வாழியவா மலாககழல்கள் வணங்குதற்கு மனத்தெழுந்த விருப்பு வாய்ப்ப () 

அப்பொழுதே யமபலத்து ளாின் ந கழல்வணங்க யருண்முன் பெற்றுப் 

பொய்ப்பிறவிப் பிணியோட்டு் திருவீதி புண்டுவவங கொண்டு போகதே 

யெப்புவனங களுகிறைந்த இருப்பதியி னெலலையினை யிறைஞ்ச யேத்திச் 

செப்பரிய பெருமையினார் திருகாரை யூர்பணிக்து பாடிச் செல்வார் (௧௪௯) 

சொண்டாகுழாம் புடைசூழத் தொழுதகரத் தொடுநீறு ததைக்த கோலங் 

ECL ATTN UST HEHE கரைநதுருகுங கருணைபுறம் பொழிர்து காட்டத் 

தெண்டிரைவாய்க கன்மிதப்பி லுகைத்தேறு இருநாவுச் கரசர் தாழும் 

வண்டமிழா லெழுதுமறை மொழிந்தபிசான் நிருப்புகலி மருங்கு சார்ந்தார். 

நீண்டவரை வில்லியார் வெஞ்சூலை மடுத்தருளி மரரே முன்னாள் 

ஆண்டவா செழுத்தருளக் கேட்டருளி யாளுடைய பிள்ளை யாருங் 
    emma பதவ வ சரக அகவல் 

(௧௭௭) ஆழியினமேல - சமுததிர தநினமீ.த. திருககழுமலம - சீகாழி, வெற 

பரையன பானவ - உமையமமையா, மழறைபபிளளையரா-திருஞான சமபந்தா, (௧௮௦) 

எழுதுமறை - சமிழவேதம, எழுதாமறை - வடமொழிவேதம,



௨௭௮, திருத்தோண்டர் புராணம். 

சாண்டசைய பெருவிருப்புச் சைம்மிச்ச இருவுள்ளச் கருத்தி னோடு 
மூண்டவருண் மனத்தன்பர் புடைசுழ வெழுக்தருளி முன்னே வந்தார் 

தொழுசணைவுற் ராண்டவச சன்புருச,ச் சொண்டர்குழாச் இடையே சென்று 

பழு.தில்பெருக சாசலுட னடிபணியப் பணிக்தவர்தங் கரங்கள் பற்றி [மை 

யெழுசரிய மஃர்ச்சகையா லெடுச்திறைஞ்ச விடையின்மேல் வருவார் தம் 

யழுதழைச் அச கொண்டவர்தா மப்பரே யெனவவரு மடியே ஸனென்றார் () 

௮ம்பிசைசெம் பொற்ண்ணச தமு.சஞா னங்கொடுப்ப வழுகை தீர்ந்த 

செம்பவள வாய்ப்பிள்ளை இருநாவுக் கசசசெனச் சிறந்த சர்க்க 

யெம்பெருமச் களுமியைந்த கூட்டத்தி லானடியா ரின்ப மெய்தி [லாம். 

யும்பர்களும் போற்றிசைப்பச் வம்பெருகு மொலிகிறைத்சா ௬ல௪ மெல் 

பிள்ளையார் கழல்வணங்கப் பெற்றேனென் றரசுவப்பப் பெருகு ஞான 

வள்ளலார் வா£சர் சமைச்சாணப் பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி பொஙக 

உள்ளநிறை காசலினா லொருவசொரு வரிற்சலர்த வுண்மை யோடும் [கார். 

வெள்ளநீர்ச் இருச்சோணி வீற்றிருந்தார் கழல்லவணங்கும் விருப்பின் மிக் 

வேறு. 

௮ருட்பெருகு சனிச்சடலு முலகுச் கெல்லா மன்புசெறி கடலுமா 

மெனவு மோங்கும், பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற புண்ணி 

யக்சண் ணிரண்டெனவா புவன முய்ய, இருட்சடுவுண் டலாருளு மடில 

மெல்லா மீன்ராடன் றிருவருளு மெனவுங் கூடித, செருட்கலைஞா னக் 

கன்று மரசஞ் சென்று செஞ்சடைவா னவர்கோயில் சேர்க்சா ரன்நே () 

பண் பபிலவண டறைசோலை ஈழுக சாழிப் பரமர் திருச் சோபுரச்சைப் 

பணிக் தள் புககு, விண்பணிய வோங்குபெரு விமானச் தன்னை வலஙகொ 

ண்டு தொழுதுவிழுச் தெழுந்து வெலலைச, சண்பைவரு பிள்ளையா ரப்ப ௬௩ 

கடம்பிரா னாரைரீ£ பாடீ ரென்னக், கண்பயிலும் புனல்பொழிந்த வரசும் 

வாய்மைக சலைபயிலு மொழிபொழியச் கடந்து பாடி (௧௮௬) 

பெரியபெரு மாட்டியுடன் ரோணி மீது பேணிவீற் நிருர்தருளும 

பிரான்முன் னின்று, பரிவுறசெர் சமிழ்மாலை பத்தி யோடும் பார்கொண்டு 

மூடியெனும் பஇகம் போற்றி, அரியவகை புறம்போந்து பிள்ளை யார்தச் 

இருமடச்தி லெழுக்தருளி யமுது செய்து, மருவியஈண் புறுசேண்மை 

பற்றை நாள்போல் வளர்ச்? தாங்க வுடன்பலகாள் வைகு காளில். (௧௮௪) 
  

(௧௮௨) அழுத அழைசதுசசொண வர - திருஞானசமபகதமூரா தத சுவாமிகள 

(௮௬) சமபெரு£ம ஓஒலி- ஓதுவரா நாவீறகு இனசுவை பயநது, அுவர்களைப 

பேரானநதவாரிதியிற Airudag ஒலி, (மஙகலமொலி, மசாதேவ, சங்கர எனத 

திருநாமஙகளை ௨ ஃ-சரிசமலால எளைவது) (௭௮டு) பொருள் சமயமுதல சைவகெதி - 

பரம பாரு முூம்லாசகசசொணட சைவசமயம, சடு- லீடம,



திருநாவுக்கரசு சுவறுமிகள் புராணம். ௨௭௯ 

திருக்கழுமஃம் - திநவிநத்தம். 
இருச்சிற்றமபலம 

பார்கொண்டுமூடிச்கடலகொண டஞான் றுநின்பாதமெல்லாம 
நாலைஈ தபுளஎளினமேஈ தினவென் பாகளிர்மதியங 
சால்கொணடவண்கைசசடைவிரிதசாடுஙகழுமலவர்க் 
சாளன் றிமந்றுமுண்டோவச்தணாழியகலிடமே 

சரையாரகடல்சூழிலஙகையர்கோன் றன்முடிசதற.் 
தொலையாமலாடியூன்றலுமுள்ளமவிதாவிதிர்க.து.த 
தலையாய்ககெடக்துயாகதான் றன்கழுமவஙகாணபதற்சே 
யலையரப்பரிசிவைநாடோ றுஈநதமமையாள்வனவே 

இிருசசிற்றம்பலம், 

அ௮.தசன்மை யினிலரசும் பிள்ளை யாரு மளவளா வியமஇஒழ்ச்சி யளவி 

லாத, சித்தகெடுழ்ச் சியினோடு செலலு நாளிற நிருகாவுக சரசாதிரு வுள்ாந 

தன்னின், மைசசழைய மணிமிடந்றார் பொன்னி காட்டு மன்னியசா னங்க 

ளெல்லாம் வண௩இப போற்ற, மெய்தசெழுக்சத பெருஙகாதல் பிள்ளை யார் 

க்கு விளமபுஈலு மவருமது மேவி சோலா (௪௮௮) 

ஆண்டவா மெழுகசருளக கோலச காவை யவரோடுள் சென்றிறைஞ்சி 

யன்பு கொண்டு, மீண்டருளி னாரவரும் விடைகொண டிபபால் வேசகா 

wer oun Ue ளான, நீண்டகருப் பறியலூர் புன்கூடா நீர் நீடுதிருக 

குறுககை இரு நினறி யூரு௩, காண்டகைய ஈனிபள்ளி முதலா ஈண்ணிக 
சண்ணுதலா£ சழஜெொழுது கலந்து செலவா (௧௮௯) 

மேவுபுனற் பொன்னியிரு கராயுஞ் சாரக்து விடையுயர்ச்தார் திருச 

செம்பொன பளளி பாடிக், காவுயரு மயிலாடு துறைநீள் பொன்னிச் கரை 

அருததி வேள்விககுடி யெதிர்கொள் பாடி, பாவுறுசெர் தமிழ்மாலை பாடிப் 

போற்றிப் பரமர்இிருப் பதிபலவும் பணிஈது போச்சே, ஆவுறுமஞ் சாடுவா£ 

கோடி. காவி லணைஈதுபணிக் தாவடுகண டுறையைச சாரந்தார் (௧௧) 

ஆவடுசண் டுறையாசை யடைந்துய்ர் தேனென் நளவிறிருச் சாண்டக 

முன் னருளிச் செய்து, மேவுதிருக் குறு்கொகைகே நிசையுஞ் சந்த 

விருதீதஙக ளானவையும் வேறு வேறு, பாவலாசெக சமிழ்த்சொடையாற் 

பள்ளித் தாமம் பலசாத.தி மிச்கெழுர்த பரிவி னோடும், பூவலயக தவர்பரவப் 

பலகாட் டகடப் புரிவுறகை ச் திருசசொண்டு போற்றிச செய்வா (௧௯௧) 

திருவாவடுதுறை - திநத்தாண்டகம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

நம்பனைசால்வேசககசைகண்டானைஞானப்பெருஙககடலைஈன் மைதன 
னைக, கம்பனைச்சல்லாலிருச் சான் றன்னைச்சழ்பகமாயடியார்கட்கருள்செய் 
வானைச், செம்பொன்னைப்பவள ச்தைச்திரளுமுச்தைச்திங்களைஞாயிற்றை* 
  

(௧௯௧) பூவலயததவா - பூமியிஇளளரா,



௨௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தீயைரீரை, யம்பொன்னையாவடுசண்டுறையுண்மேயவரனடியேயடிகாயே 
னடைநதய்கசேனே, 

திக சானைத்தண்கடனஞ்சுண்டான் றன்னை த,சச்சன் நன்பெருவேள்வி 
தகர்த்தான் றன்னைப், பிரித்தானைப்பிறை சவழ்செஞ்சடையினானைப்பெருவ 
லியால்மலையெடுச்தவரக்கன்்றன்னை,கெரித்சானைகேரிழையாள்பாகச்தானை 
நரீசனேனுடலுறுகோயான தீர, வரித்தானையாவடுதண்டுறையுணமேயவ ரன 
டியேயடிராயேனடைநதுய்க்தேனே. 

திருச்சிற்றம்பலம் 

  

எறிபுனல்பொன் மணிசதறுர் இரைநீர்ப் பொன்னி யிடைமருசைச் 

சென்றெய்தி யன்பி னோடு, மறிவிரவு சரத்தாரை வணக) வை வண்ட 

மிழ்ப்பா மாலைபல மடழச சாசத்இப், பொறியரவம் புனைந்தாரைத் தஇருரா 

சேச்சரத்துப் போற்றியருக் தமிழ்மாலை புனைந்து போர், செறிவிரைஈன் 

மலர்ச்சோலைப் பழையா றெய்இத் திருச்சத்தி முற்றத்திற் சென்று சேர்க் 

சாரா (௧௧௨) 

வேறு 

சென்று சேர்ந்து திருச்சத்தி முற்றத் இருந்த சவக்கொழுர்தைச் 

குன்ற மகடன் மனககாதல் குலவும் பூசை சொண்டருளும் 

என்று மினிய பெருமானை யிறைஞ்ச யியல்பிற் நிருப்பணிசண் 

மூன்றி லணைர்த செய்துதமிழ் மொழிமா லைகளுஞ் சாததுவார். (௧௯௬௩) 

கோவாய் மூ யென்றெடுததுச் கூற்றம் வநது குமைப்பதன்முன 
பூலா ரடிக ளென்றலைமேற் பொறிதது வைப்பா யெனப்புகன்று 
நாவலார் பதிசம் பாடுசலு நாதன் ரூனு கல்லூரில் 
வாவா வென்றே யருள்செய்ய வணக ம$உழ்ஈது வாசோ (௧௯௪) 

திரச்சத்திழற்றம் - திநவிநத்தம், 
இருச்சிற்றம்பலம் 

கோவாய்முடுயெடுதிறர்கூ ற் றஙகுமைப்பதன் முன் 
பூவாரடிசசுவடென்மேற்பொறித துவைபோகவிடின் 

மூவாமுழுப்பழிஞூ கெகண்டாய்முழஙகுந்தழற்கை த் 
தேவாதிருச்சத்திமுற்றத துறையுஞ்சவச்சொழுக்தே 

பொறிச்தேரரச்கன்பொருப்பெடுப்புற்றவன்பொன்முடிதோள் 
இறச்தாசொருவிரலூன் றிட்டலறவிரகசயொள்வாள் 
குறிச்சேகொச்சாய்கொடியேன்செய்குற்றச்கொடுவினைநோய் 
செ௮த்தாய்திருச்சத்இமு.ற்றச்துறையுஞ்செச்கொழுக்தே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

(௧௯௨) பொறி. புள்ளிகளையுடைய, (௧௬௪) குமைபபதனமுன - aS 
பே,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௮௧ 

வேறு. 

கன்மைபெரு கருணெறியே வந்தணை5த நல்லூரின் 

மன்னுதிருச் தொண்டனார் வணங்கெ௫ழ்ச் செழு ம்பொழுதில் 

உன்னுடைய கினைப்பதனை முடிசசன்றோ மென்றவர்தஞ் 

சென்னிமிசைப் பாதமலர் சூட்டினான் வெபெருமான். (௧௬௫) 

கனை தனைய இருவடியென் றலைமேல்வைச் சாசென்று 

புனைகததிருத் சாண்டகத்தாற் போற்றிசைத்துப் புளிதரருள் 

நினைச்துர௬ு) விழுக்தெழுக்து நிறைர்துமலர்ர் தொழியாத 

சனம்பெரிதும் பெற்றுவர்த வறி?2யான்போன் மனக்சழைத்தார் (௧௬௬) 

  

இருநஃலூர் - திநத்தாண்டகம், 
இருச்சிந்றம்பலம் 

நினை துருகுமடியாரைநையவைததார்கில்லாமேதீவினைசணீஙகவைம் 
தார்,சினக் இருகுகளிற்றுபிவைப்போோவைவைச்தாசெழு மதி.பின் ரளிர்வைத 
தார்சிறர் தவானோ,ரினர் தருவிமணிமகதுடத்தேற த துற்றவினமல௰ர்கள்போத 

ழ்கதுமதுவாய்ப்பிலகி, சனை$சனையதிருவடியென்றலைமெலலைச்சார்குல் 
லூசெம்பெருமானார்கல்லவாறே. 

குலஙகிளரும்வரு திசைசளேழும்வைச்சார்குருமணி2சர்மலைவைச்சார் 
மலையைககையா, லுலஙளெவெடுச்சவன் ருணமுடியகோலவவொருவிரலா 
லஓுறவைததாரிறைவாவென்று, புலம்புதலுமருளொடு2பராவாளும்வைச்தா£ 
பகழ்வைதசார்புரிர்காளாச்கொள்ளவைத்தா£,கலககிளருஈ திருவடியென் றலை 
மேல்வைதசார்கல்லூரெம்பெருமானாகலலவாறே. 

இருசசிற்றம்பலம். 

  

ராவுக்கு மன்னர்திரு நல்லூரி னம்பர்பான் 

மேவுந்ற திருப்பணிசண் மேவுறகா ளூஞ்செய்து 

பாவுற்ற தமிழ்மாலை பலபாடிப் பணிச*ேதத்தித 

தேவுற்ற திருச்சொண்டு செய்தொழுூச் செல்லுகாள். (௧௬௭) 

கருகாவூர் முதலாகக் SOON SI SOUT OF Tb SA ORS 

இருவாவூர் இருப்பாலைச் துறைபிறவுஞ் சென்றிறைஞ்சிப் 

பெருசார்வத் திரு ச்சொண்டு செய்துபெருச் திருஈல்லூ£ 

ஒருகாலும் பிரியாதே யுள்ஞருகிப் பணிகின்றூர். (௪௯௮) 

ஆளுடைய காயகன்ற னருள்பெற்றங் சசன்றுபோய் 
வாளைபாய் புனற்பழனச் இருட்பழன மருஙகணைு 

சாளவிட முண்டிருண்ட கண்டர்பணிக் கலன்பூண்டு 

நீளிரவி லாடுவார் சழல்வணங்க நேர்பெற்ருர். (௪௬௯) 
  

(௧௬௭) நாவுககுமனனர் - வா£சா, 
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௨௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ப்பதியைச் சூழ்க்ததிருப் ப தியிலர னார்மகிழும் 

ஒப்பரிய தானங்க ஞள்ஞருஃஇப் பணிர்சணைவார் 

மெய்ப்பொருடேர் சாவிலுக்கு வேர்சர்சா மேவினார் 

செப்பருஞ்சீ ரப்பூதி யடிகளூர் திங்களூர். (௨௦௦) 

௮ தணரின் மேம்பட்ட வப்பூதி யடிசளார் 

ச5,சனய ருடன் சாலை கூவல்குளச் தரு தண்ணீர்ப் 

பச்தர்பல வாண்டவர செனும்பெயராம் பண்ணினமை 

வ தணைந்த வாூசர் கேட்டவர்சம் மனைஈண்ண, (௨௦௧) 

மற்றவரு மனம௫ூழ்ர்து மனைவியார் மைச்தர்பெருஞ் 

சுற்றமுடன் களிகூரத் தொழுதெழுர்அ சூழ்ர் மொழிச் 

கொற்றவசை யமுதுசெயக் குறைகொள்வா ரிறைகொள்ளப் 
பெற்றபெருச் தவச்சொண்டர் திருவுள்ளம் பெறப்பெந்றா. (௨0௨) 

காண்டகைமை யின் றியுமுன் கலந்தபெருங் சேண்மையினார் 

பூண்டபெருங் காதலுடன் போனகமுங் சறியமுதும் 

வேண்டுவன வெவ்வேறு விதங்கள்பெற விருப்பினால் 
ஆண்டவ. சமுதசெயத இருவமுதாம் படியமைச்த. (௨௦௩) 
இருமாவுக் கரசமூ௫ செய்சருள மற்றவர்தம் 
பெருகாமஞ் சாத்தியவப் பிள்ளேதனை யழைத்தன்பு 
தீருஞானத திருமறையோர் சண்டலை.பின் வண்ச தலிச் 
குருகாளச் குருத்தரிர்து கொண்டுவரச் சனிவிட்டார். (௨௦௪) 

ஆங்கவனும் விரைந்தெய்தி யம்மருககு தாழாதே 
பூஙகதலிக குரு,ச்தரியப் புகுமளவி லொருகாகந் 
தீங்கிழைச்ச வதுபேணான் நிருவமுது செய்தருள 
-ங்குகத லிக்குருத்தச் கொண்டொல்லை வந்தணைந்தான். (௨௦௫) 

தியவிடச் சலைச்கொள்ளச் தெருமக்து செழுககுருச்தைத் 
தாயர்கரத் இனினீட்டித் தளர்க் த தனைச் தீழனாச 

மேயபடி யுசைசெய்யான் விழக்கண்டு கெட்டொழிகஆ்சேக் 
தூயவரிங் சமுதுசெயத் தொடங்காசென் 2 தவொளிக்சார் (௨௦௯). 

  

te erento teen ite peep 

enter ceate 

(௨௭௧) தமதனயர௫டன - தடிபுதலவாகளோடு, சாலை-அ.றசசாலசளும, கூவல - 
தணறுகளும. தரு - மரஙகளும, (உ௱௨) இறைகொளளபபெறற - சிவபெருமானால 
ஆட்கொள்ளப்பட்ட (இமைசொள்ள . உத்தரவுசொள்ள எனினு.மாம,) (௨௱க) 
முன்காண்டசைனமை இனறியூடி - (அப்பூதியடிகள்) முன் (அப்பாசுவாமிகளை£) காணா 
நிரு௩தும, போனசமும - திருவமுதம, (ame) அவா தமபெருகாமம சாததிய - 
திருநாவுக்கரசு எனனும திருசாமமிட்ட. தண்டையின் வண்சகதலி-தோட்டத்திலுள்ள 
வணமைபொருஈதிய வானழையின, சுருகாளக்ருருகது - miro ரி௦க்ருருத்ன,5) இலை 
முதறிலும் பசுமைரிறம விரவாமலும, சுருள்மிக விரியாமலும் உள்ள CGSB. 
(உச) செருமக்து - மயக்கமடைந்து. ௮௮ - பிரேசச்சை,



திருகாவுக்காசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௮௩ 

தீம்புதல்வன் சவமறைத்துச் தடுமாற்ற மிலராகி 

யெம்பெருமா னமு செய வேண்டுமென வச்திறைஞ்ச 
உம்பர்பிரான் திருச்சொண்ட ருள்ளத்திற் றமொற்ற 

ந்ம்பர்திரூ வருளாலே யறிக்தருளி ஈவைர்ப்பார். (௨௦௭) 

அன றவர்கண் மறைத்ததனுச் களவிறந்த சருணையசாய்ச் 

கொன்றைகறுஞ் சடையார்தங் கோயிலின்முன் கொணர்வித்சே 

யொன்றுகொலா மெனப்பதிச மெடுத் துடையான் சீர்பாடப் 

பின்றைவிடம் போய்நீங்கிப் பிள்ளையுணர்ச் செழுந்திருக்தான். (2.04) 

விடந்தீர்த்த திநப்பதிகம் - பண் - இந்தளம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒன் றகொலாமவர்சிக்தையுயர்வசை 
ஒன்றுகொலாமுயரும்ம திசூடுவர் 
ஒன்றுகொலாமிடுவெண்டலைகையது 
ஒன் றுசகொலாமவரூர்வது தானே. 

பச் தக்கொலாமவர்பாம்பின்கண்பாம்பின்பல் 
us தசகொலாமெயிறுக்நெநறிஈ தக்கன 

பத் துச்சொலாமவர்காயப்பட்டான் றலை 
பதச். தச்சொலாமடியார்செய்கைதானே. 

இருச்சிந்றம்பலம். 

அருக்சனய னயிர்பெற்ற வதுசண்டு மமு செயா 

இருந்ததற்குத் தளர்வெய்தி யிடருழக்சார் துயர்நீங்க 

வருந்துமவர் மனைப்புகுந்து வாசேச் இருமுனிவர் 

விருஈதமு.த செய்தருளி விருப்பினுடன் மேவுகாள். (2.0m) 

இங்களூர் சனினின்றுச் திருமறையோர் மின்செல்லப் 

பைங்கண்விடைத் தணிப்பாகர் திருப்பழனப் பதிபுகுஈது 
தங்குபெருங் காகலொடு தம்பெருமான் கழல்சார்ச்.து 

பொங்கியவன் -புறவணங்கி முன்னின்று போற்றிசைப்பார் (௨௪௦) 

புடைமாலை மதிக்சகண்ணிப் புரிசடையார் பொற்கழற்€ழ் 
அடைமாலைச் சீலமுடை யப்பூதி யடிசடமை 

ஈடைமாணச் இறப்பித்து ஈன்மைபுரி திர்தமிழின் 

ரொடைமாலைச் இருப்பதிசச் சொன்மாலை பாடிஞர். (௨௪௧) 
      

(௨௪௧) புளடமாலை மதிகண்ணி - ஜா பக்சததில இளஞ்சந்திரனாகிய கொண்டை. 

மாலை யணிர்ச, ௮டைமாலை லம உடை - ௮டையத்தகக (சராந்த) ஒழுங்கமைஈ,ச 

HOT Lj Ly.



௮௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநப்படினம் - பண் - பழந்தக்கராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சொன் மாலைபயில்இன் றகுயிலினங்காள்சொல்லீசே 
டன்மாலைவரிவண்டுபண்மிழ ற்றும்பழன த தான் 
முன்மாலைககுதிஙகள்முகழ்விளஙகுமுடிச்சென்னிப் 
பொன்மாலைமார்பனென்பு துலமுண்டிகழ்வானோ 

வஞ்செதென்வளைசவர்ச்சான்வாரானேயாயிடினு:௦ 
பஞச்சாற்கிறகன்னம்பரந்தார்ச்கும்பழன த்தான் 
அஞ்சிப்போய்சசலிமெலியவழலோம்பும்௮ப்பூதி 

குஞசிப்பூவாய்கின் நசேவடியாய்சோடியையே, 

இருச்சித்றம்பலம், 

எழும்பணியு மிளம்பிறைய மணிச் சவசை யெம்மருங்குச் 

தொழும்பணிமேற் கொண்டருளித திருச்சோற்றுத் துறைமுதலாச் 

தழும்புறுகேண் மையினண்ணித் தானங்கள் பலபாடிச் 

செழும்பழனச் இறைசோயிந் நிரு த்சொண்டு செய்திருந்தா.. (௨௧௨) 

சாலநா எங்கமர்ந்து த்தலைமேற் ருள்வைத்த 

ஆலமார் மணிமிடற்றா ரணிமலர்ச்சே வடி.கினைஈ் து 
சேலுலாம் புனற்பொன்னிச் சென்கரையே நிச்சென்று 

கோலநீண் மணிமாடச் இருநல்லூர் குறுகினார் (௨௧௩) 

அங்கணைர்து தம்பெருமா னடிவணங்கி யாராது 

பொகயெவன் பொடுதிளைததுப் போற்றிசைச் துப் பணிசெயுாட் 

டங்குபெரு காதலினாற் ருமரைமேல் விரிஞ்சனொடு 

செஙகண்மா லறிவரியார் இருவாரூர் தொழனைந்தார். (௨௧௪) 

ஈல்லூரி னம்பரருள் பெற்றுப்போய்ப் பழையாறை 

பல்லூர்வெண டலைக்கரதசார் பயிலு.மிடம் பலபணிகர் து 

சொல்லூர்வண் டமிழ்பாடி வலஞ்சுழியைச் சொழுதேத்தி 

யல்லூர்வெண் பிறையணிரஈ்தார் இருக்குடமூக் கணைர்திறைஞ்” (௨௧கடு) 

நாலூர்தென் றிருச்சேறை குடவாயி னறையூர்சேர் 

பாலுரு மின்மொழியாள் பாகனார் கழல்பரவி 

மேலூர்தி விடைச்சொடியார் மேவுமிடம் பலபாடிச் 
சேலூர்தண் பணைசூழ்ர்த சென்றிருவாஞு செயமணைந்தார். (2.5% ) 

(௨௨௫) பலஊா வெண்தலைகரததா - பறகள வீளஐகும பிரமகபாலததைத திருக 

கரததிலேகதிய செபெருமான, ல ஊா - மாலையிலதோனறும, திருககுடமூக்கு - 
குமபகோணம, 
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பெருவாச மலர்ச்சோலைப் பெருவேளூர் பணிந்தேத்த 
மூருகாரு மலர்க்சொன்றை முதல்வனார் பதிபிறவுர் 

இருவாரும் விளமருடன் சென் நிறைஞ்ச வா?சர் 

மருலாரூ செரித்தவர்தர் திருவாரூர் வந்தடைச்தார். (௨௧௪) 

ஆண்டவா செழுக்தருள வாரூரி லன்பர்கடா 

நீண்டசடை முடியார்பா னிறைந்தவருள் பெற்றுடையார் 
சாண்டகுமா ளிகைமாடங் சவின்சிறந்தோங் டெவெங்குஞ் 

சேண்டிகழ்வீ திள்பொலியச் திருமலிமங் கலஞ்செய்சார். (௨௧௮) 

வேறு, 

வல்லமண் குண்டர்தம் மாயை சடந்து மறிகடலிற் 

கல்லே மிதப்பாகப் போந்தவர் வந்தா ெனுங்களிப்பால் 

எல்லை யிரொண்ட ரெயிற்புறஞ் சென்றெதிர் கொண்டபோது 

சொல்லி னரசர் வணங்கிச் சொழுதுரை செய்தணையார். (௨௧௯) 

பற்ரொன் றிலாவரும் பாதக சாகு மமணர்தம்பால் 

உற்த பிணியொழிச் தய்யப்போர் தேன்பெற லாவதண்டே 
புற்நிடங் கொண்டான்றன் சொண்டர்ச்குச் சொண்டராம் புண்ணியமென் 

௮.ற்ற வுணர்வொடு மாளூர்ச் திருவீதி யுள்ளணைர்தார். (௨௨௦) 

mma anand 

திநவாநர் - திநவிநத்தம். 
இருச்சிற்றம்பலம், 

குலம்பலம்பாவருகுண்டாமுன்னே ஈமக்குண்டுகொல்லோ 
அலம்பலம்பாவரு தண் புனலாரூரவீாாசடையான் 
சிலமபலம்பாவருசேவடியான் றிருமூலட்டானம் 
புலம்பலம்பாவருதொண்டர்க்குத்தொண்டசாம்புண்ணியமே 

குற்றமுடையவமணர் இறமதுகையகன் நிட் 
டுற்றகருமஞ்செய்துய்யப்போர்தேனுக்குமுண்டுகொல்லோ 
மற்பொலிதோளானிசாவணன் றன்வலிவாட்டுவித்த 
பொற்கழலானடி.ச்சொண்டர்க்குச்சொண்டசாம்புண்ணியமே. 

இருசசற்றம்பலம். 

சூழு் திரு ச்சொண்டர் தம்முடன் றோ ரண வாயினண்ணி 
வாழி இருகெடுர் தேவா சிரியன் முன் வர். இறைஞ்சி 

யாழி வசைத்திரு மாளிகை வாயி லவைபுகுக்து 

ரீள்சுடர் மாமணிப் புற்றுக் தாரையேர் கண்டுகொண்டார். (௨௨௧) 
  

(௨௧௭) முருகு ஆரும் - தேன நிறைர்த. மரு தா ஊா - பகைவர்களது முப்பு 

ரவ்களை, (௨௧௯) எயிலபுறம - மதிலின பக்கததில, (௨௨0) பற்று - இரக்கம) அளபு,



௨௮௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கண்டு சொழு.௮ விழுக் ௧ரச7 ணாதியங்கங் 

கொண்ட புளகஙக ளாக வெழுச்சன்பு கூரக்கண்க 

டண்டுளி மாரி பொழியச் இருமூலட் டானர் தம்மைப் 

புண்டரி கச்சழல் போற்றித் இிருத்சாண் டசம்புனைம்ு, (௨௨௨) 

திர்வாநர் - போற்றித் திந்த்தாண்டகம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சற்றவர்களஞுண்ணுங்கனியேபோற்றி கழலடைச்சார்செல்லுங்க இியே 
போற்றி,யற்றவாகட்சாரமு சமானாய்போற்றியல்லலகுத்்தடியேளையாண்டாய் 
போற்றி, மற்றொருவசொப்பிலலாமைந்தாபோத்திவானவர்கள்போற்றுமரு 
ந்சேபோற்றி, செற்றவர்தம்புரமெரிச்சசவனேபோற்றிதிருமூலத்தசானனே 
போற்றிபோற்றி 

பிரமன் நன்சரமரி$சபெரியோய்போற்நிபெண்ணுருவோடானுரு 
வாய்நின்றாய்போற்றி, கரரான்குமுககண்ணுமுடையாய்போற்றிகாதலிப் 
பார்கசாத்றவெளியாய்போற்றி, யருமர்ததேவர்ச்கரசேபோற்றியன்றரச்ச 
னைநநான்குதோளுச்சாளுஞ், சொகெரித்தசேவடிகள்போற்றிபோற்றிதிருமூ 
லட்டான னேபோற்றிபோற்றி 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

காண்ட லேகருச் சாய்கினைஈ் சென்னும் கலைப்ப இகக் 

தூண்டா விளஈசன்ன சோதிமுன் னின்று ததிச் ௬௬௫ 

மீண்டு மணிகசோயில் சூழ வலஞ்செய் இறைஞ்சயன்பு 

பூண்ட மனத்தொடு நீடிரு வாயிற் புறத்தணைக்தார் (௨௨௩) 

  

திநவாநர் - பண் - சீகாமரம். 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சாண்டலேகருகத்தாய்கினை ச திருந்சேன் மனம்புகுர்தாய்கழலடி. 
பூணடுகொண்டொழிச்சேன் புறம்போயினாலறையோ 
வீண்டுமாடகசணீண்டமாளிகைமேலெழுசொடிவானிளஎமதி 
திண்டில் துலவுக் திருவாரூ ரம்மானே. 

நாடினார்ச மலம்மலரயனோடி ரணியனாசங்கண்டவ 
ஞடிசகாணமாட்டா சழலாயகமம்பசனைப் 

பாவொர்பணிவார்பல்லாண்டிசைகூறுபத்தர்கள்சத்தத் தள்புக்கு த் 

தேடிச்சண்டுகொண்டேன் தஇிருவாரூரம்மானே 

இருச்சித்றம்பலம். 

வேறு, 

செய்.பமா மணியொளிசுழ் திருமுன்றின் முன்றேலா இறியன் சார்க்து 
சொய்யுமா மலர்சசோலைச் குயில்கூவ மயிலாலு மாரூ ராரைக்
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சையினாற் ரொழாதொழிர்த சனியிருச்சச் சாய்சவாச்,ச சள்வ னேனென் 

தெய்தரிய சையறவாச் திருப்பதிச மருள்செய்தங் இருக்சா ரன்றே. 

திரவாநர் - பழமோழிப்பத்து - பண் - காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மெய்யெலாம்வெண்ணீழுசண்ணிச்தமேனியான்றாடொழாதே' 
யுய்யலாமென்றெண்ணியுறி தூச்சியுழிசக்தெனுள்எம்விட்டுச் 
“சொய்யுலாமலர்ச்சோ?லக்குயில்கூவமயிலாலுமாரூசைச் 
கையினாற்றொழாதொழி/துசனியிருக்கக்காய்சவர்ச்சசள்வனேனே 

மறு, த்சானோர்வல்லசச்கனீைர் தமுடியினொடு? சாளுக்சாளும் [றை 
இற,த்சானையெழின் முஎரித்சவிசின்மிசையிருக் சான் மன்றலையிலொன் 
யறுதிசானையாரூரிலம்மானயாலாலமுண்டுகண்டங் * 

“சறுத்தானைக்கருதாதேகரும்பிருக்கவிரும்புக டி.த்தெய்த்தவாறே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

மார்பாரப் பொழிகண்ணீர் மழைவாரும் இிருவடிவு மதுர வாக்்இந் 

சேர்வாகுக் இருவாயிற் றீர்சமிழின் மாலைகளஞுஞ் செம்பொற் ரே 

சார்வான திருமனழமு முழலாரத் சனிப்படையுக தாமு மாகிப் 

பார்வாழச் இருவி.நிப் பணிசெய்து பணிர்தேததிப் பரவிச் செல்லார் () 

நீடுபுகழ் ச திருவாரூர் நிலவுமணிப் புதநிடஙகொ ணித்தர் தம்மைக் 

கூடியவன் பொடுகாலங் களிலணைந்து கும்பிட்டுக் கோதில் வாய்மைப் 

பாடிஎம்பூ சததஇினா னெனும்பதிக மு.சலான பலவும் பாடி 

நாடியவார் வம்பெருக நைந்துமனங் கரைந்துரு, ஈயந்து செல்லார். () 

திநவாநர் - பண் - காந்தாம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

பாடிஎம்பூ சச்தினானும்பவளச்செவ்வாய்வண்ண ச்தானுங் 
கூடிளமென்முலையாளைச்கூடியகோலச்இனானும் 

தடிளவெண்பிறையானுமொளிதிகழ்குலச் தினானும் 
ஆடிஎம்பாம்பசைத்தானுமாரூ ரமர்க்கவம்மானே. 

பையஞ்சுடர்விசகொசப்பள்ளிகொள்வானுள்ள த்தானுங் 
சையஞ்சுமான்குடையானைக்கால்விரலாலடர்த்தானும் 
பொய்யஞ்சிவாய்மைகள்பேப்புகழ்புரிர்தார்க்கருள்செய்யு 
மையஞ்சினப்புறச்தானுமாரு ரமர்ந்தலவம்மானே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கலவைக்



2௨௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கான்மறைநூற் பெருவாய்மை ஈமிஈந்தி யடிகடிருச் சொண்டி னன்மைப் 

பான்மைநிலை யாலவரைப் பரமர்திரு விருத்தத் துள் வைத் தப் பாடித் 

சேன்மருவுங் கொன்றையார் திருவாரூ சானெ றி.பிற் றிகழுர் சன்மை 
யான திற மும்போற்றி யணிவீடுப் பணிசெய்தங் கமரு நாளில் (௨௨௭) 

நீராருஞ் சடைமுடியார் நிலவுதிரு வலிவலமு நினைந்து சென்று 

வாராரு முலைமங்கை யுமைபங்கர் கழல்பணிந்து மூழ்கு பாடிக் 

காராருங் கறைக்சண்டர் €ழ்வேளூர் கன்றாப்பூர் சலந்து பாடி 

யாராத காதலினாற் திருவாரூர் தனின்மீண்டு மணைந்தா ரன்றே. (௨௨௮) 

மேவுதிரு லாதிசைகாள் வீ.இவிடங் கப்பெருமாள் பவனி தன்னிற் 

Crag முனிவர்சண்முன் சேவிக்கு மடியார்ச ஞடன்சே வித்.த 

மூவுலகுங் களிகூர வரும்பெருமை முறைமையெலாங் சுண்டு போற்றி 

காவினுச்குத் சணியசசர் நயக்குசா ணம்பர்இரு வருளி னாலே (௨௨௯) 

இருப்புகலூ ரமர்க்தருளுஞ் செபெருமான் சேவடிகள் கும்பிட் டேத்தும் 

விருப்புடைய வுள்ளத்து மேவியெழுங காதல்புரி வேட்சை கூர 
ஒருப்படுவார் திருவாரூ சொருவா.று சொழுதகன்றங குள்ளம வைததப் 

பொருப்பரையன் மடப்பாவை யிடப்பாகர் ப.திபிறவும் பணிந்து போந்தார். 

௮ர்சாளி லாளுடைய பிள்ளையார் திருப்புகலி யதன்க ணின்றும் 

பன்னாகப் பூணணிவார் பயின் ற திருப் பதிபலவும் பணிர்து செல்வார் 

புன்னாக மணஙகமமழும் பூம்புகலூ£ வந்இிறைஞ்சிப் பொருவில £ர்ததி 

மின்னாரும் புரிமுர் நான் முருகனார் இருமடத்தின் மேவுய காலை. (௨௩௧) 

ஆண்டவா செழுந்தருளி யணியாரூர் மணிப்புற்றி லமர்ச்து வாழு 

"ண்டசுடர் மாமணியைசக் கும்பிட்டு நீடு திருப் புகலூர் கோக்கு 

மீண்டருளி னாசென்று கேட்டருளி யெதிர்கொள்ளும் விருப்பி னோடும் 
சண்டுபெருர் தொண்டர்குழாம் புடைசூழ வெழுக்தருளி யெதிேசென்றார். 

ச.ரண்டமலி தடம்பொய்கைச் காழியர்கோ னெ இ.ரணை.புங் காதல் கேட்டு 

வரண்டுமணிப் புனற்புகலூர் கோக்கவெரும் வாசேர் ம௫ழ்ர் து வந்தார் 
இரண்டுவருக் இருநீற்றுத் சொண்டர்குழா மிருதிறமுஞ் சோத போதில் 

இசண்டுநில வின்கடல்ச ளொன்றாட யணைந்தனபோ லிசைர்ச வன்றே, () 

இருகாவுச் கசசரெதிர் சென்றிறைஞ்சச் சிரபுரச்து.ச் தெய்வ வாய்மைப் 
பெருஞான சம்பந்தப் பிள்ளையா செதிர்வணங் யப்ப சேரீர் 
வருகாளித் நிருவாரூர் நிகழ்பெருமை வகுத்துரைப்பீ ரென்று கூற 
வருகாமத் சஞ்செமுச்தும் பயில்லாய்மை யவருமெதி ரருளிச் செய்வார் () 
eee canter Senne einen வய வ வயப் ne ete   

  

(௨௧௧) புனனாசம் - சுரபுனனை, (௨௬௩) காண்டம - ரீரககாச்கைகள், சாழியா 

சோன - திருரானசம்பகசா (௨௬௪) சிரபுரம் - கோழி,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௮௯ 

வேறு, 

Rss horas சென்றிரு வாரூர் ககராளு 

மைதீதழை கண்ட ராதிசை காளின் ம௫ூழ்செல்வம் 

இத்தகை மைச்சென் ஜறென்மொழி சேனென் நுசைசெய்தார் 

Gig விதான மணிப்பொழற் சவரி மொழிமா$லை (௨௩௫) 

  

திநவாநர் - திருவாதிரைத் திருப்பதிகம் - பண் - குறிந்சி, 
இருச்சித்றம்பலம். 

மூ. ச தவிதானமணிப்பொற்கவரிமுறையாலே 
ப.ததர்களோடுபாவையர்சூழப்பலிப்பின்னே 
வித்தசச்கோலவெண்டலைமாலைவிரதிகள் 

௮ச்சனாரரசாதஇிசைராளாலதுவணணம். 

பாரூர்பவ்உச்தசானைப்பத்தர்பணிர்தேத்தச 
சீரூர்பாடலாடலறா தசெம்மாப்பார்க 

தோருசொழியாதுலகமெங்குமெடுததேத்தும் 
AG TOT DCO FCO TCT OT TV SIA SOT COR Lo 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

அம்மொழி மாலைச் செர்சமிழ் கேளா வணிசண்பை 

மைம்மலர் சண்டத சண்டர் பிரானா மகனாருங 

கொய்ம்மலர் வாவித் சென்றிரு வாரூர் குமபிட்டே 

யும்முடன் வர்திங குடனமர் வேனென் அுரைசெய்சார். (௨௩.௬) 

மாமதி லாரா மன்னசை யககு வணங்கசசெச் 

சாமசை யோடைச் சண்பையர் காதன் ருனேக 

சாமரு சொலவி னாதரு மார்வத தொடுபுக்கார் 
பூமலர் வாசக சணபணை குழும் புகலூரில (௨௩௭) 

அத்திரு மூ.தூர் மேவிய நாவுக கரசுந்தஞ 

இத்ச நிறைந்தே யன்பு செவிட்டு தெளிவெள்ள 

மொய்ததிழி சாரைக் கண்பொழி சாமெயம் முழுசாப் 

பைததலை காகப் பூணணி வாரைப் viele mm nr, (௨௩௮) 

தேலர் பிரானைக் தென்புச லூர்மன் னியசேனைப் 

பாவியன் மாளைச் செந்தமிழ் பாடிப் பரிவோடு 

மேவிய காலர் சோறும் விருப்பிற் கும்பிட்டே 

யோவுத லோசவு திருப்பணி Oru sa Gan 0G arco i. (௨௩௧) 
  
    

(௨௬௭) மனனரை - . தயாகேசரை, (௨௬௯) ஓவுதல ஒவுதிருபபணி - குறைகில 

லாத சைததொண்டு, 

37



௨௯௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சீர்தரு செங்காட் டங்குடி நீடும் திருகள்ளா 

ரர். தரு-சோலை சூழ்தரு சார்சை யயவந்தி 
வார். இகழ் மென்முலை யாளொரு பாகன் நிருமருகல் 
ஏர்தரு மன்பாற் சென்று வண௩௫ யின்புற்ளுர், (௨௪௦) 

அப்படி சின்னாள் சென்றபி னாரூர் ஈசராளுக் 

அப்புறழ் வேணிச் சண்ணுச லாசைத தொழுஇப்பான் 
மெய்ப்பொருண் ஞானம் பெற்றவர் வேணு பாத்தெங்கள் 
பொற்புரி முக்தூன் மார்பரும் வந்தார் புகலூரில் (௨௪௧) 

வேறு 

பிள்ளையா செழுக்தருளப் பெருவிருப்பால் வாசேர் 

உள்ளமகிழ்ர் செதிர்கொண்டங குடனுறையு நாளின்சண் 

வள்ளலார் சிறு சதொணடா மற்றவர்பா லெழுஈதருள 

எள் ளருஞ்சீர் நீலரககா தாமூமெழுந் சருளிஞர். (௨௪௨) 

அகஙகணையு மவர்களுட னப்பதியி eve sens mr 

இங்குபுகழ் முருகனார் திருமடததி லுடனாசப் 
பாஙகில்வருஞ சரடியரா பலருமுடன் பயில்கேண்மை 

நீயகரிய திருகசொண்டி ஸனிலையுணார்.து நிகழ்கன்றார் (௨௪௩) 

திருப்பதிகச செஈதமிழின் றிறம்போற்றி மூழ்வுற்றுப் 

பொருப்பரையன் மடபபாவை யிடப்பாகர் பொற்றாளில 

விருப்புடைய இருக்தொண்டர் பெருமையினை விரிததலரத்தங 

கொருப்படுசிக தையிஞாக ஞடனுறைவின் பயன்பெறரா (௨௪௪) 

அர்காளிற் றமககேற்ற திருச்சொண்டி னெறியாற்றி 

மின்னார்செஞ் சடையண்ணன் மேவுபதி யெனைப்பலவு 

முன்னாகச சென்றேததி முதலவனரு டொழுவதற்குப் 

பொன்னாரு மணிமாடப் பூமபுகலூா£ சொழுசசன்ளார் (௨௪௫) 

இருநீல ஈக்கடிகள் சிறுத்தொண்டர் முருகனார் 

பெருநீர்மை யடியார்கள் பிறரும்விடை கொண்டேச 

ஒருரீர்மை மனத்துடைய பிள்ளையா ௬டனரசும் 

வருநீர்செஞ் சடைக்காச்சார் இருவம்பர் வணங௫ஞார் (௨௪௬) 

செங்குமுத மலர்லாவித் இருச்சடலு சணைக்தருளிப் 

பொங்கியவெங் கூற்றடர்த்ச பொன்னடிச டொழுதேததிச் 

குஙகிலியக் கலயனார் இிருமடத்திற் குறைவறுப்ப 

௮ஙசவர்பாற் வெனடியா ரடனமு.த செய்தார்கள். (௨௪௭) 

(௨௪௧) துப்பு உ௰ம - பவளததையொதத); வாத, வேனுபுரம - சோழி,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௯௧ 

ர்மன்னுக் திருககடவூாத் திருமயா னமும்வணங்கி 
யேர்மன்னு மின்னிசைப்பாப் பலபாடி, யினிதமரர்.து 

சார்மன்னுங் சறைக்கண்டர் கழலிணைச டொழுத்கன்று 
தேர்மன்னு மணிவீதிச் இருவாச்கூர் சென் றணைந்தார். (௨௪௮) 

சார்க்கார்தம் புகலிடதகசைச் சான்றோன்றி மாடத்துக் 
கூரர்தார்வ முறப்பணிர் த கோதிறமிழ்த் சொடைபுனைந்து 
வாரஈசாடுஞ் சடையார்தம் பதிபலவும் வணங்கியுடன் 

சேர்கதார்க டம்பெருமான் தஇருவீழி மிழலைபினை (௨௪௯) 

வறு 

வீழி மிழலை வந்தணைய மேவு நரவுச் க.ரசினையுக 

காழி ஞானப் பிள்ளையையுங் சலர்த வுள்ளக் காதலினால் 

ஆழி வலவ னறியாச வடியா ரடியா ரவர்களுடன் 

வாழி மறையோ செதிர்சொண்டு வணங்க வண யுள்புச்கார். (௨௫0) 

மாட வீதி யலங்கரித்து மறையோர் வாயின் மணிவிளக்கு 

நீடு கசலி சழைப்பூச நிரைத்து நிறைபொற் குடமெடுத்துப் 
பீடு பெருகும் வா£சர் பிள்ளை யாருர் சொண்டர்களுங 

கூட மகழ்ஈது விண்ணிழிர்த கோயில் வாயில் சென் றணைந்தார். (௨௫௧) 

சென்று புகுஈது திருவீழி மிழலை யமர்ர்த செங்கனசக் 

குன்ற வில்லி யார்மகிழ்ந்த கோயில் வலமா வந்து இரு 

மூன்றில் வணஙக முன்னெய்தி முக்கட் செக்கர்ச் சடைமவுலி 

வென்றி விடையார் சேவடிக்€ழ் விழுந்தா மெழுந்தார் விம்மினார். (௨௫௨) 

சைகள் குவித்துக கழல்போற்றிக கலச்ச வன்பு சரைந்துருக 

மெய்யில் வழியுங கண்ணருவி விரவப் பரவுஞ் சொன்மாலை 

செய்ய சடையார் தமைச்சேசரா தீஙகு நெறிசேர் இன்றாென் 

இய்யு நெறிதசாண டகமொழிச்தக கொழியாக் காதல் சிறர்தோங்க (௨௫௩) 

  

திநவிமிமிடிலை - திருத்தாண்டகம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

போ சானையீருரிவைப்போர்வையானைப்புலியகளேயுடையாடைபோதற் 
நினனைப, பாரானைமதியானைப்பசலானானைப்பல்லுயிராய்நெடுவெளியாய்ப் 
பரந்துநின் ற, நீரானைககாத்றானை ச்சியானானைநினையாசரர்புமெரியகினைந்த 
தெய்வச, சேரானைத்திருவீழிமிழலையானைச்சேராசார் தநெறிச்கேசேர்கசின் 

ரூசே 
  

(௨௪௯) சராகதாதம புசலிடததை - தமமையடைகத அடியவாகட்குப புகலிட 

மாகிய வெபெருமானை, வாரஈது நீணமு௰ (௨௫௦) ஆழிவலவன அறியாத அடியரா- 

சககாததையேநதிய காராயணமூாததி யறியாத திருவடியை.புடைய வபெருமான, 

(௨௫௨) செகசனகக குனறகவிலலீயார் - மேருவீல்லையேகதிய சவபெருமான.



௨௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அறு தசானையயன்றலைகஎஞ்சிலொன்றையஞ்சாதேவரையெடுத் சவரக் 
சன்றோள்க, ளிஐ ச, சானையெழுகசம்பினிசைசேட்டானையிந்துவினைசசேய் 
த்சானையிரவிசன்பர், பறிததானைப்ப£தற்காவானோர்வேண்டப்பரர் இழி 

யும்புன ர்ககசைபனிபோலாசச,செறுத்தானை ச்திருவீ(நிமிழலையானைச்சேரா 
சார்திரெறிசசேசோகின்றாரே. 

திருசிற்றம்பலம். 

முன்னா எயனுச் திருமாலு முடியு மு.சலுங் காணாத 

பொன்னார் மேனி மணிவெற்பைப் பூநீர் மிழலை யினித்போற்றிப் 

பன்னாள் பிரியா நிலைமையினாத் பயிலச் கும்பிட் டி.ருப்பாசா 

யர்ராண் மறையோர திருப்பதியி லிருக் தார் மெய்மை யருந்தவர்கள். () 

சீரின் விளஙகுர் திருச்தொண்ட Agi Aver சென்றதற்பின் 

மாரி சருஙடு வளம்பொன்னி நதியும் பருவ மாறு தலு 

நீரி னியன்ற வுணவரு, நிலவும் பலமன் னுபிர்கசொல்லாம் 

பாறின் மலிர்ச விலம்பாட்டிற் படர்கூர் வறுமை பரர்ததால் (௨௫௫) 

வைய மெககும் வற்கடமாய்ச செல்ல வுலகோர் வருததமுற 

கையு நாளித் பிள்ளையார் தமக்கு நாவுக் கரசினுக்குங 

சையின் மானு மழுவுமுடன் காணக் சனவி லெழுக்தருளிச 

செய்ய சடையார் திருவீழி மிழலை யுடையா ரருள்செய்வார். (௨௫௭௬) 

கால நிலைமை யாலுக்கள் கருத்தில் வாட்ட முறீரெனினும் 

ஏல வும்மை வழிபடவோர்5 சளிச்ச வளிக்ன் ரோமென்று 

கோலங காண வெழுந்தருளிக குலவும் பெருமை யிருவருக்கு 

ஞால மறியப் படிக்காசு வைத்தரா மிழலை நாயகனார் (௨௫௭) 

ஷ்ணணின் றிழிர்த விமானத்தின் இழக்கு மேற்கும் பீடத்தில் 

அ௮ணணல புகலி யாணடகையாா தமக்கு மாண்ட வரசினுககு 

நணணு காள்க டொறுஙகாசு படிவைத் தரள கானிலச்தில் 

எணணி லடியா ௬டனமுது செய்தங இருந்தா நிருவர்களும். (௨௫௮) 

அலலா கண்டச தண்டர்பிரா னருளாற் பெற்ற படிக்காசு 

பலலா நியனற வளம்பெருசப் பரம னடியா ரானார்கள் 

எலலா மெயதி யுண்கவென விரண்டு பொழுதும் பறைகிகழ்த்திச் 
சோலலாற் சாற்றிச் சோறிட்டார் துயர்கூர் வறுமை சொலைச்திட்டார். () 

ஈசர் மிழலை யிறையவர்பா லிமையப் பாவை திருமுலைப்பால் 
தேச முய்ய வுண்டவாதாச் திருமா மகனா சாசலினாற் 
  

  

(௨௫௫) பொனனிகதி.பும பருவம மாறுதலும - காவேரிநதியும பருவகால ததில 
பெருசாமல வறறவும நீரினஇயனற உணவு ௮௬௫ - நீரால விளையும உணவுகள் 
குறை. இலமைபாடழுல - தரிததிரதகால், (௨௫) வழ்கடமாய்செலல - பஞ்ச 
முணடாபெ பரவ,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௯௩ 

காசு வாசி யுடன்பெற்றார் கைத்தொண் டாகு மடிமையினால் 
வாசி யில்லாக் காசுபடி பெற்று வந்தார் வாசேர். (௨௬௦) 

ஆத சடைமே லணிந்தருளு மண்ணல் வைத்த படிக்காசால் 

ஈறி லாச பொருளுடைய விரு ௬டைய இருமடங்கள் 

சோறு காளுர் தொண்டர்ம௫ழ்க் துண்ண வுண்ணச் தொலையாசே 

யேறு பெருமை புவிபோற்ற வின்புற் றிருக்கு மக்காளில் (௨௬௧) 

காலச் தவறு இர்ர்தெஙகுங கலிவான் பொழிக்த புனல்கலந்து 

ஞால மெலலாங குஸி£ தூங) யுணவு பெரு) கலஞ்சிறப்ப 

மூல வன்ப ரிருவர்களு மொழிமா லைகளும் பலசாத்.இ 
நீல கண்ட ௬றைபஇகள் பிறவும் வணஙக கினைவுற்றார். (௨௬௨) 

வாய்ந்த மிழலை மாமணியை வணங்டப் பிரியா விடைகொண்டு 

பூர்தண புனல்சூழ் வாஞ்சியத்தைப் போற்றிப் புனிதர் வாழ்பதஇிகள் 

ஏய்ச்த வன்பி னாலிறைஞ்சி யிசைவண் டமிழ்கள் புனைந்துபோய்ச் 

சேர்க்தார் செலவச் இருமறைக்கா டெல்லை யில்லாச் சர்த்தியினா. (௨௬௩) 

மன்றல் விரவு மலர்ப்புன்னை மணஞ்சூழ் சோலை யுப்பளத்தின் 

மூன்றி ரோறுஞ் ஏறுமடவார் மு.த்தங கொழிகச்கு மறைக்காட்டுக் 

குன்ற விலலி யாமகிழ்ஈத கோயில் புகுந்து வலஙகொண்டு 

சென்று சோரசரா தென்புசலிக கோவு மசசுர் திருமுன்பு. (௨௬௪) 

பரவை யோசச் கழிக்கானற் பாங்கு நெருஙகு மப்ப இயில் 

௮7௨௪ சடையக சணனாசை யகில மறைக எர்ச்சனைசெய் 

அ.ரலவக சதவ இருசசாப்புச் செய்த வச்காண் முதலிக்காள் 

வசைய மடைத்மத நிற்டுன்ற மணிநீள் வாயில் வணங்குவார் (௨௬௫) 

தொலலை வேகந் இருககாப்புச் செய்த வாயிற் ரொடர்வகற்ற 

வலல வன்ப ரணையாமை மருஙகோர் வாயில் வழியெய்தி 

யல்ல நீர்ப்பா தமையருச்ிப் பார்க டொழுவா ராம்படிகண் 

டெல்லை பிலலாப் பெருமபுகழா ரிதனை யஙகுக் கேட்டறிர்சார் (௨௬௭௬) 

அங்கப் பரிசை யறிர்சருளி யாழிச் தோணி புரத்தரசர் 

ஓங்கு வேத மருச்சரோ மிச யும்பர் பிரானை யுள்புச்குச் 

தேஙசகா தஇிருலோ நேரிறைஞ்சச் திருமுன் கதவச் திருச்சாப்பு 
நியகப் பாடு மப்பரென நீடுர் இருகா வுச்கரசர் (௨௬௭௪) 

உண்ணீர் மையினாற் பிள்ளையா ௬ரைசெய் தருள வசனாலே 

பண்ணி னேரு மொழியாளென் றெடுத்துப் பாடப் பயன்றுய்ப்பான் 

(240) வாசியுடன - வட்டததோடு, (௨௬௨) காலம தவறு - காலவேறுபாடு, 

பஞ்சகாலம, (௨௬௫) பரவை ஒதம கழிகாளல் பாக்கு - கடலின ஒதததையடைய 

கழிகில த்தில், 

  
 



2_ dnd திருத்தோண்டர் புராணம். 

றெண்ணீ ரணிக்தா£ திருக்காப்பு நீக்கச் தாழ்க்கச் இருச்சடைக்சாப் 

பெண்ணீ ரிரகக மொன்றில்லீ ரென்று பாடி யிறைஞ்சு தலும் (௨௬௮) 

திநமறைக்காடூ - திநக்தறுந்தோகை, 

இருசசிற்றம்பலம் 

பண்ணினேோர்மொழியாளுமைபஙகரோ 
மணணினர்வலஞ்செயமறைககாடசோ 
சண்ணினாலுமைககாணககதவினைத் 

தஇிண்ணமாசகததிறக்சருள்செயமினே. 

௮ரசகனைவிரலாலடர்த இட்டநீர் 
இசசகமொன்றிலீசெம்பெருமானீரே 
சுரககும்புன்னைசள்குழ்மறைச்காடரோ 
ச.ரக்கவிக்க தவர் திறப்பிம்மினே 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

லேச வனச்தின் மெய்ப்பொருளி னருளால் விளங்கு மணிக்கதவங் 

காத லன்பர் முன்புதிருக் காப்பு நீங்கச் கலைமொழிக்கு 

நாசர் ஞான முனிவருடன் றொழுது விழுந்தா ஞாலசதுள் 

es கவொலியின் மிககெழுநத அம்ப சார்ப்பு மறையொலியும் (௨௬௯) 

௮ன்ப ரீட்டங் களிஏிறப்ப வாண்ட வரசுஞ் செவககன்றும் 

இன்ப வெள்ளச் திடைமூழ்ி யெழுர்துள் புகுந்து தம்பெருமான் 

முூனபு பணிந்து போற்றிசைத்துப் பரவி மொழிமா லைகள்பாடி 

யென்பு கரைய வுஎளூரு) யிறைஞ்சி யரி.திற் புற ததணைகசார். (௨௭௦) 

புறம்பு நின்று வா?£சா புனித ரருளா லிக்கதவா 

திறந்து மடைததுஞ் செலலுகெறி திருந்த மலையா டி.ருமுலையிற 
௧றநத ஞானக குழைசசமுது செயத புகலிக கவுணியரை 

நிறைந்த கதவ மடைக்குமவகை நீரும பாடி யருளுிமன (௨௭௧) 

சண்பை யாளுச் தமிழ்விரகா தாமு இருகா வுககரசர் 

பணபின் மொழிந்த வுரைகொண்டு பதிகம் பாடு மவ்வளவிற் 

கணபொற பமைந்த முதற்காள கண்ட ரருளாற் கடி. துடனே 

இண்பொற் கதவர் திருககாப்புச செய், தெடுத்த கிருப்பாட்டின் (௨௭௨) 

௮.துகண் டுடைய பிள்ளையார் தாமு மாண்ட வரசும௫ழ்ச் 

இ.துஈம் பெருமா னருள்செய்யப் பெற்றோ மென்றக இறைஞ்சயபின் 

பதிக நிரம்பப் பிள்ளையரா பாடிச தொழுது பணிவுற்றா£ 

எதிர்பொற் றிருவா மிலின்வழகக மென்று நிகழ்ச்சி யெய்தியதால் (௨௭௩) 

௮௩கு நிகழ்க்ச வச்செயல்கண் டடியா ரெல்லா மதிசயித் தப் 

பொங்கு புளக மெய்திடமெய் பொழியுவ சண்ணீர் பரம்திழிய 

  

(௨௬௯) ஓ ஓ. ஒலி - சடலொலி, (26rd) சிவசசனறு - தளுடையபிள்ளையா,



திருநாவுக்காசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௯௫ 

எஙகு நிகரொன் றில்லாச விருவர் பாச மிறைஞ்சினார் 

நங்கள் புசலிப் பெருஈசகையு மாஈ மடத்தி னண்ணியபின். (௨௪௪) 

௮ரிதிற் நிறச்சச் சாம்பாட வடைகச வவர்பா டியவெளிமை 

கரு.தி ஈம்பர் இதிருவுள்ள மறியா தயர்க்சே னெனகச்சவன்று 

பெரிது மஞ்சத் திருமடத்தி லொருபா லணைந்து பேழ்சணித்து | 

மருவு முணர்விற் றயில்கொண்டா£ வாய்மை இறம்பா வா£சர். (௨௭௫) ப 

மன்னுஞ் செல்வ மறைச்சாட்டு மணிபின் பாச மன சஇின்சஈண் 
உன்னித தயிலும் பொழுதின்்க ணுமையோர் பாக முடையவர்தாம் 

பொன்னின் மேனி வெண்ணீறு புனை*௪ கோலப் பொலிவினொடுந் 

துன்னி யவர்கரு வாயஜமூரி லிருப்போக தொடா வாவென்ரூர் (௨௭௭௬) 

போத நிகழ வாவெனறு போனா செனகொ லெனப்பாடி 

யீசெம பெருமா னமுளரகி௰ யாணு2 மீபாவே னென்றெழுந்து 

லேச வனச்சைப் புறகிட்டு விரைஈது போக வவர்முன்னே 

யாஇ ஞாததி முனகாட்டு மவ2வ டசசா லெழுக்தருள (௨௭௭) 

  

திருவாயழர் - தீநநதறுநதோகை 

இருசசிற்றமபலம 

எஙகேயென்னையிருர் இடச்ே சடிசகொண் 
டஙசேவநதடையாளமருளினா 

செஙசகேதோன்றுக திருவாயமூர்ச்செல்வளார் 
அகசேவாவென் நபோனாரசென்கொலோ 

Komi oahu திருவடியொன்றினால் 
மீணடறகுமமிதித்சாராககன் றனை 
வேணடிககொணடேன நிருவாய்மூர்விளக௫னை த 
தூாணடிககொள்வளுனென றலுஈதோன் றுமே 

இருச்சிற்றமபலம் 

  

சீரார் u Su) னினறெழுந்து Glee Qs இருகா வுக்கரசர் 

ஆசா வன்பி லாரமுச முணண வெய்தா வாறே3பால் 

நீரா சடையா செழுந்தருள நெடிது பின்பு செல்லுமவர் 

பேசா எமைமுன் ரொடாகதணையப் பெ௮றவா செய்சப் பெற்றிலரால் . () 

அன்ன வண்ண மெழுக்தருளி யணித்சே காட்டு கொடுப்பார்போற் 

பொன்னின் கோயி லொன்றெதிரே காட்டி யதனுட் புச்கருளச் 

துன்னுர் தொண்ட ரம்மருஙகு விரைஈது தொடரப் போர்தபடி, 

மன்னும் புகலி வள்ளலார் தாமுங் கேட்டு வந்தணைக்கார். (௨௭௧) 
  ST வை cen here ன   

  

(௨௭௫) பேழசணிக - தங்குறதகைக குறிததுசந்திச 2, உணாலிறறுயில _ 
AO ger, யோகரிசதிரை,



௨௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அழைத்துச் கொடுபோச் சணியார்போற் காட்டி மறைந்தா ரெனவயர்கது 

Soop s pF செவ்வி யறியாதே இறப்பித் சேனுச் சேயல்லால் 

உழைத்சா மொளித்தாற் கதவக்தொண் டுறைககப் பாடி யடைப்பித்த 

தழைச்த மொழியா ருப்பாலார் தாமிக் கெப்பான் மறைவதென (௨௮0) 

மாட நீடு இருபபுகலி மன்ன ரவர்க்கு மாலயனு 

கேடி யின்னஈ காணாதார் நேரே காட்டு கொடுத்தருள 

ஆடல் சண்டு பணிர்தேச்தி யரசுங காணச் காட்டுதலும 

பாட வடியா ரென்றெடுச் துப் பசமர் தம்மைப் பாடினார். (௨௮௧) 

  

திநவாய்ழர் - திநத்தாண்டகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பாடவடியார்பரவச்சண்டேன்பத்தர்கணஙகண்டேன்மொய்ச்சபூச 
மாடனமுழவமதிரச்கண்டேனஙகையனல்கண்டேன்௧கஙகையாளைக (டேன் 
கோடலரவார்சடையிற்கண்டேன்சொக்கினிகழ்கண்டேன்கொான்றைகண் 
வாடற்றலையொன்றுகையிற்கண்டேன்வாய்மூரடிகளைகானகண்டவாறே 

கலஙகவிருவர்க்கழலாய்நீண்டகாரணமுங்கண்டேன்கருவாய்கின்று 
பலஙகடரித் தகர்சபண்புஙகண்டேன்பாடலொலியெலாஙககூடசகண்டேன் 
இலஙகை த்தலைவன்சிரஙகள்பசதமிறுத்சவனுச€ர்தபெருமைஃணடேன் 
வலஙகை ததலததுள்ளனலுஙகசண்டேன்வாயமூரடிகளைசானகணடவாறே 

இருசசிற்றம்பலம 

  

பாடுக தமிழ்மா லைசள்கொண்டு பரமா தாழு மெழுக்சருள 

நீடுந் திருவாய் ரரடைகது நிலவு கோயில வலஞ்செய்து 

ரூடும் பிறையார் பெருக்சொண்டா தொழுது போற்றித அதிசெய்து 

நாடுங காதல் வளாந்தோஙக நயந்தர் ஈகரி னுடனுறைந்தார் (௨௮௨) 

ஆண்ட வாரசும் பிள்ளையா ௬டனே யஙக ணினிதமர்க்து 

பூண்ட காதல் பொஙகயெழ வாய்மூ ரடிக எடி. போற்றி 

மூண்ட வனபின மொழிமாலை சாததி ஞான மூனிவரொடு 

Sod aig திருமறைச்காட் டெய்தி விமலா தாள்பணிந்தார். (௨௮௩) 

ஆதி முதல்வா தமைப்பணிக்சங கான பணிசெய் சமருகாட் 

சச மதிவெண் குடைவளவர் மகளார் தென்னன் றேவியாக 

கோதில் குணத்துப் பாண்டிமா தேவி யார்முன் குலச்சிறையராா 

போச விட்டா£ சிலர்வஈதா£ புகலி வேர்தர் தமைககாண (௨௮௪) 

வந்து சிவனார் திருமறைச்கா டெய்தி மன்னு வேணுபுரி 

௮ச்த ணாளா தமக்கறிவிச் தவர்பா லெய்தி யடிவணஙகச் 

சிரசை மஇஒழ்ர்து தீதின்மை வினவச் தீஙகு மூளவாமோ 

இந்த வுலக முயவகதீ நிரு,சா ணினைவார்ச் சென்றுரைப்பார் 

(௨௮0) உழை - Bad pho. (௨௮௪) வளவா - சோழராசன, தெனனன- 

பாணழயன, பாணடிமாதேலவியா£ - மதுகையாச சரசியரா, 

(௨௮௫)



திருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௯௭ 

சைவ நெறிவை இகநிற்கச் சழக்கு நெறியைச் தவமென்னும் 

பொய்வல் லமணர் செயறன்னைப் பொறுகக கிலலோ மெனச்கேட்டே 

௮வ்வன் ரொழிலோர் செயன்மாற்றி யாதி சைவ நெறிவிளம்சச் 

செய்வ நீறு நினைர்செழுக்தார் சர்சொள் சணபைச் திருமறையோர். () 

ஆய பொழுது தஇிருகாவுச் கரசு புகலி யாண்டகைக்குச் 

காய மாசு பெருகடியுழல கலதி யமணர் கடுவினைசெய் 

மாயை சால மிசவல்லா சவர்மற் றென்னை முன்செய்த 

தீய சொழிலும பலகெட்டேன் செல்ல விசையேன் யானென்ஞா. (௨௮௭) 

என்று கூற வெல்லையிலா 8று போற்று மிருவரையுஞ் 

சென்று காணு கருத்துடையே னஙகுச் தீஙகு புரியமணர் 

நின்ற நிலைமை யழிவித்துச சைவ நெறிபா ரித்சன்றி 

ஒன்௮ஞ் செய்யே னாணையும சென்றா ௬டைய பிள்ளையார். (௨௮௮) 

போமா அணிந்து நீரககுப் போகப் போதா வல்வமணர் 

தீமா யையினை யானேபோயச சிதைதது வருன் றேனென்ன 

ஆமா றெலலா முரைததவரை மறுகக மாட்டா தரிருப்பத 

தாமா தரவாற் றமிழ்காட்டிற் போனார் ஞானத தலைவனா. (௨௮௯) 

வேணு புரகமீகா னெழுஈகருள விடைகொண டிருந்த வாசசேர் 

பூண மனபான மமறைககாட்டிற் புனிதா தம்மைப் போத்றிசைச் துப் 

பேணி யிரு£தக குறையுகாட் பெயர்வா வீழி மிழலையமர் 

தாணு வினறன் செய்யகழன் மீணடுஞ சார கினைகஇன்றரூர். (௨௯௦) 

சோலை மறைக்சாட் டமர்கதருஞஞ்் சோதி யருள்பெற் றசன்றுபோய் 

வேலை விடமுண் டவர்வீழி மிழலை மீண்டுஞ் செல்வனென 

ஞால spss நாகைக்கா ரோணம் பிறவும் தாமபணிஈது 

சாலு மொழிவண் டமிழ்பாடி.த தலைவர் மிழலை வஈதடைக்தார. (௨௯௧) 

வீழி மிழலை சனைப்பணிர்து வேத முதல்வர் சாமிருப்ப 

ஆழி வலமேச் இயவரியா லாகா சத்தி னின் றிழிந்ச 

வாழி மலாச்ச கோயிறனின் மன்னும் பொருளைப் போற்றிசைச் அத 

தாமு காளிற் பிறபதியும் பணியுங காத றலைகிற்பார். (௨௯௨) 

பூவிற் பொலியும் புனற்பொன்னிச் சரைபோய்ப் பணிவார் பொற்பமைந்த 

ஆவுச் கருளு மாவடுசண் டுறையார் பாத மணைரதஇிறைஞ்சி 

நாவுக் கரசர் ஞானபோ ஸனகர்ச்குச் செம்பொ னாயிரமும் 

பாவுச் களித்த திறம்போற்றிப் போர். ஐ பிறவும் பணி௫ன்ரூர். (௨௯௩) 
nee ee வயயயமயய ம     

(௨௮௭) கலதி௮மணா - பொயயாகளாயெ சமணாகள, மூதேவிகள, (௨௮௮) 

பாரிதது - வளாதது, ஒககச்செயது. (௨௮௯) சுமிழகாடடில - பாணடியசாடடில, 

(௨௯௦) வேணுபுரக்கோன - திருஞானசமபச்சமூமாசதி சுவாமிகள் (௨௯௯) ஆவுசகு 

அருளூம - பசுவிற்கு முத்தி கொடுகதருளும, 
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2௨௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திருவாவடுதுறை - திநநேரிசை, 

இருசசற்றம்பலம். 

மாயிருஞாலமெல்லாமலரடிவணங்கும்போலும் 
பாயிருஙகங்கையாளைப்படர்சடைவைப்பர்போலுங 

காயிரும்பொழில்கள்சூழ்க் சகழுமலவூசர்ச்கம்பொன் 

ஆயிரககொடுப்பர்போலுமாவடு துறையனாே 

பார் த,சனுச்கருள்வர்போலும்படர்சடைமுடியர்போலும 
ஏத்துவாரிடர்கடீரவின்பஙகள்கொடுப்பாபோலும 

கூ ததராய்ப்பாடியாடிச்கொடுவலியரககன் றன்னை 
யார் சசவாயல௮ விப்பாசாவடு துறழையனாரே, 

இருசசிற்றம்பலம், 

செய்ய சடையார் பழையாறை யெய்த வதனிந் செல்பொழுகஇன் 

மைய லமணர் மறைக்கவட தளியின் மன்னுஞ் சவனாரசைக் 

கைகள் கூப்பித் தொழுதருளக், கணட வாறரு லமணாகடம் » 

பொய்கொள் விமான மெனககேட்டுப் பொருத வுள்ள மிகப்புமுஙகதி () 

௮௪ விமானக் தனச்கருகா வாங்கோ ரிடத்தின் பாஙசெய்திக் 

சந்த மலருங சடிக்கொன்றை முடியார் செய்ய கழலுன்னி 

மந்த வமணா வஞ்சனையான் மறைத்த வஞ்ச மொழி ததருளிப் 

பச்ச கொண்ட குண்டாதிறம பாற்று மென்று பணிக ிருக்சார். (௨௯௫) 

வண்ணங கண்டு கானும்மை வணங்கி யன்றிப் போகேனென் 

றெண்ண முடிக்கும் வாச ரிருந்தா முது செயயாதே 

யணண லாரு மதுவுணாந்தங காசு சம்மைப் பணிவதற்குத 

தண்ண மாக மன்னனுககுச் கனவி லருளிச் செய்கின்றூர் (௨௧௬) 

அறிவி லமணர் ஈமைமறைப்ப விருநதோ மென்றங கடையாளச் 

குறிக ளறியச் செய்தருளி ஈமமை யரசு கும்பிவொ 

னெறியி லமணர் தமையழித.த நீச்டிப் போக்சென் றருள்புரியச் 

செறிவி லறிவுற் றெழுச்தவனுஞ் செஙகை தலைமேற் குவித்திறைஞ்சி () 

சண்ட வியப்பு மக்இிரிகட் கயெம்பிச் கூடச் சடிதெய்தி 

யண்டர் பெருமா னருள்செய்த வடையா எத்தின் வழிசண்டு 

குண்டா செய்ச வஞ்சனையைக் குறித்து வேந்தன் குலவுபெருச் 

சொண்டர் சமமை யடிவணங்கிசத் சொச்ச வமணர் தூரறுத்தான். (௨௬௮) 

ஆனை யினத்திற் றுகைப்புண்ட வமணா யிரமு மாய்க்ததற்பின் 

மேன்மை யரச ஸனீசர்க்கு விமான மாக்க விளச்கியபின் 

(௨௧௬௫) பாரறும - ஒழியம, அழியும, (௨௬௯௬) வண்ணமசணடு தேவரீர இரு 

ரீழனியைத SHAS gi. (௨௮௮) தூ - வேரை,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௨௯௯ 

ஆன வழிபாட் டர்ச்சனைக்கு நிபந்த மெல்லா மமைத்திறைஞ்ச 
ஞான வரசும் புக்கிறைஞ்ச நாசர் மூன்பு போற்றுவார். (௨௯௬௯) 

தலையின் மயிரைப் பறிச்துண்ணுஞ் சாதி யமணர் மறைத்தாலு 
நிலையி லாதார் லைமையினான் மறைச்ச வொண்ணு மோவென்னும் 
விலையில் வாய்மைக் குறுந்தொகைகள் விளம்பிப் புறம்போச் தங்கமர்க்தே 
யபிலைகொள் சூலப் படையார்சே ரிடஙகள் பிறவும் தொழுதணைவார். (௩௦௦) 

  

திநப்பழையாறைவடதளி - திநக்தறுந்தோகை, 

இருச்சிற் றம்பலம், 
தலையெலாம்பறிக்குஞ்சமண்கையருள் 

நிலையினான் மறைசத்தான்மறைக்கொண்ணுமே 
௮லையிஞாபொழிலாறைவடதளி 
நிலையினான டியேகினைர் தய்ம்மினே. 

செருத்தனைச்செயுஞ்சேணரசச்சன்னுடல் 
எரு ததிறவிரலாலிறையூன்றிய — 
அரு சசனைப்பழையாறைவட களித் 
திரு த்தனைச்சொழுவார்வினைதேயுமே. 

,இருச்சிற்றம்பலம். 

பொங்கு புனலார் பொன்னியினி லிரண்டு சசையும் பொருவிடையார் 

தஙகு மிடஙகள் புகறைஞ்சித் தமிழ்மா லைகளுஞ் சாச்திப்போய் 

எங்கு நிறைகத புகழாள ரீறி ரொண்ட செதிர்கொள்ளச் 

செஙசண் விடையார் திருவானைக் காவின் மருங்கு சென் றணைந்தார். () 

சிலந்இிச கருளுங கழல்வணங்கிச் செஞ்சொன் மாலை பலபாடி 

இலஙகு சடையா ரெறும்பியூர் மலையு மிறைஞ்சிப் பாடியபின் 

மலர்ந்த சோதி இருச்சரொப் பள்ளி மலையுக சற்குடியு 

நலஙகொள் செல்வச திருப்பராய்ச் துறையு சொழுவா னண்ணினார். () 

மற்றப் பதிகண் மு.சலான மருங்குள் எனவுங் கைதொழுது 

பொற்புற் றமைந்த இருப்பணிகள் செய்து பதிசங் கொடுபோற்றி 

உற்ற வருளாற் காவிரியை யேறி யொன்னார் புரமெரியச் 

செற்ற சிலையா இருப்பைஞ்ஞீ லியினைச் சென்று சேர்கின்ரார். (௩௦௩) 

வழிபோம் பொழுது மிகவிளைத்து வருத்த மு.றநீர் வேட்கையொடும் 

அழிவாம் பசில தணைக்இடவு மசற்குச் தத மலையாதே 

மொழிவேக தருழுன் னெழுர்தருள முருசார் சோலைப் பைஞ்ஞீலி 

விழியேர் இியகெற் நியினார்தர் தொண்டர் வருத்த மீட்பாராய். (௩௦௪) 
அவவ ில்.     

(௩௭௪) மொழிவேகசரும - நாவுககரசரும,



௩௦௦: திருத்தோண்டர் புராணம். 

காவுங குளமு முன்சமைததுச காட்டி வ்ழிபோக கருததினான் 

மேவுர் இருடீற் றந்தணராய் விரும்பும் பொதிசோ றுகோண்டு 

நாவின் ஐனிமன் னவர்ககெதிசே ஈண்ணி யிருந்தார் விண்ணின்மேத் 

ரவும் புள்ளு மண்கிழிககுச் சனி3ய னழுங்காண் பரியவர்தாம். (௩௦௫) 

௮௩௪ ஸணிருர்த மறையவர்பா லாண்ட வரசு மெழுந்தருள 

வெஙகண் விடைவே தியர்நோக்ட மிசவும் வழிவர் இளை ச்திருக் தீர் 
இங்கென் பாலே பொதிசோறுண் டி.சனை யுண்டு சண்ணீரிப் 

பொங்கு குளசதிற் குடித்திளைப்புப் போச்சுப் போவீ ரெனப்புகன்றார். () 

நண்ணுக் இருகா வுக்கரசர் ஈம்ப ரருளென் நறிந்தார்போல் 

உண்ணு மென்று திருமறையோ ருரைச்துப் பொடுசோ றளிததலுமே 

எண்ண நினையா செஇர்வாகக யினிசா வமுது செய்தினிய 

தண்ணீ ரமுது செய்சருளித் தூய்மை செய்து தளர்வொழிநஆ்தார் () 

எய்ப்பு நீககி நின்றவை கோக யிருந்த மறையவனார் 

அப்பா லெஙகு நீபோவ செனரு சரசு மவர்சகெதிசே 

செப்பு வார்யான் றிருப்பைஞ்ஞீ லிக்குப் போவ தென்றுரைச்தார் 

ஒப்பி லாரும் யானஙகுப் போன் ஜேனென் நுடன்போரச்சார் (௩௦௮) 

கூட வந்து மறையவனா திருப்பைஞ் ஞீலி குறுகியிட 

லேட மவர்முன் மறைசதலுமே மெயமைச தவத்து மேலவாசாம் 

ஆடல புரிர்தா ரடியேனைப் பொருளா வளித்த கருணையெனப் 

பாடல புரிஈது விழுக்செழுக்து கணணீா மாரி பயிலவிததார் (௩௦௯) 

பைஞ்ஞீ லிமினி லமர்கதருளும் பரமர் கோயில சென்றெய்தி 

OUCH லச்து மணிசகணடர் தமமை வணங௫ மகிழ்சிறந்து 

மெய்ஞனஞீ£ மையினி லன்புருக விருமபுக் தமிழ்மா லைகள்பாடிச் 

கைஞ்ஞீ டியதர் திருச்கொண்டு செயது காச லுடனிருச்சா£. (௩௧௦) 

நாதர் மருவு திருமலைக ணாடும் பதிகள் பலமிகவுங 

காசல் கூ7௪ சென்றிறைஞ்சிக் கலந்த விசைவண் டமிழ்பாடி. 

மாசொ பாச ரருளாலை வடபா னோகூ வா$சர் 

ஆதி தேவ ரமாஈசஇரு வணணா மலையை ஈணணினார். (௩௧௧) 

செஙகண் விடையார் திருவண்ணா மலையைச் தொழுது வலங்கொண்டு 

அங்க வரைபின் மிசையேறித சொணடர் தொழுமபுச் கெதிர்கிற்கும் 

௮௩௧ ணரசைச் தொழுதெழுர்அ இளைத்துச் இருரா வுக்கரசர் 
தீங்கு பிறப்பே விட்டினுச்கு மேலாம் பெருமை சாதித்தார். (௩௧௨) 

ee ee et ete ene een ee ee rare ய 
அவையவை ள் வனை வன. 

(க௱ரு) சாகும் சோலையும, புளளும - ுனனமாியெ அயலும, ஏனமும - 

பனியாகயே ரிம், (௬௭௮) எய்பபு - இைபபு,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். hod 

௮ண்ணா மலைமே லணிம$லயை யாரா வன்பி னடியவர்தம் 

சண்ணா ரமுதை விண்ணோகைக் காக்கக் கடலில் வந்தெழுந்த 

உண்ணா கஞ்ச முண்டானைச் கும்பிட் டுருகுஞ் சக்தையுடன் 

பண்ணார் பஇகத் தமிழ்பாடிப் பணிந்து பரவிப் பணிசெய்தார். (௩௧௩) 

  

திருவண்ணாமலை - தீநநேரிசை. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஓஒ.கிமாமலர்க€வியுமையவள்பங்காமிக்க 
சோதியே தஎஙகுமெண்டோட்சுடர்மமழுப்படையினானே 
ஆ தியேயமரர்கோவேயணியணாமலையுளானே 
நீதியானின்னையல்லானினையுமாகினை விலேனே. 

இ.ரசசமொன்றியாதுமில்லாக்சாலனைககடச்சவெம்மான் 
உரத தினால்வரசையையூககவொருவிரனுதியினாலே 
ய ரககனை கெரிததவண்ணாமலையுளாயமசபேறே 
௪ி.ரதீதினால்வண௩கயேச் இச் திருவடி மறப்பிலேனே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

பணியா வேணிச் சிவபெருமான் பாதம் போற்றிப் பணிசெயுகாண் 

மணியார் கண்டச் தெம்பெருமான் மண்மேன் மகழு மிடமெங்குக் 

தணியாச் சாத லுடன்சென்று வண;௩௫த தச்ச பணிசெய்வார் 

அணியாா தொண்டைத் திருராட்டி. லருளா லணைவா ராயினார் (௩௧௪) 

காசல் செய்யு கருத்தினுடன் காடு மலையுங் சான்யாறுஞ் 

சூத மலிசண பணைப்பதிகள் பலவுங கடந்து சொல்லினுக்கு 

நாசர் போஈது பெருக்தொண்டை ஈன்னாட் டெய்தி முன்னாகச் 

ச மலர்மென் சோலைகுழ் திருலோச் தூரிற் சென்றடைந்தார். (௩௧௫) 

செசக்கர்ச சடையார் திருவோச் தூர்த் தேவர் பிரானார் தஙகோயில் 

புக்கு வலஙகொண டெ.திரிறைஞ்சப் போற்றிச் சண்கள் புனல்பொழிய 
முச்சகட் பிரானை விரும்புமொழிச் இருத்சாண் டகங்கள் முதலாகத் 

தகக மொழிமா லைகள்சாசச்ிச் சார்க்து பணிசெய் தொழுகுவார். (௩௪௬) 

செய்ய வலையர் திருவோத்தூ சேச்நிப் போர்து செழும்புவனம் 

உய்ய நஞ்சுண் டருளுமவ ர௬ுறையும் பதிகள் பலவண(ு௩ூத் 

சைய நழுவக குழைகதபிசான் றங்கும் தெய்வப் பதியென்று 
வைய முழுது ௨ ராழுதேத்து மதில்குழ் காஞ்சி மருங்கணைந்தார். (௩௧௭) 

ஞால முய்யத் திருவதிகை ஈம்பர் தம்பே ரருளினாற் 

சூலை மடதத முன்னாண்ட தொண்டர் வரப்பெற் ரோமென்று 
  

(௬௧௫) சூசமலி தண்பணை பதிகள - மாமரங்கள் நிறைந்த குளிர்ச்சிபொருஈதிய 

மருதநிலத தாகள,.



௩௦௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

காலை மலருங சமலம்போம் காஞ்சி வாணர் முகமெல்லாஞ் 

FTN WONG களிசிறப்பத் தழைத்த மனங்க டாகருவார். (௩௧௮) 

மாட வீதி மருகசெல்லா மணிவா யில்களிற் ரோ ரணங்கள் 
ரீடு கதலி யுடன்கமுகு நிறைத்து நிறைபொற் குடக்திபர் 

சோடு குலவு மலர்மாலை சூழ்கத வாசப் பக்தர்களும் 

ஆடு கொடிய முூடனெடுத்தங கணிநீள் காஞ்சி யலங்கரித்தார். (௩௧௧) 

தொண்ட ரீணடி யெதிர்கொள்ள வெழுந்து சொல்லுச் கரசர்பாற் 

கொணட வேட்கைப் பொலிவினொடுக குலவும் வீ.தி பணிசெய்யம 

௮ண்ட ரறிதற் கரியதிரு வலகு முதலா மவையேக்தி 

இண்டை புனைச்ச சடைமுடியார்ச் சன்பர் தம்மை யெதிர்சொண்டார். () 

எதிர்கொண் டிறைஞ்சுஞ் சோடியார் சம்மை யிறைஞ்ச யெழுந்தருளி 

மதில்கொண் டணிக்த காஞ்சிககர் மறுகுட் போந்து வானஈஇ 

குதிகொண் டெழுஈத சடைச்சம்பர் செம்பொற் கோயில் குறுகினார் 

௮.திர்சொண டலைகேர் மணிமிடற்றா சாண்ட இருரா வுச்சரசர் (௩௨௧) 

இருவா யிலினைட் பணிர்தெழுஈத செல்வத திருமுன் நிலையணைஈது 

கருவார் கச்சி யேகம்பர் கனக மணிமா aeons Spi gr 

வருவார் செம்பொன் மலைவல்லி சழுவச் குழைஈச மணிமேனிப் 

பெருவாழ் வினைமுன் சண்டிறைஞூப் பேரா வன்பு பெருக்கினார் (௩௨௨) 

வார்ந்து சொரிக்ச சகண்ணருவி மயிரசகா றோறும் வரும்புளகம் 

Biss மேனிப் புறம்பலைப்ப வன்பு கரைஈதென் புள்ளலைப்பச் 

சேர்க்ச ஈயனப் பயன்பெற்றுத திளைப்பத தஇிருலே கம்பர்தமை 

Carts wor 3S) லுறவைச்து நீடும பதிகம் பாடுவார் (௩௨௩) 

வேறு 

கரலாடும் வன்னெஞ்சர்ச் கரியானை யென்றெடுத்துப் 

பரவாய சொன்மாலைத் இருப்பதிகம் பாடியபின் 

விரவார்சம் புரமெரித்த விடையவனார் வெள்ளெயிறந்றின் 

அரவாசம் புனைக்சவர்தர் இருமுன்றிற் புறக்சணைஈசார் (௩௨௪) 
  

திநவேகம்பம் - பண் - காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ச.ரலாடும்வன்னெஞ்சர்ககரியானைககரவார்பால் 
விரவாமெபெருமானைவிடையேறுமவிசுதசனை 
யரவாடசசடைதாழவஙகசையிலனலேக இ 
ய் ரவாடுமபெருமானையென்மன ச்சேவைத்தேனே. 

(௩௨௦) இணடை - பூமாலை, கொணடைமாலையிலுகு சிறியசாய வடடமாசச் 
சாசசபபரில த. (௬௨௪) எமிறறின அரவு ஆம - பறகளையுடைய சாபபாபரணம,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௦௩ 

அடுச்சானையரிதசானையருச்சுன ற்குப்பாசுபதங் 

சொடுத்தானைச்குலவலரையேசலைய/கச்கூசம்பு 
தொடுக்சானைப்புரமெரியச்சுனைமல்குகயிலாயம் 

எடுத்தானைததடுத்தானையென்மன தமீதவைதேெேெனே. 
இருசசிற்றம்பலம், 

கையார்ந்த திருதசொண்டு கழியமிகுக காதலொடுஞ் 

செய்யாகின் றேயெல்லாச் செர்தமிழ்மா லைபும்பாடி 

மையார்ச்ச மிடற்தாதிரு மயானத்தை வலககொண்டு 

மெய்யார்வ முறச்சொழு௮ விருப்பினொடு மேவலார். (௩௨௫) 

£ர்வளரு மதிற்கச௫ ஈகர்த்திருமேற் றளிமு சலா 

நீர்வளருஞ் சடையவர்சா நிலவியுறை யாலயங்கள் 

அர்வமுறப் பணிஈதேத்தி யாழ்ந்ததமிழ்ச் சொன்மலசாற் 

சார்வுறுமா லைகளசாததஇித தகு5சொண்டு செய் திருந்தார் (௩௨௭௬) 

௮ந்நசரி லவ்வணண மமாக்துறையு காளின்கண் 

மன்னுதிரு மாற்பேறு வக்சணைந்து சமிழ்பாடிச 

சென்னிமிசை மதஇபுனைவார் பதிபலவுஞ் சென்றிறைஞ்ூத் 

துன்னினா காஞசியினைச தொடர்ஈதபெருங காதலினால (௩௨௨௭) 

ஏகம்பன் சாணவனென் னெண்ணச்தா னெனப்போர்றிப் 

பாகமபெண ஸஹுருவானைப் பைஙகண்விடை யுயாதசானை 

நாகமபூ ணுகஈகானை ஈலமபெருகுந இருநீற்றின் ் 

ஆககதோ யணியானை யணைந்துபணிக இன்புற்றார் (௩௨௮) 

  

திநவேகம்பம் - தீநத்தா.ஸன்டகம், 
இருசசிற்றதமபலம் 

கூற்றுவனகாண்கூற்றுவனைககுமைசசகோன்சகாண்குவலயன் சாண்குவ 
உய தீதினீரானான்காண, காற்றவன்காணகனலவன் காணகலிச்குமின்காண 
கனபவளச்செம்மேணிகலஈதவெள்ளை, $£ற்தவனகாணிலாவருஞ்செனனி 
யான்காணிறையராகதபுன ந்கஙகைநிமராசடைமே, லேற்றவனகாணெழிலா 
ரும்பொழிலரகச்சிமியகம்பன்சாணவனென்னெண்ண சசானே 

அறுதசான் சாணயன் சர ச்சையமரர்வணடவாம்கடலினஞ்சுண்டங் 
கணிநீர்ச்கஙகை, செறு ச தான்காணடேவர்ககுக?2தவனருன்சாண் டிசையனை 
தீத் தொழுதேத்தக் கலைமான்சையிற், பொறுஉசான்காண புகலிடததை 

ஈலியவர்துபொருகயிலையெடுச்தவன்றன் முடிதோணாலை5, தஇிறுததான்கா 

ணெழிலாரும்பொழிலார்கசசியேகம்பன்காணவனெனனெண்ணத்தானே 
இருசசிற்றம்பலம். 

திநவேகம்பர் - திநத்தா sor Hid, 
இருச்சிற்றம்பலம் 

உரித்தவன்காணுரச்களிற்றையமையாளொல்கவோங்காரத்சொருவன் 
சாணுரமெய்ஞ்ஞானம, விரித்தவன்காண்விரிச்சகால்வேசத்தான்்காண் விய 

  
  

. (௧௨௮) தசமதோய அணியாளை - திருமேனி Brio Sus அழகுடையவரை,



௩௦௮3 திருத்தோண்டர் புராணம். 

னுலூற்பல்லுயிரைவிதியினாலே, செரித்தவன் காண்சில்லுருவாய்ச்சோன்றி 
யெககுர் திரண்டவன்காணடிரிபுரத்தைவேவவிலலால், எரித்தவன்காணெ 
ழிலாருமபொழிலார்சச்சியேசம்பன்காணவனென்னெண்ண தானே. 

பொன்னிசையும்புரிசடையெம்புனிதன்றான்்காண்பூ சசணசாசன்காண் 
புலிசசோலாடைசத், சன்னிசையவைசசவெழிலரவினான்காண்சஙகவெண்கு 
ழைசகாதிற்ச திரன்றான்காண், மின்னிசையுமவெள்ளெயித்றோன் வெகுண்டு 
வெற்பையெடுக்சவடியடர்ப்பமீண்டவன் றன்வாயில, இன்னிசைகேட்டிலங் 
கொளிவாளீஈ்தோன்சச்சியேகம்பன்கசாணவனென்னெண்ணததானே. 

இருசசற்றம்பலம். 

திருக்கச்சி யேசம்பம் பணிந்தேசத்திக் இஙகளார் 

கெருக்சச்செஞ் சடைச்சணிந்தார் நீடுபதி தொழகினைவார் 

வருககைச்செஞ் சளைபொழிதேன் வயல்விளைக்கு காட்டிடைப்போய்ப் 

பருக்கை தஇிண் கஸிந்றுரியார் கமுக்குன்றின் பாங்கணைந்தார் (௩௨௧) 

நீடுதிருக கழுககுன்றி னிருத்தனார் கழல்வண௩டூப் 

பாடுதமிழ்ச தொடைபுனைந்து பாஙகுபல ப திஈளிலுஞ் 

குடுமிளம் பிறைமுடியார் தமைச்சொழுது போற்றிப்போய 

மாடுபெருங கடலுடுத்த வானமியூர் மருஙகணைந்தார். (௩௩௦) 

இருவான்மி யூர்மருந்தைச் சோர்துபணிர் தன்பினொடும் 
பெருவாய்மைச் தமிழ்பாடி யம்மருஙகு பிறப்பறுத்.து.் 

சிருவார்தவ கோயிலபல சாரர் திறைஞூத தமிழ்வேரதர் 

மருவாரு மலாசசோலை மயிலாப்பூ வஈதடைகதார். (௩௩௧) 

வரைவளர்மா மயிலென்ன மாடம் சை மஞ்சாடுந் 

சரைவளாசர் ச இருமயிலைச சங்கரனார் சாள்வணஙட 

யுசைவளர்மா லைகளணிவிச் துழவாரப் படையாளி 

திரைவளர்வே லைககரைபோயத இருவொற்றி யூர்சேர்ந்தா£. (௩௩௨) 

ஒற்றியூர் வளஈகரச் தொளிமணிவீ தஇிகள்விளகஇ 

நற்கொடிமா லைகள்பூக ஈறுஙகதலி கிசைகாட்டிப் 

பொற்குடஙக €6பஙச டீபஙகள் பொலிவிச.து 

மற்றவரை யெதிர்கொண்டு கொபெக்கார் வழிச்தொண்டர் (௩௩௩) 

இருகாவுச் கரசருமத் கஇிருவொற்றி யூரமரச்த 

பொருசாகச் இண்சிலையா கோபுரசத்சை யிறைஞ்சப்புக் 

கொருஞானத் சொண்டருட னுருகெவலக கொண்டடியார் 

கருநாமந் தவிர்ப்பாரைக கைதொழுது மூன்வீழ்ந்தார். (௩௩௪) 
  

  

(௬௨௯) நிஙசள ஷா - சந்திரனையும, அ. தமொலையினையும.. aguas - பலா. 

(௩௬௨) வரைவளா மாமமீல எனன - மலையில வளரும பெருமையுடைய மயிலைபபோ 

அம, (௬௩௪) பொருநாகம திணஏஓயரா - ஓபபிலலா மேருவெனனும வலியலிலலை 

$யர்திய சவபெருமான,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௦௫ 

எழுகாத மறையளிச்ச வெழுத்தறியும் பெருமானைத் 
சொழுதாரவ முறநிலததிந் ரோய்க்தெழுக்தேே யககமெலா 
மூழூசாய பரவசத்தின முஇழ்ச்சமயிர்ச கான்மூழ்க 
விழுசாரை சண்பொழிய விதிர்ப்புந்று விம்மினார். (௩௩௫) 

வண்டோககு செஙகமல மெனவெதது மனமுருகப் 

பண்டோய்ச்ச சொற்றிருசசாண டசமபாடிப் பரவுலார் 
விண்டோய்ச்ச புனற்கஙகை வேணியார் திருவுருவங் 
கண்டோஙகு களிரறெப்பச் கைதொழுது புறததணைர்தார். (௩௩௬) 

  

திருவோற்றியூர் - தீநத்தாண்டகம், 
இருச்சிந்றமபலம 

வண்டோஙகுசெஙகமலககமுநீர்மல்குமகமசதகஞ்செஞ்சடைமேன்மஇ 
யஞ்சூடி. த, இண்டோள்களாயிரமுமவீசிரின்று இசைசேரகடமாடிச்சவெலோக 
னூ,உணடாா ஈஞ்சுலகுக்கோரு ஐ திவேணடியொறறியாமேயவொளிவண்ண 
னார்,சண்டேனானகனவசசதிறகணடேற்கென் றனகமெபிணியுஞ்சடுதொழி 
லுஙசைவிட்டவே 

மருவற்றமலர்ககுழலிமடலாளஞ்சமலைதுளஙகசஇசைநடுககச்செறுத்து 
கோக௫ச, செருவுற்றவாள.சச்சன்வலிசான்மாள த் இருவடியின் விரலொன்றால 
லறவூன்றி, உருவொற்றியககருவரோடிககாணவோனெலவ்வொள்ளழலா | 
ரிஙகேவா 3, இருவொற்றியூர்சமமூரென் றுபோஞர்செறிவளைசளொன்றொன் ' 
ரு சசென்றவாறே 

5 

இருசசிற்றம்பலம் 

விளஙகுபெருக இருமுன்றின் மேவுகிருப் பணிசெய்சே 

யுளஙகசொடிரு விருசதங்க ளோஙகு இருச் குறகதொகைகள் 

கள௩கொடிரு நேரிசைகள் பலபாடிச் கைதொழுது 

வளஙகொடிருப் பதியதனிற் பலகாளகள வைஇனா, (௩௩௭) 

  

திநுவோற்றியூர் - திநவிநத்தம், 
இரு-சறறம்பலம் 

செற்றுச்்சஸிற்றுரிகொள்கின்றஞான்௮செருவெண்கொம்பொன் 
றிற்றுகசிடஈததுபோலுமிளம்பிறைபாம்பதனைச 
சுற்றிக் சதுடும்புரிபோலச்சுடரிமைக்கும 
கெற்றிககண்மற்றதன்மு சசொககுமாலொற்றியூனுச்சே, 

தருக்ெவாளரக்சன் முடிபத்திறப்பாதக்தன்னால் 
ஒருச்செவாறடியேனைப்பிறப்பறுச்சாளவல்லான் 
கெருக்செவானவாதானவர்கூடிக்கடைந்தகஞ்சைப் 
பருச்சனெவாறென்செய்சகேனொற்றியரூுறைபண்டஙகனே, 

இருசசற்றம்பலம், 
3g



௩௦௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திருவோற்றியூர் - திநக்கறுந்தோகை, 
இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒற்றியரூுமொளிமதிபாம்பினை 
ஒற்றியூரூமப்பாம்புமகனையே 
ஒற்றியர/வொருசடைவைச்சவன் 
ஒற்றியூரதொழகம்வினையோயுமே. 

வசையினாருயர் சோளாடைமன்னனை 
வசையினாலவலிசெ.றறவர்வாழ்விடம் 
இதிரையினாபுடைகசுழ் திருவொற்றியூர் 
உசையினாற்பொலிரஈதாருயர்க்சார்களே. 

திநவோற்றியூர் - திருநேரிசை. 
திருச்சிற் றம்பலம், 

ம்பினேன்்கூட்டைலாளாவுள்ளசதோர்கொடுமைவைத்துக் 
காம்பிலாமுழைபோலச்கரு இிற்றேமுகச்கமாட்டேன் 
பாம்பின்வாய்ததேசேோரைபோலப்பலபலகினைககன்றேனை 
யோம்பிரீயய்யககொள்ளாயொற்றியூரூடையகோவே. 

மனமெனுந்தோணிபற்றிமதியெனுககோலையூன்றிச் 
தனமெனுஞ்சரச்கையேற்றிசசெறிகடலோடுமபோத 
மசனெனுமபாசைதாக்கமெறியும்போசறியவொண்ணா 
தணையனுமுணர்வைகலகாயொற்றியூரூடையகோவே, 

இருசசிற்றம்பலம் 

  

  

௮ங்குறையு காளின்க ணருகுளவாஞ் சிவாலயங்கள் 

எஙகுஞ்சென் றினிதிறைஞ்சி யேத்துமவ ரிறையருளாற் 

பொங்குபுனற் நிருவொற்றி மாசொழுது போகந்துமையாள் 

பஙகுடையா சமர்ச்சதிருப் பாசுசாம பதியணைர்சார். (௩௩௮) 

இருப்பாகுர் ஈகரெய்இச் சிர்தையினில் வர் தூறும் 

விருப்பார்௨ மேற்கொள்ள வேயிடககொண் டுலகுய்ய 

இருப்பாசைப் புரமூன்று மெரிததருள வெடுச்சசனிப் 

பொருப்பார்வெஞ் சிலையாரைத தொழுதெமுக்து போற்றுவார். (௩௩௯) 

மூந்திமூ வெயிலெய்ச முதல்வன் ரெனவெடுச்து.ச் 
சிகதைகரைர் தருகுதிருச் குறக்தொகையும் சாண்டகமுஞ் 

சந்தறிறை கேரிசையு முதலான சமிழ்பாடி. 

யெரசையார் இருவருள்பெற் றேகுவார் வாசேர், (௩௪௦) 

திநப்பாதர் - திநக்கறுந்தோகை, 

இருச்சிற்றமபலம். 

ந் திமூவெயிலெய் சமு தல்வனார் 
ந்திப்பார்வினை தீர் த.திடுஞ்செல்வனார்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௦௭ 

அக்திக்கோன்றனக்சேயருள்செய்தவர் 
பக திசசெஞ்சடைப்பாரூரடிகளே. 

இரியுமூவெயில்செங்கணையொன் நறினால் 
எரியவெய்கனபேனுமிலககைச்கோன் 
கெரியவூன் நியிட்டார்விரலொன றினால் 
பரியாநுணணியர்பாகுசடிகளே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திநப்பாசர் - திநத்தாண்டகம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

விண்ணாடரிலனாஇிவிசம்புமாகிவேலைகுழ்ஞாலச்தார்விரும்புகின் ற 
எண்ணாூயெழுத்தாகியியல்புமாசியேழுலகுர்தொழுதேத்இக்சாணகின் ந 
கண்ணாகமணியாடிசகாட்சியொடுககாசலித்தங்கடியார்கள்பரவகின் ற 
பண்ணாகியின்னமுதாம்பாகசூர்மேயபரஞ்சுடரைச்கணடடியேனுய்ச் சவாறே. 

வேர்சனெடுமுடியுடையவரச்கர்கோமான்மெல்லியலாளு£மைவெருவவி 
ரைந்திட்டோடிச், சார்தமெனநீறணிர்சான்கயிலைவெற்பைத்தடக்கைகளா 
லெடுச்சிடலுக்சாளாலூன் றி,யேர.து இரடிண்டோனுந்தலைகள்பத்துமிறு தத 
வன் ஹனிசைகேட்டுவிரச்கககொண்ட, பார்தளணிசடைமுடியெம்பாசூர்மே 
யபரஞ்சுடரைசகண்டடியேனுய்ச்தவாறே 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

௮ம்மலர்சசரப் பதியையசன் றஐயலுளவாம் பதியனை ச்.இன் 

மைம்மருவுக களத்சாசை வணங்கெடுழ் வொடும்போற்றி 

மெய்மமைகிலை வழுவாச வேளாள விழுக்குடிமைச் 

செம்மையினார் பழையலூர்த் திருவால வனம்பணிர்தார். (௩௪௪) 

இருவாலக சாடுறையுஞ் செல்வர்சா Quer sh pu 

னொருலாத பெருக்திருத்சாண் டசமுதலா வோகங்குசமிழ்ப் 

பெருவாய்மைத் தொடைமாலை பலபாடி.ப் பிறபதியு 

மருவார்வம் பெறவணங்கி வட இசைமேல் வழிச்சொள்வார் (௩௪௨) 

  

திநவாலங்காடு - திநத்தாண்டகம் 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒன்றாவுலகனைத் துமானார்சாமேயூழிசதோறாழியுயர்க் சார் சாமே 

நின்றாகியெங்குகிமிர்ஈ் சார்தாமேநீர்வளி தியாகாசமானார் தாமே 
கொன்ரறாடுககூ நறையுசைச்சார்சாமேகோலப்பழனையுடையார்சாமே 
சென்ராடுசாதகககளானார் சாமேதிருவாலககாடுறையுஞ்செல்வர் சாமே 

மாலைப்பிறைசென்னிவைச்தார் சாமேலஎண்கயிலைமாமலையைவந்தியாத 
நீலககடல்குழிலககைக்சோனைகெரியவிரலாலடர்த்தார். தாமே 
பாலொத்தமேனிநரிறச்சார்காமேபழனைப்ப தியையுடையார்தாமே 
சிலச்சாசேச்துந்திறச்சார் சாமேதிருவாலங்காடுறையுஞ்செல்வர் சாமே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

(௬௪௧) திரு தல வனம - திரு ஆலவகா]., 
அகத



௩௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பல்ப.இியு நெடுங்கிரியும் படர்வனமுஞ் சென்றடைவார் 
செல்க திமுன் னளிப்பார்சர் இருக்சாரி கரைபணிந்து 

சொல்சலையின் பெருவேந்தர் தொண்டர்கள்பின் னும்பர்குழா 

மல்குதிருக் காளத்தி மாமலைவந் தெய் இஞார். 

பொன்முகலித் இருகதியின் புனிதமெடுக் தீர்த்தத்தின் 

முன்முமுகிக் காளச்தி மொய்வரையின் ரூழ்வசையிற் 

சென்னியுறப் பணிர்செழுந்து செங்கண் விடைச் தனிப்பாகர் 

மன்னுமலை மிசையேறி வலஙகொண்டு வணங்குலார். 

காதணிவெண் குழையானைச் காளத்தி மலைச்கொழுச்தை 

வேசமொழி மூலச்தை விழுஈதிறைஞ்சி யெழுந்துபெருங் 

சாசல்புரி மனஙகளிட்பச சகண்சளிப்பப் பரவசமாய் 

நாதனையென் சண்ணுளா னெனுக்திருதசாண் டகரவின்ருர் 

திநக்காளத்தி - திநத்தாண்டகம், 

இருசசிற்றமபலம். 

(௩௪௩) 

(௩௪௪) 

(௩௪௫) 

விற் நூாணொன் றிலலா சஈலகூர்ர் சான் காண்வியன்கச்சிக்கம்பன்காண்பிச் 
சையல்லால், மற்நாணொன் நிலலாசமாசத. ரன்காணமயான ததுமைந்தன்கா 

ண்மாசொன்றிலலாப், பொற்நாணசாண மாமணி நற்குன்டொப்பான்காண் 
பொய்யாசபொழிலேழுகதாஙஇிநின்ற, கற்றாணகாண்காளததிகாணப்பட்ட 
கணராசன்சாணவனென்சணனணுளானே. 

உண்ணா வருஞ்சமுண்டான்றான்கா ஹூழிசதியன்னான்காணுகப்பார் 
காணப், பணணாரப்பலலிலயமபாடினான் காண பயின் றநநாலவேதததின்பண் 
பினான்சாண, அணணாமலையான்சாணடியாரீட்டமடியிணைகடொழுதேத்தவ 
ருளுவான்கண, கணணுாரக்காண்பராக்கோகாட்சியான்சாண் காளததியா 
னயனென்சணணுளானே, 

இருசிற்றம்பலம். 

  

மலைச்சிகரச் சொமணியின் மருஙகுறமுன் னேநிற்குஞ் 

நிலை சசடச்கைக கண்ணப்பா தஇிருப்பாசஞ சோகஇறைஞ்சி 

யலைத.துவிழுக கணணருவி யாகததுப் பாயகதிழியத 

தலைச்குவிசச கையினராய்த் சாழ்நதுபுறம போந்தணைந்தரா. 

சேணுலவு திருமலைபிற் றிருப்பணியா யினசெய்்.து 

சாணுவினை யம்மலைமேற் ராள்பணிந்த குறிப்பினாற் 

பேணு திருச கயிலைமலை வீற்றிருகச பெரு௩சோலங 

சாணுமது சாசலித்சார் சலைலாய்மைக் சாவலஞார். 

வேறு, 

அங்கண் மாமலை மேன்ம ருக்சை வண; யாரரு எளான்மிகப் 

பொங்கு காதலினுத்த ரச்திசை மேல்வி ர௬ுப்பொடு போதுவார் 

(௩௪௬) 

(௩௪௭)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௦௯ 

அங்க மால்வரை கானி யாறு சொடர்ந்த நாடு கடந்தபின் 

செங்கண் மால்விடை யண்ணன்மேவு திருப்ப ருப்பத மெய்தினார். (௩.௪௮) 

மான விஞ்சையர் வான நாடர்கள் வானி யக்கர்கள் இத்தர்கள் 

சான கின்னசர் பன்ன காஇபா காம சாரிக ளேமுதன் 

ஞான மோனிச ஸணாளும் ஈம்பசை ௨௩௫ ஹைஞ்ச கலம்பெறுக் 

சான மான தஇிருச9 லம்பை வண௩௫ வண்டமிழ் சாற்றினார். (௩௪௧௯) 

  

திநுப்பநப்பதம் - திநநேரிசை. 
இருச்சிற்றம்பலம் 

சன்றினாபுரஙகள் மூன்றுககனலெரியாகச்£றி 
நின் றதோருருவர்தன்னானீர்மையுநிறையுகொண்டும் 
ஒன் றியாஙகுமையுர் சாமுமர்பலிசேர்ச் து.பின்னும 

பனறிப்பின்வேட ராடிப்பருப்பசகோககினாே. 

அடல்விடையூர் தியாயெரசகன்றோ எடரவூன் றிக் 
சடலிடைஈஞ்சமுணடகறையணிசணடனாதாஞ் 
சுடர் விடிமமேணிசன்மேத்சுணணவலெணணீ பூசிப் 
படர்சடைமதியஞ்சேர்த்திப்பருட்பதகோகஇனாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

அம்ம ௬ஙகு கடந்து போமவ ரார்கொள் சூல வயிற்படைச் 

செம்மல் வெண்கயி லைப்பொ ரப்பை நினைந்தெ முர்சதொர் சிர்தையால் 

எம்ம ௬ஙகுமொர் சாதலின்றி யிரண்டு பாலும் வியகதுளோர் | 

கைமம ர௬ஙகணை யுர்தெ லுஙகு சடக்து சன்னட மெய் தினார். (௩௫௦) 

கருஈ டஙகழி வாச வேய பின்க லந்த வனங்களுக் 

இருக தஇிசதுறை யாவை யும்பயில் சேணெ டுூரி வட்டையும் 

பெரு லகசளர் காடு மெண்ணில பிற்ப டச்செறி பொற்பினால் 

வருநெடுங்கதா கோலு சோலைய மாள வத்.இனை ஈண்ணினார். (௩௫௧) 

அங்கு முற்றி யகன்று போக யருஞ்சு ரங்க ளிகச்துசென் 

நெக்கு மிசக வறங்க ணீடு மிலாட பூமி யிசக் தபோய் 

மங்குல் சுற்றிய வெற்பி னோடு வனஙக ளாறு கடந்தயற் | 

பங்க யப்பழ னத்து மத்திய பைதி ரத்தினை யெய்தினார். (௩௫௨) 

அன்ன காடு கடந்து கங்கை யணைர்து சென்று வலங்கொளு 

மின்னு வேணியா வார ணா விருப்பி னோடு பணிந்துடன் 

பின்ன ணைந்தவா தம்மை யஙக ணொழிந்து கங்கை கடந்துபோய் 

மன்னு காதல்செய் நாவின் மன்னவர் வந்து கற்சுர முந்தினார். (௩௫௩) 
  

(௩௪௮) திருபபருபபதம - ஸ்ரீசைலம (௬௪௯) மானம - வீரமூடைய. திருச் 

லெமபை - ஸ்ரீசைலததை, (௬௫௧) கருகடம - கனனடசேசம, சேண் கெடும சரி 

வட்டையும - தகாயமளவுயர்ஈத மலைவழிகளும, (௬௫௬) வாரணாட - காரி, கல் 

கும : கலவழி, ௮ருநெறி, urd saw,



௩௧௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாக மீ.து வளர்ந்ச கானச மாக யெங்கு மனித்தராந் 

போச லாகெறி யன்றி பும்புரி ன்ற சாதல் பொலிச்தெழச் 

சாச மூல பலக்ச டுய்ப்பன வுந்த விர்க்து தனித் தேர் 

ஏடஇினாரிர வும்பெ ருங்கயி லைக்கு NEHA Qua gam. (௩௫௪) 

ஆய வாரிரு ளின் ணேகுமவ் வன்பர் தம்மை யணைர்துமுன் 

நீய வாய விலங்கு வன்றொழில் செய்ய வஞ்னெ நஞ்சுகால் 
வாய நாச மணிப்ப ணங்கொள் விளக்கெ டுத்தன வந்துகால 

தோய வானவ ராயி னுக்தனி துன்ன ர௬ுஞ்சுர மன்னிஞார். (௩௫௫) 

வெங்க திர்ப்பக லக்ச டத்திடை வெய்ய வன்க இர் கைபர் 

தெங்கு மிச்ச பிளப்பி னாகர்.த மெல்லை புச்சகெறி கின்றன 

பொக ழற்றெறு பாலை வெர்கிழல் புக்க சூழல் புகும்பகத் 

செக தாககனல் போலு மச்திசை இண்மை மெய்த்தவர் ஈண்ணிஞர் () 

இங னம்மிர வம்ப கற்பொழு அம்ம ர௬ஞ்சுர மெய்துவார் 

பஙச யம்புரை சாள்ப ரட்டள வும்ப சைத்தசை தேயவு 

மஙசை பாகாசம வெள்ளி மால்வரை வைத்ச சிர்சை மறப்பசோ 

தஙக ரஙக ஸிரணடு மேகொடு தாவி யேகுதன் மேவினார், (௩௫௪) 

கைச ஞமமணி பரச சைரந்துற லேச ரைந்து சிதைச்சபின் 

மெய்க லந்தெழு கிக்சை யனபின விருப்பு மீமிசை பொங்கிட 

மொய்ச டுஙககனல வெம்ப ரற்புகை மூஞு மதத முயங்கயே 

மைகொள கண்டர் மனபர் செல்ல வருதி யுகதினா மார்பினால் (௩௫௮) 

மாப முரதசை நைநது சிெதி வருத வென்பு முரிஈ் திட 

கோவ ருகுறி நின்ற Flee gu) Core Peter Cade 

டாவ மஙகுயிர் கொண்டு neag Upiwu _wee மூன்கெடச் 

சோவ ரும்பழு வம்பு ரண்டு புரண்டு சென்றனா செம்மையோ, (௩௯) 

அப்பு றம்புரள் இன்ற நீளிடை யங்க மெங்கு மரைர்திடச் 

செப்ப ர௬ஙகயி லைஈச லம்படி சிர்தை சென்றுறு மாதலால் 

மெய்ப்பு றத் லுறுப்ப ழிந்தபின் மெல்ல வந்து மேயற்சியுந் 

சிப்பு றசசெய லின்றி யக்கெறி சங னாதமி ழாளியார், (௩௬௦) 
nad அசலை —_ retin பகத் 

(௬௫௪) மஃம - தசாயம, சாகமூல பலவகள gUUTaYLD தல்ஈது - இலை 

ஐழஙகு பழம ய இவைசளை யுண்ணு சலையம நீச௰, (௬௫௫) கஞ்சுகால வாய- 

விஷ்சதைச்சுககு 2 வாயினையுடைய, (௬௫௬) ககடததிடை - அபபாலைவன ததில், 
பாலயன உஷ்ண தோடு சூரிய/ஷணமும மிகுகதுளள கொடியவழி எனளராராயிற்று. 
(௬௫௭) பஙகயம புரைதாள் - தாமரைமலரையொதத திருவடிகள, பரடடஎவும - 
கணை சசாலளவும, (௬௫௮) மணிபச்து - மணிகடிசள, பரல புகையூளும ௮த்தம- 

பருசகைசசறசளாவ உணடாகிய புசைஎழும வழி, (௩௫௯) பழுவம - ௮க்சானததல்,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

வேறு 

அன்ன தன்மையர் கயிலையை யணைவதற் கருளார் 

மன்னு திச்தமிழ் புவியின்மேற் பின்னையும் வழு,ச்த 

ஈன்னெ டும்புனர் நடமுமொன் நுடன்கொடு கடந்தார் 

பன்ன கம்புனை பரமசோர் முனிவசாம் படியால் 

வந்து மற்றவர் மருஙகுற வணைந்துதேர் நின்று 

கொர்.து கோக்கிமற் றவரெதிர் கோகடடெ நுவல்வார் 
சிந்சை யில்வுறுப் பழிக்கிட வரு5திய இிற,ததால் 

இரத வெயசகடச தெமதிய சென்னென விசைத்தார். 

மாசில் வற்கலை யாடையு மார்பின் முர நூலுச் 

தேசு டைச்சடை மவுலியு நீறுமெய் திகழ 

ஆசின் மெய்த்தவ ராடுநின் றவர் தமை கோக்டப் 

பேச வுற்றமிதா ௬ணாவுற விளம்புவா பெரியா 

வண்டு லாஙகுழன் மலைமக ஞடன்வட கயிலை 

யண்டர் நாயக நிருககுமப் பரிசவ ரடியேன் 

கண்டு கும்பிட விருப்பொடுங் சாசலி னடைக்மீதன் 

கொண்ட வென்குறிப் பிதுமுனி யேயெனச் கூற, 

கயிலை மால்வரை யாவது காரினி மருங்கு 

பயிலு மானுடப் பான்மையோ ரடைவசற் கெளி3சா 

வயில்கொள் வேற்படை யமரரு voy sso af) gre 

வெயிலகொள் வெஞ்சுரச தென்செயதீ£ வந்தென விளம்பி 

மீளு மச்சனை யுமக்கினிச் கஉடனென விலகும் 

தோளு மாகமுகர் துவளாமுச் நான்முனி சொல்ல 

ஆளு நாயகன் கயிலையி லிருக்கைகண் டல்லான் 

மாளு மில்வுடல் கொண்டும் ளேனென மறுத்தார். 

ஆங்கு மற்றவா துணிவறிர் சவர்தமை யறிய 

நீஙகு மாதவா விசும்பிடைக் கரந்துசிண் மொழியால் 

தங்கு காவினுக சரசனே யெழுந்திரென் ஐரைப்பச் 

தீங்கு நீஙகிய யாக்கைகொண் டெழுக்தொளி திகழ்வார். 

௮ண்ண லேயெனை யாண்டுகொண் டருளிய வமுதசே 

விண்ணி லேமறைசக் தருள்புரி வேசசா யகனே 

கண்ணி னாற்றிருக கயிலையி லிருந்சகின் கோல் 

நண்ணி சான்றொழ ஈயர்தருள் புரியெனப் பணிரஆ்தார். 
சவ அவவ மைய யவை கவவையை வயையயயடை வய வெ அதவ, eerie Sites   

௩௫% 

(௩௬௪) 

(௩௬௨) 

(௩௬௩) 

(௩௬௪) 

(௩௭௬) 

(௩௬௮)   

(௬௬௨) கடதது - காட்டில, (௬௬௩) உறகலை - மரவுரி,



௩௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சொழுசெ முர்சகற் ரொண்டரை நோக்சிவிண் டலத்தி 

லெழுபெ ருந்திரு வாக்கினா லிறைவரிப் பொய்கை 

முழுக ஈம்மைநீ கயிலையி லிரு$ சவம் முறைமை 

பழுதில் சோத்திரு லையாற்றிற் சாணெனப் பணித்தார் (௩௬௮௯) 

ஏற்றி னாரு டலைமிசைக சொண்டெழுக் இறைஞ்சி 

வேற்று மாடிவிண் ணாகிநின் ரார்மொழி விரும்பி 

யாற்றல் பெற்றவவ் வண்ணலா ரஞ்செழுத் தோதிப் 

பாற்ற டம்புனற் பொய்கையின் மூழ்கினார் பணியால் (௩௭௦) 

போற்றித் திநத்தாண்டகம் 

இருசசற்றம்பலம் 

வேற்றாகிவிண்ணாூ நின்றாய்போற்றி ரீளாமே யாளென்னைககொண் 
டாய்போற்றி, "பூற்றாகியுள்ளேயொளிககாய்போற்றியோவாசசச்சதசொலி 
யேபோற்றி, யாற்றாகெயஙகேயமர்கசாய்போற்றி யாறஙகரால்லேசமானாப் 
போற்றி, காற்றாகியெககுஙகலக்சாய் போற்றி சயிலைமலையானே போந்றி 
போற்றி. 

உண்ணாதுறஙகாதிருந்சாய்போற்றியோசாசேவலேசமுணாகதாய்போற்றி, 
யெண்ணா விலஙகைககோன்றன்னைப் போற்றி யிறைவிரலால வைச்துகந்த 
வீசாபோற்றி, பணணாரிசையின் சொற்சேட்டாய் போறறி பண்டேயென் 
சிர்சைபுகுகசாய்போற்றி, கண்ணாயுலகுகருகின்றாய் போற்றி சயிலைமலையா 
னேபோற்றிபோ ற்றி 

திருசிற்றம்பலம் 

  

ஆ.இ சேவர்தந் திருவருட் பெருமையா ரறிக்தார் 

போச மாதவா பனிமலர்ப் பொயகையின் மூழ்கி 

மாதொர் பாகனார் மகழமுமை யாற்றிலோ வாவி 

மீது தோன்றிவர் தெழுக்சன ௬லகெலாம் வியப்ப. (௩௭௧) 

வம்பு லாமலர் வாவியின் கரையில்வர் தேறி 

யும்பர் நாயகர் இருவருட் பெருமையை யுணர்வார் 

எம்பி ரான்றருக கருணைசொ லிதுவென விருசண் 

பம்பு காரைநீர் வாவியிற் படிர்செழும படியார். (௩௨௭௨) 

மிடையு நீள்கொடி வீதிசள் விளககய வையா 

றுடைய நாயகர் சேவடி பணியலஈ துறுவரா 

அடைய வப்பதி நிற்பவுஞ் சரிப்பவு மான 

புடைய மர்ந்ததர் தணையொடும பொலிலன சண்டார் (௩௭௪௩) 

பொன்ம லைச்கொடி யுடளமர் வெள்ளியம் பொருப்பிற் 

றன்மை யாமபடி சத்தியுஞ் சிவமுமாஞ் சரிதைப் 
பன்மை யோனிகள் யாவையும் பயில்வன பணிந்தே 
மன்னு மாசவா சம்பிரான் கோயின்முன் வந்தார். (௩.௭௪)



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

காணு மப்பெருங் கோயிலுங் கயிலைமால் வசையாய்ப் 

பேணு மாலய ஸிக்திரன் முதற்பெருக் தேவர் 

பூணு மன்பொடு போற்றிசைச் செழுமொலி பொங்க 

காணு மாமறை யாவையுச் தனிச்சனி முழஙக 

தேவா கானவர் சிசசர்விச் சாதர ரியக்கர் 

மேவு மாசலா மூனிவாகள் புடையெலா மிடையக 

காவி வாளவிழி யரமபையா கானமூ முழவுக 

தாவி லேழ்சடன் முழககினும பெருகொலி சழைப்ப. 

கஙகை யேமுசற் றீாசசமாக சடவுண்மா ஈஇகண் 

மஙக லம்பொலி புனற்பெருக தடஙகொடு வணங்க 

எங்கு நீடிய பெருஙகண நாதர்க ஸிறைஞ்சப் 

பொ௩கி யங்களாற் பூதலே சாளஙகள் போற்ற 

௮க்தண் வெள்ளிமால் வரையிரண் டாமென வணைந்தோர் 

ரசை செய்திடச செஙசணமால் விடையெதிர் நித்ப 

(pos organ பயன்பெறு முதன்மையான் மகிழ்க்சே 

நந்தி யெம்பிசா னடுவிடை யாடிமுன் னணுக. 

வெள்ளி வெற்பினமேன் மரகதக் கொடியுடன் விளங்குக் 

செளளு பேரொளிப் பவளவெற் பெனவிடப் பாகங 

கொள்ளு மாமலை யாரூடன் கூடவீற் நிருக்த 

வளள லாரைமுன கணடனா வாககின்மன னவனார். 

சண்ட லானம்ஈச் சகடலினைக சகண்களான் மூக Ss 

கொணடு கைகுவித தெிர்விழுஈ செழுகச்துமெய குலைய 

௮ண்டா முன்புநின் முடினூ பாடினா ரமுசா£ 

தொணட னஞூாககஙகு நிசழ்ரசன யாசொல வலலார், 

மூன்பு சணடுகொண்் டருளினா ரமூதுணண மூலா 

அன்பு பெற்றவ ரளவிலா வாவமுன பொகங்கப 

பொன்பி றஙகிய சடையரைப் போற்று சாண டகங்கள் 

இன்ப மோ யிட வேசுஇனா @ rev onus} meee srt 

தீருவையாறு - திநத்தா எடகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ஆரார்.திரிபுரஙசகணீறாநோச்குமனலாடியாரமுசேயென்றேனானே 

hh Dh 

(௩௭௫) 

(௩ ௭௬) 

(௩௨௭௭) 

(௩௪௮) 

(௩௮0) 

(௩௮௧) 

[னே 

கூ சார்மழுவாட்படையொன்றேக்திசகுறட்பூசப்பலபடையாயென்றேனா 
பேசாயிரமுடையாயென்றேனானேபிறைகுடும்பிஞஞகனே யென் றேனாமீன 

ஆசாவமுசேயென்னையாறனேயென்றெனறேகான ரற்திகைன்றேனே 
  

(௬௭௭) சாவி - சாலீமலா 
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௩௧௧ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வில்லாடிவேடனேயென்றேனானேவெண்ணீறமெய்க்சணிர்தாயென் 
ஹேனானே, சொல்லாயகுழலாயென்றேனானேசுலாவாயதொன்னெ தியேயெ 
ன் நேனானே, எல்லாமாயென்னுயிரேயெனறேனானேயிலங்கையாகோன்றோ 
ளிஐ.த்தாயென்றேனானே, அலலாவினை தீர்க்குமையாமனேயென்றென்றே 
நான ரற்றிகைகின்டறேனே. 

தருச்சிற்றம்பலம். 

திநவையாறு - திநத்தாண்டகம், 

இருசசற்றம்பலம் 

ஒசையொலியெலாமானாய்நீயேயுலகுகசொருவனாய்கின்றாய்நீயே 
வாசமலரெலாமானாய்நீமயமலையான மருகனாயநின்ராய்நீயே 
பேசப்பெரிதுமினியாயரீயேபிசானாயடியென்மேலவைததாயரீயே 
சேசவிளசசெலாமானாயநீயேதிருலையாறகலாசசெமபொற்சோ தி. 

ஆருமறியாவிடத்தாய்கீயேயாகாயக்ேேதேரூ ரவல்லாய்நீயே 
பேரும்பெரியவிலஙகைவேர்சன்பெரியமுடிபததிறு,தசாய்நீமய 
யூருமபுசமூன்றுமட்டாய்மியேயொண்டாமறையானுமாலுககூடி த் 

சேருமடியென்மேல்வைத்தாய்நீயே திருவையாறகலாசசெமபொர்சோதி, 

இருசசிற்றம்பலம 

  

ஆய வாறுமற் றவர்மனக சளிப்புறக கயிலை 

மேய சாதர்தர் துணையொடும் வீற்றிருக் தருளிச 

தூய சொண்டருஈ தொழுதெகிர் நிற்கவக கோலஞ் 

சேய தாககிஞார் திருவையா றமார்தமை இகழ (௩௮௨) 

யர் கோலமங களித்சகன் றிடவடிக் கொண்டர் 

மையல் கொண்டுள மூழ்க்இட வருச இிமற் றஙகுச் 

செய்ய வேணிய சருளிது வோவென ௪ தெளிக து 

வைய மழுய்ந்திடச் கண்டமை பாடவோ மகிழ்ந்து (௩௮௩) 

வேறு 

மாதாப் பிறைக்கண்ணி யானை மலையான் மகளொடு மென்னுங் 

கோதறு தண்டமிழ்ச சொல்லாத் குலவு இருப்பதி கஙகள் 

வேச முசல்வரை யாத்றில் விரவுஞ் சராசர மெலலாங 

சாசற் றணையொடுங் கூடக கண்டே னெனப்பாடி. கின்ரூர் (௩௮௪) 

  

திநவையாறு - பன - காந்தாரம் 

தருச்சிற்றம்பலம் 

மாதர்ப்பிறைச்சண்ணியானைமலையான்மகளொடும்பாடிப் 
போதொடுகீர்சமக்தே,சதிப்புகுவாசவர்பின் புகுவேன் 
யாஅஞ்சுவபெடாமலையாறடைக்கின்றபோது 
சாசன்மடப்பிடியோடுககளிறுவருவனகண்டேன் 

தண்டேனவாதிருப்பாதங்கண்டறியாதனகண்டேன்.



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ha 

வளர்மதிச்சண்ணியினானைவார்குழலாளொடும்பாடி.ச் 
சளவுபடாததோர்சாலங்காண் பான்கடைச்சணிக்கன்றேன் 
௮ளவுபடாதசோரன்போடையாறடைகன்றபோது 
இளமணகாகு சழுவியேறுவருவன கண்டேன் 

கண்டேனவர்திருப்பா தங்கண்டறியாசன கண்டேன். 

இருச்சிற் றம்பலம். 

  

சுண்டு சொழுது வணங்கிச் கண்ணுத லார்.தமைப் போற்றிச் 

கொண்ட திருத்தாண் டகஙகள் குறுர்சொகை நேரிசை யன்பின் 

மண்டு விருசசஙகள் பாடி வணஈ௩ூத் திருச்கொண்டு செய்தே 

அண்டர் பிரான்றிரு வையா றநமர்ச்தனர் நாவுச் கரசர் (௩௮௫) 

நீடிய வப்பதி கின்று கெய்த்தான மேமூத லாக் 

மாடுயா தானம பணிச் து மழபாடி யாரை வணபடுப் 

பாடிய செந்தமிழ் மாலை பகர்ந்து பணிசெய்து போற்றித் 

தேடிய மாலுச் கரியா திருப்பூம ages .இியைச் சேர்க்தார். (௩௮௬) 

சேர்க்து விருப்பொடும் புககுச் திருட மாளிகை முன்னாச 

சார்க் வலஙகொண டிறைஞ்சிச் சமபெரு மான்றிரு முன்பு 

கோர்த பரிவொகெ தாழ்க்து நிறை்தொழி யாவன்டு பொங்க 

வார்ரதகண் ணீர்மழை தூஙக வயர்வுறுர் தன்மைய சானா. (௩௮௭) 

இருப்பூந தரு௪.தி யமார்த செஞசடை பானையா வேற்றுப் 

பொருப்பூாக சருளாம் பிரானைப் பொய்ப்லி யைச்சண்டே னென்று 

விருப்புறு சாணட.க௪ தோடு மேவிய சாதல் விளைப்ப 

இருப்போக தஇிருவடிச &ீழ்கா மென்னுங குறு5சொகை பாடி. (௩௮௮) 

  

திருப்பூந்துநுததி - திநத்தாண்டகம், 
இருசற்றம்பலம் 

நில்லா தசீசடைமேனிற்பிச்கானை கினையாவென்னெஞ்சை கினைவித் 
தானைச், கலலாசனவெல்லாககற்பித்தானைச் சாணாசனவெல்லாங்காட்டினா 
tare, சொல்லாசனவெல்லாஞ்சொல்லியென்னைத தொடர்க்திங்கடியேனை 
யாளாக்கொண்டு, பொல்லாவென்ஜேய்தீர்த்ச புனிசன்றன்னைப்புண்ணி 
யனைப்பூர் தருக திகண்டேனானே 

மறு தசானைமலைகோததஙகெடுச்தான் றன்னை மணிமுடியோடிருபதுதோ 
ணெரியகசாலா, லிறுசசானையெழுகரம்பினிசைகேட்டானையெண்டிசைக் 
குஙகண்ணானானசிரமேலொன்றை, யறுதசானையமசர்களுக கமுதீந்தானை 
யாவர்க்குஈசாஙகொணா கஞ்சமுண்டு, பொறுதசானைப்புண்ணியனைப்புனி 
தன் றன்னைட்பொய்யிலியைப்பூர்தருததிகண்டேனானே. 

திருசிற்றம்பலம்



௫௧௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநப்பூந்துநத்தி - திநக்தறுந்தோகை, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சொடிகொள்செல்வவிழாககுணலையறாச் 
சடிசொள்பூம்பொழிற்கச்சியேகம்பனார் 
பொடி.கள்பூசியபூஈதுருத்திந்ககா 
அ௮டிகளசேவடிக£€ழ்காமிருப்பதே 

அடி. த்ததோள்வலிவாள ரக்கன் றனைப் 
பிடி த்சகைச்நெரிர்துற்றனசண்ணெலாம் 
பொடிசசவூன் றியபூர் துரு த்திகாகர்ப் 

படிச்கொள்சேவடிக$€ழ்காமிருப்பதே 

இிருசசிற்றம்பலம 

அ௮ங்குறை யுர்சன்மை வேண்டி காமடி போற்றுவ செனறு 

பொரு சமிழ்சசொல விருச்சம் போற்றிய பாடல் புரிஈது 

சீஙகிச இரு சசொணடு செய்வார் சமபிரா னாரருள பெற்றுத 

இ௫களு ஞாயிறு5 சோயுர் இருமட மாஙகொன்று செயதசார். (௩௮௯) 

  

+ ட ச் a 5 

த்நபபூந்துநந்தி - திருவிருத்தம். 
இருசசிறறம்பலம 

மாலினைமாலுறகினருன் மலேமகடன்னுடைய 
பாலனைபபானமதிகுடியைபபணபுணரராமதின்மேந் 
போலனைபபோவிடையேறியைப்பூகஅரு க இிமகிழு 
மாலனையாதஇபு. சராணனைகாமடிபோறறுவமச 

பைச்கையும்பாக்திவிழிககையுமபாமபுசடையிடையே 
வைசகையும்வானிழிசஙகையுமஙகைகடுககு றவே 

மொயகச்கையரககனையூனறினன்பூக தரு ச தியுறையு 
மிகசகலவேசவிதொதனைகசாமடிபோறதறுவ?த 

இிருசசிறறமபலம். 

  

பல்லகைச சாண்டசசஈ சோமெ பரவு: சணிசராண் டசமும் 

HVA VHIVAT சானச சடைவு இருசகாண டகமுஞ் 

செல்க இ காட்டிடப் போற்றும் இரயகக மாலையு முூள்ளிட் 

டெல்லை.பில பனமைத சொகையு மியமபின ரேசதியிருச்சார் (௩ ௬௦) 

வேறு 

பொனனிவலங௩ கொண்ட திருப் பூர்துருசஇி யிவரிருப்பக 

கனமனசது வல்லமணா சமைவாஇற் கட்டத் 

சென்னவன்கூ ஸிமிர்சசருளித் இருசீற்றி னொளிகண்டு 

மன்னியசாச சணபைககர் மறையவனார் acc, ‘amr cmp ft. (௩௯௬௧) 

சீக்சுமிழ்மாட் டிடைநின்று மெழுக்தருளிச செம்பொன்னி 

வாயநதவளக ௪ நகரட்டு வர்சணைகஈதார் வாசூனுக்கு



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

வேக்சரிருந் தமைகேட்டு விசைஈ்சவர்பாற் செல்வனெனப் 

பூர்துருச்தி வளம்பதியின் புதம்பணையில் வர சணைந்தார். 

சண்பைவருக் தமிழ்விரக செழுக்தருளச் தாங்கேட்டு 

மண்பரவும் பெருக£ர்ததி வாசசர் மனமகிழ்ந்து 

கணபெருகுங களிகொள்ளச் கண்டிறைஞ்சுக காதலினால் 

எண்பெருகும் விருப்பெய்த வெழுர்சருளி யெதிர்சென்றார் 

காழியர்கோன் வருமெல்லை சலந்தெய்தஇச் காதலித்தார் 

சூழுமிடைச் இடுநெருக்கிற் காணாமே தொழுதருளி 

வாழியவர் சமைததாஙகு மணிமுத்தின் சிவிகையினை ச் 

சாழுமுட லி. கொண்டு தாஙகுவன்யா னெனத்தரித்தார். 

வந்சொருவ ரறியாமே மறைந்தவடி வொடும்புகலி 

௮ந்தணனா பேறியெழு௩் தருளிவரு மணிமுத்தின் 

சர்தமணிச சிவிகையினைத சாஙகுவா ருடன்றாகடச் 

Fie sao புறவருவா தமையாருக் தெளிக்்திலரால். 

Agere முனிவாரர இருந்த திருப் பூர் துரு,ச.இச் 

கருகாக வெழுக்தருளி யெங்குற்றா ரப்பரென 

உருகாகின் அும்மடியே னும்மடிக டாக$வரும் 

பெருலா்வு வ௩ெ.ப்சப் பெற்றிங்குற் றேனென்றார். 

பிள்ளையா ரதுகேளாப் பெருகுவிரை வுடனிழிரசே 

யுள் எமிரு பசைப்பெய்தி யடையவர சனைவணங்க 

வள்ளலாா வா€ச ரவர்வணங்கா முன்வணஙக த் 

அள்ளாமான் மறிககரதசார் தொண்டரெலார் தொழுசதார்த்தார். 

கழுமலககோன் நிருகாவுக சரசருடன் கலக்தருளிச் 

செழுமதியர் சவழ்சோலைப் பூர்துரு.௪இத இருப்ப தியின் 

மழுவினொடு மானேநது திருககரததார் மலாத்தாள்கள் 

தொழுதுருகி யின்புற்றுத் த.திசெய்தக குடனிருகதார் 

வலலமணா தமைவாதில் வென்றதவும் வழுஇபாற் 
புல்லியகூ ணிமிரச்சதுவுர் சண்பொருக்தப் புனனாட்டில் 

எல்லையிலாச் இருநீறு வளர்க்சதவு மிருக்கவக்சோர் 

சொலலல௫௪ சேட்லெக்சார் தூயபுகழ் வார் 

பண்புடைய பாண்டிமா தேவியார் சம்பரிவு 

ஈண்புடைய குலச்சிறையார் பெருமையுஞா னததலைவர் 

எண்பெருச வுரைச்தருள வெல்லையில்£ர் வா£சர் 

மண்குலவு சமிழ்காடு காண்பதற்கு மனங்கொண்டார். 

௩௧௭ 

(௩௬௨) 

(௩௯௬௩) 

(௩௬௪) 

(௩௯௫) 

(௩௯௬) 

(௩௨௯௭) 

(௩௬௮) 

(௩௬௯) 

(௪௦௦) 
  

(௬௯௯) aig Burov - பாணடியனிடமிருாத,



௩௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பிரமபு7ச் திருமுனிவர் பெறுக்சொண்டை ஈன்னாட்டில் 

௮. ரனுறை.புர் தானங்க எணைந்டிறைஞ்சப் பாவெதற் 

குரனுடைய திருகாவுக் காசருரை செய்தருஎப் 

புசமெரித்தார் திருமகனார் பூச்து ரதி தொழுதகன்றார். (௪௦௧) 

ஆணடவர சஙகணா?€ ரருளபெறறப் பதிநின்றும் 

பாண்டிராட் டெழுச்சருளும் பான்மையராய்ச் சென்றிசைபோயச் 

சாண்டகைய தஇிருப்புகதூா பணிக2தத் திச கதாமதிய5 

தீண்டுகொடி மதின்மதுசைச் இருவால வாய்சேர்ந்தார் (௪௦௨) 

சென்றணேத மதரையினிற் நிதக்கியதநாற் சககததள் 

அன்றிருந்து சமிழாராய்ர் சருளிபவ சணர்கோயின் 

முன் மிலினை வலங்கொண்டு முன்னிறைஞ்சி யுள்புககு 

வனறனிமால விடையாரை வணவகிமகழ் வொடுகதிளைததார் (௪௦௩) 

எய்தியபே ரானக்ச வின்பத்தி னிடையழுரந்தி 

மொயகிசழுஞ் சடையானை முளைததானை யெனறெடுகதுச 

செய்தவச்தோர் தகாணடசசரசெக சமிழ்பாடிப் புறசகணைவார் 

சைதொழுது பணி:232கச௪திச இருவள்ள௫ களிசிறக சார (௪௦௪) 

  

திநவாலவாய - திநத்தா ஊடகம், 

இ.ரசசிறறமபலம 

முளைசசானையெலலாககு முன்னேசோன்றிமு திருஞ்சடை முடிமேன் 

மூ௫ழ்வெணடிஙகள், வளை சசானைவலலசுசாபுரஙகள்மூன ஐ ம்வரைரஏலையா 
வாசுமாகாணச்சோததுத், தளைசசானைசசுசெரசதாற்றுவளநீராத தூமு2த 

வெண்முறவலுமையோடாடி௫, இளை கசானைதசெனகூடற்திருவாலவாய்ச 
வெனடியேடிகதிசசபபெற்2றனா2ன 

தூர்சதனை சசோணமுடிபரதிறுச்சானறன்னை ச்சொன்னரம்பினின் 
னிசைகேட்டருளஎசெயதானைப், பா சதனைப்பணிசண்டுபரிஈதான் றன்னைப் 

பரிச சவாககுப்பாசபதமீந்தானறன்னை,யாத்சனையடியேனுசகன்பன் றன்னை 
யளவிலாப்பலலூழிசண்டுகின் ற, சரசதனைகதென் கூடத்றிருவாலவாய்ச்வெ 
னடியே௫ிததிசசப்பெற்2றனா?ன. 

இிருசசிற்றம்பலம் 

சா இகழும் பாண்டிமா தேவியார் திருமேனி 

சேரவரு ரடையசனாற் கூனிமிரகக சென்னவளார் 

பார்பரவு .. குலசசிறையார் வாசசோ தமைப்பணிவுற் 

ரா ரசலாக காசன்மிக வடிபோற்ற வங்கருக்தார். (௪௦௫) 

திருவால வாயமர்க்ச செஞ்சுடரைச் செழும்பொருணூ 

தருவானை நேரிசையுக் சாண்டகமு மு.சலான 
  a cee en eR 

(era) Noy sam yenar - ஞானசமபந்த வளளலா, உரன உடைய - 
மெய்குஞானமுடைய,



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். 

பெருலாய்மைத் தமிழ்பாடிப் பேணுஇருப் பணிசெய்து 

மருவார்முப் புரமெரிச்சார் பூபணசுதசை வர்சடைந்தார். 

கொடிமாட நிலவுதருப் பூவணததுக கோயிலினு 

ணெடியானுச் கறிவரியா£ மேர்தோனறக் கணடிழறைஞ்சி 

வடிவேறு இரிசூலத தானாடகச சால வழுததிப்போய்ப் 

பொடி.நீடு திருமேனிப் புனிதர்பதி பிறபணிவார 

  

திநபபூவணம் - தீநத்தாண்டகம், 

இருச்சிற்றமபலம, 

ங்க்ங 

(௪௦௬) 

(௪௦௪) 

வடிவேறு திரிகுலக்தோன்றுச்சோன்றும்வளாசடைமேலி ari Sus sacar 

றர்சோன் றக, கடியேறுகமழ்கொன்றைககண்ணி௰தான் இுலகா.இில்வெண் 
குழைதோடுசலர்துசோனறு, மிடியேறுகளிற்றுரிவைப்போரவைதோன்று 

மெழிறிகமுகதிருமுடியு.லஙகசசோனறும,பொடிமியறு திருமேனியொலிச் 
அதசோன்றுமபொழிறிகழுமபூவணதசெமபுனிசனாககே 

ஆசொருவருள்குவாருள்ளத்துள் ளேயவ்வுருவாய்கிற்கின் றவருளுக்ே தான் 
றும், வாருருவப்பூண்முலைசன்மஙகை சனனைமகிழ்்சொருபாலவைததகக்த 
வடிவுசோனறு, நீருருவச்சடலிலஙகையரககர்கோனைகெறுநெறெனவடாத் 
இட்டகிலையுசோன்்றும,போருருவசகூற்றுதைசசபொற்புகதோன்றும்பொ 
ழிறிகழும்பூஙணததெம்புனிசனூக ௧ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தென்னில௫கை யிராவணன்றன் சிரமிரைர் து்துணிச்ச 

மன்னவனா மி ராமனுககு வரும்பெரும்பா சக் ரகமும் 

பிஞ்ஞ்சசைஈ சொழுவசற்கு நினைக் து?பாயப் பெருமகழ்சச 

அன்னிமனய கரைஈதுருகத தொழுசெழுுதார் சொல்லரசர். 

சேவர்தொழுக சனிமுதலைச திருவிரா மோசுரதது 

மேவியசங கரனையெதா கின்றுவிருப புறமொழியாத் 

பாவுதிரு நேரிசைசகண முசலான சமபிழ்பாடி. 

சாவ. ரசா திரு. சசொண்டு ஈலம்பெருசச செய்தமர்க்தார் 

  

திநுிராமேச்சுரம் - தீநநேரிரை, 
இருசசிறறம்பலம 

பாசமுஙகழிச்சககலலாவரசகரைப்படுசதுததக்க 
வாசமிககலர்கள்கொண்டுமதியினான மாலசெய்கோமி 
னேசமிககனபினாமீலகினைமினீரகின வுகாளுக 
சேசமிககானிருந்ததிருவிராமேசசுர2ம 

வரைசளொக்மிசயுயாக் தமணிமுடியரககர்கொோனை 

விரையமுற்றறவொடுககமீணடுமாலசெய்தகோயி 
றிரைகணமுசதாலவணக்குககிருலிசாமமசசரததை 
உரைகள்பசதகாலுரைப்பாருளகுவாரசனபினாலே 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(௪௦௮) 

(௪௦௯)



௩2௨௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அ௮ங்குறைந௫ கண்ணுதலா ரருள்குடி யசன்றுபோய்ப் 

பொக்குதமிழ்த் திருநாட்டுப் புறம்பணைகுழ் நெல்வேலி 

செஙகணவிடை யார்மன்னுச் திருக்சானப் பேர்முதலா 

எங்குகிகழ் தானங்க ளெல்லாம்புச் இறைஞ்சுவார் (௪௧௦) 

சொழுதுபல வசையாலுஞ் சொற்றொடைவண் டமிழ்பாடி. 

வழுவிறிருப் பணிசெய்து மனஙகூவுற் றெப்பொழுது 

மொழுகியகண் பொழிபுனலு மோவா௫ சிவன்றாளகள் 

தழூவியசிர் சையிலுணர்வுச் தங்யெநீர் மையிற்சறித்தார் (௪௧௪௧) 

தேம்பொழில்குழ் செர்சமிழ்காட் டினிலெககுஞ் சென் றிறைஞ்ப் 

பாம்பணியார் சமைப்பணிவரா பொன்னிரா டதுவணைந்து 

வாம்புனல்குழ் வளரகர்கள் பின்னும்போய் வணஙதியே 

பூம்புகலூர் வந்தடைக்சா பொய்ப்பாசம் போக்குவார். (௪௧௨) 

பொய்கைகும் பூம்புகலூர்ப் புனிதர்மலர்ச் தாள்வணங்க 

கையுமனப் பரிவோடு நாடோறும் தஇிருழுன்றிற் 

கைகலநத இரு ச்சொண்டு செயதுபெருக காதலுடன் 

வைகுகா ளெண்ணிறந்த வணடமிழ்மா லைசண்மொழிவார். (௪௧௩) 

நின்றதிருச் சாண்டகமு நீடுதனிச சாணடகமு 

மன்றுறைவார் லாழ்பஇிகள வழுச; ர: தாணடகமுங் 

கொனறைமலாச சடையார்பாற குறைஈதடி நேரிசையுக் 

் துனறு சனி கேரிசையு முகலான தொசெ.தரைச்சரா (௪௧௪) 

ஆருயிரின் இிருவிரு5தச தசபுசா ணததடைவு 

பா£பரவும பாவகா சப்பதிகம் பன்முறைபும 

நேர்படகின் றஐறைகூவுக் திருப்பதிக முதறபிறவும் 
பேசருளின் கடலளிககும் பெருமானைப் பாடினா (௪௧௫) 

௮ச்கிலைமை தணிலாண்ட வரசுபணி செயயவலா 
ஈனனிலைமை காட்வொர் ஈம்பாதிரு மணிழமுன் றில் 
சனனிலவரு முழவார ழைஈசவிடஈ தானெங்கும் 
பொன்னினொடு நவமணிகள் பொலிக திலக வருள்செய்தார் (௪௧௬) 

செமபொன்9 கவமணியுஞ் சேண்விளங்க வா எக வையு 
மும்பாபிரான நிருமுன்றி லுருள்பருகசை wi ess 
எம்பெருமான் வா£ச ரூழவாரத இனி2லக்இ 
வம்பலாமென் பூஙகமல வாவியினிம் புசவெறிக்தரா (௪௧௪) 
புல்லோடுங சல்லோடும் பொன்னோடு மணியோடுஞ் 
டசால்லொடும் வேறுபா டிலாகிலைமை அணிர் திருக்ச



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௨௯ 

கல்லோர்மூன் நிருப்புகலூர் சாயகனார் திருவருளால் 

வில்லோடு நஏதன்மடவார் விசும்பூடு வர்திழிக்தார். (௪௧௮) 

வானகமின் னுச்கொடிகள் வந்திழிர்சா லெனவந்து 

தானஙிறை சுருதிகளிற் றகுமலஙகா சச்தன்மை 

சானவமு சம்பரப்புங் கனிவாயி லொளிபரப்பப் 

பானனெடுக சண்கள்வெளி பரப்பியிசை பாவொர் (௪௧௯) 

கற்பகப்பூர் தளிரடிபோக காமருசா ரிகைசெய்ய 
உற்பலமென் முகிழ்விசல்வட் டணையோடு௩ கைபெயரப் 

பொற்புறுமக் கையின்வழி பொருசயற்கண் புடைபெயச 

அற்புதப்பொற் கொடி நுடங்கி யாடுவபோ லாடினார். (௪௨௦) 

ஆடுவார் பாடவா ரலர்மாரி மேற்பொழிவார் 

கூடவொர் போன றணைவார் குழலவிழ விடைடங்க 

ஓடுவா£ மாரயே ஞரடன்மீள்வ ரொளிபெருக 

நீவொர் துலசைய நிற்பாரு மாயினார். (௪௨௧) 

இத்தன்மை யரம்பையர்க ளெவ்விசமுஞ் செயல்புரிய 

அ௮.த்தனார் இருவடிக€ழ் நினைலகலா வன்புருகு 

மெய்சுதன்மை யுணர்வுடைய விழுத்தவச்அு மேலோ தஞ் 

.ததஙிலை திரியாது செய்பணிபின் நலைகின்றார். (௪௨௨) 

இம்மாயப் பவததகொடக்சா மிருவினைக டமைகோக்குி 

உம்மாலிங சென்னகுறை யுடையேன்யான் றிருலாரூர் 

அம்மானுக் காளானே னலையேன்மி னீரென்று 

பொய்ம்மாயப் பெருங்கடஓு ளெனுந்திருத்தாண் டகம்புசன்றார் (௪௨௩) 

மாதரவர் மருஙகணைய வர்தெய்தி மதனவசக் 

காதலவர் புரிர்தொழுகுங் கைதவங்கள் செய் திடவும் 

பேதமிலா வோருணர்விற் பெரியவரைப் பெயாவிக்க 

யாதுமொரு செயலில்லா மையிலிறைஞ்சி யெதிரசன்றார் (௪௨௪) 

இகநிலைமை யுலகேழு மெய்தவறிர் தஇியல்பேச,ச 

மன்னியவன் பு௮பத்தி வடிவான வாூசர் 

மின்னிலவுஞ் சடையார்தம் மெய்யருடா னெய்தவரும் 

௮ச்நிலேைமை யணித்தாகச் சலராளங கமர்க் இருந்தார். (௪௨௫) 

மன்னியவக் தக்கரண மருவுதலைப் பாட்டினாற் 

றன்னுடைய சாணான தமியேனைப் புகலூரன் 

என்னையினிச் சேவடி.க்£ ழிருச்திடுமென் நெழுகன்ற 

மூன்னுணர்வின் முயற்சியினாற் நிருவிருத்சம் பலமொழிக்சார். (௪௨௬) 
  

(௪௧௯) பானல - நீலோறபல மலாபோலும, (௪௨௰) உறபலம - செஙகழும்£, 
(௪௨௪) சைசவக்கள் - வஞ்சனைகள்,



௩௨௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மண்முதலா முலகேச்த மன்னுதிருச் தாண்டகத்தைப் 

புண்ணியா வுன்னடிச்கே போதுன்றே னெனப்புசகன்று 

நண்ணரிய சிவானந்த ஞானவடி லேயாகி 
௮ண்ணலாா சேவடிச்£ ழாண்டவச செய்தினார். (௪௨௭) 

திநப்புகலூர் - திநத்தாண்டகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

எண்ணுசகேனென்சொல்லியெண்ணுசேனோவெம்பெருமான் நிருவடி 
யேயெண்ணினல்லாற், கண்ணிலேன்மற்மறார்களைக்கணிலலேன் கழலடியே 
கைதொழுதகாணினல்லா,லொண்ணுளேயொன்பதுவாசலவைச்சாயொகக 
வடைக்கும்போ துணசமாட்டேன், புண்ணியா வுன்னடிக்கே போதன் 
றேன்பூம்புகலூர்மேவியபுண்ணியனே, 

ஒருவரையுமல்லாதுணராஅள்ளமுணர்ச்சிச்தசமொற்ற த் துள்ளேகின்ற 
இருவசையமூவரையுமென்மேலேவியில்லாததரவறு தசாயககிலலேனேலக் 
கருவரைசூழ்கானலிலஙகைவேக்தன் கடுக்கோமீதோடாமைககாலாற்செற்ற 
பொருவசையாயுன்னடிக்கேபோதூன்றேன்பூம்புக வாமே விபபுணணியனே. 

இருசசிற்றம்பலம். 
வைகயான 

வானவர்கண் மலர்மாரி மண்ணிறைய விண்ணுலகன் 

மேனிறைந்த வைக் துபே ரியவொலியும் விரிஞ்சன்முசல் 

யோனிகளா யினவெல்லா முண்ணிறைக்த பெருமகிழ்சசி 

தானிறைக்த சததிசையிற் சசயமாச் இருகாளில (௪௨௮) 

அடியனே னாதரவா லாண்டவர சின்சரிதப் 

படியையா னறிந்தபடி. பகர்நீதேனப் பரமுனிவன் 

சடி.மலாமென் சேவடிகள் கைதொழு குலச்சிறையார் 

மூடிவில்புகழ்த திருகசொண்டின் முயற்சியினை மொழிசன்றேன். (௪௨௯) 

திநநாவுக்கரசுசுவாமிகளபுசாண முற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௧௬௯௬௯ 

அடுடம்வி்டு ௮ 

திருவிஎங்குக் திருமுனைப்பாடி. நாட்டிலே, திருவாய்மூரிலே, வேளா 
எர்மசபிலே, கு௮ுசசையர் குடியிலே விருக்களிப்பதினும, சுற்றஙகளைத 
தாஙகுவதினுஞ் சிறப்பினையுடைய புகழனார் என்பவா ஒருவர் இருக்தார் 
அவர் மனைவியின் பெயர் மாதினியார். ௮லாகஈரக்குச் இலகவதியார் என் 
னுஞு சிவமாது புத்திரியாகப் பிறர் ச பின்னா, பிறையணிஈக இறைவனரு 
ளால் மருணீக$யார் என்பவர் திருவவசாரஞ் செய்தார். புகழனார் அவரை 
அ௮னபுடன் வளர்த்து உரியபருவச்திலே சலைபயிலும்படி செய்தார். ம 

ணிச்சியார் சகல கலைகளையங் கற்றுணர்ந்து இளமபிறை போல வளர்ந்து 
வசார். திலகவதியாருககுப் பன்னிரண்டு வயதாக, வேளாள வருணச்தவ 

௫ம், அரசனிடம் சேனாதிபதியாய் இருப்பவரும் ஆூயகலிப்பசை நாயனார்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௨௩ 

என்பவர் திலகவதஇியாரசை மணம்புரிய விரும்பிச் சல பெறியோர்களைப் 
பெண் கேட்கும்படி புகழனாரிடம் அனுப்பினார் அவர்கள் புகழனாரிடம் 
வந்து கலிப்பகையார் ஈருச்சைசசெரிவிக்க, அவரும் இசைந்தனர். அம்மு 
தியோர்கள் சென்றுபுகழனார் இசைர்சமையைச் வெபத்தியில் முதிர்ந்த சலி 
ட்பசையாருச்குச் தெரிவித்தார்கள். ௮வர் தஇிருமணத தச்சு முன் ௮ரசன் 
௮ணைப்படி வடசேசஞசென்று பகையசசர்களோடு யுத்தஞ்செய்து கொண் 

RHETT அ௮ச்சாலததில் புண்ணியசாகிய புகழனார் சிவபதம் அ௮டைக்தார். 
௮வர் மனைவியாகிய மாதினியார் விதிப்படி உடன்கட்டை ஏறினார் இலகவ 
இயாரும், மருணீச்யொரும் பெரிதும் துக௫த்து, சுற்றத்தவர்கள் தேற்றத் 
தயரொழிர்து, சவெனமிசேர்ந்த பிதாமாதாக்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய 
சடன்களைச செய்அ முடித்தார்கள். 

வேழ்றரசர்களோடு போர்புரிர் துகொண்டிருஈ்ச கலிப்பசையார் யுத்த 
களத்திலே பூச உடம்பை விடுத்துப் புகழுடம்பைப் பெற்றுச் சொண்டார் 
௮தைச் திலகவதியார் கேள்விப்பட்டதும் இறக்கத் துணிய, மருணீக்சியார் 
௮ம்மையாரை வணஙடு “: நமது சந்தை தாயர்கள் சவலோகமடைந்த பின் 
உம்மையே அவர்களாகச் கருதியிருகசன்றேன் என்னைத்சனியாச விடுத த 
இறப்பீராயின் உமக்கு முன்னமே என் உயிரைப் போக்டிச்கொள்வேன் 
என்றார் கருணையிற் சறக்த பெருமாட்டியார் தமபியார் உலகில் வாழவேண் 
டும் என்னும் பே.ரவாவால் உயிர்தாங்கி, விவாகமில்லாமல், இல்லத் திலே தவம் 

புரிர்துசகொண்டிருக்தார் மருணீக்கயொர் தண்ணீர்ப் பந்தர் அமைத்சல்முத 
லிய தருமவழிகளில் திரவியககளைச் செலவழித்து, உலக இன்பத்தைவெறு 
ச்.ஐு, எல்லாச சமயக்களினுஞ் சிறக்ச சமயம் இதுதான் என்று உணரும் 
பேசறிலைச் வவெபிரான் திருவருள் செய்யாமையால், பாடலிபுத்திரம் என் 
னும் பதிக்குப்போய், சமணர்களது பள்ளியடைநத, அவர்கள் தர்ப்போ 
சனையால் சமண சமயச்சைச் சைச்சொண்டு, ௮ச்சமய நூலுண்மைகளைச் 
௧கரசலா மலகம்போலுணர்க்தார். gar அண்ணறிவையும், கல்வியாற்றலை 
யுஙகண்ட அமணர்கள் அவருக்குச் தருமசேனர் என்னும் பெயரைச்கொடு 
த்து, அவரைச் குருவாகப் பூசித்து வந்தார்கள், தருமசேனர் சித்தநிலையறி 
யாத புச்தாகளை வாதத்தில் வென்று, ௮மண சமயத்தை வளர்த்துச்சொண் 
டிருஈதா 

இலகவதியார் சிவபத்தியிற் பெரும்பற்றுடையவராய்ச் திருவதிகை வீரட் 
டானம் என்னும் திருப்பதியையடைந்து, புரமெரித்த புண்ணிய மூர்த்திச் 
குச் இருச்சொண்டு செய்துவந்தார். வருகாளில் ஒருகாள் தம்பியாரை கினை 
ந்து பெரிதுக்துச்சுச்து, ௮திசைவீரட்டானேசுரரைவணம்ூ பெருமானே! 
தேவரீர் என்னை அடிமையாக்கி ஆன்டருளுபவர் என்பது உண்மையாயின், 
சமணப் படுகுழியில் வீழ்ச் துள்ள என் தம்பியை ௮.இதினின்றும் எடுச்தாளல் 
வேண்டும்! என்று பன்முறை விண்ணப்பித்தார். சிவபெருமான் ௮ம்மை 
யார் சொப்பன ச்திலே சோன்றி ' உன் மனச் சவலையை ஒழி); உன் சம்பி 
முன்சன்ம,த்திலே முனியாகி நம்மையடையத்தவஞ்செய்தான்;அ௮.த்தவத்தில் 

சிறிது வழுவினமையால் சமணஞனாயினான்; அவனைச் சூலைசோயால் வருத்தி 
ஆண்டருளுவோம்” என்று அருளிச்செய்தார். எல்லாம் வல்ல அவ்விறை 

வனருளாலே தருமசேனர் வயற்றிலே ஆலகால விஷத்தினுங்கொடிய சூலை 
சோயுண்டாடுச் குடலை முடுக்கிய. அவர்வருந்தி அமணர்பாழியறையில் 
வீழ்ச் து, தமக்குச் கைவந்த சமணசமய மர்.திரங்களாற்றடுச் தம், நோய் ஒழி 
யாமல் மென்மேலும் மூடுகியெழுந்து குடைந்தது. சருமசேனர் பாம்பின் 
விஷம் த$லைகொண்டாற் போல மயங்கி ஈவையற்ரறார். சமணர்கள் ஒருங்கு



௩௨௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சேர்ந்து குண்டி கைரீரை மக்திரித்துச் குடிப்பிச்சார்கள்; மயிற்பீலிகொண்டு 
சாலளவா சடவினாகள். சூலைநோய் சணியாஅ முன்னிலும் அதிசப்பட்டு 
முனிவரை வருததியஅ. ௮தசைக்சண்ட குண்டர்கள் * இவ்வெசகோயைப் 
போனற தர் கோயையிதுகாறும் சண்டிலேம்; இதற்கு யாம என்செய்கோம்) 
இ.தகம்மாலபோகக ௮ரிதூ என்றுசொல்லிச் கைவிட்டார்கள். தருமசேனர் 
SOS தமசசையாசை நினைக, சம்முடைய சமாசாசசதை அவருககுத் 
தெரிவிககப் பாகுகனை அனுப்பினார் ௮வன் ௮திகையடைந்து அருந்தவச் 
கொழுக்தாகிய இலகவதி யமமையாசை ஈர்சனவனகத்தருகே கண்டு இறை 
௫ * உமகஇிளைய௨ர் ஏவலினால் வர்தேன் '” என்றான். ௮ம்மையார் ga) 
ருக்கு ஏதாயினும் ச௩குளவோ ?' என்ன; பாகுசன் * அம்; அவரைச சூலை 
கோய் வருச்துகின்றத ; அதை ஒழிககுர் திறம ௮மணர்களுகதில்லை; ௮௪ 
சமாசாரதகதை உமக்குச் செரிவிதப் பிழைக்கும் apes _Os கொண்டு 

இரவிலே இருமடிம்படி. என்னை அனுப்பினார் ?' என்றான் ௮சற்கு ௮ம்மை 
யார் * மாபாவிசகளாகிய சமணர்கள பள்ளிக்கு நான்வாரேன் ; என்சகோதர 
GIS Bogs உமை'' என்று சொன்னா அசைககேட்ட பாகுகன் இரும்பித் 
சருமசேனரிடஞ் சென்று, அம்மையா சொற்றதைச்சொற்றான் நோயால் 
வருந்துர் தருமசேனர் * ௮நதோ; என்செய்கேன் ? என்று மனஞ்சோர்க்து 
பினனா 'புன் சமயத்தில் ஒழியா இவ்வெர்கோயொழிய,ச் திலகவதியார் இரு 
வடியை யடைவேன்' என்றுகருதி, சமணவேடஙகளை கக, வஸ திரமணிர்த 
தமக்குச் கைதருவார் லெரைப்பற்றிககொண்டு, சூலைகோய் மாத்திரம் தம் 
மைத் தொடர்கதுவச, இருவஇிகை அடைந்து, இலகவதியார் திருமடத்திற் 
குப்போய் ௮அவரைப்பணிந்து *4 நஙகுலஞ் செய்த ஈற்றவப்பயனே ! அடி 
யேன் சூலைகோயால் பெரிதும் வருக்கிப் பொறுச்ச முடியாமல் இங்குவச் 

சேன்; இனிம௰ய௩கா௫ உய்ச்து கரை ஏறும்வழியை யுணர்ததியருளும்” என் 
ரர் ௮மமையாரா அவரைப் பார்தது, சடஙகருணைப் பெருஙகடலாகிய சவ 

பிரான் இருவருளை நினது கைதொழுது '( பரசமயப் படுகுழியில் அறி 
யான வீழ்ஈது வருநதும் தம்பியாரே ! எழுந்திரும் ”? என்று இயம்பினார் 
அம்மொழி கேட்ட மருணீக்கியார் குலைகோயுடன் நடுயகி எழுத தமச்கை 
யாரைத தொழுதார் அருக்தல அரசியார் “இது சஙகரனார் இருவரு ளாகும்; 
சஙகழலடைஈக மெய்யடியவாகளது பற்றையறுத்து அலாகளை ஆளும் அப் 
பரஞ்சோதிசசே திருகதொணடு செய்யும் ?' என்று கட்டளையிட, அதைச் 
சிரமேற்றாகச அவசை இறைஞ்கினார். தபோதனியார் எம்பெருவாழ்விற்குச் 
இருவஞ்செழுசசை ஓ.இித் திருநீற்றை கொடுசதாா மருணீக்கியார் அப் 
பூதியை விதிப்படிவாகடு ௮ணிந்துகொண்டார். சைவச்திலகவதியார் திருப் 
பள்ளி எழுச்சியிலே, இருவலகுஈ திருமெழுககுத் திருதசதோண்டியும் தாங் 

இசகொண்டு அதிகைப்பெருமான் திருவாலயததககுத சம்பியாசை யழைத 
துக்கொண்டு சென்றார் ௮மண்பொய்யை யுலருககுணாத்திய மருணிக்கி 
யார, வீரட்டானேசுரா திருக்சோயிலைச்தொழுது வலம்வா து, திருமுன் விழு 
ந்து எழுந்து நின்னா. spare சிவராசன் திருவருளால் அவருக்குச் தமி 
ழ்ப்பாமாலைகள் சாசதும் ஞானவுணர்ச்சி உண்டாயது) உண்டாக தசம்மை 
வருசம் சூலைநோய் ஒழியவும், உலகமுய்யவும் * கூற்றாயினவாறு விலக்க 
இலீ£ ?? என்னுங் கோதிலாச் இருவருட்பதிகத்ை ஒதியருளினார். உடனே 
சூலை நோய் ஒழிந்தது செய்வத இருவருள் கைவரப்பெற்ற ௮டி.யவர்பெரு 
மான் அன்புருலாய் நின்று விழுச். ஐ புரண்டு * சமணப்படுகுழியில் விழுக்லு 
வருந்திய யான் சிவபிரான் இருவடியையடைந்து பேரின்ப வாழ்வைப் 
பெறச் செய்தசூலைகோய்க்கு என்ன கைம்மாறுசெய்வேன்? என்று சொழு 
தார். அப்பொழுது ௮ம்பிகைபாகன் இருவருளால் :: மொழிச்குமொழிதித்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௨௫ 

இக்கும் தேவாரப்பதிகச்சை நீ பாடியபடியால் உனக்கு நாவுக்காசு என் 
னும் ௮ருமைத இருகசாமமே ஏழுலகங்களினும் வழங்குக ?? என்று யாவரும் 
வியச்குமபடி ஒரு அசரீரி அகாயத்தில் எழுக்ச௮. அதுகேட்ட அருளரசர் 
“* சமண சமயததிலுழன்ற திவினை வயப்பட்டிருக்த அடியேனுக்கும் பெரு 
வாழ்வு கஇடைசத்சசே ?” என்று ஆனக்கித்து, ௮த்தன்மையனாய இராவண 
னுககுச் கருணைசெயச௫ திருவருட்டி றதஇின் மெய்மையை யுணர்ந்து ஐப் 
பதனையே மேற்கொண்டு மெய்யுற வணங்கினா இருவதிகையிலுள்ள இவெ 
கேயர்கள் **இருகாவுககரசுசுவாமிகள் பொய்ச்சமயமாகிய சமணசமயம அழி 
யத் திருவருள் பெற்றமையால் உலகம் உய்த்தது உய்ச்தது ?” என்று அன 
நதவாரிதியிர் ரோயராதார்கள் வாக௫ன்மன்னர், மனம்வாக்குகாயத் கொணடு 
களைச செய்யவேண்டும என்னும் பேரவாதம்மைப் Yas gba sore, Ra 
இன்னஙகளை த்தாஙகி, தியானமறாவுணர்வும், ஈறின்றி எழும் திருவாசகமும், 
உழவாசத்திரு த சொண்டும் உடையவரானார். செவபுண்ணியமே ஒருருக் 

கொண்டுவந்தா லெனவிளஙகுக் திலகவதியார் ** எம்மை ஒருபொருளாக 
மதித்து ஆண்டருளிய சிவபிரான் கருணைததிறச்தைப் பெற்றவர் யார்?” 
என்று மகிழ்ந்து ௮ப்பிரானை வணங்இஞார். 

பாடலி புத்திரச்திலுள்ள சமணர்கள் இரத சமாசாரததசைச் கேள்வி 
யற்று மனம் பொரு தவர்களாய் “4 தழமுமசேனசை வருத்திய சூலைகோயைத் 
திர்ச்ச ஈம்மால் முடியாமையால், அவர்இிருவ இிசைககுப்போய் முன்போலச் 
சைவராய், அ௮வ்வெர்கோய் நீங்கப்பெற்.று உய்ந்தார் இனிஈமதசமயம் WSs 
தீத அழிர்சது'' என்றுமயஙகி தரிட த்தில் ஒருககுசேர்க்தார்கள். இவவாறாக 
மருண்டு கூடியசமணர்கள் அரசோ தருமசேனர் சைவராயதை பல்லல.ரா 
ஜன் அறிவானாகில், அவனும்சைவனாக ஈமதுசமயவிருசதியைச் தவிர்ப்பான்? 
என்று மனஙகலங்கி லோடி, ஒரு உபாயத்தைச் தெரிந்து ௫ அரசன் 
இதைக் கேள்விப்படுமுன்னே நாமே சென்று ௮அவனிடம்போய் முறையிடு 
வோம்' என்றுஎழுந்து வாடியமுகத்தினர்சளாய், ௮சமனைவாயிலையடைக 2, 
தங்கள் வரவை அரசனுக்குக் செறிவிச்கும்படி வாயில் சாப்போர்களிடம் 
சொன்னூாகள் அவர்கள் அடிகண்மார் வரலை அரசனுக்குத் தெரிவித் த, 
௮ வனாணையின் மேல பாவிகளை அரமனைக்குள்ளே விடுத்தார்கள். கருமலை 
போன்ற சமண முனிவர்கள் மன்னவனைக்கண்டு * அரசர் பெருமானே ! 
தருமசேனர், சைவசமயகெறியில் நிற்கும் தமது தமச்சையாசாயெ திலகவதி 
மாரைப்போலத தாமும் ஆச விரும்பித் தமக்குச் சூலைகோயற்றதாகக 
காட்டி, ௮க்கோய ஈம்மால் தீரவில்லை என்று திருவதிசைசேர்ர். து சைவராகி 
நமது சமயததையும், தெய்வத்தையும் நிர்இக்கன்ளுர்? என்றார்கள். அது 
கேட்ட பல்லவன் வெகுண்டு ! இதற்கு என்செய்வது ? என்ன, குண்டர்கள் 
‘sug நெறியை யழித்ச ௮ச்சருமசேனசைச் துன்பு.ற,தசவேண்டும் ? என் 
ரூர்கள். உடனே பாவி மன்னன் மர்.திரிகளை கோக்க * இவர்கள் சொன்ன 
தஇியோனைப் பிடி.ச்.துக் சொண்டு வாருஙகள் ' என்று கட்டளையிட்டான். 

அமைச்சர்கள் ௮ரசனாணைப்படி திருவதிகை௮டைந்து திருகாவுக்கரசு 
சுவாமிகளைச் கண்டு ௪ உம்மை அழைத்துவரும்படி. ௮ரசன் எங்களை அனுப்பி 
னான்) வாரும்” என்றார்கள். சுவாமிகள் * காமார்க்குங் குடியல்லோம் * 
என்னுந் திரு ச்சாண்டகச்தைச் இருவாய்மலர்க்தருளி நாம் வரக்கடவே 
மல்லோம் : என்றார். அதைக்கேட்ட ௮மைச்சர்கள் ௮ச௪7து திருவடிகளை 
வணங் வேண்ட நாயளார் * எனக்குவரும் வினைகளுச்கெல்லாம் எம்பெரு 
மானுளன் ? என்று நகினைர்து, மர்திரிகிளோடு பல்லவன் சபை சேர்ந்தார் 
௮வரைக்சகண்டு அஞ்ஞான ௮. சன் அழுச்சாறுடைய ௮டிசண்மார்களை



௩௨௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கோக *இவனைஎன் செய்வது; சொல்லும்” என்ன, கொல்லாவிரசங்கொண் 
டு௩கொடுமைசெய்யும்சமணர்கள் 4 இவனைரீற்றறையிலிடவேண்டும்” என்றார் 
சள. உடனே உணர்விலாப் பல்லவன் அருகருர்ச ஏவலாளர்களை நோக்கி 
இவனை அடி.கண்மார் சொல்லியபடி. நீற்றறைபிலிடுஙகள் ? என்று ஆஞ்ஞா 

பிசசான். அவர்கள் அப்படியே எம்பெருவாழ்வை நீற்றறையிலிட்செ கத 
வை, சாளிட்டார்கள் தஇருகாவுச்சரசு சுவாமிகள் சாண்டவமூர்த தியின் 
சாள்நிழலைச் தலைககொணடு ஈசனடியார்களுக்கு ஈண்டுவரும் தயருளவோ? 
என்று ௮ல்வீசனையே நினைந்து ( மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் ? என் 
னும் இருக்குறந்தொசையை ஆருளிச்செய்து ஆஙகு இனி வீற்றிருந்தார். 
அந்ரீற்றறை இளவேனிலும், சென்றற்சாற்றும, கழுநீர்த்தடமும், வெண் 
ணிலவும், யாழொலியும்போலக குளிர்க்சத. ஏழுகாள் கழிர்தபின்னர் ௮7 
சன் ஆணைகா௩கி அமணககொடியவர்கள் நீற்றறைக் கதவைச் இறக்தார்கள். 
௮௩சே அருளாளசாஇிய நாவசசர் ஒரு தன்பமுமின்றி விளஙகிகச்கொண்டி 
ருச்சார். அசைககணட தீயர்கள் ௮ச்சரியமடைரநத, ௮சசனிடஞ்சென்று 
 சருமசேனர் ஈமது சமயமச்இரங்களை யணர்ர்தவராகலான், ௮,சனால் பிழை 

gann? என்றாகள் அ௮க்கொடுகசோலரசன் * இனி இவனுசகென்செய் 
ag’ என்ன, நினறுண்ணும் நீசாகள் 4 இவனுக்கு நஞ்சூட்டவேண்டும் 7 
என்றார்கள் அரசன் ஏவலாளர்களுக்குக சட்டளையிட அவாகள் அப்படியே 
செய்தார்கள் அர்கஞ்சை அருளாளர் * காதன் அடியவர்களுக்கு கஞ்சம் 
௮மூதாம்? என்று உட்கொண்டு இல்லாமல் உயிர்பெற்றிருந்தார். சம 
ணாகள் உற்றுநோக்கி (இவனுககரு விடமும் அ௮முசமாயிற்று; இவன்பிழைத் 
இருப்பானாயின் ஈமக்குதசீஙகுவிளையம£ என்று அஞ்சு, ௮சசன் பாந்சென்ந 
 நரசையுணடும் நமது சமய மந்திர வலியால் பிழைத்தான் ) அவன் 

உயிரோடிருப்பாளாயின எமது உயிரும், உமத அரசாட்சியும் அழியும் ? 
எனராகள அ௮மமொழிகேட்ட அறிவிலா அரசன் * இனி அவனை மாய்ப் 
பதற்கு செய்யவேணடிய உபாயம்யாது ? என்றுகேட்ச ;) கருணை என் 
பது சிறிதம/லலாக கரியவாகள் 4 உமது யானையை விடுது அவனைக 

கொலு விசசலே மூறை” என்ளூர்கள் அங்ஙனே அரசன் யானை 
யைச் சுவாம/களுக கெதிரே விடுவிச்சான் கோபங கொண்டு வரும் 
சொலைக களிற்றைச்கணட காயனார் சிறிதும் அஞ்சாத, சிவன் கழலைச இந் 
இகத * சணணவெண் சந்சனச் சாக்தம் ' என்னு திருப்பதிககச்தை எடுச் 
௮, ஒவவொரு தஇிருப்பாட்டின் இறு இயினும் அஞ்சுவது யாதொன்றுமில் லை 
அஞ்சவருவ தமிலலை ' என்று ஓஇயருளினார் வடவைபோல $£றி எதிர்த்ச 
வேழம உலகுயய அவதாசஞ் செயத உண்மை காயனாசை வலம்வக்து வண 
௩௫ அஞ்சி அப்புறம்போயிற்று அ௮சன்மேலிருந்த பாகர்கள் ௮சனை அங்கு 
சத்சாற கு.இ,சஇிருபபிச சுவாமிகளை மாய்கக வேண்டும் என்னுங்குறிப் 
பைசகாட்ட, ௮ அவாகளைக் €மே சள்ளிககொன்று, அங்சே பலவிடங்ச 
ளிலளள சமணாகளைசதேடிச்சேடியோடி மிதிச௪ம் பிளக் தும் கொன்றும் 
ஈசரத்சைககலசகி, அரசனை அருலச்சடலில் ஆம்.ச்தியத. ௮வவிறல் வேழச் 
அக்கு எதிர்படாமல் பிழைகச சமணர்கள் மானமழிந்து மயங்கி வருக்திய 
சிதையராகி மன்னவனை யடைந்த ' தருமசேனன் ஈம சமய சாத்இரஙச 
ளில கற்ற மஈதிரவலிமையால் நாம விடுத்தயானையினாலேயே சமக்குத்திங்கு 
செய்தான் ' என்றார்கள் அவ்வரசன் ௮ளவிலாக கோபங்கொண்டு : இனி 
என செய்வது” என்ன; தீமைக்கஞ்சாச் தீயர்கள் : ௮வனைக்சல்லோடு கயிற் 

௫ல் கட்டிப்படகிலேற்றிச் கடலிலே தள்ளவேண்டும் ' என்றார்கள். உட 
னே உண்மையறியா அச்சன் AGRAGKES கொலைத் தொழிலாளர்களை கோ 

க்கி ' இவர்கள் சொலலியபடி செய்ச ' என்று ஆஞ்ஞாபிச்க, அவர்கள் ௮ப்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம் ௩௨௭ 

படியே செய்தார்கள் அருணாவுச்சரசர் “எப்பரி சாயினும் ஆகுக; கான் 
எரதையை ஏத்துவேன்' எனறு சொற்றுணை வேதியன்! என்னும் ஈமச்சவொ 
யப் பதிக த்சைப்பாடி யருளினார் கடலமீது கலலானது, சுவாமிகள் மேற் 
பச்சசதிலிருககச், தெட்பம் போல மிதச்சது பிணிசசபாசமும் அறுந்தது. 
தவஞ்செய்த வருணனும் கருஙகல்லே சிவிகையாகச௫ தமிழ்த் தெய்வச்தைத் 
தாஙஇிக்சொண்டு திருப்பாதிரிப்புலியூர் என்னும் திருப்பதியின் அருகே 
சேர்த்சனன சுவாமிகள் திருக்கோயிலுககுச் சென்று 'ஈன்றாளு.மாய்” என் 
னுர் தமி்ழ்மாலைசாததி, ன்னாள் ௮ஙகு அருந்தமிழ்ப் பதிகஙகள பாடிக் 
கசொணடிருஈதா£ 

௮ருகசகடல கடச்தேறிய அன்பர்பெருமான் திருவதிகை வீரட்டானே 
சுரரைவணஙக வேணடும என்னும் பெருஙகாதலினால பாதிறிப் புலியூரை 
விடுததுசசென்ற, திருமாணிக குழியையும், இரு சினை ஈகரையும் கணடு 
சொழுது இருவதிகையடைசந்தார். அப்பதியிலுள்ள அடியவாகள ஈகரை 
யலஙகரிச.து எதிர்கொணெபெணியஅவர்களோடு இிருக்கோயிலுக்குச்சென் று, 
பெருமானாரை வண௩இ (வெறி விரவு கூவிளஎம' என்னும்ஏழைத்திருச்சாண 
டக,தசையும், பல திருப்ப திகஙகளையும்பாடி ததிருசசொண்டு செய்துகொண 
டிருஈசா. ஈமணர்களோடுசேர்ந்து உணமையறியாமல பல£ஙகுகள்செய்ச 
பலலவரசாசன் இருராவுகக ரசுசுவாமிகளை வணய௫ஏச சைவனாபெ பாடலிபுத் 
இரச்திலிருச சமணா பளளிகளையும, பாழிகளையும இடித.ஐ, அவைகளின் 
சற்களால இருவதிகையிலே குணதரவீசசகுரம் எனனும சிவாலயத்ரைக் 
கட்டினான் 

சிவமயமாக விளஙகுந் இருநாவுககரசுசுவாமிகள் செவஸ்தல யாத்திரை 
செய்ய விருமபித திருவெண்ணெய்கலலூா£ இருவாமாச தூர், இருச்கோவ 
லூர் முதலிய இருப்பதிகளை வண௩ூத் மேவாரப் பதஇகம்பாடி, இரபபெண 
ணகைட மடைகசு, இருச்தூககானை மாடம் எனனும் அலயச்தஇற்குப் 
போய்ச சிவபெருமானைப் பணிர்து * நாயகனே ! அடியேன் ஆருசசசமயத் 
தொடககுணடுபோகச இவ்வடலோடு உயிரவாழததரிமியன் ; உயிர்தரிப்பத 
னுக்குச் தேவரீர இிருமுசஇரையாகயெருூலசசையும, இடபத்தையும் என்மீது 
பொறிசதருளல வேணடும் ? எனறு, * பொனனூா திருவடிககொனறுணடு ? 
என்னுக திருவருட்ப திகம்பாடினார் பாடினதும, சியபிசான தஇருவருளால் 

ஒருசவெபூதம் ஒருவருககுஈ தெரியாதபடி. சுவாமிகள் தஇிருத்தோளினிடத் 
இழில சூலககுறியையும், இடபககுறியையும பொறிச்சது. வார் பரமசிவ 
ஞூ திருவருளை வியஈத விழுந்து வண௩௫ எழுது, தருமுதுகுவ றம் மு.க 
லிய தஇிருச்தலஙகளுககுச செனறு சிவதரிசனஞ செயது, இழகசெ நிவா 

ஈஇிசசசை வழியாககடகது சசம்பாசலத்தை யடைஈதார் ௮டைக்து எனறு 
வநசாய என்றை குறிபபோடு திருசசாண்டவம புரி.பும ஸ்ரீ சடராஜப்பெரு 
மானாரைப்பணிஈது ௮னந்தமயமாய நினறு * கருகட்டகணடனை ' என்னும் 
தருவிருச,சசிசையும் * பததனாயப் பாடமாட்டேன ' என்னும இருகேறிசை 

யையும, : ௮ன்னம்பாலிக்குந இல்லை ” என்னுக் இிருககுற௩ தொகையையும 
பாடிப்பரவினார். ௮ச்தலகஇனின்றும் திருவேட்களசதுககுப் போய்ச்சுலா 
மியைச் தொழுது பதிசமபாடி, இருககழிப்பாலை எனனுஞ் வெதலத்தை 

யடைந்து சிவதரிசனஞ செய்து * வனபவள வாய்திறந்து” என்னுந் இருப்ப 
இகமருளிச் சின்னாள் ௮ஙகே தஙகியிருக்கார். பின்னர் அததிருத்சலததை 
விடுச்து வழியிலே 'பனைச்கை மும்மத வேழ முரித்தவன்  எனனுக் இருச 
கு௮க்சொகையையருளிச்செய்துகொண்டே தில்லையம்ப தியைச்சேர்க் த, 
அரியானை ' என்னும் பெரிய திருச்சாண்டக சத்தைப் பாடிக்கொண்டு திரு



௨௮ தருத்தாண்டா புராணம். 

வம்பலமேவிச் சபாபதியைச் தரிசிதத.த் சொழுது * செஞ்சடைச்கற்றை 
என்னுக் இிருகேரிசை பாடினார். 

வாசப் பெருக்சகையார் சிதம்பாத்திலே இருக்சொண்டுகள் செய்து 
கொண்டிருக்குகாளில், ஒருகாள் அவர் சீர்காழியிலே ௮ம்மையா£ ஞானாமு 
தச்சையுணட தஇிருஞானசம்பந்தமூர்கதி சுவாமிகள௮ தெய்வீசசசெயல்களை 
அடியார்கள் சொல்லக்கேட்டு, ௮ச.இிருவாளர் சேவடிகளை வண௩சவேண்டும் 
எனனும்பேசாசையால் ஸ்ரீடடசாஜப்பெருமானைச் கொழுதுவிடைபெற்றுத் 
இருவீ தியிலே புரண்டு ௮ஙகப் பிரசக்ஷணஞ்செய்௫, ௮சதிருவெல்லையை 
வணஙகிக்கடர்த, தருமாரையூரைப் பணிஈதபாடி, சீர்சாழியருகே வந்தார். 
வாசேர் வருதலைக கேள்வியுற்ற திருஞானசம்பகந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் அடி 
யலர்களோடு ௮வரை எதாகொண்டா. தஇருகாவுககரசு சுவாமிகள் ஞான 
சம்பர்சப் பெருமானாது திருவடிகளை வணஙகிஞா கெளணியர் பெரு 
மான் அவருடைய தஇிருககரஙகளைப் பற்றி எடுது, இறைஞ௫, : ௮ப்பரே 
என்ன ; ௮ருள.ரசா ' அடியேன் என்றார். அவாகஸிருவரும் எல்லையில்லா 
ஆனர்சமெயதி ஆலயதஇற்குப்போய் அம்பிசாபதியை வணங௩ஙஇஞாகள். 
௮.தகாலை அளுடைய பிள்ளையார அப்பாசுவாமிகளை கநோககி ' உமத தம் 
பிரானாரைப்பாடும் ? என்ன, ஆளுடைய அரசர் : பாகொணடுமூடி ' என் 
னு திருப்பதிசசதை யருளிச” சிவஞானசமபசகா இருமடத இிமீல craps 
தருளி ௮முதுசெய்து, ௮பபிளளையாருடன் பலகாள் இருகதரா. ௮த.தஇரு 
மடத்தில் இருககுஙகாலததில ஒருகாள வாசா சோழகாடடிலுள்ள திருப் 

பதிகளைத் தரிசசகவேண்டுமெனறு பாசமயக கோளறியிடம விணணப்பஞ் 
செயது, அல்வளளலாசோடும இருசகோலசகாவித்ருப்போய, சிவபெரு 

மானை வணக௩டுச் துதிதசா முத்தமிழ்விரகா சோகாழிகருக திரும்பினா. 
௮ப்பர்சுவாமிகள தஇருககருப்பறியலூர, திருப்புன்கூா, இருகீோ, இருக 
குறுக்கை, திருகின் றியூர், இிருகணிபள்ளி, திருசசெமபொன்பள்ளி, இரு 
மயிலாடு தறை, இருததருசதி, இதருவேள்விகதடி, திருவெளாகொள்பாடி, 
திருக்கோடிகா, திருவாவடுதுறை, இருவிடைமரு தூர், இருகாகேச்சரம் 
மூதலிய செவதலஙகளைச் சரிசததுப் பதிசமபாடி, இருச்சகதிமுற்றச்சை 
அடைந்து, சுவாமி தரிசனஞ்செய்து : கோவாயமுடு) ' என்னுக திருப்பதி 
கத்தைத இருவாய்மலாகதருளிஞா அப்பொழுது வெபெருமான் * நல்லூ 
ருக்கு வாலா ' என்று அருளிசசெய்தார் செவொரூடைபடி இருகாவுககரசு 
சுவாமிகள் திருகலலூரை யடைந்து சுவாமியை வணங௫ மகிழ்கது எழும் 
போது இவெபிசான் ! உன்னுடைய நினைப்பை முடிககினறோம ' என்று 
தமது பாதமலரை ௮வா திருமுடிமீது சூட்டியருளிஞா. சுவாமிகள் 
் நினை$ருகுமடியாரை கையவைத்சாா ? எனனுக இருததாண்டசம்பாடி 
யருளிஞா இன்னும் பல தஇிருப்பதிகககள ௮ருளிசசெயது கொண்டும், 
திருசகருகாவா, தஇருவாஷா, தஇருப்பாலை மு.சவிய க்ஷ .இ.ரஙகளுக்குப் 
போய்ச் சுவாமி தரிசனஞ்செய்துகொண்டும் ஈல்லூரிலே சிலகாளிருகசார் 

அததிருப்பதியினினறும திருமாவுக்கரசு சுவாமிகள் தஇிருப்பழன த்திந் 
குச் சென்று சுவாமி தரிசனஞ்செய.து, இஙகரூரர் வழியாகப்போய்ககொண் 
டிருந்கபொழுது, அல்வூரிலே அப்பூதியடிகள தமது புதலவர்களுக்கு த் இரு 
நாவுக்காசு என்னுக் திருப்பெயரைததரிததும், தமது ௮ன்னசாலை, ணெறு, 
குளம், சண்ணீரப்பந்தர் முதலியவற்றைத திருகாவுக்கரசு என்னும் பெய 
சால ௮மைசதும இருததலைககேட்டும், சணடும் ௮வரது தஇிருமாளிகைக்கு 
எழுகதருளினார். அப்பூதியடிகணாயனார் அ௮ப்பாசுவாமிகளை மனைவி மச்ச 
ளோடுடி போன்புடன் பணிந்து, * சேவரீர் இருவமுது செய்தருஎல்வேண்



திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௨௯ 

டும்? என்று பிரார்த்திக்க, வாசேரும் உடன்பட்டார். gi இராயனார் 
தமது புத்திரராகிய மூதச இருராவுக்கசசை யழை,தத வாழைகச்குருத்து 

அறு த்துவருமபடி. தோட்டத்திற் கனுப்பினார். ௮வர் தர்தைசொற்படி. 
சோட்டச்திற்குப் போய் வாழைச் குருச்சைச் கொய்யும்போது ஒருகாகப் 
பாம்பு ௮அவரைத சீண்டியது ௮வர் ௮தை ஒரு சிறி௫ஞ் சர்தியாது விரை 
வாகத் இரும்பிவந்து மாசாவிடம் குருகதைக் கொடுத, விஷர்தலைக் 
கொள்ள மயயசசெ ழே விழுகது இறகதார் அப்பூதியடிகளாரும், அவர் 
மனைவியாரும புததிரரைக் குறித்துச் சிறிதும் வருதாதவர்களாய் * சுவா.மி 
sar திருவமுது செயயாசே ' எனப்பெரிதும் வருஈஇ, தம்புசல்வன sas 
தைமறைத்து மயஙகாது வாக்இன் மன்னர்பால் வந்து * சேவரீர் இருவமுது 
செய்ய எழுக்தருஎல் வேண்டும் ? என்று வேண்டினார்கள். கருணைக்கடலா 
கய வா£சேப்பெருமான் ஈடரந்த உண்மையைச் திருவருளால் உணர்ந்து, 
௮வர்களத அன்புச்சரஙக௫ப்பிணத்தைச் ிவாலயச்தின்முன்பாகச் கொணர் 
வித்து * ஒன்று கொலா மவர் ' என்னுச் இருப்பதிச மருளி அ௮ப்பிள்ளையை 

உயிர்பெற்று எழும்படி. செய்தார். அப்பூ.தியடிகளார் அருக்கனையர் உயிர் 
பெற்றதைக் சணடும் ஆனசர்திக்காது சுவாமிகள் ௮மூ௮ செய்யாதிருந்ததற் 
குதி தளர்வெய்தினார். ௮ச்சளர்ச்சியை ஒழிக்க ; அப்பர்சுவாமிசள் ௮வரில் 
லத்துச்குச் சென்று அமுதுசெய்௫, அவவிடத்தில கலகாள் தங்கப் பின்னர் 
அவ்வூரினின்றும் நீஙகித் திருப்பழன,சை யடைந்து * சொன் மாலைபயில் 
இன்ற ' என்னும் திருப்பதிகத்தைப் பாடியருளி, ௮தஇிலே அப்பூ திகாயனா 
சைச்சிறப்பித.த, ௮௩3௧ எழுச்தருளியிருக்சார். இருந்தபோது தஇிருச்சோற் 
௮,ச். துறை முதலிய தஇருப்பதிகளுக்குப்போய்ச் சுவாமிதரிசனஞ் செய்து 

ரும்புவார். 
கெகொள் கழிர்தபின்னர் தாண்டகவேர்தர் இருநல்லூருக்குச் சென்று 

சுவாமி தரிசனம்பண்ணித் திருத்தொண்டுகள் செய்துவந்தார். செய் தவருங் 
காலத்தில் இருவாரூரைச்சண்டு தொழக்கருஇி நல்லூரை விடுத்து நீகடப் 
பழையாறை, இருவலஞ்சுழி, கும்பகோணம, காலூர், இருச்சேறை, இருச் 
குடவாயில், இருகாறையூர், திருவாஞ்சியம், பெருவேளூர், இருவிளமர் என் 
னுர் திருப்பதிகளைத தரிசதது, இிருவாரூரை அடைக, எதிர்கொண்ட 
அ௮டியவர்களோடு : குலம்பலவாவரு குண்டர் முன்னே ? என்னுக் இருப்பத 
ச, சதைப் பாடிககொண்டே திருவீ தியினுள்ளே நுழைந்து தேவாசிரியமண்ட 
படிடைந்து புற்நிடயகொண்ட பெருவாழ்வைக்கண்டு தொழுது * கற்றவர் 
சளுண்ணுங் சனியேபோற்றி ? என்னும் போற்றிக் திருத்தாணடகச்தைப் 
பாடினார்; இன்னும் பல தஇிருவருட்பாக்களை யோதிக்கொண்டு அவ்வூரிலே 
யிருந்தார்; ஒருபஇகத்திலே ஈமிகஈதியடிகள் திருக்தொண்டையுஞு சறப்பிச் 

தார்) அ,ச்திருவாரூரிலுள்ள ௮சகெறி என்னும் ஸ்சலச்தையும சரிசிததுப் 
போற்றினார். அப்படியிருச்கு காட்களிலே இருவலிவலம், €ழ்வேளஞா, கன் 
ரூப்பூர் மூதலிப இருப்ப இகசளுக்குப் போய்ச் சுவாமி தரிசனஞ் செய்து 
இருவாரூருக்கே திரும்பிவிட்டார். இருகாவுச்சரசுசுவாமிகள் இருவா. இசைத் 
இருத்தின,ச்கிலே வீதிவிடகசப்பெருமானைச் இரு ச்சொண்டர்களோடு தரி 

சித்து, இருப்புகலூரை யடைந்தார். ௮அதுகாலை அவ்வூர் முருககாயனார் திரு 
மடத்திலே எழுந்தருளியிருந்ச ஆளுடைய பிள்ளையார் அப்பர்சுவாமிகள் 
வருதலைக் கேள்வியுற்று த் திருககூட்டச்தோடு எதிர்கொண்டார். அப்பர் 
சுவாமிகள் ஆளுடைய பிள்ளையாரை வணங்க) பிள்ளையாரும் எதிர் வணங்கி 

் ௮ப்பரே! நீர்வரும்காளில் திருவாரூரில் நிகழ்ந்த பெருமையை வகுத்து 
சையும் ? என்றார். இருராவுக்கரசு சலாமிசள் திருவாரூரில் ஈடகச்த திருவாதி 
சைச் சிறப்பை : முத்துவிசானம் ? என்னு திருப்பதிகத்தால் விளச்சனர், 
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௩௩௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உடனே ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகையார் * இருவாரூருக்குச்சென்று சுவாமி 
தரிசனஞ் செய்து வருவேன் ' என் ஐருளிச் செய்து திருலாரூருககுச் சென் 
ரூர். அப்பர் சுவாமிகள் இருப்புகலாரை யடைந்து சுவாமி தரிசனஞ் 
செய்து தமிழ்மாலை சாத்தித் திருத்சொணடுகள் செயது வந்தார். இருச 
செகஙகாட்டங்குடி, இருகள்ளாறு, சாத் சமஙகை, திருமருகல் என்னுக் திருத் 
தலங்களைத் தரிசித்து.த் இருப்புகலூருக்குச் திரும்பினார். கெளணியர்சோன் 
திருவாருசை விட்டுநீங்டுத் இிருப்புகலூருச் கெழுக்கருளினார். சாண்டசவேச் 
தீர் அவரை எதிர்கொண்டழைத்து வரதார். இருவரும் முருசனார் இருமடச் 
தில் தக௫யிருர்தார்கள். ௮ச்கானில் சறுத்தொணடசாயனாரும், இருநில ஈச்ச 
சாயனாரும் ௮ச் திருமடத்தில் எழுக்சருளி யிருக்தார்சள். 

சின்னாள் கழி பின்னர் சீர்சாழிவள்ளலோடும் இிருத்சாண்டகச் சர் 
புகலூரினின்றும் 8ீக௫,ச் திருவம்பா, இருச்சடலா முதலிய கே்ஷத்இரங்க 
ஞக்குப் போய்ச் சுவாமி சரிசனஞ் செய்து தஇருவீழிமிழலை யடைந்து 
 பே.ரானை ' என்னுர் திருத்தாண்டகச்தை யோதி ௮ங3க த௩இயிருந்தார். 
இலராள்சென்றபின் ௮வண மாரி சுருகயெபடியானும், காவேரி வற்றியபடி, 
யானும் பெருமபஞ்சம் உண்டாட உயிர்களைவருத்தியத. ௮துகளைவான் சிவ 
பெருமான் தஇிருஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்கும், இருகாவுககரசு சுவரமிக 
ளுக்கும் முன்பாக தோன்றி : கால நிலைமையால் நீஙகள் மனம் வாட்டம் 
அடைமீர்கள், ஆயினும் உககளை வழிபடும தொண்டர்களுசகாக உங்களுக் 

ப் படித்சாசு அளிக்கின்றோம் ' என்று அருளிச் செய்து ஆலயத்தின் 
ழக்குப் பீடத்கினும், மேற்குப் பீடசஇினும் காடோறும் படிக்காசு வைச் 

தீருளினார் ௮வ்விருவருளாளாகளும் ௮ரனருளால பெற்ற படிச்சாசுகளால் 
சிவனடியார்களுக்குத் இருலமுது செய்வித்தாகள் இருஞானசம்பநதர் சிவ 
குமாசர் ஆகலானும், பாடற்னறொண்டை மாத்திரஞ் செய்கையானும் தாம் 
காசு வாசியுடன் பெற்றுவகதார. தஇருகாவுகசரசர் திருச்தொண்டர் ஆகலா 
னும், சைத்தொண்டு செய்கையானும் வா௫யிலாக காசுபெற்று வாதார். 
சிவன டி.யார்கள் துன்பமின்றித் இருவமுது செய்து மனம௫ழ்ந்திருக்கும் 
நாளில் பஞ்சம் நீககற்று, 

அப்பர் சுவாமிகளும், ஆளுடைம பிள்ளையாரும் திருவீழிமிழலை 
விடுச்து.த் இருவாஞ்சிய முதலிய பதிகளைத்தரி”த தத் இருமறைச்சாட்டை 
யடைந்து, திருக்கோபிலுள்ளே றழைக்து, வேதஙகள் பூத்துச் இருச்சாப் 
பிட்ட அன்று முதல் ௮டைக்கப்பட்டே இருச்கும் இருக்க, சவு முன்பாச 
லந்து, ௮ச்சுகவைச் இறச்ரும் இிறம்வசத்த அன்பர் அணையாமையால் அடி 
யவாகள் மருங்கே யுள்ள ஒர் வாயிலின் வழியாகச் சென்று சுவாமி sie 
னஞ் செய்கின்றார்கள் என்பதைச் கேட்டுணாக்தார்கள் எல்லாம் வல்ல 
ஞானசம்பக்தர் நாவரசசை கோக்க ! நாம் இவ்வாயிலின் வழியாகச் சென்று 
வே சநாயகனை வண௩ச இக்கசவு இறக்க நீர் பதிசமபாடும் என்ரூர். வாசே 
வள்ளலார் * பணணினேர் மொழியாளுமை பஙகரோ ? என்று எடுத்தப் 
பாடச் ெபிரான் திருக்சாப்புநீச்சச் தாழ்க்க * இரச்கமொன் நிலீர் ? என்று 
திருச்சகடைக் காப்பிலே பாடி. இறைஞ்சுதலும், இருச்சதவு சவனருளால் 
திறச்சப்பட்டது. இசண்டு ஞானமுனிவர்களும் விமுக்து வணங்க உள்ளே 
சென்று வெபெருமானைப் பணிந்து, பதிகங்கள் பாடிவெளிமய வந்தார்கள். 
இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் முத்தமிழ்த் தெய்வச்தை கோச்சி * இச்சதவை 
காள்சதோறும் இறச்சவும், அடைச்சவும் வழக்கமாகச் தேவரீர் இக்சசவினை 
அடைச்சப் பதிகம்பாடும் என்றார். ஞானப்பாலுண்ட பெருமான் திருவ 
டட்ப இசந்தொடங்க முதற்செய்யுள் பாடியவுடன் திருக்கதவு இருவருளாலி



திருகர்வுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம். ௩௩% 

அடைச்சப்பட்டது. அதைக்கண்ட அடியவர்கள் கீழே விழுந்து வணங்கிக் 
சனிப்படைநதார்கள். தமிழ்விசகர் தாம் எடுத்த இருப்ப திசத்தைப் பாடி 
முடித்தார். அன்று முதல் ௮த்திருச்சதவு இிறச்சப்பட்டும், அடைக்கப்பட 
டும் ரு. அவ்விரு அருட்பிசகாசர்சகளும் திருமடத்தை யடைசர்தார்கள். 

இருராவுச்சரசு சுவாமிசள் தம்பதிச இறுதியில் இருச்சதவு இிறக்ஈப் 
பட்ட அருமையையும், திருஞான சம்பர்.த சுவாமிகளஞுடைய பதிசத்தொடகச் 
சத்திலேயே கதவு ௮டைச்கப்பட்ட எளிமையையுக கருஇக்கவன்று மடத் 
இன் ஒருபக்கத்தில நித்திரைசெய்தார். சிவபெருமான் அவருக்கு ச்தோன் றி 

நாம் வாய்மூரில் இருப்போம்; சொடரசவா ' என்றருளினார் ௮ப்பரெம்பெ 
குமானார் எங்கே என்னை” என்னும் தஇருப்பதிசம் பாடிக்கொண்டு எழுக்கு, 
தமக்குமுன் தோன்றிய தஇிருக்கோலச்தோடு போகும் செவனாளாத் தொட 
ர்ந்த சென்றார். சென்றும் அவரைச் சமீபித்தாரில்லை. சிவபெருமான் 
அணித்தே. காட்டு கொடுப்பவர்போலத் திருச்சோயிலொன்றெதிசே காட்டி, 
அதனுள்ளே புக்கருளினார் தாண்டச வேந்தர் விரத தொடர்ந்தார். புக் 
லிப்பெருமானும் சொலலாசர் இருவாய்மூருச்குப் போடன்றார் என்பதைக் 
கேள்வியுற்று வந்து அணைந்தார். அப்பர் சுவாமிகள் சவபெருமான் ௮ணிச் 

சேகாட்ி கொடுப்பவர் போலச்காட்டி மறைத்தமையைகச் குறித்துத்துச் 
இத்து “இிருவுள்ளக் கருத்தையறியாமல் திருககதவைத்திறப்பிசத எனக்குத் 
திருவுருவை மறைக்கலாம்) ஒரு திருப்பாட்டாலேயே திருக்கசவை 
அடைப்பிச்ச ஞானசம்பந்சர் இவ்விடம்வர்திருக்சன்றார், அவருக்கெஙஙனம் 
மறைப்பது ? என்றார் சிவபெருமான் திருஞான சம்பந்த மூர்தஇசுவாமிச 
ஞச்குத் சரிசனந்தர்தார். ௮வர்கண்டு கொழுத) அப்பர் சுவாமிகளுக்குக் 
காட்ட, அவர்தரிரிச்து * பாடவடியார்  என்னுக் திருச்சாண்டக சதைப் 
பாடியருளினார் இருவர்களும் சிலகாள் அங்கிருந்து பின்னர்வேசா.ரணியத் 
இற்குத் இரும்பி வநஇிருந்தார்கள். அர்காளில் திருஞானசம்பச்தர் மஙசை 
யர்ச்சரசியாரும், குலச்சிறை காயனாரும் அனுப்பிய தூ.துவர்களால் பாண்டி. 
நாடு முழுவதும் சமணமயமா யிருக்கின்ற தென்பதை அறிந்து, ௮ம 
ணர்கள் கொடுமையை மாற்றி, ௮ற நெறியாம் சைவசமயத்தை விளங்கச் 
செய்யக் கருதத் இருராவுக்கரசுசுவாமிகள் தடுத தம் கேளாசவராய்,ச் இரு 
வருளை முன்னிட்செ சமயிழ்காட்டிற்குப் புறப்பட்டார். 

வாசா இருமறைச் காட்டினின்றும் நீக, திருகாகைச் காரோணம், 
இருவீழிமிழலை முதலிய தஇிருப்பதிகளைச் தரிசிதது.த் இருவாவடுதுறை 
யடைந்து சுவாமி தரிசனஞ்செய்து “மாயிருஞாலமெல்லாம்” என்னுக் திருப் 
பதிகம் எடுத்து, ௮திலே ஆளுடைய பிள்ளையாருக்கு ஆயிரஞ் செம்பொன் 
கொடுத்த அருட்டன்மையைப் புகழ்க்து, திருப்பழையாறை என்னுக் திருப் 
பதிக்குச் சென்றார். அ௮ப்பதியிலே வடசளி என்னும் சிவாலயத்தில் எழுந்த 
ருளியுள்ள சிவலிங்கப்பெருமானைச் சமணர்கள் மறைத்திருத்தலைச் கேள் 
விப்பட்டு மனம்புழுஙதி ஒருபக்கம்போய்ச் சிவபிரான் இருவடிகளைச் AG 
இத்து (தேவரீர் இருவுருவைமறைத்த தீயர்களைப் பாற்றிச் திருமேனியைக் 
காட்டியருளும் ) உம்மைத் தரிசி, சொழாமல் போகேன்”' என்று இருவ 
முது செய்யாதிருந்தார். அடியவருச்கெளிய அம்பலவாணர் அசசனுக்குக் 
கனவில் தோன்றி 'அறிவிலாச அமணர்கள் ஈம்மை மறைத்து விட்டார்கள்; 
ரசாவரசன் நம்மைக்கண்டு தொழச் சிர். கொண்டிருக்கன்றான் ; சம 
ணர்களை யொழித்துவிடு ! என்.று சாம் வீற்றிருக்கும் தானத்தைக் குறிப் 
மித் த மறைர்சருளினார். உடனே அரசன் விழித்து நிகழக்சதை மந்திரி 
களுக்குச் சொல்லித் இருக்கோயிலுச்குச் சென்று, இறைவன் மொழிந்த



fhe. திருத்தோண்டர் புராணம், 

அடையாள வழிகண்டு, இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் இருவடிசளை வணங்செ 
சமணர்களை யானைகளைவிடு22 மிஇப்பிச்அச்கொன்று, சிவபெருமானுக்கு 
விமானமமைதத, ஆலய த்திருப்பணிகளையுஞ் செய்தான். அப்பர்சுவாமிகள் 
சர்நிதியையடைகது சிவபிரான் தஇிருவுருவைச்சண்டு தொழுது 4 தலை 
யெலாம்' என்னும் திருப்பதிகத்தைப் பாடி, ௮ங்கே திருச்சொண்டு செய் 
அருக்சார். பின்பு ௮,த.இருப்ப தியை விட்டுப் புறப்பட்டுச் இருவானைக்சா, 
திருவெறும்பியூர், இருச்சிராப்பள்ளி, இருக்கற்குடி, இருப்பராய்ச் துறை 
என்னுக் திரு, தலககளை ச் SARs as திருப்பைஞ்ஞீலியை கோகூப் 
பசியாலும், தாகத்தாலும் மிகவாடியும் சி5சமலையாது ஈடக்தார். ௮ருட்கட 
லாகிய அம்பிகாபதி அடியவர் பசியைத் தஇர்ச்கும்பொருட்டுச் சோலையை 
யும், குளத்தையும் உணடாக்க, ஒரு செவவேதியர் சோலர்தாங்கப் பொதி 
சோறு வைச்துக்சொண்டிருகது சாண்டகவெர்சர் தமக்கருசே வந்தபோது 
அவரைப்பார்த்து நீர் பசித்திருகசன்றீர் போலும்) என்னிடம் பொதி 

சோதிருககின்று ) ; ௮சனையுணடு இககுள,ததில் சண்ணீரரு௩,௫ இளைப்பை 
ஒழியும் ' என்றின்சொற்கூறிப் பொதிசோற்றைக் சொடுததார். அப்பர் 
சுவாமிசள் ௮தைவாஙகி அ௮முதுசெய்து தண்ணீர் ௮ருச்தி இளைப்பு நீஙக 
ஞர். பினபு வேதியர் சுவாமிகளை கோக்இ நீர் எவ்விடம் போகின் நீர் ? 
என்றுவினவ) காயனார் ' கான் திருப்பைஞ்ஞீலிக்குப் போடுன்றேன் ' என் 
ரர். அந்தணர் * நானும் அ௮ப்பதிககே போகின்றேன் ? என்று அடியவர் 
பெருமானுடன் சென்று இருப்பைஞ்ஞீலியைக் குறுகியதும மறைந்தருஸி 
ஜா. . திருகாவுககரசுசுவாமிகள் இருசகருணையைவியகது திருக்கோயிலுககுட் 

சன்று வெதரிசனஞசெய்து திருப்பதிசம்பாடி, சிலமாள் அருந்து பின் 
திருவண்ணாமலைக்குப் போய்ப் பதிசம்பாடி, தொணடை மணடலத்தை 
யடைக்து, திருவோச் தூைத்தரிச2௮, காஞ்சபுர,ச்திற்குப்போய், தருவே 
கம்பம், இருக்சசசிமயானம், ig? மற்றளி, திருமாற்பேறு மு. சலிய திருச் 

தலஙகளைப்பணிர் த பதிகம்பாடி, இருக்கமுக்குன் றம், திருவான்மியூர், இரு 
மயிலாப்பூர், இருவொற்றிழா, திருப்பாசூர், இருவால௩காடு, திருககாரிக் 
கரை என்னுக திருப்பதிகளைத் தரிசித்த, இருசகாளசத்திக்குச் சென்று 
சுவாமி தரிசனஞ்செய்து பதிசம்பாடிக் சண்ணப்பகாயனார் திருவடிகளை 
வணி அஙசே தஙகியிருந்தார் 

தஙகியிருக்குகாளில் வாசேர் வடகயிலையில் பரமசிவன் பார்வதி தேவி 
யாரோடு எழுகதருஸியுள்ள திருக்கோலத்சைச் சண்டுசொழ விழைச்ு 
இருகசாளததி மலையினின்றும் 6a ஸ்ரீசைலச்சைச்சரிசிச்.து.2 சமிழ்வேச 

மருளி, செலுஙகு, சன்னடம், மாளவம மூசலிய தேசஙகளையும், பல நதி 
களையும், வன௩களையும் கட.த, காரசியைக்கணடு தொழுது, தம்முடன் 
as Sars Cer HACE இறுத்தி, சாலமூலபலங்களை உண்பதையும் el SH, 
கற்சுரததிலே அல்லும்பகலுமாய் நடந்தார் ) நடர்,ச.தால் பாதஙசள செய்ச் 
தன) தேய்ந்தும் அ௮வவெம்பாலை நிலத்தில் கைகளால் தாவிச்சென்றார் ) 
சைகளும் கரைந்து சிதைர்சன ) சைலையங்கிரியைச் தரி9ிக்சவேண்டும் 
என்னும் ௮ளவிலாசை பொகூயெழ பருக்சைச் கற்கள் நிறைக்ச வழி 
யிலே மார்பினால் ஈகர்க்தார்; மார்பும் நை தேய எலும்புகள் முறிர்தன 
பினனா உயிரகஞசகாசப் புசணடுபுரண்டு சென்றனர்) உடலமும் தேய்ச் 
igi. சயிலையைச காணவேண்டும் என்னுங் கரு,த்தெழலால் கருணையிற் 
சடலனையார் மெதுவாக ஈகரர்துசெல்ல முயன்றார். மூயன்றும் முடியாமல் 
செயலற்றலராய் வழியிலே இடர்தார். ௮துசாலை அருளையே திருமேனி 
யாசவுடைய எம்பெருமான் திருகாவுக்கசசு சுவரமிசளை மிளவும சமிழ்
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வேசம் பாடுவித் த உலகை உய்விச்கத் இருவுளங்சொண்டு, ஒருதடாச த்தை 
அங்சே உண்டாக்), முனிவர் இருவுருவங்கொண்டு சாயனார் முன்னேவச்து 
(சீர்உ௮ப்புச்களெலலாம் அழிர்இடவருந்இு ௮ச்னியிலுங்கொடிய இவ்வெல் 
சானகச்இல் எதற்காக வந்தீர? என்று வினவினார். வாசேப் பெருர்சகை 
யார் ௮ம்முனிவரைக் கண்டவுடன் தமச்கு பேசுமுணர்வு சிறிதுண்டாசக 
(முனிவசே! வடகயிலையில் மலைமகச்ளோடு மாதேவன் வீற்றிருந் தருளுர் திரு 
ச்கோலசதைச் கண்டு கும்பிடவரதேன் ? என்றார். ௮துகேட்ட முனிவர் 
பிரான் * ௮மரர்களும் அடைவதற்கு அரிய, தாகிய சயிலையக்கிரியை மானு 
டர் எளிதாயடைவரோ ! நீர் இரும்பு,தலே நலம் ! என்ன ;) தாண்டகவேர்தர் 
 சுயிலையகஇரியில் எழுந்தருளியுள்ள இறைவர் இருக்கோலச்தைச் தரிசி 
யாது அழியும் இவ்வுடல்கொண்டு தஇரும்பேன் ? என்று மறுத்தார். Re 
பெருமான் அடியவர் உறுதியையறிர்து, ஆகாயத்திலே ச்சர், Set Auris 
நாவுக்சசசனே ! எழுந்திரு” என்றருள, ௮ப்பர்சுவாமிகள் ௮ழிர்.த அங்கங்க 
ளெல்லாம பழயபடி. கிரம்பப்பெற்று அழகெமேனியோடும் எழுந்து அண் 
ணலே! எனை அண்டுகொண்டருளிய ௮முதே ! சேவரீர் தஇருக்சயிலாயக் 
கோலத்சை அடியேன் சண்டு சொழச்சாட்டியருளும் ? என்று பணிர்சார். 
எல்லாம்வல்ல 5௪. ராக செவெபெருமான் :நீ இப்பொய்கையில் மூழ்கித் 
திருவையாற்றை யடைந்து, ௮ஙககசே நமது கயிலாயக்கோலத்தைச் காண் 
பாயாக ? என்று ஆஞ்ஞாபித்தார். 

இருசாவுச்கரசு சுவாமிகள் சிவாஞ்ஞஜையைச் சரமேற்கொண்டு : வேற் 
ரூகி விண்ணாக' என்னும் போற்றித் திருச்சாண்டகத்தைச் இருவாய்மலர்க் 
தீருளி, ௮ஞ்செழுகசோதி ௮ச்திருப்பொய்கையில் மூழ்கித் தருவையாற் 
றிலே ஒரு தடாகசதின்மேலே தோன்றிச் கரையேறினார். வாசேப்பெரு 
மான் ௮,த்திருப்பதியிலுள்ள சராச.ரங்களெல்லாம் த,த்தம்பச்கங்களில் துணை 
யோடும் பொலிதல₹ைச் கண்டு, ௮வையிற்றை ௮சன் உமையாகப் பார்தஅப் 
பணிந்து இருககோயில் முன்னே சென்றார். அ௮ச்திருக்கோயில் ப. ரம௫ஏவன் 
பார்வதியாசோடு வீற்றிருந்தருளும் இருச்சயிலாயமாக, அப்பர்சுவாமிகள் _ 
அளவிலா அனக்தமெய்தித் திருத்தாண்டகஙகள் பாடினார். அடியவர்கள் 
வேண்டியதை வேண்டி யாங்களிக்கும் ௮ருட்பெருங்கடலாகிய அம்பிகை 
பாகர் கயிலைத் திருக்கோலச்தை மறைததருள, வாச்கசசர் சிறிதுவருந்த 
*திவனருளிதுவோ ? எனச்தெளிக்து (மாசர்பிறைச் கண்ணியானை” என்னுக் 
இருப்பதிகம் பாடினார். பின்னும் திருச்சாண்டகங்களையும், தஇிருக்குறும் 
சொகைகளையும், இருகேரிசைகளையம, தஇருவிருத்தங்களையும் அருளிச் 
செய்து கொண்டும், சைச்தொண்டு செய்துகொண்டும் ௮த்இருப்ப தியைப் 
பிரியாமல் சலகாளிருக்தார். 

பின்பு வாசசர் பஞ்சாதத்தினின்றும் நீங்கித் திருசெய்ச்சானம், இரு 
மழபாடி முதலிய இவெஸ்தலவகளைத் தரிஏத்துச் தஇருப்பூர்துருச்இியைச் 
சேர்ந்தார். ௮ப்ப தியில் ஒரு திருமடங்கட்டுவித். ஐ, பலவகைச் இருத் சாண்ட. 

கம், தனித்திருச்சாண்டகம், ௮டைவு திருத்தாண்டகம், இருவங்கமாலை 
மூதலிய தஇருப்பதிகங்களைப் பாடிக்கொண்டு ௮ங்கே த௩இயிருச்கையில், 
சமணர்களைவென்று, பாண்டியன் கூனையமிமிர்த்தி, விபூதியை விளங்கச் 
செய்ச திருஞானசம்பச்தமூர்த்தி சுவாமிகள் பாண்டிராட்டினின்றும் எழுர் 
தருளிச் சோழராட்டை யடைந்து, அப்பர்சுவாமிகள் திருப்பூர் தரு,த்.இிபி 
லிருச் தலைச் சேள்வியுற்று, ௮,த்திருப்பதி கோச்கிவந்தார். ௮வர்வரு தலை அப் 
பாசுவாமிகள் கேட்டு எழுந்து எதிர் சென்று, ஒருவரும் ௮றியாதபடி, ௮வ 
சத மு.த்துச் சிவிசையைச் தாங்குபவர்களோடு தாமும் ஒருவராய்த் தாங்க
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வந்தார். பாலறாவாயர் பூர்துருத்திச் சருசே வதம் அப்பர் எங்குற்றார் * 
என்று சேட்டார். ௮௮ கேட்ட அப்பர்சுவாமிகள் (அடியேன் தேவரீர் திரு 
வடிசளைச் தாகவெரும் பெருவாழ்வைப்பெற்று இங்குற்றேன் ? என்ன) 
உடனே ஞானசம்பர்த வள்ளலார் உள்ளத்திலே மிகுபதைப்பெய்திப் பல் 
லச்சைவிட்டிழிர் து வாசேரை வணங்க) அதற்குமுன் அப்பர்சுவாமிகள் 
ஞடைய பிள்ளையாரை வணங்கினார். ௮தைச்சண்ட அடியவர்களெல்லாம் 

லிழுக்து வண்டு அனந்தக்கூத்தாடினார்கள். ஞானசம்பந்தரும், காவரச 
ரும் திருப்பூர் துருத்தி யடைந்து சுவாமிதரிசனஞ் செய்துகொண்டி ருந்தார் 
கள். ௮*ுகாலை ஆளுடையபிள்ளையார் சாம்சமணர்களை வாஇல்வென் றை 
யம், வழுஇியின் கூனை நியிர்ச் தியசையும், இிருரீற்றின் பெருமையைவளர்்,ச் 
தசையும், மஙகையர்ச் கரசியார், குலச்சிறையார் இவாகளுடைய பெருமை 
களையும் அப்பர் சுவாமிகளுக்குச் சொல்ல, அப்பரும் சாம்தொண்டை காட் 
டி.ற்குச் சென்று திருப்பதிகளைத தரிசத்சசைச் திருஞானசம்பகர்த சுவாமி 
களுக்குச் சொல்லியருளினார். புரமெரித்தார் புதல்வராகெய புகலிப் பெரு 
மான் தொண்டை, நாட்டிற்குப் புறப்பட்டார். ஆளுடைய அசசர் பூர்துருச் 
இயினின்றும் நீக௫ப் பாண்டிசாட்டை யடைந த, திருப்புச்தூரைத் தறி 
சத்து, மவுசையம் பதஇிக்குப்போய், திருககோயிலினுள்ளே நழைச்து, சங் 
சத்தலைவராயிருந்து தமிழ் வளர்த்த கடவுளை வணஙகி (முளைத்தானை யெல் 

லார்க்கு முன்னேசோன்றி' என்னும் இருச்சாண்டசம் அருளிச்செய்தார். 

சுவாமிகள் தம்மை மஙகையர்க்கரசியொாரும, அவர் நாயகரும், கூன் நிமிரப் 

பெற்றவரும் ஆ௫ய நின் ற£ர் நெடுமாற காயனாரூம், அவருடைய மக்திரியா 
சாய குலச்சிறை சாயனாரும் வந்து வண௩௫, அ.திக்க, ௮ஙகே சிலநாளிரு 
ந்து, பின் ௮வ்விடச்தினின்றும் 8ீஙகிச் இருப்பூவணம், இிருவிராமேச்சு ரம், 
இருகெல்வேலி, தஇருச்கானப்பேர் மு,சலிய இருப்பதிகளைச் shes ge 
கொண்டு, சோழசாட்டிற் கெழுச்சருஸித் திருப்புகலூரை யடைந்தார். 

இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் பூம்புகலூரீசனை நாடோறும் தொழுது உழ 
வாரத் திருகசொணடு செய்துகொண்டு, நின்ற தஇருத்தாண்டகம, தனித் 
இிருத்சாணடகம், க்ஷத்திரககோவைச் இரு சதாண்டகம், குறைந்த இருசே 
ரிசை, தனிசதிருநேரிசை, ஆருயிர்த் இருவிருச்சம், தசபுசாணச்சடைவு, 

பாவநாசப் பதிகம, சரககறைத தஇிருவிருச்சம் முதலிய இருப்பதிசஙகளைப் 

பாடினார் அடியவர்கள் அன்பினில் விளையும் ஆசமு.தாகிய சிவபெருமான் 
அப்பர் சுவாம்கரடைய நன்னிலைமையை உலக சஇற்குச் சாட்டுவான், ௮ 
நாயனார் புல செதுக்கும்போது உழவாரப்படை நுழைந்த இடங்களிலெல் 
லாம் பொன்னும, ஈவமணிகளும் பொலிந்து இலஙகும்படி இருவருள்செய் 
கரா. ஆசையறு தத அப்பரெம்பெருமான் அவைகளைப் பருச்சைச் கற்ச 
ளோடு ஓக்க உழலாரசதில் ஏகதி தாமரைத்தடாகததில் எறி விட்டார். 
பின்னர் பிறையணிர்ச கறைமிடற்றண்ணல் தஇருவருளால், புல்லோடும், 
கல்லோடும், பொன்னோடும், மணியோடும், சொல்லோடும் வேறுபாடில்லா ௪ 
நிலைமையைத் அணிகதிருந்த லாசர் திருமுன்பு தேவதாசிகள் genus 
இினின்றும் இறக;கவ5த இசைபாடினாகள் ; ஈடனஞ் செய்தார்கள்; ௮வர் 
மி.து அலர்மாரி பொழிச்தார்கள் ) அவரை ௮ணைபவர்களைப் போல அருசே 
சென்றார்கள் ;) குழல ௮விழவும் இடை LL WGA ஓடினார்கள் ;) ஆடைகள் 
அசைய நினருாராகள் இப்படி. அவர்கள் சுவாமிகளை மோடப்பிச்சச் இறு 
தொழில்களைச் செய்ய ; இருராவுககரசுசுவாமிகள் சித்தநிலை ஒருிறிதக் 
தரியாது, இருச்சொண்டில உறு திகொண்டு (பொய்ம்மாயப் பெருங்கட 
ஓள்' என்னு திரு, சாணடக ச்சை அருளிச்செய்தார், தேவதாடிகள் தங்



குலச்சிறைகாயஞார் புராணம். ௩௩௫ 

கள் மாயச்செய்கைகளால் சுவாமிகளது நிலைமையைச் சலைச்ச இயலாதவர் 
களாய, ௮வரைவணக$ூத் து.திசெய்து போய் விட்டார்கள், இத்தகைய 
உறுதி நிலையை ஏழுலக ச்தவர்களும் உணர்ந்து சுவாமிகளை த் தோச்திசஞ் 

செய்தார்கள், வாசேப் பெருந்தகையார் * புகலூசசே! என்னை இணிச் சேவ 
டிச் €ழிருத்திடம் ! என்று எழுன்ற முன்னுணர்வால் தஇருவிருத்தங்கள் 
பலபகர்ச்து, ஒருத்திரைமதியிலே சதயகநட்சத்திரச்திலே * எண்ணுசே 
னென் சொல்லி” என்னுச் திருச்சாண்டகத்தைப் பாடி, வானர்்ச ஞான 
வடிவைப் பெற்றுச் கலியாணசுந்தரனை யளித்த கயிலைக கரசன் சேவடி 
நீழலை யடைர்சார். 

௮90௮ 

௦ 9 ட 

குலச்சிறை நாயனார் புராணம், 
eae (¢ ) 

பன்னு தொல்புகழ்ப் பாண்டிஈன் னாட்டிடைச 

செந்நெ லார்வயத் நீஙகரும் பின்னயம் 

ன்னு பூசப் புறம்பணை சுழ்க்தது 
மன்னு வண்மையி னார்மண மேற்குடி, (௧) 

அப்ப இ.ச்கு முதல்வா்வன் ரொண்டர்தாம் 

ஒப்ப ரும்பெரு ஈம்பியென் ரோ திய 

செப்ப ருஞ்£ர்ச் குலச்சிறை யார் தண்மை 

வைப்பி னாற்றிரு த் சொண்டின் வழாதவர். (௨) 

“சாச ணங்கண் ணுதற்கன்ப ரென்னவே 

வாச மாச மடழ்ர்தவர் தாண்மிசை 

யாரு மன்பொ வீழ்ந்தஞ் சலிமுடிழ்த் 

தீ.ர ஈன்மொழி யெய்த விசைத்துளார். (௩) 

குறியி னான்கு குலத் தின ராயினு 
கெறியி னச்குல நீங்க ராயினும் 

அறிவு சங்கரற் சன்ப செனப்பெறிற் 
செறிவு றப்பணிர் தேத்திய செய்கையார். (௪) 

உலகர் சொள்ளு ஈலத்இின ராயினும் 

௮லூ றநீமைய சாயினு மம்புலி 

யிலகு செஞ்சடை யாரடி யாெனிற் 

றலமு றப்பணிர் தேத்தும் சகைமையார். (ட). 

பண்பின் மிக்கார் பலரா யணையினும் 

உண்ப வேண்டி யொருவ ரணையினும் 
    
  

(௪) வண்மையினார் - ஈகையுடையா; ஈமகுணமுடையா, (௧) காரமாக - அன 

பரா,



1௩௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

எண்பெ ருச்யெ வன்பா லெதிர்கொண்டு 

ஈண்பு கூர்ந்தமு தூட்டு ஈலச்இஞார். (=) 

பூதி சோவணஞ் சாசனச் தாற்பொலிக் 

தாதி சேவர்ச மஞ்செழு,ச் சாமவை 

யோது காவணச் சத்தா லுரைப்பவர் 

பாத நாளும் பரவிய பண்மினார். (௪) 

இன்ன கல்லொழுச் கத்.இனா ரீறில்சீர்த் 

சென்ன வன்னெடு மாறற்குச் சர்இகழ் 

மன்னு மக்திறி கட்குமே லாகியார் 

ஒன்ன லார்ச்செழ் று.று.இக்ச ணின்றுளார். (௮) 

ஆய செய்கைய ராயவ ராறணி 

நாய னார்திருப் பாத ஈவின்றுளார் 

பாய சீர்புனை பாண்டிமா தேவியார் 

மேய தொண்டுக்கு மெய்த்தசொண்ட ராயினார் (௧) 

புன்ன யத்தரு ச்,தர்பொய் நீச்சவுர் 

தென்ன னாடு திருநீறு போற்றவு 

மன்னு சாழியர் வள்ளலார் பொன்னடி, 
சென்னி சேர்த்தி மஇழ்ந்த சறப்மினார். (௪௦) 

லாதிந் ரோற்ம வமணரை வன்சமுச் 

இது நீங்டெ வேற்றுவிச் சார்.இிறம் 

யா போற்றினேன் மேலினி யேத்துசேன் 

வேத நீதி மிழலைச் குறும்பர்தாள். (௧௧) 

தலச்சிறைநாயனார் புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம் - ௧,௪௧0. 
அடுத்த் 

பாண்டி காட்டிலே, மணமேற்குடியிலே, சுக்தாமூர்ச்தி சுவாமிகளால் 
திருத்தொண்டத் தொகையிலே 'ஒருகம்பி? என்று ஓதப்பட்டவரும், விபூ இ 
ரு,ச்திராக்மணிக்த சிவனடியார்கள் எக்குலத்தவராயினும், அவர்களைச் வ 
மாகச் கருதி வழிபபெவரும், சிலகசேயர்கள் பலர்வரினும், ஒருவர் வரினும் 
உள்ளன் போட ௮வர்களைஎ தாசொண்டு,உபசரித௮,௮மு.அசெய்விப்பவரும் 
ஆடூய குலச்சிறைராயனார் என்பவர் ஒருவர் இருக்சார். அவர் நின்ற சீர்நெடு 
மாற காயனார் என்னும் பாண்டிய ராசாவிற்குப் பிரதம மச்இரியாயிருர்து, 
௮வர் நாயகயொசராகிய மங்கையர்ச்சரசியாருடைய ரிவதொண்டி ற்குச் துணை 
செய்து, சமணம் ஒழியவும், சைவமோககவும் செவஞான சம்பந்த வள்ளல் 
சேவடியை வணங்குஞ் சிறப்பினைவ௫தத, அ௮ப்பெருமானார்க்குத் தோற்ற 
சமணர்களைக் கழுவிலேற்றிச் காங்கேயன் தர்தையார் திருவடிரீழலை 
யடைந்தார். 

(2) ஒளனலார் செத்று - பகைவர்களையழிச்து. (௯) பாய - (எங்கும்) பரவிய, 
பாண்டிமா தேவியார் - மங்கையர்க்கரசியார், (6) அருகந்தர் - சமணர்கள்,
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பெருமிழவக் குறும்பநாபனார் புராணம், 

வடு ( *:) சதையை டட 

சூச நெருஙகு குலைத்தெங்கு பலவு பூகஞ் சூழ்புடைச்தாய் 

வீதி சோறு நீற்றினொளி விரிய மேவி விளுகுபதி 

நீதி வழுவா நெறியின சாய் நிலவுங குடியா னெடுகிலத்து 

மீது விளஙகுந் தொன்மைய து மிழலை காட்டுப் பெருமிழலை (௧) 

௮னன தொனமைச் தஇிருபபதிகச ணதபர் ம/ழலைக குறுமபனூா 

சென்னி மதியம் வைததவாத மடியார்க் கான செய்பணிகள் 

இன்ன வண்ண மென்றவர்தா முரையா முன்ன மெதிசேந்று 

முன்ன முவர்து செய்வாசாய் மு.திரு மறிவின். பயன் கொள்வார் (௨) 

தொண்டர் பலரும் வர்சீண்டி யுண்ணச் தொலையா ௮முதாட்டிக் 

சொண்டு செல்ல விருகிதிய முகந்து கொடுத்துச் குறைக்சடைவார் 

வண்டு மருவு௩ குழலுமையாள் கேள்வன் செய்ய சாளென்னும் 

புண்ட ரீச மகமலரில் வைத்துப் போற்றும் பொற்பினார். (௩) 

இத்சன் மையராய் நிகழுகா ளெல்லை யில்லாச் திருத்தொண்டின் 

மெய்த்தன் மையினை யுலகறிய விதியால் வண௩$9 மெய்யடியார் 

தித்த நிலவுக் இருச்தொண்டத் தொகைபா டியகம் பியைப்பணிந்து 
நித்ச னருள்பெற் றவர்பாத கினைச்கு கியமச் தலைநின்றார். (௪) 

மையார் தடஙகட் பரவையார் மணவா என்றன் மலர்ககழல்கள் 

கையாற் றொழுது வாய்வாழ்ததி மனத்தா னினைக்குக கடப்பாட்டிந் 

செய்யாள் கோனு சான்முகனு மறியாச் செம்பொற் ருளிணைச்£ழ் 

உய்வான் சேர வுற்றநெறி யிதுவே யென்றன் பினிலுய்த்தார். (௫) 

நாளு கம்பி யாளுரர் நாம ஈவின்ற கலத்தாலே 

யாளும் படியா லணிமாதி ரத்தி யான வணைர்சதற்பின் 

மூளுங் சாத லுடன்பெருக முதல்வர் காமச் தஞ்செழுத்துங் 

கேளும் பொருளு முணர்வுமாம் பரிசு வாய்ப்பச் கெழுமினார். (௪) 

இன்ன வாறே யிவரொழுச வேறு கொடிமே லுயர்த்தவாதாம் 

பொன்னின் கழல்கண் மண்ணின்மேழ் பொருந்த வர௮ வழக்குரைச்த 

மன்னு மோலை யயைமுன்பு காட்டி யாண்ட வன்றொண்டர் 

சென்னி மதிதோய் மாடமலி கொடுங்கோ ஞூரைச் சேர்வுற்ளூர். (er) 
ல   car nnn rae etnies th hme a OL Rey Ht 
      

(௧) சூதம - wrosmse. Yaw - aps womeer, (G) Oeiurer Can gu - 
இலக்குமி நாயகனாக திருமாலும. (௬) அஷ்டமாசதெதிசளாவன;--௮ணிமா, மமொ, 

இலூமொா,கரிமா, பிராபதி; பிராகாமியம, ஈசததுவம, வத துவமஎனபன, (இவதறின 

விமிவைத் திருமந்திரம, திருவிளயாடறபுராணம முதலிய உண்மை அலகளிற்சாண£,) 

கேளும - உறவும, 

43



௩௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அஞ்சைச் களத்து ஈஞ்சுண்ட வமுசைப் பரவி யணைவுறுலார்' 
செஞ்சொற் றமிழ்மா லைகண்மொழிய,ச் சேவர் பெருமா னருளாலே 

மஞ்சிற் றிகமும் வடகயிலைப் பொருப்பி லெய்த வரும்வாழ்வு 

கெஞ்சிற் றெளிய விஙகுணர்ந்தார் நீடு மிழலைக் குறும்பனார். (௮) 

மண்ணிற் றநிகழுக் Nasa gre ass வன்றொண்டர் 

நண்ணற் கரிய இருக்கயிலை நாளை யெய்ச நான்பிரிஈ,து 

சண்ணிற் கரிய மணிகழிய வாழ்வார் போல வாழேனென் 
மெண்ணிச் வென்றா ஸின்றேசென் றடைவன் யோகத சாலென்பார். (௯) 

நாலு கரண களுமொன்றாுய் கல்ல வறிவு மேற்கொண்டு 

காலும் பிரம காடிவழிச் கருத்துச் செலுத்தக் கபாலநடு 

ஏல வேழுன் பயின்றகெறி யெடுச்ச மறைமூ லந்திறப்ப 

மூல முதல்வர் திருப்பாத மடைவார் கயிலை முன்னடைந்தார். (௧௦) 

பயிலைச செறிர்த யோகததாம் பரவை கேள்வன் பாசமூறக் 

சயிலைப் பொருப்ப சடியடைநக்த மிழலைக் குறும்பர் கழல்வண௩டு 
மயிலைப் புறங்கொண் மென்சாயன் மகளிர் களவி யாழினொடவ 

குயிலைப் பொருவுங் காரைசக்சா லம்மை பெருமை கூறுவாம் (ss) 

பேநமீழிலைக்தறும்ப நாயர் புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. தஇிருவிருச்சம் - ௪, ௭௨௪. 

m—COSOI00— 

மிடிலை நாட்டிலுள்ள பெருமிழலையிலே, சபெெனடியார்களைக் சண்ட 
வுடன் எதாசொண்டு, அவர்கள் திருவுள்ளக் குறிப்பையறிக்து பணிசெய் 
இன்றவரும், அவர்களை அமுது செய்விகது, அவர்களுககு வேண்டிய இர 
வியஙகளை அளிப்பவரும் ஆகிய பெருமிழலைக் குறும்பகாயனார் என்பவா 
ஒருவர் இருந்தார் அவர் தமது திருத்தொணடு செய்து வருகாளில், சுந்தர 
eres சுவாமிகள் இருவடிகளைக சையாற்றொழு.து, வாயால் வாழ்த்தி, 
மனததால நினைத்து .வழிபடலே: உய்யுநெறி எனககருஇ, அப்படியே 
செய வந்து, ௮ணிமா முதலிய அஷ்டமா சித்திகளைப்பெற்று, ௮ஞ்செழு 
தை ஒதிஈ்சொண்டிருகதார். ஒருகாள் திருவஞ்சைக களத்திலே சுந்தர 
மூர்.2.தி சுவாமிகளுக்குச சிவபிரான் இருவருளால வடகயிலையெய்தம் பெரு 
வாழ்வு கடைப்பசை யோகச்தால் அறிர்து “வன்றொணடப் பெருமானார் 
நாளைககு வடகயிலை யடைபவராயிருகக, சான் ௮வசைப்பிரிகத, கண்ணி 
ழிக்து வாழு குருடரைப்போல, இககுவாழேன்”' என்று எண்ணி 'சவயோ 
சத்சால் இன்றே செவெனடிசேர்வேன் '? என்று, செயற்கரிய யோகமுயற்கி 

யால் பிரமரந்திரக இறச்கப்பெழ்றுச் சிலம்பனுடுஞ் சவகயிலை யடைந்தார். 

அுட்இடிய் ௦ 

(2) காஓுசாணககள் - மனம, புத்தி, சத்தம, அகங்கரரம, மறைஞூலம் - பிரண 

லம,



0 6 

காரைக்காலம்மையார் புராணம், 
ae (#) a —— 

மானமிகு தருமத்தின் வழிகின்று வாய்மையினில் 

ஊனமில்சர்ப் பெருவணிகர் குடி. துவன் றி யோங்குப தி 

கூனல்வளை திசைசுமர்து சொண்டேறி மண்டுகழிக் 

சானன்மிசை யுலவுவளம் பெருருதிருச் சாரைச்சால். 

வங்கமலி சடற்காரைச் காலின்கண் வாழ்வணிகர் 

தஙசள்குலத தலைவனார் சனத, னார் தவத்தால் 

அங்கவர்பாற் றிருமடக்தை யவதரித்தா ளெனலந்து 

பொங்கெயெபே சரழகுமிசப் புணிதவதி யார்பிறக்சார். 

வணிகர்பெருங் குலம்விளங்க வந் துபிறந் தருளியபின் 
அணிசெர்மெல் லடி.தளர்வுற் ஐசையுஈடைப் பருவத்தே 

பணியணிவயார் சழற்சடிமை பழவெரும் பாங்குபெறத் 

தணிவில்பெரு மனச்சாச றதும்பவரு மொழிபயின்ரார் 

பல்பெருகற் ளையுவப்பப் பயில்பருவச் சிறப்பெல்லாஞ் 

செல்வமிகு தரதையார் திருப்பெருகுஞ் செயல்புரிய 

மல்குபெரும் பாராட்டின் வளர்இன்றார் விடையவர்பால் 
அல்கெயெவன் புடனழடன் கொழுர்தெழுவ செனவளர்வார். 

வண்டல்பயில் வனவெல்லாம் வளர்மதியம் ers sen. 

யண்டர்பிரான் றிருவார்த்தை யணையவரு வனபயின்று 

சொண்டா்வரிற் ரொழுதுசா திய/போற்றத துணைமுலைசள் 

சொண்டுநுசுப் பொதங்குபதங கொள்கையினிற் குறுகினார் 

சல்லலென வுறுப்புநா லவருரைக்கு ஈலநிசம்பி 

மல்குபெரு வனப்புமீக் கூரவரு மாட்சியினால் 

இல்லிசவாப் பருவச்தி லிவர்சண்மர பினுக்கேற்குக் 
சொல்குலத்அ வணிசர்மகட் பேசுதற்குச் தொடங்குவார். 

நீடிய£ர் கடனாகை நிதிபதியென் றுலின்சட் 

பாடுபெற புகழ்வணிகன் பயந்தகுல மைர்சனுக்குத் 

சேடவருச் திருமாபிற் சேயிழையை மகட்பே௫ 

மாடமலி சாரைச்சால் வளஈகரின் வரவிட்டார். 

வந்தமூ தறிலோர்கண் மணங்குறித்சம் மனைபுகுந்து 

தந்தையார் தனதத்சன் றனைநேர்ர்.து நீபயர்த 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(6) 

(௪) 

(௭) 

  

(2) மானம - பெருமை ; அளவு (௨) வக்கம் - கபபல்கள். (௬) நூலவா - 

சாமுத்திரிய இலஈ்சண மறிஈரதவர்கள், இல இகவா - of Lip eater mito வெளியே 

வாராத, (௭) பாமி - பெருமை,



hao திருத்ததாண்டர் புராணம். 

பைந்தொடியை நிதிப திமைஈ சன்பரம த்சனுச்கு 

முர்தைமச பினுக்கேற்கு முறறைமைமணம் புரிகென்றார். 

மற்றவனு முறைமையினான் மணமினசர்த செலவீடச்சென் 

௮.ற்றவர்க ஞரைகேட்ட நிதிபதிய முயர்சிறப்புப் 
பெற்றனன்போ லுவந்ததனிப் பெருமகட்குத் திருமலியுஞ் 
சுற்றமுடன் களிகூடார்து வதுவைவினை த் தொழில்பூண்டான் 

மணமிசைாஈச சாளோலை செலவிட்டு மங்கலராள் 

௮ணையவத வைச்சொழில்க ளானவெலா மமைலவித்தசே 

இண லங்கன் மைர்சனையு மணவணியி னெழில்விளச்டப் 
பணைமு£ச மெழுர்தார்ப்பக் காரைச்சாற் பஇபுகுரசார் 

௮ளிமிடைதார்ச் சனதத்த னணிமாடச் தட்புகுந்து 

செளஸிதருநால் விதிவழியே செயன்முறைமை செய்தமைத்து,ச 

தளி.ரடிமென் னகைமயிலைச் சாதவிழ்சார்க சாளைக்குக் 

களிம௫ிழ்சுற் றம்போற்றச் சல்யாணஞ் செய்தார்கள் 

மங்கலமா மணவினைகண் மூடி. த்தியல்பின் வைகுசாட் 

டங்கள்குடிச கரும்புதல்வி யாசலினாற் றனதததன் 

பொஙசொலிீநீர் நாசையினிற் போகாமே கணவனுடன் 

௮ங்கணமார்சர் இனிதிருக்ச வணிமாட மருஙசமைச்தான். 

மசட்கொடையின் ம௫ழ்சிறச்கும் வரம்பிறரனங கொடுதததற் 

னிசாப்பரிய பெருஞ்சிறப்பி னிதிபதிதன் குலமகனுக 

சகைப்பிலபேரு௩ சாதலினாற் நஙகுமனை வளம்பெருசஇி 

மிசப்புரியுங சொள்கையினின் மேம்படுசன் மேவினான் 

௮ஙகவன் ற னில்வாழ்ககை யருர். துணையா யமர்கின்ற 

பூஙகுழலா ரவர்சாமும பொருவிடையார் இருவடிக€ழ் 

ஒஙதியவன புறுகாக லொழிவின்றி மிகப்பெருகப் 

பாஙகில்வரு மனையறச்தின் பண்புவழா மையிற்பயில்வா£ 

ஈம்பரடி யாரணைஈசா னல்லஇிரு வமுதளித்துஞ் 

செம்பொன்னு ஈவமணியுஞ் செழுந்துகிலு முதலான 

தீம்பரிவி னாலவாக்குச் சகு தியின்வேண் டுவகொடுத்தும் 

உம்பாபிரான் நிருவடிக்கீ முணர்வுமிக வொழுருகாள் 

(௮) 

(௧) 

(௪௦) 

(௧௪) 

(௧௨) 

(௪௪) 

என்க வத ச அவவை. வனக அவவை க்வஸ்அதைதகுமய் யவை பதிவவஸ்ஸ் பல யைவ மவ 

(ய இணா ௮லஙசல் - பூஙகொததுச்களால தொடுக்கபபட்ட மாலை shes. 

Lom iar ohodcersa - sAuras தபரணககளால அலங்காரஞ் செய, 

பணை - பரு5௪. (௪௧) அளிமிடைதா£ - வணடுகள மொயக்கும மாலையணிகத, (am) 

மசள்கொடையின - தமது சனனிசையைத தானஞ் செய்த காரணமாச, ம௫ழ Ama 

கும - (மருகாககு) உவபபெய்.து விசகும



காரைக்காலம்மையார் புராணம். 

பாங்குடைய நெறியின் சட் பயில்பசம தத்தனுச்கு 

மாங்கனிச ளோரிரண்டு வர்தணைந்தார் லெர்சொடுப்ப 

ஆங்கவைசான் முன்வாங்கி யவர்வேண்டுங் குழையளித்தே 

யீங்வெற்றை யில்லத் துக் சொடுச்சவென வியம்பினான். 

சணவன்றான் வரவிடுத்த கனியிரண்டுங் கைக்கொண்டு 

மணமலியு மலர்க்கூக்தன் மாதரார் வைத்ததற்பின் 

பணவரவம் புனைந்தருளும் பரமனார் இிருச்தொண்டர் 
உணவின்மிகு வேட்கையினா லொருவர்மனை யுட்புகுக்தார் 

வேதங்கண் மொழிக்தபிரான் மெய்ச்சொண்டர் நிலைகண்டு 

நாதன்ற னடியாரைப் பரிதிர்ப்பே னெனாஈண்ணிப் 

பாதங்கள் விளச்கநீர முன்னளித்துப் பரிகலம்வைச் 

தேதர்தீ ஈல்விருஈதா வின்னடி€ லூட்வொர். 

கறியமுதங் குகவாதே திருவமுது சைகூட 

வெறிமலர்மேற் றிருவனையார் விடையவன் ற.னடியாசே 

பெறலரிய விரு£தானாற் பேறிதன்மே லில்லையெனும் 

௮.றிவினரா யவாமு.து செய்வதனுச் சாதரிப்பார். 

இல்லாஎன் வைசகலெனச் தம்பச்சன் முன்னிரு, 
ஈல்லஈறு மாஙகனிக ஸிரண்டினிலொன் றைக்கொண்டு 

வல்விரைந்து வந்தணைந்து படைச்துமன மகிழ்ச்சியினால் 

அல்லறீரப் பவரடியார் தமையமூ£து செய்விததார். 

மூப்புறுமத் சளாவாலு மூதர்ர் துமுடு கெயவேட்கைத 

தீப்பசியி னிலையாலு மயர்ர்தணைந்த திருச்தொண்டர் 

வாய்ப்புறமென் சுவையடி௫ன் மாங்கனியோ டினிதருச்திப் ் 

பூப்பயின்மென் குழல்மடவார் செயலுவந்து போயினார். 

மற்றவர்தாம் போயினபின் மனைட்பதியா கெயெவணிகன் 

உற்றபெரும் பகலின்ச ணோங்யெபே ரில்லெய்திப் 

பொற்புறமுன் ஸீராடிப் புகுக் தடி.சல் புரிக தயிலக் 

சற்புடைய மடவாரும் கடப்பாட்டி லூட்டுவார். 

இன்ன டிரில் கறிகளுட னெய்துமுறை யிட்டதற்பின் 

மன்னியசீர்ச் கணவன்றான் மனையிடைமுன் வைப்பித்ச 
ஈன்மதுர மாங்கணியி லிருக்தசனை ஈறுங்கூர்தல் 

௮ன்னமனை யார்தாமுங் சொரந்து சலச்தளிசத்தார். 

  

hos 

(s#) 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

டய) 
(௪௯) ௮ஙகு கறியமுது உதவாதே திரு௮மூது சைகூட - அவ்விடததில கறி 

யமுது (usin $s) பாசமாகாமல அ௮ன்னம மாததிரம பாகமாயிருக்க. வெறி மலா 

மேல் திரு௮ளையரா - வாசளையுடைய தாமரை மலாமேல் வீற்றிருக்கும இலககுமியைப 
போனற புனிதவதி யமமையா, (௨௨) அடிசில் புரிநது அயில - னனததை விரும 
பியுண்ண,



௨௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். ௪ 

மனைவியார் சாம்படைத்ச மதசமிச வாய்ச்சகணி 

தனைறுகார்த வினியசவை யாராமைத் தார்வணிகன் 

இனையதொரு பழமின்னு முளத.தனை யிடுக வென 

௮னையது. தாங் கொண்டுவர வணைவார்போ லங்கசன்றார். 

௮ம்மருங்கு நின்றயர்வா ரருங்கனிக்சங் சென்செய்வார் 

மெய்ம்மறந்து கினைஈதுற்ற விடத் துதவும் விடையவர்தாள் 

தம்மனங்கொண் டுணர்சலுமே யவாருளாம் ரூழ்குழலார் 

சைம்மருஙகு வந்திருக் ச சதிமதரச் கனியொன்று. 

மற்றசனைச் கொலவேந்து மடழ்ச்திடலு மயின்றதனில் 

உற்றசுவை யமுதினுமேற் படவுளதா யிடவித.தான் 

முற்றராமாக கனியன்று மூவுலிற் பெறற்கரிதாற் 

பெற்றதுவே றெககெனறு பெய்வளையார் தமைககேட்டான். 

௮வ்வுரைகேட் டலுமடலா ரருஞுடையா ரளித்சருளுஞ் 

செல்வியபே ரருள்விளம்புச் கிதமன்றென் ௮ரைசெய்யா 

கைவருசற் புடைகெறியாற் கணவனுரை காவாமை 

மெய்வழியன் றெனவிளமபல் விடமாட்டா விதிப்புறுவார் 

செய்தபடி சொலலுவசே கடனென்னுஞ் சீலக்சகா£ 

மை சழையு௩ கண்டர்சே வடிகண்மனச தறவணங்கி 

யெய்சவருங கணியளித்சா ரியாரென்னுங சணவனுக்கு 

மொய்சருடி,ங குழன் மடவார் புருந்தபடி. தனை மொழிசதார் 

ஈசனரு ளெனக்கேட்ட வில்லிறைவ னதுசெளியான 

வாசமலாத இருவனையார் சமைகோக்கி மற்றிது சான் 

கேசுடைய சடை ப்பெருமான றிருவருளே லின்னமுமோர் 

ஆசிலசனி யவனருளா லழைக்தளிப்பா யெனமொழிரசான் 

பாங்கசன்ற மனைவியார் பணியணியார் சமைப்பரலவி 

மீகசளிக சருளீரேோ லென்னுசைபொய் யாமென்ன 

மாங்கனியோன் றநருளாலவச் தெய்துசலு மற்றசனை 

யாஙகவன்கைக கொடுத்தலுமே யதஇிரயிதத வாங்கினான் 

Ca mw 

வணிசரா் சன்சைப் புக்க மாஙகணி பின்னைக காணான் 

தணிவரும பயமேற் கொள்ள வுள்ளமுர் ஈடுமா றெயதி 

யணிகுழ லலா வேமோ ரணஙசெனச் கருதி மீங்குக் 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

அணிவுகொண டெவர்க்குஞ் சொல்லான். ரொ ருடர்வின்றி யொமுகு நாளில். 
அவதள. பலகை. வட அடை வக வவ சவ டலை அ ப ஆட வெக்கல அக.   

(௨௬) பெயவளையரா தமை - பெண்ணினை, புனிதவதியாரை, (௬௧) அணககு - 

செயலபபெண, தொடாவு இ௱றி ஒமூர காளில-சமபக்தமிலலாமல வாழுகசாலததல், 

(உள on Beem 2 ol LITT COL பாவணையபையொழித து சதெயவமாகச்சருதிவாழுகாளிக் »)



காரைக்காலம்மையார் புராணம். ௩௮௩ 

விடுவே யெண்ண மாக மேவிய மூயத் செய்வான் 

படுதிலாப் பரவை மீ. ஐ படர்கலக கொண்டு போடு 

டெடுகிகி கொணர்வே னென்ன கிரச்சபல இளைஞ சாகும் 

வடுவில்சீர் வணிக மாசகண் மரக்கலஞ் சமைப்பித தார்கள், (௩௨) 

சலஞ்சமைச் ததற்கு வேண்டுங் கம்மிய ர௬டனே செல்லும் 

புலஙகளி௰ விருப்பு பணடம் பொருந்துவ கிரம்ப வேற்றிச் 

சலச்சரு கடவட் போற்றித சலைமையா காயசன் ரூனு 

நலந்தரு காளி லேறி களிர்திசைச் கடன்மேற் போனான். (௩௩), 

கடன்மிசை வஙக மோட்டிச் கருதிய தேயம் தன்னில் 

அடைவுறச சென்று சேர்ந்தவ களவில்பல வளங்கண் முற்றி 

யிடைசில நாட்க ணீ௰ச மிணடுமச் சலததி லேறிப் 

படர்புனந் கன்னி நாட்டோர் பட்டின மந ஙகு சேர்ச்சான். (a) 

அப்பதி சன்னி லேறி யலஇல்பல் பொருள்ச ளாக்கும் 

ஒப்பின்மா நிதிய மெல்லா மொருவழி பெருக வுயதது 

மெய்ப்புசழ் விளஙகு மவ்வூர் விரும்பல வணிகன் பெற்ற 

செப்பருங சன்னி சன்னைச் திருமலி வதுவை செய்தான் (௩௫) 

Qu mags திருவி னாளைப் பெருமணம் புணர்ந்து முன்னை 
யறலிய ன.றமென் கூந்த லணஙகனா டி.றச்இி லற்றம் 

புறமொரு வெளிய ரமற பொதிந்தசிக தனை.பி னோடு 

முறைமையின் வழாமை வைகி முகமலாச் தொழுகு சாளில். (௩௬) 

முருகலர் சோலை மூதூ சசனமு,தல் வணிச ரோடும் 

இருநிதிக் இழவ னென்ன வெயதிய திருவின் மிக்குப் 

பொருசடற் கலஙகள் போக்கும் புகழினான் மனைவி தன்பாற் 

பெருகொளி விளக்குப் போலோ பெண்கொடி யரிதிற் பெற்றான் (mar) 

மடமக டன்னைப் பெற்று மஙகலம் பேணித் தான்முன் 

புடனுறை வஞ் நீத்ச வொருபெரு மனைவி யாரைத் 

சொடர்வற நினைர் து தெய்வச் சொழுகுல மென்றே சொண்டு 

சடனமைத தீவாத நாமங சாதல்செய் மகவை யிட்டான் (௩ ௮) 

Ord யிவனிக செய்தி யிருக்சன னிப்பா னீடுங் 

சன்னிமா மநில்குழ் மாடச் காரைக்கால் வணிக னான 

(௬௨) பரவை - கடல, (௬௩) கமமியா - மாலுமிமுகலியேோர, புலககளில் . 

தேசங்களில், சலம தரகடவுள் - வருணன, காயகன - வணிகனாப பாமதசதன. (m2) 

கனனிகாடு-பாண்டிகாடு, (௬௬) ௮றல இயல-கருமணலபோனற, ௮ணஙகளாள் இறத 

இல் றம புறம ஒருவெளி உறாமல - புனிதவதியாரிடத்தில தான செய் சவரு சனை 

யைப புறமபே ஒருவருககும வெளியிடாமல,



haa திருத்தோண்டர் புராணம். 

தன்னிகர் சடர்த செல்வச் தனதத்தன் மகளார் தாமு 

மன்னிய கற்பி னோடு மனையறம் புரிர்து வைக. 

விளைவளம் பெருச்ச வங்க மீதுபோம் பாம தத்தன் 

வளர்புகழ்ப் பாண்டி மாட்டோர் மாககர் தன்னின் மன்னி 

யளஎவின்மா நிதிய மாகி யமர்ந்தினி திருந்தா னென்று 

ளெசொளி மணிச்கொம் பன்னார் இளைஞர்தாக கேட்டா ரன்றே. 

அம்மொழி கேட்ட போதே யணங்கனார் சுற்றத் தாருக் 

தம்முறு இளைஞர்ப் போச்சு யவனிலை சாமு கேட்டு 

மம்மர்கொண் மனத்த ராடி மற்றவ னிருத பாஙகர்ச் 

கொம்மைவெம் முலையி ஞளைச் சொண்டுபோய் விடுவ தென்றருர் 

மாமணிச் சிவிகை தன்னின் மடஈடை மயிலன் னாரைத் 

தாமரைத் சவிரில் வைகுர் தனித்திரு வென்ன வேற்றிக 

சாமரு கழனி வீழ்த் துச் சாதல்செய் சுற்ற,ச் சாருர் 

தேமொழி யவருஞ் சூழச் சேணிடைக் கழிச்து சென்றார் 

Rouse stg சென்று செந்தமிழ்ச் Boer Ow 

மலர்புகழ்ப் பரம தத்தன் மாககர் மருங்கு வக்.த 

குலமுதன் மனைவி யாரைக் கொண்டுவர தணைக்ச தன்மை 

தொலைவில்€ர்ச் கணவ ஸுக்குச் சொல்லிமுன் செல்ல விட்டார். 

வச் தவ ரணைர்த மாற்றங் கேட்டலும் வணிசன் ரானுஞ் 

இர்தையி லச்ச மெய்திச் செழுமணம் பின்பு செய்த 

பைச்தொடி தனையுங் கொண்டு பயர்சபெண் மகவி னோடு 

முந்துறச் செல்லவே னென்று மொய்குழ லவர்பால் வர்தான் 

தானுமம் மனைவி யோடுர் தளர்நடை மகவி னோடு 

மானிளம் பிணைபோ னின்ற மனைவியா ரடியிற் ரூழ்க்தே 

யானும தருளால் வாழ்வே னிவ்விளங் குழவி தானும் 
பான்மையா லுமது காம மென்றுமுன் பணிந்து வீழ்க்தான் 

கணவர்தாம் வணங்கச் கண்ட சாமர்பூங் கொடிய னாரும் 
அணைவுறுஞ் சுற்றத் தார்பா லச்சமோ டொ.துகக நிற்ப 

உணர்வுறு இளைஞர் வெள்9 யுன்றிரு மனைவி தன்னை 

மணமலி தாரி னாய்ரீ வணங்குவ சென்கொ லென்ரூர் 

மற்றவர் தம்மை கோக்க மானுட மிவர்தா மல்லர் 
ஈற்பெருர் தெய்வ மாத னானநிக் சசன்ற பின்பு 
  

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௨) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௧) மமமா- துயரம, (௪௨) காமருகழனி கீழ்தது- pau இரை sind sg. 
சணிடை - நெடுந் தூரம,



காரைக்காலம்மையார் புராணம். 

பெற்றவிம் மசவு தன்னைப் பேரிட்டே னாச லாலே 

பொற்பதம் பணிர்சே னீரும் போற்றுசல செய்மி னென்றான. 

என்றபின் சுற்றச் தாரு மிதுவென்கொா லென்று நின்றார் 

மன் றலங குழலி னாரும் வணிசகன்வாய் மாற்ற கேளாக் 

கொனறைவார் சடையி னார்தங குரைகழல போற்றிச சந்தை 

யொன் றிய கோகன் மிச்ச வுணாவுகொண்் டுரைசெய் இன்ருர். 

ரங்கன் குறித்த சொள்சை யிதுவினி யிவனுச் காகத 

தாங்கெ வனப்பு நின்ற சசைப்பொதஇ கழித்திய குன்பால 

ஆங௩குகின் ராளசள் போற்றும் பேய்வடி. வடியே ஸனுக்குப் 

பராஙகுற வேண்டு மென்று பரமனைப் பரவி நின்ஞுா. 

ஆனவப் பொழுது மன்று ளாடுவா ரருளி னாலே 

மேனெறி யுணாவ கூ£ வேண்டிறறே பெறுவாரா மெய்யில் 

ஊன டை வனப்பை யெலலா முதறியெற புடமபே யாட 

வானமு மண்ணு மெலலாம வணஙகுபேய் வடிவ மானார். 

மலர்மழை பொழிகச தெங்மும் வான துர் அபி.பினாதம் 

உலகெலா நிறை௮ விமம வும்பரு முணிவா காழுங 

குலவினா கணஈ௩க ளெலலாங குணலையிட் டனமுன ஸனின்ந 

தொலைவில்பல் சுற்றத் சாரு கொழுசஞசி யகன்று போனா 

a pues Osos ஞான த சொருமையி னுமைசோன் றன்னை 

யற்புதத இருவர் நா யப்பொழு தருளி௪ செயலார் 
பொழ்புடைச செயய பாச புண்டரீ கஙகள் போறறு 

5றகணச இனிலொன் முனே னானென்று ஈயக்து பாடி. 

அற்புதத்திருவந்தாநீ. 
இருசூற்றம்பலம், 

பிறர்துமொழிபயின் றபின்னெல்லாஙகாகல 
சிறகதுகின்சேவடியேசோசதே--னிறர்திசமு 
மைஞஞான் ஈகணடச்துவானோர்பெருமானே 
யெஞஞான இ தர்ப்ப திடர். 

உரையினாலிம்மாலையர்சா திவெண்பா 
கரைவினாற்காரைககாற்பேய்சசொற்--பரவுவரா 
ஆசாசவனபினேடணணலைச்சென்றேச்துவார் 
Curr gar ga meg 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

    NNN Nm rpms 

(Ba) குணல் இடடன - சொச்கரிததன, 

vk 

hag 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(90) 

(Ha)



௩௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆய்ச்தச ரிரட்டை மாலை யர்தா.தி யெடுததுப் பாடி 

யேய்ர்சபே ர௬ணர்வு பொங்க வெயிலொரு மூன்று முன்னாட் 

சாய்க்தவ றிருந்த வெள்ளிச் கைலைமால் வரையை கண்ண 

வாய்ந்தபே சருண்முன் கூர வழிபடும் வழியால் வந்தார். (ட௩) 

திநடாரட்டைமணிமாலை, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இளர்ச் த அவெர் தயாவச்தடும்போ தஞ்சிகெஞ்சமென்பாய் 
தளர்க்திககரு ச்சறவிர் இிசண்டாய் சளராதுவந்தி 
வளர்ர்து் தசங்கையும்வான த் திடைவளர்கோட்டுவெள்ளை 
யிளர்இஙசளுமெருக்கும்மிருக்குஞ்சென்னியீசனையே 

உதசமசாய்வாழ்வாருலர்தச்காலுற்ளார்கள் 
செத்தமரமடுக்கித் தீயாமுன்--௨ த தமனாய் 
நீளாழிகஞ்சுண்டகெய்யாடி. தன் நிறமே 
கேளாழிகெஞ்சேகிளாந்து 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சண்டவர் வியப்புற் றஞ்சிக் கையகன் ரோடு வார்கள் 

கொண்டதோர் வேடத தன்மை யுள்ளவா கூறச் கேட்டே 

யண்டகா யகனா சென்னை யறிவரே லறியா வாய்மை 

யெண்டிசை மாக்க ஞக்கியா னெவ்வுரு வாயென் னென்பார் (௫2௪) 

வடஇசைச் தேச மெல்லா மனச்தினுங் சடிதிர் சென்று 

தொடையவி ழிதழி மாலைச் கூலைபா ணியனா மேவும் 
படரொளிச் கைலை வெற்பிற் பாங்கணைம் சா௩குக் காலி 

னடையினைத் தவிர்க்து பராமேற் றலையினா னடகஅ சென்றார் (௫௫) 

Bolen wig சென்று சஙகர னிருக்த வெள்ளி 

மலையின்மே லேறும் போது மஒிழ்ச்சியா லன்பு பொங்கக 

சலையிளர் திஙகட் கண்ணிச கணணுச லொருபா கத்துச 

Ress Sow வல்லி இிருக்கணோக் குற்ற தன்றே (௫௪) 

அம்பிகை திருவுள் எத்தி னதிசயிச் தருளித் தாழ்ந்து 
சம்பெரு மானை நோக்கித் தலையினா னடந்தி௨ கேறும் 

எம்பெரு மானோ ரெற்பின் யாச்கையன் பென்னே யென்ன 

ஈம்பெரு மாட்டிச் கங்கு நாயக னருளிச் செய்வான். (௫௭) 

வருமிவ ணம்மைப் பேணு மம்மைகா ணுமையே மற்றிப் 

பெருமைசேர் வடிவும் வேண்டிப் பெற்றன ளென்று பின்றை 

பருகுவக் தணைய நோக்கி யம்மையே யென்னுஞ் செம்மை 

மயொருமொழி யலக மெல்லா முய்யவே யருளிச் செய்தார். (டு௮)



காரைக்காலம்மையார் புராணம். ௩௮௭ 

௮ங்சண னம்மை யேயென் ஐருள்செய வப்பா வென்று 
பங்கயச் செம்பொற் பாதம் பணிகர்அவீழ்ச் தெழுக்தார் தம்மைச் 

சங்கவெண் குழையி னாருஈ் தாமெதிர் நோக்டு ஈம்பால் 

இங்குவேண் வசெ னென்ன விறைஞ்சிநின் நியம்பு இனருர். (௫௯) 

இறவாத வின்ப வன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு இன்ரூர் 

பிறவாமை வேண்டு மீண்டும் பிறப்புண்டே லுன்னை யென்று 

மறவாமை வேண்டு மின்னும் வேண்டுரான் மகிழ்ந்து பாடி 

யறவாரீ யாடும் போதுன் னடியின்£ ழிருச்ச வென்றுர். (௬௦) 

கூடுமா ஐருள்கொ டுத்துச் குலவுதென் றிசையி லென்று 

நீவொழ் பழன மூதூர் நிலவிய வாலங் காட்டில் 
ஆடுமா நடமு நீசண் டானந்தஞ் சேர்ச்தெப் போதும் 

பாடுலாய் நம்மை யென்றான் பரவுவார் பற்றாய் கின்றான். (௬௧) 

அப்பரி சருளப் பெற்ற வம்மையுஞ் செம்மை வேத 
மெய்ப்பொரு ளானார் ச.மை விடைகொண்டு வணங்டப் போந்து 

செப்பரும் பெருமை யன்பாற் நிகழ்திரு வாலங் காடா 

நற்பதி தலையி னாலே ஈடகதுபுச் கடைர்தா ரன்றே (௬௨) 

ஆலங்கா டசனி லண்ட மூ.றநிமிர்ஈ தாடு இன்ற 

கோலங்காண் பொழுது கொங்கை இரற்கியென் றெடுத்துத் சங்கு 

மூலஙகா ணுதார் தம்மை மூத்தநற் பதிகம் பாடி 

ஞாலஙகா தலிச் துப் போற்று நடம்போற்றி ஈண்ணு காளில். (௬௩) 

  

அம்மை - மத்ததிரப்பதிகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

கொங்சை இர௩்செரம்பெழுச்துகுண்டுகண்வெண் பற்குழிவயிந்றுப் 
பங்இரிவர் இிருபற்கணீண்டுபரடியரரீள்கணைகசாலோர்பெண்பேய் 
தீங்கெயலறியுலறுகாட்டி நராழ்சடையெட்டுத்கிசைகள் வீசி 
யங்கங்குளிர்ச்சனலாடுமெககளப்பனிடச் திருவாலங்காடே. 

ஒப்பிணையில்லவன்பேய்கள்கூடியொன்றினையொன் றடிச்சொக்கலித்தப் 
பப்பிணையிட்டுப்பாண்டைபாடப்பாடி ருக் துச்சரியாழமைப்ப 
வப்பனையணி திருவாலககாட்டுளடிகளைச்செடி தலைச்காரைச்சாற்பேய் 
செப்பியசெக்தமிழ்பத்தும்வல்லார்சிவச திசேர்க்தின்பமெய் தவாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

Cam. 

மட்டவிழ்கொன் றையிஞார்தந் இருக்கூச முன்வணங்கு 
மிட்டமிகு பெருங்காத லெழுந்தோங்க வியப்பெய்தி 

யெட்டியில வம்மீசை யெனவெடுத்துச் திருப்ப இகங் 

கொட்டமுழ வங்குழச னாடுமெனப் பாடினார். (௬௪)



௩௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பதிகம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

எட்டியிலவமிசைசூரைசாரைபடர்ச்தெங்குஞ் . 
சுட்டசடலைகுழ்தசகள்ளிசேோகதருடாகவவப் 
பட்டபிணங்கள்பரக காட்டி ற்பறைபோலவிழிகட்பேய் 
கொட்டமுழவஙகூளிபாடக்குழசனாடுமே. 

குடுமதியஞ்சடைமேலுடையார்சுழல்வர் இிருநட்டம் 
ஆடுமரவமரையிலார்,ச் சவடிகளருளாலே 
சாடுமலிகசசனலவாயெயிர்றுகசாரைச்காற்பேய்தன் 

பாடல்பசதும்பாடியாடப்பாலகாசமே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மடுசசபுனல் வேணியிஞு ரம்மையென மத. ாரமொழி 

சொடுச்சருளப் பெற்றாரைக் குலவியதாண் டவத்திலவ 

ெடுசதருருரஞ் சேவடிக€ ழென்றுமிருச் இன்றாரை 
யடுச்சபெருஞ் சாபாவ லா.ரளவா யின சம்மா. (௬௫) 

Ca mn 

ஆதியோ டர்ச மிலலா னருணட மாடும் போது 

€தமுன் பாடு மம்மை களொளி மலர்த்தாள் போற்றிச 

மீர் வயல்குழ் ௧௪ ரரினப் பூதி யாசாம் 

போதமா மூனிலா செய்த திருசதொண்டு புகல லுற்றேன (௬௬) 

காலாக்காலம்மையார் புரா முற்றிற்று, 

௮. திருவிருகதம - ௧,௪௮௪. 

—OOPOIO0—~ 

காசைச்காலிலே, வணிகா குலச,தலைவனும், பெருர்சவமூடையவ 
Qu திய தனசுதசதன் என்பவன் ஒருவன் இருஈதான் guar yrs Hv 
செயத புணணியப் பயனால அவனுக்குப் பூமகளே என்று சொலலததகுகத 

புனிசவஇயாா என்பவா புச.இரியாராகப் பிறக்சார் அுப்புணிசவதியா அர 
னிடததில பேசனபுடையலராய், அழகின் கொழுக்து எழுவதைப் போல 
வளரஈது, திருமணப் பருவமடைஈசாரா அடையவே, சிலமுதியோகள சன 
சசதனிடம வநது நாகப்பட்டினததுளள நிதிபதி என்பவன் புததிரனாகிய 

பரமதசசனாககுப் புஜிசவதியாசை மணஞ் செய்விககப் பேனர்கள். சன 
FESO FOILS பரமசசசனுககுத சன்னொரு புதலவியைச் கலியாணஞ் 

செய்து கொடுசது, காசைகசனுப்பாமல், சனத வீட்டருகே ஒருவீகெட்டி, 
அசாவிலலாச இரவியஙகளை அ௮ளிதது, அதிலே வாழும்படி செய்சான் 
புனிசவூயா சணவனோடு இல்லநதசை வழாது tg, sug இலலச 
அகரு வரும சிவனடியராகளைத இருவமுது செய்விச்து, அவர் வேண்டும் 
பொருள்களை டிம், பிறவற்றையு கொடுத்துச் சொண்டு வந்தா 

ருமா-॥ பரமதச்சன்பால வந்தவர்கார் சிலர் அவனுக்கு இரண்டு மாங் 

கனிகள் கொடுச்சாகள் அவன் அவைகளை வாகி அவர்கள் குறையை



காரைக்காலம்மையார் புராணம் ௩3௯ 

முடித்து, அவைகளை இலலிற்கனுப்பினான் இல்லரசியாகிய ௮ம்மையா௮ப் 
பழங்களை வாஙகிவைதத பினபு அவர் வீட்டிற்கு ஒரு சவெனடியார் பசியால் 
வாடி இளைப்புற்று வதா புனிசவதியார் ௮வரைகசண்டதும் பாதங்களை 
விளககககொள்ள நீர்கொடுசதுக கலததிலே திருவமு துபடைச்தார். ௮.து 
காலை கறியமுது பாகம்பண்ணப்படாமையால “ ஏவெனடியாரே விருந்தின 
சாய் வந்தமையால் இதைவிட பெறுமபேறு வேறு இல்லை ' எனக்கருஇக் 
கணவன் அனுப்பிய இசணடு மாம்பழஙகளுள் ஒன்றைககொண்டு வந்து 
படைத்துப் பெரியவரை அமுது செய்விதசார் திருகததொணடா gor 
ன.த்சை மாங்கனியோடு உண்டு உவந்துபோயினார் 

சிவன டியார் சென்றபின் பரமசத்சன் ஈநடுப்பகலிலே இல்லிற்கு வது 
போசனம பணணுங்கால், புனிசவதி யம்மையார் தம்மிடமிருக்த ஒருமாங் 
சனியைப் பரிகலததில் இட்டார் ௮வன் அசையுண்டு ௮து அதிக சுவையா 
யிருக்சமையால் **'இன்னொரு கனியையஙகொணர்ச்துவை”? என்றான் அது 
கேட்ட ௮மமையார் கொணடு வருபவரைப் போலப்போய் கின்றுகொணடு 
நீலகணடப்பெருமானை நினைகக, அவரருளால ஒருமாஙகனி அவர்கையில்வந் 
இருநதது. எமபெருமாட் டியார் ௮ப்பழச்சைக சகணவனுச்கு இட்டார் அவ் 
வணிகன அதைபபுச௧௫, அதன் சுவைசேவாமுதத்தினும இணிமையாயிருச் 
தமையால மனைவியாரை கோக *இதுசான் அனுப்பிய மாஙகனியனறு ) 
இது திரிலோகஙகளினும பெறுதற்கு அருமையானது) இதனை நீ எ௩சே 
பெத்ராய” எனறுவின வினான். அதைககேட்ட புனிதவதியார் சமககுத்.இரு 
வருள உதவிய இறத்தை வெளியிடல் முறையன றெனசகருதி விளைக்சசை 
விளம்பமாட்டாதவரும், கணவனுககு உணமை௰யை மறைத்துச் கூறலும் 

குற்றமெனககருதி நிசழ்கததசைவிளமபாது விடமாட்டாசவருமாய் வருந்திப் 
பின நிகழ்நத உணமையைச் கூறினார் பரமதச்சன் ௮அசைத செளியாதவ 
னாய், அம்மையாரைப் பார்தது (*தவனருளால இன்னுமோர் கனிகொண் 
டுவா?” எனறான் கற்பரசியா அவவிடதசைவிட்டு ௩ அடியாகசெளிய 
வசை சிசதிதது (இன்னும ஒருபழம் அருளீரேல எனனுசை பொய்யாகும்” 
என்ன, சாலவியாபியாகிய சஙகரன இருவருளால ஒருமாஙகணி ௮ம்மையார் 
இருகசரஃ இல வத. புனிதவதியா ௮ஈகனியை காயகனுச்குசககொுகக, 
௮வன ௮.இசயிதது வாஙகனொான் உடனே மாங்கனி மறைகதது வணிகன் 
மன நதடுமாறித சன்மனைவியாரைச செயவமெனக்கரு தி, அவரைவிட்டு நீங் 
கசதுணிக ௪, வெளியிடாதவனாய, அவசோடுசொடாவின றி ஓழுசச்சின்னாட் 
கழிததபின ஒருமரசகலஞ் செய்விதது, அதிலே பலபணடஙகளை apps 
சானும வேலையாட்களுடன ஏறி வாததகஞ் செய்அ சொண்டே, பாண்டி 
நாட்டிலுளள ஒருககரசதை யடைந்து, ௮௩கே ஒரு வைூயப்பெண்ணை 

விவாகளு செய்துசொண்டு, ஒருபெண ஞுழவியைப்பெற்று, அதற்கு தான் 
செயவமாகக கொண்டு வழிபட்டுவரும் முதன் மனைவியின் திருகாமம் 
இட்டுச சிறப்பாக வாழ்ந்துகொணடி.ருஈதான் 

காரைகசாலிலுள்ள புனிதவதியார் சுற்றககவர்கள் பரமதசதன் பாண்டி 
நாட்டிலிருப்பதைக கேள்வியுற்றுச் சிலரையனுப்பி அவன் நிலைமையையு 
ணாகது, புனிசவதியாரை ௮வனிடஞ் சேர்ககவேணடும் என்று ஒருசிவிகை 
யிலே ௮மமையாமை ஏற்.றிககொண்டு, ௮வன் வாழும் ச சருகேவந்து, தாங் 
கள் வவசமையை அ௮வகைகுச் தெரிவித்தார்கள் பரமதத்தன் ௮தைகச்கேட் 
டவுடன் சன இரணடாம் மனைவியையும், மகளையும் அழைச்துச்சொண்டு 
புனிசவதியாரிடம் வந்து மனைவி மக்களோடும் அவரைப் பணிந்து 4 உம்மு 
டைய திருவருளால் சுகமாக வாழ்கின்றேன் ; இக்குழந்தைச்கு உமது திரு



௩௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நாமச்தையே இட்டுளேன் ?? என்று ௮ச்௪,ச்தோடு சொன்னான். புனிதவதி 
யார் சுற்றத்தவர்பால் ௮ச்சமோடு ஒதுங்கி நிற்க, அவர்கள் வெள்டூிப்பர 
மதச்சனைப் பாத்து (நீ உனது மனைவியை வணங்கிய சென்னை ?' என்று 
கேட்டார்கள். அதற்கு அவன் * இவர்மானுடமாது அல்லர்) இவரைச் 
செய்வமாசெனச்கருதப் பிரிந்தேன்; இவரைச் தெய்வமாக யான் 
கொண்டபடியால, இககுழவிக்கு இவர் பெயரையே ௮ணிஈசேன்; இப்பொ 
ழூ இவர் பாதங்களையும் பணிர்சேன் ; நீங்களும் பணியுங்கள் ?' என்றான். 
சுற்றச்சலர்கள் ௮சைச்கேட்டு * இது என்ன! இது என்ன!! ? என்று 
இகைச்தார்கள். ௮ம்மையா£ சிவபெருமான் இருவடியைப் போற்றி ஒரு 
மைப்பாடுடைய சிரசையசாய் * ஈசனே ! இவன் குறித்ச கொள்கை இது) 

இவனுக்காகச் சாககிய அழகுரிரம்பிய சசைப்பொதியைச் கழித்து, ேவரீ 
சைச் சூழ்ந்து நின் ருள்கள் போற்றும் பேய்வடிவை அடியேனுக்கு galls 
தீருளல் வேண்டும்!” என்று பிரார்ததிச்தார். அப்பொழுது சிவபிரான் இரு 
ஒருளால் ஊன்நிறைக்ச அழகையுதறி, எற்புடம்பாக, மண்ணும் விண்ணும் 
வணககும் பேய்வடிவம் ஆயினார் தேவர்கள் மலர் மாரி பொழிச்தார்கள். 
சுற்றச தவர்கள் ௮ஞ்சிச்சொழுஅ அகன்று போய்விட்டார்கள். 

மாயை யொழிசசபேயார் திருவருளால் கைவரப்பெற்ற சிவஞானச் 
தால அற்புசத இருவர்சாதியையும், திருவிரட்டைமணி மாலையையும் ௮ 
ளிசசெய் த, சயிலாயசசைச் சாண விரும்பிச் சித்தவேச ச்தினும் ௮திவேக 
மாக நடஈதுசென்று, அககயிலை வெற்பின்பாஙகா ௮ணைந்து, அஙகுக்காலால் 
நடததலைக சவிரகது, தலையால ஈ௩டஈ.து, மலையின் மேல் ஏறினார். அப்பொ 
முது அம்பிகை யெம்பெருமாட்டியார் சம்பெருமானைகோக௫'(இஙகே தலை 
யினால் ஈடக்சேறிவரும என்புடலை முடையவரது ௮ன்பென்னே ' ்? என்ன 
சிலபிசான * உமையே ! இவண்வரும் இவள் நம்மைச் துதிக்கும் அம்மை 
இப்பெருமை பொருந்திய வடிவசதையும் வேண்டிப் பெற்றாள் ?' என்றார். 
பின்னா புனிசவதியா£ வவெசர்நிதஇிககுச் சமீபிச்சச் வெபெருமான் உலகம் 
உய்ய அவரைச் தஇிருநோச்சஞ செய்து 4 அம்மையே ”' என்றழைப்ப, ௮வ 
ரும் *அப்பா'? என்று சொல்லி, அவருடைய திருவடிகளில் விழுந்து 
வணங்கினார். கயிலாயபதி புனிதவதியாரைப் பார்த்து : உனக்கு வேண்டு 
ag acter” என்று கேட்டார் அதற்கு அம்மையார் வணங்கு 4! தர்ம 
சொரூபியே ! அடியேனுக்கு அழியாச பேரின்பமாகிய அன்பு வேண்டும் ; 
இனிமேல் பிறவாமைவேணடும்; மீண்டும் பிறப்புண்டேல் சேவரீரை என் 
௮ம் மறவாமைவேண்டும்; சேவரீர இருதசாண்டவஞ் செய்யும்போது, 
இருவடியின் €ழ்மகிழ்ஈது சேவரீரைப் பாடிச்கொண்டி.ர௧௧ வேண்டும் ?? 
என்று பிரா£த.௫.ததார். சிவபெருமான் அம்மையாரை நோக்கி 4 தென் 
திசையிலுள்ள திருவாலககாட்டில் 5மது நடன ததைச் தரிசித்துப் பேரா 
னச்சமூற்று ஈம்மைப் பாடிககொண்டிரு”? என்றார். அசைச்கேட்ட புனித 
வதியா சவெசகஙகரனைப் பணிந்து விடைபெற்று, த தலையினால் நடந்து, இரு 
வாலககாட்டை யடைந்து, ௮௩கே இரத்தின சபாபதி புறியும் ஊர்த். துவ 
சாண்டவத்மைக் தரிசக.த.ச் சொழுத, “கொஙகை இரங்கு? 4 எட்டியிலவ 
Sans” corey தஇிருவருட்ப இகங்களைப் பாடினார். பின் காரைச்சாலம்மை 
யார் ஈதிரைவேலரை மீன்ற சடவுள் தூக்கிய தஇருவடிக&ழ் என்றுஞ் சிவா 
னநஈ்தச்சை அனுபவிக்கும் பெரும்பேற்றை யடைந்தார் 

௭9-00:



AIL, SMG SAT BTU புராணம், 

—_—<a> (*) 

தாண்டவம் புரிய வல்ல தம்பிரானாருச் கன்பர் 

ஈண்டி௰ புகழின் பாலா ரெல்லையில் தவததன் மிக்கார் 

ஆண்ட? ரரரின் பாத மடைநர்சவ ரறியா முன்னே 

காண்டகு சாதல் கூரக் கலந்தவன் பிலரா யுள்ளார் 

சளவுபொய் சாமங் கோப முதலிய குற்ற சாய்ச்சார் 
வளமிகு மனையின் வாழ்ககை நிலையினார் மனைப்பா லுள்ள 

அளவைக ணிறைசோல் மச்க ளாவொடு மேதி மற்றும் 

உளவெலா மர னாமஞ் சாற்றுமவ் வொழுக லாற்றார் 

வடி.வு.சாங் காணா சாயு மன்னு£ர் வாக்கின் வேந்தர் 

அடிமையுச் தமபி ரானா ரருளு௩கேட் டவாகா மததாற் 

படி.திகழ் மடங்கள் தண்ணீர்ப் பர்சர்கண முதலா யுள்ள 

மூடிவிலா வறட்கள் செய்து முறைமையால் வாழு காளில் 

மேவேறு 

பொருப்பரையன் மடப்பிடியி னுடன்புணருஞ் சவெச்சளிற்றின 

நிருப்பழனம பணிச் துபணி செய்திருகா வுச்கரசர் 

ஒருப்படுகா சலிற்பிறவு முடையலாதம பதிவணங௩கும் 
விருப்பினொடுக திககளூர் மருஙகுவழி மேவுவார் 

அ௮ளவில்சனஞ் செலவொழியா வழிக்சகரையி லருளுடையார் 

உளமனைய தண்ணளிச்தா யுறவேனிற் பரிவக ற்றிச 

குளநிறைந்த நீரத்தடம்போற் குளிர தூரும் பரப்பினதாய் 

வளமருவு கிழறரு,சண ஸீர்ப்பந்தர் வர சணைக்தார் 

வந்தணைந்த வா€சர் மந்தமா ௬.த£தப் 

LESH. or ip Swi தண்ணீரும் பாரத்தருளிச 

இந்தைவியப் புறவருவார் இருரசாவுக சரரெனும்போ 

சந்தமுற வரைஈததனை யெம்மருககுச் தாங்கண்டார் 

Ques ரிப்பெயரிட் டிங்கமைத்தா ரியாரென்றா£ச் 

சப்பந்த ரறிந்தார்க ளாண்டவா செனும்பெயராற் 

செப்பருஞ்€ ரப்பூதி யடி.களார் செய் சமைத்தார் 

தப்பின்றி யெஙகுமுள சாலைகுளங கரவென்ருர், 

என்றுளைச்ச வரசுகேட் டி.தற்கென்னோ கருச்சென்று 
நின்றவரை கோக்கிெயவ ரெவ்விடத்தா ரெனஙகிறைந்து 

  

(5) 

(9) 

(¥) 

(௭) 

  

(௨) அளவைகள் - மூகததலளவைக் கருவிகள், நஇிறைகோல் - எடுததளககுக 

கருவிகள், (or) கா- சோலைகள்.



௩௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அன்றியநான் மாபருமித் சதொல்பதியார் மனையின்கட் 

சென்றனரிப் பொழுதஅவுஞ் சேய்த்தன்று ஈணிச்தெனறார் 

௮ங்கசன்று முனிவரும்போ யப்பூதி யடிகளார் 

தஙகுமனைக் கடைததலைமுன் சார்வாக வுள்ளிருஈ,த 

இங்களூரர் மறைத்தலைவர் செழுஙகடையில் வஈதடைகதார் 

நங்கள்பிரான் றரமரொருவ ெனக்2கட் ஈண்ணினா 

கடி.தணைந்து வா£சர் சழல்பணிய மற்றவர்தம் 

அடி.பணியா முன்பணிய மரசினெ தி ரந்தணனார் 

மூடிவிறவஞ் செயசேன்கொன் முன்பொழியுங கருணைபுரி 

வடிவுடைமீ பென்மனையில வந்தருளிற் றென்னென்றார் 

ஒருகுன்ற வில்லாரைத தஇிருப்பழன த் துள்ளிறைஞ்சி 

வருசன்றோம் வழிககரையி னீ£வைச்ச வாயக்தவளக் 

தீருகின் உ நிழற்றண்ணீர்ப் பர்கருஙகண் ட.ஈசசைமை 

புரிகின்ற வறமபிறவுங கேட்டணைஈதோ மெனப்புகலவரா 

ஆறணியுஞ் சடைமுடியா ரடியாாககு நீவைதத 

ஈறில்பெருக சணணீாப்பக கரினுமபே ரெழு சாதே 

வேரொருபோ முன்னெழுத வேணடியகா ரணமென்கொல 

கூறமென வெதாமொழிகதரா கோதினமொழிக கொற்றவனா 

நின் றமறை யவாகேளா நிலையழிஈத சிகதையராய் 

ஈன் றருளிச செய்திலீ காணிலமண் பதகருடன் 

ஒன் நியமன் னவன் கட்சி ரு சசொணடி னுறப்பாலே 

வென்றவாதம் திருப்பேரோ வேறரொருபே ரெனவெகுள்வரா 

ஈம்மையுடை யவாகழ.ற்€£ழ் நயகசதிரு,; சொண்டாலே 

யிமமையிலும் பிழைப்பசென வென்போலவா ௬கதெளியச 

செமமைபுரி இருசாவுக கரசாதிருப் பெயரெமுத 

வெமமைமொழி யானகேட்க விளம்பினீ ரெனவிஎம்பி 

பொஙகுகடற் கன்மிசப்பிற் போர்தேறு மலாபெருமை 

யஙசணரும் புவனச்தி னறியாதா ரியாருஎே 

ம௩கலமாக திருவேடத அதடனின்றில் வகைமொழிரந்திர் 

எ௩௫ுறைவீர் காசாம்யா ரியம்புமென வியம்பினார். 

திருமறையோ ரதுமொழிய,ச் திருகாவுக் க.ரசரவர் 

பெருமையறிச் துசைசெய்லார் பிற அறைபி னின்றேத 

௮௬ளுபெருஞ் குலையினா லாட்கொள்ள வடைதய்க்த 

செருளுமுணர் வில்லாத சிறுமையேன் யானென்றூர், 
ener at 

(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 
    

(௮) கணிதறு - அருகே, (௧௩) பதகா - 8மமககள, உழைபபு - அழுததம,



அப்பூதியடிகள் நாயனார் புராணம் 

அரசறிய வுசைசெய்ய வப்பூதி யடிகடாங் 

க 7கமல மிசைகுவியச் சண்ணருவி பொழிக்திழிய 

உசைகுழறி யுடம்பெல்லா முரோமபுள சம்பொலியத் 
தசையின்மிசை வீழ்ந்தவர்தஞ் சரணகம லம்பூண்டார். 

மற்நவசை யெதிர்வணஙூ வாசே பெடுத்தருள 

௮.நீறவர்ச எருநிதியம் பெந்ரார்போ லருமறையோர் 

ழேற்றவுளங களிகூர முன்னின்று கூத்தாடி 

யுற்றவிருப் புடன்்சூழ வோடினார் பாடினார். 

மூண்டபெரு மகிழ்ச்சியினான் முன்செய்வ shuns 

மீண்டமனை யச ததெய்தி யில்லவர்க்கு மசகளுக்கும் 

ஆண்டவா செழுகதருளு மோகையுரைத தார்வமுறப் 

பூண்டபெருஞ் சுற்நமெலாங கொடுமீளப் புறப்பட்டார். 

மனைவியா ருடன்மக்கண் மற்றுமுள்ள சுற்றததோர் 

அனைவசையுய கொண்டிறைஞ்சி யாராச காதலுடன் 

மூனைவரையுள் ளெழுகசருளு வித்சவர்சாண் முன்விளக்கும் 

புனைமலாநீர் தஙகண்மேற் றெளித துள்ளும பூரிக்தார் 

ஆசன ச்இற் பூசனைக எமர்விதீது விருப்பினுடன் 

வாசகிறை இருடீற்றுச் காப்பேர்தி மனச்சழைப்பத் 

சேசமுய்ய வகதவரைச் இருவமுது செயவிக்கு 

கேசமுற விணணப்பஞ் செயலவரு மதுகோகதார். 

Ca m. 

செய்தவ ரிசைந்ச போது இருமனை யாரா Cora 

யெய்திய பேறு கம்பா லிருகசவா றென்னே யென்று 

மைதிசழ் மிடற்றி னான்்உனருளினால வநத சென்றே 

யுய்துமென் றுவர்து சொண்டு இருவமழு தாக்க லுற்றார். 

தூயநற் கறிச ளான வறுவகைச் சுவையா லாக்கி 

யாயவின் னமூ௮ மாக்கி யமுதசெய தருளத தஙகள 

சேயவர் தமமின் மூத்த இருகாவுக கரசை வாமை 

மேயபொற் குருததுக் கொண்டு வாவென விசைர்து விட்டார். 

நலலதாய் சந்த யேல நானி௮ செயப்பெற் றேனென் 

ரொல்லையில் விசைந்து சோட்டச் அள்புக்குப் பெரிய வாழை 

மல்லலங குருசதை மீரும் பொழுதினில் வாள சாவொன் 

றல்லலுற் றழுஙடச் சோச வகையிற் றீண்டிற் றன்றே. 

கையினிழ் சவார்து சுற்றிச் சண்ணெரி காந்து இன்ற 

பையர வுதறி வீழ்த்துப் பதைப்புடன் பார்கள் பற்றும் 
at penn அவயவம் வடர. meee வ யம கானகன்... genre வைய் enn etme 

ihm 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

  

(௧௯௬) ஒகை - சசதோஷ சமாசாரம, (௨௫) பாகதள் - வாழைக்குருதழு, 

4ம்



௩௫௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வெய்யவே கத்சால் வீழா முன்னம்வே கத்தா லெய்தஇிச் 

கொய்தவிக் குருச்சை*் சென்று கொடுப்பனென் ரோடி வந்தான் 

பொருச்திய விடவே கத்திற் போதுவான் வேச முந்த 

வருந்தியே யணையும் போழ்து மாசுணங சவர்க்த தஇயார்க்கும் 

ARs rpg செய்யச் தாழ்ச்சயா னறையே மினன்று 

இருக்திய கருத்தி னோடுஞ் செழுமனை சென்று புச்சான். 

எரிவிட முறையே யேறித் தலைககொண்ட வேழாம் லேகர் 

தெறிவுற,வெயிறுங சண்ணு மேனியுக கருத் தீக்கு 

விரியுரை குழறி யாவி விடக்கொண்டு மயஙக வீழ்வான் 

பரிகலச் குருத்தைத் தாயார் பால்வைததுப் படிமேல வீழ்ஈதான். 

தளர்ர் துவீழ் மகனைக் சண்டு தாயருக ககசை யாரும 

உளம்பதைச் துற்று நோக்கி யுதிரஞூசோ வடுவு மேனி 

விள௩இிய குறியுக சண்டு விடத்இினால வீசசா னென்று 

அளங்குத லின்றிச தொண்ட ரமுதுசெய் வசற்குச சூழ்வார் 

பெறலரும் புதல்வன் றன்னைப் பாயின் பெய மூடிப் 

புறமனை முன்றிற் பாஙகோர் புடையினின மறைத்து வைத்தே 

யறவிது தெரியா வண்ண மமுதுசெய விபபோ மென்று 

விறலுடைத தொண்ட ஞார்பால் விருப்பொடு விரைந்து வந்தார் 

கடிதுவர் தமுது செய்யக் காலந்தாழ்ச் இன்ற சென்றே 

யடி.சிலுங் கறிய மெலலா மழகுற வணைய வைததப் 

படியிலசாத சொண்ட னார்முன பணிகசெழுஈ சமூ செய்செங் 

குடிமுழு துய்யச் கொள்வீ ரென்றவர் கூறச் கேட்டு 

அருஈதவ ரெழுந்து செல்ல வடியிணை விளக்கி வேளோர் 

இருமா சனததி லேற்றிப் பரிகலர் இருது முனனா 

இருக்துவெண் ணீறு சாததி யியல்புடை யிருல ரககும் 

பொருந்திய நீறு நலப் புதல்வர்க்கு மளிசகும் போழ்.இல், 

ஆ.திரான் மறைநூல் வாய்மை யப்பூதி யாரை நோக்கிக் 

காதல ரிவர்க்கு மூத்த சேயையுக காட்டு முன்னே 

மேச்கு பூதி சாத்ச வென்றலும் விளைச்த சன்மை 

யாதுமொன் றுரையா ரிப்போ இசவ சவா னென்றார், 

௮வ்வுசை கேட்ட போசே யங்கண சருளா வன்பர் 

செவ்விய திருவுள் எச்தோர் தடுமாற்றஞ் சே.ர நோக்கி 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௨௦) 

(௩௨) 

யில்வுரை பொராதென் லுள்ள மென்செய்தா னிதற்கொன் முண்டான் 

மெய்விரிச் துரையு மென்ன விளம்புவார் விதிர்ப்புற் றஞ்சி, (௩௩) 
  

(௨௬) மாசுணம - பாமபு, (௨௮) துளககுதல் - சலித்தல,



அட்பூதியடிகள் நாயனார் புராணம். 

பெரியல ரமுது செய்யும் பேறிது பிழைச்ச வென்னோ 
வருவதென் றுரையா ரேனு மாதவர் வினவ வாய்மை 
தெரிவுற வுரைக்க வேண்டுஞ் லத்தாற் சந்தை நொந்து 
பரிவொடு வணநங்இ மைநீதர்ச் குற்றது பகர்ர்தா ரன்றே. 

காவினுச் கரசர் சேளா ஈன் நுநீர் புரிந்த வண்ணம் 
யாவரித் தன்மை செய்தா ரென்றுமுன் னெழுக்து சென்றே 

யாவிதீ£ சவததை கோக யண்ணலா ரருளும் வண்ணம் 
பாவிசைப் பதிகம் பாடிப் பணிவிடம் பாற்று வித்தார். 

இிவிட நீங்க வுய்க்த இரு. மறை யவர்தஞ் சேயு 

மேவிய வுறகக நீக விரைக்தெழு வானைப் போன்று 
சேவுகைச் சவராட் கொண்ட திருநாவுக் கசசர் செய்ய 

பூவடி வணஙககக கண்டு புணனிதநீ றளித்தா ரன்றே. 

பிரிவுறு மாவி பெற்ற பிள்ளையைக காண்பார் தொண்டி 

னெறியினைப் போற்றி வாழ்ந்தார் நின்றலப் பயந்தார் தாங்கள் 

அறிவரும் பெருமை யன்ப ரமுதசெய் தருளு SIGE 

சிறிதிடை yao செய்சா னிவனென்று தந்தை நொந்தார். 

ஆங்கவர் வாட்டர் சன்னை யறிர்.துசொல் லரசர் கூட 

ஒங்கிய மனையி லெய்தி யமுதுசெய் SGT AHO 

பாங்கினி லிருப்ப முந்நூல் பயின்மணி மார்பர் தாமு 

தாங்கெ ம௫ூழ்ச்சி யோடுந் தகுவன சமைத்துச் சார்வார், 

புகழ்ந்ககோ மயத்தி னீராற் பூமியைப் பொலிய நீவித் 

இகழ்க்சவான் சுதையும் போக்கிச் சறப்புடைத் தீப மேற்றி 

நிகழ்ச்சவச் சசலி நீண்ட குருத்தினை விரித்து நீரான் 

wa pig விளக்கி யீர்வாய் வலம்பெற மன்னு வித்தார். 

இருந் திய வாச நன்னீ ரளித்திடத் இருச்கை நீவும் 

பெருக தவர் மறையோர் தம்மைப் பிள்ளை௪ ஞடனே நோக்க 

யரும்பு சல் வர்களு நீரு மமுதுசெய் வீரிங் கென்ன 
விரும்பிய வுள்ளத் தோடு மேலவ ரேவல் செய்வார். 

மைக்சரு மறையோர் தாமு மருககிருக் தமூ௮ செய்யச் 

சர்சைமிச் இல்ல மாதர் இருவமு தெடுத்து நல்சச் 

கொரச்சவிழ் கொன்றை வேணிக் கூத்தனா ரடியா ரோடும் 
௮ர்தமி ழாளி யாரங் சமுதுசெய் தருளி னாரே. 

மாதவ மறையோர் செல்வ மனையிடை யமுத செய்து 

காதனண் பளித்துப் பன்னாள் கலந்துட னிருந்த பின்றை 

௩௫டூ 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௨௭) 

(௩௮) 

டட (௩௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

  
  

  

வெளளிய சுணணச சாநது, 

(௬௬) சேவுகைதசவா - இட்பாரூடராகய சிவபெருமான், (௧௯) வாளனசுதை -



௩௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மேதகு நாவின் மன்னர் விளங்கெ பழன மூதூர் 
நாதர்தம் பாதஞ் சேர்ந்து ஈற்றமிழ்ப் பதிசஞ் செய்தார். (௪௨) 

௮ப்பூதி யடிக ளார்த மடிமையைச் சிறப்பித் சான்ற 

மெய்ப்பூதி யணிர்சார் சம்மை விரும்புசொன் மாலை வேய்ந்த 

இப்பூதி பெற்ற ஈல்லோ ரெல்லையி லன்பா லென்றுஞ் 

செப்பூதி யஙசைக கொண்டார் திருகாவுக் கரசர் பாதம். (௪௩) 

இவ்வசை யாரின் பாத மேச்நியெப் பொருளு நாளும் 

௮வ்வருர் சவாபொற ரளே யெனவுணர்ச் சடைவார் செல்லுஞ் 

செவ்விய நெறிய தாகத திருத்தில்லை மன்று ளாடு 

ஈவ்வியங் சண்ணாள் ப௩கா நற்கழ னண்ணி னாசே. (௪௪) 

மான்மறிக கையர் பொம்றாள் வாசே ரடைவாற் பெற்ற 

மேன்மையப் பூதி யாராம வேதியர் பாதம் போத்றிக 

கான்மலாச் சமல வாவிச் கழனிசூழ் சாச்ச மஙகை 

நான்மறை நீல நச்கர் இருச்தொழி னவில லுற்றேன். (௪௫) 

௮ப்பூதியடிகள்நாயனர் புராண மற்றிற்று, 

4, தஇருவிருத்சம் - ௧,௮௩௨. 

--907960௨-_- 

சோழசாட்டிலே, இங்களூரிலே, முசல்வருணச இலே, களவு பொய் 
காமம் சோபம் முதலிய குற்றஙகளைச் காய்க்சவரும், இல்லறச்தில் ஒழுகு 
இன் றவரும ஆகிய அப்பூதி காயனூா என்பவர் ஒருவர் இருக்கார் அவர் இரு 
நாவுககரசுசுவாமிகள் பெருமையைக கேளவியுற்று, அவரைச செய்வமாகக் 
கொண்டு தம்மனையிலுளள அ௮ளவைகளுக்கும், நிறைகோல்களுக்கும், 
பிள்ளேசளுககும, மற்றவைகளுககும அவர் தஇருகாமச்சையே சாற்றியும், 
தணனிர்பபரஈதர்கள், இருமடஙகள், குளஙகள் முசலியனவற்றை அ௮சசுவாம்' 
கள் ௮ருமைச தஇிருகாமததால அ௮மைச்துச் சொணடுமிருந்தார் 

இப்படி இருககுகாளில் இருகாவுக்கரசு சுவாமிசள் தஇருப்பழனம் 
என்னுஞ் சிவஸ.தலசசைப் பணிநது பணிசெய்து, மற்றப் பஇகளையும 

வணங்க விருமபி, இஙகளூருக்குச சமீபமாகப் போம்பொழுு,ஒரு தண் 
ணீர்ப் பகசரை அடைந்து, அதிலே தமபெயர் எங்கும் வரையப்பட்டிருச் 

தலைக் கண்டு, அ௮ருடிருக்தவாகளை கோககி  இப்பந்தரை இப்பெயரிட்டு 
௮மைத்சவர் யாவா "” என்று வினவ; அவர்கள் *: இப்பந்தரையும், மறறு 
மூள்ள மடங்கள் முதலியவற்றையும் இருநாவுச்க£சு என்னும் பெயரால் 
௮ப்பூ தியடிசள் என்பலா அ௮மைகச்சார் ” என்றார்சள். அகேட்டு அப்பர் 
சுவாமிகள் *' இசற்குக கருததென்னை ”' என், அவர்களை கோகி 4: gar 
எவ்விடச்தவர்'' எனறு கேட்டார். அவர்கள் * அவர் இப்பதியிலுள்ள 
ஒரே; இப்பொழுது சான் வீட்கெகுப் போனார்; ௮வர் வீடு தூ.ரமல்ல ; சமீ 
ப.த்திலிருகசன றத '? என்றார்கள். இருமாவுச்ச.ரசு சுவாமிகள் அ௮வ்விடத்தி 
a Nm a a tnt       

(௪௩) இப்பூதி - இகத௪ செலவம, (௪௪) சவவியலசண்ணாள் - மானபோனம 

கண்ணையுடைய சிவசாமித்தாயா. (௪௫) கான - மணமகீசும,



அப்பூதியடிகள் நாயனார் புராணம். hoa 

னின்றும் நீங்கி விரைவாக நடந்த, அப்பூதி சாயனார் வீட்டின் தலைக்கடை 
வாயிலைச் சேர்ச்சாா அதையறிந்த அப்பூதியடிசளார் விரைவிற் சென்று 
சுவாமிகளை வணங்க, சுவாமிகளும் காயனாரை வணங்இஞர், சாயனார் நாவர 
For Cans 4 தேவரீர் அடியேன் வீட்டிற்கு எதுபற்றி எழுக்தருளினீர்'' 
என்ன, தாண்டகவேர்தர் “ இருப்பழனத்தைச் தரிசித்து வரும் மார்ச்கதீ 
இலே நீர் அமைத்த தண்ணீர்ப்பர்சரைக் கண்டும், நீர்செய்துள்ள பிற SY pe 
களைக்கேட்டும் உம்மைச்காண வந்தோம்” என்றுசொல்லி “நீர்வைத்த சண் 
ணீர்ப்பந்தரில் ௨ ம்முடைய பெயரை எழுதாது வேறொரு பெயசை எழுத 
வேண்டிய காரணம் என்னை ?' என்று கேட்டார் அதற்கு அப்பூ.திகாயனார் 

நீர் ஈலலது அருளிச் செய்திலீர்; சமணர்களோடு பல்லவன் செய்த 
கொடுஞ் சூட்சசளை யெல்லாம் கிருச்தொண்டி னுறைப்பால் வென்ற ஒரு 
வா பெயசோ வேறொருவர்பெயர் ?' என்று சினந்து, 4 இரு ச்சொண்டாலே 
இம்மையிலும் பிழைச்சலாம் என்று என்போன்றவர்களும் தெளியத் திருவ 
ருள்புரிக்த இருகாவுச்கரசர் திருப்பெயரை கான் எழு,ச, இவ்வெம்மை மொழி 
யைககேட்ச விளம்பினீர்) கருஙகல்லைச் தெப்பமாகச் கொண்டு கடலைச் 
கடந்த அவர் பெருமையை அறியாதவர் இவ்வுலகத்திலே யாருளர்) திவவே 
டந்சாஙட நின்று இவ்வாறு மொழிக்தீர்; நீர் எங்கே இருக்சன்றவர் '? என்று 
கேட்க, இருகாவுககரசுசுவாமிகள் அ௮ப்பூ.தியடிகளாா மெய்ப்பத்தியை யறி 
ஈது “ சமணப்படுகுழி விட்டு ஏறச் சிவபெருமான் சூலைநோய்தர்து ஆளப் 
பெற்ற சிறியேன் யான் '' என்றார் உடனே அப்பூதிசாயனார் அருகிதியம் 
பெத்ருர்போல் களித்துச் சுவாமிகளை வணஙக ; அவரும் காயனாரை எதிர் 
வணஙகி எடுத்தருள ) அப்பூதியடிகள் அளவிலா ஆனந்தச் கடலாடிப் பாடி 
மனைவியும் மக்களையும் HOES HE கொண்டுவர, சுவாமிகளை வணங்கும் 
படி செய்தார் நாயனாரும், மற்றவர்களும் ௮வசை உள்ளே எழுந்தருளு 
வித் ௬. அவரது திருவடிகளைச் சுத்த சலத்தால் விளக, அ௮ச்சலச்தைத் தங் 
கள்மேல் செளிதத உள்ளம் உவர்தார்கள். பின்பு சுவாமிகளை ஆசனத்தி 
லிரு,ச.திப் பூசித்து. a திருவமுது செய்தருஎல் வேண்டும் ” என்று பேண்ட, 
௮வரும் உடன்பட்டார் நாயனார் பெருமான் நல்லமுதையும், கறியமு.துச 
ளையும் சமைத்துச் தமது குமாரசாசிய மூத்த திருகாவுக்கரசை வாழைக் 
குருசது அறுத.த வரும்படி சோட்டத்திற் கனுப்பினார். அவர் சந்தைசொழ் 
படி தோடடததுக்குசசென்று வாழைக்குரு,த்து அரிபும்போது ஒருசர்ப்பம் 
௮வசைகத அசீணடிச்சையிற் சு.ற்றிககொண்டது. மூத்த இருகாவுக்கரசர் 
பாமபை யுதறிகச£ழே OS pseu பதைபசைச்து * SasCasw தலைக்கேறி 
என்னைச சாயககுமுன் கான் வேகமாக ஓடி. இக்குரு,த்தைச் கொடுப்பேன் " 
என்று அடுவேகமாக ஓடி வந்து குருததைத தாயார் கையில் நீட்டிச் தேகங 
கறுத்து, உசைதடுமாறிக கிழேவிமுக்.தஇறச்தார். அதைக்கண்ட மாதாபிதா 
க்கள் புத்துரரைக குறித்து வருந்தாமல் யோ ! சுவாமிகள் இதையுணர்ச் 
தால் அமுது செய்யாரே ?? என்று வருந்திச் சவச்தை வீட்டின் ஒருபுறத் 
இலே பாயால் மறைச்து, லாச்சின்மன்னர்பால் ௮ணைக்துபணிக்து “சுவாமீ! 
தேவரீர் இருவமூலு செய்ய எழுக்தருளல் வேண்டும் '” என்று வேண்டி. 
ஞர்கள். சுவாமிகள எழுது பாசஙகளைச் சுத்திசெய்து கொண்டு, வேறொரு 
ஆசன த்திலிரு£து, விபூதி யணிந்து, அப்பூதி சாயனார்க்கும், அவர் மனைவி 
யார்க்கும் விபூதி கொடுத்துப் பு,தல்வர்களுச்கு அளிக்கும்போது அப்பூதி 
யாரை கோககி 4 இவர்களுக்கு முன்னே விபூதிசாத்த உம் மேக்சகுமா 
சமை வருவியும்' என்றார். அதற்கு சாயனார் * இப்போது இங்கே ௮வன் 
௨தவான் ! என்றார் அதைக்கேட்டதும் சுவாமிகள் சிவபிரான் திருவரு



௩௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ளால் தமது மனதிலே ஒரு சடுமாற்றம் உண்டாக, அப்பூதியடி.சளாரைப் 
பார்சது ! ௮வன் என்செய்தான் ; உண்மையுரையும் ? என்று வினவ, காய 
ஞர் நிகழந்சசைக் கூறினா அசைசசகேட்ட அப்பர்சுவாமிகள் * நீர்மொழிச் 
சது ஈன்றாயிருக்கின்றலு ;) இப்படிச்செய்தவா வேறியாவர்' என்று சொல்லி 
எழுந்து போய்ச் சவச்சைப் பார்த்துத் திருவருளை நினைந்து * ஒன்று 
கொலாம் ? என்னக் திருப்பதிசம் பாடிப் பாம்பின் விஷத்தை நீக்இஞார். 
விஷம் நீங்கவே மூத்த இருராவுக்கரசர் உயிர் பெற்றெழுர்து தமது தெய்வ 
மாகிய இருநாவுக்கரசு சுவாமிகளை வணஙக, அவர் இருரீறு கொடுத்தார். 
நாயனாரும், அவர் காயடியாரும் தம்புதஇரர் உயிர் பெற்றசைச் குறித்துச் 
சளிட்படையாமல் “: சுவாமிகள் ௮மு.து செய்வதற்குச் சிறிது இடையூறு 
செய்தான்”? என்று வருந்திஞாகன அப்பர்சுவாமிகள் அசை யறிஈது அவர் 
கள வீட்டிற்குப் போய் அப்பூ திராயனாசோடும், அவருடைய புதல்வர்ச 
ளோடும் அமுத செய்து லகாளகஇருக்து பின்னர் திருப்பழன த்இற்குப் 
பதிகம்பாடச் சென்றார். அவர் பதிகததஇிலே சிறப்பிச்சப் பெற்ற அப்பூதி 
காயனூ தமககுள்ள யாவையும் திருராவுச்சரசு சுவாமிசளாகவே பாவித்துச் 
சிலகாலம் வாழ்ஈ்து கொண்டிடுக்து வளளிநாயகனும் வணஙகுங் சகனகசபார 
பதியின் திருவடியடைக்கார் 

/ 
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௦ 6 ௦ 
திருநீலநக்க நாயனார் புராணம், 

<a (+) 

பூசச பங்கயப் பொகுட்டின்மேத் பொருகய லுகளுங் 

snug s செக்நெலின் காடுகுழ் கரவிரி காட்டுச் 

சாத்த மஙசையென் நலசெலாம் புகழ்வுறுர் தைத்தால் 
வாய்த்த மங்கல மறையவா முதற்பதி வனப்பு. (5) 

நன்மை சாலுமப் பதியிடை ஈறு ஐ தன் மடவார் 

மென்ம லாத்தடம் படியமற் றவருடன் விரவி 

யன்ன மொண்டுறை யாடுவ பாவ சாமம் 

பன்ம றைக்டை யுடன்பயிற் றுவபல பூவை, (௨) 

அய்ஈச மெய்ப்பொரு ணீறென வளர்க்குமச் காப்பில் 

ஏய்ச்த மூன்று வளாததுளா ரிருபிறப் பாளர் 

நீநது நல்லற நீர்மையின் வளாச்குமச் இயை 

வாய்க்ச சற்புட னான்கென ௮ளர்ப்பர்சண் மடவார் (௩) 

ல முய்த்சவத தஇருமறை யோர்செழ மூதா 

ஞால மிக்கமான் மறைப்பொருள் விளக்கிய sug gna 

ஆலம் வைத்தகண் டச்சவர் தொண்டரா மன்பர் 

நீல ஈச்கனா ரென்பவர் நிகழ்ச்துளா சானார். (௪) 
  

(௪) உசளும - புரளும, வ௫க்கும,



திருநீலகக்க நாயனார் புராணம். ௩௫௯ 

வேத வுள்ளுறை யாவன விரிபுனல் வேணி 

நாசர் தம்மையு மவரடி யாரையு நயநது 

பாத வர்ச்சனை புரிவதம் பணிவது மென்றே 

காத லாலவை யிரண்டுமே செய்கருச் அடையார். (டு) 

மெய்த்த வாகம விதிவழி வேதகா ரணசை 

நி.த.தல் பூசனை புரிக்செழு நியமழுஞ் செய்தே 

யத ரன்பருச சமுதுசெய் விப்பது முதலா 

வெசதி ௨சசன பணிகளு மேதற்றெதா செயவா£ {«) 

ஆய செய்கையி னமருகா ளாதிசை காளின் 

மேய பூசனை நியதியை விதிமினான முடித அத் 

தூய தொணடனா தொவலைரீ டய! யமரகத 

BTU COTY we Fer YANG EL sus கரா Kar) 

உறைய ளாடய மனைநின்று மொருமையன புறற 

முறைமை யாலவரு பூசைக்கு முற்றவேண வென 

முறைவ றககொணடு மனைவியா கமமொடுக கூட 

இறைவர் கோயிலவஈ தெயதின ரெலலைபி றவதசோர் (அ) 

அணைய வநதுபுக கயலகஇ மேவிய வமாதின் 

றணைம லாககழ றொழுதபூ சனைசெயச கொடி 

யிணைய நின் றஙகு வேணடுவ மனைவியா ரேக்ச 

உணாவின் மிககவ ருயாந்சவர்ச சனைமுறை யுய்தசார். 4௧) 

நீடு பூசனை நிரம்பியு மன்பினா னிரம்பரா 

மாடு சூழ்புடை வலககொணடு வணக௩ூமுன் வழுததித் 

தேடு மாமறைப் பொருளினை த செளிவுற கோகு 

காடு மஞ்செழுத துணர்வுற விரு அமுன னவினருா. (5௦) 

தொலைவில் செய்தவச் தொண்டஞார் சுருநியே மூதலாங் 

கலையி னுணமையா மெழுததஞ்சுங கணிககன ற காலை 

நிலையி ஸின் முன வழுவிட நீணடபொன் மேருச 

சிலையி ஞாதிரு மேணிமேல விழுகசதேோரா சலமபி (௧௧) 

விழுந்த போதிலங கயனின் ற மனைவியார் விரைவுற் 

'ஜறெழுர்ச வசசமோ டிஎங்குழ வியில்விழுஞ் சிலம்பி 

யொழித்ு நீஙகிட வூதிமுன் அமிப்பவா போலப் 

பொழிகத வன்பினா லூதிமேற் துமிரந்தனர் போக, (௪௨) 

பசைத்ச செய்கையான் மனைவியார் முற்செயப் பகர்தஞ் 

சிதைக்கு மாதவத் இருமறை யவர்கண்டு தங்கண் 

  

  அண a AH a eR NOON Sette ௧௮ வகைய கன்னட at ௮ ஸ் 

(௪௨) துமிபபலா - உமிழபவா.



௩௬௦ திரத்தோண்டர் புராணம். 

புசைச்து மற்றி௫ செய்சதென் பொறியிலா யென்னச் 

சுதைச்சி லம்பிமேல் விழவூதிச் அமிஈ சன னென்றருர். 

மனைவி யார்செய்த வன்பினை மனத்தினிற் கொள்ளார் 

புனையு தூன்மணி மார்பர்தம் பூசனைத் இறத்தில் 

இனைய செய்கையிங் ௧ந௫த மாமென வெண்ணு 

நினைவி னாலவர் தம்மைவிட் டகன்நிட நீப்பார் 

மின்னெ டுஞ்சடை விமலாமேல் விழுகந்ததூற் திலம்பி 

தன்னை வேறொரு பரிசினாற் றவி£ப்பது தவிர 
முன்ன ணைந்துவக தூவாய் நீாப்பட முயன்றா 

யூன்னை யானினிச் துறஈசன னீஙகென வுரைத்தார். 

மற்ற வேலையிற் கதிரவன் மலைமிசை மறைந்தான் 

உற்ற வேவலின் மனைவியா சொருவழி நீஙக 

(மற்ற வேண்டுவ பழுது பூசனை முடிததுக் 

கற்றை வேணியா தொணடருங கடி.மனை புகுக்தார் 

அஞ்சு முள்ளமோ டவர்மருங கணைவுந மாட்டார் 

நஞ்ச மூண்டவர் கோயிலி னஙகையா ரிருகசார் 

செஞ்சொனான்மறைச் இருநீல ஈககர்சா மிரவு 

பஞ்சின் மெலலணைப் பள்ளியிழ் பள்ளிகொள இன்ருர். 

பள்ள]! கொள்பொழு தயவக்இப் பரமாசாங கனவில் 

வெள்ள நீர்சசடை யொடுநின்று மேனியைக காட்டி 

யள்ளம் வைததெமை பூதகிமுன் றுமிகசபா லொழியச் 

கொள்ளு மிப்புறஞ சிலம்பியின் சொப்புளென் நருள. 

சண்ட வப்பெருங சனவினை ஈனவெனக் கருஇக 

கொண்ட வச்சமோ டஞ்சலி குவிததுடன் விழித்தூத 

தொண்ட னார்தொழு தாடினூ பாடினா ததிததாா 

அண்ட காயகர் கருணையைப போற்றிமின் றழுதார். 

போது போயிருள் புலாக்திடக் சோயிலுட் புகுந்தே 

ஆதி நாயக ரயவநதி யமர்ந்தவங் சணர்தம் 

பாத மூலங்கள் பணிக்துலீழ்ர் செழுக்துமுன் பரவி 

மாத ராரையுங கொணடுசம மனையினமீண டணைந்தார். 

பின்பு முன்னையிற் பெருகிய மூழ்ச்வெர் செய்த 
இனபு றுஈதஇிறச் தெல்லையில் பூசனை யியற்றி 
௮ன்பு மேம்படு மடியவா மிசவணை வார்க்கு 
முன்பு போலவர் வேண்டுவ விருப்புடன் ல்டி.ப்பார். 
  
  

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨4)   
(௧௩) பொறியிலாய - உணாவிலாதவளே, சுதை லமபி - வெண?ூலடிபிப பூச்சி,



திருநீலகக்க நாயனார் புராணம். 

௮ன்ன தன்மையி னமர்ந்தினி தொழுகுமர் நாளின் 

மன்னு பூக்தராய் வருமறைப் பிள்ளையார் பெருமை 

பன்னி வையகம் போற்றிட மற்றவா பாதஞ் 

சென்னி வைத்துடன் சேர்வுறும் விருப்பினிற் சிறந்தார் 

பண்பு மேம்படு நிலைமையார் பயிலுமப் பருவ 

மண்பெ ருந்தவப் பயன்பெற மருவுநதந் பதிகள் 

விணபி றஙகுநீர வேணியார் தமைததொழ வணைவார் 

சண்பை மன்னருஞ் சாததமங் கையில்வந்த சார்ந்தார். 

நீடு சாக இரு நீலசண் டப்பெரும் பாணர் 

தோடு லாஙகுழல் விறலியா ர௬டன்வரத் சொண்டர் 

கூடு மட்பெருய குழாதசொடும் புகலியர் பெருமான் 

மாடு வஈதமை கேட்டுள மஇூழ்நீல ஈக்கர் 

கேட்ட வப்பொழு சேபெரு மகிழ்சசியிற் இளார்து 

கோட்ட லஙகலுங கொடிகளும் புனைந்துசோ ரணஙக 

ணாட்டி. நீ ண்டைக காவண மிட்டுகற் சுற்றத் 

தீட்ட மூஙகொடு சாமுமுன் னெ.தாகொள வெழுக்சா£ 

சென்று பிள்ளையா மெழுச்தரு ஞாதிருக் கூட்டம் 

ஒன்றி யஙகெதா கொண்டுதங களிப்பிஞ லொருவா 

றன்றி யாடியும் பாடியுர் தொழுசெழுகர் தயர்வார் 

பொன்ற யஙகுநீண மனையிடை மடனகொரடு புகுக்தார். 

பிள்ளை யாசெழுஈ தருளிய பெருமைககுச் தக்க 

வெள்ள மாகிய வடியவர் கூட்டமும் விரும்ப 

உள்ள மாசா வோககிட வோககுச££ச் காழி 

வள்ள லாரைததம் மனையிடை யமு௮செய் வித்தார், 

அமுது செய்தபின் பகலவன் மேல்கட லணையக் 

குழுத் வாவியிற குஸிர்மதிச் கதரணை போதில் 

இமய மங்கைதன் றநிருமுலை யமு. துணடா நிரவுர் 

தமது சோாமனைத் தடட வேண்டு சமைச்சார். 

சீல மெய்ச்திரு, சொண்டசோ டமுதுசெய் தருளி 

Gro (wes காயகி யுடனம்பா ஈண்ணுங் 

கால முற்பெற வழுதவ ரழைததிடக கடி. 
நீல ஈசசனார் வந்தடி. பணிந்துமுன் ஸின்ரறார். 

நின்ற வன்பரை நீலகண் டப்பெரும் பாணர்ச் 

இன்று தங்கவோ ரிடங்கொடுச் சருளுவீ ரென்ன 
  

௩௬௧ 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௨௨) பூக்தராய வருமறைப பிள்ளையா - சாகாழியில HO ET IEF செயத திரு 

சரூன சமபந்தசுவாமிகள, 

40



௩௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நன்று மின்புற்று ஈநடுமனை வேதியின் பாங்சர்ச் 

சென்று மற்றவர்க் ட௩கொடுத் சனர்திரு மறையோர். 

ஆங்கு வேதியி லருசசெச் Sang ra 
ரோக முன்னையி லொருபடிச் தன்றியே யொளிசச் 

தீங்கு நூலவர் மடிழ்வுறச் சகோடயாழ்த் தலைவர் 
பாஙகு பாணியா ர௬டனரு எாற்பள்ளி கொண்டார் 

கங்கு லிற்பள்ளி சொண்டபின் சவுணியர்க் இறைவர் 
௮ஙகு நின்றெழுர் சருளுவா சயவக்தி யமாக 

இங்கள் சூடியை ரீலகக கரைசூறப் பிச்தே 

பொங்கு செரதமிழ்ச இருப்பதி ககதொடை புனைச்சார். 

பதி காண்மலா கொணடுதம் பிரான்௧கழல பரவி 

w Be ஈண்பினை நீலகக கருக்களித் தருளி 

யெதிர்சொ ஞம்ப.தி களிலெழுக் தருளினா சென்றும் 

புதிய செர்தமிழ்ப் பழமறை மொழிரசதபூ சுரனார். 

பிள்ளை யாசெழுச் தருளவத சொண்டாதாம் பின்பு 

தள்ளு மன்புடன் சேணமை௰ு/ தவிரப்பில வெணினும் 

வள்ள வார்இிரு வருளினை வலியமாட் டாமை 

யுள்ள மஙகுடன் போகடிமீண் டொருவகை யிருந்தார் 

மேவு காளிலவ் வேதியர் முன்புபோல் விரும்புர் 

தாவில் பூசனை மூதற்செய்கை தலைத்தலை சறப்பச் 

சேவின மேலவா மைச்சராக இருமறைச இறுவர் 

பூவ டி.ச்சலம் பொருந்திய வறிவொடும் பயின்ளூர். 

சண பை யாளியார் சாமெழுக் தருளுமெப் பதியு 

நணபு மேம்பட நாளிடைச் செலவிட்டு ஈண்ணி 

வண்பெ ரும்புக ழவருடன் பயின்றுவர் துறைசர்சார் 

திண்பெ ருந்தொண்ட ராகிய தஇிருநீல ஈச்கர் 

பெருகு காதலிற் பின்னெடு காண்மூறை பிறங்க 

வருபெ ருந்தவ மறையவர் வாழி? காழி 

யொருவர் தந்திருச் கல்லியா ணத்தினி லஓடனே 

திரும ணத்திறஞ் சேவித்து ஈம்பர்தாள் சேர்ந்தார். 

சீருதொ ழிற்றிரு மறையவர் சாசத்சமங் கையினில் 

வருமு தற்பெருக் இருநில ஈக்சர்சாள் வணங் 

* 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

  

(௬௦) வேதி - ஒமகுண்டம,



திருநீலகக்க நாயனார் புராணம். Th Seth 

யிருபி ப்புடை யரந்தண Crours garure 

ஒருமை யுய்ச்.துணர் ஈமிஈக்தி யார்தொழி லுரைப்பாம். (௩௮) 

தீநநீலநக்கநாயனர் புராண முற்றிற்று, 
ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௮௪0. 

௮000. 

சோழசாட்டிலே, சாசசமஙகைஎன்னும் ஊரிலே, வேதியர்குலச்திலே 

நாள்தோறும் சவபூசைசெய்சன் ஐவரும், சவனடியார்களை ததிருவமுது செய் 
விப்பவரும் ஆகிய இருமீலரககநாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தாரா. gan 
ஒருசாள் இருவா௫ிசை நட்சத்துததிலே விதிப்படி சிவபூசை செய்து 
முடித்து, ௮த.இருப்பதியிலே, அயவக்தி என்னும் ஆலயச.திலே வீற்றிரு5,2 
ருளுஞ் சிவபிரானை அர்ச்டிக்க விரும்பி, மனைவியாரோடு ௮வ்வாலயத்துக 
குப்போய்ச் சந்நிதானத்் திலே விழு௩தவணக௫, அருச்சத்த, பஞ்சாகூர,ச்தை 
ஜபித் தச் சொண்டிருக்கும்போது, ஒரு சிலம்பி மேலே நின்றும் வழுவிச் 
சிவலிஙகததின் மேல விழுச்சது அதைக்கண்ட காயனார் மனைவியார் 
குழைந்தை மேல் விழுஞ் சிலம்பி நீங்கிட ஊஇததுமிப்பவரைப்போல, எழும 
பேரன்பால் அச்சிலம்பியை ஊதித்துமிக்சார் திருநீல ஈககநாயனார் ௮தைப் 
பார்ச். தப் பதைபதைத்துச் தங்கண்களைப் புதை த ''உணர்விலலாதவளே! 
இப்படி. ஏன்செய்தாய் '' என்ன ; மனைவியா *: லமபி திருமேனி மீது 

விழுகதபடியால ஊதித் தூமிர்சேன் !” என்றார். அதுகேட்ட காயனூ 
நாயூயொர் ௮ன்பின் செய்கையை மதியாது ௮௮ அ௮னுசிசம் எனககருதி 
௮வரைகோக்இ ''நீ சிவலிங்கத் இதருமேணி மேல் விழுந்த சிலம்பியை வேரொ 
ருபரிஏனொால் ஒழிக்காமல், முன்னணைந்து ஊதி வாய்நீர்படத துமிர்தாய் ) 
அதனால் மான் உன்னைச் துறந்தேன் "” என்றார் ௮துசாலை சூரியன் ௮ஸத 
மயன மானான் அ௮மமையார் நாயகன் எவல்படி. ஒருவழிநீங்க; காயனார்பூசனை 
மூடிச்து வீட்டிற்குத் இரும்பினார். கற்பரசியார் வீட்டிற்குப்போக அஞ்சி 
ஆலயததிலே யிருந்தார். அன்றிரவு அயவந்திகாதர் நாயனார் சொப்பனத் 
திலே கோன்றிச தமது திருமேனியைக காட்டி 4 உன் மனைவி மெய்யன் 
போடு ஊச துமிர்த இடமொழிய இப்புறம் சிலம்பியின் கொப்புளம் இரு 
ச்ன்றது ” என்று அருளிச்செய்சார். உடனே மாயனார் விழித்து எழுது 
பணிந்துபாடி, ஆனர்தச்கூச்சாடித் திருவருளைப் போற்றியழுசார். பொழுது 
விடிஈகதும் புண்ணியர் திருககோயிலுககுப் போய்ச் சுவாமி தரிசனஞ் 
செய்து, அங்கேயிருக்த மனைவியாசை யழைத்துச் கொண்டு வீட்டிற்கு 
வநது, சமது இருக்தொண்டை முன்னிலும் பெரும் பற்றுடையவராய்ச் 
செய்து கொணடிருந்தார். 

பின்பு இருரீலஈக்சகாயனார் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ௮ருட்பெரு 
மையைக் கேள்வியுற்று ௮வரைத தரிசிக்க வேண்டும் என்னும் பேரவா 
உடையவராய் வாழுகாளில், ஒருகாள் ஞானசம்பர்சப் பெருமான் ௮யவச்தி 
யப்பசைத தரிசித்துப் படிகம்பாடிச் சாத் சமங்கைச்கு எழுக தருஸினார். அவர் 

வருதலைக் கேள்வியுற்று த் இருநீிலகச்சநாயனார் ஊரையலங்கரித்து, சுவாமி 
சளை எதாகொண்டுவண௩௫, தம் இல்லச்.தசகு அழைச்துசக்சொணடு போய் 
௮மு.௮ செய்வித்தார் ) அன்றிரவும் ளுடையபிள்ளையாசை அமுது செய 
வித். து வணகூநிற்க, சுவாமிகள் அவரை கோக 1: இருநீலசண்டப் பெரும் 
பாணர் இன்று தகசவோரிடங கொடும் '” என்றுசொல்ல ; நாயனார் மனமகிழ் 
ந்து மனையின் மத்தியிலுள்ள வேதிகையின் பக்கத்திலே யவருக்குச் தங்கு



1,௬௮௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மிடங் சொடுச்தார் ௮௩கே வேதிகையிலுள்ளநித்தியாக்சனி வலஞ்சுழிச்2 
ஒங௫ முன்னிலும் பிரகாசமாக விளஙகவும், திருரீலஈச்க சாயனார் மஇழவும் 
பெருமபாணர் விறலியாரோடு பள்ளிகொணடார். குரியன் உதயமானபின் 
இருஞானசம்பர்த சுவாமிசள் அயவகஇககுப்போய், இருரீலகக்கரைச் சிறப் 
பித்துப் பதிசம்பாடிச் லெராள் அங்கிருந்து நாயனாருக்கு விடைகொடுத்து, 
௮,சதலத்தினின்றும் நீயகனா காயனார் ஞானசம்பகத வள்ளலார்மேல் தமக் 
குளள பேரன்பு அவரைததொடர்ஈது செலலும்படி பிடர்பிடித அந்தியதாயி 
னும், ௮வர் ஆணையை வலியமாட்டாமையால தம் ஊரிலே யிருஈ தகொண்டு 
அவ்வருளாளர் திருவடியை இடையறாது தியானிதஅச்கொண்டும், இடை 
நாட்களில் கெளணியர் பெருமான் எழுக்தருளும் திருப்ப திகளுச்சுப்போய் 
அவரைச் சரிசததுசசொண்டும் இருக்தா இப்படிப் பலநாள் சென்ற பின் 
னர் இருநீலஈக்சகாயனார் இதிருஞானசம்பர்,ச சுவாமிகளுடைய திருமணத் 
சைச் சேவிசத்துச் சேந்தமிழ்க்தாவனைத் தந்த சந்திரசேகரர் சேவடி சேர்ச் 
gon 

900௨3௮ 

௦ 9 ௦ 

நமிரந்துயடிகணாயனார் புராணம், 
ணத (18) சடைப் 

வையம் புரக்குர் தனிச்செககோல் வளவர் பொன்னிச் திருராட்டுச் 

செயய கமலச் தடம்பணையுஞ் செழுகாச சடமும் புடையுடைத்தாய்ப் 

பொய்சீ£ா வாய்மை யருமறைநால புரிக்சு சலப் புகழகனால 

எய் அம் பெருமை யெணடிசைய மேறா & மேமப் பேறூரால். (௧) 

மாலை பயிலு தோரணங்கண மருஙகு பயிலு மணிமறுகு 

வேலை பயிலும் புனலபருகு மேகம் பயிலு மாடககள் 

சோலை பயிலும் குளிரகதவிருள் சுருமபு பயிலு மரும்பூகங 

காலை பயிலும வேசவொலி கழுறீ£ பயிலுஞ செழுறீ£சசெய் (௨) 

பணையில் விளைந்த வெண்ணெல்லின் பரப்பின் மீது படச்செய்ய 

தணாமென் கமல மிடையிடையே சுடர்விட் டெழுந்து சோன்றுவன 

புணாவெண் புறிழூ லவாவேள்விச களததிற் புனை5ச வேதிகைமேன் 

மணல்வெண் பரப்பி ஸணிடையிடையே வளர்தசத செர்தி மானுமால (௩) 

பெருமை விளங்கு மப்பதியிற் பேணு நீற்றுச் சைவநெறி 

யொருமை கெறிவா ழந்தணாச மோயகு குலத்தி னுள்வந்தார் 

இருமை யுலகு மீசர்சழ லிறைஞ்ச யேத்சப் பெற்றதவத் 

தருமை புரிவார் ஈமிரச்தி யடிக ளென்பா ரசாயினார். (௪) 

வாய்மை மறைநூற் €லததால் வளர்ககுஞ் செக்தி யெனச்தகுவார் 

தூய்மைச் இருநீற் றடைவேமெய்ப் பொருளென் றறியுர் தூணிவினார் 

(௪) பொயதீ வாயமை - ரிறஈதமெயமை, * ஏமப பேலா - திருவாரூரககுத் 
தெற்கே ஐர்தரைமயில தூரததிலுளள து.



நமிநந்தியடிகள் நாயனார் புராணம். ௩௬௫ 

சாம சண்டர் செய்யகழற் நலைப்பட் டொழுகுர் சன்மைநிலை 
யாம விரவும் பகலுமுணர் வொழியா வின்ப மெய்தினார். (டூ) 

அவ்வூர் நின்றுச் திருவாரூ ரதனை யடைவா ரடியார்மேல் 
வெவ்வூ றகற்றும் பெருமான்றன் விசைசூழ் மலர்த்தாள் பணிவுறுதல் 
எவ்வூ தியமு மெனச்கொள்ளு மெண்ண முடையார் பலகாளுச் 

தெல்வூ ரெரித்த வரைச்சிலையார் திருப்பா தங்கள் வணங்கினார். (௬) 

செம்பொற் புற்றின் மாணிச்சச் செழுஞ்சோ தியைகநேர் தொழுஞ்சீலச் 

தீம்பற் ராக நினைந்தணைந்து தாழ்ந்து பணிக்து வாழ்ந் துபோர 

தீம்பொற் புரிசைச் திருமுன்றி லணைவார் பாங்கோ சானெறியி 

னம்பர்ச் டெமாக கேோரயிலினுட் புக்கு வணஙக கண்ணினார், (௪) 

நண்ணி யிறைஞ்ச யன்பினா னயப்புற் றெழுந்த காதலுடன் 

அண்ண லாரைப் பணிக்தெழுவா ரடுத்த நிலைமைச் குறிப்பினாற் 

பண்ணுர் தொண்டின் பாங்குபல பயின்று பரவி விரவுவார் 

எண்ணி நீப மேற்றுவதழ் கெடுத்த கருத்தி னிசைர்செழுர்தார். (௮) 

எழுக்ச பொழுது பகற்பொழுதங் இறங்கு மாலை யெய்அதலுஞ் 

செழுக்கண் பதியி னிடையப்பாற் செல்லிற் செல்லும் பொழுதென்ன 

ஒழிக, கணைந்தோர் மனையில்விளச் குறுசெய் வேண்டி யுள்புசலும் 

அழிர்ச நிலைமை யமணர்மனை யாயிழ் றங்க ணவருமைப்பார். (௯) 

கையில் விளங்கு கனலுடையார் தமக்கு விளச்கு மிகைகாணு 

கெய்யிக இல்லை விளச்கெரிப்பீ ராடு னீரை முகந்தெரித்தல் 

செய்யு மென்று திருத்தொண்டர்ச் குசைத்தார் செளியா தொருபொ ருளைப் , 
பொய்யு மெய்யு மாமென்னும் பொருண்மேற் சொள்ளும் புரைகெறியார். | 
அருகர் மதியா தசைத்தவுசை யாற்றா ராடு யப்பொழுதே 

பெருக மனத்தில் வருத்தமுடன் பெயர்ந்து போந்து பிறையணிந்த 

முருகு விரியு மலர்க்கொன்றை முடிபார் கோயின் முன்னெய்தி 

யருகு மன்பர் பணிந்துவிழ வொருவாச் கெழுந்த அயர்விசும்பில், (௧௧) 

வந்த கவலை மாற்றுமினி மாரு விளக்குப் பணிமாற 

இக்ச மருஙகற் குளத்துநீர் முகந்து கொடுவர் தேற்றுமென 

௮ச்தி மதிய மணிந்தபிசா னருளா லெழுந்த மொழிகேளாச் 

சிந்தை மூழ்ஈ்து ஈமிரந்தி யடிகள் செய்வ தறிக்திலரால். (௧௨) 

சென்னி மிசைநீர் தரி,த்சபிரா னருளே சிச்சை செய்தெழுவார் 

ஈன்னீர்ப் பொய்கை ஈடுப்புக்கு நாதர் சாம ஈவின்றேத்தி 

(௬) வெவவூறு - கொடியதுனபம, தெவவூ - முபபுரவுகளை, (௭) புரிசை - 

மதிலசூழ்ந்த. (0) பொய்யும மெய்யும ,தம எனலும - இல்லலும உள்ளதும் ஆகும 

எனனும (ஒருபொருளையே ௮ல்தி எனவும, நாஸ்தி எனவுஞ் சொல்லல்,)



௩௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

wets முகர்து சொண்டேறி யப்பர் சோயி லடைந்தகலுண் 
மூர்நீ ௬லக ம.திசயிப்ப முறுக்கு இரிமே னீர்வார்கத்தார். 

சோதி விளச்சொன் றேற்றுதலுஞ் சுடர்விட் டெழுச்,ச ததுநோக்கு 

யாதி முசல்வ ரரானெறியார் கோயி வடைய விளச்கேற்றி 

யேச நினைந்த வருகக்த செதிேே மு.திருக களிப்பினுட 

னாத சருளாற் நிருவிளககு நீரா லெரித்தார் காடறிய. 

நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு விடியு மளவு கின்றெரியச் 

குறையுர் தசளி களுககெல்லாங கொள்ள வேண்டு நீர்வார்த்து 
மறையின் பொருளை யருச௫ச்கு மனையி ணியதி வழுவாமல் 

உறையும் பதியி னவ்விரவே யணைவா பணிவுழ் றொருப்பட்டார். 

இசவ சென்று தம்பதியி லெய்தி மனைபுக கென்றும்போல் 

விரவி கியமச சொழின்முறையே விமலா தம்மை யருச்சத்துப் 

பரவி யமு.து செய்தருளிப் பள்ளி கொண்டு புலாகாலை 

யசவ மணியார் பூசையமைச் தாரூர் ககரின் மீண்டணைந்தார். 

வந்து வண௩௫ யரனெறியார் மகிழுக கோயில் வலஙசொண்டு 

சந்தை ம௫ழப் பணிஈசெழுந்து புறம்பு முள்ளு இருப்பணிகள் 

முக்சு முயன்று பகலெலலா முறையே செய்து மறையவனார் 

௮௩தஇ யமைதத வரியவிளக் செங்கு மேற்றி யடி.பணிவா. 

பண்டு போலப் பலகாளும் பயிலும் பணிசெய் தவரொழுகசத் 

தணடி யடிச ளாலமணர் கலக்கம விளைகது சாவிலமண் 

குண்ட சழிய வேழுலகுங குலவும் பெருமை நிலவியதால் 

அண்டர் பெருமான ரொணடர்கழ லமசர் பணிய மணியாளூர். 

நாத மறைதேர் நமிநந்தி யடி.ச ளார்கற்“ரொண்டாகப் 

பூத காதா புற்நிடஙகொள புனிதாச் கமுது படி.மூதலா 

நீ.தி வளவன் ரூன்வேணடு நிபகசம பலவு மரியணையின் 

மீது இகழ விருக்சமைசதான் வேதா கமநூல விதுவிளங்க. 

வென்றி விடையார் மதிசசடையார் வீதி விடககப் பெருமாடாம் 

எனறு திருவா ரூ.ராளு மியலபின் முறைமைச் திருவிளையாட் 

Guner oe செயலும பஙகுனியுச் தரமாக இருமா ஞயர்சிறப்பு 

pan Semen பஞசெயச படிசெய் தருளு நிலைபெற்றார். 

இன்ன பரிசு திருப்பணிகள் பலவுஞ் செயசே யேழுலகு 

மனனும பெருமைச் திருவாரூ மன்ன ஏடி.யார் வழிகிற்பார் 
அன்ன வண்ணர் திருவிளையாட் டாடி யருள வெொகாளு 

நன்மை பெருக ules S) wipe டொழுதார் நாழுய்ய. 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧)



நமிநந்தியடிகள் நாயனார் புராணம் 

சேவர் பெருமா னெழுச்சிதிரு மணலிக் கொருகா ளெழுர்தருள 
யாவ சென்னா அுடன்சேவித் தெல்லாச் குலத்தி லுள்ளோரு 
மேவ வன்பர் தாமுமுடன் சேவித் தணைந்து விண்ணவர்தங் 

சாவ லாள ரோலகக மஙகே கணடு களிப்புற்றார். 

பொழுது வைகச சேவித்துப் புனிதர் மீண்டு கோயில்புகத் 

தொழுஅ தம்மூர் மருஙகணைந்து தூய மனையட் புகுசாதே 

யிழுது மிருளசே ரிரவுபுறங கடையிற் நுயில வில்லத்து 

மூழுதுர் தருமம் புரிமனையார் வந்துட் புகுத மொழி௫ன்ரூர். 

இங்கண் முடியார் பூசனைகண் முடி.த.தச் செய்யுங் கடன்முறையால் 

அங்கி சனைவேட் டமு.துசெய்து பள்ளி கொள்வீ செனவவர்க்குத் 

தஙகள் பெருமான் றிருமணலிக் கெழுச்சி சேவிச் தடனண்ண 

எங்கு மெலலா ரும்போத விழிவு தொடகடூற் ஜறெனையென்று. 

ஆத லாலே குளிததடுச்ச தூய்மை செய்தே யசம்புகுந்து 

வேச நாதர் பூசையினைச் தொடங்க வேண்டு மதற்கும 

சத நன்னீர் முதலான கொண்டிய கணைவா யெனச்செப்பச் 

சாதன் மனையார் சாமுமவை கொணரு மதழ்குக கடி.தணைந்தார் 

ஆய பொழுது தம்பெருமா னருளா லேயோ மேனியினில் 

ஏய மசைவி னயாவாலோ வறியோ மிறையுக் சாழாசே 

மேய வுறககம் வஈதணைய விண்ணோர் பெருமான் கழனினைந்து 
தூய வன்பர் துயிலகொண்டார் துயிலும் பொழுது.கனவின்சண். 

மேன்மை விளககுந் இருவாளூர் வீ.தி விடஙகப் பெருமாடா 
மான வன்பர் பூசனைககு வருவார் போல வந்தருளி 

ஞான மறையோ ராரூரிற் பிறர்தா ரெலலா ஈஙசணங்கள் 

ஆன பரிசு காண்பாயென் ஐருளிச் செய்தங் கெதிரசன்ரூர். 

ஆதி தேவ பொழுக்தருள வுணர்ச்தா ரிரவர்ச் சனைசெய்யா 

சேத நினைச்சே னெனவஞ்ச யெழுர்த படியே வழிபட்டு 

மாத ரார்க்கும் புகுந்தபடி. மொழிக்து விடியல் விரைவோடு 

ராச னார்தஈ திருவாரூர் புகு,ச வெ.இிரர் ஈகர்காண்பா. 

தெய்வப் பெருமா டிருவாளூர்ப் பிறந்து வாழ்வா ரெல்லாரு 

மைவைத தனைய மணிகண்டர் வடிவே யாப் பெருகொளியா 

மொய்வைச் தமார்த மேனியசாம் பரிச சண்டு முடிகுவித்த 

சைவைச் தஞ்ச யவனிமிசை விழுந்து பணிந்து களிசிறர்தார், 

௮௭ 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௮) 

(௨௧) 
    

(௨௨) ஒலககம - உறசாவக்காட்சி, (௨௬) பொழு துவைக - மாலைபபெழுது ரீலச; 

நதெடுநோம எனிலுமாம. இழுதுமிருள் - மைககுழம பொத்த இருள்,



௩௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

படிவ மாற்றிப் பழம்படியே நிகழ்வுங் சண்டு பரமர்பால் 

அடியேன் பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டு மென்று பணிந்தருளாற் 

குடியுர் திருலா ரூரக,ச்௮ப் புகுத வாழ்வார் குவலயத்த 

நெடி௮ பெருகுர் இருச்சொண்டு நிகழச் செய்து நிலவுவார். (௩.௦) 

நீறு புனேவா ரடியார்ச்கு நெடுமா ணியதி யாகவே 

வேறு வேறு வேண்டுவன வெல்லாஞ் செய்த மேவுதலால் 

ஏறு சிறப்பின் மணிப்புற்றி லிருக்சார் தொண்டர்ச காணியெனும் 

பேறு திருகா வுக்கரசர் விளம்பப் பெற்ற பெருமையினார் (௩௧) 

இன்ன வகையாழ் றிருப்பணிக ளெல்லா வுலகுக தொழச்செய்து 

நன்மை பெருகு நமிகந்தி யடிக ணயமார் தஇருவீதிச் 

செனனி மதியும் இிருஈதியு மலைய வருவா£ இருவாளூர் 

மன்னர் பாச நீழன்மிகும வளர்பொழற் சோதி மன்னினார். (௩௨) 

நாட்டா சறிய முன்னாளி னன்னா ஞலந்ச வைம்படையின் 

பூட்டா£ மார்பிற் ॥ிறியமறைப் புதலவன றன்னைப் புச்கொளியூர்த் 

சாட்டா மரையின் மடுவினகட் டணிமா முதலை வாய்கின்று 

மிட்டார் கழல்க ணினைவாரை மீளா வழியின் மீட்பனவே, (௩௩) 

நமிநந்தியடிகள நாயறர் புராண-ழற்றிற்று, 
ஆ. தஇிருவிருத்தம் ௧, ௬௦௮ 

திருநின்றசருச்சம முற்றுப் பெற்றது. 

முதற்காண்ட முற்றிற்று. 
Lop 

காவிரிசாட்டிலே, ஏமப்பேறு என்னும் ஊரிலே, பிராமண வருணத் 
இிலேசிவப ததியிற் றத ஈமிகஈதியடி கணாயனூ எனபவா ஒருவா இருகசார். 
அவர் பலகாளுகதிருவாரூருக்குச சென்று சுவாம் தரிசனஞ் செய அவக்தார் 
வரு௩ஙகாலை ஒருகாள புறறிடஙகொண்ட புனித மூர்சதியைப் பணிகது 
போந்து, இருமுன் றிலையடைந ௮, அ௮ருகேயுளள அரகெறியென்னும் ஆல 

யததினுள்ளேபோய் அம்பிகைபாகரை வணங்இப்பல இரு ததொணடுகள் 
செய்து, ௮கசே அளவிலாத திபஙகள ஏற்ற விருமபி எழுஈ்த, மாலைச்சகால 

மாயிருகதபடியால அப்பால் செலலாது அருகேயிருந்த ஒரு வீட்டுச்குள்ளே 
நுழைந்து திருவிளசகேநற கெய்கேட்டா அவவீட்டிலுளளார் சமணர்ச 

ளாயிரு5சமையால, அவாகள் அடியவரை நோக 4 சையிலேசனலுடைய 
கடவுளுக்கு விளக்கு பி/கையன்றோ ; இங்கு செய்யில்லை ;) சல.ச்சை மூகந்து 

விளக்கு எரியும்'' என்றார்கள் காயனாபெருமான் அ௮வ்வுரையை ஆற்றா. ராசி, 
உடனே மனவரு தத.த்தோடு திருமபிப்போய்ச சவெசரநிதி யடைஈது பரம 

வனை வணஙகி விழுந்தார். ௮துகாலை 4 நமிநந்தி! கவலையையொழி) 
இதற்கு அருகேயுள்ள குளதது 8ரைக கொணாங்து விளககேற்று "? என்று 
ஒரு ௮சரீரி சிவபிரான் திருவருளால எழுந்த. அசைக்கேட்ட நாயனார் 
அளவிலா ௮னஈதமடைந்து, எழுந்துபோய்ச குளத்திலே இறங்க நீரை



நமிநந்தியடிகள் நாயனார் புராணம். ௩௬௯ 

மூகர்துகொண்டு வந்து ௮சகலிலேவார்ச்து விளக்கேற்றினார். ௮ பிரகாச 
மாக எரிர்தத. எகியவே அடியவர் பெரிதும் மடிழ்ச் த, சமணர்கள் காணும் 
படி. ௮வ்வாலய முழுவதும் தண்ணீரால விளஎககெறிதசார். இருவிளககு 
விடியுமளவும் கின்றெரிய நீர்குறையும் தகழிகளுச்கெல்லாம் நீசைவார்ச்து, 
அவ்விரவே தம்மூருச்குச் சென்று, சிவபிரானை அருச்சிதது, இருவமுது 
செய்து, பள்ளிகொணடு, விடியற்காலை எழுது சிவபூசைசெய்து, திருவ 
சையடைநஈ்த, ௮ரகெறியப்பசை வண௩௫ப பகலிலே பலதிருப்பணிகள் 
சய். து, மாலையிலே தண்ணீரால் விளககேற்றினார். நாடோறும் இஙஙனம் 

செய்து வருவாராயினார். 

இப்படிச்செய்து வருகாளில் சண்டியடிகள்காயனாரால் சமணர்கள் அழி 
ந்தார்கள். இருவாளூர் சவமயமாக விளஙகியது. சோழமகாராஜன் ௩.மி௧௧5.இ 
யடிசளாசே அ௮த்தியக்ூராக விருக்கசத் தியாகராசப் பெருமானாக்கு ௮மு.து 
படி. முதலாய கிபக்தங்கள் பலவற்றையும் அமைத்தான். நாயனா வீ.திவிடங 
சப் பெருமாளுக்குப் பஙகுனிமதியிலே மகோற்சவஞ் செய்வித்தார். ஒரு 
நாள் சவகாதன் இிருமணவூருக் கெழுந்தருள ; எலலாக் குலத்தவர்களுஞ 
சேவித்துப்போனாகள். அவர்களோடு ஈமிகந்தியடிகளாரும் சேவிததுச 
சென்று, சுவாமி திருவோலக்கத்தைச் தரிசித்து, ஆனஈசமுறறார் பொழுது 
போக, சவெபெருமான் திருமணலூரினின் று இருவாரூருககு எழுந்தருள) 
நாயனார் சாயகரை வணஙகித் தமமூசையடைநது, மனைககுள் நுழையாது, 
புறக்கடையிலே அயின்றார். மனைவியார் வ௩த வீட்டினுள்ளே வரும்படி. 
கேட்டார் அதற்கு அடிகளார் * இன்று இறைவனார் இிருமணலிக்கு எழுக் 
தருளினார்; எல்லாச சாதியாருடன் நானும சேவிகதபபோனேன்; ௮கனால 
தட்டுண்டாயிற்று) பிராயச்ச)ிசசஞ் செயல வேண்டும ;) ஐலஙகொணடுவா ?? 
என்றார். அ௮தைககேட்ட கற்பரசியயா ஜலஙகொணடுவர வீட்டிற்குப் 
போனார். ௮.தற்குள் சிவபிரான் றிருவருளால ௮டியவருககு நிசதிரை வர் 
52. வன்மீககாதர் அவருக்குச் சொப்பன திலே சதோனறி * இருவாளூரில் 
பிறக் சவர்கள் எலலாரும் ஈம.து கணஙகள்; ௮சை நீகாணபாய்'' என்று இரு 
வாய்மலர்ர் தருளி மறைக்சருளினார் உடனே காயனாபெருமான் துயில 
நீங்கு நான் நினைச்சத குற்றம்” என்று எழுஈதபடியே சிவார்சசனைசெய்௮, 
நிகழ்க்சை மனைவியாருக்குச் சொலலி, விடிஈததும் திருவாரூரை யடைஈ 
தார். ௮௩கே பிறக்தவாகளெல்லாரும் சவரபிகளாக விளஙகுதலைக கண்டு 
பூமியில் விமுச்துவணங௫, அவர்கள் எலலாரும் பழயபடி. யாயினமையுக 
சண்டு “என்பிழை பொறு த்தருளல் வேணடும்” என்ற இறைவனாசைத் 
தொழுதார். 

பின்னர் ஈமிகந்தியடிகளார் சம்மூரை விடுத்துத இருவாரூரிலே குடி 
புகுத, தஇருச்தொண்டுகளைச் செய்துவக்சார். ௮வா அடியவர்களுக்கு 
வேண்டுவன எல்லாவற்றயைஞ்செய்து கொணடிருஈதமையால், அடியவாக 

க்கு 'அணிப்பொன்”' என்று ௮பபாசுவாமிசகளால Hau Hes Hu 
றஐப்பிச்சப் பட்டார். ஈமிரந்தியடிகளகாயனா எலலாவுலகஙகளுஈ சொழச் 

திருத்தொண்டுகளைச் செய்துகொண்டிரக2, தமாவே௱ தசதையாங குழச 
னடி சேர்ந்தார். 
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EE இனி முதற்காண்டத்திலே வாராத அரும்பதங்கட்கே 
உரைவரையப்படூம்.



உ 

Playin wb. 

திரச்சிற்றம்பலம், 

இரண்டாங்காண்டம், 

OOOO Ome 

ஆறுவது 

வம்பறாவரிவண்டூச்சருக்கம். 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் திசுவாமிகள் 

ட ர் ர் ண ம், 

—<ap (3) 

வேதநெறி தழைச்தோங்க மிகுசைவச் துறைவிளங்கப் 

பூதபரம் பரைபொலியப் புனிதவாய் மலாச்தமு ச 

தவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பர்தர் 

பாதமலர் தலைக்கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம். (௧) 

சென்னிவளர் மதியணிந்த சலம்பணிசே வடியார்த 

மன்னியசை வத்துறையின் வழிவந்த குடிவளவர் 

பொன்னிவளர் தருகாடு பொலிவெய்ச கிலவியதாற் 
கன்னிமதின் மருஙகுமுட னெருஙகுகழு மலமூ தா. (௨) 

௮ப்பதிசா னர்தணர்தங் இடைகளரு மறைமுறையே 

செப்புமொலி வளர்பூசச் செழுஞ்சோலை புறஞ்சுழ 
  

  

(௧) வேதநெறி - வைதிகசமயககள், சைவத்துறை - சைவததாந்தம, வேத 

கெறிதழைதகோஃஉகவும, சைவததுறை விளங்கவும புகலிவேகதா புனிதவாய்மலர்ம்_து 

அழுதமையால, ௮வவருள்வள்ளலரா ௮ததுவிச சைவ சிததாந்திறகனறி அதன அவ் 

கங்களாய மதமைய மழறைசமபந்தமான சமயங்கட்கும் மாபபெருக்குரவர் என்பது 

கரதலாமலகமே, இவ்வுண்மையை விரிக் பெருகும் ) சைவததாந்த நலலாூரியர் 

மாட்டுககேட்டுச் சிந்தித.து,ச தெளிக, பூகபரமபரை - பரிசுத்சமுடைய ஆனமாக்கள் 

(வைதகசைவர்கள்,) திருஞானசமபக்தா - உயர்வுபற்றிய பால்வழுவமை$, பரவுவாம் - 

ுபபாம், (௨) வளவா - சோழாகள், பொனனி - காவிரி, கன்னி - அழியாத, கழு 
மலம - சோழி, (௬) ௮ந்தணாதம் இடைகள் - பிராமணப்பிள்ளைகளின் கூட்டககள், 

பகம் “ கழகம்,



௩௭௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஓப்பினச சோங்கு தலா லுசச்சடைகா என்றியே 

எப்பொழுது கடன்மேலே மிதப்பதென விசைர்அளதால். (௩) 

௮ரியயனே மு.தலமர ரடங்கவெழும் வெள்ளங்கள் 

விரிசுடர்மா மணிப்பசண மீதெறிந்த இரைவரைகள் 

புரிசைமு.தல் புறஞ்சுழ்வ பொங்கோத௩ கடைசாளில் 

வரியசவ மந்தசஞ்சூழ் வடம்போல வயங்குமால். (௪) 

வளம்பயிலும் புறம்பணைப்பால் வாசப்பா சடைமிடைஈத 

தீளம்பொலியும் புனற்செர்தா மரைச்செவ்விச் தடமலராற் 

சளம்பயினீர்ச் கடன்மலாரவ தொருபரிதி யெனச்கருதி 

இளம்பரிதி பலமலர்ர்தாற் போல்பவுள விலஞ்சிபல. (௫) 

உளஙசொண்மறை வேதியாச மோமதூ மத்திரவு 

இளர்ச்ததிரு நீற்றொளியிற் கெழுமியஈண் பகலுமலர்க் 

தளக்சறியாப் பல்லூழி யாற்று தலா லகலிடச்து 

விளஙஇயவம் மூ தூர்க்கு வேறிரவும் பகலுமிகை (ச) 

பரகஈதவிளை வயற்செய்ய பங்கயமாம் பொஙகெரியில் 

வரம்பிலவளர் தேமாவின் சனி௫ழிர்ச மதக கெய் 

நிரந்தர விலைககடையா லொழுகுசலா னெடிசவ்வூர் 

மரஙகளுமா குதிலேட்குர் சகையவென மணநதுளதால். (cr) 

வேலையழற் கதிர்படிர்த வியன்கககுல் வெண்மதியஞ் 

சோலைதகொது நுழைந்துபுறப் படும்பொழுது துதைஈதமலர்ப் 

பாலணைந்து மதுச்சோய்ர்து தாகளைர்.ஐ பயின் றக்.தி 

மாலையெழுஞ் செவ்வொளிய மதியம்போல் வதியுமால், (௮) 

சாமர்திருப் பதியசன்கண் வேதியர்போற் கடி.சமழுச் 

தாமரையும் புல்லிதமுர் தயங்கெ.நூ லுச்தாங்இத் 

(௪) ுரியயனே : !.' வெளளஙகள - பிரமவிடடு ணுககளும ஒடுககுமபடி எழா 
நினற கறபாஈக வெளளவகள, பதணம - மதிலஐுணமேடை, வரைகள் - Eo meer, 
புரிசை - மதிலினுடைய, ஒதமகடை நாளில - பாமகடல்ககடைகத காலததில (௫) 
வளமபயிலும புறமபணைபபால் : வளபபம பொருஈதிய அபபதியின புறததிலுளள வயல 

  

களின பககதழு, பல இலஞ்ச - பலதடாகஙகள, பாசடை.............. புனல - பசிய 
இலைகளுககிடையே நெருககய இதழோடு விளவகுன௰ ஜலததிலுள்ள, வாச செ 
தாமரை செவவிதடம மலரால - மணக்5மழும செக்தாமரையின அழக பெரியபூச்க 
ளால, களம பயில - இடம ௮கனற, பரிதி - சூரியன, (௬) அகலிடம - உலகம, 
ஒமதாமமும, நீறரறொளியம இரவையம, பசலையும உணடாககலால், பொதுவான இர 
வையும, பகலையும ௮சசீசாழிவேணடா செனக, (௭) எரியில் - ஒமாகூனியில, நிரர் 
தரம - எந்நாளும், மரகசளும - உயரவு றபபுமமை, (1) துதைந்த - கெருவ்யெ. 
பயினறு - சசோலையில நெடுரேரமபழ$,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

தூமருறண் டுகளணிர்து துளிவருகண் ணீர்ததும்பி,ச் 

சேமருமென் சுரும்பிசையாற் செழுஞ்சாமம் பாடுமால். 

புனைவார்பொற் குழையசையப் பூச் தானை பின்போக்டு 
வினைவாய்ச்,த தழல்வேது மெழுக்குறவெண் சுசையொழுக்குங் 
கனைவான மூூஜ்கூர்தற் கதாசெய்வட மீன்கற்பின் 

மனைவாழ்ச்கைக் குலமகளிர் வளம்பொலிவ மாடங்கள். 

வேள்விபுரி சடங்கதனை விளையாட்டுப் பண்ணைதொறும் 

பூழியுற வகுத்தமைச்துப் பொன்புனைய ணியொலிப்ப 

ஆழிமணிச் சறுதேரூர்ச் தவ்விரசப் பொடியாடும் 

வாழிவளர் மறைச்சரார் நெருங்கியுள மணிமறுகு 

விடுசுடரரீண் மணிமறுன் வெண்சுதைமா ளிகைமேகக் 

தொடுகுடுமி நாசிசொறுந் தொடுத்சகொடி. சூழ்சஙகுல் 

உடுவெனுகாண் மலரலர வுறுபகலிழ் பலகிறத்தால் 

நெடுவிசும்பு சளிர்ப்பதென கெருங்கவெள மருங்கெல்லாம், 

மடையெங்கு மணிக்குப்பை வயலெங்குங் சயல்வெள்ளம் 

புடையெங்கு மலர்ப்பிறங்கல் புறமெங்கு மசகப்பொலிவு 

இடையெகங்குங் கலைச்சூழல் ளெர்வெங்கு முரலளிகள் 

இடையெங்கு முனிவர்குழா மெ.மிலெங்கும் பயிலெழிலி. 

பிரமபுரம் வேணுபுரம் பெரும்புகலி வெங்குருநீர்ப் 

பொருவிறிருச் தோணிபுரம் பூந்தராய் சரபுரமுன் 

வருபுறவஞ் சணபை கர் வளர்காழி கொச்சைவயம் 

ப.ரவுதிருக் கழுமலமாம் பன்னிசண்டு இருப்பெயர்த்தால். 

அப்பியி னர்தணர்தங் குடிமுதல்வ சாரன்மறை 

கைப்படுத்த சீலத்துச் சவுணியர்கோச் திரம்விளங்கச் 

செப்புகெறி வழிவந்தார் சவபாத விருதயரென் 

றிப்புவிவா ழச்சவஞ்செ யியல்பினா ர௬ளரானார். 

மத்தவர்தர் திருமனையார் வாய்ந்தமறழை மசபின்வரு 

பெற்றியினா செவ்வுலகும் பெறற்கரிய பெருமையினார் 

௩௦௩ 

(௧) 

(௧0) 

(ss) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௪6) 

(௯) கடிஎளலும பலகுணந்தழுவிய உரிச்சொல் ஈண்டு வாசளைபபொருளில் வர் 
தீது. (கோமரைபரத்தில் பொருள்--புல் இதழும - புறவிதழும, தும - காள நூலை 
யம. அுண்துகள் - மகரந்தப்பொடி, கள்ரீர் - தேன், சாமம - கானம,) (சணா 
பர,ததில பொருள்--புலலிதழ் - தருப்பைபபவித்திரம், நூல் - பூஹூல், அண்துகள் - 
நிரு£று, கண்ணீ£-.தனந்சச்கண்ணீ, சாமம்-சாமவேதம.) (6) பூர்தானைபின்போச்ெ 
அழூயெபட்டாடைமின முனதாளையைப் பின்பக்கஞ் செரு). சுதை - சுண்ணப்பொடி., 
வடமீன - ௮௬௩௧, (௧௨) ௨டுஎலும - ஈட்சத்திரமெனலும,



௩௭௧ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொற்புடைய பசவதியா செனப்போற்றும் பெயருடையார் 

சற்புமேம் படுசிறப்பாற் சணவனார் கருச்தமைர்தார். 

மரபிரண்டுஞ் சைவநெறி வழிவந்த சேண்மையசாய் 
௮ரவணிக்ச சடைமுடியா ரடியலா லறியாது 

LIND நீற்றன்பு பாலிக்குக் சன்மையராய் 

விரவுமறை மனைவாழ்க்சை வியப்பெய்ச மேவுராள். 

மேதினிமேற் சமண்கையர் சாச்சியர்தம் பொய்ம்மிகுத்தே 

ஆ.இியரு மறைலழச்ச மருகியா னடியார்பாற் 
பூதிசா சனவிளச்சம் போற்றல்பெரு தொழியச்சண் 

டேதமிலசச சிவபாத விருசயர்கா மிடருழக்சார். 

மனையற,தி லின்பமுறு மசப்பெறுவான் விரும்புவார் 

அனையகிலை தலைகின்றேோே யாடிய2௪ வடிக்கமல 

நினைவுறமுன் பரசமய நிராகரித்து நீறாக்கும் 

புனை மணிப்பூண் காதலனைப் பெறப்போற்றுக் தவம்புரிந்தார். 

பெருச்செழுமன் பாற்பெரிய காச்சியா ர௬ுடன்புகலித் 

இரு ஈசோணீ வீற்றிருர்சார் சேவடிச்€ழ் வழிபட்டுச் 

கரா துமூடிர் இடப்பரவுங் கா.சலியார் மணிவயித்றில் 

உ௫,*தெரிய வரும்பெரும்பே றுலகுயய வுளதாக. 

ஆளாடையா ஞடன்றோணி யமர்ந்தபிரா னருள்போத்றி 

மூளுமகிழ்ச சியிற்தஙகண் முதன்மறைநான் மூறைச்சடங்கு 

நாளுடைய வீசைஈது இஙகளினு ஈலஞ்சிதப்பக் 

கேளிருடன் செயல்புரிர் து பெரிதின்பக சளர்வுறுகாள். 

அருககன் முதற் கோளனைத்து மழடியவு௪ சஙகளிலே 

பெருக்கவலி யுடனிற்கப் பேணியகல லோரையெழச் 
இருஈசிளரு மாஇிரைகாட் டி சைவிளஙசப் பரசமயத் 

சீருக்கொழியச் சைவமுதல வைதஇிகமு5 தழைச்? தாகச 

சொண்டர்மனங் சளிசிறப்பச் தூயதிரு ீற்றினெறி 

எண்டிசையுர் சணிஈடப்ப வேழுலகுங் களிதூவக 

அண்டர்குல மதிசயிப்ப வந்சணரா கு.இிபெரு5 

வண்டமிழ்செய் சவரிரம்ப மாசவத்தோர் செயல்வாய்ப்ப, 

திசையனைச்தின் பெருமையெலார் சென்றிசையே வென்றேற 

மிசையுலகும் பிறவுலகு மேதினியே சனிவெல்ல 
அசைவில்செழுச் தமிழ்வழச்கே யயல்வழச்சின் றுறைவெல்ல 
இசைமுழுது மெய்யறிவு மிடக்கொள்ளு கிலைபெருக. 

(௧௪) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௩) 

(௨.௪) 
  

(௩௭) கேளிூடன - உறமினரோடு,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

தாளுடைய படைப்பென்னுர் தொழிற்றன்மை தலைமைபெற 
காளுடைய நிசழ்சால மெதிர்கால ஈவைநீயக 

வாளுடைய மணிவீ.தி வளர்காழிப் ப.திவாழ 

ஆளுடைய திருத்தோணி யமர்ர்தபிசா னருள்பெருக, 

அவம்பெருக்கும் புல்லறிவி னமண்முசலாம பசசமயப் 

பவம்பெருக்கும் புரைநெறிகள் பாழ்படகல லூழிதொறுக் 
தீவம்பெருக்குஞ் சண்பையிலே தாவில்சரா சரககளெலாஞ் 

செம்பெருக்கும் பிள்ளையார் இருவவதா சஞ்செய்தார். 

Ca py. 

அப்பொழுது பொற்புறு இருக்கழு மலத்தோர் 

| எப்பெயரி னோருமய லெய்துமிடை யின் றி 

மெய்ப்படு மயிர்ப்புளச மேவியறி யாமே 

ஒப்பில்களி கூர்வதொ ருவப்புற வுரைப்பார், 

Facer ளெனப்பெருகு சித்தமகழ் தன்மை 

இவணிது ஈமக்குவர லவெய்தியசெ னென்பா£ 

கவுணியர் குலத்திலொரு காதல னுஇத்தான் 

௮வன்வரு நிமித்தமிது வென்ற சயித்தார். 

பூழூசை யவிழ்ரக்துமண மேவுபொழி லெககுச் 
தேமருவு சாதொடு துதைந்த திசையெல்லார் 
தூமருவு சோதிவிரி யத்துக எடகடி 

மாமலய மாருதமும் வக்தசைய மன்றே, 

மேலையிமை யோர்களும் விருப்பொடு சரப்பில் 

சோலைமலர் போலமலர் மாமழை சொரிந்தே 

ஞாலமிசை வந்துவளர் காழிககர் மேவுஞ் 

சிலமறை யோர்சளுட னோமவீனை செய்தார் 

பூசண சாதர்புவி வாழவருள் Deus 

நாசனரு எளின்பெருமை கண்டுகல முய்ப்பார் 

ஒதமறை யோர்பிறி தாத தஇிடினு மோவா 

னே சமொழி யாலொலி விள௩கியெழு மெககும், 

பயன் றருவ பஃறருவும் வல்லிகளு மல்க s 

தீயங்குபுன லுந்ெசெளிவு சண்மையட னண்ணனும் 
லயங்கொளி விசும்புமலி னங்கழியு மாறா 

ஈயம்புரிவ புள்ளொலிக ணல்ல.சை யெல்லாம். 

(௨௫) ,சாள் - முயற்சி, 

௩௭ட 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨.௮) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨)



௩௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ங்கண்விழ விற்பெருகு சண்பையகன் மூதூர்ச் 

சங்கபட கங்கருவி சாரைமு,ச லான 

எங்கணு மியற்றுபவ ரின்றியு மியம்பு 

மங்கல முழச்கொலி மலிர்தமறு செல்லாம். (௩௩) 

இரும்புவன மித்சகைமை யெய்தவவர் தம்மைச் 

தீருங்குல மறைத்தலைவர் தம்பவன முன் நிற் 

பெருங்களி வியப்பொ பிரானருளி னாலே 

அருர்திரு மசப்பெற வணைந்தவணி செய்வார். (௩௪) 

காதல்புறி சந்சைமக ழக்களி சிறப்பார் 

மீ. சணியு செய்யணி விழாவொடு இளைப்பார் 

சூதநிகழ் மஙகல வினைத்துழனி பொயசச் 

சாசச மூறைப்பல சடஙகுவினை செய்வார். (௩௫) 

மாமழை விழுக்குல மடர்சையர்க டம்மில் 

சாமுறு மடுழ்ச்சியொடு சாயன் மயி லென்ன ச் 

தூமணி விளக்சொடு சுடர்க்குழைகண் மின்னக் 

காமர்திரு மாளிகை கவின்பொலிவு செய்வார். (௩௪) 

சுண்ணமொடு தண்மலர் ததைர்சதுகள் வீசி 

உண்ணிறை விருப்பினுட னோகையுசைசெய்வார் 

வெண்முளைய பாலிகைகள் வேதிசொறும் வைப்பார் 

புண்ணிய ஈறும்புனல்சொள் பொற்குட நிரைப்பார் (௩௭) 

செம்பொன்மு,ச லானபல சானவினை செய்வார் 

நம்பரடி. யாரமுது செய்யகல முய்ப்பார் 

வம்பலர் நறுந்தொடையல் வண்டொடு தொடுப்பார் 

நிம்பழு,ச லானகடி நீடுவினை செய்வா. (௩௮) 

Bua யுடன்பல வமைத்தபுகை யாலும் 

கெய்யகி னறுஙகுறை நிறைத்சபுசை யாலு 

வெய்யதழ லாகுதி விழுப்புகையி னாலுந் 

செய்வமண நாறவரு செய்தொழில விளைப்பார். (௩௯) 

ஆயபல செய்தொழில்க என்றுமு,தல் விண்ணோர் 

நாயக னருட்பெருமை கூறுகல மெய்த௫ச 

தூயதிரு மாமறை தொடர்க்தகடை நூலின் 
மேயவிதி யையிரு இனத்தினும் விளைததார். (௪0) 

  

(௬௪) பவனழுன நில - மாளிகையின 2௧௮, பெற - பெற்றகாரணமாக, 
(௬௫) சூதம - நழுவுதல ;) ஈண்டுத்திரூவவதாரம, (௬௮) நிமபமுதலான எனறத 
Ponda செருகல் முதலிய சாப்புச் செயல்களை, (#0) foo pre - ள்மிருதெள,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

நாமச.ார ணத்தழகு சாள்பெற் கிறுதஇச் 

சேமவுத யப்பறிதி யிற்றிசழ் பிசானைத் 

தாமரை மிசைத்தனி முதற்குழவி யென்னசத் 
தூமணி நிலாத்தணிசெய் தொட்டிலமர் வித்தார் 

பெருமலை பயக்தகொடி பேணுமுலை யின்பால் 

அருமறை குழைத்தமுது செய்தருள வாரைச் 

தருமிறைவி யார்பசமர் தாள்பரவு மன்பே 

இருமுலை சுரந்தமுது செய்தருளு விததார் 

ஆளுலவு செய்யசடை யையரரு ளாலே 

பே௮லூ னுசசென வரும்பெரிய வர்க்கு 

வேறுபல காப்புமிகை யென்றவை விரும்பார் 

நீறு இரு நெற்றியி னி.ற,ச்திரிறை விததார் 

Ce mg 

தாயர்திரு 04 5505 16 தயங்குமணித் தவிசினிலும் 

தூயசடர்ச தொட்டிலினுக் தூஙகுமலர்ச் சயனத்துஞ் 

சேயபொருட் டிருமறையுர் தீந்தமிழுஞ் சறச்சவரு 

நாயகனைச் தாலாட்டு நலம்பலபா சாட்டினார் 

வருமுறைமைப் பருவததின் வளர்புசலிப் பிள்ளையார் 

௮ருமறைக டலையெடுப்ப வாணடதிரு முடியெடுத தப் 

பெருமழுவர் தொண்டலலாற் பிறிதிசையோ மென்பார்போற் 

றிருமுகமண டலமசையச செஙகரை யாடினார். 

நாமறியோம பரசமய முலகலெதா நாடாது 

போமகல வெனவங்கை தட்டுவதும புனிசன்பாற் 

காமருசா ளஎம்பெறுதற் கொற்றுவதக காட்டுவபோல் 

தாமரைச்செய கைகளிஞுற் சப்பாணி கொட்டினார் 

விதி தவறு படும்வேற்றுச் சமயங்க ஸிடைவிழுர்து 

க இிதவழ விருவிசும்பு நிறைக்சகடி வாகஙகை 

ஈ.திதவழுஞ் சடைமுடியா ஞானமளிச் இடவுரியார் 

மதிசவழ்மா ளிகைமுன்றின் மருஙகுதவழ்க் தருளினார். 

குழவரும் பெருஞ்சுற்ற,ச் தோகையருச் தாதியருங 
காழியர் தஞ சராட்டே கவுணியாகற் பசமேயென 

௩9௭ 

(es) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௧) சேம உதய பரிதி-(உலகசசகு) இனபபததை யளிககும இளஞ்சூரியளைப 
போல. தாமரைமிசைத தனிமுகற குழவி - பிரமன (ஈ௫) செக€ரைபபருவம-செவ 
வியமதலைச் சொற்களைப பேசும பருவம, ர - சொல, இபைபருவததின செயல - ஒரு 
காலைமடக்கி ஒருகாலை நீடடி இருகைகளையம சிலததிலான நித தீலைநிமிகது மூக 
மசைய தடுதல, 
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௬௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தேழிசையும் vestry மெவ்வுலகுர் சனித்சனியே 

வாழவரு மவர் தம்மை வருசகவரு கெனவழைப்ப. 

இருஈசையா லழைத்தவர்தஞ் செழுமுகங்சண் மலர்வித்தும் 

வரும௫ழ்வு தலைசிறப்ப மற்றவர்மேற் செலவுகைத்தும் 

உருகிமனங் கரைக்தலைய வுடனணைந்து தழுவியமுன் 

பெருகியலின் புறவளித்தார் பெரும்புகலிப் பிள்ளையார். 

வளர்பருவ முறையாண்டு வருவதன் முன் மலர்வரிவண் 

டுளர்கருமென் சுருட்குஞ்சு மடனலையச் செக்நின்று 

இளரொலிூகங் கணியெடுப்பக் 8ழ்மைகெறிச் சமயஙகள் 

தனர்ஈடையிட் டறத்சாமுர் சளர்சடையிட் டருளினார் 

தாதியர்தங கைப்பற்றித் தளர்ஈடையி னசைவொழிக்து 

சோ தியணி மணிச்சதஙகை தொடுச்சலவடம் புடைசூுழ்ந்த 

பாதமலர் நிலம்பொருஈ்சப் பருவமுறை யாண்டொன் றின் 

மீ.தணைய ஈடந்தருளி விளையாடச் தொடககினார் 

எறுமணித்தேர் சொடர்ந்துருட்டிச செழுமணற்ற் நிலகளிழை 

நறு நு, சந்பே தையர்மருஙகு நடந்சோடி. யடர்க்சழித் துய 

குறுவியர்ப்புத தளியருமபக கொழுமபொடியா டியகோல 

மறுைப்பே சொளிபரப்ப வ துவளர்ச் தருளிஞர். 

மஙகையோ டெடனாக வளர்சோணி வீற்றிருர்ச 

இககள்சேர் சடையார்தர் திருவருட்குச் செய்தவத்தின் 

௮ங்கு£ரம்போல் வளாந்தருளி யர மறையோ டுலகுய்ய 

எஙகள்பிரா னீராண்டின் மேலோசாண் டெய் ௫தலும். 

நாவாண்ட பலகலையு காமகளு ஈலஞ்சிறப்பப் 

பூவாணட திருமகளும் புண்ணியமும் பொலிவெய்தச் 

சேவாண்ட கொடியவர்தஞ் சரபுரததுச் சறுவருககு 

மூவாண்டி ஸனுலகுய்ய நிகழ்ர்ததனை மொழி௫ஏன்றேன். 

பணடு திரு வடிமறவாப் பான்மையோர் தமைப்பரமர் 

மண்டுகவ மறைககுலததோர் வழிபாட்டி னளித்தருள 

தொணழனிலை தரவருவார் தொடர்ச்சபிரி வுணர்வொருகாற் 

கொண்டெழலும் வெருச்கொண்டாம் போலமழுவர் குறிப்பயலாய் 

மேதசகைய விச்நாளின் வேறொருகாள் வேதவிதி 

நீதிமுறைச சடங்குகெறி முடிப்பதற்கு Cos 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫0) 

(டு௨) 

(௫௩) 

(இ௫) 

(௫௫) 

(௪௮) வருக வருக - உவகைபபொருளில் வஈத ௮டுககு, (௫௦) உளா - மொய்க 

இனற. (௫௨) குறுலீயாபபு - சிறியவ்யாவை, ௮ருமப - முகைபப், மறுகு - வீதி, 

(௫௧) அககுரம - முளை,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௭௯ 

தாதையா£ போம்பொழு.த சம்பெருமா னருள்கூடச் 

சோதிமணி மனைமுன்றிற் ரொடர்ச் சமு௮ பின்சென்றார். (௫௪) 

பின்சென்ற பிள்ளையார் சமைநோச்டப் பெருர்தவத்தோர் 
மூன்செல்கை தனையொழிகர். த முனிவார்போல் விலக்குதலு 

மின்செய்பொலங் இங்கணெிக்சால் கொட்டியவர் மீளாமை 

உன் செய்கை யிதுவாகழ் போசென்றங் குடன்சென்றூர். (௫௭) 

கடையுகத்திந் றனிவெள்ளம் பலவிரிக்குங் கருப்பம்போன் 

ஜிடையருப் பெருந்திர்த்த மெவற்றினுக்கும் பிறப்பிடமாய் 

விடையுயர்த்தார் திருக்சோணிப் பற்றுவிடா மேன்மையதாம் 

சடமதனிற் றுறையணைர்தார் தருமத்தின் ற£லைகின்றார். (௫௮) 
பிள்ளையார் சமைக்கரையில் வைத் துத்தாம் பிரிவஞ்சித் 

செள்ளுநீர் புசகமாட்டார் ேசேவியொடுக் இரு, ச்கோணி 

வள்ளலா ரிருச்தாரை யெதிர்வணங்கி மணிவாவி 

உள்ளிழிந்து புனல்புக்கா ௬லகுய்ய மகப்பெற்றார் (௫௯) 

நீராடித் தருப்பித்து நியமங்கள் பலசெய்வார் 

ராடும் திருமகனார் காண்பதன்முன் செய்ததற்பின் 

ஆசாத் விருப்பினா லகமருடம் படியநீர் 

பேசா மூழ்கினார் பெருங்காதல் பெத்றாசாய், (௬௦) 

மறைமுனிவா மூழ்குகலு மற்றவர் சம் மைச்சாணா 

இறைதரியா ெனுகிலைமை தலைக்ேடோ வீசாகழன் 

மூறைபுரிர்ச முன்ணுணர்வு மூளவழச் சொடகஇனார் 

நிறைபுனல்லா விக்கரையி னின் நருளும் பிள்ளையா. (௬௧) 

கண்மலர்க ணீர்ததும்பச் கைமலர்ச ளாற்பிசைந்து 

வண்ணமலர்ச் செஙகனிவாம் மணியதரம் புடை துடிப்ப 

எண்ணின்மறை யொலிபெருக வெவ்வுயிருங் கு தூகலிப்பப் 

புண்ணியசகன் றனையவர்தாம் பொருமியழு தருளினார். (௬௨) 

மெய்மமேற்கண் டுஸிபனிப்ப வேறெங்கும் பா£த்தமுவார் 

சீம்மேலைச் சார்புணர்ந்தோ சாரும்பிள் ளேமை, தானோ 

செம்மேனி வெண்ணீற்றார் இரு ச்சோணிச் சொம்பார்த் 

தீம்மேயப் பாவென்றென் மழைச்தருளி யழுதரு௭. (௬௩) 

௮ச்கிலையிற் றிருச்சோணி வீற்றிருக்சா ரருணோச்கான் 
மூன்னிலைமைச் திருத்தொண்டு முன்னியவர்ச் கருள்புரிவான் 

(௬௦) தருப்பித்,து - தருபபணஞ்செய்_த, அசமருடம - (வடமொழி) பாவ சதை 

யொழிபப.து. செய்வார், செய்து, பெற்றாராய்படிய மூழ்கினார் எனக்கூட்டுச, (௬௧) 
தலைகசீடா - மே௰சொண்டு, (௬௨) ௮தரம - உதடுகள், பொருமி - தேமபி,



௩௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொன்மலைவல் வியுச்சாமும் பொருவிடைமே லெழுச்தருளிச் 
சென்னியிளம் பிறைதிகழச் செழும்பொய்கை மருஙகணைக்தார். (௬௪) 

இருமறைழால் வேதியர்ச்குர் தேவியர்ககுர் சா௩கொடுக்ச 

பெருகுவர நினைக்தோதான் றம்பெருமைக் கழல்பேணும் 

ஒருகெறியில் வருஞானம் கொடுப்பதலுச் Gages 
அருமறையா ஞடைய௭ளை யளித்தருள வருள்செய்லார். (௬௫) 

அழு௫ன் ற பிள்ளையார் தமைநோக்கி யருட்கருணை 

யெழுகன்ற தஇிருவுள்ளத் திறையவர்்.தா மெவ்வுலகு£ 

தொழுகன்ற மலைச்சொடியைப் பார்த்சருளிச் துணைமுலைகள் 

பொழி௫ூன்ற பாலடிசல் பொன்வள்ளச் தூட்டென்ன, (௬௪) 

ஆரணமு முலகேழு மீன்றருஸி யனைச்இினுக்குங் 

காரணமாய் வளம்பெருகு கருணை இரு வடிவான 

£ரிணஙகு சிவபெருமா னருளுசலுஞ் சென்றணைந்து 

வாரிணங்கு திருமுலைப்பால் வள்ளத்துக் க ற5தருளி. (௬௪) 

எண்ணரிய சிவஞானச் இன்னமுசங குழைசத்தருளி 

உணணடி௫ லெனவூட்ட வுமையம்மை யெதிர்கோககுங 

சண்மலாநீர் அடைசசருளிச கையிற்பொற் கணணமளித 
சணணலையக கழுகைதீர்ச சஙகணனா ரருள்புறிஈ்சரா. (௬௮) 

யாவருக்குக தந்சைகா யெனுமிவரிப் படியளிததார் 

அவதனா லாளுடைய பிள்ளையா சாயகில 

சேவருககு முனிவருக்குர் தெரிவரிய பொருளாகக் 

சாவிறனிச் சிவஞான சம்பந்த ராயினார் (௬௯) 

சிவன டியே டிர்இிககுர் இிருப்பெருகு சிவஞானம் 

பவமதனை யறமாற்றும் பாங்கினிலோக இயஞானம் 

உவமையிலாக் கலைஞான முணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம 

சவமு தல்வர் சம்பந்தர் சாமுணர்நதா ரகநிலை.பில், (௪௦) 

எப்பொருளு மாக்குவா னீசனே யெனுமுணர்வும் 

அப்பொருடா னாளாடையா சடியாாச ளெனுமறிவும் 
  

(௬௫) வேதியாச சம தேவியாககும : சிவபாச விருதயருககும, ப சவதியாருக்கும, 

(எ௰) உவமை , .கலைஞானம - கேடடல் எனவும, செவனடியே......... சிவஞானம - 

ea gS எனவும, பவமகளை ......... ஒஙவயெஞானம - தெளிதல் எனவும, உணாவ 
ரிய மெய்ஞுஞானம - சிட்டை எனவும் கூறுவாருமுளா, இவனடியே,........ 

சவஞானம (தய) உணாவரிய மெயஞ்ஞானம - பரஞானம எனிலும, பவமதனை ,... 

சலைஞானம - ௮பரஞானம எனினும பொருக்தும, (அபரஞானம - கேட்டல, ந்த 
தல, பரஞானம - தெளிதல, சிட்டை.)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

இப்படியா லிதுவன்றித் தம்மிசைவு சொண்டியலுர் 
அப்புரவில் லார்துணிவு துகளாசச் சூழ்ந்தெழுக்தார். 

சீர்மறையோர் செவெபாச விரு சயருஞ் சிறுபொழுதில் 

நீர்மருவித தாஞ்செய்யு கியமங்கண் முடிச்தேறிப் 

பேருணர்விற் பொலிஇன்ற பிள்ளையார் தமைகோக்இ 
யாசளித்த பாலடிரி லுண்டஅநீ யெனவெகுளா. 

எச்சின்மயங் இடவுனக€ தஇிட்டாசைச் காட்டென்று 
கைச்சிறிய தொருமாறு கொண்டோச்சச் சாலெடுச்தே 

யச்றிய பெருக்தகசையா சானக்சச் சண்டுளிபெய் 

அச்சியின்மே லெடுத்தருளு மொருதிருக்கை விரற்சுட்டி 

விண்ணிறைர்ச பெருகொளியால் விளங்குமழ விடைமேலே 

பண்ணிறைந்த வருமறைகள் பணிச்தேத்தப் பாவையுடன் 

எண்ணிறைர்த சருணையினா னின்றாரசை யெதிர்சாட்டி 

யண்ணிறைக்து பொழிர்செழுக்த வு.பர்ஞான,ச் இிருமொழியால். 

எல்லையிலா மறைமுதன்மெய் யுடனெடுச்த வெழுதுமறை 

மல்லனெடுந் தமிழாலிம் மாகிலத்தோர்க் குரைழப்பப் 

பலலுயிருங் சளிகூரத் தம்பாடல் பசமர்பாற் 

செல்லுமுறை பெறுவதற்குத் திருச்செவியைச சிறப்பித்து. 

செம்மைபெற வெடுதததிருக் தோடுடைய செவியனெனு 

மெய்ம்மைமொழிச் திருப்பதிகம் பிரமபு£ மேவினார் 

தம்மையடை யாளகக ளூடன்சாற்றிச் சாசையாச 

கெம்மையி ஐ செய்தபிரா னணிவனன்றே யெனவிசைசசார். 

திருப்பிரமபுரம் - பண் - நட்டபாடை, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தோடுடையசெவியன் விடையேறியோர்தூவெண்மதிகூடிக் 
சாடிடையசடலைப்பொடி.ப்பூசியென துள்ளங்கவர்கள்வன் 
ஏடுடையமல.ரான்முனகாட்பணிஈதேச்தவருள்செய் த 
பீடுடையபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்் ஹே. 

அ௮ருகெறியமறைவல்லமுனியசன் பொய்கையலர்மேய 
பெருகெறியபிரமாபுசமேவியபெம்மானிவன் றன்னை 
ஒருகெறியமனம்வைத் துணர்ஞான சம்பஈதனுரைசெய்த 
இருகெறியதமிழ்வல்லவர்தொல்வினை தீர் தலெளி தாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

er 

(௪௨) 

(௭௩) 

(or) 

(௭௪) 

  
கனடிய 

(எடு) மமைமுதல - பிரணவத்தை. மெயடடன - தகரமெயயெழுததோடு, ன



௩௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மண்ணுலூல் வாழ்வார்கள் பிழைத்தாலும் வர தடையிற் 

சண்ணு லான் பெருஙகருணை கைக்கொள்ளு மெனக்காட்ட 

எண்ணயிலா வல்லரச்ச னெடுத்துமூறிர் இசைபாட 

அ௮ண்ணலவற் கருள்புரிந்த வாச்சபபா டருள்செய்தார். 

தொழுவார்ச்சே யருளுவது சிவபெருமா ளெனத்தொழார் 

வமுவான மன ச்தாலே மாலாய மாலயனும் 

இழிவாகுங் கருவிலங்கும் பறவையுமா யெய் சாமை 
விழுவார்ச எஞ்செழுத்துர் து.திததய்ச்,த படி.விரித்தார். 

வேதசா ரணராய வெண்பிரறைசேர் செய்யசடை 
நாதனெறி யறிந்துய்யார் தம்மி?ல ஈலங்கொள்ளும் 

போசதமிலாச் சமண்கையர் புத்தர்வழி பழியாச்கும் 

எதமே யெனமொழிக்தா ரெஙகள்பிரான் சம்பந்தர், 

திருப்பதிச நிறைவித்துத் இருச்சடைச்காப் புச்சாத்தி 
இருச்குமொழிப் பிள்ளையா செதிர்சொழுஅ நின்றறாள 

அருட்கருணைத தஇிருவாள னாருள்சண் டமாசெலாம் 

பெருச்சுவிசும் பினிலார்த்துப் பிரசமலர் மழைபொழிக்தார். 

வாதெழுமங் கலமான வானகதுர் தஅுபிமுழச்ருக 

கந்தருவர் இன்னரர்கள் சானவொலிக கடன்முழக்கும் 

இகதிரனே முதற்றேல ரெடுசேச்து பிசைமுழககும் 

௮ர்தமில்பல கணசகாச ரசவெனுமோ ரையினடஙக. 

வறு 

மறைகள் சளெர்க்தொலி வளர முழஙகிட வாமீனார்தர் 

நிறைமுடி புதிய நிறைமணி இட நீள்வான த 

அறையென வந்துல கடைய கிறைந்திட வோவாமெய்ப் 

பொறைபெரு குந்தவ முனிவ ரெனுங்கடல் புடைசூழ 

௮ணைவுற வந்செழு மறிவு தொடங்லனெ வடியார்பால 

இணையில் பவளா கடல்க ஸிகந்திட விருசாளின் 

புணையரு எஙசணர் பொருவிடை சகயெ புணர்பாகத் 

அணையொ டணைகசனர் சுர. சொடர்ச்ச பெருந்தோணி 

அண்ண லணைர் சமை கண்டு சொடர்ச்செழு மன்பாலே 

மண்மிசை நின்.ற மறைச்சிறு போசச மன்னாருங 

சண்வழி சென்ற கருச்து விடாது suse sas 

புண்ணியர் நண்ணிய பூமலி சோயிலி னுட்புசக்கார் 

(௭௭) 

(௪௮) 

(aa) 

(௮௦) 

(௮௪) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 
  

(௭௭) பிழை,2,காலும - பிழைசெயதாலும, (லு. பிர சம-ேனொழுகும, (௮௪) 
இகந்திட - ௧டகக,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

ஈறில் பெருக்தவ முன்செய்து தாசை யெனப்பெறறார் 

மாறு விழுச்த மலர்ச்சை குவித்து மூழ்க்தாடி. 

வேற விளைந்த வெருட்ட வியப்பு விருபபோடுங் 

கூழு மருந்தமி ழின்டொரு ளான குறிப்போர்வார். 

தாணு வினைத்சனி கண்டு தொடர்ந்தவர் தம்மைப்போற் 

சாணுதல் பெற்றில பேனு நிகழ்ச்சன சணடுள்ளார் 
தோணி புரத்திறை தன்னரு ளாத ுணிந்தார்வம் 

பேணு மனததொடு மூன்புகு காதலர் பின்செனறார். 

அப்பொழு தஙக ஊணைந்தது சண்டவ ரல்லாதார் 

முப்புரி தான்மறை யோர்க ளுசோம முகிழ்ப்பெய்இி 

இப்படி. யொப்பதொ ரற்புத மெங்குள தென்றென்றே 
அப்புறழ் வேணியா கோயிலின் வாயில புறஞ்சூழ. 

பொங்கொளி மாலவிடை மீது புகுக்கணி பொதந்ரோணி 

த௩கயிருஈத பெருந்திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே 

இககசெனை யாளுடை யானுமை யோடு மிருஈசானென் 

nude Si கின்று புசன்றனர் ஞானச் தமுதுண்டார். 

இன்னிசை யேழு மிசைநத செழுந்தமி ழீசற்சே 

சொனமுறை பாடு தசொழும்பருள பெற்ற தொடச்கோடும் 

பன்மறை வேதியர் காண விருப்பொடு பானாறும் 

பொன்மணி வாயினர் கோயிலி னின்று புறப்பட்டார், 

பேணிய வற்புத நீடருள் பெற்ற பிரான்முனனே 

நீணிலை யிற்றிகழ் கோபுர வாயிலி னேசெய்தி 
வாணில விதறிகழ் வேணியர் தொணடர்கள் வாழ்வெய்துந் 

தோணி புரததவர் தாமெதிர் கொண்டு து.திககன்ரார் 

Ca py. 

காழியர் தவமே கவுணியர் தனமே கலைஞானச் 

தாழிய கடலே யதனிடை யழுதே யடியார்முன் 

வாழிய வர்இிம் மணமிசை வானோர் தனிராதன் 

ஏழிசை மொழியா டன் திரு வருள்பெற் றனையென்பார். 

மறைவளர் இருவே வைஇக நிலையே வளர்ஞானப் 

பொறையணி முகிலே புசலியர் புலே பொருபொன்னித் 

தறைபெறு மணியே சுருதியி னொளியே வெளி3யவம் 
இறையவ னுமையா ஞடனரு டசவெய் தினையென்பார். 

புண்ணிய முதலே புனைமணி யரைஞா ணொடுபோத( 

சண்ணிறை கதிரே கலை௮வளர் மதியே சவின்மேவும் 

௮௩ 

(௮௫) 

(௮௪௬) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

  

(௬௯௨) புகலே - புகலிடமே,



௩௮௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பண்ணியல் சதியே பறுவம தொருமூ வருடத்தே 

எண்ணிய பொருளாய் நகின்றவ ரருள்பெற் றனையென்பார். (௬௩) 

Ca gy. 

என்.றினைய பலகூறி யிருக்குமொழி யந்தணரு மேனை யோரு 

நின்ற தத செய்தவர்தா ணீண்முடிச்கண் மேலேந்தி நிரந்த போது 

சென் றணைரஈ்த சாதையார் சிவபாத விருதயர்தார் தெய்வ ஞானக் 

சன்றினைமுன் புககெடுச் தப் பியலின்மேம் கொணடுகளி கூர்ர்து செல்ல 

மாமறையோர் குழாத்தினுடன் மல்குதிருத் தொண்டர்குழா மருங்கு சூழ்ர்து 

தாமறுவை யுத்தரியர் சணிவிசும்பி லெறிந்தார்க்குர் தன்மை யாலே 

பூமறுகு சவொனர்சப் பெருக்காறு போதவதன் மீது பொஙகுங 

காமர்நுரைச் குமிழியெழுஈ திழிவன போல் விளங்குபெருக காட்சித் தாக. 

நீடுதிருக் கழுமல நிலச்சேவர் மாளிகைமே னெருஙஒ யங்கண் 

மாடுகிறை மடவார்கண் மஙகலமா மொழிகளால் வாழ்ததி வாசத் 

தோடுமலி நறுமலருஞ சுண்ணமும்வெண பொரியினொடுக் தூவி நிற்பார் 

கோபெயில் குலவமைமேன் மின்குலஙகள் புடைபெயருங கொள்கைச் தாக. 

மஙசலதூ ரிய துவைப்ப மரறைச்சாமம் பாடுவார் மருங்கு வேதிப் [ா 

பொங்குமணி விளசகெடுத்துப பூரணகும பமுகிறைப்பரா போற்றிசெய்வா 

௮௩சவாகண் மனததெழுஈச வதிசயமும் பெருவிருப்பு மன்பும் பொஙகத் 

தீங்குதிரு மலிலீதிச சணபைஈகர் வலஞ்செய்து சாருக காலை (௬௭) 

தீந்திருமா ளிகையின்ச ணெழுர்தருளிப் புகும்பொழுது சஙக காதம் 

அர் சாது துபிமு சலா வளவில்பெரு கொலிதழைப்ப வணை2 புசகார் 

சுதாட்பொற் ரோணிமிசை யிருர்சபிரா னுடனமர்ஈத துணைவி யாகும் 

பைந்தொடியா டி.ருமுலையின் பாலரு மதுரமொழிப் பவள வாயா (௬௮) 

தூமணிமா ளிகையின்க ணமர்ச்தருளி யன்றிரவு தொலலை காத 

மாமறைக டி. ரணடபெருச் திருததோணி மன்னிவீற் றிருகதார் செயய 

காமருசே வடிககமலங கருததிலுற விடையராக் காதல் கொண்டு 

நாமநெடுக க.திருஇப்ப ஈணணினார் திருத்தோணி ஈம்பா கோயில் (௯௯) 

காதலுட னணைகது GE (pods ME GVHD MHS தஙகள் 

gragsur மையும்வெளியே தாககரிய மெய்ஞ்ஞானச் தம்பால் வுந்து 

போதமுலை சுரந்தளித்த புண்ணியா யாசையுமுன் வண௫கடூப் போற்றி 

மேதகைய வருள்பெந்றுச் திருககோலக் காவிறைஞ்ச விருப்பித் சென்ருர், 

(௬௯௪) பியல- தோள, கூரநது - கார எனனும உரிச்சொலலடியாகப Jpeg 

வீனையெசசம, கூரதல - உள்ளது ௪௦த,தல, :' சழிவுவ கூரபபுமுளள_து சறககும '! 

எனரா தொல்காபபியனா, (௬௯௫) அறுவை - உடையை.பம, உததரியம - குறுக 

சல்விசாரம, (௯௬) நிலகதேவா - பிராமணா,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௮டு 

பெருச்கோலிட் டலைபிறஙகுங காவிநிநீர் பிரசமலர் தரளஞ் இரத 

வரிக்சோல வண்டாட மாதசார் குடைந்தாடு மணிநீர் வாவித 

திருச்கோலச் சாலெய்தித மேவாபிசான் கோயில்வலஞ் செய்ு முன்னின் 

றிருச்கோலிட் டறிவரிய திருப்பாத மேத்துவதற் கெடுசதுக கொள்வார். 

மெய்க்கிறைக்ச செம்பொருளாம் வேசுததின் விழுப்பொருளை வேணி மீது 

பைந்நிறைக்த வசவுடனே பசுஙகுழவித இஙகளபறிச தருளு வானை 

மைர்கிறைக்த மிடந்றானை மடையிலவா ளைகள்பாய வென்னும வாசசாற் 

கைக்நிறைந்த வொற்றறுததுக் சலைப்பஇசங சவுணியர்கோன் பாடுங காலை, 

திருக்கோலக்கா - பண் - தக்கராகம் 

இருசசிற்றம்பலம் 

மடையில்வாளைபாயமாகசரரா, குடையும்பொய்கைககோலககசாவுளான்[லோ 
சடையுமபிறையுஞ்சாமபற்பூசசுககள, உடையுஙகொணடவுருவமெனகொ 
நலஙகொளகாழிஞான சம்பகதன, குலஙகொளமேகோலகசாவுளானையே [ரே 
வலஙகொளபாடலவலலவாய்மையா£, உல௩ககொளவினைபோயோங்கிவாழ்வ 

இருசசிறறமபலம 
  

கையசனா லொற்றறுத்துப் பாடுதலுு கண்டருளிச் கருணை கூந்த 

செயயசடை. வானவாச மஞ்செழு,ச.த மெழுதியகர் செமபொர் முளம் 

இயரவா தஇிருவருளா லெடுச்சபா டலுககிசைக்த வளலா லொற்ற 

வையமெலா முய்யவரு மறைச்சிறுவா கைசசலசத வக்க தன்றே. (௧௦௩) 

காழிவரும பெருக்ககையார் கையிலவருக இருசுசாளக கருவி கண்டு 

வாழிய திருமுடிமேற் கொணடருளி மனஙகளிப்ப மதுர வாயில 

ஏழிசையு் சழைசதோஙக வின்னிசைவண டமிழ்பபஇக மெய்சப் பாடி. 

தாழுமணிக குழையாமுன் றககதிருக சடைசகாப்புச் சாத்தி நின்றார். () 

உம்பருல கதிசயிப்ப வோஙகியகா தத்தளவினுணமை கோககித் 

தும்புருகா ரதாமுதலாஞ் சுருதியிரைச௪ துறையுளோ அுதிதது மண்மேல் 

வம்பலர்மா மழையபொழிகதார் மறைவாம வந்தருளு மதலை யாருக் 

தம்பெருமா னருளபோற்றி மீணடருளிச சணபைகஈகா சாரச செலலார் () 

செங்கமல மலர்சகரச௫ச இருசசாளச துடனடகது செல்லும் போது 

சஙகள்குலத சாசையா தரியாது தகோளினமேந் றரிச்அச் கொள்ள 

அஙசவாதஈ தோளின்மிசை யெழுகசருளி wider a crt ie sor Cas ss 

இஙகளணி மணிமாடத திருசசோணி புரசசோணிச சிகொச கோயில் (௧௦௬) 

இருப்பெருகு பெருககோயில் குழவலங கொணடருளிச திருமுன் னினறே 

அ௮ருட்பெருகு திருப்பதிச மெட்டொருகட் டளையாகதி யவற்று ளொன்று 
Gra) மாதா _ அழகு, ஆசை + Ghd OLLI LILI ONLI rar ok For Uy 6001 5 51D 

(ஈ௬) சோணிச சகரம் - சோணிஎனனுஞ சம, 
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௩௮௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

விருப்புறுபொற் நிரு ச்சோணி வீற்றிருந்தார் சமைப்பாட மேவு காதற் 

பொருத்தமுற வருள்பெற்றுப் போற்றியெடுத் தருளினார் பூவார் கொன்றை 

சீகாழி - பண் - தக்கராகம், 
இருச்சிழ்தம்பலம். 

பூவார்கொன்றைப்புரிபுன் சடையமீச, சாவாயெனகநின்றேத்துஙகாழியார் 

மேவார்புரமூன் நட்டாரவர்போலாம், பாவாரின சொற்பயிலுமபரமசே. 
காரார்வயல்குழ்காழிக்கோன்றன்னைச, ச ராஞான சமபர்தன்சொன்ன 

பாரார்புச ழப்பாடல்வல்லவ, ரேரார்வான ச் இனிதாயிருப்பாரே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

எடுதததிருப் பதிகத்தி னிசைதிருத்தா எ ச.தினா விசைய வொற்றி 

அடுத்தடை பெறப்பாடி. யார்வமுற வண௩ூப்போர் தலைப் பொன்னி 

மடுசதவயற் பூர்தரா யவர்வாழ மழவிளஙகோ லததுக காட்சி 

கொடுத்தருளி வை௫இஞனார் குறைவிலா நிறைஞானச் கொண்ட லார்தாம் () 

அர்கிலையி லாளுடைய பிள்ளையார் தமைமுன்ன மளிச்ச தாயார் 

முன்னுதிக்க முயன்றதவத இருஈன்னி பள்ளிமு தன் மறையோ ரெல்லா 

மன்னுபெரு மஇஒழ்சசியுடன் மஙகல தூ ரியஈதுவைப்ப மறைச ளோதிச் 

கன்னிமதிற் சண்பைஈகர் வந்தணைத சவுணியர்கோன் கழலிற் ருழ்ந்தார்.() 

மஙகலமா மெய்ஞ்ஞான மணகளிப்பப் பெற்றபெரு வார்சசை யாலே 

எஙகணுநீள் ப இிமருங லிருபிறப்பா எருமல்லா வேனை யோரும் 

பொஙகுதிருச் சொண்டாகளு மதிசயிததச குமாஙகொணடு புகலி யார்தஞ் 

சிககவிள வேற்றின்பால வஈதணைநது கழலபணியுஞ் சிறப்பின் மிக்கார். () 

வர சதிருச் தொணடர்கட்கு மலகுசெழு மறையவாககு மற்று சோர்ச்குஞ் 

சிந்தைம௫கழ் வுறமலர்ச்து இருவமுது மு.சலான சிறப்பின் செய்கை 

தீந்தமள வினிலவிரும்பும் தசைமையினாற் கடனாற்றுஞ் சண்பை மூதூர் 

எந்தைபிரான் சிவலோக மெனவிளஙகி யெவ்வுலகு மேதது சாளில. (௪௧௪) 

செழுந்தரளப் பொன்னிகுழ் திருகன்னி பள்ளியுள்ளோ சொழுது இககட் 
கொழுக்சணியுஞ் சடையாசை யெஙகளபதியினிரற்குமபிட் டருள வஙகே 

எழு தருள வேண்டுமென விசைகதருளிச சோணிவீற் நிருந்தார் பாசக் 

சொழுக்சசைமை யாலிறைஞ்ச யருள்பெற்றுப் பிறபதிபுஈ சொழமுன செனரறா, 

தாசவிழ்செர் சாமரையி னசவிதழ்போற் £றடிக டரையின் மீது 

போதுவதும் பிறரொருவர் பொறுப்பதுவும் பொரறாவன்பு புரிஈத சந்தை 

மாதவஞ்செய் சாசையார் வந்தெடுததுச தோளின்மேல் வைச்.அக் சொள்ள 

சாசாகழ றம்முடிமேற் சொணடகருச் தடன்போக்தார் ஞான முணடார்.() 

9 சனலருக சொன்றையினார் திருஈன்னி பள்ளியினைச் சாரச் செல்வார் 

ாளணையு மலர்ச்சோலை தோன் றவதெப் ப.தியென்ன மகிழ்ச்? யெய்திப்



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௮௭ 

பானல்வயற் றநிருஈன்னி பள்ளியென ச் தாதையார் பணிப்பச் கேட்டு 

ஞானபோ னகர்தொழுது ஈற்றமிழ்ச்சொம் ரொடைமாலை ஈவில லுற்றார்.() 

வேறு. 

காரைகள் கூகை முல்லை யெனநிகழ் கலைசேர் வாய்மைச் 

சீரியற் பதிகம் பாடித் இருக்கடைக் காப்புச் தன்னில் 

நாரியோர் பாகர் வைகு ஈனிபள்ளியுள்கு வார்தம் 

பேரிடர் கெடுசற் சாணை ஈமசெனும் பெருமை வைத்தார். (௧௧௫) 
  

திருநனிபள்ளி - பண் - பியந்தைக் காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சாரைகள்கூசைமுல்லைசளலாகைமீகைபடர்தொடரிசள்ளிசவினிச் 
சூரைகள்பம்மிவிம்முசுடுகாடமர்ச் சசவன்மேயசோலைககர்தான் 
ஹேசைகள்சாரைசாயமிதிகொள்ளவாளைகுதிகொள்ளவள்ளை துவள 
நாரைகளாரல்வாரவயன்மேதிவைகுஈனிபள்ளிபோலுஈமர்காள். 

கடல்வசையோசமல்குகழிகானல்பானல்கமழ்சாழியென்றுகரு தப் 
படுபொருளாறு நாலுமுளதாகவைச்சப தியானஞான முனிவ 

னிபெறையொன்்றவதச்சர்பியன்மேலிருரதுவிரையாலுரைத்தபனுவல் 
நடுவிருளாடுமெர்சைஈனிபள்ளியுளச வினைகெடு சலாணைஈமசே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ஆதியார் கோயில் வாயி லணைந்துபுச் சன்பு கூரு 

நீதியாற் பணிந்து போற்றி நீடிய வருண்முன் பெற்றுப் 

போதவார் தம்மைச் சூழ்ச்து பூசுரர் குழாங்கள் போற்றுங் 

காதல்கண் டஙக மர்க்தார் கவுணியா தலைவ ஞாசாம் (௧௧௬) 

அம்பிகை யளித்த ஞான ம௫லமு முய்ய வுண்ட 

நம்பெருர் தசையார் தம்மை யெதிர்சகொண்டு ஈண்ண வேண்டி 

உம்பரும் வணங்கு மெய்ம்மை யுயர்தவத் தொண்ட ரோடு 

தம்பெரு விருப்பால் வந்தார் தலைசையக் சணர்க ளெல்லாம் (௧௧௭) 

காவண மெமங்கு மிட்டுக் சகமுகொடு கதலி நாட்டிப் 

பூவணச் சாமக் தூகஇப் பூரண கும்ப மேக்தி 

ஆவண வீ.தஇியெல்லா மலஙகரித் தண்ண லாரை 

மாவண மலர்மென் சோலை வளம்பதி சொண்டு புக்கார். (௧௧௮) 

இருமறை யோர்கள் சூழ்ர்து சந்தையின் ம௫ழ்ச்சி பொங்கப் 

பெருமறை யோசை மல்சப் பெருந்திருச் கோயி லெய்தி 

௮௬மறைப் பொருளா னாரைப் பணிர்தணி நற்சங் கத்தின் ப, ~ 
தருமூறை கெறியச் கோயில் சார்ச் சமை யருளிச் செய்தார். (௧௪௧௯) 
  

(௧௧௮) காவணம - ஈடைபபந்தல, மா - வண்டுகள்,



௩௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சறையணி சண்டர் கோயில் காதலாற் பணிகர்து பாடி 

மறையவா போற்ற வந்து திருவலம் புரத்து மன்னும் 

இறைலசைச தொழுது பாடுங கொடியுடை யேச்திப் போந்து 

நிறைபுனற் நிருச்சாய்ச் சாடு தொழுதற்கு நினைச்து செல்லார். (௧௨.0) 

திருவலம்புரம் - பண் - பழிம்பத்காம். 

இருசசிற்றம்பலம் 

கொடியுடைமும்மதிலூடுருவசகுனிவெஞ்சிலைவாங்கி 
யிடிபடவெய்தவமராபிரானடியாரிசைரதேததத 
துடியிடையாளையோர் பாகமாகத்துதைஈசாரிடம்போலும் 

வடிவுடைமேதிவயலபடியும்வலம்புசஈன்னக்ேேோ 

நல்லியனான் மறையோர்புகலிசதமிழ்ஞான சம்பக்தன் 
வல்லியதோலுடையாடையினான்வலமபுரஈன்னசரைச 
சொலலியபாடல்கள்பச துஞ்சொல்லவலலவர்தொல்வினைபோய்ச 
செலவனசேவடிசென் றணுசச்சவெேலோகஞ்சேர்வாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பன்னகப் பூணி னாரைப் பல்லவ னீச்ச ரத்துச் 

சென்னியால் வண௩௫ யேத்தித தஇருர்திசைப் பதிகம் பாடிப் 

பொன்னிகுழ் புகாரி னீடு புனிதாசஈ திருச்சாய்க காட்டு 

மன்னுசாச தொணட ரெலலா மூழ்ந்தெதிர் கொள்ளப் புககா (௧௨௧) 

வானள வுயாந்த வாயி லுள்வலங। கொண்டு புச்குச 

சேனலர் கொன்றை யாரதச் திருமுன்பு சென்று சாழ்க்து 

மானிடர் தரிசசார் சம்மைப் போற்றுவார் மண்பு சாரென் 

தானெலா முருக வேத்தி யுசசிமேந் குவிச்சார் செஙகை. (௪௨௨) 

திருச்சாய்க்காடு - பண் - சீகாமரம், 
இருசசித்நம்பலம, 

மண்புகார்வான்புகுவாமனமிளையராபசியாலுங 
சண்புகாபிணியறியாக ந்ராருககேட்டாரும் 
விணபுகாரெனமேண்டாவெண்மாடமெடுவீதித் 
சண்புகார்சசாய்ச்சாட்டெர்சலைவன்றாள்சராகசாசே 

கொம்ப தபுடை சதொல்குநாபுசஞ்சோமெலலடியார் 
௮ம்பர்தும்வரிககழலுமரவஞ்செய்பூஙகாழிச 

சம்பந்தன் றமிழ்பகர்ஈ, சசாய்க சாட்டுட்பக தினையும் 

எம்பர்சமெனககருதியேத்துலாச்சிடொாகெடுமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

Namco 

  
  

(௧௨௧) புகா£ - காவிரிபபூம படடினம,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௮௯ 

சீரினிற் நிகழ்க்த பாடற் நிருக்கடைச் காப்புப் போற்றிப் 
பாரினிற் பொலிஈ்ச சொண்டர் போத்றிடப் பயில்வார் பின்னும் 

ஏரிசைப் பதிசம் பாடி யேததிப்போச் திறைவர் வெண்கா 

டாருமெய்ச் சாத லோடும பணிவதற் கணைந்தா ரன்றே (௪௨௩) 

பொன்னிதழ்க கொன்றை வன்னி புனலிள மதிய னீடு 

சென்னியார் இருவெண் காட்டுத் இரு த்தொண்ட செதிரே சென்றங் 

நன்னன் மையர்க ளானா ரெனவொணா மகிழ்ச்சி பொங்க 

மன்னுசச சண்பை யாளு மனனரைச் கொண்டு புச்சா£ (௧௨௪) 

முூசதமிழ் விரகர் தாமு முதல்வர்கோ புசத்து மூன்னர்ச 

A556 (வகை யோடுஞ் சென்றுதாழச் தெழுந்து புக்குப் 

பத.தரா மடியார் சூழப் பரமர்கோயிலைச்சூழ் வந்து 

நிச்சனார் சமமுன் பெய்தி கிலமுறச் சொழு௮ வீழ்க்சார். (௪௨௫) 

மெய்ப்பொரு ளாயி னாரை வெண்காடு மேவி னாரைச் 

செப்பரும பதிக மாலை சணகாட்டு நுசன்மூன் Cris BH 

மூப்புரஞ் செற்றா பாசஞ் சேருமூச குளமும் பாடி. 

ஓப்பரு ஞான முணடா ௬ளமகிழ்ச் தேத்தி வாழ்ந்தார் (௧௨௬) 

திரவேண்காடூ - பண் - சீகாமாம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

கணகாட்டுநு தலானுககனல்காட்டுஙகையானும் 
பெண்காட்டுமுருவாமைபிறைகாட்டுஞசடையானும் 
பண்காட்டுமிசையானுமபயிர்காட்டுமபுயலானும 

வெணகாட்டிலுறைவானுமவிடைசகாட்பவெகொடியானே. 

பேயடையாப்பிரிவெய் துமபிள்ளையினோடுள்ள நினை 
வாயினவெலாம்பெறுவரையவேணடாவொன்றும் 
வேயனசோளுமைபங்கன்் வெண்காட்டுமுசகுளநீர் 
சோய்வினையாசவர் சம்மைத்தோயாவா ச தீவினையே 

தண்பொழிலகுழ்சண்பையர்கோன் றமிழ்ஞான சம்பந்தன் 
விண்பொலிவெண்பிறைச்சென்னிவிகர் சனுறைவெண்காட்டைப் 
பண்பொலிசெர்தமிழ்மாலைபாடியபத்திவைவலலார் 
மணபொலியவாழ்ர் சவர்போய்வான் பொலியப்புகுவாரே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

அருமையாற் புறம்பு போர்து வணங்கயெங் கமரு காளிற் 

றிருமுல்லை வாயி லெய்திச் செழுச்தமிழ் மாலை சேர்த்தி 

(wae) முககுளம - பரம ுடைய சோமன சூரியன ௮கனி எனனலுஈ திரி 
சேததிரகசகளினின று௩ தோனறிய துளிவடிவாகய முககுளம, 

 



௩௯௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மருவிய பதிகசண் மற்றும் வணங்குவார் மழையோ சேத்தத் 

தருமலி புசலி வந்து ஞானசம் பந்தர் சார்£சார். 

சோணிவீற் நிருக்தார் சம்மை,ச் சொழுஅமுன் னின்று தூய 

ஆணியாம் பதிகம் பாடி யருட்பெரு வாழ்வு கூரச் 

சேணுயர் மாட மோக்குச் திருப்பதி யசனிற் செய்ய 

வேணியார் தம்மை நாளும் போற்றிய விருப்பின் மிச்சார் 

வைகுமக் காளிற் £ழ்பான் மயேர்திரப் பள்ளி வாசஞ் 
செய்பொழித் குருகா வூருக் இருமுல்லை வாயி லுள்ளிட் 

டெய்திய பதிக ளெல்லா மின்புற விறைஞ்ச யேச்திச் 

சையலாள் பாசர் தம்மைப் பாடினார் தமிழ்ச்சொன் மாலை 

௮வ்வகை மருங்கு சூழ்ந்த பதிகளி லானார் பொற்றாண் 

மெய்வகை ஞான முண்ட வேதியர் விரவிப் போற்றி 

உய்வகை மண்ணு ளோருக் குதவிய பதிகம் பாடி. 

எவ்வசை யோரு மேச்ச விறைவசை யேத்து காளில 

Can 

இருநீல சண்டத்துப் பெரும்பாணர் செள்ளமு தின் 

வருநீர்மை யிசைப்பாட்டு மதஙகசூ ளாமணியார் 

ஒருரீர்மை யுடனுடைய பிள்ளையார் கழல்வணஙகத் 

தீருநீர்மை யாழ்சொண்டு சண்பையிலே வக்தணைக்தார் 

பெரும்பாணர் வரவறிநஅ பிள்ளையா செதாகொள்ளச் 

சுரும்பாசெங கமலமலர்த துணைப்பாகஈ தொழுதெழுந்து 

விரும்பாவச தொடுமேத்தி மெய்ம்மொழிக எாற்று இத்து 

வரும்பான்மை தருவாழ்வு வர்தெய்த ம௫ழ்சிறந்தார் 

அளவிலா மகிழ்சசியினா தமைகோச்டி யையாம்£ 

உளமகழ விஙகணைகத வுறுதியடை யோமென்றே 

இளகிலா ஈகைமுடிழ்ப்ப விசைதசவரை யுடன்்கொண்டு 

களகிலவு ஈஞ்சணிஈதார் பாலணைய சவுணியனா 

கோயிலினித் புறமுன்றிற் கொடுபுக்குச் கும்பிடுவித 
சேயுமிசை யாழுகக ளிறைவருககு யெற்றுமென 

ஆயபுகழ்ப் பிளளையா சருள்பெற்ற வசற்ிறைஞ்ச 

மேயதொடைத் தக்திரியாழ் வீச்சிமிசை விரிகடின்றார் 

தானநிலைச் கோல்வடித் துப் படிமுறைமைச் SG aU ew 
ஆனவிசை யாராய்வுழ் றங்சணர்சம் பாணியினை 

(௧௬௪) தாதிரி- யாழகமபு, 

(௧௨௭) 

(௧௨௮) 

(௧௩௦) 

(௧௩௧) 

(௧௩௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩௪)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௯௧ 

மானமுழைப் பாடினியா ர௬டன்பாடி. வாக்க 

ஞானபோ னகர்மஒழ்க்தார் ரான்மறையோ சதஇசயித்தார். 

யாழிலெழு மோசையுட ஸிருவர்மிடற் றிசையொன்றி 

வாழிதிருச தோணியுளார் மருஙசணையு மாட்சியினை 5 

தாழுமிரு சறைப்பறவை படிந்ததனி விசும்பிடைகின், 

ஹேழிசைராூற் கந்தருவர் விஞ்சையரு மெடுத்திசை தசார் 

எண்ணருஞ்சர்த் திருச்சோணி யெம்பெருமான் கழல்பரவிப் 

பண்ணமையா ழிசைகூடப் பெரும்பாணர் பாடியபின் 

சண்ணுசலா சருளினாற் சாழியர்சோன் கொடுபோக்து 

நண்ணியுறை விடஞ்சமைதத சல்விருஈது சற் சளிப்ப, 

பிள்ளையா சருள்பெற்ற பெரும்பாணா பிறையணிக்த 

வெள்ளநீர்ச் சடையாசை யவர்மொழிக்த மெய்ப்பதிகம் 

உள்ளபடி. கேட்டலுமே யுருகுபெரு மூழ்சசயசாய் ச 

தெள்ளமிர்த மருந்தினர்போற் சரைகளிப் புற,ச்தொழுதார். 

காழியார் தவப்பயனாங் கவுணியர்தர் தோன்றலா£ 
ஆழிவிட முூண்டவர்ச மடிபோற்றும் பதிசவிசை 

யாழின்முறை மையினிட்டே யெவ்வுபிரு மஇழ்விக்தார் 

ஏழிசையம் பணிகொணட நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர். 

சிறியமறைக களிநளிதத இருப்பதிக விசையாழி 

னெறியிலிடும் பெருமபரணர் பின்னுநீ சருள்செய்யும் 

அறிவரிய இருப்பஇிக விசையாழி லிட்டடியேன் 

பிறிவின்றிச் சேவிககப் பெறவேணடு மெனத்தொழுதார் 

மற்றதற்குப் பிள்ளையார் மனம$ழ்வுற் நிசைச்தருளப் 

பெற்றவர்தார் சமபிரா னருளிதுவே யெனப்பேணிச் 

சொத்றமிழ்மா லையினிசைகள் சுரு.தியாழ் முறைதொடுச்தே 

யற்றைகாட் போலென்று மகலாஈண புடனமர்ஈதார். 

HryssH லமர்க்தருளுக் இருஞான சம்பர்சர் 

பசவுதிருச் தஇில்லைஈடம் பயில்வாரைப் பணிர்சேசத்ச 

விரவியெழும் பெருஙகாதல் வெள்ளத்தை யுள்ள,த.இல் 

தீரவிசையுங கூறிப்பறியச் தவமுனிவர்க கருள்செய்தார். 

பிள்ளையா சருள்செய்யப் பெருக்சவசசாற் பெற்றெடுத்த 

வள்ளலார் சாமுழுடன் செல்வசற்கு மனஙகளிப்ப 

வெள்ளிமால் வரையென்னத் திருச்சோணி வீற்றிருக்க 

புள்ளிமா னுரியாரைத் தொழுதருளார் புறப்பட்டார். 

௧௩௫) 

(௧௩௬) 

(௧௩௮) 

(௧௩௧) 

(௧௪௦) 

(௧௪௪) 

(௧௪௨) 

(௪௪௩)



௩௯௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தாவில்யாழ்ப் பாணசொடுக் சாசையார் தம்மோடு 

மேவிய ரடியார்கள் புடைவரவெங் குருவேந்தர் 
பூவின்மே லயன்போற்றும் புகலியினைக கடக்துபோய்க் 

சேவர்சடம் பெருக்சேவர் இரு ததிலலை வழிசசெலவார (௧௪௪) 

டே வறு, 

நள்ளி ர௬ுட்கணின் ராவொ ௬ுறைபதி Basco டனபோற்றி 

முள்ளு டைப்புற வெள்ளிதழ்/ கே தகை Bly al A) மணஞகுழப் 

புளளு டைத்தடம் பழனமும படுகரும் புடைகழி/க இடப்போக்து 

கொளளி டத்திரு ஈதஇிசகரை யணைகசனர் கவுணியா குலதீபர் (௧௪௫) 

வண்டி ரைத்தெழு செழுமலர்ப் பிறஙகலு மணியுமா ரமுழுகதித 

தணட லைப்பல வளததொடும் வருபுன ராழ்ஈதுசே வடி.தாழத் 

செண்டி ரைககடற் பவளமும பணிலமுஞ் செழுமணித தஇிரணமுத்துங 

கொணடி. ரட்டிவு தோதமங கெதிர்கொளக கொள்ளிடக கடஈசேறி () 

பலகு சொண்டர்தங குழா.ததொடு முடன்வரும பயின்மறை யவர்சூழச 

செல்ச திப்பயன் சாணபவா போறகளி ஏநெதைகூா தரசகணடு 

மல்கு தேவசே முதலனைச தயிரகளும வணஙடிவேண டினவெல்லா 

ரல்கு திலலைகுழ் இருவெலலை பணிஈதனா ஞானவா ரமூதுணடா£. (௧௪௭) 

செங்க ணேற்றவா திலலையே கொககியித இி.ருஈதுல இனிற்கெல்லா 

மஙக லந்தரு மழவிளம் போதகம வருமிரு மருஙகெஙகு5 

சங்கு புள்ளொலி வாழ்சதரை யெதெதமுன் ராமரை மதுவாசப் 

பொங்கு செம்முகை கரஙகுவிசத் தலர்முகங காட்டின புனற்பொய்கை () 

கலவ மென்மயி லினககளித சுழைத இடச் கடிமணக குளிரகாலவக 

அலவி முன்பணிஈ செகாகொளச் கிளாஈதெழுக துடனவருஞு்சுருமபாரப்ப 

இலகு செர்சளிா மெயயொளி சிறகதிட விருகுழை புடையாட 

மலர்மு கம்பொலிக சசையமென கொம்பாகின ருடுவ மசாசசோலை. () 

இழைத்த டஙகொங்கை யிமயமா மலைககொடி மின்னமு செனஞானங 

குழைத்த ளிசதிட வமுதுசெய் சருளிய குருரோயரா வாககணடு 

மழைச்ச மந்தமா ௬க௪இனா னறமலா வணண ண டுகடூவித் 

சீழைக௪ பொஙகெழின் முகஞ்செயது வணஙனெ சடமபணை வயற்சாலி 

(௪௪௫) sor இருடஈாண - மசாசஙசாகாலமாகிய நடியாமத.து (சுரிகாடாவ 

போயிலிலே.) கேசுசைமுகிழ - தாழைமன பூ௨ருமபு, பழளமும Or HL - வயல 

சளும தடாசகசளும, (௪௪௭) மலாமிறஙசதும - மலாககூட்டகசணயம (மலைகளை 
யம.) ாமும உரதி - சஈசனமரவகளயும வாரிக்கொண்டு, சணடலை - சோலையி 
இள. (௪௪௮) இளமபோசசம - இளகாளிறு (௧௪௩) குளிரசால - தெனறறகாறறு. 

சுமை - இலைாகொதறு, (2௫௦) இழை - அபரணமணிகக  ருருளையரா - இதுகககுட 

ip பைப்போனற ஞான௪.ம௰பநதா,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௯௩ 

ஞால முூய்ர்திட ஞானமுண் டவசெழுச் தருளுமக் ஈலககண்டு 

சேல லம்புதண் புனற்றடம் படிந்தணை தமா ௬,தமவீசச 

சால வும்பல கணபெறும பயன்பெறும் தன்மையிற் களிகூர்வ 
போல சைந்திரு புடைமிடைர் தாடின புறம்பணை 5றுமபூகம (கடக) 

பவக்த விர்ப்பவர் இல்லைசூ ழெல்லையின் மறையவா பயிலவேள்விச் 

வந்த ரும்பய னுடையவா கு.இகளின் செழும்புகைப் பரப்பா2ல 

தவர்த ழைப்பவஈ தருளிய பிள்ளையார் தாமணை வுறமுன்னே 

நிவந்த நீலநுண டுலவிசா னி5சதத போன்றது கெவொனம (௪௫௨) 

கரும்பு செர்கெல்பைக சகமுகொடு கலக துயா கழனியம் பணை$ஙகி 

யரும்பு மென்மலர் தளிர்பல மூலமென் றனைசதினா கரமான 

மரு௩௫ஏ னந்தன வனமபணிக் தணை5தனா மாடமா ஸிகையோஙக 

நெருக்கு திலலைசூழ் நெடுமதிற் றென்றிரு வாயினே ரணிசசாக (௧௫௨) 

பொங்கு கொஙகையிற் கறஈதமெயஞ ஞானமாம போனகம் பொற்குனற 

ம௩கை செங்கையா லூட்டவுண டருளிய மதலையரா வநதாசென் 

றஙகண் வாழ்பெருக திலலைவா ழஈதண ரனபாக ஞடனீணடி. 

எஙகு மஙகல வணிமிக வலஙகரித தெ.தாகொள வணைவாரகள், (௧௫௪) 

வேத காதமு மங்கல முழக்கமும விசுமபிடை நிறைகதோககச 

சத வாசநீர நிறைகுடஈ தீபகக டிசையெலா நிறைஈசாசச 

சோதி மாமணி வாயிலின புறஞ்செனறு சோபன வாககமுஞ் சொலலிக 

கோதி லாதவா ஞானசம பரஈதசை யெதாகொணடு கொடுபுககார் (கிழி) 

செலவ மலய இலலை தூரினித் றென நிசைத இருவாயில 

எலலை நீகஇயுள புகுகதிரு மருஙகுகின றெசெகுமே.த தொலிசூழ 

மல்ல லாவண மறுடைக கழிகதுபோய மறையவா நகிறைவாழ்ககைத 

தொல்லை மாளிகை கிரைததிரு வீதியைச சகொழுதணைக தனர்தூயோர் () 

மலர்ந்த பேரொளி குளிர் தரச சவமணக கமழ்ஈதுவான் றுகண்மாறிச 

இலெம்ப லமபுசே வடியவா பயில்வுறுஞ் செம்மையாற் றிருததொணடு 

சலந்ச வன்பாதஞ் சிர்தையிற றிகழ்திரு வீ.திகண களிசெய்யப 

புலலகொண மைகதனா செழுநிலைக கோபுசம பணிகதெழுக சனர்போற்றி, 

நீடு ரீணிலைக கோபுரத அள்புக்கு நிலவிய இருமுன் றின் 

மாடு செம்பொனின் மாளிகை வலககொணடு வானுற வளர்இிககள் 

சூடு னெறபே ரம்பலந் தொழுதுபோக தருமறை தொடர்ச்ேேததத 

ஆடு னெறவர் முன்புற வணைஈதன ரணிஇளர் மணிவாயில் (௧௫௮) 

நந்தி யெம்பிரான் மு.தற்கண காதாக ணலககொள்பன் மறைகூட 

௮௪ மில்லவ சணுகிமுன் ! Oop op SG  வணுச்சனாக் , இருவாயில ட டட 

(௧௫௭) ஆகரமான - காரணமான, பிறபபிடமான, (௧௫௬) ஆவணமறுகு- இருக 

கோபுரவாயிலின நேறிலுளள வீதி, (௪௫௯) ௮.ஹுகசனாக சிருவாபில - சிவபிரான தம 
மையடைகதாரைச சமீபராகச் செய்யுக் திருவாயில, 

௦0



hang? திருத்தோண்டர் புராணம். 

£ர்சை யாரலமும் பெருகடச் சென்னியிழ் சிறுச்செய கையேற 
உய வாழ்.இரு நயனங்கள் களிகொள்ள ௮வருகுமன் பொடுபுக்கார்.(௧௫௯) 

௮ண்ண லார்்.தமக களித்தமெய்ஞ் ஞானமே யானவம் பலமுந்தம் 

உண்ணி றைச்சஞா னததெழு மானந்த வொருபெருச் தனிச்கூ.ச். ஐ 

கண்ணின் முன்புறச் சண்டுகும் பிட்டெழுக களிப்பொடும் சடற்காழிப் 

புண்ணி யச்கொழுச் தனையவர் போற்றுவார் புனிதரா டியபொரற்பு. (௧௬௦) 

உணர்வி னேர்பெற வருஞ்சிவ போக தசை யொழிவின்றி யுருவின்கண் 
௮ணைய மைம்பொறி யளவினு மெளிவர வருளினை யெனப்போற்றி 

இணையில் வண்பெருக கருணையே யேததிமுன னெடுத்தசொதஜ் ப.திக)த்திற் 

புணரு மின்னிசை பாடின ராடினா பொழிந்தனர் விழிமாரி (௧௬௪) 

Ce p. 

ஊழி மு,சல்வர்ச் குரிமைத் தொழிற்கிறப்பால் 

வாழி.திரு த தில்லைவா ழகதணரை முன்வைசதே 

ஏழிசைய மோஙக வெடுதசா செமையாஞளுவ 

காழியர் தய காவலனார் சறறாக கெரியோமபி. (௧௬௨) 

  

கோயில - பண் - தறிஜ்சி. 

,தஇருசகிற்றமபலம், 

சந்றாங்செரியோம்பிசகசலியைவாசாமே 
செற்றார்வாழ் திவலலைசசற்றம்பலமேய 
முற்றாவெண்டிஙகணமுதலவன்பாசமே 
பத்ருகின்றாரைப்பற்றாபாவமே 

ஞாலச்துயர்காழிஞான சம்பர்தன் 
€வத்தார்கொள்கைசசிற்றம்பலமேய 
சுலப்படையானைசசொன்ன தமிழ்மாலை 

கோலத்தாற்பாடவல்லார்கல்லாசே 

இருசசிற்தம்பலம், 

  

பண்ணார் பதிக, திருக்கடைககாப் புப்பசவி 

உண்ணாடு மென்பு முயிருங் சரைச்துருக்கும் 

விண்ணா யசன்கூ2த வெட்டவெளி யேதிளை தது 

சண்ணா ரமுதுண்டாா காலம் பெறலமுசார். (௧௬௩) 

முன்மா லயனறியா மூர்த்தியார் முன்னின்று 
சொன்மாலை யாற்கால மெல்லாக் அ.தி; திழைஞ்டப் 

பன்மா மறைவெள்ளஞ்் சூழ்ச்து பரவுகின்ற 

இபான்மா ஜிசையைவலங்:கொண்டு புறம்போக்தார், (௪௬௪)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௯௫ 

செல்வச் திருமுன்றிற் ரூழ்ர்செழுக்து தேவர்குழா 

மல்குக் இருவாயில் வந. இறைஞ்ச மாதவஙகள் 

நல்குர் இருவீ தி கான்குர் தொழுதங்கண் 

அல்குர் இறமஞ்சு வார்ச।ண்பை யாண்டகையார் 

செய்ய சடையார் இருவேட் களஞ்சென்று 

கைமசாழுஅ சொற்பதிகம் பாடிக் கழுமலச்கோன் 

வை யருளுமிட மங்காக மன்றாடும் 

ஐயன் றநிருககூததுக கும்பிட் டணைவுறுகாள் 

கைம்மான் மறியா கழிப்பாலை யுள்ளணைகறு 

மெய்ம்மாலைச சொற்பதிசம் பாடி. விரைக்கொன்றைச் 

செம்மாலை வேணித இருவுச்சி மேவியுறை 

அ௮மமானைச் கும்பிட் டருக்சமிமும் பாடினார். 

பாடும் பதிகவிசை யாழ்ப்பாண ரும்பயிற்றி 

நாடுஞ் சிறப்பெய்,ச காளுமடம் போற்றுவார் 

நீடும் இரு த்திலலை யர்சணர்க ணீண்மன்றுள் 

ஆடக சழற்கணுச்ச ராம்பே றதிசயிப்பரா. 

ஆங்கவர்தஞ் €லச் தளவின் மையுகினைக்ேே 

ஒங்க யெழுஙகாச லொழியாத வுள்எத்தார் 

சேங்கமழுஞ் சோலைத் திருவேட் களங்கடச்து 
பூங்டெ௩ட, 1 பியூர் புகசணையும் போழ்்இன் சண். 

அண்டத் . .. ரநளா லணிதில்லை 

மூண்டத  -- ! மூவா யிரவர்களுக 

தகொண்ட! -। மக சணகாத ராய்த்ோன்றக 

கண்டப் பு. ரம் பாணர்ச்கும காட்டினார். 

செல்வம் பிய பியாதி இல்லைவா ழர்தணரும் 

எல்லையில்சோாச் சண்பை யிளவே ழெழுர்தருளி 

ஒல்லை பிறைஞ்சாமுன் ரூழமு முடனிறைஞ்சி 

மல்ல லணிவீ.தி மருங்கணைய வக்தார்கள் 

பொங்க யெழுங்காதல் புலனாகப் பூசுரர். தஞ் 

இங்க மனையார் திருமுடியின் மேற்குவிச்த 

பங்கயத்தின் செவ்வி பழித்து வனப்போங்குஞ் 

செங்கை யொடுஞ்சென்று திருவாயி லுட்புச்கார். 

ஒன் நிய சிந்தை யுருச வுயர்மேருச் 

குன்றனைய பேரம் பலமருங்கு கும்பிட்டு 

(௪௬௫) 

(௧௬௬) 

(௧௬௪) 

(௧௬௮) 

(௧௬௯) 

(௧௪௦) 

(௧௭௧) 

(௧௭௨) 

  

(௧௬௫) ௮லகும தறம - வக,



௩௯௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மன்று ணிறைஈசார மாணிககக கூததரெதிர் 

சென்றணைகது தாழ்ர்தா இிருசசளிற் ஓபபடிஃ$ழ் (sera) 

Ca wg. 

ஆடி. னாய்ஈறு கெய்யொடு பாறமி சென்றெடுச் சார்வத்தாற் 

பாடி னார்பின்னு மப்பதி சத்இினிற் பரவிய பாட்டொன்றி 

னீடு வாழ்இல்லை சான்மறை யோசமைக் சண்டவர் நிலையெல்லாங 

கூடு மாறுகோச தவர்சொழு சே,£.துழ் றம்பல மெனக்கூறி. (௪௪௪) 

திருக்கோயில் - பண் - காந்தாரபத்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

அடினஞாய்கறுகெய்யொடுபாறயிசர் சணர்பிரியாத௫ற்றம்பல 
நாடினாபிடமாகறுஙகொன்றைஈயந்தவனே 
பாடினாய்மறஹையோடுபல்ேசமும்பல்சடைப்பனிசால்க திர்வெண்டிஙக 
ரூடினாயருளாய்சருககவெமசொல்வினையே [ள் 

காறுபூயபொழினணணியகாழியணன் மறைவல்லஞான சம்பர்தன் 
ஊறுமின் றமிழாலுயர்க்சாருறைதிலலை தன்னு 
ளேறுதொல்புசழேக்துசந்றம்பலக தீசனையிசையா்சொன்னபச்திவை 
கூறுமாறுவல்லாருயர்ர் சாசொடுககூடுவசே. 

இருச்சிற்றமபலம் 

இன்ன தன்மையி லின்னிசைப் பதஇசஈமுர் இருச்சடைக் காப்பேற்றி 

மன்னு மானந்த வெள்ளத்திற் நிளைததெ.தா வ தழமுன் னின்ருடும் 

பின்னு வாசடைக் கூததர்பே சருள்பெறப் பிரியாச விடைபெற்றுப் 

பொன்னி னம்பலஞ் சூழ்ந்து தாழ்ச்தெழுக்துபோர் தணைக்சனர் புறமுன்றில் 

அப்பு றத்சிடை வணஈ௩டய௰ய௰ கருளுட னணிமணித் இருவாயில் 

பொற்பு றச்தொழு தெழுந்துடன் போதரப் போற்றிய புகழ்ப்பாணர் 

நற்ப தந்தொழு தடியனேன் பதிமுசன இிகிவாச் கரைமேய 

ஒப்பி னங்கள் பணிநர்திட வேண்டுமென் றுரைசெய வஅநேர்வார். (௧௭௬) 

பொங்கு செண்டிரைப் புனிதநீர் நிவாக்கரைக குடதிசை மிசைப்போக்து 
தங்கு தர்தையா ர௬ுடன்பரி சனங்களுச் தவமுனி வருஞ்செல்லச் 

செங்கை யாழ்சத்திரு 8ீலகண் டப்பெரும் பாணனா ருடன்சேச 

மஙகை யார்புகழ் மதஙகசூ ளாமணி யாருடன் வரவகஈதார். (௧௪௭) 

இருச்ச டஙககளும் பழனமு௩ கடர்துபோ யெருக்கச்சம் புலியூரின் 

மருஙகு சென்றுற நீலகண் டப்பெரும் பாணனார் வண௩௫க்கார் 

நெருங்கு சோலைகு ழிப்பதி யடியனேன் பதியென மெடிதின்புற் 

ஐருஙச லைச்சிழு மழவிளங் சளிறனா ரங்கணைக் தருள்செய்வார். (sory)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௯௭ 

யர் நீரவ தரிசதிட விப்பதி யளவின்மா சவமுன்பு 

செய்த வாறெனச இறப்புசைத் தருளியச் செழும்பதி யிடங்கொண்ட 

மைகொள் சகண்டர்தங் கோயிலி னுட்புசகு வலங்கொண்டு வணக்ூப்பா£ 

உய்ய வந்தவர் செழுக்தமிழ்ப் பதிகமங இசையுட னுரைசெய்தார். (௪௪௯) 

௮௩௫ கின்றெழுக் சருளிமற் றவருட னம்பொன்மா மலைவல்லி 

பஙகர் தாமினி துறையுகற் பதிபல பரிவொடும் பணிந்தேத்திச் 

அஙக வணடமிழ்ச தொடைமலர் பாடிப்போய்த் தொலலைவெங் குருவேர்தா 

செ௩க ணேறறவர் திருமுது குன்றினை தொழுதசென றணைன்றார் [ன் 

மொய்சொண் மாமணி Oar PF gps சாறுசுழ் மு.அகுன்றையடைவோமெ 

றெய்து சொன்மலர் மாலைவண பதிகச்சை யிசையொடும் புனைக்தேத்திச் 

Geis as Bog மூனிவருர் சேவருர் இசையெலா கெருகசப்புச் 

கையா சேவடி பணியுமப் பொருப்பினி லாதர வுடன்சென்றார். (௪௮௧) 

வான காயகர் இருமு.து குன்றினை வழிபட வலஙகொள்வார் 

தூஈ நுந்தமிழ்ச சொல்லிரு குககுறட் டுணை மலர் மொழிகதேதத 

ஞான போனகர் ஈம்பர்தங கோயிலை ஈண்ணியக குள்புக்குத 

தேன லமபு.சண் கொன்றையார் சேவடி தளைததவின் பொடுதொழ்ந்தார் () 

தாழ்கதெ முகஅமுன் முரசதிர்ர் தெழுமெனுர் சண்டமிழ்ச தொடைசாச்தி 

arpeg போர்தங்கண் வளம்பதி யசனிடை வைகுவார் மணிவெற்புச் 

சூழ்ச்த தண்புனல் சுலவுமுத் தாற்றொடு தொடுத்சசொற் மொடைமாலை 

வீழ்ந்த காதலாற் பலமுறை விளம்பியே மேவினார் சிலமாள்கள். (௧௮௩) 

  

திநழதுகுன்றம் - திநழக்கால் - பண் - சாதாரி, 
இருச்சிந்றம்பலம் 

மூ ரசதிர்ச்செழுதிருமுதுகுன் மேவிய, பரசமாபடையுடைமீமே 
பசசமர்படையுடைமீருமைப்பரவுலா, ர.ரசாகளுலஏலாவாசே. 

மூடியசோலைசூழ்முதுகுன் ௦,ச் சனை, காடியஞான சம்பக்தன் 

பாடியஞானசெநதமிழ், பாடியவவாபழியிலசே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

ஆங்கு நாதரைப் பணிக்துபெண் ணாகட மணைந்தரு மறையோசை 

யோஙகு தூககானை மாடத்து எமா௫ன்ற வொருசதனிப் பரஞ்சோதி 

பாஙக ணைந்துமுன் வலஙகொண்டு பணிவுற்றுப் பரவுசொழ் றமிழ்மாலை 

இநகு நீஙகுவீ£ சொழுமின்ச ளெனுமிசைப் பதிகமுர் தெரிவித்தார். () 

திநத்தூங்கானைமாடம் - பண் - பழந்தக்கராகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒ௫ேகும்பிணிபிறவிகேடென் நிவையுடைச்சாயவாழ்ச்கையொழியத்தவ 
மடஙகுமிடங்கரு திநின் நீரெல்லாமடி.களடி.நிழற்ழோளாம்வண்ணங்



௩௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இடங்குமதிலுஞ்சுலா வியெங்குங்கெ. ழமனைகடொறுமறையின் னொலி 
தொடககுககடர்தை த சடஙகோயிலசேர் தூவசானைமாடச்கொழுமின்களே 

மண்ணாமுழவதிருமாடவீ திவயயற்சாழிஞான சம்பந் தனல்ல [ன் 
பெணணாசடததுப்பெருங்கோயில்சேர்பிறையுரிஞ்சுக் தூங்கானைமாடமேயா 
கண்ணார்கழல்பரவுபாடல்பத் தங்கருத் துணரக்கத்றாருஙகசேட்டாரும்போய் 
விண்ணோருலகச்தமேவிவாழும்விதியதுவேயாகும்வினையுமாயுமே 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மேவேறு. 

கருவ ரைப்பிற் புகாசவர் கைதொழும் 

ஒருவ ரைச்சொழு துள்ள முவர்துபோய்ப் 

பெருவ சத்தினிற் பெற்றவர் தம்முடன் 

றிருவ ரச் துறை சேருமென் றேகுவார். (௧௮௫) 

மேர்சை காள்க ளொசோவொரு கான்முது 

தந்தை யார்பியன் மேலிருப் பார்தவிர்ர் 

தச ணாள ரவரரு கேசெலச் 

சர்தை செய்விருப் போடுமுன் சென்றனர். (௧௮௪) 

ஆதி யார்த மரத்துறை நோக்கியே 

காச லாலணை வாடி தேடெச 

தாதை யாரும் பரிவுறச் சம்பந்தர் 

பாச தாமரை கொர்தது பைப்பய (௪௮௪) 

மறைய னைத்து மொருவடி வாமென 

நிறைம திப்பிள்ளை நீணிலஞ் சேர்க்தென த 

துறைய லைச்கங்கை சூடு மாச்துறை 

இறைவ லாத்தொழு வான்விரைச் தே௫இஞார். (௪௮௮) 

பாச மற்றில ராயினும் பார்மிசை 

யாசை சங்கரற் சாயின தன்மையாற் 

றேசு மிக்க திருவுரு வானவர் 

ஈச னைக்தொழு சேதொழு தேனார் (௧௮௯) 

இக்த மாநிலச் இன்னிரு cxf ie. 

ats வைஇக மாமணி யானவா 

Rios woop தாய செஞ்சடை ச் 

தை யார்கழ ராழ்ச்தெழுர் தேகினார் (௧௬௦) 

மாறன் பாடி யெனும்பதி வ£துற 

ஆறு செல்வருத் தத்தி னசைவினால் 

(௧௮௭) பைபபய - சிறிது சிறிது, (௧௬௪) ஆறு செல் வருத்தத்தின் அ சைவி 

ளல - வழியிறபோகும வருதத.ததினாலாயெ சோர்வினால்



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௩௯௯ 

வேறு செல்பவர் வெய்துறப் பிள்ளையார் 
ஏறு மஞ்செழுத் தோதியக கெய்திட. (௧௧௧) 

உய்ய வந்தசம் பந்த ர௬ுடன்வந்தார்க் 

கெய்து வெம்மை யிளைப்பஞ்௪ு னான்போலக 

கைக எரயிசம் வாங்கச் கரஈதுபோய் 

வெய்ய வன்சென்று மேலகடல் வீழ்ச்சனன் (௧௬௨) 

அற்றை சாளிர வப்பதி யின்னிடைச் 

சுற்று நீடிய தொண்டர்கள் போற்றிடப் 

பெற்ற மூர்க்த பிரரன்கழல் பேணுவரா 

வெற்றி மாதவச் தோருடன் மேவினார் (௪௯௬௩) 

Otd லைக்க ணெழில்வளர் பூச்தசாய் 

மன்ன னார்தம் வழிவரு5த 5G) ow 

யன்ன மாடுந் துறைநீ ரரத துறைச் 

சென்னி யாத்தர் திருவுளஞ் செய்தனா. (௧௬௪) 

ஏறு தற்குச் சிவிகை யிடக்குடை 

கூறி யூசச் குலவுபொத் சின்னஙகண் 

மாறின் முத்தின் படியினான் மன்னிய 

நீறு வத நிமல ரருளுவார் (௧௬௫) 

நீடு வாழ்பதி யாகுகெல் வாயிலின் 

மாட மாமனை தோறு மறையோர்க்குச் 

கூடு கஙகுற் கனவிற் குலமறை 

தேடு சேவடி தோன்றமுன் சென்றபின், (௧௬௬) 

ஞான சம்பந்த னம்பா லணைகின்றான் 

மான முத்தின் சிவிகை மணிககுடை 

யான சன்னகம் பாற்கொண டருஙகலைக் 

சகோன வன்பா வணைகது கொடுமென, (௪௬௭) 

௮௫௪ ணாள ௬ரைத்தவப் போழ்.இனில் 

வாது கூடி மூழ்ந்தற் புதமுறுஞ் 
சிந்தை யோடுஞ் செழுநீ ரரசதுறை 

யிந்து சேகரர் கோயில்வர் தெய்இனர். (omy) 

ங்கு மற்ற வருளடி யாருடன் 

ஒங்கு கோயிலுள் எார்ச்குமுண் டாயிட 

சங்கு சென்ன வஇசய மென்பவர் 

தாஙச எம்மறை யோர்கண்முன் சாற்றினார். (௧௯௯) 

  

(௧௬௯௧)வேறு செல்பவா வெய துற- தமமுடனவரும் திருககூட்டஙகளுக களைபபடைய,



8௦௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சால மிச்ச வியப்புறு தன்மையின் 

பால ராலும் பள்ளி யெழுச்சியின் 

சால மெய்திடச் காதல் வழிப்படுஞ் 

சில மிக்கார் திருக்காப்பு நீக்இனார். 

திங்க ணீர்மைச் செழு இரண் முத்தினாற் 

௮ங்க வெண்குடை தூய சிவிகையும் 

பொங்க வதும் பொருவருஞ் சனனமும 

௮ஙக ணாத ரருளினார் சணடனா 

கண்ட பின்னவர் கைதலை மேற்குவிச் 

செண்டி சைச்கும் விளக்கிவை யாமெனத் 

சொண்ட சோடு மறையவர் சூழ்ச்ெெ சமுக 

தண்டர் காடு மறிவுற வார்த்தனா. 

சங்கு துந்துபி தாரைபே ரிம்முதற் 

பொங்கு பல்லிய காதம் பொலிந்தெழ 

௮ங்க ணன்னரு ளாலவை கொணடுடன் 

பொங்கு காத லெதிர்கொஏப் போதுவார் 

மாசில் வாய்மைகெல் வாயின் மறையவர் 

ஆல் சரசசண்பை யாணடகை யார்க்கசெதிர் 

சேசு டைசசிவி கைமுத லாயின 

ஈச ரின்னரு ளாற்ரூஙக யேஇஞார் 

இத்த லையிவ ரின்னண மேகினார் 

௮,தத லைச்சண்பை நாசர்க்கு மவ்விசா 

மூத்த ஈற்வி கைமுச லாயின 

உய்த்த ளிக்கும் படிமுன் னுணர்ததுவார் 

Arar ஸீர்வயல் சூழு மரகதுறை 
வள்ள லாகா மகிழ்க்தளிக கும்மவை 

கொள்ள லாகுககொண டுய் தசல்செய் வாயென 

உள்ள வாறருள் செய்ய வுணர்ந்தபின். 

சண்பை யாளியார் தாஙககண்ட பேரருட் 

பண்பு தந்தையார் தம்முடன் பாங்கமர் 

சொண்ட ருக்கருள் செய்து சொழாமுனம் 

விண்பு லப்பட Saw 7 cof we gyi 

மாலை யாமம் புலர்வுறும் வைகறை 

வேலை செய்வினை முற்றிவெண் ணீறணி 

(உ௱சு) ௮ள்ளல-சேறு நிஹறைத, 

(௨௦௦) 

(௨௦௧) 

(௨௦௨) 

(௨௦௩) 

(௨௦௪) 

(௨௦௫) 

(௨௦௬). 

(௨0௭)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். sos 

கோல மேனிய சாய்ச்சைம மலர்குவித் 

தேல வஞ்செழுச் தோதி யெழுக்தனா (௨௦௮) 

போத ஞானப் புகலிப் புனிசரைச 

சத முத்தின் "விசைமே லேத்நிடக 

காசல் செய்பவன் போலக கருஙகடன் 

மீது தேரினவர் தெய்தினன் வெய்யவன் (௨௦௯) 

ஆய போழ்தி னரவெனு மார்ப்புடன் 

தூய முததின் சிவிகை சுடர்ககுடை 

மேய சன்னஙகள் கொண்டுமெய் யன்பசோ 

Cw assoc சாமெதிர் தோன் நினார் (௨௧௦) 

வந்து சோன்றிய வர்சணர் மாதவா 

௧௩௪ வார்பொழிற் காழிசன் னாடர்முன் 

௮௪ மில்€ ரரச்துறை யாதியா 

த்த பேரரு டாஙகுவீ ரென்றனா (௨௧௧) 

என்று தககளுக சச ரருளசெயத 

கொன்று மஙகொழி யாமை யுரைச முன் 

கின்று போற்றித சொழுஇட மோர்தது 

மன்று ளாசரு ளெனறு வணஙஇஞர் (௨௧௨) 

மெயமமை போற்றி விடாத விருபபினாற் 

றமமை யுனனும பரிசுதக தாளபவா 

செமமை நிததில யானச சிறபபருள் 

எமமை யாளாவப் பானின் றஐளிதததே. (௨௧௩) 

எந்சை மீச னெனவெடுச் தில்வருள் 

வநத வான௮ுமற் றெவவண மோவென்று 

இசை செய்யு இருப்ப தி கதஇசை 

பு5ு,தி யாரப் புகன்றெதா போற்றுவார். (௨௧௪) 

ம ணை கை] 

திந நேலவாயிலரத்துறை - பண் - பியந்தைகீகாந்தாரம். 

திருச்சிற்றமபலம. 

ஏந்தையீசனெமபெருமானே நமர்கடவுளென்றேத்திச 
சிதைசெயபவர்ககலலால்செனறுகைகூடுவசன்ரு ற் 
கஈதமாமலருஈஇிகசடும்புனனிவாமலகுகமைமேல 
அர்தணசோலைகெலவாயிலரத துறையடிகடம்மருளே, 

சழறையினார்பொழில்கசூழ்க்தசாழியுள்ஞான சம்பக்சன் 
நறை யும்பூம்புனலபரகதவரததுமையடிகடமமருளை 

ol



#02. திருத்தோண்டர் புராணம். 

முழைமையாற்சொன்னபாடன் மொழியுமம்மாக தர் தம்வினைபோய்ப் 
பறையுமையுறவில்லைபாட்டிவைப ச் தம்வல்லார்ககே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பொடிய ஸணிந்த புராண னசரத்துறை 
யடிச டம்மரு ளேயிது வாமெனப் 

படியி லாதசொன் மாலைகள் பாடியே 

நெடிது போற்றிப் பதிக நிரப்பினார். 

சோதி முத்தின் FS mseGy we guar 

மீத தாழ்ர்துவெண் ணீற்றொளி போற்திடின் 

ரதி யாசரு ளாதலி லஞ்செழுச் 

தோதி ேறினா ருய்ய வுலசெலாம். 
வேறு 

தொண்ட ரார்த௲னர் eG Se ளார்.த,தன தொல்லை 

அண்ட சார்.ததன ரடிலமு மாப்புட னெய்தச் 

கொண்ட லார்த்தன முழவமு மார்ததன குழுமி 

வண்ட ரூப்பொலி மலர்மழை யார்தத.ஐ வானம், 

வளையு மா£த்தன வயிரகளு மாததன மறையின் 
இளையு மார் ததன கிளைஞரு மாததனா கெழுவுய 

களைக ணார்தததோர் கருணையி னார்கவின் மு.ததின் 
விளையு மாககதிர் வெணகுடை யார்தத.து மிசையே. 

பல்கு வெணகதிர்ப் பததிசேர் கிததிலச் சிவிகைப் 

புல்கு நீற்றொளி யுடன்பொலி புகலிகா வலனூ 

அல்கு வெள்வளை யலைசசெழு மணிகிரைச் தசஙக 

மல்கு பாற்கடல் வளர்மதி ய. திதென வச்சா 

நீடு தொண்டர்கண் மறையவ மேனையோர் நெருகஇ 

மாடு கொண்டெழு மகிழ்ச்சியின் மலர்ச்கைமேற் குவிதசே 

யாடு இன்றன ரயர்ஈதன ரளவிலா னந்தங் 

கூடு இின்றகண் பொழிபுனல் வெள்ளத்திற் குஸிசசா£. 

செயய பொன்டுனை வெண்ட.ர எததணி சறகசச 

சைவ மாமறைத தலைவர்பாற் பெறுஈதனிக காளம் 

வைய மேழுடன் மறைகளு நிறைதவச் சோரும் 

உய்ய ஞானசம் பந்தன்வர் தானென வூத. 
அலைக் எனவவ 

  

(௨௧௫) 

௨௧௬) 

(௨௧௪) 

(௨௧௮) 

(௨௧௯) 

(௨௨௦) 

(௨௨௭4) 
  

(௨௧௮) வயிரகளும - கொமபுகளும, (௨௧௯) பல்கு - நிறைகத, புல்கு - சீவ 
நீரது அலகு - பொருகதிய, ஒளை - சதகுகளை, தரக்கமலகு - அலைகள் நிறைக்க,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௩ 

சுற்று மாமறைச் சுருதியின் பெருகொலி ஈடுவே 

செற்றி னார்புர மெரித்தவர் தருஇருச் சின்ன 

மறற மானவண் ஞான3ம முலைசுரர் தூட்டப் 

பெற்ற பாலரு வாயன்வக் தானெனப் பிடிச்ச. 

புணர்ந்த மெய்த்தவச் குழாச்தொடும் போதுவார் முன்னே 

யிணைந்த நித்திலத் இலங்கொளி ஈலங்கெர் தார 
யணைச்ச மாமறை முதற்கலை யகிலமு Cir sr 

அணர்ச்ச முத்தமிழ் விரசன்வச் தரனென வூதி. 

தெருளு மெய்ச்சலை விஎச்சவும் பாருளோர் சர்ச 
யிருளு நீஙகவு மெழுதுசொன் மறையளிப் பவர்தாம் 

பொருளு ஞானமும் போகமும் போற்றியென் பாருச் 

கருஞு மங்கணர் இருவரத் துறையைவர் தணைக்தார். 

வத்து சோபுர மணிகெடு வாயில் சேய்ச் சாசச 

சந்த நித்திலச் சிவிகைநின் நிழிர்து.தாழ்ர் தெழுஈது 

சிர்தை யார்வமு ம௫ழ்ச்சியும் பொஙடுமுன் செலல 

அந்தி காண்மதி யணிர்தவர் கோயிலுள் எடைந்தார். 

மன்னு கோயிலை வலங்கொண்டு திருமுன்பு வாது 

சென்னியிற்கரங் குவித்துவீழ்ந் தன்பொடு இளைப்பார் 

என்னை யும்பொரு ளாகவின் னருள்புரி் தருளும் 

பொன்ன டித்சலச் சாமரை போற்றியென் றெழுர்தார். 

ரூடி. னார்கர கமலங்கள் சொரிர்திழி சண்ணீர் 
ஆடி னார்திரு மேனியி லரத்துறை விரும்பி 

நீடி னார் திரு வருட்பெருங கருணையே நிகழப் 

பாடி னார்இருப் பதிகமே ழிசையொடும் பயில, 

இசைவி எஙஇட வியல்பினிழ் பாடிகின் ஜறேத்தி 

மிசைவி எங்குநீர் வேணியா ருளினான் மீண்டு 

இசைவி எங்கெடச் இருவருள் பெற்றவர் சிலகாள் 

௮சைவில் சீர்ச்தொணடர் தம்முட னப்பதி யமர்ந்தார். 

தேவர் தம்பிரான் றிருயரத் துறையினி லிழைஞ்சி 

மேவு நாட்களில் விமலனார் செல்வெண்ணெய் முசலாச் 

தாவி லன்பர்க டம்முடன் ரொழுதபின் சண்பைக் 

காவ லாரருள் ஜெபறுடன் கலர்துமீண் டணைர்தார். 

விளங்கு வேணுபு ரத்திருத் தோணிவீற் நிருந்த 

களங்கொள் கண்டர்சங் சாதலி யாருடன் கூட 

உளங்கொ எப்புகுர் தணர்வினில் வெளிப்பட வுருஇ 
வளங்கொரள் பூம்புனழ் புகலிமேற் செலமனம் வைத்தார். 

(௨௨௨) 

(௨௨௩) 

(௨௨௭௪) 

(௨௨௫) 

(௨௨௪) 

(௨௨௮) 

(௨௨௧) 

(௨௩௦)



௫௦௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ண்ண லார்இரு வரச்துறை யடிகளை வணங்கி 
ஈண்ணு பேரரு ளால்விடை கொண்டுபோய் ஈடஙகொண்் 

டுண்ணி றைந்தபூங் சழலினை யுச்சமேற் கொணடே 

வெண்ணி லாமலா நிததிலச் சவிகைமேற் சொணடார 

சிவிகை மு.சஇினிற் பெருசொளி திசையெலாம் விளககக் 

கவிகை வெண்மதஇி௫ குளிரொளி ச காசெய்வான் கலப்பக 

குவிகை மேற்கொண்டு மறையவர் குணலையிட் டாடப் 

புவிசைம் மாறின்றிப் போற்றவஈ தருளினார் போர்தார் 

மறைமு ழஙனெ சழஙகனெ வண்டமிழ் வயிரின் 

குறைஈ ரன்றன முரன்றன வளைக்குலங காள 

முறையி யம்பின வியம்பல லொலித்தன முரசப் 

பொறை கறஙகிென பிறஙனெ போற்றிசை யரவம, 

உடைய பிளளையார் வருமெல்லை யுள்ளவப் பதியோர் 

புடையி ரணடினுங கொடியொடு பூக் துகில் விதான 

நடைசெய் சாவணஈ சோரணம் பூகநற் சதவி 

மிடையு மாலைகள நிறைகுடம் விளச்கொடு நிரைச்சார் 

அனைவ செய்கையா லெதிர்கொளும் பதிகளா னவற்றின் 

வினைத ர௬ும்பவக் தீர்ப்பவர் சோயிலசண் மேவிப் 

புனையும் வணடமிழ் மொழிச்சடி பணிச் துபோச் தணைகஈசார் 

பனைகெ டுககைமா வுரிததவர் மச ழ்பெரும பழுவூர் 

வேறு 
௮ஙசணைஈ திளம்பிறை யணிகத சென்னியா 

பொஙகெழிற் கோபுரக் சொழுது புக்கபின் 

இுஙகநீள விமானசசைச சூழ்க வக்துமுன 

பங்கயச் சேவடி பணிர்து பாவொர் 

மணணினிர் பொலிகுல மலையர் தாக்தொழு 

செண்ணில?ர்ப் பணிகள்செய சேச்அு் சன்மையில் 

நணணிய வகைறப் பித்து காதசைப் 

பணணினிற் நிகழ்கிருப் பதிகம் பாடினா 

  

திநப்பழவூர்திநவிராகம் - பண் - இந்தளம், 

' இருசசிற்றம்பலம் 

எண்ணமோசெழுச.அமி சையின் ளெ விசே்லார் 
சண்ணுமு தலாயகடவுட்டெமிதென்பார் 

(௨௩௪) 

(௨௩௨) 

(௨௩௩) 

(௨௩௪) 

(உ௩ட) 

(௨௩௬) 

(௨௩௭) 

  
(ame) குணலை- போனந்த மேமபாடடால வாயினினறும வெளிபபடும ஒரொலி, 

(௨௬௯) வயி - ஊதுகொமபு, (௨௬௪) நடைகாவணம - ஈடைப்பராதா, (௨௬௭) மலை 
யா - மலையாளா,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௦௫ 

மண்ணின்மிசையாடிமலையாளர்தொழுதேத்இப் 
பண்ணிஜனொலிகொண்டுபயில்கன் றபழுஷசே. 

அ௮ரகணாகளானமலையாளரவேேேத்தும் 
பந தமலிகின் றபழுவூரானையாரச் 
சந்தம்குஞானசமபகதனுரைபேணி 
வரசவணமமததுமவர்வானமுடையாசே 

,திருச்சிறதம்பலம். 

  

பாவின மிசைவழி பாடி யங்ககன் 

றியாவருர் சொழுஅட னேத்ச வெய் தினார் 

மூவுல குய்யகஞ் சுண்ட மூர்தஇயார் 

மேவிய பெருந்திரு விசய மஙசையில். (௨௩௮) 

அந்தணர் விசயமங கையினி லங்கணா 

தீர சனி யாலயஞ் சூழ்ந்து தாழ்கதுமுன் 

வந்தனை செய்துகோ தனத்தை மன்னிய 

செந்தமிழ் மாலையித் சறப்பித தேத தினார் (௨௩௯) 

திருவிசயமங்கை - பன் - காந்தாாபத்சமம். 

இருசசற்றம்பலம், 

க சமுன்னிசைசரககளரும்வீணையர் 
பூதமுன்னியலவுடைப்புனிதர்பொன்னகர் 
கோசனம்வழிபடககுலவுகானமறை 
வேதியாதொழுசெழுவிசயமஙகையை 

விண்ணவாதொழுதசெழுவிசயமஙகையை 
நண்ணியபுகலியுணஞான சம்பக்தன் 
பண்ணியசெக்சமிழ்ப த தும்வல்லவர் 
புண்ணியர்சிவக இபுகு கறிண்ணமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

விசயமங் கையினிட மசன்று மெய்யர்தாள் 

அசைவில்வை காவினி லணைந்து பாடிப்போர் 

இசைவளர் ஞானசம் பக்த செய் கினா 

இசையுடை யாடையர் திருப்பு தம்பயம். (௨௪௦) 

புறம்பயத திறைவை வணஙூப் போற்றிசெய் 

இறம்புரி ரீமையிற் use Os sd yp 

நிறம்பயி விசையுடன் பாடி. நீடிய 

அறந்தரு கொள்கையா சமர்க்து மேவினார். (௨௪௧) 
te 

(௨௬௯௯) கோதனம - ப௬, 
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திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮.,ச.தருப் பதிபணிரஈ தகன்று போயன ந் 
கைத தலச் சவர்பதி பிறவுங் கைதொழு 

சேத்சமிழ் விரகரா மேதல்வர் நண்ணிஞர் 

செய்த்தலைப் பணிலமு,ச் னுள் சேய்ஞலூர். 

திருமலி புகலிமன் சேசச் சேய்ஞலூர் 

அருமறை யவர்பதி யலங௪ gg aper 

பெருமழை யொடுமுழ வொலிபி றங்கவே 
வருமுறை யெதிர்கொள வந்து முக்இஞார். 

ஞானசம் பர்தரு காய னார்சடைத் 

தூறு 5 சொடையன்முன் சூட்டும் பிள்ளையார் 

பான்மையில் வரும்பதி யென்று நித்தில 

யானமுன் னிழிஈ்தெ.த ரிறைஞ்சி யெயஇனார். 

மாமறை யாளர்வண் புகலிப் பிள்ளையார் 

சாமெழுர் சருளிடத சங்கள பிள்ளையார் 

காமரும் பதியில்வர் தருளக கண்டனர் 

ஆமூழ் வுடன்பணிஆ் தாடி யார்ததனர். 

களித்தனர் புண்ணியக ௧ரச வாசநீர் 

செளிசசனர் பொரிகளு மலருஞ் சிந்தினர் 
அளிச்சனர் கணமழை சுருதி யாயிரம் 
அளிச்சவர் கோயிலு எவர்முன் பெய் தினார். 

வெஙகுரு வேதரும் விளஙகு கோயிலைப் 
பொங்கிய விருப்பினார் புடைவ லஙகொடு 
செஙகைசள செனனிமேற குவிசதுச eer guys 
சங்கணா முன்புற வணைகது தாழ்ஈசனா. 

வேதியர் சேயஞலூர் விமலர் தஙகழல 

காதலிற் பணிக்சவர் கருணை போற்றுவார் 
சாசைசா டடிர்சசண டீசப் பிள்ளையார் 

பா,சகப் பயன்பெறும் பரிசு பாடினா. 

  

தீநச்சேயதலூர் - பண் - பழந்தக்கராகம். 

தஇிருசசிற்றம்பலம் 
பீரடை 6, தபாலசாட்டப்பேணா தவன்றாசை 
வேசடைர் தபாய்5ததாளைவேர் தடி.ஈதான் தனக்குத் 
தாசடைக்தமாலைரூட்டி த சலைமைவகுச்சலென்னே 
சீரடைர்தகோயின் மல்குசேய்ஞலூர்மேயவனே 

(௨௪௨) 

(௨௪௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௬) 

(௨௪௭) 

(௨௪௮) 

  (௨௪௪) பிளளையா - ௪ண்மசா,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௭ 

சேயடைரந்தசேய்ஞலூரிற்செல்வன் சீர்பரவித் 
சேோயடைக்சதண்வயலசூழ்தோணிபுரத தலைவன் 
சாயடைக்தஞானமல்குசம்பக்சனின்னுசைகள் 
வாயடைகதுபாடவல்லார்வானுலகாள்பவரே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இன்னிசை வண்டமிழ் பாடி Cus By 

ஈன்னெடும் பதியுளோர் ஈயக்ச வைகிய 

பின்னர்வெண் பிறையணி வேணிப் பிஞ்ஞகர் 

மன்னிய இருப்பனக் தாள்வ oor HS) GIT. (௨௪௯) 

ஆங்கணி சொன் மலர் மாலை சாததியப் 

பாஙகுபசம் தணாலூர் பணிநது பாடிப்போய்ச் 

இங்கு தீர் மாமஸறச் செம்மை யர். தணர் 

ஒஙகுமோ மாம்புலி யூர்வக் துற்றனர். (௨௫௦) 

மதந்றகந் பதிவட தளியின் மேவிய 

ALS ரடிபணிச் தலர்ச்த செதமிழ்ச் 

சொத்றொடை பாடியங சசன்று குழ்மதிற் 

பொற்பதி வாழ்கொளி புச்தார் புச்சனர். (௨௫௧) 

சரவளர் கோயிலை யணைந்து C swore 

கார்வளர் சண்டாசாள் பணிர்து காண்பவர் 

பார்புகழ் பதிகஙகள் பாடி. நீவொர் 

வார்பொழிற் கடம்பையும் வணஙூ வாழ்ந்தனர், (௨௫௨) 

நம்பரை நலந்திகழ் நாரை யூரினிர் 

கும்பிடும் விருப்பொடு குறுஇக் கூடிய 

வம்பலர் செந்தமிழ் மாலை பாடிநின் 

றெம்பிசான் கவுணியர் தலைவ சேச் இனார். (௨௫௩.) 

அப்பதி பணிரதருக் தமிழ்பு னைக்துத 

மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு காளமர் 

பொற்பதி பலவுமுன் பணிரஈது போக்தனர் 

பைப்பணி யவர்கருப் பறிய லூரினில், (௨௫௪) 

பசமர்தர் இருக்கருப் பறிய லூறரினைச் 
இரட.ரச் சிறுவாகை தொழுது செக்தமிழ் 

உரையிசை டபாடியம் மருக னுள்ளவாஞ் 

ச.ரர்தொழும் பதிகளுர் தொழு பாடினார். (௨௫௫)



௫௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு 

மண்ணுலகு செய்தசவப் பயனா யுள்ள வள்ளலா ரப்பதிசள் வண௩இ 

யேசு, யெண்ணின் மு. சரஙகயெழப் பணில மார்ப்ப விலகஇயகா எஞ் 

சின்ன மெஙகு மூதக, கண்வளாமென் கரும்புமிடை கதிர்செஞ் சாலி கதலி 

கமு குடனோஙகுக கழனி காட்டு, செண்ணிலவு சூடியசம பெறாமான் லை 

கு திருப்பிரம புரஞ்சாரச செலலும் போது (௨௫௬) 

பிள்ளையா பெழுகதருளக கேட்ட செல்வப் பிரமபுரத தருமறையோ 

பெருகுகாத, லுள்ளமகழ HnsC srs s சோணி மேவு மூமைபாகா சுழல 

வணங்கி யவகை கூச, வெளளமறை யொலிபெருகு மறுகு தோறு மடை. 

மச தோரணஙகள் கதலி பூகச, தெஎளுபுன னிறைகுடஙக டப தூபஞ 

செழுககொடிக ணிரைதமெ.தாகொள றப்பிற செலவா (௨௫௭) 

ஆரணஙசண் மதுாரவொலி மெழுநது பொங்க வரசிலையுக தீருப்பையும 

பெய் தணிசத வாசப், பூரணகும பஙகணிறை கரச மமே,இப புதுமலரு நக 

துகளும பொரியுச்தூவி, வாரணஙகு முலையுமையாள குழைசகசெமபொன 

வள்ளததி வமுதுணடவளள லாரசைச, €ரணஙகு மண்முசு.தின சிவிகை மீது 

செழுஈதாளக குடைகிழற்கீழ்ச செனறு கணடரா (௨.௫௮) 

சணடபொழு சேகைகட லைமேற்கொணடு கணகளிபப மனஙசஸிப 

பக காதல பொஙகி5, சொணடாகளு மறையவருஞ சசன்று ரூழநது சொல 

லிறர்ச மடழ்சரியினாற ற இ௪௧ வோசை, யெண்டிசையு நிறைவிகநா ராடை 

வீசி யிருவிசுமபின வெள! தூ£தசா போற சாத்தி, வண்டமிழ் கா யகருமிழிஈ 

செதியரே சென்று வண௩ஏ௰யயவ ர௬டன கூடி மகிழகது புககா£ (௨.௫௯) 

இஙகளணி மணிமாட மிடைநத வீதி செனறணைஈது செயவமறைக 

கற்பின மாதா, மஙகலவாழ்.த இிசையிரணடு மருங்கு மலக வானவாகா யகர் 

கோயின மருங்கு சாரகது, துங்கநிலைக கோபுரக்சை யிறைஞிப புககுச 

குழ்ரதுதிருச சோணிமலச மேவினூக, டஙகடிரு முனபுசாழக செழுக து 

நின்று சம/ழவேசம பாடினா தாளம் Qu mapa (௨௬௦) 

ப.ரவுதிருப் பதிகவிசை பாடி நீடு பரஙசருணைத இிருவருளின் பரிசு 

போற்றி, விரவுமலாக சணபனிபபக கைகள கூப்பி வீழகதெழுநது புறம 

போகது வேத வாயமைச, சிரபுரததுப் பிள்ளேயா செலலுமபோது திருநீல 

கணடயாழ்ப் பாணா பினனே, வரவவரை வளமபெருகு மனையிற போக 

வருளசெய்து தகதிருமா ஸிகையின வதர, (௨௬௧) 

மறையவாக எளடிபோற்றச ததை யாரு மருஙககணைய மாளிகையி 

லணையும போதி, னிறைகுடமு மணிவிளககு முதலா யுள்ள நீடுமறைக குல 

ழகளிா கெரு௩ச யேகத, இறைவாதிரு நீற்றுசகாப் பேதி முன்சென் நீன் 

திதா யாசாததி யிறைஞ்சி யேத்த, முறைமையவர்க சருள்செயது மடத 

திற்புககார முதலவாபான் மணிமுததின் சிவிகை பெற்றா. (௨௬௨)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௦௯ 

செல்வகநெடு மாளிசையி லமர்$த காளுர் திருச்சோணி மிசையாசைச் 

சென்று தாழ்ந்து, மல்குதிருப் பதிகககள் பலவும் பாடி. மனமஇழ்ர்து போற் 

திசைத்து வைகு சாளில்,ஒல்லைமுறை யுபகயனப் பருவ மெய்த வுலகறகந்த 

சிவஞான முணசப் பெற்றார், சொல்லைமறை விதிசசடஙகு மறையோர் 

செய்யத் தோலொடுதா ரகஇஞனார் சுரர்கள் போற்ற. (௨௬௩) 

ஒருபிறப்பு மெய்தாமை யுடையாா தம்மை யுலகயல்பி னுபஈாயன 

முறைமை யாகும், இருபிறப்பி னிலைமையினைச் சடஙகு காட்டி யெய்து 

விச்கு மறைமுூனிவ செதிரே கின்று, வருஇிறசஇின் மறைகான்குக் தந்தோ 

மென்று மகதிரரசண மொழிஈதவாககு மதுர வாக்காற், பொருவிறப்ப 

வோ தினா புகலி வந்த புணணி.பனா ரெணணிறந்த புனித வேதம் (௨௬௪) 

சுரு தியா யிரமோதி யஙக மான தொலகலைக ளெடுத்தியம்புந் தோன்ற 

லாமரைப், பறிஇயா யிரகோடி விரிகதா லென்னப் பாஞசோதி யருள்பெத்ற 

பானமை மேனமை, கரு.தியா தரவோடும வியப்புற் றேத்துக கலைமறை 

யோ கவுணியனா தமமைக கணமுன, வருதியானப்பொருளென் நிறைஞ் 

சித தாமுன் வல்லமறை கேட்டையக தரகது வாழ்க்சா£ (௨௬௫) 

மஈஇிரஙக ளானவெலா மருளிச செய்து மற்றவற்றின் வைதஇகநூற் 

சடஙகன் வரத, சதைமயக குறுமையஈ தெளிய வெலலாஞ் செழுமறை 

யோரச் கருளியவா தெருளு மாந்றான், முரசைமுதன் மகஇிரஙக செல்லாக் 
தோன்று முதலாகு முதலவனா செழு சதஞ செனபார், அ௮க்தியினுண் மகதஇிர 

மஞ் செழுதது மேயென் றஞ்செழுததின நிழுப்பதிக மருளிச செய்தா () 

ஸ்ரீ பக்சாக்ஷாப் பதிகம் - பண் - காந்தார பஜ்சமம், 
இருசசிற்றமபலம 

அஞ்சலுக தஞ்சலிலாதபோழ்.தினு, கெஞ்சகசைஈ துகினைமினாடொறும் 
வஞசகமறறடிவாழ்சதவசசகூற், நஞசவுதைப்பனவஞ்செழுசதுமே. 

கற்தமிழ்ஞான சம்பக்தனான்்மறை, கற்றவன்காழியர்மன்னனுன்னிய 
அறறமினமாலையீரை5 தமஞ்செழுச, அ.ற்றனவலலவருமபராவசே. 

,இருச௫ற்றம்பலம், 

௮ததகைமை பிள்ளையா ரருஸிச் செய்ய லர்சணர்க ளருடலைமேற் 

கொண்டு தாழ்நத,8ததமகழ் வொறப்பச் தாமுர் தெய்வச இரு, சதோணி 

யமர்ந்தாரைச சென்று சாழ்ந்து, மெய்தசவிசைப் பஇிகககள் கொண்டு 

போற்றி விரைமலாத்சாண் மனஙகொண்டு மீண்டு போர்து, பச்தருட 

னினிதமரும் பண்பு கூடப் பரமர்தாள் பணிரஈ்சேசத்திப் பயிலு நாளில், () 

Ce py. 

பந்தணை மெல்விர லாளும் பரமரும் பாய்விடை மீது 

வர் தபொன் வள்ளத் தளித்த வரம்பின்ஞா னத்தமு துண்ட 
52



௧௧௦ திருத்தோண்டர் பராணம். 

செதமிழ் ஞானசம் பந்தர் இறங்கேட்டி றைஞ்சுதற் காக 

அஈதணா பூர்தராய் சன்னி லணைந்தனர் சாவுக சசையா. (௨௬௮) 

வாச்சன் பெருவிறன் மன்னர் வர்தணைஈ் தாரெனக் கேட்டுப் 

பூக்கமழ் வாசத் தடஞ்சூழ் புகலிப் பெருந்தகை யாரும் 

ஆகூய நல்வினைப் பேறென் றன்பர் குழாத்தொடு மெய்தி 

யேற்கும் பெருவிருப் போடு மெதிர்கொள வெய்தும் பொழுதில். (௨௬௯) 

சக்சை யிடையரா வன்புக் திருமேனி தனில சைவுங 

sig மிகையாக கருத்து கைய வாரப் படையும் 

as gif கண்ணீர் மழையும் வடிவிற் பொலிதிரு நீறும் 

௮ர்தமி லாகதிரு வேடத தாசு மெதாவக தணைய (௨௭௦) 

சண்ட சவுணிய௰ச் சன்றுக கருத்திற் பரவுமெய்க காதற் 

ரொண்டர் திருவேட மேரே தோன் நிய தென்று தொழுதே 

யணடரும் போற்ற வணைந்தங கரசு மெதாவர் இறைஞ்ச 

மண்டிய வார்வம் பெருக ம,கு.ர மொழியருள் செய்தா (௨௭௧) 

பேரிசை நாவுக கரசைப் பிள்ளையார் கொணடுடன் போந்து 

போர்விடை யார்திருச் சோணிப் பொற்கோயி லுட்புகும போதில் 

ஆர்வம் பெருக வணையு மவருடன் குமபிட் டருளாற் 

சாவளர் தொணட ரைச்கொணடு திருமா ளிகையினிற் சோர்தார். (௨௭௪௨) 

அ௮ணையுஈ இதிருததொணடா தம்மோ டாண்ட வரசுக்கு மன்பால் 

இணையி நிருவமு தாக் யியல்பா லமூதுசெய் விசப் 

புணரும் பெருகன்பு கண்பும் பொககிய காசலிற் குமபிட் 

ணெருஞ்சொன் மாலைகள் சாத்தி யுடன்மகிழ் லெய்தி யுறைச்சார். (௨௪௩) 

௮ச்காள சிலகாள்கள் செல்ல வருட்டிரு நாவுக் கரசா 

மின்னார் சடையண்ண லெங்கு மேவிடங கும்பிட வேண்டிப் 

பொன்மாரபின் முஈநூல புனைநத புகலிப் பிரானிசை வோடும் 

பின்னாக வெய்த விறைஞ்சிப் பிரியாக கணபொடும போக்தார். (௨௪௫௪) 

வாகன் றணிமன்ன சேசமாறாத இருவுளத தேோரடு 

பூகசம மும்பணை சூழ்ர்த புகலியின மீணடும் புகுஈ.து 

தேேககய மாமறை வெள்ளத திருத்தோணி வீறறிருஈ சாசைத 

தூக்கின் நமிழ்மாலை பாடி. தொழுக குறைன்ற காளில. (௨௭௫) 

செந்தமிழ் மாலை விகற்பச் செய்யுட்க சானமொழி மாற்றும் 

வந்தசொற் சீர்மாலை மாற்றும் வழிமொழி யெல்லா மடக்குச் 

௪௩த வியமக மேகபாசச் தமிழிருச் குககுறள் சாத்தி 

யெஈகைக கெழுகூற்றி ௬ககை யீரடி Way. வைப்பு, (௨௭௬) 
    

(௨௭௰) கஈதமிகையாவ கருததும - இகதிரியககளால உணா ததபபடும விடய 

தள யாவுவ குறமமே எனனுவ கருகதும, கஈதம - இகதிரியம, மிகை - குறறம,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். aaa 

நாலடி. மேல்வைப்பு மேன்மை நடையின் முடுகுமி ராகஞ் 
சால்பினிற் சககர மாதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக 
மூல விலக்கயெ மாக வெல்லாப் பொருள்களு முற்ற 

ஞாலத் துயாகாழி யாரைப் பாடினார் ஞானசம் பந்தர். 

இன்னிசை பாடின வெல்லாம் யாழ்ப்பெரும் பாணனூ தாமு 

மன்னு மிசைவடி வான மசஙகசூ ளாமணி யாரும் 

பன்னிய வேழிசை பற்றிப் பாடப் பதிகங்கள் பாடிப் 

பொன்னின் நிருச்சா எமபெத்ரார் புகலியிழ் போற்றி யிருந்தார். 

௮௩௪ ணமர்ன் ற காளி லருர்தமிழ் காடெத்தி னுள்ளுந் 

திங்கட் சடையண்ண லார்தர் திருப்பதி யாவையுக கும்பிட் 

டெங்குர் தமிழ்மா லைபாடி யேத்தியிங செய்தவ னென்று 

சஙகுல,ச தாதையா சோடு தவமுனி வர்ச்கருள செய்தார் 

பெருகு விருப்புட னோக்டுப் பெற்ற குலத்தாதை யாரும் 

அருமையா லும்மைப் பயந்த வதனாற் பிரிர்துறை வாந்றேன் 

இருமைக்கு மின்ப மளிக்கும் யாகமும் யான்செய வேண்டும் 

ஒருமையா லின்னஞ் சிலகா ஞடனெய் துவனென் அுசைததார். 

ஆண்டகை யாரு மிசைந்தங் கம்பொற் நிரு ச்தோணி மேவு 

நீண்ட சடையா ரடிக்€ழ்ப் பணிவுற்று நீடருள் பெற்றே 

மீண்டு புகழ்த்தா தையார்பின் னெய்தஇிட யாழ்ப்பாண ரோடுங் 

காண்டகு காழி சொழு.து காதலி னாந்புறம் போக்தார். 

அச்திரு மூதூரி னுள்ளா ரமர்க்துடன் போதுலார் போத 

மெய்தீதவ ரந்தணர் நீங்கா விடைகொண்டு மீள்வார்கண் மீள 

முத்தின் 9விகைமேற் சொண்டு மொய்யொளித் தாம நிரைத்த 

நித்தில வெண்குடை மீது நிறைமதி போல நிழற்ற 

இன்னகந் சணிசகாளச் தாரை சிரபுரத் சாண்டசகை வந்தார் 

என்னும் தகைமை விளங்க வேற்ற தஇிருப்பெயர் சாற்ற 

முன்னெம் மருங்கு நிரச்ச முரசுடைப் பல்லிய மார்ப்ப 

மன்னும் திருச்சொண்ட சானார் வ்செ.வா கொண்டு வணக. 

சஙககா தங்க ளொலிப்பத் தழஙகுபொற் கோடு முழங்க 

மங்கல வாழ்ச்.துரை யெங்கு மல்ச மறைமுன் ஸியம்பத் 

இஙகளும் பாம்பு மணிக்தார் திருப்பதி யெஙகுமுன் சென்று 

பொஙகய காதலிற் போற்றப் புகலிச் சவுணியர் போக்தார். 

இருமறைச் சண்பைய ராஸி வெனார் இருக்கண் ணார்கோயில 

பெருவிருப் பாலணைர் தேத்திப் பிஞ்ஞகர் கோயில பிறவும் 

உருயெ வன்பா லிறைஞ்ச யுயர்.தமிழ் மாலகொண் டேத்தி 

வருபுனற் பொன்னி வடபாற் குடதிசை நோக்க வருவார் 

(௨௪௭) 

(௨௭௮) 

(௨௭௯) 

(௨௮0) 

(௨௮௧) 

(௨௮௨) 

(௨௮௩) 

(௨௮௪) 

(௨௮௫)



௫௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

போற்றிய காதல் பெருகப் புள்ளிருச் குக்திரு வேரூரர் 

நாற்றடர் தோளுடை மூன்று ஈயனப் பிசான்சாயி னண்ணி 

யேற்றவன் பெய்தவ ண௩௫ யிருவர்புள் வேர்த ரிறைஞ்சி 

யாற்றிய பூசனை சாத்தி யஞ்சொழ் பதிக மணிஆ்தார். (௨௮௬) 

நீடு திருகின்றி யூரி னிமலனார் நீள்சழ லே,த.ிக் 

கூடிய காதலிற் போற்றிக கும்பிட்டு வண்டமிழ் கூறி 

நாடுசா நீர் வணங்கி ஈம்பர் இருப்புன்கூர் ஈண்ணி 

யாடிய பாத மிறைஞ் யருந்தமிழ் பாடிய மார்தார் (௨௮௭) 

yng bor CmBuds பாஙக லானார் மசழ்கோ யிலான 

எங்கணுஞ் சென்று பணிர்தே யேச்தி யிமவான் மடர்ை 

பங்க ருறைபழ மண்ணிப் படிக்சரைக் கோயில் வணங்இத் 

தீங்கு சமிழ்மாலை சாத்தித் இருச்குறுக் கைப்பதி சராச்தார். (௨௮௮) 

இருச்குறுக் கைப்பதி மன்னிச் இருவீரட் டானத் தமர்ந்த 

பொருபபுவில லாளரசை யேத்இப் போர்சன்னி மூர்சென்௮ போற்றிப் 

பருககை வரையுரித் சார்சம் பர்தண நல்லூர் பணிந்து 

விருப்புடன் பாட லிசை சதார் வேதச் தமிழால் விரித்தார். (௨௮௧) 

அப்பதி போற்றி யகல்லா ரானார் திருமணஞ் சேரி 

செப்பருஞ் சோசசொண்ட சோடுஞ் சென்று கொழுஇிசை பாடி 

யெப்பொரு ஞதரு மீச ரெதாகொள்பா டிப்பதி யெய்தி 

யொப்பில் பஇிகஙகள் பாடி யோங்குவேள் விககுடி. யுத்ரார். (௨௯௦) 

செழுச்திரு வேள்விக குடியிற் றிகழ்மண வாளகற் கோலம் 

பொழிந்த புனன்பொன்னி மேவும் புனிதச் துருத்தி யிரவிற் 

றழும்பிய தன்மையுக கூடத் சண்டமிழ் மாலையிர் பாடிக 

கொழுக் துவெண டிஙக எணிஈதா£ கோடி காவிற்சென் றடைந்தா£.(௨௬௧) 

இிருக்கோடி சாவி லமர்ர்ச தேவர் சகொமணி தன்னை 

யெருச்சோ டி.தழியம பாம்பு மிசைர் சணிர சானைவெள் ளேனப் 

பருக்கோடு பூண்ட பிரானைப் பணிஈஅசொன் மாலைகள் பாடிக 

கருககோடி நீப்பார்கள் சேருங சஞ்சலூர் கைதொழச சென்றார். (௨௬௨) 

சஞ்சனூ சாண்டதங் சோவைச் சண்ணுற் றிறைஞ்சமுன் போது 

மஞ்சணி மாமதில் சூழு மாந்துறை வர். துவ ணஙகி 

யஞ்சொற் தமிழ்மாலை சாதி யங்ககன றன்பாமுன் Cas 

செஞ்சடை வேதியர் மன்னும் இருமகக லக்குடி சோர்தார் (௨௯௩) 

வலெஙகண் விடைமேல வருவார் வியலூ ரடிகளைப் போற்றி 

தய வின்னிசை கூடும் தமிழ்ப்பது கத்தொடை சாதி 

யககண மர்வார்தம் முன்னே யருள்வே டஙசாட்டத சொழுது 

செ௩கண்மா லுக்கரி யார்தம் திருந்ததே வன்குடி சேர்க்தா. (௨௬௪)
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திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௧௩ 

திரு துதே வன்குடி மன்னுஞ் சவபெரு மான்கோயி லெய்திப் 

பொருக்திய காதலிற் புக்குப் போற்றிவ ணங்டுப் புரிவார் 

மருர்தொடு மகதிர மாக மற்றுமி வர்வேட மாமென் 

ஐருக்சமிழ் மாலைபு னைக்தா ரளவில்ஞா னத்தமு துண்டார். (௨௧௬௫) 

மொய்திகழ் சோலையம் மூதூர் முன்னகன் றக்கெறி செல்வார் 

செய்சரு சாலிக ரும்பு தெங்குபைம் பூகத்தி டைபோய் 

மைதிகழ் கண்டர்தங் சோயின் மருககுள்ள வெல்லாம் வண௩௫ 
யெய்தினா ஞான சம்பந்த நின்னம்ப ரீசர் தங் சோயில், (௨௬௪௬) 

இன்னம்பர் மன்னும்பி ரானை யிறைஞ்சியி டைமடச் கான 

பன்னுக்த மிழ்த்சொடை. மாலைப் பாடல்பு னைந்து பரவிப் 

பொன்னங் கழலிணை போற்றிப் புறம்போச் தணைந்து புகுந்தார் 

மன்னுந் தடஙகரைப் பொன்னி வடகுரங் சாடு துறையில் (௨௯௬௭) 

வடகு£ங காடு துறையில் வாலியா தாம்வழி பட்ட 

அடைவுச் இருப்பதி கத்தி லறியச் இறப்பித் தருளிப் 

புடைகொண் டிறைஞ்சினர் போக்கு புறத்துள்ள சானஙகள் போற்றிப் 
படைசொண்ட மூவிலை வேலார் பழனச் திருப்பதி சார்க்தார் (௨௬௮) 

பழனச்து மேவிய முக்கட் பரமேட்டி யாாபயில் கோயில் 

உழைபுச் றைஞ்சரின் றேத்தி புருயெ சிர்ைய சாகி 

விழைசொற் பதிகம் விளம்பி விருப்புடன் மேவி யகல்வார் 

அழனக்ச பங்கய வாவி யையா௮ சென்றடை இன்ருர் (௨௧௬௧) 

Ca a. 

மாடகிரசை மணிவீ தித் இருலையாற் றினில்வாழும் மல்கு சொண்டர் 

நாடுய்யப் புகலிவரு ஞானபோ ஸஊகர்வர் த ஈண்ணி னாசென் 

ரூடலொடு பாடலரு வணிமூதூ சடையவலங் சாசஞ் செய்து 

நீடுமனச் களிப்பினொடு மெதிர்கொள்ள கித்திலயானச் த நீங்க. (௩௦௦) 

வந்தணைந்து இரு ச்சொண்டர் மருங்குவர மானேக்த கையர் தம்பால் 

நந்திதிரு வருள்பெற்ற ஈன்னசசை முன்னிறைஞ்ச ஈண்ணும் போதில் 

Bi gue னிலைகலஙகு மிடத்தஞ்ச லென்பார்த மையா றென்று 

புந்திநிறை செந்தமிழின் சந்தவிசை போற்றிசைத்தார் புசலி வேர்தர். () 

மணிவீதி யிடஙசடக்து மாலயனுச் கரியபிரான் மன்னுங் கேரயில் 

௮ணிநரீடு சோபுரச்சை யணைந்திறைஞ்ச யுள்ளெய்தி யளவில் சாத 

றணியாத கரு,ச்தினொடுஈ சம்பெருமான் கோயில்வலங கொண்டு தாழ்க்.து 

பணிசூடு மவர்முன்பு பணிந்துவீழ்ச் தெழுந்தன் பாற் us gay) ear Cap it (௩௦௨) 

கோடல்கோக கங்குளிர்கூ விளமென்னுக் திருப்ப இகச் குலவு மாலை 
கீடுபெருர் திருச்கூ.சது நிறைர்ததிரு வுள்ளத்து கிலேமை தோன்ற



௮௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆடுமா றதுவல்லா னையாற்ழெம் மையனே யென்று நின்று 
பாடினா சாடினார் பண்பினொடும்'பண்பொழிகீர் பரந்து பாய, (௩௦௩) 

திநவையாறு - பண் - டுந்தளம். 

இரு.ச்சிற்றம்பலம் 

கோடல்கோங்கஙகுளிர்கூ.விளமாலைகுலாயசீர் 
ஓடுஙககஙககையொளிவெணபிறைகூடுமொருவனார் 
பாடல்வீணைமு ழவஙகுழன் மொர்தைபண்ணாகவே 
யாடுமாறுவல்லானுமையாறதுடையையனே. 

பலிதிரிர் துழலபண்டஙகன் மேயவையாற்றினைச 
சலிகடிந்சகையான்கடற்காழியார்சாவலன் 
ஒலிகொளசம்பர்தனொணடமிழ்ப த் தும்வல்லார்கள்போய 
மலிகொளவிணணிடைமன்னியசாபெறுவார்களே. 

இருச்சித்றமபலம். 

பலமுறையும் பணிக்தெழுந்து புறம்போகது பரவுதிருத் தொண்ட ரோடு ் 

ிலவுிருப் பதியசன்க ணிகமுகா ணிகரிலா கெடுநீர்ச் சங்கை 

பலையுமதி முடியார்சம் பெரும்புலியா முதலான வணைந்து போற்றிச 

தலஅ.தமிழ்த் கொடைபுனைந்து மீண்டணைநது பெருகார்வஙக கர நாளில 

தடதிசைமேற் போவதற்குக் குமபிட்டக கருள்பெற்றுக குறிப்பி னோடும் 

படருகெறி 2மலணைவா பசமாதகிரு கெய்தசானப் பதியி எண்ணி 

அடையுமன முறவணங௩ூ யருந்தமிழ்மா லைகள்பாடி. யஙகு நின்றும 

படைவளர்மென் கருமபினொடு பூகமிடை மழபாடி, போற்றச் சென்மூா. () 

2சங்சைமான் மறியார்தஈ இருமழபா டிப்புறசதுச சே.ச செல்லா 

ஙகையா ரழலெனனுஈ இருப்பதிக மெடுத்தருளி யணைந்த போழ்தின் 

ம௩கைவாழ் பாகசதாா மழபாடி தலையினால வணங்கு வார்கள i 

சிபாஙகுமா தவமுடையா ரெனசசொழுது போற்றிசைச்சே கோயிலபுகசா 

  

திநமடபாடி - பண் - கவுசிகம். 
இருச௫த்றம்பலம் 

அஙகையாரழலன்னழகார்சடைக 
கங்கையான்சடவுள்ளிடமேவிய 
மங்கையானுறையும்மழபாடியைத் 
சீங்கையாற்றொழுவார்தகவாளசே 

மர். சமுர் துபொழின்மழபாடியுள் 
Then SFE SHON Fb SE MUTT 

கந்தமராகடற்காழியுள்ஞானசம 
பந்தன் மாலைவல்லார்ககிலலைபாவமே 

இருச்சிற்றம்பலம் 
ரகளை லவ



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௧௫ 
' 

ம் aw beds ர் ay ‘head ays at 

மழபாடி. வயிரமணித் தூணமர்ந்து ம௫ழ்கோயில் வலங்கொண் டெய் 

இச், செழுவாச மலர்க்கமலச் சேவடிக்£ழ்ச் சென்றுதாழ்ச் தெழுர்அ நின்று, 

தொழுதாடிப் பாடிஈறுஞ் சொன்மாலைச் தொடையணிந்று து.தித௮ப் 

போச்சே, யொழியாத கேசமூட னுடையவசைச் கும்பிட்டங குறைக்தார் 

சின்னாள். (௩௦௪) 

அசன்மருஙகு கடக்தருளாற் றிருக்காலூர் பணிர்தேத்தி யான்ற சைவ [ப் 

மூசன்மறையோ சன்பிலா லந்துறையின் முன்னவனை,5 தொழுது போற்றி 

பதநிறைசெர் தமிழ்பாடிச சடைமுடியார் பயில்பதியும் பணிந்து பாடி. 

மதகரட வரையுரிததார் வடகரைமாசர் துறையணைந்தார் மணிழான் மார்பர் () 

சென்று திரு மாக். துறையிற் நிகழ்க் துறையு இருஈதிவாழ் சென்னி யாத 

முூனறிலபணிஈ சணிஙநெடுமா ளிகைவலஞ்செய துள்புக்கு முன்பு தாழ்ந்து 

அனுக தப் பரிதிமதி மருததுகக டொழுதவழி பாடு செய்ய 

நின றநிலை சறப்பித,து நிறைசமிழின் சொனமாலை நிகழப் பாடி. (௨௦௯) 

அஙசணகன் நம்மருஙடு லங்கணர் சம் பதிபிறவு மணேது போற்றிச் 

செங்கமலப் பொதியவிழச் சேல்பாயும் வயன்மதுவாற் சேறு மாறாப் [தர் 

பொங்கொலிகீா மழகாட்டுப் பொன்னிவட கரைமிசைப்போய்ப் புகலிவேக 

நஙசளபிரான் நிருப்பாச்சி லாச்சிரா மம்பணிய ஈகணணும் போதில், (௩௧0) 

அகஈகரிற் கொல்லிமழ வன்பய£ச வரும்பெறலா ரமுக மென்சொற் 

கன்னியிள மடப்பிணையாங காமருகோ மளககொழுஈதின் கதிர்செய் மேனி 

மன்னுபெரும பிணியாகு மூயலகன்வா தணைவுறமெய் வருசத மெய்த் 

தன்னுடைய பெருஞ்சுற்றம புலம்பெய்தத் சானுமனஈ தளாவு கொள்வான் : 

மற்றுவே றளொருபரிசாற் றவிராமை மறிவளருங கையா பாதம் 

பற்றியே வருஙகுலததுப் பான்மையினா னாதலினாற் பரிவு தீரப் (me 

பொற்றொடியைக் கொடுவகது பேரககோலச சேவகராய்ப பு.ஙசண் மூன் 

செறறவாதங கோயிலினுட் கொடுப்குஈது திருமுனபே யிட்டு வைதசான். 

௮வ்வளவி லாளுடைய பிள்ளையா ரெழுஈதருளி யணுக வெய்தச 

செவ்வியமெய்ஞ் ஞானமுணர் இருஞான சமபஈதன வதா னென்றே 

யெவ்வுலகுஈ துயாரீயகப் பணிமாறுஈ தனிகசாளத தெழுஈத வோசை 

வெவ்வுயிர்ககு மவன்கேளா மெலலியலை விட்டெதிரோ விசை செலவான் 

மாககர மலஙகரிமின் மகரதோ சணகாட்டு மணீநீர் வாசச் 

தூகறும்பூ சணகும்பஞ் சோதிமணி விளக௫னொடு தூப மேந்தும் 

ஏனையணி பிறவுமெலா மெழிலபேருக வியற்றுமென வேவித தானும் 

வானவர்கா யகர்மகனார் வருமுனபு தொழுதணைகதான் மழவர் கோமான். () 

பிள்ளையா மெழுக்தருளப் பெற்றேனென் ரானர்சம் பெருகு காதல் 

வெள்ளநீர் சண்பொழியத திருமுததின் சிவிகையின்முன வீழ்ந்த போத



4௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வள்ளலா ரெழுகவென மலர்வித்த இருவாச்சான் மலர்ச்கை சென்னி 

கொள்ளமகழ்ாஈ துடன்சென்று குலப்பதியின் மணிவீதி கொணடு புககான் 

மஙகலதூ ரியமுழஙகு மணிவீதி சடர்துமதிச் சடையா கோயிற் 

பொககுசுடர்ச் கோபுரத்துக் சணிக்சாகப் புனைமுத்தின் சிவிகை நின்றும் 

௮ஙசணிழிஈ தருளுமுறை யிழிந்தருளி யணிவாயில் பணிந்து புககுச் 

தஙகள்பிரான் கோயில்வலங் கொணடுதிரு முன்வணங௩கச் சாருக காலை () 

கன்னியிளங் கொடியுணர்வு கழிர் துநிலன் சோக த சனைக் கணடு நோக்இ 

யென்னிதுவென் றருள்செயய மழவன௫னெ திரிறைஞூயடியேன் பெற்ற 

பொன்னிவளைமுயலகனாம பொருவிலருமபிணிடுபாருஈசப புனிசாகோயின் 

மூன்னணையச கொணாவிததசேனிதபுகு5சபடியெனழமுமொழிமதுநின்றான். 

ேவேறு, 

yar தாரவன் சொன்ன மாற்ற மருளொடுங.கேட்டஈ கிலையி னின்றே 

பணிவளர் செஞ்சடைப் பாசசினமேய பரம்பொரு amen ரைப்ப ணிந்து 

மணிவளா கணடசோ மஙகையைலாட மயலசெய்வ சோவிவா மாணபதசென 

தணிவில பிணிதவிரக குமபஇகத சணடமிழ் பாடினா சணபை நாதா. [று 

பன்னு தமிழ்மறை யாமபதிகம் பாடித தஇிருககடை காப்புச் சாததி 

மன்னுங் சவுணியா போறறிரிறசண மழவன பயகச மழலை மென்சொற் 

கன்னி யுறுபிணி விட்டு tases கதுமெனப் பாரமிசை நின்ற மழுக்அ[தாள்: 

பொன்னின் கொடியென வொலக வநது பொருவலித சாசை புடையணைக் 

வன்பிணி நீஙகு மகளைக் சண்ட மழவன பெருகு மகழ்சசி பொஙகத் 

தன்றனிப் பாலைய தானுங கூடச சண்பையா காவலா Fran aw ip 

கின்ற வருமறைப் பிள்ளை யாரு நீரணி வேணி நிமலா பாதம 

ஒன் றிய ரதை யுடன்ப ணிநதா ரும்பா பிரான்றிருச சொணட சாதா. 

நீடு இருவாச சராம மன்னு நேரிழை பாகத்தர் தாள்வ ணஈ$க் 
கூடு மருளுட னங்க மர்ஈது கும்பிடுங கொள்கைமேற கொண்டு போநர்தே 

யாடன் மஇழ்க்தார பதிபிறவு மணேோது பணிஈதடி போற்றி யேஇச் 

டசடர்கள் வாமுர் இருப்பைஞ்ஞீலிச சிவபெருமானை யிறைஞ்சச சென்றார், 

பண்பயில் வண்டினம் பாடுஞ் சோலைப் பைஞ்ஞீலி வாணா கழல்ப ணிந்து 

மண்பா வுந்தமிழ் மாலை பாடி வைக வணங்கி மகிழ்கது போந்து 

இண்பெருச் தெய்வச் சயிலை யில்வாழ் Rae ப. இபல சென் றிறைஞ்சிச் 

சண்பை வளந்தரு நாடர் வது தடக்தரு வீஙகோய் மலையைச் சார்ஈசார்.() 

Orns குறவரைத சேவர்போற்று£ இகழ்திரு வீங்கோய் மலையின் 
மேவுங, கங்கைச் சடையார் கழல்பணிஈது கலாத விசைப்ப இசம்பு னைந்து; 

பொஙகர்ப் பொழில்குழ் மலையுமற்றும் புறச்துள்ள தானஙக ளெல்லாம் 

போர்றிக், கொகூற் குடபுலஞ் சென்ற ணைர்தார் கோதின் மெட்ஞ்ஞானக் 
தொழுத னையார். (௩௨௩)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். தத 

வேறு, 

அண்டர்பிரா னாலயங்க எம்மருங்குள் எனபணிந்து 

செண்டிரசைநீர்த் சடம்பொன்னித தென்சசையாக சகொங்கனிடை 

வண்டலையும் புனம்சடையார் மூழ்விடங்சக டொழுதணைகதார் 

கொண்டல்பணி மகெடும்புசிசைக் கொடிமாடச செக்குன் மூர். (௩௨௪) 

௮ச்ககரில் வாழ்வாரு மடியவரு மனம௫ழ்க்து 

பன்னெடுந்தோ ரணமுதலாப் பயிலணிகள் பலவமைத்து 

மேன்னுறவர் சதெதிர்சொண்டு பணிந்தேச்தி மொய்கரஙகள் 

சென்னியறச் கொண்டணைந்தார் சனவிடையார் செழுஙசோயில். (௩௨௫) 

தம்பெருமான் கோயிலினு ளெழுகதருளிச் ,தமிழ்விரகர் 
நம்பரவர் திருமுன்பு தாழ்ஈதெழுர்து ஈலஞ்சிறகச 
இம்பருமும் பருமேத்த வின்னிசைவண டமிழ்பாடிக் 

கும்பிடுமா ச.ரவுடனக் கோசகரி லினிதமர்ஈதா£ (௩௨௬) 

௮ப்பாலைக் குடபுலத்தி லாறணிந்தா ரமர்கோயில் 

எப்பாலுஞ் சென்றேததித் திருகணா வினையிறைஞ்9ப் 

பைப்பாகதள் புன5 வரைப் பசவிப்பண் டமாகின் ற 

வைப்பான செஙகுன் நூர் வ சணைந்து வைகனா. (௩௨௭) 

ஆங்குடைய பிள்ளையா சமர் துறையு காளின்சட் 
டூஙகு துளஸி முகிற்குலககள் ௪ரஈதுபெய லொழிகாலை 

வீஙகொலிநீர் வைப்பெலலாம் லெயிலபெறா விருப்புவரப் 

பாககர்வசை யுஙகுளிரும் பனிப்பருவ மெய்்தியசால. (௩௨௮) 

௮ளிக்குலங்கள சுளிஈதகல வரவிஈச முசம்புலரப் 

பளிக்குமணி மரக,தவல் லியிற்கோசச பான்மையெனத 

அளித்தலைமெல் வறுகுபனி தொடுத்தசையச் சூழ்பனியாற் 
குளிர்க்குடைகது வெண்படா.ம் போர்ச்தனைய குன்றுகளும், (௩௨௯) 

மொய்பனிகூர் குளிர்வாடை முழுதுலவும் பொழுசேயாய்ச் 
கொய்தளிர்மென் சோலைகளுக குலை5சசையச குளிர்ச்சொதுங்ெ 
வெய்யவனும் கரகிமிர்கச மாட்டான்போல் விசம்பினிடை 

யைதுவெயில் விரிப்பதுவு மட௩ககுவது மாகுமால, (௩௩௦) 

நீடியவப் பதிகளெலா நிசைமாடச் துறையடொறும் 

பேடையுடன் பவளச்காற் புறவொடுஙகப் பித். இிகையிந் 

ரோடலர்மென் குழன் மடவார் தணைக்கலச வெம்முலையுள் 

ஆடவர்தம் பணை ததோளு மணிமார்பு மடங்குவன. (௩௩௧) ' 
  

  

(௧௨௯) அளி குலஐகள் சுளிச்து - வண்டின கூட்டககள வெறுத்து, அரவிக் 

தீம- தாமரை, (௧௧௰) ஐதுவெயில - சிறிது ரெணககளை, (௬௬௧) பிததிசை - Ay 
சண்பசம, 
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௮௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

। அரிசனமுங் குங்குமமு மசைத்தமைப்பா ரயலெல்லாம் 

பரியவூற் Gea pers. புகைப்பார்கள் பாங்கெல்லாம் 

எரியுமிழ்பேழ் வாய் த்தோணி யிரும்பீர்ப்பா ரிடையெல்லாம் 

விரிமலாமென் புறவணிந்த மீப்புலத்.து வைப்பெல்லாம். 

௮க்காளிற் கொடிமாடச் செங்குன் நூ ரமர்ந்திருக்ச 

மெய்ஞ்ஞானப் பிள்ளையா ௬டன்மேவும் பரிசனங்கள் 

பன்னாளு ம£காட்டிற் பயின்றதனாற் பனிச்தகுளிர் 

முன்னான பிணிவந்து மூள்வதுபோன் முடுகுசலும். 

௮ர்நிலைமை யாளுடைய பிள்ளையார்ச் சவர்சளெலா 

முன்னறிவித் திறைஞ்சு தறு முதல்வனா ரருடொழுசே 
இக்நிலத்தி னியல்பெனினு ஈமச்கெய்தப் பெறாவென்று 

சென்னிமதி யணிர்சாசைச் திருப்பதிகம் பாவோர். 

ேவறு, 

அவ்வினைக் இவ்வினை யென்றெடுச் சைய சமூதுசெய்த 
வெவ்விட முன்றடுச செம்மிடர் நீச்ச வெறறியினால் 

எவ்விடத் தும்மடி யாரிடர் சாப்பத 5 0mm Ly @) peor 

செய்வினை தீண்டா திருநீல கண்ட மெனச்செப்பினார். 

திநநீலகண்டம் - பண் - வியாழுத்தறித்சி, 
இருசஏற்றம்பலம் 

அவ்வினைக்கிவ்வினையாமென்றுசொல்லுமஃதறிவீர் 
உய்வினைகாடாதிருப்பதுமுஈ சமக்கூனமன்றே 
கை வினைசெய்செம்பிரானகழல்போற்று துமாமடியேஞ் 
செய்வினைவர்தெமைச்தீண்டப்பெரு திருநீலகண்டம். 

பிறக் தபிறவியிற்பேணியெஞ்செல்வுன்கழலடைவா 
னிஈஈதபிறவியுண்டாசயிமையவர்கோன டிச்கட் 
டி ஈமபமிலஞான சம்பரதன் செ சமிழ்ப ததுமவல்லார் 
நிறை தவுலகனிலவானவர்சோனொடுககூடுவசே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஆய குறிப்பினி லாணை நிகழ வருளிசசெய்து 

தூய பதிகச் திருச்கடைச் காப்புச் தொடுததணிய 

மேயவப் பொற்பதி வாழ்பவர்ச் சேயன்றி மேவுமச்காட் 

டீய பணிப்பிணி யக்கா டடங்கவுந் தீர்க்சதன்ேே. 

(௩௩௨) 

(௩௩௩) 

(௩௩௪) 

(௩௩௫) 

(௩௩௬) 

(௬௬௨) அரிசனம - மஞ்சள், தோணி இருமபு - இருமபினால் தோணிவடிவாக 
இமைதது, தீ நிறைக்சபபடடுககுளிரின நிமிததம் ௮ருகே இழுத.துகொளவது. மீபு 

லத. துவைபபு - உயரவாகிய இடம, (௩௬௩) குளி மூனனானபிணி - குளிமுனனே 

தீண்டு பினனே சுரககானுகோய்--ஈளி£சுரம,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௧௯ 

அப்பதி யின்ச ணமர்ர்து சலராளி லங்கசன்று 

அப்புறழ் வேணியர் சானம் பலவுர் தொழுதருளி 

மூப்புரி நூலுடன் ரோலணி மார்பர் முனிவசொடுஞ் 

செப்பருஞ் £ர்.த்இிருப் பாண்டிக் கொடுமுடி. சென் றணைர்சார். (௩௩௭) 

பருவ மருப்பொன்னிப் பாண்டிக் கொடுமுடி. யார்தம்பாத 

மருவி வணங்) வளத்தமிழ் மாலை மகழ்ந்துசாத்தி 

விரிசுடர் மாளிகை வெஞ்சமாகச் கூடல் விடையவர்தம் 

பொருவிரு னம்பல போற்றிக் குணதிசைப் போதுகன்ரர். (௩௩௮) 

செல்வச் கருவூர் திருவா னிலைச்சோயில் சென் நிறைஞ்ச 

நல்லிசை வண்டமிழ்ச் சொற்றொடை பாடியர் சாடசன்று 

மல்யெ மாணிச்ச வெற்பு முதலா வணங்வெந்து 

பல்கு இரைப்பொன்னித் தென்கரைத தானம் பலபணிவார். (௩௬௯) | 

பன்னெடுங் குன்றும் படர்நெடுங் கானும் பலபதியும் 

௮ச்கிலைச் சானங்க ளாயின வெல்லா மமர்ர்திறைஞ்சி 

மன்னு புகலியில் வைஇிச௪ வாய்மை மறையவனார் 

பொன்னியல் வேணிப் புனிதர் பராய்ச் துறை மட்புகுக்தார். (௩௪௦) 

நீடும் பராய்த்துறை நெற்றிச் தணிச்கண்ணர் கோயினண் ante 

கூடும் கரு. த்தொடு கும்பிடடுச் கோத றமிழ்ச்சொன் மாலை 

பாடுக கவுணியா கண்பனி மாரி பசச்திழியச 

Gen srs05 தஞ்சலி கோலித் தொழுதுகின்றார் (௩௪௧) 

தொழுது புறம்பணைர*் தங்குகின் றேடுச் சரர்பணிவுற் 
மெழுதிரு வால் துறைதிருச் செந்துறை யேமுதலா 
வழுவில்பல கோயில்கள் சென்று வணங்கி ம௫ூழ்ர்தணைவார் 

செழுமலர்ச் சோலைச் திருச்சற் குடிமலை சேரவர்தார் (௩௪௨) 

C@ gp. 

கற்குடி, மாமலை மேலெழுக்த சனசச் கொழுக்தினைச் சால்வளையப் 
பொற்றிரண் மேருச் சிலைவளைச்ச போர்விடை யாளியைப் போற்றிசைத்து 
நற்றமிழ் மாலை புனைக்தருளி ஞானசம் பச்தர் புலங்களைநதுஞ் 

செற்றவர் மூக்€ச் சரம்பணிர்து இிருசொப் பள்ளிச் சலம்பணைர்தார்.(௩ ௪௩) 

செம்மணி லாரி யருவி தூங்குஞ் சிராப்பள்ளி மேய செழுஞ்சுடரைச் 
கைம்மலை மீருரி போர்வை சாத்து சண்ணுத லாரைச் கழல்பணிர்ு 

மெய்ம்ம௫ழ் வெய்தி யுளங்குளிர விளங்க சொற்றமிழ் மாலைவேய்க் து 
மைம்மலர் கண்டர் ச மானைச்காவை வணங்கும் விருப்பொடு வர்,சணைர்தார்.() 

(௩௧௮) பரு௨மரு பொனனி-காலஈதவருது ஜெளளமவரும காவேரிகதி, (௧௧௯) 

மாணிகக வெற்பு - இரத்தினகிரி.



82.0 திருத்தோண்டர் புராணம். 

விண்ணவர் போற்றிசெய் யானைச்சாவில் வெண்ணாவல் மேவிய மெய்ப் 

பொருளை, ஈண்ணி யிறைஞ்ூமுன் வீழ்ச்செழுர்து சார்சோட்டு நாசம் பணிச் 

ததுவும், ௮ண்ணல்கோச் செங்கணச சன்செய்ச வடிமையுமஞ் சொத்றரொ 

டை யில்வைச்துப், பண்ணுழமு செர்சமிழ் மாலைபாடிப் பரவிகின் ஜறேத்தினர் 

பான் மையினால், (௩௪௫) 

நாரண னான்முகன் காணாவுண்மை வெண்ணாவ னன்மை மயேந்திரமுஞ் 

£ரணி நீடு திருக்கயிலை செல்வச் இருவாரூர் மேய பண்பும் 

ஆரணச் துட்பொரு ளாயினாசை யானைச்சா வின்சட் புசழ்ஈ பாடி. 

யேசணி யும்பொழில் சூழ்க்சசண்பை யேர்தலா ரெல்லைபி லின்பமுற்ரர்.() 

கைதொழு தேச்இப் புரத்தணைந்து காமர் பதியதன் Aven or 

வைடூ வணங௩௫ மஇூழ்ந்தணையார் மன்னுர் தவத துறை வானவர்தா [போக 

ளெய்தியிறைஞ்ச யெழுக்துகின்றே யின்றமிழ் மாலசொண் டேச்திப் 

வைதிக மாமணியம்மருஙகு மம்ஐள்ள சானம் வழுதஇச்செல்லார். (௩௪௪) 

ஏறுயாச் தார்திருப் பாற்றுசைய மெறும்பியூர் மாமலை யேமுதலா 
வேறு பதிகள் பலவும் போற்றி விரவுர் இிருச்சொண்டர் வரதுகசூழ 

ஈறில் புகழ்ச்சண்பை யாளியார்சா மெண்டிசை யோருர் தொழுதிறைஞ்ச 

நீறணி செம்பவ எப்பொருப்பி னெடுஙகள மானகா ரென்று சேோச்தார். () 

கநெடுககளச் தாதியை யன்பானின்பால் கெஞாஞ் செலாவசைகேர்விலச 

கும், இடும்பைச டீர்ச்தருள் செய்வா யென்னு மின்னிசை மாலைகொண் 

டேததியே௫, யடும்பணி செஞ்சடை யராபதஇிக எணைந்து பணிந்து நிய 

மமயபோற்றிக, கடுஙகை வரையுரித் தார்ம௫ஏழ்*த காட்டுப்பள் ஸிப்பதி 

கைதொழுவார் (௩௪௯) 

சென்று தஇி.கழ்திருக் சாட்டுப்பள்ளிச் செஞ்சடை. ஈம்பர் சங் சோயிலெய்்தி 

முன்றில் வலங்கொண டி றைஞ வீழ்$து மொய்கழற் சேவடி கைதொழுவார் 

கன்றணை யாவின் கரு சதவாய்ப்பச் கணணுத லாசைமுன் போற்றிசெய்ு 

wer penile ரூடன் மன ததுள்வைப்பார்வாருமன் னும்முலை பாடிலாழ்ர்தார் 

அஙகப் பதிகின் றெழுந்தருளி யணிதிரு வாலம் பொழில்வணக௩ூப் 

பொங்கு புனற்பொன்னிப் பூர்துருத்இிப் பொய்.பிலி யாரைப் பணிர் தபோ 

ந்தி, யெங்கு கிசழ்.திரு,ச் சொண்டர்குழா மெதிர்சொள்ள வெப்பதி ysQ gr 
மு.து, செங்கயல் பாய்லய 2லாடைகூழ்ச்த இருச்சண்டி யூர்தொழச் சென்ற 
ணைர்சார் (௩இ௧) 

கண்டியூர் வீரட்டர் சோயிலெய்திச் சலந்தடி யாருடன் சாசல்பொங்கச் 

கொண்ட விருப்புடன் ரூழ்ர்திறைஞ்சச் குலவு ம௫ழ்ச்சியின் கொள்கையினாற் 

ரொணடர் குழாததினை கோக்டநின்று தொடுச்ச விசைத்சமிழ் மாலை சன்னி 
லண்டா பிரான்ற னருளின்வண்ண மடி.யார் பெருமையிற் கேட்டருளி. () 

mer ent 
  

(௬௪௫) நாறகோடடு araw - நானகு கொமபுகளையடைய யானை,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௨௧ 
வினவி யெடுத்த திருப்பதிச மேவு இருச்சடைச் காப்புத்தன்னில் 

அனைய கினைவரி யோன்செயலை யடியாசைச் சேட்டு ம௫ூழ்ர் தன்மை 

புனைவுறு பாடலித் போற்றிசெய்து போந்து புகலிச் கவுணியஞனார் [டைவார். 

அனைபுனற் பொன்னிச் இரைவலங்கொள் சோற்றுத்துறைதொழச் சென்ற 

சவறு, 

௮ப்பர்சோத் றுத்தறை சென்றடை வோமென் 
றொப்பில் வண்டமிழ் மாலை யொருமையாற் 
செப்பி யேசென்று சேர்ச்தனர் சேர்விலார் 

முப்புரஞ் செற்ற முன்னவர் சோயின் முன் (௩௫௪) 

தொல்லை நீடிருச் சோற்றுத் துறையுறை 

செல்வர் கோயில் வலங்கொண்டு சேவர்கள் 

அல்ல தீர்ச்சளஞ் சுண்ட பிரானடி i 

யெல்லை யில்லன்பு கூர விறைஞ்சினார் (௩௫௫ 

இறைஞ்சியேசத்தி யெழுர்.துகின் நின்னிசை 

நிறைக்த செக்தமிழ் பாடி, நிலாவியங் 

குறைந்து வந்தடி. யாருட னெய்தஇினார் 

சிறந்த சீர்.த்திரு வேதி குடி.யிணில், (௩௫௯) 

வேச வேதியர் வேதி குடியினில் 

காதர் கோயி லணைந்து சலந்திகழ் 

டாத பங்கயம் போற்றிப் பணிர்தெழுச் 

தோதிஞார்தமிழ் வேசத்தி னோககசை. (௩௨௫௭) 

எழுது மாமறை யாம்பதி சச்திசை 

முழுதும் பாடி மு.தல்வரப் போந்றிமுன் 

Grape Curt gat Osi Bent Certegy 

பழுதில் Br திரு வெண்ணிப் ப.இயினில், (௩௫௮) 

வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை 

ஈண்ணி நாடிய காதலி னாண்மதஇிச் 

சண்ணி யார்தங் கழலிணை போற்றியே 

பண்ணி னீடும் பதிகமும் பாடினார் (Aa) 

பாடி. நின்று பரவிப் பணிர்துபோய் 

ஆடு மங்சணர் கோயிலங் குள்ளன 

மாடு சென்று வணங்கி ம௫ழ்ர்தனர் 
நீடி சண்பை நிழஜைபுகழ் வேதியர் (௩௬௦)



82.2. திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேவு. 

மொய்தருஞ் சோலைசூழ முள௱முள எடவமைபாய 

மெய்தரும் பரிவிலான் வேள்வியைப் பாழ்படச் 

Osu gem sore சச்சாப் பள்ளிமுன் 
பெய்தவச் தருளினா ரியலிசைத தலைவனார். (௩௬௪) 

சக்சரப் பள்ளியார் சக்தனிச் சோயிலுட் 

yess இபினுடன் புனைமலர்த் தாள்பணிந் 

தச்சரைப் பரமாபா லன்புறும் பரிவுகூர் 

மிச்சசொற் றமிழினால் வேசமும் பாடினார். (௩௬௨) 

தீலைவர்.தஞ் சக்கரப் பள்ளிதன் னிடையசன் 

திலைபுனழ் பணைகளி னருகுபோ யருமறைப் 

புலனுறுஞ் சிர்தையார் புள்ளமங் கைப்பதி 

குலவுமா லந் துறைச் கோயிலைச் குறுகஞார். (௩௬௩) 

மன்னுமக் கோயில்சேர் மான்மறிச் கையர்தம் 

பொன்னடி ச் சலமுறப் புரிவொடுர் தொழுதெழுச் 

தின்னிசைத சமிழ்புனைர் திறைவர்சே லூருடன . 

பன்னுபா லைத் துறைப் பதிபணிர் Ose eye. (௩௬௪) 

காவின்மேன் முகிலெழங சமழ்ஈறும் புறவு?பாய் 

வாவிநீ டலவனவாழ் பெடையுடன் மலர்நறும் 

பூவின்மேல் விழைவுறும் புகலியார் தலைவனார் 

சேவின்மே லண்ணலார் திருஈலூர் ஈண்ணினார், (௩௬௫) 

மன் றலங் கழனிசூழ் திருஈலூர் மறைவலோர் 

துன்றுமங கலவினைச் தழனியா லெதிர்சொளப் 

பொன்றயங் சொளிமணிச் சிவிகையிற் பொலிவுறச 
சென் றணைர் தருளினார் சரபுரச் செம்மலார். (௩௬௬) 

நித்திலச் சவிகைமே னின் நிழிச் தருளியே 

மொய்தசவச் சணர்குழா முன்செலப் பின்செலும் 
பத்தரும் பரிசனங் களுமுடன் பரவவே 

அ.த்தர்தங் சோபுரா தொழுசணைச் தருளிஞார். (௩௬௭) 

வெள்ளிமால் வரையைரசேர் விரிசுடர்ச் சோயிப் 

பிள்ளையார் வலம்வரும் பொழுதினிழ் பெருகுசர் 

வெள்ளவா னந்தமெய் பொழியமே லேறிநீர் 

தள்ளுவார் சடையசைச தொழுதமுன் பரவுவார். (௩௬௮) 
  

(௬௬௧) பரிவிலான - தககன, :: எடுசசமொழியினஞ் செபப௮ முரித்தே'? எனற, 

தொல்காபபியச் சூததிரப்படி, இயற்றமிழ, இசைத்தமிழோடு காடகத சமிழையர் 
, சொக்க,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௨௩ 

பரவுசொற் பதிசமுன் பாடினார் பரிவுதான் 

வ.ரவயர்த் துருகுகேர் மனனுடன் புறமணைர் 
சரவுடைச் சடையர்பே சருள்பெறும் பெருமையால் 

விரவுமப் பதியமர்ச் தருளியே மேவினார். 

Ce pm. 

அன்ன தன்மையி லப்பதி தணிலமர்ச் தருளி 

மின்னெ டுஞ்சடை விமலர்தாள் விருப்பொடு வணங்ூப் 

பன்னு மின்னிசைப் பதிகமும் பலமுறை பாடி 

ஈன்னெ டுங்குல சான்மறை யலர்சொழ சயக்தார். 

நீடு மப்பதி நீங்குவார் நிகழ் இரு கல்லூர் 

ஆூ வார்.இிரு வருள்பெற வகன்றுபோர் தங்கண் 

மாட முள்ளன வணங்கியே பாரவிவச் தணைந்தார் 

தேடு மாலயற் கரியவர் தஇருக்கரு காவூர் 

வரத பர்சர்மா தவிமணங் சமழ்கரு காவூர்ச் 

சஈத மாமறை தந்தவர் கழலிணை தாழ்ந்தே 

Wes மில்லவா வண்ணமா மழல்வண்ண மென்று 

திரதை யின்புறப் பாடினார் செழுக்தமிழ்ப் பதிகம் 

ப.தஇிச வின்னிசை பாடிப்போய்ப் பிறபதி பலவு 

நஇிய ணிஈசவர் கோயில்க ணண்ணியே வணஙஇ 

மதுர முத்தமிழ் வாசக ரணைந்தனர் மன்றுள் 

அதிர்சி லம்படி யார்மக ழவளிவ ணல்ஜலூர் 

மன்னு மப்பதி வானவர் Curpma o8 pis 

சீன்மை யார்பயில் கோயிலுட் wud சடையார் 

என்னு காமமு நிகழ்ந்திட வேததிமுன் ofl en mene 

பன்னு சீர்ப்பதி பலவுமப் பாற்சென்று பணிவா. 

பழுதில் €ர்ததிருப் பரிதிரன் ஸியமமும் பணிந்தங் 

கெழுது மாமறையாம்பதி கத்திசை போற்றி 

Ops மானவர் கோயில்கள் வணஙகசயே முறைமை 

வழுவி லாதிருப் பூவனூர் வணஙடவந தணைந்து, 

பொங்கு காதலிற் போற்றியக கருளுடன் போக்து 

பங்க யதீதடம் பணைப்பதஇி பலவுமுன் பணிர்தேே 

யெங்கு மன்பர்ச ளேத்சொலி பெடுக்சவு் சணைக்தார் 
௮ங்ச ணர்க்கெட மாகிய பழம்பஇ யாயூர். 

பணிய மப்பதிப் பசுபதிச் ௪சச்இனி இருந்த 

மணியை யுள்புக்கு வழிபடும் விருப்பினால் வணங்கத் 

(௩௬௯) 

(௩௭௦) 

(௩௭௪) 

(௩௭௨) 

(௩௭௩) 

(௩௭௪) 

(௩௭௫) 

(௩௨௭௬)



௪௨௪ 'திருத்தோண்டர் புராணம். 

தணிவில் காசலிற் றண்டமிழ் மாலைசள் சாச்இ 

யணிவி எஙகய தஇிருஈலூர் மீண்டும்வர் சணைர்தார். (௨௭௭) 

மறைவி எங்குமப் பூதியினின் மணிசண்டர் பொத்றாள் 
நிறைய மன்பொடு வணங்கியே நிசழ்பவர் நிலவும் 
பிழைய ணிர்தவ சருள்பெறப் பிரசமென் மலர்வண் 
டறைக றும்பொழிற் நிருவலஞ் சுழியில்வம் தணைந்தார். (௩௭௮) 

மதிபு னைந்தலர் வலஞ்சழி மருவுமா தவத் 

Og மன்பர்கண் முத்தமிழ் விரகர்.த முன்வர் 

செெதிர்சொள் போழ்தினி லிழிர்தவ செதிர்செல மதியைச் 

ச.திர்செய் வெண்முழ் குழாம்புடை குழ்ஈ்ெனச் சலர்தார். (௩௪௯) 

கலச்ச வன்பர்ச டொழுதெழச் சவுணியர் தலைவர் 
௮லர்ச்ச செஙகம லககரங் குவித்துட னணைவார் 

வலஞ்சு ழிப்பெரு மான்மூஏழ் கோயிலவரக் செய்திப் 

பொலங்கொரள் நீள்சுடர்க் கோபுர மிறைஞ்ச யுட்புகுந்தார். (௩௮0) 

மருவ லார்புர முனிந்தவர் இருமுன் ஜில் வலங்கொண் 

டுருகு மன்புட னுச்சிமே லஞ்சலி யினராய்ச் 

இருவ லஞ்சழி யுடையவர் சேவடிக் தலததிந் 

பெருகு மாதர வுடன்பணிர் செழுக்தனர் பெரியோர். (௩.௮௧) 

ஞான போனசர் நம்பர்முன் ரொழுதெமழு விருப்பால் 
ஆன காதலி லஙகண ரவர்தமை வினவும 

ஊன மில்லிசை யுடன்விளங Gu Ago பதிகம் 

பான லார்மணி சண்டரைப் பாடினார் பசவி. (௨௮௨) 

புலன்கொ ளின்றமிழ் போற்றினர் பற,த்தினி லணைக்தே 

யிலங்கு நீர்ப்பொன்னி குழ்திருப் பதியினி லிருக்து 
நலங்கொள் காதலி னாதர் தா ணாடொறும் பரவி 

வலஞ்சு ழிப்பெரு மான்றொண்டர் தம்முடன் ம௫ழ்க்தார். (௨௮௩) 

ம௫ழ்ஈ்த சன்றலை வாழுமர் நாளிடை வானிற் 
திகழ்க்ச ஞாயிறு துணைப்புண ரோரையுட் சேர்க் 

நிகழ்ர்த தன்மையி னிஉஒுமேழ் சடனீர்மை குன்ற 
வெகுண்டு வெங்கதிர் பாப்பலின் ம திர்ச்த.த வேனில். (௩௮௪) 

தீண்பு னற்குளிர் சானறுஞ் சந்தனச் தேய்வை 

பண்பு நீடிய வாசமென் மலர்பொதி பனிநீர் 

ஈண்பு டைத்துணை ஈசைமணி முத்தணி காளம் 

உண்ப மாதுரி யச்சுவை யுலகுளோர் விரும்ப. (௩௮௫) 
  

(௬௮௪) துணைபுணா ஓரை - மி.துனராசி, கடல சாமை குனறலாவது - நீரவாழ் 

இன பிறவாமையும, மணிமுகலியன சோனுமையம் என, (௧௮௫) மா_துகியச்சுலை- 

மிதா வண்டு,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௨டூ 

Ca py. 

௮றன்மலியுங் கான்யாற்றி னீர்சசையா லணையுமான் 

பெறலரிய புனலென்று பேய்த்தேரின் பின்படரும் 

உழையுணவு சொள்ளும்புட் டேம்பியய லிசைதேரும் 
பறவை௫ிறை விரித்தொடஙகப் பனிப்புறத்து வதியுமரல். (௩௮௬) 

நீணிலைமா ளிகைமேலு கிலாமுன் றின் மருங்கிலும் 
வாணிழனற் சோலையிலு மலர்வாவிக் கரைமாடும் 

பூணிலவு மு.த்தணிரத பூங்குழலார் Cpe ss. 5 ge 

சாணுமகஇழ்ச் சயின்மலர்ந்து மார்சர்கலச் தறைவசால், (௩௮௭) 

மயிலொடுஙச வண்டாட மலர்க்கமல முகைலிரியக் 

குயிலொடுஙகுஞ் சோலையின்மென் றளிர்கோதிச் கூவியெழச் 

தயிலொடுங்கா வுயிரனை ததும் தயில்பயிலச் சுடர்லானில் 

வெயிலொடுஙகா வெம்மைதரும் வேனில்விரி சருகாளில், (௩௮௮) 

சண்பைவரும் பிள்ளையார் சடாமகுடர் வலஞ்சுழியை 

யெண்பெருகத தொழுதேத்திப் பழையாறை யெய்துதற்கு 

கண்புடைய வடியாக ஞடன்போத ஈடர்தருஸி 

விண்பொருரீண மதிளாறை மேற்றளிசென் O mus Senn. (௩௮௯) 

இிருவாறை மேற்றளியிற் றிசழ்ர்திருஈச செர்தியின் 

உருவாள னடிவணஙகி யருகயவன் பொடுபோற்றி 

மருவாருக குழன் மலையாள் வழிபாடு செய்யவருள் 

தீருவார்,த் திருச்சத்தி முற்றத்தின் புறஞ்சார்க்தார். (௩௯௬௦) 

திருச்சச்தி முற்றததிற் சென்றெய்தித் தருமலையாள் 
அ௮ருச௫த்த சேவடிக மார்வமுறப் பணிர்தேத்திச் 

கருச்சுற்றி லடையாமற் கைதருவார் கழல்பாடி 

விருப்புற்று,த திருப்பட்டீச் சரம்பணிய மேவும்சால், (௩௧௧) 

வெம்மைதரு வேனிலிடை வெயில்வெப்பர் சணிப்பதற்கு 

மும்மைநிலைச் சமிழ்விரகர் முடிமீதே வெபூதர் 

திம்மையறி யாதபடி தண்டாளப் பர்தொடுத் 

தெம்மைவிடுச் தருள்புரிச்சார் பட்டீச சென்றியம்பும். (௩௯௨) 

அவ்வுரையு மணிமுத்தின் பர்தருமா காயமெழச் 

செவ்வியமெய்ஞ் ஞானமுணர் சிரபுசத தப் பிள்ளையார் 

இவ்வினைதா னீசர்திரு வருளாகி லிசைவசென 
பமெய்விரவு புளஎகமுடன் மேதினியின் மிசைச்சாழ்ச்சார், (௩௯௬௩) 

(௬௮௬) அறல் - கருமணல், பேய்சசோ - கானமசலம, உழை உணவு - மனழ த 

அரிகளையணவாக, புள் - வானமபாடி, 

54



௫௨௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮துபொழுதே யணிமுத்தின் பந்தரினை யருள்சிறக்கக் 

க திசொளிய மணிச்சாம்பு பரிசனங்கள் கைக்கொண்டார் 

- மதுரமொழி மறைத்தலைவர் மருங்கமையோர் பொழிவாசப் 
- புதமலரா லப்பந்தர் பூம்பர்,ச ரும்போலும். (௩௯௪) 

தொண்டர்குழா மார்ப்பெடுப்பச் சுருதிசளின் பெருந்துழனி 
யெண்டி.சையு நிறைந்சோஙக வெழுர்தருளும் பிள்ளையார் 

வெண்ட சளப் பந்தர்கிழன் மி.சணையச் தருமன் றில 

௮ண்டர்பிரா டுனடுச,த.இரு வடிரீழ ஜெனவமர்நதார் (௩௧௫) 

பாரின்மிசை யன்பருடன் வருகின்றார் பன்னகததின் 

ஆ சமணிர சவர்தாத வருட்கருணைத் திறம்போற்றி 

மீ ரமனங் களிதழைப்ப வெதாகொள்ள முகமலாக்து 

சேச£வருர் சொண்டருடன் நிருப்பட்டீச் சரமணைர்தார் (௩௧௪) 

சென் றணைர்து திருவாயிற் புறத்திறைஞ்ச யுள்புக்கு 
வென் றிவிடை யவாகோயில் வலஙகொணடு வெண்கோட்டுப் 

பன்றிகளைத் தறியாத பாசசா மரைகணடு 

முன்றொழுது விழுகசெழுஈது மொழிமாலை பொற்றிசைத்தார் (௩௨௯௭) 

அருள்வெள்ளத இறம்பரவி ய்ளப்பரிய வானாசப் 

பெருவெள்ளத் திடைமூழ்கிப் பேராத பெருஙகாதற் 

நிருவுள்ளப் பரிவடனே செம்பொன்மலை வலலியார் 

தீருவள்ளத தமுதுணட சம்பந்தர் புறததணைகதார். (௩௬௮) 

௮ப்பதியி லமா௫ன் ற வாளுடைய பிள்ளையார் 

செப்பருஞ்சீர்த இிருவாறை வடதளியிற் சென்.றிறைஞ்டி 

யொப்பரிய தமிழ்பாடி யுடனமருஈ சொண்டருடன் 

எப்பொருளு மாய்நின்றா ரிருமபூளை யெய்.தினார். (௩ ௯௯) 

தேவர்பிரா னமர்5ததிரு விருமபூளை செனறெய்சக் 

சாவணநீ டோரணஙக ணாட்டியுடன் களிரறப்பப் 

பூவணமா லைகளுற்றிப் பூணபொர் குடநிலாத்தங 

கியாவர்சளும் போற்றிசைப்பச தருகதொண்ட செதிர்கொண்டார். (௪௦0) 

வண்டமிழின் மொழிவிரகர் மணிமு,தஇன் சிவிகையினை ச் 

தொண்டர்குழாச் தெதிரிழிர்தங கவர்சொழசத்சா முர்தொழுதே 

யண்டர்பிசான் கோயிலினை யணைஈஇஷறஞூ முன்னின்று 
பணடருமன் னிசைப்பதிகம பரமபொருளைப் பாடுவாரா. (௪0௪) 

நிகிலா மேருவசை யணுலாச நீணடானை 
அகானெற தொணடர்தமக் சமுதா கொய்யானைத் 

தீச்வொன்ற வடியாக டமைவினவிச் தமிழ்விரசர் 
persian ஒருமறையின் பொருள்விரியப் பாடினார், (20௨)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௨௭ 

திநடுநம்பூளை - பண் - டுநீதளம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

€ரார்தழவேதொழுலீரிதசெப்பீர் 
வாசார்முலைமங்சையொடும்முடனாக 
யேசாரிரும்பூளையிடங்கொண்டவீசன் 

காரார்கடனஞ்சமுதுண்டகருச்தே. 

எச்சையிரும்பூளையிடங்கொண்ட வீசன் 
சந்தம்பயிவ்சண்பையுள்ஞான சம்பக தன் 
செக்தண்டமிழ்செப்பியபத்திவைவல்லார் 

பந்தம்மறு த தோககுவர்பான் மையினா2ல, 
இருச்சித்றம்பலம் 

  

பாடுமா சைப்பெரும் பாழியே முதலாசச 

சேடர்பயி நிருச்சேறை திருநாலூர் குடவாயில் 

நாடிய£ர் ஈறையூர்சென் நிருப்புச் தூர் ஈய இறைஞ்சி 

நீடுசயிழ் ச் சொடைபுனைர்தர் நெடுகசரி Soh sur sat (௬௦௩) 

௮ங்கணினி தமருகா எளடல்வெள்ளே னததுருவாய்ச் 

செங்கணெடு மால்பணியுஞ் சவெபு£ச்ஐச் சென்றடைந்து 

கஙகைசடைக சரர்த்வர் தய கழல்வணங்கிக் சாசலினாற் 

பொங்குமிசைத் தஇிருப்பதிக முன்னின்று போற்றிசைக்சார். (௪௦௪) 

போற்றிசைத்அப் புனிசரருள் பெற்றுப்போர் செவ்வுயிருந் 

தோற்றுவிதச வயன்போற்றுஈ் சோணிபுசச் தர் சணஞார் 

ஏற்றுமிசை யேற்றுகந்த விறைவர் சமை யேத்த தற்கு 

நாந்றிசையோர் பரவுதிருச் குடமூக்கு ஈண்ணினார். (20௫) 

சேமருவு மலர்ச்சோலை த் திருக்குடமூச் Gol eva 

மாமறையோர் பூச்தராய் வள்ளலார் VES Hors 

தூமறையி னொலிபெருகச் தூரியமங கலமுழஙகக் 

கோமுறைமை யெதிகொண்டு சம்பதியுட் கொடுபுக்கார். (௪௦௯) 

திருஞான சம்பந்தர் திருக்குடமூக் இனைசசேர 

வருவா£தம் பெருமானை வண்டமிழின் நிருப்பதஇிச 

மூருசாகின் ௮ளமகழக குடமூக்சை யுகர்இிருர்ச 

பெரறுமானெம் மிறையென்று பெருசைையாழ் பரவினார். (௪௦௭) 

வர் தணைர்து திருச்சிழ்ச்சோட் டச்.இருஈச வான்பொருளைச் 

சிர்சைமூழ் வுறவணங௩டிச் இருச்சொண்ட ர௬டன்செல்வார் 

௮, சணர்கள் புடைசூழ்க்து போற்றிசைப்ப வவோடுங் 

கக்தமலர்ப் பொழில்சூழ்க்த சாசோணஞ் சென்றடைசர்தார். (௪0௮) 

பூமருவுங் கங்கைமுதற் புனிதமாம் பெருக்தீர்தச 

மாமகக்தா னாடுதற்கு வர்.துவழி படுங்கோயி



62H திருத்தோண்டர் புராணம். 

தாமருவு மலர்ச்சையாற் ரொழுதவலங் கொண்டணை6௮ 
சாமர்செட அதல்விழித்தார் சழல்பணிர்து சண்களிகச்சார். (௪௦௯) 

சண்ணாரு மருமணியைச் காசோணச் சாசமுசை 

நண்ணாசார் புரமெரித்ச நான்மறையின் பொருளானைப் 
பண்ணார்ச்த இருப்பதிகம் பணிச்சேத்இப் பிறபதியும் 

எண்ணார்ந்த சரடியா ருடன்பணிவுழ் தெமுச்தருளி. (௪௧௦) 

திருநாகேச் சரச்தமர்ர்ச செங்கனசச் சனிககுன்றைக் 

கருகாகச் துரிபுனைஈ்ச சண்ணுசலைச் சென் நிறைஞ்ச 

யருஞானச் செர்சமிழின் றநிருப்பதிக மருள்செய்து 

பெருஞான சம்பந்தர் பெருசார்வத் தின்புந்றார். (#55) 

மாராக மருச்சித,ச மலர்க்கமலத் தாள்வணங்கி 

காணாளும் பரவுவார் பிணிதிர்க்கு ஈலம்போத்றிப் 

பானாறு மணிவாயர் பரமர்திரு விடைமருதித் 

பூகாறும் பு.ற்பொன்னிச் தடங்கரையோய்ப் புகுகன்றார். (௪௧௨) 

ஒங்குதிருப் பதிசமோ டேசலனென் தெடுத்தருளித் 

தாங்கரிய பெரும$ஒழ்ச்சி தலைக்கும் தன்மையினால் 

சங்கெனையா ளஞூடையபிசா னிடைமருதி தோவென்று 

பாங்குடைய வின்னிசையாற் பாடியெழுச் தருளிஞார். (௪௧௩) 

திந இடைமநது - பண் - தக்கராகம், 

இருச்சித்தம்பலம், 
தடேசலனுண்ப தமூரிடுபிச்சை, காடேயிடமாவதசல்லானிழ ந6€ழ் 
வாடாமுலைமங்கையுச் சானும௫ழ்ச், தீடாவுறைன்றவிடைமரு தோ. 

சண்ணார்கமழ்காழியுள்ஞான சம்பக, னண்ணார்புகழெர்சையிடைமரு 
தின்மேர், பண்ணோடிசைபாடியபத்தம்வல்லார்கள், விண்ணோருலகச்தி 
னில்வீ.ற்றிருப்பாரே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

அடியவர்ச ளெதிர்சொள்ள வெழுக்தருளி யங்கணைந்து 
மூடி.வில்பரம் பொருளானார் முதற்சோயின் முன்னிறைஞ்ிப் 

படியில்வலங் கொண்டு திரு முன்பெய்இப் பார்மீத 
நெடி.துபணிர செழுர்சன்பு நிறைகண்ணீர் நிரச்திழிய, (௪௧௪) 

பசவுறுசெர் தமிழ்ப்பதிகம் பாடியமர்ச் சப்ப இயில் 

விசவுவார் இருட்பதஇிசம் பலபாடி. வெண்மதியோ 

டசவுசடைச் சணிர்சவர்தர் தாள்போத்றி யார்வச்சால் 
உரவுதிருச் சொண்டருடன் பணிர்தேச்தி மறையுசாள். (௪௪௫)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௨௯ 

மருங்குளகற் பதிகள்பல பணிக தமா ஈதிச்சரைபோய்ச் 

குசங்காடு தறையணைக்து குழகனார் குசைசழல்கள் 

பெருங்காச லிற்பணிரத பேணியவின் னிசைபெருக 
அருங்கலைழாற் நிருப்பதிச மருள்செய்ஜ பரவினார். 

வேறு. 

அம்ம லர்த்தடம் பதிபணிர் சசன்புபோரச் தருக 

மைம்ம லர்ச்சளத் இறைவர் சங் கோயில்கள் வணங்கி 
கம்ம லத்தூயர் தீர்ககவச் தருளிய ஞானச் 

செம்ம லாதிரு வாவடு துறையினைச் சேர்ச்தார். 

மூவ ருக்கறி வரும்பொரு ளாஏய மூல, 
தேவர் தந் திரு வாவடு தறைத்திருச் சொண்டர் 

பூவ லம்புதண் பொருபுனற் நடம்பணைப் புசுலிக் 

காவ லர்க்கெதிர் கொள்ளுமா தரவுடன் கலந்தார். 

வா், ணைந்தவர் சொழாமுன மலர்புகழ்ச் சண்பை 

யக், சணர்க்கெலா மருமழைப் பொருளென வகதார் 

sigs நித்திலச் சவிகைகின் நிழிச்தெஇர் சாழ்ச்தே 

சர்சை யின்புற விறைவர்தங் சோயின்முன் சென்றார் 

FO Cary மிறைஞ்சியுட் Yetgeé ணிலையான் 
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலங்கொண்டு வணல்இ 

யாடு மாதியை யாவடு துறையுளா சமுதை 

காடு காதலிற் பணிந்தெழுர் சருந்தமிழ் சவின்ரார். 

அன்பு நீடிய வருவிகண பொழியுமார் வத்தான் 

மூன்பு போற்றியே புறம்பணை முத்தமிழ் விரகர் 

துன்பு போமனச் திருத்தொண்டர் தம்முடன் ரொழுசே 

பின்ப மேவியப் பதியிணி லினிதமர்ச் இருந்தார். 

மேவி யங்குறை காளினில் வேள்விசெய் வலுக் 

சாவ தாகிய சாலம்வர் தணைவுற வணைந்ு 

தாவில் சண்பையர் தலைவர்க்குச் சாதையார் தாமும் 

போவ தற்கரும் பொருள்பெற வெதிர்கின்று புசன்றார். 

தந்தை யார்மொழி கேட்டலும் புகலியார் தலைவர் 
மூர்தை நாளிலே மொழிர்சமை கினைர்தருண் முன்னி 

wes மில்பொரு ளாவன வாவடு துறையுள் 
எச்சை யாரடி,த் சதலங்களன் ரோவென வெழுர்தார் 

சென்று தேவர்தம் பிரான்மடழ் சோயின்முன் பெய்தி 

நின்று போற்றுவார் ரீணிதி வேண்டினார்க் வே 

(௪௧௮) மூவர் - பிரமவிஷ்ணு உருததிரர்கள், 

(௪௪௪) 

(௪௪௭) 

(௪௪௮) 

(௪௪௯) 

(௪௨௦) 

(௪௨௧) 

(௪௨௨) 

(௪௨௩)



௮௩௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சொன்று மற்றிலே னுன்னடி யல்லதொன் நறியேன் 

என்று பேரருள் வினவிய செச்சமி ழெடுததார். (௪௨௪) 

திந ஆவடுதுறை - நாலடிமேலவைப்பு - பண் - காந்தார பத்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இடரினுக்சளரினுமெனதறுகோய், சொடரினுமுனகழறொழுதெழுவேன் 
கடறனிலமுதொடுசலர் தஞ்சை, மிடறினிலடச்சிெயவேதியனே 

யிதுவோயெமையாளுமாறீவதொன்றெமக்ல்லை2யல் 
௮துவோவுன தின்னருளாவடுதுறையானே 

௮லைபுனலாவடுதுறையமாகத, இலைநுனைவேற்படையெம்மிறையை 
ஈலமிகுஞான சம்ப சன்சொன்ன, விலையுடையருர்சமிழ்மாலைவல்லார் 

வினையாயினைரீககப்போய்விண்ணவர்வியனுலகம் 
நிலையாகமுன்னேறுவார்கிலமிசைகிலையிலரே,. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஏடுத்த வண்டமிழ்ப் பதிககா லடியின்மே லிரு€ 

தொடுதத வைப்பொடு தொடர்ந்தவின் னிசையினாந் துதிப்பார் 

மடுத்த சாதலில் வள்ளலா ரடியிணை வழுத்தி 

யடுதத சரதையா லாசரிச் சஞ்சலி யளிச்சா£ ௪௨௫) 

நச்சி யின்றமிழ் பாடிய ஞானசம் பர்சர் 

இச்சை யேபுரிர் தருளிய விவறஉரின் னருளால 

AFF றப்பருள் பூசகமூன விரைஈ சகன் பீடச் 

அச்சி வைசசது பசுமபொனா யிரச்கிழி யொன்று (௪௨௪௬) 

வைத்த பூசமங் கணைச்குமுன் னின்றுகல் வாச்கால் 

உய்த்த விச்சிழி பொன்னுல வாக்இழி யு.௦௧கு 

நிச்ச னாருள செய்கதென் றுசைச்சசோ தொழுதே 

wu gs ஞர்திரு வருணினைஈ தவனிமேற் பணிக்சார் (௪௨௭௪) 

பணிந்செ முந்துகை சொழுதுமுன் பணிமலர்ப் பீடத் 

சணைச்ச வாடகச் இழிசலேச சொண்டரு மறைகள 

goss வான்பொரு டரும்பொரு டூயவாய் மையினாற் 

றணிந்ச சர்தையச த5சையார்ச் சளித்துரை செய்வார். (௪௨௮) 

ஆதி மாமறை விதியினா லாறுகுழ் வேணி 

காச னாரைமூன் னாக புரியுஈல் வேள்வி 

தீது நீஙகடீ£ செய்யவுர் தஇிருச்கழு மலத்து 

வேத வேதிய ரனைவருஞ் செய்யவு மிகுமால். (௪௨௮) 

(௪௨௮) ஆடகககிழி - பொழ்குழி,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௩௧ 

என்று கூறியங் கவர். சமை விடுத்தமி னவரு 

நன்று மின்புறு மனத்தொடும் புகலிமே னண்ண 

வென்றி ஞானசம் பந்தரும் விருப்பொடு வண।௩௫ 

மன் 2 லாவடு துறையினின் மூழ்க தினி இருக்கார். 

௮ண்ண லார்.திரு வாவடு துறையமர்ச் சாரை 

யுண்ணி லாவிய காதலி ளாற்பணிர் துறைர்து 
மண்ணெ லாமுய வநதவர் போர்துவார் சடைமேற் 

றெண்ணி லாவணி வார்திருக் கோழம்பஞ் சேர்க்தார் 

சொன்றை வார்சடை முடியரைச் கோழம்ப,த திறைஞ்சி 

யென்று நீடிய வின்னிசைப் பதிகமுன் னியம்பி 

மன்று ளார்மகழ் வைகன்மா டககோயின மருங்கு 

சென்று சராஈசனா இருவளர் சரபுரச செலவர் 

வைச னீடுமா டககேரயின மன்னிய மருச்சைக 

கைக எஞ்சலி சொண்டுசாழ்ஈ தெழுந்துகண் ணருவி 

செய்ய வின்னிசைச செஈதமிழ் மாலைசண் மொழிரஈது 

கையு முள்ளகத ராய்ததிரு ஈல்லத்தி னண்ணி. 

நிலவு மாளிகைத் Samson நீமொ மணியை 

யிலகு சேவடி யிறைஞ்சியின் றமிழ்கொடு து. தி.தப் 

பலவு மீசர் ச திருப்பதி பணிர்துசெல் பவர்சாம் 

அ௮லைபு னந்றிரு வழுந்தூர்மா டச்கோயி லடைந்தார். 

மன்னு மாமட மஒழ்ந்தவான் பொருளினை வணஙுப் 

பன்னு பாடலிற் பதிசவின் னிசைகொடு பரவிப் 

பொன்னணி மாநதிச் சரையினின் மீண்டுபோக் staré 

சொன்ன வாதறி வார்தமைச் அருத்தியிற் ரொழுதார். 

இரசைசத்ச டம்புனற் பொன்னிகுழ் இருத் துருத் இயினில் 

வசைச் ச லைப்பசும் பொன்னெனும் வணடமிழ்ப் பதிகம் 

உசைதது மெயயுறப் பணிஈதுபோக் துலவுமந நதியின் 

கரைக்கண மூவலூர்ச கண்ணு, லார்கழல பணிகதார். 

மூவ லூருறை மு,சல்வரைப் பரவிய மொழியான் 

மேவு காதலி லேத்தியே விருப்பொடும் போகது 

பூவ லம்புதண் புனற்பணைப் புகலியர் தலைவர் 

வாவி சூழ்திரு மயிலாடு துறையினில் வந்தார். 

மல்கு தண்டலை மமிலாடு துறையினின் மருவுஞ் 

செல்வ வேதியர் தொண்டசோ டெதிர்கொளச் சென்று 

கொல்லை மான்மறிச் கையசைச் கோயில்புக் இறைஞ்சி 
யெல்லை யில்லதோ ரின்பமுன் பெருடெ வெழுந்தார். 

(௪௩௦) 

(௪௩௧) 

(௪௩௨) 

(௪௩௩) 

(௪௩௪) 

(௪௩௫) 

(௪௩௪) 

(௪௩௭) 

(௪௩௮)



௪௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம், 

உள்ள மின்புற வுணர்வுறும் பரிவுகொண் டு௬௫ 
வெள்ளக் தாங்கெய சடையை விளஎங்குசொழ் பதிக 
செள்ளு மின்னிசைச் இளைப்பொடும் புறத். தணைர் தருளி 

வள்ள லார்மற்ற வளம்பதி மருவுசன் ம௫ழ்க்தார். (௪௩௯) 

அத்தி ௬ுப்பதி யகன்றுபோ யணிஎளர் சூலக 
கைத்த லப்படை வீரர்செம் பொன்பள்ளி ௪௬,இ 

மெய்த்த சாசலில் விளஈகர் விடையவர் பாதம் 

பத்தர் தம்முடன் பணிக் இசைப் ப.இகமுன் பசர்க்தார். (௪௪௦) 

பாடி மப்பதி-பணிர்துபோய்ப் பறியலூர் மேவுச் 

தோடு லாமல நிதழியுர் தம்பையு மடம்புல் 
சாடு சகொண்டசெ௫ சடைமுடிச் கடவுளார் சரத 

நீடு வீரட்டம் பணிஈதனர் நிஹைமறை வேந்தர். (௪௪௧) 

ப.சமர் தர்திருப் பறியலூர் வீரட்டம் ப.ரவி 

வி.ரவு காதலின் வேலையின் கரையினை மேவி 

wre ணிர்தவர் பதுபல ஒணைர்துமுன்- ண ௩௫ 

சாபு சத சவர் திருச்சொண்ட ரெதிர்கொளச் செல்வார், (௪௪௨) 

Ca gy. 

அடியவர்தள் சளிரறப்பச் திருவேட்டச் குடிபணிர் தம் கலைவாய்ப் போடச் 

கடிசமமு மலர்ப்பழனக கழனிராட் டசன்பதஇிகள் கலர்.து நீங்கிக் 

கொடிமதில்குழ் தருமபுரங கு௮ுகஞர் குண்டர்சாக் சியர் தய கொள்கை 

படியறியப் பமுதென்றே மொழிஈதய்யு கெறிகாட்டும் பவள வாயர். () 

தருமபுரம் பெரும்பாணர் திருத்சாயர் பிறப்பிடமா மதனாற் சார 

வருமவர்தஞ் சுற்றத,சர வர்தெதிர்கொண் டடிவண௩) வாழ்,ச்தச் கண்டு 

பெருமையுடைப் பெரும்பாண ரவர்ச்குரைப்பார் பிள்ளையா சருளிச்செய்த 

அருமையுடைப் ப.திகந்தாம் யாழிஞற் பயிற்௮அம்பே றருளிச் செய்சார். () 

திளைஞருமழ் ததுசேட்டுச் கெழுவுதிருப் பதிசச்திழ் இளர்ச்ச வோசை 

யளவுபெறக் சருவியினி ரமை,சதஇியற்ற மசனாலே யலெ மெல்லாம் 

வள ரவிசை கிகழ்வதென விளம்பு தலும் வளமபுசலி மன்னர் பாதம் 

உளகடுகடப் பணிர் து.திரு நீலகண்டப் பெரும்பாண ருணர்ச்.தூன்றார். () 

அலூறிருப் பதிகவிசை யளவுபடா வகையிவர்ச என்றி யேயும் [த் 

உலூலுளோ ருச்தெரிர்தங் குண்மையினை யறிச்.ஜய்ய வுணர்ச்.தும் பண்பா 
பலர்பூகமுர் திருப்ப திசம் பாடியரு எப்பெற்றாற் பண்பு நீடி, 

இலகுமிசை யாழின்ச ணடங்காமை யான்காட்டப் பெறுவ னென்றார். () 

௨ேச0ெறி வளர்ப்பவரும் விடையவர்முன் ரொழுதுதிருப் பதிகத்.துண்டை 
pers? saa கண்டத்துங் கலத்தினிலு நிலத்துதால் புகன்ற பேத



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௩௩ 

நாதவிசை முயற்தெளா லடக்காச வகைகாட்ட சாட்டு Sew op tr 

மாதர்மடப் பிடிபாடி வணங்கினார் வானவரும் வண யெத்த. (௬௪௭) 

  

திநத்தநமபுசம் - பண் - யாழ்ழரி, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மாதர்மடப்பிடியுமடவன்ன முமன்னதோர்சடையுடைம்மலைமகடுணையெ 
னம௫ழ்வர்,பூசவினப்படைகின் றிசைபாடவுமாடுவரவர்படர்சடைகெடுமுடிய 
சோபுனலா, வேதமோடேழிசைபாடுவசாழ்கடல்வெணடிரையிசைஈநுசை 
கரைபொருஅவிம்மிரின்றயலே, தாதவிழ்புனனை சயஙகுமலாச்சிறைணட 
றையெழில்பொழில்குயிலபயில தருமபுரம்ப தியே 

பொன்னெடுகன் மணிமாளிகைசூழவிழவம்மலிபொருபுனல் திருவமர் 
புகலியென்றுலூஏற், ஐனனொடு2காபிறவிலப திஞானசம்பக்சனஃ அசெர்சமி 
ழ்த்தடஙசடற்றருமபுரம்பதியைப், பினனெடுவாசசடையிற்பிறையும்மரவும் 

முூடையவன் பிணை துணைகழலகளபேணுதலுஙியா,ரினனெ௫ெலலுலசெய்துவ 
செய்தியபோகமுமழுறுவாசளிடர்பிணிது யரணை விலே 

இருசசிறறம்பலம 

வண்புகலி லேதியனார் மாதரா்மடப் பிடியெடுச்து வனப்பிற் பாடிப் 

பண்பயிலுந் இருககடைககாப் புச்சாதத வணைந்துபெரும பாணஞார்தா [க 

நண்புடையாழ்ச் கருவியினின் முன்புபோற் சைககொண்டு நடசசப் புக்கார் 

கெணபெருகு மப்பதிகத் இசைகரம்பி லிடவடஙூற் நில்லை யன்றே, () 

அப்பொழுது இருநீல கண்டவிசைப் பெரும்பாண ரதனை விட்டு 

மெய்ப்பயமும் பரிவுமுறப் பிள்ளையா கழலிணைவீழ்ஈ தெழுச்து நோக்க 

இப்பெரியோ சருள்செய்த இருப்பதிகத் இசையாழி லேற்ப னெனனச் 

செப்பியதிக கருவியைகான் ரொடுதலினன் ரோவென்றுதெளிர் தசெய்வார். 

வீச்கு௩ரம் புடையாழி னால்விளைந்த திதுவென்றங் கதனைப் போக்க 

வோக்குதலுர் தடுத்தருளி யையசே யூற்றவிசை யளவி னானீர் 

ஆக்கியவிக் கருவியினை க தாருமென வாஙகககொண டவனி செய்த 

uréGus Ber மெய்வடிவாம் பாலரு வாயர்பணித தருளு இன்றார். (௪௫௦) 

இயர்நீர் யாழிதனை மூறிச்குமசெ னாளுடயா ஞடனே கூடச் 
செய்யசடை யாசளித்த இருவருளின் பெருமையெலாக தெரிய சம்பால் 
எய். தியவிச் கருவியினி லளவுபடு மோககத மியல்புக கேற்ப 

வையகத்சோ சறிவுறவிச் கருவியள வையினியற்றல் வழக்கே யென்ளூர். () 

சிந்சையா லளவுபடா விசைப்பெருமை செயலளவி லெய்த மோநீர் 

இந்தயா ழினைக்கொண்டே யிறைவர்திருப் பதிசவிசை யிதனி லெய்த 

வந்தவா றேபாடி வாசிப்பமீ ரெனக்கொடுப்பப் புகலி மன்னர் [டார். 

தக்தயா ழினைத்தொழுது சைச்கொண்டு பெரும்பாணர் தலைமேற் கொண் 

௦௦



௮௩௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அணைவுறுமச் ளைஞருடன் பெரும்பாண சாளுடைய பிள்ளை யார்தர் 
துணைமவர்ச்சே வடிபணிர்து துதித்தருளச் சோணிபுரத் தோனற லாரும் 

இணையில்பெருஞ் சிறப்பருளிச் சொணடருட னப்பதியி லினித மேவிப் 

பணைநெடுககை மதயானை யுரித்தவர்தம் பதிபிறவும் பணியச் செல்வார். () 

பஙகயப்பா சடைசத்தடஞ்சூழ் பழனகாட் டசன்பதிகள் பலவு கண்ணி 

மஙகையொரு பாகத்தார் மசிழ்கோயி லெனைப்பலவும் வண௩டுப் போற்றி 
தீங்கையாழ்ப் பெரும்பாண ௬டன்மறையோர் தலைவனார்சென்றுசார்ஈதார் 

செங்கைமான் மழுவேர்துஞ் சனவிடையா ரமர்ந்தருளுக இருகள் ளாறு, () 

ஈள்ளாற்றி லெழுக்தருள ஈம்பர்.திருத் தொணடர்குழா நயுந்து சென்று 

சொள்ளாற்றி லெதாகொண்டு குலவியுடன் சூழ்கதணையச் கு.றுகெசஙகை த் 
தெள்ளாற்௮ வேணியர்தர் இருவளர்கோ புரமிழைஞ்சச செல்வச் கோயில 

உள்ளாற்.ஐ வலஙகொண்டு திருமுன்பு தாழ்கதெழுஈதா ருணர்வின் மிக்கார், 

உருயெவன் புறுகாத லுள்ளுருஇ ஈனைமீரம் பெற்றார் போல 

மருவுதிரு மேனியெலா முஇழ்ததெழுந்த மயிர்ப்புளகம் வளர்க்கு நீசா 

யருவிசொரி திருயன,த தானந்த வெள்ளமிழிஈ தலைய கின்று 

இபாருவில்ப இ கம்போக மார்த்தபூண முலையாளென் றெடுத்துப் போ ற்றி, 

திநநளளாறு - பண் - பழந்தக்கராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

போசமார்த்தபூண்முலையாடன்னோடும்பொன்னசலம் 
பாகமார்த்தபைகசகண்வெள்ளேற்மண்ணலபசமேட்டி 

யாகமார்தசசோலுடையன்காவணவாடையின 2ம 
னாகமார்த்தகம்பெருமான்மேயதுகள்ளாறே, 

தண்புனலும்வெண்பிறையுக்தாங்யெசாழ்சடைய 
னண்்புஈலலார்மல்குகாழிஞான சம்பந் தனலல 
பண்புகள்ளாறேச தமபாடல்பத் துமிவைவலலா 
ருண்புகிகவொனவரோடுலகலுறைவாசே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

யாணரம்பி லாரவிய லிசைகூடட் பாடியே மயெண்ணில் கற்பச் 

சேணளவு படவோக்குர் திருச்கடைகசாப் புச்சாச்திச் செஙக ஞுகப் 

பூணகலச் தவர்பாதம் போற்றிசைத்துப் புறச்சணைந்து புவன மேத்தும் 

பாணனார் யாழிலிடப் பாலரறா வாயரருள் பணித்த போது, (௪௫௭) 

பிள்ளையார் இருத் சாளங் கொடுபாடப் பின்புபெரும் பாண ஞர்தாச் 

செள்ளமுச வின்னிசையின் ேம்பொழிதச் திரியாழைச் சிறக்க வீசச் 

கொள்ளவிடும் பொழுதின்கட் குவலயத்தோர் களிகூரச் குலவு சண்பை 

வள்ளலார் திருவுள்ள மகிழ்ச் து திருத் தொண்டருடன் மருவுங் சாலை, ()



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௩௫ 

wer oy Bay wer orn gy மருர்தைவணங் இப்போர்து வாச சன்னீரப் 

பொன்னிவளரச் தருகாட்டுப் புறம்பணைசூழ் இருப்பதிகள் பலவும் போத்றிச 

செச்கெல்வயற் செங்கமல முசமலருர் திருச்சாத்ச மங்சை மூதூர் 

தன்னிலெழுச் தருளினார் சைவூகா மணியார்மெய்த் தவத்சோர் சூழ. () 

நிறைசெல்வத் திருச்சா,சத மங்கையினி னீலகக்கர் தாமுஞ் சைவ 

மழையவனா செழுர்தருளும் படிகேட்டு வாழ்ச்துவழி விளக்க யெங்குக் 
அறைமலிதோ சணஙக தலி கமு௫ுகிறை குடர்தூப திப மாக்க [ சார். 

மூறைமையில்வச் தெதிர்கொள்ள வுடனணைநது மு,சல்வனார் கோயில் சார்ச் 

அயவந்தி யமர்ந்தருளு மங்கணர்தங் கோயின்மருங் சணைக்து வானோர் 

உயவக்திச் தெழுமுன் றில் புடைவலங்கொண் டுள்புச்கா றொமுகுஞ் செக்கர் 

மயவந்தி மதிச்சடையார் முன்றாழ்ஈது மாதவமில் வைய மெல்லாஞ் 

செயவந்த வர் தணனார் செங்கைமேற் குவிச்செழுச்து திருமுன் னின்ரூர்.() 

போற்றிசைச்கும் பாடலினாற் பொகடூயெழு மாசரவு பொழிச்,து விம்ம 
ஏற்றின்மிசை யிருப்பவர்,த மெதிர்கின்று அ.இத்துப்போர் தெல்லை யில்லா 

நீற்றுநெறி மறையவளார் நீலகச்கர் மனையிலெழுர் தருளி யன்பால் 

ஆற்றும்விரும் தவரமைப்ப வன்பருட ஸனின்புற்றக சமு௮ செய்தார்.(௪௬௨) 

நீடு திரு நீலாக்கர் நெடுமனையில் விருந்தமு.து செய்து நீர்மை 

பாடுமியாழ்ப் பெரும்பாண ருக்தங்௪ வங்கரவு பள்ளி மேவி 

யாடுமவ ரயவந்தி பணிவதனுச் கன்பருட னணைந்து சென்று 

சாடிய௩ண் புடைநீல ஈக்கடிச CFL COST SOND 7 peg. (ean ) 

கோதிலா வாரமுசைச் சோமளககொம் புடன்கூடக் கும்பிட் டேத்தி 

யாதியா மறைப்பொருளா லருர்தமிழின் நிருப்பதிச மருளிச் செய்வார் 

நீதியா ணிகழ்கின் ற நீலாச்கர் தம்பெருஞ்சர் கிகழ வைச்துப் 

பூதிசா சனர்பாவும் புனிசவிய லிசைப்பதிசம் போற்றி செய்தார். (௪௬௪) 

பரவியசா தலிற்பணிர்த பாலரு வாயா்புறத் தணைந்து பண்பு 

விரவியாண் புடையடி.கள் விருப்புறுகா தலிற்றஙக மேவு சாளில் 

௮ ரவணிந்தார் ப.திபிறவும் பணியவெழு மாதரவா லணைந்து செல்வார் 

உசவுமனச் கருத்தொன்றா முள்ளமுடை யவர்ககுவிடை யுவர்து நல்கி, () 

Cag. 

மற்றவர்தம் பெருங்கேண்மை மூழ்ந்து கொண்டு மாலயனுக் கறிய 

பிரான் மருவுதானம், பற்பலவுஞ் சென்றுபணிர் தேத்திப் பாடிப் பரமர் 

இருச்தொண்டர்குழாம் பாக்க னெய்சச், கற் றவர்வாழ் சடனாகைசக் காரோ 
ணத்துச்சண்ணுதலைக் சைதொழுது கலர்தவோசைச்,சொற்றமிழ்மா லைகள் 
பாடிச் சிலகாள் வைச் சொழுதகன்றார் சோணிபு£,ச் சோன்ற லார்தாம்.()



th de திருத்தோண்டர் புராணம். 

ேவறு, 

கழிக்கானன் மருங்கணையுங் சடனாசை யதநீட்டுச் சங்சை யாற்றுச் 

சுழிசசானல் வேணியர்தம் பதிபலவும் பரவிப்போய்த் சோகை மார்சம் 

விழிச்சாவி மலர்பழனக் €ீழ்வேளூர் விமலர்கழல் வணங்கி யேத்தி 

மொழிக்காதற் றமிழ்மாலை புனைந்தருளி யங்ககன்றார் மூதூர் நின்றும். () 

அருகணைய்ம் இருப்பதிச ளானவெலா மங்கணரைப் பணிந்து போத்திப் 

பெருகயஞா னம்பெற்ற பிள்ளையா செழுக்தருளும் பெருமை சேட்டுச் 

இிருமருவு செங்காட்டங் குடிகின்றுஞ் சிறு ச்தொண்ட ரோடிச் சென்றங் 

குருகுமனங் களிரிறப்ப வெதிர்கொண்டு தம்பதியுட் கொண்டு புக்கார். () 

சிறுத்தொண்ட ருடன்கூடச் செங்காட்டங் குடியிலெழுர் தருளிச் ரத்தி 

நிறு சதெண்டிச் இலுநிலவுர் சொண்டசவர் ஈண்பமர்ந்து நீல சண்டம் 

பொறுச் சண்ட ருயச்சொண்டார் கணபதீச் சரத்தின்கட் போக "மெல்லாம் 

வெறுத்.துண்டிப் பிச்சைநுகர் மெய்த்தொண்ட ர௬ுடனணைஈசார் வேதசதர். 

அ௮ங்கணைந்து கோயில்வலங கொண்டருளி யரவணிர்தா ரடிக்£ழ் வீழ் 
ந்து, செங்கணரு விசள்பொழியத் இருமுன்பு பணிர்தெழுஈ்து செங்கை 

கூப்பித், தகசள்பெருர் சகையாரைச சிறுச்தொண்டர் சொழவிருந்த தன் 

மை போற்றிப், பொக௫ஏயெழு மிசைபாடிப் போற்றிசைத்தவ கொருபரிசு 

புறம்பு போந்தார் (௪௭௦) 

திநச்சேங்காட்டங்கடி - பண் - பத்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 
பைங்சோட்டுமலர்புன்னைப்பறவைகாள்பயப்பூரச 
சஙசாட்டர்சவிர்தெெதென்னைச்சவிராகோய்தகதானே 
செங்காட்டங்குடிமேயசிறுதகொண்டன்பணிசெய்ய 
வெங்காட்டுளனவேர்திவிளையாடும்பெருமானே 

செர்தணல்பூம்புனல்பசஈதசெஙகாட்டககுடிமேய 
வெரதநீறணிமார்பன்?)ஐ சதொண்டனவனவேண்ட 

வாதண்பூஙசலிச்காழியடி சளையேயடி.பரவுஞ் 
சந்தங்கொள்சம்பக்தன் றமிழமுரைப்போர்சசகோசே. 

இருச்சிற்றமபலம். 

போந்துமா மாத்தியர் சம் போசேற்றின் நிருமனையிற் புகுந்து சந்சை 

லாயந்தமா தவரவர்தா மூழ்க்கருள வமர்ர்தருளி மதில்சண் மூன்றுங 

சாய்ஈதமால் விடையார்தங சணபதச் சரம்ப.ரவு சாதல் கூர 

ஏந்துதா லணிமாப ரின்புற்றங சன்பருட னிருந்த நாளில (௪௭௧) 

| திருமருக னகரின்ச ணெழுர்தருளிச் இங்களுடன் செங்கட் பாம்பு 
| மருவுசெடுஞ் சடை.மவுலி மாணிக்க வண்ணர்கழல் wom mB Curr og



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௧௩௭ 

யுருயெவன் புறுகாச லுள்ளலைப்ப த தெள்ளுமிசை யுடனே கூடப் 

பெருகுதமிழ்ச் ரொடைசாத்தி யங்கருக்தார் பெரும்புகலிப்பிள்ளையார்சாம் 

மேவறு, 

௮ர்காளி லொருவணிசன் பதிச னாடு யணைவாஜனோர் சன்னியையு மூட 

னே கொண்டு, பொன்னார்மே ருச்சிலையார் கோயின் மாடு புறத்திலொரு 

மடத்திரவு சபிலும் போத, மின்னார்வெள் ளெயிற்றரவு சவ்வுத லுங்கெர் 

ஈதவிடவேகங் சுடி ததலை மீக்சொண்டே.றத, தன்னாவி நீஙகுமவன் றன்மை 

கணடு சாயலிளக கன்னிநிலை தளர்ஈது சோர்வாள். (௪௭௩) 

லாளரவு தஇிண்டவுந்தான் நீண்ட கில்லாண் மறுமாற்ற மற்றொருவர் 

கொடுப்பா ரின்றி, யாளரியே றனையானை யணுக வீழ்ஈதே யசைச்தமலர்ச் 

கொடிபோல்லா எரற்றும் போது, கோளுருழும் புள்ளரசு மனையா மெல் 

லாச கொள்சையினா லுகதிர்ககக் குறையா தாக, கீளிரவு புலர்காலை மாலை 

வாச நெறிகுழலா ணெடி.தயர்ந்து புலம்பு கின்றாள் (were) 

அன்னையை௰ மத்தனையும் பிரிந்து நின்னை யடைவாச வுடன்போர்தே 

னரவால வீடி, யென்னையுயிர் விட்டசன்ரா யானென செய்கே ஸிவ்விடுக 

சண் டீர்க்சென்ரா யாருமிலலை, மன்னியசீர் வணிசர்குல மணியே யானும் 

வாழேனென் றென்றயாவாண் மதியினா2ல, சென்னியிளம் பிறையணிவார் 

கோயில் வாயிற் றிசைகோக்டச் கசைசொழுவாள் செயலொன் நில்லாள். () 

அடியாரா மிமையவர்தங கூட்ட முூய்ய வலைகடல்வாய் நஞ்சுண்டவழமு 

தேசெஙக, ணெடியானு மான்மூகனுங் காணாக் கோல நீலவிட வ.ரவணிக்ச 

நிமலா வெது, பொடியான காமனுயி நிரதி வேண்டப் புரிஈதளித்ச புண். 

ணியனே பொஙகர் வாசக், கடியாரு மலர்ச்சோலை மருங்கு சூழுங் கவின் 

மருகற் பெருமானே காவா யென்றும். (௪௭௬) 

வர்சடைந்த ஏறுமறையோ னாயிர்மேந் சீறி வருங்காலன் பெருங்கால 

வலயம் டேரா பாந்ஈறுசகண் வெள்ளெயிற்றுச் சரிய கோலஞ் சதைந்து 

ருள வுரைஃாரு ரு (பசய்ய தாளா, விந்தவிடக் கொடுவேக நீங்கு மாறும் 

யானிடுக்சட் ர. உிஈ ம. மேல மாறும், 'அர்திமதிக் குழவிவளர் செய்ய 

வேணி யணிமருகற் பெருமானே யருளா யென்றும். (௪௪௭) 

இத்தன்மை சிவளனருளே சிரச தேங்கு மிளஙகொடிபோ ஸுடங்கு 

மிடை யேழை யேத்தும், ௮சதன்மை யோசையெழுக தெஙகள் சண்பை 

யாணடகையா குமபிடவக தணைகின் ரார்தம், மெய்த்தன்மை விளங்குதி 

ருச் செவியிற் சார மேவுதலுச் இருவுள்ளச் கருணை மேன்மேல், வைத் சன்ன 

மெனவயர்வாண் மாடு நீடு மாதவத்?தார் சூழெழு? தருளி வக்தார்.(௪௭௮) 

(௪௪௭௬) பதிகனாகி - வழிசசெலவோனாய,. (௪௭௪௪) மறுமாற்றம - வேறுவார்த் 

தையை, கோள உருமும புளளரசும அனையா£ - இடையூறு வீளைக்கும இடியையும் 

கருடனையும போனற மாகதிரிகா, (௪௭௭) காலவலையம் - காலசக்கரம,



௮௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

Sry sg மறையவனார் சென்று நின்* சவபெருமா னருள்போற்றிச் 

சிரசை கைநது, பசவுறுவா டனைகோக்இப் பயப்ப டேனீ பருவரலு நும்பரி 

சும் பசர்வா யென்ன, கரமலர்க ளூச்சியின்மேற் குவித்துச் கொண்டு சண் 

ணருவி சொரிர்திழியச் சாழி வேசப், புசவலனார் சேவடி.க்£ழ் வீழ்ந்து சாங 

கள் போக்ததுவும் புகுர்ச.துவும் புகல லுற்றாள். (௪௪௯) 

வளம்பொழில்சூழ் லவைப்பூர்ச்சோன் ரூம னெர்தை மருமசன்மழ் றிவ 

னவற்கு மகளிர் ஈலல, இஎம்பிடியா சோரெழுவ நிவரின் epssr ளிவனலுக 

சென் ஓ. ரைசெய்சே யேதி லானுச், குஎம்பெருக,ச தனம்பெற்றுக கொடு 

தீத பின்னு மோசரொருவ ராகவெனை யொழிய வீச்தான், றளர்ர்தழியு மிவ 

லுககாத் தகவு செயதங கவசைமறைச் திவன் றனையே சார்ச்து போந்தேன், 

மற்றிவனும் வாளரவு தீண்ட மாண்டான் மறிகடலிற் கல௩கவிழ்த்தார் 

போல நின்றேன், சுற்றத்தா ரெனவந்து தோன்றி யென்பாற் ௮ுயரமெலா 
நீககவருள் செய்தி ரென்னக், கற்றவர்கள் சொழுசேச்துு காழி வேக்தர் 
கருணையினாற் சாரிகையா டனச்குநல்சப்,பற்றியவா எரவின்விடச் திருமாறு 

பணைமருகற் பெருமானைப் பாட லும்றார் (௪௮௧) 

சடையானை யெவ்வுயிர்க்குக் சாயா னானைச் சங்கரனைச சரிகண்ட மவுலி 

யானை, விடையானை வேதியனை வெண்ணீற் ரானை விரவாசதார் புரமூன்று 
மெரியச் செற்ற, படையானைப் பககயத்து மேவி னானும் பாம்பணையிற் 

௮யின்றானும் பரவுங் கோல, முடையானை யுடையானே தகுமோ விந்த 

வொள்ளிழையா ஞளுண்மெலிவென் றெரடுத்துப் பாட. (௪௮௨) 

திருமநகல் - விஷந்தீர்த்த திருப்பதிகம் - பண் - இந்தளம். 

இருச்சிற்றமபலம் 

சடையாயெனுமால்சரணீயெனுமால், விடையாயெனுமால்வெருவாவிழுமா 
மடையாாகுவளைமலருமமருக, லுடையாய் சகுமோவிவளுண்மெலிவே [ல் 

வயஞானம்வல்லார்மருகற்பெருமா, னுயாஞானமுணா தடிய எ FOE 
லியன்ஞான சம்பஈதனபாடல்வலலார், வியனஞாலமெல்லாமவிஎககும்புகழே 

தருச்சிற்றம்பலம், 

பொங்குவிடர் திர்ர்செழுஈ்து நின்றான் சூழ்ர்ச பொருவிறிருச் சொண் 

டர்குழாம் பொலிய வார்ப்ப, ௮ஙகையினை யுசசியின்மேற் குவிததுச் கொண் 

டக கருட்சாழிப் பிள்ளையா டியில் வீழ்ச், ஈஙசையவ டனைகயர்த sory 

யோடு நானில லின்புற்று வாழும் வண்ண, மங்குறவம் சோலைமலி 
புகலி வேக்தர் மணம்புணரும் பெருவாழ்வு வகுத்த விட்டார். (௪௮௩) 

மற்றவர்ச்கு விடைகொடுத்தங சமரு மாளின் மருகனக ரினில்வந்து 

வலிய பாசஞ், செற்றபுகழ்ச் சிறு, சதொண்டா வேண்ட மீண்டுஞ் செயசாட் 

டக குடியிலெழுக் சருள வேண்டிப், பற்றியெழுக சாதன்மிக மேன்மேற்



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௧௩௯ 

சென்று பரமனார் இறத. துன்னிப் பாங்ச ரெங்குஞ், சுற்றுமருச் சவரோடுங் 
கோயி லெய்இச் சுடர்மழுவாண் டவர்பாதர் தொழுவான் புக்கார். (௪௮௪) 

புக்கிறைஞ்சி யெதிர்கின்று போற்று சன்றார் பொங்குதிசை ஈதிப்புன 

லும் பிறையுஞ் சேர்ந்த, செக்கர்முடிச் சடைமவுலி வெண்ணீற் ரூர்தர் இரு 

மேனி யொருபாகம் பசுமையாக, மைக்குலவு சண்டத்தார் மருகத் கோயின் 

மன்னுகிலை மனஙகொண்டு வணககுவார்முன், கைக்கனலார் கணபதீச் ௪7 

தீ.தின் மேவுக காட்டுகொடுச் தருளுவான் சாட்டக சணடார், (௪௮9) 

Ca gy. 

மருக லமர்ச்து நிறைர் ச கோல மல்குசெய காட்டங் குடியின் மன்னிப் 

பெருகு கணபதி மீச்சாத்தார் பீடிடைசக் கோலமே யாத் தோன்ற 

உருகிய காதலு மீது பொஙக வுலகர்முன் கொள்ளு முணர்வு நீட 

அருவிசண் வார்வுறப் பாடலுற்றா ரகமும் வேசமு மென்றெடுதத. () 

திநச்சேங்காட்டங்தடியும் - திநமநகலும் - விவைரை - பண் - நட்டபாடை, 

,இிருச்சிற்றம்பலம். 

௮ங்கமும்வேதமுமோதுகாவரர்சணர்காளுமடிபரவ 
மஙகுனமதிசவழ்மாடவீ திமருகனிலாவியமைச்சசொல்லாய் 
செங்கயலார்புன ற்செலவமலகுசீர்கொள்செஙகாட்டஙகுடிய தனுட் 
கஙகுல்விளககெரியெலலியாடுககணப தீச்சரககாமுறவே, 

நாலுகுலேககமுகோஙகுகாழிஞான சம்பா சன லஈ இகழு 
மாலின்மதிதவழ்மாடமோஙகுமருகலின்மற்றதனமேன்மொழிக்த 
சேலுஙகயலுஈதிளைதசசணணாசாகொளசெஙகாட்டஙகுடியதலுட் 
சூலம்வல்லான்௧ழ?லாதுபாடலசொல்லவலலார வினையிலலையாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சண்டெதிர் போற்றி வினவிப் பாடிக் கணபதி மீச்சரங் காத லித்த 

௮ண்டர் பிரானை வண௩ட வைகு மப்ப தி யிற்சில நாள்கள் போற்றித் 

Ogre. Grange பெற்று மற்றத் சொல்லைச் திருப்பதி யெல்லை நீங்கிப் 

புண்டரி கத்தடஞ் சூழ்பழனப் பூம்புக வாதொழப் போது இன்ளார், () 

சீரின் மலிந்த சிறப்பின் மேவுஞ் ஏறுத்சொண்டர் ஈண்புடன் செல்ல நல்ல 

வேரி ஈறுந்தொங்கன் மற்றவரும விடையரு எப்பெற்.று மீண்ட பின்பு 

சீரின் மலிர்த சடையர் மேலி நிகழும் பதிகள் பலப ணிநர்து 

பாரின் மலிந்து நிறைந்த செல்வம் பயில்புக லூர்சசர்ப் பாங்க ணைர்சார். () 

திருப்புக லூர்த்திருச் தொண்டரோடுஞ் செம்மை முருகனார்மெய்ம்ம௫ழ்ஈ்த 

விருப்பொடு சென்றெதிர் சொள்ளவர்த வேதமு.தல்வர்சங சோயிலெய்்திப் 

பொருப்புறழ் கோபுரத் தட்பு குந்து பூமலி முன்றில் புடைவ லங்சொண் 

டொருப்படு சிர்தையொடுள்ளணைந்சா சோதாது ஞானமெ லாமுணாக்சார்.



#20 திருத்தோண்டர் புராணம். 

புக்கெதிர் சாழ்ர்து விழுர்செ முக்த பூம்புச லூர்மன்னு புண்ணியசை 

செக்குரு குஞ்சிர்சை யன்பு பொஙக நிறைமலர்ச் சண்ணீ சருவி செய்ய 

மிச்ச சமிழ்ச்தொடை மாலை சாத்தி மேவிய வேழிசை பாடிப் போந்து 

இக்கு நிறைசா முருகா முன்டி செலல வவர்மடஞ் சென்று புக்கார் (௪௯௦) 

ஆங்கவர் போதற்றுஞ் சிறப்பின் மேவி யப்பதி தன்னி லமரு சாஸில் 

வாங்கு மலைச்சிலை யார்ம இழந்த வர்ததமா னீசசரந சான்வணஙடு (ம் 

யோக௫யெ வன்பின் முருக னார்தம் முயாஇருச சொண்டு சறப்பிச் தோஙகு 

பாங்குடை வண்டமிழ் பாடி காளும பசமர்சம பாதம் பணிரதி Hest. () 

மற்றத் திருப்பதி வைகுநாளில் வாகன் பெருவிறன் மன்ன னார்தாம், 

புற்றிடக சொணடாசை வாதி றைஞ்சிப் பொன்மதி லாரூர் புகழ்கது 

போற்றிச், சிற்றிடைப் பொற்றொடிப் பஙகர் தறகுக திருப்புக லூதொழச் 

ச்சை செய்து, Garona erga Gunn சொணடர் குழாததுட ora 

வூர் குறுக வாசார். (௪௯௨) 

நாவுச் ௧7௪ ரெழுந்தருளு ஈல்ல இிருவார்தை கேட்ட போதே 

சேவிழ் றிகழ்கதவர் மைஈச ரான திருஞான சமபகதா கதை யனபு 

மேவுற்த காசன மிசப்பெருக விசைசெ.தா கொளளமெய்யன்ப சோடும் 

பூவிற் பொலிபொய்கை குழ்புசலூரப் புறம்பணை யெலலைகடச்.து போர்தரா 

௮ங்கண ராரூர் வணங்கப் போகத வரசு மெ.தாவா தணைய வாசப் 

பொங்கு புனற்றண் புகலி வச பூசுரர் சிஙகமும பொற்பினெயதிச் 

தீங்களி னன்பின் முறைமை யாலே சாழ்கது வணுடூத சனித்சனியே 

மங்கல மாகிய நல்வரவின் வாய்மை விளம்பி மகிழும போது (௪௯௪) 

மெய்த்குிரு ஞானசம பந்தர் வாகன் வேகதரை கோக விருப்பி னாலே 

யப்பரை யிஙகணை யப்பெ றுமபே ரருளுடை மயோமியா மாச ணாரா 

எப்பரி சாற்றொழு அுய்ஈத சென்று வினவிட வீறில பெருகத வதமதார் 

செப்பிய வண்டமிழ் மாலை யாலே இருவா இரைகிகழ் செலவஞ் சொன்னார். 

௮ சர ளிச்செய்த வாய்மை சேட்ட வப்பொழு சேயருள ஞானமுண்ட, 

சரபு வேர்தருஞ் நெதையின்கட் டென்றிரு வாரூ வணங்கு தற்கு, விர 

விய காதலிற் சென்று போற்றி மீணடுமவந அம்முடன் மேவுவனென், 

ரவு கடற்சன் மிதப்பின் வ௩தாக குஜாததுடன் பாடுசொண் டொல்லை 

போர்தார். (௪௬௬) 

சொற்பெரு வேந்தரும் தோணி மூதூர் ச் தோன்நல்பின் காச ரொட 
ரத் தாமும், பொற்புக லூர்தொழச் சென்றணைகதார் புகலிப் பிரானும் 
புரிக்த சர்சை, விற்குடி வீரட்டஞ் சென்று மேவி விடையவர் பாதம் 
பணிந்து போற்றிப், பற்பல வாயிரம் தொண்ட சேரடும் பாடல னானமறை 
பாடிப் போர்தார், (௪௭௭)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௨௧ 

துணரிணர்ச் சோலையுஞ் சாலி வேலித் துறைநீர்ப் பழனமுஞ் சூழ்க 

கும்பின், மணமலி கானமு ஞானமுண்டார் மருஙகுத சோக்கி whip spent, 
யணைபவ ரள்ளற் 4 கழனி யாரூ சடைவோ மெனமொழிக் தன்டு பொங்கப், 

புணரிசைச் செர்தமிழ் கொண்டு போற்றிப் பொன்மதி லாளூர்ப் புறத்தணை 
நீதா. (௪௬௮) 

ern 

திருவாநர் - பண் - வியாழக்தறிஞ்சி. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பாடலனான் மறையன் படி.பட்டகோலச்சன் நிங்கள் 
சூடவன் மூவிலையகுலம்வலனே£ இச 
கூடலர்மூவெயிலுமெரியுண்ணககூசெரிகொணடெல்வி 
யாடலனா இசையனாரூ ரமர்ச் தானே 

சோலையிலவண் டின௩கள்சுரும்போடிசைமுசலசசுழ்கச 
வாலையின்வெம்புகைபோய்முடரயுமாரூரிற் 
பாலொடுகெய்தயிரும்பயின்ருடுமபரமேட்டிபாதங 
காலையுமாலையம்போய்ப்பணிதலகருமமே. 

உள்ளமோரிச்சையினாலுசர்சே.ததித்தொழுமின் ரொண்டீர்மெய்யே 
சள்ளமொழிகதிடுமனகசவாஇிருபொழுதம் 
வெள்ளமோர்வாசடைமேற்கசகதிட்டவெளளேற்ருன்்மேய 
அ௮ள்ளலகன் 4 கழனியாரூரடைவோமே, 

நல்லபுன றபுகலிததமிழ்ஞானசம்பர்தனல்ல 
௮லலிமலாககழனியாரூசமாகதானை 
வல்ல தோரிசசையினாலவழிபாடிவைப தலுமவாய்ககச் 
சொலலுதலகேட்டலவலலார்துன பகதுடைப்பாசே, 

இருசசற்றம்பலம 

 வகஷககைலளைம்கா். 

வானுயர் செங்கதிர் மண்டி, லத்த மருஙகணை யு௩கொடி. மன்னு மாரூர் 

சானொரு பொன்னுல சென்னத சோனறு£ தயஙகொளி முன்கணடுசணபை 

பானி நீற்மா பருசககை யானைப் ப.இக,௪ தமிழிசை பாடிப் பாடிச் [வரச 

சேனொடு வணடு முரலுஞ சோலைத் இருப்பத மற்றத னெல்லை சேர்ந்தார். 

திருவாநர் - திருவிராகம் - பண் - நடடராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பருக்கையானைமததகத்தரிச்குலத் Oty sb 

கெருக்வொயகித்திலநநிரக்குரிள்பொருப்பலூர் 
கருச்கொள்சோலைசூழநீமொடமாளிகைச்கொடி 
யருச்சன்மண்டலததளர்வுமக்தணாரூசெனபதே, 

56



௪௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வல்லிசோலைசூதநீடுமன்னுவீதிபொன்னுலா 
அல்லிமாசமர்ஈதிருஈ் தவர் தணாரூ ரா.தியை 
நலலசொல்லுஞான சம்பக தனாவினின்னுசை 
வலலதொணடர்வான மாளவலலாவாய்மையாகவே, 

இருசசித்றம்பலம். 

  

பொக௩$ூய டிர்தை விருப்பின் வெள்ளம் டொழிர்து புவிமேற் பொலிவதெ 

எங்குங குளிசொளி வீசு முத்தி னிலங்கு சிவிசை யிழிர்தருளிச் [ன்ன 

செங்கை நிறைமலர் கொணடு தூவிச திருவிருக் குக்குறள் பாடி யேச்தித் 
சங்கள் பிரானர சாளு மாரூர் தனைப்பணி வற்ரார் தமிழ்விரகர். (௫௦௦) 

திநவாநர் - திநவிநக்தக்கறள - பண் - தறிஜ்சி', 
இிருசசற்றமபலம், 

சித தர்தெளிவீர்காள், ௮௪, சஞாரூரைப் 
ப,த.திமலர் தூவ, முதஇியாகுமே 

சீரூசம்பர்த, னாரரைச்சொன்ன 
பாரூர்பாடலார், பேராரின்பமே 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ே வேறு, 

படியின் ஞானமுண் டருளிய பிள்ளையைப் பணிதற் 

சடியர் செனறெதா கொளவெழுகஈ தருளுமஞ் ஞான்று 

வடிகொள் சூலததர் மன்னிய பொன்மதி லாரூர்க் 

சடிசொள் பேரணிப் பொலியையார் முடி.வுறச் காண்பார். (௫௦௧) 

நான மான்மத ஈளி£பெருஞ் சேற்றிடை ஈறும்பொநற் 

றாஈ றுந்துகள சொரிதலிழ் சுடசொளிப் படலை 

யான வீ.திக ளடிவலித தவைகரைச் தலைய 

வான மாரியிற் பொழிந்தது மலர்மது மாரி, (௫௦௨) 

ஆட னீடுவ துற்கொடி யணிகுழற் கொடிகள் 

தோடு சூழ்வன சுரும்பொடு தமனிய௰ச் சசும்பு 

சாடு கொண்டன க.தலிசதோ ரணகிசைச் சமுகு 

மாட மாளிகை மண்டபங் சளின்மருக் கெல்லாம். (௫௦௩) 

மாலை சூழ்புறங கடைகளின் மணிகிரை விஎக்சன் 

கோல நீள்சுட ரொளியுன் கோத்திடை தூக்கு 

நீல மாமணி கிழல்பொரச நிறம்புகர் படுக்கும் 
பால வாயின பவளவே தஇிசைமலர்ப் பந்தர். (௫௦௪) 

கதவம் ம வம் ம மமம். பலம் 

(௫௭௨) கானமானமதம - வாசனைபொருசதிய கல் தூரிசோக்ச, படலை - பரந்த, 
fo 4 ச (Harm) sec endure 319.4 » பொற்ளுட துகள், 

 



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௪௩ 

தீழைம லர்தீதடஞ் சாலைக டெற்றிகள் சதுக்கங் 

குழைமு கத். தவ சாடரம் இமையவர் குழாமும் 

விழை? றப்பின வியலிட மியாவையு மிடைந்து 

மழைமு ழக்கென வியம்பின மங்கல வியங்கள். (௫௦௫) 

விரவு பேசணி வேறுவே நின்னன விளங்கும் 

பிரச மென்மலர்ச் சோலைசூழ் பெருக்திரு வாரூர் 

௮7௪ ளிப்பவ ரருளினா லடியவர் குழுவும் 

புரிச னங்களும் புற.த்தணைச் தெதிர்தொழும் பொழுது. (௫௦௯) 

வந்தி றைஞ்சுமெய்ச் தொண்டர்தம் குழாத்தெதிர் வணங்கெ 

சந்த முத்தமிழ் விரசராஞ் சண்பையர் தலைவர் 

HES ony காதியாம் பதிகமங கெடுத்தே 

யெர்தை தானெனை யேன்றுகொளுங்கொலென் நிசைத்தார். (௫௦௭) 

திநவாநர் - பண் - கவுசிகம். 
'இருசசிற்றம்பலம். 

௮க்தமாயுலகாதியுமாயினான, வெர்தவெண்பொடிபூசியவேதியன் (லோ. 
இரதையேபுகுக்சான் நிருவாரூசெம், எந்தை சானெனையேன் றுகொளுங்கொ 

வன்னிகொன்றைமதியொடுகூவிஎஞ், சென்னிவைத்தபிசான் றிருவாரூசை 
மன்னுகாழியுள்ஞான சம்பர்சன்வாய்ப்,பன்னுபாடல்வல்லார்ச்ில்லைபாவமே 

திருச்சற்றம்பலம், 

ஆன வத்திருப் பதிகமுன் பாடிவர் தணையு 

ஞான வித்தகர் மெய்த்தவர் சூழவர் ஈகசார் 

தூ நுஞ்சுண்ண மலர்பொரி தூஉய்த்சொழு தேத்த 

வான நாயகர் கோயில்வா யிலின்மருக கணைந்தார் (௫௦௮) 

மன்னு தோரண வாயின் முன் வணஙஈட௫யுள் புகுவார் 
தன்னு ளெவ்வகைப் பெருமையுந் தாகிய சகைத்தாம் 

பன்னெ டுஞ்சுடர்ப் படலையின் பரப்பினைப் பார்த்துச் 

சென்னி சார். துதே வாரிரி யன்றொழு தெழுர்தார். (௫௦௯) 

மாடு சூழ,திரு மாளிகை வலங்கொண்டு வண;௫ச் 

கூடு காசலிற் சோபுரம் பணிஈதுசை குவித்து 

தேடு மாலயர்ச் கரியசாய்ச் செழுமணிப் புற்றில் 

நீடு வார்முன்பு நிலமுறப் பலமுறை பணிஆ்சார். (௫௧௦) 

பணிந்து வீழ்ஈதனர் பதைத்தனர் பரப்பிய புளகம் 

அணிர்ச மேனியோ டாடினர் பாடின ரறிவித் 

அணிர்த மெய்ப்பொரு ளானவர் தமைச்சண்டு துதிப்பார் 

தணிசத சிர்தையின் விசைர்தெழு வேட்சையிந் ருழ்ச்தார். (௫௪௪)



௫௫ ".. திருத்தோண்டர் புராணம். 

செஞ்சொல் வண்டமிழ்ச் திருப்பதி ௪,த.நிசை யெடுத்.த 

நஞ்சு போனக மாக்கிய ஈம்பர்முன் பாடி 

மஞ்ச சூழ்திரு மாளிசை வாயிலின் புதம்போர் 

தீஞ்செ மு.ச்துமெய் யுணர்ந்தவர் திருமடத் தணைர்தார். 

௮௩௧ ணைர்தமர்ச் தருளுவா ரானெறி யமர்ஈச 

Gens ணேற்றவர் சேவடி வணுூமுன் நிளைத்துப் 

பொங்கு பேசொளிப் புற்நிடக சொண்டவர் புனிதப் 

பஙக யப்பா தொழு தசா லர்சொறும் பணிர்தார் 

புற்றி டககொளும் புனிதரைப் போற்றிசை பெருசப் 

பற்று மன்பொடு பணிஈ இசைப் பதிகங்கள் பாடி 

நற்ற வததிருச தொண்டர்க ளொடுகலஷஞ் சிறப்ப 

மற்ற வஎண்பதி சன்னிடை வைகுமர் நாளில், 

மல்ல னீடிய வலிவலங் கோளிலி மே.சலா.த் 

தொல்லை சான்மறை மு.தல்வர்தம் பஇிபல சொழுசே 

யெல்லை யிற்றிருப் பதிசகக ளாற்பணிர் தேத்தி 

யல்ல தீர்ப்பவா மிண்டுமா ரூர்தொழ வணைச்சா£ 

ஊறு சாசலி லொளிவளர் புற்றிடக கொண்ட, 

ஆ லாவிய சடைமுடி யையரைப் பணிர்த 

நீறு வாழ்வென நிகழ்திருச் தொண்டர்ச ளோடும் 

ஈறி லாத்திரு ஞானசம் பர்தரக இருநதார் 

௮ஙகு நன்மையில் வைகுமக் நாள்சில வகல 

நஙக டர்இரு சாவினுச் கரசரை நயந்து 

பொங்கு சர்ப்புக ஒரதொழ வருளினாற் போவார் 

தீங்கு மப்பதிப் புறம்பணை சராச்ஈருள் Oo went. 

(2 uy 2 

புவனவா ரூரினிற் புறம்புபோக் தசனையே கோக்டு நின்றே 
யவமிலா கெஞ்சமே யஞ்சனீ யய்யுமா றறிதி யன்றே 
சீவன,சா ரூசொழாய் நீமற மாசென்ற செகசை கூப்பிப் 
பவனமாய்ச சோடையா யெனுரதிருப் பதிகமுன் பாடி. னாரே 

திநுவாநர் - பண் - காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 
பலவனமாய்ச்சோடையாய்காவெழாப்பஞ்சு சோய்ச்சட்டவுண்டு 
சிவன தாஎ)க்தியாப்பேதைமார்போலரீகெள்னொயே 
&வனமாயப்பாய்வதோயேறுகர்சேகியசாளசண்டன் 

்'  அவனதாரூர்தொழுது ய்யலாமையல்கொண்டஞ்சனெ Gee. 

(9௪௨) 

(9௪௩) 

(டு௧௪) 

(௫௧௫) 

(௫௧௬) 

(௫௧௭) 

(௫௪௮)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௪௫ 

பல்லிதழ்மாசவியல்லிவண்டியாழ்செயுங்காழியூரன் 
நல்லவேகல்லவேசொல்லியஞான சம்பக SOOT 
எலலியம்போதெரியாடுமெம்மீசனையேத்துபாடல் 
சொல்லவேவலலவர் திதிலசோதமீாவையக சத்தே. 

இருச்சித்றம்பலம் 

காழியார் வாழவக் தருள்செயுங் சவுணியப் பிள்ளை யார்தாம் 

ஆழியா னறியொணா வண்ணலா ரூர்பணிர் தரி செலவா 

பாழிமா லியானையின் ஒுரிபு$னைஈ் தார்பனை யூர்ப ணிஈது 
வாழிமா மறையிசைப் பதிகமும் பாடியப் ப.இயில் வை௫ (Gam) 

  

திநப்பனையூர் - பண்- தக்கராக்டி 

இருச்சிற்றம்பலம் 

அசலச்சடைமேன்மதிமத்தம், விரவிப்பொலி௫ஏன் றவனூசா 
கிரவிப்பலதொண்டர்கணாளும், பசவிப்பொலியும்பனையூசே. 

பாரார்விடையான்பனையூரமேற், சார் சமிழ்ஞான சம்பந்த 
சாற்சொன்னமாலைகள்பச்2, மூசார்கினைவாருயர்வாசே 

இருச்சிற்றம்முலம். 

  

அங்குகின் றரிசெழுர் தஞுலுவா சகிலகா ரணமு மானார் 

தஙகுகற் பதிகளும பிறபணிஈ தருளிவண் டமிழ்பு னைக் 

யெஙகுமெய்த் தவாகுழா மெதிர்சொளச் தொழுதெழுர் தருளி வரதார் 

இபாஙகுதண பாசடைப பககயப் புனல்வயற் புகலூா சாச. (௫௨௦) 

காவினுக் ௪சசர௬ ஈம்பிசீர் முருகரு மற்று காமச் 

சேவுகைத் தவர்தருச தொண்டசா னவர்கண்முன் சென்று சீதப் 

பூவினிற் பொலிபுனற் புகலியார் போசதசத் தெதஇிர்ப ணிஈதே 

மேவமற் தவருடன் கூடவே விமலர்கோ யிலைய டைச்சார். (இ௨க) 

ேவறு, 

சேவர்த5 தலைவனார் சோயில்புச் சனைவருஞ் சீர்கிலச் றவ ணங்டுப் 

பாவருர் தமிழிசைப் பதிகமும் பாடிமுூன் பரவுவார் புறம்ப ணைர்சே 

தாவில்£ர் முருகனார் இருமனைச் கெய்தியத் தனிமுதற் ரொண்டர் தாமே 

பாவையும் குறைவற, இடவமர்ஈ் தருளுவா ரினிதினங் குறையு சாளில். 

நிலாச் கடிகளு நிகழ்சிறுச் தொண்டரு முடனணைர் செய்து நீர்மைச் 

சீலமெய்த் தவாகளும் கூடவே கும்பிடுஞ் செய்சைரயேர் நின்று வாய்மைச் 

சால்பின்மிச் குயர்திருச்சொண்டினுண் மைச்்திறர்சன்னையேசெளிய நாடிக் 

காலமுய்,ச் தவர்களோ டளவளா விச்கலர் தருளினார் காழி சாடர். (௫௨௩) 

கும்பிடுங் கொள்சையிற் குறிசலர் இசையெலும் பதிசமுன் ளன பாட 
ஐம்பெருச் தலைமையால் நிலைமைசால் பதியதன் பெருமைசால் புறவிஎம்பி



௫௮௫௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யும்பரும் பசவு,தற் குரியசொற் பிள்ளையா ருள்ளமெய்ச் கா,சல் கூர 

ரம்பாதம பதிசளா யினவெனைப் பலவுமு னண்ணி?ய தொழச் யந்தா£. () 

திநப்புகலூர் - பண் - நட்டபாடை, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

குறிசலர்சவிசைபாடலினானசையாலிவ்வுலகெல்லா 
கெறிசலர் சதொருசர்மையனாயெருதேறும்பலிபேணி 
மூ.றிசலந்ததொருதோலரசைமேலுடையானிடமொய்ம்மலரின் 
பொறிகலகர்தபொழிலசூழ்ந்சயலேபுயலாரும்புச லூரே. 

புற்றில்வாழும்மர௮ம்மசையார்,த,சவன் 2மவும்புகலூரைக 
கற்றநல்லவாகாழியுள்ஞானசம்பஈன் றமிழ்மாலை 
பற்றியென்.றும்மிசைபாடியமாந்தர்பரமன்னடிசேஈ் து 
குற்றமின் நிககுறைபாடொழியாப்புகழோஙடிப்பொலிவாசே. 

திருசிற்றம்பலம். 

வேறு 

புள்ள லம்புதண் புனற்புச லூருறை புனிசனா சருள்பெற்றுப் 

பிள்ளை யாருட னாவினுக் கசரும் பிறபதி தொழச்செல்லார் 

வள்ள லார்சிறுச் தொண்டரு நீலகக் கரும்வளம் பதிச்கேச 

வுள்ள மன்புறு முருகரங் கொழியவு முடன்பட விசைவித்சார். (௫௨௫) 

சுண்ண சன்புச வூரினைச சொழுது?பாம் பொழுதினிற் சடற்காழி 

யணண லாாதிரு காவினுக் கரசாத மருகுவிட் டகலாதே 

வண்ண நி்இிலச் சிவிகையும் பின்வர வழிச்கொள வுழுங்காலை 

யெண்ணில் ச£ாத்திரு காவினுக கரசரு மற்றவர்க் இசைக்கின்றார். (Geax) 

காய னாருமக களித்தருள் செய் சவி ஈநலககள சொஸிமுசத்தின் 

தூய மானத்தின் மிசையெழும் தருளுலீ சென்றலுஞ் சுடர் ததிஙகண் 

மேய வேணியா ரருளுமிவ் வாறெனில விரும்பு சொண டர்களோடும் 
போய செகஙகுநீ ரஙகுயான் பின்வர3ப் போவசென் றருள்செய்தார் (டு௨௭) 

எனறு பிள்ளையார் மொழிநர்தருள் செய்திட விருக்சவச் இணறயோரு 

ஈன்று ரீரருள் செய் சே செய்வனென் றருள்செய்து கஈயப்புற்ற 
அன்றை காண்முச லுடன்செலு சாளெலா மவ்வியல் பினிற்செல்லார் 

சென்று முன்னுறச் திருலம்ப ரணைஈசனர் செய்கவக குழாத்தோடும். () 

சண்பை மன்னருக் தம்பிசா னருளவழி நிற்பது தலைச்செல்வார் 

பணபு மேம்படு பனிக்க திர் நித திலச சிலிகையிற் பணிர்தேறி 

வண்பெ ரும்புக வூரினைச் சடந்துபோய் வரும்பரி சன த்தோடுர் 
இண்பெ ருர்தவ ரணைந்ததெம் கென்றுபோயத் இருவம்பர் சசர்புக்சார். 2) 

Hout மாரக ரணைந்துமா சாளததி லண்ணலா ரமர்செற 
செம்பொன் மாமதிற் கோயிலை வலங்கொண்டு திருமுன்பு பணிர்தேஇ



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௩௭ 

வம்பு லாமலர் தூவிமுன் பரவிய வண்டமி ழிசைமாலை , 
யும்பர் வாழசஞ் சுண்டவர் சமைப்பணிக் துருகுமன் பொடுதாழ்க்சார். () 

சாழ்க்து சாவினுச் கரசுடன் நம்பிரான் கோயின் முன் புறமெய்திச் 
சூழ்ந்த தெரண்டரோ டப்பதி யமர்பவர் சசநதி முடி.மி.து 

வீழ்ர் த வேணியர் தமைப்பெறுங காலங்கள் விருப்பினாழ் கும்பிட்டு 

வாழ்ர்தி ர௬ஈதனர் காழியார் வாழவர் தருளிய மறைவேக்தர். (௫௩௪) 

பொருவி லாசசொத் புல்குபொன் ஸனிறமு சற் பதிகஙக ளாற்போற்றித் 
இருவி னார்ந்தகோச் செயகணா ஊர்ரகர்ச் செய்தகோ யிலைச்சேர்ச்.து | 

மருவு வாய்மைவண் டமிழ்மவர் மா$லையவ் வளவனைச் சிறப்பித்துப் 

பெருகு காசலிற் பணிர்துமுன் பசவினா பேணிய வுணர்வோடும். (௫௩௨) 
— een 

தீந ௮ம்பர்மாகாளம் - பண் - நட்டராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

புல்குபொன்னிறம்புரிசடை நெடுமுடிப்போழிளமதிசூழப் 
பில்குதேனுடைஈறுமலர்க்கொன்றையுமபிணையல்செயதவர்மேய 
மல்கு சணடுறையரிசலின்வருபுனல்வடகரைமாகாளம் 
அ௮ல்லு-சண்பகலுஈதொழுமடியவர்க்கருவினையடையாவே. 

மாறுதன்னொடுமண்ம/சையிலலதுவருபுனன்மாகாளத் 
தஇீறுமாதியுமாசகிுயசோ தியையேறமர்பெருமானை 

காறுபூம்பொழிற்காழியுள்ஞான-சம்பக் தன தமிழ்மாலை 
கூறுவாசையுஙககேட்சகவலவாசையுஙகுற்றஙகள்குறுசாவே, 

இருசசிற்மமபலம, 

இன்ன வாறுசொன் மாலைக ளாற்று.தித இறைஞ்சிய சமர்காளிற் 

கன்னி மாமதிற் நிருச்சட வஷாசொழக காதல்செய் தருளிப்போய் 

மன்னு கோயில்கள் பிறபதி வணக௩தயே வாச்சின்மன் னவரோடும் 
அ௮க்கெ டும்பதி யணைவுறக் கலயசோ டடியவ ரெதிர்கொண்டார். (௫௩௩) 

மற்ற வணப தி யணைக்துவீ ரட்டச.து மழவிடை யாாகேரயிற் 

சுற்று மாளிகை வல௩கொண்டு காலனை யுதைத.தருட் டியசெய்ய 

பொற்சி லம்பணி தாமசை வணஙடஇுமுன் போற்றியுய்ஈ தெதிர்கினறு 

பற்ற றுப்பவர் சடையுடை யானெலும் ப.இகவின் னிசைபாடி. (௫௩௪) 

திநக்கடவூர் - திநவிரட்டானம் - பண் -காந்தாரபத்சமம் 
இருச்சிற்றம்பலம். 

சடையுடையானுகெய்யாடலானுஞ்சரிசோவண 
உடையுடையானுமையார்சக்சவொண்கண்்ணுமைகேள்வளுங் 
கடையுடைஈன்னெடுமாடமோககுக்கடவூர் தனில் 
விடையுடையண்ணலும்வீ ரட்டான த,ரனல்லனே.



௪௪௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வெர்சவெண்ணீறணிலீரட்டான த.து வேதனை 

் யந்தணர்தகசடவூருளானையணிசாழியான் 

சக்சமெலலாமடி.சசார்த்சவல்லமறைஞானசம 

பதன செர்தமிழ்பாடியாடச்செடும்பாவமே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

பசவி யேத்தியங் கரிதினிற் போர்அபார் பரவு ரரசோடு 

விரவு ரண்புடைச் குஙகுலி யப்பெருங கலயர்தம் மனைமேவிச் 

சரையில் சாசன்மற் றவ. ரமைச் தருளி.ப விருர்இனி தமர்ஈதஙகுச 

பு ரத்தவர் இருமயா னமும்பணிஈ இருஈசனர் சிழப்பெய்தி (இ௩௫) 

சிறப்பு டைததிருப் பதியச னிடைச்சில காளமர்ஈ தருளோடும் 

விறற்பெ ௬ஙகரி யுரிதததவர் கோயில்கள் விருப்பொடு தொழச்செல்வார் 

மறைப்பெ ருர்திருக கலயரு முடன்பட வணு௩ூய மடழ்வோடும் 

அதப்பெ ருமபய னனையவச் தொண்டரோ டணைசதனா இருவாககூார () 

தக்க வாசணர் மேவுமப் பதியினி௰் ருன்றோன்றி wots ge 

செக்கர் வாசடை யண்ணலைப் பணிஈஇிசைச செதமிழ் ச சொடைபாடி 

மிச்ச கோயில்கள் பிறவுடன் ரறொழுதுபோய் மீயசகுர் பணிர்தேச்திப் 

பக்கம் பாரிடம் பரலநின் ராடுவா£ பாமபுர ஈகாசேர்ஈதார் (௫௩௭) 

பாம்பு ரசீதுறை பரமரைப் பணிஈதுஈம் பதிசவின் னிசைபாடி | 

வாம்பு னறசடை முடியினார் மஇழ்விட மற்றுமுள் எனபோற்றிச் 

காம்பி ணிற்றிகழ் கரும்பொடு செஈகெலின் கழனியம பணைநீ௩டச் 

சேமபொ ழிநற்றிரு வீழிகன் மிழலையின மருங்குறச செலூன்ரார். (Os x) 

ேவேறு, 

அப்பொழுதஇி னாண்ட வரசை யெதிர்கொண்ட 

மெய்ப்பெருமை ய௩சணாசள் வெககுருவாழ் வேர் சனார் 

பிற்படவர் செய்தும் பெரும்பேறு கேட்வெப்பரா 

எப்பரிசி னாலவஈ தணைகத௩ கெதிர்கொண்டார் (௫௩௯) 

நிறைகுடகதூ பர்திப நீடகிரைத தேக்தி 

நழைமலர்ப்பொத் சுண்ண நறும்பொரியும் தூவி 

மறையொலிபோய் வானளப்ப மாமுரச மார்ப்ப 

இறைவர் திரு மைந்தர் சமை யெதிர்கொள்வர வேற்ரூர், (௫௪௦) 

வாதுதிரு வீழி மிழலை மறைவல்ல 

௮ஈகணாகள் போத்றிசைப்பச சாமு மணிமுத்தனெ 

ச௩த மணிசடூவிகை நின் றிழிர்து காழ்கதருளி 
யுயாத மமையோ ருடனணைகதங குள்புகுலார். (௫௪௧) 

அப் 2பா தசையார் விரிசோ வணவாடை 

டியாப்போ தரும்பதிகத் தோங்கு மிசைபாடி.



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 4௧௯ 

மெய்ப்போதப் போசமர்ச்சார் தங்சோயின் மேவினார் 

சைப்போது சென்னியின் மேற் கொண்டு சவுணியனார். (௫௪௨) 

ராவின் றனிமன்னர் தாமு முடனண்ண 

மேவிய விணணிழிக்த கோயில வலஙகசொள்வா£ 

பூவியலு முஈதியான் போற்றப் புவிககிழிகத 

சதேவியலு மெயசணடு சிதைவியப் பெய் தினா. (௧௨௩) 

வலஙகொணடு புகசெதிரே வது வரக இ.பின 

சல௩கொண்ட வேணிச சணிமுதலைஈ சாழாது 

நிலஙகொணட மேனியசாய நீடுபெருய சாதல 

புலலகொண்ட சரசையினாற பொககியிசை மீப்பொழிரதார். (Bos) 

போற்றிச் சடையா புனலலுடையா னெனறெடுகதுச 

சாறறிப் பதிகத தமிழ்மாலைச் சகசவிசை 

யாறற மிகப்பாடி யானா வெளளததில 

நீறறழசா சேவடிக&ழ் நின்றலோது நீடினா (இசி) 

  

திநவீமிமிடிலை = LI .sor ” நட tt IT Wt. 

இருசகிற்றமபலம 

சடையார்புனலுடையானொருசரிசகோவணமுடையான் 

படையாாமழுவடையான் பலபு கபபடையடையான 

மடமான விழுியுமைமா கிடமுடையானெனையுடையான 
விடையாகொடியுடையானிடமகவீழிமமிழலைய 

வீழிமம/ப லைம்மேவிய விஜா சன றனைவிரைலார் 
காழிகாககலைஞான சமபகதனறமிழப பதும 

யாழினனிசைவலலார்சொலசகேட்டாரவரெலலாம 
ஊ ழின்வலிவினைபோயிடவுயாவானடைவாே 

இருச௫ற்றம்பலம 

  

நீடியபே ரன்புருகி யுள்ளலைப்ப நோநின்று 

பாடியெதி ராடிப் பரவிப் பணிஈதெழுஈதே 

ஆடிய சேவடிக ளா£வமுற வுட்கொணடு 

மாயொ கோயிற் புறநததரிது வச தணைகசார் (en) 

an gio 65) TL Ag 0H ma ern wil sé oF 
செந்தமிழ்ச்சொல் வேச்சருஞ் செய்தவருஞ் சோசதருளச் 

(௫௪௨) மெயபோதம போது அமாகதா£தம - மெய்குஞானமுடைய திரு 
சொண்டாசள  இதயசமலததில எழு சருளியுளள சிவபெருமான நு (௫௪௬) பூய 

ஓும உநதியான-தாமளரயென லஒளஙரும உநதியையுடைய திருமால, தேஇயல மெ. 

கண்டு. தெயவததனமை பொருகதிய (அவவிமான நின) திருவருவைத தீரிச3 17, 
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௮௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சர்சமணிச் கோபுரத்துச் சார்ந்தவட பாற்சண்பை 

அ௮ர்சணர்சு ளாமணியா ரங்கோர மடத்தமர்கதரா (௫௪௭) 

௮ங்க ணமாவா ரரனா ரடியிணக&£ழத 

தங்கிய சாதலினார் காலஙக டப்பாமே 

பொககுபுகழ் வாசே ர௬௩கூடப் போற்றிசைச்தே 

எங்கு மிடர் £ீர்ப்பா ரின்புற் றமாகின்றா (௫௪௮) 

ஒஙகுபுனற் பேணு பெருக்துறைய முள்ளிட்ட 

பாஙகாா திலசைப் பதிமுற்ற மூமபணிஈ து 

வீஙகொலிறீ£ வீழி மிழலையினின் மீணடுமணைந் 

தாஙனி௫ ருமபிட் டமர்ஈதொழுகு மககாளில்,. (௫௪௯) 

வேவறு 

சேணுயர் மாடப் புகலி யுள்ளார் திருஞான சமபந்தப் பிளளை யாரசைக 

காணும் விருப்பிற் பெருகு மாசை கைமமிகு காசல கரையி கபபப் 

பூணு மனததொடு தோணி மேவும் பொருவிடை யராமலாப் பாசம போற்றி 

வேணு புாரசதை யகன்று போகு வீழி மிழலைபில வத ணைசகசார். (௫3) 

ஊழி முடிவி லுயாஈச வெள்ளச தோங$ூய காழி யுயாபதியில, வாழி 

மறையவர் தாஙக ளெலலாம் வக்து மருஙகணைக தராக ளென்ன, வீழி மிழலை 

யின் வேகி யாகள் கேட்டுமெய்ஞ் ஞானமுண் டாசை மூனனா, ஏழிசை சூம் 

மறை யெயத வோதி யெதாகொண முறைமையிற் கொணடு புகசா  () 

சண்பைத இருமறை யோர்க ளெலலாஈ சமபிசா னாரைப் பணிஈஐ போரது 

ஈண்பிற் பெருகிய காதல கூாஈது ஞானசம பக£சா மடசி னெயதிப 

பணபிற் பெருகு கழும லகசா£ பிளளையா£ பாசம பணிஈது பூணமட 
எணபெற்ற சோணிபுரசதி லெம?மா டெழுகசரு எபபெற வேணமி மெஈரரா 

என்றவா விண்ணப்பஞ் செயத போதி லீறில சவஞானப பிள்ளை யாரு 

ஈன்றிது சாலவு) தோணி மேவு சாசர் கழலிணை சாமி றைஞ்ச 

இனற கழிதது மிழலை மேவு பிறை ரருளபெத்றுப் போவ னென்றே 

யனது புகலி யருமறை?யாாக கருளசெய சவாககு மூகம ஸிததார் (இ௫௩) 

மேற்பட்ட வந்சணா சணபை மேவும் வேதியாஈ காய விருத ஸிபபப் 

பாற்பட்ட சைய ராய.ம கிழ தபரம்பொரு ளானா ஈமைபபரவுஞ 

சாப்பட்ட வெலலை யினிது செலலத இரு தசோணி மேவிய செலவா தாமே 

கராப்பட்ட வண்கைக கவுணி யாச்குக சனவிடை முனனின றருளஎசெய இனெரு£ , 

தோணியி னாமங் இருந்த வண்ணர் தூமறை வீழி மிழலை தன்னுட் 
சேணுயர் விணணின் நிழிர்ச விக்தச் சோசொள் விமானசதுக காடரி ஊெரோம 

பேணும படியா லறிதி யென்று பெயார்தருள் செய்யப் பெருஈத வஙகள 

வேணு புரச்சமா செய்ய வச்சா விரவும் புளகச் சொடுமு ணார்தராா£ (௫௫௫)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௫௧ 

அறிவுற்ற சிகமைய ராயெ மு$மித யதிசயித துச்ிமே லங்கை கூப்பி 

வெறியுற்ற கொன்றை.பி ஞர்ம இழ்ந்த விண்ணிழி கோயிலிற் சென்றுபுககு 

மறியுறற சையரைச தோணி மேன்முன் வணங்கும் படியஙகுக கண்டு வாழு 

குறியிற் டெருகு*் இருப்ப திக குலவிய கொள்கையிற் பாடுகன்றார்.(நி.ி௪) 

மைமமரு பூங்குழ லென்றெடதத மாறில பெருகதிருத் தோணி தன்மேற் 

கொமமை முலையிஞள் கூட நீடு கோலங குலவு மிழலை தன்னிற் 
செமமை தருவிண் ணிழிர்ச கோயிற மிகழ்க்ச படியிது வென்கொ லென்று 

மெய்மமை விளஙகுஈ திருப்பதிகம் பாடி. ம௫ிழ்ககனா வேச வாயா (நி) 

ஸ்ரீபுகலியும் - திநவிழிமிழலையும் - விவைரை - பண் - நட்டபாடை, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மைமமருபூஙகுழற்சற்றைதுற்றவாணுசன் மான் விழிமயகையோடும 
பொயம்மொழியாமறையோரகளேததப்புகலிகிலாவியபுணணியனே 
யெம்மிறையேயிமையாசமுக்சகணீசவெனேகவிசெனகொல்சொலலாய் 

மெயம்மொழிகான் மறையோமிழலைவிணணிழிகோயிலவிரும்பியே த 

விண்ணிழிகசோயிலவிருமபிமேவும்விசசகமென்் கொலிதென்றுசொலலிப் 
புணணியனைப்புகலிஈகிலாவுபூஙகொடியோடிருச்சானைப்போற்றி 
நண்ணிய€சதிரலஙகொளகசேள விரானமறைஞானசமபகதனசொன்ன 
டன ணியலபாடலவலலாாசகளிஈசப்பாரொடுவிணபரிபாலகரே 

இருச்சிற்றம்பலம 

செஞ்சொன் மலாரச தஇருப்பதிகம பாடி.த திருக்கடை கசாப்புக் சாற்றி 

அஞ்சலி கூப்பி விமுக்தெழுவா ரானஈத வெளள மலைப்பப் போகு 

மஞூலா சோலைப் புகலி மேவு மாமறை யோதமை கோக வாயமை 

கெஞூ னிறைகக குறிப்பின் வநத நீர்மைத நிறத்தை யருள்செய் இன்ரா 

பிரம பரகதி லமா:த முக்கட பெரிய பிரான்பெரு மாட்டி யோமெ 

விரவிய சானஙக ளெங்குஞு சென்று விருமபிய கோலம பணிம்து போற்றி 

வருவது மே௱கொணட சாதல கணடங கமாகத வகையிய களிதத சென்று 

தெரிய வரை எரு செயது நீஙகள் சிரபுர மாகசா செலலு மென்றா. () 

எனறு கவுணியப் பிளளை யாதா மியம்பப் பணிரதரு ளேற்றுக சொண்டே 

ஒன றிய காதலி னுள்ள மஙக ஷொழிய வொருவா றசன்று போகது 

மன்று ணடம்புரிச தாம இழ்சத தானம் பலவும வணஙூச சென்று 

நின்ற புகழ்ததோணி நீடு வாரைப் பணியு du Sw ராயு றைஈதார (௫௬௦) 

Hays BSC சென்ற பின்னைக் இருவீழி மேவிய செல்லா பாதம் 

பரவுதல் செயது பணிர்து காளும் பண்பின் வழாததிருச் தொண்டர் சூழ 

உரவு சமிழ்சசொடை மாலை சாததி யோஙகிய காவுக கரச ரோடும் 

விசவிப் பெருகெ ஈணபு கூர மேவியினிக௩ குறைய காளில், (Gas)



௪௫௨ தீருத்தோண்டர் புராணம். 

Ca ma 

மண்ணினமிசை வான்பொய்சது ௩௪ டப்பி மன்னுயிர்கள் கண் 

சாம்பி மணவு மாறி, விணணவாககருஞ் சிறப்பிலவரும் பூசை யாற்று மிகச 

பெரும் பசியுலகில விரவக சுண்டு, பணணமரு மொழியுமையாண் முலையின் 

ரானப் பாலரு வாயருட னரசும் பாாமேற், கண்ணுதலான் திருநீத்றச் 

சாவி னோககுங கவலைவரு மோவெனறு கருசதிர் கொண்டா (௫௬௨) 

வானா நிலனளாசி யனலு மாக மாருசமா யிருசடராய் மரு மாட 

ஊனா யுயிராகி யுணர்வு மாகி யுலகஙக எனை சதுமா யுலகுக் கப்பால் 

ஆசை வடிவா நின்றா செயய வடிபரவி யனறிரவு துயிலும் போது[லார் 

காளுடு சஙகாளா மிழலை மூதரா காசலிசசார் கனவிலணைஈ தருளிச செய் 

உலூயலபு நிகழசசியினி லணைந்த திய வுறுபசிகோ யுமையடையா 

செனினு மூமபால், நிலவுல கெறிசாரஈசோ தமமை வாட்ட நீககுதறகு 

நிசசமொரோரா காசு நீடும், இலகுமணிப் பிடததுக குணககு மேற்கும யாம 

ஸிசசோ முமககெசக காலு இரர கால, அலகலபுக ழீரசவிரவ சாரு மெனறே 

யருள்புரிஈதரா இருவிழி மிழலை யையா (௫௬௪) 

சம்பிரா னருளபுரிக்து கனவி னீஙகச சண்பையா ரிளவேறு சாமு 

ணார்சு, ஈமபிரா னருளிருர்ச வணண மென்றே காவினிசை யரசரொடுங 

கூட நணணரி, வம்புலா மவரிசழி வீழி காகா மணிசகோயில வலஞ்செய்யப் 

பருக சு மிவலை, அமபிகா பதியருளாற பிளளை யாரதா மபிமுக த்துப் பீடிகை 

மேற காசு கண்டார (௫௬௫) 

காசுவலொடு, சொழுதெடுக௫: கொண்டு கின்று கைகுவிகதுப் பெரு 

மகிழ்சி கலு பொஙக, நாசா. ம படியாக ஸணாளு கார ஈலவிருக்தா 

யுணபதற்கு வருக லென்று, சீதிலபறை நிகழவிச்துன சென்ற சொணடா 

இிருவமுா க. சறிகெயபா நயிரென நினன, ஏதமுா இனி அண்ண வூட்டி. 

யாக ணிருகிறசறுப் பெருசவரு பிருகு நாளில (௫௬௬) 

சாவிணுககு வேசகாதிரு மடச்திற் ரொணடா நகாட்கூறு இருவமு 

செயயச சணடு, சேவுகைகசா ரருள்பெறற பிள்ளை யாக இருமடததி 

மு காக்கு வாரை கோசகித், திவினைசகு நீரென்று மடைவி லாழீர் இருவ 

மூ காலசாா லாகீடு யி, மேவசிகக வடியவருக களியா வண்ணம 

லிமாஈஈவா றென்சொலோ விளமபு மெனஞுா (௬௪) 

(5 oe) Ok corona 1 467 Aru வருமபூசையாறரு '' எனபதினுணமையை 

பர பரமி பூர ரெலலாவுவானம - மற ருமே௰ வாஜோகசுமீண? ' எனனுந 

9), I (1 Motil oot) பதி Pear e( W மாணிக், (௫௬௭) (Fd CRT TG - B ipa Ts (௫௬௫) அபிருசம - 

க பப்பல்படம, திருகாவுககரச சுவாமிசள மேறகுபமீடசதில படிசசாச பெறரு£ 

எனபமை மலா பாாணத்தானுணாக, (டு௬௭) ஈாடகூறு - உசசிசாலம,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௫ஈ 

இருமறையோர் தலைவர்தா மருளிச் செய்யச் இருமடத்தி லமுதமைப் 

போ செப்பு வாகள், ஒருபரிசு மதிஈதிலோ மிதனை யும்மை யுடையலா 

பாற் பெறும்படிச்சா சொன்று கொண்டு, சருதியவெல் லா௩கொள்ள 

வேண்டிச சென்றாற் காசுதனை வாபெட வேண்டு மென்பா, பெருமுனிவர் 

வா£சா பெற்ற சாசு பேணியே கொள்வரி பிற்பா டென்றார். (Ox) 

திருஞான சமபஈத ரதனைக கேட்டுச சி5இப்பார் சிவபெருமா னமக 

குச தக, ஒருகாசு வாரிபட மற்றக காசு ஈன்றாகி வாடபடா தொழிவா ons 

சீப், பெருவாயமை,ச தஇருராவுக சசசா தொணடாற் பெறுககாசா மாசலி 

ற பெரியோன றன்னை, வருகாள்ச டருங்காசு வாசி தீரப் பாவவனென் 

றஜறெணணியது மனததுட் கொணடா (௫௬௯) 

மற்றைகாட டமபிசான் கோயில் புக்கு வாரிதீாரச தருளுமெனப் பதி 

கம் பாடிப், பெறறபடி ஈற்காசு கொண்டு மாதா பெயாகதுபோ யாவணவீ 

இயிணிந் காட்ட, ஈற்றவததி ரிககாசு சால நன்று வேணடுவன நார்கருவோ 

மென்று ஈலக, ௮ற்றைகசாட் டொடகசொட் KO தன்னி லடியவசை யமுறு 

செயவிச தாவ மிககா£ (டுஏ௦) 
ஓகவவவயவவரள்வாலலைிகு. 

திரநவிமிமிழலை - திநவிநக்குக்குறவ - பாண் - குறிஞ்சி, 

இருசசிற்றம்பலம், 

வாசிதீரவே, காசுகல்குலீ£ 
மாசின மிழலைமீ, சேசலிலலையே 

சாழிமாககர், வாழிஈம்பகதன் 
வீழிமிழலைமேற, ரழுமொழிகளே 

இருசசிறறமபலம் 

cone 

அருவிலையிற் பெறுஙகாசு மவையே யா) யமு.துசெய்யச் தொண்ட 

சள விறஈது பொங, வருமவர்க ளெல்லராககும வதா ரகு மகிழ் 

துண்ண வின்னமிசின் மாளா சாகத, இருமுடிமேற் நிஙகளொடு கஙகை 

கடுஞ் சிவபெருமா னருள்செய்யச சறப்பின மிசச, பெருமைசரு சண்பை 

நகா வேகமா நாவுக கரசரிவர் பெருஞ்சோற்றுப் பிறஙக லீஈதா (Bars) 

அவணிமிசை மழைபொழிய aera மல்கி யனைததுயிருக அயர்நீங்க 

யருளி னாலே, புவனமெலாம் பொலிவெயதும கால மெய்சப்புரிசடையார் 

கழலபலகாள போற்றி வைத், சவமுனிவா சொல்வேகத ரோடுக கூடச் தம் 

பிரா னருள்பெற்றுத தலததின் மீது, சவன்மடிழுக சானஙகள் வணஙகப் 

போவாரா சென்றிருவாஞ் சியமூதூாா சென்று சோரஈதார் (௫௭௨) 

(௫௬௮) வாசபடவேண்டும - வடடஙசொடுமஃவேண ம, (௫௭௦) ஆவணலிதி - 

HDi SH. (Geta) சோறறுப பிறவகல - ௮னனமல்,



௪௫௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நீடுகிரு வாஞரியத.தி லமர்கச மூக்க ணீலமிடற் றருமணியை வண௩கூப் 

போறறிப, பாடொலிநீர்த் சலையாலங காடு மாடு பாமாபெரு வேஜரரும் 

பணிக பாடி, நாடுபுகழ்ச சனிஈசாச்சங குடியி னண்ணி ஈம்பாஇருக கரவீர 

ஈய பாடித, சேடுமறைக கரியார்தம் விளமர் போற்றித தருவாரா சொழ 

நினை ஈது சென்று புககா£. (௫௭௩) 

நம்பர்மகிழ் இருவாரூர் வண௩டப் போரது கல௩கொடிருச் காருயி 

னணணி யேச்இப், பைம்புனனமென் பணைததேவூ ரணைகது போற்றிப் பர 

மாதிரு நெலலிசசாப் பணிக பாடி, யும்பர்பிரான கைசசனமும் பாவித 

செஙக ரோ௱குபுகழ்த இருககொளளிக காடும போற்றிச, செம்பொன் 

மதிற் கோட்டீரும் வண௩ச யேததுத இருமலிவெண டுறைசொழுவான 

(௫௭௪) Geer o Cara gan, 

மறறவவா தொழுசேததி ம௫ழ்ஈது பாடி மாலயனுக கரியபிரான மரு 

வும் சானம், பற்பலவு௫ சென்றுபணிர் தேத்திப பாடிப் பரவு.இருத 

சொணடாழுமாம பாகி னெயதக, கறறவாலாழ் தண்டலை ணெறியுள 
ளிட்ட கனசமதிற் நிருககளருங் கருதா மேளவி, செறறலாமீசா பதிபிற 

வம், செனறு போறறித திருமறைககாட் டசனமருபகு ம2ரஈ3ர ரன்மிற () 

a ) 
ETT ப்ரி vl oh, ot Tinh oir GLB ATT சாழுங் கடறகாழிக HQ) OT WIT BE 

தலைவா ராமு, மீசாவெழுக சருரியலப மீபறு கேட்டுத நிருமறைஈகாட் 

டகனணப யோ கிறபபிற பொங்கி, மரடைய வலஙககரிதது விழவு கொளள 

QTY காலிசிறை குடசதி பயசள, வராமுரச மஙகலநா தஙசண மலக 

லே ்கொளள வடியருடன மடிழ்து வஈதா£ (௫.௪௬) 

(poo wo ணை இருசாவுக கரசா சமமை முறைமையா லெதாகசொணடு 

கஸிப்பின மூழ்கிப், பினனணைய வெழுஈசருளும பிளளை யாசமபெருயெ 

பொ௱காளகி 2,சை கேடச, சென்னிமிசைக கரங்குவிசது முனபு 

சென்று சேன: ப று வணபகுதலுஈ இருது சணபை, மனனவரு மணிமுத 

இன சிவிகை நின்று வஈதிழிஈது வணககிடுடன மகிழ்ர்து போகசார் (ு.௭௭) 

சொலலரா முடனகூடப் பிளளை யாசாஈ தூமணிரீ மறைககாட்டுத 

சொல்லை மூகரா, மலகுதிரு மறுகினசம் புகுத போது மாசவாசண மறை 

யவர்சண மறறு மூளமிரர, எலலை.பிலலா வகசையாவென் றெடுச்ச மவோசை 

யில் ஈமபு5 ொயெட்டு நிறை5ஈது பொக, ஓலலொலிகீர் வேலையொலி 

யடக்கி Puro wus. Loy oss (pon ser?» (௫௭௮) 

அடியவரும பதியவரு மருககு போற்ற வணிமறுட ஜூடெயதி யருகு 
ரூழ்கச, Gana wag செழுகதிருமா ளிகையின் முன்னாச கோபு ரத 
சை ராழாஈதிறைஞசிக குறுபெ புககு, முடி.விலிமை யவர்முனிவா கெருவ 

(a a) பாடுமண வெமகாம - சொடியசமணராயெ பாலைலததை,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௫ 

குந் செய்வ முன்றில்வலங் கொண்டுகர் சென் ர முன்னாட், படியின்மறை 

யருச்சித்துக காப்புச செய்த பைம்பொன்மணித் இருவாயிற் பாகு வச்சார். 

அருமறைக டிருக்காப்புச் செய்து வைச்ச வக்கதவ; இறக்திடவம் 

மறைக ளோதும், பெருகயவன் படையடியா ரணை சீக்கப்பெறாமைபினா 
லன்றுமுச லாசப் பினனை, ஒருபுடையோ வாயிலமைத தொழுசருச் சன்மை 
யுள்ளபடி சேட்டருளி யயர்க்ச சணபைத, இருமறையோ தலைவாவியப் 

பெய்தி நின்று இருநாவுக கசசருக்குச செப்பு இன்னா, (நி௮௦) 

அப்பசே வேதவனச் சதையா சமமை யபிமுகச் துத் Daan நிறம் 

புசகே, எப்பரிசம் நாமிறைஞ்ச வேண்டு நீ3ர யிவலாயி நிருசகாப்பு நீஙகு 

மாறு, மெய்ப்பொருள்வண் டமிழ்பாடி, யருஷ மென்ன விளககுமொழி 

வேோசரதுமேற்கொண டென்னை, யிபபரிஈ நீரருளிச் செய்தி ராலி 

செயயவே னெனபபஇக மெடுக ஐப் பாட (௮௧) 

பாடியலப் பதிசப்பாட் டான பசதம பாடனிர.ம பியபின்னும் பைம் 

பொன்வாயிற, சேயொபொற் கதவுதிருச காப்பு ஈஙகாசசெயகையினால வா£ 

சாசிந்சை கொது, நீடுதிருச சடைககாப்பி லரிது வேண்டி நினறெகெகத் 

இருககாப்பு நீஙகக சாட்ட, அடியசே வடியாத மடியா al] ow 2 gay ராப 

பெழுகச சலொாணட மனைத மூழ்க (௫9௨) 

வறு 

மற்றது கணட போதே வாககின்மன் னவரை சோகூப் 

பொறபுக லியாசம மன்னா போற்றிட வவர௬ம போற்றி 

அறபுச நிலையி னாக எணிதிரு மறைககா டார ங 

கொற்றவா கோயில வாயி னோவழி ருறுஇப் புகார் (௫௮௩) 

கோயிலும் yaar mea புவிசதசெங கைக ளோடு 

தாயினு மினிய தஙக டமபிரா னாரைக கணடாா 

பாயு$ ரருவி கணக €பூடப் படியின் மீது 

மேயின மெய்ய ராகி விதரப்புறறு விரைவின் வீழ்க்சா£ (௫௮௪) 

அனபினுக் களவு காணா ரானஈத வெள்ள சூழ்க 

எனபுசெக குருக கோகி யிறைஞ்ரி2சா விழுது கம்பா 

முனபுகிற் பதுவு மாற் ரா மொழிரடு மாற மேற்றி 

மின்புரை சடையா தம்மைப் பதிகககள் விளமபிப் போக்தா... (கி.ஏூ) 

புறம்புவர் சணாச போது புகலிசா வலசை கோக்க 

நிறஙடிளா மணிச்ச பாட நீககமு மடைப்பு நகிற்கத 

இறஈதவா றடைச்கப் பாடி யருளுச் ரெனரூர் திய 

மறமபுரி யமணர் செயத வஞ்சனை கடகச வலலார (B 4 =) 

அன் றா ச௫ளிக் செய்ய வருமறைப் பிள்ளை யாரும 

வென்றிவெள் விடையார் தம்மை விருப்பினாற் சத மென்னும



5௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இன றமிழ்ப் பதிசப் பாட லிசைத்திட விரணடு பாலு 

நின்றவக கதவு சாப்பு நிரம்பிட வடைத்த தன்றே. (௫௮௪) 

  

தீநமறைக்காடு - பண் - இந்தளம். 

இருசசிற்றம்பலம. 

சதுரம்மறைசானறு திசெய் துவணஙகும் 
மத ரமபொழிலகுழ்மறைகசாட்டுறைமைஈதா 
இதுன௫றைவைதசருளசெய்கவெனககுன 
சதவ திருககாப்புக்கொளளுஙகருததாலே 

காழிகககரான்கலைஞானசம்பக்சன் 
வாழிமமறைககாடனைவாய்ாசறிவிதத 

ஏழினனிசைமாலைமீரைககிவைவலலா£ 

வாழியுலசோசொழவானடைவாழே 

இருசசிற்றமபலம 

௮டைச்திடச் சண்டு சண்பை யாண்டகை யாரு ween oH 

ரொடைததமி ழாளி யாருர் சொழுசெழச சொண்ட rang aon 

புடைப்பொழிஈ திழிகத செஙரும பூமழை புசலீ மீவாதா 

நடைததமிழ்ப் பதிக மாலை கிரமபிட ஈவின்று போறற (9.2) 

HEAR anu! marah ane nsr Ot we CoCr 

மெயசதிரு றைகள் போல மேனி புகதப போற்ற 

ona 5G g Sn வழககளு செயகச வரமபிலாப பெருமை யோரைக் 

கைசதலங ரவிகதுச சாழ்௩ ஐ வாழ்ஈசது சடலகுழ் வையா Gers) 

அருமறை யான வெல்லா மகலிரு விசுமபி லாததுப் 

பெருமையின முழஙகப் பஞ்ச நாசமுூம பிறஙகி யோஙக 

இருபெருஈ சகையோர தாமு மெட௫ொதி ரிறைஞூப் போது 

இருமடக௩ களின்முன புசசா£ செழும்பதி விழவு சொள்ள (நக) 

வேசஙக ளொெணணில கோடி ரிடைஈதுசெய பணியை மக 

ஏதங்க ணமபா னீப்பா ரிருவருஞ செயது வைசததார£ 

நகாதஙசொள வடிவாய் நின்ற ஈதிபொதி சடையா செயய 

பாசககள போற்று மேலோர் பெருமையா பகரு நீரரா (Das) 
1 ப்ர 

ச 

இருமறை ஈம்பா தாமுன பருள்செய்த வதனைச செப்பும, ‘ 
கிர sgt oy 4 

/ 
if ees ர 

ஒருமையி னின்ற சொண்டா சமபிரா னாபா லொசக Wot g ol, 
வருமருட் செயசை தாமே ages HL. வலலோ செனருற் 
பெருமறை யடன்மெயத தொண்டர்ச் இடையீடு பெரிதா மன்றே (8௧௨) 

ட்ட ட்ட (Gea) காசம- சூயகுமை, பைரநதி, மகதிமை, வைகரி எனலும நானகிழ 
குவசாரணமான அதிசூககுமை வாகசெனலும பிரசானராசதசை,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௫௭ 

இவ்வகை இரும றைக்காட் டிறையவ ரருளை யுன்னி 

மெய்வகை செரிஈச வாகன் வேந்தாதாக அு.பிலும் போதின் 

மைவளர் சண்டர் சைவ வேடச்தரல வது வாயா 

அவ்விடை யிருசது மகசே லாவென்றக கருளிப் போச (௯௩) 

கண்டவப் போசே கைகள் குலிச்துடன் சடிது செல்வா 

மண்டிய காச லோடூ மருவுவா போன்றுங காணா 

எணடிசை கோக்கு வாருக கெய்துவார் போல வெய்தா 

அணடாசம பிரானா சமபின் போயினா சாவக போடும் (@ xx) 

Husa ரேகச் சணபை யாணடசை யாரு மப்பா 

எஙகுறற சென்று கேட்ப வெய்இினொா இருவாப மூரிற் 

பொககய காச லாலென் றுசைசதிடப் போன சன்மை 

சங்கையுற றெனகொ லென்று சாமுமங கணையப போதா (௫௯4) 

௮5கிலை யக கம போது லமபிகை யுடமீன உட 

மணிய வாடல காட்டச் சளரிள வளரு 2 பாடி* 

செனஸணியால வணங௫ லாயமூ ரரசசொடுஞு சென்று புக்கய 

தன்ணியல புறமூன் கூடி யிருவரம போறறி செய்ரார் (௩௯௭௬) 

திநவாயழர் - ப - நடடராகம். 

இராசி ற 2பலம 

தளரிளவள ரெனவுமைபாடசசாளம்மிடவேரசமலவீசிச 
இர்ரிளமனணரியரய்ரையாகசாமெ 2வடுகிரிமையா 
விளரிளமுலையலாககளு வஇவெண்டளீ ணிிதரசென்னிமமல் 

வளரிளமதியமீமாடிவராணீரவாயஞாரட் களவ்ருவாரே 

தஇிஙகளொடருவரைப்பொழிற்சசாலை "ஈனலஙகானலா இிருவாயார 
அ௩.கமொடருமறையொலிபாடலழ வ, பவ்ணணாசம்மடிபாவி 
BE BL Lo வினைசெடமொழி யவலலஞானசம்ப சன் தமிழ மாலை 

தஙகியமன ச இழு றறொழுசெழுவாதவகெறியுலகுகசிகாசவகெறிய 

இருசறமபலம 

  

ரீடுசோச இருவாய் மூரி னிலவிய சிவனா சும்மைப் 

பாடுசொற பதிக௩ சனனாற் பரவியப் பதியில வைகிக 

கூடுமெய் யன்பு பொங்க விருவருங கூடி மீ. டு 

தேடுமா மறைகள் கண்டார் இருமறைக காடு டீஈர்நதார£ (௫2௨) 

சண்பைமநா டுடைய பிளளை தமிழ்மொழித தலைவ ரோடு 

மணபயில் 8ரசதஇிச செல்வ மாமறைக் காட்டு வைக 

கண்பயி னெற்றி யார்தய கழலிணை பணிஈது போறறிப் 

பண்பயில் பதிகம் பாடிப் பரவியங இருஈதா ரன்றே (0° % a) 
 இரவைகரமைவைவைல் வை 
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௪௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநமறைக்காடூ - பண் - பியந்தைக்காந்தாசம். 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

பொஙகுவெண்மணற்கானற்பொருகடற்றிரைசவழ்முத்தங 
சஙகுலாரிருள்போழுஙகலிமழைககாடமர்5தார்தாக 
இஙசகள்சூடினபேனுகஈதிரிபுமெரிசசாபசேனு 
மெங்குமெஙகள்பிரானார்புகழலஇிகழ்பழியிலசே. 

மையலாம்பொழில்குழ்ககமாமறைககாடமர்கதாரைச் 
கையினாற்றொழுசெழுவான்காழியுள்ஞானசமபஈதன் 
செய்தசெஈசமிழ்பத துஞூதையுட் சோககவல்லாபோயப் 
பொயயிலவானவரசோடுமபுகவலாகொளவலாபுகழே 

இருசசறறமபலம் 

  

இல்வசை யிவாக எஙக ணிருந்தன சாக விப்பாற் 

செயவசை யிடையே தப்பு செனனவன் பாணடி நாட்டு 

மெய்வகை நெறியி னில்லா வினையமண சமய மிக்குக 

கைவகை முறைமைத சனமை கழியமுன் கலஙகுஙக காலை (௩௬௯) 

சென்னவன ருனு முன்செய தீவினைப் பயததி னாலே 

௮:5நெறிச் சாவு சன்னை யறமென நினைகது கிற்ப 

மன்னிய சைவ வாயமை வைதிச வழகக மாகு 

ஈனனெழி தஇரிஈது மாறி கவைரெறி ௩டஈத தன்றே (௬௦௦) 

பூழியா சமிழ்காட் டுள்ள பொருவில£ீரப் பதிக ளெல்லாம 

பாழியு மருகர் மேவும பள்ளிசள பலவு மாச 

ரூழிருட் குழூடச்சள போலத சொடைமயிற் பீலி யோடு 
மூழிநீர் கையிற் பற்றி பமணசே யாகி மொயபப (௬௦௧) 
பறிமயிரத் தலையும் பாயும் பீலியுஈ தடுகக மேனிச 

செறியுமுக குடையு மாடத் இரிபவ செககு மாகி 

௮,ிியமச சமய நூலி னளவினி லட௩க௫ச௪ சைவ 
கெறியினிற் 9சசஞ செலலா நிலைமையி னிகழுங சாலை (௬௦௨) 
வாிசவைச தெனன வன்ர ஸனுய்சற்கு வளவர் கோமான் 
இருவுயிச சருளுஞ் செலலப் பாணடிமா சேவி யாரு 
குரைகழ லமைசச னாராங குலசசிறை யாரு மெனனும 
இருவர்தம் பாஙகு மன்றிச் சைவமங கெயதா தாக (௬௭௩) 

அங்கவா சாக ளஙச ணரும்பெறத் றமிழ்கா டுற்ற 
தீஙகனுக் களவு சேற்றாச் சிரகசையிற் பரிவு கொணடே 
ஒ௩கய சைவ வாய்மை யொழுக்கத்தி னின்ற தன்மை 
பூங்கழற் செழியன முன்பு புலப்படா வகைகொண் டுபத்தார் (௬௦௪) 
இக்கெறி யொழுகு இன்று பேழுல குய்ய வந்த 

மன்னிய புகலி வேந்தா வைதிச வாய்மைச் சைவச்



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

செர்நெறி விளக்கு இன்ரா திருமறைக் சாடு சேர்ந்த 

சனணிலை கன்னி நாட்டு ஈல்வினைப் பயத்சாற் கேட்டா 

கேட்டவப் பொழுதே சஈகை கிளாகசெழு மகிழ்சசி பொங்க 

நகாட்பொழு சலாஈத செஈதா மரைஈகை முகதத ராகி 

வாட்படை யமைசச னாரு மஙகையாக கரச யாருஞ 

சேட்படு புலகசா ரேனுஞ் சென் நடி. பணிர்சா சொத்தா 

காதலான் மிகசோ£ தாஙகள கைதொழு கருததி னா2ல 

போதவிழ் சோலை வேலிப் புகலிகா வலனார் செய்ய 

பாதஙகள் பணிமி னென்று பரிசன மாகச டம்மை 

மாசவஞ சுருதி செய்த மாமறைச சாட்டில விட்டார் 

ஆஙகவா விடமுன் போத வறிவுடை மாந்த ரஙகண 

நீஙதிவண் டமிழ்காட் டெலலை பிற்பட நெறியி னேகி 

ஞூஙகர்டீர் நாடுக காடு நதிகளுக கடநது வக.து 

தேஙகமழ் கைதை கெயசந் நிருமறைக காடு சோகதாா 

இருமறைக் காடு கணணிச் சரபு ஈகரில வத 

அருமறைத சலைவ னாரங கமர்க்இிருக சருஞஞ் செலவப் 

பெருமடச் தணைய வாது பெருகிய விரபபிற் முஙகள 

வருமுறைத தன்மை யெல்லாம் வாயிற்கா வலாசகுச௪ சொன்னா 

மற்றவா செனறு புககு வளவர்கோன மகளரா சென்னா 

கொற்றவன் றேவி யாருக குலசசிறை யாரு மேவப் 

பொற்கழல பணிய வகமீதா மெனசசிலா புறகது வக 

சொற்றன ரென்று போற்றிச் சொர ஈவிண் ணப்பஞ் செய்தார் 

புகலிகா வலரதாக கேட்டுப் பொருவிலா வருண்முன் கூர 

அகமலர்ஈ தலாக டம்மை யழையுமென் நருளிச செயய 

நசைமூகச் செவவி நோக்கி நறறவ மாகதர் கூவத 

தசவுடை மாகதர் புககுச தலையினால வணங்கி நின்றா 

நின் றவர் சம்மை நோக்கி கிகரிலசாக சண்பை மன்னர் 

மன றலஙு குழலி யாரா மானியாா சமககு மானக 

குன்றென நின்ற மெயம்மைச் குலசசிறை யாத மக்கு 

நன்று சான் வினவக கூறி நற்பசம் போற்று வார்கள் 

சன்னிகா டமணா தமமாற் கட்டழிஈ இழிக_து சஙசண் 

மனனனு மவர்கண மாயத் சழு£சமா தேவியாருக 

௮௫௯ 

(௬௦௫) 

(௬௦௭) 

(௬௦௭) 

(#04) 

(௬௯௬) 

(௬௧௦) 

(௬௧௧) 

(௬௧௨) 

(௬௪௬) Dp ox எனணும விசயெச௪ம அழுத chine வீம்ாயெசச வினை 
ற் ca ப 4 

யை சழுவீய த! இவல்னையெசசலீமர நாட்டு.ற்சம மனன மம் பொதுவாசலான 

செயசகெனெசசததுசாது விளைமுதல வீக்யாயிகறு.. இதம்ச 11 தரி வறிசொல ' 

TD FEO EH OT! Co Cond Lily gs வளாயாணுணாக,



4௬௦ க்ருத்தோண்டர் புராணம். 

கொனனலி உயிலலேல் வென்றிக குலச்சிறை யாரு கூடி 

இரந்லை புகலி 2லசசாச இியம்புமென் மிறைஞ்சி விட்டார் (௬௧௨) 

Ce m 

என்றவாகள விணணடபளஞ் செயச பின்னை யேறுயர்௪க சவெபெருமான் 

ெொரணட மெல்லா, நனறுநமை யாரரடைய நாசன் பாத கண்ணாச வெண 

ஊிலமண ரணட £ சமமை, வென்றருளி வேசநா னெறி?ய யாககி வெண் 

oP oy Courter மடுவிச சஙகு, கினறசெயல செவனடியா செயலே யாக 

நினை சரள வேளடுமென நின்று போற்ற (௬௧௪) 

மற்றவாசகட் கருளபுரிஈ து பிள்ளை யாரும் வாசே முனிவருடன் கூடச 

சென்ற, பெறறமுயாக சவாபாசம பணிகது போகது பெரியதிருக் கோபு 
ரசு ளிமூாராது கேேனனா, டுறறசெயல பாணடிமா சேவியாரு முரிமை 

யமைச சருமுரைஈு விட்ட வாசசை, சொறறனிமன் னவருககுப் புகலி 

மனனா கசொலலியெழு5 தருளுசற்குத துணிரச போது ( +45) 

அ௮சசருளிச CruGer pn Sorort whs Qowrensut agree acer 

ரவ யிலலை, யுரைசெய்வ தள துறகோ டானு தீய வெழுஈதருள வுடன 

படுவ தொணணா செனனப், பரசுவது நம்பெருமான் கழலக ளெனருற 

பழுதணையா செனப்பகர்ஈ து பரமா செய்ய, விரைசெய்மலாக சாளபோற் 

றிப் புகலி வோசர் வேயுறசோ ளியையெடுஈது விளமபி னாசே (௬௧௬) 

வேயுறுதோளி- பண் - பியந்நைக்காந்தாரம். 
இருசசிற்றமபலம 

வேய சோறிபஙசன விடமுணடசகணடனம் ககல்லவீணை தடவி 
மாசற நிக MAP மலணிகசெனுளமமபுகுக தவ கனா 
ஞாயிற இஙக பாரொலலாயபுசணவியாமமவெள்ளிசனிபாமபிரணடுமுடனே 
WED GNAM OMS VM EVV IQ WT TAT FOSS a 

சகேனமாபொபரிலகொளாலைவிளைசெகெறுனனிவளர்செமபொரெயசநிகழ 
கானமுகளு ியாபபிரம . சதுமறைஞானஞான முனிவ 

ஜாணுறுபசாணாகாரநமம 11 CTA! HOS) WIT KY GW’ vo (Lp Go CO) & 
io 

யானசொன மாலையொதுமடியாகளவானிலரசாள்வராணை5மதே 

BG EG ph md. 

  

சிசபுரசதுப பிள்ளையா ரருளிச செயச இருபபஇக௩ சேட்டதர்பின் 

BOGE ys, கரசமசற குடனபாடு செயத தாமு மவர்முனனே யெழுக 

திருள வமைஈச போது, புரமெரிசசரா இருமகனா ரப்ப ரிசதப் புனனாட்டி. 

லெழுகசருளி யிருப்பீ ரென்று, கரகமல௩ குவிததிறைஞ்செ தவிரப்ப வாக 

இன் காவலரு : தொழுதரிசாங கருதி னேர்ஈதா£ (௬௧௪) 

re ச * ச் . வேசமவளாக கவுஞ்சைவம் விளக்கு சற்கும வேசவனத் தருமணியை 
மாணமெ புககுப், பாசமுறப் பணிச்செமுக௫ பாடிப் போற்றிப் பரசியருள



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௬௧ 

பெறறுவிடை சொண்டு போந்து, மாசவத்து வாசேர் மாச வண்ணம் வணங 
கயருள் செயதுவிடை கொடுத மன்னுக, சாசலினா லருமையுறச் சலக்து 

நீக கதிர்சசிவிகை மரு௩கணைந்தார் சாழி நாசர் (௬௪௮) 

இருசாவுக ௧ரஈ௬மங இருகசா ரிப்பாற் றிருஞான சம்பஈசர் செழுமீர் 

மூ.த்தின், பெருகாமச சிவிகையின்மி தேறிப் பெற்ற முயர்த்தவர்தாள் சென் 

னியின்மேற் பேணு மூள்ளச, தொருராமச் தஞ்செழுதது மோதி வெண் 

ணீற் ரொளிவிளஙகுக் திருமேனி சொழுதா£ கெஞ்சில, வருரசாமசு தன்டுரு 

கு௨ சடலா மென்ன மாதவரார்ப் பொலிலைய நிறைச்ச தன்றே (௬௧௯) 

Ca m 

பொகடியெழுக இருக்சொண்டர் போற்றெடுப்பார் நாற்றிசையு 

ம௩கல தூ நியர்தழுஙக மறைமுழஙக மழைழுழங்குஞ் 

சகசபட. சமபேரி சாரைகா எகதாளம 

எங்குமெழுச் தெதிரியமப விருவிசுமபு கொடி தூா£ப்ப (௬௨௦) 

மலாமாரி பொழிர்திழிய மஙசலவாழ்த் தினிகிசைப்ப 

௮லாவாசப் புனற்குடஙக எணிவிளஎககுத தூபமுடன் 

நிலைடீடு தோரணஙக ணிரைத்தடியா ெதிர்கொள்ள& 

கலைமாலை மதிசசடையா ரிடம்பலவு கைதொழுவார் (௬௨௧) 

செண்டிரைகுழ் கடற்கானற் நிருவசக்தி யான்பள்ளி 

அண்டாபிரான் கழலவண௩கி யருஈசமிழ்மா மறைபாடிக 

கொணடலபயின் மணற்கோடு சுழ்கோடிச் குழசாசமைச 

சொண்டருடன் ரொழுதணைக்சா சோணிபாத சோன்றலார் (௬௨௨) 

கண்ணார்க்த இருந, சலரா மகிழ்ஈசசடிக குளமிறைஞச 

எணணுாகச தஇிருவிடும்பா வனமேசதி யெழுஈ சுருளி 

pom cores UBS nay மகிழகருமன் பாலவண௩ூப் 

பணஞணுூரந்ச சமிழ்பாடி.ப் பரவி2ய செலகன்றார் (௬௨௩) 

இருவுசாச சானசதுச தேவாபிரான கழல்பணிகது 

மருவியசெஈ சம்ழ்ப்பதிச மாலபோற்றும படி.பாடி. 

இருவினையும பறறறுப்பா ரெண்ணிறக்ச சொணடருடன் 

பெருகுவிருப் பினராடுப் பிறபஇயும் பணிரதணைசஈசா£ (௬௨௪) 

கருஙகழிலே லைப்பாலைக் கழிகெய்தல சடச்சருளி த 

இரு திய€£.. புனனாட்டுக சென்மேலபாற் நிசைகோகதி 

மருஙகுமிலட சடஞ்சாலி மாடுசெறி குலைததெயகு 

கெருஙகிவளா கமுகுடுதத நிறைமருச வழிசசென்ஞா. (௬௨௫) 

சஙகஙகள வயலெகுஞ் சாலிகழைக் கரும்பெங்குங 

கொஈ௩கெஙகு நிறைசமலக் குளிர்வாசச சடமெஙகும் 

௮௩ஙகஙகே யுழலாகுழா மாககின்ற வொலியெககும் 

எஙகெங்கு மலாப்படுக ரிவைகழிய வெழுச்சருளி. (௬௨௯)



4௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சடமெககும புனலகுடையு தையலா£ சொய்யினிறம் 

இடமெஈகு மாசணாச ளோதுடை யாககிலை 

மடமெங்குர் சொண்டர்குழா மனையெங்கும் புனைவதுவை 

ஈடமெஈகு மொலியோவா நற்பதிக ளவைகடகது 

ரீரகாடு சடஈருளி நெடும்புறவிற குறும்புதலகள் 

காராகாடு மூகைமூலலைக கடி.காறு நிலஙகடந்து 

போரகாடுஞ் சலைமறவர் புன்புலவைப் பிடைபோடுச் 

சாராடுக தென்பாண்டி ஈன்ரடு சென் மணைலார். 

மன றன் மலர்ப் பிறஙகன்மருங கெறிச்துவரு ஈஇிகள்பல 

Oren mors சகடச்சேறித இரிமருப்பின் கலைபுணாமான் 

சன்றுதெறிக செனவுசைக்குங் சானவதர் கடர்தணைஈதா£ 

கொன்றைஈறஞ் சடைமுடியரா மழ்கததிருக கொடுஙகுன் றம் 

கசொெகுன நத இனிகமாகச சொழுமபவளச் செழுஙகுன்றை 

அடுகுன ந முரிசுசானை வணங௩டயருக தமிழ்பாடி 

கெடுககுன்றும் படாகானு கநிறைகாடுங கடகஈதமதி 

தொடுககுனற மதின்மதுரைத சொன்னகாலு தணைகனெனா£ 

Can» 

இஃநிலை யிவாலஈ செயச லவெணபெருக குனற மேவும் 

துகிலை யமணா சஙகட் சழிவுமுன சாற்ற லுற்றுப 

பன முறை லவெருசகொண டளளம் பதைப்பச க கனாசக ளோ 

தன்னிம/த ie ria நிகழ்கசன சொலல லுற்றாம 

பளளிகண் மேலு மாடு பயிலமண் பாழி மேலும 

ஒள்ளி ழசோகின மேலு முணவுசெய கவளங கையிற 

கொள்ளுமண டபஙகண மேலுங கூகையோ டாரதை தய 

புளளின மான சமமிற் பூசலிட் டழிவு சாற்றும 

லியு சடுககும பாயும பிடிகவை வழுவி வீழ்ச 

காலகளுக் சடுமா ராடிக் கண்களு மிடமே யாடி. 

(2 2லவரு மழிவுக சாக வேறுகா ரணமுா௱ காணா 

மாலுழக சறிவு செட்டு மயயகன ரமண ரெலலரம் 

கஈஇயா சம்மிற் ரமே கனன்றெழு சலாங்கள சொளள 

சவா றமணா சமரின மாறுகொண 62 செய்ய 

மூ சைய வுரையிற கொண்ட பொறைமுத லவையும் விட்டுச 
௪5 சையிற் செற்ற முனனாத தீககுணச் தலைகின் ரூகள 

    

(௬௨௮) 

(௬௨௯) 

(௬௨௦) 

(௬௨௧) 

(௬௩௨) 

(௬௨௩.) 

(௬௩௪) 

(eh) Oe TUB GO LBC - அஞ்சனம, கவுஞ்சம, சோலவாமதனம, திரி 
yg 4 வ 1 ஈ ‘ i > “௫, ப்ரூரரையம, ஏமகூடம, ிெெதிடம எனபவை, (௬௬௪) ஈததியா 2 
பரியமப்கார எ. பலவாம் சோபம, எலசம,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். 

இப்படி. யமணா வைகு மெப்பெயர்ப் பதிய மெய்தும் 

ஒப்பிலுற் பாத மெல்லா மொருவறி ஷனொறவர் கூறி 
மெய்ப்படு தீகச னாவும் வேறுவே ராகக் கணடு 

செப்புவான் புறதது ளோருஈ தெனனவன் மதுரை சேர்க்சா£ 

அகர் சன்னில் வாழ்வார் புறம்புகின் றணைவார் கூடி 

மன்னவன் றனகருங கூறி மருண்டவுள் ௭௪௪ ரா௫ச் 

துன்னிய வழுக்கு மெய்யிற் நூசிலார் பலரு uP sor ig. 

இன்னன சனவு கணடோ மெனவெடுத இயமப yom 

சாமலி யசோகு சன் ழிருக் ௪55 சேவர் மேலை 

வேசொடு சாயஈது வீழக கண்டன மசன்பின் னாக 

ஏாகொண்முக குடையுக தாமு மெழுகதுகை காந்றிப் போக 

வஊாருளோ சோடிச் சாணக கணடள மென்று ரைபபா£ 

குண்டிகை தகாததுப் பாயும் பீறிமியா குரச்கி யோடப் 

பணடிதா பாழி நின்று கழுசைமேற் படாவா£ சமமின் 

ஒண்டொடி. யியகதி யாரு முளையிட்டுப் புலம்பி யோடக 

கண்டன மென்று சொன்னா கையறு கவலை யுற்ரா 

சானிடை காட்ட மாகெ கணணுத ரொண்ட ரெலலா 

மீனவன் மதுரை சன்னில விரவிடக கண்டோ மென்பா£ 

கோனவன் ரனும மெயய கொழுக்கழன் முழுகச கணடோம 

ஆனபி னெழவுங சண்டொ மதிசய மிதுவா மென்பார 

மழவிடை பிளஙகன ரொனறு வஈதுங கழக சனை 

உழறிடச சிதறி யோடி யொருவரு£ தகக வரி , 

விழவொரு புல மின் மேதினி சணன்னை விட்டு, 

நிழலிலா மரகக மேறி நின்றிடக கண்டோ மென்பார் 

ஆவசெசன் பாவி காளிக கனாகதிற மடிகண மார்க்கு 

மேவிய தீஙகு சன்னை விமாப்பது இடமே யென்று 

கோவறு மனத்த ராகி நகாபெரும் பசமுங கொள்ளார் 

யாவது செயலென றெண்ணி யிடருழன் நழு௩க) ஞர்கள் 

அவ்வகை யவர்க ளெல்லா மநநிலை மையர்க எாகச் 

சைவன் மரபில வரத சடமயின மடமென் சாயற் 

பைவ 7722 ரல்கூற் பாண்டிமா சேவி யார்க்கு 

மெயலகை யமைசச ஞர்ககும் விளஙகுகன் னிமிச்ச மேன்மேல் 

அளவிலா மகிழ்ச? காட்டு மரும்பெரு நிமித்த மெயத 

உளமூழ் வுணரு௩ காலை யுலகெலா முய்ய வந்த 

(௬௩௭) மைநாதறி கைசளை த. 'தொங்களீடடி, (கட 

ஓஒணகொடி - தருமதேவதை (௬௪௫) சழகம விததுவ,/ சபை, 

Fah 

(5 5 RY 

(௬௩௬) 

(௬௩௭) 

(௬௩.௮) 

(௬௨௯) 

(௬௨௦) 

(௬௦௧) 

(௪௪௨) 

ர அக ஞூ aa ல ப குருபசணி,



௮௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வளரொளி ஞான முண்டார் வர் தணை5 சருளும வார்த்தை 

சளர்வுறு மோகை கூறி வ௦தவர் மொழியச் கேட்டார் 

அமமொழி விளம்பி னோர்ககு வேண்டுவ வடைய கல்கி 

மெய்மமையில விளஙகு காதல விருப்புறு வெளள மோகத் 

தம்மையு மறியா வண்ணங் கைமிககுத தழைததுப் பொஙஇ 

விம்மிய மகழ்ச்சி கூ£ மேவிய இறப்பின் மிக்கார் 

மஙகையர்க கரசி யாரபால வகதடி. வணபூ நின்ற 

கொஙகலா தெரிய லாராங குலகசிறை யாரை கோக 

நஙகடம பிரானா ராய ஞானபோ ஸஊகர்முன் பெயதி 

இககெழுஈ தரள வுய:2தா மெனவெதா கொளஞ மென்னா 

மன்றலங குழலி னாரை வணங்கப்போக் சமைசச னாரு 2 

வெனறிவே லரச னுக்கு முறுதியே யெனவி ரைஈது 

பொனறிசழ் மாட வீதி மதுசைபின பறத௮அப போகி 
இன்றமிழ் மறைதஈ சாசை யெகாகொள வெயதுப காலை 

அம்புய மலராள போலவா ளாலலா யமரகசாரர சம்மைக 

கும்பிட வேணடு மென்று கொர்றவன் ஊக நு கூறி 

தமபரி சனஙகள ரூழச கனிசாடை யோடு செனறு 

நமபசை வணஙடித சாமு ஈலவார வேற்று bles cpr 

வேற 

இருரிலவு மணிமுசதின் சிவிகையினமேற மீசவிதது 

வருகநிலவு சருமதிஃபால் வளரொளிவெண குடைநிழ ற்நப் 

பெருகொளிய திருரீற்றுத சொண்டாகுழாம பெ.ருகவர 

அருள்பெருக வருஞானச் தமுதுணடா ரணைடுன் ரா 

அுதுபிகண் முதலாய தூரியஙகள் ளெொரா2ம 

௮௩கணரா மாதவாக எரயிசமா மறையெடுப்ப 

வாசெழுமங கலகாச மாதிரமுட் படமுழஙகசர 

செர்தமிழ்மா ர௬ுசமெதாகொண டெமமருஙகுஞ சேவிப்ப, 

பணணியவஞ் சனைச்சவதசாற் பஞசவனாட் டிடைப்பரகத 

எண்ணிலம ணெனும்பாவ விருஞ்சேனை யீரிஈமிதாட 

மண்ணுல? மேயனறி வானுலகுஞ் செய்சபெரும 
புண்ணிலசதின் படையெழுசச போலெய்தும பொலிவெய்த 

துன்னுமுழு வுடற்றுகளாற் சூழுமுணர் வினிற்றுசகளால 
௮ன்னெறியிற் செறி௩கடைஈச வமண்மாச கழுவுசற்கு 
மன்னியொளிர் வெண்மையிஞனந் தூய்மையினால வழுதியாதங 
ஈன்னிகாட் டி டைக்கஙகை யணைசசெனுக கவின்காட்ட, 

(௬௨௩) 

(௬௪௪) 

(சுதி) 

(௪௪௭) 

(௬௨௭) 

(௪௮) 

(௬௭௬௧) 

(80) 

(சிக)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௬௫ 

பானல்லயற் றமிழ்காடு பழிராடும் படிபரர்ச 

மானமிலா வமணென்னும் வல்லிருள்போய் மாய்வதனுக் 

கானபெரு கொளிப்பரப்பா லண்டமெலாங கொண்டசொரு 

ஞானமணி விளககெழுஈது வருவதென ஈலம்படைப்ப, (௬௫௨) 

புசசைவயக் சடகளிந்றுப் பூழியர்வண் டமிழ்நாட்டுத் 

தரைசெய்சவப் பயன்விளஙகச் சைவநெறி தழைத்தோங்க 

உரைசெய் இருப் பேர்பலவு மூ.துமணிச சின்னமெல்லாம 
பரசமயக் கோளரிவா சானென்று பணிமாற (௬௫௩) 

Ca pm 

இபபரி சணையுஞ் சணபையர் பெருமா னெழு£தரு ஞம்பொழு திசைசகும 
ஒபபினிக திலபபொத றனிபபெருு காள முூலகுயய மிவாலிதமிதழு மோமபை 

செப்பரும பெருமைக குலசசிறை யாக செவிகிறை யமுசெனச தேகச 

அப்பொழு சறிஈது தலசஇினமேற் பணிசதே யளப்பருங களிப்பின சானா 

அஞ்சலி FAS FS கரககளு5 தலைம லணைஈஇடக கடி.துசென் றணைவா 

நஞ்சணி கணடா தது மகனா ௬டனவரு ஈற்றவக கடலை 

கெஞூனி னிறைஈச மராவமுன செலலக கணசிட$ீ ணிலததிடைச தாழ்கது 

பஞசலா பெருமான் மச இரி,த தலைவா பாங்குற வணைஈதுமுன் பணிகதார் () 

நிலமிசைப பணிந்த ருலசறை யாரை நீடிய பெருர் சவ; கொண்டா 

பலருமுன 'னணைஈது வணஙகிமற றவர்தாம் படியினின் றெழாவகை சண்டு 

மலாமி/சைப புதசேள் வழிபடுஈ புகவி வைஇச சேகரா பாதங 

குலவியங கணைஈதார் தென ஸனமைச்சா குலசசறை யாரெனக கூற. () 

கஇரபுரச செல்வ ரவருரை கேட்டுத இருமுகத தாமரை மலாந்து 

விசலவொளி முத்தின சிவிகைகின றிழிரது விரைாதுசென றவாதமை யணை 

௧. ரகம லஙகள பத்தியே யெடுபபக கைதொழு தவருமுன் ணிற்ப [52 

வரமிகு தவததா லவரையே கோககி வள்ளலரா மதுரவாக களிப்பார் (௬௫௭) 

செம்பியர் பெருமான் குலமக எார்ககுச் இருச்இய Giemsa Hose 

ஈம்பெரு மானறன் றிருவருள் பெருகு ஈன்மைதான் வாவிசே யென்ன 

வம்பல ரலங்கன் மந்திரி யாரு மணமிசைத தாழ்ஈதடி வணங௫௰த 

சம்பெருச் தவத்தின் பயனனை யாரக்குத தன்மையா நிலையுரைக் இன்ளூர் () 

சென்றசா லச்தின் பழுதிலாத தஇிறழு: மினியெிர் சாலததின் சிறப்பும் 

இன்றெழுர் தருளப் பெற்றபே றிதனா லெற்றைக்குச் இருவரு ரடையோம் 
நன்றியி னெறியி லழுஈஇய நாடு ஈற்றமிழ் வேர்தனு மூயஈ.து [ன்பார். 

வென்றிகொ டி. ருகீ.ற் ரொளியினில் விளஙகு மேன்மையும் படைத்தன மெ 

இங்கெழுர். தருளும் பெருமைகேட் டரறாளி யெய்அதற் கரியபே மெய்தி 

மஙகையர்க் ௧79 யாரும் முடைய வாழ்வெழுச் தருளிய சென்றே 
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௫௬௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அங்குரீ செதிர்சென் மடிபணி வீரென் ஐருள்செய்தா செனத்தொழு தார்லம் 

பொக$ய களிப்பான் மீளவும் பணிர்து போற்றினார் புரவல னமைசசா () 

ஆஙகனம் போற்றி யடி.பணிரஈ் தவர்மே லளவிலா வருள்புரி கருணை 

தாகிய மொழியாற் றகுவன விளம்பித் தலையளித தருளுமப் பொழு.தில 

ஒஙகெயில் புடைசூழ் மதுரைதோன் 25) (put sas தொண்டரை சேோககி 

சஙகுஈம் பெருமான் திருவால வாய்மற் றெம்மருங Sere) ger al sor au () 

௮ன்ப.ரா யவர்முன் பணிஈத€ ரடியா ரண்ணலா ரடியிணை வணஙக 

மூன்புகின் நெடுசத கைகளாற காட்டி முருகலா சோலைகள சூழ்கது [தும 

மின்பொலி விசும்பை யளக்குரீள கொடிகசூ வியனெடெ கோபுர சோன 

என்பணி யணிவா நினிதமர்5 தருளுக் இருவால வாயிது வென்றார். (௬௬௨) 

தொண்டர்சாம் போற்றிச காட்டிடச் கண்டு தணைமலாச கரங்குவிச சருளி 

மண்டுபே சன்பான் மண்மிசைப் பணிஈது மங்கையாச் கரசியென் றெடுத 

எண்டிசை பரவு மாலவா யால திதுவேயென் நிருவாதம் பணிபுங [தே 

கொண்டமை இறப்பிச் தருளிஈத் பதிசம பாடினா குலலயம போற்ற () 

  

திரவாலவாய் - பண் - புறநீர்மை, 

இருசசிறறமபலம 

மஙசையர்ச்சரசவெளவாகோன்பாலவைவரிவளைகசைம்மடமானி 
பஙுகயச்செலவிபாணடிமாதேவிபணிசெய்துகாடொறும்பரவப் 
பொஙகழலுருவன்பூ சசாயசகனாலவேசமுமபொருள்களுமருளி, 
யஙகயறகணணிதன் னொடுமமாக சவரலலாயால அமி அமவ 

பன்னலம்புணருமபாணடிமாதேவி ,லசரஏிறையெனு.மிவாபணியும் 
௮ச்சலம்பெற 6 ராலவாயீ சன் றிருவடியாஙகவைம்பாற்றிக 
சன்னலமபெரியகாழியுளஞானசமபஈதன் செகசமிழிவைகொண 
டூன்னலம்பாடவலலவரிமையோசேததவீற்றிருபபவரினி2௪ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பாடிய பதிகம் பரவியே வரது பண்புடை யடியவ ரோடும் 
சதேமொ லயனுக சமியலா மஒழ்ஈ்த திருவால வாய்மருங கணைகது 
கீயெர் செல்வக கோபுர மிறைஞ்ச நிறைபெரு விருப்புடன் புக்கு 

மாடுகுழ் வலஙகொண் டுடையவர் கோயின் மந்திரி யாருடன் புகுஈதா () 

ேவறு, 

ஆளு மஙகண சாலவா யமர்க்தினி இருந்த 

காள கண்டரைச் கண்களின் பயன்பெறக் கண்டு 
bor acs மன்பினாத் பணிஈதெழ நிறையார் 
மிள வும்பல மூறைறில மு.றவிழுஈ தெழுவார், (௪௬) 
  

  

(௪௬௪) இருவா என௰து மதுகையாக சரசியாரையம, குலசசிமையாரையும,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௧௬௭ 

௮௩௪ மெட்டி மைர்தினு மளவின்றி வண௩ூப் 

பொக்கு கா, லன மெய்மமயீப் புளசமும் பொழியுஞ் 

செஙக ணீரதரு மருவியுக் திகழ்தரு மேனி 

எங்கு மாகிரின் ஜேத்திஞா புகலியா ரிறைவர் (௬௬௬) 

Sa மாமிடற் ரூலவா யானென நிலவு 

மூல மாதிய திருவிருக் குச்குறண் மொழிகது 

சீல மாசவத் இருசுதொண்டர் தம்மொடு இளைச்தார் 

சாலு மேன்மையிற் நலைசசஙகப் புலவனார் தம்முன் (௬௬௭௪) 

திநவாலவாய - திநவிநத்தக்குறள - பண - தறித்சி, 
இருசடிற்றமபலம, 

நீலமா.மிடற் - ராலவாயிலான 

பாலதாயினார் - ஞாலமாள் வே 

௮டிகளாலவாய் - படிகொள்சம்பகதன 
முடி.விலின றமிழ் - செடிகணீசகுமே 

இருசசற்றம்பலம் 

  

சோத மின்னிசைப் பதிசமுஈ திருசகடைக காபபுச 

சாத.தி ஈலலிசைத தணடமழ்ச சொனமலர் மாலை 

Guise மினபுறப் பாடிலெண பிறையணி செனனி 

மூதி யார்கழல பரவியே இருமுன்றி லணைய (௬௬௮) 

பிளளை யாரெழுக சருளிமுன புகு துமப் பொழுது 

லெளள நீாபொதி வேணியா தமைசதொழும விருப்பால் 

உளள ணைஈஇிட வெ௫ாசெலா தொருமருவ கொதுஙகுக் 

தெள்ளு நீ£விழித தெரிவையா செனறுமுன் பெய்த. (௬௬௯) 

மருகனெ மதிரி யார்பிள்ளை யாகழல வண௫கடச் 

கருஙகு ழறகற்றை மேந்குவி கைததளி ர௬டையா£ 

பருகை யானைவாம் வளவர்கோன பாலையா சென்னப் 

-பெருங்க ளிப்புடன விரை5தெதர பிள்ளையா ரணைர்சார். (௬௭௦) 

சென்ன வனபெரு£ தேவியா சிவச்சன்றின் செய்ய 

பொன்ன டி.ககம லங்களிற் பொருக்சமுன் விழுக்சா£ 

மன்னு சண்பையா வள்ளலாா மூழ்சிறம் தளிக்கும் 

இன்ன ருட்பெருஞ் சறப்பொகெ திருக்சையா லெடுசசா£. (௬௭௧) 

ஞான போனக செதிர்தொழு செழுஈதகற் றவச்து 

மாணி யாரமனச் கருச்துமுர் நறியதென மதித்தே 

பான ல௩கண்க ஸணீர்மல்சப் பவளவாய் குழறி 

யானு மென்பதி யுஞ்செய்த சவமென்கொ வென்ருர். (௬௪௭௨) 

(௬௬௭) தலைசஙுகப புலவா - சோமசுந்தரக சடவுள.



FHA $ருத்தோண்டர் புராணம். 

யாழின மென்மொழுி யராமொழி தெதிர்கழல் வணககச 

காழி வாழூவா சிருறிய கவுணியா பிரானுஞ 

(%(p won Bus LTE Lo யகதுடைத தொணடு 

வாழு மீரமைய் ர௬ுமைசசாண வசன மென்று 

இனன வாறருள் செயதிடத சொழுதடி வீழ்ச்சா£ 

மனனு மஈதிரி யாவரு திறமெலா மொழிய 

௮னன மென்னடை யார்சமக கருள்செயது போககத 

துனனு மெய்கசொணடா குூழவஈ சருளுமப் பொழு. 

செல்ல மல்கிய இருவால வாயிணிற் பண்செய 

சிலரு சொண்டாகள பிளளையா£ மருஙகணை5ஈ இரைஞ 

மலகு காரம ணிருள்கெட Sagas spor 

எல்லை யிற்றவஞ் செயதன மெனவெடுத இசைசதா£ 

அத்தி ௬௪சொணடா சஙகளுக கருணமுக மளித.து 

மெயச்த காதலி னவரொடும் புறதஇினின் மேவிச 

25 மினபுறு மமைசசனா தஇிருமடக காட்டப் 

பச்சா போற்றிடப் பரிசன 5 தொடுமினி சமாகதாா 

பரவு சாதலிற பாணடிமா சேவியா ரமூளால 

வீரவு ணபொடு குலசசறை யார்விருக் சளிப்பச 

சிரபு ரச துவர் சருணிய செலவு இருகதரா 

Ord Corer லணைஈசன னெலலிவர் தணைய 

வழுதி மாக ரசனிடை மாமறைத தலைவா 

பழு கில சீரடி யாருடன் பகல்வரக கணட 

கரு து போலவருக காரமண் குணடர்கள கலஙஇ 

ழுது மையிருட் இருளென வீணடின ரொருபால 

௮ஙகண மேவிய சமணாகள பிள்ளையா ரமாநத 

Hb மாமடா சனனிடைத சொணடாதக குழாங்கள 

எங்கு மோதிய இருப்பதி கச்திசை யெடுத த 

பொங்கு பேரொலி செவிப்புலம புககடப் பொரு ராய 

மறறில் வானபழி மன்னவன் மாறனை யெய்தஇிச 

சொற்று மெனறுசஞ சூழ்சசியு மொருபடி. துணிவா 

கொறற வனகடை காவலா முன்செனறு குறுகி 

வெற்றி வேலவாக கெஙகளை விளம்புவீ ரென்றா 

வாயில காவலா மன்னவன் றனையெதர் வணஙடு 

ஆய மாவ தடிசணமா ரணைந்சன ரென்ன 

வேயி னானணை வாரென வவருஞ்சென் றிசைசதா£ 

பாயி னாலுடல மூடுவார பதைப்புடன் புகார், 

(௬௪௭௩) 

(௬௪௪) 

(௬௭௫) 

(௬௪௪) 

(௪௭௭) 

(௬௭௯) 

(௬௮௦) 

(௬௮௪)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௬௯ 

புகக போதவ ரழிவுறு மனத்திடைப் புலாசசி 

Was தன்மையை வேகசனுங சணடெதிர் வினவி 

ஓக்க நீ.தஇிரண டணைவசறந் குற்றதென னென்னச 

$55 சலலதிஉ சசெசது சாறறுதற் சென்னா. (௬௮௨) 

வ சேனுமக சடுதசது கூறுவீ ரெனறு 
STAY NTU அரைததலுங காசமண சையா 

மாவ லாயுன்றன் மதுரையிற் சைவவே தியாதா 

மேவ லாலின்று கணடுமுட் டியாமென்று விளம்ப. (௬௮௩) 

என்று கூறலு௩ கேட்டுமுட் டியானுமென் றியம்பி 

ஈன்று நல்லநம புரிஈதவா சானென்று ஈகுவான் 

சன்று முள்ளசச னாயக சணணுத லடியா 

இன்று மாச ரணைகதசென் னவாகள்யா செனறான (௪௮௪) 

மாலை வெணருடை வளவாசோ ளுட்டுவண் புஈலிச 

குல பாணிபான் ஞானமபெற் ரூனெனறு சுருதிப் 
பால னன்பர்தங குழாததொடும் பணிமுதஇின் எவிகை 

மேல ணைக்சன னெங்களை வாதினில வெல்ல (௬௮௫) 

என்று கூறவா ரிதஇிற முூன்புசா மறிந்த 

சொனறு ம௩கொழி யாவகை யுசைததலு? தென்னன 

மன்ற லமபொழிழ் சணபையார் வள்ளலா£ நாமஞ் 

சென்று சன்செவி கிறைச்சலுஞ் செயிரச் துமுன் சொலவான் (௬௮௬) 

மற்ற மாமறை மைந்தனிம மருஙகணைஈ: தானேல 

உற்ற செய்தொழி லியாதுசெய கோமென வுரைபபச 

செற்ற மீசகொண்ட சஈசையுஞ் செய்கையு முடையோ 

கொற்ற மன்னவன் மொழிசகெதா குறிசதுரை செய்வார். (௬௮௭) 

வாச வநர்தணன றன்னைகாம் வலிசெயது போககுஞ் 

எதை யன்றியச சிறுமறை யோனுறை மடததில் 

லொச ழற்பட விஞ்சைமர் இரத்சொழில் விளைத்தால் 

இகத நன்ன ரிடச்இிரா னேகுமென் றிசைத்தார் (௬௮௮) 

வேறு 

ஆலசொன் றிதுவே யாக லதனையே விரைந்து செய்யப் 

போவதென் வரைப் ( போகூப் பொய்பொரு ளாகக் கொண்டான் 

(a Om) மாவலாய - = wr Sor Gus டத து.தலில சமாததனாய பாணடி யனே. மிகக 

வல்மையுடையஉனே எனினுமாம சுததாக.துவித சைவரிததாஈதிகளைக ௧ ணின 

சணடுமுடடு எனறம, கண்டோம எனபபிறா சொலலககேடபின சேட்டு மூட்டு 

என றஓம சமணாகள சமயககொளகை, முட்டு - ௮சூயையால உண்டாகுக Bsa 

eno (FP) ஈகுவான - சிரிது, கனறும - கோபிதத, (சலுடு) சுருதிபபாலன - 

மறை சிறுவன.



௧௭௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யாவ முசையா டாதே யெண்ணச்இற் கவலை யோடும் 

பூவணை யமளி புகசான் பொஙகெழிழ் றேவி சேர்ந்தாள். 

மனனவ sents இன்றி யிருக்சமா தேவி யார்தாம் 

எனஜாயிர்க் குயிரா மள்ள விறைவக யுற்ற சென்னோ 

முன்னள மகிழ்ச்சி யின்றி முகம்புலர்ச் இருர்தா யின்று 

பனனணிய௰ வுள்ளத் தெய்தும் பருவா லருள்செ யென்றார் 

சேவியார் சம்மை கோக்செ தெனனவன் கூறு இன்றான் 

காவிரீள் கண்ணி ஞயகேள் சாவிரி நாட்டின் மனனுந 

SIME Ie Epo As srr சககர னருள்பெற றிஙகு 

மேவினா னடிசண மாசை வாஇனில் வெல்ல வென்று. 

வெண்பொடி பூசு சொண்டர் விசவினா ரவரை யெல்லாங 

கணடுமாட் டடிசண் மாகள சேட்டுமுட் டியானுப காதல் 

௨உணணெச துசை ௪ கோசை மாணியே யிககு வநத 

பண்புமம் றிதுலே யாகும் பரிசுவே நிலலை யெனரறான் 

மனன ஸணுரைப்பக கேட்டு மககையாச் கரசி யாதா 

நினனிலை யி.௬மே யாகி னீடிய செய்வத சனமை 

அனனவா லான செயசால வென றலா பக்ீசஞ் சோகது 

Glo? Py HYG) wa EF சுழி வுறேன மனன வென்றார் 

சஈசையிற களிப்பு மிகச் திருககழு ம௰த்சா வேந்தன் 

வசலா ஜறெமமை யாள Gace மகிழ்சி மீயாடுவ 

மொதலா ர௬ுழலாள போசக குலசரிறை யாரு செயத 

இரண் மாற்ற மெல்லா மலாககுரசைத இரச பின்னா 

கொறறவ னமைச்ச னாரு கைதலை குவிதது கின்று 

பெதறனம பிளளை யாரிங கணைஈஇிடப பெறுமபே றெனபார் 

இறைசா ளிச னன்பா தம்மைகா மிறைஞ்சப் பெற்2௬ 

மறநினிச சமணா செய்யும் வஞ்சனை யறிமீய மென்றார 

மாணியாா சாமு மஞ்சி வஞ்சசப் புலையர் சாஙசள் 

ஈனமே புரிய வல்லார் செய்வதென் னாமென் நெண்ணி 

சானசம் பந்சர் தம்பா னன்மையல் லாச செயய 

உனமவக் சடையில் யாழு grams தொழில சென்றா 

இவர்சலை யிதுவே யாக விலஙகுவேற் றென்ன னான 
அவ்ணிலை யுவா மக்கா எருகர்சக நிலையா சென்னிற் 
ஐவமறைக தலல செய்வரா சங்கண்மக் இரச்தாற் Gee? 
சிவரெறி வளாகக வந்தாரா இிருமடஞ் சேசச செய்தார். 

(௬௮௯) 

(௬௯௦) 

(௬௯௧) 

(௬௯௨) 

(௬௯௩) 

(௬௯௭) 

(௬௧௫) 

(௬௬௬) 

(௬௬௭) 
(௬௯௦) 1 பருவரல - தஅனபம, (௬௯௧) சாவி - Carr mus, (௬௯௪) fala 

வருக்கவேண்..., ப்,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௭% 

Ca my. 

ஆதி மக்திர மஞ்செழுத் தோதுவார் கோக்கு 

மாதி ரததினு மற்றைமர் தரவித வருமே 

பூதி சாசனா மடததற்ரும் புனைந்தசா தனைசள் 

சாதி யாலகை சண்டமண குண்டர்க டளாச்தரா£ (௬௧௮) 

தீளார்து மறறவர் தாஞ்செய்ச தீ.த்தொழில் சரியக் 

இளர்ச்சு வச்சமுன் கெழுமிய Spool wrt mip 

விளஙகு நீண்முடி வேச்தனீ சறியினம் மேன்மை 

உளஙகொ ளானமர் விருச்இ.பு மொழிககுமென் ௮ணர்லார். (௬௯௩) 

மரஇ ராசெயல் வாய்ததில மற்றினிச செய்யும் 

புக்தி யாவதில இதுவெனப் பொதிதழல் கொடுபுக 

கநதண் மாதவா இருமடப் புறததய லிருள்போல 

வந்து தததொழில புமிகதனா வஞ்சனை மன 22 தா (erov) 
od 

இரும டப்புறஜீ சு.ற்றினிற் நீயபா தக. தோர் 

மருவு விதசவக சொழிலவெளிப் படுதலு மறுஇப் 

பரிச னத்தவர் பதைப்பொடுஞ் சதைதத து நீச்கி 

அருக ரிசதிறம புரிகசமை செளிச த சென் றணைவார் (arog) 

கழும லப்ப௫க் கவுணியர் சற்பககச் Forms 

தொழுது ரிஈநமண குணடாசெய தீககனைச சொன்ன 

பொழுது மா-ஈவலா துயிலுமித இருமடப் புறமபு 

பழுது செயவ32, பாவிச ளெனபபரிக தருளி (௭௦௨) 

என்பொ ருட்டவா செய்ததங காயினு மிறையேரன் 

yoru ர௬ுககெயது மோவென்று பினனை.பு மசச 

மூன்பு றப்பின்பு மூனிவுற முச்சமிழ் விரகர் 
மன்பு ரசகுமெய் முறைவமு வெனமனஙக சொண்டார் (௪௦௩) 

வெய்ய தீது வேஈதன்மேற றெனும்விதி முறையாற் 

செய்ய னேதிரு வாலலா யெனுகதிருப் பதிசஞ 

சைவா வாழ்மடச தமணர்க ஸிட்டதித சழலஅபாயப் 

பைய வேசெனறு பாண்டியற் காகெனப் பணித்தார் (௭௦௪) 

  

திருவாலவாய் - பண் - கேளசிகம், 

இிருச்சிற்றம்பலம. 

செய்யனே திருவாலவாயமேவிய, லையனேயஞ்சலென் தருள்செயயெனைப் 
பொய்யராமமணாகொளுவுஞ்சுடா, ,பையவேசென்றுபாணடியற்காகவே 
வயப்பட்ட... ம் வசட அவக... பவவகதையகயுவுவ்யலவைட 

(௬௯௮) மாதிரகதினும மறறை மகதிரவிதி வருமே - திககுகளிலும மறற ம.ரதி 

ர துகளின விதிகள பலிககுமோ,



௮௭௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ப்பனளாலலாயாஇியருளினால், வெப்பச்சென்னவன்மேலுறமேதிணிச 
சொப்பஞானசமபஈதனுரைபத்துஞ், செப்பவலலவர் திதிலாச்செலவரே 

இருசகிற்றம்பலம். 

Ca gm. 

பாண்டிமா தேவியா சமது பொற்பிற் பயிலுநெடு மககலகாண் பாது 

காத்தும், ஆண்டகையாா குலசசிறையா ரன்பி னாலு மரசன்பா லபராத 

முழுத லாலு, மீண்டுவெ கெறியடையும விதியி னாலும் வெண்ணீறு வெபப 

கலப் புகலி வேதா, தணடியிடப் பேறுடைய னாத லாலு தீபபிணியைப 

பையவே செல்க வென்னாுர். (௭௦) 

ேவறு, 

திருதி சைப்பதி கத்தொடை திருவால வாயின் 

மருஈதி னைச்சணபை மன்னவா புனைஈ இட வருளால 

விரிஈத வெந்தழல் வெம்மைபோய்,க தென்னனை மேவிப் 

பெருஈத ழற்பொதி வெதுப்பெனப் பெயர்பெற்ற தனநே (௭௦௬) 

செய்ய மேனியர் திரும னாருறை மடில 

கையு முள்ளதச ராயமண கையாசா ஈணுககெ 

கையி னாலெதி யிடவடன படுமெலலி சரப்ப 

வெயய வன்குண கடலிடை யெமுர்சனன் மீது (௭௦௪) 

இசவ பாச்சா செய்ததங இரவிகன மரபிற் 

கு. ரவ வோதியா£ குலசஏிறை யாருடன கேட்டுச 

சரபு ரப்பிள்ளை யாரையித ச£யவா நாட்டு 

வரவ ழைசத்சகா மாய்வசே யெனமன மயஙடு (௭௦௮) 

பெருகு மச்சமோ டாருயி£ பதைப்பவா பின்பு 

இரும டப்புற மருஙகு£ இன்மையிற றெளிக் து 

கருமு ர௬ுட்டமண கையர்செய தீஙகிது சகடைச்சால 

வருவ தெப்படி. யாமென மனஙகொளும் பொழுது (௭௦௯) 

WTF ஸனுச்குவெட் படுசசசென் றருகுகஞ் சுகெள் 

உசைசெ யப்பகைச் தொருதனித சேலியா புகுத 

விரையு மச்சமு மேற்கொளச் குலச்சிறை யாரும 

வரைசெய் பொற்புய மன்னவன் மருங்குவ௩ தணைர்தார். (௭௧௦) 

(எ௱௫) *பையவே'' எனனும ௮ருணமொழியினுணமை இததிருவருடபாவால 

Qo g விளஙகும எனக (எ௱௬) வெதுபபு - வெமமைகோய் , சுரம, (௭௭௭) எலவி 

காப்ப-இரவு ஒழிய. (௭௭௮) இரவிதனமரபில குரவ ஒதியரா - சூரியவமசமாகயெ சோழ 

குலச்திறரோன ரிப குராமலர his கூகசலையுடைய மஙகையா சகரசியரா, (எ௧௰) ககுசு 

இகள் - காவற்காராகள.



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௭௩ 
Cats னுச்குமெய் விதிர்ப்புற வெதுப்புறு வெம்மை 
காக்து வெர்சழற் சசமென மெய்யெலரல கவார்.த 
போத மாளிகைப் புற ததுகின் ரார்களும் புலா௩து 
Sig போம்படி யெழுக்தது விழு துட றிரமக, (௭௧௧) 
உணர்வு மாவிய மொழிவசத் கொருபுடை Gun gms 
அணைய லுற்றவ ரருகுதூ ரச்திடை யசலப் 
புணரி எஙகத லிசகுருச் சொடுசளிா புடையே 
கொணரி னுஞ்சுருச சொண்டவை sets ளாக (௭௪௨. ) 
மருதிது நாலவர் சங்கள்பல் சலைகளில் வருத்த 
திருச்ச குக்சொழில் யாவையுஞ் செயயவ மேன்மேல் 
உருசதெ முர்தவெப் புயிரையு முருக்குவ சாசச் 
கருச்சொ ழிரதுரை மறாஈதனன் கெளரியா சலைவன், (௭௧௩) 
ஆன வன்பிணி நிகழ்வுழி யமணர்க ளெல்லா 
மீன வன்செயல் கேட்டலும் வெய்துயிர்த தீழிச் ௪ 
போன கககுலிற் புகுக்ததின் விளைவுகொ லென்பார 
மான முன்றெரி யாவகை மன்னனமாட் டணைந்தரா (௭௪௪) 

Can 

மால்பெருச்குஞ் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்கது வழு.இஙிவே கணட ழிந்து வ5ச கோயின, மூலகெறி யறியாசே 5௩௪ டெய்வ மொழிஈவின் ம5 இ.ரஙகொண்டு முன்னும பினனும, பீலிகொடு கைவருதற கெடுத்த போது 
Yi sel லிகள்பிரமபி னோடும் Fas, மேலெரியும் பொரிசித றி வீழக் கணடு வெப்பின தி சயநகோகடு வெருவன மிசசார (௭௪௫) 

கருகியமா சுடையாசகைத தீயோர் தஙகள கைக தூங்கு குண்டிகை 
நீர் செளிசதுக் காவா, யருகனே யருகனே யென்றென் ரோடு யடலவழு இ 
மே.ற்றெளிகக வநநீ£ பொப், பெருகுமெரி தழலசொரிஈச செயபேபோ 
லாூிப் பேர்சதமொரு தழலதன்மேற பெய்தாற் போல, ஒருவருமி/க இரு மருங்கு மிசாஐு போமென மணசைப்பார்ச தரைசசாச னுணாவ சேரா 
தான் 

(௭௧௬) 
வேறு 

பாண்டிமா சேவி யாரும் பயமெய்தி யமைச்சர் பாரம் 
பூண்டவர் தம்மை நோகூப் புகலியில் வர். ஐ ஈம்மை 
ஆண்டுகொண் டவர்பாற் சங்கு லமணர்தாஞ் செய்ச தீங்கு 
மூண்டவா நினைய சா௫ மூடிர்சசோ வென்று கூத. (௭௧௭) anne, 

    

eee te te mee ee ப்பட 
Neat tne tee sen, (௭௧2) திரகுக - சிலைசளாக.து வருக ச. (௭௧௩) கெளரியா - பாணடியா, (௭௧௪) போனககுலில புகு சதின விளைவுகொல எனபா சென்ற இரவு சாமசெய்த செ செயலால வீளைஈததிதுவோ எனறு சொலபவராம, 
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௪௭௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கொத்றவ னமைச்ச னாசாங் குலச்சிறை யாரு சாழ்க்து 
மற்றிசன் சொடுமை யிஈத வஞ்சகா மதிலசண் மூன்றுஞ் 

செற்ற ரன்பர் சமபாற் செய்திய ௧கரசன பாஙகு 

முற்றிய இவர்க டீர்க்கின் மு.திர்வதே யாவ செனபார் 

இரு.திறச் தவரு மன்ன னெதிர்பணிர இத வெப்பு 

வருஇறம் புகலி வரத வள்ளலார் மதுரை கணண 

அருகர்கள் செய்த தீய வ.நுசத மதனால வகு 

பெருகயெ திதற்குத தீர்வு பிளளையா ரரு£ள யெனறு, 

காயழமு மனமு மாசு கழுவுசல் செயயா செய்பு 

மாயமு மிந்த நோயை வளர்ப்பதே வளாவெண் டிககண 

மேயவே ணியர்பான் ஞானம் பெற்றவர் விருமபி நோக்கந் 

நீயவிப பிணியே யன்றிப் பிறவியும் தீரு மென்றார் 

மீனவன் செவியி gor® மெயயுணர் வளிப்போ கூற 

ஞானசம் பரத ரென்னு காமமக திரமுஞ் செலல 

ஆன போ தயாவு சன்னை யகன றிட வமண ராகு 

மானமில லவரைப் பராதஐ மாற்றமொன் றுரைகக லுற்றான 

மன் வ னவரை கோக மற்றிவா செயசை யெலலாம 

இன்னவா நெய் கோய்க்கே யேதுவா யினவென் றெண்ணி 

மன்னிய சைவ நீதி மாமறைச சிறுவா வந்தால் 

௮ன்ன வ ரருளா லிசகோ யகலுமே லறிவே னென்றான 

என்றுமுன் கூறிப் பின்னும் யானுற்ற பிணியை, சாத்து 

வெனறவா பக்கஞ் சோவன் விரகுண்டே லழை.பு மென்ன 

அன் றவ ௬வகை பொங்கி யராவததா வணையை நூககிச 

Gren nbn வெளளம் போலுங சாசலவெள் எததிற் செல்வா 

பாயுடைப பாத கதசோர தஇிருமடப் பாங்கு செய்த 

திவினை க தொழிலை கோககி யுளளழி தருவுள எத்தான் 

மேயவத துயர நீஙக விருப்புறு விரைவி னோடு 

நாயகப் பிளளை யார்ச ஈற்பசம பணிவா ராகி 

மன்னவ னிடுமபை தர மற்றவன் பணிமேர் சொணடே 

௮ன்னமென் னடையினாரு மணிமணிச சிவிகை யேறி 

மினனிடை மடவா சூழ வேற்படை யமைசச னாரு 

முனனணைஈ சேசச சைவ மு.தலவனார் மடசதசைச சாரஈதார 

இருமடஞ சாரச சென்று சேயரிச் கணணி ஞாமுன் 

லருபறி யிழிஈது நின்ற வமைசசனா வச பானமை 

(௭௧௮) 

(௭௧௯) 

(௭௨௦) 

(௪௨௧) 

(௭௨௨) 

(௭௨௩) 

(௭௨௪) 

(௭௨௫) 

Anema 

(௭௧௯) 3 psn - 2 Asnoors gi, பொருகதாசசெயல, (௪௨௯) விரகு . 
உபாயம், சாமாததியம, மூக - உடைதது,



திருஞானசம்பந் ! (ர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௭டூ 

Soyo iS. ளை யார்ககு விண்ணப்பஞ் செய்வீ சென்னப் 

Unser s தலரும புக்குப் பதமறிஈ தணர்த்து இன்றார். 

பாண்டிமா தேவி யாரும் பரிவுடை யமைச்சனாரும் 

ஈண்டுவ௩ தணைர்சா சென்று விண்ணப்பஞ் செய்யச் சண்பை 

ஆண்டகை யாரு மீண்ட வழையுமென் தருளிச் செய்ய 

மீணடுபோக சழைக்கப் புக்கார் விரைவுறு விருப்பின் மிக்கார் 

Ca ma 

ஞான சதன் நிருவுருலை கான் மறையின் றனித்துணையை 

வான ததின மிசையனறி மண்ணிலவளர் மதிக்கொழுர்தைத் 

தேனசக மலாச்சொன்றைச செஞ்சடையார் சாதொடுக்குங் 

கானசதி னெழுபிறப்பைக் கண்களிப்பச் சண்டார்கள் 

கண்டபொழு சமண்கொடியோ செய்தசடுக சொழினினைஈசே 

மண்டியகண ணருவிரீ£ பாயமலர்க் கைகுவித் தப் 

புண்டரிசச சேவடிசக்£ழ்ப் பொருந்தநில மூறவிழமுக்தார் 

கொண்டருறிப் போடுநெடி அுயிர்ததழி௩த கொள்கையராய 

உரைகுழறி மெயகநடுககி யொன்றுமறிஈ திலராகித் 

சரையின்மிசைப் புரண்டயாக்து ௪ரணகம லம்பற்றிக் 

கரையில்கவ லைக்கடற்கோர கரைபற்றி னார்போன்று 

விரைவுறுமெய் யன்பினால விடாதொழிவார் சமைககணடு, 

௮ருமறைவாம் பூம்புகலி யண்ணலா ரடிபூண்ட 

இருவரையா இருககையா லெடுததருளித் தேற்றிடவு 

சகெருமாத செளியாசா சமைகோகடச் சறப்பருளித 

இருவுடைமீ ர௬ஙகள்பாற் றீஙகுளசோ வென வினவ, 

வெஞ்சமணா முன்செயத வஞ்சனைககு மிகவழிர்தே 

அஞ்சியே இருமேனிச சடாதென்ே யத தாரஈதோம் 

வஞசகாமற நவாசெய்ச தீ சசொழிலபோய் மன்னவன்பால 

எஞ்சவிலரக கொடுவெதுபபா யெழாகின்ற செனசதொழுது 

வெய்யதொழி லமண்குண்டா விளைககவரும் வெதுபபவாதாஞ 

செயயுமதி யாண்மைகளாற் நீராமைச தீபபிணியான் 

மையலுறு மன்னவன்முன மற்றவரை வென் நருளில 

உயயுமெம துயிருமவ னுமிருமென வுரைத்தார்கள். 

Ce gw 

என்றவ ௬ரைதத போதி லெழில்கொள்பூம் புகலி வேர்தர் 

ஒனறுநீ ரஞச வேண்டா வுணர்விலா வமணா தம்மை 

  

செவ ee பட க ட 

(௭௨௬) பதம - சமயம, (௭௧௬௧) தெருமா - மய), ட 

(௭௨௪) 

(௭௨௭) 

(௭௨௮). 

(௭௨௯) 

(௪௩.௦) 

(௭௩௪) 

(௭௩௨) 

(௭௩௩) 

அவஅனை ஏவ அவத யக் கவைகைைகை ய் வையா ளை விக்க,



௪௪௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இன்துநீ ௬வகை யெய்த யாவருங் காண வாதில் 

வென்றுமி னவனை வெண்ணீ றணிவிப்பன் விதியா லென்றார் 

C@ pp. 

மொழிககருள வதகேட்டு முன்னிறைஞ்ூ முக மலர்வார் 

அழுஈதுமிடர்ச் சகடலிடைகின் றடியோமை யெடுச்தருளச 

செழுர்தரளச் சிவிகையின்மேற் றென்னாடு செய்தவத்தால் 

எழுகதருளஎப் பேறுடையோ மெனபெரறோ மெனச்தொழலும் 

Ca gp. 

goog மழிவ செல்லா மவர்செய லமண ராகும் 

பாவகா ரிகளை நோக்கும் பழுதுட னீகக வெல்லச் 

சேவுயர் கொடியி னார்தச் இருவுள்ள மறிவே னென்று 

பூவலர் பொழில்குழ் சணபைப் புரவலா போது இன்னா 

வயச முய்ய வந்த வள்ளலார் மடததி னின்று 

மெய்யணி நீற்றுத சொண்டர் வெள்ளமுக் தாழும் போந்து 

கையிணை தலையின் மிது குவியச்சண் மலர்ச்சி சாட்டச 

செய்மலார் சடையார் மன்னுக் இருவால வாயுட் புககா£ 

நோக்டெ விதியி லாரை நோகச்சியான் வாது செய்யத 

சீசசனன் மேனி யானே திருவுள மேயென் ஜெணணில 

பாச்கியப் பயனா யுள்ள பாலு வாயா மெய்ம்மை 

கோக வெண் டமிழ்செய மாலைப் பதஇகச்சா ணுவல லுற்ளா£ 

கானிடை யாடு வாசைச் காட்டுமா வுரிமுன பாடித் 

சேனலர் கொன்றை யார்தஈ இருவுள கோகடிப் பின்னும் 

ஊனமில் வேத வேளவி யென்றெடுத் சையின் மாலை 

மானமி லமணர் தம்மை வாதிலவென் மிறககப் பாடி 

  

திநவாலவாய் - பண் - கேளசிகம், 

இருசசிற்றம்பலம 

(௪௩௪) 

(௪௩௫) 

(௭௨௬) 

(௭௨௪) 

(௭௧ ௮) 

(௭௩௬) 

காட்மொவதுரிசதுரிபோர்ததுட, னாட்டமூன் றடையாயுசைசெயவனான் 
லேட்டுவேள் விசெயயாவலமணகையசை, யோட்டிவாதசெயச்திருவுள எமே 

செொதெனாமாரலு5 திருவாலவாய், மைந்தனேயென்றுவல்லமணாசறச 
சந்தமார் தமிழ்கேட்டமெய்ஞ்ஞானசம், பர்சன்சொற்பகருமபழிநீயகவே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

அலமே யருத மாக வுண்டுவா னவர்கக ளிீததச 

  

காவனை மாசகண டாச்காச் காய்ந்தனை யடியேற் இன்று 

(௭௬௯) வானிடை - சமிகாடடிலே (அ தவே கோயில,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௪௭ 

ஞாலகின் புகழே யாச வேண்டுமான் மறைச ளேத்தஞ் 

சீலமே யால வாயிற் வெபெரு மானே வென்றார். (௪௪௦) 

திநவாலவாய் - மேலடிமேல்வைப்பு - பண் - பழம்பத்சாசம். 
திருச்சிற்றம்பலம் 

வே சவேள்வியைகிந்தனைசெய்துழல், ஆதமில்லியமணொடுேசரரை 

வாஇிலவென் றழிக்கத்திருவுள்ளமே, பாதிமாதுடனாயபரமனே 

ஞாலகின் புகழேமிகவேண்டுச்சென், னாலவாயிலுறையுமெம்மா தியே. 

கூடலாலவாய்க்சோனைவிடைகொண்டு, வாடன்மேனியமணரைவாட்டிட 
மாடக்காழிசசம்பர்தன்மதித்சவிப், பாடல்வல்லவர்பாக்கியலாள்ேே 

திருசிற்றம்பலம், 

  

நாதாரதம் மருண்முன் பெற்று நாடிய மடிழ்ச்சி பொங்கப் 

போதுவா£ பணிக்கு போற்றி விடைகொண்டு புனிச நீற்று 

மேதகு கோலச் தோடும் விருப்புறு சொண்டர் சூழ 

மூசெயிற் கபாட நீடு மூ.தற்றிரு வாயில் சாரந்தார் (crea) 

அம்மலாச் குழலி னார்க்கு மமைச்சர்க்கு மருள வேண்டிச் 

செம்மணிப் பலகை முத்தின் சிவிசைமேற் கொண்ட போதில் 

எம்மருங் இனிலுக் தொண்ட மெடுத்தவார்ப் பெல்லை யின்றி 

மூமமைநீ டுலக மெல்லா முழுதுட lapss தன்றே. (௭௪௨) 

பல்லிய நாசம் பொங்கப் படாதிரு நீற்தின் சோதி 

ஈல்லொளி வட்ட மாட ஈண்ணிமேல் வருவ சென்ன 

வில்வளர் சரளக் கோவை வெண்குடை கிழற்ற வெவ்வே 

றெல்லையின் முத்தின் காளம் தாசைசங் கெஙகு மோச (௪௪௩) 

கண்ணினுக சணியா யுள்ளா மெழுச்சியிற் காட்டி பெற்றார் 

நண்ணிய சமயம் வேறு ஈம்பின ரெனினு முன்பு 

பணணிய ஈவஙக ளென்கொல் பஞ்சவன் றஞ்ச மேவிப் 

புணணிய மாத்தி வது மதுசையிற் புகுச வென்றார். (௭௪௪) 

தென்னவவை றேவி யாரு£ இருமணிச் சிவிசை மீது 

பின்வர வமைச்சா முன்பு பெருக்சொண்டர் குழாகதுச செல்லப 

பொன்னணி மாட வீதி பூடெழுஈ தருளிப் புச்சா£ 

கன்னிகா டுடையான் சேரயில் காழிரா டுடைய பிள்ளை. (௭௪௫) 

கொறறவன் றன்பான் முன்பு குலச்சிறை யார்வந் Q sw Bu 

பொற்றட மதில்குழ் சணபைப் புரவலர் வரவு கூற 

முற்றுயர் சிறிது ரீக முழுமணி யணிப்பொத் பீட 

மற்றவன் முடியின் பகக.த் திடுசென வல்ல னானான். (ore) 

(௭௪௩) வில - ஒளி,



௮௪௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மகஇரி யாரைப் பின்னு மெதிர்செல மன்ன னேவச 

தசசையுண ம௫ழ்ஈ்து போகசாா செயலையான் சமயச துள்ளோர் 

பைர் தண சலஙகன் மன்னன் பரிசுகண் டிதுவோ பண்பால் 

ஈ5தனி.ச் சமய சன்னை காட்டுமா றென்று பின்னும் (௪௪௭) 

நின்னற நெறியை நீயே காத்தருள் செய்தி யாகில 

அன்னவர் தம்மை யிக்கே யழைத்சனை யவரும் யாமு 

முன்னுற வொக்கச் தீர்ச்ச மொழிகதமற் றவராற் நீர்ச்ச 

தென்னினு மியாமு5 தாத்தோ மாசவு மிசைவா யென்ருா£ (௭௪௮) 

பொய்தவ மாசக் கொண்ட புன்றலைச் சமணர் கூறச் 

செயதவப் பயன்வா செய்துஞ செல்விமுன் னுறு,ச லாலே 

எய்திய செயவச சாரவா விருதிறத் இருக் திருக 

கைதவம் பேச மாட்டே னென்றுகை தவனுஞ் சொன்னான் (௭௭௯) 

என்றவ னுரைப்பச் குண்ட பெண்ணஙஈகெட் டி.ர௩த வெல்லை 

சென றமிழ் காடு செயச செயதவச கொழிகது போலவா 

வன் றனிப் பவன முன்னா வாயிலு ளஎணை5௮ மாடு 

பொனறிகழ் சரளப பததிர சிலிகைநின் றிழிச்து புச்சரரா (or Ro) 

குலசசிறை யார்முன் பெய்சச கொற்றவன றேவி யாரு 

சாலததிடை யிழிஈத சென்னா சணடமிழ காட்டு மனனன 

நிலசடை வானி னின௮ு நீளிரு ணீஙச வத 

கலைசசெழுஈ இஙகள போலு சவுணியா தமமைச* சண்டான (௭௫௧) 

கண டவப் பொழுதே வேர்சன் கையெ தெயத கோககித 

தணடணொ முடியின பாஙகாத தமனியப (டவ காட்ட 

வண்டமிழ் விரகா மேவி யசனமிசை யி௫ுஈசரா மாயை 

கொணடவல லமண ரெலலாங குறிப்பினு எசசக கொண்டாரா (௭௫௨) 

செழியனும பிளளை யாத இருமேனி காணப் பெற்று 

விழியுற நோகச லாலே வெமமையரய் சிறிது நீஙடு 

அழிவு மனஷணோ நிறக வாதணா வாழ்வை கோசூக 

Gs pag பதியா செனறு விருபபுடன் மேகட்ட போது (௭௫௩) 

Ca gp 

போனணிவளம் சருகாட்டுப் புனற்பழனப் புறம்பணை சூழ 

சன்னிமதஇிற கழுமலகாக கருதுக ரெனச்சிறத 

பனணிசணடு பெயாபற்றும பரவியசொற் தநிருப்பதிசஈ 

சென்னவன் முன் பருள்செய்தார் திருஞான சம்பா, (௭௫௮) 
erence 

(௭௪௯) கைகவம -'ஞ சனை, (எ௫௰) பவனம - சோயில , oad Toor, (௭௫௨) 

கமணிபம - பொன,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௭௯ 

திநப்பிரம। |ரந் - திநர்சகீகரமாற்று - பண் - காந்தாரம், 

இருசசித்றம்பலம 

பிரமனூர்வேணுபுரமபுசலிவெஙகுருப்பெருசா கோணி 
புசமனனுபூஈகராயபொன்னஞூரபுரமபுறவமவணசண்பை 

யசனமனனுசணகாழிகொசசைவயமுளளவிட்டஙகா தியாய 
பரமலூ£பன்னிரணடாய்கினற இருககழு ONETOU TYAS g 

காவிமலாபுரையகண்ணார்கமுமலக இன பெயசைசாளும் 
பாவியசாபபன்னிரணடுகன்னூலாப்பதஇிமையாற்பனுவன் மாலை 
நாவினலம்புகழ்சீர்சரானமறையான்ஞானசமபஈ சன சொன்ன 
மேவிமிசைமொழிவாவிணணவரிலெணெணுதலைவிருப்புளாரே 

திருசசறறமபலம. 

பிள்ளையார் செம் பொன்மணிப் பீடததி லிருஈசபொழு 

துள்ளநிறை பொறாமையினா லுழையிரு5த காரமணா 

கொள்ளுமனத் திடையசச மறைசதுமுகய கோபதசதித 

துள்ளியெழு மெனச்சணகள் சிவாதுபல சொல்லுவா (எர) 

காலையெழுக கதிரவனைப் புடைரசூழுங சருமுகலை3பாற் 

பீலிசோ சமணகையா பிள்ளையா சமைசரூழ்வா£ 

ஏலவே வாதினால வெலவசனுக் கெணணிதசாங் 

கோலுநா லெடுததோகிச் சலைதிமிரப்பக குசைச்சார்கள் (௭௫௬) 

பிள்ளையா ரசதுகேளாப பேசுக நும் பொருளெலலை 

உள்ளவா றெனறருள வூதிதைவாயப் பறிசலையா 

அளளியெழுக சனேகராயா சூழ்5துபச றிசசசற 

ஒள்ளிழையா ரதுகணடு பொரு ராகி யுண்ணடுவஇ (௭௫௭) 

Ca m, 

தென்னவன் றன்னை கோககூத இரு2மனி யெளியர் போலும் 

இன்னருட் பிள்ளை யாமற் றிவருவ ரெண்ணி லார்கண 

மன்னரின் மயக்க மெஙகள வள்ளலார சீர நலகும் 

பின்னையிவ வமணா மூள்வார் வலலரேற் பேச Gaver ap (எக) 

மாறனு மவரை கோகூ வருஈதணீ யென்று மற்று 

வேறுவா தென்கொ லென்மேல் வெப்பொழித தருகா நீரும் 

ஆறணி சடையி னாருக் கன்பரா மிவரு நீயகள் 
தேறிய செயவச் தனமை யென்னிடைத தெரிப்பீ சென்றான் (௭௫௯) 

ஞானவா ரமு.த முண்டார் நற்றவ? தருவை யொதத 

மானினேர் விழியி னாய்கேண மற்றெனைப் பால னென்று 

(௭௫௫) உழை-அ௮ருகே, (௪௫௪) திமீரபப - சொலவோததால கரிஃகுறறு வரு 

5௪. குரைததராகள எனனால அமணாகள சொலகிழிய சோனறுகெ.து, (௭௫௭) 
ஒள இமையா - மஙகையாகசரசியா£, (௭௫௮) உ - மணாசள,



௪௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நீரனி யஞ்ச வேண்டா நிலையிலா வமணர்ச் கென்றும் 
யானெளி யேன லேனென் மெழுக்திருப் பதிசம பாடி. (௭௬௦) 

  

திநவாலவாய் - பண் - கோலவி, 
இருச்சிற்றம்பலம் 

மானினேர்விழிமா சராய்வழுதிக்குமாபெருஈதேவிகேள் 
பானல்வாயொருபாலனீங்கெ னென் நுநீபரிவெய்திடேல 
ஆனைமாம$லையா தியாயவிடஙகளிற்பலவலலல்சோ 
ஈனர்சட்கெளியேனலேன் றிருவாலவாயசனிற்கவே 

எக்க. ராமமண்சையருக்கெளியேனவேன் றிருவாலவாய்ச 
சொகசனென்லுளிருக்கவேதுளககும்முடி சென்னன் முன் னிவை 
தசச£ர்ப்புசலிச்குமன் றமிழ்நராசன்ஞானசம்பக்சன்வாய் 
ஓச்சவேயுரைசெய்தப ததுமுரைப்பவர்கடெரில்லை?ய 

இருசற்றம்பலம். 

  

பெற்றியா லருளிச் செய்,ச பிள்ளையார் தமக்கு முன்னஞ் 

சுற்றுநின் றழைச்ச லோவா வருகாககு? தென்னா கோமான் 

இற்றைரசா ளென்னை யுற்ற பிணியைநீ நிகலிச தீரு 

தெற்றெனச் இர்த்சார் வாதில் வென்றவ ரென்று செப்ப (எசுக) 

மன்னவன் மாற்றங் கேட்டு வடிவுபோன் மனத்து மாச 

தன்னிய வமணர் சென்னா தோன்றலை நோக்இ நாஙகள் 

உன்னுடம் பதனில் வெப்பை யொருபுடை வாம பாச 

முன்னம் இரித்துச் தெய்வ முயற்சியாற் நீர்த்து மென்றார் (௭௬௨) 

யாதுமொன் தறிவி லாதா ரிருளென வணையச் சென்று 
வாதினின் மன்ன வன்றன் வாமபா கததைத தீர்ப்பா 

மீதுதம் பீலி கொண்டு தடவிட மேன்மேல் வெப்புத 

சிதறப் பொறாத தென்னன் சிரபுரத் தவரைப் பாத்தான் (௭௬௩) 

சென்னவ னோக்கங சுண்டு திருக்சழு மலததார் செல்வா 

அன்னவன் வலப்பால் வெட்பை யாலவா யண்ண னீரே 

மன்னுமச் இரமு மாகி மருக துமாய்,ச் தரப்ப தென்று 

பனனிய மறைக ளேத்திப் பகாதிருப் பதஇிசம் பாடி (௭௬௪) 

திநவாலவாய் - திநநீற்றுப்பதிகம் - பண் - காந்தாரம். 

இருசசித்றம்பலம் 

மர திரமாவநீறு வானலரமேல துர: 
சு சராமாவதுநீறு து திக்கப்படுல துறீ.று 
தீர் திரமாவ துநீறுசமயத்திலுள்ள து 
செக். துவர்வாயுலமபங்கன் நிருவாலவாயான் IGE? » 

posse 
    

(sree) ஐவா - நீஙகா, இகலி - வேறுபட்டு,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௧௮௩ 

0 DOL லவிடையேறுமாலவாயான் BEE peo pu 
Cure Biys od Bava ayy & 1607 Chr FOU 5 Sear 
Cond 50 serer spi. gy oo sudasiu ruler £ oF 
சாற்றியபாடலகளபசதுமவலலவாகலலவாதாமே 

இருசசிற்றம்பலம 

இருவளர் நீறு கொணடு இருககையாற் றநடவச் தெனனன் 

பொருவரு வெப்பு நீஙகிப் பொயகையிற குளிர் ச தப்பான 

மருவிய விடப்பான மிகக வழலெழ மணடு தீப்பேோல 

இருபுடை வெபபு௩ கூடி யிடயகொளா தெனனப் பொஙச (௪௬௮) 

உறியுடைக சையா பாயி னுடுக்கையர் ஈகடுகச மெயதிச் 

செறிமயிற பீலி 2யத தெனனன்வெப் புறதச தம்மை 

எறியமா சுடலுக கனறி யருகுவிட டேந நிற்பா£ 
அறிவுடை யாரை யொச்சா ரறிவிலா நெறியி னணினருா£ (௭௬௬) 

பலாதொழும புகலி மன்ன சொருபுடை வெபபைப பாற்ற 

மலாதலை யல மிககார வததி சயிக தச சூழ 

இலருவேற றெனனன மேனி வலமிட மெயதிநீமம , 

உலஇனிற ஐணமை லவெமமை யொ.துஙகினா Goa gg gore m (௭௬௭) 

மனனவன மொழிவா னென்னே மதஇிசதவி* கால மொன்றில 

வெரகர கொருபா லாகும வீடடினப மொருபா லாகும் 

HOT VE சொருபா லாகுரூ சுவையமு தொருபா ரம 

எனவமட் வொனழி லுற்2றனிருநிறத இியலபு ம பான (௭௬௮) 

லெகதொழி லருகா சோறநீ ரெனனைவிட் டகல நீயகும் 

வநசெனை யுயயசக கொணட மறைககுல வளள வாச 

இரதலெ.ப படைய நீங்க வெனககருள புறிவீ ரெனறு 

சரழையாற ரொழுது சொனனான செலக திக கணிய னானை (௭௬௯) 

இரு கங கருணை காட்டச் இரசசையா னீறு காட்டிப் 

பெருமறை மு.கு மாற்குற் பிளளையா போதறிப பினனும 

ஒருமுறை சடவ வஙக ணொழி* துவெப பகனறு பாக 

மருவுத£ப பிணியு நீஙக வழுதியு முழுது முய தான் (௭௭) 

கொறறவன றேவியாருங குலசசிறை யாரு தஙகு 

செற்நலா செயய பாச தாமசை சென்னி சோசதுப 

பெற்றனம பெருமையினறு பிறகதனம் பிறவா Owe enn 

உற்றனன மனன னெனழேயுளஙகளிச துவகை மிகசார். (௭௭௧) 

ரீனவன் மனமே லுள்ள வெப்பெலா முடனே மாற 

ஆனபே ரினப மெயஇயுச்சிமே லங்கை கூப்பி 

b1



dg திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநதளளாறு - கிநவிராகம் - பண் - சாதாரி. 

இருசசிறறமபலம 

சளிரிளவளசொளிசனதெழிலசரு இகழ்மலை மகள 
குகரிரிளவள ொளிவன முலையிணையவைகுலவ லில 
களிரிளவளரொஸிமருவுகளளாறா,க?சாமமிம 
ம்ளிரிளவளரெரியிடிலிவைபழு இிலமெயமமையே 

சிற்றிடையரிவைதன்வன மூலைபிறயயொடுசெறிதரு 

நறறிறமுறுகழுமலககாஞானசமபககன 
கசொறறவனெ திரிடையெரியினில்டவிவைகூறிய 

சொறமெரியொருப துமறிபவா இயரிலா தூய2ச 

இருசசறற பலம 

  

wow சாமரை யகவிச ழினுமிசச சிவ த 

கைய' 2லட்டினைக கைசவன ம்பரவை சாண 

வலெயய தீயிணில வெறறரை பலா Ags Pala 
ட 

லைய முய இட வரதவா மிர கமான ணிட்டாா உர 

மிட்ட லேடடீனி லெடுகிய 01 சம்ப பதிக 

(nt @ BA BiH Lov வனமுலை (tov too8 பாகத் 

தீட்ட மூ யைப பொருள் வைமையா க மாமு 

ro 

zt 6 - ழு 
tho bo சயிடைப பா்ணை யாய் மரி ப்குய இண மா வ சட் 

மைய னெஞ்சுடை யாண்டு. சமமிபாருள உமைத 

கையி லேடடிணைக கதுவுசெஈ தம்ணி லடுவா 

5 5 வி a 3 la ) ud மமாவிது மெவனவருங கவலையா முணாமா 

கையு கெஞுன சாகிம்ம enw hoe நிடடாா Lo wer} 

௮௭௫௪ முூளளசக ராகிய மறிவியா வமணா 

லெரசு டாபபெருந சீயிணில வி.ழூ.கஇிய வேட 

பஞ்சு சியிடைப பட்டது படககணம் பயததாவ 

கெர்சு சோரவும பீல்கை சோலா கினறார தத 

மான மனனஉ னவையீனமான வளாசசசெொ சீயின 

ஞான முணடவ ரிடடமே டிரை சகா மிகையில 

ஈன முனமைகண டியாவரும வியப ற வெடுசதா£ 

பானமை முனனையிற பசுமையும புதுமையும பயபப (௪௦4) 

எடுசச வேடடினை யவையினமுன சகாடடியம முறையில 

ஆடுசத வணணமே சகோசதசது ம௫சயிச சாரசன 

பொடுசச பீலிமுன நூககதிய சையரை கோகதஇிச 

che g ரீரிடட வடமனைக சாட்டும் னெனறான (ப, 
செல்வதை. 

pu ol) a bk, - os 4



திருஞானசம்டந்தடிஃந்திஈ டான் புராணம். ௪௫ 

வே 

அருகாசா மிடட வேடு வாஙசசசென ௱றளாயும போதிற் 

பெருகுதிக சதல வெது போசசமை கணட மனனன் 

2ருபனல சொணடு செகதீத தணிபபிகசான் சமண ரஙகுக 

கருகிய சாமப ரோடுங கரியலான் மச றன காணபா£ (௭௯௬௧) 

சயவதொன ஈறிஇ லாதாா இகைபப்ணாற றிரணட சாமபல 

கையினாற பிசைஈது தூறறிப பாபபது கணட மனனன 

எய.திய ஈசையி னோடு மேடின்ன மரிச்துக கரணும 

பொயயினான் மெயயை யாகசப் பு5சதரீ£ போம! னெனரன் (> mae) 

மெெபபெனுஈ சீயில யானமுன வீடுபெற் துயய நீங்கள 

அபபொழு தழிகது சோறறீ ராசலா லதுலா ஈக 

இபயொழு தெரியி விட்ட வேடுயா$ திலலை யென ஈர 

துபபர வுடையா நீஙகள் தோறறிலீ£ Cun gy மெனறான டக! 

செனனல னகையுட கொணடு செப்பிய மாநறக மீதரா 

சொனனது பயனாக கொணடு சொல்லுவா தொடாாச வாது 

முனனுற விருகாற செயசோ முக்கால் லொருககால வெறறி 

எனணினு முடையா மெயமமை பினியொனறு சாணப சென: (௪௯௪) 

சோதகவு மாசை ரீஙகாத துணிவிலா சொலலச கேட்டிம 

மாற்றமென றலை தசன்று மனனவன மறுசச பினனு 

ரீரறணி விள௩கு மேனி விறைபுகழா சண்பை மனனா 

உவறறுவா தனியென செயவ தெனறறு மேற்கொ ளேறபரா (௭௯௫) 

சீடுமெயடப Gun aot னுணண ட நிலைபெற சனமை யெலலா 

ஏடுற லெழுதி மறறவ வேடனை யாரு நீரும் 

ஓஒடுரீ ॥ பாறி லிடடா லொழுகுதல செயயா தங்கு 

சாடிமுன ஈ௩கு மேடு நறபொருள பரிபப சேனா (எசு௪) 

TO HLM eur mo Caen புகலி வேதா 

near ng OFu can @ne ns amoGs. mane ag, 

வெனறிமல லவமைசச னாதாம் வேறினிஈ செய ஸம்வவா 

@ grea Sans தோறறா செயவ சொட்டியே செயவ தெனறா (௬௭) 

அஙகக சேடடு நினற வமணரு மவாமிமற செனற 

பொங்கிய வெகுளி கூ ரப பொளாமைகா ரணமிம யாக 

தஙகளவாய சீசாநது தாமே சணிவாதி லழிரதோ மாகில 

வெங்கழு வேற்று வானில வோசனே யெனறு சொன்னா (௭௬௯௮) 

(ஸ்ட) தப்பாவு. வனமையடைய



௧௮௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மற்றவா சொன்ன வாரச்சை கேட்டலு மலய மன்னன் 

செறறததா லுரைசதீ ௬ஙகள் செய்கையு மறகதி ரென்று 

பத்றிய பொருளி னேடு படர்பனல் வைகை யாதந்றிற் 
பொறபுற விடுவ சற்குப் போதுவ தென்று கூற (௭௯௯) 

பிளளையா மூனனம பைம்பொத் பீடததி னிழிகது போரது 

தெள்ளுகாத சாளப் பததிச சிவிகைமே லேறிச சென்றா 

வளளலா ரவாசம பின்பு மன்னனமா வேறிச சென்றான் 

உளளவா றறிஇ லாதா ர௬ணாவுமா லேறிச சென்ரூர் (௮0௦) 

சென்னவன வெபபுச தாக்து செழுமணிக கோயி னீகஇப் 

பினனுற வணைஈச போது பிளளையரா பெருகுஞு செலவ 

மன்னிய மரை மூதுூரா மறுகிலவக் தருளக கணடு 

துனனிய மாசா மைஈதா தொழுதுமீவ நினைய சொன்னா (௮0௧) 

மீனவன கொண்ட வெபபை கடம விழுமம் சாசச 

ஞானசம பச ரிம2 நாயனூா காணு மெனபார 

பானறு௩ குகலைச செயய பவளவாயப பிளளை யாரதா 

மானசாக சென்ன னாடு வாழலஃ சணைஈதா ரெனபரா (௮0௨) 

awe engin Car nm திவாககுகம மருக பென்பரா 

புரிசடை யண்ண ஸீ? பொருளெனக கண்டோ மென்பாா 

பெருகொளி முததின் பைம்பொற் சிவிகைமேற பிளளை யாதாம 
௭ 
\ay வருமம் GeorCer Quearum arys ser oma ளெனபரா (௮0௩) 

எதமே விளைஈச இரச வடிசகணமா ரியலபா லெனபரா 

நாசனு மால வாயி னம்பனே காணு மெனபாா 

போசமா வஜவு முககட் புராணனை யறிவ தெனபா- 

வெசமு நீறு மாகி விரவிடு மெயகு மென்பார (௮0௦௪) 

௮டிசணமா முகஙக ளெலலா மழிடதன பாரீ ரெனபரா 

கொடியவஞ சனைக ளெல்லாங குலைஈ*சன போறது மென்பா£ 

௨டிசொளம்வன மாறன காதன மாறின வணண மெனபா 

விடிவதாய மூடிஈச இர5 வெஞ்சமணிரு.0 மெனபார (20@) 

கெருபபினிற ரோந்ரா தாஙக ணீரிலவெல வாமிரா வென்பரா 

துருபபுகெஞ சுடைய ரேனும பிளளையாக கெ.இி.2.ரா வென்பா£ 

பருபபொரு ஞணாஈதாா தாஙகள் படுவன பாரீ ரெனபா£ 

(நபபுடைக சழமுகசோல செய்தா os Gif பாதா மென்பார் (.4 0௬) 

wheo வைகை சன்னி லிவெதற் கணைஈசா ெனபார£ 

டக ருடனசெ லாது நிற்குமோ வோலை யெனபார 
  

(மா) tore, - - குதிரைஏறி, மாலஏறி - DIL & ob G LD Be (jm 2.) Sy '‘Dlo- - $m ID



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௮௨ 

நீடிய ஞானம் பெற்றார் கிறுசதவும் வல்ல ரென்பரா 

காடெலாங் சாண விஙகு ஈண்ணுமா காணீ ரெனபாா. 

தோத்றவர் கழுவி லேறச் தணிவதே யருச சென்பார் 

ஆற்றிய வருளின் மேனமைப் பிள்ளையாக கழூ சென்பா£ 

நீற்றினாற் றென்னன் நீஙகு நீஙகிய வண்ணங கண்டா 

போற்றுலா ரெல்லாஞ் சைவ கெறியினைப் போறறு மென்பரா 

இன்னன விரண்டு பாலு மீணடின ரெடுசதுச் சொல்ல 

மின்னொளி மணிபபொற் காம்பின் வெணருடை மீது போச்ப் 

பன்மணிச சிவிகை சன்மேற பஞ்சவ ஞுட்டு பேக்கு 

கனனெறி காடட வாதா கான்மறை வாழவசதா£ 

தென் றமிழ் விளஙக வத தஇிருக்கமு மலததான் வசான் 

மன்றுளா ரளிச௪ ஞான வட்டிலவண கையன் வகதான 

வென்றுல குயய மீள வைகையில வெலவான வஈதான 

என்றுபன மணிாசன் னஙச ளெண்டிசை கெர௬ஙஇ யேஈச 

பன்மணி மூரசஞ் சூழ்க பல்லிய மியமபப் பினனே 

செனனருந சேவியாரு முடன்செலச கிரணடு மெசலலும 
பன்னெறி யமணா மேமரார புடைவரப் புகல் வாசா 

மனனிய லைகை யர௱றின கரைம/சை மருவ வஈதரா 

சாகெயு பருவம வாயபபக காமுறு மகி (Ho ott (Gh 

சாகெழு கணவன ஒவனைபாவ விரைவுறச செலலு மாபோல 

ராசெழு பெளவ சோகடி நிரைக/ரை யிரைத்து செலலும 

பா-கெழு புகழின ம்கக பண்புடை வைகை யாறு 

ஆற்றினீர ௧க வோடு மருஙகுற வரச ஷஞோககி 

நீறறணி இகழகத மேனி ஈறைமஇப பிளளை யாரும 

Cann வருகா மீரும விதிசதமிவ டிகெ வென௱ன 

தோறறவர சோலா ரெனறு முன்னுறதச துணிசதிட் டாகள் 

படுபொரு ஸின் றி கெலலிற் பசடிபோ லுளளி லாமெய 

அடுபவா பொருளை யசகி sre Hue றெழுதி யாறறிற 

கடுகிய புனலைக சணட மவாவினாற கையி வேடு 

SOs go Sart gy Carve லேலைமேற் படாச்ச சன்றே 

ஆறுகொண் டோடு மேட்டைச சொடாகதெதி ரணைபபார Gunes 

தேறுமெய யுணாவி லாதா£ கசைமிசை யோடிச சென்றார 

பாறுமப் பொருணமேற் கொண்ட பட்டிசை யெட்டா தஙகு 

நாவிற் இடைககு மூனனே போனது கோகதிக காணா. 
  

(௮௪௫) பாறும் - Sway BP 1 io ஒடும், படடி - ஏடு, 

(௮0௭) 

(௮0) 

(௮0௯) 

(௮௧௦) 

(௮5௧) 

(௮௪௨) 

(௮௪௩) 

(௮௧௪) 

(௮௧௫)



௫௮௮ த்ு தொண்டர் புராணம். 

காணவு மெயதா வண்ண கடலினமேற் செலலு மேடு 

நாணிலா வமணா தமமை ஈட்டாற்றில விட்டுப் போசச 

சேணிடைச சென்று கினரா சிதறினா Bens gant women sor 

ஆணையில வழுவ மாட்டா தஞசுவா ரணய மீணடா 

வேறொரு செயலீ லாதரா வெருவுறறு ௩௫௩௫, சமபால 

ஈலுவா தெயதஇத் ழறென்றே மன்னவ னெ.தாவக செயதி 

ஊழலுடை கெஞ்ி லசசம வெளிபபட லொளிப்பார£ போனற 

மாறுசொண டீரு மிட்டால வ௩தது காண்டு மெனறார 

மாசுசே ரமண ரெலலா மதியினின் மயஙூிக கூ 

ஆலா கெறியிர் சோசச வரசனு மவரை விட்டுத 

சேசுடைப பிளளை யாதா திருகருறிப பதனை கோககப 

பாசம் பாட் IIA Ue Flo wwe WT” யூ ச் 

சசசெனனவன மாறன் ரூனுஞ இரபுசச தலைவா சஎணடிப 

பொனனவில கொனறையாரதட திருநீறு புசப பெறறு 

முனனைவல வினையு நீஙகி முூதலவனை பறி. சனமை 

துனனினான வினைக ளொததுத துலையென ஈம லாலே 

Gag 

உலூய௰யல வேசதா லொழுகக மெனபது 

நிலவுமெய்க நெறிரவ கெறிய தென்பதுங 

சலதிவா யமணாகாண இலொக எரயிீஞஷம் 

பலாரபுகழ மதன்னவனறிப2 பானமையால 

அ௮௩தணா சேவரா ஸினஙகள வாழ்கவென 

இிரசமமயம மொடு பபய வுலக மினபுறச 

ச௩தவேள விகணமுதல சங்க ராகருபூமன 

வ௩தவாச சனைவழ்! பாடு மானனவாம, 

Ca a 

வேள்வி ஈறபயன வீழபுன லாவது 

ATO மாசசனை கலலுறுப பாதிலால 

ஆளு மனணனை வாழ்சதிய காசகனை 

மூஞு மறறிவை சாக்கு முூறைமையால 

ழா யதென ரோதிற சயனெறி 

லீழச வென்றுவே ஜெலலா மரனபெயா 

ரூபக வெனறது சொலலுயிற யாவையும 

வாழி! பரூசெழுச தோதி வளாகமி௨ 

ச் ரு ௩ 

(இய) உலவயல - இம், பொருள (ன்பம் ப குபம்டிர் வி டரிழி 

a QM ror பச்கக்டடடங்கள, (௮௨௨) உருபு - மமை, 

(௮௧௬) 

(௮௧௭) 

(௮௪௮) 

(nam) 

ப அட்ச! 

(௮௨ h } 

| (1)



தீருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௮% 

சசொனன வையக மூஈ௩தயா தாகவே 

என்னு நீமை யிசபரத இறறுயர் 

மனனணி வாழுல கசுசவா மாதறிட 

மூனனா ஞானசம பதா மொழிசசனா 

அரிய காட்சிய ரென்பசவ் வாஇியை ௪ 

சரிய லாரிலை யாறறெரி யாரென 

உரிய வனபினிற காணபவாக குணபை பாம 

பபரிய ஈலலடை யாளஙகள் பேசினா. 

ஆயி னுமபெரி யாரல ரென்பது 
மேய விவவியல பேயனறி விண்முசா 

பாய பூசஙகள பலலுயி ரணடஙகள 

எயும யாவு மிவாவடி வென்றசாம 

பினப மாரறி வாசவா பெற்றியை 

எனப இயாருணா வானுஞ்சென செட்டேொயா 

மனபெ ருசகனமை யாரென வாழ் இனா 

அன ட/ Fife F ORY GO) Ld LIT OT LCOS UT Pour 

Date arouse SmrQuwear ug FL 

காத மிலலொளி யலலா வொளியெலாம 

வர்து வெசகற மப பொடியாளி 

சர்ச மாககொண்ட ww TT TOL Oh சாறறிஞா 

தமகரு௪ தாசையா தாயில ரெனபதும 

அமை சதிஙய தயொாலவைபு மாஙகவை மீகதமேபோ 

திமைதகச பிசொசி யடகடுபபின வீ சலால 

எமக்கு நாகா பிறபபில ரென்றதாம 

யாவெனுக சனமைதான 

மமயமமை யாக விளஙககொளணி சாமென 

'மமை மயேகினை வாதம மருவிணைப் 

சமமையே செதி 

பொயமமை வலலிருள போக்குல பென ரா ப 

எரசை யாரவ ரெலவகை யாாகோொடுலன 

றிரச வாயமைமற றெப்பொருட கூற்றினு 

(LOAD SF யோசையெக கூற்றின Qier Jae சண் 

சண பூஃகராய வேத ரருளிஞனா 

௮.இ யாட்பா லவாககரு ஞு.இிற 
நாசன மாட்சிமை கேட்க ஈவிலுவசால 

(௮௬௨) ஆதி- செபெருமான, ஆடப் பொம் ட. gy ats 

டைய திருததொணடாகளுககு, 

02 

(௮௨௪) 
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veo fe od L



௫௬௯௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஓ. மெல்லை யுலப்பில வாதலின் 

யாது மாசாய்ச்சி யில்லையா மென்றசாம் ௮௩௨) 

அன்ன வாதலி லாதியரா தாளடைக் 

இன்ன கேட்கவே யேற்றகோட் பாலவு 

மூன்னை வல்வினை யும்முடி வெய்துமத 

தன்மை யாசச்கென் றனாசண்பை காவலா (௮௩௩) 

மன்னு மேதுச்சக ளாலெனும வாய்மைதான் 

தன்ன சொப்புவே றின்மையிற சஙகரன 

இனன சன்மையை யேது வெடுத துச்சாட 

டன்ன வற்றா லளபபில னென் றதாம். (2.4) 

சோன்று காட்சி சுடாவிட் ளெனென்ப 

சான்ற வஙகிட் புறத்தொளி யாயனபில் 

ஊன்ற வுள்ளெழுஞ் சோதியாய் மின் ரனன 

ஏன்று காண்பாரச் கிதுபொரு ளெனறதாம (௮௩௫) 

லற 

மாதச்க நீஙச லுறுவீர மனமபற்று மென்ப 

தாஇிச சுடாசசோ, தியையனபி orga னாததிப 

போதிசச நோச்கும ெழியாமற பொருஈதி வாம்௩த 

பேதிதத பர்சப பிறப்பினமன றி போம் னென் ஐ (௮௩ ௬) 

மேவறு 

ஈண்டு சாதுக்க ளெனரெடுஈ தோற்று 

வேண்டும வேட்கைய மலெலலயாம் al osu gr or 

பூண்ட வன்பினிற் போற்று வீர & 11 1 ub! @ oor Gor 

ரூுணட சணபை யரச ரருளினா (௮௩ ௭) 

வறு 

அடும் மெனவாக திருப்பாட்டி னமைதச மூன்று 

நீடும் புகழோ பிநாதுன்ப நீசசத்சோ வென்று 

சேடு முூணாவீ ருலருக்கிவை செய்த தசா 

கூடு௩ கருணைத தஇிறமெனறனா கொள்கை மேலோர் (௮௩௮) 

கருது கடிசேர்ஈத வெலுந்திருப் பாட்டி லீசா 

மருவும் பெருமபூசை மறு ச்சலாக் கோறன முசதி 

சருசன் மையசாசல சணமசர் சஞ்செயகை தசகேோரா 

பெரிதுஞ் சொலக்கேட் டனமென் னர் பிள்ளை யார்தாம் (௮௩௯) 

(௮௬௨ ) ஓதும் எலலை உவபபில-யாம கூறுரூ சொலலளவீல அட கா, (௮௬௮) 

ிமைதத மூனறு - டல, கூறறுசைததல, வேசம பாடல, (௮௬௯) ஈசா' 

iP) baer - எசசததம Carmen ~ Garvan,



திருஞானசம்பந்தமூர்ந்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௯௧ 

வேத முதல்வ னெனும்மெ. ச திருப்பாட் டினினேர் 

இ யுலகோ நிடர்நீககட வேதத வாடும் 

பாத முதலாம் பதினெண புசராணஙக ளென்றே 

ஓதென நுரைசெய் தனர்யாவு மோதா gers sot (௮௪௦) 

பாவுற்ற பாராழி வட்டத் இருப்பாட்டி. னுண்மை 
காவற ரொழிலா னெனுஙகணணனுக காவல பெற்ற 

இயாவர்ககு மேலாய வீசனரு ளாழி பெற்று 

மேவுற்ற சருற் றதுவென்றனர் வேத வாயர். (௮௪௧) 

மாலா யவனெனன வருர்திருப் பாட்டின் மாலுந் 

சோலா மறைகரன் முகனுஈ தொடர்வா மமசா 

எலா வகைசுட்ட ஈஞ்சுண டி. நவாமைக காதத 

மேலாங கருணைத திறமவெஙகுரு வேகசா வைத்தா (௮௪௨) 

Ca my. 

yoan wor S Qua as Smid ute p wor 
மாகச ரசதுச ச௩கம வைத்தவன் ேற்றத் தேரு 

ஈனாக ளெலலைக இட்ட வேடுநீ ெ.தாகத செல்லில் 

ஞானமீ சன்பா லனபே யென்றனா ஞான முணடாா. (௮௪௨) 

Ca a 

வெறியேர் பொழிற்சண பையர்வேரஈசர் மெய்ப்பா சுரதை 

குறியே றியவெல்லை யறிஈதுகும் பிட்டே னல்லேன 

குறியே னறிவுக கவாதந்திருப் பாதர் தநத 

கெறியே சிறிதியா னறிரீரமைகும் பிட்டே னன்பால (௮௮௦௪) 

% ௮லரும விரைசழ பொழிறகாழி யுளாதி ஞான 

மலரு திருவாக குடைவளளலா ரள்ள வண்ணம் 

பலரு முணா7 துயயப பகரகது வரைகதி யாற்றின 

நிலவு இநவேடு கிருசககையா னீட்டியிட்டா£ (௮௪௫) 

  

திடிபபாகாம் - பண் - கவுசிகம். 

இருசசிற்றமபலம் 

வாழ்கவஈதணர்வானவரானினம 
வீபு கசணபுனல்மயேக்சனுமோங்குக 

ஆம்கசியசெல்லாமசனாமமே 
கூழ்கமையகமுந்துயா சராகவே 

(சக) சோலா - வெறியுடைய, (௪௮) இர கிருபபாசாசதின உண்மையை 

Nol yo numer da, imo பெரிபா தேவாரததியாப பொருளு Ts இஞ்சுவா 

கரி 

இல பிரதிசரிட இடுதிருபபாசாம உட வழு செய்யளிள $ழ இருககன றத,



அடை திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆரிய சாட்சியசாயக்சமதஙகைசேர் 
o LUIS BBS கறுவாகணட முப 
சரியாசகாடுறையாமழககைய சாயினும 
௩ * 4 . 5 பெரியராசறிவாரவர்பெற்றிமிய 

வெ சசாமபலவிரசையெனப்பூகியே 

சானையாரொகொயிலாகம்மையே 
க கியாவெழுவராவினை தாப்பசால 
எசசையாசயரெவலவசையாாகொமீலா 

ஆட்பாலவாசகருறாுமவணணமுமா இமாண்பு௩ 
கெட்பானபுகிலளவிலலைகளசகமவணடா 
சசொட்பாலனவுமவினையுஙகுறுகாமையெகுசை 
காட பாலவணங௩கிசசலைகின விவைசகேட்ச சககார் 

எதுமளாலுமெடுதசமொழியாலுமிககுச௪ 
சொ௫ிசககவேண்டாசுடர்விட்டுளனெஙகளசோ தி 
௦ -துககநீஙகலுறுவீமனமபற்றிவாழ்பின 
௪ -துகசணமிகறிறையேவாதுசாமபினகளே 

ஆடமமெனவும்மருங்கூறமுசைததுனஃ௪ம 

பாடுமமென்வமபுகழல்ல பரவா ஙகக 
கேடுமபிறப்பும்மறச குமமொெணகசேடை.டசாகில 
காடும் ஐச சராசகளுனலவதாகரட்டலரமிம 

சு 

SQ OKT SPLIT BOLT OT COKE A TCO BD boven 

பழுசோசசுபாலமகா ணடஙமகாடடிுடதகாசைபணடு 

மூடிசேர? சசாலையுவெடடமிடமாக்கண்டகசாசகு 
ட Cc Nae? . 2 cr an 

யபடிசோசசவணணமறிர நாரசொலகிமிகட்டுமன்டோ 

ப வகுமரமுதசலவன முத குலயாக வின ஙஇவைய 
௮ 2 ro ச் ஃமசபபடாமேபுலகசதகவு OC OFF VO) Fs! 
பூதிமமு தலவண (LEO Uf wri urls gs 

ty $60 Col Gen: con Cav! wore? MGS FL ET ENUF rove or 

wire pian tou 7 யானவலிஈசாட்டவாடிூப 

Cu or US) asa ear கிட, தணட சூனா Gus Oe LICR 

Earn pi SiO WO) 6 Gt FIO) & 1 OWT LT & (GH 
மீபாசாழுியிகசபா ploy spre Kore x 

EDIT OVA LIGY BIO (DED Da) UCUIET GOT (Lp BEY L 

vuratwe gars Mousa gy oe Want 

சாலாயமுகரீசகடைகசாரகசரிசாவெழுறா த 
ஆலாலமுணடஙகமசாசகருளசெயசகாமிம 

அநறன ஜியந் தண முரைசசொகை.பாகஇிஞணு க 

௨உ௪ெுன்றுசெயவரகசெசரியராக சைகமிசாலை ச. 

.ஈறின றிபபாஙகெ இரவிரவுமபணபுசோககிர 
ப பறரறெனறுயாசதபெருமானபெருமாணுமன மிர 

* டபரரக ளசோபுசலிஞானசமபக தன லை 

அவ வலாரகளும்ப ரவமீ சனை மேய சதுபாடல



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௯௩ 

பலலா சளுமதிக்சப்பாசுரஞ்சொன்னபத்தும் 

வலலாாகள்வானோருலகாளவும்வல்லரன்றே, 

இருசசிற்றம்பலம 

வேவேறு 

ச ஈவடைப் பிளளை யாரதக் திருக்கையா லிட்ட வேடு 

மமுவறும பிறவி யாற்றின் மாதவர் மனஞசென் ரூறபொத 

மபாருபனல் வைகை யாற்றி லெதரந்துறீர் இழிததுப் போகும 

a ghas சோரகட் கெலலா மிதுபொரு ளென்று காட்டி (ars) 

மப மான சிவனே யெலலாப் பொருளுமென் நெழுது மேட்டி 
ஈ பப்சா னருளரல வோதன் றனனைமுன னோஙகப் பாட 

அ மயய மலராள மாப னனபாய னென்னு௫ு சாத்திச 

௮2மபியன செங்கோ லென்னத தென்னன்கூனிமா?ச சனமந (5௪௮) 

டடுரீ ரெதிரா.௪ செலலும பொழுநிமை யோக ளெலலாம 

நீடிய வாழசதிற போற்றி நிமிரகசபூ மாரி தூர்ததா£ 

அடியல யானை மனன னற்புச மெய்தி நின்றான 

பாடுசே ரமண ரூப பதைப்புடன் பணிரழு நினா ர (472) 

ஆற்றினமேந செலஓ: மேடு சொடாஈதெடுப் பசறகு வெணடி௰ 

காற்றென விசையிற் செல்லுக சடுமபரி யேறிச் கொணடு 

சகாறரொழி றிருசத வலல குலசசிறை யார்பின் சென் ஈ 

எறறயா கொடியி னாரைப் பாடினா மேடு தங்க 22௯) 

-₹ மிள யாரதாம் வன்னியென் நறெடுததுப டாடச 

உ. ரீரி மேட் ராலாதிறையாருங் கூடிக் 

To. Te QE கணணுதல மிசாயின மாடு 

- டுவுட் புக்கு கனவே டெடு-துக கொணடார் :௮இ3) 

  

திருவடகம் - பாரோ காடவ, 
waa Fl MMe dO 

வனடரியுமசசமுமதிபொதிசகடையினன 
to ua ear enh i! 10 hay. ப துமலரவைகக bt 

peor ert ys 10 6D mua red i! 1 GU Wad 7 

இினனிசைபாடல2 ரடசசகசொருவனே 

அகாடுரசனமகிலகொணடிழிவைகைசீ£ 
6 OO san ரணை சருமீமடச தசொருவனை 
நாடுசென்புசலியுளஞான ஈமப௩ தண 
பாடலபததிலவைலலாகஇலலையாமபாவ?ம 

BI FEE Bde,



4௯௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சலைமிசை வைச்துக கொணடு தாஙகரு ம௫ழ்சச பொங்க 

அலைபுனற கரையி லேறி ய௩கினி தமாகச மேருச் 

ிலையுடை யவாசாள போற்றி மீணடுசென் றணைவார் செய்வ 

மலைமகள் குழைசச ஞான முண்டவர் தம்பால் வநதார். 

மத்றவா பிள்ளை யார்சம் மலரடி வண௩இப் போற்றிக் 

கொற்றவன் முசலா யுள்ளோர் காணமுன் கொணர்ஈத வேடு 

பற்றிய கையி லேகஇப் பணபினா லியாககுங காட்ட 

௮றநருள் பெற்ற சொண்ட ரரவொலி யெழுக்ச தன்றே, 

மன்னவன் மாறன் சண்டு மஈஇரி யாரை கோகஇத 

துன்னிய வாதி லொட்டி௪ சோற்றவிச சமணா சாஙகண 

முனனமே பிளளை யாபா வத மூற்றச செய்தா 

கொனனுனை சழுவி லேற்றி மூறைசெயக வென்று கூற 

பகலிபில வச ஞானப் புகல ரதனைக கேட்டும் 

இகவில செனினுஞ் சைய நிருர் வாழ் o 8p Soe 

சசவிலாச சமணா செய்ச சனமையாற் சாலு மெனறே 

மிசையிலா வேரசன் செய்சை விலககிடா தஇிருக்ச வேலை 

பண்புடை யமைசச னாரூம பாரு2ளா ரறியு மாத்ருத 

சகணபுடை பட்டு நீண்ட கழு,சகறி கிரையி வேற்ற 

கணபுடை கான மூணடார் மடதது சதி சாடி யிட்ட 

எணபெருஙக ௫னறச தெண்ணாயிரவரு மேறினாகள 

சோறறவா கழுவி லேறிச கோறறிடக மிசாறற தமபம் 

NOD யமண ரோலை யழிவினா லார்கச சும்பம 

வறளொரு செய்வ மனமை விளக்கிய பகாகைச் சமபம் 

போந்து சாப பிளளை யாசம புகழ்சசயத த. : மாகும், 

செனனவன் நனககு நீறு ஏிரபுரச செலவ ய ஈர 

முனனவன் பணிஈது கொணடு முழுவது went» Boo per 

மனனன் றணிரசா னென்று மறறவன் மதுசை வாழ்வரா 

துனனிகின ராக ளெலலாச் தாயரீ றணிசது சொணடா 

ப திமெயஃ கணிஈது வேரன் புனிசனா யுக போது 

ரீ.தியும வேச நீ.தி யாயே நகிகழாச தெஙகு 

மேதினி புனிச மாச வெண்ணீற்றின் விரிரச சோத 

ie Bos தூயமை செய்ய வமணிருண மாயகத தன்றே 

மீனவற ருயிரை ஈல்கி மெபாநெறி சாட்டி மிச்ச 
ஊனமாஞ் சமணை நீக்கு யலகெலா மூயயக கொண்ட 

(AG?) Hog தரைய கறு, (௮௮) மாதிரம - எடடுத சை பம 

(௮௫௪) 

(௫௨) 

(௮௫) 

(+98) 

(௮8௭) 

(௮௫௮)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௪௯௫ 

ஞானசம் பந்தர் வாய்மை ஞாலத்திற் பெருக யோங்கதீ 
சேனலர் கொன்றை யார்தர் திருரெறி ஈடஈத தன்றே. (௮௫௯) 

மறையவர் வேள்வி செய்ய வானவர் மாரி நல்க 

இறைவனன் னெறியி னோஙக விகத்தினி லவனி யின்பங் 

குறைவில செனினுக கூற்றை யுகைச்சவா காமங கூறி 

நிறைசடற பிறவித துன்ப நீஙகடப் பெற்ற சன்றே (௮௬௦) 

அஙகயற் கணணி தன்னோ டாலவா யமர்கத வண்ணல 

ப௩சயச செய்ய பாசம் பணிவனென றெழுஈது செனறு 

பொங்சொளிச சிவிகை யேறிப் புசகலியா வோசா போகசசா£ 

மஙகையர்ச கரச யாரு மனனனும போற்றி வதர (௮௬௧) 

எணணரும பெருமைத் தொணடா யாவரு மூழ்சசி யெயகிப் 

புணணியப் பிள்ளை யாரைப் புகழ்கதடி போற்றிப போத 

மண்ணெலா முயய லஈத வளளலாா தமமைக கணடு 

சணணினாற பயனகசொண டாக சனனிகாட் டவாக ளெலலாம (௮௬௨) 

ஆலவா யண்ணல கோயி லஙகணமுன் ரோன்றக கணடு 

பாலரு வாயர் மிகக பணபினாற மெழுது செனறு 

மாலுகான முகனும போறற மனணனினா கோயில வாயி 

”லமா சவசசேசோ முூனடு சுவிகைநின றிழிஈது புககார. (௮௬௩) 

செனனவன ரானு மெங்கள செமபியன மகளரா தாமும் 

5னனெறி யமைசச னாரும ஞானசம பகசா செயய 

பொனனடுக கமலம போறறி யுடனபுகப புனிதா கோயில 

தனனைமுன வலஙகொண டளளாற சணபையா தலைவா புகசரா (௮௬௪) 

கைகளுக தலைமீ தேறக கண்ணிலா னாத வெள்ள 

மெயயெலாம பொழிய வேத முதலவரைப பணிகது போ றறி 

ியனே யடிய னேனை யஞ்சலென் நருள வலல 

மெயயனே யெனது வீட லாலவாய விளமப லுற்றா£ (௨௬௫) 

  

திருவாலவாய் - திநவிராகம் - பண் - கேளசிகம், 

இருசசிற்றமபலம 

வீடலாலவாயிலாயவிழுமியாகணின் கழல் 

பாடலாலவாயிலாயபரவநின றபண்பே 
சாடலாலவாரயிலாயகபாலிரீளகடி.ம்மஇல 
கூடலாலவாயிலாய்குலாயசெனனகசொளகைமய 

போயரீரவளஙகொளுமபொருபுன ற்புகலியான் 
பாயசேளவிஞானசமபகசனலலபணபினால 

ஆயசொலலினமாலைகொணடாலவாயிலணணலை த 

நீயதீரவெண்ணுவாரகள்சிஈசையார்வர்ேேதவ?ர 

இருச௫ிற்றம்பலம,



௪௯௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஒன் றமே ௮ணர்வு மில்லே னொழிவற நிறைர் ச கோல 
மன றினான் மறைச ளேத்ச மானுட ருய்ய் வேண்டி 

நின று$ீ யாடல செய்கை நினைப்பதே நியம மாகும 

என்றுபூம புகலி மன்ன ரின் றமிழ்ப் பதிகம் பாட (௮௬௬) 

(சின்னவன் பணிந்து நின்று இருவால வாயின் மேவு 

மன்னனே யமணர் தஙகண மாய்கையான் மயங்கி யானும் 

உனனையா னழிர்தி லேனை யுஃபிணி தாசசாட் கொளள 

இனனருட் பிள்ளை யாசைத சகசனை யிறைவ வெனமுன (௮௬௨) 

சீருடைப் பிளளை யாருஞ சிறப்புடை யடியா ரோடுக 

காரினிர் பொலிஈகச sors தஇிறைவாதாள் வணஙூக் காதல 

ஆசருள பெற்றுப போறறி யஙகுகின of g நீஙக 

ஏரியன மடசதி லுளளா லினிதெழு சருளி.. புககார (௮௬௨) 

நீடசீர்க தெனனா கோனு நேரியன் பாவை யாரு 

மாடுசென றிறைஞூ நோககி மாளிகை தனனிற போதக 

கூடிய மடழசசி பொஙகக கும்பிடும விருபபி னால 

காடியக இருஈது FHS ணாதரைப பாட லுற்ரார ௮) 

இருவிய மகததி னுளளு5 திருநீல தணடப் பாணாக 

கருளிய திறமும் போறறி யவசொடு மள௨ ளாவித 

தெருளுடைத சொண்டா குழத திருசதொணடி னுண்மை கோக்க 

இருளகெட மணணில வாதா நினிசமாக திருதா ரன்றே (2a) 

  

த்நவாலவாய் - தீநவியமகம். 

தருசசிறறமபலம் 

அலரீழலுககஈகதிருககையேயானபாடலுககசதிருககையே 
பாலினோமொழியாளொருப௩சனேபாசமோதலாசோபுரபஙகனே 
கோல”ஈணிமேசருபு சனேகோதிலாமனமேவியபு ச Pear 

அலநரசமுறுணடகள ததனேயாலவாயுறையணடாசள சத a 

ஈனஞாணிகடமமொடுவிரக னேயேறுபலபொருணமு ச சமிழ விரக மண 
யானகாழியுள சானசமபககனேயாலவாயினின மீமயசம்பாசனே 
பானவானவாலாயினுள சசனேயன பரானவாலாயிஷள ௪ சனே 
கமானுரைசான செதம்ழ்பச துமேயலலவாக கிவைகற்றம'ழ்பசது 2 

இருசசிறறமபலம் 

  

AG UCT மதுரை புளளரா புறசதுளா ரமணா சேரும் 
வாழிய மருகா மேவும பள்ளியு மான வெல்லாக 
சமுறப் பறிஈச துப போககெ ளெரொளித் தூய்மை செய்தே 
இாழியப் பதிக ளெலலா மங்கலம பொலியச செய்தா (௮௮௮)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௯௭ 

மீனவன் றேவி யாரு; குலசரிறை யாரு மிக்க 

ஞானசம் பரதா பாத நமாடொறும பணிஈது போற்ற 

ஆனசண பையர்கோனாரு மாலவா யமாக்சார பாசம 

ஊனமாக தருக வேததி யுளககளிச துறையு காளில 

ேவேறு 

செயதவசசாற் சிவபாக விருதயாதாம பெற்றெடுத்த 

வைதஇகசுூ ளாமணியை மாசவசசசோ பெருவாழ்வை 

மைதிகமுஈ இரு. பிடநற்றா ரருளபெறற வானபொருளை 

எய தியபூம புகலியிலே யிருகசகாண மிகநினைஈதரா 

ஆனபுகஈழ்ச இருகாவுக கரசாபா லவகுசெயத 

மானமிலா வமணருடன வாதுசெயது வெலவசந்கு 

மினவன் ற ணாடுயய வெண்ணீறு பெருககுசறகும 

போனவாபாற புகுகபடி யறிவனெனப புறபபடுவா£ 

துடயிடையா டனமினாடு. தோணியிலவீற நிருகதபிசான 

௮டிவணா,தி யலாசணபை யசணனினறும வழிககொணடு 

படியின.2 சை மிசகுளவாம பரனமீகாயில பணிுூெ்த இ 

உடிகெக்வேன மீனவ றன வளகாடு வாதகககதார 

மாமறை யா வளம்பதிக வீடை யடு wy) ro Fe vane 

ேருவு கறமபைகதா ச Ol pen arasr mam மிருமறுரை 

தாமணைஈது திருவால வாயமாக்க சணிசாகன 

மருவு மோவடிகமழப புகாலச கொமெபணி டதா 

அஙகணனைப் பணிஈதுபோக KHBLIT SST FeO 0 ol sor a 

QrGéuewe saradO sg sais/wer fo 2a 

தாகுமிடா இருறீற்றுச தொணடாகுழாஞு Fowl Gh 

ெசகமலச் இருமடமற் றிதுவெனமித தெறி தரைக சார 

செபபுசஓு மதுகேட்டுச திருமடகசைச சென்றெயத 

அபபமொழமுா தருளிய ரெனகசணமேடோ ரடிவண யஇ 

ஒபபில்புகழ்ப பிள்ளையா மச்கோகை முரைசெயய 

எப்பொழுது ௨கதருளிர றெனறெதி?27 யெழு நள 

வைபாச விருசயாகா முனெொழுது செனறணைய சீ விருசயா, TE / சீ 
saute ஜெறியணையு தாரையா ரெதிதொழுவா 

௮வாசராவு சணடருளித இருசசோணி யமாக ஈ௫ிப 

பவபாச மறுகதவாதம் பாதஙக ணினைவுற ரா 

்ருந்தவசதோ ரவாமுனனே யிணைமலாககை குவித தருளி 

ga sag? ரெனையறியாப பருவசமக யெடுசசாணட 
  

(௮௭௮) அபபா - தநதையாா. இமை - சரம்தாஷ் சமாஃராம, 

63 

(௮௭௨) 

(aa) 

(ay 2) 

(4 எரு) 

௮௭௬) 

\ ot ol ர் \ 

(௮௭௮) 

(௮௭௯)



௪௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பெருஈசகையெம் பெருமாட்டி யுடனிருர் ச தேயென்று 

பொரு புகழ்ப் புகலியின்மேற் நிருப்பதிசம போற்றிசைத்தார் (௮௨0) 

மண்ணினலல வென்றெடுச்து மனதசெழுர்ச பெருமகிழ்ச௪ 

உண்ணிறைக்த காசலினார் சண்ணருவி பாய்ந்தொழுக 

௮ண்ணலார தமைவினவிச திருப்பதிச மருளசெயசா£ 

சணணறும்பூஞ் செங்கமலத் சாரணிர்த சமிழ்விரகர் (awa) 

  

தீநக்கபூமலம் - பன் - Carved. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மண்ணினலலவணணமவாழலரமவைகலும 

உண்ணனலலச இகதியா துமோகுறைவிலை 
கணணினலல துறுஙகழுமலவளநகரப் 
பெண்ணின லலாளொடும்பெருஈசகையிரு தே 

கருக்சடஈசேன் மலகுகழுமலவளககாப் 

பெரு சடஙகொஙகையோடிருசவெமபிரான் றன 
அருஈசம் ழ்ஞானசம்பகசன செநசமிழ் 
விருமபுவாரவாகளபோயவிணணுலகாளவசே 

இருசசிறறமபலம 

  

திருப்பதி, * இருககடைசகாப் புசசாசகிச சிறபபினமகு 

விருப்பினா லலாசமகத விருஈகளிசது மேவுகாள 

அருப்புறுமெய்4 காசலபுரி யடியவாக டமமோடும 

பொருப்புறுகைச சிலையா2சா பஇிபிறவு சொமபபோவாா (௮௮௨) 

ஆலின€ழ் காலவாககங கறமுரைதச வஙகணனை 

நாலினகட் பொருளபாடி நூலறிவராக சேசானைக 

சாலமபெற் நினிதிறைஞ்சச கைசொழுத புதமபோஈதார 
௪ல௩கொ டெனனவனுநஈ மீசேவியரு முடன்போத (aah } 

Ca mg 

சேனிலவு பொழின்மதுரைப புறததுப் போக செனைவனா மேவிய 

ரமைச்சர் சதை, ஊனெடிழும படியழிககட தொழுது சண்ணீா பாயகதி 

ழிய வுணாவினறி வீழக கணடே, யானுமமைப மபிரியாச வண்ண மிராட் 

டிறைவாப.இி யெனைப்பலவும பணிவீ ரெனறு, ஞானடாணா வாரநள வவ 
ரும் போச நம்பாதிருப் பரஙகுன்றை கணணி னா 27 (௮௮௪) 

ஆறணிரஈசார் தமைவணஙூ யஙகுப் போற்மி யணியாபப லூ£ணை£து 

பணிந்து பாடி, நீறணிந்த செல்வர்ப தி பிறவுஞ் சோத கிலவுஇருப் பதிகஙக 

ணிகழப பாடிச, சேறணிகச வயற்பழனக கழனி ரம்ஈச ரரபுரசது வ௩தரு 

ஞஞ் செலவா செஙகண,ஏறணிஈத வெல்கொடியார் திருப்புச்தூசையெய்தி 

பிறைஞ்சிசசிலரா ளிருஈதா ரனறே.. (௮௮௫)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௯௯ 

த்நுஐப்பனூர் - பண் - தறிழ்சி. 
இருசசிற்றம்பலம். 

முறஇுஞ்சடைமுடிமேன்முதிராவிளம்பிறையன் 
ஒற்றைப்படவரவமதுகொணடரைக்கணிக்சான் 
செற்றமில€ரானை ச திருவாப்பலூ சானைப் 

பற்றுமன மூடையராவினைப்பத்றறுப்பாரே 

அந்தணபுனலலைகையணியாப்பனூர்மேய 
சகதமலாககொளறைசடைமேலுடையானை 
ந இயடி.பரவுகன்ஞானசம்பகதன் 
சநதமிலைவலலா£தடுமாற்றறுப்பாசே 

இருசசற்றம்பலம் 

  

திநபபுத்தூர் - பண் - தக்கராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

வெஙகள் விமமுவெறியாபொழிற்சோலை, இககளொடுதிசைககுகதிருப தது ஈக 
கஙகை சஙகுமுடியாரவர்போலும், எஙகளுச்சியுதையும்மிறையாசே. 

ஈலலசகேளவிஞானசமபஈசன், செலவர்சேடருறையுகதிருப்புத தூர்ச 
சொலலலபாடலவலலா£தமகசென்று, மலலலதீரும்மவலமமடையாவே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

பற்ராதம புரங்கண்மலைச சிலையாற் செற்ற பரீமனூ திருப்புத்தா£ 

பணிஈது போகது, புற்றாரும் பணிபூண்ட புனிதனார் தம பூவண சதைப் புக 

கிறைஞூப் புகழ்க்து பாடிக, கற்றாக டொழுசேதத தும் கானப் பேருங் 

கைதொழுது தமிழ்பாடிச சுழியல போற்றிக, குற்றால குறுமபலாக கும 

பிட bu sie கூறறுதைததாா நெல்வேலி குறுகி னாசே. (௮௮௪) 

புண்ணியஞா கெலவேலி பணிரது போறறிப் புரிசடையா திருப்பதி 

உள பிறவுஞ செனறு, ஈணணியினி தமாகதஙகு நய5த பாடி ஈகற்றொண்ட 

ருடனாறாம் போற்றிச செல்வா, விணணவசைச செற்றுககசா னிலககை 

செற்ற மிககபெரும் பாதகதசமை மீசச வேண்டிச, இணணியபொற் Ras 

சடகசகை யிராமன் செய்த இருவிரா மேசசசசசைச சென்று சோஈதரா () 

செஙகண்மால வழிபட்ட கோயி னணணித திருமுனப சாழ்ந்தெழுகது 

தென்ன னோடு, ம௩கையாககு காயகியார் தாமு மெயம்மை மஈதிரியா ரஞ் 

குழ மணிநீள் வாயிற், பொஙகியெழும விருப்பினா லஓுடனேபுசககுப் புடைவ 

லஙகசொண டுள்ளணைவார போற்றி செயது, பஙசயச்செங கைகுவித்தப் 

பணித்து நின்று பாடினா மனனவனும பரவி யேசச (௮௮௮) 

சேதுவினஈட செொகண்மால பூசை செய்த வெபெருமான் னைப் 

பாடிப பணிந்து மாது, காதலுட னசாகரி லினிது மேவிக சண்ணுதலான் 

ஜிருமசொண்ட ரானாக கெலலாகஈ, கோதில்புசழ்ப் பாண்டிமா சேவி யார்



௫௦௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மெய்க குலசரறையா குறைவறுத்துப் போற்றிச்செல்ல,காதர்கமை சாடோ 

றம வண௩உ மீயததகி நளிவேலைக சரைபினயச் இரு5சா சனறே (௮௮௯) 

அசசகரி லமர்கதஙச ணினித மேவி யாழிபுடை குழ்ந்தொலிக்கு மிழக 

சனனின, மனனுதிருக கோணமலை ம௫ழ்க்த செங்கண் மழவிடையாா 

சமைபபோறறி வணகஇப பாடிச, செனனிமத புனைமாட மாதோட் டத 

கிற றிருசகசிசதிச சரசசணணல செயய பாதம, உனனிமிகப் பணிஈதேததி 

யனப ராடு முலவாசு இழிபெறஈ ௬வகை யுறரா (௮௯0) 

  

திரக்கோணமாமலை - பண் - புறநீர்மை, 

இரு சசிற்றமபலம் 

ிரைகழலரவஞசிலமபொலியலமபுநிமலாரீறணிதிருமேனி 
வரைகெழுமசளோரபாசமாபபுணாகதவடிவினாகொடியணிவிடையா 
கரைகெழுசகதுஙகாரடஇறபிளவுமளப்பருங்கனமணிவரன நிக 
குரைகடலோடகிததிலஙகொழிக்கு௩காணமாமலையமர் 5 தாரே 

(ிாறமிலாசாகுரைகடல்ருழ்ந்சகோணமாமலையமாகசாசைச 
உஅணாமச்கெளவிகசாழியாபெருமானகருசதுடைஞகானசமபசதன் 
உ றறசொமரமிழசாமாலையீசை5தமுரைபபவாம்கட்பவருயாஈதோர 
ச றறமுமாகிசசொலவினையடையாாம2சான்றுவாவானிடைப்பொலிஈ2௫ 

BED © MOUND 

  

AHACHS I Got - ch ie - Bet aT bio, 

இருசசிற் தமபலம 

a நதுருன் றமாமேரு வினண ரவாவனவெரியமபார 

பாரு தமவெயிலமசறறவன பற்றிகின ர றைப இயெககா ௪௩ 
ah Blam Mapre Corre ng soy OA ff லணிமாதொட்டக 

க நதிரினாசேசாசசரஙகைசொழுககடிவினயடையாமவ 

மாடெலாமணமுரநீசனககடலினிசாலிசசகடன்மாதோட்டத 

சகாடமிலறடை மராணலமிகறி சசர2 சடிகளை யணிகாழுி 
காளொரககிபை ரானசமபகதனசொனன வினறெழுபாமாவை 

பாடலாயினபாடுமனப சசாகளபரகதிபெறலாமே 

இருசறறமபலம 

  

பதி G ட Banc2or @ | AI BU Fo FT PAL அஇசைமமஈ செல்லா ரஙகையன mt ss 

Str மரு கோபில, புககிறைஞசிப பலபதியுு சொழுது போற்றிப புண 
oN “நு ப் 

ஈமிபாரு தலைகரையா யொழியப பபோகுமிதுசெபபரிய புசழ்சதிருவா டான 

சாத. செரரமிழ்மா லைசளசாசசெ சிவனா மனனு2, ஒபபமிய புனவா 
5 8 - ப ய் மபாநறி Ou ay sor +18) 6b ருல்குயய கான முணடார (௮ ௩5) 

(ரு) இரு உண மலை - இ. ang Bev Papa & ணா oy Gurr @ fa [இறு 

rare ராக ar gi, சிரு“ சாயிலிலலை திரு சச 5 TID = இததலம சாயா பயப் 

wv ID நிராக ஈத், (க்கு) பரா பொரு நா டன வாய - ஒஸு.குதிம CoB லைம் 

(FiO 8 மையை



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௧ 

UB Bovey பாண்டிகா டசனின் முசகட் பரமனார் மடிழ்விடங்கள் பலவும 

போத்தி, விதிரிலவ லேச.நா னெறியே யாச? வெண்ணீற்றின் சார்வினான் 
மிக்கு யாகச, சதியருளிச் காழிககர் வாழ வரதார் கணணுதலான் ஜிருதி 

சொண்டா பலருஞ் சூழ, மதிகிலவு குலவேஈதன் பபோற்றிச செல்ல மகதிரி 

யாரா பட௫மணமேத் இடியில் வந்தார் (௮௬௨) 

௮ கரி லினிகமர்வா ரருரு சூழகத பதிசளினி டங்கணர்தங் கோயி 

ர ழகது, மனனுகஇி ௪ தொணடருடன் மீண்டு சேர்ந்து மன்னவனு மஙசை 

பருக சரசி யாருக, சொன்னவில்வேற் குலச்சிறையார் தாமுங கூடிக குரை 

கழல்கள பானிடது குறை சொண்டு போறறச, சென்னிவளர் மதியணிக்தார் 

பாதம போறறிச சரபுரசதுச செல்வரினி இதிரு௩த காளில (௮௬௩) 

டொ௩ுபுனற காவிரிநா டசனின் மீணடு போ ததறகுத் இருவுள்ள 

டாசப மபாறறு, மஙகையருச கரசியா தாமு செனனா மனனவனு மதிரி 

பார சாமு கூட, ு௩சவாத திருப்பாதம் பிரிய லாறரு துடன்பொச 

வொருபபடும௰ வளவு நோக்கி, இஙகுரான் மொழிஈததனுக இசைஈதி சாகி 
லிகாசில நெறி2பாற்றியிருப்பீ ரென்று (௮௬௪) 

சாலமிசச தளாவாரசைச தளரா வணண;£ சகுவனமற றவர்ககருளிச 

மோாயத பின்பு, மேலவாதம பணிமறுகச வவரு மஞ்சி மீளவசனுக இசைநது 

திரு வடியில வீழ் ஐ, ஞாலமுய்ய வக கருளும் பிளளை யாரைப் பிரியாத நண் 

பினொடு: சொழமுது நின்ரா, ஆலவிட முணடவரை யடிகள் போற்ற வு 

Bree. weer oss டணையச செலவரா (௮௯௫) 

பொனனிவளா சருகாடு புகுத மிக பொருவிலசோச இருத்தொண 

டா குழாசதி னோடும், பன்னசபபு ணணிஈசலாதங சோயி Cop Mb US FG 

டன் பதிபுளவோா போறறச சென்று,சனனிமதிந நிருககளரும போதறிக 

கண்டா! சறையணிரசார் பாசாளீச சரமும பாடி, முன்னணைகத பதிபிறவு c 

பணிாது பொறறி முளளிவாயக கரையணைகதா£ முர்நான மாபர் (௮௬௬) 

மலை௨ளாசா தனமடிலூ மேக்கு மூதி மலாபபிறஙகல் ௮ணடிரைப் 

பச சுமாது பொஙடு, யலைபெருகி யாளியஙககசா வணண மாறு பெருகுதலா 

லசதுறைப் வணையு மோட, கிலைபுரியு மோடககோ ஸனிலையி லாமை நீரவாழ் 

தா கரைபின்ச ணி கிய போகக, சலைபயிலு௩ சவுணியாமிசா னதனைக 

சணடக கரையினக ணெழுகசரு£ரி கின ற காலை (௮௯௭௪) 

2தலாபிரானமா*சதிருக கொள்ளம பூதூ பெதாதோன்றச இருவுள 

சீம பணியா பென்று, மேவுகலா லோடஙகள விடுவா ரின்றி யொழிகதிடவு 

மம்கதோ. விரைவார சண்பை, காவலனா மீராடததின் கட்ட Spams 

கணணணுசலான் றிருரதொணடா தமமை யேற்றி, காவலமே கோலாக வதன 

Co fora ஈமபாதசமை£ கொடடமென ₹வினறு பாட (௮௬௮)



௫௦௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உமபருயய Berar ரருளா லோடஞ் செலச்செல்ல ays 7 தலா 

வடு செனற, செமபொனேர் சடையார்தங கொள்ளம் பூதூா£ சனைச்சே 

வககரையிற சோகசச பின்பு, ஈம்பரவர் சமைவணங்க ஞான முண்ட பிள்ளை 

பார நறந்மொண்ட ருடனிழிக் த,வம்பலரு ஈறுஙகொன்றை நயந்தார் கோயில் 

வாமிலின் முன மகிழ்சசியொடு வர்.த சராந்தார் (௮௬௯௯) 

  

o 

திருக்கொள்ளம்பூ துர் - கரடிமேல்ளைப்பு - பண் - காந்தாரபத்சமம॥ 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கொட்டமேகமழுககொள்ளமபூ தூ, நட்டமாடியாமபனையுள்கச் 
செலலவுஈதுகசிசையாதொழ, ஈலகுமாதரணமபனே 

கெ ஈன்றைே சாசடையான கொளளம்பூ தூர் ஈன் அகாழிபுண்ஞானசமப உசன் 
இருறுசொர௱மாொணடே தவலலாபோ, யெனறுமவானவரோடிமுப்பாசே 

இருசசிறறமபலம 

ரீணிலைககோ புரமசனை யிறைஞூப் புக்கு நிசரிலாசு தசொண்டர௬ட 

னெருஙசச சென்று, வாணிலவு கோயிலினை வலஙகொண் டெயதி மதிசச 

டையா திருமுன்பு வண௩ூ நினறு, சாணு2வ யாற்றினகண் ணேட முயக 

கு5 சனமையா லருடஈத தலைவா காகப், பூணினாய சளிற்றதுரிவை போதத 

முக்கட் புனிசனே யெனபபணிநது போற்றி செயதார் (௯௦௦) 

போறறிசைச்துப புறடபோரதங குறையு காளிற் பூழியன்முன் புன்சம 

யச சமணா தமமோ, டேறறபெரு வானக ஸணெரியின் வேவாப் wu Sie 

மாடையிறையவலரயிறைச வேண்டி, யாறறவுமங கழுளபெற்றுப் போ 

து மூனன மணைரதபதி களுப்றைஞ்சி யனபா சூழ, காற்றிசையும பரவுதிரு 

wot ott ஜெயதி காடுடைகா யகாமிகாயி னனணினா27 (௯௦௧) 

மீடுதிரு5; சொணடாபுடை குழ வஙக ண்கதிலயா னதஇடைநின றிழி 

து செனறு,பீடுடைய இருவாயில பணிகது புக தப பிறையணிஈச சென்னி 

யார மனனு கோயின, மாடுவலக கொணடளளான மகிழ்கது புக்கு மலரக 

கரங்கள குவிரிறைஞசி வளள லாரைப, பாடக.௦ல வடியெடுசதுப பாடி 

  

மன்று பரவிஞா கண்ணருவி பரகது பரய (௧௦௨) 

தீநநராராறுந் - திருவாலவாயும் - டன் - நடடபாடை. 

இருசசிறறமபலம 

எஈடகமேலலமழப்பாவைமியாடுமபடுபிணககாடிடம்பற்றிகின்று 

si கமாள்ளாறுடையுமபெருமானிதவெனகொலசெலலாய 
டகமுன கைமடகசைமார்சரணேவரொரெதொழுதேததிலாழ் தத 
வாடகடாடதெருஙகுகடடலாலவாயினகணமராஈதவாமீற 

  
(era) an ben காயகா எனபதை !நாநிடைய ஈஉமபெருமான மேயது நள்ளா 
Tel OW தள A ், என்றுத் bEa'T2 BF ண்ணா



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௩ 

௮ன்புடையானைச்கூடலாலவாய்மேவியசென்சொலென்று 

கன்பொனைகாகனைஈளளாற்றானைநயமபெறப்போற்றிகலங்குலாவு 
பொனபுடைகுழ் தருமாடக்சாழிப்பூசரன்ஞானசமபஈசனசொன்ன 
இனபுடைப்பாடலகள்பததும்வலலாரிமையவசேத்தவிருப்பாசாமே. 

இருசசிர்றமபலம் 

  

சென்னவர்கோன் முன்னமணர் செயச வாதிற் நீயின்க ணிடு2 ௨ பச 

சை யாக, என்னுளளத துணையாடு யால வாயி லமர்ஈஇிருஈச௪ வாறென் 

கொலெரதா யெனறு, பன்னுதமிழ்ச் சொடைசாத்திப் பரவிப் போற 

பணபினிய சொணடருட னஙகு வை௫, மன்னு புகழ்ப் பதிபிறவும வணஙகச 

சணபை வளளலாா ஈளளாறு வணங்கிச௪ செல்லார் (௯௦௩) 

சீாரநிலவு திருகசெளிசசே ரியினைச சேர்: சவெபெருமான் நனைப்பா 

விச செலலும போது, சார£வறியாச சாக்கியொதம் போதி மஙகை சாாதலு 

மற ற.துலறிஃத சைவ ரெல்லாம, அாகலிபின இளொசசியெனச சபயகு சாரை 

யளவிறகச பலலியஙகண முழககியா சஅப,பாரகுலவ சனிகசாள ர சினன 

மெலலாம பசசமய சோளநிலஈ தானென நூத (௯௦௪) 

புலலறிவிற சாககியாக எறிஈசரா கூடிப் புகலியாதம புரவலணா பகு 

ஈத ஐங்கள, எலலையினி லெழுககருநம் பொழுது சொண்ட ரெடு?தவாப 

பொலியாலு மெதாமுனசெனறு, மலகியயமு? இிருசசிரன மொலிக ளரலு 

மனஙகசொண்ட பொருமைபிஞன மழுணடு தஙகள்,சலவி.பினின மமமபட்ட 

புத்த நதி முதலான சேராககுக கனன்று சொனனா, (கி) 

மற்றவாகள வெலவவுரைபும பிள்ளை யாமூன வருன்னப் பெருகொ 

லிய மன்னா சொணடா, பொறபுடைய வாப்பொலிபுஞூ செவிபி ஞாடு 

படைசசரா ராசமெனப புக்க ம்பா, செற்றமிகு முளளகதுப் புக நக்கி 

செயிரசசெழுஈது சேராகுழாஞ ரூமச செனறு, வெற்றிபுனை சனனங்கள் 

மாதிலெமமை வெனறன3ர பிடிப்பதென வெகுணடு சொனனான (௯௦௭௬) 

புசசரினம புடைருழப் புசக ஈ௦க பொருவிலஞா னப்புணிசா இரு 

முன் பூது, மெயசதவிறற சனனககள விலககுங காலை வெரதணடெமுசச 

இருசதொணடா வெறுதது கோகக,இசசசைய செயறகிவரைச சடிசலசெ 

யயா இதுபொறுககிற றஙகணிலை யேற்ப ரெனறு, முசதுநிறைச சிவிகை 

யின்மேன மணியைவ௩து முறைபணிஈது புகு-சபடி மொழி து கின்ளார் () 

வருமிடததி லழடுகா ஈமககு வாதின் மாறறிவாதம் பொருணிலைமை 

மரா வணணம,பொருமிடததி வறிகன் ரோமபுதத ஈ௩௫ பொயமமேற்கா 

ளெனப்புகலி லேசா கூற, வருமறைசசொற் நிருப்பதிக மெழு.து மன்பா 

(௯௭௮) மருசவணணம - மறுசசப்படாதிருக கல, பொருமிட ௪ - QM BUNT 

தில, திருபபதிக மெழு.தமனபா - சமபகதசாணா மயா, இவா தஞ்டையப பிள 

ரது கலலமமான,



௫௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆளுடைய பிள்ளையா தஇிருவாச் காலே, யுருமிடித்து விழப்புச்ச னுச்த 

மாஙக முருணடுவீழ் கெனப்பொரறா வுரைமுன் விட்டார். (௯௦௮) 

எறுயர்தீதார் சைவநெறி யாணை யுய்க்க வெதிர்விலக்கு மிடையூற்றை 

யெறிஈது நீக்கு, மாறில்வலி மகஇிரமா மசனி போல வாயமையுரைத இரத 

சொணடர் வாக்கி னாலே,வேறுமொழிப் போயேற்பான் வாத புசசன் மேணி 

யையு5 தலை.பினையம் வெவ்்2வ ௧௧, கூறுபட நூறியிடப் புசசர் கூட்ட௩ 

ews sro விமுஈதுவெருச் கொண்ட தன்றே (௬:௭௪) 

மற்றவர்சக ணிலைமையையும புதச கந்தி வாச்கன்போ மேற்றவன றன 

றலையு மெய்யும, அற்றுவிழ ௮கதிசலாச கதனா லனப ரறுதக கவு சணட 

வர னடியா ரெலலாம, வெற்றிதரும் பிளளையா சமகதச செனறு விண 

ணப்பஞு செயவெதாஈத விலக்கு நீஙக, உற்றவிதகி யது2லவயா மரவென 

ஜெலலா மோதுசென வலவொலிவா ற்ற தனமற (௯௧௦) 

  

இருசசிஉறமபல a 

பச சாசமணகழுச்கையரபொயகொளாச, சகச சதவர்கடெஸிஈ து 2சறின 

aS saab momar al Cort uM GF, அசுதிரமாவனவஞசெழுசது2ம 

இருசசிநறம்பலம 

  

அஞ்சயசன் போடியலவப புசச ரெலலா மதிசயிச௪ மிணடுமுட னணை 

ஈத கூடி, வஞ்சனை யா விதுசானமற றவாசஞ சைவ வாயமை2யா வென 

மருணடு மனதஇிற கொளவரா, எஞ்சலின்ம₹ தஇரலாத மனறி யெமமமா 

டெதரஈது பொருள பேசுற இசைவ சென்ற, சஞசெயலின் மிககுளள 

சாரி புச்சன றனனையே முனகொணடு பினனுஞ சாரகதா (௬௧௧) 

அததனமை சேட்டருளிச சணபைவசத வடலேறு இிருவுளளத சழ 

செனறு, மெசசமகழ்ா சியினோடம விசைது செனற வெண்டாளச Pal 

சையினின திழித வேளோ, சததிரமண டபததின.ம்சை யேறி நீடு சைவ 

GH. னெழுஈசருளி யிருஈது சாரும, புதகர்களை யமைகாவெனத இருமுன 

னினரார் புகலிகா வலரேவல போறறிச GO) FOr Ir A (ஈ௧௨.) 

சென்றவாக டேர்குழா மணிஈது நீஙகள செபபிவரும பொருவரிலை 

மை தெரிகக மெஙகள, லெனறிமம விளஙசரிற சண்பை யாளி வேசபா 

ரகனமுமமைத தமிழின வேத, னனறுமகிழ தழைககின்றா னீணட 4௬ 

கணணுமெனக கூறுசலு ஈனமை சாராச, தனறகைமைப புததருடன் சாரி 

புதசகன சச௫ரமண டபமுன்பு சார வ;கான (௬௧௩) 

(௪௮) உசரமாஙுசம - தலை, பாடியபாசுரம - **பு5ஹாசமணக ழ௰கையா ! என 

பழு, (௯௭௩௯) அ௮சணி- இடி, (௯௭௦) அததிரவா சு ௮சனாவ - **இததிரமாவன ௮ஞ் 

Beeps gow’ cron ge Bunn rare,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். டட 

௮ங்கணைந்து மண்டபச்துப் புத ரோடும் பிள்ளையா ரருகணைய கின்ற 

போதில், எங்குகிகழ் திருச்சின்னச் தடுத்த பு.தத னிருஞ்செத்சைப் பொடி 
யாக்கு மெதிறி லன்பர், பொங்குபுகழ்ப் புகலிசா வலர் சம் பாதம் போற்றி 

யரு ளாற்சாரி புதசன் றன்னை,யுங்கடலை வனும்பொருளு முரசைச்ச வென்ன 

வ.ற்றவா தினைமேற்கொண் டுசைசெய் இன்றான். (ase) 

கற்பங்க எனைச்தினினும் பிறக்து வீத கதிமாறுங் சணபங்க வியல்பு 

தன்னிற், பொற்புடைய தானமே தவமே நன்மை புநி்தகிலை யோகமே 

பொருக்கச செய்ய, உற்பவிககு மொழிவின்றி யுரைச்ச ஞான? தொழி 

யாத பேரின்ப முததி பெற்றான், பற்பலரும் பிழைத்துய்ய வறமுன் 

சொன்ன பான்மையான் யாஙகடொழும் பசம னென்றான். (௬௧ட) 

என்றுரைச்த சாரிபுத்த னெதிர்வக தேற்ற விருந்தவத் தப் பெருக 

தன்மை யன்பா தாமு, நனறுமது தலைவன்றான் பெற்றா னென்று சாட்டு 

இன்ற மு.சகிதான் யாவ சென்றார், கின்றவுரு வேகனையே குறிப்புச் செய் 

கை சேர்கின்ற ஞானமென தநிகழ்ர்ச வைநதும், ஒனதியகர் தச்சவிவே 

மூதி யென்ன வுசைசெயகான் பிடகச்தி னுணாவு மிசகான். (௯௧௪) 

(௯௧௫) பிறது வீஈது சதிமாறும சணபகக இயலபு தனனில - (உயாகச உய 

s020ur, Bu) Spt g இகைது அககதியினினறும மாறிபபேரினப நாிவாணததை 

யடையங கணபகக இயலைககூறும பெளததசமயததில, கணம-தூறுகாமரை இதழ 

களையடுகக ஊ.யினால கூததினால எட்டு இதழகள ௮றும எலலை. .(௯௧௬) உரு - மூ 

திதகநதவளாகிய ரூபககதம) து பிருதிவி, muy, ஈய, வாயு எனலும பூதவுரு 

கானகும, கடினம, சஈதம, இரதம, ரூபம எனனலும உப. மான வுருகானகும தக எட 

டூவகைபபடிம, வேதனை - வேசனாககதம; ௮ துகுசலாவேசனை, ( - சுகறுறிவு,) ௮குசலா 

வேதனை,( - _துகக ௮றிஒ,) குசலாகுசலவேசனை ( -சுசதுகக அறிவு) என மூவகைப 

படும குறிபபு - குறிபபுசகஈதம, 9g சோததிரம, து௨ககு, சக்ஷம, சிவநுவை, ஆகக 

ராணமஎனனும ரூனேநதிரியமைஈ தம, சகதகமொனறும தக அறுவகைபபடும, செய 

ை-பாவனாககதம, ௮ மூ வாகன இகருணஙகளாய பொயசொல்றல, கோடசொலகல, 

கோபித,றுசசொலலல, பயனிலகசொல - காயத$ீக குணவசளாய களவாடலபோதல, 

வறிதே கொழிலசெயல, கொலைசெயல - மனதீக குணககளாய கொலைகினைககை, 

காமபபறறு, தசை எனனுக தீசகுணஙகள பத_தும, வாகனெ ஈறகுணவகளாய மெய 

யை, ஈலவாகதை, இனியனகூறல, பயனபடுசொல - காய கறகுணங்களாய ப௭ளி 

வலமவரல, தவமபுரிதல, தானஞ்செயதல-மன நற்குணஙகளாய அருளகிமவு, ஆசை 

பறுததல, தவபபறறு எனலும ௩றகுணஙக௪ பத தம ஆக இருப துவகைபபமம, கோ 

சினற ஞூனம - வீஞ்ஞானம, அது சததம, ஸ்பரிசம, ரூபம, ரசம, கநதம, மனம 

என ௮றுவகைபபடும இவைசளின விரிவை மணிமேசலை முதலிய புதத.நூற்களிற 

காண்க, பிடகம - இழுபத.துமானகு பெளததாகள மரபில உபதேசகரெமததாற 

செயயபபடட நூல, ௮.து வினயபிடகம, சூசதிரபிடகம, அவிதனமபிடகம என 

ரூ வகபபடும, . 
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Gos திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆங்கவன்றா னுரைத்சமொழி கேட்ட வன்ப ரசனையனு வாதஞ்செய் 

சனை நோகச், சாககியஞா னத்துடனாக ௧௩௧ மைகதுச் தாம்வீர்த கெட் 

டனவேற் நலைவன் ரானும, ஈஙகுளனென் றவனுசகு விடயமாக யாவையுமு 

னியற்றுதற்கு விகார மேசெய், தோங்குவடி வமைததுவிழ லெடுககும் பூசை 

கொள்வாசா ௬ரைககவென வுசைகக லுறருன் (௯௧௭) 

கந்தமாம் வினையுடம்பு யக யெஙகோன் கலக துஎன்மு,ச் இியிலெனரு 

னென்னக காணும், இகதிரியங் சண்முதலாங கரண" தானு மிலலையே 

லவருணர்சச யிலலை யென்றா, முநதையறி விலனாகி யுறஙகி னானை நி5 

இத்.த மொழிக்துடன்மீ சாடி. ளனூககு, வஈசவினைப பயன்போல வழிபட் 

டார்ககும வருமனறோ ஈன்மையென மறுசதுச சொனனான (௯௧௮) 

சொனனவுசை சேட்டருளி யன்பா தாமுற தசொடாஈதவழி பாபெல 

கொள்சனெ ரூணுக், கன்னவற்றி னுடன்பாடு மெதிவு மிலலை யானபோ 

தவன்பெறுச லிலலை யென்றா, முன்னவறறி லுடனபாடு Qi Sra மினறி 

மேறுத.ஐயி லுற்றனை முனிஈது கொன்று, இனனாமீாபோயக சொலையாகில் 

மூடிஈத தன்றோ விப்படியா லெமமிறைவற கெயது மெனறான (௬௧௯) 

இப்படியா லெய்துமென விசைகது ரீ.பிப கெடுகததுஈகாட் wuss gy 

மியல்பி னான்போன, மெய்ப்படிய கரணஙக ஈரபிரதா மிஙகு லேணடுதியா 

guile pam கான போது, செபபியவக ககசசதின் விளைவின mes 

இரிவிலலா மு.சஇயிறசென் றிலனு மானான், அபபடியக ௧௩௧௪து of aw 

கெட்டா லமமுசதி யடனினப மணையா தென (௧௩௨௦) 

அ௮வ்வுரைகேட் டெ.இரமாறற மறைய இெனறி யணைஈதுளனம முத்தி 

யெனு மதுவும பாழாக, கல்லையினின் றவனையெதி கோகி ஞானச கடல 

மச மனையவர்சங காக லன்பா, பொயலகையே மூததியினிஐ போனான் 

முன்பே பொருளெவலா மூணாகசதுசை- ஐப் போனா னெனரா, யெவவ 

கையா லவனெலலா முூணாகத தீது முலலதுரைப பாயெனினு மேறபோ 

மென்ரா£ . (௯௨௧) 

உணாவுபொஅ௫ச சிறப்பென்ன விரணடின் முன்ன துளவான மரப்பொ 

துமையுணாசத லேனைப், புணர்சிறப்பு மாயகளிலவைத தின்ன செனற 

லிப்படியால வரம்பிலலாப் பொருள்க ளெலலாக, கொணரும்விறஐ னைக 

குவைசெய இடினும் வேறு குறைச்சவற்றை5 சனிசசனியேயிடினும் வெக 

£3, துணர்ச து.விச சுடவல்ல வாறு போலச சொகுததுமவிரித ததெரிச 

குர் சொல்லோ னென்றான் (௧௨௨) 

(௯௧௭) அனுவாகம - முற்குறிகத பொருளைபபறறித திருமபசசொலலும சியா 

ம (௬௧௮) மூரதை முறிவு - முற்பட்ட விரூுஞானம, (௬௧௯) பெறுதல - பூசை 

GU 00 உடனபாடு எதிவு - வீருபபு வெறுபபு, (௯௨௧) கவவை - சிறுமை; துன 

பம, (௬௨௨) தீததுணா - ுசடனிகசொழுகது,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௭ 

எடுசஅசைசச புச்சனெகத்! ரியம்பு மன்ப செரியுணாவுச் செடுத் துச்சாட் 

டாகச் சொன்னாய், அடுதகவுணா வுருவுடைய தன்று சொன்ன வனல்வடி. 
வித் ராமதுவு மறிதி நஙகோன், றொடுச்தநிகழ் காலமே யன்றி யேனைச் 

தொடார்தவிரு சாலமுர்தொச் கறியு மாற், கடுததவெரி நிகழ்காலச் திட்ட 
SOND காணாச காலததுச் க.துவா தென்றார். (௬௨௩) 

ஆசலினா லுன்னிறைவன் பொருள்க ளெலலா மறிர்சதுதம் முத்திபோ 

லாயிற் றன்றே, யேசமா மிவ்வறிவா லுசைச்ச நூலு மென்றவனுச கேழ் 

குமா நருளிசசெய்ய,லவாதமா ரொன்றின்றித் தோற்றான் புத்தன் மற்றவனை 

வென ருளிப் புசலி மன்னர், பாசதா மரைபணிந்தா ரன்பர் தஙகள் பான் 

மையழி புசசாகளும் பணிஈத வீழ்ச்தார் (௯௨௪) 

புக தியினா லலருசைச,த பொருளின் றன்மை பொருளன்றாம் படியன் 

பா பொருத கூற, மகதவுணர் வுடையவரை கோகசெ சைவ மல்லாது 

மற்றொனறு மில்லை யென்றே, யஈதமிலசோ மறைகளா கமஙக ளெனை யூலை 

கலைட் பொருரணாகசா சருளிச் செய்யச், ரசையினி லதுசெளிஈத புச் 

தா சணபைச இருமறையோர் சேவடிகக&ழ்ச் சென்று தாழ்ச்சார் (௯௨௫) 

அன் ஐவர்ககுக் கவுணியர்கோன் கருணை கோக்க மணை தலினா லறிவின் 

மை யகவறு கக, முன்றொழுது விழுகதெழுகது சைல ரானார் முகை 

மலாமா ரியின்வெளளம் பொழிசத தெககு, நின்றனவுஞ் சரிபபனவுஞ 

சைவ மேயா கிலைமையவர்ச கருள்செய்து சணபை வேநதர், சென்றுசவ 

ஞர்பதிகள் பணிய வேண்டித இருச்சடவூ ரதன்மருஙகு சேர வாதா. () 

மே வறு, 

அநநகரி லடியாக ளெதாகொள்ளப் புக்கருளிக் 

கொன்னவிலுங கூற்றுசைததரா குரைகழலகள் பணிரதேததி 

மன்னியமர்க துறையுசாள வா€£ச மாமுனிவர் 

எகநகரி லெழுஈசருளிற் றென் தடியா தமைவினவ. (௬௨௭) 

அ௮ஙகவரு மடிபோற்றி யாண்டலா செழுகதருளிப் 

பொஙகுபுனற பூஈதுருத்தி ககரினகட் போற்றிசைசதுத 

தஙகுதிருச தொணடுசெய மஇழ்சசியினாற் சாாந்தருளி 

யெஈகுநிகழக இிடவிருஈத படியெலலா மியம்பினா (௯௨௮) 

௮ப்பரிசக கவாமொழிய வாணடவச சனைகசாணும 

ஒப்பரிய பெருவிருப்பு மிககோஙக வொளிபெருகு 

மைப்பொருவு சறைசசண்டர் கழலவண௩ூ யருள்பெத்றுச 

செப்பரிய புகழபபுகலிப் பிளளையா செலூன்ரா (௬௯௨௯) 

பூ விரியுஈ தடஞசோலை புடைபரப்பப் புனலபரசகு 

காவிரியின் றென்சகரைபோய்க் சண்ணுதலார் மழ தவிட 

மேவியினி தமரஈ இறைஞ்ச விருப்புறுமெய், சொண்டசொடு 

ராவரச குழைசசணபை ஈகாரசா ஈண்ணுவரா. (௯௩௦)



௫௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அ௮ச்சணாரு ளாமணியார் பூர் துருத்திக் கணித்சாச 

வச்சருளும் பெரறுவார்த்தை வாசேர் கேட்டருளிக 

ஈர்சமையா ஞடையவரை நாமெதிர்சென் நிறைஞ்சுவறு 

மூர்சைவினைப் பயனென்று முகமலர வகமலர்வார் 

எதிர்சென்று பணிவனென வெழுகன்ற பெருவிருப்பால் 

கதிதஙகு சடைமுடியா ஈற்பதஙக டொழுதர்சப் 

ப.திரின்றும் புறட்பட்டுப் பரசமயஞ் சிதைத்தவாபான் 

ம.காகின்ற பெருந்தவச்தேோர முன்னெய்த வந்தணைமதாரா. 

இருச்சின்னம் பணிமாறக் கேட்டகாற் ஜிசையுள்ளோ 

பெருக்கன்ற வார்வத்தாற் பிள்ளையா தமைசசூழ்ர்த 

கெருக்சிடை யவாகாணா வகைநிலததுப் பணிஈதுள்ள£் 

உருககியெழு மனம்பொககத சொண்டர்குழாச் தடனணைகதா£ 

வர்தணைநத வரசசர் வண்புகலி வாழ்வேக்தா 

சக, சமணித் இருமுத்தின் சவிகையினை ச தாங்கியே 

சிர்சைகளிப் புறவருவா இருஞான சம்பகதர் 

பு தியினில் வேறொன்று நிகழ்ச் இடமுன் புகல்கன்றார் 

௮ப்பர்தா மெங்குத்றா ரிப்பொழுதென் றருள்செய்யச 

செப்பரிப புகழ்த்திருகா வுச்சசசர் செப்புவரர் 

ஒப்பரிய சவஞ்செய்தே னாதலினா லும்மடிகள் 

இப்பொழுது தாஙகவெரப் பெற்றுய்கதேன் யானென்றா£ 

௮வலார் ச்சை கேட்டஞ்சி யவனிமே விழிர் தருளி 

இவ்வாறு செய்.தருளிர் றென்னாமென் நிறைஞ்சு தலும் 

செவ்வாறு மொழிராவர் திருஞான சம்பந்தர்க் 

செவ்லாறு செயசத்தகு௮ சென்றெதிரே யிறைஞ்சுனார். 

சூழ்ந் துமிடைர் தருகணையு தொணடரெல்லா மதுசண்டு 

தாழ்ந்துகில முறவணங்கி யெழுஈதங்கை தலைகுவித்.த 
வாழ்்ஈஅமனச் சளிப்பினராய் மற்றிவரை வணங்கப்பெற் 
ரூழ்ச்தபிறப் புய்ச்சோமென் றண்டமெலா முறவார்ததார். 

இருஞான சம்பர்தா திருகாவுச் சரசர்தமைப் 
பெருகார்வ,ச் தொடுமணைந்து தீழீஇக்கொள்ளப் பிள்ளையார் 
மருவாரு மலரடிகள் வணகடியுடன் வக்.தணைந்தார் 
பொருவாரும் புனற்சடையார் ம௫ிழ்க்ததிருப் பூர் துருத்தி 

௮ன்பர்குழாத் தொடுஞ்செல்வா சானேற்றார் மதிழ்சோயின் 
முனபணித்தா சசசென்று சோபுரத்சை முன்னிறைஞ்சிச 
துனபமிலாத் தஇிருதசதொணட ருடன்றொழுது புச்சருளி 
என்புருக வலககொண்டு பணிஈதேததி யிழைஞ்சினா். 

(mas) 

(௧௩௨) 

(௬௨௩) 

(anv) 

(௧௩௫) 

(௯௩௪௬) 

(௬௯௩௭) 

(௬௨௮) 

(௬௨௯)



திருஞானசம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௦௯ 

பொய்யிலியா ரைப்பணிஈது போற்றியே புறத்தணைவார் 

செய்யசடை யாாகோயிநற் நிருவாயின் முன்னாக 

மையறுசாச் தொண்டாகுழாம வந்துபுடை சூழவுல 

குய்யவரு வார்.தாகக ஞடன்ம௫ழ்ர்தங் இனிதிருர்சார். (௧௪0) 

மேவேது 

வாகன் ஐனிமன்னர் வண்புகலி வேந்தர்தமைப் 

போககும் வரவும் வினவப் புகுஈததெல்லாக் 

தூக்கின் றமிழ்விரசர் சொல்லிறர்ச ஞானமறை 

தேக்குச் இருவாயாந் செப்பி யருள்செய்தார் (௬௪௧) 

காழியினில் வாத கவுணியர்சம் போரேற்றை 

ஆழிமிசைக கன்மிதப்பின் வர்தா ரடிவண௩ட 

வாழிதிருச சொணடென்னும் வான்பயிர்தா னோங்குசறகுச் 

கூழும் பெருவேலி யானீ பெனச்தொழுசார். (௬௪௨) 

பிள்ளையார் தாமுமவர் முன்றொழுத பேசன்பின் 

வெள்ள மனையபுகழ் மானியார் மேன்மையையுங் 

கொள்ளும் பெருமைக் குலசசிறையார் தொண்டினையும் 

உள்ள பரிசெல்லா மொழிரோ்தங்கு வந்திருந்தார். (௯௪௩) 

சென்னற் குயிரோடு நீறளிச்துச் செங்கமலத் 

தன்ன மனையார்க்கு மமைச்சர்க்கு மன்பருளித 

துன்னுநெறி வைஇகச்இன் நாநெறியே யாக்குசலான் 

மன்னுபுசழ் வா€சர் கேட்டு மனம௫ழ்ந்தார். (are) 

சொல்லின் பெருவேர்தர் சொண்டைவஎ காடெய்தி 

மல்கு புகழ்ச்காஞ்ி யேகாம் பரமன்னுஞ் 

செல்வா கழல்பணிரத சென்றசெல்லாஞ் செப்பு தலும் 

புல்குநூன் மார்பரும்போய்ப் போற்றுச் இறம்புரிக்தா. (௬௪௫) 

௮ங்கணரைப் போற்றியெழுச் சாண்ட வரசமர்ந்த 

பொங்கு திருமடத்தித் புக்கங் இனிதமாந்து 

இகசட் பகவணியுஞ் சென்னியார் சேவடிக$ழ்ச 

சங்கு மனததோடு தாம்பரவிச் செலலுகாள். (௬௯௪௪) 

வாசே மாமுனிவர் மன்னுஇிரு வாலவாய் 

காச மசைக்கசைச்ச ஈம்பர் கழல்வணங்கப் 

போகும் பெருவிருப்புப் பொங்கப் புகலியின்மேல் 

ஏரும் பெருஙகாதல் பிள்ளையா சேற்றெழுவார் (௬௪௭) 

பூர்தருச்தி மேவும் புனிதர் சமைப் புக்ெஞ்சப் 

போக்து இருவாயிற் பு றத தணைர்து காவிலுசககு



௫௧௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வோசா திருவுள்ள மேவவிடை கொணடருளி 

யேோதலா ரெண்ணிறாத தொண்டருட னேகினார் (௯௪௮) 

மாடுபுனற் பொன்னி யிழிக்து வடக ரையி 

னீடுதிரு கெய்த்சான மையாறு நேர்ஈதிறைஞ்சிப் 

பாடுசமிழ் மாலைகளுஞ் சாதிப் பரவிப்போ 
யாடல் புரிகதார் இருப்பழனஞ சென் றணை5தா£ (௯௪௯) 

செங்கண் விடையார் திருப்பழமனஞ் சோக் இறைஞ்சிப் 

பொங்கிய காதலின் மூன் போற்றும பதிபிறவுக 

தஙகிப்போயச் சணபைசகா சா£கதார் சனிபபொருப்பின் 

மஙசை திருமுலைப்பா லுணடருளும வளளலரா. (௯௫0) 

தென்னாட் டமணா சறுத்துச் இருநீமேற 

யநகாடு போற்றுவிததா£ வகசணையும் வாததைகேட் 

டெசககாள பணிவசென வேற்றெழுத மாமறையோ 

முனனாச வேத முழஙக வெதிர்கொணடார். (௬2) 

ேவறு, 

போத நீடுமா மறையவ செதாகொளப் புசலிகா வலருஈசஞ் 

ச மு சணிச சவிகைகின் நிழிஈசெதா செலபவா இரு தசோணி 

நாசா கோயின்முன ரோன றிட ஈகைமலாக கரங்குவிச திறைஞ்சிப்போ 

யோத நீரினமே லோங்குசோயிலினமணிக கோபுஞ் சென்றுற்றார் (௬௫௨) 

௮ஙக மாகிலச தெட்டுற வண௩டுப்புக கஞ்சலி முடியேறப் 

பொங்கு காசலிற் புடைவலங சகொணடுமுன பணிக தபோற் றெடுத்தோதித 

துஙக நீளபெருக தோணியாங கோயிலை யருளினாற் மொழுதேமி 

மஙகை யோடுடன வீற்றிருக சருளினா மலாசசழல் பணிவுறரா (௬௯௫௩) 

(os மெய்யெலாம புளகஙகண முகிழ்த்செழ முகஈதுகண் களிகூாப் 

பறறு முூளளமுள் எலைச்செழு மானஈதம பொழிதரப பணி£ததத் இ 

உற்றுமை சோவ செனுஈதிரு வியமச முவகையா லெடுததோதி 

வெறறி யாகமீ னவனவை யெ தரகதி மிசைவரு கரனென்பா£ (௬௫௪) 

  

திருக்கழமலம் - திந - இயமகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

உற்றுமைசேர்வதுமெய்யினையேயுணாவதுகினனருள்மெய்யினையே 
சற்றவாகாய்வ துகாமனையேசனலவிழிகாய்வதுகாமனையே 
யறதமரைபபதுமுனபணியேயமசாகள்செய்வதுமுன்பணியே 
பெற்றுமுககசதுகரஈ தனையேபிரமடரதையுகந்தனையே. 

பருமதிலமதுசைமனவையெ திரேப இசமதெழுதிலையவையெ திசே 
வருகதியிடைம்சைவருக ரனேவசையொடுமலர்கெடவருகரனே 

(௬௫௨) ஒ.* மீரினமேல: பிரளய சலதநினமேல, 
 



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௧௧ 

கரு தலிலிசைமுறருமருளேகழுமலமமரிறைதருமருளே 
மருவிய சமிழ்விரசன்மொழியேவல்லவர்தம்மிடா இிடர்மொழியே. 

,திருசசிற்றம்பலம் 

சீரின் மல்கிய திருப்பதி சதஇினிழ் நிருச்சடைச் சாப்பேற்றி 

வாரின் மல்கிய வனமுலை யாளுடன் மன்னினார் சமைப்போற்றி 

யாரு மின்னருள் பெற்றுமீண டணைபவ ரங்கையாம் ரொழுதேத்தி 

ஏரின் மல்செய கேோயின்முன் பணிஈ தபோர் திறைஞ்சினா மணிலவாயில் () 

சாதை யாருமங குடன்பணிந சணைந்திடச் சணபையார் தனிஃயறு 

மூதெயிற்றிரு வாயிலைச சொழுதுபோய் முகைமலர்க குழலார்கள் 

ஆச ரிததுவாழ்த துரையிரு மருஙகெழ வணிமறு இடைசசென்று 

காச லிசதவாக சருளசெயது தாதிரு மாளிகைக் கடைசார£தார் (௬டுசு) 

றவ மராபொழிற புகவியி னண்ணிய இருஞான சம்பஈதசா 

விறலி யாருட னீலகண டப்பெரும் பாணாககு மிககலஇ 

யுறையு ளாமலா மாளிகை செலவிடுச துள்ளணை சரும்போதில் 

௮றலி னோரும லாாமணி விளககெடுச செ.தாகொள வணைவுற்றார். (௬௫௭) 

அங்க ணைககரு மறைக்குலசு தாயாவந FLAY ovr Gi) இடத்தாமுக் 

தஙக நீளபெருஈ சோணியிற ரூயாதாண மனஙகொளத தொழுவாசாயத் 

தீக்கு காசலி னஙகமாக சருளுகாட் டம். ன் கழலமிபாறறிப 

பொங்கு மினனிசைச திருபபதி கம்பல டாடிஞா புகழ்ஈசேேசதி (௬௫௮) 

நீல மாவிடஈ இருமிட ற் றநடகஇிய நிமலரை நகேரெயதுங 

கால மானலை யனை,ககிறாம பணிஈதுடன சல*சவன பாசமீளாடுஞ 

சால காளகளங குறைபயர் சையலா டழுவிடக் குழைகம்பர் 

கோல மா£தரச குமபிடு மாசைகொண டெழுஙகுறிப் பினரானா. (௬௯) 

தண்ட கததிரு சாட்டினைச சார்கதுகர் தமபிரான் மகிழகோயில 

சண்டு போற்றிகாம பணிவதென றன்பருக்கருளஎசெயவரா சாலம்பெற 

றஐணட ருககறி வருமபெருக சோணியி லிருஈசவ ரருள்பெறறுத [யலா 

சொண்டா ரூபஈறுடன புறப்படச தொடாசதெழுஈ தாதையாக குரைசெ 

௮பபா நீரிணி யி௩கொழிக சருமறை யஙக2வட் டன்போடுக 

அப்பு சோசடை யா சமைப் பரவிமிய தொழுஇரு மென ₹சொலலி 

(௯௫௬) ரத எயில - பழை.பம௫ல, (௬௫௭) ௮றலினோ கருமணய போனற 
(௯௬௦) தணடகச௫கிருகாடு - சொணடை காடு. இசை --அுணடருமபு௨ம இணமர 
னாணடு ஏணமாசாடாயத, சணடகன பினனராணடு கணடககாடாயப பினனாரத, 

தொணடைமானாணமி கொண்டை காடெனத துலககறறெனப, பணடயன படைப 

புதகொட,பெ பயிறுமித தொணடை நாடு'' எனனும வீகாய்க புராணாத திருசசெய 

யுளா னுணாக, (௬௬௪) அவூவேட்டு - யாகங்கைச செயது, துபபுகோ - பவளம 
போன,



௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மெய்ப்பெ ருச்சொண்டர் மீள்பவர் சமச்கெலாம் விடைகொடுத் சருளிபபோய் 

ஒப்பி லாதவர் சமைவழி பிடைப்பணிசர் துருகுமன் பொடுசெல்வார். (௬௪௧) 

செல்ல மல்்யெ இல்லைமூ தூரினிற் றிருகடம் பணிர்ேேதத்இப் 

பல்படெ ருர்சொண்டி செதிர்சொளப் பாமர்த௩ இருத்தினை ஈகர்பாடி 

௮ல்கு சொண்டர்ச டம்முடன் றிருமாணி குழியினை யணைர்தேத்தி 

மல்கு, வரர்சடை யார்திருப் பாதிரிப் புலியூரை வரதுறறார். (௬௬௨) 
ry ee | 

சன்னி மாவின் காப்பென விருர்தவர் கழலிணை பணிந்தஙகு 
முன்ன மாமுடச் சான்முயற் கருள்செய் வண்ணமு மொழிர்தேத்தி 
மன்னு வார்பொழிற் றிருவடு கூரினை வர்தெயதி வணங்கிப்போய்ப் 

பின்னு வார்சடை யார்திரு வக்கரை பிள்ளையா ரணைவுற்றார் (௧௬௩) 

திநப்பாதிரிப்புலியூர் - பண் - செவ்வமி, 

இருச்சிற்றம்பலம 

, தேன்னகின் தம்முடச்கால்முயற்கருள்செய்தரிள் 
் புன்னைநின்றுகமழ்பா இரிப்புலியூரூளான் 
் நன்னைநின்றுவணஙகுந்தனை ததவமிலலிகள 
பின்னைகின்றபிணியாச்சையைப்பெறுவாகளே 

௮்தணல்லாரசன்காழியுண்ஞானசம 
பந தனல்லார்பயில்பா இரிப்புலியூர் சனுட் 
சந் தமாலை,த்தமிழ்பச்்திலைதரிததாகணமேல் 

வ த தியவ்வடையாமையாலவினைமாயுமே, 

இருசசிற்றம்பலம் 

வச்ச ரைப்பெரு மான் றனை வணங்கியங சமருநா எருளாலே 

செக்கர் வேணியா நிரும்பைமா காளமுஞ் சென்றுசாழ்ஈ துடன்மீண்டு 
மிச்ச £ர்வள ரதிகைவீ ரட்டான மேவுவா£ தமமுன்ப [ரா 

தொக்ச மெய்த்திருச் தொண்டாவர் தெதிர்கொளச தொழுசெழுர் தணைவுய் 

ஆதி தேவரங் சமர்ச்சவீ ரட்டானஞ் சென்றணை பலர்முன்னே 

பூசம் பாடகின் மூடுவார் இருஈடம் புலப்படும் படி.சாட்ட 

வேச பாரகா பணிர் துமெய் யுணர்வுட னுருகிய விருப்போடுங் 
சோதி லாவிசை குலவுகுண் டைக்குறட் பூகமென் றெடுத்சேச்சி. (௧௬) 

பரவி யேத்திய திருப்பதி சத இசை பாடினார் பணிர்தங்கு 

விரவு மன்பொடு மஇழ்ந்தினி துறைபவர் விமலரை வணங்ப்போய் 
அரவ நீர்ச்சடை யங்கணர் சாம௫ூழ்க் துறைஇிரு வாமாத்தூர் 

சிரபு சத் துல் தருளிய திருமறைச் ஏிறுவர்சென் நணைவுற்றார். (௬௬௬) 

Crear emi gs தையின்மஇழ் விருப்பொடு திசழ்திரு வாமாச் தூர்ப் 
பொன்ற யங்குபூங் சொன்றையும் வன்னியும் புனைச்சவ ரடிபோத்றிச்



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௧௩ 

பூனற வராரிலை யெனுர்திருப் பதிசமெய் குலவிய விசைபாடி. 

ஈனறு மினபுறப் பணிஈதுசெல வாதிருக கோவலூர ஈசர்சோசசா£ (௬௬௭) 

  

த்ருஆமாத்தார்-பரா- ரீகாமாம், 
இருகி றமபவம 

குனறவாசிலை சாணராவரிவாளிகூசெரிகாறறிலமுமமதில 
வென சவா றட மனெவிடையேறுமமவ இயனே 

சென த. ராமணிமாடமாளிகைகுளிலமைககெதாரீணடபெண்ணைமேல 
அன திலலவா ரணை புமாமாத தூ ர்மமாமீனை 

வாடலவெண்டலைமாலையாசதுமய௩கிருளளெறி2ய 5? இமாகட 

cont ini) ar Co) Gor Bor COP LOT ch தூரமமாணைக 
கோடலகாசமருமபுமபைமபயபொதிற சொசரமையாரிறைஞானசமபசதன் 
பாடலபச தமமலலாரபரம் மாகருமிமாவாே 

ருசி றற. ட 2 

பால ணீடய வீரட்ட மமாகதவா குரைசமல பணி ௪௨௮ 

WO னைநதுகக தாமியா ரல நயணி உ டாராரை ய மீதாரறிப 

பான evar fo) F ! had முகாம் பரவிவரா ப வ் ரம பாரா உய 

மவ மனப மன மையா? தணமையை விளி? மட My Mor FL) FT (௬௬௮) 

“நின மனைப் | | 51: (Lp oor பார்ப்பா bf Qs 60) 1 ISOs 2 90 ay 

பாரின் மல்கிய Wat hGNS ort GEST Fi UV Done MeL SA oda 

mbes wear (tr 7 பாப offen nua HT! bio dont மி குக 
க 6 ~ 3 - ArT (DOR, CHT we Sy OV WITT PLES OTT (eo) 

Uo a 

அண பம மலைய கமாகசபிரான அழல பாண சோேரன்றுசலுந 
6 சண ணார பருகக கைதொழு கல ச மெபொறுறுாட கார கஸிதுல 

ப் 

2 oer 600) (ம் லயா இன்று மப அ/தம (பாடு 7 ழ் திர ப்ட் (ர டன்ட்டா ஆ 

ம கணி (LP QUIT வண ம. ம்பிய ச ol 2 oar 3] SFT GH 5 ப் | c: cra) 
ச் 

த்ர சுமா ட ~ EPO Fea tit Om, 

இரு Fa Dian y 

உண ணைமுலையுமையாளவொடுமுட மற யவ வற 

bal Lt ater 1900) 85) Ls Cal 14 (0m LT GOI மலை நமாமி ரிக 4 

மணா ரனவருவிச இரணாமழலே மமுழுல ThA 
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௫௧௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮௩௧ ணணைவார் பணிர்செழுஈது போற்றி செய்சம் மலைமிது 

தங்கு விருப்பில வீற்றிருக்சா சாட்டா மரைக டம்முடிமேற் 

பொங்கு மார்வச தொடும்புனைஈ் ௪ புளக மலாந்த இருமேனி 

யெங்கு மாக் சண்பொழியு மின்ப வருவி பெருககினா (௧௭௧) 

ஆதி மாததி கழல்வண௩கி யஙக ணினிதி னமருசாட் 

பூத நாத ரவாதம்மைப் பூவார் மலசாற் போறறிசைததுக 

காச லாலத் இருமலையிற் லெமாள் வைக கமழ்கொணன்றை 

வேத தா திருப்பதிகள பிறவும் பணி.பும விருபபுறுவா£ (௬௭௨) 

திரவண்ணமலை - பண் - தக்கேசி, 

இருசசிறறம்பலம 

பூவாமலர்கொணடடியாசொழுவாரபுகழ்வாவாமீறாகண 
மூவாரபுஙகளெரிசசுவனறமூவாககருளசெயசா£ 

தூமாமழைகினறதிரவெருவிகதகொறுவினிரை2யாடும 
ஆமாம்பிணைவு தணையுஞ்சாசலணணாமலையாரே 

அல்லாடரவமியஙகுஞ்சாரலணணாமலையாரை 
நலலார்பரவப்பவொனகாழிஞான சமபகதன 

சொல்லான்மலிரசபாடலானப,சதுமம/வைகற்று 
வலலாரெலலாமவானோவ்ணங்க மன னிவாழ்வாரே 

இருசசிறறமபலம 

  

மங்கை பாகர் திருவருளால வணா.௫இப் போது வட இசையிற 

செஙகண விடையாா பதஇபலவும௦ அரிஈது புகலிச செமமலார 

தஙக வரைகள் கானபலவுங கடஈது சொணடைத இருகாடடி ந் 

றிஙசண் முடியா ரினிசமரு இருவோச தூரைச சோவுற்றார. (௯௭௩) 

சேசா முனிவர்க கோதகளிதக இருவோச தூரிற் ஜிருசசகொணடா 

சாவில் சணபைச் தமிழ்விரகா சாமங கணையக சளிசிறஈ து 

Coan கசலி தோரண௩கள விளசகு நிரைசது நிறைதடமும் 

பூவும் பொறியுஞ சுண்ணமுமுன் கொணடு போற்றி யெசாசொணடா. () 

சணபை வேதா தணடரளச சிவிகை நினற மிழிச தருளி 

நணமின மிகக £ரடியா£ சூழ கமபா சோபுரஞ்கூழ 

விணபினனாக மூனனோஙகும வியன்பொற் புரிசை வலஙகொண்டு 

பணபு நீடிப் பணிர்தெழுஈ.து பரமர் கோயி லுள்ளடைகசார் (௬௭௫) 

வார ணததி னுரிபோதச மைஈத ௬மையாண் மணவாளர் 

ஆச ணததி னுட்பொருளாய் நின்றார் சம்மு னணைதிறைஞூ 

நார ணற்கும் பிழமற்கு ஈண்ணற் கரிய சழலபோற்றுஙு 

சார ணததின் வருமின்பக கன்ணீ பொழியக கைசொழுதா (௬௭௬)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௧௫ 

சொழுது பிழுஈது பணி?செழுகது சொன்மா லைகளாஜ் ௮திசெய்து 

முழுது மானா ரருள்பெற்றுப போகுது லை முசல்வர்சமைப் 
பொழுது சோறம புசறைஞ்சிப் போற்றி செயச௱ கமாலார்முன் 

அழுத வணஙடி யொருதொண்ட ரமணர் திறசதொன் றறிவிப்பார் (௧௭௭) 

௮௩கை யனலேற் றவாகசடியே னாக்கும பனைச ளானவெலா 

ம௩கு லஓுறநீண டாணபனையாய்ச் காயா FTES SOM OCT 

ங்கு நீறிட் டாகருவன காய்சசற் சடைவுண் டோவென்று 

பொங்கு நகைசெய இழிச்துரைக கா Tor வேண்டு மெனப்புகல (௬௭௮) 

பரமனாச௩ இருசசொணடா பண்பு கோகடப் பரிவெய்தி 

விரவு காச லொடுமவிரை$௮ விமலர் கோயில் புக்கருளி 

அரவு மதியும பகை தீர வணிஈதார் சமமை யடிவணஙடு 

இசவ போறறித தஇிருபபதஇிக மிசையிற பெருக வெடுதசருளி (௯௭௯) 

விரும்பு மேனமைத இருகசடைச்காப் பசனில் விமல ரருளாலே 

குருமபை யாணப னைமீணு மென்னும வாயமை குலவுதலால 

கெருஙகு மேறறுப பனையெலலா நிறைஈச குலைச ளாயககுருமபை 

௮௫௬ மபு பெண்ணை யாடியிடக கணடா செல்லா மதிசயிததார (௬௮0) 

  

திரவேோத்தார் - பண் - பழந்தக்கராகம், 

ஆண்பனை பெண்பனையான திநப்பதிகம். 

இருசசிற்றமபலம 

பூசதேர் சாயனகசொண்டுகினபொனனடி, யேததாதாரில்லவயெணணுஙகால 
5. கதூர்படேபவொளிமழுலாளககைக, கூசதிருமமகுணஙகளே 

குருமபையாணபணையீனரலையோததா, அருமபுசொன்றையப களைப் 

பெரும்புகலியுணஞானசமபரசன்சொல, விருமபுவராவினை வீடே. 

இருசசிற்றமபலம 

சீரின் மனு இருக்க டைகசாப் பேறறிச இவனா ரருளபெற்றுப 

பாறி ஸீடு மாணபனைமூன சாய சப் பமுககும பணபினால 

கேரு மன்பா சதஙகமுசது Caer Los gs Wards sao! 

யாரு மூவகைச் இருச2சாணடா போறற வக ணினிசமாகசார (௬௮௧) 

செனட் டமணா சறுததாராசஞ செய்கை கணடு Sass sworn 

அஈகாட் ட சனை விட்டசலவரா சலாஈங கையிற குணடிகைகள 

என்னா வனம௱ நிலவையெனறு சகாப்பா ரிறைவ னேறுயாத்த 

பொனஷஹா மேனிப் புரிசடையா னன்றே யெனறு போறறினூா (௨2௨) 

Sartor unin ss Spares பிறகச லாலச் சாலமுழுன் 

புள்ள பாசம் விட்டகல லொழியாப் பிறவி சனையொழிசதுக 
eNO et பவத வக வலிவு மயம் nel 

(௬௮௯) தாலமம - பனாளும, உம - இழிவு சறபபு,



௫௧௭ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கொளறா நீரமைச் சகாலஙகள் கழிததுச் சிவமே கூடினவால் 

வளள லாரமற் றவரருளின் வாய்மை கூறின் வரம்பென்னாம 

௮௩௧ ணமரா பெருமானைப் பணி£து போஈசா ட ரவினுடன் 

பொக௩்கு கஙகை முடிககணிஈசாரா மகிழும் பதிகள பல்போறறி 

மஙகை UTE Toth SHOR வயன்மா கறலை வழுசஇப்போயக 

கெரஙகு மலாகீரக் முரறகணினமுட் டதசைச சென்று GF cor 

அக முதலா குரஙசணின மூட்டசள த யணைகது பணிஈதேே த இ 

£ இ வாழுஈ இரு ரகொணடா மீபாறற நிகரில சண பையினில 

வேச மோடு சைவகெறி விளக்க லக கவுணியஞா 

மாதொர் பாகா தாமன்னு மதிலகுபூ AGF WH we kor gre. 

Ca 9 

ரீடு்காஞசி வாழ்ஈரு கிலவுமெயமை யனபரு 

மாடுசணபை Aol Mover Ql KET SK CMG OST 

கூடுகின்ற வினபசகோ குலாவுவீதி 2காலினா 

சாடுகொணட புகமலாமை காமா£சா ரணஙகளால 

கொடுநினாச௪ வீதியிற மேரவல சஇிகைபபுற௩ 
ர ௩ 

கடிசொண மா' மொயதசபககா கசரீரச சசுமபுடன 

மடி விவோ. விளசசெடுகது மாகர்மைகசா மலகுவ்ரா 
ட்ட 

படிவிளககு மன ரம யரா சபணமபி லீணடுவரா 

மீகாசைமாச ராடலு௩ தூலாவுதொண்டா பாடலும் 

மிச்ச சமூ டம மிசற்ற ey விமமமிய 

காட்டு சா உளிவாம்சா கமபலைச மெழுரதுமிபாய ரட்ட, 

ep sul m டுமைபுென சண துமுன வணங்கா 

சன பையா மனனரமுனபு சதொணடாவமக சாதலும 

பணபும்டி யால் (பண் பிழி றறைஞச பானமைக ன 

டெணபெரு.5 மிககசொண்ட Tepes செ.மு-சசொன 

மணபரசக வீழுமிசழுகது மானமுட்ட வாச சனா 

சே ணுயாம? வாயினீடு சோாகொளசணபை மனன ஞா 

வாணிலாவு டஈறநணி விளக்கிட மனததனிற் 

புணுமனபா சமமுடன புகுஈ டப் புறச துமே 

காணுமாசை யிறதவிக௪ கைஈசிசை யெடுசசனா 

வியனெடுக தெருவினூடுூ மககதகொண... ராப்பெழக் 

கயனெடுககண மாசு காசனீடு மாகசுரும 

புயலபொழிகச சாமெனப புவினோேடு பொறசணம 

இயலுமாறு வாழ சசெடுத கிருமருஙகும வீசினா 

(௪௮4௧) 

( 8) 

\ 
1 90) 

ட ௨௭ 

(௬-௦) 

(௬௯௧)



திருரானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௧௭ 

உனனவணண மியாவரு மின்பமெயச வெய்.துவார் 

பின்னுவரா சடைமுடிப பிரான்மகிழ்க்ச கோயிலகண் 

முனணறுறப பணிகதுபோய மொயவசைத தருமகண 

॥ன்னுபூ சனைமகிழ்கத மனைாகோயின் முன்னினார் (௬௬௨) 

5 ரபவாணார கோயிலவாயில் கண்டுசை குவிததெடுத 

துமபசோஙகு கோபுரகதின் முன்னிறைஞி யுளளணை 5 

சமபெரனமா ஸிகைபபுறசதி லன் பசோடு pa 

இம்பா மால முய்யவகத பிளளையா ரிறைஞசுவா. (௯௯௩) 

Ca gp 

செமபொன மலைக கொடி சழுவக குழைகதருளுக இிருமமணிக 

கமபரைவ. மூ உரவணஙகுங சவுணியாதக காவலனூா 

04 gratis கணணருவி பாயகதுமயிரப புளகமவரச 

சமபெருு மனசகாச நளளநில மிசைததாழ்கதரா. (௬௯௯௯) 

பலிமுறையம ப்றிசசெழமுஈது பககயசசெக கைமமுகிடூப்ப 

மலருமுக மளிககதிரு மணிவாயான மறையானென 

அலகுயய வெமி கருளி யுருசியவன் பெனபுருகக 

எல்வறிசை முதறறாள நிரமபியகீா£ மையினிகழு. (௬௬௫) 

  

தீந ஏகம்பம் - பண - இந்தளம். 

இருகசிற்றமபலம 

மறையானளைமாசிலாபபுனசடைமலகுெ.ற 

ப்ாயானைபபெணமணேடாணாகியபெமமாளை 

யில ராயானையோசொளகசச௫ிசதிருவேசமப 9 
துைவானையலலதுளகாசெனதுளளமிய 

அஃ சணபுஙகசமியகமபனையமமானைக 

காகமபூஙகாழிய சனகஸ்கமிகாவையாற் 
சாப ்மபாடவலைதமி/ழ எானசம 

பர சொற்பாடியாட கசகெடுமபாலவமே 

இிருசசிதறமபலம. 

பாடூணா பணிவுறா பரிவறுமா ன*தககூத 

காடினா ரகஙகுழைஈசா ரஞசலிதஞ் சென்னியின் ion 

uy one Guu LOPS ys ann சூகாழு மன்னமுமாயச 

Cay eo) Mpa? GQahatunr Dawg epi (௯௯௬) 

மருவியவே மிசையபொழிய மனம்பொழியும பேரனபா௱ 
பேருகியயண மழைபொழியப் பெரும்புகலிப் பெருஈசசையா 

வ வெது வை அ ஆட கடட வலசை 

  

amt ae Ake ACEP ANCA 

(௯௯௬) சூகரம - பன,சி,



௫௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உருகயலன் புள்ளலைப்ப வுை 2சழுவக் குழைக்சவரைப் 

பருயெமெய யுணாவிஜனொடம பசவியே புறததணைகசா£ 

பறசசணைகச சொணடருடன் போச்தமைகத இரும_ச்திற 

பெறறகரும்2ப றுலகுயயப பெற்றருளும பிளளையரா 

மறபபரிய காசலுடன் வ௩செய்தி மகிழஈ துறைவா£ 

௮றபபெரு ஒசெல வககாமக கோட்டமணைஈ திறைஞ௫னா 

இருவேகம பதசமாகச செழுஞ்சடசைச சேவடியில 

ஒருபோது தப்பாசே யுளளுருடுப் பணிகினரா£ 

Oa Bm Mus (ipo Ver A HE HS குறணமந்றும 

பெருகுமிசை* திரபபதிசக சகொடைபுனைகதா£ பிளளையார் 

நீடுதிருப போழி௱காஞ்சி கெறிசசாரைக காடிறைஞிச 

குடமதிச கண௭ரியரா துணைமலாசசே வடி.பாடி 

அடுமவ ரினிசமரு மனேகதஙகா வசமபரவி 

மாடுதிருக Fiore sey verse sg 5) வைதகாள 

எணடி சையும் (சீபாற்றிசைககுக திருபபஇமற் றகன {Ns SH a 

சொணடருட வி.ஸி2௪,ஈ தொலலைவிட முணடிர௬ணட 

கணடாமகிபு “மத றிய மிகச்லான ENGL 55H 

மணடுபெரு௩ காசலிஃறல வணவடுிமீண Lever’ BOK #0 

அபப திய்ல விரு ப்பியளடி மஙசணரைப் பணி தமாவா£ 

செப்பரிய புஃபூ பபாலீ ௨ இருஇயின ரறெனகரையபோய 

மைபபொளயுா கணடாதிரு மாற்பேறு மகிழ்ச கிறைஞ 

முூபபுசசரொற உவாசமமை மொழிமாலை சாஈதிஞா 

இருமாரபே மடையலாதக இருவருளபெற றெமுக சரிக 

கருமாலுங சு. மாவாயக காணபரிய கழருஙகு 

warm po மழ விடையா இருவலலம வணஙகிசசம 

பெருமாற$ச நஇிருபபதிகப பெருமபிணைய லணிவிததார 

அஙகுளள பிறபதியி லரிகசரியா சழலவணங௫திப 

பொங, ரபுனற பாலியாறறின புடையிலவட பாலிறைவா 

எங்குமுறை UW Bomar Povo we a TL றிறைஞசிக 

செங்கண விடை புசைசசவரைச இிருபபதிகம பாடினா, 

இரு சசொணடா பலா கழக இருவிற்சோ லமுமபணிதது 

பொருட்பதிசக மொடைமாலை புரமெரிதத படி.பாடி 

அருடபுகலி யா ஊடகையா சகமிகால மணைகதருவி 

விருப்பினொடுு திரு ூனை மேவினா தமைப்பணிஈ தரா 

(௧௬௪) கருமால . பஷிஹு. ருமாவாய பன வடி௰ர௫, 

(௬௬௭) 

(௬௬௮) 

(ssa) 

(£000) 

(சச) 

(sone) 

(சக) 

(௧ 04) 

(௧௦௦ நி)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௯ 

சொழுதுபல மூறைபோற்றிச சுராகுருவுச் இளையமுனி 

வழுவிறலம் புரிகசேச௪ மன்னினார் சமைமலர்கத 

பழு. திலசெழுஈ தமிழ்மாலைப் பதிகவிசை புனைச்தருளி 

மழுதுமளிச தவரருளாற் போகசனாமுச் ச.மிழ்விரகா, (௧0௦௬) 

குனறகெடுஞ சிலையாளா குலவியபல பத.பிறவும் 

நின றவிருப புடனிறைஞ௫ நீடுகிருச  சொண்டருடன் 

பொனறயஙகத மணிமாடப பூசசராயப் புரவலனூா 

சென்நணைகதாா பழையலூரத இருவாலங காட்டருகு (#0057) 

பவறு 

இமமையி2ல புவியுளளேரா யாருங காண வேழுலகும் போற்றிசைப்ப 

வெமமையாளு ௦) ௮மமைஇரு.ச சலையாலே ஈட ப்போறறு மமமையப்பா 

இருவாலங காடா மெனறு, தமமையுடை யவாமூதூ£ மிதிசச வஞ்சிச சண 

பைவருகு சிகொமணியா£ா சாரச சென்று, செமமைசெறி வழுவாத பதியின 
மாடோா செழமுமபதியி வனறிரவு பளளி மேசோக கரா (௧௦௦௮) 

மாலைபிடை யாமசதுப பளளி சொளஞு மறையவனா தம்முன்பு கனவி 

லேவ, சாலவன ௪ சமராகசருளு மப்பா ஈமமை யயாதசனை3யா பாடுசந் 

சென றருறிஈ செயய, காலி ணீங்கவரும் புவி வேசசா நடுவிடையா 

மததினிடைச ரொடட து ணாத, மேலைவிட முணடவாதஙு சரணை 

போறறி மெயயுருகித ,9நபபிசம விளமபலுநரூர (௧௦0௯) 

ன்ட் 5, அஞசவரு வாரெனமிற யெடுதச வோசைஎஈ ஈர திமுறை வழுவாமற 

ளொடுசசபாடல, எஞசலிலா  கைமூறையே பழைய னூரா நியமபுமொழி 

காசசகசதை கிறபபிச மசி, யஞசனமா கரியரிததா ரருளா மென்றே 

யறியுமவகசை இருககடைஈகாப பமையஈ சாகஇப, பஞசுரமாம் பழைய 

கறஇமுமை கொ எப பாடுதோ பாசெல7 மூயயவரதரா (௧௦௧0) 

திரஆலங்காடு - ப - தக்கராகம், 

இருஈசிறறமபவம 

அ ஞசவருவாருஈ கொழுவிபபாருமவழுவிபபோய 

செஞ்சமபுகுகசென்னைகினை ali st மரமுனைஈடபாய 
லஞசபபடுசதொரு திவா ரள கொள ரவசைகேட் 

டஞசுமபழையலுூா சாலி உமர GL ppp evar, 

சாநதஙகமழமறுகிறசணண 1 TFL IRS 
னா; சணபழையனூசால௩காட டேமமடிகளை 

(aa) worse Ena, வியா பா... இரையமுனி - மதா ரணி, 
(௧௮) ௮மமை - காரைககால அமமையபர (௭) அயாதமணயோ - முகம யோ



௫௨௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேஈசனருளாலேவிரிசசபாடலிவைவலலா 
சோதவிடமெலலாகதாததமாகசசோலாசே, 

இருசசிற்றமபலம 

ரீடுமிசைத் திருப்பதிகம் பாடிப போற்றி நெடுஙகஙகு லிருணிபடி நிடப 

ர் சசாலை, மாடுதிருச தொண்டாகுழா மணைோச போது மாலைபினிற் றிருலால 

வனதது மன்னி, யாடுமவ ரருளசெயசு படியை பயெலலா மருரிசரொய 

சகமலரப் பாடி யெததிச, சேடர்பயி நிருப்பதியைஈ சொழுள போகு 

இருப்பாசூ சசன்மருங்கு செல்ல LID A (௧௦௧௪) 

இருப்பாசு ரணைக்கருளி யஙகு மந்றா செழுமபஇம்யா Or Bran os 

எச சென்று புக்குப், பொருபபசையன மடப்பாவையிடபபா கக துப புராக 

னாவே யிடஙகொணட புணிகா கோயில, விருபபிடைன வபகொண்டு 

புக்கு ச சாழநது வீழ்நசகெழுகது மேணி௰யலா ஸுரிழ்பப நிர ஈ, யருடகரு 

ணைத தஇிருவாள னறாமச சதை பிடையாரென Bong ie wma 

செயதா (௧:௧௨) 

தீநபபாகுர் - படாதா நாரம், 

திருசச்றறமைபலம 

இரசையிடையரா தலையின மரையாாசெஞ்சொ டாரா 

வர துமாலைலவைகுமபோபெனெமன ச வளர 
மைககாமணள செனனமகிழலா-நாமிபாலும 

பைகசனணாமாதவிசசோலை BAUM SF 

ஞானமுணாரவானசகாழிஞஷானசமபகதன 

சேனுமவணடுமினணிை பாகெெகிருபபாஞகாக 
கானமுறையவாரகழலமசாபாடலிலைவலலரா 
ஊன மிலசாயுமபாலான ததிருபபா.ர 

BGS Tm mio 

மனனுதிருப பதிசவிசை UT Cunoe acon bigs oir 6 ஈபபஇயில 

வைகிமாடு, பிஞ்ஞ்க T Ble Co) COO LIT ob 6 Cp Four Uf at iT பிற Te af! Civ & சண 

வா பெருகு மனபான, முூனணிறைகக இருவாயமரு சனரீ ரரம்டு மூல 

Carn சணணபபகாய ஞசை, யுனனியொனிா காளத்தி மலை ணங்க ௮௪ 

பபரு லேட்கையுட வாது சென்றார (௧௦2௩) 

மிக்கபெருங காசலுடன பெொரண்டா sy Owe yor noi! முனையசன ற 

வொபுக கானு௩, தொகசபெரு வனபுலககா னடைநது போடிச .கலசபா 

லககரசதுச சுடரு மேனி, முககணமுதற றலைவனிட மாகி டிளள முஏனெ 

ரங்கு சாரிகரை மூனனாச செனறு, புககிறைஞசிப போறறிசைசசப ப.இ 

பில வைகிப பூதியரோ டுடனம௫$ழ்ஈசா£ புகலி வேந்தா (௧௦௧௨)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௨௧ 

இறைவர் இருச் காரிசகசை யிறைஞ்? யப்பா லெண்ணில்பெரு வரைச 

னிரு மருஙகு மெஙகு, நிறையருவி நிரைபலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை 

துவலை புடைகிதறி நிசழ்ப வா௫, யறைகழலவா னவர்கஇறைவன் குலிச 

வேற்றா லற்றசிறை பெற்றவன்மே லெழுவ தற்குச், சிறகடித்துப் பறச்கமு 

யன் றுயர்ந்த போலுஞ் சலைகிலத்தி லெழுஈதருளிச செல்லா நின்ரர். () 

மாசவலாச ணெருஙகுகுழாம் பரந்து செல்ல மணிமுததின் பரிசின் 

னம் வரம்பின் ராகப், பூதிகிறை கடலணைவ சென்னச சண்பைப் பு. சவலனா 

செழுகதருளும பொழுது சினனத, தீ.திலொலி பலடுறை.பும பொக? யெங 

கு திருஞான சம்பககன வகா னெனணு, காதகிறை செவியினவாய் மாக்க 

ளெலலா கலமருவு கினைவொன்றாய் மருங்கு கணண (௪0௧௬) 

கானவாதங குலமுலகு போற்ற வக கண்ணப்பா திருப்பாசச் செருப் 

புத சோய, மானவரிச சிலைவேட்டை யாடுவ கானும வான்மறைய நிலைபெ 

ரிய மரமு5 தூறும, ஏனையிமை யோரசதாமு மிைஞூ மீயதடு யெய்தவரும 

பெருமையவா மெண்ணி லாத, தானமுமற நலைகடகஈது இருசசா எத 

சாரலெழுகஈ சருளினா சணபை வேகா (௧௦௧௭) 

அமபொனமலைக கொடிமுலைபபால குழைசச ஞானச் தமுதுண்ட 

பிளளையா ரணைஈசா செனறு, செமபொன்மலை விலலியா£ இருக்கா எத்தி 

சோககதிரக கொணடாகுமா மடைய வீணடிப், பமபுசடைத இரு. மனிவா 

கபாலக கையா பலவேடச சைவாகுல மீவடா மறறு, முமபாதலம புரிவாரப் 

பதியி லளளேர ர௬டனவிருமபி யெதாசசாளள வ௮மைசசென இுத்ரூார () 

இசையனை சது நிறறிய றி தழைபப மணமிமற் வெலோச மணைகத 

செனச சென்ற போது, மி/சைவிளஙகு மணிமுததின் Gales Bor ou 
வேசபா ரகறிழிகது வணங௩ூ மிசக, அசைவிலபெரு தொணடாகுழாக 

சொழுது போற்றி யரவெனுமோ சையினணட கிறைபப வனபரல, இசைவி 

ளஙகுக தமிழ்விரசா திருகசாளசஇித இருமலைபிம மலைகளிலயா தென்று 

கேட்டா (௪௦௧௯) 

வ௩தணைகச மாசவசசோ வணர் சாழ்சது மறைவாழ்வே சைவகிகா 

மணியே சோனறும், இகதமலை காளனோ டததி சமமி லிசலிவழி பாடுசெய 

விறைவா யேவும், ௮சசமிலசோக காளகதி மலையா மென்ன each? oD 

பணிர்செமுா சஞ சலிமேற கொணடு, சி௩சைகளி மகிழசசலரச இருவிராகம் 

வானவாச டானவரென நெடுகதுச செலவார் (௪0௨௦) 

(கடு) <9) (Ih a emg - A 0 0p aia ell aor வரிசைகள், அவன மேல எழுவதறகு _ 

௮வவிநதிரனமீது பேராசெயய எழுமபடி. சில லம - கு.9ிஞ௫ சிலம, (௧௭௭) மார 

வரிசிலை - வலிமையோடு வரிகதுகட டிய விலலால, (௩௨௰) காளனோடு 9 68 sido 

இகலி - பாமபோடு யானை பகைதது. 
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G22. திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநக்காளத்தி - திநவிராகம் - பண் - சாதாரி, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

வானவாகடானவர்கள்வாடைபடவர்சசொருமாகடல்விடகஈ 
சானமுதுசெயதருள்புபிகசசிவன்மேவுமலை தனனைவினவில் 

ஏனமினமானினொடுகளளை தினைசொளளவெழிலாசவணிஞர் 
சானவாதமாமகளிரகனகமணியிலகுகாளததிமலை2ய 

காடதிடமாகநடமாடுசிவன்மேவுகாள ததிமலையை 

மாடமொடுமாளிசைசகணீவெளாகொசாஈ சவயமன்னுசலைவ 
னாடுமலிநீடுபுகழ்ஞான சமபச்சனுசைஈலல சமிழின் 
பாடலொடுபாடுமிசைவல்லலாகணலலாபரலோசமெளி ச. 

இருசசிறறமபலம், 

இரு கியவின் னிசையகுப்பு௪ இருகசண் ணப்பா இரு சதொண்டு சிறப் 

பிததுத இிசழப் பாடிப், பொருஈ துபெரு£ சவாகூட்டம போற்ற வது 

பொன்முகலிச கரையணைஈது சொழுது போூ, யருக்சவாக ளெமமருஙரு 

மிடைஈது செலல வாளுடைய பிளளையா ரயனமா றேடு, மருஈ வெளி 

யேயிருஈச இருககா எதி மலையடிலா ரஞசார வ௩த தாழ்ஈசாா (௧௦௨௪) 

தாழ்ஈசெழுகது இருமலேயைக தொழுது கொணடே ச. எலா தல 

சோபா னததா லேறி, வாழ்கதிமையோரச குழாநெருஙகு மணிரீள வாயின் 

மருககிறைஞூ யுட்புகுகது வளாபொற் கோயில, சூழ்கதுவலங கொணடி 

றைவா திருமுன பெயதித தொழுகுசலை மேற்கொணடு செங்கை 

போற்றி, வீழ்கசெழுவா குமபிட்ட பயனகாண பராம்பான மெய்லேடா 

பெருமானைக சணடு வீழ்ஈதா£ (௧௦௨௨) 

உளளததிற றெளிகனெ ற வன்பின் மெயமமை யுருவினையு மவவன்பி 

னுள்ளே மன்னும, வெள்ளைச்செஞ் சடைக்கற்றை நெறறிச செங்கண விம 

லரையு முடன்௧கணட விருப்பும பொஙகிப், பளளததி லிழிபுனலபோற் 

பரஈது செலலப் பைமபொனமலை வலலிபரிஈ சகளிசச செமபொன, வளளத 

இல ஞானவா ரமுத முணடாா ம௫ழ்ஈதெழுஈது பலமுறையும வணங்கு 

B oor ap a (௧௦௨௩) 

பஙகயச்கண் ணருவிமீர பாய நின்று பரவுமிசைத் இருப்பதிகம் பாடி. 

wr gs, தஙகுபெருங கனிகாசல் சகைத தட்பத தமபெருமான சழல்போற் 

௮5 தன்மை நீட, ௮ஙகரிகிற புறமபோக்தக கயன்மால் போற்ற வரியா த5 

இருமலைக£ ழணைஈதி றைஞ்டப், பொஙகுதிருக சொண்டர்மடங் சாட்ட 

வஙகுப் புககருளி யினிதமா்ஈதரா£ Yeo Caran, (௧௦௨௪) 

யாவாகளு மறிவரிய விறைவன் றன்னை யேழுலகு மூடையானை 

யெண்ணி லாத, சேவர்சடம் பெருமானைத் இருக்கா எத்தி மலையினமிசை 
ஜீ.ற்றிருந்த செய்ய தேனைப் பூலலரும். பொழிலபுடைகுழ் சண்பை யாளும் 
நுரைத்து வயம் அணைய அன்வயயவைவ யவை பணிய tenet, ee மம — a a enh mamma A ரன்ன மலய வவட. த வக வலவ te i 

(௧௨௪) தட்ப - EBLE, 

 





௫௨௪ திருத்தோண்டர் புராணம், 

யேத்திச் சொழுதுபுறத சணைந்தருளிக சொண்ட :, படும், ஒற்றிசகா காத 
லிசதங இனி* றைஈசா ௬லகுய்ய வுலலாச ஞான முணடா 

Ca mg 

இன்ன சன்மைபிற் பிள்ளையா ரிருஈ தன ரிபபாற 

பன்னு சோல்புஈழ்ச இருமபி லாபுரிப் பதிபின 

மனனு சீர்ப்பெரு வணிசாசக தோனறலார் இிறசது 

முன்ன மெயதிய தொன்றினை நகிகழ்5தவா மொழிவாம. 

அருகி தஇததிறம் பெருகததற் கருஙகலம் பலவும் 

பொருக டற்செலப் போச்யெப பொருட்குவை நிரம்ப 

வரும ரகசல மனைப்படப் பணைச்கரை நிரைக்கும் 

இருகி திப்பெருஞ் செல்வத்தி னெல்லைபில வளததா£ 

தம்மை யுள்ளவா நறிஈதபின் சங்கரற் கடிமை 

மெயமமை யேசெயும விருபபுடன் மிச்க2தா ரன்பாற 

பொயமமை நீகசமெயப பொருளிது வெனசகொளு முள்ளச் 

செம்மை யேபுரி மனததினார் சவகேச பெனபா 

கற்றை வார்சடை முடியினா ரடியவர் கலபபில 

உற்ற செயசையி லொழிவினறி யுருகிய மனமும் 

பற்றி லாகெறிப் பரசம யஙகளைப பாற்றுஞ 

செற்ற மேவிய சீலமு முடையசாயத இகழ்வா£ 

ஆன நாள்செல வருமறைக சவுணியர் பெருமான 

ஞான பேரனக நுசா ௪ கானில முூயய 

எனை வெஞசமண சாகயயெ மிழிசச.நித ௪தவும் 

ஊன மிலபுக ழடியாபாந கேடவெக துளராய 

செலவ மலஇய சர. ுரச சலையர்சே வடி.க£ம் 

எலலை Wound srr sree) னணிடையர வுணாவால் 

௮லலு ஈணபக லுமபுறிஈ தவாநட் LW mew 

சொலல வஞசெயல சேட்சவுஈ தொழிவின சானா 

நிதழு மாஙகவா கிநிபபெ நங இழவனின் மேலாயத 

இகமு நீடிய இருலினிற் சிறஈாதுள ராடுப் 

புகழு மேன்மைபி லுலஇனி௰ பொலிஈதுளா ரெனினு 

மசவி லாமைமின மடிழ்மனை ௨ாழ்ககையின் மருண்டு, 

அரிய நீரமையி வருக சவம புறிகசர னடியாரக 

(ரிய வாசசனை மலப்பில செய்தவ நலத்தால் 

கரி. வாஙகுழன மனைவியார் வயிறெனுங சமலத 

திய பூம ளெனவொ ந பெண்கொடி yA senor 

(௧௦௨௨) 

(௪௦௩௩) 

(௪௦௩ ௪) 

(௧௦௩௫) 

(௧௦௩௬) 

(௧௦௩௭) 

(௪௦௩௮) 

(௪௦௩.௯) 

(௧0௪௦) 

(m2) உ௰வாக- செயாத (க்௬௪) கலம - கபபலகள, பணை - சமுததிரம,



திருநானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். G2G 

ஈல்ல காள்பெற லோரையி னலமிக வுஇப்பப் 

பலபெ ௬௩௫ளை படன்பெரு வணிசாபாா முழுதும் 

எல்லை யிர்றன முகர. தசொண டியாவரு* முவம்ப 

மலல லாவண மறுஇடைப் பொ, துள மடழ்க்தா£ 

ஆறு சூடிய முடியினா ரடியவாக சன்பா.. 

ஈதி லாசபூ சனைகளயா வையுமிக ஈ செயது 

மாறி லாமறை யவர்ச்தவேண டினவெலா மளிதச்துப் 

பேறு மற்றிது வெனுமபடி பெருஙகளி இறந்தா. 

ரச கலவினை மயகலச சொழினமுறை தொடங்கி 

வேத நீதியில விதியளி வழாவசை விரிசத 

சாகச கச்தொழிற சடஙகுகள தசதினஞ செல்லசு 

anger மேவிய சிறப்பினிற கடிவிழா வயாகதார். 

யாவ ரமபெரு ம௫ழ்சசியா லினபுறப் பயரஈத 

பாவை நலலுறுப் பணி௫ஏளர் பண்பெலா கோகூப் 

பூவி னுளென ௮ருசலிற் பூமபாவை யென்றே 

மேவு நாமமும் விளமபினா புவிமினமேல விளஙக, 

இங்க டோறுமுன் செயயுமத இரவளா இறப்பின் 

மஙக லம்புரி ஈல்வினை மாட்டியிர் பெருச 

௮ஙசண் மாகக ரமைத்திட வாணடெதி ரணைகது 

தஙகு பேசொளிச் சீறடி தளாநடை பயில, 

சளரு மின்னின குரமென ௪ தமனியச் கொடியின் 

வளரி எஈதறிாச இளையென மணிக ரொளிகசின் 

அளவில ஈடாக கொழுகதென வணைவுறும பருவத 

திளல னப்பிணை யளையவாக் கேழியாண் டெய்த 

அமன் மூனனிளம பசமென வணிவிளச கெனன 

விடவு கொணடெமும் பேதைய ர௬டன்விளை யாட்டிற் 

கழலொ டமமனை ௪௩௫௫ மென்றுமற றினைய 

மழலை மெனடிள'ச௪ குலமென மனையிடை யாடி. 

பொற்றொ டிச்சிறு மகளிசா யததொடும் புணர்ந்து 

சிற்றின் முற்றவு மிழைச் தட னடஈதொழிற் சிறுசோ 

௮ற்ற வுணடிசள பயின்றொளி மணியூச லாடி. 

மறறு மினபுறநு வணடலாட் டயர்வுடன் வளர 

ததை யாருமத தளரிளகங கொம்பனா டகைமை 

யிகச வையகத தன்மையா லின்புறு களிப்பு 
annem tina oy etme etn, ima em   

(௧௦௪௪) 

(௧௦௪௨) 

(௧௦௪௩) 

(௪௦௪௯) 

(௪௦௪௫) 

(௪௦௪௯) 

(௧௦௪௪) 

(௪௦௪௮) 

ene nee ame 

  

(௬௪௯) சூதகலல்பா - பிசனசாலததிற செயயுகாருமஙாள (௬௪௭) கஈதுகம- 

பாது, (௧௪௪௮) தயககதொர்ம - குழாததோடு,



௫௨௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வந்த இர்சையின மூழ்க துமற் றிவணமணம் பெறுவான் 

௮௪ ப/லலென சருநிதிக குரியனென் றறைஈசரா. 

ஆய காளகளி லமண்பயில பாண்டிரா டதனைத் 

தூய ஞானமுண டருளிய தோன்றலா ரணைகது 

மாய வலலமண் கையரை வாஇிலயென் றதுவு 

மேய வெப்பிடா மீனவன மேலொழிச த.துவ ௦ 

நெருபபி லள்சினொ தஙகள ரீரிலொட் டி.யபின 

மருப்பு நீளகமுக கோலினமற் றவரை3யம் நியதும 

MGUY enw Faw cra Heol திருளிப் 

பொருபபு விலலியரா சாசனம போறறுவிச ததுவு2 

னன வாரெலா மறிஈதுளா ரெயதியங கிசைப்பச 

சொன்ன யாககெலா மிருகிதி தூசுடனளிசது 

மன்னு பாரரரய வளளலரா சமைததஇிசை கோகசெ 

செப் Ventre ுவிததுவீழஈு கெழுகதுசெக நினற 

சற படிய இவா யெலாஞு ருழ்சதுடன கேட்பக 

கறற மாகசாலாழு சாழுிமா டுடையவாக கடின 

பெநறெ0கச.) உ பாவையும பிறககிய நிடுயு 

மேற்று மெனனையுங கொடுகசனன யானெனறு மொழிஈதரா 

எலல யிலபெு௨ சறிப்பினா லிபபரி சியமமபி 

மூலலை வெணணகை முடிழமுலை யாருடன முடியா 

Lene % சொல்வ நுணா வளமைய மறைவளா புகலிச 

௫௪௦௨ மீரடிடை யாசெருஞ seo suitor wey» san 

ஆற்று நானகளி லணங்ச ஞா கனணிமா டததின 

பாரி டமபொழின மருஙகிளிற பனிமலா கொயவான 

போற வராம சேடிய ௬டனபுறம போரது 

கோ டிகாளிாக கையினை முகைமலா கொயய 

அன! மின , மராவசஇி னளிசசபாங கலலாந் 

பொன்பி ரஙதரீரப் புலிசா வலாககிது புணரா 

செனப கட்சகொணட பானமையோ ரெயியமிளம பணியாய 
(yo kos tg ிபொலமவரா மூளளெயிற றரவம 

மெ.ரப்ன மாரவிப பகசநின மறைக் அவக செயதிச 

செவ்வி காண்முகை கவாபொழு இணினமலாச செறசை 

Bo ast GUT off edd J] கறு இதற் செறிகெறி கூகசற 

கொல்லை வாயவன முடிழ்விரல் கவர்கதது குறிக, 

(௧௦௪௯) 

(6) 

( ௧௦௫௧) 

(64 2) 

(௧௦௫௨) 

(௪௦௫௪) 

(2°88) 

(s0@ a) 

(௧0௦௫௭) 

(2@2) பாடன - படடாளடயோடி, (2 ரச)பணியாப - பாமபாப (௫௭) 
மெள வல முலம் நவவி உ மான



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௨௭ 

நாலு தாசமு மென்புறச் கவர்க்துகஞ் FRSH 

மேலெ ழுமபணம் விரித்துநின் ரூடிலே உடஙச 

நீல வல்விடர் சொடர்ச்செழ கேரிழை மென்பூ 

மாலை தீயிடைப் பட்டது போன்றுள மயஙக (௧0௫௮) 

தரையில் வீழ்தரச் சேடியா வெருககொண்டு தாக 

வரைசெய மாடததி னுட்கொடு புகுஈ திட வணிகா 

உசையு முள்ளமு நிலையழிந துறுதுயா பெருக்க 

சரையில சுற்றமும் சாமுமுன் கலஙகினா சலுழ்கஈசார். (௧௦௫௯) 

விடகதொ லைததிடும விஞூசையிற் பெரியரா மேலே 

Hus SOL மசற்றுசத் கணைஈதளா சனகர் 

இடஈக கொண மந்திர தியானபா வகநிலை மூட்டி. 

சொடா?ச செயவினைச சனிசசனித சொழிலராயச சூழ்வா (௪௦௬௦) 

மடது மெணணில மாறில செயயவும் வலிஈ தூ 

பொருந்து வலவிட மேழு£வ கமுமுறை பொகடப் 

பெருச டஙகணமென கொடியனா டலை dogs Smug gs 

இருது செய்வினை யாவையுங கடஈது சாக இல தால (௪௦௬௪) 

ஆவி தஙகுபீகி குறிகளு மடைவில வாக 

மேவு சாருட விஞ்சைவிச சகரிது விகியென் 

றோவும் வேலையி லவுறுபெருளு சுற்றமு மலறிப் 

பாலை மேலவிழுக சழுசனர் படரொலிச் கடலபோல் (௧௦௬௨) 

Fico. Qasgu Guna Corse O soll bg 

வரச செய்வினை பினமையில் வையாத அதள்ளோர் 

இஈச வெல்விட மொழிப்பவர்க £வனென னுடைய 

வநத மினனி இக onal Wear Ls பறையறை விசசா£ (௧௦௬௩) 

முரசி யமபலு மூன்றுகா எசவபின் முற்ற 

௮சா பாஙகுளோ ருட்பட வவனி௰ம லுள்ள 

சரையில சலவிமயேோ யாவரு மணைகது ௪௫ சாட்டப் 

புரையில செய்கையிர் றாஈதிடா சொழிஈகிடப் போனா (௪௦௬௫) 

ரின் மன்னிய சவெசேசர் சணடுள மயஙகிக் 

சாரின மல்கிய சோலைசூழ் கமுமலச தலைவர் 

சாரு மவவள வும்முட றழலிடை யடககிச 

சே வென்பொடு சாம்பலசே மிப்பது செளிலா. (s0#@) 

உடைய பிள்ளையார்க செனவிவ டனையுசைச் தனால் 

அடைவு துன்புறு வதற்கலை யாகமக் சென்றே 

(௬௫௯) வெருகசொணமி-அசசமு நறு, (௬௪௨) சாருடவீஞூசை விததகா-கருட 

நூஓுணாசியில மிக்கவர்,



ட௨௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யிடசொ ழிஈ,சபின் னடக்கய வென்பொடு சாம்பல் 

புடைபெ ருததகும் பத்இனிற் புகப்பெய். து வைப்பார் 

சன்னி மாடத்தின் முன்புபோற் காப்புற வமைதப் 

பொன்னு முச்துமே லணிசலன் பூர்அூல் சூழ்க ஐ 

பன்னு தூவியின் பஞ்சணை விரைப்பள்ளி யதன்மேன் 

மன்னு பொன்னரி மாலைக எணிந்துவைத் ger mre 

மாலை சாந்தொடு மஞ்சன நாடொறும் வழாமைப் 

பாலி னேர்தரும் போனகம் பகலவிளக இனைய 

சாலு ஈன்மையிற் றகுவன காடொறுஞ் சமைததேத 

யேலு மாசெய யாவரும் வியபபெய்து காளில், 

சண்பை மன்னவர் இருவொற்றி யூர்ககர் சார்ந்து 

பண்பு பெற்றஈற் ரொணடர்க ஞடன்பணிகர் இருநத 

நணபு மிககநல் வார்த்தையா ஈந்பதி யுள்ளோர் 

வண்பு கழ்ப்பெரு வணிகாக்கு வர். துரை செய்தார் 

சொன்ன வர்சகெலாக தாசொடு சாசபொன னளிதசே 

பின்ன சன்மைய ரெனவொணா மூழ்சறர் செய்சச 

சென்னி வாழ்மதி யார்திரு வொற்றியூ ரளவுஈ 

தின்னு ரீண்டைக காவணர் துஇலவிதா னிதது 

மகர சதோசணம் வண்கு$லைச் சமுசொடு கதலி 

நிசரில் பலகொடி.த சாமஙக எணிபெற நி. .ரதது 

சகர நீண்மறு கியாவையு ஈலம்பனை யணியாற 

புகரில் பொன்னுல சழிஈசசா மெனப்பொலி விதசரா 

இன்ன வாறணி செயதுபல் குறைவறுப் பேவி 

முன்ன மொற்றியூ ஈகரிடை முசதமிழ் Saran 

பொன்ன டிததலக தலைமிசை புனைவனென் றெழுவார 

௮௩௩ காப்பெருஈ தொண்டரு முடன0. ) வணைகஈசார 

ஆய வேலையி லருமறைப் புகலியார் பிரானு 

மேய வொற்றியூ பணிபவா வியனச ரகன்று 

காயல் சூழ்கரைக் கடன்மயி லாபுரி கோக் 
தூய சொண்டார்தங குழாதசொடு மெதாவகது தோன்ற 

மாறில் வண்பெரு வணிகரு5 தொண்டரு மலாநத 

நீறு சேர்.தவக் குமாசஇினை நீளிடைக் சண்டே 
யாறு சூடினார் திருமச ளாரணைஈ சாசென் 
நீறி லாசசோர் ம$ூழ்ச்சயி னால்விழுர் திறைஞ்ச 

சாழி காடருங் ச இிர்மணிச் சவிகைகின் Dip) 5g 
Ge GeQuge சொண்டர்முன் ரொழுசெழு£ தருளி 

(௧0௬௭௯) 

(௧௭௬௭) 

(௧௦௪௮) 

(௪௦௬௧) 

(௪௦௭௦) 

(௪௦௭௪) 

(௪௦௭௨) 

(௧௬௦௭௩) 

(௪௦௪௪)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௨௯ 

வாழி மாசவா வணிகாசெய தஇிறஞ்சொலக கேட்டே 

யாழி சூழ்மமி லாபுரித இருக ரணைஈதா£ 

அதி றசதுமுன னிசழ்ஈதது திருவுாளள,ச தடைத்துச 
௪௫௪ மினபுறு கிவநேசா தஞ்செயல வாயப்பப 

பொயசச வாசமண சாகடியா புறததுறை யழிய 

வைசச வபபெருங சகருணைசோச கானமகிழ்க தருளி 

PHOS Manta பாரகபா லீசசாத தணைகது 

தக நீளஈடாக கோபுர தொழு புக கருளி 

மஙகை பஙகாத, கோயிலை வலஙகொணடு வண௫௩இக் 

செங்கை செனனிமமற குவிஈுதிடச திருமுனபு சோகதரர், 

சேவா தேவனை இருககபா லீசசாக தமுதழதைப 

பாவை பாகனைப பரிவுறு பண்பினாந் பரவி 

மேவு காசலின விருமபிப விரைவினால விழுது 

நாவின வாயமையிற போறறினா சானசம பாதா 

போற்றி மெயயருட் டிறம்பெறு புரிவடன வணஙஇி 

£ீற்றின மேனியி னிறைமயி£ப புளக௩க ணெருஙகக 

கறற டாதசவர கோயிலீன புறமபுபோக கருளி 

யாற்று மின்னருள் வணிகாமேற செலவருள செயலார் 

ஒருமை யுய சமல் லுணர்வினீ ௬லசவ ஈறிய 

அருமை யாறபெறு மகளெனபு நிறை சதவ குட தசைப் 

பெருமயா னதது ஈடம்புரி வாபெருங கோயிற 

றிரு. உ இிறபந வாயசலிற கொணாசென்று செப்ப 

gig பிலபெரு மகிழ்சசய வணிமேற பணி 

வாது தர்இரு மனையினின மேவியம் மருங்கு 

கஈச வாபொமுி கன்னிமா டததினிற் புக்கு 

வெத சாமபலோ டெனபுசோ குடததைவே நெடுதது 

மூடி பன்மஈரிச சிவிகையுட் பெயதுமுன் போத 

மாடு சேடிய நினமபுடை GYR Mas தணைய 

ஆடன் மேவிஞர் திருககபா லீசசர மணைர்து 

நீடு சோபுசச செகாமணிச சிவிகையை நீகஇ 

அஙக ணாளாச மபிமுகத தினிலடி யுறைப்பான் 

மஙகை யென்புசோ குடத்தினை வைகதுமுன வணஙசப 

பொங்கு நீளபுனற் புகலிகா வலாபுவ னச.தத 

தீஙகி லாழ்பவாச குறுஇதியா நிலைமைசா தஇிபபரா 
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(௧௦௭௫) 

(௧௦௭௪) 

(௧௦௭௭) 

(௧0௭௮) 

(௧௦௭௪௯) 

(௪௦௮0) 

(௪௦௮௧) 

(௧௦௮௨) 

(௪௦௮௩)



௫௩௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாட மோககிய மயிலைமா ஈகருளார் மற்று 

நாடு வாழ்பவா ஈன்றியில சமயசதி னுளளோ 

மாடு சூழ்க தகாண பதறகுவஈ தெய திமீய மலிய 

ர்டு தேவாக ளேனையோர விசுமபிடை கெருங்க 

சொண்டா சம்பெருங குழாமபுடை குழ்சாத தொல்லை 

யணடர் மாயகர் கோபுர வாயினே ரணைநஈது 

வணடு வா£குழ லாளென்பு நிறைாதமட் குடசதைக 

கண்டு தமபிரான கருணையின பெருமையே கருதி 

இசத மாகிலச திறந்துளோ ரென்பினைப பினனு 

நந்து ஈன்னெறிப படுசதிட ஈகனமையாந தனமை 

யந்த வென்பொடு கொடாச௫யா மெனவரு ஸணேோேச்காத் 

Fig மஙகமங் குடையபூம் பாவைபோ செப்பி 

மணணி னிற்பிறகஈ சரபெறும் பயனமதி சூடும் 

அணண லாாடி யார்கமை யமுதுசெய விஈுதல 

கணணி னாலவா ஈல்விழாப பொவிவுகண டராசல 

உணமை யாமெனி னுலகாமுன வருகென வுரைப்பார£ 

மன்னு வார்சடை யாரைமுன ெழுஐமட் டிட்ட 

என்னு நற்படி சசுதினிஈற போதிமயா வெனனும 

அனன மெயததிரு வாக்கெனு மழு சமய வங்கா 

தனன வந௮௮5 துரவமாயத சொககசா ௬டசதுள 

அன சன்மையி னசதிருப பாட்டினி னடைவே 

போன வாயுவும வடிய்மும பொலிலொடு Grol 

யேனை யக்குடச சட௩கிமுன னிருஈசெழு வசனமுன் 

ரான போனகார பினஈமண பாட்டினை நவிலவரா 

சேற்ற மிலசமண சாககியசு இணணரிச செய்கை 

யேற்ற சனறென வெடுததுரைப் பாரெனறபோது 

கோத்றொ டிசசெஙகை சோற்றிடக குடமுடைக செழுவாள 

போற்று சாமரைப போசவிழ்சஈ தெழுககனள் போன்றாள 

எடுதச பாட்டினில வடி.வுபெற் நிருசானகு தஇிருபபாட் 

டசெ,ச வமமுறைப பனனிரண டாண்டள வணைஈது 

தொடுத5 வெஞசமண பாட்டினிற் ரோனறிடக கணடு 

விடுதச லேட்கையா இருசகடை காப்புமேல விரிச்சா 

திருமயிலை பூம்பாவை திநப்பதீகம் - பண் - சீகாமாம். 
இருசசிறதமபலம 

மட்டி ட்டபுனனையஙகானன மடமயிலைக 

சட்டிட்டஙகொணடானகபாலீசசரமமாந்தா 

(௧0௮௪) 

(50௮௫) 

(௧௭௮௯) 

(SOK 07 | 

(௪0௦௮௮) 

(0௮௯) 

(௧௦௯0) 

(௧0௬௧)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௧ 

ஞெட்டிட்டபணபினுருச்திரபல்கணதசார்க் 
சட்டிட்டல்காணாதேபோதியோபூமபாவாய் 

கானமாசோலைகசசபாலீசசரமமாகசான 

ேனமர்பூமபாலைபாட்டாகசசெகதமிழான் 

ஞானசம்பகசனலமபுசழ்ஈதபத துமவலலா 
வானசமபகத சசவரோடுமவாழ்வாசே. 

இருசகிற்றமபலம 

  

Ca a 

௮௩கன மெழுக நின்ற வணங்கினை கோக்கு வாராகள 

ரஙகிது காணரீ ரெனனா வறபு௪ மெயதும் வேலைப் 

பாங்கு ஆழ் கொண்ட ரானோ ரரகர லென்னப பாரமேல 

தங்கிய வோசை யுமபா நாட்டினை மற்ற சனட்ற (௪௦௯௨) 

தேவரு முனிலா காமுக இருவருட் சிறப்பு காக 

பூவரு விரைகொண மாரிபொழிககன ரொழி?, மணோ 

யாவரு ஸப்ர௬ச வண்ண மெமபிரான் கருணை யெனறே 

மேவிய கைக ளா மேறகுவித திறைஞூ வீழகதா£ (௧0௯௩) 

அஙக ளூருவஙவ காணபா ரதிசய மிகவு மெயதிப் 

பங்கமுற ரே போன்ரு பரசமயததி னுளளோ 

எங்குள செயகை தான்மற றெனசெய்ச வாறி தெனறு 

சஙகையா முூணாவு கொளளாஞ சமணர்சள னாடி வீழஈா, (௧௦௯௪) 

SOT CO KET வனபபுக தனனைக கணகளான முடியக காணார 

முனனணுா£ கணடராச கெலலா மொய்கருங குழலின பாச 

மனனிய வான செதா மரைபினிற கரிய வணடு 

அனனணிய வொழுங்கு றற ர௬ுழலபோ லிருணடு சோனற (௧௦௬௫) 

பாங்க் ஈ.ருமபு மொய்சச பணனிமல சளசப் பாத 

தேஙகமமாக CF ah De gan Saas Corey 

ya@erge apalor wn Qumgi Buu yume Jon 

வாஙகய வான விலலின வளசொளி வனப். வாயபப (௧௭௯௬) 

புருவமென கொடிகள பணடு புரமெரித தவாச நெறறி 

யொருவிழி யெரியி னீரு யருளபெற வுளனாங காமன 

செருவெழுஈ கனு சொனறுஞ சேமவில லொன்று மாச 

இருபெருஞ சிலைகண முனகொண டெழுஈசன போல Ca mu (௪௦௯௭) 

மணணிய மணிபின் செயய வளரொளி மேனி யாடன் 

கணணிணை வனபபுக காணிற் காமரு வதனத Sea. 

(௩௯௭௬) பாவ, ௮ணி சுருமபு - ருலெ ௮மயே வணடுகள மாகு 
வ்ளைநத,



Gn2 திருத்தோண்டர் புராணம். 

டணணளி விரிரச சோதி வெள்ளத்திற் றகைவி னீள 

ஒண்ணிறக கரிய செயய கயலிரண் டொத்து லாவ (௧௦௬௮) 

பணிவள ரலகுற் பாவை கா௫யும பவள வாயு 

கணியபே சொளியிந் ரோன்று நலதஇனை காடு வார்ககு 

மணிநிறக கோபங கண்டு மறறது வவஷத தகாழும 

அ௮ணிகிறக காம ரூபி யனையதா மழகு காட்ட (௪௦௯௨) 

இளமயி லனைய சாய லேஈஇிழை குழைகொள் சாது 

வளமிகு வனப்பி னாலும வடிஈகசசா ஞடைமை யாலுற 

களசொளி மகர வேறு கெழுமிய தன்மை யாலும் 

அளவில்£ ரனஙகன வெனறிக கொடியிரண டனைய வாக (௧௧௦௦) 

விற்பொலி தரளக கோவை விளஙஇய கழுக.த மீது 

பொற்பமை வசன மாகும பதுமகன னிதஇியம பூத்ச 

ஈற்பெரும் பணில மென்னு ஈன்னிதி போன்று தோனறி 

யறபொலி சண்டா த௪ வருட்கடை யாளங காட்ட (௧௧௦௧) 

எறியவிழ் சார்தண மென்பூத தலைதொடுச திசைய வைக, 

இரள்பெறச சுருககுஞ் செசசை மாலையோ செரிபின வேறு 

கருகெடு௩ கயறகண மஙகை கைகளாற் காஈதி வெள்ள 

மருகிழிஈ சனமோ வெனனு மதிசயம வடி.விற் ரோ ந, (௧௧௭௨) 

ஏாகெழு மாரபிற் பொங்கு மேகுஇளக கொ௫கை நாசச் 

காகெழு விடத்தை நீககுங கவுணியா தலைவா கோககால 

ஆா.திரு வருளிந் பூரித சடஙகய வமுச குமபச 

சாகெழு மு௫ழைக காட்டுஞ செவ்வியிற் நிகழ் து சோனத (௧௧௦௩) 

காமவலே ளெனனும் வேட ஸனூஈதியிற் ௧ரஈ.து கொ௱ுகை 

கேமியம் புட்க டம்மை யகப்பட. Caf grw 

தாமரீள் கணணி சோசச சலாசை தூக கயதே போலும 

வாமமே கலைசூழ் வலலி மருஙனெமே லுசோம வலவி (௧௧௦௪) 

(௧௯௮) மணணிய - சிறபபிதக. வதன, திகசள - ரா“மாகிய சகதி னுடைய 

(௬௯௯) பணிவளா அலகுல - பாமபின Li FOS) BL Ci dreary GUN FB! FLD 

பததையுடைய weak maCaruw - மாணிககமணியின 4 ௦சசை யுடைய இநதிர0சா 

பம - தமபலபபூச ச. சாமரூபி - பசசோநதி க) வடிகககான - (கொடி Lin a Ba) 

வடிஈத அடியையடைய (6A GUSH )apes சாதுக சணடையடைய, மழயவேறு 

- (கொடி) சறவேறு (காது) மகரகுணடலம, (௧௱க) லீல- ஒளி! (௬௭௮) சொரை 

- வெட.௪9ி, (௲௱௪) வாம - அ௮மூய, மருகனெமேல உரோமவலலி - இடையீன மே 

அளளமயி ஓழுவகானது, உகதியில கரகது - நாபியில மறைகது, நேமியமபுளகள 

தம்மை - சககரவாஃப ப்டகளை,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௩ 

பிணியவிழ் மலர்மென் கூஈதற் பெணணமு தனையாள் செம்பொன் 

அணிவள ரல்கு றஙக எரவுசெய் பிழையா லஞ்ச 
மணிகிளா காஞ்சி சூழ்க து வனப்புடை யல்கு லாஇப் 

பகணியல காளூஞ் சேடன பணம்விரித தடைதல காட்ட 

வரிமயி லனைய சாயன் மஙகைபொற் குறஙகசன் மாமை 

கறியிளம் பிடிசகை வென்று ச சலிமென் றணடு சாட்டத 

தெரிவுறு மலாககு மெனமைச செழுமுழஈ தாளின செவ்வி 

புரிவுற பொற்ப தெனனப பொலிஈசொளி விளஙடப் பொஙக 

பூவலா ஈறுமென் கூஈசற் பொற்கொடி கணைககால காமன் 

ஆவகா மிகையே போலு மழகினின மேனமை யெயத 

மேவிய செமபொற் றட்டின் வனப்பினை மீதிட் டெனறும் 

தவியாக கெழுச வொண்ணாப் பரட்டொஸளி யொளிவுந் ரோங௪, 

கறபக மீன்ற செயவிச் காமரு பவளச சோதிப் 

பொறறிரள வயிரப் பதஇிப் பூ;துணா மலாஈச போலு 

ஈற்பசம பொலிவு காட்ட ஞாலமும விசுமபு மெலலாம 

அறபு மெயசக தோன்றி யழகஏனுக சணியாய கினறாள, 

எணணிலாண டெயதும வேசாப் படைசதவ ளெழிலின வெள்ள 

நணணுகான முகசசாற் கணடா னவளினு ஈலலா டனபாற 

புணணியப் பதினா ருண்டு போபெறும புகலி வேகதா 

கணணுதல கருணைவெளள மாயிர முகததாற சணடரா, 

Ca m. 

இன்னணம விளஙககய வோகொள சாயலா 

டன்னைமுன கணணுறக கணட தாதையாா 

பொன்னர் மாளிகைப் புகலி வேசதாசாள 

செனனியிற பொருஈதமுன சென்று வீழகசனா 

அணஙசினு மேமபடு மனன மனனவ பா 

பணமபுறி யரவரைப பரமா முனபணி௰ 

இணஙூய முனெமதிற சண்பை யே தலை 

வ௨ணஙகூயே நினறனள மணணு ளேராதொழ 

சாகெழு சிவகேசா தமமை முூனனமே 

கராகெழு சோலைகுழ் காழி மனனவா 
ப ப டபடட்ட்டட ee RNC fe ne 

(௧௧௦௫) 

(௧௧௦௬) 

(௧௧௦௭) 

(௪௧௦௮) 

(௧௧0௯) 

(௧௧௧௦) 

(௧௧௧௧) 

a பட 

(காடு) சே! டன ாவுசெய லகுலாபெ ட பணம வீரிததடைகல சாட்ட எனக 

கூடடுச. (௬௭௪) சூறககு - துடை, மாமை Os BPH தலி - வாமை. 

(௧௭௭) தவகாழிகையே போதும - மபு கூடடை யொத்த, ஓவீயாககு - இழதிரக 

காராககு,



Gna திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஏர்கெழு சறப்பினும் மகளைக கொண்டினிப் 

பாகெழு மனையினித் படர்மி னென்றலும 

பெருகிய வருள்பெறும் வணிகா பிள்ளையா 

மருவுசா மசையடி. வண௩கடப் போத்றிகின 

ஐருமையா லடியனேன் பெற்ற பாவையைத 

இருமணம் புணாக்தருள் செய்ய மெனறல;ம௦ 

மற்றலவா தமக்குவண புகலி வாணாகீ£ 

பெற்றபெண விடதஇனால வீச பினனையான 

கற்றைவா சடையவா கருணை காணவார 

உற்பவிப பிததலா லுசைத காசென 

வணிகருஞ் சுற்றமு மயகடுப் பிளளையார் 

௮ணிமல ரடியில்வீழ்ஈக சரற்ற வாஙசவா 

சாணிவினீள பெருர் தயா சணிய Care orm 

றுணிவினை யருள்செய்சா தூய வாயமையா 

தசெளளுரீ தியின்முறை கேட்ட சோள 

வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நரீசஇடப் 

பளளநரீரச செலவெனப பரமா கோயிலின 

உள்ளெழுக சருளிஞு ர௬டைய பிள யரா 

பான்மையால வணிசரும் பாவை சனமணம 

எனையோக கஇசைூலே னென்று கொண்டு 2பாய 

வானுயா சன்னிமா டசது லைகசனா 

சேனமா கோசையுஞ் செயெதசை மேவினாள 

Car my 

சேவாபிரா னமர்ஈ சருகு திருககபா லீசசரசது 

மேவியஞா னசதலைவர் விரிஞ்சனமுச லெவவமிர௫ ௫1 

சாவலனா பெருஙகருணை கைச படிபோற்றிப 

டாவலாசெக சமிழபாடிப் பன முறையும பணிசெழுவா 

சொழுதுபுறம் போசதருளித சொணடாகுழாம புடை KYU 

பழு இலபுகழ்ச் இருமயிலைப் ப.இயிலமர்க சீரு நேகா 

முழூ துலக சருமிறைவா மு.சுறரனம பலவி ௩ தஞ்ச 

அழுதுலகை வாழ்விதகா ரப்பஇியின் மருஙககலவா. 

திருகபொண்ட ரககுள்ளா விடைகொளளச சவெசேசா 

வரு சசமகன் றிடமதுர மொழியருளி விடைகொடுத்து 
கிருககருறை பிறபதிகள் வணஙகடஇபபோய கிறைசாதல 

அருசிகியொகெ திருவான்மி பூபணிய வணைவுற்றா 

(௧௧௧௨) 

(௧௧௧௩ ) 

(54m) 

(sa 5m) 

(௧௪௧௭) 

(கசத) 

(௧௧௧௯) 

(௧௧௨௦)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௫ 

இருவான்மி யூமன்ணுக் இரு சசொண்டர் சிறப்பெதிர 

வருவராமங கலவணிகண் மறுகுகிரைத் தெதிர்கொள்ள 

அருகாக விழி தருளி யவாவணஙக த தொழுசன்பு 

தீருவா.த௩ கோயினமணித தடகெகெகோ பு£ஞசராச்தா. 

மிகதயாகசு கோபாகதை வணஙடுவியன் நிருமூன்றில் 

புக்கருளிக கோயிலினைப் புடைவலஙககொண் டுளளணைகது 

சொககிறகு மகதிககொழுகதுக குளிபுனஓ மொளிான் » 

செக்காறிகா சடைமுடியாரா சேவடியின இழ்த்தாழ்க்தா£ 

சாழகதுபல முறைபணிகஈ ஐ சமபிரான் முன்னின்று 

வாழ்கதுசளி வரப்பிறவி மருஈசான பெருஈசகையைச 

குழ்ந்சகவிசைக இருப்பதிசச சொனமாலை வினாவுரையால 

வீழ்க்சபெருக சாசலுடன சாததிமிக வினபுநளுா£ 

பரவிவரு மானச நிறை சதுளி கணபனிப்ப 

விரவுமயிர்ப் புளகஙசண மிசைவிளஙகப் புறததணைவுற 

அவநெடு- திஸா?வலை யணிலான் மி யூரசனுட் 

சிரபுர அப் புரவலனா சிலராளங இனி தமாக்தா£ 

௮ங்கணமா வாருலகா ர டையாரை யருர்தமிழின் 

பொஙருமிசைப பதிகஙகள பலபோற்றிப் போசதருளிக 

சஙகையணி மரிமுடியாா பஇபலவுங 666 Sen mows 

செயஙகணவிடைக கொடியாக மிடைசசாரசுசைச மீசாவுற ஈர 

செனனியிள மஇயணிர சாரா மருவுஇிரு விடைசசுரசு.து 

மனனுதிருசக தொணடாகுழா மெதாகொளள வநதருளி 

கனனெெம்கா புரம்றைஞசி யுளபுகு௩௮ ஈறகோயி 

ஜன னைவல௩ கொ ஈடணைகஈதா£ தமபிரான நிருமுன்பு 

கணடபொயழு சேோகலக்த சாதலாற கைசலைமேற 

கொணடுதல முறவிமுஈது குலவுபெரு மகிழ்சசியுடன் 

மணடியபே ரனபுருகி மயிரமுகிழ்பப வணஙகியெழுக 

கணடாபிரான நிருமேனி வணணஙகண ட.திசயிததரா 

இரு சவிடைச ௪௭௦ பவு மிவர்வண்ண மெனனேயென 

றருஈதமிழின் றிருப்பதிகக சலாமாலை கொடுபரவித 

இருக தமனங கரை5தருகத இருககடைகசாப் புசசாச திப 

பெருகசனிவாழ் வினைபபெற்றா பேருலகின பேருனூ 

நிறைஈகாரா வேட்சையினா னின் நிறைஞ்பெ புறம்போகதங் 

குறைஃஈதருளிப பணிசெரு ர௬ுமைபாக சருளபெற்றுச 

(௪௧௨௧) 

(௧௧௨௨) 

(௧௧௨௩) 

(௧௧௨௪) 

(௧௧௨௫) 

(௧௧௨௬) 

(௧௧௨௭) 

(௧௪௨௮)



Ghd திருத்தோண்டர் புராணம். 

இறெந்ததிருச தொண்டருட ஸஜெழுர்தருளிச் செந்தருத்தி 

யறைக்தளிகள் பயிலசாரற் நிருக்கழுச்குன் நினையணைர்தா£ (௧௪௨௯) 

சென்றணையும் பொழுதின்கட் டிருச்சொண்ட ரெதிர்சொள்ளப் 

பொன் றிசழு மணிச௫விகை யிழிஈதருளி யு_ன்போர்து 

மன்றல்விரி ஈறுஞ்சோலைத திருமலையை வலஙகொண்டு 

மின்றயங்குஞ் சடையாரை விருப்பினுடன் பணிகன்றார். (௧௧௩ ௦) 

இருச்சமுக்குன் ஐத்தமாகத செங்கனசத சனிக்குன்றைப் 

பெருச்கவளா சாசலினாற் பணிஈசெழுர் து பேசாத 

கருத்தினுடன் காதல்செயுய கோயில்கழுச் குனறென்று 

இருப்பஇகம் புனைச்சருளிச் இர்தைநிறை மகிழ்வுநரூர். (௧௧௩ 5) 

திநக்கழக்குன்றம் - பண் - தறித்சி. 
இருசசிற்றம்பலம 

சோடுடையானொருகாதிற நூயகுழைசாழ 
வேடுடையான் றலைசலனாசவிரக துணணு 
நாடுடையான எளிருளேமஈடமாடுங 
சாடுடையான்காதலசெயகோரயில்கழுக்குன்றே 

கணணுசலான்சாதல்செய்கோயில்கழுச்குன்றை 
நணணியசாஞானசமபகஈசன் நமிழ்மாலை 
பண்ணியலபாறபாடியபத்துமிவைவல்லா£ 

புணணியராயலிணணவரோடும புகுவாசே 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

இன்புற்றங் கமார்தருளி மீறிலபெருர் தொண்டருடன் 

மின்பெறற வேணியினா ரருளபெற்றுப் போகதருளி 

யென்புறற மணிமாாப ரெலலையிலா வாட்சிபுறிக 

தன்புற்று மகிழ்ந்ததிரு வசசிறுபாக சத. சணைகஈதார். (௪௧௩௨) 

ஆ.திழு சல் வரைவண௩௫ யாட்சிகொண்டா ரென மொழியுக 

கோதிலதிருப் பதிசவிசை குலாவியபா டலிர்போற்றி 

மாதவதது முனிவருடன் வண௩ூமெ௫ழம் தின்புற்று ச் 

தஇீதசற்றுஞ் செய்கையினார் சன்னாளங சமர்ர் தருளி. (௪௧௩௩) 

  

தீந அச்சிறுபாக்கம் - பண் - தறித்சி, 
இருச்சிந்றம்பலம், 

பொன்றிரண்டன்ன புரிசடைபுரளப்பொருசடற்பவபளமோடழனிறம புரைய 
குன்நிரண்டன்னசோளுடையகலஙகுலாய வெண்ணூலொடுகொழும்பொடி 
யணிவா, மின் நறிரண்டன்ன நுண்ணிடையரிவைமெலலியலாளையேரர்பாக மாட 
போணி, யன் நிரண்டுருவமாயவெம்மடிகளசசறுபாச்சமசாட்சிசொண்டாசே



் திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௭ 

மைச்செ.றிகுவளை தவளைவாய்கிறையமதமலர்ப்பொய்கையிற்பு ஐ பலர் இழியப 
பச்சுறவெறியயலவெறிகமழ்காழிப்ப தயவசஇப இ வுகளியாபெருமான் 
கைச்சிறுமறியவன் கழலலாற்பேணாக்கரு சதடைஞான சம்பகதன௰மிழகொண 
டசசிறுபாகக தசடிகளையேச்துமனபுடையடியவ7ரவினை.பில24. 

திருச்சிற்றம்பலம. 

ஏறணிசத வெலகொடியா ரினிதமர்கத பதிபிறவு 

நீறணிரத திருகதசொணட பெதாசொளள கோக இறைஞ்சி 

வேறுபல ஈஇிகானக கடகதருளி விரிசடையில 

ஆறணிச்தா£ ம௫ழ்ஈததிரு வரசிலியை ௨ஈதடைந்தார் (௧௧௨௭) 

அரசிலியை யமாக தருளு மககணர சைப்பணிஃது 

பரசியெழு திருபபுறவார் பனஙகாட்ரோ முதலாயு 

விைைசெய்மலாக கொன்சையினா மேவுபதி பலகணஙூத 

இ ரைசெய்கெடுங கடலுடுதத இருததிலலை கரணைஈதா. (௧௨௫) 

எலலையினஞா னததகலைவ ரெழுதருள வெதாகொள்வா£ 

துலலையிலலா ழர்சணாமெயத திருதசொண்டா சிறப்பினொட 

மலகியெ.தா பணிஈ இிறைஞச மணிமுததின சிவிகையிழி 

தலகுபெருய காசலுட னஞசலிகொண டணைகினருா (௧௧௨௬) 

இருவெலலை யிற்பணிஈது செனறணையார் சேண்விச.ம்பை 

மருவிவிளக கொளிதழைககும வடதஇிசைவா யிலைவணஙஇி 

யருருபெரு௨ காசலுட ஸனுட்புகு5து மறைபினொலி 

பெருலெளா மணிமாடப பெரு இருவீ தியையணைகதார். (௪௧௨௭) 

நலம.ியு5 திருவீதி பணிரதெழுகது கற்றலாதங 

குலசிறைகத இருவாயில குவிசதமலாச செஙகையொடு 

தலமுறமுன ருழ்ஈதெய்தித சபனியமா ளிகைமருஙத 

வலமு. றவு சோகசயபே ரம்பலத)ை5 வண பகினா (௪௪௩4) 

வணஙுூமிக மனமகிழ்கது மாலயனு5 சொமுமபூச 

கணங்கணமிடை திருவாயில் பணிஈசெழுஈ து சணகளீப்ப 

வணஙகுசனி கணடருள வம்பலத்ேச யாடுகின்ற உ, 

குணஙககடந்த தனிசகூத்சா பெருஙகூசதுக கும்பிடுவார். (௧௧௨௧) 

தசொண்டாமனம் பிரியாச திருப்படியைச சொழு இறைஞ்ச 

மண்டுபெருங் காதலினா னோேசூமுக மலர் செழுவா 
அணடமெலா சிறைர்செழுர்ச வானக்தச் அள்ளலைச்.து 

சண்டபே ரின்பத்தின் சரைபில்லா கிலையணைர்சார் (௪௧௪௦) 

அர்கிலைமை யடைந்துஇளைச் தாங்கெய்தாக் காலத்தின் 

மன்னுதிரு வம்பலததை வவுங்கொண்டு போர்சருளிப் 
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௫௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பொன்னணிமா ஸிகைவீதிப் புறச் சணைந்து போதுசொறும் 

இன்னிசைவண் டமிழ்பாடி.ச் கும்பிட்டங் கனி.திருகதா. 

இருகதிய£ர்ச் சாதையாா சிவபாத விருசயரும 

பொருந்துஇரு வளர்புகலிப் பூசுரரு மாதவரும் 

பெருர்திருமா லயன்போற்றும் பெரும்பற்றப் புலியூரில் 

இருர்சமிழா கரரணைக்கா ரெனச்கேட்டு வக தணைகஈதார் 

௮ஙகவரைக் கண்டுசிறப் பளிததருளி யவரோகெ 

தாஙகரிய சாதலினாற் றம்பெருமான் கழல்வணயத 

ஓங்கு திருத் இல்லைவா மகணரு முடனாகத 

தேகசமழ்கொன் றஹைசசடையார் இருச்சிற்றம் பலம்பணிக்தார் 

தென்புசலி யர்சணருமச் இல்லைவா ழக சணர்முன் 

அன்புகெறி பெருககுவிதத வாணடகையா டி. போற்றிப் 

மிபான்புரிசெஞ சடைக்கூச்ச ரருள்பெற்றுப் போக்தருளி 

இன்புறுதோ ணியின மர்கதார் சமைவணங்க வெழுந்தருள. 

நற்றவர்தஐய குழாதிதோடு ஈம்பர்இரு ஈகடஞ்செயயு ம 

பொற்பதியின் றிருவெலலை பணிகதருளிப புறமபோந்து 

பெற்றமுயாத் தவரமாக்க பிறபதியம புககிறைஞ்ரிக 

ச.ந்றவாகள் பரவுஇிருக் கமுமலமே செனறடைவரா, 

பலப.திகள கடகஈதருளிப் பனனிரணடு போபடைதத 

தொலலைவளப் பூகசராய தூரசசே சோன்றுதலு 

woe sg மணிமூகதின சவிகையிழிச தெதாவண௩௫ச 

செலவமிகு பதியதன்மேற் நிருபப திக மருளசெயவா 

மனனும்சை மொழிவண்டா குழலரிவை யென்றெடுசது 

மினளுசுடர் மாளிகைவிண டாஙகுவபோல வேணுபுரம 

என்னுமிசைச சொன்மாலை யெஃததியமபி யெழு£தருளிப் 

புன்னைமணங கமழ்புறவப் புறம்பணையில வகதணைதரா 

திர வேணுபுரம் - பண் - நடடபாடை, 

தஇிருசசிதறம்பலம 

வண்டாசாகுழலரிவையொடுமபிரியாவகைபாகம் 
பெண்டான்மிகவானான் பிறைசசென்னிப்பெருமாலூ£ 
சண. எமரைமலராளாறைசவளர்கெடுமாடம் 
விணடாஙகுவபோலும்மிகுவேணுபுரமதுவே 

வேதச்தொலியானம்மிகுவேணுபுரர்தன்னைப் 
பாத, தினின் மனம்வைச்செழுபச்சனுரசைபாடல 

எத.தஇனையில்லாவிவைப ததுமமிசைவல்லார 
(ச தசதினையில்லாவெகசெ தியைப்பெறுவா சே. 

இிருச்சிற்றம்பலழ், 

(௧௧௪௧) 

(௪௪௪௨) 

(௧௧௪௩) 

(௧௧௨௪) 

(4579) 

(௧௧௪௬) 

(௧௧௪௭)



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௩௯ 

வாழிவளர் புறப்பணையின் மருுகணைர்து வரிவண்டு 

குழுமலா ஈறுகசீப தூபங்க ளுடன்றொழுது 

சாழிஈகர் சேர்மினெனச் கடை முடிந்த இருப்பதிகம் 

எழிசையி டுடன்பாடி யெயின்மூதூ ருட்புகுக்தார். (௧௧௪௮) 

ஸ்ரீகீகாமி - திநவிராகம் = பண் - நட்டராகம், 

இருசசிற்றம்பலம 

ஈம்பொருணமக்களென்றுர்ச்சியிச்சைசெய் துநீர் 
அ௮மபரமடைகநதசாலவல்லலுய்ப்பதன் முனம 
உம்பாசாதனுகசமனொளிமிகு ச,சசெஞ்சடை 
ஈம்பன மேவுகன்னகாகலஙகொள்காழிசோமனே. 

சச்கனூா சலையரிஈ்தசஙகரன் றன தரை 

அகூனோடரவசைதசவாதிவண்ணாகாழியை 
ஓக்கஞானசம்பகதனுறைச்சபாடல்வல்லவர் 
மிககவின்பமெய் இலீற்றிருர் துவாம் சன் மெய்ம்மையே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சேணயாகச இருதசோணி வீத்றிருஈத சவபெருமான் 

ராணினைக்சு வாசரலின் நலைப்பாடு சனையுன்னி 

நீணிலைசகோ புரமணைகது நேறிறைஞ்சப புகசருளி 

வாணிலவு பெருஙகோயில வலஙசொணடு முன்பணிசதார் (௧௧௪௯) 

முன்னிலற.ஞ்9ச் திருவருளின் முழுசோகசம் பெற்றேறிப் 

பொன்னிம௰ப் பாயையுடன் புணர்ச்இருகசு புராசனரைச் 

சென்னிமிசைச் குவிசசகரஈ கொடுவிழுர் து இளை த்தெழுர்து 

மன்னுபெரு வாழ்வெய்தி மனஙகளிப்ப வணங்குவரா (௧௧௫௦) 

பரவுதிருப் பதிகஙகள் பலவுமிசை யினிற்பாடி 

விரவியகண ணருவிரீ£ர வெளளசதிற் குளிகசருி 

அரவணிஈ சா ரருள்பெருகப் புறம்பெயதி யன்பருடன் 

சரபுரச.துப் பெருஈசகையாா தரஈதிருமா ஸிகைசோகதார் (கடுக) 

மாளிகைபி னுள்ளணைஈது மறையவாகமட் கருள்புரிக்து 

தாள்பணியம பெருகஇளைச்குச தகு.இயினாற் நலையஸிசெய் 

தாளுடைய கமபெருமா னடியவர்க ளுடனமாஈறு 

நீளவரும பேரின்ப மிகப்பெருக நிகமுசாள (௧௧௫௨) 

காழிரா டுடையபிரான் கழலவணஙகடு மஇழ்வெய்ச 

ஆழியினு மிகப்பெருது மாசை.டடன் நிருமுருகர் 

வாழிதிரு ரீலகககர் முசற்றொண்டா மற்றெனையோர் 

சூழுசெடுஞ் ஈற்றமுடன் ரறோணிடாரம் சொழு சணைந்தார். (௧௪௫௩)



௫௪௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வர்சவரை யெதிர்சொண்டு மனம௫ூழஈ ௫ சண்பையர்சோன் 

௮ஈதமில£ ரடியார்சக எவரோடு மினி,3மர்62 

சு5சரவா ரணஈஇனுடன் றோணியிலலீற் திருச்சாரைச 

செர்சமிழின் பர்தத்தாற் றிருப்பதிசம் பலபாடி. 

பெரும௫ழ்ச்சி யுடன்செல்லப் பெருந்தவச்தாற் பெற்றவரு 

மருவுபெருங இளையான மறைபவரு முடன்கூடிச் 

இருவளர்ஞா ன.ததலைவர் தருமணஞ்செய் தருர,சற்குப் 

பருவமிது வென்றெண்ணி யறிவிககும் பாஙகணைகதா. 

காட்டுமறை முறையொழுக்க ஞானமிபா னகருக்குவ 

சடட்டுவது மனஙகொள்வார் சோதின்மறை நெறிச்சடங்க 

காட்டவரும் வேளவிபல புரிவசற்2சார் கன்னிதனை 

லேட்டருள வேணடுமென விண்ணப்பஞ் செய்தார்கள் 

மற்றவர்ச மொழிகேட்டு மாசவத்தின் கொழுர்சனையார் 

சுற்றமுறு பெரும்பாசச தொடாச்சிவிடு நிலை உமயராயப் 

பெற்றமூயர்ச தவரருண்முன் பெற்றதின லிசையாது 

முற்றியசா யினுஙகூடா சென் றவர்முன் மொழிர்சருள 

அருமறையோ சலர்பின்னு் கைசொழுசுங சறிவிப்பார் 
இருகிலசீ அ மறைவழகக மெடுக்கீரரீ ரா சலினால் 

வருமுறையா லற தொழிலின் வைஇசமா செறியொமுகுச 

இரு மணஞ்செய் சருளாதற்குச் இருவள்ளஞ் செய்.புமென 

மறைவாழ லர்சணர்சம் வாய்மையொழுக் கம்பெருகுக 

அறைவாழச சுற்றசசார் BOSS Moll) புடன்படலும 

பிறைவாழுச் இருமுடி.பிற் பெருமபனலோ டரவணிக்த 

கறைவாழுங கணடதா£ சமைச்சொழுது மனஙகளிதசார 

இருஞான சம்பராசர் இருவள்ளஞ் செய்சசற்குச் 

சரூவாய்மை மநையவரு* சாதையரு5 சாககரிய 

பெருவாழ்வ பெற்றாராயப் பிஞ்ஞசனா ரருளென்றே 

ய நகாரின் றதின்பமுறு முூளம௫ூழ்சி யெய் துவார் 

ஏசுமில£ோர மறையவரி லேற்றகுலச் தோடி சைவரல் 

காசர்திரப் பெருமணசது ஈம்பாண்டாா ஈமபிபெறுங 

சாசலியைக காழிகா டுடையபிரசான் கைப்பிடி.க்கப் 

போதுமவர் பெருகதன்மை யெனப்பொருக்க வெண்ணினா 

திருஞான சம்பகசர் சோாபெருக மணம்புணரும 

பெருவாழ்வு இருததொண்டர் மறையவாசண் மிசப்பேண 

இருவாரும் பெருஞ்சுற்ற ம௫ழ்ிறப்ப மசட்பேசத் 

தீருவராசண் பணைஈல்லூா சார்ன்றார் தாசையார். 

(௪௪௫2) 

(௪௪௫௯) 

(௧௧௫௭) 

(௪௪௫௮) 

(௧௧௫௯) 

(௧௧௬௦) 

(௧௧௬௧) 

(௧௧௬௨)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். Gee 

மிக்க இரு சொண்டர்களும் வேதியரு முடனேகத் 

இிக்குகிகழ் இருநல்லூர்ப் பெருமணத்தைச் சென்றெய்சச் 

தசசபுகழ் ஈம்பாண்டார் ஈம்பிதா மதகேட்டுச் 

செக்கா்முடிச் சடையார்தச் திருப்பாதம் தொழுதெழுவார். 

ஒப்பரிய பேருவகை யோங்கியெழு முள்எத்தால் 

அப்புநிறை குடம்விளக்கு மறுகெல்லா மணிபெருக்கச் 

செப்பரிய லார்வமிகு பெருஞ்சுற்றச் தொடுஞ்சென்றே 

(௧௧௬௩) 

யெப்பொருளு மெய்தினே னெனச்தொழு,தய கெதிர்கொண்டார்.(௪௪௬௪) 

எ. கோண்டு மணிமாடச் இனிலெய்தி யின்பமுறு 

மதரமொழி பலமொழிர்து வான் முறையாற் சிறப்பளிப்பச் 

சதுர்முகனின மேலாய சண்பைவரு மறையவரு 

மூ.திருணர்வின் மாசவரு மணைர்ததிற மொழி௫ன்ரார். 

ஞானபோ ஸகருக்கு தற்றவத்தி னொழுககத,சால் 
ஊனயில்€ லசதும்பான் மசட்பேச வந்ததென 

௮னபே நஈசணர்பா லருளஞுடைமை யாமென்று 

வானணளவ நிறைந்தபெரு மனம௫ூழ்ச்சி யொடுமொழிவார் 

உம்முடைய பெருர்தவத்தா லுலகனைத்து மீன் நளித்த 

அம்மைதிரு முலைப்பாலிற் குழை,ச்சலா ஈமு. அுணடார்ச் 

கெம்முடைய குலக்கொழுர்சை யாமுய்யச் தருனெறோம் 

வம்மினென வுசைசெய்து மனமகஇழ்ர்து செலவிடுத்தரா. 

பேருவகை யாலிசைவு பெற்றவர்தா மீண்டணைந்து 

காருலவு மலர்சசிசாலைக கழுமலத்தை வாசெய்தஇிச 

ருடைய பிள்ளையார்ச் சவர்நோந்த படி.செப்பிப் 

பராகுலவு5 திருமணத்தின் பான்மையினைத தொடககுவார். 

தஇருமணஞ்செய கலியாணத் திருகாளுக் இகழ்கிறப்பின் 

மருவியவோ ரையுஙகணித மஙகல.நூ லவர்வகுப்பப் 

பெருகுமண காளோலை பெருஞ்றப்பி னுடன்போக்க 

யருள்புரிஈத கன்னாளி லணிமுளைப்பா லிகைவிசைசதார் 

செல்லமலி திருப்புகலிச் செழுஈிருவீ திகளெல்லா 

மலகுநிறை குடம்விளக்கு மகரசதோ ரணஙிறைததே 

யெலலையிலா வொளிழுச்து மாலைகளெங சகணுகாற்றி 

யல்குபெருச் திருவோங்க வணிசஏறகக வலககரிச்சார். 

௮ருக்தலச்சோ சக்சணர்க எயலுளளேோரா தாமுய்யப் 

பொருச்துதிரு சாளோலை பொருவிறக்சார் சொண்டணையச் 

இருஈ்துபுகழ் ஈம்பாண்டார் ஈம்பிசறப் பெதிர்சொண்டு 

வருர்தவத்தாள் மகட்கொடுப்பார் வதுவைவினை தொடங்குவார். 

(கடு) 

(௧௪௬௪) 

(௧௧௪௭) 

(௧௧௬௮) 

(௧௧௬௯) 

(௧௧௭௦) 

(௧௧௭௧)



௫௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம், 

மன்னுபெருஞ் சுற்றத்தா ரெல்லாரும் வர்தீண்டி 

நன்னிலைமைச் இருமாளுக கெழுகாளார நன்னாளிற் 

பன்மணிமங சலமூரசம் பல்வியங்க ணிறைர்தார்ப்பப் 

பொன்மணிப்பா லிகைமீது புனிதமுளை பூரித்சார். 

சேணுயரு மாடஙக டிருபபெருகு மண்டபஙக 

ணீணிலைய மாளிகைச ணிகரிலணி பெறவிளசஇச் 

காண்வருசை வினைவண்ணாவ கவினோககும் படியெழுதி 

வாணிலவு மணிச்சடைச்சண் மககலக்கோ லம்புனே௩து 

நீடுகிலைச் சோரணஙக ணீண்மறுகு சொறுகிரைசது 

மாடுயருக கொடிமாலை மணிமாலை Wm eure Ss 

சேயெரும் வேதிகைகள் செழுஞ்சாகத கொடுநீவிப் 

பீடுகெழு மணிரு த்தின் பெருமபக்சர் பலபுனைக்தா£ 

மன்றல்வினைச இருமுளைகா டொடகஇவரு காளெலலா 

முன்றிரொறம் வீதிசொற முகநெடுவா யில்கடோறு 

நின்றொஸிரு மணிவிளக்கு நிறைவாசப் பொற்குடஙச 

டுன்றுசுடாச சாமஙக 6பஙக டுசைவிததரா 

எர்கணுமெயத தரு சசொண்டா மறையவாக Carrere une 

ம௩ஙகல$ீண மணவினைசாள் சேடடுமிச ம௫ிழ்வெய்்இப் 

பொங்குதிருப் புகலிசனி னாடோறும புகுக சீண்ட 

அஙகணணைக சவாச்கெலலாம பெருஞ்௫றபபு மிசவளிகதா 

oven ar நியநகாச மறகுதொறு நகினறியம்பப் 

பொஙஇயகான மறையோரை சடலோசை மிகப்பொலியன 

சகுகறுற ருறையகிலின் ஈமைசசசெழும் புகையினுடன 

செந்கவ. £ குஇப்புகையுக் செய்வவிரை மணமபெருக, 

எணடிசையி னுள்ளோரு மிணடுவளத் சொடுகெருஙகப் 

பணடநிறை சாலைகர௫ உ பலவேறு விதமபயில 

மணடுபெரு கிதிகருவைகண மலைபபிறஙக லெனமலிய 

உணடி. வினைப் பெரு£ துழனி மியாலாச லொலிமியாஙச 

மாமறைதால விசசட௩கில வததசமுறை நெறிமரபின் 

றாமணகல லுபகரணஞ சமைப்பவாகக தொழிறுவன்றத 

சாமரை3யோ னனையபெருஈ சவமறையே தாமெடுதத 

பூமருவு பொற்கலசப் புணணிய£ர பொலிவெய ௪ 

(௧௧௭௨) 

(௧௧௭.௨) 

(௪௧௭௪) 

(௧௪௭௫) 

(௧௧௭௬) 

(௪௧௭௭) 

(௧௧௭௮) 

(௪௧௭௧) 

(௪௧௭௫) மன௱வல - சல்யாணம, (௪௧௪௭) மஙாலதூரியம - மஙாலவாததியம, 

(சா௭௮) ழனி - தசை, உணபா£ உரையாடுதல இனமையான, ஈண்டு மனி 

எனற அட்டிஐரொழிலான. படைபடை எனறேவும ஒலியை எனக, ஒவாத-குை 

யாத, (௧௪௭௯) உபசரணம ~ ஒமபபபொருளகள,



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫9௩ 

குங்குமத்தின் செழுஞ்சேற்றின் கூட்டமைப்போ நினங்குழும2ப் 

பொகங்குவிரைப் புதுச்சலவைப் புையெடுப்பொர் தொகைவிரவச் 

துஙககறுவ சர்ப்பூரச சணணமிடிப் போகெருஙக 

எங்குமலர்ப் பிணைபுனைவோ ரீட்டஙகண் மிசப்பெருக (௧௧௮௦) 

இனையபல வேறுதொழி லெம்மருங்கு நிரைததியற்று 

மனைவளரு மறுகெல்லா மணவணிசெய் மறைமூதூா£ 

நகினைவரிய பெருவளகச ணெருஙகுதலா னிதிககோமான் 

னையிறைவர் சாமேவச சமைத்ததுபோ லமைர்துளதால (௪௧௮௧) 

Ca mg 

pid ard» acres புகலியின மணமீக 
கூறு காளின்முன னாளினில வேதியர் குழாமு 

ba Canadas சொணடரு நிகரிலா தவச 
கா: சூடினா ரருட்டிருக காப்புகா ணணிவரா (௧௪௮௨) 

வேச வாய்மையின விஇயுளி af Boru Gov af aris 

இ.ச ரீருல இயன்முறை யொழுககமும பெருகச 

காசணனீடிருச  சொணடாசண மறையவா சவினார் 

மாசா மைஈதாபொற் காப்புமா ணகாவலஞ செயசாா. (௧௧௮௩) 

கர்வ லஞ்செயது புருகசபி னவமணி யணிஈத 

yeu Os Be விசானமண டபச்சினிர் பொலியப் 

பகரும் இக விகிசசமா வாசதனப் பானமை 

இகழ மூர் ரிய செமமலார தஇருமுன்பு சோஈசரா. (௧௧௮௪) 

செம்டொ னின்பரி கலர்தினிற செககெலவெண பரப்பின் 

வமப ணிஈசரீண மாலைகுழ் LOH WD வமைத்த 

அமபொன வாசநீரப் பொறகுட. மரசிலை தருப்பை 

பம்பு நீளசுடா மணிவிளம் கொளிாசரும பரபபில (௧௧௮௫) 

காத மஙசல முூழக்கொடு நற்றவ முணிவர் 

லேச €சமும் விமமிட விரைகமழ் வாசப் 

போது சாகசணி பூக துல புனை ஈசபுண ணியமயபோன் 

மிது நீஞ்சய ன.திரு௩ தவாமுனபு மெவி bay (௧௪௮௭௬) 

ஆவ மிக்கெழு மன்பினான் மலரய னனைய 7 

சரம றைதசொழித் சடககுசெய் இருது நான முனிவா 

பாவ ழிபபட வருமிரு Var solar Ub SF 

சாரபொ ழிப்பவர் இருக்கையிற் காப்புகாண சாத, (௧௧௮௭) 

கண்ட மாநதர்கள் கடி. மணங சாணவரஈ சணைவார் 

கொண்ட வல்வினை யாப்பவிழ் கொளகைய வான 

தொண்டர் சிதையும் வசனமு மலர்ஈதன ௪௫௫ 

மண்டு மாமறைக் குலமெழு$ தார் சன மகிழ்சதே, (௧௧௮௮)



Gag திருத்தோண்டர் பூராணம். 
~ 

« 

ர னணைனகலைல்ப அவ்வத் புவ 

நிரர் ச கங்குலி னிதிமழை விதிமுறை யெவர்க்கும் 

புரக்த ஞானசம் பர்சர்தாம் புன்னெறிச் சமய 

௮ சச்தை வல்லிரு எசலவர் தவறிச் சாற்பொற் 

ப.ரர்,ச பேரிரு டூர். தவர் செழுர்தனன் பகலோன். 

அஞ்ச றைச்சுரும் பறைபொழிற் சண்பையாண் டகையார் 

தீஞ்சு வத்திரு மணஞ்செயச் சவஞ்செய்கா ளென்று 

மஞ்ச னத்சொழில் புரிக்சென மாிருள் கழுவிச் 

செஞ்சு டர்ச்சதிர்ம் பேரணி யணிரச்சன இசைகள். ' 

பரம்பு தன்வயி னெஙகணு முள்ளபல் வள௨க 

ணிசம்ப முன்சொணார் தெணடிசை யலர்நெருங் கு.தலாற் 

ரங்க டர்தவர் தந்.இிருசக் கல்லியா ணத்தின் 

வசம்பி நன்பயன் காட்டுவ சொததது வையம். 

நங்கள் வாழ்வென வருக்திரு ஞான சம்ப$தர் 

மங்க லத்திரு மணவெழுச் ச.பினமுழக சென்னச் 

அங்க வெண்டிரைச் சுரிவளை யார்ப்பொடு சூழ்க்து 

பொங்கு பேரொலி முழக்குட னெழுர்சது புணரி 

௮ளக்க மேழுமொன் ராமெனும் பெருமையெல் வுலகும் 

விளக்கு மாமி விழாவுடன் விரைந்தசெல் வனபோற் 

௮ளக$ூல் வேதிய ராகுகி சொடஙூடா முன்னம் 

வளாக்கும் வேஇயில் வலஞ்சுழித் செழுக்ச.து வன்னி 

சந்த மென்மலர்த் சாசணி 8ீறுமெய் தரிததுச் 

கந்த மேவுவண் டொழுஙகெனுு கண்டிகை பூண்டு 

சிந்தை தூயவன் பர்களுடன் திருமணம் போத 

மந்த சாரியின் மணஙகொணர்ர் செழுர்சது மருத்து 

எண்டி சைததிறத தியாவரும் புகலிவஈ தெய்தி 

மண்டு மத்திரு மணவலெழுச சியினணி வாய்ப்பச் 

(4௧௮௯) 

(௧௧௯௦) 

(௧௧௯௧) 

(௧௧௯௨) 

(௧௧௬௯௩) 

(௪௬௧௬௯௪) 

கொண்ட வெண்ணிறக குரஉசசுடர்க் கொண்டல்ச ளென்ன 

வெண்டு இற்கொடி நிசைச்சது போன்றது விசும்பு 

ஏல் விரந்நலம் யாவையு மெழுச்சிழுன் காட்டுங் 

காலை செய்வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான் 

கூல மாகிய சோணி2மன் மு,சல்வரை வண௩ூ 

ல மார்திரு வருளினன் மணச்தின்மேற் செல்வார். 

சாழி மாககர் வேதியர் குழாச்சொடும் கலர். 

சூழு மன்பர்ச ளேனையோர் துடை முன் செல்ல 

வாழி மாமறை முழங்கெ வளம்பஇ வணங்இ 

நீழல் வெண்௭ுடர் நிதஇிலச் 9விகைமேற் கொண்டார்.   
(௪௧௬௨) புணரி - சமுததிரம, (௧௪௯௪) மருதது - காறறு, 

(௧௧௯௬௫) 

(௪௪௬௬) 

_... (௧௧௧௭௪)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். SIG 

யான வாகன மேறுவார் யாருமேற் சொள்ளக் 

கான மாயே தொமங்சல்பிச் சங்குடை சவரி 

மேனெ ர௬க௩ூட விசும்பினு கில,ச்.கினு மெழுக 

வான துந்துபி முழக்குடன் மங்கல வியஙகள. (௧௧௯௮) 

ேவேறு, 

சங்கொடு தாசை சின்னச் சனிப்பெறநங் காளர் தாளம் 
வ௩கய மேனை மற்ற மலர்துளைச் கருவி யெல்லாம 

பொங$ூயெ வொலியி னோபடப் பூசுரர் வேச காதம் 

எஙசணு மெழுக்து மல்கத் திருமண மெழுந்த தன்றே. (௧௧௯௯) 

கோசையர் சகுழல்சூழ் வண்டின் குழாச்சொலி யொருபாச் சோல 

வேதியா வேச வாய்மை மிகுமொலி யொருபான் மிகச 

எ.தமில் விபஞ்டி வீணை யாழொலி யொருபா லேத்து 

நாதமங சலஙகள் £த ஈயப்பொலி யொருபா லாக (௪௨௦௦) 

விண்ணினை விழுங்க மிக்க வெண்டுகற் பசாகை வெள்ளங் 

சண்வெறி படைப்ப மிச்ச கதாவிரி சவரிக் கான 

மண்ணிய மணிப்பூ ணீடு மரிசன மலிர்ச பொற்பின் 

எண்ணிலா வண்ணச் தூரன் பொதிப்பசப் பெஙகு கண்ண, (௪௨௦௧) 

கையொடு மான்றோ ராங்குங் இடையுமா சானுஞ் செல்வார் 

புகைவிடும் வேள்விச செந்தீ யில்லுடன் கொண்டு போவார் 

தசைவிலா விருப்பின் மிகச பஇகஙகள விளமபிச் சார்வார் 

வசையறு பசையுஞ் செற்ற மாதவ ரியல்பின் மல்௪. (௧௨௦௨) 

அறுவகை விளஙகுஞ் சைவக் சளவிலா விரசஞ் சாரு 

நெறிவழி நின்ற வேட நீடிய சவகதி னுளளோர 

மறவறு மனச. வன்பின் வழியினால் ௨௨த Curse 

குறிநிலை பெற்ற தொண்டர் குழாககுழா மாடி யேசு. (௧௨௦௩.) 

விஞ்சைய ரியககர் சித்தர் கின்னரர் மிடைச்ச தேவர் 

அஞ்சன நாட்ட வீட்டத் சரம்பைய ர௬டனா யுள்ளோர் 

தஞ்சுடர் விமான மேறிச சமைகசவலா சரவி ஷேேடு 

மஞசுறை விசும்பின் மீ.து மணவணி காணச் சென்றார். (௧௨௦௪) 

மற்றிவர் மிடைஈது செல்லு மஙகல வனப்பின் காட்சி 
மூற்றவித சலத்தினுளளோர் மொய்ச்துடன் படரும் போதில் 

அற்புச நிசழ்சசி யெய்த வணைதலான் மணமஓமற் செல்லும் 

பொற்பமை மணத்தின் சாயை போன்றுமுன் பொலியச் செல்ல (௪௨௦௫) 

(௧௧௯௮) மகசலவியககள் - மஙகலவாததியக்கள, (௧௨௭௧) fear - மஞ் 

௪ள், ,தூனெபொதிபபு - படடாடைகளின பொதி. (௧௨௭௨) டையும வேதம தும 

மாணவாசளும, 

69



௫௪௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தலலர சாள வுய்க்கு5 சனிசகுடை நிழற்றச் சாரும் 

பவமறுத தாள வல்லார் பாதமுள் ளத்.துக் கொண்டு 

புவனங்கள் வாழ வந்த பூக்தராய் வேக்தர் போர். ஐ 

சவனமர்க் துறைய நல்லூர்த் திருப்பெரு மணதசைச் சேர்க்தாா. 

பெருமணக கோயி லுள்ளார் மகசலம் பெருகு மாற்றால் 

வருமணத் இறத்தின் முன்னர் வழியெதிர் கொள்ளச சென்று 

திருமணம் புணர வெயதுஞ் சரெபுரச செம்ம லார்சாம் 

இருண்மணா இலஙகு சணடச் இறைவர்தக கோயில் புக்கார் 

நாசரைப் பணிஈத போற்றி ஈற்பொருட் பதிகம் பாடிக 

காதன்மெய் யருண்முன் பெற்று கவுணியா சலைவர் போகு 

வேதியர் வதுவைக கோலம் புனைந்திட வேண்டு மென்னப் 

பூசகா யகாதக கோயிற் புறகதொரு மடத்ிற் புக்கார் 

பொற்குட நிறைஈத வாசப் புனிதமஞ் சனநீ ராட்டி 

விறபொலி வெண்பட் டாடை மேசக விளஙகஈ சாத்தி 

நறறிரு வுத்த ரீய நறுநதுகில் சாதி கானப் 

பற்பல கலவைச சாகதம பானமையி னணிசத பின்னா 

இருவடி மலாமேற பூசுச செழுத்சகைச சோதி யெனன (/, 

மருவிய தாளக கோவை மணிசசரி யணையச சாத்தி 

விரிசுடர்ப பரட்டின் மீது விளஙகபொற சரட்டிற் கோத்த 

பெருகொளி முததின ர௬மம பிநககிய தொஙகல சாததி 

தண்சுடர்ப் பரிய முசதுத சய்னிய நாணிற் கோத்த 0 

கணகவர் கோலைப பதக கஇரககடி ரி ரசதை 

வெணசுடாத சரள மாலை SATs Garis dear J 

aso ia aon) of D weruQuael) aerar on.) 

ஒளிக இர்ச் தரளக கோவையுசரபஈக தனதன மிது 

சிளிரொளி தளும2பு மூ.இன சனனவீ ரசசைஈ சரத்திக 

குளிரகில வெறிககு முசதின பூணதூற கோவை சாத்தி 

cane Dt (PES 5 ஈதசட ராரஞ சாததி 

வாள்விடு வயிரக் .. மணிவிர லாழி சாகத் 

தாளுறு தடககை மூன நணடையுமூ சரிய காணு 

நீளொளி முழஙகைப் பொட்டி சகிரைைடா வடமுஞ சாசஇக் 

தோள்வளைத தரளப பைமபூண் சு௦சரச் தோணமமற் சாததி 

இருககழுக் சார: செயவச கணடிசை மாலை சேரப் 

பருசசீமுச மொழு? கோசச படசொளி ape, er FB 
ஆஅ வயப்பட்ட _ ர 

(௩௨௭௯) நானம் - கல்மு iA, 

(42.0%) 

(௧௨௦௭) 

(௪௨௭௮) 

(௪௨௦௯) 

(௧௨௧௦) 

(௧௨௧௧) 

(௧௨௧௨) 

(௪௨௧௩)



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௪௭ 

பெருகிய வனப்பின் செவ்வி பிறககய திருவார் காதில் 
வருககவெண் டரளச கொத்தின் வடிச்குழை விளககச சாத்தி, (௧௨௧௪) 

ரீறளொளி தழைச்.துப் பொகஇ நிறைதிரு நெற்றி மீது 
மேற்பட விரி;த சோதி வெண்சட செழுகத சென்னப் 

பாறபடு முச௫ன பாரப பனிசசுடாத் இரணை சாததி 

யேற்பவைத தணிந்த முகதி னெழிலவளர் மகுடஞ் சேர்த்தா (௧௨௧௫) 

இலவகை ஈம்மை யாளு மேர்வளா தெய்வச கோலங 

கைவினை மறை2யரா செயயச் சடிகொளசெஙய சமலத தாதின் 

செலவிரீ டாம மாபர் தஇி.ந;வடை யாள மாலை 

யெல்வுல கோரு மேதசத தொழுதுசா மெடுததுப் பூண்டார் (௧௨௧௬) 

அழடூிகை கணியாம் வெண்ணீ றஞ்செழுச் தோதிச் சாததிப் 

பழய வனபர் சூழப் படசொளி மறு லெய்தி 

மழவிடை மேலோ சமமை மனஙகொள வணங்கி வநது 

முழிவொலி யெடுபப மூதின் சவிகைமேற் கொணட போது (௧௨௧௭) 

Gl (lps FOr FHS BTS மியமமின வியஙக ளெககும் 

பொழிகர்சன விசுமபில விணமீணா கழபகப் பு.துப்பூ மாரி 

சொழுகசகை முனிவர் சொண்டா சருஇஅயின் வாழ் சதூப் பொஙகி 

வழிுசன இசைகண மீது மலாகதன வுலக மெலலாம (௪௨௧௮) 

படாபெருஃ தொகஙகல் பிசசம் பைஙக தரப் பீலிப் பகதா 

அடாபுனை செமயபொற பாணடி லணிதறெ சதுசச மலசக 

கடலினமீ செ.ழுஈது நிறதக கஇரகிறை மசயம போல 

வடநிரை யணிசத மூதகதின மணிககுடை நிழற்ற வகதரா. (௧௨௧௯) 

ரணி செருவி மூடு இருமணஞ் செலல முத்தின் 

௮ரணி காளஞு னன மிலஙகொளிக தாசை யெலலாம் 

பேசொலி பெரச முூனனே பிடிததன மறைக சோடு 

சாரணி யுயய நான சமபஈசா வாதா ரென்று (௧௨௨0) 

மணணினுக இரிககண மர வந்தவா இருநா மககள் 

எணணில பலவ மேததிச சன்னஙக ளெழுகச போதவ 

வணணலா வதுவை செயய வலஙகறித தணையப் பெற்ற 

புணணிய மறையோர் மாட மககலம் பொழிகர் து பொஙக (௧௨௨௧) 

முறறுமெய்ஞ் ஞானம் பெற்ற மூர்த்தியார் செஙசை பற்ற 

ஈறபெருக தவ ஈஇ னீரமை நலம்படைத தெழுகஈ்த செயலக 

கற்பகப் பூஙகொம் பன்னார் தம்மையுங காப்புச் சோததுப் 

பொற்புறு சடங்கு முன்னர்ப் புரிவுடன் செய்த வேலை (௪௨௨௨) 

(௧௨௧௭௬) திரு ௮டையாளமாலை - உருததிராகககணடி மால், (௧௨௧௯) பிசசம- 

வெண்குடை, பாணடுல் - தகட்டால தய.



௫௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

செம்பொன்செய் வாச் சூட்டுச் இருமணிப் புனைபூண் செல்வப் 
பைமயபொனின் மாலை வேய? பவஎமென் கொடியொப் பாசை 

ஈமபனற னருளே வாழ்த்தி ஈலலெழில் விளஙகச் சூட்டி. 

அமபொன்செய் தீப மென்ன வழசலங் கரி வைச்தார், (௪௨௨௩) 

மாமறை மைந்த ரெல்லா மணச்தெதிர் சென்று மன்னுச் 

தூமலர்ச் செம்பொற் சண்ணக் தொகுஈவ மணியும் வீச,ச 

தாமசை மலரோன் போல்வா ரரசிலை தருப்பை தோய்கஈதி 

சாமாபொற் ௧௫% ஈன்னீ ரிருகதுடன் கலந்து வீச (௪௨௨௪) 

விண்ணவர் மலரின் மாரி விசுமபொளி தழைப்ப வீச 

மண்ணக கிறைகத கந்த மதமா ராகமும் வீசச் 

கண்ணொளி விளச்க மிச்கார் சாமர்சோ ரணங்க சூடு 

புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம்பந்தர் முன்பு சாரர்தார் (௪௨௨௫) 

பொன்னணி சங்கன் வெள்ளம் பொலிவுடன் முழங்க யார்ப்ப 
மன்னிய தரளப் பததி வளாமணிச சிவிகை சின்றும் 

பன்மலர் ஈறும்பொற் சுண்ணம் பரகதபா வாடை மீது 

முன்னிழிக் சருளி வச்சார் கூரஒல குய்ய வக்தா. (௪௨௨௬) 

மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை மககல மகளி ரெல்லா 

நிறைத சப் பொற்கு டஙக ணிரைமணி விளச்குத தூப 

ஈறைககுல மலாருழ் மாலை நறஞ்சுடர் மூளைப்பொற் பாண்டில் 

உறைப்பொலி கலவை யேசதி யடனெி ரேற்று கின்றார். (௪௨௨௭) 

Boe per னிட்ட செம்பொ னணிமணிப் பீடர் தன்னில் 

ஓங்கிய ஞான வெளள முண்ணிறைக தெழுவ தென்னத 

தாகதிய முத்தின் டைம்பூண டணணிலா வெறிப்ப வேறிப் 

பாஙகோளி பசப்பி நின்றா பரசம யஙகள் Sys san (௪௨௨௮) 

எ இர்வ॥ மீயறற சாய லிளமயி லனைய மாதர் 

மதுரமங சலமுன னான வாழ்ததொலி யெடுப்ப வந்த 

க.திர்மணிக ௧ரச வாசக கமழ்புன லொழிகெ காதல 

விதிமுறை வலங்கொண டெய்தி மேவல் வினைகள செய்தார். (௧௨௨௯) 

மஙசலம் பொலிய வேந்தி மாதரார் முன்பு செல்லச் 

கஙசையின் கொழுர் து செம்பொ னிமவசை கலந்த சென்ன 

௮ஙகவர் செம்பொன் மாடச் சாதிபூ மி.பினுட் புக்கார் 

எஙகளை வாழ முன்னா ளேடுவை கையினு ளிட்டார் (௪௨௩௦) 

அனெறுர் தூபம் விம்மி யணிகிளர் மணியால் வேய்ந்த 

gi vy ten விதான Ppp நூமலர்த் தவிசின் Sg 
  

  

(௧௨௨௯) வாசிசெசூடடு - செறரியிலணிபு மாலை, (௧௨௩௦) கொழு - | Sara dé 

தாரை,



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௪௯ 

நஇிலணி மூத்த மாலை ககைமுக மடவார் வாழ்த்த 

இகலில்சோ மறையோர் சூழ வினிதினங் இருக்த வேலை. (௪௨௩௪) 

இருமகட் கொடுச்சப் பெற்ற செழுமறை முனிவர் தாமும் 
அருமையான் முன்செய் மெய்ம்மை யறுந்தவ மனைவி யாரும் 
பெருமகிழ்ச் சியினாற் பாதம் விளச்குவா£ பிள்ளை யார்முன் 

உரிமையால் வெண்பாற் நாரீ ௬டனெடுச் தேந்தி வந்தார் (௪௨௩௨) 

வந் தமுன் னெய்தச் தாமுன் செய்தமா தவத்து னன்மை 

ஈச்துஈம் பாண்டார் நம்பி ஞானபோ னகர்பொற் பாதங் 

கநதவார் குழலி னார்பொற் கரகநீ பெடுத்து வார்ப்பப் 
புந்தியா னினைதி யானம் புரிசடை யானென் அுன்னி. (௧௨௩௩) 

விருப்பினால் விளக்கி மிச்ச புனிதறீர் தலைமேற் கொண்டு 

பொருப்புறு மாடத் துள்ளும் புறத்துள்ளுர் செளிக்த பின்னர் 

உருப்பொலி யுதாச் தள்ளும் பூரித தா ருவகை பொகடு 

யருப்புறு இளைஞர் மேலுஈ செளிதசள ார்வச் தோடும். (௪௨௩௪) 

பெருகொளி ஞான முண்ட பிள்ளையார் மலர்ச்கை தன்னின் 

மருவுமங கலநீர் வாசக் கசகமுன் னேந்தி வார்ப்பார் 

தருமுறைச் கோத்தி ரததின் றங்குலஞ் செப்பி யென்றன் 

௮ருகிதிப் பாவை யாரைப் பிள்ளையாரச் களித்தே னென்றார். (௧௨௩௫) 

ஈற்றவச் சன்னி யார்கை ஞானசம் பரதர் செகசை 

பற்ழு,சற் குரிய பண்பிற் பழுகினற் பொழுது சணணப் 

பெற்றவ Goa றஈதார் பெருமணப் பிணைய னாரைச் 

சுற்தமுன் சூழ்க்து போற்றக கொணடுமுன் நுன்னி னார்கள். (௧௨௩௪) 

ஏகமாஞ் சிவமெய்ஞ் ஞான மிசைசஈ்தவர் வலபபா லெய்த 

நாகமார் பணப்பே ரல்கு னற்றவக் கொழுந்தன் னாசை 

மாகமார் சோதி மல்க மன்னிவீற் றிரு5த வெள்ளை 

மேகமோ டி.சையு மின்னுச் சொடியென விளக வைத்தார். (௧௨௩௭) 

புனிசமெய்க கோல நீடு புசலியார் வேர்சர் தம்மைச் 

குனிசலைப் பருவ மென்பூய கொம்பனா ருடனே கூட 

ஈனிமிசச் கண்ட போதி னல்லமங் கலங்கள் கூறி 

மனிதருர் சேவ ரானார் கண்ணிமை யாது வாழ்தி, (௧௨௩௮) 

பததியிற் குபிற்றும் பைம்பொழற் பவளக்காற பந்தர் காப்பண் 

சித்திர விசானர் இன்€ழ்ச் செழுக்திரு நீல ஈக்கர் 

முத்தமிழ் விரகா முனபு முதன்மறை முறையி னோடு 

மெய்த்தமம் பெருமான் பாத மேவுமுள்: எத்தாற் செய்ய. (௪௨௩௧) 
  வ வவட ae a ee eee ee tne rm 

(௧௨௧௪), உர - மழகு, (௪௨௧௭) மாகமாா - விண்னுலகம, (௧௨௩௯) நாபபண- 

ஈடுளே, விசானம - மேற்கட்டி,



௫௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மறையொலி பொஙட யோங்ச மங்கல வாழ்தது மல்க 

நிஜஹைவளைச செங்கை பற்றி கேரிழை யவாமு னகதப் 

பொறையணி முஈநூன மாபா புகரிலவெண அபாரிகை யட்டி 

Januar யேச.தம் வேலை யெரிவல௨ கொள்ள வேண்டி. 

அருப்புமென் முலையி ஞாச மணிமலர்க சைப்பி டி௪,௪ங 

கொருப்படு முடைய பிள்ளை யா£திரு வுளளஈ தனனில 

விருப்பறு மஙக யாவார் விடையுயாக தவரே யெனறு 

இருபபெரு மணததை மேவுஞு சிகதையிற் றெளிஈது செலவா 

மர்திர முறையா லுய்தச வெரிவல மாக மாதா 

தஈஇருக கையைப பற்று தாமரைச செஙகை யாளர் 

இரதவில் லொழுககம வரது குழகசமித யிவறடன னோடும 

அஈதமில சிவனராள சோவ னெனனுமா தரவு பொங்க 

மலாபெரு௩ இளைய? சொண்டர் கூட்டமு மலசெ சூம் 

அலூன்மெயஞ் ஞானச செலலை யடைவுறுவ குறிபபா லஙகண 

உல௫ினெம் மருங்கு நீகச வுடனணைகஈ சருள வேண்டிக் 

ருலமணம புரிவிச தாராதங கோயிலை கோகி வதர 

வெனமர்க சருஞஞ் செல்லச திருப்பெரு மணத௫ எெய்தஇித 

சவநெறி வளாச்ச வக்கா தலைபபடுஞ சராபு கோககிப் 

பலம வெனனை முனனா ளாணடல்ப பணபு கூட 

4 வரப் பாகு கூட்டு மென் இல லஓணாவு BU 

சாரனமெயப் பதிக நலப் பெருமண மெடுததுக கண2டா 

உறு பிறவிப் பாசக சாஈஈலரொம பொருளாக கொண்டு 

டாசமீன லா மே௮ம பெருமண நமப னேயுன 

பட தீமெயர ரீழல சேரும Lim aus Q scr பாட 
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நஃலார்ப்பெருமனம்- பண் - ுந்தாளிக்குறி சி. 

இருசசிநறமபலம 

களாப்பெருமணமலேண்டாகழுமலம் 

பலழாரபபெருமணமபாட்டுமெயயாயக.இல 

சொலலாப்பெருமணஞ்குடலமரதொணடர் 
நலமாப்பெருமண2மயஈமபானே 

ஈற மபொழிற்காழியுள வானசமபகசன 
பெறு மபசகலவூாப்பெருமணச தானை 
ய மபொருளாற்சொன்னவொணடமிழ்வல்லார்ச் 

கற ம்பழ் பாவமவலமிலாசே, 

இருசசிறறமபலம் 

  

(௧௨௪௦) 

(௧௨௮௫௧) 

(௪௨௪௨) 

(௧௨௪௨) 

(௪௨௪௪) 

(ச ௨௪௫)



திருஞானசம்டந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫டக 

தேவர்கள் சேவர் தாமு திருவருள் புரிக த நீயும் 

பூலையன் ஞூ மிஙகுன் புணணிய மணத்தின வந்தார் 

யாவரு மென்பாற சோதியிதனுள்வ 5 செயது மென்று 

மூவுல கொளியால் விமம முழுசசுடர்ச தாணு வாக (௧௨7௬) 

கோயிலுட் படமே லோஙகுக சொள்கையாற் பெருகுஞ் சோதி 

ana ager ge aml மனனுச£ரப் புகலி மனனா 

பாயின வொளியா னீடு பரஞ்சுடர்ச சொழுது போற்றி 

மாயிரு ஞால முயய வழியினை யருளிச செய்வா£ (௧௨௪௭) 

ஞானமெய்ச கெறிசான யாக்கும ஈமாசிலா யசசொ லாமென 

oaks ஈமசசி வாயதக இருப்பதி கச யஙசண 

வலானமு நிலனுங கேட்க வருளசெயதிம மணததில் வாதோர் 

ஈனமாம் பிறவி தீர யாவரும புகு வென்ன, (௧௨2௮) 

  

நமர்சிவாயப்பதிகம் - பாண் - கவுசிகம் 

இருச்சிறறமபலம, 

காதலாககக௫ஈ துகண்ணீாமல்சி, யோதுவாதகமைஈன்னெறிக்குபப்பது 
வேசுசான கினுமெய்பபொருளாவத, காசனாமாமசசவாயவே 

நக இராமகமாசிவாயவெனுர௫ு, சசகசையாந்றமிழ்ஞானசமபஈசன்சொல 
சி.தையாலமகிழக2சசசவலலாசெலலாம, பசதபாசமறுக்கவலலராகமிள 

DREAD MoU. 

  

வருமுறைப் பிறல் வெளளம லரமபுகா ணாத முத 

ய்ருவெனு£ துயரக கூட்டி லுணாவினறி மயங்கு வாரக 

டிருமணச துடனசே விக முனசெலுஞ சிறபபி னா2ல 

மருவிய பிறவி நீஙக மனனுசோ தியினுட புககா£ (௪௮௨) 

Can 

சாபெருகு நீலகசகா இர்ுமுருகர் முகற ரணடா 

ஏாசெழுவு சிவபாச விருஈயாகம பாணடராசீ£ 

ஆாஇதிருமெய்ப் பெருமபாணா மற்றெனை2யா ரண துளோர 

பாரநிலவு இளை சுழப் பன்னிகளோ டென்புககா£ (௧௨௫) 

அணிமுசதின் சிவிகைமுச௪ வணிநாஙகிச் சென்மோகள் 

மணிமுசத மாலைபுனை மடலார்மங கலமபெருதம 

பணிழமுத்று மெடுசசாகள் பரிசனஙகள் வினைப்பாசஈ 

அணிவிசச வுணர்வினராய் 5; தொழுதுடனபுக கொடுகடினா (௪௨௫) 

ஆறுவகைச் சமய ததி லருக்தவரு மடியவருங் 

கூறுமறை முனிவர்களுங குமபிடவர் சணைசஈசாரும்



டூ௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறுதிரு வருளினால் வீடுபெற வர்தாரும் 

ஈறில்பெருஞ் சோதியினு ளெல்லாரும் புச்ச,தற்பின். (௪௨௫௨) 

கா.சலியை கைப்பற்றிச் கொண்டுவலங் சொண்டருளிசக் 

தீசகற்ற வந்தருள் திருஞான சம்பர்தர் 

நாசனெழில் வளர்சோதி ஈண்ணியச ஸுட்புகுவார் 

போதஙிலை முடிக்தலவழிப் புக்கொன்றி யுடனாஞார், (௪௨௫௩) 

பிள்ளையா ரெழுந்தருளிப் புக்ச சற்பின் பெருககூத்தர் 

சொள்ளநீ டியசோதிக் குறிநிலையல் வழிகரப்ப 
வள்ளலார் சம்பழைய மணக்கோயி ரோன்றுதலுந் 

செள்ளுரீ ௬லக.த ஐப் பேறில்லார் செருமக்தார். (௪௨௫௪) 

சண்ணுசலார் திருமேனி யுடன்்கூடச் சவுணியனார் 

நண்ணியது தாசச்தே கண்டுஈணு கப்பெரு 

விண்ணவரு முனிவர்களும் விரிஞ்சனே மு.தலானார் 
எண்ணிலவ சேசறவு தீரவெடுத் சே.ச .இனார். (௧௨௫௫) 

அருக்தமிழா சசர்சரிசை யடியேனுக் சவர்பாதகச் 

தரும்பரிசா வரிந்தபடி. துதிசெய்தேன் ரூரணி2மற் 

பெருங்கொடையுர் திண்ணனவும் பேருணர்வுர் திரு ச்தொண்டால் 

வருர்சசைமைக் கலிக்காம னார்செய்கை வழுச் துவேன், (௧௨௫௭௬) 

திநதானசம்பந்தழர்த்தி சுவாமிகள் புராண ழநீறிற்று, 

ஆ. திருவிருச்சம் - ௩௧௫௯. 

கட்டட வய 

காவிரிஈதிபாயுஞ் சோழகாட்டிலே, கற்பார்த வெள்ளங்களினும் அழி 
யாததும், பன்னிரணடு இருசாமஙகளை யுடைய தஐுமாகிய சசாழிப்ப திமிலே, 
வேதியர் குலத்தி2ல, கெளணியா கோச்திரத்தில, கெபாதவிருசயர் என் 
டவர் ஒருவரிருஈதார். அவர் மனைவியார் கற்பிற்சிறகச பசவதியார் என்ப 
வர். அவ்விருவர்களும் ௮ரனடியன்றி மற்றைய அமரர்களைக் கனவிலுங் 
கரு தாதவர்களாய், விபூதியையே அறுட்பெருஞ் செலவமெனச்கொண்டு 
இல்லறச்ை நடாத்தி வரதார்கள் 

௮க்சாலையில் பொய்ச்சமயங்களாகய பெஎத்சசமயமும், சமணசமயமும் 

பெருக, மெப்ச்சமயமாசஏய சைவசமயமும், விபூ திருச்திராகூ சாசன விளக் 
சமும் அருகிக்குன்றின, அ௮தைக்கணட சிவபாத விருதயர் பெரிதும் அக் 
522, இலலறச்திலிரு த சொண்டே பரசமயத்சை நிராகரிச.ஐ, சைவசம 

யதசை நி£லைகிறுத்தவலல ஒரு சற்புச்சரனைப்பெற விரும்பிச் சிவபிரானை 
கோச்சி ௮ரியசவஞ் செய்சார். செய்யவே, தோணியப்பருடைய இருவருளி 
னாலே உயிர்கள் எல்லாம் உய்யப் பகவ.இியார் மணிவயிற்றில கற்போற்பத்தி 
யாகிய பெரும் 2பறு உண்டாயிற்று. €வகாருண்ணியத்திற் றஈச சிவபாத 
  

  

(௪௨௫௪) தெருமக்தா£ - மயககமடைச்தா£, (௧௨௫௫) ஏசறவு - ம எததுயா.

















௫௬௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தைப் பாடியருள, அக்குளிர் சுரம் ௮க்ககரில் மாச்திரமன்றி ௮5) முழு 
மையும் இல்லாமையாயிற்று. இதருஞானசம்பச்,சர் சின்னாள் ௮ப்ப இி.பிலிரு£.து 
பின்பு திருப்பாண்டிச் கொடுமுடி, இருவெஞ்சமாக்கூடல், இருச்சருவூ 
என்னுர் திருத்சலங்களைச் தறிசிச்சச் கொங்குரசாட்டை விடத்து மாணிக்க 
வெற்பு மூசலிய தலங்களைத் தொழு, காவேரியின் தென்கரையிலுள்ள 
சிவஸ் தலஙகளைத் தரிக்க விரும்பி, திருப்பராய்த்துறை, தருக்கற்குடிமா 
மலை, இருமூக்€ச்சரம், இருச்ரொப்பள்ளி, இருவானைச்சா, இருத் சவத 
அறை, திருப்பாற்றுறை, தருவெறுமபியூர், திருநெடுங்களம், மமேலைச இருக 
காட்டுப்பள்ளி, திருவாலம்பொழில், தஇருப்பூ; அருத்தி, இருக்கண்டிய, 
இருச்சோற்றுத் தறை, திருவேதிகுடி, திருவெணணி, தஇிருசசக்கரப்பள்ளி, 
இருப்புள்ளமங்கை (இிருவாலர்துறை,) இருச்சேலூா, இருப்பாலை ச துறை, 
இருஈல்லூர், இருச்கருகாவூர், இருவவளிவணல்லூர், இருப்பரு இன்னிய 
மம், இருப்பூவனூர், தஇிருவாவூர் என்னுந் தலஙகளுக்குச் சென்று, சுவாமி 
சீரிசனஞ் செய்து, இருபபதிகம் பாடி, மீண்டும் இருலலூரை,த தரிசிச த, 
இருவலஞ்சுழியை யடைந்து, சந்திரசேகரரைச சொழுது பதிசம பாடி, 
௮௩சே யெழுந்தருளி யிருகசார். 

௮ர்காளில் வேனிற்காலம் வர்,சது. அவ் 2வனிற்காலத்திலே இருஞான 

சம்பந்த மூர்த்திகள் இருவலஞ்சுழியை வித்த, இருப்பழையாறையை த 
தரிசிப்பதற்கு ௮டி.யவர்சளோடு ஈ௩டக்கருளி, திருவாறைமேற்றளியையும், 
இருச்சதஇிமுற்றகதையும் தொழுது பதிகம்பாடி, தஇருப்பட்டாசாசசை 
வணக௫கப் புறப்பட்டா ௮.துசாலை வெய்யில்வெப்பச்தைத சணிப்பதற்குச் 
தமிழ்விரசர் இருமுடிமிது சிவபூசம் மு.த்துப்பாதசை எடு௪2, : பட்மீசர் 
எம்மை விடுச்சருள புரிஈதார்' எனறியம்பிற்று அவ்வுரையும் முூச்துப்பச 
சீரும் வானத்தில தோன்ற; தஇருஞானப் பிள்ளையார் புளகாககிதங 
கொண்டு திருவருளை வியந்து பூமியில விழுந்து வணங்கனொர் அவருடைய 
பரிசனஙகள் ௮பபநதரின் காம்பைத் தாஙகினாகள். கருணைககடலாகிய 

சாழிப்பெருமான் திருப்பட்டீசசரசசை யடைநது, கடவுளா பெருமானைச் 
சரித .துப்பதிகம பாடியருளினா பிறகு பிளளையா அப்பதியை விடுத 
துப் புறப்பட்டு இருவாறைவடதளி, திருவிரும்பூளை, இருவரசைப்பெரும 
பூழி, இருசசேறை, தஇிருமாஜாமயானம, இருக்குடவாயில், இருநறையூர், 
சென் திருப்புசதூர், திருசூெபுரம், தருககுடமூககு, திருக்குடகதைக £ழ்க 
கோட்டம், இருககுடஈசைசக்காசோணம, தஇிருகாகேசசாம், இிருவிடைமரு 
தூர், இருக்குரஙகாடுதுறை என்னும் திருப்பதிகளை வணஙதிககொணடு 
இருவாவடுதுறையைச சேர்கசார் 

அ௮.தீ.இருப்பதியில அளுடையபிள்ளையார் செவெசரிசனஞ் செட்துகொண் 
டிருககுநாளில, அவருடைய தர்சையாராகய சிலவபாதவிருகயா பிள்ளை 

யாரை நோக்ட : யாகஞ்செய்யுஙககாலஞ் சமீபித்தது; அசற்குப் பொருள் 
வேண்டும்' என்றார் அதுகேட்டு எல்லாம்வல்ல திருவருளைப் பெற்றவராக 
இருஞானசம்பகச சுவாமிகள் இருககோயிலுட் செனறு சஙகரனைத் 
சொழுஅ : இடரினும் சளரினும்' என்னுக் இருப்பதிசக்தைப் பாடினதும், 
சிவபிரான் திருவருளால் ஒருபூதம் விரைந்து ௧௫, பலிபீடச்தின் உச்சியில் 
ஆயிரம்பொன் பொருக்திய ஒருகிழியை nasa பிள்ளையார் இருமுன்னே 
நின்று : இது பொற்கிழி; இது உமக்குச் சவபிரானால் அருளிச் செய்யப் 
பட்டது' என்று சொல்லிற்று உடனே உச்தமோத்தமராகிய சாயனார்பெரு 
மான் ௨ம்பாபிரான் திருவருளை நினைந்து, பூமியில் ௮ல்கமுற விழுந்து







திருஞானசமடந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௬௩ 

வித்தா; அலாது வஞ்சசெயலைக் கண்ட யான் சாய் தர்தையர்களுக்கு ச் 
தெரியாமல் இவ2சாடு வெளிசசட்டேன ;) இவரும் பாம்பின் வாய்ப்பட்டு 
இறக்சா£ ; யான கடலநடுமீவ கலவ கவிழ் தசார்போல நின்றேன் ; என்சுற் 
22 போல எழுகதருளிவஈது அருள்செய்த! என்று சொன்னாள். திருஞான 
சமபகசமாததி அவள் துயரொழிப்பத தஇருமருகற் பெருமானைச சர்இத்த 
'சடையாயெனுமால' எனனும் அ௮ருட்பதிக தசை யருளிசசெய்தார். உடனே 
வணிசன ௨யிபெற்றெழுகது, எலலாமவலல பிளளையாரை வணஙகஇி நின 
ரான ௮சைககணட அ௮னபாகள் ஆரவாரிச்தார்கள்) ௮மசாகள் ௮லர்மாரி 
சொரி? சாகள ; சன்னிசையானவள எலலையிலலர ஆனர் சமெயதி ஆளு 

டையபிளளையாரை அன்போடு தொழுதாள ஞானசம்பர்தப்பெருமான 
அ௮வவிருவசையும மணமபுணரும்படி செய்து, அவாகளுச்கு விடைகொடு 
தீது அலவவிடததில் எழுஈதருளியிருஈசார் ௮துகாலை ௮னபர் பெருமானாகிய 
Hos srr நாயனா மறுபடியும் சமபரதரகாதாபாலணைந்து அவசைத 
தீமபதிககு எழுஈதரூளுமபடி பிரா£ச்திகதார் ௮வருடைய வேண்டு கோளுக 
இர௩திய பிள்ளையார் அடியவாகளோடு திருமருகற பெருமானைச் சரதி5த௪ 
கொண்டே இருசசெஙகாட் _ஙகுடிச் கெழுகதருளிதா. ௮ஙசே சிவபெரு 
மான் சாம் இருமருகலில் கொண்டுள்ள கஇருக்கோலகசைகச சணபதிச்சாரச 
இல் காட்ட, காழிப்பெருமான் ஆனர்தமயமாக நினறு (அஙகமும வேத 
(eur என்னும் அருமை? திருபபஇிசசசை யருளிச்செயது அப்பதியி 

லேயே எழுந்தருளியிருக தரா. 

இலெகாள் சென்றபின்னர் றாடையபிள்ளையார் திருச்செயசாட்டங 
குடியை விடுகத௪ சமமைச தொடாகதுவஈச சிறுதகொணட நாயனார்ககு 

விடையறரிததுப் பல இருப்பதிகளைச௪ தரிசிசதககொணடு திருப்புசகவூரை 
யடைஈதாரார ௮ஙசசே தமமை யன் 2பாடு எதாசொண்டு வணங௫ூய மாரக 
காயனாரோடும், பிற அடியாகளோடும திருச்கோயிலுககுச் சென்று கடவு 
ளா பெருமானை தொழுது, முருகனார் தருமடசதிற் கெழுர்சருளி அவர் 
பணியை பறுச கொணடிருஈதரா. ஒருகாள் Ai SSO FFI என்னும் 
ஆலய ததிறதபம்போாய மூருககாயனா yous தஇருச்சொண்டைச இறப் 

பிதது : ஈஈனேறமாகடவுள” எனனுஈ இருபபதிக சதைப் பாடி ois Mov 
தஙஇியிருககசார  இருககுகாளில இருகாவுககரசு சுவாமிகள் இருவா நரை 
வணஙூத திருப்புகவூாரைச தரிசகக எழுகதருளினார். அப்பெரு5சகையா 
எழுகதருஸி வரு௮சைச் சேட்டவுடன ஆளுடையபிள்ளையா ௮வரை எ௫ர 
கசொளள அடியவாகளோடு பூமபுகவார் திருவெல்லையைக் சட சென்னா, 
இருத்தாணடகச சதுரரும் எதிமீரவகசா அல்விருவரும் ஒருவரை யொரு 
வா ஈமஸ்கறிகது நலவரவு வினவி மனமகிழ்ச்சி யடைரஈதாரகள். அப்பொ 
YH அம்பிகை.பின ௮ருணஞானப் பாலுண்ட அருளாளர் அரு ரசரை 
கோக : நீவி திருவாரூரை எல்வசையாகச் சொழுது உய்கதருளினீர்' 
என்றுகேட்க, திருகாவுககரசு சுவாமிகள் சாம் தரிசிதீத Shear Sens 
சிறப்பைத திருபபதிசகதினாலே தஇிருவாய்மலாக்தருளினா அதுகேட்ட, 
ஆளுடையபிள்ளையார் ! கான இருவாரூருக்துச் சென்று சவலோசகாகனைத 
தறிசித்.து மிணடும ௨ம்பால ௮ணைவன ” என்று இயம்பினார். இருகாவுக் 

௧.ரசு சுவாமிகள் திருப்புகலூருககு எழுக்கருளினா. ஞானசம்பஈதப் பெரு 
மான் திருவிற்குடி. வீரட்டததைத தரிசித்து, இருவாரூரசை ௮அடைகஈது, 
சுவாமி சரிசனஞசெய்து, இருப்பதிகயகள் பாடிககொணடு ௮ஙசே எழு 
சருளியிருஈதா£. பிள்ளையார் சாலந்தோறும் இருவரகெறியைச் தரிசி, 
தச்சொண்டிருஈது, இடையில் இருவலிவலம் திருக்கோளிலி முதலிய







௫௯௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

டார்கள் இங்கனம் கிகழ்ந்துவருங் காலத்தில் மழை பெய்த வளமைபுண் 
டாக்டிப் டஞ்சச்தை யொழித்த து, 

சிலதினஞ் சென் றபிறகு திருஞானசம்பர்த சுவாமிகள் இருகாவுக்கரசு 
சுவாமிசளோடு தஇிருவீழிம/ழலையை நீககித் இருவாஞசயா, இரு ச2லையா 
லஙகாடு, இருப்பெருவேரநா, தஇருச்சாத்தங்குடி, இரககரவீரம், திருவிள 
மா, இருவாருர், இருககாரறாயில், திருச்சேவூர், திருசெலலிகசா, திரசசைச 
னம், இருசசெஙகூார, தஇிருக்கொளளிககாடு, திருககோட்டூ, இிரவெண 

டுறை, இருச்சணடலை நீணெறி மூசலிய இருப்பதிகளைச சரிசிததத இர 
மறைக காட்டிற் கெழுககருளினா அச்திருபபதியை யடைநது, தஇிருச 
கோயிலுளளே நழைத, வேசககள் பூசிதது௪ தஇருச்சாப்பிட்ட ௮ர்காள் 
(PSX அடைககபபட்டே இருககும் இருககசவு முன்பாசவகது அசை 

வேதஙகளையோதும அடியவர்கள் ௮ணைஈறு நீச்கப்பெறராமையால, சேவிப் 
போசள வேறொரு பககத இலல ஒருவாயில அமைத்து, ௮சன வழியாசா 
சென்று சுவரம்! சரிசனஞ் செயகினறாகன்' என்பசைக் சேட்டறிஈதரா. 
௮ரனமைகதராகிய ஆளுடையபிளளையா அப்பாசுவாமிகளை கோக்கு 
( அபபரே! சாம் இவவபிமுகவா.பிலின வழியாகவே போயச சுவாமியை 
வண ா௩கவேணடும ஆகலால இககசவுஇிறககுமயொருட்டு நீர திருப்பதி 
கம் பாடும' என்றார். அருணாவுச்சகரசா * பணணினேர் மொழியாளுமை 
பஙகசோ? எனனுு தஇிருப்பதிகசதைப பாடக இருகசசவு Iossuge 
வில்லை. ௮பபரெம்பெருமான * இரகக மொனறிலீ' என்று இருககடைக் 
சாபபிறசாததிச சிவபிரானை வண௩கிஞா உடனே வேசுகாயகா திருவரு 
ளால் கரவு இறக்சப்பட்டத பின்னாத திருஞான வளளலசளாகிய இரு 
வாகஞம ஆனம் வெளளததில் ஆழ்நத, உளளேசென்று மறைச்காட்டீச 
tog shes po ufsourg வெளிமிய வசாகள தஇிருகாவுககரசு சுவாமி 
சள் திருரானசமபஈதரைப் பாசது * இசகசவை சாளசதோறும இறககவும், 
அடைசசவும வபசசமாகத OE sate Yea roy george பதிகம்பாடும" 
எனன$; ஆர௫ுடையபிள்ளையாா இருப்பதிகம பாடத மொடஙகி ( சதுரம 

மறை IO மூசறபாடல பாடினதும் திநவருளால இருககதவு அடைக 
கப்பட்டது அதஜைசசணட அுடியலாகள ஆனசச மடைநதராகள. ஆர 
டையபிளளையாா தாம எடுசத அருட்பதிகசசைபபாடி முடிககா அனறு 
முதல அுதஇருககதவு இறககப்பட்டும, அடை£சப்படடும வருகிறது இரு 

மு.அுகுரசலாகளும் திருமடசசை யடைஈதராகள, 

இருகாவுககரசு சுவாமிகள் * கான்கு வேசுஙகளம் சிவபெருமானால் 
அருளிசசெயயப்பட்டவை; லைகளின தாறபரியயகளைச சமிழவேதமா 
௧௪ செயதரநஞும ஓஒருமைப பாட்டில சிறபவராகிய திருஞ£ானசமபகத 
enn eS) சுவாம்களே அ௮சசிவ பெருமானைப்போல அருட்செயகை செயய 
வலலார் ழ; எனப&போன றவாகடகு வவேகஙகமிளாடு இடையீடு பெரிதாகும் ) 

அசனாலனரோ எனபஇிகச இறுதியில திரூகசதவ அரிதிற்றிறககப்பட்ட த; 
அவாபாடல முூசலிலே எளிதில ௮டைககபபட்டது? எனறு கரு இரச இரை 
செயதாா கெவபெருமான அப்பர்சுவாமகள முூனனே எழுதரு * காம 

வாயமூரில இருப்போம; தொட்சலா' எனறு திருவாய மலாகதருளிப்போச, 
சிருதகாணடகமவோசர் பெருமானை விரையாகக சதொடர்கது சென்ளூர். 
செனறும அவரைச சமிபிததாரிலலை எலலாமவல்ல இறைவனூ சமீபத 
தமில் சாட்டி கொடுப்பவரைப்போலச இிருசசிசா.பி வொனறெெதிமிர சாட்டி. 
அதஸுளளே புகுஈசருளினா. இருகாவுககரசு சுவாமிகளும ஆர்வத்தோடு 
ல்பவாகத சொடாகதாா. சகாழிப்பெருமான இருராவுககரசு சுவாமிகள்











திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௭௧ 

செய்த தீங்காயினும், வெனடியார்களுக்கு எய்துமோ' என்று பின்னும் 
௮ச்சமுற்று, கருணையையே கோபமாசக்கொண்டு 4 இது அ௮சசாட்சியின் 
வழுவினால நேர்கதது” என்று கருதி ௫ செய்யனே தஇிருவாலவாய்' என்னு 
இருப்பதிக.தைத எடுத்து * அமணர் கொழுவஞ்சுடர்பையவே சென்று 
பாண்டியற்சாகலே! என்று இருவாய்மலர்ச்சருளினா. மஙகையர்ச்ச ரசியா 
மஙகல நாணைப் பாதுகாத்தல் வேண்டினமையாலும், குலச்சிறைகாயனார் 
பேரன்பினாலும், ௮.ரசன்பால் அபராதமுறு தலாலும, ௮வன் மீண்டும் சிவ 
கெறியடையும விதியைப் பெற்றுண்மையாலும், தமது அருமைத திருக 
கரம அவனமீதுபட இருத்தலாலும், தீப்பிணியை 4 பையவே சென்று” 
என்று பணிததருளினா. ௮வ்வருட்பதிசத்தை அ௮ருளிச்செய்தவடனே ௮௧ 
கினி வெப்பம்போய்ப பாண்டியசாசனைப் பற்றியது. 

பொழுதுவிடிர்ததும் பாண்டிமாசேவியாரும், குலச்சிறை காயனாரும 
இருமடத.இிலே சமணாகள் செய்த தீமையைக் சேகள்வியுத்று : மூ.சதமிழ் 
விரகசை இர்காட்டிற்கு வரவழைதத காம் உயிதுறப்பதே உறுதி எனமயங 
இச் கொணடிருககையில திருமடத்தில தீதனமையைச் தெளிக : ௧௬ 
முூரட்டு௪ சமணாகள் செய்த திஙகு இறு இியில எஙகனம் முடியமோ' என்று 
எண்ணிக்கொண்டிருர்சார்கள். ௮ப்பொழு,து மெய்சாப்பாளாகள ஒடி.வக.து 
 ௮சசனுககு வெஞ்சுரம் அடுத்தது' எனறு சொன்னாகள். அதுகேட்ட 
௮.சசயும, ௮அமைசசரும விரைவாகப் பாணடியனிடஞ் சென்றாகள் அச்சுர 
கோய் வைததியர்கள் அளிககும் ஒளடதஙகளாலும், மரதிரவாதிகள் 
செய்யும மஈதிரககளாலும் சிறிதும் நீஙகவில்லை கோய் முன்னிலும முதி 

ரவே gree உணாவழிஈது டெஈதான் மாயா சொருபிகளாகிய சமணப 
பாவிக£ தஙகளை எலலாமவல்ல சிததாகளெனக கருதி, விசைவாகப பாண 
டியன்பால் ௮ணைஈத, தஙகள் கைகளிலுளள மயிற்பீலிகளால் ௮7சன 

உடலை? தடவினாகள, Confer வெமமையால் அப்பீலிசளெலலாம 
திய்ரதகன பிறகு ௮ச்கொடிய குணடர்சள் தாங்கள் சையிலே சொக்கு 
இன்ற சமணடலநீரை ! அருகனே ! ௮ருகனே ! காவாய்) காலாய்' எனறு 

௮சசனமீது தெளிதசாாகள். ௮நீர் ௮க்கனியிற் சொரிர்த கெயபோலாகி 
வெம்மையை அதகரிக்சச்செய்சது அதனால் பாண்டியசாசன் மிகவருகதி 
அ௮மணர்களைப்பா£தது *நீஙகள ஒருவரும் என் இசண்டுபக்கஙகளிலும 
இசாதுபோஙகள்' என்று உணர்வுசோர்ஈதான். பாண்டிமாதேவியா மஈ 
இரியாரை கோக : ஈம்மையாள எழுந்தருளிய இருஞானசம்பச்த சுவாமி 
களுக்கு இரவு சமணாகளசெய்த தீஙகு இப்படி முடிஈததோ' என்மு 
சொன்னார்கள. அதற்கு அ௮மைசசர் பெருமானாகிய குலசசிறை காயனூா 
௮சசியை வணங்க ' இறிபுசஙகளையும் புன்னசையால எரி,த்சருளிய சிவபெரு 

மான் ௮ன்பராகய தஇிருஞானசம்பஈதப் பெருமானுக்குச சமணர்கள்செய்த 
திஙசே இப்படி விளை;தத ; சமணப்பாவிகள் இர்நோயைத தீர்ககப்புகின் 
அறு மு.தார்துகொண்டே யிருககும் ) சிறிதும் நீஙசா.து' எனருா. உடனே 
பாண்டி.மாசேவியாரும், குலசசிறையாரும் பாண்டியராசனை வணக 
இரவு சமணாகள சகாழிப்பிள்ளையாருககுச் செய்ததிஙகே ஈசகோயாகி 
உம்மைவருததுகிறது; இச்சமணர்கள் செய்யும் மாயமந்திரஙகளும், பிறவும் 
கோயை வளாக்குமேயன்றி யொழிக்சா; தஇிருஞானசம்பநதமூர்த்திகள் 
Ques எழுஈதருளித இரு2நாககஞ செய்வாராயின், இத் தீப்பிணியோடு 
பிறவிப்பிணியும ஒழியும்' என்று சொன்னார்கள். பாண்டியசாசன் செவி 
யிலே சிவஞானச செல்வர்களாகிய மங்கையர்ச்கசசியாரும், குலச்சிறையா 
ரும் சொல்லிய ( இிருஞானசம்பச்தமாத்திகள்' என்னும் காமமஈஇிரம



Gero திருத்தோண்டர் புராணம். 

அதழைந்தமாத்திரம், அவன் சறி* அயர்வு நீஙகப்பெற்று * சமணர்கள் செய் 
கைகள் சோய்க்கு மூலமாயிருச்கின்றன? என்றெண்ணி ( தம்பசசல் தித் 
சனெற கற்பரசியாரையும, அமைச்சர் பெருமானையும் நோக்கி திருஞானம் 
பத சுவாமிகளை ௮ழைச௮ வாருஙகள் ; எவர் என்னோயைப் போக்குஇன் 
சோ அ௮வர்பச்கஞ் சார்வேன்' என்றான் அதுகேட்டு மககையர்ககரச 
யாரும், குலச்சிறழையாரும் ௮ளவிலா ஆனந்தமடைசக் ௫, அளுடையபிள்ளை 
யாா எழுந்தருளி யிருச்சன்ற திருமடத்தையடைந்து, அவருடைய பாகததா 

மரைகளில உரைதடுமாற, சரீ£.ரம நடு௩க, விழுக் த ட.ரணடு மெய்ம்மறச்தார் 
கள், திருஞானசம்பஈசமூர்ததி சுவாமிகள் சமது ௮ருமைததிருககரத்சால 

அவாகளை எடுத்தருளிச தேற்றியும் ௮வர்கள் செளிந்தார்கள் இலலை பின் 
னாத திருஞானசமபநஈதர் ௮வாகளைச : திருகோச்சஞசெய்து * உஙகள்பாரல் 
யாதாயினும தீககுளதோ' எனறுவினவ ) அவர்கள * சுவாமீ ! அடியேஙகள 
சமணாகள் முன்னே தேவரீருச்குச்செய்ச வஞ்சனைச்கு மிசபயஈதோம்; அவ் 
வள்சனை திருமேனியைப் பொருக்சாது என்று ௮௮௫ சரஈசோம் ; அத்த 
சொழில வெஞ்சுரமாச வேர்சனையடுசத வருததூனறஅ ; அதைச்சமணர் 
கள் சாச்சப்புதின் ௮ அதிசப்படுகற த; தீப்பிணியால வருஈதும பாண்டி. 
யன் மூனனிையில் தேவரீ£ எழுக்சருளி ௮வாசளை வெனறருளின், அவன் 

உயிரும, ௮அடியேஙகள் உயிரும உயயும' எனறு சொனஞனார்கள அதுகேட்ட 
அர டையபிள்ளையார் * நீஙகள சிறிஐம் ௮ஞ்சவேணடாம ; நீககள அனர 
கக இனறு சமணரசை யாவருஙகாண வாஇிலவென்று பாணடியனைத இரு 
நீறணிவிப்போம்” என்று அருளசெய்சார் அவர்கள் *(ேேவரீர் அடியேஙச 
நிமிததம் எழுகதருளிவரச,௧௧௧ பெரும்பேற்றை யடைஈசதோம $; இகைவிட 

௮டியேங்கள பெறற்கரியபேறு வேறுண்டோ! எனறு வணங்கினாகள். 

இருஞானசமபகச சுவாமிகள ! சமணாகளிடம் வாதுசெய்து வெல்லச் சவ 
பெருமானுடைய இிருவளளசசை அ.றிவேம்” எனறு அடியவர்சளோடும் 
இருவாலவாயென்னுஈ தஇருககோயிலுட்செனறு : வஞ்சகாகளாகயே சமணா 
களுடன் வாதுசெய்யத திறராுவுளளமோ' எனபதை அறிவான * காட்டுமாவ 
துரிசதரி” எனனுஈ இருபபகிக சசைப்பாடிச் சொச்சநாதர் இருவுளளசசை 
wise பின்னும சமணாசளை ஒழிககஏம், வகெறியைச சமைகசவும Cag 
வேளலியை' எனனுச திருவருட்பதிகச்சைப் பாடிச் இருவருள்பெற்றுக் 
குலசஏறைகாயனஞா முனனே செலலவும், பாண்டிமாசேலியா£ பின்னே வர 
வம பாணடியராசனுடைய ௮ மனைச் கெழுஈசருளினார் 

௮மைசசாபெருமான விசைஈதுசெனறு சலாமிகள்வரவைப் பாண்டிய 
னுக்குத செரிவிததரா. ௮வன சிறிது அயாகீஙகிச சன் முடிபினபககத 
Boo ஒரு பொனபீடததை யிடுவிச.து, மகதிரியாரை மீணடும சுவாமிசளை 

எதாகொள்ளுமபடி ஏவினுன அ.துகாலை அ௮மணப்பாவிகள அரசனை 
சோக (௮ரசே! sug சமயசதசை நிலைகிறுததுவது இதுவோ எனறு 
பின்னும '௨மது அ௮றகரெறியை நீரே காதசருளவேணடும் ; suet Was 

யழைததீ£; எஙகள் இருவரையும் உமதுகோயைச் திர்ககுமபடி சொல்லி, 
கோயமுறறிலும அவராலேயே தீர்சகப்படினும எஙசளால தாககப்பட்ட 
தாக சொலலும' என்று வேண்டி நின்றாகள். அதற்கு ௮ரசன் 4 8ஙக 
ஸிருவரும் உஙகள் தெயவவலிமையால் திரும் ) கான் வஞ்சகமபேசேன் " 
cen por அதுகேட்டுச் சமணாகள் மனஈதளர்க்சார்கள். ௮ப்பொழுது 
சமண இருளழிச்சவெழுந்ச செவபானுபோலக தஇருஞானசம்பர்தமாத.தி 
சவாமிகள முததுச்சிவிசையினின் றும் இறககி ௮சமனைசகுள்ளே சென்றார். 
௮வசைசதரிசசெச பாணடியன் தன் முடியின்பசசச்தி லிடப்பட்டிருகளெ ற



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௭௩ 

பொன்பீடச்தைச் சாட்ட, ஞானப்பிரசாசர் ௮.இிலே எழுச்தருளிஞர். 
குண்டசசமணர்கள் இ௫லடைச்சகார்கள், பாண்டியமசாராஜன் பாலறாவா 
யரைச் தரிசிசசமையால் சுரம் சிறித நீங்கப்பெழ்.றுப் பிள்ளையாசை கோச்கி 
உம்முடைய பதியாது? என்று வினவினான். அதற்குச் சுவாமிகள் 'மபிர்ம 
லூர் வேணுபுரம் ' என்று எடுத்து 'கழுமலகாம் பரவுமூமே' என்று இருப் 
ப.திகத்தினாலே விடையஸிததருளினார். சமணர்கள் தஇருஞானசம்ப6த 

வள்ளலாரைச கசுழ்ந்துகின்று தவகள் சமய நாலகளிலுள்ள்னவற்றைச் குரை 
தீசார்கள. அ௮துசண்ட அஆளுடையபிள்ளையார் ௮மணர்களை கோக்இ 
'உமவஸ து நிலையை உஙகள சாஸ்இரக கூறுமாறு பேசுஙகள்! என்ன ) 
சமணககள்ளாகள் வடவையோல் றி எழுத பிள்ளையாரை நெருஙகினா 
கள் அ.துகாலை மஙகையாக்கரசியா மனம பொரு. ராச யுள்கடுஙகித தமது 
பிசாணகாயசனாகய பாணடியனைப்பார்த்து ! தருஞானசம்பஈத மூத்த 
சுவாமிகள் மிசச சிறுவர்; இச்சமணர்களோ பலர்$ அவர்கள் புயஙகள் 
மலைகள்போலிருக் ன்றன ; தேவரீர் உமது இப்பிணியை முதலில் பிள்ளை 
யாசைத சீககும்படி சயைசெகய்யும் ; பின்பு சமணர்களுககு வாஇகச்கும 
ஆற்றல் இருககுமாயின் வாஇிக்சசசெய்யும் ' என்றார். அதற்கு ௮7சன 
அம்மையாராம மனைவியா கோக 'நீ சிறிதும் அஞ்சாதே; இனி என்ன 
வாறு இருககின்ற ஐ ? என்றுசொலலி அமணாகளைப் பராதது 'நீஙகளும 
சிவகேயாகளாகிய இவாகளும் என்சா£ரகோயைத சிர்ச்து உஙகள் தெய்வத 
சனமையை நிலைநிறுகதுஙகள் ? எனறு கூறினான். தஇருஞானசம்பகத 
வள்ளலா£ இருவையொதத பாண்டிமாதேவியாரைப் பார்தது * மாதேவீ ! 
எனனைச சிறுவன என்று எணணற்க? என்று தஇிருவாய்மலாந்தருளி, ' இரு 
வாலவாயச் கடவுளா பெருமான் திருவருள்நிற்க, இந்த ஈன ததிச்சமணக 
குண்டர்களுக்கு கான் எளியவனாகமாட்டேன்” என்னுங்கருச்துப்பட (மானி 
னோ விழிமாகராய் ' என்னும இருவருட்பதிகத்தை ஓ.தியருளினார். 

பாண்டியமகாராஜன் பதிதாகளாகிய சமணாகளை கோக எனக்குற்ற 
பிணியை நீஈகள் இசலிசதீருஙகள? என்று சொன்னான். அதற்குச் சமணர் 
கள் “உமமுடைய இடப்பககச். தப் பிணியை காஙகள் எஙகள் தெய்வவல்ல 

மையால தீரப்போம் ? என்றுசொல்லிப் பாண்டியனை 0௪௩௬௩௫ ௮ருகசாம் 
சைச் செபித் தப் பீலியினால மன்னன் வாமபாகததைத தடவினாகள். தட 
வவே, அ௮ப்பககததகோய் முன்னிலும் அதிகமாக முடுச்செயது. பாணடியன் 

ஆற்றமுடியாமல ஞானபானுவைப் பார்த்தான் அக்குறிப்பையுணாஈ்த 
ஆளுடையபிள்ளையா அலவாய்க் சடவுளைச சிர்திதது 'மக்திரமாவ.து நீறு” 
எனனுச் திருப்பதிகம்பாடித் இருநீற்றைகசொண்டு அரசன் வலப்பாச,ச. இல 

சமது அருமைச் திருக்கரத்தால் தடவியருளினார். உடனே பாண்டிய 
னுடைய வலப்பக்ச லெப்புகோய் நீயகப் பொய்கைபோலச் குளிர்ஈ,ச.து. 
அ௮வ்வலப்பக்க நோயும் இடப்பககத்திற் சென்று ௮ரசனைவருத்இ, சமணர் 
கள் பீலிகளையுஈ தீய்ச்சதத பாண்டியமசாராஜன் இரிகரண கூத்தமில்லாத் 
தீயர்களைப்பார்கது * நீஙகள் தோற்றீர்கள்; என்னைவிட்டு ௮அகலுஙகள் ” 
என்று கடிஈதுசொல்லிச் திருஞானசம்பர்த தெய்வததை ரோக்கு ! சுவாமீ ! 
என்னிடட்பக்சப் பிணியையுச் தீர்த்சருளும்' என்று பிரார்த்தித்சான். கெள 
ணியர்பெருமான் விபூ. திசகொண்டு தடவினார். தடவினதும் வாமபாகநோயும் 
ஒழிக்ச.து மஙகையர்க்கரரியாரும், குலச்சிறையாரும் ஞானசம்பச்தப்பெருர் 
சிகையார் திருவடிகளை வணங்கி ராககள் பெருமை யடைர்தோம்; இன்றே 
பிறச்தவர்களாயினோம் ; எஙகள் வேந்தரும் பிறவாமேன்மையைப் பெற்றா” 
என்று அனம்சக்கடலில் இளைத்தார்கள். பாண்டியமகாசாஜன் பரசமய 
கோளரியைப் பணிந்து ! மான் உய்ச்தேன் ) உய்ர்தேன்' என்றான்.



Gera திருத்தோண்டர் புராணம். 

அதுசண்ட சமணர்கள் * இனித்தர்ச்சவாசச்சால் வெல்லமூடியா) 
அனலாலும் புனலாலும் வெல்லவேண்டும் ' என்று இந்தித்துக்கொணடிருஈ 
சாசள் அப்பொழுது ஆளுடையபிள்ளையார் குண்டர்களை நோகஇ ‘am 
கள சமயநூல் உண்மையைப்பேசுங்கள' என்ராா. ௮சற்கு௪ சமணப்பாவி 
கள *தர்க்கவாது வேண்டிய இல்லை ; நமது சமய உண்மைகளைப் பிரததியட்ச 
மாகச் காட்டி, வெலலுவோம்' என்றார்கள் அதுகேட்ட அரசாபெருமான 
'எனசுரகோயைப் போக்கமுடியாத உஙகளுச்கு என்னவாது ? எனன; சம 
ணாகள் 'என்னலா௫' என்பதையே வினாவாகசகொண்டு (நாஙகள் இருவ 

ரும்எஙகள்சமய உணமைகளை ஏட்டிலேஎழுதி நெருப்பிலேஇடக்ச_வோம்; 
வேவப்பெராமையே வெற்றி என்று சொனஞனார்சள் பாணடியராசா பதில 
சொல்லுவதறகுழுன் பாலாவாயா “நீஙகள் உசைச்ச௮ மிசன்று; வேதன் 
முனணிலையில் அப்படியே செய்வாம்; வாருஙகள்' என்று திருவாயமலார் 
தருளிஞா உடனே பிளளையரா ஆணைபடி புணணியரபியாகிய பாணடிய 

மகாராசரும சபைக்கு முன்பாக ௮கூனி அ௮மைவிததா இருஞானசம 
பக கமாததி சுவாமிகள் சவ சனையோடு சாம் பாடிய சமிழ்வேசத இரு 
முறைகளை எடுததத தஇருசகாப்பிட்ட கயிற்றை அவிழ்கது, அ.த்திருவருண 
முறையைத் திருக்க ரததால். மறிச்ச * போசமார்தத பூணமுலையாள் ' என் 

ணுக திருகள்ளாற்றுப் பஇகம்வது நேர்க்கதுத சைவேஸவரசாகய சம்பக 

மூசதி காயனா திருகள்ளாற்றுப் பெருமானைச் சஈசையால வணக௫, அத் 
இருவேட்டைககழறறித இருககரததி2ல சாகச சிவபெருமானே முழு 
மு.சற்சகடவுள எனபதை யாவருககும் உணாததுவான் (இவவேடு நெருப்பில 
இடப்படுமாயின இதற்குப் பழுகிலலை; இதுமெய்ம்மை ? எனனுவ கருத 
த சதோன் ந : தளரிளவளரொளி ? என்னு இருவருட்பதிச சதைப் பாடி, 
அத .திருவேட்டை அ௮க௫னியிலிட்டா ௮,த.இருப்பதி/௦ சிவபெருமான் இரு 
வருளேயாகையால ௮௮ நெருப்பிலே அழியாது பசசையாய விளஙதியது 
வஞாகெஞ்சாகளாகிய சமணாகள தஙகளசமய உணமைப்பொருள எழுதப 

பட்ட ஏட்டை *இதுஅகடினியில் அழியா தருககுமோ' எனனுப சவலைகிறை 
நச மனமுடையவாகளாய அககினியிலே யிட்டாகள் இட்டதும, ௮அவவேடு 
அகூனியிறபட்ட பஞ்சபோலத த௫ிக்கப்பட்டழ்6கத இருஞானசம்பாத 
ஜோாசுதி சுவாமிகள தாம அகூணியில இட்ட ஏடுகுறிக.த காழிகையில பழு 

ருமை சுண்டு, அசை அருமைததிருககரததால எடு,௧,௮, ௮த முன்னிலும் 
பசமையாயும, புதுமையாயும இருததலைச௪ சபையிலுளள சமஸத்தருககுங 
காட்டித் இருமுறையிலல முனபோலயே கசோசசருளினா ௮துசணடு ௮ 
சா ஆசசரியமும ஆனஈதமும அடைக்கு, சமணாகளை கோககி *உககள் 
எட்டை எடுஙகள்' எனா. சமணாகள் ஏட்டைஎடகச கெருககயபோது 
அககினி கொழுகதுவிட்டுச சுவாலிச்கத இிருமபினாகள். ௮.ரசர் ௮௧௫னி 
யைச சலத்சால சணிவிசதாா சமணாகள் சாம்பரையு கரியையுமன் நி ஏட் 
டைக சகாணாதலாகளாய் மனமவருகஇிச் இசைசதுச சாமபரைப்பிசைஈ ௪ 
தூற்றிப்பாதசாகள அதுகண்ட அரசா புன்சிரிப்போடும் 'ஏட்டைஇன் 
னுமழரித்துப்பாருஙகள்) பொய்யை மெய்யாசகப் புகுந்தவாகேேபோஙகள 
முன்னம்யான் வெப்புததியினினறும் பிழைகக, அப்பொழுது நீஙகளதோற் 
நீரகள; அதுவேவழியாக நீஙகள் தியிலஇட்ட ஏடும் நிலைகச விலலை ; நீஙகள் 
இனனும தோத்சவிலலைபோலும் ? எனருர். அரசர் ஈகையட்சொணடு 
சொற்றதை அறியாச சமணாகள் : மூனனே இருகால்வாது செய்தோம்) 
இனனும ஒருகால செய்யவேண்டும் ; மூன் றுமுறையில் ஒருமுறையாயினும 
ஓவற்றியடைவோம் ' என்றார்சள் மன்னாபிரானார் இது என்னமாற்றம்" 
என்று மறுததபின்னுச் திருஞானசம்பந்தமூர்த்து சுவாமிகள் | இனி என்ன



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ட௭௫ 

வாதசெய்வது' என்று வினவியருள ; சமணர்கள் சம்பக்த வள்ளைலைப்பார் 
தீது ' ஈகம்முடைய சமய உண்மைகளை எட்டில் எழுதி வைசையாற்றில 
விடுவோம ; எதிர்கோக்கஇிச்செல்லும் ஏட வெற்றியுடைய து ' என்றாகள். 
கெளணியர்பெருமான் அதற்கு உடனபட்டாா அப்பொழுது அமைச்சர் 
பெருமானாகிய குலச்சிறைகாயனார் சமீபததிலே வத *இவவாதில் தோற்ற 
வர்கள செய்யவேண்டியது யாது* ௮சைத தாமானிசஅச்சொண்டிட 
வாதசெய்யவேண்டும் எனரூா. அப்பொழுது நீதியிலவலலவர்களாகிய 
சமணாசள் அமைசசர்மீதுகொண்ட கோபததாலும், பொறாமையாலும 
வாய்சோரரஈது 'மாககள் இம்முறை வாதில சோற்?ருமாபின் எஙகளை இவ 
வரசர் கழுவிலேற்றககடவர் ? எனறு கூறினாகள் அதுகேட்ட அரசா 
சமணரகளைப்பார்சது : நீஙகள் கோபததால கூறினீரகள்; உஙகளசெய 
கையை மறந்தீர்கள ' என்றுசொல்லி “எலலாரும வைகைககுப் புறப்படுப 
கள் ? என்று ஆஞ்ஞாபித்சார் அப்படியே எலலாரும வைகைகசசையை 
யடைகதார்கள் அ௮சசா 'நீஙகள் இருவரும் ௨௧௩௪௭ ஏடுகளை வைசையிலிடுங 
கள்? என்றா அறிவீனர்களாகிய சமணாகள :மீதாற்றவா சதோலார்' என 
னும் உறுதிகொணடு பேரவாவினால அவாகள் முதலிமலே * ௮சஇகாதஇ ? 
என்று எழுகியஏட்டை லைகையி£ல விட்டராகள் அவ்வேடு கடலகோககி 
யோடிற்று அருகர்கள் ஈதிகொண்டோடும் ஏட்டைசசொடாகது எதி2ர 

அ௮ணைப்பவர்போலக் சரைமீது தடினார்கள். ௮௩5 ஏடு தூறுவிற்கெடை. 
தூசததிறகு ௮ப்பால் சென்றமையால, ௮தைககாணுதற்கும் வறியவராய 
மனஈசளாகது அஞ்சித் திருமமி அரசன் முன்னினறு தஙகள் அ௮ச்சசை 
வெளிப்பட ஒளிப்பார்போல, இருஞானசம்பஈத சுவாமிகளைப் டார்தது 
 உமமுடைய ஏட்டைவிடும், விளைவசைப் பாரப்போம ” எனமுாாகள, 

பாணடியகாட்டையாளும் வேர்தர்பெருமான் பாவருவாயர் இருக்குறிப்பை 
கோக்க, ௮ப்பெருஈசகையார் வாழ்க ௮௧௪ணா' என்னுக சமிழப்பதிக ச ௪ 
அ௮ருளிசசெயத, ஏட்டிலேவரை5த வைகையாற்றிலே விட்டருளினார் அர 
சச திருவேடு எதிர்சோகடச் சலசதைக் கிழி, அக்சொணடு சவமபருமானே 
மூழுமுசறபொருள என்று காட்டிககொணடு போயிற்று அச திருபபதிக 5 
திலே ஆளுடையபிள்ளையா£ 'வேஈதனுமோஙகுக' என்று திரூவாயமலர்ஈ௪ ர 
ளினமையால, அரசன் கூன்கிமிரப் பெற்றான் ஏடு சலககைக இழிததுக 
கொண்டு எதிேறிஈ செல்வசைப்பாரச்ச தேவர்கள் அலாமாரி தராததா£ 
சள; ௮ரசாகோமான் அறபுதமெய்தி நின்றா) சமணாகள பதைபதைத த 
தலைகுனிரஈ் ௪ நினராகள, ஆற்றின் எதியேறிப்2பாகும் ஏட்டை எடுபப 
தறகுக குலசசிறைநாயனா குதிசை?மேலேறிச செனருர் அபவேடு நிற்கு 
மாறு பிளளையரா *வன்னிமமதசமும்” என்னு£ திருப்பதிசசுைப பாடிய 
ளினா மகதிரியார் சிவாலயத2ககுப் பக்சசதிமில யிருககன ஐ ரீரகடுவி2ல 
போய, அ௮ஙசகே தஙகிகடெககுக தஇிருவேட்டையெடுசதுச சிரம ரஙகி 

எலலையிலலா ஏன ஈசசதோடு, கசையேறி, தஇிருமவடககதில எழுஈசருளி 
யுளள சிெவபெருமானைத தரிசிசதுச்கோணடு ஞானசமபகசப் பிளளையா 

ரிடமவகது, அவரைபபணிந்து, தாஙகொணாகச திருவேட்டை யாவருக்குவு 
காட்டினா அ௮சைச்சண்ட அ௮னபாகள ஹரரகாமகோஃஞ செயதாகள 
பாண்டியமகாராஜாவானவா மந் திரியாரைகோகக 'வாதி2ல2தாற்ற இசசம 

ணர்கள் முனனே ஈமது பிள்ளையார்ககு ௮.நசிகஞசெயரராகள gure ar 
சொலலியபடி இவர்களைக சழுவேற்றுக!' என்று ஆஞ்ஞாபிதகார கர௬ுணைக 
கடலாூய சாழிப்பிள்ளையார் ௮சசா ஆணையைகமகட்டும் சமணர்கள் 
சிறிதும் பகையிலராயினும், ௮அவாகள இருமடததிமல அடியவாகட்குச 
திககுசெய்சமையானும், ௮ரசனுணையே ௮வாசள உயதற்குப் பிராயசசித



௫௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தம் ஆகலானும், அத்தண்டனை அவர்கள் அடையாவிடின் அவர்களுக்கு 
எந்த ஜென்மத்திலும் உய்யுநெறியின்மையானும், அவர்கள்பால் மறக் 
கருணை Os gs. quem ௮சசன் கட்டளையைச் தடுச்சா இருக்கார் மந்திரி 
யார் உலகத்தார் உண்மையறிக்து உய்யும்பொருட்டுக் சழுமரங்களை சாட்டி, 
அவைசளில் சமணர்களை ஏற்ற; சமணர்கள் எண்ணாயிசவரும் ஏறினார்சள். 
பின்பு திருஞானசம்பர்தமூர்த் தி சுவாமிகள் பாண்டியராசருக்குத இருநீறு 
கொடுக்க அவர் அன்போடு வணங்க விஇப்படி விபூதியைவாககத தரித்.தக் 
கொண்டார். பாண்டியசாட்டிலுள்ள யாவரும் விபூதி தரிச.தககொண 
டார்கள். எங்கணுஞ் சைவமணங। கமழப்பெற்றது. ஆளுடையபிள்ளையார் 
௮ருட்புகழ் எங்கும பாச்சு. 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிசள் சோமசுச்சரச்சடவுளைத் தரி 
இிக௪ முசுச்சிவிகையிலேறி, பாண்டியரும, பாணடிமாசேவியாரும், குலச 
இறைகாயனாரும் உடன்வர, மற்தைய அடியவர்கள் சூழ்கது ௮ரகாம 
முழககச் திருச்கோயிலையடைந்து, சுவாமி சரிசனஞ்செயது ‘Sere 
வாயிலாய்! எனனுக் திருப்பதிகம் பாடியருளினார் பாண்டியராசா சஙகம் 
வளாத்த சஙகரனைப்பணிந்து *திருவாலவாய்ப்பெருமானே! சமணாகள மய 
௪௧5. தால் தேவரீரைமறக்திருந்த அடியேனைப் பிணிபோக்யொட்கொள்ள 
ஆளுடையபிள்ளையாரசைக தக்சருளிய அருட்டன்மையை என்னென்று 

சொலலுவேன்' என்ற சோத்திரம பண்ணினா. பிளளையா£ இிருககோயிலை 
நீஙக இிருமடததக கெழுகதருளினா, ௮சசரும ௮சசியாரும சுவாமிகள் 
பால் விடைபெந்று மாளிகை சேர்ஈசார்கள தஇருஞானசம்பத சுவாமிகள் 

“அலநீழலுகக்த ? என்னு இருப்பஇிகச்தைப் பாடி, அதிலே சவெபெருமான் 
இருரீலகண்டப் பெரும்பாணர்க்கு அருளியதிறதசையுஞ் சறெப்பிததுத 
௮.திச.து, ௮அவசோமே அளவளாவி யிருஈதார் பாண்டிமாதேவியாரும், 
குலசசிஸற காயனாரும தின5சோறும் பணிஈதுபோற்றி வசசாகள, பிள் 

ளையாரும் இிருவாலவாய்க கடவுளைத துதிசெயது கொணடிருஈசா. 

இப்படி. இருச்குகாளில் சிவபாத விருசயர் * சமணரைவாதுசெய்து 
வெல்ல மதுசையமபஇ.க கெழுகசருளிய பிள்ளையார்பால் நிகழ்க்கசை அறி 
Caer’ ooo Far {Water oo taf மதுரையடைகது மீனா நி சு௩தமேர 
சரைததுதிச துப் பிளளையார் வீற்றிருந்கருளு௩ இிருமடசதககுரசென்றா 
இருஞான சமபநத சுவாமிகள் தசையாசை எதாகொளள, ௮வா வணஙககக 
கொணடு மூன்சென்றணைய ஞானசம்பஈத வள்ளலாரும அவரை எதிர் 
சொழுது திருக சோணியப்பசை Bord gy ௫ மணணினலலவணணம்” என் 
நை தஇிருப்பதிகம பாடி யருளிஞர். 

சில.தின௩ சழிஈசபிறகு கிருஞானசம்பர்சமாச்தி சுவாமிகள பிறதலங் 
களை வணஙகப் புறப்பட்டார். பாணடியர் பெருமானும், மஙகையாககரசி 
யாரும, குலசசிறையாரும சுவாமிகளைப் பிறியச சிறிதும மனம/வலாதவர்ச 
ளாய் ௮வரை௨ண௩கி நினருர்கள். அ௮வாகள சருதசையறிகத காழிவள்ள 
லா $யாம உங்களைப் பிரியாவணணம எம்மோடு இசகாட்டிலுள்ள சவ 
சலஙகளோ ச சரிசிசகசசடவீரகள' என்று அருளிசசெய்து, ௮அவாகளோடும, 
அடியவர்களோடும தஇிருப்பரஙகுன்றம், இருவாப்பனூர், இருப்பு தரா, 
திருபபூவணம், இருககானப்போ, தஇருசசுழியல் திருக்குற்றாலம, இருக 
குலமுபலா, இருகெலவேலி முதலிய இருப்ப திகளை,ச she ga, இசாமேச் 
FIFOs WEL 5g, இராமச சசை வணஙடுப் பதிகம் பாடி. ௮௩௧ எழுக 

தீ௫ரியிருர்சார். அப்பொழுது ௮ஙஇரு£தே ஈழகாட்டிலுள்ள திருச்கோணா



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௭௭ 

சைலம், இருக்கே திச்சரம் என்னும் இரண்டு இரு த தலங்களையும் கினைக் து 
திருப்ப.திகம பாடியருளினார். பிறகு திருஞானசம்பர்சமூர்த்திகள் இசா 
மேசசுரததை விடுத்துச் திருவாடானை, இருப்புனவாயில் என்னுக் தருப்பஇ 
சளுக்குப்போய்ச் சுவாமி தரிசனஞ்செய்து தஇிருப்பதிகம் பாடிச் குலச் 
சிறைநாயனார் ௮வதார க்த்கிரமாகயெ மணமெற்குடியை யடைர்து, 
அ௮௩கே வீத்றிருஈதார். அஙகிருந்துகொண்டே அருகேயுள்ள தலஙகளை த் 
தீரிச,2௮,2 இரும்புவாராயினார். சிலகாள் சென்றபின்பு கோழிவள்ளலார் 
சோழசாட்டிற்கு எழுக்தருளத இருவுளககொண்டருளினார். அப்பொழுது 
௮சசரும், ௮அமமையாரும, ௮மைசசரும் ஆளுடையபிளளையாமைப் பிரியப் 
பிரியஞ் சிறி துமிலலாமல் ௮அவருடன்போக ஒருப்பட்டார்கள். அதுகண்டு 
திருஞானசமபகத சுவாமிகள, *அன்பாகளே ! நீஙகள் உஙகள் scars BSG 
௩ தகொணடு சைவசமய பரிபாலனஞ்செய்யச் கடலவீர்கள்' என்று ஆஞஞா 
Yes, ௮வாகள அ௮வவாஞ்ஞையை மறுச்தற்கஞ்சிச் சுவாமிகளை வண।ட 
௮வருடைய இருவடிகளை அனச்சச்கணணீரால ௮பிடேஇச்து, எழுகது, 
விடைபெற்று, மதுரையையடைக்து சிவகெறி வளாதது வர்சா£கள், 

இருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் பரண்டிசாட்டைக் சட் ௪, சோழ 
சாட்டை யடைகது, இருககளா, திருப்பாசாளீசசரம் முதலிய இருப்பதிக 
ளைத் சரிசிசது மூளளிவாய்க கரையையணைரஈசார் அவ்விடத்தில் ௮ப்பொ 
முத ஆற்றுப்பெருக்கு ௮திகமாயிரு௧,௫. அதனால ஐடக்காசர்கன ஓடச் 
கோல்கள் நீரில் நிலைேயாமையைககணடு ஓடஙகளைச் சசையிலே நிறுததி 
விட்டுப் போய்விட்டார்கள். முச்கமிழ்விரகா அதுகண்டு சரையிலே எழுக 
தருளி நின்றபோது தஇருச்சொள்ளமபூ தூர் என்னுச் தஇருப்பதி ௮௮௬௫ 
எதிரே சோன்றியது. உடனே ௮ததிருத்சலச்சைத தரிசச்கவேணடும் 
என்னும் பேரவா சுவாமிகளுச்கு எழு5தது எழவே பிள்ளையார் ஒரு தட் 
Basle ௮விழ்சதுத இருசசொண்டாகளை அதிலே ஏற்றி, சமது 
நாவின்றிறமே கோலாக அதின்மேல் நினறு ' கொட்டமே கமழும்" என்னு 
இருவருட்ப இச, சசைப் பாட, ஒடஞ் சிவபிரான் திருவருளால் ௮ச்சரையை 
யடைகதசது பாலருவாயர் அடி.யவர்களோடும் இறககித இருகம்காயிலுககுச 
சென்று சுவாமி தறிசனஞ்செய்து இலராள் ௮ ௩ூருக்து, பின்பு அச்சினிபில் 

வேவாத தஇிருப்பதிசதசையுடைய தேவதேவனைத தரிரிக்கவிரும்பித இரு 
நள்ளாற்றை யடைகது, சிவபெருமானை வணங்க), ' பாடக மெலலடி' என் 
னும் வினாவுசை,ச இருவருட்பதிககமை அருளிச்செய்த ௮அஙகேபிருகதார். 

சிலதினஞ் சென்ற பின்பு சவஞானசம்பர்தர் இரு ச்செஸிச் சேரியை 
தரிசிததப் பெளத்தாகள வாழும் போதிமங்கையைச சமீபிசசார். ௮தை 
யறிஈத சைவத்திருககூட்டகசா ௮ரசாமகோஷஞ செய்சார்கள். தஇருச் 
சன்னஙகள் திருஞானசம்பர்சசுவாமிகள் ௮ருமைச் இருசாமஙகளை முழக் 
னெ. அவ்வரு2ளாசைகளைக்கேட்ட பெசசதார்சள் பொறாமைகொண்டு, 
அசைப் பிடக நூலில் வல்ல புததக௩தி மு.தலியோர்க்குச சொன்னார்கள். 
உடனே புசதககதியானவன் கோபம் நிறைந்த உள்ளததனாய்ப் புததர்கள் 
தன்னைச் சூழ்கதுவாச் சென்று இருச்தொண்டர்களைப் பாரத்து * எங்களை 
வாதில் வென்றன்றோ வெற்றிச் சின்னங்கள் பிடிக்கவேண்டும் ” என்று 
வெகுண்டு விலக்னொன். இவெனடியார்கள் இரச்சச்சாற் சினந்து ( இவனை 
மாய்சகா தொழியின் இவன் அடியவர்களுககுத் தீககுவிளைப்பான் ' எனக் 
கருதி, முத்துச் சவிசையின்மேல் கோடி. சூரியப்பிரகாசமா யெழுந்தருளி 
வரும் பிள்ளையாரை யடைந்து, பணிந்த, புத்தன் செய்கையைச் சொன் 
னார்கள். அதுகேட்டு ஞானசம்பந்த வுள்ளலார் ் சாம்வருமிடத்தில் இது 
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௫௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ழகாயிருக்ற த; புச்தகக்தியினடைய பொய்ம்மேறந்கோளை அவன் arse 
செயதழி யறிலோம் ? என்று இருவாய்மலர்கசருளினார். அதற்குள்ளாகத் 
சேலாரச் இருவருட்பாச்களை எழுதிவரும் அன்பர் பெருமான் * புத்தர்ச 
மண சழுக்சையா' என்னு திருவருட் பாவையோதி ' இப்புத்.தகநஇ Gre 
துண்டிசது உருள இவன்மேல் இடி விழக்கடவது? என்றுரைச்தார் 

உசைச்சமாச்திரம் இிருவருளாஞ்ஜையால் இடியிடி தப் ப.ச சன் தலையைச் 
அமித்தது. ௮துகணட. பெஎச்சாகள் நிலைகலஙஇப் பயர்து மருணடு ஐடி 
ர்கள். வன டியார்கள் பிள்ளையார்பாலணைஈது நிகழ்ச் தை விண்ணப் 

பித் தார்கள் பிள்ளையார் அடியவர்களை கோக்க : நம்மைத் தடுதத பிழைச்கு 
அதுவே பிராயசூத்சம் ; $கசள் சிவகாம சர் சதனஞ் செய்யுங்கள்" என் 
ரூர். அவர்கள் அப்படியே ௮ண்டமும் ௮.இரச் வராம மூழக்கஞ்செய்தார் 
கள். மருண்டு தடிய புதர்கள் ' இத வஞ்சனையோ ; அலலது அவர்கள் 
சமய உணமையோ' என்று 8யமுற்று மிண்டுஞ சாரிபு.ததனைச் தலைவனாகக 
கொணடு ௮௩2 'எங்களோடு மச்திரலாசமின்றிச் தருக்கவாதம் பேச லாருங 
கள்” என்று சம்பந்தப் பெருமானையும, அவர் அடியவர்களையும் கேட்டா£ 
கள் அ௮துசேட்ட ஆளுடையபிள்ளையரா சிவிகையினின் றும் இறகடு ஒரு 
மணடபததிலே வீ.தறிருச்துசொணடு, புதி தர்களை HOP SB வரும்படி அடி 
யவர்களை அஞ்ஞாபிததா£, அவ்வன்பாகள் பிள்ளையார் ஆர௫ூஞஜையைச 

சிரமேற்கொணடு புத்தர்களை ௮அழைச.துச்கொண்டு வர்சாகள் புததர்களுக் 
Gs தலைவஞடிய சாரிபுத்சன் பிளளையாருக்குச் சமிபத்திலே நின்றான். 
௮ப்பொழுது புததகஈதியின் தலையைத அுசளாசச்செய்்ச சிவகேயர் ௮வ 
ஷேடு வாதஞ்செய்து புதசமதசதின புன்மையையும், சைவசமயத்தின் 
மேன் மையையுமவிளஎகக வெற்றியடைந்து, திருஞான சம்பர்தமூர்த இசுவாமி 
களை வணககிஞர். சோலவியடைகத புசதாகள புஈதிதெளிந்து புகலிவேகச 
ராகிய பிள்ளையாரைப் பணிஈது விபூதியணிஈது சைவராயினார்கள். 

இருஞானசம்பந்தமாததிசுவாமிகள் புத்தர்களுக்கு அருள்செய்து, 
திருக்கடவரையடைநக்து, சுவாமிசரிசனஞ்செய்து, ௮௩கே சலகாளிருக்து, 
பிறகு தஇிருகாவுச்சரசுசுவாமிகள் இருப்பு ருததியில எழுர்சருளியிரு ௪௪ 
லைக் கேள்வியுற்று, ௮வரைகசாணவேண்டிப் புறப்பட்டுப்போய, இருப்பூச் 
அருததியைச சமீபித்தார். பிளளையார் வருகையைககேட்ட அப்பர்சுவா 
மிசள ௮வரை எதிர்கொள்ளப் புறப்பட்டு, அவர் வரும் எல்லையையடைந்து, 
௮வசைசரூழ்ஈது வரு இருக்கூட்டசதிலே சமமை யொருவரும அறியாத 
படி. அுழைகது சுவாமிகள் Ya FR Sons onus தாகருபவாகளோடு தாமும் 
ஒருவராய்ச் தாககிச்கொண்டு வாதார் ஆளுடையபிள்ளையார் இருப்பூகது 
ருததியை நெருககனெதும் ' அப்பா எகருற்றார்' என்றுசேட்டா அது 
கேட்ட வாசா : அடியேன் சேவரீர இருவடிகளைச் தாகடிவரும் பெருவாழ் 
வைப்பெற்று இங்குற்றேன் என்ன ; உடனே ஞானசம்பநதப்பெருமான் 
உள்ளத்திலே We ப,சப்பெய்திச Sens en விட்டிறங்கெத இருகாவுச்கர£ச 
சை,ச தொழுதார். அதற்குமுன் அப்பாசுவாமிகள் ஆஞுடையபிள்ளையாசை 
வணஙஒனார். ௮சைச்சண்ணுற்ற அடியலர்களெல்லாம அன்பர்பெருமான் 
சளாம் இருவரையும் பணிஈது ஆனந்தவாரிதகியிந்ரோய்ந்தார்கள். பிறகு 
புகலிட்பெருமாலும், ௮ப்பாசுவாமிகளும திருப்பூர் தரு த் தியை யடைந்து 
திருச்கோயிலுக்குச் சென்று, சுவாமிசரிசனஞ்செய்து சொண்டிருச்தார்கள். 
அப்பொழுது இருஞானசம்பர்தமூர் த்திசுவாமிகள் சாம் சமணர்களிடம் 
வாசஞ்செய்து வென நசையும், வழுதியின் கூனை நிமிர்த்தியதையும், விபூ இ 
யின் மேன்மையை யோககச்செய்சசையும், மங்கையர்ச்சரசியார், குலச்டி



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௭௯ 

றையார் இவர்சளுடைய பெருமைகளையும் ௮ப்பெசெம்பெருமாஞனார்க்குச் 
சொத்றார். அப்பரும் தாம் தொண்டை ாட்டிற்குச்சென்று இருத்தலஙச 
ளேச் தரிச்சசைப் பிள்ளையாருச்குச் சொல்லி, அவரிடம் விடைபெற்றுப் 
பாண்டியசாட்டிற்குப் புறப்பட்டார். பிள்ளையார் காவேரிக்கு வடகரையிற் 
போய், திருநெய்த்தானம், இருவையாறு, திருப்பழனம் முசலிய இருப்ப 
களைத் தநிரித்துக்சொண்டு €ர்காழியைச் சோந்து, இருச்கோயிலுக்குச் 
சென்று ! உற்றுமை சேர்வது மெய்யினையே' என்னுந் இருப்ப இிகம்பாடி ச 
சீரையாசோடு இருமாளிகைக்கு எழுர்சருளி ௮ஙகேயிருந்தார். 

திலகாள் சென்றபிறகு திருஞானசம்பக்தமூர் ச்திசுவாமிசள் சொண்டை 
நாட்டிலுள்ள இருத்தலஙகளைத் தரிசிசகப்புறப்பட்டார் அப்பொழுது சவ 
பாதவிருதயரும் பிள்ளையாருடன் செலலததுணிக்தார். சுவாமிகள அவரை 
நோக் : நீர் இஙகுஇருச்தே யாகஞ்செய்து சதோணியப்பரைத் தரிசி. து 
கொண்டிரும்' எனறு சொல்லித தடுததுச் செம்பரம், தஇிருத்தினேககா, 
திருமாணிகுழி, இருப்பா இிரிப்புலியூர், இருவடுகூர், திருவச்சரை, இருவிரும 
பைமாகாளம், இதிருவடிகை, திருவாமாததூர், இருகசகோவலூர், திருவறை 
யணிஈகலலூர், இருவண்ணாமலை முதலிய தஇிருப்பதிகளைத் தரி௫த்துச் 
கொண்டு, தொணடைமணடலசதை யடைந்து, திருவோச தூர் என்னு 

இருத்தலத் துக்குப்போய்ச் சுவாமி தரிசனஞ்செய்து கொண்டிருக்தரா. 
அ௮ரகாளில் ஒருவர் பிள்ளையாரிடமவந்து வணஙகி (சுவாமீ ! சவெபெருமா 
னுக்கு அடியேன வளாதத பனைகளெல்லாம் ஆகாயமுற வளர்ந்தும் ஆண்ப 
னைகளாய்ச சாயாதொழிர்தன' அதுகண்ட சமணாகள் அடியேனை நோக்கி 
'ரீர்வைத்துவளாக்கும் ஆண்பனைகளெல்லாவற்றையும் காய்க்கும்படி செய்ய 
இயலுமோ என்று எனறும் இழிவாகசகூறி ஈகைசெய்டல் றார்கள் தேவ 
ரீர் இருபைசெய்தருளும்' என்று வேண்டிரின்றார். ௮துசேட்ட பிள்ளையார் 

திருக்கோயிலுளளே நுழைந்து பரசிவெப்பிரபுவைப் பணிக, 'பூததேர்ச் 
தாயன' என்னுந்திருப்பதிசசதைப் பாடித் இருககடைககாப்பிலே : குரு 
மபை யாணபனை மீன்ருலை யோததாா' என்று அருளிசசெய்தபடியால 
ஓவவாணபனைகளெல்லாம் பெணபனைகளாயின அசைகசண்டவர்கள் 
ஆசசரிய மடைக்தாகள் ஆளுடையபிள்ளையார் ஆண்பனைகளெல்லாம் 
காய்க்கும்படி ௮ண்பருக்கு அருள்செய்சா வஞ்சமே குடிகொண்ட Wag 
செனெர்சளாசய ஈமணாகளிற்பலா அவஷரைவிட்டு ஒடிப்போனாகள் , சிலா 
உணமை உணாஈது சைவாகளானார்கள பிள்ளையார் திருவாககாந் பாடப் 
பெற்றமையால அப்பனைகள் தசதஙகாலங்களைக் கழிச்துப் பிரவியையொ 
Pear செவலோகமடைஈதன. 

திருஞானசம்பகத சுவாமிசன் சலராள் இருவோச்தாரிலே யிருர்து 
பிறகு அசதிருசசலத்தினின்றும் இருமாசறநல, கருககுரஙகணின்முட்டம் 
என்னு தஇருப்பதிகளுக்குச் சென்று, சுவாமிசரிசனர செய்த, காஞ்சபு 
சசசை யடைஈ௫, இருவேகம்பம், இருக்கச்சிகெறிகாரைகசாடு, இருவனேச௪ 
தங்காவசம், இருகசசசிமேற்றளி முதலியதலஙகளைச் தரிசி, பாலாற்றின் 
தென்சரையேயபோயச் தஇருமாற்பேறு என்னும் க்ேசதரசசைச தொழுது 
பதிகமபாடி, தஇருவல்லம், இருவிலம்பய௩ககோட்டூர், திருவிற்கோலம், திரு 
வூறல் முதலிய ஈலஙகளைத தரிசிச்துககொணடு, தஇருவாலங்காட்டைச் 
சமீபிதசார். ௮து காரைசசாலம்மையரா தஇிருத்தலையாலே ஈடஈத பெரு 
மானைப் பணிஈத இரு கதலமாதலால், அதை மிதித்தற்கு ௮ஞ9, அதற்கு 
அருசேயுள்ள ஒருஞரிலே அன் நிரவு சங்கினார். ௮துகாலை ஆலங்காட்டுப் 
பெருமான் பிள்ளையாருககுச் சனவிலே சோன்றி ' நம்மைப்பாட மறச்



௫௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சனையோ' என்று திருவாய்மலர்க்சருளினார். உடனே பாலரூவாயர் விழித் 
எழுந்து இசசதினசபாபதியைச் இந்தித்து 4 அஞ்ச வருவாரும்' என்னும் 
இருப்பதிகத்தை அருளிச்செய்தார். பொழுது விடிந்ததும் தம்மைத் 
சொழவாச திருக்கூட்டததாருக்கு இரவு நிகழ்ச்சதைச் சொல்லித் திருப் 
பாசூர், திருவெண்பாக்கம், இருக்சாரிகளை முதலிய தஇருப்பதிகளைச் தரி 
7௪2, திருகசாளத்தியைச் சமீபித்துத் தம்மை யெதிர்கொண்ட அடியவர் 
களை கோக்க 4இம்மலைகளில் காளத்திமலை யெத' என்றுகேட்டார். அவர்கள் 

ட சைவூகொாமணியே ! இதோ சோன்றுகிந மலையே காளததிமலையாகும்” 

என்றார்கள். அ௮துகேட்டபிள்ளையார் | வானவர்கள் தானவர்கள்! என்னு 
இருப்பதிசச்தைப்பாடி, அதிலே சண்ணப்பராயனார் இருததொண்டைச் 
சிறப்பிதல், மலைமேலேறிச சுவாமிசரிசனஞ்செய்து, பிறகு அன்பே மரு 
வாசச்சொண்ட வேடாபெருமானாரிய கணணப்பதேவரைத தரிசித்துக 
கண்களில் ஆனந்த அருவிசொரியச்தொழுஅ, மலையைவிட்டு இழிஈ2, 

திருச்சொணடர்கள் காட்டிய ஒரு திருமடத.திலல தங்டக் காலந்தோறும் 
காளத்தி காதரைச் தரிசச.தககொணடிருக்தார் இருக்குமாளில தமழ் 

மொழி வழககாத வடதிசையிலும், மேற்றிசையிலும் உள்ள உத்தர கைலா 
சம், திருககேதாரம், இருக்கோகர்னம, திருப்பருப்பதம், இந்.இிரரீலபருப் 
பசம முதலிய க்ஷேச்திரஙகளை த் இருச்காள ததியிலிருந்து கொண்டே வண(। 
இத தஇருப்பதிகஙகள் பாடினார் சிலகாள் சென்றபின திருக்சாளத்சியை 
வீடுகத நீகஇத் இருவேற்காடு, திருவலிசாயம முதலிய தஇருப்பதிகளைத 
தரிசிசதுச் தருவொற்றியுரை யடைகது, சுவாமிதரிசனஞ் செய்துசகொண் 
பூருஈசார். (நிற்க). 

இருமயிலாப்பூரிலே, வைசியர்குலச்தில, செவபத்தி சவனடியார் பத்தி 
களிற் சிறச்தவரும், செல்வச்திற் குபேரனை யொசுதவரும் ஆ௫ய செவகேசர் 
எனபவர் ஒருவரிருக்சார் ௮வர் திருஞானசம்பஈத சுவாமிகள் திருப்புகழை 
கேள்வியுற்று அவாபால் பேோனபுடையவரானா. அவருக்குப் புகதிரப்பேறு 
இல்லாமையால் அவர் சிவபூசை மாசேஸ்வரபூசை செய்தார். அதனால் ௮வ 
ருக்கு ஒருபெண்மகவு பிறக்கது அக்குழந்தை மகாலட்சுமிபோல் இருந்த 
படியால் அதற்குச செட்டியா£ பூம்பாவையென்னும் பெயரிட்டா£. ௮ப் 
பூமபாவை பெதும்பைப்பருவம் அடைந்தபின், அவள் குணப்பெருமைக 

கோக்கண்டு மகிழ்வெய்௫ ' எனபுததிரியைச் சலியாணஞ்செய்து சொள்கின் 
ஐவன் எவனோ, ௮வனே என் ௮ருகிதிககு உரியவன்! என்றார். அ௮துகாலை 
ஆளுடையபிள்ளையார் பாண்டியராட்டிறர்கெழுஈசருளி நிகழ்த்திய அருட் 
செய்கைகளைச சிலாவகது சிலகேசருககுச் சொனனார்கள் அ௮தகேட்டுச 
சிவசேசா எலலையிலலா அனந்தமடைகது, அவர்கரககுக் கணக்கில்லாத 
இிரவியககளைக் கொத்து, திருஞானசமபநசமூர்ச்திகளைத தஇசைநோக்கித் 
சொழுது, பரதுச்களெலலாரு௩ கேட்கும்படி ! என்புத்திரியாகெய பூம்பா 
manu 40, திரவியஙகளையும், பிறவற்றையும, என்னையும பிள்ளையாருககுக 
கொடுத்தேன்! என்று சொல்லி ஆனர்தக்சடலில் ஆழ்கசனா ஒருகாள் பூம் 
பாலை நந்தவனச்திறந்குசசென்று பூக்கொய்யும்போது, ஒரு சாப்பம் மல்லி 
கைப்பர்சரில மறைந்து வரது, அவளைச்சடிசக௮. பூம்பாவை மயகடூக் 
கொடிபோல் மெலிந்து ழே சாய்ந்தாள். ௮௫௫, சேடியர்கள் ௮வளை ச 
தாகசச்கொண்டு போய்ச் சன்னிமாடச்திலே வைசசார்கள். விஷவைதஇ 
யர்கள் ஒளஷதஙகளைக் கொடுத்தார்கள். மநதிரவாதிகள் wi Samet gs 
சனித்சனியே கெய்தார்கள். அவைகள் சிறிதும் பயன்படவில்லை. விஷம் 
தலைச்கொள்ள உயிர்சீ௩கய குறிகள் சோன்றின. ௮.துகணட சிவகேசரும்



திருஞானசம்டந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௮௧ 

சற்றத்தவர்களும் அக்கசாகரத்தி லாழ்ர்சார்கள். சவரேசர் ஒருவாறு ஏறி 
தெளிவடைந்து 4 Ga dag sens ஒழிப்பவர்களுக்கு எண்ணிறச்ச இரவியய 
களை அளிப்பேன்! என்று பறைசாற்றுவித்தார். மூன்று காளளவும் ௮சரி 
டத்துள்ள மந்திரவாதிகள் முசலியோர் வந்து தஙகள் வித்சைகளாலும், 
ஓளடதங்களாலும் விஷத்தை நீக்க முயன்றார்கள். முயன்றும் விஷம் நீங 
காமைகண்டு திரும்பிவிட்டார்கள். ௮துசணட சிவசேசர் ' இப்பூம்பாவை 
யைத் திருஞான சம்பர்சமூர்த்தி சுவாமிகளுச்கென்று சொலலியபடியால 
நான் வருததப்பட வேணடியதஇில்லை' என்று அணிந்து, கெளணியர் பெரு 
மான் வருமளவும் 'இச்சேகத்தைத் தீனஞ்செய்து எலும்பையும், சாம்பசை 
யுஞ்சேமித த வைப்பேன்' என்று மயச்கநிஙச நினைத்தபடி உடலைச் SEN GC 
செய்அ எலும்பையும், சாம்பரையும் குடத்திலேஇட்டு, முன்போல் சன்னி 
மாடத்திலே வஸ்.திரமுசலியன ௮ணிந்து பஞ்சணைமேல் வைத்து, நாள்சோ 
௮ம் மாலை, சந்தனம், அன்னம் முதலியன ௮மைத்து வந்தார். இப்படிச் 
சிவ்கேசச்செட்டியார் ஒழுகவருகாளில சிலர் ௮வரிடம் அணைந்து * ஆளுடை 
யபிள்ளையா இருவொற்றியூரிலே எழுர்சருளியிருக்கன்றார்' என்று சொன் 
ஞர்கள் அு.துகேட்டுச் செட்டியார் ஆனர்தமடைந்து, அவர்களுக்கு வஸ்.இரம் 
பொன முதலியன அளித்து ச இருமயிலாப்பூரிலிருக் த திருவொழ்றியூர்வ 
ரைககும் ஈடைப்பந்தல் இட்டு, வாழைகளையும், கமுகுகளையும் நாட்டிச் சிறப் 
பாச அலஙகரிச்துப் பிளளையாசை வணகஙகச் சிவனடியார்களோடு புறப்பட் 
டார். அதுகாலை முத்தமிழ்விரகரும் இருவொற்றியூரை நீங்கித் இருமயிலை 
யைத் தீறிரிச்ச விரும்பி எழுக்சருளிவர்தார். இரு ச்தொண்டர்களோடு திரு 
ஞானசம்பர்சவள் ளலார் மு.தஅச்சிவிகையில் எழமுர்தருளிவரு தலைச் தூரத் 
திலே கணட சவகேசரும், மற்றச் சிவசேசர்களும் பேரானந்தமுற்றுச் €ழே 
விமுந்து வணக௩டுனஞாகள். பாலருவாயர் மு.சஅச்சிவிகை விட்டிறங்கி அவர் 
சள எதிரே தொழு கொண்டேசென்று மவர்களோடு கலந்தார் gu 
பொழுது அடியலர்சள் ெசேசச்செட்டியாருடைய சமாச்சா.ரங்களையெல் 
லாம் பிள்ளையாருச்குச௪ சொன்னார்கள் ௮சைககேட்ட பிள்ளையார் திரு 
மயிலையம்ப தியை யடைந்சதார். 

திருஞானசம்பர்சகமாச்.இ சுவாமிகள் சவரேசர் எண்ணச்தை நிறை 
வேற்திப புறச்சமயககளை யொழிசசதற்குச் இருவுளங்கொண்டு சபாலீச்சுரம 
என்னுர் திருக்கோயிலுட் சென்று சுவாமி சாரிசனஞ்செய்து, தஇருக்கோயிற் 
புறத்தே ௮ணைக௫, சிவசேோச்செட்டியாரைச திருசோச்சஞ்செய்து ‘au 
மூடைய புததிரியின் ௮ஸ்தியை நிறைசது வைததிருக்கும் குடததைக் 
கொண்டு வாரும் ' என்று ஆஞ்ஞாபிச்சார் உடனே சிவரேசர் பேரானர்ச 

மடைந்து, கன்னிமாடத்திற்குபபோய், என்புகிறைர்த குடசதை இரததி 
னச்சிவிகையில வைதது ௮அலஙகாரதசோடு சொணடுவந்து ஏவலிஙகபபெரு 
மான் அ௮பிமுகததிலே சேர்சசார் தஇருமயிலாப்பூர் வாசிகளும், பிறர் 
வாசிகளும், சமணாகளாம், பிறரும் அஙகேவந்து சூழ்ர்துகொண்டார்கள். 
வானவர்கள் ௮காயத்திலே நிறைச்சார்கள். எலஷ்லாமவல்ல பரசமயகோள௱ி 
யாம் பெருமான் தஇருக்கோபுசவாயிலின் கேபேவாது என்புக்குடச்சைக் 
கண்டு திருவருளைச் சிர்திதத, *இம்மாகிலத்தில் இறர்சவர்கள் எலும்பைப் 
பின்னும் ஈன்னெறிப்படுததிட ௮ரசன்மையாக தன்மை அ௮வ்வெலும்போடு 
தொடர்சசியாம்" என்று அருள்கோச்சால் பூம்பாவாய் ! மண்ணினிற்பிறந்த 
வர்கள் மதியணிர்த மாசேவன் அடியவர்களைத் திருவமுஜ செய்வித்தலும, 
HUTS OF LW BGS gad sot eo பொலிவைககண்டு ஆனச்தமடைதலுமே 
உண்மையாயின் உலசர்முன் வரச்சடலாய் ' என்று, ! மட்டிட்ட ” என்னும்



G12. திருத்தோண்டர் புராணம். 

திருப்பதிசச்சை யெடுத்தருளிஞர். அதிலே அருளிச்செய்த (போதியோ 
பூம்பாவாய் £ என்னும் ௮ருணாசவொலி அத்தியில் பொருந்தியமாச்திரம் 
அது குடத்துள்ளே உருவமாய்ப் பரிணமித்தது அங்ஙனம் பரிணமித்த 
பூ றைமையில பதிகவோசை மேலும் மேலும் பொருந்த பூம்பாவை, நீங்கிய 
பிராணவாயுவும், வடிவமும அழகோடு குடத்திலே கிரம்பப்பெற்றுச் சுவாமி 
கள திருவாக்கஇல் ! உரிஞ்சாயவாழ்க்கை ? என்னும் இருப்பாட்டு வெளிவம்,ச 
தம் குடத்தை உடைததுசகொணடு வெளியே வக்தாள் பிள்ளையார் 
தீமது முதற்றிருப்பாட்டிலே வடிவும், மற்ற எட்டுத்திருப்பாச்சளிலே பன் 
னிரணடு வயசம பெற்று, சமணபாட்டாகிய பததாந் திருப்பாட்டிலே பூம் 
பாவையாக வெளிவாசசைககண்டு தஇருச்சடைச்காப்புச் சாசுதினார் அவ் 
வர்புச,சசைககணட அடியவாகள் ஹா ஹார மகாதேவ ! என்று சிவராம 
ச௩சாதத௱ஞசெயது பேரானகசமுற்று மெய்ம்மறந்து அனர்சக்கூச்சதாடி 

ஞர்கள் அமரர்கள் அலர்மாரி சொரிஈதார்கள். சமணர்கள் தள்ளாடினார் 
சுள் அழகே யோருருச்கொண்டாற் 2 பால விளங்கும பூம்பாவையாரைப் 
பாத இவெரேசா பெரும௫ழ்வெய்திப் பிள்ளையாரைப் பாணிந்தார். பூம் 
பாவையமமையார் புரமெரிசச சிவபெருமானை முன்சொழுது பின் Ba 

ஞானசமபநத மாததிகளை ௨ணஙக நினரா. அப்பொழுது ஆளுடைய 
ப்ள்ளையா சவசேசரை கோக உமத புச்திரியை யழைச்்துச்சொண்டு 
வீட்டிற்முசசெலலும' என்றா. செவெரேசர் பிளளையாசைச்சொழுது சுவாமி! 
எனனருமைப் புததிரியைச சேவர£ திருமணஞ்செய்தருளல வேண்டும் 
எனறு பிராரசஇத்சார் அதுகேட்டு நறாடையபிள்ளையார் சிவநேசரை 
கோக்கு *நீ£ பெற்ற பெண் விஷசசால் இறந்தனள் ; பின்பு இருவருள் 
மூலையை விளககும்பொருட்டு உஇப்பிதசமையால் உம் உரை தகாது 
என்று மறுத்தார். செவெரேசரும், அவர் சுற்றத்தவர்களும் பிள்ளையாரை 
வண ௩௫ மய நின்றார்கள் பிள்ளையார் அவர்களுக்கு வேச ஏவொாசமங்க 
ஸின் உண்மைகளைப் போதிததுத் தேற்ற அவர்கள தயசொழிஈத தெளி 
வடைந்தார்கள பிறகு பிளளையாா ஆலயதகதிற்குள்ளே எழுர்தருளினார் 
சவநேசா : பூம்பாவையை வேரொருவருககும் விலவாகஞ்செயது கொடுப்ப 
தில்லை? எனறு உறுதிகொண்டு, முன்போல் கன்னிமாடத்திலேயே வைச் 
சார. ஐுமமையார் சிவபெருமான் சேவடியடைசசார் 

இருஞான சம்பந்சமூசதகி சுவாமிகள் இருமயிலாப்பூரிலே சிலகாள் 
த்ககியிருஈ௪, பிறகு சவெசேசாமுசலிய அன்பாகராக்கு விடைகொடுசதுச் 
தருசதொணடாகள சமமை7 சூழ் தவர, வெறறிசரின்னாகள் முழங்க, 
மூதா2 செவிகையிலேறிச்சொணமடி போயச் தஇருவான்மியூர், IGS ore 
சரம, இருககமுககுன் றம, இருவசசிறுபாககம், இருவரசிலி, இருப்புறவாப 

அக்காட்டோ முதலிய இருபபதிசளைத சரிக ௫ச்கொண்டு, இதமபாரசத்சை 
படைஈது, காலகசோறுகு சபாகாயகரைததகிசிசதுக சொண்டு, அங்கே 
எழா தருளியிருசார இருக்குகாளில சுவாமிகள் சசம்பரச இல் எழுக்சருஸி 
பிருசசலைக கேள்வியுறறச சிெவபாசவிருசயரும், மற்றைய அரதணர்களும் 

ம்சாழியினின்றும சிதம்பரசகிறகு வஈகாகள். சம்பந்தசவாமிகள் அவர்க 

சோடு சபாமாயகரை வணக அருள்பெற்றுச் கோழி கோகூிம் புறப்பட் 
டார். பிளளையார பல திருபபதிகளைக சடந்சருளிப்போகரும்பொழுது 
£மாழிப்பதி தூரசதிம்ல சோன றியது. உடனே பாலராவாயர் சிவிசைவிட் 
opie ocr ருழலரிவை' எனனுக திருப்பதிசக்தை யருளிச்செய்து 
௨உயந்பகக௩சகா யடைந்து, ! நலஙகசொள்காழி சேர்மினே ? என்று முடிந்த 

திருப்பாசகளையடைய 'ஈம்பொருள் ஈம்மச்களென்று” என்னு? இருப்பதிகத்



திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணம். ௫௮௩ 

தைப் பாடிச்கொண்டே சோழிப்பதியினுள்ளே நுழைக த, இருக்கோயிலை 
யடைஈ, சுவாமிசரிசனஞ்செய்து, இருமாளிசை சோர், சாலந்தோறும் 
சோணியப்பரைச் சொழுது கொண்டிருந்தார் அர்காளில் முருககாயனார் 
திருநீலஈச்சசாயனார் மு.சலிய தஇிருச்சொண்டர்கள் தங்கள் தஙகள் சுற்ற 
வர்சளோடு சகோழியைச் சேர்கது, தஇருஞானசம்பக்த மூர்த்தசுவாமிகளை 
வணமூப் பேசானஈதமுற்று ௮வருடனிருநதார்கள். 

ஏவபாதவிருகயரும், சுற்றத் தவர்களும் ஒருங்குசேர்ச். து ன ளுடைய 
பிள்ளையார் திருமணஞ்செய்தற்குரிய பருவம் இதுவே' என்று யோ?ூத்த, 
சுவாமிகள்பாலணைஈலு : சுவாமி! தேவரீர் ஒரு கன்னியை மணம்புரிதல 
வேண்டும்” என்று வேண்டி நின்ரூர்கள். பிள்ளையார் பிராமணர்களை கோக்க 
எமக்குச் சல்யாணம் வேண்டியதஇிலலை ? என்று மறுச்சருளினார். ௮௪ 

கேட்ட ௮ாசணாகள் பிள்ளையாரைத் கொழுத ' தேவரீர் வைதிககெறியை 
வளர்ச்சவக£ா; அவ்வைதஇிகததின்படி திருமணஞ்செய்யச் தஇிருவுள்ளங் 
கொண்டருளும் ? என்று பிரார்ததிசசார்கள அகந்கப் பிள்ளையார் வேச 
கெறி தழைககும்பொருட்டு இசைந்கருளினார். ௮அ௫கண்ட சவபாதவிரு சய 
ரும், மற்றைய வேதியாகளும் ! இது பரமூவன் திருவருள் ? என்று மூழ் 
வெய்தி : இிருகலலூறிலுளள ஈம்பாண்டார் ஈம்பிகளுடைய புத்திறியே பிள் 
ளையாருக்குகஈத மனைவியாதற்றாச் தகுதியுடையவள ? என்று Curhisgg 
இருஈலலூரை நோக்கிச் சென்றாகள் அவர்கள் வருதலைச் கேள்வியுற்ற ஈம் 
பாண்டார் ஈமபிசள அவர்சளை எதிர்சொண்டு சம்மிலலத்திற்கு ௮ழைச் துச் 
கொண்டுபோய் உபசரித்து ஈல்வரவைவிசாரித்தார்கள் அப்பொழுது வடா 
தவிருதயர் * காஙககள் திருஞானசமபசதப்பிளளையாருச்கு உம்முடைய புத 
இரியை மணம்பேச வந்தோம ' என்றார். அதுகேட்டு ஈம்பாண்டார் ஈம்பி 
பேசானக்சமடைகத வெபாசவிருதயசை நோசகி (உம்முடைய பெருர்சவத் 
தினாலே திருவவசாரஞ்செய்து, உமாதேவியாருடைய இருமுலைப்பாலை 
யவுணடருவிய பிள்ளையாருககு, யானும, என்குலமும் உய்யும் பொருட்டு 
என் புததிரியைக கொடுகனெறேன” என்று உடனபட்டார் சிவபாதவிரு 
தயரும்,மறறவாகளும் ஈம்பாண்டார் நமபிகளிடம் விடைபெழற்றுசசீகாழியை 
யடைஈ2த, பாலரறாவாயருககு௪ சமாசசாரத்சைசத் தெரிவித்து, மூகூர்த் தராள் 
நிசசயிசத, எஙகும இருமண தலை யனுப்பிச சோழியை யலங்கரித்தார்கள் 
ஈம்பாணடாா ஈமபிசளும கலயாணதசிற்குச செய்யவேண்டியவைகளை 

விரைவாகச்செய்து மூடிசசாரகள். 

இருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் இருக்கல்யாணத் இருநாளுககு 
(per Coole சமாவர்ச் சனம் பண்ணி, அ௮ர்சணர்களால் காபபுகாண் அணியப் 
பெற்று, அடுத்தநாள் சூரியோதயசாலததில் நித்தியகருமஙகளை முடித்துத 
தோணியப்பரை வணங௩௫, மு.த்துசசிவிகையி2லறி அடியவர்களும், சுற்றதத 
வாகளும், மற்றவாகளும் சூழ, முத்துசசின்னஙகள் முழக்க, வாத்தியஙகள் 
ஒலிகச, ஸ்ரீபஞ்சாட்சரசதை ஐ.இிக்கொண்டு சென்று, எதிர்கொண்டு வணங் 
இய அனபாகளோடு திருகல்லூரையடைந்து, பெருமணம் என்னு கோயிலி 
னுள்ளே அுழைக்து” சுவாமிதரிசனஞ்செய்து கொண்டிருர்சார். ௮ப்பொ 

முற அந்தணர்கள் சுவாமிகளை நோச்ட ' தேவரீர் தஇிருமணக்சோலங்கொள் 
ளல்வேண்டும்' என்று வேண்டினார்கள். ௮வர்கள் வேண்டுகொளுக்கிரங்கெ 
முத்தமிழ்விரகார இருகசோயிலின் புறத்தேயுள்ள ஒரு இருமடததினுள்ளே 
புகுக்தருளினார். ௮துசண்ட சிவவேதியர்கள் வாசனை சஇிரவியய கலநத 
நீரால் பிள்ளையாருக்குத் திருமஞ்சனஞ்டிசய்து, அவசை விலைமதஇத்.தற்கறிய 
மூத்தாபரணங்களாலும், இரசதினாபரணங்களாலும் அலங்கரித்சராசள்



௫௮௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

உலகச்சவர் நிமித்தமாச இலெளசசெ பூடணங்களைச் தரித்ச திருஞானசம் 
பர்சமுனீஸ்வரர் லவைஇக சைவபூடணஙககளாகிய விபூதி ௬,ச்சிராககஙகளை த 
சாமே தமது அ௮ருமைத்திருக்கரத்சால் எடுத்துச் தரி.த்துசகொணடார். 
பிறகு பிள்ளையார் மு;த்துச்சிவிசையிலேறிப் பல வாத்தியங்கள் முழக்சகங் 
சடல்போலொலிச்ச, முனிவர்குழாங்களும், இலெளிசர்களும், வைதிகர்க 
70, சிவகேயர்களும் கெருக்கெ, முததச்சின்னங்கள் ' முசசமிழ்விரகர் 
வக்சார்; பாலறாவாயர் வந்தார்; பரசமய சீகாளரி உதார்” என்று தமது ஆயிர 
நாமங்களை முழக்க எழுர்தருளிலந்த, பூம்பர்சகரையடைக் ஐ, சிவிகைவிட் 
டி.றங்கி, இருககல்யாணமண்டபத்சைச் சேர்ஈ்து, ஒரு பொன்பீடத்திலே 
இருந்தார். ௮துகாலை ஈம்பாண்டார்கம்பிசளும், அவர்மனைவியாரும் பசும்பா 
லோடு நீருககொண்டுவ௩த பிள்ளையாரசைச சிவபிரானாகப் பாவிசத, ௮வரு 
டைய திருவடிகளை விளககி, அ௮ச்டீரைச சாங்கள் செளிசதுககொண்டது 

மல்லாமல சுற்றதசவர்கள் மேலும் செளித்து ஆனந்தப் பரவசமடைந்சார் 
கள், பின்பு ஈம்பாண்டர் ஈம்பிசள பிள்ளையார் திருக்சரத்திலே நீரைவார்த்து 
£ என்புச்திரியைப் பிள்ளையாருககுக் கொடுதசேன் ? என்௮ சொன்னா 
உடனே ஈல்முகூர்த்த சாலம்வர, பெ்றோரும், பிறரும் பொன்னாபரணஙச 
ளால் அலங்கரிச்சப்பெற்ற கலயாணப்பெணணை ௮ழைச்துச்கொண்டுவ் து 
ஆளுடையபிள்ளையாரது வலப்பச்சசதிலே இருக்கும்படி. செய்சார்கள். 
அவ்விருவர்களையும் தரிசித்ச மானுடர்களுக சண்ணிமையாச் சேவர்க ளாயி 

ஞார்கள, இருநீலஈச்சநாயனார் வேதவிதிப்படி. சடங்குகளைச்செய்து, பொரி 
யை அக்ளெியிலேயிட்ட்ச கவெபெருமானைச் துதி தககொணடிருர்தார். 

திருஞான சமபந்த சுவாமிகள் ௮அககினியை வலம்வரவேண்டி அம்மையார் 
இருக்கரத்சைப்பற்றிச் தயை வலம்வருமபோது * ௮க்னியாவார் வெபெரு 
மானே ' என்று கினைசதத இருப்பெருமணத தஇருக்கோயிலுசசேகவேண் 
டும் என்னுக் திருவுள்ள முடையவராய் * எனககு இல்விலவொழுக்கும் 
aig சேர்ந்ததே; இவளோடு கான் இறைவனடி. சோவேன்' என்று இரு 
வுள்ளசகொண்டு குற்றச் சவர்களோடும், சொண்டர்சளோடும் திருக்கோயிலை 
யடைந்து 'எம்பெருமானே ! தேவரீருடைய தஇருவடிரீழலை யடைதற்கு 
இதவே சமயம் என்று *கல்லூர்ப்பெருமணம்' என்னுக் திருவருட்பதிக த 
oss தஇருவாய்மலர்கதருளினஞா அ௮துசாலை அருட்பிரகாச வளளலாசாகிய 
சிவபெருமான் இருஞானசம்பகசமூர்த்திகளை கோக்க '8ீயும, உன்மனைவி 
யும், உன் கலியாணதசைக்கண்டு புணிதர்களாகிய புணணியாகளும், ஆசை 

யறுத்த அடியவர்களும், பிறரும் இக்சோ தியினுள்ளே வது எமமைச7௪௫௨ 
கள்”? என்று இிருவாய மலர்க. ஐ, இருச்கோயிலுட்பட எஙகும பசஞ்சோதி 
வடிவமாக, ௮சசோதிக்குள் ஒரு இருவாயிலை வகுத்துக காட்டியருளினார் 
௮௫கண்ட ஆளுடையபிளளையா யாவசையஞ் சிவஞானகெறியிற் சேர்க் 
கும உண்மையுடையது * நமச்சிவாய ” என்னும் மகாம*திரமே என்னுங் 
சருச்துத்தோன்ற : காதலாகிக் கந்து ? என்னு திருவருட்பதஇிக,ச்தை 
வானத்திற்குங் கேட்கும்படி அருளிச்செய்து ழ என்கலயாணசசைக காண 
வந்த நீஙகள் எல்லீரும் உஙகள் பிறவிகோய் நீஙக இச்சோதியுள் புகுககள் 
என்று அருளிச்செய்தார் பிள்ளையார் திருமணச்சைக தரிசிததுப் பாச 
மொழித்ச பெரியோர்களும், இருநீலாக்சகாயனார், முருகமாயனா, வபா 
விருசயர், ஈம்பாண்டார் ஈம்பிகள், திருர்லகண்ட யாழ்பபாணசாயனா மூ.த 
லிய தஇிருத்சொண்டர்சளும், ௮வரவர்களுடைய பத்தினிமார்களும, சுற்றக் 
தீவர்களும் முத்தமிழ்விரகர் முத்துச்சிவிகை முதலியவற்றை தாகச் 
சென்றவர்களும், மற்றப் பரிசனமாச்சளும், அறுவகைச் சமயசத்சவர்களும், 
முனிவர்சளும, வைதிகர்களும், சைவசமயச்சவர்களும் மற்றப் புண்ணிய



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். இட 

சீலர்களும் ௮ர்,சச் சவசோதிபிலே நுழைச்சார்கள். திரஜானசம்பநீதழரி்த்தி 
சுவாமீகள் தமது சாதலியைச் கைப்பற்றிக்கொண்டு திருச்சோதியை வலஞ் 
செய்து அதனுள்ளே பிரவேசத் அச் சவச்தோடு இரண்டறக்கலர்சார். பிறகு 
அப்பெருஞ்சோதி மறையப் பழயபடி தஇிருப்பெருமணச் தஇருச்சோயிலே 
சோன்றிற்று, சவபதமடைதலாகய அப்பெரும்பேற்றை யடையும் புண்ணி 
யங் சைவரப்பெரறா தவர்கள் மனக்கவலை கொண்டார்கள். கெளணியர்பெரு 
மான் சவமாதலைத தாசதேேகண்டு ஈகணுகப்பெரு த காராயணனும், சான்முக 
னும், சேவாகளும், மூணிவர்களும் தஙகள் கவலை CHES துஇசெய்தார்கள். 

ட்டது அட்சி 

எயாகோன்கலிக்காமநாயனூ புராணம். 
on ஆ 

  

8டு வண்புகழ்ச் சோழர்நீர் காட்டிடை நிலவு 

மாடு பொன்கொழி காவிரி ௨டகசைக் €ழ்பால் 

ஆடு பூஙகொடி. மாடரீ டியவணி ஈகர்தான் 

பீடு தயகய திருப்பெரு மங்கலப் பெயர்த்தால், (5) 

இஞ்ச குழ்வன வெரக்இரப் பர்திகுழ் ஞாயின் 

மஞ்சு சூழ்வன வரையென வுயர்மணி மாட 

நஞ்சு சூழ்வன ஈயனியர் ஈளினமெல் லடி.செம் 

பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பசப்பு. (௨) 

விழவ ரதன விள௩கொளி மணிகெடு வீதி 

மூழல ரூதன மொய்குழ லியர்ஈட வரஙக 
wpa றா சன மங்கலம் பொலிமணி முன்றில் 

உழவ ராதல் வளததன வோங்கிருங குடிகள். (௩) 

நீரி னிற்பொலி சடைமுடி. கெற்றிராட் ig Hs 
சாறி னித்றிகழ் சண்டர்சங் காதலோர் குழுமிப் 

பாரின் மிககசோர் பெருமையாற் பரமர்காள் பரவுஞ் 
சீரின் மிச்சது சிவபுரி யெனசத்தகுஞ் சிறப்பால் (௪) 

இன்ன வாழ்பதி யதனிடை யேயர்கோச் குடிதான், 

மன்னி நீடிய வளவாசே Cou Bs குடியாக 
  

(4) நீரநாமி - சோழசாமி, (௨) எரதிரபபநதிசூழ ஞாூயில இஞ்டு சூழவன - எக 

திரவரிசைகள சூழக்த மதிலுறுபபுகள மதில்௪ சூழகதிருகனறன, மஞ்சு - மேகம, 

நஞ்சுசூழவன ஈயனியா - விடமபொருகதிய விழிகளையடைய மாதாகள_து. குஞ்சியின - 

குடுமியின. ஊடியமகளி! கள தமமைததொழும காளையாகளை உதைதசதபோது, அவா 

கள் காலும, அதிலூட்டிய செமபஞ்சுககுழமபும அசகாளையாகள குடுமியில பொருஈ 

shear ‘Guay செமபகூச*ஈ 1! !*பரபபு?! எனறா, (௬) விழவு - திருவிழா, ஈட 
௮ரங்கம-நாடகசாலை, மழவு - குழந்தைகள், (௪) காசலோ - அனபர்கள், (இ) சோ - 

தலைமை, வளவா - சோழா, 

[4



௫௮௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தொன்மை மேவிய கிசழ்ச்சியா னணிறைவ.து, தூய 
பொன்னி காட்டுவே ளாண்மையி லுயர்சதபொற் பின தால், 

அங்கண் மிச்சஒச் குடியினி லவதரித் துள்ளார் 

கங்கை வாழ்முடி. யார்சொண்டர் கலிககாம சென்பார் 

தஙக ணாயைக ரடிபணி வாரடிச் சார்ஈது 

பொங்கு கசாசலி னவர்பணி போற்றுதல் புரிக்தார். 

புதிய ரசாண்மதிச் சடைமுடி யார்திருப் புன்கூாச் 

க.தி௪ மாயின இருப்பணி யனேகமுஞ் செய்து 

நிதிய மாவன நீறுகக் சார்கழ லென்று 

தியி னாத்பர விததொழு இன்புறு னெருர். 

நாவ லூர்மன்னர் சாதனைச் தூதுவிட் டதனுக் 

இயரவ ரிசசெயல் புரிகதன பொன்றவ ரிழ்பபச் 

சேவர் தம்பிரா னவர்இறம் திருத்திய வதற்கு 

மேவ வஈதவச செயலினை விளம்புவா னுற்றேன் 

வேறு 

திருத்தொண்டச் தகொகையராளித் இருகாவ லூராளி 

கரு ச்சொன்று சாதலினாற் கனகமதிற் நிருவாளூர் 

ஒருத்சாகழன் முப்பொழு௮ முருகயுவன் பொடுபணி£த 

பெருசசெழுமெய் யன்பினாற் பிறியாசங் குறையுகாள் 
சாளாண்மை யுழவுதொழித் றன்மைவளந் தலைறர்ச 

வேளாளர் குண்டையூர்ச் இழவெெனு ழேசச்கோர் 
வாளார்வெண் மதியணிர்சார் மறையவனாய் வழச்சனில்வென் 

ரூளாகச் கொண்டவர்தா எடைச்சன்பா லொழுதலார் 

செக்நெல்லும் பொன்னன்ன செமும்பருப்பு5க இ௱கரும்பி 

னின்னல்ல வமுதுமு.ச லெண்ணிலபெரும் பலலளஙகண் 

மன்னிய?£ர் வன்றொண்டர்க கமுசாக வழுவாமற் 

பன்னெடுகாள் பரவையார் மாளிகைக்குப் படிசமைச்சார். 

ஆனசெய லனபின்வரு மார்வச்சான் ம௫ிழ்ஈசாற்ற 

லானமுறை வழஙகாமன் மாகிலதது வளஞசுருஙகப் 

போனககெற் படிநிரம்ப வெடுப்பதற்குப் போசாமை 

மானமழி கொள்கையினான் மனமயகக வரு துவரா. 

வன்டுறாண்டர் திருவாரூர் மாளிசைக்கு நெல்லெடுக்க 

இன்றுகுறை யாகின்ற தென்செய்சே னெனதநினைந்து 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(#0) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௦) கானாணமை - முயற9, வாள ஷா - ஒளி, ஐய, (௧௨) போன சம - (yp 

ிச்ருரிய,



ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயஞார் புராணம். 

அன்றுபெருக கவலையினாற் றுயசெய்தி யுண்ணாதே 

wer Dray துயில்கொள்ள வங்கணர்வர் தருள்புரிவார். 

ஆரூரன் நனக்குன்பா னெற்றர்தோ மென் றருளி 

நீரூருஞ் சடைமுடியார் நிதிச்சோமான் றனையேவப் 

பேரூர்மற் றசனெல்லை யடஙகவுசென் மலைழிறங்கல் 

காரூரு நெடுவிசும்புங கரக்சககிறைச் தோஙகியதால். 

அவ்விரவு புலர்காலை மணர்ச்செழுவா ரதசண்டே 

யெவ்வுலக னென்மலைசா னி*ுவென்றே யதிசயித்துச் 

செவ்வியபொன் மலைவளைச்தார் திருவருஸின் செயல்போந்றிச் 

கொவ்வைலாய்ப் பரவையார் கொழுஈசையே தொழுதெழுலார். 

மே வேறு, 

நரவலூர் மன்ன ஞார்க்கு காயனா சளிச்ச கெல்லிங் 

இயாவரா லெடுகக லாகு மிச்செய லவர்க்குச் சொல்லப் 

போவன்யா னென்று போகதார் புகுக்தவா றருளிச்செய்து 

தேவர்தம் பெருமா னேவ ஈம்பியு மெதிரே சென்றார். 

குண்டையூச் இழவா சாமு மெதாகொண்டு கோதில் வாய்மைத் 

சொண்டஞனா பாதா தன்னிற் ரொழுஅவீழ்ர் தெழுந்து நின்று 

பண்டெலா மடியேன் செய்த பணியெனச் இன்று முட்ட 

அண்டர்தம் பிரானார் தாமே சென்மலை யளிச்தா சென்று 

மனிதரா லெடுககு மெல்லைச் தன்றுகென் மலையி னோச்சம் 

இனியெனாற் செய்ய லாகும் பணியன்றி சென்னக் கேட்டுப் 

பனிமதி முடியா ரன்றே பரிஈதுமக் களித்தார் கெல்லென் 

நினியன மொழிஈது தாமுக குண்டைதயூ செய்த வர்தார். 

விணணினை யளககு நெலலின் வெற்பினை கம்பி கோககி 

௮ணணலைச சொழுது போற்றி யஇிசய மிசவு மெய்தி 

யெண்ணிலசப் பரவை யிலலத் இரகெல்லை யெடுச்ச வாளுக 

தண்ணில வணிந்தா£ சாமே தறிலன்றி யொண்ணா சென்று. 

ேவேறு. 

ஆளிடவேண் டிச்கொள்வா ரருகுதிருப் பதியான 

கோளிலியிற் றம்பெருமான் கோயிலினை வச்தெய்தி 

வாளனசண மடவாள் வருந்சாமே யெனும்பதிக 

மூளவருக சாசலுடன் முன்றொழுது பாலும். 

  

௫௮௭ 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪6) 

(௪௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

      

(௧௪) விசுமபும - உமமை உயர்வு சிமபபு,



௫௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநக்கோளிலீ - பண் - நட்டராகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

நீளகினைஈசடியேனுமைகித்சலுங்கைதொழுவேன் 
மாளனகண்மடவாளவள்வாடிவருக்தாமே 
சோளிலியெம்பெருமான்குண்டையூர்ச்லெகெல்லுப்பெற்றேன் 
ஆளிலையெம்பெருமானவையட்டி த்தரப்பணியே. 

கொல்லைவளம்புறவிற்றிருசக்சோளிலிமேயவனை 
நல்லவாதாம்பரவு5 இருகாவலவு ரனவன் 
கெல்லிடவாட்கள்வேண்டிகினைதேச்தியபத் தும்வல்லார் 

௮ல்லல்களைஈ தலட௫னண்டர்வானுலகாள்பவரே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பசற்பொழு.து கழிக்ததற்பின் பரவைமனை யளவன்றி 
மிசப்பெருகு கெல்லுலகல் விளஙகியவா ரூர்கிறையப் 

புசப்பெய்.து தருவனகம் பூதஙக ளெனவிசம்பி 

னிசர்ப்பரிய தொருவாக்கு நிகழ்ச் சதுகின் மலனருளால், (௨௪) 

தம்பிரா னருள்போற்றிச் தரையின்மிசை விழுரச்தெழுச்தே 

யம்பரா லுணர்வறிய திருப்பாசஈ சொழுதேத்திச் 

செம்பொனேர் சடையாரைப் பிறபதியு தொழுதுபோய் 

கம்பரா ரூரணைர்தார் காவலூர் நாவலனார். (௨௨) 

பூங்கோயின் ம௫ழ்ர்தருளும் புசாசனணைப் புக்கிறைஞ்சி 
நீககாத பெருமடழ்ச்சி யுடனே சதிப் புறம்போர்து 

பாகசானார் புடைசூழ்ஈது போற்றிசைச்கப் பரவையார் 

ஒங்கு இரு மாளிகையி னுள்ளணைஈதா ராளூரர், (௨௩) 

கோவைவாய்ப் பரவையார் தாம$ழும் படிகூறி 

மேவியவர் தம்மோடு மிகவின்புற் நிருர்சதசற்பின் 

சேவின்மே லுமையோடும் வருவாரசர் திருவருளின் 

ஏவலினா லவ்விரவு பூதஙகண மிச்கெழுஈத (௨௪) 

குண்டையூர் சென்மலையைச் குறட்பூசப் படைகவாக்து 

வண்டுலாங குழற்பரவை மாளிசையை நிறைவிததே 

௮ணடாபிரான் நிருவாரூ ரடஙகவுசென் மலையாச்செ 

கணடவரரற் புதமெய்து௨௦ காட்டுபெற வமை,ததனவால், (௨௫) 

அவ்விரவு புலர்காலை யாரரில் வாழ்வாகண் 

டெவ்வுலஇல் விசைரந்தனரென் மலை.பிலையென் றஇசயிசத்து 

நல்விமதர் ச் இிருகோக்கு னங்கைபுகழ்ப் பரலையார்க் 

இவ்வுலகு வாழவரு ஈம்பியளிச் சனவென்பார். (௨௬) 
  

(௨௪) சே.- இடபம,



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். 6௮% 

நீக்சரிய நெற்குன்று தனைநோச்ச கெறிபலவும் 
போக்கரி,தா யிடக்சண்டு மீண்டுந்தம் மில்புகுவார் 

பாக்கெச்தின் நிருவடிவாம் பரவையார்ச் இந்கெல்லுப் 

போக்குமிட மரிதாகு மெனப்பலவும் புகல்இன்ருர். (௨௭௪) 

வன்றொண்டர் தமச்சளித்ச நெற்சண்டு ம௫ழ்சிறப்பார் 

இன்றுஙசண் மனையெல்லைக் குட்படுகெற் குன்றெல்லாம் 

பொன்றஙகு மாளிகையிற் புகப்பெய்து சொள்கவென 

வென்றிமுர சறைவித்தார் மிச்சபுகழ்ப் பரவையார். (௨௮) 

௮ணியாஞூர் மறுக சனி லாஸியங்கப் பறையறைக்த 

பணியாலே மனைநிறைச்துப் பாங்கெங்கு கெற்கூடு 

சணியாமற் கட்டிஈகர் களிகூரப் பாவையார் 

மணியாரம் புனைமார்பின் வன்றொண்டர் தமைப்பணிந்தார். (௨௯) 

ஈம்பியா ரூரர்திரு வாருறி னயர்துறைகாட் 

செம்பொற்புற் நிடககொண்டு வீற்றிருந்த செழுக்தேனை த் 

தீம்பெரிய விருப்பினொடுர் சாழ்ச்துணர்வி னாற்பருட 

இம்பருட னும்பர்களு ம.திசயிப்ப வேச்கினார். (௩௦) 

குலவுபுகழ்ச் கோட்புலியார் குறையிசந் து தம்ப திச்சண் 

௮லகிலபுச ழாரூர Qrepsscper ay. acer we 

நிலவியவன் ரொண்டாஅ விசைக்ததற்பி னேரிறைஞ்ப் 

பலர்புகழும் பணபினார் மீண்டுக்சம் பதியணைர்தார். (௩௪) 

வேறு 

சேவ ரொதுஙகச் திருத்சொண்டர் மிடையுஞ் செல்வச் இருவாரூர் 

சாவல் கொண்டு சனியாளுங் கடவுட் பெருமான் கழல்வணஙஇ 

நாவ லூ ரருள்பெற்று நம்பர் பதிகள் பிறகண்ணிப் 

பாவை பாகர் தமைப்பணிந்து பாடும் விருப்பிற் சென் றணைவார் (௩௨) 

மாலு மயனு மூணர்வரியார் மகிழும் பதிசள் பலவண(।௫ 

ஞால நிகழ்கோட் புலியார்தச் காட்டி. யச்தான் குடிரண்ண 

ஏலும் வசையா லலங்கரித்தங் சவரு மெதிர்சொண் டினிதிறைஞ்சச் 

கோல மணிமா ளிசையின்க ணாவம் பெருசச் கொடுபுச்கார். (௩௩) 

தூய மணிப்பொற் றவிசிலெழுக் தருளி யிருக்கத் தூகீசாற் 

சேய மலர்சசே வடி.விளகடச் தெளிகதுக் சொண்டச் செழும்புனலான் 

மேய சுடர்மா ஸிகையெங்கும் விளங்க வீ? யுளங்களிப்ப 

ஏய இறப்பி லர்ச்சனைக செல்லா மியல்பின் முறைபுரிவார். (௩௪) 

பூந்தண் பனிநீர் கொடுசமைத்த பொருவில் விரைச்சர் சனச்சலவை 
வாய்ந்த வஇலி னறுஞ்சரர்து வாச நிமைமான் மதச்சேறு 
  

(௩௫) விரை - வாசனை, மானமதசசேறு-கஸ் தூரிக குழமபு, ௮டைககாயமுழு - 

தாமபூலம, பாசனம - தட்டு,



௫௯௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சோய்ச்ச புகைரா வியினறுகெய் தூய பசங்கர்ப் பூரமுதல் 

எய்த வடைச்சா யழுதினைய வெண்ணின் மணிப்பா சனத்ததந்தி, (௩௫) 

வேறு, 

வேறு வேறு இருப்பள்ளிச் சாமப் பணிசண் மிகவெடுதது 

மாறி லாச மணித்திருவா பரண வருக்கம் ua saws) 

யீறில விதததுப் பரிவட்ட மூழி னிரைத்சே யெதிரிறைஞ்சி 

யாறு புனோசா ரடிச்சொண்ட சளவில் பூசை கொளவளிததார். (as) 

செஙகோ லரச னருளுரிமைச் சேனா பதியாக சோட்புலியார் 

நஙசோ மானை காவலூர் நகரா வேந்தை ஈண்பினாற் 

ற௩கசோ மனையிற் மிருவமு௮ செய்வித் இிறைஞ்சிச் தலைசறக்த 

பொங்கோ தம்போற் பெருஙசாதல் புறிகதார் பின்னும் போற்றுவார் (௩௭) 

ஆனா விருப்பின் மற்றவாசா மருமை யான்முன் பெற்றெடுதத 

கேனூ சோசைச சிஙசடியாா சமையு மவாபின் நிருவுமி£ச்த 

மாணா கோகன் வனப்பகையார் தமையு௪ கொணாகது வன்றொண்டர் 

தூகாண் மலர்ததாள் பணிவித்துத தாமு சொழுஅ சொலலுவார். (௩௮) 

௮டியேன் பெற்ற மக்களிவ ரடிமையாகக் கொண்டருளிக 

கடிசோ மலாததா மிடாழு.துயயக கருணை யளிகக வேணடுமெனத 

தொடி சேர் சளிரச்கை யிவெனக்குத தூய மக்க ளெனச்கொண்டப் 

படியே மசண்மை யாச்சொண்டார் பரவை யார்தங் கொழுஈனா. (௩௯) 

கோதை சூழ்ஈத குழலாரைச் குறஙஇன் வைத்துக கொண்டிருந்து 

காக னிறைக்ச புசல்வியராக கருசஅுட் கசிவா லணைத.துச௫ 

மீ.து கண்ணீர விழமோர்து வேணடு வனவுங கொடுத்தருளி 

நாதர் கோயில் சென்றடைகதார் நம்பி தம்பி ரான்றோழர் (௪௦) 

வென் நி வெள்ளே நுயர்த்சருளும் விமலர் இருக்கோ புரமிறைஞ்சி 

ஒன்று முளளச சொடுமன்பா லுச்சி குவிதத கரத தோடுஞ் 

சென்று புககுப் பணிசதுதிருப் பதிசம் பூண ணென்றெடுத தக 

கொன்றை முடியா சருளுரிமை சிறப்பிச சராகோட் புலியாரை (௪௧) 

திநநாட்டியந்தான்தடி - பண் - தக்கராகம், 

இருசசிற்றம்பலம் 

பூஷூவைசோரரலங்கணடஞ்சேன்புறககாட்டாடல்கண்டிசழேன் 
பேணீராகிலுமபெருமையையுணாவேன் பிறவேளாலுமறவேன் 
காணீராகிலுஙககாணபெனெனமனத்தாற்கரு தீராகிலுஙகரு இடிலிகழேன் 
சானேலுமமடிபாடுசலொழியேனாட்டியச்சான்குடிசம்பி 

கூடாமன்னலாககூட்டசதுவென் றகொடிறன்சோட்புலிசென்னி 
காடாதொலபுகழ்காட்டியதசான்குடிஈம்பியைகாளுமறவாச் 

(௩௬௮) ஆனா - குறையாத, (௪௦) ரறஙகு - துடை,



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௫௯௧ 

சேடார்பூங்குழறரிங்கடியப்பன்றிருவாரூரனுறைத ச 
பாடீரா௫ிலும்பாடுமின்றொண்டீர்பாட நும்பாவம்பற்றறுமே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சிறப்பித் தருளுச் இருக்கடைச்காப் பசனி னிடைச்ரங் சடியாரைப் 

பிறப்பிச தெடுச்ச பிதாவாகத் தம்மை நினைச்ச பெற்றியினான் 

மறப்பில் வகைச்9ிங் சடியப்ப னென்றே தம்மை வைததருளி 

நிறப்பொற் புடைய விசைபாடி. நிறைஈத வருள்பெற் றிறைஞ்சுவார் (௪௨) 

௮ங்கு கின்று மெழுக்சருளி யளவி லன்பி னுண்மகிழச் 

செங்க ஹுதலார் மேவுதிரு வலிவ லர்சைச சேர்ச்திறைஞ்சி 

மங்கை பாகர் தமைப்பதஇிகம் வலிவ லச௫ச் சண்டேனென் 

றெங்கு கிகழ்ஈத தமிழ்மாலை யெடததச தொடுசத விசைபுனைவார். (௪௩) 

திருவலிவலம் - பண் - தம்கேசி, 

இருச்சிற்றம்பல.ம் 

ஊனஙகை ததுயிர்ப்பாயுலகெல்லா மோஙகாரச அருவாசநின்ரானை 

வானஙகைத்சவர்க்குமளப்பரியவள் எலையடியார்கடம்முள்ளத 
சேனஙகைததமுதாகியுள்ளூறுக்சேணினைச் கிளை 2சறசனியானை 

மானஙகை ததலததேதேச்கவலலானைவலிவலசசணிலவு தஅசண்டேனே, 

* ஈல்லிசைஞானசம்பர்்தனுகாவினுச்ச ரசரும்பாடியகற்றமிழ்மாலை 

சொல்லியவேசொலலியேசதுகபபானைசசொணடனைன றியாமையறிகது 

கல்லியன் மன சசைகககிவிசதுகக ழலடி சாட்டியெனகளைகளையறுககும 
வலலியலவானவாவணகககினறானைவலிவலகசணிலவு தகணடேனே 

சலிவலஙகெடவாரழலோம்புக/க ற்றரான்மறைமுற்றனலோம்பும் 
வலிவலகசனிலவாு துகணடடியேனமன்னுகாவலாருரனவன்ரொண்டன் 

ஓலிகொளின்னிசைசெகதமிழ்பசதுமுளளதசாலுகஈசேதசவலலார்போய 
மெலியில்லானுலச சதவேச்சவிரும்பிவிணணுலகெய் அவர் சாமே, 

இருசசிற்றம்பலம் 

நன்று மஇிழமுஞ் * சம்பந்தர் நாவுக சரசர் பாட்டுகக சர் 

எனறு இறெப்பித திறைஞ்செகிழ்க தேச்தி யருள்பெற் றெழுச்தருளி 

மன்றி னிடையே ஈடம்புரிவார் மருவு பெருமைத் இிருவாரூர 

சென்று குறுஇப் பூங்கோயிற் பெருமான் செம்பொற் சழல்பணிர்து (௪௪) 

இறைஞ்சிப் போரது பரவையார் திருமா ளிகையி லெழுச்சருளி 

நிறைந்த விருப்பின் மேவுகா ணீடு செல்வத தஇருவாளூர்ப் 

பு ம்பு நணிய கோயில்களும் பணிசது போற்றிப் புற்றிடமா 
யுறைர்த பெருமான் கழல்பிரியா தோவா வின்ப முற்றிருந்தார். (௪௫)



௫௯௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

செறிபுன் சடையார் இருவாளூர்ச் திருப்பம் குணியுச் சரத்திருசாள் 

குறுக வரலும் பரவையார் கொடைக்கு விழாவிழ் குறைவறுக்ச 
நிறையும் பொன்கொண் டணைவதற்கு நினைந்து ஈமபி திருப்புகலூர் 

இறைவர் பாதம் பணியவெழுர் தருளிச் சென்று Qew 8) apr. (௪௬) 

சென்று விரும்பித் திருப்புகலூர்ச் தேவர் பெருமான் கோயின் மணி 

முன்றில் பணிச்து வலங்கொண்டு முதல்வர் முன்பு வீழ்ச் திறைஞ்சித் 

சொன்று மரபி னடிச்சொண்டு தோய்ர்ச வன்பித் றுஇித்செழுக்து 

நின்று பதிக விசைபாடி நினைந்த கருச். நிசழ்விப்பார். (௪௪) 

சிறிது பொழுது கும்பிட்டுச் 9ந்சை முன்ன மஙகொழிய 

வறித புறம்போச் தருளியயன் மடத்தி லணையார் வனரறொண்டர் 

௮.றிவு கூச்ச வுன்பருட னணிமூன் நிலினோ சருகிருப்ப 
மறிவண் கையா சருளேயோ மலர்க்கண் டுயில்வா தெய்தியதால். (௪௮) 

தயில்வர் தெய்தத் தம்பிரான் ரோழ ரஙகுச் இருப்பணிககுப் 

பயிலுஞ் சுடுமட் பலசைபல கொணர்வித துயரம் பண்ணிச்சேன் 

அயிலுஞ் சுரும்பார் மலர்ச்சிெகழி முடிமே லணியா வுத்தரிய 

வெயிலுஈ தியவெண் பட்டதனமேல விரித்துப் பள்ளி மேவினார். (௪௯) 

சுற்று மிருத தொண்டாகளுர் துயிலு மளவிற் றுணைமலர்க்கண 

பற்றுக் துயினீக கடப்பள்ளி யுணர்ஈதார் பரவை சேள்வனார் 

வெற்றி விடையா ரருளாலே வேமண் கல்லே விரிசுடர்ச்செம் 

பொற்றிண் கலலா யினகண்டு புகலூ ரிறைவ ரருளபோற்றி (௫௦) 

கொண்ட ௬ணச ம௫ழ்ர்தெழுஈது அணைக்கைக் சமல முகை தலைமேற் 

கொண்டு கோயி லுட்புக்குச் குறிப்பி லடஙகாப் பேசன்பு 

மண்டு சாத லுறவணங௩ூ வாய்த்த மலர மொழிமாலை 

பண்டங் கசையிற் றம்மையே புகழக்சென் றெதெதுப் பாடினார். (௫௧) 

திருப்புகலூர் - பண் - கோலலி, 

திருசிற்றம்பலம், 

தம்மையேபுகழ்ச்திச்சைபே௫னுஞ்சா£வினுஈதொண்டர் தருலாப் 
பொய்ம்மையாளரைப்பாடாசேயெர்தைபுச லூர்பாடுமின் புலவீர்காள் 
இம்மையேசருஞ்சோறுககூறையுமேசகலாப்டாகசெடலுமாம் 
அ௮ம்மையேசிவலோகமாள்வதற்யொதுமையுறவில்லையே, 

செறுவினிற்செழுககமலமோங்குசென் புகலூர்மேவியசெல்வனை 
ஈறவம்பூமபொழிலரகாவலூ ரன்வனப்பகையப்பன் சடையன் றல் 
சி.ஐ.வன்வன் ரொணடலூரனபாடியபாடல்பத் தஇிவைவல்லவர் 

அறவஞனாரடிச்சென்றுசேர்வசற்யொதுமையுறவில்லையே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(௪௯) மண் பலகை - செவ்கல், (௫௰) வே - சுட



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௫௯௩ 

பதிகம் பாடித் திருக்சகடைச்காப் பணிந்து பரவிப் புறம்போர்சே 

யெதிரி லின்ப மிம்மையே தருவா சருள்பெற் றெழுகச்தருளி 

நிதியின் குலைய மூடன்கொணடு நிறையு ஈதியுங குறைமதியும் 

பொதியுஞ் சடையரா திருப்பனையூர் புகுவார் புரிநூன் மணிமார்பர் (௫௨) 

செய்ய சடையார் இிருப்பனையூப் புறச்.துச இருக்கூச் சொடுககாட்டு 
எய். வருள வெதாசென்றங கெழு விருப்பால விழு இறைஞ்சி 

லயர் தமமை யசஙூலொட வல்லா ரவசே யழகியரென 

றயய வுலகு பெறும்பதிகம் பாடி யருள்பெற் றடன்போரதா£ (டு௩) 

திநபபனையூர் - பண - கீகாமாம். 

இருசசிறறமபலம் 

மாடமாளிகைகோபு7ததொடுமணடபமவளருமவளாபொழிற் 
பாடலவணடறையுமபழன ச திருபபனைழாத 
சகோடுபெயதொருகாதினிறகுழை தூஙகசசொணடர்கடுள்ளிப்பாடகின 
ருமொறுவலலாரவ?ரயழடயே 

வஞ்சி நணணிடைமஙகைபஙகனெர்மாசவாவளருமவளாபொழிழற் 
ட ரன மெலலடியாபயிலுகதிருப்பனையூ 

வஞசியுமவளாகாவலூ சனவனபபகையவ௮ளப்பன்வன்றொண்டன் 
செஞ்சொறமிகட்டுகப்பாரவபேயழகியசே, 

இருச்சிந்றமபலம் 

  

வளமல் கியசர்த் இருப்பனையூ£ வாழ்வா ரேத்த லெழுக் தருளி 

அளவில செம்பொ னிட்டிகைச ளாணமே னெருங்கி யணியாராத 

தளவ முறுவற பரவையா தமமா ளிகையிற் புகசதாமும் 

உள்மன ஸணியதம பெருமானா தம்மை வணஙூ யுவஈசணைநக்சா£ (௫௪) 

வாறு பாவைப் பிராட்டியா மகிழ வைகி மருவுகாள் 

௮௩௪ ணாரா மருஙகணிய கோயில பலவு மணை தஇிறைஞ்சச 

நசை மழ விருபபினொடுஈ செயவப பெருமா டி.ர௬ுவாரநா 

மூதி வணஙகி யினிதிருஈசரா முனைப்பா டியர்௪௩ காவலனார. (இர்) 

பலா எமர்வரா பரமாஇரு வருளா லங்கு நினறுமபோயச 

சிலைமா மேரு வீரனா இருன னிலசஅ௪ செனதெயதி 
வலமா வது கோயிலினுள வணஙடு மகிழஈது பாடினார் 

தலமா கனற தணணியலவெம மையினா னெனனுக தமிழ்மாலை (இச) 

  

திநநன்னிலந்துப்பேநங்கோயில - பம - பரமம், 

இருசசிற்றம்பலம் 

தண்ணியல்வெம்மையினான றஐலையிற்கடைசோறும்பலி 
பண்ணியன் மென்மொழி யாரிடக்கொணடுழல்பண்டரஙகன் 
  renee en, 

(௫௫) இடடிகை - செஙகல, 

75



௫௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

புண்ணியன்சான்்மறையோர்முறையாலடிபோற்றிசைப்ப 
நணணியகனவ் னிலததுப்பெருககோயினயா தவனே. 

கோடுயர்லெங்களிற்றுததிசழ்கோச்செககணான் செய்கோயில் 
மாடியஈன்னிலத் தப்பெருஙகோயினய்தவனைச் 
சேடியலசியகிசதைசடையன் நிருவாரூரன் 
பாடியபதீதும்வல்லார்புகுவார்பாலோக த.தே. 

இருசசிற்றம்பலம, 

பாடி யங்கு வையயெபின் பரமர் வீழி மிழலையினில் 

நீடு மறையான் மேம்பட்ட வஈத ணாளர் கிறைர்திண்டி 

காடு மழ வவவளவு நடைச்சா வணம்பா வாடை௰டன் | 

மாடு கதலி பூகஙிரை மல்க மணிதசோ ரணநிரைசது (௫௪) 

abs நம்பி தம்மையெதிர் கொண்டு புக்கார் மற்றவருஞ் 

சிதை மலாகத திருவீழி மிழலை யிறைஞ்செ சேணவிசும்பின் 

மூர்சை யிழிர்ச மொய்யொளிசேர் கோயி றன்னை முனவணபடப் 

பரத மறுக்குர் தம்பெருமான் பாசம பரவிப் பணிகின ரர் (இ௮) 

படஙகொ எரவிற் றயில்வோனும் பதுமச் தோனும பரவரிய 

விடஙகன் விண்ணோ பெருமானை விரவும புளக முடன்பரலி 

அடஙகல் வீழி கொண்டிரு ரடியேனுககு மருளு மெனத 

தடஙகொள் செஞ்சொற் றமிழ்மாலை சாசதி யககு௪ சாருநாள் (௫௯) 

  

திநவீமிமீடிலை - பண் - சீகாமரம், 
இருசசிற்றம்பலம 

விடஙககொண்மாமிடற்நீலெளளைசசருளொன் நிட்டுவிட்ட சா சீனீரென்று 
தஇடஙககொள்சிரசையினாசலிகாககுந இருமிழலை 
மடகசலபூணடவிமான முமணமிசைவா இழிசசியவானகாட்டையு 

மடஙசல்வீழுகொணடீரடியேற்குமருளூ தமோ 

வேசவேதியாவேசதசீதியரோ தவா விரிரீ£ம்ழலையள 
ஆதிவீழிசொணமரடியேறகுமருளுசெனறு 
நகாச€தம்வண்டோ அவாபொழினாவதா ரனவன் ரொண்டன ற்றமிழ் 
பாதமோசவலலாாப ரனோடுஙகூடுமேே 

இருச௪ற்றம்பலம 

  

வாசி யறிர்த சாசளிகக வல்ல மிழலை வாணர்பாற் 

ேேச மிச்ச திருவருணமுூன பெற்றுத இருவாஞ சயச்சடிகள் 

பாச மறுதசாட் கொளளுகசாள் பணிஈது பொருவ னாசென்னு 

மால பதிகம் பாடியமாக தரிசொற் கரைப்புத தூ. ரணைநதார். (௬௦) 

  

  வி en யை வுவகயதையவைஷணனைனைனாய மைய பலய வ கலவ வதுவை மவ வயயவயை 

(௫௭) ஈடைககாவணம - நடைபபந்தா, 
  ரா



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். GainG 

திந்வாத்சியம் - பண் - பியந்தைக்காந்தாரம். 

இருச்சிற்றம்பலம் 
பொருவனார்புரிநூலர்புணர்முலேயுமையவளோடு 
மருவனாமருவார்பால்வருவ துமில்லைஈம்மடி.க 
டி ருவஞாபணிகர்ேே ததக இிகழ்திருவாஞ்சியத துறையும் 
ஒருவனாசரடியாரையூழ்வினைலியவொட்டாசே 

செர்கெலஙகலஙசழனித்திகழ் திருவாஞ்சிய ச். துறையு 
மின்னலகசலஞ்சடையெம்மிறைவன சறைகழல்பரவும் 
பொன்னலஙசலநன் மாடப்பொழிலணிசாவலாளு ரன் 
பனனலஙகனன் மாலைபாடுமின்பததருளீசே, 

திருசிற்றம்பலம், 

  

செழுநீர் ஈறையூா கிலவுதிருச் தத௪ சசமும் ues? 539) 

விழுநீர மையினிற் பெருஈசொண்டர் விருப்பி னோடு மெதிர்கொள்ள 

மழுவோ டிளமான் சரதலததி லுடையாா திருப்பு? தூர்வஊணஙஇத 

சொழுநீர் மையினிற் ௮ு.தித்தேத்திச் தொண்டர் சூழ வுறையுமாள். (௬௪) 

திநநறையூர்ச்சித்தீச்சாம் - பண் - தறித்சி 

இருச்சிற்றம்பலம் 

நீரும்மலருக்கிலவுஞ்சடைமேல், ஊரும்மசவும்முடையாணிடமாம் 
வாரும்மருவிமணிபொன்கொழித்துச, சேரும்கறையூர்ச்சித் தச்ச ரமே. 

போரார்புசமெய்தபுனிதன்னமருஞ், சீரார்கறைழாச்சித தீச்ச_ரகசை 
ஆர ரனசொல்லிவைவல்லவர்கள், ஏராரிமையோருலகெமய் அவசே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

புனித னாமுன் புசழ்ததுணையாச் கருளுக் திறமும் போற்றிசைத்து 

முனிவர் போற்ற வெழுந்தருளி மூரி வெள்ளக் கஙகையினிற் 

பனிவெண் டிஙக எணிசடையார் பதிகள் பலவும் பணிந்துபோகந் 

இனிய நினைவி லெயதினா ரிறைவர் திருவா வடு அறையில், (௬௨) 

விளஙகுர் திருவா வடு அறையின் மேயார் கோயில் புடைவலஙககொண் 

டுள௩ககொண் டுருகு மன்பினுட னுள்புககிறைஞ்சி யேத்துவரா 
வளங்கொள் பதிச மறையவனென றெ)தெது வளவன் செஙகணான் 

றளஙசொள் பிறப்புஞ் சிறப்பிதது.த சமிழ்ச்சொன் மாலை சாத்திஞர்.(௬௩) 

திருவாவடுதுறை - பண் - தக்கேசி, 

இருசசிற்றம்பலம். 

மறையவனொருமாணிவஈதடையவாசமாயலனாருயிர்கிறுத்தச் [ன் 
சறைகொளவேலுடைக்காலனைகசாலாற்கடஈதசாரணஙகண்டுகண்டடியே 

இறைவனெம்பெருமானென்றெப்போதுமேச்தியேத்திகின் றக்சலிசெய்து 
னழறைகொள்சேவடிச்சன்பொடுமடைச்தேனாவடுதுறையாதியெம்மானே.



௫௯௭ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தெருண்டவாயிடை நூல்கொண்டுசிலர் தி௫ச்திரப்பர்தர்சிச்கெனவியற்றச் 
சுருணடசெஞ்சடையாய த சனனைசசோழனாச்யெதடர்ச்செணடடியேன்[மி 

புரணடுவீழ்ஈ தரின்பொனமவர்ப்பாசமபோற்றிபோற்ரியென் ஐன்பொபுலம 
யருண்டென்மேல்வினைச்சஞ்சிவந்தடைஈதேனாவடு துறையாதியம்மானே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சாத்தி யஙகு வைகுகாட் டயங்கு மன்ப ரடன்கட்ப் 

பேர்ச்து மிறைஞ்ி யருளபெற்றுப் பெண்ணோ பாச் சண்ணலார் 

தீர்த்தப் பொன்னிச சென்சனைமேற் றிசமும் பதிகள் பலபணிந்து 

மூர்த்தி யார் சம் மிடைமருதை யடைநஈதா£ முனைப்பா டி.த,சலைவா (௬௪) 

மன்னு மருதி னமர்ர்சவரை வணஙட மரச் சொன்மலாசகள் 

பன்னிப் புனைரஈத பணிசசேசதிப் பாவிப் போரது தொண்டருடன் 

௮ரநற் பியி லிருந்சசலவா ரரனார் இருகா கேச்சரததை 

முன்னிப் புக்கு வலஙசொண்டு முதல்வா இருத்தாள் வணஙகிஞர் (௬௫) 

பெருகும் பதிசம் பிறையணிவா ணூதலாள் பாடிப் பெயாகதுகிறை 

இருவின் மலியுஞ் வெபுரததச சேவா பெருமான் சழலவண(ஙடு 

உருகுஞு இச யடன்பேோசசே யுமையோ பாகர் தாமகழ்நது 

மருவும் பதிகள் பிறபணிரது கலைய ஈல்லூர் மறாஙகணைக சார. (௬௬) 

  

திநநாகேச்சாம் - பண் - பத்சமம். 
திருசசிற்றம்பலம் 

பிறையணிவாணுசலாளுமையாளவாபேழ்கணிகச 
நிறையணிகெஞ்சனுககநீலமால்விடமுணடசெனனே 
குறையணிகலலைமுலலையணைக்அகுளிரமாசவிமமற 
கழையணிவணடுகளசோதிருசாம்சசசரத தானே 

சொஙகணைவணடலர்தசதககுயிலுமமயிலுமபயிலுஈ 
செஙகணைபூமபொழிலகுழ் இிருமாகேசசசத்சானை 
வஙகமலிகடல கழ்வயனாவலவ.ரனசொனன 
பஙகமிலபாடவவலலாரவா தமவினைப நறறுமே 

இருசசிற்றமபலம 

செம்மை மறையோர திரு£$கலைய ஈல்லூ ரிறைவர் சேவடி க்£ழ் 

மும்மை வணசசம பெறவிறைஞூ முனபு பரவிச சொழுதெழுவா£ 

கொம்மை மருவு குருமபைமுலை யுமையா ளென்னுச் திருப்பதிக 

மெய்மமைப் புராணம் பலவுமிச௪ சறப்பிச இசையின் விளம்பிஞா (set) 

திநுக்கலையநலலூர் - பண் - தக்கராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

குருமபைமுலைமலர்ச்குழலிகொண்டதவங்கசண்டுகுறிப்பினொடுஞ்சென்ற 
வடன்குணத்தினைஈன்௧கறிகது, விரும்பும். சய சொடுச்சவளைவேட்டருளிச



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௫௯௭ 

செய்சவிண்ணவர்சோன்சண்ணுசலோன்மேவியலஒர்வின வில், ௮ரும்பருசே 
சுரும்பருவவமப சமபண்பாடவணிமயில்கணடமாடுமணிபொழில்கசூழயலின், 
கருமபருசேகருஙகுவளைசணவளருஙகழனிசகமல௩கணமுசமலருஙகலையகல் 
வூர்காணே. 

சண்புனலும்வெண்மதியுக்சாஙகயசெஞசடையன்றாமசையோன் தலைகல 
னாக்சாமாமுன்பாடி, யுணபலிசொண்டுழலபசமனுறையுமாகிறைநீசொழுகு 
புனலரிசிலின றென்கலையகலலூ சதனை, COT Ly COL WI BOOT சடையனிசைஞானி 
சிறுவனாவலாகோஞரூனாவின யர்துசைசெய்,பணபயிலும்பததுமிவைபதஇி 

செய். தரித்தம்பாடவலலார்களல்லலொடுபாவமிலாசாமே, 

இருசடிற்றம்பலம், 

  

Hug நின்று இருச்குடராச் சணைந்து பணிரஈ,து பாடிப்போய் 

மங்கை பாகர் வலஞ்சுழியை மருவிப் பெருகு மன்புருகத் 

தங்கு காத லுடனவணஙகித தமிழாற் பாசி யரசினுசகுத 

இஙகண் முடியா சடியளித்த திருநல் ஜாரைச சென் றணைந்தார் (௪௮) 

நல்லூ ரிறைவா கழல்போற்றி ஈவின்று நடுவு ஈமபர்பஇ 

எலலா மிறைஞ்சி யேததிப்போ யிசையாற் பரவுஈ தம்முடைய 

சொல்லு இயமா வணிக்சவர்தஞ் சோற்றுத் அறையின் மருஙகெய்தி 
அல்லூ£ கணடர் கோயிலினு எடைர்து வலஙகொண் டடிபணிவார் (௬௯) 

அமனீ சொழுக யனையவெனு மஞ்சொத் பதஇச மெடுத்தருளிச் 

கழனி டியவன் பினிற்போற்றுங காதல் கூரப் பாவியபின் 

கெழுகீர மையினி லருள்பெற்றுப் போந்து பரவை யார்கேள்வர் 

மூழுநீ ஐணிவா சமர்கதபதி பலவும பணிக்கு முன்னுவார். (௭௦) 

திரச்சோற்றுந்துறை - பண் - கவுசிகம், 

இருசசிற்றம்பலம். 

அழனீரொழுகயனையசடையு, முழைமீருரியுமுடையானிடமாங் 
கழைறீரமுசறுஙகனகககுவையுஞ், சுழனீர்ப்பொன்னிசசோற்று த அறையே, 

சுற்று சருரீசசோற்ற கதுறையுண், முற்றாமதஇிசேர்மூ சல்வன்பாசத 
தற்றாரடியாரடிராயூரன, சொறரானிவைகறரறுாதன் பிலசே 

திருசசிற்றம்பலம். 

  

தேவா பெருமான் சண்டிழூர் பணிஈது திருவை யாறதனை 

மேவி வணகடிப் பூரதுருச்தி விமலர் பாச் சொழு திதைஞ்சிச் 

சேவில் வருவார் திருவாலம் பொழிலிற் சேர்ந்து தாழ்க் இரவு 

மேவு சயனச் தமர்ர்சருளிப் பள்ளி கொள்ளக் கனவின்சண். (ea) 

மழபா டியினில் வருவதற்கு கினைச்ச மறர்சா யோவென்று 

குழசா இயதங் கோலமெதிர் காட்டி யருளச் குறிச்துணர்ந்து



௫௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நிழலார் சோலைச் கரைப்பொன்னி வடபா லேறி நெடுமாட 

வழசார் வீ.தி மழபாடி யணைக்சார் ஈம்பி யாரூரர், (௪௨) 

௮ணைந்து இருக்கோ புசமிறைஞ்ச யன்பர் சூழ வுடன்புகுர்து 

பணங்கொ ளரவ மணிஈதார்முன் பணிக்து வீழ்ந்து பரஙகருணைச் 

குணங்கொ எருளின் நிறம்போற்றிச கொண்ட புளகச் தடனுருப் 

புணர்சத விசையாற் நிருப்பதிசம் பொன்னா மேனி யென்நறெடுத்௮.(௭௩) 

  

திருமழபாடி - பண் - நட்டராகம், 

,இருச்சிற்றம்பலம். 

பொன்னார்மேனியனேபுலிச தோலையரைக்கசைச்து 
மின்னாசெஞ்சடைமேல்மிஸிாகொன்றையணிக சவனே 
மன்னேமாமணியேமழபாடியுண்மாணிககமே 
௮ன்னேயுன்னையலலாலினியாரைகினைக்கேனே, 

ஏசாரமுப்புரமுமெரியசசிலைசொட்டவனை 
வாராகொகசையுடன்மழபாடியுள்மேயவனைச 
ச ராநாவலாகோனாரரனுசைச்த தமிழ் 
பாசோரேததவலலாாபரமீலாக ததிருப்பாரே 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

அன்னே யுன்னை யல்லால்யா னாரை கினைககே னெனவேததிச் 

சன்னே ரில்லாப் பதிகமலர் சாசதித சொழுது புறம்பணைநது 

மன்னும் பதியிற் சிலகாள்கள் வைசச தொண்ட ருடன்மஇூழ்க் து 

பொன்னிச் சரையி ஸிருமருங்கும் பணிர்து மேலபாற் போதுவார் (௪௪) 

செய்ய சடையார் திருவானைக் காவி லணைநஈது திருத்தொண்டர் 

எய்த முன்வர தெதாகொளள விறைஞ்செ சோயி லுட்புகுதே 

கியா சமலச் சேவடிக& ழாரவம் பெருக வீழ்ர்செழுகது 

மெய்யு முஇழ்ப்பச் சண்பொழிறீர வெள்ளம பரப்ப விம்மூவார். (௪௫) 

மதழைச ளாய கான்ருமென மலாக்ச செஞ்சொற் நமிழ்ப்ப திக 

நிறையுங சாச லடனெடுசது நிலவு மன்பா சமைகோக்கு 

இறையும பணிவா ரெம்மையமா ரடையா செனறென் றேசத்துவா 

உறையூர்ச சோழன் மணியாரஞ் சாததுச் இறச்மை யுணாச்தருளி (ers) 
  

திநவானைக்கா - பண் - காந்தாரம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மறைகளாயினகான்குமற்றுளபொருள்களுமெல்லாக் 
அறையந்கதோத்திரததிறையசொன்மையுகன் மையுமாய 
வறையுமபூமபுனலானைகசாவுடையாதியைகாளும் 
இறளைவனென்றடிசோவாரெம்மையமாராடையாசே



எயர்கோன்கலிக்காமகாயஞனார் புராணம். ௫௯௯ 

ஆழியார்ச்சருளானைச்சாவுடையா இிபொன்னடியின் 
நீழலேசரணாககின் றருள்கூரகினை து 
வாழவலலவனறரொண்டன்வணடமிழ்மாலைவல்லார்போய் 
ஏழுமாபிறப்பற்றுவெம்மையுமாளுடையாசே. 

இருசசிற்றம்பலம் 

  

௨ளவா பெருமான் நிருவாசஞ் சாத்திக் கொண்டு வரும்பொன்னிக் 

இளருர் திரைநீ£ மூழ்குதலும வழுவிப் போகக் கேசமுற 

அளவி றிருமஞ் சனககுடத்து எதுபுக் காட்ட வணிச தருளி த் 

தளரு மவனுக கருள்புறிகத தன்மை ௪றக௪௪ சாற்றினார். (௭௭) 

சாற்றி யஙகுத் தககுகாட் டயறகும் பவள, திருமேனி 

நீற்றா கோயி லெமமருஙகுஞ் சென்று தாழாது நிறைவிருப்பாற் 

போற்றி யஙகு நின்றுமபோயப பொருவி லனபா மருவியதொண் 

டாற்றும் பெருமைத் தஇிருப்பாசசி லாசசி ராமஞ் சென்றடைகசார் (௪௮) 

சென்று திருககோ புசமிறைஞ்சித சேவர் மலிசச திருக துமணி 

மூன்றில வலலகொண டளளணைஈது முதலவர் முன்பு வீழ்க்கிறைஞ்சி 

நன்று பெருகும பொருட்சாத னயப்புப பெருக காதரெதிர் 

நின்றும் பரவி நினைகசபொரு எருளா சொழிய தேர்கின்று. (௭௯) 

அன்பு நீஙகா வசசமுட னடுதத திருததோ ழமைப்பணியாற் 

பொன்பெ ராத திருவுளளம் புழுஙக வழுகடப் புறம்பொருபான் 

முன்பு நின்ற திருசசதொண்டர் முசப்பே முறைப்பா டுடையார்போல் 

என்பு கரைஈது பிசானூமத றிலலை யெனன வெடுக்கன்றூர் (௮௦) 

திநபபாச்சிலாரம் மாமம் - பண் - தக்கராகம், 

இருசசிறமபலம 

வைத்தனன் றனகசே சலையுமெனனாவுமகெஞுசமும்வஞ்சமொன் நின் நி 

உயதசசனன றனககே திருவடிச்சடிமையுரைதசசகாலுவமனேயொககும் 
பைத சபாமபராததேோரகோவணதமீதாடபொசசிலாசசிராமசசெமபாமர் 
பிசசுசேயொசகதோகரசிலராகிலிவரலாகிலலையோபிசானார் 

எசினவல்லவிகழ்ஈ சனவலலவெமபெருமானெனறெப்போதும் 

பாயினபுசழானபாசசிலாசசிராமததடிகளையடிதொழப்பன்னாள் 
வாயினாற்கூ றிமன ததினாணினைவான வள௮யனாவலாரூரன் 
பேனெபேசசைப்பொறு ததிலராகிலிவரலா திலலை2யாபி.ரானார் 

திருசிற்றம்பலம். 

  

வேறு 

நிததமூ நீஙசா நிலைமையி னீஙகி நிலச.திடைப் புலங்கெழும் பிறப்பால், 

உய்ச்ச காரணததசையுணாஈஅகொக சடிமை யொருமையா மெழுமையமுண 
    

(௭௭) கே,தம - துனபம, ட 
%



௬௦௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ர்த்தி, யெச்சனை யருளா தொழியினும் பிரானா ரிவரல்லா தில்லையேயென் 
பரா, வைச்சனன் றனச்கே தலையுமென்னாவு மெனவழுச் இனர்வழித 

தொணடர். (௮௧) 

இவ்வகை பரவிச் இருக்சடைச் சாப்பு மேசின வல்லவென் றநிசைப்ப 
மெயவகை விரும்பு தம்பெரு மானார் விமுநிதிச் குவையளித தருள 

மைவளா கண்டா கருணையே பரவி வணககியப் பதியிடை வைக 

எவ்வகை மருங்கு மிறைவர்தம் பதிச ஸிறைஞ்சியங கிருந்தனா சிலகாள் 

அப்பதி நீங) யருளினாற் போகி யாவினஞ் சாலொர் நீடும் 

எப்பெயர்ப் பதிய மிருமருங இறைஞ்ச யிறைவாபைஞ் ஞீலியை யெய்இப் 

பைப்பணி யணிவரா கோபுர மிைைஞிப் பாஙகமா புடைவலங கொண்டு 

அப்புறழ் வேணி யாகழ றொழுவார் தோன்றுகக காளனாக கண்டா () 

சண்டவா கண்கள் காதனீர் வெள்ளம் பொழிகாக கைகுவிச் இறைஞ்சி 

வணடறை குழலாா மனங்கவர் பலிக்கு வருக்இிரு வடிவுகண் டவாகள் 

கொண்டதோ மயலால் வினவுகூற் ராசச குலவசொற் காருலா வியவென் 

றண்டாமா யகரைப் பசவியா ரணிய விடஙகரா மருச்சமிழ் புனகதரா () 

a 

திநப்பைஞக்ஞீலி - பண் - கோல்லி, 

இருசசிற்றமபலம் 

சாருலாவியகஞ்சையுணடிருள்கண்டாவெண்டலையோடுகொண் 
€ெலாந்திரிர்தென்செயவீாபலியோரிட ச திலேகொள்ளுரா£ 
பாரெலாம்பணிர தமமையேப ரவிப்பணியும்பைஞ்ஞீலியீர் 
ஆசமாவதுசாகமோசொலுமாசணீயவிடஙகசே. 

அன்னஞசேர்வயல்குழ்பைஞ்ஞீலியிலாரணியவிடங்கரை 
மின் நநண்ணிடைமங்கைமாாபவர்வேணடிககாசன்மொழிக்சசொல் 
மன்னுசொல்புகழ்காவலூ ரன்வன்்றொணடன்வாயமொழிப்பாடல்பது 
துன்னியின்னிசைபாவொருமைசகேளவன சேவடிசோவே 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பரவியப் பதிகச திருக்கடைச் காப்புச சாச்சிமுன் பணிந்சருள் பெற்றுச் 

கரவிலன் பாகடங கூட்டமுஈ தொழுது கலஈதினி தஇிருந்துபோக தருளி 

விரலிய வீககோய மலைமுத லாக விமலாசம் பதிபல வணஙூக 

கு. ரவலா சோலை யணிதிருப் பாண்டிக கொடுமுடி. யணைக்சனர் கொக்கில் 

கொஙகனிற் பொன்னித சென்கரைக சறையூர்ச் சொடுமூடிச் சோயின் 

முன் குற ௪, சங்கவெண குழையா ரழைவலஞ் செய்து சராகசடி. யன்பி 
ato ரூழ்௩அ, பொஙகய வேட்கை பெருகடச் கொழு புனிதர்பொன் 

மேனியை கோக, யிங்கெவர் தம்மை மறசகவொண் ணாசென் நெழுக்சமெ 
fag குறிப்ப்னி லெடுப்ப. (௮௬)



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். KOS 

அ௮ண்ணலா ரடிசண் மறச்கினு நாம வஞ்செழுச் தறியவெப் பொழுதும் 

எண்ணிய காவேயின்சுவை பெருக விடையரு தியம்புமென் றிதனைச் 
திண்ணிய வுணர்விற் கொள்பவர் மற்றுப்பற்றிலே னெனச்செழுர் தமிழால் 

கண்ணிய வன்பிற் பிணிப்புற ஈவின்றார் ஈமச௫வா யத்திருப் பதிசம். (௮௪) 

திநப்பாண்டிக்கோடுழடி - பண் - பழம்பர்சுரம். 

இருசசற்றம்பலம். 

மற்றுப்பறறெனகூன் றிரின் நிருப்பாதமேமனம்பாவிக்சதேன் 
பெற்றலுமபிறஈசேனினிப்பிறவா சுசன் மைவஈசெய் தினேன் 
கற்றவாகொழுசேசதுஞாககரையூரிற்பாணடிசகொடுமுடி. 
நற்றவாவுனைகானமறககினுஞ்சொலலுகாகமசசிவாயவே. 

கோணியபிறைகூடியைக்கரையூரிற்பாணடிச்சொடுமுடி. 
பேணியபெருமானைப்பிஞ்ஞகபபிததனைபபிறப்பில்லியைப் 
பாணுலாவரிவணடறைகொன்றைசதாரனைப்படப்பாமபரசை 

காணனைகதொணடனூரனசொலலிவைசொலலுவராககில்லை தன்பமே. 

இருசசிற்றம்பலம் 

உலகெலா முய்ய வுறுதியாம் பதிக முரைகதுமெய் யுணரவரறு வொருமை 

நிலவிய சதை யுடன் றிரு வருளா னீஙகுவார் பாஙகுஈற பதிகள் [பைக 

பலவுமுன பணிகது பரமாகாள போறறிப போகதுசண் பணிமலாப் படப் 

குலவுமக கொகூற் காஞிவாயப் பேரூர குறுகனொ முறுகுமா தரவால் () 

அத.திருப் பதியை யணைகதுமுன் நமமை யாண்டவா கோயிலுட் புகுகது 

மெயதசவா சூழ வல;கொணடு மூனபு மேவுவாரா சம்மெதிர் விளஙக 

நிசதனார் திலலை மனறுணின ரூட னீடிய கோலநோ காட்டச 
சை*தலங குவிததுக கணகளா னஈசக கலுழிரீ£ பொழிதரக சண்டார் () 

சாணடலுஈ தொழுது வீழ்ந்துட னெழுந்து கரையிலன பென்பினை யுருக்கப் 

பூண்டவைம் புலனிற புலப்படா வினபம புணாகதுமெய் யுணாவினிறபொய 

தாணடவம் புரிய தம்பிரா னாரைத தலைப்படக கடைசசபின் சைவ [a5 

அணடகை யாருச் ௧௧தவஈ நிலைமை விளைவையா ரளவறி£ தரைப்பா£ 

அக்நிலை நிகழ்கச வாரருள் பெற்ற வன்பனா ரின்பவெள் எது 

மன்னிய பாடன் மடழ்ஈ துடன் பரவி வளம்பதி யசனிடை மருவிப் 

பொன்மணி மன்று ளெடுததசே வடியார் புரிஈடக கும்பிடப் பெற்றால் 

என்னினிப் புறம்போ யெயதுவ சென்று மீண்டெழுச்சருளுதற் கெழுவா. 

ஆயிடை நீஙக யருளினாற் செல்வா ரருவரைச் ச. ரககளும் பிறவும் 

பாயுரீர கதியும் பலபல கடந்து ப.ரமர்சம் பதிபல பணிக து 

மேயவண் டமிழால் விருப்பொடும் பரவி வெஞ்சமாச் கூடலும் பணிஈத 

சேயிடை கழியப் போஈதுவ தடைர்சார் சென்றிசைக் சற்குடி மலையில், 
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௬௦௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வேறு, 

வீடு சருமிச் கற்குடியில் விழுமி யாரைப் பணிச் திறைஞ்சி 

நீடு விருப்பிற் நிருப்பதிச நிறைக்ச இந்தை யுடன்பாடிப் 
பாடும் விருப்பிம் ரொண்டருடன் பதிகள் பலவு மணைர் திறைஞ்சத் 

தேடு மிருவர் காண்பறியார திருவா றைமேற் ஐளிசென்ரூர் (௯௩) 

செம்பொன் மேருச் சலைவளை 52 Racy ராறை மேற்றளியில் 

கம்பர் பாதம் பணிர்திறைஞ்ச காளு மஇிழ்வார்க் கருள்கூட 

உம்பர் போற்றும் சானங்கள பலவும் பணிந்து போக்தணைவார் 

இம்பர் வாழ வின்னம்பர் ஈசரைச் சேர வெய்தினார். (௯௪) 

ஏரின் மருவு மின்னம்பா மகிழ்ந்த வீசர் கழல்வண௩கி 

யாரு மன்பிற் பணிரதேத்தி யாரா வருளா லஙகமாலார் 

போரின் மலியுக கரியுரிச்சார் மருவும புறம்ப யம்போற்றச் 

சேரு முள்ள மிக்செழமெய்ப் பதிகம் பாடிச் செல்சன்றார் (௯௫) 

Ca » 

௮ங்க மோதியோ சாறை மேற்றளி யென்றெ தெசமர் காசலிற் 

பொங்கு மின்றமி ழால்வி ரும்பு புறம்ப யந்தொழப் போதுமென் 

றெஙகு மனனிய வினனி சைப்ப.தி க.௦பு னைக் தட னெய இனர் 

இஙகள் சூடிய செல்வர் மேவு திருப்பு றஐமபயஞ் சேரவே, (௯௬) 

திருப்புறம்பயம் - பண் - கோலலி. 

இருசசிற்றம்பலம 

அஙகசமோதியோராறைமேற்றளிரின் றம்போர் தவர் நின்னம்பர்த் 
தங௲னோமையுமின்ன சென றிலரீசனாரொழுகெஞ்சமே 
கஙகுலேமஙககள்கொண்டுதேவாகளோ திவானவர்சாகதொழும் 
பொங்குமாலவிடையேறிசசெலவப்புறமபயந்தொழப்போதுமே 

அஞ்சியும்பிறச்அஞ்சிறகதுஈ அயக்கரா சமயககிவை 
யஞ்சியூரன் இருப்புறமபய ததப்பனை சதமிழ்சசீரினால் 

கெஞ்சனாலேபுறம்பயசொழுதுயதுமென நுகினைசசன 

வஞ்யொதுரைசெய்யவலலவாவலலவானுலகாள்வரே 
இருச்சிற்றம்பலம், 

௮ப்ப இச்ச ணமர்ஈத சொண்டரு மன்று வெணணெய்கல் லூரினில் 

ஒப்ப ருந்தனி வேதி யன்பழ வோலை காட்டிகின ரூண்டவர் 

இப்ப இச்சண்வஈ தெய்ச வென்ன சவமச௪ ளென்றெதிர் கொள்ளவே 

முப்பு ரஙச செரித்த சேவகா கோயில் வாயிலின் முனணிஞர் (௬௭) 

நீடு கோபுர முன்பி றைஞ்சி நகிலாவு சொண்டசொ டுள்ளணைம் 

தாடன் மேவிய வண்ண லாசமடி. போற்றி யஞ்சலி கோலிகின் 

C18 லாமலர் தூவி யெட்டினொ டைகஈது மாகு முறுப்பினாற் 

பீடு 80 நிலத்தின் மேந்பெரு சப்பணிர்து வண௩௫ஞார். (௬௮)



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௦௩ 

அங்கு நீடருள் பெற்று ளார்வ மிகப்பொ ழிர்தெழு மன்பினாற் 

பொங்கு நாண்மலர்ப் பாத முன்பணிகர் தேத்தி மீண்டு புற,ததணைம் 
செங்கு மாகி நிறைந்து நின்றவர் தாம இழ்ஈத விடககளில் 

தீங்கு கோல மிறைஞ்சு வாரருட் டாவி லன்பசோ டெய் தினார். (௯௯) 

வேறு 

வம்பு டலங்கன் மார்பின் வன்றொண்டர் வன்னி கொன்றை 
அமபைவெள் எடம்பு தஙக €யநீ றணிந்த சென்னித் 

தீம்பிரா னமர்ஈத சானம் பலபல சா௩௮ தாழ்ந்து 

கொம்பனா சாட னீடு கூடலை யாற்ழூர் சாச (௧௦௦) 

செப்பரும் பதியிற் சேரார் திருமுது குன்றை நோக் 

ஒப்பரும புகழார் செல்லு மொருவழி யுமையா ளோடு 

மெயப்பரம் பொருளா யுளளா£ வேதிய ரா கின்றார் 

முப்புரி நூலும் தாககி ஈமபியா ரூசா முன்பு (௧௦௧) 

நின றவர் தம்மை நோகச்டி கெ௫ழ்க்தசர் சையராய்ச் தாழ்வார் 

இன்றியா முதுகுன் றெயச வழியெமச் இயம்பு மென்னச் 

குன்றவில் லாளி யாரு கூடலை யாற்நூ பேறச 

சென்றதில் வழிசா னென்று செலவழிச துணையாய்ச் செல்ல (௧௦௨) 

சண்டவா கைகள் கூப்பித் சொழுதுபின் ரொடாவார்ச் காணார் 

வணடலர் கொன்றை யாரை வடிவுடை மழுவென் றேததி 

அணடர்தம் பெருமான போக்த வதிசய மறி2ய னென்று 

சொண்டெழு விருப்பி னோடுக கூடலை யாற்றூர் புகார். (௧௦௩) 

  

திநக்கூடலையாற்றூர் - பண் - புறநீர்மை, 

திருசிற்றம்பலம் 

வடிவுடைமழுவேகஇிமதகரியுரிபோர்த்அப் 
பொடியணிதிருமேனிபபுரிகுழலுமையோடுங 
கொடியணிகஙெடுமாடக்கூடலையா ற்நூரில 
அ௮டிசளிவவழிபோசதவ திசயமறியேனே. 

கூடலையாற்நூரிற்கொடியிடையவளோடும் 
ஆடலுகக்தானையதிசயமிதுவென்று 
நாடியவின் றமிழாலகாவலஓரன்சொழ் 
பாடலகள்பததும்வல்லராசமவினைபற்றறுமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

கூடலை யாற்நூர் மேவு கொன்றைவலார் சடையிஞனார்சதம் 

பீடுயர் கோயில் புககுப் பெருகிய வார்வம் பொஙச 

ஆடசப் பொதுவி லாடு மறைசழல் வணஙடுப் போற்றி 

தீடருள் பெற்றுப் போந்து திருமுது குன்றி னேர்ந்தார். (6௦௪)



௬௦௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

sts Cary ரத்தைச் தாழ்ர் துமுன் னிறைஞ்செ கோயில் 

படைவலங் கொணடு புக்குப் போற்றினர் சொழு௮ வீழ்ந்து 

நடகவில வாசை ஈஞ்ச யிடையெனுஞ் செஞ்சொன் மாலைச் 

தொடைநஙிகழ் பதிசம் பாடித் தொழுதுகை சமது நின்று (௧௦௫) 

திநழதுதன்றம் - பண் - கோலலிக்கேளவாணம், 

இருச௫ற்றம்பலம், 

நஞ்சியிடையின் றுநாளையென்றுமமைகச்சுவா£ 
அஞ்சியிட்டா நபின்னைசசெயவசென்னடிகேள்சொலீர் 
பஞசியிடப்புட்டி லக றுமோபணிமீரருள் 
முஞ்சியிடைசசஙகமாரககுஞசாமுதுகுன றே. 

மூதிதிமு சசாறுவலஞ்செயும்மு துகுன் ரைப் 
பிசசனெபைபானடி ததொணடலூரனபிசற்றிவை 

ததி துவஞானிகளாகினாசடுமாற்றிலா 
எததவதசோகளுமேத துவாசகடடரிலலையே, 

இிருசரிற்றமபலம 
நாதாபாற் பொருடாம் வேண்டி நணணிய வண்ண மெல்லாங் 

கோதறு மனசஐட் சொணட குறிப்பொடும பரவும் போது 

தாதவிழ் கொன்றை வேய்ஈசா£ சசவருள் பெறுவரா சைவ 

வே.தியா தலைவர் மீணடு மெய்யிலவெண பொடியும் பாட. (௧௦௪) 

நம்பியேன்ற திருப்பதிகம் - ப. - தக்கேசி, 
திருசிற்றம்பலம், 

மெயயைமுத்றப்பொடிபூசியோகம்பிவேசசான்கும்விரிசதோதியோர்கமபி 
கையிலோ லெணமழுவேர தியோசமபிசணணும்மூன் ௮ுமுடை யாயொருர 
செய்யஈமபிரிறுசெஞசடைஈமபி திரிபுரரதியெழசசெற்நதோரவில்லா [wy 
லெய்தசமபியெனனையாளாடைகம்பியெழுபிறப்புமெககணம்பிகணடாயே. 

சரசஇினமபிகடியாசவாசமமைககசிர்சவர்கசமமையோடம்மையிலின்பம் 
பெருககுகமபிபெருகசகருச்தா 

இருச௫ற்றம்பலம். 

  

பனிமதிச சடையா சாமும பன்னிரண் டாயி ரம்பொன் 

கனியருள கொடுககு மாற்றா னல்கட வுடைய ஈம்மி 

தீரிவரு மடழ்சசி பொஙகச தாழ்ர்தெழுர் தருகு சென்று 

கனிவிட மிடற்றி ஞாமுன பின்னொன்று கழற லுற்ளூர், (௪௦௪) 

௮ருளுமிக கனக மெல்லா மடியனேற் காரூ ருள்ளோர் 

மருளூற வியப்ப வஙசே வரப்பெற வேண்டு மென்ன 

செருளுற வெழுக்ச வாச்சாற் செழுமணி முத்சாற் நிட்டிப் 

பொருளினை முழுது மாரூச் குளசஇிம்போய்ச் கொள்க வென்ருர்.(௧0௮)



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். HOG 

என்றுதம் பிரானார் ஈல்கு மின்னருள் பெற்ற பின்னர் 
வன்ரொண்டர் மச்சம் வெட்டிக் கைச்சொண்டு மணிமுத் தாற்றிற் 
பொன்றிர ளெடுத்து நீருட் புசவிட்டுப் போது சன்ருர் 

அன்றெனை வலிர்தாட் கொண்ட வருளிதி லறிவே னென்று. (௧௦௯) 

மேவிய காதற் ரொண்டு விரவுமெய் விருத்தி பெற்றார் 
௮வியின் விருசஇி யான வச்தணர் புலியூ மன்றிற் 

சாவியங கணடர் கூத்துச் சண்டுகும் பிடுவ சென்று 

வாவிசூழ் திலலை மூதூர் வழிசகொள்வான் வணஙகடிப் போச்தார். (௧௧௦) 

மாடுள பதிகள் சென்று வணஙடுப்போய் மங்கை பாகர் 

நீடிய கடம்பூர் போற்றி நிறைர் சவா னர்தச் கூத்தர் 

ஆடிய இல்லை மூதா ரணைஈசணி வாயில் புக்குச் 

சேடுயர் மாட மன்னுஞ் செழுரதிரு வீதி சாரந்தார். (௧௪௪) 

பொற்றிரு வீ.இி தாழ்ர்து புணணிய விளைவா யோங்கு 

ஈற்றிரு வாயி னண்ணி ஈலமலி யலஙகன் மார்பர் 

மற்றதன் முன்பு மண்மேல் வணககியுட் புகுஈது பைம்பொழ் 

சுற்றுமா ளிகைசூழ் வரு சொழுதுகை தலைமேற் கொள்வார். (௧௧௨) 

ஆடிய தஇிருமுன் பான வம்பொனின் கோபு ரத்தின் 
ஊடுபுக Donne யோஙகு மொளிவளர் கனக மன்றில் 

காடசச் செயய தாளை கணணுற வணணி றைந்த 

நீடுமா னஈத வெள்ளக் கண்கணீர் கிரர்து பாய (௧௪௩) 

பரவுவாய் குளறிக் காதல் படி.திருப் படியைச் தாழ்ந்து 

விரவுமெய யக மைந்து மெட்டினும் வணங்கி வேட்சை 

உரனுறு திருச்கூத தள்ள மார்தாப் பெருகி நெஞ்சிற் 

சரவிலா தவரைக சணட நிறைவுதக கருததிற் கொள்ள. (௧௧௪) 

Ca mg. 

மடி.தீதாடு மடிமைகக ளென்றெடுத்து மன்னுயிர்கட் சருளு மாற்றால் 

அடுதசாறறு ஈன்னெறிக்க ணின்றார்கள் வமுவிகர கணையா வண்ணர் 
தடுப்பானைப் பேரூரிற் சண்டகிலை சிறப்பிததுத் சனிச்கூ2் தென்று 

நடிப்பானை காமனமே பெற்றவா ஹெனுககளிப்பா னய பாடி (௪௪௫) 

  

கோயில - பண் - வியாளக்தறிஜ்சி, 
,இருச்சிற்றம்பலம் 

மடி.த்தாடுமடிமைககணன் றியேமனனேடவாழுகாளுஈ 
தடுத்தாட்டி சதருமனார் சமாசெககிலிடும்போ ததடுத்தாட்சொள்வான் 
கடுத்தாககரதலததிற்றமருகமுமெரியக லுஙகரியபாம்பும் 
பிடி சதாடி.புலிழூச்சிற்றம்பலசசெமபெருமானைப்பெற்றாமன்றே. 

(௭௯) மச்சம-மாறறு நிகானமறிய வெட்டிவை ததிருககும பதிறபொன, (கடு) 

அடுதது தூறறும - கெருககத தாம செயயும,



௬௦௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பாருருமரவல்குலுமைநஙசையவள்பங்கன்பைங்கணேற்ற 
லூரூரன் சருமனார்சமாசெக்கிலிடும்போத சடுச்சாட்சகொள்வான் 
அரூரன் றம்பிரானார ரன் மீமீகாககலணிகாஞ்சிவாய்ப் 
பேரூசர்பெருமானைப்புலியாசசிற்றம்பலச்சேபெத்ரூமன்றே 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மிளாத வருள்பெற்றுப் புறம்போர்து திருவீதி மேவித் தாழ்நதே 

யாளான வன்றொணட ரகசணர்ச டாம்போற்ற வமர்ந்து வைகி 

மாளாத பேரன்பாற் பொறபதியை வணகஇப்போய் மறலி வீழத் 

சாளாண்மை கொணடலாதக கருப்பறிய லூவணஙடச் சென்று சாரந்தார் 

ேவேறு 

கூற்றுைசசா திருககொகுக கோயி னண்ணிச் சோபு.ரச்சைச சொ 

முதுபுகு5 தன்பா சூழ, ஏற்றபெருக காதலினா விறைஞ்சி யேததி யெல்லை 

யிலாப் பெருமடிழ்சசி மனத்தி லெயசப, போற்றிசைததுப் புறத்தணைந்தப் 

பதியின் வை௫ப் புனிசரவா சமைகினையு மின்ப௩ கூறிச, சாற்றியமெய்த் 

இருப்ப திகஞ் சிமமாஈ செனனுந தமிழ்மாலை புனைந்தஙகுச் சாரு காளில். () 

திருக்கநப்பறியலார் - பண் - நட்டராகம், 

இருசசிறறமபலம 

சிமமார்துசம்புளிசதுசசரசையீனிலவைச் தகாது திறம்பாவண்ணங 

சைமமாவினுரிவைம்பாததுமைவெருவககணடானைககருப்பறியலூர்க 
கொயம்மாவின்மலாசமசாலைககுபிலபாடமயிலாடுககொகுடிககோயில 
எமமானைமன சதினானினைககபோதவாகமகஇனியவாறே 

கலைமலீஈசசெனபுலவாகற்?மோசம்மிடா தீர்ககுஙகருப்பறியலூர்க 
குலைமலிஈதமீோகோட்டெஙகுமட்டொழுருமபூஞூசோலைககொகுடிச்கோயில் 
இலைமலிஈசமழுவானை மன சதினாலன புசெய் தினபமெய்தி 

மலைமலிசசதோளாரூரனவனபபகையபபனுரைசசவணடமிழ்களே 

திருசசிற்றம்பலம் 

கணணுதலார் விருமபுகருப் பறிய லூரைச கைதொழுது நீகசப்போய்ச் 

கயலகள பாய, மணணிவளம பழடிச்கரையை ஈண்ணி யஙகு மாதொருபாகச் 

தவாசாள வணககிப் போற்றி, யெணணிலபுசழ்ப் பதிசமுமுன் னவனென் 

றேததி யேகுவா வாழகொளிபுச தூசெய் சாத, புணணியஞர் போம்மொ 

Gg des மீணடு புகுனெருா தலைக்கலனென் றெடுச்துப் போற்றி. () 

தீரப்பழமண்ணிப்படி கரை - பண் - நட்டராகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

முன்னவனெங்கள்பிரான் முதல்காண்பரிதாயபிரான் 
செனனியிலெககள்பிரான் இருரீலமிட ற்றெம்பிரான் 
மனனியவெஙகள்பிரான் மறைகான்குங்கல்லானிழந்€ழ்ப் 

டனனியவெஙகள்பிரான்பழமண்ணிப்படிககரையே,



எயர்கோன்கலிக்காமநாயஞார் புராணம். ௬௦௭ 

பல்லுயிர்வாமுசெண்ணீர்ப்பழமண்ணிப்படிச்சளையை 
யலலியச்தாமரைத்தாராரூசனுசைத.ததமிழ் 
சொல்லு சலகேட்டல்வலலாரவாககுகதமக்குங்இளைக்கும் 
எல்லியண்பகலும்மிடாகூரு சலிலலையன் ஹே. 

,இருச்சிற்றம்பலம் 

  

திநவாட்கோளிபுத்தூர் - பிளை - தக்கேசி, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தலைக்கலன் றலைமேற்றரிச்தானைததன்னையென்னைநினைக்கத்தருவா 
னைக், கொலைககையானையுரிபேபோசதுககதானைககூ தறுசைச்சகுரைசேர்கழ 
லானை, யலைசசசெகசணவிடையேறவலலானையாணையாலடியேனடிநாயேன, 
மலைசசசெஈநெலவயலவாழ்கொளிபுச தா மாணிச்ச சதைமறஈதசென்னினைக 
கேனே. 

வளஙகளெர்பொழில்வாழ்கொளிபுச தூரமாணிக்க ச்சைமறந்தென்னினை 
ச்கேனென, அுளஙகுளிரதமிழூரன்வனரொணடன்சடையனகாதலன்வனப் 
பகையப்பன், கலகஇளாவயனாவலாவேசசனஙகைசிங டி சநதைபயந்த, பலங 
இளர்சமிழ்பாடவல்லார்மேறபறையுமாஞ்செயதபாவஙசடாமே. 

இருசசஏற்றமபலம், 

இருப்பதிகம் பாடியே சென்றக செய்தித் தேவாபெரு மாளாத 

கோயில் வாயி, லுருப்பொலியு மயி£பபுளகம விரவத தாழ்சமிச யள்ளணைக g7 
பணிஈதேசுதி யுருகு மனபாற், பொருபபரையன மடப்பாவை யிடபபா 

லானைப் போற்றிசைசதுப புறம்போகது தஙடபபூமென, கருபபுவயல வாழ் 

கொளிபுச தூரை நீஙக கானாட்டு மூளஞுரிற கலச போது (௧௧௯) 

கானாட்டு முளளுரைச சாரு௦ போது கணணுதலா ரெதாகாட்ட 
கொடுப்பச கண்டு, தூகாணமென மலாககொனறைச சடையா செய்ய 

தணைப்பாச மலாகணடு தொழுதே னெனறு, வானாளுஈ கிருப்பதிகம வள்வா 

Quer ayn acrid iar Oop core ore சாததித, தேனாரு ware 

சோலை மருங்கு சூழ்கத திருவெதாகொள பாடியினை யெயசச செலவா () 

  

திநக்காடைடூழளளுரி - பன - கோலலிக்கெளவா ஈம். 

இருசசிற்றம்பலம் 

வள்வாயமதிமிளிரும்வளர்சடையினானைமறையவனைவாய்மொழியைவான 
வர்தஙகோனைப், புளவாயைசகீணடுலகமவிமுககியுமிழ் தானைப்பொனனிற 

த்தின் முப்புரிநானானமுக த இனானை, முள்வாயமடறழுவிமுட தசாழைமீன று 

மொட்டலார் துவிரைநாறுமுருகு விரிபொழிலகுழ், களவாயகருஙககுவளைகண 

வளருஙகழணிககானாட்டுமுளளூரிற்சண 00 sip? gor 

இரையினார்கடலகசூழ்க்சசெனனிலஙசைசகோனைச்செற்றவளைச்செஞச 
டைமேலவெணமதியினானை, நுரையிஞாசரைதழுவுகொளளிடததினகரை 
மேற்சானாட்டுமுள்ளூரிற்கணடுகழறொழ௫, உரையினாமதயானைகாவலாறு ர



௬௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

னுரிமையாலுரைசெய்தவொண்டமிழ்கள்வல்லார், வரையினாவசைஞாலமா 
ணடயர்ச்குச்சாம்போய்வானவர்ச்குர்தலைவராய்கிற்ப ரவர் சாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

எத்திசையர் தொழுதேச்ச மச்ச யானை யெடுத்செதிர்சொள் பாடி. 

யினை யடைவோ மென்னுஞ்், ித்தநிலைச் இருப்பதிகம் பாடி ௮௧௩௫ செல்வ 

மிகு செழுஙகோயி லிறைஞ்சி ஈண்ணி, யத்தர்தமை யடிவணஙஇ யஙகு 

வை யருள்பெற்றுத் இருவேள்விச் குடியி லெய்தி, முததிசரும பெருமா 

னைத் ஓுருச்தி கூட முப்பதிலை யெனும்பதிச மொழிஈ து வாழ்ச்சார் (௪௨௧) 
 ஒவககைவகாகைளசாறு் 

॥ 

திநஎதிர்கோளபாடி - பண் - டுந்தளம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மத்சயானையேறிமன்னாசூழவருவீர்காள் 
செசுசபோசேலாருமிலலைசசஈசையுள்வைம்மின்கள் 
வைதசவள்ளமாறறலேணடாவமமின்மனத2சே 

யததர்கோயிலெதாகொளபாடியென்பதடைவோமே 

முத்துநீறறுப்பபளமேனிசசெஞ்சடையானுறையும் 
பச்தாபாசசதெதாகொளபாடிபபரமனையேபணியச 

இசசம்லவைசசதசொணடாகசொணடனசடையனவன் றுவன் 
பதசனூரனபாடலவலலராபாதம்பணிவாரே, 

இருசசிற்றம்பலம். 

  

ழப்பதுமிவலை - பண் - நட்டராகம், 

இருசசிற்றமபலம 

மூப்ப துமில்லைட்பிறப்ப அமிலலையிறப்ப தில்லைச் 
சேர்ப்ப துசாட்டக த தூரிலுமாகசசி% இிககிலலலாற் 
காப்பதுவேள்விககுடி சணடுரு ததியெஙசகோன ரைமேல் 

ஆர்ப்ப துகாகமறிஈதோமேகாமிலாககாட்பட்டோமே 

கூடலாமன்னன்குலகாவலூாககோனலக்தமிழைப் 

பாடவல்லப ரமனடியாாககடி மைவழுவரா 

நாட௨ல்லசொணடனாரூரஞட்பமொறுசொலலிப் 
பாடவல்லராபசலோகததிருப்பதுபண்டமனழே. 

இிருசசிற்றம்பலம், 

வேறு, 

சாட்டுநல் வேள்விச கோலங் கருத்துற வணஙதக காத 

னாட்டிய வுள்ளச் தோடு ஈம்பியா ரூரா போற்றி 

யீட்டிய தவத்தோர் சூழ வ௩குநின் நே? யன்பு 

பூட்டியாட் கொண்டார் மன்னுச் தானங்க ஸிறைஞ்டப் போர்தார். (௧௨௨)



எயர்கோண்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௬௦௯ 

Ca mm. 

எஞ்சாத பேரன்பிற் நிருச்சொண்ட ர௬ுடனெய்தி 

கஞ்சாருங சறைமிடற்றா ரிடம்பலவு நயக்தேச்தி 

மஞசாரும் பொழிலுடுத்ச மலாத்தடஙகள் புடைகுழுஞ் 
செஞ்சாலி வயனமரு௪,த இருவாரூர் சென்றடைந்தார் (௪௨௩) 

செல்வமலி இருவாரூச தேவசொடு முனிவர்களு 

மலகுதிருக கோபுரதது வகதஇிறைஞ்ூ யுளபுககஙய 

கெலலையிலாச காசன்மிச வெடுசதமலாக கைகுவித்துப் 

பலகுகிரு.2ச சொணடருடன பரமாதிரு முன்னணைசதரா. (௧௨௨) 

மூவாச Up sure நடுவாகி முடியாத 

சேவாருங கொடியாசைத இருமூலட் டானச்துள் 

ஓவாச பெருயகாத லுடனிறைஞசிப் புறமயபோர து 

சாலாச புசழ்பபரவை யார்திருமா ஸிகைசா£ஈதரா (௧௨௫) 

பொஙருபெரு விருபபிஜனொடு புரிகுழலார் பலாபோற்ற 

வஙசயற்கட் செஙகணிவாயப பரவையா ரடிவணஙகி 

யெஙகளைய நினைதருளிற் றெனவியமப விஸிசளிசது 

மஙகை நலலா ரவசோடு மகிழுாதுறைக து வைகுநாள் (௪௨௪௬) 

நாயனார் மூ.துகுன்நா ஈம௩களிதத கன்னிதியச 

தூயமணி முததாற்றிற் புகவிட்டேர தணைவரவர 

சோயிலினமா ஸிகைம2மலபாற் குள சதிலவ ரருளாலே 

போயெடுசதுக கொடு?பாசப போதுவலா யெனப்புகல (2௨௭) 

எனனவதி சயமிதுசா னென்சொனன வாறெண்று 

மின்னிடையாா சிறுமுறுவ லுடன விளம்ப மெய்புணாசஈசார் 

ஈனனுசலா யெனனுடைய காதனரு எளாற்குளத்திற 

பொனனடைய வெடுததுனககுத தருவதுபொய் யாதென்று (5௨.௮) 

ஆஙகவரு முடன்போச வளவிறகத விருப்பினுடன் 

பூஙகோயி லுணம௫ிழ்சச புனிசாகழல புகை ஞ௫ 
Curis AG மாளிகையை வலமக சங குடனமேமேலைப 

பாஙகுதிருக குளசகசணைரஈசாா பரவையாா தனிச தணைவர (௪௨௯) 

மற்றசனின் வடடழ்பாற் கரைமீறு வர் தருரி 

மூற்றிழையா£ தமைகிறுதஇ முனைப்பாடி.க தஇிருராடா 

கற்றைவா சடையாரைக கைதொழுது குளசதிலிழிம் 

சீற்றைரசா ஸிட்டெடுப்பா£ போலஙதச சடவுதலும் (௪௨௦) 

நீற்றழகர் பாட்டுவ£க்து இிருவிளையாட் டினினினறு 

மாற்றழுசெம் பொன்குளதது வருவியா சொழிக்சருள 
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௬௧௦ திருத்தோண்டர் புராண்ம். 

ஆந்றினிலிட் டுக்குளத்திற் றேடுவீ ரருளி.துவோ 
சாற்றுமெனச் சோற்றொடியார் மொழிக்தரு௭ச் சனிச்சொண்டர். (௧௩௧) 

முன்செய்த வருள்வழியே முருகலர்பூங் குழற்பாவை 

தீன்செய்ய வாயினசை தாராமே தாருமென 

மின்செய்த நூன்மார்பின் வேதியர்தா முதுகுன்றிற் 

பொன்செய்த மேனியினீ ரெனப்பதிகம் போற்றிசைத்து. (௧௩௨) 

  

திநழதுகுன்றம் - பண் - நட்டராகம், 

இருச்சிற்றமபலம் 

பொன்செய்தமேனியினீர்புலிசதோலையரைச்சசை ததர 
முன்செய்தமூவெயிலுமெரித்சாமுதுகுன் றமாகதீர் 
மின்செய்தநுண்ணிடையாள்பரவையிவடன் முகப்பே 
யென்செய்தவாறடிகேளடியேணிட்டளஙககெடவே 

பிறையாருஞ்சடையெம்பெருமானருளாயெனறு 
முறையாலவாதமரர்வணஙகுமமுதுகுன் றாசம்மை 
மறையாரதங்குரிசில்வயல்காவலாரூரன்சொன்ன 
இறையாரபாடல்வல்லார்கசெளிதாஞ்சிவலோசமதே. 

இருச்சிழ்றம்பலம். 

  

முட்டவிமை யோசறிய முதுகுன்றிற் றச்சபொருள் 

சட்டரான் பெறாதொழிச்ச தளர்வினாற் சையறவா 

மிட்டள ச்சை யிவளெசிோ கெடததருஞூ மெனுக்திருப்பாட் 

டெட்டளவும் பொனகாட்டா தொழிசர்தருள வேச்துவாஈ, (௧௩௩) 

ஏததாதே யிருர்சறியே னெனறுதிருப்பாட் டெவ்வுலகுங் 

காதசாடு மமபலசதுக கண்ணுளனாங் சண்ணுசலைச் 

கத்தாத தருளாயிசக் கோமளத்தின் முன்னென்று 

நீதிதாருர் தொடர்வரிய நெறிநின்றார் பரவுதலும். (௧௩௪) 
  

மேற்பதிகத்தைச்சேர்நீத தேவாரம், 

திருசசிற்றம்பலம். 

ஏத்தாகிருர்சறியேனிமையோர்சனிகாயகனே 
மூ.ததாயுலகுச்செல்லாமு துன் றமமாச்சவனே 
பூ.ச்தாருஙகுழலாள்பாவையிலடன் முகப்பே 
கூச தாதர் தருளாய்கொடியேனிட்டளஙகெடவே, 

திருசசிற்றம்பலம். 
 கோணைவகமகவவள் 

... (௧௧௬) கையறவாம இட.டளததை - திருவருள உதவியினறி வருது தன 
பததை. எட்டு ௮ளவும - எட்டுத திருபபாட்டு வரையில, (௧௧௪) ௮மபலத த..சண - 

கனகசபையில (ுமபலததுக்சண் உளனாம எனபபிரித.துஈ றெறமபலததே திருக் 

கூ,தசாடு பவனாகய எனறு பொருள்கூ.றுமொனறு; கண்ணுள் - & 6g.) Cornero 

எனது பரவையாரை, (தகுபெயா)



எயர்கோன்கலிக்காம்நாயனார் புராணம். 

கொந்தவிழ்பூங் சொன்றைமுடிச் கூச்சனார் திருவருளர்ல் 
வந்தெழுபொன் நிரளெடுத2ு வருமுறையாற் கசையேத்ற 
அந்தரத்து மலர்மாரி பொழிச்திழிக்த தவனிபுளோர் 

இர்தவதி சயமென்னே யார்பெறுவா செனத்தொழுதார். 

ஞாலம்வியப் பெய்தவரு ஈற்கனக மிடையெடுத.து 
மூலமெனச் கொடுபோக்த வாணியின் முன் னுரைப்பிக்ச 

நீலமிடற் றவரருளா லுரைதாழப் பின்னுநெடு 

மாலயனுச் கரியகழல் வழுச்தினார் வன்றொண்டர். 

மீட்டுமவர் பரவுதலு மெய்யன்ப சன்பில்வரும் 

பாட்டுவர்.து கூத். தவரதார் படுவாசி முடிவெய்தம் 

ஒட்டறுசெம் பொன்னொக்க வொருமாவுங் குறையாமல் 

காட்டுதலு மஇழ்ர்தெடுத். துச் கொண்கெசை யேறினார். 

சரையேறிப் பரவையா ருடன்௧னச மானதெலா 

நிரையேயா ஸிற்சுமச்தி கெடுகிலைமா ஸிகைபோக்கித் 

திரையேறும் புனற்சடிலச் இருமூலட் டான த்தார் 

விரையேறு மலர்ப்பாத சொழு, சணைக்தார் வீ இயினில். 

வந்து திரு மாளிகையி ஸனுட்புகுர்து மஙகலவாழ்ச் 

தரதமிலா வகையேச்து word pi gsr Qari A nous 

சதைகிறை மூழ்சசியுடன் சேயிழையா ர௬டனமர்க்தார் 

கஈதமலி மலர்ச்சோலை நாவலர்தங் சாவலனூா 

௮ணியாளூர் மணிப்புற்றி னமர்கதருளும் பசம்பொருளைப் 
பணிவாரங கொருகாளிற் பாராட்டுர் இருப்ப இிகக் 

சணியாத வானக் தலைசிறப்பத் தொண்டருடன் 

௮ணிலாய பொருள்வின வித் சொழுதாடிப் பாடுவர். 

பண்ணிறையும் வகைபாறு தாக்கியென வெடுச்தருளி 

முண்ணிறையு மனக்களிப்பா லுறபுளக மயிர்முஇழ்ப்பச் 

கண்ணிறையும் புனல்பொழியச் கரையிக£த வானச்சம் 

எண்ணிறைஈச படிசோன்ற வேச இமகிழ்ச் இன் புற்றார். 

  

திநவாநர் - பண் - நட்டராகம், 

இருசசிற்றம்பலம் 

பாறு தாங்கியகாடசோபடு சலையசோமலைப்பாலையோர் 

கூறு தாஙககியகுழகசரோகுழைச்சாசரோகுறுககோட்டிள 
ஏறு சாஙகயயகொடியசோசுடுபொடியசோவிளங்கும்பிறை 
ஆறு தாககயசடையசோசமச்சடிகளாகியவடிகளே. 

அதிஷிடிய்வய பவ oo men eet வை கைவ அணைகளை ளா பனையை een வய ee 

On Sch 

(௧௩௫) 

(௧௩௪) 

(௪௩௭) 

(௧௩௮) 

(௧௩௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

teat Ae ey en nhc 

(௧௧௭) பரிவாக முடிலெயதும - திலுளள வாசிரீவயெ, ஒட்டறு - மாறறு 

யாக்ச, மா - ஒனறின இருபதி லொருபஙகு,



௬௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

படிசெய்நீர்மையிற்பத்சர்சாள்பணிர்தேச தினேன்பணியமீரருள் 
வடி விலான் றிருசாவலா ரன்வனப்பசை யப்பன்வன்றொண்டன் 
செடியனாூலு£ தீயனாரிலர்சம்மையேமனஞ்சிக இக்கும் 
அடியனூரனையாள்வசோகமக்கடிகளாகியவடிகளே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

இன் புதீறங் கமாகாளி லீறிலரு மறைபரவும் 

வன்புற்றி னரவணிஈக மன்னவனா ரருள்பெற்ற 

௮ன்புற்ற சாசலுட னளவிறநத பிறபதியும் 

பொன்புந்சென் றிடகொளிருஞ சடையாரைத் கொழப்போவா£ (௧௪௨) 

பரிசனமு முடன்போசப் பாககமைஈத பகஇிகடொறுங் 

கறியுரிவை யுரிசசார்சக சழறொழுத மடிழ்நசே சச 
துரிசறுஈர் பெருரசொண்டர் ஈளளாறு சொழுவதற்குப் 

புரிவுறுமெய்ச் திருக்தொண்ட ரெதிர்கொள்ளப புக்கணைஈதார் (௧௪௩) 

விண்டடவு சோபுரசசைப் பணிர தகர மேற்குவிததுச 

கொண்டுபுகுச் சண்ணலார் கொோயிலினை வலஞ்செய்து 

மணடியபே ரன்பினொடு மன்னு கிரு ஈள்ளாறர் 

புண்டரிகச சேவடி. சடழ்ப் பொருஈதகில மிசைப்பணிக்தார் (sr) 

அககணரைப் பணிசசேசதி யருளினாற் ரொழுதுபோய் 

மஙகுலணி மணிமாடச் திருச்சடஞா வஈசெய்தித 

இஙகள்வளர் மூடியார்சச் இரு௦யா னழமும்பணிகது 

பொஙகுமிசைப் பஇகமரு வார்சொன்றை யெனபபோற்றி (௧௪௫) 

  

திநக்கடவூர்மயானம் - பன் - பழம்பக்சுரம். 

இருசசிற்றமபலம 

மருவாரகொன்றைமதஇிருடி மாணிசச சஇன்மலைபோல 

வருவாவிடைமேலமாசதோடுமகழ்ஈ தபூ தப்படைசூழ 5 

இருமாலபிரமணிகஈ இிரற்குகமிசவாசாசாசானவாககும 
பெருமானசடஷூர்மயான சதபபெரியபெருமானடிகளே. 

மாட மல் தகடவூரிலமறை?யாரேச்துமயான ச்துப் 
பீடை ச ரவடியாருச்கருளும்பெருமானடிசள்சோ 
நாடி சாவலாரூ ரனமபிசொன்னநற்றமிழ்கள் 
பாடூமடியாகேட்பாமீமறபாவமானபறையமே, 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

திருவீரட் டான் சேவாபிரான் னெக்கூற்றின் 

பொருவீர5 தொலைச்சகழல் பணி* துபொடி யாாமேணி 

மருவீரக சம்ழ்மாலை புனைஈசேச்சி மலைவளை ச்ச 

பெருவீரர் வலமபு£சதுப் பெருசார்வச சொடுஞ்சென்றார் (௧௪௯) 
களாக அட



எயர்கோண்கலிக்காமகாயனார் புராணம். 5h 

திநக்கடவூர் வீரட்டம் - பண் - நட்டராகம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

பொடியார்மேனியனேபுரிதாலொருபாற்பொருக்த 

வடியார்மூவிலைவேலவளாகஙகையின மககையொடுங 
கடியாகொன்றையனேசடவர்தனுள்வீரட்டதசெம் 
௮டிகேளென்னமுதேயெனச்சாரதுணைநீயலதே. 

சாசாருமபொழில்குழ்கடவூர்ச்இிருவீரட்டச்துள் 
ஏ.சாரும்மிறையை ச.துணையாவெழிலகாவலாகோன் 
ஆர ரனன டி. யானடி சகொண்டனுசைததசதமிழ் 

பாரசோசேததவலலாபசரலோகத்திருப்பாமே. 

இருசசற்றம்பலம், 

  

வரையோடு நிகர்புரிசை வலம்புசததார் கழல்வணஙட 

wens யாசைப் பதிசமெனக கனியோதிப் போய்சசஙச 

கிரையோடூ மித கநூப மணிததூீப மித்திலப்பூச் ; 

திரையோதங கொணடிறைஞசுச் இருசசாய்க்சா டெயதினார். (௧௪௭) 

சேவாபெரு மான்றன்னைச் இருச்சாய்ச்கசாட் டினிற்பணிர்த 

பாவலாசெ கமிழ்மாலைத இருப்பதிசம் பாடிப்போய் 

மேவலர்சம் புரமெரிதசா வெண்காடு பணிச்தேதஇி 

தாவலாகா வலரடைசசார் ஈணிபள்ளித இருஈகரில (௧௪௮) 

கணிபள்ளி யமாகஈசபிரான் கழல்வணஙக நற்றமிழன் 

புனிசஈறம் சொடைபுனைஈது இருசசெம்பொன் பள்ளிழுதற் 

பனிமதிசேர் சடையார்தம் பதிபலவும் பணிசதுபோய்ச் 

சனிவிடைமேல வருவா இருகினறி யூசாரஈதார் (௧௪௯) 

நின றியூர் மேயாரை சேயதசாற் புக்கிறைஞ்சி 

யொன் றியவன் புள்ளூருகப் பாடுவா ௬ுடையலர 

சென்றுமுல டொரீஈகப் பாடியவே ழெழுநூறு 

மன்றுகிறப் பிசுசஞ்சொரத் நிருப்படிக மருள்செய்தார். (௪௫௦) 

௮ப்பதியி லவனபருட னமர்ஈசசகல்லா சகலிடத்திற் 

செப்பரிய புகழநீரோ பணியாது செலபொழு இல் 

ஒப்பரிய வுணாவினா ஸினைஈதருளித தொழலுறுவார் 

மெய்ப்பொருள்வண டமிழ்மாலை விளம்பியே மீண்டணைந்தார். (௪௫௧) 

மடலாரும் புனனீடூ£ மருவினர்தாள் ௨ணங்காது 

விடலாமே யெனுறகாதல விருப்புறுமத திருப்பதிகம் 
      ne ah seeping, 

(௧௫௦) ஏம எழுநூறு - காலாயிரதழுச தொளாயிரம, பபாசுவாமிகள அருளி ¢ 

செயத  திருபபதிசகள  காமபசகொனபதிஞயிரமெனத திருமுறைகண்ட புராண 

முதலிய உணமை நூலசளுமைபப, ஈண்டு காலாயிரததுததொளாயீர மெனறது மாறு 

பாடெனறு மஃையறக, ௮ பாடடுததொகை) இது பதிககதொகை,



௬௧௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அடலார்சூ லப்படையார் தமைப்பாடி. யடிவணக்இ 

யடலாரு மயிர்ப்பளச மிகப்பணிர்தக குறைகன்றார். 

அங்கணினி தமர்ர்தருளாந் நிருப்புன்கூ. ரணைச் இிறைஞ்ிச் 

சொகசலரு மலர்ச்சோலைத் இருச்கோலச் சாவணையச் 

கங்கைசடைக் கரர்சவர் சா மெதிர்காட்டு கொடுத்தருளப் 

பொககுவிருப் பாற்றொழுது திருப்பதிகம் போற்றிசைப்பார். 

திருஞான சம்பக்சர் திருக்கைக ளாலொற்றிப் 

பெருசார்வச் தடன்பாடப் பிஞ்ஞகனார் கண்டி ரஙட 

யருளாலே தஇிருச்சாள மளிச்சபடி சிறப்பிதப் 

பொருணமாலைச இருப்பதஇிகம் பாடியே போற்றிசைத்தார். 

மூவாத முழுமுசலார் முசற்கோலக் காவசன்று 

சாலாத புகழச்சண்பை வலங்கொண்டு தாழ்க்திறைஞ்9 

காவார்முச் தமிழ்விரகர் ஈற்பதங்கள் பரவிப்போய் 

மேவார்சம் புசஞ்செற்றார் குருசாஷர் மேவுவா. 

உண்ணீரின் வேட்கையுட னுறுபரியான் மிசவருக்இப் 

பணணீர்மை மொழிப்பரவை யார்கொழுகா வரும்பாஙகர்ச் 

சணணீடு இருஅ.தலார் காசல்வரச் கருச்சறிஈத 

தண்ணீரும் பொகிசோறங கொண்டுவழிச் சா£இன்ருர். 

வேனிலுறு வெயில்வெம்மை சணிப்பதற்கு விரைச்குஸிமென் 

பானன்மலர்ச் சடம்? போலும் பரசசொரு பாலமை,ததே 

யானமறை வேதியரா யருளவேடங கொண்டிருகதார் 

மானமருக திருககாசதார் வன்றொண்டர் தமைப்பா£த் ௪. 

குருசாவூ ரமாச்தறுளுய குழகர்வழி பார்த் திருப்பத் 

திருவாரூசத் தம்பிரான ரோழர்திருக சொண்டருடன் 
வருவாரப பரதரிடைப் புகு5து இரு மறையவர்பாற் 

பெருகார்வரு செலவிருச்சா சிவாயகம வெனப்பேஇ 

ஆலகிழற் கீழிருக்சா ரவர்சமமை யெதாகோசசெ 
சரலமிசப் பரித்திரிப் பொதிசோறு சருன்றேன் 

சாலமினிச தாழாமே கசைககொண்டிங இனிதருக்தி 

யேலகறுக குளி£தண்ணீர் குடி.த திளைப்பு த திருமென, 

வன்றொண்ட ரதுசேட்டு மறைமுனிவர் தரும்பொதஇசோ 

மின்றுஈமக கெஇர்லிலச்க லாகாதென் றிசைஈதருளிப் 

பொன்றயங்கு நான்மார்பர் சரும்பொதிசோ றதுவாங்கச் 
செனறதிருச் சொண்டருடன் நிருவமு2 செய்சருளி 

எண்ணிறச்த பரிசனங்க ளெல்லாரு மினிதருக்தப் 
பண்ணியபின் னம்மருஙகுப் ப௫த்தணைந்சார் சளுமருந்ச 

(௪௫௨) 

(௪௫௩) 

(௧௫௪) 

(௪௫௫) 

(௪92) 

(௧௫௭) 

(கடு௮) 

(௪௫) 

(௧௬௦)



ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௧௫ 

உண்ணிறைர்த வாரமுதா யொருகாலு முலவாதே 
புண்ணியனார் தாமளிகச பொதிசோறு பொலிக்த சால் (௪௬௪) 

சங்கரனார் இருவருள்போற் றண்ணீரின் சுவையார்ந்து 
பொகூவரு மாதரவா லவர்காமம் புகழ்ந்தேத்தி 

யஙகயர்வாற் பளஸியமர்ச் தருகணைந்சார் களுர் துயிலச் 

கங்கைசடைச் கரச சாரப் பர்தரொடுக் சாங்கரர்தார் (௧௬௨) 

சி.த்தநிலை இரியாத இருகாவ லூர்மன்னர் 

௮ச்தகுதி யினிற்பள்ளி புணர்க்கவரைச் சாணாமை 

யித்தனையா மாற்ற மறிகதிலே னெனவெடுச்து 

மெய்ச்சகைய திருப்பதிகம் விளம்பியே சென்றடைந்தார் (௧௬௩.) 

  

திநக்தரகாவூர் - பண் - நட்டராகம், 

இருசசற்றமபலம். 

இச்தனையாமாற்றையறிஈ திலேனெம்பெருமான் 
பிதசசேயெனறும்மைப்பேசுவாபிறபெலலா 
மூ. ததினைமணிதன்னைமாணிக்கமுளைததெழுகத 
விததனேருருசாஜாவெள்ளடைநீயன் றே. 

வளகஙகனிபொழுன் மலகுவயலணிர்தழகாய 

விளஙகொளிகுருசாஹாவெளளடையுறைவானை 
யிளஙகளையாருரன்வன பபகையவளபபன 

உளங்குளிரதமிழ்மாலைபக்சாகட்குரையாமே. 

திருசசிற்றம்பலம் 

  

குருகாவூ ரமர்ச சருளுங குழகனார் கோயிலினுக 

கருகார்பொற் கோபுரததை யணைகஇிறைஞ யுள்புக்கு 

வருசாதல கூரவலங கொண்டு திரு முன்வணகடூிப் 

பருசாவின் னமுதத்தைக கணகளாற் பருகிஞா (௪௬௪) 

கண்ணார்கத வின்னமுசமைக் கையாசச தொழுஇிறைஞ்சிப் 

பண்ணார்ச்த இருப்ப,இகம் பாடியே பணிகசேசதி 

யுண்ணாடும் பெருங்காத லுடையவாசாம் புறத்தெய்தி 

கணணார்வத சொண்டருட னஙூனிது ஈயந்திருக்தார் (௧௬௫) 

௮ச்காளிழ் நம்பெருமா னருள்கூடப் பணிர்தசன்.று 

மின்னார்செஞ் சடைமுடியா விரும்புமிடம் பலவணங்கெ 
கன்னாடு மெயிலபுடைசூழ் கழிப்பாலை தொழுதேததித 

சென்னாவ வூர்மன்னர் திருத்திலலை வந்தடைர்தார். (55% 5) 
GianGgée AGsHrws Iga GH vals yes 

தோவளர்பொற் றிருமன்று ளெடுத்தசே வடியிைஞ்சிப்



௬௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பார்வளச மறைவளர்க்கும் பதியசனிம் பணி; துமைவார் 
போர்வளாமே ருச்சிலையார் திருத் இினைமா ஈகர்புகுக்தார், (௧௬௭௪) 

இரு ச்தினைமா ஈகர்மேவுஞ் சவச்கொழுர்சைப் பணிசது போய் 

AGES) Tort sme; நிறைபதிகள் பலவணகூப் 

பொருசசமிகுச் திருசசொண்டா போற்முஇரு சாவலூர் 

சருசதிலவரு மாசரவாற் சைசொழசசென றெயதினா (௧௬௮) 

இருகாவ லூர்மன்னா சோட௫னரு ரெனசக்கேட்டுப் 

பெருகாமப் பதியோருஈ சொண்டாகளும பெருவாழ்வு 

வருமாளென றலககரிசது வவசெதாகொண ளெளணையச 

செருகாசச் துரிபுனைஈசா£ செழுஙகோயி லுள்ளணைஈசார் (௧௬௯) 

மேவியவச சொணடாகுழா மிடைஈதரவென் ஜறெழுமோசை 

மூவுலகும போயொலிப்ப முதலவனூா முூனபெய்தி 

ஆவியினு மடைவுடையா ரடிச்கமலத தருள்போற்றிக 

கோவலனான் முகனெடுசதப் பாடியே குமபிட்டா£ (௧௪௦) 

திருநாவலூர் - பை - நட்டராகம், 

இருசசிற்றமபலம் 

கோவலனான்முகன்வானவர்கொனுஙகுற்றவல்செய்ய 
மேவலாமுப்பு ரக சியெழுவிசதவமீனோ ரமபினால 
ஏவரனார்வெணணெயகலலூரிலவைதசெனனையாளூ கொண்ட 
சரவலனார்ச்கிடமரவத நக இருகாவலூரே 

காதனுககூடாகமக்கூர்சரசிஙகமுனையரையன் 
ஆசரிசதிசனுசசாட்செயுகுசணிசாவதூாசென் 
Cap £60 mb &AL ot O) OP BT L_ CO TE) BOT KK Hid) ip 

காதலிசதுஙகற்றுஙசேட்பவா மவினைகட்டறு2ம 

இருச்சி Mole 

கலம்பெருகு மப்பதியி னாடியவன் பொடுஈ(ப 5 அ 

குலம்பெருகுஈ திரசுசொண்டா ருழாததோடு மிிதமர்ஈது 

சலம்பெருகுஞ் சடைமுடியார் சாளவணஙூ யருள்பெந்றுப் 

பொலம்புநிநூன் மணிமார்பா பிறபடியு சொழப்போவரா (sors) 

சணடகமாச் இருகாட்டுச் சனிவிடையார் மடிழ்விடஙக 

டொண்டரெதிர் கொண்டணையச் ரொழுதுபோய்ச் தூயகதி 
வணடறைபூம புறவுமலை வளமருசம பலசடகதே 

யெணடிசையோர் பரவுகிருச் சழுக்குன்றை யெய்.இினா. (௧௭௨) 

சேனூச்ச மலர்ச்சோலைத இருச்சமுசகுன் றத்சடியார் 

ஆனாத விருப்பினொடு மெதிர்கொள்ள வடைர்தருளித் 
பதாக கலையையும். வயப் செய்க் ச ee ee mtn neem sent 

(acie) தணட கமாசதிருகாரி - தொண்டைகாடு,



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௬௧௭ 

தூகாள்வெண் மதியணிர்ச சுடர்ச்கொழுக்சைத் சொழுஇறைஞ்சப் 

பாகாடு மின்னிசையின நிருப்பஇிகம பாடினார் 

பாடியலப் பதியின்்௧க ணினிசமர்க த பணி தபோய் 

காடியகல லுணாவினொடுக இ.குசசகா சனைஈண்ணி 

யாடகமா மதிலபுடைசூ மாலகம்கா யிலினமுசைக 

கூடியமெய் யனபுருகக குமபிட்டுப் புறகசகைர்தார் 

அணைகசருளு மவ்வேலை யமுதுசெ.டும் பொமுதாகச் 

சொணாரசசமு௮ சமைத்தளிக்கும் பரிசனமுங குறுகாமைச் 

சணக்சபச வருசசசசாற் றம்பிரான் றிருவாயிற் 

புணாகதமதிற் புறச்இரு5கரா மூனைப்பாடிப் புரவலனார். 

வனறொண்டா பசிசாசச மலையினமேல மருஈதானூா 

மின்றஙகு வெண்டலையோ டொழிஈதொருவெற் ரோடேக்தி 

யன்றஙகு வாழ்வாசோ ரஈதணராய்ப் புறப்பட்டுச் 

சென்றன்பா மூககோக்கி யருளஉரச செப்புவார். 

மெய்ப்பரியான் மிசவருஈதி யிளேத.திருஈசா£ வேட்கைவிட 

இபபொழுசே Cer Pre Aw இயானுமககுக் கொணொானெழறேன் 
௮ப்புறரீ ரகலாதே சிறிதுபொழு தமருமெனச௪ 

செபபியலா இருககச்ஞா மனைதோறுஞ் செனறிரப்பார். 

வெண டிருறீற் றணி௫ிக்ம விளககு, நா லொளிதுளஙசக 

கணடவாகண மனமுருகக கடுமபகறபோ தஇடுமபலிககுப் 

புணடரிகக கழலபுவி2மற் பொருஈசமனை சொறும்புககுக் 

கொணடுசாம விருமபியாட் கொணடவாமூன கொூவொதா 

இரஈது காங சொவெச வினனடிசி லுஙக நியம 

அசஈதைசரும பசிசீர வருஈதுவீ ெனவளிபபப 

பெருசசையரா மறையவாசம பேசகு.ஸின றநிறம்பேணி 

கிரகசபெருற சாதலினா சோதொழுது வாஙஇனொா 

வாங்கியவத இருவமுது வன்றொண்டா மருங்கணைநத 

ஓஙகுசவத கொணடருட ணணைடருரி யுவ திருபப 

அங்கறாகு நினருாமிபா லலாசமமை யறியாமே 

நீஙகினா ரெபபொருமம நீஙகாகு டி லைமையினா 

இருசாவ ஜா சாளி எவயொகி wars a8 

வருகாம மறையவனா ப/_றையவனா ரெனமதித?ச 

பெருகாசச சிலமபணிசே வடிவருஈதப் பெருமபகறகண 

உருகாடி. யெழுகருளிற் ஜெனபொருட்டா மென்வ.௫ 

Cag 

மு.துவா யோரி யென்றெடுக௫ முதலல ஞார்தம் பெருவசருணை 

யலா மிதுவென் றதாயம்வர் செய்தச் கண்ணீரா மழைபருவிப் 
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(௧௭௩) 

(௧௭௪௮) 

(௧௭௫) 

(sera) 

(௧௭௭) 

(௪௭௮) 

(௧௭௯) 

(௪௮௦) 

(௧௮௧)



௬௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பு.துவார் புனலின் மயிர்ப்புளகம் புதையப் பஇிசம் போற்றிசைச்து 

மதவா ரிதழி முடியாரைப் பாடி. மகழ்க் து வணங்கஇஞார். (௧௮௨) 

  

திநக்கர்சூராலக்கோயில் - பண் - கொலலிக்கவ்வாணம். 
இருச்சிற்றம்பலம், 

முதுவாயோரிக தறமுதுசகாட்டெரிகொண்டாடல்முயல்வானே 
மதவார்கொன்றைப்பு துவீசூடருமலையான்மகடன் மணவாளா 
க தவாய்்த்தலையிற்பலிரீகொள்ளக்சணடாலடியாகவலா சே 
யதவேயாமாறிதுவோகச்சூராலக்கோயிலமமானே. 

அன்ன மன்னும்வயலசூழ்கச்சூராலக்கோயிலம்மானை 
யுன்னமுன்னுமனச்தாரூ ரனாரூ சன்பே்முடிலை ௪௧ 
மன்னுபுலவன்வயனாவலர்கோனசெஞ்சொலகராவன்வன்றொண்டன் 
பன்னுதமிழ்நூல்மாலைவல்லாரவரென றலைமேற்பயில்வாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம. 

  

வந்தித் திறைவ ரருளாற்போய் மஙகை பாகர் மகழ்ச்சவிட 

முக்தித் சொண்ட செதிர்கொள்ளப் புக்கு முகசட் பெருமானைச் 
செ.திச் திடவர் தருள்செய்கழல் பணிந்து செஞ்சொற் ரொடைபுனைந்தே 

யக்இச் செககர்ப் பெருகொளியா ரமருங காஞ்சி மருககணைஈதரா. (௧௮௩) 

௮ன்று வெண்ணெய் கல்லூரி லரிய மயனு5 தொடர்வரிய 

வென்றி மழவெள் விடையுயாசதரா வேச மு.சலவ ராயவக்து 

நின்று சபைமுன் வழக்குரைதது நேரே தொடாக்தாட் சகொண்டவர்தாம் 

இன்றிக கெய்தப் பெற்றோமென் நெயில்குழ் சாஞ்சி ஈகாவாழ்வார். (௧௮௪) 

மல்கு ம௫ூழ்ச் மிசப்பெருக மறுகு மணிததோ ரணகாட்டி 

யல்கு தீப நிறைகுடங்க எடிலின் நாபக கொடியெடுததுச் 

செல்வ மனைக எலஙகரித்துத தெற்றி யாடன் முழவதிரப் 

பல்கு தொணட ருடன்கூடிப் பதியின் புறமபோ யெதாகொண்டார்.  () 

ஆண்ட ஈம்பி யெதாகொணட வடியா வணஙக வெ.தர்வண ௨௫ 

நீணட மதிட்கோ புசஙசடகது கிரைமா ளிசைவீ திபிறபோகது 

பூண்ட காதல வாழ்ச.இினுடன் புனைமஙகல தூ ரியமொலிப்ப . 

ஈண்டு தொண்டா பெருகுதிரு வேகாம் பரஞசென நெயதினார். (௪௮௬) 

ஆழி செடுமா லயன்மு.சலா மமரா நெருஙகு கோபுரமுன் 

பூழி யுறமண் மிசைமேனி பொருந்த வணவூிப் புகுகதருளிச 

குழு மணிமா ஸிகைபலவுச் தொழுது வணுஇ வலககொண்டு 

வாழி மணிப்பொற் சோயிலினுள வ௩தா ரணுகக வன்றொண்டர். (௧௮௭) 

கைகள் கூப்பி முன்னணைவார் கம்பை யாறு பெருவெர 

யா சமககு மிகவஞ்சி யாரத் சமுவிச் கொண்டிர௩த 

மைடி லாவு கருநெடுககண மலையா ளென்றும வழிபடுபூஞ் 

செய்ய கமலச் சேவடிக்£ழ்த் இருந்து காத லுடன் வீழ்ஈதார். (௧௮௮)



எயர்கோன்கலிக்காமகாயஜூர் புராணம். ௬௧௯ 

வீழ்ர்து போற்றிப் பரவசமாய் விம்மி யெழுர்.து மெய்யன்பால் 

வாழ்த சிரசை யடன்பாடி மாரு விருப்பிற் புறம்போர்று 

சூழ்ந்த சொண்ட ர௬ுடன்மருவு சாளிற் ரொல்லைக் கச்சிசர்ச் 

தாழ்ந்த சடையா ராலயஙகள் பலவுஞ் சார்க்து வணங்குவார். (௧௮௯) 

சீரார் சாஞ்ி மன்னுதிருச் சாமச் கோட்டஞ் சென் நிறைஞ்ச 

நீரார் சடையா சமர்க்தருளு நீடு தஇிருமேற் றனி2மவி 
யாரா வன்பிற் பணிஈமிதச்து மளவி னுச்சா வொண்சுடராம் 

பாரார் பெருமைச் தஇருப்பதிசம் பாடி. ம௫ூழ்ர து பரவினா. (௧௯௦) 

  

திருமேற்றளி - பண் - நட்டராகம், 

Agere bonuses 

தர் சாவொண்சுடசேநுனையேநினைகஈதிருர்தேன் 
வரதாய்போயறியாய்மனமேபுகு.துநின் ற 
சிரதாயெொசைபிரான திருமேற்நளியறையும் 
ஏுதாயுன்னையலலாலினியேததமாட்டேனே, 

பாரூாபல்லவலூ£மதிற்காஞ்சிமாகசர்வாய்ச் 
சரூரும்பு விற்றிருமேற்றளிசசிவனை 
யாருசன்னடியானடி. த்தொணடனாரூரன் சொன்ன 
சீராபாடலவல்லாசிவலோகஞ்மீசாவாசே, 

திருச்சிற்றம்பலம் 

தண் சாகசன் றளிமேவு மொருவர் தம்மை யுரிமையுடன் 

Cues wants சதோழமையாற் பெருகு மடிமைச் திறம்பே9க் 

காண மோடு பொனவேண்டி. கெய்யும பாலு கலைவிளஙகும் 

யாணாப் பதிக மெடுத்தேத்தி யெண்ணி னிதிபெற் தினிதிருக்சார். (௧௯௬௧) 

திரஹணகாந்தன்றளி - பண் - இந்தளம், 

தஇிருசசிற்றம்பலம். 

கெய்டும்பாலுஈதயிருங்கொண்டுகித்சம்பூசனைசெய்யலுற்றார் 
சையிலொன் நஙகாணமிலலைச்சழலடி.சொழு தயயின லலால் 
வாகசொண்டிஙகாட்டவாடியாழ்குழிப்பட்டமுஈ துவேனுக 
குட்யுமாறொன் றருளிச்செய்மீசோணகாஈதன ஐளியுளீசே. 

தவணமேலெருதொன்றேறுமோணகாகதன் தளியுளார்தா 
மாவணஞ்செயதாஞங்கொண்டவரைதுகிலொடுபட்டுவீக௫க் 
கோவ௨ணமேற்கொணடலேடங்கோவையாகவாரூரன்்சொன்ன 
பாவணதசமிழ்பச்தும்வல்லார்க்குப்பறையுந்சாஞசெய்தபாவக்தானே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

(௧௯௬௪) யாணா - புதிய) ௮ழயெ,



௬௨௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮௩௪ ணமர்வா ரனேகதங் சாபதச்சை யெய்தி யுள்ளணைநஈறு 

செங்சண் விடையார் தமைப்பணிர்து சேனெய் புரிசதென் றெதெதசமிழ் 

தங்கு மிடமா மெனப்பாடி.த் தாழ் பிறவு தானஙசள 

பொங்கு காத லுடன்போற்றிப் புரிஈதப் பஇிபிற் பொருக்துகாள், (௪௯௨) 

  

தீநக்கச்சிவனேததங்காபதம் - பண - இந்தளம். 

இருசடிற்றம்பலம் 
தேனெய்புரிர் அழ? செஞ்சடையெமபெருமான திடஈஇகழைஙகணையக் 
கோனையெரிசசெரியாடியிடஙகுலவான இடஙகுறையாமறையா 
மானையிடத்சசோரகையனிடமமசமாஅபடப்பொழியுமமலைபோல் 
ஆனையுரிததபிரான திடஙகலிககசசியினக சஙசாபதமே 

வீடுபெறப்பலவூழிசணின ௮நினைககுமிடம் வினை ௪.ந.மிடம் 
பீடுபெறப்பெரிமீயா திடஙகொணடு?மவினாசங்களைகசாககுமிடம் 
பாடுமிட சதடியான் புகமூரனுரைசசவிமமாலைகளபததுமவலலா 

கூடிமிடஞ்செவலோசகனிடஙகலிசகசசியனேகதககசாபதமே 

திருச்சிற்றமபலம் 

  

பாட லிசையும் பணியினாற் பாவை சழுவச குழைசம்பர் 

ஆடன் மருவுஞ் சேவடிகள பரவிப் பிரியா தமாகினமுா 

நீட மூதூர்ப் புறகதிறைவா கிலவும் பதிச டொழவிருப்பான் 

மாட நெருங்கு வனபாரதசான பனககசாட் மேல வகசடைசதா£. (௧௯௩) 

செல்வ மல்கு இருப்பன௩ஈகாட் ரிற் செமபொற செழுஞ்சுடரை 

யலல லறுக்கு மருமருகசை வணங௩ூ யன்பு பொழிகணணீர 

மல்க நின்று விடையின் மேல வருவா ரெனும்வண டமிழ்ப்பஇச 

நலல விசையி னுடனபாடிப் போத புறமபு ஈகணணுவார. (௧௯௪) 

  

திநவன்பார்ததான்பனங்காடடூர் - பண் - சீகாமாம், 
இிருசசிற்றமபலம 

விடையின மேலவருவானைவேகச்தினபொருளானை 
அடையிலன புடையானையாவாககுமறியொண்ணா 
மடையிலவாளைகசளபாயுமவனபாரசதானபனஙகாட்டூர்ச 

சடையிறகஙகைசரிததானைசசாசாசாசாவெனனே. 

பாரூருமபனஙகாட்ோப்பவள ததினபடியானைச௪ 
சரூருஈதிருவாராசசிவனபோசென்னியிலலவ தத 
வாருரனடி தசகொணடனடியன சொலலடிகாய்சொல 
ஊரு ரனு சைசெயவாருயாலான ததுயாவாசே. 

திருசசிம்றமபலம. 

அ
ல
ை
 
அன
ை 

மன்னு திருமாற் பேறணைந்து வண௩ூப் பரவித இிருவலலர் 
தன்னு ளெய்தி பிறைஞப்போய்ச் சாரு மேல்பாழ் சடைக்கற்றைப்



BOs san களைந்சாட் சொண்டருளு len maui 0 iii gs காளத்தி 
படுச்சல் சேர வணைர் துபணி௰் தீருளா Cag யன்பாறு மடுப்பத திருமுன் சென்தெய்தி மலைமேன் மருந்தை Bower HB ey, (saa) 

பிணக்கு சொண்ட G07 Os apis பின்புற்திருக்கு மராளில, (sacar) 
திருக்காளத்தி * பண - நடடராகம், 

திருசசிம்றம்பலட் செண்டாடும்விஷட பாய்வேனேயென்செழுஞ்சடரே “ஷ். ருஈகுழலாளுமைபாகமஏழ்சசவட SOOM arg 1508 (5 te OOM Gr (ear te ளத்தியா 

டைமா இரத்தப் பருப்பதரூர் இருக்கே கார மலைமூ தலா இடமா சனா சாமுலந்ச வெல்லா Mee a G5 Den றஞ்சி “மா டியசே வடியாரை கண்ணி ஞாபோ ஓண்ணிறைர் த இடமாற சர,2.இ.் திருப்பம் பாடிக் காதல் சிற ருந்தார், (say) —- 
திநக்கேதாரம் - பண் - நட்டபாடை 

AGED marten, 

அன்னவை



௬௨௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮ஙகுச சிலகாள் வைஇயபின் னருளாற் போந்து பொருவிடையார் 

தீங்கு மிடஙச ளெொனைப்பலவுஞ் சார்ச்.து தாழ்கது சமிழ்பாடிப் 

பொங்கு புணரிச் சசைமருங்கு புவியுட் சவலோ சம்போலக் 

இிஙகண் முடியா ரமா ததஇரு வொற்றி யூரைச் சென்றடைந்தார். (sam) 

௮ண்ண ரொடாகதா வணங்சாட்டி யாண்ட ஈம்பி யெழுக்தருள 

எண்ணில பெருமை யாதிபுரி யிறைவ ரடியா ரெதாகொள்வார் 
வண்ண வீதி வாயிரொறும் வாழை கமுகு தோரணங்கள் 

சுணண நிறைபொற குடச் தூப தீப மெடுத்துச சொழவெழுஙகால் (௨00) 

வரமங் சலகல் லியமுழஙக வாச மாலை யணியரஙூற் 

புமங சையர்ச ணடமாடப் பொழி.பும் வெள்ளப் பூமாரி 

யரமங சையரு மமசாகளும வீச வன்ப ர௬ுடன்புகுஈதார் 

பிரமன் றலையிற் பலியுவஈத பிரானா விருமபு பெருஈசொண்டர். (௨௦௪) 

ஒற்றி யூரி னுமையோடுக கூட நின்றா ரயர் சவத தன் 

பற்று மிச்ச திருச்சொணடர் பரத கடலபோல வர்தீண்டிச் 

சுற்று மணைந்து த.நிசெய்யச் தொழுத சம்பி ரானன்பர் 

கொற்ற மழவலே றுடையலாசங கோயில் வாயி லெய்இனஞார். (௨௦௨) 

வானை யளக்குங் சோபுரச்சை ம௫ழ்ர்த பணிஈது புகுக் துவளர் 

கூன லிளவெண் பிறைச்சடையாா கோயில் வலககொண டெதிர்குறுகி 
பூன முமிருஙக கசைஈ அரு? வுச்சி குவிச,௪ கையினுடன் ft 

gor ars gad pasar சாரா வன்பி னாருசா. (௨2௩) 

ஏட்டு வரியி லொழ்றியூர் 6க லென்ன வெழு,ததறியு 

காட்ட மலருந் இரு நு,சலாா ஈறும்பொற் சமலச சேவடியிற் 

கூட்டு முணார்வு கொண்டெழுக்து கோதி லமுச விசைகூடப் 

பாட்டும் பாடிப் பரவியெனும் பதிச மெடுச துப் பாடினா. (௨௦௪) 

  

திரவோற்றியுர - பண்- குறிருரி 

இருசசற்றம்பலம் 

பாட்டும்பாடிப்பாவித்இரிவார், ஈட்டும்வினைகடாப்பார்கோயில் 

சாட்டுகசலமுஈதிமிலுககசைககே, யோட்டுுஇிரைவாயொற்றியூசே. 

ஒற்றியூரூமரவும்பிறையும், பற்றியூரூம்பவளச்சடையர் 
ஒறறியூர்மேலூரனுரைசத, சற்றுப்பாடகச்சழியும்வினையே 

இருச்சிற்றம்பலம 

uri. wpe பரவசமாம் பரிவு பற்றப் புறமயபோர்து 

நீடு விருப்பிம் பெரு௩காச னிறைந்த வன்பர் பலாபோற்றத் 

தேடு மயனுக திருமாது மறிதற் கரிய திருப்பாதங 

கூடுங் கரலங் களிலணைந்து பரவிக் கும்பிட் டி.னிதிருந்தார். (௨௦௫)



எயர்கோணன்கலிக்காமகாயஞளார் புராணம். 

இச்த நிலைமை யாரிவரிங் இருந்தார் முன்பே யிவர்க்காச 

அந்தண் சயிலை மலைநீங்க யருளாற் போந்த வநிர்.இதையார் 

atg புவிமே லலதரித்து வளர்ச் த பின்பு வன்றொண்டர் 

சக்த விரைகுழ் புயஞ்சேர்க்த பரிசு தெரியச் சாற்றுவாம் 

காலாங் குலத்திற் பெருகுகல மூடையார் வாழும் ஞாயிற்றின் 

மேலாக கொள்சை வேளாண்மை மிக்ச திருஞா யிறுஇழவர் 

பாலா தரவு சருமகளா சாடப் பாமே லவதரிகச்தார் 

ஆலா லஞ்சோ கறைமிடற்றா சருளான் முன்னை யநிர்இிசையார். 

மலையான் மடந்தை மலர்ப்பாத மறவா வன்பால் வந்தநெறி 

தலையா முணர்வு வர்சணையத தாமே யறிஈத சஙஇலியார் 

அலையார் வேற்கட் சிறுமகளி சாயத் சோமெ விளையாட்டு 

நிலையா யினவப் பருவஙச டோறு நிகழ நிரம்புவார். 

சீர்கொண் மரபில் வருஞ்செயலே யன்றித செய்வ hay sor ow 

பாரி லெவரு ம.திசயிக்கும் பண்பில் வளரும் பைந்தொடியார் 

வாரு மணிய வணியவாம் ௮ளர்மென் முலைக ஸவிடைவருசதச் 

சாரும் பசசதிற் றஈதையா£ தககண் மனைவியார்க்குரைப்பார். 

வடிவுங குணமழு ஈம்முடைய மகட்கு மண்ணு ளோர்கடிசையும் 

படிவ மன்றி மேற்பட்ட பரிசாம் பான்மை யறிகிமலோங 

கடிசேர் மணமு மினிரிகழுக கால மெனனக கற்புவளா 

கொடியே யனைய மனைவியா ரேற்கு மாற்று ற கொடுமென்ரூர், 

தாய ரோடும் சர்தையார் பேசக் கேட்ட சஙகூலியா£ 

ஏயு மாற்ற மன்றிதுவெம பெருமா னீசன் றி. நவருளே 

மேய வொருவாக குரியதியான் வேறென விக மெனவெருவுற் 

ரூய வுணர்வு மய௩டமிக வயர்ஈதே யவனி மேலவிழமுகதசா 

பாஙகு கின்ற சரசையார் சாயரா பதைத்தப் பரிநசெடுததே 

யேஙகு முள்ள, Gorm யிவளுக கென்னோ வற்றதெனத் 

சாஙஇச் €த விரைபபனி௰ர் தெளிச தத வக சதுரீஙக 

வாங்கு சலைன் னுதலாரை ௨ஈ5 தனகஇங கென்னென்றுா. 

என்று தமமை மீன்றெடுததார் வினவ மறைவிடம் டியம்புவாா 

இன்றென் நிறசது நீர்மொழிகத விதுவென் பரிசுக் இசையாது 

௬௨௩ 

(௨௦௬) 

(௨௦௭) 

(2.04) 

(௨௦௯) 

(2.60) 

(௨௧௪) 

(௨௧௨) 

வென்றி விடையா ரருள்செயதசா சொருலாச குரியேன யானினிமேற் 

சென்று இிருவொற் றியூரணைந்து வனா சருளிற் செல்வனென. 

அர்த மாற்றங கேட்டவர்தா மயாவும பயமு மதிசயமும் 
வந்த வுள்ளத இன சாகி மற்ற மாறற மறைததொழுகப் 

(௨௧௪) உரியது - தணைவமுவமைதி, 

(௨௪௩)



௬௨௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பந்த நீடு யிவர்குலத்து நிகரா மொருவன் பரிசறியான் 

செெசை விரும்பி மகட்பேச விடுத்தார் சிலருஞ் சென்றிசைத்தார். (௨௧௪) 

காசை யாரு மதுசேட்டுச் சன்மை விஎம்பத் சகாமை.பினால் 

௪.௪ மெய்கா வகைமொழிர்து போக்க வவராங கெய்தாமுன் 

_றீ.தங சழைததே யிறந்தான்போற் செல்ல விூத்சா ர௬டன்சென்றான் 

மாத ராரைப் பெற்றார்மற் றதனைச் கேட்டு மனமருண்டார் (௨௧௫) 

தைய லார்சங் இலியாசர் இறச்துப் பேசத சகாவார்சதை 

யய்ய வேண்டு நினைவுடையா ர௬ுரையா செனறக குலகறியச 

செய்த விதிபோ லிதுகிகழச சிறஈதாக குளள படிசெப்மி 

கைய முள்ளச் அடனஞ்சி ஈ௩கசை செயலே யுடன்படுவா, (௨௧௪) 

௮ணஙுசே யாகு மிவள்செய்கை யறிந்தோர் பேச வஞ்சுவசால் 

வணஙகு மீசா திறமன்றி வார்த்தை யறியாண் மற்றொனறும் 

குணஙக ஸிவையா மிணியிவடான் ருறிதக படியே யொற்றிஈகாப் 

பணகஙகொ ளரவச் சடையார்சம் பாற்சொண் டணை3வா மெனப்பகர்வாரா. 

பண்ணார் மொழிசசங இலியாரை நோக்டப் பயஈசா சொடுககளேஞர் 

தெண்ணீ£ முடியார் திருவொற்றி மூரிற் சேர்ஈது செலச தியுங 

சண்ணார் நுதலார் திருவருளா லாக கன்னி மாடததச 

தணணா தடஞ்சு poral நஙகிப் புரிவா தவமென்று (௨௧௮) 

பெற்ற தாசை சுற்றச்சா பிறைசோ முடியார் விகியாலே 

மற்று செயலொன றறியாது மஙகை யராச௩ கிலியராசாஞ் 

சொற்ற வண்ணஞ் செயததுணிஃ௫ தைத செலவத சொடும்புசஙகள் 

செறற சலையசா திருவொறறி யூரிற் கொண்டு சென்றணைநசரா. (௨௧௯) 

சென்னி வளர்வெண் பிறையணிஈத சிவனா கோயி லுட்புகுஈது 

அனனுஞ் சுற்றத கொடுமபணிமது தொலலைப் பதியோ ரிசைவினாற் 

சன்னி மாட மருங்கமைஈ.௫க கடிசோ முறைமைச சாப்பியற்றி 

மனனுஞ் செலலஈ சகவகு சத தாசை யால சடிவணகூ (௨௨௦) 

wins ஞூமககுப் பணிசெய்ய வீசற் கெற்ற பணிவிரு மபி 

யோக௩கு சன்னி மாடததி லுறைகன நீரென Deore capt 

தாஙகற கரிய கணகணீாச சாரை யொழுகத் தரியாதே 

யே௩கு சற்றத் தொடும/றைஞூப் போனா செயிலரும் தம்பியில். (௨௨௧) 

காதல புரிகனு தவமபுரி.புக கன்னி யாராக கமா௫சன்ஸா 

பூத ராசா கோயிலினிற் கால தோறம புககிறைஞ்டு 

நீதி முறைமை வழுவாது தமக்கு நேர்ச பணிசெயயக் 

சீச மலாப்பூ மணடபத்துச திரைசு ழொருபாற் சென்றிருந்து. (௨௨௨) 
FRI ete ee —~ 

(௨௪௪) அணகுகே - மெய ததனமையே,



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். HG 

பண்டு கயிலைத இருமலையிற் செய்யும் பணியின் பான்மைமனங் 

கொண்ட வுணர்வு சலைகிற்பச குலவு மலாமென கொடியனையார் 

வணடு மருவு திருமலாமென் மாலை காலங களூககேற்ப 

அ௮ணடா பெருமான் முடிச்சாதத வமைச்து வணடக யமருகாள். (௨௨௩) 

௮ஈதி வணணச தொருவாதிரு வருளால வாத வாரூசர் 

௧௩௪ மாலைச சஙகிலியாா சம்மைக காதன மணமபுணர 

வச பருவ மாதலால் வகு5ச௪ தன்மை வழுவாத 

முூகதை விதியால வகதொருகாண முதலவர் கோயி லுட்பகுகஈதார். (௨௨௪) 

அணடா பெருமா னஈதணரா யாண்ட கம்பி யஙகணரசைப 

பணடை முறைமை யாற்பணிசஈது பாடிப் பரவிப் புறமபோக்து 

சொணடு செயலா திருசதொழிலகள கணடு சொழுது Graber pit 

புணட ரீகத சடஙிகாபூம திருமண டபததி னுட்புகுகதா£ (௨௨௫) 

அன்பு சாரா வஞசெழுதது கெஞசு தொடுகச வலாதொடுதசே 

யென்புள சூருககு மடியாரைத தொழுது நீஙக Cad sa 

முன்பு போலத இரைரீககி மூ.சல்வா சாசதுப் பணிசொடுசத 

மினபோன மறையுஞ் சஙகலியா தமமை விதியாற் சண்ணுற்றார் (௨௨௪) 

கோவா மூசதுஞ் ருருமபேறாக கொழுமென் முகையு மனையாரைச் 

சேவார் கொடியா£ திருதசொணடா சண்ட போது சர்தைநிறை 
கரவா தவர்பாற் போயவீழத் சம்பாற் சாம ஞாதுரந்த 

பூவா ஸிகள்வு துறவீழத சரியார் புறமே போர துரைப்பார். (௨௨௭௪) 

இன்ன பரிசென் தறிவரிதா லீஙகோர் மருங்கு திரைககுளளாற் 
பொன்னு மணியு மலர்கசவொளி யமுச லளாவிப் புதியமதி 

சன்னு ணீரமை யாற்குழைத்து௪ சமைத்த மினணும் கொடிபோல்வாள் 
என்னை யுள்ள இரிவிததாள் யார்கொ லென்றங கெயமபுதலும (௨௨௮) 

அருகு கினமுர் விளம்புவா ரவாகா ஈஙகை சஙகிலியார் 

பெருகு£ தவசதா லீசாபணி பேணு சன்னி யாசெனன 

இருவ சாலிப் பிறவியையெம் பெருமா னருளா லெயதுவிததரா 

மருவும் பரவை யொருத்தியிவண் மற்றை யவளா மெனமருணடரா.(௨௨௯) 

மினனா சடையா தமக்சாளாம் விதியால வாழு மெனைவருத இத 

தனனா ரருளால் வரும்பேறு தவசதா லணையா வகைதடுதமீத 

(௨௨௭) கோவா அனையாரை - சோசசபபடாத (மீசாராக துயில 
லாத) மூசரையும, வணறிசள மொயககாத அழகிய மிரு தலான அருமபையமொத ச 
சஙஇூலி நாயகியாரை, ௮வாபால போயகலிழ: ஈகூலியாரிடஞு பொல்லு, (௨௨௮) பொன 
மணி இவை ரளின ஓளி௫யின குணமாய வெளளொளி) அமுதொளிட்சின எணனுளனள 
தாய வெளனளொளி, இவவிரணடுஞ சோகதுழி ஜா தவயயவொளி யுணடாமும. த 

னோட சநதிரன தணணொளியையங சலகது மினனறகொடி, C Lin aor coger eran cpm, 

BU SOS YB S Gow a, 
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௬௨௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யென்னா ருயிரு மெழின்மலருங் கூடப் பிணைக்கு மிலடன்னைப் 

பொன்னா நிதழி முடியார்பாம் பெறுவே னென்று போய்ப்புக்கார். (௨௩௦) 

மலாமே லயனு மெடுமாலும் வானு நிலனுங் இளைத்தறியா 

நிலவு மலருக் இருமுடியு நீடு கழலு முடையாரை 

உலக மெல்லார் தாமுடையா ராயு மொற்றி யூரமர்ஈ்த 
இலகு சோதிப் பரம்பொருளை யிறைஞ்? முனனின் றேததுவார் (௨௩௧) 

மஙகை யொருபான் மூழ்ந்ததுவு மன்றி மணிறீண் முடியின்கட் 

கங்கை தன்னைக் கரச்சருளுய காத லுடைமீ ரடி2யனுக 

இக்கு நுமக்குத திருமாலை சொசெசெ னுளளத தொடையவிழ்,கத 

இங்கள் வதன௪ சங்கிலியைச தஈதென் வருததச் தீருமென. (௨௩௨) 

அணண லார்முன் பலவுமவ ரறிய வுணர்ததப் புறதசணைகதே 

யெணண மெல்லா முமகசடிமை யாமென் றெணணு மென்னெஞ்ற் 

றிண்ண மெல்லா மூடைவித்தாள செய்வ தொன்று மறிமீயன்யான் 

றஐணணி லாயின் னொளி£பவளச் சடைமீ ரருளு மெனததளாவார் (௨௩௩) 

மதிவாண் முடியா ம௫ிழ்கோயிற் புறக்தோர் மருஙகு வஈஇருப்பச் 

கதிரோன் மேலைச் கடல்காண மாலைக கடலக சண்டயாவார் 

மே.திரா மூலையார் தம்மைமணம் புணாகக வேண்டி முளரிவளை 

நிதியா னண்பர் சமக்கூளு ஈணபச னினைகது நினைாதழிய (௨௩௪) 

உமப ௬யய வுலகுய்ய வோல வேலை விடமுண்ட 

சம்பி சானூ ௨வனறொணடர் தம்பா லெய்திச சஙகிலியை 

யிமப ௬ல.ூ் யாவருககு மெய்த வொண்ணா விருநதவததுக் 

கொமபை யுனககுச சருன்றோக சொணட சவலை யொழிகசென்ன. () 

௮ன்று வெண்ணெய் கலலூரில வலிய வாண்டு கொண்டருளி 

யொன்று மறியா நாயேனுக குறுதி யளிகத ருயிகாகச 

இன்று மிவளை மணமபுணாசக வேன்று நின் நீ ரெனப்போற்றி 

மன்றன் மலாசசே வடியிணைக£ழ் வண ம*ழ்-சரா வன்மொணடா. () 

அணடு கொண்ட வக சணனா ரவருச் கருளிக கருணையினா 

னீண்ட கஙகுல யாமதது நீஙகி வானி னிறைமதியக 

தணடு கன்னி மாடததுச சென்று இகழ்சங இிலியாரார் 

தூணடு சோதி விளகசகனையார் தம்பாற் கனவிற் ரோன் றினார் (௨௩௭) 

கோற்றும் பொழுதஇிற சஙகிலியா தொழுது விழுக் பரவசமா 

யரற்ற வன்பு பொஙகியெழுர் தடியே னுய்ய வெழுரதருளும் 

பேறறுச் சென்யான் செயலசெனப் பெரிய கருணை பொழிகதனைய 

ரிறறுச் சோல வேதியரு Carder poets Csublenara (௨௩௮) 

(௨௬௮) முனரிவளை é Shuman 6600 Ln பதுமநிதி raat par யுடைய Gur go த்தி 

(Pam ope ri உவபெருமான



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௨௭ 
® 

சாருக் தவத்துச் சங்கிலிகேள் சால வென்பா லன்புடையான் 

மேரு வரையின் மேம்பட்ட தவத்தான் வெண்ணெய் ஈல்லூரி 

லியாரு மறிய யானாள வுரியா னுன்னை யெனையிரஈதான் 
வார்சொண முலையாய் நீயவனை மணத்தா லணைவாய் ம௫ழ்ர்சென்றார். () 

ஆதி தேவர் மூவ்னின்றங் கருளிச் செய்த பொழுதின் சண் 

மாசு ராசங இலியாரு மாறு மயனு மறிவரிய 

௪௪ மலாதசா மரையடிக$€ழ்ச சேர்ந்து வீழ்ர்து செந்நின்று 

வேச மூதல்வர் முன்னடுச்ச மெய்திச தொழு விளம்புவார். (௨௪௦) 

எம்பி ரானே நீரருளிச செய்தார்ச் குரியேன் யானிமையோர் 

சம்பி ரானே யருடலைமேற் சொண்டேன் றச்ச விதிமணத்சா 
னமபி யாரூ ரருககென்னை கலக யருளும் பொழுதிமயச் 

கொம்பி னாகங கொண்டீர்க்குக கூறு திறமொன் றுஎசென்பார். (௨௪௪) 

பின்னும் பின்னன முடியார்முன் பெருக நாணித் தொழுதுரைப்பார் 
மன்னுக இருவா ரூரின்ச ணலாசா மிசவு ம௫ழ்ர்துறைவ 

தென்னுக் சன்மை யறிஈதருளு மெமபி சாட்டி திருமுலைதோய் 

மின்னும் புரிநா லணிமா£மீ சென்றார் குன்றா விளக்கனையார். (௨௪௨) 

Ca am. 

மற்றவர்தம் முரைகொண்டு வன்றொணடர் நிலைமையினை 

யொற்றிகச ரமாகசபிரா னுணாசகதருளி யுரைசெய்வார் 

பொற்றொடியா மனையிகஈது போகாமைக் கொருசபதம் 

அறறமுறு நிலைமையினா லவன் செய்வா னெனவருளி (௨௪௩) 

வேயனைய சோளியா பானின்று மீண்டருளிச் ் 

தூயமன மகிழ்ஈதிருர்ச சோழனார் பாலணைரக் த 

நீயவளை மணமபுணரு நிலையசைசசோ மதற்கவள்பால் 

ஆயதொரு குறையுனனா லமைபபதுள தென்றருள. (௨௪௪) 

வன்றொண்டா மனங்களிசத வணகூயடி யேன்செய்ய 

நினறகுறை யாசதெனன நீயவளை மணம்புணர்தற் 

கொன்றியுட னேகிசமழ வொருசபத மவண்முன்பு 

சென்றுகிடைச் இல்விரவே செய்கவென வருள்செய்தார். (௨௪௫ 

என்செய்சா லிதுமுடியு மதசெய்வன் யானிசதற்கு 

மின்செய்த புரிசடைமீ ரருள்பெறு சல் வேணடுமென 

முன்செய்த முறுவலுடன் முதல்வரவர் முககோக்கி 

யுன்செய்கை தனககனியென் வேண்டுவதென் றுசைத்தரு௭. (௨௪௪) 

(௨௪௪) வேய ௮னைய - மூஙகில்போன௮ு,



௬௨௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வம்பணிமென் மூலையவர்ச்கு மனங்கொடுத்த வன்றொண்டர் 

தம்பரிவர் பிறப இயம ஈயக்சகோ லஞ்சென்று 

குமபிடவே கடவேனுச் இதஐவிலச்சா மெனக்குறிப்பாற் 

றமபெருமான் நிருமுன்பு தாம்வேண்டுங் குறைபிரப்பார். 

சஙசரர்சாள் பணிர்இரந்து தமிழ்வேக்சர் மொழி௫ன்றார் 

மங்கையவ டனைப்பிரியா வகசைசபதஞ் செய்வதனுக 

க௩கவளோ டியான்வர்தா லப்பொழுது கோயிலவிடச் 

தீஙகுமிடர் இரும௫கழ்க€ழ்ச கொளவேண்டு மென அதாழக்சார் 

தம்பிரான் ரோழரவா சாம்யேண்டிச் கொண்டருள 

உம்பாகா யகருமதற் குடன்பாடு செய்வாராய் 

சம்பிநீ சொன்னபடி சாஞ்செய்து மென்றருள 

எம்பிரா னேயரிய தினியெனககென் னெனவேச்தி 

அஞ்சலிசென் னியினமனன வருள்பெற்றுப் புறம்போதச் 

செஞ்சடையா ரவாமாட்டுச் திருவிளையாட் டினேமகிழ்ச்2தா 

வஞ்சியிடைச சஙஇலியார் வழியடிமைப் பெருமையோ 

தஞசருண்மீ ளவுமணைச்சா ரவாககுறுஇி சொலலுவார். 

சங்கலியா தம்மருஙகு முன்போலச் சார்ஈ சருளி 

நங்சையுனக் காரூர னயரகதுச ஞறச்சடவன 

அ௮ஙகுஈமச் கெகாசெய்யு மதறதமீ யிசையாசே 

கொஙகலர்பூ மகிழின்்€ழ்க கொள்கவெனக் குறிசதருள. 

மற்றவருங கைகுவிசது மாலயனுக சறிவரியீர 

அற்றமெனக ஈருளபுரிரத வதனிலடி. யேசைப் 

பெற்றதியா னெனச்கண்கள் பெரு சாளை பொழிசதிழிய 

வெற்றிமழ விடையாரதஞ் சேவடிக$ம் வீழ்5செழுஈசா£ 

தையலார் தமக்கருளிச் சடாமதட ரெழுகதருள 

எய்தியபோ சதிசயததா லூணாஈசெழுகசவ விரவின்கட் 

செயயசடை. யாரருளின நிறசினைஈமிக சணடுயிலா 

ியமுட னருகுதுயில சேடியரை யணைகசெழுப்பி 

நீங்கு தயிற் பாகசியர்ககு கீஙகலெழுத சறியுமவா 

தாஙகனவி லெழுசர்தருளித சமககருளிச௪ செய்ததெலாம் 

பாஙகறிய மொழியவவா பயததினுட ன இசயமுச் 

தாஙகும௫ிழ்ச் சியுமெய்தச் சஙகிலியா தமைப்பணிஈதா£ 

சேயிழையார் திருப்பள்ளி யெழுச௫ச்ு மலாதொடருக்குர் 
தூயபணிப் பொழமுசாசச தொழிலபுரிவா ர௬ுடன்போதச 

(௨௫௧) சூள - சப்தம ;) உறுதிமொழி, (௨௫௨) ௮,௦௦ம - இரகஏயம, 

(௨௪௭) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(௨9) 

(௨௫௪) 

(௨9௨) 

(௨௫௩) 

(௨௫௪)



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். 

சோயிலின்முன் காலமது வாகவே குறிச்தணைந்தார் 
ஆயசப தஞ்செய்ய வாவுபார்த் தாஜுசர், 

நின் றவ.ரங் செஇிர்வந்த நேரிழையார் தம்மருங்கு 

சென் றணைக்அ சம்பெருமான் நிருவருளின் றிறங்கூற 
மின் நயஙகு நுண்ணிடையார் விதியுடன்பட் டெ.தாவிஎம்பார் 

ஒன் றியா ணொடுமடவா ர௬டனொதுக) யுட்புகுக்சார். 

அங்கவர்சம் பின்சென்ற வாரூர சாயிழைமீர் 

இககுசான் பிரியாமை யுமச்செையும் படியியம்ப ச் 

இஙசண்முடி யாதிருமுன் போதுவீ ரெனசசெப்பச் 

சஙூலியா£ சனவுரைப்பக கேட்டதா தியாமொழிவார். 

எம்பெருமா னிதற்சாக வெழுக்தருளி யிமையவர்கள் 

தம்பெருமான் நிருமுன்பு சாற்றுவது தசாதென்ன 

நம்பெருமான வன்றொண்டா சாசாசெய லறியாதே 

கொம்பனையீர் யான்செய்வ தெயகென்று கூறுதலும் 

மாச.ரவர் மடிழ்க்கீழே யமையமென மனமருள்வா£ 

ஈதலரா இலுமாகு மிவர்சொன்ன படி.மறுகடில் 

ஆதலினா லுடன்படவே யமையுமெனத் துணிந்தாஇற் 

யோதுவீ பெனமூழ்க€£ ழவர்போசப் போயணைர்தார். 

தாவாத பெருகதவததுச் சஙகிலியா ர௬ஙகாண 
மூவாத இருமகிழை முச்சாலும் வலமவக்.து 

மேலாதிக கயொனகலே னெனகின்று விளஎம்பினார் 

பூவார்தண் புனற்பொயகை முனைப்பாடிப புரவலனார். 

மேவிய£ ராளூரர் மெய்சசபத வினைமுடிப்பக் 

காவியினோ கணணுாருங கண்டுமிச மனஙகலக்இப் 

பாவியே னிதகணடேன் நம்பிரான் பணியாலென் 
ரூவிசோர்ஈ தழிலாரங கொருமருஙகு மறைச்சயார்சார். 

இருகால லூராளி தம்முடைய செயன்முற்றிப் 

பொருகாகத தரிபுனைஈதார கோயிலினுட் புகுதிறைஞ்ச 

யருணாளுக தரவிருர்தீர் செய்கவா றழசெனப் 

பெருகாம மெடுததேதஇப் பெருமூழ்ச்சி யுடன்போர்தார். 

வராபுனையும் வனமுலையார் வன்றொண்டர் போன தற்பின் 

ரூர்புனையு மண்டபததுச் தம்முடைய பணிசெய்து 

சார்புனைய மணிகணடர் செயல்கருச்திற் சொண்டி ைஞ்சி 

யேர்புனையுங் கன்னிமா டம்புகுந்தா நிருள்புலர. 

(உடு) அலா - பழிமொழி, (௨௬௦) தாவாத - குறையாத, 

௬௨௯ 

(௨௫௫) 

(உடச) 

(2@a) 

(௨௫௮) 

(௨௫௧) 

(௨௬௦) 

(௨௪௧) 

(௨௬௨) 

(௨௬௩)



௬௩௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அன்றிரவே யாதிபுரி யொற்றிகொண்டா சாட்கொணட 

பொன்றிகழ்பூண் வன்றொண்டர் புரிரசவினை முடத்தருள 

நின் றபுசழ்த திருவொற்றி யூரிலவு கொண்டர்ககு 

மன்றல்வினை செயவதற்கு மனங்கொள்ள வுணர்ததுவரர். (௨௬௪) 

ஈம்பியா ரூரனுச்கு ஈ௩கைசங கிலிதன்னை 

யிம்பர்ஞா லத்திடைகஈம் மேவலினான மணவினைசெய் 

தம்பாவா முலகறிய வளிப்பீிரென் றுணாச லு 

தம்பிரான் நிரு -கொண்ட ரருடலைமேற கொணடெழுவரா (௨௬௫) 

மணணிறைகஈத பெருஞ்செல்லத இருவொறறி பூமனனும 

எண்ணிறை£த திருசதொணட. ரெழிறபதியோ ௬டனீணடி 

யுண்ணிறைஈத மகிழ்ச்சியுட னுமபாபூ மழைபொழியக 

கணணிறைந்த பெருஞ்சிறப்பிற் கலியாணகு செயதளிதசா£ (௨௬௬) 

பண்டுநிகழ் பான்மையினார் பசுபதிசன் னருளாலே 

வண்டமர்பூங குழலாரை மணமபுணா?த வனரொணடர் 

புண்டரிகத் சவளவனப்பைப் புறஙகணட தூகலதசைக 

கணடுகேட் டுண்டுபாசதுற றமாகதிரு5-கார காசலிறை (௨௬௭) 

யாழின்மொழி யெழினமுறுவ லிரு தழைமேற் கடைபிறமு 

மாழைவிழி வனமுூலையரா மணியலகுற றுறைபடிஈத 

வீழுமவாச் இடைசோன்றி மிகுமபுலவி புணாசசிசசண 

ஊழியா மொருகணாசா னயவூழி யொருகணமாம (௨௬௮) 

இரகிலையிற் பேரின்ப மினிசமாவா ரிறையுறையு 

மன்னுபுக ழொற்றியு ரசனினம௫ழ் சிறபபினாற 

செனனிமதி புனைவார்தர இருப்பாக சொழமுதிருகசார் 

முூன்னியகா லஙகள்பல முறைமையினால வஈசகல (௨௬௯) 

(௨௬௭) சாணடல முதலிய மமபுு உணா ௪சிகாயம இமமையரபாற ரெலுததி 

ளா எனபரா, *௧ணூ0 ்” எனரூா, இவவுணமையை கண ॥ கேடடுணடுமாத 

அதறறறியுமைமபலனுமை - ஒணமிடாடி கணணேயுன ' எனனும பெருகாவலா பெரு 

வாககானுணாக, (௨௬௮) ௮லசவிததமலை பெனறது. சாமஇனபததைக கடலுக 

கொததுரைககம இனமோ வழக சபறரி யெனக, மு.றுவல - பறகளையம, குழை 

மேல - செவலிகளினமேல, மாழை-மாவிம்பானற (அழகிய , திரண்ட எனிலுமாம,) 

புலலியில சாலக கறைவையம, புணாஈசியில ச£லரடயையும லிருமபலின **புலவி. , 

.சணமாம'” எனரா. இசை யனலுஅவகதாலுணாக, புலவிச்சண ஒருகணமூழியாம 

புணாகசிசசகண அவ ஒழி ஒருசணமாம என இயைதலின இது முறை நிரணிறை, 
(௨௬௯) முூமமலசடலுளாழநது இடககும நமமணனோசகுக சாமஇனபம கிறழினப 

மாகலம, தமமாமி Sma சவமாகககானுஞு வெகாணமுடையாககு dog 

பேரினபமாகவு மிருகததலின **பேரினப மினிதமாவா'' எனறா. ரணடு வனரொண 

டப்பெருமான றுகாஈக இனபம மாயா இனபம ௮னறெனபது பெறரும,



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௩௧ 

பொங்குதமிழ்ப் பொதியமலைப் பிறர்துபூஞ் சகசன ச்இன் 

கொங்கணைக௫ குளிசார லிடைவளர்கச கொழுச்தென்றல் 

அஙகணையத் இருவாரூ ரணிவீதி யழகரவர் 

மங்கலகாள் வசஈதமெதிர் கொண்டருளும வகைகினைக்தார். (௨௪௦) 

வெணமதியின் கொழுஈசணிரத வீதிவிடங கபபெருமான் 

ஒண்ணுதலா£ புடைபசகத வோலக்ச மசனிடையே 

பணணமரு மொழிப்பரலை யாபாட லாடறனைக் 

கணணுறமுன சண்டுகேட் டாபோலக கருதினா (௨௭௧) 

பூஙகோயி லமர்ந்தாரைப் புற்றிடஙசொண டிருக்சாரை 

நீஙகசாத காதலினா னினைஈகாரை கினைவாரைப் 

பாஙகாகச் சாமுனபு பணியவரும பயனுணர்வார் 

ஈஙகுகான் மறர்சசேனென் ஜேசறவான மிகவழிவார் (௨௭௨) 

மின்னொளிாசெஞ் சடையானை லேசமுச லாளனானை 

மனனுபுகழ்த இிருவாரூ ம௫ூழ்க்சானை மிகநினைஈ.து 

பனனியசொற் பததிமைய மடிமையையுங் கைவிவொன் 

எனனுமிசைத திருப்பதிச மெடுததியமபி யிரவனோொ. (௨௪௩) 

  

திருளாநர் - பண - பழம்பக்சுாம், 

திருசசிற்றமபலம் 

பச்சிமையமடி மையையுஙகை விடுலான்பாவி2யன் 
பொசதினகோயதுவிதனைபபொருளறிஈசேேனபோய்ச்தொழுவேன் 
மூசகினைமாமணிசன னைலயிரசசைமாககனேன 
எததனைமாளபிரி£திருககேகனெனனாருாரிஹைவனையே 

பேரூருமதரியினுரியானைபபெரியவா சஞ 

Fen GH Doane re Faerie Cw கிறமவிரும்.ப 
யாரூரனடிதசொணடனடியன சொலகலிடத தில 

ஊர ரணிலைவலலாருலகலாசகுேலாம7 

இிருசசுறமபலம 

  

மின்மினாருகா டிருவாஞரா தனைட்பெருக நினா சருளி 

யுனன வினி யார்கோயில புகு5கிறைஞச யொறறிஈகா 

சன்னையக லப்புகசா£ தாஞ்செய்த சபசதசான 
முன்னடிச டோனராது கணமறைய ஸஜூர்சசெதாச். (2 ௭௪) 

செயவதனை யறியாது திகைச்தறாளி நெடி துயிர்பபா£ 

மைவிரவு சண்ணார்பாற் சூளுநவு மறு சசசளூல 

இவ்வினைவஈ செயதியசா மெனகினை*செம பெருமானை 

லெவ்வியவிச் துயரறீஙகப் பாடுவபே னெனகநினை 5 ஐ. (௨௭௫)



௬௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மேவறு, 

௮ழுச்கு மெய்கொடென் நெடுச்சசொற் பதிச மாதி நீள்புரி யண் 

ணலை யோதி, வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ர்துநின் றுரைப்பார் மாதோர் 

பாகனார் மலர்ப்பத முன்னி, யிழுககு ரீகசிட வேண்டுமென் றிராசே யெய்து 

வெர்அயர்ச் சையற வினுக்கும், பழிக்கும் வெள்கெல் லிசைகொடு பரவிப் 

பணிக் து சாலவும் பலபல நினைவார் (௨௪௪) 

  

திர வொற்றியூர் - பண் - தக்கேசி, 
இருசசிற்றம்பலம 

அழுச்குமெய்கொடுன் றிருவடியடைஈதேன அவுகான்படப்பாலததோனருனாற் 
பிழுச்கைவாரியும்பாலசொளலவரடிகேள்பிழைப்பனாடிலுக இிருவடிப்பிழையே 
வழுகஇவீழினு திருப்பெயரலலாலமத்றுசான றியேன மறுமாறறம் [ன 
ஒழுச்கவெனகணுககொருமருஈதுரையாயொற்றியுரெனுமூருறைவானே. 

ஒதம்வந்துலவுகசரைசன் மேலொற்றியூரூுறைசெலவனைகாளு 
ஞாலாதான்பசவப்படுகின் றடான் மஜறையஙகமோதியகாவன 
சலாதான்பெரிதுமமிகவலலசிறுவனவன்ரொணடனூரனுரைதத 
பாடல்ப ததிவைவலலவா தாமபோயப்பரக திதிணணகணணுலாதாமே. 

இருசசிறறம்பலம் 

  

௮௩ஙகு நாதாசெய் யருளது வாக வஙகை கூப்பியா சூர்தொழ நினைஈ்சே 

பொங்கு காதன்மீ ளாநிலை மையினாற் போது வராவழி காட்டமுன் பேரந்து 

இஙகள வேணியார் இருமுலலை வாயில் சென்றி றைஞ்சிரீ டியதிருப் பதிகஞு 

சஙகிலிக காகவென் கணகளை மறைச்சீ ரெனறு சாற்றிய சனமையிற் பாடி. 

  

திநவடழலலைவாயில - பா - தக்கேசி, 

இருசசிற்றம்பலம. 

இிருவுமெயபபொருளுஞ்செலவமுமெனககுன் சருடைககழல்களென்றெண் 
யொருவசைமதியாதுராமைகளசெய்துமூடியுமுறைப்பனாய்,த திரிவேன்[ணி 
முருகமாசோலைகுழ் இருமுலலைவாயிலாயவாயினாலுன்் னைப 
பரவிடுமடியேனபடு தயாகளையாய்பாசபதாபசரஞசடசே. 

விண்பணிசசே ச தும்வேதியாமாசாவெருவிடவேழமொன்றுரித்தாய் 
செண்பசசசோலைகுழ் திருமுலலைவாயிலாயசேவா தமமரசே 
சணபொழிலொறறிமாககருடையாய்சஙகிலிசசாகவெனசண்கொண்ட 
பண்பகெனென டியேனபடுதுயாகளையாய்பாசுபசாபரஞஈடரே 

விசை சருமலாமேலயனொடுமாலுமவெருவிடநீண்டவெம்மானை த 
இிசைதருபுனல்குழ் இருமுலலைவாயிற்செலவனைகாவலாரூரன் 
உசைதருமாலையோரைஞ்சினோடைஞ்சுமுள்குளிரர்தேசசவல்லாகள் 
ஈரைதிரைமூப்பு௩ட?லையுமின் றிரணணுவா விணணவர்ச்கரைசே. 

இருச்சிற்றம்பலம, 

(௨௭௭) து ஆக - ௮ததணடனைமே



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௩௩ 

தொண்டை மானுக்கன் ரருள்கொடுச் சருளுர் தொல்லை வண்புசழ் 

மூல்லைகா யசரைச், சொண்ட வெர்தயர் களைசெனப் பரவிச் குறித்த 

காதலி னெறிசசொள வருவார், வண்டு லாமலாச் சோலைகள் சூழ்ந்து மாட 

மாளிகை நீடுவெண பாசகக, கணட சொண்டர்ச ளெதிர்கொள வண௩டூச் 
காயு நாகத்சர் கோயிலை யடைந்தார் (௨௪௮) 

அணை சொண்டர்க ஞடன்வல மாக வங்க ணாயசா கோயின்முன் 

னெய்திச, ர௬ுணஙச ளேததியே பரவியஞ் சலியாற் குவிதத கைதலை மேற் 

கொணடு நினறு, வண௩ூ நீரம௫ழ் கோயிலு ளீரே யென்ற வன்றொண் 

டாக கூன்றுகோ லரளி, யிணஙச லாமொழி யாலுளேம் போ? ரென் 

நியம்பின ரேதிலார் போல, (௨௭௭௯) 

திருவே.்பாக்கம் - பண் - தீகாமரம், 

AG Fem mou. 

பிழையுளன பொரு ச.இிவெரென் றஈடியேன்பி ழைத்தசக்சாற் 
பழியசனைபபாராசேோபடலமெனகணமறைபபித்சாய 
குழைவிரவுடிசாசாகோயிலுளாயெயெனன 
வழையுடையானுளளிருஈதுளோமபோகெனரறானே 

மான் நிகழுஞ்சஙகிலியை சதக துவருபயன்களெலலரக 
தகோனறவருளசெயசனிசசாயெனறரைசகவுலகமெல்லாம் 

ஈன றவனேவெண்கோயிலிககிருககாயோவெனன 
ஷன றவதோகோலருளிடிளோமமீபாகசெனறானே 

ஏராரும்பொழிலகிலவவெண்பாசசகமிடஙகொணட 
காராருமிடற்ரனைககாகலிக திட்டன பினொடுஞ 
சராருஈஇதிருவாரூசசிவ போசென்னியிலவைதத 

. ம ரூ சன றமிழ்வலலராககடையாவலவினை தானே 

இருசசிற்றதமபலம 

  

மே வறு. 

பிழையுளன பொறுத்திலெ ரென்றெடுக.தப் பெணபாசம் 
விழைவடிவிற் பெருமானை மயெண்பாகச மடழ்- தானை 

யிழையெனமா சுணமணிச்ச விறையானைப் பாடினா 

மழைதவழு செடும்புரிசை நாவலூரா மன்னவஞார். (௨௮0) 

மூனனின்று முறைப்பாடு போனமொழிஈச மொழிமாலைப் 

பன்னுமிசைத் திருபப இகம பாடியபின பற்றாய 

எனனுடைய பிரானருளிக இ சதனைகொ லாமென்று 

மன்னுபெருர் தொணடருடன் வண௩$௰யய வழி.ச்கொள்வா£ (௨௮௪) 

௮ஙகணர்தம் பதியதனை யகன்றுபோ யன்பருடன் 

பங்கயப்பூச் சடம்பணைசூழ் பழையனூ ர௬ுழையெய்தித 
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௬௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தங்குவா ரம்மைதிருத் தலையாலே வலங்கொள்ளுர் 

,திஙகண்முடி யாராடுச் திருவாலக காட்டினயல், (௨௮௨) 

முன்னின்று தொழுசேத்தி முத்தாவென் றெடுத்தருளிப் 

பன்னுமிசைத் இருப்பதிசம் பாடிம௫ழ்ஈ தேத துவார் 

அகரின்று வணஙூப்போய்த இருவூற லமர்ச்திறைஞ்சிச் 

கன்னிமதின் மணிமாடச் காஞ்சிமா ஈகரணைகதார். (௨.௮௩) 

  

திநஆலங்காடூ - பண் - பழம்பத்காம். 

இருசசிற்றம்பலம் 

மு.சுசாமுச்திசரவல்லமுகிம்மென்முலையாளுமைபஙசா 
சிதகாசிததித கிறஙகாட்டுகசிவனேதேவாசிககமே 
பதசாபசகர்பலாபோத்றமைபரமாபழையனுூரமேய 

அததாவாலஙகாடாவுனன டியாரசகடிமேயேனாவேனே. 

பத்தாசிதசாபல?.ரச அம்பரமன் பழையனூ£மேய 
அத கனாலஙகாடனறனடி.மைகதிறமேயனபாசெ 

திததாகிததமவைதசபுகழசசிறவலஜூாரனொணடமிழ்கள் 
பததுமபாடியாடவாபரமன டியேபணிவாரே, 

இிருசசிற்றம்பலம 

  

சேனிலவு பொழிற்சசரித இருககாமக கோட்டத்தில் 

ஊணில்வள ருயிரசசெல்லா மொழியாக கருணையினால் 

ஆன இரு வறம்புரக்கு மமமைதிருக கோயிலினமூன 

வாணில்வளர் திருவாயில் வண௩௫ஞா வன்றொணடா (௩௮௪) 

தொழுதுவிமுஈ செழுகசருளாற் ௮திசதுபபோயச சொலலுலக 

மூழுதுமளித தழிததாககு முசல்வர்திரு வேகமபம 

பழுதிலடி யார்முனபு புகப்புகதப் பணிகினருா£ 

இமுதையேன நிருமுன்பே யென்மொழி2வ னென்றிறைஞூ (௨௮௫) 

விண்ணாளவா ரமுதுணண மிககபெரு விடமுண்ட. 

கண்ணாளா க5மய கமபனே கடையானேன் 

எணஞசை பிழைபொறு இங கியொன்காண வெழிற்பவள 

வ௨ணணைகண் ணளிகசதருளா யெனஷீழ்ச் து ௨ணஙடனா. (௨௮௬) 

ப௩கஃயசசெக கைசதளிசாம் பணிமலர்சொண் டருசசததுச௪ 

செங்கயற்கண் மலைவலலி பணி,தசே வடிகினைநது 

பொ௩கியவன பொடுபாவிப் போந்றியவா ரூரருககு 

மஙகைசமு வச்ருழைஈசார மறைஈசவிடக் சண்கொடுச்சார். (௨௮௭) 

ராலர்சா னிடஈதவனு ஈஸிரவிசம்பு சடர்தவனு 

கலந்தா னறிவரியாம் சண்ணளிதத முூலைச்சுட்டுச்



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௬௩ 

கோலக்சான் காட்டுதலுங் குறுகவிழுர் செழுர் அளித் 

தால$தா னுகஈ சவனென் றெடுச்சாடிப் பாடினார். (௨௮௮) 

  

திநவேகம்பம் - பண் - தக்கேசி, 
இருச்சிற்றம்பலம். 

ஆலநக்தானுகந்தமு தசெய்தானையாதியையமரசாசொழுதேததஞ் 
சீலரசான்பெரி தமமுடையானைச்செடுப்பாரவர்ிெிசையுளானை 
யேலவாரகுழலாளு£மைஈஙகையென் நுமேசதிவழிபடப்பெற்ற 
சாலகாலனைககமபனெம்மானைசசாணக்கண்ணடியேன்பெற்றவாறே. 

பெற்றமேறுககசேறவலலானைப்பெரியவெம்பெருமானென்றெப்போ தங் 
ச.ற்றவர்பாவப்படவானைச்சாணகசண்ணடியேன்பெற்றதென்று 
கொற்றவன்கம்பன் mH கதனெம்மானைககுளிர்பொழிற்றிருகாவலாரூச£ன் 
ஈற்றமிழிவைமீரைர் தம்வலலார்ஈன்னெ றியுலகெய் தவர். தாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பாடிமிசப் பரவசமாய்ப் பணிவார்க்குப் பாவையுட 

னீடியகோ லஙகாட்ட நிறைஈதவிருப் புடனிறைஞூச் 

சூடியவஞ் சலியினராய்ச சொழுஅபுறம் போர்தனபு 

கூடியமெய்ச் தொண்டருடன் குமபிட்டங இனி மர்வார். (௨௮௯) 

மாமலையாண் முலைசசுவடும் வளை சசழும்பு மணிர்தமஇப் 

பூமலிவார் சடையாரைப் போந்றியரு எதுவாகத் 
தேமலர்வா பொழிற்காஞ்சித் திருகரங சடாதசல்வார் 

பாமலாமா லைப்பதிகக திருவாரா மேற்பரவி, (௨௯௬௦) 

அஈஇயாண் பகலுமென வெடுததார்வசத் துடனசைவால் 

எரஈதைபிரான் நிருவாரூ ரென்றுகொலெய் துவதென்று 

சரதைவிசை பாடிப்போய்த தாககரிய வாதரவு 

வந்தணைய வன்பருடன் மஇழ்ர்துவழிச் கொள்இன்ரூர். (௨௯௧) 

திர்வாநர் - பண் - புறநீர்மை, 
இருச்சிற்றம்பலம, 

௮5 இயுண்பச லுமஞ்சுபசஞ்சொல்லி 
முர்தியெழும்பழையவல்வினைமூடாமுன் 
சரசைபராமரியாததென் றிருவாரஞாபுக 
கசெஈதைபிரானாரையென்றுகொலெய துவசே. 

மின்னெடுஞ்செஞ்சடையான்மேவியவாரூரை 
நன்னெடுகசாதன்மையானாவலாகோலூரன் 
பன்னெடுஞ்சொன்மலர்கொண்டிட்டனபத்தும்வலிலார் 
பொன்னுடைவிண்ணுலக ஈண்ணுவாபுண்ணியசே. 

இருச்சிற்றம்பலம்.



௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மன்னுதிருப் பதிகடொறும் வன்னியொடு கூவிளமுஞ் 

செனனிமிசை வைசதுவர்சார் கேரயிலின் முன் சென் றிறைஞ்சிப் 
பனனுதமிழ்ச் தொடைசாததிப் பாவியே போந்தணைஈதா£ 

அனனமலி வயற்நடஙகள் சூழ்கசதிரு வாமாததூ£ (௨௯௨) 

அஙசணசை யாமாததூ ரழகர்சமை யடிவணஙகத 

சங்குமிசைச தருப்பதிசம பாடிப்போய்த் தாரணிக்கு 

ம௩கலமாம பெருந்தொண்டை வளகாடு கடக தணைகதார் 

செஙகணவள வன்பிறஈத சோசாடு நீரகரடு (௨௯௩) 

௮ச்காட்டின மருஙகுதிரு வரசதுறையைச சென்தெய்தி 

மினனாரும் படைமழுவார் விரைமலாததாள் பணிஈதெழுர்து 

சொனமாலை மலாககலவா யகலென்னுஈ சொடைசாததி 

மனஞாவச இருசசொண்ட ருடன்மூழ்க்து வைகனஞா (௨௯௪) 
ree rears 

திரநேஃவாயிலஅரத்துறை - பண - இந்தளம், 

சல்வாயகிலுஙக தாமாமணியுஙகலஈ த இவருஈசிவவினகரைமமல 
செலவாயிலரச து தைநீடுறைபுகசிலவெணம இருடியகினமலனே 
ஈலவாயிலசெயசராகடகஈதாருடுசதராகரைததாரிறகதாரெனறுகானிலத திற் 
சொலலாயககழினெ றதறிசசடியேனசசொடாகசேனுயயபபோவதோரசுழல் 

நீரருகெடுவயலகுழ்புறவினெலவாயிலரத துறைகின்மலனைத [சொல்லே 
தேஜா நெடுவீ டன மாட மலிசெனனாவலாகோன டி. சதகொணடுபணணி 
யாராரனுசைச சன கற்றமிழின் மிகுமாலையோப த திவைக ற்றுவலலா£ 
காராகளிவணடறையானை மனன ரவராகியோர்விணமுழுதாளபவரே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பரமாதிரு வரகதுறையைப் பணிச்துபோயப் பலபதிகள் 

விரவிமழ விடையுயாதசா£ விரைமலர்சசா டொழுதேததி 

யுரவுரீர்ச சடமபொனனி யடைஈசனப ர௬டனாடி 

யரவணிஈதா ரமாக ரு வாவடுதண் டுறையணைஈதரா (௨௯௫) 

௮௩கணைவா£ சமையடியா ரெரொகொள்ளப புக்சருளிப் 

பொங்குஇருக் சோயிலினைப் படைவல௩ககொண டுளளணைந்து 

க௩சைவாம் சடையாயேரா கண்ணிலே னெனககவல்வரா 

ு,௩செனசகா ர௬ுவெனனுஈ இருப்பதிச மெடுச்திசைசசா£. (௨௯௬) 

  

திநவாவடூதுறை - பண் - தக்கேசி, 

இருச்செறம்பலம். 

க௩கைவார் சடையாய்சணசாசாகாலகாகனேகாமனுக்சகனலே 
பொ குமாகடல்விடமிடற்ரனேபுசகாசனேபுணணியாபுனிசா 
செஙகணமாலவிடையாய்செளிதேனே சா ச தன திருவாவடுதுறையுள 
௮௩சணா வெனையஞ்சலென் றருளாயாரெனக்குறவமரர்களேறே,



ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௬௩௭ 

வெண்டலைட்பிறைகொன்றையுமரவும்வேறிமத்தமும்விரவிமுண்டித்த 

விண்டைமாமலர்சசெஞ்சடையானையீசனைச்திருவாவடு துறையுள் 
௮ண்டவாணனைசூககடியப்பனணுச்சசவனறரொண்டனூாவத்தாலுசைதச 
தசண்டமிழ்மலர்ப ததும்வல்லார்களசா,சலும்பிறப்புமறுப்பாரே, 

தஇிருசசிற்றம்பலம். 

இருப்ப திகங் கொடுபரவிப் பணிந்து இரு வருளாற்போய் 

விருப்பினொடக இருசதருத்தி தனைமேவி விமலர்கழல 

௮ரு,ச.தியினாற் புக்கிரைஞ்சி யடியேன்மே லுற்றபிணி 

வரு ச்சமெனை யொழிசசருள வேணடுமென வணஙகுவார். (௨௯௭) 

பரவியே பணிக்சவர்க்குப் பசமாதிரு வருள்புரிவார் 

வி.ரவியவிப் பிணியடையத தவிரப்பதற்கு வேறாக 

வரமலர்வண டறைசர்சத வடகுளத்துக குளியென்னச் 

கரவிறிரூத சொணடாதாங கைதொழுது புறப்பட்டா£. (௨௬௮) 

மிச்கபுனற் நீரச்சச்தின் முனனணைந்து வேதமெலாக 

சொகசவடி வாயிருஈத துருத்தியா தமைததொழுது 
புக சனின் முழுகுசலும் புதியபிணி யது$ஙஇ 

யசகணமே மணியொளிசோ திருமேனி யாயினார். (௨௬௯௯) 

கண்டலாக எ.இசயிப்பக் கரையேறி யுடைபுனைச்ு 

மண்டுபெருங காதலினாற் சோயிலினை வ5தடைஈு 

சொணடரசெரிர் மின்னுமா மேகமெனுஞ் சொற்பதிசம் 

எணடிசையு மறிகதுய்ய வேழிசையா லெடுத்திசைச்தார் (௩௦௦) 

  

திநத்துருத்தியும் - திநவேளவிக்தடியும் - பண் - காந்தாரம், 
,தஇருசசிறறமபலம, 

மீன்னுமாமேகஙகள்பொழிகதிழிர்கருவிவெடில்படச்சரையொடுச்திசை 
கொணா£செற்று, மன்னமாககாவிரியகனசரையுறைவாரடியிணைசொழுதெ 
மூமனபராமடியா, சொனனவாறறிவார் அரு த.தியார்வேள விககுடியுளாரடி. 
களைச்செடியனேளனாயே, னெனனைகான்்மறக்குமாறெம்பெருமானையென் 
னுடம்படும்பிணியிடர்செடுசசானை, 

மஙகையோர்கூறுகசதேறுகக்தேறிமாறறலார் இிரிபுரசீநெழச்செற்ற, 
வஙகையான்் கழலடியன றிமற்றறியான டியவாககடியவன் ரொழுவனாரூரன், 
கஙகையாாகாவிரிததுருசஇியாவேள்விககுடியுளாரடிகளைசசோத்தியயாடற, 
ஐஙகையாற்றொழுதுசகமாவினமேற்கொளவார்தவநெறிசென் றமருலகமாள் 
பவே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பண்ணிறைக்த தமிழ்பாடிப் பரமர்திரு வருண்மறவா 

தெண்ணிறைந்த தொண்டருடன் பணிர்தஙக ணுறைந்தேடு 

யுண்ணிறைஈச பதிபிறவு முடையவாதாள் வணஙூப்போய்க 

சணணிறைந்த தருவாரா முனறளோன் றச் காண்டன்றார். (௩௦௪)



௬௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அன்று திரு கசோக்கொன்றா லாசச்சண் டின்புரார் 

நின்றுகில மிசைவீழ்ஈது நெடி தயிர்ச் த சேரிறைஞ்சி 

வனொண்டர் திருவாரூர் மயங்குமா லைபிற்புகுக்.து 

தன்றுசடைத தூவாயர் தமைமூன்னஈ தொழவணைர்சார். (௩௦௨) 

பொங௩குதிருத சொண்டருட னுளளணைந்து புக்கறைஞ்சித் 
தஙசவிசைத இருப்பச் தூவாயா வென்றெதெதே 

யி௩கெமது துயாகளை£து சண்காணக காட்டாயென 

தஙகணாசத முனனின்று பாடியருர் தமிழ்புனைகதார். (௩௦௩) 

  

திநவாநர் - பாவையுண்மண்டளி - பண் - பத்சமம். 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தூவாயாதசொணடுசெய்வாபடு ௧௧௫௩௧௭ 
சாவாயேசணடுகொணடாரைவாகாக்கிலும 

நாவாயாலுன் னையேகலலனசொலலுவேற 
சாவாவெனபரவையணமணடளியமமானே. 

கரசசையும்வன னியுமததமுஙகூவிளமும் 
பரஈத£ரப்பரவையுணமணடஸியமமானை 
கி ரமபியவூனுரைததனபதஇவை 
விருமபுவாமேலையாமேலையாரமேலாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம. 

ஆறணியுஞ் சடையாரைத் தொழுதுபுறம் போக்தஙகண் 

வேறிருஈது திருந்சொணடா விரவுவா ர௬ுடன்கூடி 

யேறுயாததார் திருமூலட் டானச௫ ஸிடைதெரிக்த 

மாறிறிரு வத்சயா மசதிறைஞச வ௩தணைக்தா£ (௩௦௪) 

ஆதிதிரு வனபரெதி ரணையவவர் முககோகூச 

கோ திலிசை யாற்குருத பாயவெனக கோததெடுததே 

ஏ.இலா£ போல்வினவி யேசறவாந் நிருப்பஇிசங 

காதலபுறி கைககிளையாற் பாடியே கலந்தணைவார் (௩௦௫) 

  

திருவாநா - பண் - கோலலி, 

இருச்சிற்றம்பலம 

குருகுபாயக்கொழுங்கரும்புகணெரிஈதசா 
ஐருகுபாயுமவயயல5 சணாரூ ரரைப் 
பருகுமாறுமபணிஈ?தததுமாறுஈநினைக் 
தருகுமாறும்மிவையணாசத் சவலலீர்களே, 
  

  

(க௱௫) சைகை - ஒரு தலைசகாமம, தீலைவன தலைவி எனனும இருவருள் ஒரு 
வாபால நிகழும ar sev,



ஏயர்கோண்கலிக்காமகாயனார் புராணம். 

நிச்சமாகநினைர் தள்ளமேத்தித்சொழும் 
௮,சதனம்பொற்கழலடிகளாரூசரைச 

சிசசம்வைததபுகழ்ச்ெகடியப்பன்மெய்ப் 
பதசலூரன்சொன்னபாடுமின்் பச்சமே. 

தருச்சிற்றம்பலம். 

சீர்பெருகு இருததேலா சிரியன்முன் Ces Don mAs 

காரவிரவு கோபு. தசைக் கைதொழுசே யுட்புகுர்து 

தா£பெருகு பூஙகோயி றனைவணஙசெ சாஈசணைவார் 

ஆர£வமிகு பெருஙகாத லாலவனி மேலவீழ்ஈசாா 

வீழாசெழுர்து கைதொழுது முன்னின்று விம்மியே 

வாழஈதமலாக கண்ணொனறா லாசாமன மனமழிவார் 

ஆழ்கசதுயர்க சடலிடைநின றஐடியேனை யெடுசதருளித 

தாழ்கசகருத இனைகிரபபிக கணடாரு மெனதசாழ்ஈதா 

,தஇருகால வாரமன்னா இருவாரூர் வீற்றிரா௩க 

பெ௫ுமானைச திருமூலட் டானஞசோ பிஞஞசனைப் 

பருகாவின னமுசசசைக FOE TD UGH SOB 

மருவலாவச தடனமறறைக கணடார் ரெனவணகஇ 

ேவறு 

மீளா வடிமை யெனயெடுச2 மிச்ச தேவா குலமெல்லா 

மாளா மேக சுணடருளி மனணி யிரு£ச பெருமானை த 

தாளா சரிஃகு மெயயடியாா சமச்கா மிடாநீர சரிமீென் 

orn Daas sr poushossr oer பதிகம பாடினா 

  

தீநவாநர் - பண் - ரெந்துருந்தி, 

இருசசிறறம்பலம் 

மீளாவடி மையுமகசேயாளாயபபிறரைவேண்டாசே 
மூளாச£ப்போலுள்ளேசனன்றுமுக தசான்மிகவாடி 
யாளாயிருககுமடியார்சுகளலவலமசசொான்னககரல 
வாளாகஇருப்பீரதிருவாரூரீர்வாததுபோரே 

கசாரூகண்டதசணெடோணமுகசண்சலைகளயலவாஇ 
யாளராசு திருமூல கசான சீதேயடிப்பேராரூசன் 

பாளுரறியவென கணகொணடமடீரநீசேபழிபட்டா 
லாரூமுலையாளபாகஙகொணடீர்வாழ்க தபோ சீரே 

இருசகிறறம்பல.ம் 

பூத முதல்வா புற்றிடககொண் டிருந்த புனிதா உன்டமொணடர் 
காதல் புரிவே சனைக்ரெ௩கெ கருணைச் இருக் சளித்சருளி 

௬1௯ 

(௩௦௬) 

(௩௦௭) 

(௩௦௮) 

(௩௦௯)



௬௪௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

2௪ மலர்ச்சண் கொடுச்தருளச் செவ்வே விழித்து மூசமலர்க்து 
பாச மலர்சண் மேற்பணிரது வீழ்ர்தா ர௬ுள்ளம் பரவசமாய். (௩௧௦) 

Spits மெழுர்தும் பலமுறையான் மேவிப் பணிஈத மிசப்பரவி 

யெழுந்த களிப்பி னாலாடிப் பாடி யின்ப வெள்ளச்தில் 

அழுஈதி யிரண்டு கண்ணாலு மம்பொற் புந்றி விடையெழுஈத 

செழுஈதண் பவளச் சவசகொழுச்தி னருளைப் பருகத திளைககின்றார் () 

கால னிரம்பத் தொழுதேச்திக கனக மணிமா ஸிகைசகோயின் 

ஞால முய்ய வருஈம்பி நலங்கொள் விரூப்பால வலஙகொண்டு 

மாலு மயனு முறையிருககும வாயில் கழியப் புறம்போச்து 

சில முடைய வன்பருடன் றேவா சிரியன் மருஙகணைதா£ (௩௧௨) 

நஙசை பரவை யார்சம்மை ஈம்பி பிரிஈ௩த போன தற்பின் 

றஙகு மணிமா ஸிகையின்கட் டனிமை கூர சளாவாசகுக் 

கஙகுல் பகலாய்ப் பகல்கஙகு லாக கழிய நாளெலலாம் 

பொங்கு காதன் மீ தூரப் புலாவார் சலராள் போன சற்பின், (௩௧௩) 

செம்மை நெறிசோ தஇிருநகால லூர ரொற்றி யூர்சோக்்து 

கொமமை மூலையார் சஙடலியாா சம்மைச் குலவ மணம்பணர்ந்த 

மெய்ம்மை வாத்தை சாமலாபால் விட்டா Vg சட்டுரைபபத் 

தம்மை யறியா வெருளியினாற் ஈரியா கெரு9ி ஜெ தளாலார் (௩௪௪) 

மென்பூஞ் சயனச திடைசு அயில மேவா விழிரஈ.௫ மினிதமசார் 

பொனபூஈ தவிசின் மிசையினிரார கிலலாா செலலாரா புஉமபொழியரா 

மன்பூ வாளி மழைசழியாா மறவா நினையா ரென்செயலார் 

என்பூ டுருக்கும் புலவியோ பிரி2வா விரணடி னிடைப்பட்டார். (௩௧௫) 

ஆன கவலைக் கையறவா லழியு காணி லாருரர் 

கூன லிளலெண் பிறைககணணணி முடியா மீசாயின் மூன்குறுகப் 

பானல விழியா மாஸிகையிற பணடு செலலும பரி௫னார் 

போன பெருமைப் பரிசனஙகள் புகுஈப பெறாது புறகினருா (௩௧௬) 

நின் ற நிலைமை யவாகள்சிலா நிலவு Saad eas Ga 

சென்று மொழிவார் திருவொற்றி யூரி னிசழாச செயகையெலாம் 

ஒனறு மொழியா லவகையறிககங ருள௱ளாரா தள்ள மாளிகையில 

இன்று புறமுஞ் சென்றெயசப் பெறறி லோமென றிறைஞ்சினார். (௩௨௧௭) 

மற்ற மாற்ற கேட்டழிகச மனத ராடி வனறரொண்டர் 

உறற விதனுக் கனியெனனோ செயலென் நுணாவா ௬லூயல்பு 

சறற மாதோ சிலர்தம்மைக காதற் பரவை யாகொண்ட 

செற்ற நிலைமை w Pagan sGs Bia சொலலச செலவிட்டரா (௩ 2௮) 
  

(ககக) அவாபால விடா - சுவாபர்களைபபா i i வரும்படி தமமால ுனுபபப 

fel be bron Li



எயர்கோண்கலிக்காமநாயனார் புராணம். ௬௮௫௧ 

நம்பி யருளாற் சென்றவரு ஈங்கை பரவை யார்தமது 

பைம்பொன் மணிமா ளிகையணைந்து பண்பு புரியும் பாங்இனால் 

வெம்பு புலவிக் கடலமுஈது மின்னே ரிடையாண் முன்னெய்தி 

யெம்பி சாட்டிச் இது தகுமோ வென்று பலவு மெடுச்சசைச்சார். (௨௧௯) 

பேத நிலைமை நீதியினாற் பின்னும் பலவு ௫ சொன்னவர்முன் 
மாத ரவரு மறு சதுமனக கொண்ட செற்ற மாற்றாசாய் 

ஏத மருவு மவாதிறததி விச்ச மாற்ற மியம்பிலுபிர் 

போத லொழியா செனவுசைச்தா ரவரு மஞ்சிப் புறம்போந்தார். (௩௨௦) 

போக் புகுக்ச படியெல்லாம் பூசண பழன முனைப்பாடி 

மேந்தா தமககு விளம்புசலும் வெருவுற் றயர்லார் துயர்வேலை 

நீதம் புணையாச துணைகாணா நிகழ்நத சிதா குலகெஞ்சற் 

காந்த வழிகது தோய்ஈதெழார் கஙகு லிடையா மககடலுள், (௩௨௪) 

அருகு சூழ்ஈதார் தயின்றுதிரு வசத யாமம் பணிமடங்கிப் 

பெருகு புவனஞ் சலிப்பினறிப் பேயு முறககும் பிறஙகிருள்வாய் 

மூருகு விரியு மலாககொன்றை முடிமே லரவு மிளமதியுஞ் 

செருகு மொருவர் தோழர் சனி வருதி யிருந்து சிுதிப்பார். (௩௨.௨) 

மூன்னை வினையா லிவ்வினைககு மூல மானாள் பாலணைய 

என்னை யுடையாய் கினைகதருளா யிஈச யாமச் செமுக்தருளி 

யன்ன மனையாள புலவியினை யகற்றி லுய்ய லாமன்றிப் 

பின்னை யிலலைச் செயலென்று பெருமா னடிக டமைகினைச்சார் (௩௨௩) 

அடியா ரநிடுககண் டரியாதா சாண்டு கொண்ட சோழாகுறை 

மடியா இிருகக வலலசே முற்று மளிதசாள் பொற்றளிாசகைத் 

தொடியா தழும்பு முலைசசுவடு முடையா சொண்டா சாஙகாணும 
படியா லணைகதா£ நெடியோனுங காணா வடிகள் படிசகோய (௩௨௪) 

தீமபி ரானா ரெழுஈசருளச் தாஙகற் கரிய oH psa ono 

சமபி யாகின நலயவஙசள கலக புளச மயிரமுகிழ்ப்ப 
நமபி யார ரரூுமெதிரே நளின மலர்சகசை சலைகுவிய 

௮மபி காவல லவாசெயய வடிதசா மழையின் கீழ்வீழ்கதரா. (௩௨௫) 

Sopra பரவி மிக்கபெரு விருப்பி னோடு மெதாபோற்றி 

யெழுஈத ஈண்பர் தமைகோககி யென்னீ யுற்ற செனறருளத 

தொழுகதங குறையை விளமபுவார் யானே தொடஙகுஈ துரி ____ 

டழுஈது மெனனை யினனமெடுத சாள வேண்டு முமச்சகெனறு. (௩௨௪௬) 
  

(௬௨௪) வலலரே எனப பாராம வலலராகாா எனனும Cun mata a om. 

(%2@) கமபியா - தடிகுச. முமி1 11.1௨ 0௮] - மபிசாபதி, (௩௨௬) BAF - oh 0 rie



௬௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அடியே னங்குச் இருவொற்றி பூரி னீசே யருள்செய்ய 

வடிவே லொண்கட் சஙகலியை மணஞ்செய் தணைஈத திறமெல்லாங் 

கொடியே ரிடையாள் பரவைதா னறிகத தன்பால் யான்குறுகெ 
முடிவே னென்று Bons IRs gH G) an oir Ge) sor செய்வ செனமொழிர்து () 

நாய னீரே கானுமச்கெ கடியே னா னீசெனக்குத் 

தாயி னல்ல சோழருமாக் தமபி ரானா பேயாகல 

ஆய வறிவு மிழர்தழிவே னயாவு கோச யல்வளவும் 

போயிவ் விரவே பரவையுறு புலவி தீர்ச்துத் சாருமென (௩௨௮) 

அன்பு வேண்டுர் தம்பெருமா னடியார் வேண்டிற் றேவேணடி 

முன்பு நின்று விணணப்பஞு செய்த ஈமபி முககோகதித 

அன்பு மொழிச் யாமுனக்கேரா தூத னா யிபபொழுசே 

பொன்செய் மணிப்பூண பரவைபாற் போசன ரோமென் ஐருள்செய்தார். 

எல்லை யில்லாச் சளிப்பினா லிறைவா தாஸில் வீழ்கதெழுகது 

வல்ல பரிசெல் லாநதுஇிசது வாழ்ஈது நின்ற வனறொண்டா 

முல்லை மூகைவெண் ணகைப்பரவை முலசோ மாடத இடைச்செல்ல 

நில்லா தீண்ட வெழுந்தருளி நீககும் புலவி யெனததொழுதார், (௩௨௩௦) 

அண்டர் வாழச் கருணையினா லால கால மமு சாக 

வுண்ட நீலக கோலமிடற் ஜொருவ ரிருவாச சறிவரியா£ 

வண்டு வாழு மலாககூகதற பரவை யாரமா ஸ/கைகோகூத 

தொண்ட னாத துயாநீகக்ச தூசு னாரா யெழுகசரள (௩௩௧) 

சேவா சிரியன் முறையிருககுக சேவ ரெலலாஞ் Cea sau 

போவார் தமமில வேணவொ போச வொழிதா£ புறசதொழிய 

ஒவா வணுககச் சேலகசகி லுளளேோ பூக சகணகாசா 

மூவா மூனிவா யோகெளின முதலா யுளளேரா ம௫ூழ்கதேதத (௨௩௨) 

அருகு பெரிய சேவருட னணைாது agua Min» oF 

மருவு ஈண்பி கிதிுககோணை முதலா யுளளேரா மகிழகமீசத்சத 

செருவும் விஈம்பு நிறைதுவிசைச செழுமபு மாரி பொழிஈதலையப் 

பொருவி லன்பா விடுகதூசா புனித விதி யினணிரபோத (௩௩௩) 

மாறு மயனுங காணாதா£ மலாகசாள பூணடு CI”: 5) GD) 0 Che 

சால மிதுவென் றஙகவசை யழைதகதசா லென்னச கடலவிளைதத 

௮ல மிருண்ட சணடசதசா னடிசசா மரைமேற் சிலமபொலிப்ப 

நீல மலாசசட் பசவையாா இருமா ளிகையை நோசோக்கி (௩௩௫) 

(௬௨௯) ௮/ரவகை அலகுமவா£பால தசைர்ககலாககே வீடளிககும விமலன பரவை 

பால தா. துசெலலப பரிகது எனனையோவெனில னபுசாரணமாக வெனக, அது 

பதறியே *அனபவேணடும பெருமான'' எனரறூ, ௮னபின நயமும உணமையும 

உணாகஈதார ஈண்டு மலையா எனக (௬௬௨) ஒவாவனுசகச சேவசததிலுளளோர - 

ஏிசமப்பூமைச தொண்டர்கள்,



எயர்கோண்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௫௩ 

இறைவர் விரைவி னெழுக்தருள லெய்௫ மவர்கள் பின்றொடா 
௮றைசொ டிசைநீர் தொடர்சடையி லரவு தொடச வரியவிஎம் 

பிதைகொ எருகு ஈறையிதழிப் பிணையல் சுரும்பு தொடசவுடன் 

மறை டொடர வன்றொண்டர் மளமுச் தொடா வரும்பொழுது. (௩௩௫) 

பெருவீ ரையினு மிகமுழஙடுப் பிறங்கு மசகுஞ் ஈசமுரித்து 
UG ர௬ுரிவை புனைஈதவர்தம் மருங்கு சூழ்வார் நெருஙகுதலாற் 

றிருவீ திபினி லமகரவா மூழுஞ் செல்வத தஇருவாரூர் 

ஒருவீ தியிலே சவூலாச முழுதுங் சாண வுளதாமால, (௩௩௬) 

ஞால முய்ய வெழுர்தருளு ஈம்பி தூசர் பரவையார் 

கோல மணிமா ஸிகைவாயில் குறுகு வார்முன கூடச்தம் 

பாலங கணைக்சார் புறகிறபப் பண்டே தம்மை யர்ச்சிச்குஞ் 

சல முடைய மறைமுனிவ ராட் தனியே சென்றணைகதார். (௩௩.௭) 

செனறு மணிவா யிற்கதவஞ் செறிய வடைத்த வதனமுன்பு 

நின்று பரவாய திறவாயென றழைப்ப கெறிமென் குழலாரும் 

ஒன்றுக் துயிலா துணாஈதயாவா ௬டைய பெருமான் பூசனைசெய் 

தன்றும புரிநூன் மணிமார்பர் போலு மழைத்தா பெனத்அுணிர் த. () 

பாதி மதிவாழ் சடையாரைப் பயிலபூ, சனையின் பணிபரிவார் 

பாதி யிரவி லிஙகணைக்ச சென்னோ வென்று பயமெய்திப் 

பாதி யுமையா டி.ருவடி.விற் பரம ராவ சறியாசே 

பாதி மதிவா ணுசலாரும் பதைச் வரது கடை தஇறக்தார், (௩௩௯) 

மன்னு முரிமை வன்றொணடா வாயிற் நாதர் வாயிலிடை 

(er shor ராரைக சணடிறைஞச முழுது மூறஙகும் பொழுதின்சண் 

என்னை யாளும பெருமாணிங கெய்தி யருளி னாரென்ன 

மின்னு மணிநா லணிமாமீ ரெய்த வேணடிழற் ழென்னென்றார். (௩௪௦) 

Ca mo. 

கங்கைநீர் ௧7௧௪ வேணி கரர்தவ ரருளிச் செய்வார் 

கஙகைநீ மருது செய்யி னானவந்த துரைப்ப தென்ன 

அஙகயல் விழியி னாரு மதனை ரருளி௪ செய்தால் 

இகசெனக இசைய மாச லிசையலா மென்று சொல்லி, (௩௪௪) 

என்னினைஈ தணைர்ச செனபா லின்னதென் நருளிச் செய்சாற் 

பினனைய இியலு மாகி லாமெனப் பிரானார் தாமு 

மின்னிடை மடவாய ஈமபி வரவிஙகு வேண்டு மென்ன 

நன்னுத லாருஞ சால sor 60 பெருமை யென்பா£ (௩௪௩) 

பங்குனித் திருமா ஞகருப் பணடுபோல் வருவா ராகி 

யிஙசெனைப் பிரிகது போடி யொற்றியூ செய்தி யகசே



௬௪௫௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சங்கிலித் தொடச்குண் டாருச் இங்கொரு சார்வுண் டோநீர் 

கஙகுலின் வர்.து சொன்ன சாரிய மழட தென்றார். 

ang மதனைக் கேட்டு நங்கைநீ ஈம்பி செய்த 

ஏ.தங்கண் மனததுச் கொள்ளா செய்திய வெகுளி நீங்கி 

கோசக வொழிசற் சன்ரோ அன்னையான் வேண்டிச் கொண்ட 

தா.தலின் மறுத்தல செய்ய வடாசென வருளிச் செய்தார். 

அருமறை முனிவ ரான வையரைச் தைய லார்தாங 

கருமமீ தாக ரீரிஜ் கடைததலை வருகை மற்றும் 

பெருமைககுத் சகுவ சன்றா லொற்றியூ ௬று.தி பெற்ளூர் 

வருவசற் சையே னீரும் போமென மறுததுச சொன்னார். 

ஈம்பாசா மதனைச் கேட்டு ஈகையுமூட் கொண்டு மெய்ம்மைத 

தம்பரி சறியக் சாட்டார் சணிப்பெருர் சோழ னார்சம் 

லெமபுறு வேட்கை காணுஈ திருவிளை யாட்டின மேவி 

வம்பலர் குழலி னார்தா மறு தசசே கொணடு மீணடார். 

தூதரைப் போக விட்டு வரவுபா£த் திரு௩த தொண்டர் 

நாசரை யறிவி லாதே நன்னுதல் புலவி நீககப் 

போசரதச் தொழுசே னென்று புலம்புவா பரவை யாரைக் 

காதலீ லிசைவு கொணடு வருவசே கருததுட் சொளவாா 

போயவண் மனையி னண்ணும் புணணிய ரென்செய் தாரோ 

நாயனார் தம்மைச் சணடா னன்னுதன் மறுககு மோசா 

ஞாயைவென் னயர்வு சன்னை யறிஈசெமுக் சருளி னாசதாஞ் 

சேயிழை அனிதீர்ச தன்றி மீளவது செய்யா ரென்று, 

வழியெதிர் கொள்ளச் செல்வா வரவுகா ணாத மீள்வர் 

அழிவுற மய நிற்ப சசைவுட னிருப்பா கெற்றி 

விழியவர் தாழ்த்சா ரென்று மீளவு மெழுவா மாரன் 

பொழிமலர் மாரி வீழ வொதுங்குவார் புன்ச ஹுற்ளா. 

பரவையார் தம்பா னம்பி தூகசராம் பாககிற் போன 

அசவணி சடையார் மீண்டே யறியுமா நணையம் போதில் 

இரவுதான் பசலாயச் தோன்ற லெதிரெழுஈக சணையை விட்ட 

உரவு$£ வெள்ளம் போல வோஙயெ களிப்பிற் செனரூா, 

சென்று சம் பிரானைத் சாழ்ந்து திருமுக முறுவல் செய்ய 

ஒன றிய விளையாட் டோரா ருறுதிசெய் தணைந்தா ரென்றே 

யன ரீ ராண்டி கொண்ட வசணனுக்குச் சசவே செய்தீர் 

இன றிவள் வெகுளி யெல்லாக் தீர்ச்செழுர் கருளி யென்றார் 

  

(mF) gel = yo PA, 

(௩௪௩) 

(௩௪௪) 

(௩௪௫) 

(௩௪௭௬) 

(௩௪௭) 

(௩௪௮) 

(௨௪௧) 

(௨௫௦) 

(௩டுச)



எயர்கோன்கலிக்காமகாயனார் புராணம். HFG 

அம்மொழி விளம்பு ஈம்பிச் கையர்தா மருளிச் செய்வார் 

நம்மைநீ சொல்ல நாம்போய்ப் பரவைதன் னில்ல ஈண்ணிச் 

சொம்மைவெம் முூலையி னாட்குன் றிறமெலாங கூறச் கொள்ளாள் 

வெம்மைதான் சொல்லி நாமே வேண்டவ மறுத்தா ளென்ளூர். (௩௫௨) 

௮ணணலா ரருளிச் செய்யக் கேட்டவா ரூரர் தாழுர் 

துணணென ஈ௬டுச்ச முறறே தொழுதுமீ ரருளிச செய்த 

வண்ணமு மடியா ளான பரவையே மறுப்பா ணாஙகள் oad 

எண்ணவா ரடிமைச் சென்ப தின்றறி விச் ரென்று, Bm) 

வானவ ருய்ய வேண்டி. மறிகட னஞ்சை யுண்டீர் 

தானவா புரஙகள் வேவ மூவரைச் தவிர் சதாட் கொண்டீர் 

நான்மறைச் சிறுவர்ச் காகச் காலனைக சாய்ர் த ஈட்டீர் 

யான்மிகை யுமச்சின் ரானா லென்செய்வீர் போசா சென்றார். (௩௫௪) 

அவதே செய்தி ரின்றெ னடிமைநீர் வேண்டா விட்டாற் 

பாவியேன் றன்னை யன்று வலியவாட் கொண்ட பறறென் 

னோவுமென் னழிவுங் கண்டீர் நடஙடை யவள்பா லின்று 

மேவுதல் செய்மீ ராடில் விடுமுயி ரென்று வீழ்ந்தாா. (௩௫௫) 

தமமிரா ன தனைக் கணடு தரியாது தளர்ந்து வீழ்ந்த 

நம்பியை யருளா னோக்கி சாமின்ன மவள்பாற் போயக் 

கொமபினை யிப்போ தேர் குறுகுமா கூ.௮ு இன்றோம் 

லெமபுறு துயர்நீங சென்றா£ வினையெலாம் விளைச்ச வல்லார். (௩௫௬) 

மயஙகிய ஈண்ப ருய்ய லாச்சகெனு மதுர வாய்மை 

நயஙகிள ரமுத நலக நாவலூர் மனனா தாழும் 

உயஙதிய கலக நீகடி மும்மடி.ச சொழும்ப னேனைப் 

பயஙகெடுச் இவ்வா றனறோ பணிகொள்வ தென்ன போற்ற. (௩௫௭) 

அ௮ன்பாமேற் கருணை கூ. வாண்டவர் மீண்டுஞ் செல்லப் 

பின்புசென் றிறைஞ்ூ ஈம்பி பேதுற வோடு மீண்டார் 

முன்புடன் போதகா சாரு முறைமையிறத் சேவிச் சேகப் 

பொன்புரி சடையார் மாதர் புனிதமா ஸிகையிற் சென்ரூர், (௩௫௮) 

மதிற தற் பரவை யாதா மறையவர் போன பின்பு 

மு.திர்மறை முனியாய் வர்தா சாளுடை முதல்வ ராகும் 
௮ திசயம் பலவுந் தோன்ற வறிவுற்ே யஞ்ச கசெட்டேன் 

எதிர்மொழி யெம்பி ரான்முன் னென்செய ம௫த்தே னென்பார். (௩௫௧) 

கண்டுயி லெய்தார் வெய்ய சையற வெய்தி மீங்கன் 

றண்டர்சம் பிரானார் சோழர்ச். சாசவர்ச் ப்பார் சோலங் 
en ct tenet 

(௩௫௪) 'மூவா-பரமகிரகள,, பமயோகன, பரமகுணன, இவாககருள் செய்கசை 

ம வெயில செறறஞானறு.......' எனலுஈ தேவாரகசாஓுணாக,



௬௪௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கொண்டணைச் தவசை யானுட் கொண்டிலேன் பாவி யேனென் 

றளொண்சுடர் வாயி லேபார்த் தழையரோ டழியும் Surge. (௩௬௦) 

வெறியுறு கொன்றை வேணி விமலருச் தாமார் தன்மை 

யறிவுறு கோலத் தோடு மளவில்பல் பூத நாசர் 

செறிவு சேவர் யோக முனிவர்கள் சூழ்க்து செல்ல 

மனுவில்€ர்ப் பாவை யார்தம் மாளிசை புகுஈதரா வந்து (௩௬௧) 

பாரிடத் தலைவர் முன்னாம் பல்கண நாதர் தேவா 

நேர்வு௮ முனிவர் தச ரியகீசாச ணிறைச லாலே 

பேரரு ளாள ரெய்தப் பெறறமா ளிகைதான் றென்பாற் 

ர்வளர் கயிலை வெள்ளித இருமலை போன்ற தன்றே, (௩௬௨) 

யரங சணைகத போதி லதிலலோ கத்துள் ளாரும 

எய்தியே செறிஈது சூழ வெதாகொண்ட பரவை யா£ாசா 

மெய்யுறு ஈடுச்ச,ச் தோடு மிசகெழு ம௫ஏழ்சச பொங்கச 

செயயதா ஸிணைமுன சே விரைவினாற் செனறு வீழ்ஈதார். (௩௬௩) 

அரியயற் கரியார் சாமு மாயிழை யாரை கோககி 
யுரிமையா லூர னேவ மீளவு முன்பால் வர்தோ 

மூரறுகலர் குழலா யின்ன முன்புபோன மருதே நின்பாத் 

Shan agg இன்றான் வாப்பெற வேணடு மென்ஞு, (௩௬௪) 

பெருஈசடக கணணி னாரும் பிரான்முன்பு மிகவு மள 

age Bu வுள்ளசு சோடு மலர்கசரக குழனமே௰ கொணடே 

யரு5 திரு மறையோ ராகி யணைஈதாமூன் னடியேன செயத 

இருஈ தவப் பயனா மென்ன வெயதிய நீரோ வெனபார. (௩௬௫) 

அளிவளா கணணீா வாரச சொழுதுவிண் ணபபஞ செயவார் 

ஒளிவளர் செய்ய பாசம வருகதவோ ரிரவு மாரு 

slag மனபாக காக வஙகொடிய குழலவீ ராகி 

யெளிவரு வீரு மானா லெனசெயகே னிசையா தென்றார் (௩௬௬) 

ஈ௩கைநின றன்மைஈ கேற்கு நன்மையே மொழிஈதா யென்று 

ம௩ஙகையேோரா பாசம லைசச வளளலாா விரை த Cures 

திஙகளவா ணுசலி னாருஞ் சென்றுபின் னிறைஞ்சி மீண்டரா 

எங்களை யாள நம்பி தூதாமீண டேகு இன்றா£ (௩௬௭) 

Ca m 

ஆதியு மேலு மாலய னாடற் கருளாசா£ 

தூகினி லேகச கொணடசை யாள சொழில்கண்டே 

௨ தியி லாடிப் பாடி மடழ்ஈசே மிடைனெருா 

பூ.திபி னீடும பலசண சாதப் புகழ்வீரா. (௩௬௮) 

(௬௬௮) ஆதியுமேலும - திருவடி திருமுபூ.களை,



ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனார் புராணம். 

அன்னவர் முன்னும் பின்னு மருங்கு மணைவெய்,ச 

மின்னிடை யா£பா லன்பரை யுய்க்கும் விரைவோடுஞ் 

சென்னியி னீடுங கஙகை ததும்பத் திருவாரூர் 

மன்னவ னாரம் மறையவ னூாபால் வந்துற்றார். 

அன்பரு மென்பா லாவி யளிக்கும் படிபோனார் 

என்செய்து மீளவா ரினனமு மென்றேயிடர்கூரப் 

பொன்புரி மூஈநூன் மார்பினர் செல்லப் பொலிவீ தி., 

முன்புற கேருங கண்ணீணை சானு மூடுழாரால, + 

௮கநிலை மைககண் மன்மதன வாளிசக் கழிவார்சம் 

மனனுயிர் கலருர் சமபெரு மானா வாசெய்ச 

முன்னெதி செனறே மூவுல குஞ்சென் றடையுக்தாள் 

சென்னியில வைதசென் சொல்லுவ ரென்றே தெளியாதார். 

எமபெரு மானீ ரென்னுமிர சாவா இடர்செய்யுங 

கொம்பனை யாபா லெனகொடு வ௩தீா குறையென்னச் 

சமபெரு மாணுந் தகாழ்குழல் செற்றக சணிவிசதசோம் 

நமபி யினிப்போய் மரந்றவ டன்பா னணுகசென்ன 

௩௧௫ பிரானார் வரசருள் செய்ய ஈலமெப தஞ் 

சிரசைய “raw கஉாகளி யெயதித இகழ்கின்றார் 

பநஈழும வீடு நீருள செயயும் படிசெயதீர 

ase eS ரானே யென்னினி யென்பா லிடரென்றார். 

என்றடி வீரு கணபாச மன்புக் கெளிவாதார் 

சென்றணை ரீயச சேயிமை பாலென் றருள்செய்து 

வெனறயா சேமேல் வீதி விடககப் பெருமாள்தம் 

பொனறிகழ் வாயிற் கோயில புகுஈதா£ புவிவாழ 

வேறு 

சம்பிரா னார்பின் சென்று தாழ்கசெழுக சுருளான மீள்லார் 

எம்பிரான வலல வாறென நெய்திய ம௫ழ்ச்சி யோடும் 

வமபலா குழலாா செமபொன மாளிகை anu) Conse 

ஈமபியா ரூரா காத னய5தெழுக தருறாம போது 

முன்றுமி லுணாகஅ சூழ்க பரிசன மருங்கு மொய்ப்ப 

மினறிகழ் பொலமபூ மாரி விணணவா டுபாழிகது வாழ்தத 
மனறலசெய் மனா சத சரம கொணடு மகதத் 

தெனறலு மெதாகொண டெய அஞ சேவக முன்பு சாட்ட, 
    

௬௪௭ 

(௩௬௯) 

(௩௭௦) 

(௩௭௧) 

(௩௨௪௨) 

(௩௨௭௩) 

(௩.௪௪) 

(௩ எடு) 

(௩௭௬) 
— (morm) பரதம் - தனறுகரண புவனபோசஙகளா ற ப௩இிததில SD - பகத 5 OH BU 

பாறறித இருவடியிற சோபபிகதல, (௬௭௪) புலிவாழ எனறமையால முன சிகழகதன 

வெலலாம இறவனபொருடமிம அனறு, வளறரொணடர் பொருட்டும'ஓுனறு எனபது 

பெறதரும, (௬௭௬) சகரம - brs got,



௬௪௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

nia som கலவைச் சேறு மான்மதச் சார்து பொங்குங் 

கோலாற் பசுங்கர்ப் பூர குங்கும முதலா யுள்ள 

சாலுமெய்க் கலன்கள் கூடச் சாததும்பூ ணாடை வர்ச்ச। 

பாலன பிறவு மேக்தும் பரிசன முன்பு செல்ல. 

இல்வசை யிவர்வர் செய்ச லெய்திய விருப்பி னோடு 

மைவளர் நெடுங்கண் ணாரு மாளிகை யடைய மன்னுஞ் 

செய்வினை யலஙகா ரத்துச் சிறப்பணி பலவுஞ் செய்து 

கெய்வளர் விளக்குச் தூப ஙிறைகுட கிரைததுப் பினனும். 

பூமலி ஈறும்பொற் ராமம் புனைமணிச் கோவை நாற்றிக் 

காமற்பொற் சணணம வீ?ிக சகமழ்ஈறுஞ் சாஈத நீவித் 

தூமலர் வீ.தி சூழகத தோகையா வாழ்ததச் தாமு 

மாமணி வாயின் முன்பு வந்தெதி ரேற்று நின்ருர் 

வண்டுலாங் குழலார் முன்பு வன்றொண்டா ag ee 

சண்டபோ துள்ளங காதல் வெளளச்தின் கரைசா ணுது 

கொணடகா ணச்சக கூர வணமஎசவக் குறிசி லாருக 

தணடளிர்ச் செஙகை பற்றிக கொணடுமா ஸிசையுட் சாரச்சார். 

இருவ்ருஈ தம்பி ரானார் தாமிடை யாடிச் செய்த 

இருவருட் கருணை வெள்ளத் Doster போற்றிச் இர்தை 

மருவிய வின்ப வெள்ள,ச சழுக்திய புணாசச லாய்ப்ப 

ஒருவரு ளொருவா மேவு கிலைமையி லுயிரொன் ரானார், 

ஆரணச் கமலக கோயின் மேவிப்புற் நிட௩கொண் டாண்ட 
நீரணி வேணி யாரை நிரந்தரம் பணிஈது போற்றிப் 

பாரணி விஎக்ருஞ் செஞ்சொழ் பதிகமா லைகளுஞ் erg Os 
தாரணி மணிப்பூண மாரபா தாம$ழ்ஃ இருஈத நாளில. 

மேவேறு, 

ஈம்பியா ரூர் கெஞ்சி னடுக்கமொன் றின்றி நின்று 
தமபிரா னாரைத தூது சையல்பால விட்டா செனனும் 

இம்பரின் மிக்க வாசதை யேயர்கோனார் சாக சேட்டு 

வெம்பினா சதிச யிச,சரா வெருவினார் விளம்ப லுற்ளா, 

நாயனை யடியா னேவுங சாரிய ஈன்று சால 
வேயுமென் றிதனைச செய்வான் ரொண்டனா மென்னே பாலம் 

(௩௭௭) 

(௩௨௭௮) 

(௩௭௧) 

(௩௮௦) 

(௩௮௧) 

(௩௮௨) 

(௩௮௩) 

பேயனேன பொறுகச லொண்ணாப் பிழையினைச செவியாற் கேட்ப 
தாயின பின்னு மாயா திருச்சதென் ea யென்பார 

  (௩௮௪) 
(mae) நாயன் - -. இவபெருமானை, ஆம - சனத மைககுரிககும er Buen oS விய்பு 

பிடைசொல,



ஏயர்கோண்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௪௯ 

காரிகை தன்பாற் செல்லுங் சாதலா லொருவ னேவப் 

பாரிடை நடந்து செய்ய பாததா மரைக ணோவத் 

சேரணி வீதி பூடு செல்வது வருவ தாட 

யோரிச வெல்லார் தூதுச் குழல்வரா மொருவ ரென்று, (௩௮) 

ஈம்பர்சா மடிமை யற்றா சாகியே ஈண்ணி னாபேல 

உம்பரார் கோனு மாலு மயனுகே ௬ணச வொண்ணா 

எம்பிரா னிசைஈசா லேலப் பெறுவதே யிதனுச குளளங் 

கம்பியா தவனை யான்மூன் காணுகா ளென்னா ளென்று, (௩௮௬) 

அ௮அரிலைகா சணசக்கி னாலே யாளுடைப் பசமர் சம்மை 

யிரவினிற் றா.து போக வேவியக இருக்கான் நன்னை 

வரலெிர் சாண்பே னாடல் வருவசென் னாங்கொவென்று 

விரவிய ஜெற்தம பற்றி விளளுமுள எத்த ராச, (௩௮௭) 

ஈறிலாப் புகழி னோஙகு மேயாகோனஞார்சா மெண்ணப் 

பேறிஐ பெற்றா சேட்டுப் பிழையுடன பூவோ சாகி 

வேறினி யிசற்குசு தீர்வு வேண்லோர் விரிபூய கொன்றை 

யாறிடு சடைய னாரு£ கதனைவிண் ணப்பஞ் செயது. (௩௮௮) 

நாடொறும் பணிகது போற் காதரு மதனை கேரக்இ 

நீடிய தொணடா சமழு ௨/௬ வரு மேவு நீர்மை 

கூடுகல் புரிவா ரேயா குரிசிலா தமபான் மேணி 

வாடுறு சூலை தனனை யருளினா வருந்து மாற்றால் (௩௮௯) 

ஏசமில் பெருமைச் செய்கை யேயர்சம் பெருமான் பச்கல் 

ஆதியா ரேவுஞ் சூலை யனல்செயவேல் குடைவ தெனன 

வே. கனை மேனமேற் செய்ய மிகவசற் குடைர்து வீழ்ஈது 

பூகரா யகாசம பொறரறாள் பறறியே போற்று இன்சா. (௨௯௦) 

சரசையால் வாககா லன்பர் இருந்தடி போற்றி செய்ய 

௭ஈதமை யாஞு மேயர் காவலா தம்பா லீசா 

லஈதுனை வருசதஞ் சூலை வன்றொண்டன் நீரக லன்றி 

மூட்துற வொழியா தென்று மொழிர்சருள செயயக கேட்டு, (௩௯௧) 

எமபிரா னெஈசை தர்சை தமசையெஈ கூட்ட மெல்லா 

தீம்பிசா னீரே யென்று வழிவழி சராச்து வாழும் 

இம்பரின மிகக வாழ்ச்சை யென்னைகின நீருஞ பூ ௯ . 

வம்பென வாண்டு கொண்டா னொருவனே தீரப்பான் வந்த. (க்விட் 

மற்றவன் நீரக்கிற் நீரா தொழிர்தெனை வருச்த னன்ராற் 

பெற்றமே ஓுயர்த்தீர் செய்யும் பெருமையை யறிர்தார் யாரே 

(௬௮௮௬) கமபியாதவனை - ஈழிருகாதவனை, (௧௮௮) இரவு - பிராய 55ம், 
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௬௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

'யுற்றவன்றொண்டர்ச் சேயா முறுதியே செய்த சென்னக் 

கற்றைவார் சடையார் தாமு மவர்முன்பு கரர்தா ரன்றே (௩௧௩) 

வன்றொண்டர் சம்பாற் சென்று வள்ளலா ரருளிச் செய்வார் 
இன்றுகம் மேவ லாலே யேயர்சோ ஸனுற்ற சூலை 

சென்றுநீ தீர்ப்பா யாகென் நருள்செயச் சிந்தை யோடு 

நன்றுமெய்ம் மகிழ்்ஈது போற்றி வணங்கனார் சாவ லூரசர். (௩௬௪) 

௮ண்ணலா ரருளிச் செய்து நீங்கலா ரூரர் தாமும் 

விண்ணவர் தம்பி சானா பேவலால் விரைந்து செல்வார் 

சண்ணிய மன *ச்தின் மேவுங் சாதலாற் கலிக்சா மர்ச்குச் 

இண்ணிய சூலை தீர்ச்ச வருஇி.ரஞ் செப்பி விட்டார். (௩ ௯௫) 

காசர்தம் மருளா னண்ணுஞ் சூலையு மவர்பாற் சேட்ட 

'சேதமும் வருத்த மீண்டும் வன்றொண்டர் வரவு கேட்டுத் 

தூ தனா யெம்பி ரானை யேவினான் சூலை தீர்க்கும் 

asda செய்த வெய்தில் யான்செய்வ சென்னா மென்பார். (௩௬௬) 

மற்றவ னிங்கு வந்து தீர்ப்பதன் முன்னான் மாயப் 

பற்றிரின் றென்னை நீங்காப் பாதகச் சூலை தன்னை 

யுற்றவிவ் வறிற்றி னோட௩ இழிப்பனென் றுடைலா டன்னாற் 

செற்.றிட வுயிரி னோடுஞ் சூலையுர் தீர்க தன்றே. (௩௧௭) 

கருதரும் பெருமை நீர்மைச் சலிக்காமர் சேவி யாரும் 

பொருவருங சணவ ரோடு போவது புரியுங் சாலை 

மருவவிக கணைந்தார் ஈம்பி யென்றுமுன் வர்தார் கூற 

ஒருவரு மழுதல் செய்யா தொழிகவென் றுரைதழப் பின்னர், (௩௬௯௮) 

கணவர்தஞ் செய்கை தன்னைக் சரர்துகா வலசை ஈம்பி 

யணைவுறும் பொழுது சால வலங்கரித் தெதிர்போ மென்னப் 

புணர்கிலை வாயிற் நீபம் பூரண கும்பம வைத் 

அுணர்மலர் மாலை தூக்டிச் சொழுசெதிர் கொள்எச் சென்றார். (௩௯௬௯) 

செம்மைசேர் சிக்தை மாந்தர் சென்தெதிர் கொண்டு போற்ற 

ஈம்மையா ஞடைய சஈம்பி ஈகைமுச மவர்ச்கு ஈல்இ 

மெயமமையாம் விருப்பி னோடு மேவியுட் புகுர்து மிச்ச 

மொயமமலர்த தவிசின மீது முகமலர்ச் இருஈத போது. (#00) 

பான்மையாச் சனைச ளெல்லாம் பண்பினில் வழாமை யேயர்த 
கானமதை தொடர்ச்ச வாய்மை நம்பியா ரூரர் கொண்டிங் 

(hum) கடல் - இதாபபதினும, உறற - புததாகத தொண்டுசெய்யம, உறுதி- 

உயாவ, (௬௯௬) கேதமும - துனபமும (௬௬௯௭) செற்றிட - வயிறமழைககழிச்ச. 

(௩௬௮) கணவரோடு போவது - நாயகரோடு உயிாரதுறததல்.



எயர்கோன்கலிக்காமநாயனாக் புறணம். abe 

கயொன்மிச வருர்து இன்றே னேயர்சோனார்தா முற்ற 

ஊனவெஞ் சூலை நீக யுடனிருப் பசனுக் சென்ருர். (woe): 

un sis Cow arn wer sO srifler worésam wo he 

கேதமொன் நில்லை யுள்ளே பள்ளிகொள இன்றா சென்னச் 

இீ.தணை வில்லை யேனு மென்மனகச் செருளா தன்னம் 

ஆதலா லவரைச் காண வேண்டுமென்சறருளிச செய்தார். (௯௦௨) 

வன்றொண்டர் பின்னுங் கூற மற்றவர் தம்மைக் காட்டத் 

தன்றிய குருதி சோரச் தொடர்குடர் சொரிச்துள் ளாவி 

பொன்றியே டடெர்தார் தம்மைக் சண்டபின் புகுந்த வாறு 

ஈன்றென மொழிக்து சானு சண்ணுவே னிவர்முன் பெனபார். (20௩) 

கோளுறு மனத்த ராடச் குற்.றுடை வாளைப் பற்ற 

ஆளுடைச் தம்பி சானா ரருளினா லவரு முய்ச் த 
கேளிசே யாக் செட்டே னெனவிசைக தெழுக்து கையில 

வாளினைப் பிடித். துச் கொள்ள வன்றொண்டா வண;வ௫ வீழ்ந்தார். (௪௦௪), 

மற்றவர் வணஙூ வீழ வாளினை மாற்றி யேயர் 

கொத்றவ னாரு ஈம்பி குரைகழல் பணிர்து வீழ்க்தார் 

௮.ற்றைகா ணிசழ்க்சு விக்ச விசயம் கண்டு வானோர் 

பொற்றட மலரின் மாறி பொழிர்தனர் புவனம் போற்ற. (௪௦௫) 

இருவரு மெழுந்து புல்லி யிடைவிடா ஈண்பி னாலே. 

பொருவரு மஒழ்ச்சி பொங்கத் திருப்புன்கூர்ப் புனிசர் பாத 

மருவினர் போற்றி நின்று வன்றொண்டர் தம்பி சானார் 

௮ருளினை கினைஈ்தே யந்த ணாளனென் றெடுத்துப் பாடி. (70%), 

திநப்புன்கூர் - பண் - தக்கேசி, 

திருசிற்றம்பலம். 

௮ர்தணாளனுன்னடைக்சலம்புகுசவவனைச்சாப்பதுசாரணமாச 
வர் சசாலன் றனாருயிச சனைவவ்வினாய்க்குன்உன்வன்மைகண்டடியேன் 
எந்ைரீயெனைகமன் றமர்கலியிலிவன் மற்றென்னடி.யானென விலக்குஞ்ணே 
சிஈதையால்வா ன் றிருவடியடைச்சேன் செழும்பொழிற்திருப்புன்கூருளா 

கம்பமாகளித்றின்னுரியானைக்காமற்சாய்ந்ச தோர்கண்ணுசலானைச் (ணை, 
செம்பொனேயொககுகதிருவுருவானைசசெழுமபொழிறநிருப்புன் க.ருளர 
யும்பராளியையுமையவள்கோனையூரன்வன்றொண்டனுள்ளத்தாலுகம் 
தன்பினு சசொன்னவருஈ தமிழை) தோடை துமவல்லவரரு வினையிலசே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

Ee, 

    

(௪௪) கேளிரே - ஈட.புடையவரே,



௬௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சிலபசல் கழிச்த பின்பு இருமுனைப் பாடி. காடர் 

மலர்புசழ்த் தருவா ரூரின் oP ps gar வரத வேயர் 

குலமுத.ற் நலைவ னாருங கூடவே குஸிரபூங கோயில் 
நிலவினார் தம்மைக கும்பிட் டுறைஈதனர் கிறைநத வன்பால். (௪௦௭) 

அக்கினி தமர்ர்து ஈம்பி யருஸளினான் மீண்டு போந்து 
பொக$ூய திருவின் மிச்ச தம்பதி புகு$து பொந்பிற் 
இககுசா ளேயர் கோளார் தமச்சேற்ற தொண்டு செய்சே 
செகஙசண்மால் விடையார் பாதஞ் சேர்ஈதனா சிறப்பி னோடும். (௪0௮) 

கள்ளிரு ணாய னாசைச் தூதுவிட் டவர்ச்சே ஈண்பாம 

வள்ளலா சேயா கோனா மலாடி வண௩டுப் புகசேன் 

உள்சேணா வான ஞான முதலிய வொருகான் குண்மை 

தெள்ளுதீ5 தமிழாற் கூறும் இருமூலர் பெருமை செபப. (௪௦௯) 

ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனர் புசாண ழற்றிற்று. 

ஆட திருவிருத்தம் - ௩,௫௬௮. 

  

நீர்கிலவளஙகளாற் திறப்புற்றரோஙகுஞ் சோழகாட்டிலே, காவிரிஈஇ 
யின் ௨டசரைச £€ழ்பாலுள்ள தஇிருப்பெருமய?லக திலே, வேளாண்மசபி2ல, 

பரம்பரையாகச சோழமகாசாஜாககளிடததில் சேனாதிபதி சொழிலசெய்து 
வநத ஏயாகுடியிலே அவதரிதசவர் ஒருவா இருகசாா அவர் சலிக்காமா 
என்னும் அருமைத இருசாமமுடையவா ; சிவப, செவனடியார்பத இகளில 
மிகச சறப்புற்றவா; தஇிருப்புனகூர் என்னுக இருப்ப தி.பிலே பல திருப்பணி 
கள செய்தவர். 

௮க்கலிச்சாமநாயனார் சவகெறியில் ஒழுகவருகாளில் சுக்தரமூர்த்தி 
சுலாமிசள் தியாகேசப் பெருமானைப் பரவைபால் தூ சுவிட்ட சமாசாரத 
தைக்கேட்டு மனநடுஙகச் சன வெம்பி “நாயனை அ௮டியான ஏவுஙகாரியம் 
மிகசன்று; இசைச செய்தவனு தஇிருச்சொணடனாம ; எனனேபாவம் ! 
இப்பிழையைககேட்ட பின்னும் எனனாவியொழிய விலலையே”” என்று 
கூறிப் பின்னும் “ஒருவன் பெண்ணாசை நிமித்தம் ஏவ எலலாம்வல்ல இறை 
வனார் தூ.தராய்ப் பாதங்கள்கோவ ஒரிரவுமுழுதும் போக்கு வரவுசெய்து 
உழன்றா. ராம்; தேவசேவ ராய செபெருமான இசைக் சனரேனும் அவன் 
௮வசை ஏவலாமோ;$ இதனுக்கு உள்ளககம்பியாச அவனைக் காணுகாள் 
எுநாளோ; அவனைச் காணப்பெறுவேளாயின் என்ன விளையுமோ ?' என்ற 

இயம்பிக கோபம்கிறைகச உள்ளத் தவராயினார். 

சு5ச.ரஜூர்சீ.இி சுவாமிகள் நாயனார் கோச்கதிசைச் கேள்வியாலுணர்ச் த , 
சலபெருமானுககு ௮சனை விண்ணப்பஞ்செய்து சாள்சதோறும போற்றி 

ananr. அடியாரச் கெளியவராகிய அருட்பிரசாச வள்ளலார் இரண்டு 
திருகததொணடாகளையுங கூட்டி ஒற்றுமைப்படுச்சத இருவுள்ளவ கொண்டு, 
ஏயாசோன் கலிச்காமகாயனாபால் கூலைகோயை ஏவியருளினார். ௮க்கொடு 
கோய் சாயனாசை யடுத்துப்பற்றி வெஈசழலிழ் காய்ச்சிய வேலாயுததசைப் 
போலக குடையத்தொடங்க, சாயனூபெருமான் மிசவருந்திச் சிவபெரு 
மான் இருவடித் தாமரைகளை மனத்தாலும், வாக்காலும் போற்றிசெய்தரா.



எயர்கோண்கலிக்காமகாயனார் புராணம். ௬௫% 

எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல் எங்கும் நீச்சமற கிறைர் துள்ள நீலசண்டப் 
பெருமான கலிக்காமர் முன்னேதசோன்றி * அன்பனே ! இக்கோய் வன் 
ரரொணடனாலன்றி ஒழியாது”? என்று தருவாய் மலாக்சருளினார். ௮. 
கேட்ட அடியவாபெருமான் “எம்பிரானே ! பரமபரையாகத தேவரிரைய 
வழிபட்டுவருங குடியிற்பிறர் த அடியேனுக்குற்ற சூலைசோயைப் புதிதாக 
௮டிமைகொண்ட ஒருவனோ தாச்கவலலான ; ௮தனிஞம் கோயால்வருச் 
சலே ஈன்று) இருவருள் டெருமையை யறியவலலாரா யார் ) ஈம்பியாரூச 
னுகசே ஆகும் உறு இிசெய்யும்'” என்றார். உடனே உம்பர்கட்கரசாய பெரு 
மான நாயனாமுன இருவுருவைகசரந்து, சுகசரகராததி சுவாமிகள இரு 
முூனனே தோனறி ரம ஏவலாலே ஏயர்கோனை வருச தஞ் சூலையை நீ 
செனற சாபபாய ? எனற அருளிச்செய்தார் ௮சைகமசசட்ட வனறஜொண் 
டப்பெருமான அளவிலா அஆனஈகதமடைஈது, ஏயர்கோனகலிகசாமகாயனார் 
இலலததிறகேசச திருவுளள௩ககொணடு தமத வருகையைச் செசரிவிக்கும் 
படி ஒறறரைவிெ சார். அ௮வாசள் சென்று காயனாரைககண்டு சுவாமிகள் 
வரவைத தெரிவிசசாசள் அதுகேட்ட சலிசகாமா “பிரம விஷ்ணுச்சட் 
கும ௮ரியவராகிய பரரிவப்பெருமானைப் பெண்பொருட்டாசச தூதனுப் 
பிய ௮வன் இஙருவரின கான் என்னசெய்வேன் ) ௮வன இஙகுவகஃ௮ தீத் 
தற்குமுன் இசசூலையை வயிற்றினோகெகிழிப்பேன்”' எனறு உடைவாளை 
யெடுகது வயிற்றைக இயிச்துசசொணடரா உயிமராடு சூலைடிம ஒழிஈ,த.த. 

அ௮துசணட நாயனாருடைய மாயகியாா தாழுங கணவமராடு உயிரிழச்சப் 
புகுமபோ த, சிலாவசது “ சுநதரமாக திகள் இயகு எழுகசருளிவகதா£கள் ?? 
எனறு சொற்றனா. உடனே ௮மமையாா ௮௩2௧ யாவரையும் அழா 
இருக்கும்படி. செயது, சுசரமர்ததி சுவாமிகளை முறைபபடி. எதிர்கொண் 
டழைச்சப் பகதுசகளை ஏவினார். அப்படியே ௮வாகள் எதாசொணடுவண 
கச சுவாமிகள் அவாகருரக கருஎசெயது போகது, கலிக்சாமா இலலததிற் 

புகு. த, ஆசனதஇருகது தமககு ௮னபாற்செய்யப்பட்ட அ௮ருசசனைகளை 
யேற்றுககொணடு *5லிசகாமருடைய கோயைததிீர்ச்து அவசோடு இனி 

துறைய யான வரு துனெழேேன?” என்று சொன்னா. அ௮துகாலை நாயனார் 
மனைவியார் ஏவலால் வேலைககாசாகள் சுநதரமமாததிகளை வணங்க “யே ! 
நாயனார்ககுக கெடுதி யொனறுமிலலை ; ௮வா உள்ளே பளளிகொள்ளனெ் 
ரா”? எனராகள அதற்கு வனவஜரொணடப்பெருமான் ''அவருக்குச் தீஈகு 
இல்லையாயினும் என்மனஈ தெளிஈதிலது , ஆசலால ௮வரைக சகாணவேண் 
டும்”? என்று இிருவாய்மலாகதருள ; அவர்கள் கலிச்சகாமசைக் காட்டினார்கள். 
சுஈசரமூர் ததி சுவாமிகள், குரு நசோரக குடர்சொரிர்து உயிர்நீயகுச் இடத 
நாயனாரைபபார்ச்து *நிகழ்ககது ஈகனறு! நன்று!! கானும்உயிர் துறப்பேன் ?? 
எனறு உடைவாளைப்பற்றினஞா பற்றினஅம் பரமேதிவான் இருவருளால் 
ஏயர்கோன்கலிச்காம நாயனார் உயிரபெற்று, 4 அசோ கெட்டேன் !!? 
என்று விரைக்தெழுந்து, சுவாமிகள் இருக்சர,தஇலிருத உடைவாளைப் 
பிடிததுச்கொள்ள, வன்றொணடப்பெருமான் காயணா பாதஙகளில்விழுக்து 
வணங௩இனார். நாயனாரும் சுவாமிகளைப பணிஈதுகினரூா. அன்றுசொட்டு 
இருவருஙசெழு சசை ௩ட்புடையவாகளாய், திருப்புன்க..ரையடைக்ு சவா 
மியைத தரிசெ.தச் தருவாரூரையடைந்து, தியாகேசரைச் தொழுது 

கொணடிருச்தார்கள் சலகாள சென்றபிறகு ஏயாகோன்கலிச்சாம நாயனார் 
சு5௪ரமூாததி சுவாமிகளபால விடைபெற்றுச் தம்பஇக்குச்சென்று, திருச் 
சொண்டுகள செய்அகொண்டிருக்து, தறிஞ்சிக்கிடிவனைப் பெற்ற குழகனார் 
இிருவடிரீழலை யடைஈதா. 

 



திருமூல தாயனார் புராணம், 

gern பிறைச்சண்ணி யண்ணலார் சமிலையினின் 
மூக்தைரிகழ் கோயிலுக்கு மு.தற்பெருமா யகமா௫ 

இரதிரன்மா லயன்ழுதலா மிமையவர்க்கு நகெறியருளு 

நந்திதிரு வருள்பெற்ற கானமனறயோ கெகளொருவர். (௪) 

மற்றவர்தா மணிமாதி வருஞ்சித்தி பெற்றுடையார் 

கொற்றனார் இருககயிலை மலைகின்றுக குறுமுனிபால் 

உற்றதொரு கேண்மையினா லுடன்சிலரா ஞறைவதற்கு 

நற்றமிழின் பொதியமலை ஈண்ணுதற்கு வழிச்சொணடா£ (௨) 

மன்னுதிருச் கேதாரம் வழிபட்டு மாமுனிவர் 
பன்னுபுகழ்ப் பசுபதிரே பாளதசைப் பணிர்தேத்தித 

துன்னுசடைச் எங்கானா பேற்றதூ நீர்ச்கககை 

யன்னமலி யகன்றுறை௰ ரருங்கரையின் மருஙகணைர்தார். (௩) 

கங்கைநீர்த் துறையாடிக் கருத்துறைகீள் கடலேற்றும் 

௮ங்கணர்தா ம௫ழ்ர்தருஞ மவிமுத்தம் பணிஈதேத்தி 

மங்குல்வளர் வரைவிந்த மன்னுபருப் பதமிறைஞ்சத் 

இங்களணி சடையர்திருக் காளத்தி மலைசேர்க்தார். (௪) 

நீடுதிருக் சாள,த,கி நிலவு,தா ணுவைவண।ூ” 
யாடுதிரு வரவகான வாலவனர் தொழுதேத்தித் 

தேடுமிரு வர்ச்சரியார் திருவேசாம் பரம்பணிர்து 
மாடுயர்மா மதிற்சாஞ்சி வளஈகரின் வைஇனார். (டு) 

௮ணிமாதி--முணிமாஈததி - தாக்கசகதி, அணிமா ஆ99ததகள்' “றுணிமா, 

மூமா, லூமா, கரிமா, பிராததி, பிராகாமியம, ஈசத,துவம, வச துவம என்பன, 
அ௮ணிமா--அனுவிலுஞ் றிய உருவவகொளவது, மூமா--எவவகசைத தத._துவல் 

களிலும நீக்கம ௮றநிறைந்து சிறபது, லமொ--மேருவைபபோலிருக் தும எடுககுங் 

கால லகுவாகிய பரமானுபபோலவ து. கரிமா--பரமாணுவைபபோலிருக_தும எடுக் 

குவசால மேருவைபபோல சகனபப.து, பிராததி--எலலா ௮ணடககளினும போகும 

ஆ.றறலோடு எலலர வளகசளையும எயதபபெறுவது, பிராகாமியம---இசசதத எல 

லாபபோகக்களையும இருந்தவிடததில வரபபெறறு றுகர்வது, ஈசத துலம---கடவுளைப் 

போல் முததொழிலகள் செய்.த, எவரும பணிகேடப நிறப.து, வத துவம.--எவ்வு 

யிருக்கன வயமாக நிற்பது, (௪) நிளதுறை - மணிகாணிகை, நீள்கடல் - பிறவிக் 

கடல, ௮விமுததம--முததம - விடுகை, விமுததம - மிகவும விடுகை, அவிமுத தம - 

மிகவும விடவேண்டிய காலச்.தும வீடாமை, ௮--எதிமறை, விவரம ௮ததலமான 

மியததாஓுணாக,



திருமுலகாயனார் புராணம். 

கற்பதியங் கமர்யோச முனிவர்களை 5யச் துபோய்க் 

சற்புரிசைச் திருவதிகை கலர் இறைஞ்சிக் சறைக்சண்டர் 

௮றபுதக்கூத தாடுகன்ற வம்பலஞ்சூழ் Had Au 

பொற்ப தியாம் பெரும்பற்றப் புலியூரில் வர்தணைச்சார். 

எவ்வுலகு முய்யவெடுச் தருளியசே வடியாரைச் 

செல்வியவன் புறவணங்கச் சிர்தைகளி வரத்திளை 2.து 

வல்வியமெய் யுணர்வின்சண் வருமானச் தச்கூத்ை 

யவ்வியல்பிற் கும்பிட்டங் காராமை யமர்ந்திருந்தார். 

தடஙிலைமா ளிகைப்புலியூர் தன்னிலுறைச் இறைஞ்சிப்போய் 
அடல்விடையின் மேல்வருவா சமூதுசெய வஞ்சாதே 

விடமளித்ச செனக்கருதி மேதினிக்கு வளநிறைத்ேேே 

கடல்வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரையணைந்தார் 

சாவிரிநீர்ப் பெருச்தீர்த்தங் கலர்தாடிக் கடக்தேறி 

யாவினருக கன்றுறையு மாவடுசண் கறையணை.து 

சேவில்வரும் பசுப தியா செழுககோயில் வலம்வந்து 

மேவுபெருங காதலினாற் பணிரசங்கு விருப்புறுவார். 

௮ந்நிலைமைத் சானசதை யசலாச தொருகருசத்து 

முன்னியெழுக கசுறிப்பினான் மூளுமா தரவெய்சப் 

பின்னுமசன் றேகுவா பேணவருஙக கோககுலஈசள் 

பொன்னிஈதிச் கரைப்புறவிற் புலம்புவன வெடிர்சண்டார். 

அக்சணர்தஞ் சாத்தனூ ராமேய்ப்பார் குடி. த்தோன்றி 

முக்தைமுறை நிரைமேய்ப்பான் மூலனெனும் பெயருடையோன் 

வரத சனி மேய்க்சன்றான் வினைமாள வாழ்சாளை 

வெச்சொழில்வன் கூற்றுண்ண வீடிகிலத் இடைவீழ்ந்தான். 

மற்தவன்ற னுடம்பினையக் கோககுலங்கள் வந்தணைக்து 

சுற்றிமிகக் கதறுவன சுழல்வனமோப் பனவராக 

௩ற்றவயோ யொகாணா ஈம்பரரு ளாலேயா 

வுற்றதுய ரிவைநீஙக வொழிப்பனென வுணர்ன்ளூர். 

இவனுயிர்பெற் ஜெழிலன்றி யாச்சளிடர் நீங்காவென் 

தவனுடலிற் றம்முயிரை யடைவிக்ச வருள்புரியுர் 

தவமுனிவர் சம்முடம்புக கரண்செய்து சாமுயன்ற 

பவனவழி யவனுடலிற் நம்முயிமைப் பாய்,ததினார். 

பாய் ச்தியபின் நிருமூல சாயெழலும் பசுச்சளெலா 

காத்தமும்ப ஈக்சிமோச் தணைந்துசனைப் பொய். 

௬௫௫ 

(சு) 

(௭) 

(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

  

(௬) புரிசை - மதில்கள், (௧௩) ௮ரண்செய்து - கெட கேரிடாதபடி சேமி,



௬௫௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வாய்ச்செழுந்த களிப்பினால் வாலெடுத்துத் தள்விப்பி 

ost Au ரினவாகி நிரை தபோய் Cows serene. 

ஆவினிரசை மூழ்வுறச்கண் டளிகூர்க்த வருளின ராய் 

மேவியவை மேய்விடத துப் பின்சென்று மேய்க்தவைசதாங் 

காவிரிமுன் றுறைச்தண்ணீர் கலக் துண்டு கரையேறப் 

பூ விரிசண் புறவினிழ லினிதாகப் புறகாத்சார். 

வெய்யசுடர்க் ச தரவனு மேல்பாலை மலையணையச் 

சைவகெறி மெய்யுணாசசோ சானினங்க டாமேமுன் 

பையநடப் பனசன்றை கினைந்துபடர் ௨னவாட 

வையரிகழ் சாத்தனூர் வர்தெய்தப் பின்போனார். 

போனவர்சாம் பசக்களெலா மனைதோறும் புகநின்றார் 

மானமுடை மனையாளும் வைகியபின் ரும்,ச்சாரென் 

'ருனபயத் தடன்சென்றே யவர்நின் ற வழிகண்டாள் 

ஈனமிவர்ச் கடுச்சசென மெய்தீண்ட வசற்தசையா. 

அ௩கவளு மச்களுட னருஞ்சுற்ற மில்லாசா 

டங்கிவெரு வறமயகக யென்செய்தீ ெனத்தளச 

இஙகுனககசென் னுடனணைவொன் நில்லையென வெதிர்மறுத்துப் 

பொங்குதவச் தோ.ராஙகோர் பொதுமடத்தி ஒட்புகுக்தார். 

இல்லாள ஸனியல்புவே ருனஸமாண் டிரவெல்லாஞ் 

சொல்லாடா திருஈ்,சவர்பா லணையாது glove gn ar 

பல்லார்மூன் பிற்றைகா ளிவர்க்கடுச்ச பரிசுரைப்ப 

நல்லார்க ளவர்திறத் து காடியே நய துரைப்பார் 

பிதற்ற மயலன்று பிறிசொருசார் புளதன்று 

சத்தவிகற் பங்களைச்து செளிஈசசவ யோகததில் 

வைத்தகருத் தினராட வரம்பில்பெரு மையிலிருக்கதார் 

இக்சசைமை யளப்பரிதால் யாராலு மெனவுரைப்பார். 

பற்றறுத்ச வுபசதேசப் பரமர்பதம் பெத்றார்போன் 

முற்றுமுணர்க சனசாகு முன்னைகிலை மையிலுங்கள் 

சுற்றவியல் பினுச்செய்சா ரென்றரைப்பச் அயசரெய்தி 

மற்றவளஞு மையலுற மருங்குள்ளார் கொண்டசன்றார். 

இக்தநிலை மையிலிருக்தா செழுக்திருக் தாங் கானிரைகள் 

வந்தநெறி யேசென்று வைத்சகாப் பினிலுய்தத 

முர்தையுடற் பொறைகாணார் முழுதுணார் ச மெய்ஞ்ஞானச் 
சிந்தையினில் வந்தசெய லாராய்ச்து செளினெரூர், 

(௧௪) 

(௧௫). 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௪௧) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(ச௫) புறவின - மருதரலததின, (4௬) பைய - மெல்ல, (௨௨) பொழஹை- சமை,



திருமூலநாயனார் புராணம். ௬௫௭ 

தண்ணிலவார் சடையார்தாச் சர் சவா சமப்பொருளை 

மண்ணின்மிசைச் இருமூலர் வாச்இனாற் றமிழ்வகுப்பச் 

கண்ணியவத் திருவருளா லவ்வுடலைக் சரப்பிக்க 
எண்ணிறைர்,ச வுணாவுடையா ரீசரரு ளெனவுணர்ந்தார். (௨௩) 

சுற்றியவச் குலத்துள்ளார் தொடர்ச்சார்ச்கு. சத தொடர்வின்மை 
மூற்றவே மொழிசசருள வவர்மீண்டு போனதற்பின் 

பெற்றமீ அயர்த்தவர்சாள் ஈந்திசதுப் பெருகார்வச் 

செற்றமூதல் கடிந்தவாசா மாவடுதண் டுறைசேச்க்தார். (௨௪) 

அவடுசண் டுறையணைக்தங் கரும்பொருளை யுறவணங்கி 

மேவுவார் புறக்குடபான் மிககுயர்கத வரசின்டழ்ச் 

சேவிருச்சை யமர்ஈசருளிச சவெயோகமர் தலைகினறு 

பூவலரு மிசயச. தப பொருளோடு முணாகதிருக்தார். (௨௫) 

ஊளுடம்பிற பிறவிவிடஈ திர்கதுலகச் தோருய்ய 

ஞானமுத னான்குமலா கற்றிருமஈ இரமாலை 

பான்மைமறை யோராணடுக கொன்ரறுகப் பரம்பொருளாம் 

ஏனவெயி றணிஈதாரை யொன்றவன்று னெனவெடுத்து (௨௬) 

  

தீருமந்ீதிரமாலை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஒன் றவனரு ரானேயிரணடவனின்னரு 
ணின மனனமூன்.றினுணானகுணாஈதானை$2 
வெனறனனாறுவிரிசசனனேழும்பாச 

செனறவனருனிருஈசானுணாஈெெெட்டே 

நீருகிலனும்விசும்ப௩கிமாறா த 

தூருமுடம்புறுசோதியுமாயுளன் 
பேருமபராபரன்பிஞஞ்கனெம்மிறை 
யூரூஞ்சகலனுலப்பிலிதானே. 

இருசசிற்றமபலம், 

முன்னியவப் பொருண்மாலைச் தமிழ்மூவா யிரஞ்சாத.இ 

மன்னியமூ வாயிரச்சாண் டிப்புவிமேன மூழ்க திரு; 

சென்னிமதி யணிககார்தச் திருவருளாற் நிருக்கயிலை 

சன்னிலணைச் தொருகாலும் பிரியாமைச் சாளடைநச்தார், (௨௭) 

நலஞ்சிறர் ச ஞானயோ சச்கிரியா சரியையெலாம் 

மலார்தமொழித் திருமூல சேவர்மலர்ச் சகழல்வணங்டு 
வபய் ot ae படவ eerie panne tee mo அடைவதாக ரண பவயவடிக எனைவகது கை கவல்ளாதுனாை.. அட வலவு 

(௨௪) ஏன எயிறு - பனிகசொமபு, 

88



௬௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யலா சபுகழ்ச் திருவாரூ ரமணர்கலக் கங்கண்ட் 
தலங்குலவு விறற்றண்டி யடிசடி.றஞ் சாத்றுலாம். (௨௮) 

திநழலநாயஜூர்புசாணழற்றிற்று, 
ஆ இருவிருத்தம் - ௩,௫௯௪, 

  

திருக்சயிலாயத்திலே நந்தியெம்பெருமான் இருவருள்பெற்ற இவ 
யோ௫கெளுள் ஒருவர் அகததியமுனிவரிடம சிலராளிருசதற்குப் பொதிகை 
மலையை யடைதற்பொருட்டுக் கயிலையஙகிரியை விடுத௮, தஇருச்சேசாசம், 
பசுபதிகேபாளம், காச, ஸ்ரீசைலம், திருக்காளக்கு, இருவாலககாடு, காஞ்சீ 
புரம், திருவதிகை, சிசம்பரம் முதலிய இருச்சலஙகளைச சரிசித்துககொ 

ண்டு, இருவாவட துறையைச் சேர்ர்.த, தனரதோறுஞ் வெதரிசனஞ் செய் 

கொணடிருக்சரா. ஒருஇனம் இருவாவடுதுறையினின் றம நீககுபபோகும் 
போது காவிரிசதியிலுள்ள வனத்திலே பசக்கூட்டஙகளெல்லாம் கதறிக் 
ச சறிப புலம்புவதைப் பார்த்சாரா. அப்பசுச்களை மேய்சடின்றவன் சாதத 
னூரிலே உளள இடையனா௫யயெ மூலன்என்பவன் அவன் அன்றையதினம் 
இறாத டெகதபடியால பசுகசள் எல்லாம் அவனைச் சுற்றிகசொணடு அழுது 
மோப்பனவாயின, ௮.ஐகண்ட ௮ருதவயோ௫யர் “திருவருளால் இப்பசுச் 
கள் துயரததைப் போக்கவேண்டும் ) இவவிடையன் உயி£பெற்றெழுக்சா 
லன்றி இவைகள இன்புறா”” என்று நினைத்துத் தர்திருமேனியைச சேமி 
ததுவைசதுச தமதுஉயிரை அவ்விடையன் உடலிலே நுழைச்துத் இரு 

மூலரரய் எழுஈசருளினார். ௮ஙகனம எழலும் பசுச்சள்எலலாம் ஆனநத 
மடைஈது ௮வரை காதசழுமப ஈக்கிமோக்து, கனைச௮ச௪் துள்ளியோடி. 
மேய்ஈசன, இருஞூலர் எலலையில்லா ுன௩தஙகொணடு அவைகளை நன் 

ரக மேய்த்தார் பொழுதுபடவே சோச்கள் தச்தஙகன்றுகளை நினைத்து 
தாமே சாத்தனார்க்குப் பையப்பையச்செல்ல இருமூலகாயனார் ௮வைகளுச் 
குப் பின்சென்று, அலைகள் இல்லங்கள்சோறும் நுழையத தாம் வீதியிலே 
நின்றார். 

மூலன் மனைவியானவள் :'சாயகர் இன்று மிகச்தாழ்த்சார்'” என்று 
சிவயோகியார் இரு இடசசையடைந்து? இவருக்கு ஈனம் அடுத்தது 
போலும்?” என்று அவருடைய அ௮ருமைத தஇிருமேனியைததீண்ட, அவர் 

அசற்கு இசைக்சாரிலலை. ௮வளமயகட :'என்செய்தா'? என்று garg, 
என்னுடன் உனக்கு ஒருசம்பக்தமும் இலலை” என்றுமறுத்து, ஒருபொலு 
மடததினுள்ளே நுழைக, சவெயோகச்திலே யிருகதார். பெணடாட்டி. 
இரவுமுழுவதும் ஐயிலின்றி வருர்தி ௮செதகாள் தர்நாயகர் செய்கைஸயய 
௮பரிலுள்ள அறிஞாகளிடம விணணப்பிச்ச, அவர்சள் இருமூலரைப் 
பார்சது (இது பயிகதியமனறு ; பிறிதொரு சார்புமன்று) இவாகருச். 

சிவயோசததிட சதசேயாம; இனிச் சுற்றததோடு சேசார்'' என்று சொனனார் 
சள. அதுகேட்டு மனைவி துயரக்கடலில் ஆழ்ந்தாள். ௮வாகள் அவளைத் 
தேற்றி அழைத்துக்கொண்டு அகன்ரூர்கள். 

சிவயோகத்திலிருஈத திருமூலநாயனார் எழுர்,து பசுச்சள்வர் ச வயூஃய 

போய்த் சாஞ்சேமிததுவைகத உடலைச்சாணாது மெய்ஞ்ஞானத்தால் ஆரா 
ய்ந்து, (சிவபெருமான் தாம் ௮ருளிச்செய்ச சவொாகமங்களிலே செறிந்துள்ள



தண்டியடிகணயனார் புராணம். ௬௫% 

உண்மைப்பொருள்களை யுலசச்திலே சமிழ். நாலாக, தமியேனைப்பாடுவிச்ச 
அல்வுடலை மறைசதருளிஞனர்' என்று செஸிகது, இருவாவடு துறையை யடை 
ந்து, இருககோயிலினுளளே நுழை, சிவதரிசனஞ்செய்து, ௮்திருக் 
கோ:"லசகுப் புறககடைபாலுள்ள தா ௮சசமசத்தின்€£ழ் மூலாயிரவருடஞ் 
௪ .பாகமிர௬ு௩௮, ஒராண்டிற்கு ஒசருட்பாலாகத இருமச்திரம் மூவாயிர,த 
வதியும் இருவாய்மலர்கசருளிச செடடியாடுு திருக்கயிலை யடைஈசருஸளினார். 

தண்டி யடி கணா பனூர் புராணம், 

v 

  

  

தீண்டி யடி டிருவாராப் பிறக்கும் பெருமைச் தவமுடையார் 

அண்ட வாணர் மறைபாட வாடுஞ் சொம்பெற் கழன்மனத்தூக் [1 

கொண்ட கருத்தி னகனோககுங குறிப்பே யன்றிப் புற காக்கும் 

சண்ட வுணர்வு துற சரபோற் பிற்த பொழு? கண்காணார் (௪) 

je say சண்ணாற் சாண்பதுமெய்ச் சொண்டே' யான கருததுடையார் 

பேணுஞ் செலவத௫ திருவாஞாப் பெருமா னடிக டிருவடிககே 

பூணு மன்பி ஞூற்பரவிப் போற்று நிலைமை புரிந்தமரா 

சேணு மறிய வரியதிருச சொண்டிழ் செறியச் ற துள்ளார். (2) 

பூவார் சடிலத திருமுடியார் ம௫ழ்ச்ச செல்வப் பூஙகோயிற் 
றேவா சிரியன் முனனிறைஞ்? வலஞ்செய் வாராய்ச செம்மைபுரி 

நாவா லின்ப முறுஙகாச னமச்சி வாய ஈற்பச2ம 

யோவா வனபி லெடுதசோதுி யொருகாள் போல வருசாளில. (உ) 

செக்சண் விடையார் திருக்கோயிற் குடபாற் நீரகக் குளசதின்பாங் 

கெங்கு மமணர் பாழிசளா யிடத்தாற் குறைபா டெய் துதலால் 

௮௩௧ நிலைமை தனைச்தண்டி யடிக எறிர்தே யாசரவால 

இங்கு சானிச் குளம்பெறுகக கல்ல வேணடு மென்றெழுகசார் (௪ 

குழிவா ய.தனிற் குறிஈட்டூச் சட்டு கயிறு குளக்குலை.பின 

இழிவாய்ப் புறத்து கடுச்சறியோ டிசையச் சட்டி யிடைசடவி 

வழியால் வது மண்சல்லி யெடுத்து மறித்துக் தடவிப்போ 

யொழியா முயற்சி யாலுய் தசா சோது மெழுசசஞ் சுடனுய்ப்பரா, (@): 

கண்ணி நாளு ஈற்ரொண்டர் நயகத விருப்பான் மிசப்பெருஇ 

யண்ண நீர்த்தச் குளங்கல்லச் கண்ட வமணர் பொரு ராஓ. 

யெண்ணித தண்டி யடிகள்பா லெய்தி முன்னின் றியம்பலார் 

மண்ணைக் கல்லிற் பிசாணிபமெ வருத்த வேண்டா மென்றுசைச்சார். (௬) 
  

(௪) குடபால - மேற்கிலுளள, பாழிகள - லயக்கள, கலல - வெட்ட, (9) 

மூலை உகர, (௬) Syn ext UG Lo ~ & ud 1 Zen i Lg பம இயமபுவா . மூரரொசசம.



௬௬௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாசு சேர்ர்ச முடையுடலார் மாற்றங் கேட்டு மறுமாற்றக் 

சேசு பெருகுர் திருத்தொண்டர் செப்பு இன்றார் இருவிலிசாள் 

பூசு நீறு சார்சமெனப் புனைச் த பிரானுச் கானபணி 

யாசி லாகல் லறமாவ தீறிய வருமோ வுமசசென்ளுர். (ar) 

அந்த மில்லா வறிவுடையா ருரைப்பச் கேட்ட வறிவில்லார் 

சிந்.இித் இர், வறகசேளாய் செவியு மிழந்தா யோவென்ன 
மந் வுணர்வும் விழிக்குருடுங் சேளாச் செவியு மற்றுமக்கே 
Wis வுலகத் துள்ளனவென் றன்பர் பின்னு மியமபுவார், (3) 

வில்லா லெயின்மூன் றெரிச்சபிரான் விரையார் கமலச் சேவடிகள் 

அல்லால் வேறு சாணேன்யா னதுநீ ரறிதற் காசென்பா£ 

தில்லா நிலையி ர௬ுணர்வின்றி நங்சண் குருடா யென்சணுல 

கெல்லாங காண்பான் யான்சண்டா லெனசெய் வீரென றெடுச்துரைச்தார். 

அருச சதுகேட் டுன்றெய்வச் சருளாற் கண்ணீ பெற்றாயேற் 

பெருகு மிவ்வூ ரினினாஙகள் பின்னை யிருககி லோமெனறு 

சருகு மூருட்டுக் சைசளாற் சொட்டை வாஙக கருததின்வழித் 

தருசைச கயிறுர் தறியுமுடன் பறித்சார் தஙச டலைபறி,ததார். (௪௦) 

வெய்ய தொழிலார் செய்கையின்மேல் வெகுண்ட தண்டி யடிகடா 

மைசொள் கண்டர் பூங்கோயின் மணிவா யிலின் முன் வர் இறைஞ்சி 

யைய Carder றமணர்கடா மென்னை யலமா னஞ்செய்ய 

கைவ சானேனிது தீர நல்கு மடியேற் செனவீழ்ஈ சரா (௧௧) 

பழுது தாப்பார் திருத்தொண்டர் பரவி விண்ணப் பஞ்செய்து 

தொழுது போந்து மடம்புகுர் து தூய பணிசெய் யப்பெரறா 

fg கஙகு லவர் துயிலச் கனவி லகில மோகஙகண் 

முழுது மளிதத முதல்வனார் முன்னின் ஐருளிச செய்கன்றா£ (௧௨) 

கெஞ்சின் மருவுங் கவலையினை யொழிநீ நின்சண் SJ) 5555 

வஞ்ச வமணர் சஙசண்ச£ண் மறையு மாறு சாணனெரு 

யஞ்ச வேண்டா வென் றருளி யவரபா னீ.௰க யவ்விரவே 

அஞ்சு மிருளி னரசன்பாற் ரோன்றிக் கனவி வருள் புரிவார். (௧௩) 

தணடி. ஈமக்குச் குளங்கல்லக் சண்ட வமணர் தரியாராம் 

மிண்டு செயது பணிவிலகச வெகுண்டா னவன்பா ஸீமேவிக் 

கொண்ட குறிப்பா லவன்கருச்தை முடிப்பா யென்று கொளவருளிச் 

தொண்ட மிகெச ணீம்கவெழுர் சருளி ஞாச் சொழிலுலப்பார் (௧௪) 

வேந்ச னதுகண் டப்பொழுதே விழித்து மெய்யின் மயிரமுஇழ்ப்பப் 

பூரசண் கொன்றை வேய்6 வரைப் போற்றிப் புலக் தொண்டர்பாற் 
ர Nan oe te ee iene ணை   

(®) கொட்டை - மணவெட்டியை, சருததின வழிககரு . இக்தனைபோல வழி 

0 தரிவிசகும, (௪௪) மிணடு - கொடுமை, 

   



தண்டியடிகணுயனார் புராணம். க்க 

சார்ந்து புகுத படிவிளம்பத் தம்பி சானா ரருணி னைர்சே 

யேய்ச்த மன்னன் கேட்பவித புகுத வண்ண பியம்புவார். (௧௫) 

மன்ன கேள்யான் மழவிடையார் மூழுக் தீர்த்சச் சூளங்கல்ல,ச 

அன்னு மமண ரங்கணைநஈ்£ தறமன் றென்று பலசொல்லிப் 

பின்னும் கயிறு தடவுதற்யொன் பிணித்த தறிச ளவைவாங்க 

யென்னை வலிசெய் தஇியான்சல்லுக கொட்டைப் பறிச்சா ென்றியம்பி, (] 

௮ர்ச னான வுனக்கறிவு மில்லை யென்றா ரியான தனுக் 

கெர்தை பெருமா னருளால்யான் விழிக லென்செய் வீரென்ன 

இகத வூரி லிருச்ிமேலோ மென்றே யொட்டி னாரிதுமேல் 

வந்த வாறு சண்டிந்த வழக்கை முடிப்ப தெனமொழிர்தார். (ser) 

அருகா தம்மை யாசனுமங கழைத்துச் கேட்ச வதற்செைர்சார் 

மருவு தொண்டர் முன்போக மன்னன் பின்போய் மலர்வாவி 

யருகு நின்று விறற்றண்டி யடி. டம்மை முககோக$ப் 

பெருகுர் சவத்தீர் கண்ணருளாற் பெறுமா சாட்டு மெனப்பெரியோர். () 

ஏய்ந்த வடிமை சிவனுக்கியொ னென்னி லீன்றென் சண்பெற்று 

வேர்ச னெதிே இருவாரூர் விரவுஞ் சமணர் சண்ணிழப்பார் 

ஆயகத பொருளுஞ் சவெபதமே யாவ சென்றே யஞ்செழுச்தை 

வாய்ச்ச சொண்ட ரெடுச்சோதி மணிரீர் வாவி மூழ்இனார். (௧௯) 

தொழுது புனன்மே லெழுர்தொண்டர் தூய மலர்ககண் பெற்றெழுக்தார் 

பொழுது செரியா வகையமரா பொழிக்தார் செழுக்சண் பூமாரி 

யிழுசை யமணா விழிசசேகண் ஸணிழச்து தடுமா றச்கண்டு 

பழுது செய்த? வமண்கெட்ட தென்ற மன்னன் பகர்சன்றான் (௨௦) 

தணடி யடிச டம்முடனே யொட்டிச் கெட்ட சமண் குண்டர் 

௮ண்டா போற்றும் இருவாளூர் நின்று மகன்று போயகழியச் 

சண்ட வமணா சமையெஙகுங காணா வண்ணஈ து சசகலென 

மண்டி ஓயவர் சாடுசலு௨ கண்கள் காணார் மனஙசலகஇ (௨௧) 

குழிபில் விழுவார் நிலைசளாவார் கோலு மிலலை யெனவுரைப்பார் 

வழிமீ சென்று தூறடைவார் மாண்ட மென்பார் மதிகெட்டீர் 

அழியும் பொருளை வட்டித்தில் சழிந்தோ மென்பா ரரசனுக்குப் 

பரும தாமோ வென்றுரைப்பார் பாய்* ளிழப்பார் பறிதலை.பா. டி (௨௨) 

பீலி தடவிச் காணாது பெயர்வார் கின்று பே துறுவார் 

சாலி னோடு கைழுறியச் கன்மே லிடறி வீழ்வார்கள் 

சால நெருஙடு யெதிசெதிசே தம்மிற் ரூமே முட்டிடவொர் 

மாலு மளமு மழிச்தோடி வழிக எறியார் மயஙகுவார் (௨௩) 
    

(௧௭) ஓட்டினா - உறுதியாகசசொனனா, (௨௦) இழுதை - oD Sor saree, 

(௩௪) வயலா - வீராகள், 

கயயதவவத வம் 

 



௬௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அன்ன வண்ண மாரூரி லமணர் சலக்கங் சண்டவர்சாஞ் 

சொன்ன வண்ண மேயவரை யோடச் தொடர்ச்து grits poder 

பன்னும் பாழி பள்ளிகளும் பறிததுச் குஎஞ்சூழ் கரைபடுச்து 

மன்ன னவனு மனமஇழ்ர்.த வந்து சொண்ட ரடி.பணிக்தான். (௨௪) 

மன்னன் வணங்கப் போயினபின் மாலு மயணு மறியாத 

பொன்னு கழல்கள் போற்றிசைத்துப் புரிர்த பணியு குறைமுடித்தே 

யன்னு மனத்தா லஞ்செழு,ச்து மோதி வழுவா சொழுகயே 

மின்னுஞ் சடையா டிநீழன் மிச்ச சிறப்பின் மேவினார். (௨௫) 

கண்ணின் மணிச எவையின்றிச் சயிறு பிடித்துச் குளச்சொட்ட 

எண்ணில் பெருமைத் திருச்சொண்டர் பாத மிறைஞ்௫ யிடர்நீங்க 

விண்ணில் வாழ்வார் தாம்வேண்டப் புரககள் வெகுண்டார் வேற்சாட்டூர் 

உண்ணி லாவும் புகழ்த்தொண்டர் மூர்க்கர் செய்சை யுரைச்சன்றாம். (௨௬) 

தண்டியடிகணயஞர்புமாண ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௩,௬௨௨ 

  

சோழசாட்டிலே, இருவாரூரிலே, பிறவிக்குருடரும், ௮கச்சண்ணி 
னாலே ௮றக்கடவுளாகய பரசிவப்பிரபுவைச் தரித தப பூசெ௫ன்ற வரு 
மாகிய சண்டியடிகள் நாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருஈதார. அவர் ஸ்ரீகமலா 
லய.த்தைத் தனர்தோறும் வலஞ்செய்துகொணடும, என்றும் ஸ்ரீபஞ்சா 

கரசை ஒநிசசொண்டும், வாழ்ஈது வருவாசாயினா. 

இங்கனம் வாழ்ர் அவரும் காயனார், இயாகேசப்பெருமான் இருச்கோயி 
லுக்கு மேற்குத இசையிலுள்ள தஇருச்குளம பச்கமெகஙகுஞ் சமணர்க 
Cfo மடஙகளா இடத்தாற்குைவெய்இி யிருர்தசையறிகது, ௮ 
இருக்குளததைப் பெருகக் கல்லவேணடி, குளதஇினுள்ளே ஒருதறிகட்டு, 
௮.திலே சயிறுகட்டி, ௮தனநுனியைச் கரையிலே ஒருசறிஈட்டு ௮திலே 
கட்டி, மண்வெட்டியையுய கூடையையுக தாஙசக்கொணடு, கயிந்றைச் சட 
விச்சொண்டேபோய்மணணைக்சல்லிச கூடையிலவைததச௪ மா தகொண்டு 
மீண்டும் முன்போலவே கயிற்றைக் சடவிசசகொணடே சென்று சரையிலே 
போட்டுககொண்டு வாசார். இப்படி காடோறுஞ்செய்து வருவதைச் சம 
ணர்கள் சுண்டு பொறாஸமகொணடு, நாயனாரையணைகது மண்ணைக் கல் 
லித் பிராணிகள் இறக்கும், அவைகளை வருததவேண்டாம”' என்று சொன் 
ஞர்கள் ௮௮சேட்ட அடியவர்பெருமான “அறிவிலலாதவர்களே! இது 
சவபெருமானுக்குச் செய்யு குற்றமற்ற ௮ற,ச்சொண்டு இதன்பெருமை 
உங்களுக்கு தெரியுமா'' என்றார். அதற்குச் சமணர்கள் ''சாஙசகள்சொன்ன 
தீருமமுறைக்குச் செவிசாய்த்தாயிலலை ; செவியும் இல்லையோ '” என்ன, 
காயனார் ''மக்தவுணர்வும், குருட்டுவிழியும், கேளாச்செவியும் உங்களுக்சே 
யுள்ளன”? என்ற அருளி சிவபெருமான் இருவடிகளையன்றிப் பிறிதொன் 
றையும் யான்காணேன். அதை யறிதற்கு நீவிர்யாவர்? உஙகள் சண்கள் 
குருடாசவும், உலகமெல்லாங்காண என்சண் சாணவும்பெற்றால் நீங்கள் 
என்செய்வீர்கள்'' என்று கூறினார். உடனே சமணாகள் “நீ உன்செய்



மூர்க்ககாயனார் புராணம். ௬௮% 

வத்தருளால் கண்பெறுவையேல் நாங்கள் இவ்வூரில் இசோம்'” என்றுகூறி) 
நாயனாருடைய மண்வெட்டியையும், குறிசதறிகளையும் பறிச்.துப்பிடுங்கி 
எறிச் தார்கள். புண்ணிய சொருபியாகிய சண்டியடிகள்காயனார் இருக் 
Cana இருவாயிலிலே சென்று இறைஞ? (8யனே ! இன்று சமணர்கள் 
என்னை ௮வமானஞ்் செய்தார்கள் ; ௮தனால் மிகவருர் துூன்ேன் ) அசை 
யொழித்தருளவேணடும்' என்று பிரார்த்தித். த, சமது திருமடச்தை யடை 
ந்து துன்பசாகசததில் மூழ்கியிருந்தார். ௮ன்று இரவு அம்பிசைபாகர் 
நாயனார் சொப்பன ததிலே சோன்றி அன்பனே! உன்வருத்த,சைை யொழி. 
உன்கண்காணவும், ௮அமணர்கள் சண்கள் குருடாகவும் ௮ருள்செய்கன் 
ரோம்' என்று ௮ருள்செய்து, சோழமகாசாசன் சனவிலேதோன்றி சண்டி 
யென்பவன் ஈமககுக குளஙசல்லினான். அதற்குச் சமணர்சள் இடையூ௮ 
செய்சார்கள் நீ ௮வனையடைந்து அவன் கருச்சைமுடிப்பாய் என்று 
கட்டளையிட்டுச் சரர்சருளினார் மகாராஜா விழித்துப் பரசிவனைச் துதி 
செய்து, பொழுது விடிந்தவுடன் நாயனார் பாலணைந்து, சான் இரவு சண்ட 
சனவைச் சொனனான். காயனாரும் சமணர்கள் நிசழ்ததியவற்றைச் சொல்லி 
௮வர்கள் கண்ணிழகசப்பெறறால் ஊரைவிட்டசகல இசைஈ,ச உறுதியைச் 
தெளிவாகக் கூறினார். அதுகேட்ட ௮சசன் ௮மணர்களை ௮ழைத்துக்சேட்ச 
அவர்களும் இசைஈதார்கள். உடனே தண்டியடிகள் முன்செல்ல, ௮சன் 
அவர் பின்னேபோய்ச் திருச்குளக்சசையிலே கின் கொண்டு ! சிவகேயசே! 
நீர் இருவருளால் கணபெறுதலைக்காட்டும் ? என்ன ; நாயனார் * ப.சமசிவமே 
மெய்ச்சடவுளும், யான் ௮வருககு மெய்த்சொண்டனுமாயின் சான் சண் 
பெற்றுச் சமணர்கள கண்ணிழப்பார்கள் ' என்று ஒருப்பட்ட மனத்தராய் 
உரைதத, அஞ்செழுச் தோதிக்சொண்டு இருக்குளச்திலே முழுச் கண் 

பெற்று எழுதா சமணர்கள் எல்லாரும் குருடர்களாய்ச் தடுமாறினார்கள். 
அதுகண்ட ௮ரசன ஏவலாளரைப்பாதது : நாயனாரிடஞ் சபசஞ்செய்அு 
தோலவியடைச்ச சமணர்களை ஊரைவிட்டு துரச்துககள்” என்று ஆஞ்ஞா 
பிதசான். அப்படியே சமணர்கள துரததப்பட்டார்கள். 

சோழசாசன் சமணாகளுடைய பாழிகளையிடித்துத் திருச்குளத்தின் 
சரையைசசட்டி காயனூ தஇருவடி.களைப் பணிஈலு சென்றான், தண்டியடி. 
கள நாயனா சவபெருமானைச தொழுது2பாற்றி, மனதிலே அஞ்செழுச் 
சோதித் இருசகதொணடுகள் செய்துகொண்டிருக்து பரங்தன்றனைப பெற்ற 
ப.ரசிவப்பெருமான் இருவடிநீழலை யடைந்தார். 

தழட 

மூர்க்கநாயனார் புராணம், 

மன்னிப் பெருகும் பெருர்தொண்டை வளசா ட.தனில் வயல்பரப்பு 

கன்னிச் இிலவெண் டிரைப்பாலி ஈதியின் வடபால் ஈலஙகொள்ப தி 

யன்னப் பெடைகள் குடைவாவி யலர்புச் காட வரங்கனிடை 

மின்னுச் சொடிக டுகிற்கொடிகள் விழவிற் காடு வேற்காடு. (௪) 
  

(௧) அரக்கு - நடன௪பை மினலுக்கொடிகள் - மகளி£களோடு, விழவிற்கு 

தடும - மவலததின பொருட்டு ஆ$ளெற,



அ
ள
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௬௬௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

செம்பொற் புரிசைச் இருவேற்சா டமர்ர்த செய்ய சடைக்கற்றை 
ஈம்பாக் கும்பர்ச் கமு,சளிச் த ஈஞ்சை யமுது Orel sage 
இம்பர்த் தலத்தில் வழியடிமை யென்றுங் குன்றா வியல்பில்வருர் 

தம்பற் றுடைய நிலைவேளாண் குலத்திற் றலைமை சார்ந்துள்ளார். (௨) 

கோதின் மரபிற் பிற தலளர்ச் தறிவு சொண்ட சாட்டொடங்கி 

யாதி முதல்வர் இிருரீற்றி னடைவே பொருளென் தறிஈதரனூ 

சாத லடியார்ச் கமுதாக்9 யமுது செய்யச் கண்டுண்ணும் 

நீதி முறைமை வழுவாத நியதி பூண்ட நிலைமையார். (௩) 

தூய வடி னெய்கன்னல் சுவைபின் கறிச ளவையமைத்து 

மேய வடியார் தமைப்போற்றி விருப்பா லமூ௪ு செய்வித்தே 
யாய பொருளு மவர்வேண்டும் படியா லுதவி யன்புமிக 

ஏயு மாறு நாடோறு மினைய பணிசெய் இன்புற்ரூர். (௪) 

இன்ன செயலி லனொழுகுசா எடியார் மிகவு மெழுர்தருள 

முன்ன முடைமை யானபொருண் மூமுத மாள வடி.மையுடன் 

மன்னு காணி யானகில மற்று முள்ள திறம்விற்றே 

யன்ன மளித்தே மேன்மேலு மாசா மனத்தா ராயிஞர். (@) 

அங்க ணவ்வூர் தமச்கொருபற் றடியார் தஙகட் கமுதாக்ச 

எஙகுக காணா வகைதோன்ற விலம்பா டெயதி யிருஈதயர்வார் 

தஙகும் வசையாற் ரன் முன்பு சற்ற தன்மை நற்ளுதாற் 

பொககும் பொருளாச் கவமஙகுப் பொருவா ரின்மை யினிற்போவார். (௬௬) 

பெற்ற மேறிப் பலிக்குவரும் பெருமா னமருச் தானஙகள் 

உற்ற வன்பாற் சென்றெய்தி யுரகு முள்ளா தொடும்பணிம்து 

கற்ற சூதா ஸியதியாங் கரும முடிகதே சரு.சாஞா 

செற்ற சிலையார் திருக்குடர்தை யடைர்தார் வரது சிலரில், (௭) 

Ca m. 

இருளாரு மணிகண்ட ரடியார்ச்சன் னமுதளிக்கப் 

பொருளாய மெய்துதற்குப் புகழ்ககுடந்தை யம்பலத்தே 

யுருளாயச் சூதாடி யுறும்பொருள்வென் நனகசம்பர் 

அருளாச வேகொண்டங் கமுதுசெய்விச் இன்புறுவார். (௮) 

peg தார்சோற்று முதற்பணைய மவர்கொள்ளப் 

பிற்கு. த பலமுறையும் வென்றுபெரும் பொருளாச்இச் 
சொற்குதான் மறுத்சதாரைச் சரிகையரு விக்குத்இ 

5 paper மூர்க்கெொனும் பெயர்பெற்றார் மானிலத்தில் (௯) 

சூ.தினில்வென் றெய்துபொரு டுரிசற்ற ஈல்லுணர்விதற் 

றீ. தகல வமுதாக்கு வார்சொள்ளத் சாந்தீண்டார் 

(௨) பகறு- ௮னபு. (௫) எழுந்தருள - எசசததிரிபு, (௪) திருககுடகதை - 
குமமகோணம, (௯) சுரிகை - உடைவாள, (௭0) துரிசு - குறறம,



மூர்க்ககாயனார் புராணம். ௬௫ 

சாசலுட னடியார்ச எமு௮செயச் கடைப்பச்தஇ 
ஏ.தமிலா வகைசாமூ மமுஅசெய்தங் இருக்குராள் (௪௦) 

காதன்ற னடியார்ச்கு ஈல்லடிரி னாடோறும் 

ஆதசவி னாலமுு செய்வித்தங் கருளாலே 

ஏ.தங்கள் போயகல விவ்வுலகை விட்டசற்பின் 

பூதங்க ஸிசைபாட வாடுவார் புசம்புச்சார். (௧௧) 

ஒல்லார்கள் தமைவென்று சூதினால் வர்சபொருள் 
அல்லாருக கறைக்கண்ட ரடியவர்க டமசக்சாக்கும் 

கல்லார்ஈற் சூ.சரா மூர்க்கர்கழல் சாம்வண௩௫ச் 

சொல்லார்சீர்ச் சோமாசி மாதர்.திறஞ் சொல்லுவாம். (௧௨) 

ழர்க்கநாயனார்புராணழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௩,௬௩௪, 

  

தோ ண்டைகாட்டிலே, இருவேற்காட்டிலே, வேளாளர் குலசத்தலைவரா 
இய அடியவர் ஒருவர் இருஈதார். ௮வர் அடியவர்களை அமுது செய்வித்த 
பின்னர்த்தாம் உணடும், அன்பர்கள் விழையும பொருள்களைக் கொடுத்துக் 
கொண்டும் வருபலசாயிருக்தார். 

இப்படி யிருச்குங காலத்தில் மாகேசுரபூசைக்கு எழுச்சருளுச் Aas 
கூட்டங்கள் நாளுக்குமாள் ௮ இசப்படவே ௮வரிடமிருஈ் ச இரவியங்களெல் 

லாம் : செலவாடஇிவிட்டன. பிறகு open daw முதலியவற்றை விற்றும் 
மாகேசுரபூசையை வழாது நடத்.இவர்தார். ௮,சற்குபபின்னர் மாகேசுரபூசைக் 
குவேண்டிய௰ய பொருள் இல்லாமை சண்டு பெரிதும்கொர்து, தாம் முன் 
சற்ற சூதாட்டத்சாற்்பொருளாக்சவுன்னி, ௮,ச்.இருப்ப தியிலேசு தரடுவோரில் 
லாமையால் அப்பதியினின்றும் நீங்கிச் சவுகத் திரஙகள் சோறுஞ் சென்று 
சிெவதரிசனஞ்செய்து, சூதாட்டத்தால் வரும்பொருளைச்கொணடு, தங்கு 
மத்தைச் குறைவறச்செய்து, சிலகாளில் கும்பகோணச்தையடைச் ௮, 
௮௩சே சூதாடிப் பொருள்சேடி. அடியவர்களை அமுதுசெய்வித்து இன்பு 
றார்... சூதாட்டத்தில் முதலிலே தார்சோற்று, பின்னாட்டங்களிலே சாம் 
பன்முறையும் ஜெயமடைந்து, பொருளாக்கச் சூதிலே மறுத்தவர்சளை 
உடைவாளாற்குத்.தி, ஈற்சூசர் மூர்சசர் என்னும அருமைச் தஇிருகாமங்களைப் 
பெற்றார். சூதிற்கிடைக்கும் பொருள்களைப் பாகுகர்களே சைச்கொள்ள) 
தாச்திண்டா. அடியவர்கள் இருக்கூட்டங்கள் முழுவதும் இருவமுது 
செய்தபின் தாம்கடைப்பர்இயில் ௮மு.து செய்வார். இகஙகனஞ் சலநாள 
அடியவர்கட்கு அமுதூட்டும் தருதசொண்டைச் செய்துசொண்டிருக் து 
தேவசேனாதிபதியின் தசையாராகிய சிவபெருமான் இருவடியைச் சேர்க 
தார். 

“த 
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சோமாசிமாறநாயனார் புசாணம், 
  

குதம் பயிலும் பொழிலம்பரிற் நாய வாய்மை 
வேதம் பயிலு மறையாளர் குலத்தின் மேலோர் 

ஏதம் புரியு மெயில்செற்றவர்ச் சன்பர் வக்தாற் 
பாதம் பணிக்சா சமுதூட்டுஈற் பண்பின் மிக்கார். (௪) 

யாழின் மொழியா டனிப்பாகசரைப் போற்றும் யாக 
மூழின் முறைமை வழுவாதுல சங்க ளான 
வேழு முவப்பப் புரிந்தின்புறச் செய்ச பேற்றால் 

வாழுர் இிறமீசர் மலர்ச்சழல் வாழ்த்,ச லென்பார். (௨) 

எத்தன் மையரா யினுமீசனுச் சன்ப ரென்றால 

அத்தன் மையர்தா ஈமையாள்பல ரென்று கொள்வார் 

௪,௪56 செளியச் செவனஞ்செழுச் சோத வாய்மை 

நித்தம் நியம மெனப்போற்று நெறியி னின்ரார். (௩) 

ருக் திருவும் பொழியுந்திரு வாரு செய்தி 

யரரர் இகழ்மார்பி னணுக்கவன் ரொண்டர்ச் கன்பாற் 
சாரும் பெருஈண்பு சிறப்ப வடைந்து சங்டுப் 

பாரும் விசும்பும் பணியும்பதம் பற்றி யுள்ளார். (௪) 

அன்றும் புலனைஈ் துடனாறு தொகுத்த குற்றம் 

வென்றிங் துன் னெறிசேரும் விளக்க மென்றே 
வன்றொண்டர் பாதச் தொழுதான இறப்பு வாய்ப்ப 

வென்றும் நிலவுஞ் வலோகத்தி லின்ப (prt. (@) 

வறு, 

'பணையுர் சடமும் புடைகுழு மொற்றி பூரிந் பாசத்தோர் 

தணையுர் தாமும் பிரியாதார் தோழச் தம்பி ரானாரை 

யிணையுங் சொ௩சைச் சங்கிலியா செழின்மென் பணைத்தோ எெய்தவிச்ச 

௮ணையு மொருவர் சரணமே யசண மாச வடைச்சோமே. (ச) 

சாக்கியநாயனார் புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௩,௬௪௦. 

வம்பருவரிவண்டுச்சருக்க முற்றுப்பெற்றது. 

en ey 

  

(4) Gsw - wriormacr,



சாக்கியநாயனார் புராணம். Ge DOT 

சோழசாட்டிலே, திருலம்பரிலே, வேதியர்குலத்திலே வெபத்தி 8 
னடியார்பத்திளிற் சறச் தவரும், ஸ்ரீபஞ்சாகூரச்ை ஒ.தும் வாய்மை 
யையே தநித்தியகியமமெனச் கொண்டவரும் ஆய சோமாடிமாறகாயனார் 
என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர், எத்தன்மையராயினும் சவனடியார்களா 
யின் அவர்களே தம்மையாள்பவர் எனச்கொள்பலராய், தம் இல்லத் துச்கெ 
மு5தருளும் அடியவருச் கழு தாட்டி, உலசம் உவப்பப் பல யாகங்களைச் 

சய் ஐ, தருவாரூரையடைஈ2, வன்றொண்டப்பெருமானார்ச்கு இடைய 
ரூப் பேரன்புசெலுத்திப் பழநியாண்டியைப். பெற்ற பரசவலோக த்தை 
யடைந்தார். 

“ன 

ஏழாவது 

வாரககொண்ட 

வனமுலையாள் சருக்கம். 
ணத இ 0 ew 

சாக்கியநாயனார் புராணம், 

  

அறுசமயச் தலைவராய் கின்றவருச் சன்பராய 

மறுசமயச் சாக்யெர்சம் வடி.வினால் வருர்சொண்டர் 

உறு இவொச் சவெலிங்கங் சண்டுவந்து கல்லெறிக்து 

மறுவில்சரண் பெற்றஇிற மறிர்தபடி வழுச்துவாம். 

சாளாளர் இருச்சஙச மங்கையினிற் றசவுடைய 
வேளாளர் குலத்து.இத்தார் மிசசபொரு, டெரிந்துணர்ந்து. 

கேளாடப் பல்லுயிர்ச்கு மருளுடைய சாய்ச்கெழுமி 

நீளாது பிறர்திறக்கு கிலேயொழி3வ னெனகிற்பார். 

௮ச்காளி லெயிற்காஞ்சி யணிசசாஞ் சென்றடை. 

கனஞான மடைவதற்குப் பலவழியு காவொர் 

முன்னாகச் சாக்டியர்சா மொழியறத்தின் வழிச்சார்ர் gr 

மன்னா பிறப்பறுக்குர் தத். தவச்சின் வழிடிணர்வார். 

௮ர்கிலைமைச் சாச்கியர்த மருங்கலைநா லோதிய௫ 

தீன்னிலையும் புறச்சமயச் சார்வுகளும் பொருளல்ல 

என்னுமது தெளிந்திச சருள்கூட வீ.றில்வெ 

சன்னெறியே பொருளாவ செனவுணர்வு சாட்டுவார், 

(௨) தாளாளா - சொழின முயற்சியடையவர். கேளாக - கட்பச9,, 

(5) 

(=) 

te)



௬௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

செய்வினையஞ் செய்வானு ம,சன்பயனுங் சொடுப்பாலு 

மெய்வகசையா னான்காகும் விதித்தபொரு ளெனக்கொண்டே 

இல்வியல்பு சைவகெறி யல்லவற்றுக் இல்லையென 
உய்வசையாற் பொருள்சவெனென் றருளாலே யுணர்ச்தறிர்தார். 

ஏச்சிலையி னின்றாலு மெச்கோலங் கொண்டாலு 

மன்னியசர்ச் சங்கரன்றாண் மறவாமை பொருளென்றே 

துன்னியவே டந்தன்னைச் துறலாதே தூயசவ£ 

தின்னைமிகு மன்பினான் மறவாமை தலைகிற்பார். 

Cae gp. 

எல்லா மூடைய வீசனே யிறைவ னென்ன வறியாதார் 

பொல்லா வேடச் சாச்செரே யாப் புல்ல சாகுவார் 

அல்லார் சண்டர் சமச்ர்த வல மெல்லா மாளென்ன 

வல்லா ரிவரவ் வேடச்சை மாற்றா serdar வழி௫ற்பார். 

ேவேறு, 

சாணாச வருவினுக்கு முருவினுக்குக சாசணமாய 
நீணாச மணிஆ்தார்க்கு நிசழ்குறியாஞ் சவலிஙக 

நாணாது நேடியமா னான் முகனுல் சாணகடுச 

சேணாருர் தழற்பிழம்பாய்த் தோன்றியது செளிகர்தாசாய். 

நாடோறுஞ் சிவலிங்கங் சண்டுண்ணு மது£யது 

மாடேராவெள் ஸிடைமன்னுஞ் சவெலிங்கக சண்டுமன 

நீடோடு சளியவகை நிலைமைவரச் செயலறியார் 

பாடோர்கந் சண்டதனைப் பதைப்போடு மெடுத்தெறிர்தார். 

அசரிறைர்த பேருவகை யடங்காத வாசரவான் 

மகவும௫ழ்க் துவப்பார்கள் வன்மைபுரி செயலினாள் 

இகழ்வனவே செய்தாலு மிளமபுதல்வாச் இன்பமே 

கிசமுமத போலதற்கு நீள்சடையார் சாமூழ்வார் 

அன்றுபோய்ப் பிற்றைசா எச்கியதஇச் கணையுஙகாற் 

கொன்றைமுடி யார்மேத்றாங் கல்லெறிக்ச குறிப்பதனை 

நின்றுணர்வா செனச்சப்போ இ.துநிகழ்கச sarge or 

யென்ற தவே தொண்டாக, வென்றுமது செயகினைந்தார். , 
பப Ay Rt ater Lartperk aly உட்புகு ற்ப பு அ ப 

சொடங்கெயெகா எருளியவச் தொழிலொழியா ari IO salam 
கடன்புரிவா,ல்துசண்டு கல்லெறிலார் துவராடைட 

படம்புனைலே டதவிசார் பசுபதியார் சஞ்செயலே 

யடங்கலுமென் பதுதெளிகர்தா சாசலினான் மாதவர்சாம். 

இச்சியதி பரிவோடும் ௨முவாம லிவர்செய்ய 

முன்னுதிருச் தொண்டர்நிலை முடிர்தபடி. தான்மொழியிற் 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௪௨)



சாக்கியநாயனார் புராணம். ௬௯3 

றுன்னியமெய் யன்புடனே மெழுச்சவினை தூயவரக்கு 
மன்னுமிகு பூசனையே யாமன்பு வழச்இனால், (௪௩) 

சல்லாலே யெறிச்ததவு மன்பான படி.சாணில் 

வில்வேடர் செருப்படியுக் இருமுடி.பின் மேவிற்றால் 

நல்லார்மற் றவர்செய்கை யன்பாலே சயந்ததனை 

யல்லாதார் சல்லென்பா ரானார்க்கஃ தலராமால், (௧௪) 

அங்சொருரா எருளாலே யயர்ர் தண்ணப் புகுசன்ரார் 
எங்கள்பிரான் றனையெறியா தயர்த்தேன்யா னெனவெழுந்து 

பொங்கயெசோர் சாதலுடன் மிசவிரைர்ஜ புறப்பட்டு 
வெங்கரியி னுரிபுனைர்தார் திருமுன்பு மேவினார். (௪௫) 

கொண்டதொரு சல்லெடுத்துச் குறிகூடும் வகையெறிய 

உண்டிவினை யொழித்தஞ்சி யோடிவரும் வேட்சையொடுங் 

கண்டருளும் சண்ணுசலார் கருணைபொழி திருகோச்சாத் 
ரொண்டசெதிர் நெடுவிசும்பிற் றணைவியொடும் தோன் றினார், (௪௬) 

மழவிடைமே லெழுச்தருளி வர்ததொரு செயலாலே 

கழலடைந்த திருத்தொண்டர் சண்டுகரங் குவிச்திறைஞ்நி 

விழவருணோச் களித்தருளி மிக்கசவ லோகச்இற் 

பழவடிமைப் பாங்கருளிப் பரமரெழுச் சருளினார். (௪௭) , 

Cae gp. 

ஆதியார் தம்மை நாளுங் கல்லெறிர் தணுசப் பெற்ற 

கோதில்சர்த் தொண்டர் கொண்ட குறிப்பினை யவர்க்கு BAGG 

சோதியா ரறிச லன்றித் தணிவசென் னவர்தாள் சூடிச் 
இ.இனை நீச்ச லுற்றேன் சிறப்புலி யாசைச் செப்பி, (௪௮) 

சாக்கியநாயனர்புராண ழற்றிற்று, 

ட அது திருவிரு,ச்சம் ௩,௪௫௮. 

  

திருச்சம்சமங்கையிலே, வேளாளர்மரபிலே அவதரித்த ஒருவர் பிறப்பு 

இதப்புககளை யொழிககும் வழிமை-.தசாங்லாராய், இருக்சாஞ்சியை யடை 
6g, பெஎத்்சசமயததிற் பிரவேசிதத, அவர்கள் ௮றநெறியைக் சைச் 

கொண்டு ஒழுவெகதார். வருசாளில அவர்கள் சமயநூல்களை யெல்லாம் ஒ.இ 
௮ச்சமயம சற்சமயம் ௮ன்றென்பசைச் தெளித, பிறகு பலசமய நூல்களை 

யம் ஆசாய்ச்சசெய்து, அவைகளிலும் உண்மை விளகசப்பெருமல் மயங்க, 
பூவ புண்ணியப்பயனால் திருவருள்கூடச் வெபெருமானே -பரமபதியென் 
லும், சைவசமயமே உண்மைச சமயமென்றும் உணர்ச் தசொண்டார். 
௮வர் எச்நிலையில் நின்றாலும், எக்கோலங்கொண்டாலும் சங்கரனார் திரு 
வடி.ச்சாமரைகளை மறவாதிருத்தலே பொருள் என்று கினைச்.2, சாம் தாங்க 
யிரு்ச பெஎ.த்தவேடச்தை நீச்சாமலை சிவபெருமானைச சிந்தித்து வர்சார்.



௬௭௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இப்படி. ஒழுவெருசாளில் வெலிங்க ச்சைச் தரிசி சபிறசே போசனஞ் 
செய்யவேண்டும் என்று உறுதிகொண்டு, பக்கத்திலே ஒர் வெள்ளிடையி 
லுள்ள சவலிககததைத தரி, ஆனத வாரிதியிற்றோய்ச்து, செயலறி 
யாதவராய், ௮ருகேடடகத ஒரு செஙகல்லை அன்போடு எடுத்து, ௮ச்ிவலிங் 
கததின்மீது எறிக்தார். சன்மைதமை யறியாச இளங்குழக்சைகள் செய்யும் 
இழிசசெய்சைசளையும் பெற்றோர்கள் பிரியமாய் ஏற்றுசக்சொள்வது போல 
அடியவர் ௮ன்புமேலிட்டால் செய்யும் செய்கையைப் பரமன் பிரியமாய் 
ஏற்றார். காயனார்பெருமான் அடுத்சகாள் சம் நியமத்தை முடி.க்கச்செல்லும் 
போது முன்னாளில் சிவலிங்கத் தன்மேல் கல்லெறிக்த குறிப்பை யோசித 
* எனக்கு ௮வ்வெண்ணச்தை யுஇப்பித்த.த செவபெருமான் திருவருளே” 
என்று துணிர்து கல்லெறிசலையே திருச்தொண்டாகக் கருதித தினந்தோ 
றும் ௮சதிருசசொண்டைச் செய்து வந்தார். ஒருசாள் சிவபிரான் இருவரு 
ளால் மறந்து உணணப்போகும்பொழுது '* என் அன்மகாயகனைக் கல்லால் 
எறிய இன்றுமறர்தேன் ?? என்று எழுக்து, ௮இவிரைவாக நடக். த, சிவலிய 
கட்பெருமான் திருமுன் அடைந்து, ஒரு சல்லையெடுதது அவர்மேல் எறிச் 
தார். எறிச்ததும் எம்பேநமானைப் பெற்ற ஈசனா இம௰யவலலியோடு இட 
பாரூடராய் ௮காயத்திலே தோன்றிச் சாக்கெகாயனாருக்குச் தருவடிப்பே 
தளி,சதருளினார். 

——CORR{LOO—— 

சிறப்புலிநாயனூார புராணம், 
ல அமலம். 

  

பொன்னணி௰ர் காட்டி னீடும் பொற்பதி புவனத் துள்ளோர் 

இன் மையா லிரர்து சென்ரார்ச் இல்லையென் னாதே யீயுர் 
தன்மையா ரென்ழு ஈன்மை சார்க்தவே தியசைச் சண்பை 

மன்னனா ரருளிச் செய்த மறைசத்திரு வாக்கூ. ரவ்வூர். (௧), 

தூமலர்ச் சோலை தோறுஞ் சடர்தொடு மாடர்தோறு 

மாமழை முழக்க தாழ மழையொலி முழச்ச மோங்கும் 

பூமலி மறுக லிட்ட புகையடழ் நூபச் சாழ 

ஓமகல் வேள்விச் சாலை யாகு.தித் தூப மோக்கும். (௨) 

ஆலைகூழ் பூகவேலி யத்திரு வாக்கூர் தன்னில் 

ஞாலமார் புகழின் மிச்சார் சான்மறைச் குலத்தி னுள்ளார் 
நீலமார் கண்டச் செண்டோ ஸணிருச்சர்ச்ச் இருத்சொண் டேற்ற 

சீலராய்ச் சாலு மீகைச் DosBal » Ants Eran. (௩) 

ஆளுமங் சணருக் சன்ப ரணைந்தபோ தடியிற் ரூழ்ர்து 

மூளுமா தரவு பொங்க முன்புகின் நினிய கூறி 

நாளுகல் லமு.த மூட்டி ஈயர் தன வெல்லா நல்இ 

நீளுமின் பத். துட் டங் நிதிமழை மாரி போன்ரூர், (௪) 

௮ஞ்செழுச தோதி யங்) வேட்டுகல் வேள்வி யெல்லா 

ஈஞ்சணி கண்டர் பாத ஈண்ணிடைச் செய்து ஞாலத்



சிறுத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௬௭௧ 

'செஞ்சலி லடியார்ச் கென்று மிடையரா வன்பால் வள்ளற் 
ஐஞ்செயல் வாய்ப்ப வீசர் தாணிழத் தங்கனொ.2ர. (௫) 

௮றத்தினின் மிக்க மேன்மை யந்தண ராச்கூர் தன்னின் 

மறைப்பெரு வள்ள லார்வண் இழப்புலி யார்தாள் வாழ்த்திச் 

சிறப்புடைச் திருச்செங் காட்டங் குடியினிற் செம்மை வாய்த்த 

விறற்டிறுத் தொண்டர் செய்த இருச்சொழில் விளம்ப லுற்றேன், (௬) 

சிறப்புலிநாயனர்புரா ண ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௩,௬௪௪. 

  

சோழடீண்டலச்திலே, திருலாச்கூரிலே, வேதியர்குலத்திலே வெபத்தி 
வெனடியார் பத்திசளிற் சிறந்த சறப்புலிமாயனார் என்பவர் ஒருவர் இருக் 
தார். ௮வர் திருசசொண்டர்கள் ௮ணைந்த பொழுது முறைப்படி எதிர் 
கொண்டு, வண௩௫, அழைச்துக்கொணடுவந்து, திருவமுது செய்வித்து, 
வேண்டும் பொருள்களையுங கொடுத்தும், ஸ்ரீபஞ்சாகூரததை என்றும் 9H 
யும், யாசஙகள்பலசெய்தும் வாழ துகொணடிருத, கோழிக்கோடியனைப் 
பெற்ற குழசன் தஇருவடியடைரச்தா. 

ட்ட 

FM SO) Sir ove ] / அத் தாணடநாயனா பு ராணம, 

———<ap («) a 

உருராட்டுஞ் செயல்சாம னொழியவிழி பொழிசெர்தி 

வருகாட்டத் திருந.தலார் ம௫ழ்க்சருளும் ப திவயலிற் 

கருகாட்டச் கடைசியரதக களிசாட்டுக சாவேரித் 

,இருகாட்டு வளககாட்டுஞ் செககாட்டங் குடியாகும். (ச) 

நிலவியவச் இருப்பதியி னெடுஞ்சடையார் நீற்றடைவால் 

உலகில்வள ருயிர்ச்கெல்லா மூயர்சாவற் ரொழில்பூண்டு 

மலர்புகழ்மா மாத்இரர்தங் குலம்பெருக வர துள்ளார் 

பலர்புகழுர் இருகாமம் பரஞ்சோதி யாசென்பார். (௨) 

அயுள்வே தக்கலையு மலகில்வட நூ.ற்கலையுர் 

தூயபடைச் கலத்தொழிலுர் துறைகிரம்பப் பயின்றவந்றா ற் 
  

  

(௧) உருகாட்டுமசெயல் - வடிவததைக தோஜ்றுவிக்குஞ் செய்கை, காட்டம - 

கண்ணையுடைய, கடைசியாதம களிகாட்டும - (காறறுமுளைகளை நடும) உழத்தியாகள் 

தீவ்கள் மகுழவை (குரவையாட்டம மு;தலியவற்றால) காட்டாகினற, இருநாட்டு - 

சோழநாட்டிலே, திருகாடடு......... செககாட்டங்குடி - சோழசாட்டின வளமெல் 

லாம ஒருககே சனனிடச்.துத் கோ்றுவிககுஞ் செங்காடடக்குடி. எனினுமாம், (2) 

கீறறடைவால - விபூதி சாபோடும, ஆல் - உடனிகழ்ச்ரிப்பொருள,



௬௭௨ தருத்தோண்டர் புராணம். 

பாயுமதச் குஞ்சாமும் பரியுமுசைச் கும்பண்பு 

மேயதொழில் விஞ்சையினு மேதினியின் மேலானார். (௩) 

உள்ளகிறை கலைத்துறைக ளொழிவின்றிப் பயின் றவற்றாற் 
றெள்ளிவடி.ச் தறிர்தபொருள் செவன்கழலிற் செறிவென்றே 

சொள்ளுமூணர் வினின்முன்னே கூற்றுசைச்,த சழற்சன்பு 
பள்ளமடை யாயென்றும் பபின்றுவரும் பண்புடையார். (௪) 

ஈசனடி. யார்க்கென்று மியல்பான பணிசெய்தே 

யாசில்புசழ் மன்னவன்பா லணுச்சசா யவற்காகப் 

பூசல்முனைக் சளிறுகை த.துப் போர்வென்று பொருமசசர் 

தேசங்கள் பலகொண்டு தேோவேந்தன் பாற்சிறாதார். (6) 

மன்னவர்க்குத் தண்டுபோய் வடபுலத்து வாதாவித் 

தொன்னகரர் துகளாகத் தளைகெடுங்சை வசையுசை த்துப் 

பன்மணியு நிதிச்குவையும் பசட்டினமும் பரிச்சொகையும் 

இன்னனவெண் ஸணிலசவர்ச்தே யிசலரசன் முன் கொணர்ந்தார். (௬) 

சஇிர்முடிமன் னனுமிவர்தங் களிற்றுரிமை யாண்மையினை 

யதிசயித அப் புகழ்ந்துரைப்ப வறிஈ்சவமைச் சர்களுரைப்பார் 

மதியணிக்தார் திருத்தொண்டு வாய்த்தவலி யுடைமையினால் 

எ.திரிவருச் இவ்வுலக லில்லையென வெடுச்துசைத்தார். (er) 

தம்பெருமான் நிருத்தொண்ட ரெனகச்கேட்ட தார்வேர்தன் 

உம்பர்பிரா னடியாசை யுணராசே கெட்டொழிர்சேன் 

வெம்புகொடும் போர்முனையில் விட்டிருச்ே ச னெனவெருவுற் 

நெம்பெருமா னிதுபொறுக்க வேண்டுமென விழறைஞ்சினான். (௮) 

இறைஞ்சுதலு முன்னிறைஞ்சி யென்னுரிமைச் தொழிற்சடுத்த 
இறம்புரிவே னதற்கென்னோ தீங்சென்ன வாங்சவர்க்கு 

நிறைர்தநிதிக் குவைகளுட னீடுவிருத் Gaara ses 

யறம்புரிசெங் கோலாச னஞ்சலிசெய் துரைக்ன்றான். (௯) 

உம்முடைய நிலைமையினை யறியாமை சொண்டுய்த்இர் 
எம்முடைய மனக்கருச்துச் இனிசாக விசைக் தமது 

மெய்ம்மைபுரி செயல்விளங்க வேண்டிய௰வா றேசரித்தச் 

செம்மைகெறித் திருத்தொண்டு செய்டமென விடைகொடுத்தான். (௪௦) 

(௪) செதிவு - பொருக்தல ; ஒடுககல், பளளமடையாய் - பள்ளதஇறபாயும நீர் 

மடைபோல, மடை - தகுபெயர், ஆய - உவமஉருப், (டு) அணுகச்கா - மந்திரி) 

சிநேகா. (தமாததியா - மநதிரியா, அணுக்கர்.) (௬) துளைகெடுக்கைவரை-யாளையை, 

பகட்டினம - யானைக்கூட்டககள, (௯) விருத்திகள - பரமபரையாக அபவிகச விருத 
திககும மானியகில முதலியவை, சிருததிகள் - அடிமைகள் எனிலுமாம், (6) சரி 

2௮ - ஈட்ததி) வரது,



சிறுத்தோண்டநாயனார் புராணம். 

மன்னவனை விடைசொண்டு தம்பதியின் வர் தடைக். 
பன்னுபுசழ்ப் பாஞ்சோதி யார்தாமும் பனிமதிலாழ் 
சென்னியரைச் கணபதீச் சாத் இிறைஞ்சித் இரு ச்சொண்டு 
மூன்னைநிலை மையில்வழுவா முறையன்பிற் செய்கின்றார். 

வேதகா ரணாடியார் வேண்டியமெய்ப் பணிசெய்யத 
இ.தில்குடிப் பிறக்சதிரு வெண்காட்டு ஈங்கையெனுங 
காதன்மனைச் கஇழததியார் கருசசொன்ற ௨ருமபெருமை 
நீ.திமனை யறம்புரியு 8ீர்மையினை கிலைகிற்பா£ 

கநையிதழிச திருமுடியா சடியாசை சாடோறு 

முறைமையினிற் நிருவமுது முன்னூட்டிப் பின்னுண்ணு 

நிறையுடைய பெருவிருப்பா னியதியா சசகொள௱ரூநக் 
அறைவழுவா வகையொழுகுச் தூயதொழிற றலைகினளூர். 

தூயதிரு வமுதுகனி கன்னலறு சுவைககறிகெய 
பாயதமிர் பாலினிய பண்ணியமுண் ணீரமு,2 

மேயபடி யாலமுது செய்விசச மிசைகதடியார் 

மாயிருஞா லம்போற்ற வருமிவர்பான் மனமகிழ்டிதா. 

ச£தமதி யரவினுடன் செஞ்சடைமேற் செறிவிதத 

காசனடி யார் சம்மை ஈயப்பாட்டு வழிபாட்டான 

மேதகையா ரவாமூன்பு மிகச்சிறிய ராயடைந்சா£ 

ஆ.தலினாற் சிறு தசொண்ட ரெனநிகழ்ஈதா ரவனிபின்மேல். 

சணணுதலார் கணபசிச் சரத்தின்சட் ௧௬த,௪மர 

உண்ணிறையன் பினிற்பணிசெய் சொழுதவா வழுவின் றி 

யெணணிலபெருஞ் சரடியா ரிடைவிடா சமுதுசெய 

நணணியபே ருவகையுட னயந்துறையு காளினகண், 

நீராருஞ் சடைமுடியா ரருளினா னிறைதவச்அப் 

பேசாள ரவாதமககுப் பெருகுதிரு மனையறத.இன் 

வேராக விளககுதிரு வெண்காட்டு ஈககைபாற 

£ராள சேவரெனுந் இதிருமைஈச ரவதரித்தா£ 

௮ருமையினித் றனிப்புதல்வர் பிறக்தபொழு சலங்கரித்ச 

பெருமையிணிற் இளைகளிப்பப் பெறற்கரிய மணிபெற்று 

agua pee தாசையார் மனச்தடஙகா வகைவளாத 

இருமலிகெய் யாடல்விழாச செஙகாட்டங குடியெடுப்ப. 
saan oe cette esti eR ய மயைய ம, 

On OT th. 

(#5) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௪௯) 

(ser) 

MOR test கல பத். வல்லியை ௯. 

(cs) மனனவனை - வேற்றுமை மயககம, (௧௪) பாய- உ றைகத, பண்ணியம - 

பலகாரம, (௪௮) புததிரபபேறு இலலாமுககைக௫,௪ சறகச ஆபாணமாகலின **அலய 
கரிதத பெருமையீனில'' எனரா. இதனை --**மககலமேனப மனைமாடம DMs 
னனகல நனம௰கடபேறு' எனலும பெச்காவலா Deu 069 mers, 
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nla! திருத்தோண்டர் புராணம். 

மங்கலநல் லியமுழக்ச மறைழமூழச்சம் வானளப்ப 

௮ங்கணர்சஞ் சரடியார்ச் களவிறகத a Aural ¢ 375 

தஙசண்மா பினிலுரிமைச் சடங்குதச இனச்தினிலும் 

பொங்குபெரு ம௫ழ்ச்சியுடன் புறிர்த்காப் பணிபுனைந்தார். 

ஆர்வநிறை பெருஞ்சுற்ற மகமலர வளித்தவர்தாம் 

பார்பெருகு மடழ்சசியுடன் பருவமுறைப் பாராட்டுச் 

ர்பெருசச் செய்யவளர் திருமகனார் சீரடியிற் 

ரூர்வளர்சண் இணியசையத் சளர்நடையின் பதஞ்சார்ந்தார். 

சுருளுமயிர் ௮தற்சட்டி துணைக்காதின் மணிக்குதம்பை 

மருவுதிருச் சண்டகாண மார்பினிலைம் படைகையிற் 

பொருவில்வயி ரச்சரிகள் பொன்னசைஞாண் புனைச.தங்கை 

தெருவிலொளி விளஙகவளர் இருவிளையாட் டி.னிலமாக்தரர். 

வந்துவளர் மூவாண்டின் மயிர்வினைமங் கலஞ்செய்து 
தர்தையா ரும்பயக்ச சாயாருர் தனிச்சிறுவர் 

சிர்தைமலர் சொற்றெளிவிற் செழுஙகலைகள் பயிலத்தம் 

பர்தமற வர்தவரைப் பள்ளியினி லிரு த்.இனார். 

அக்காளிற் சண்பைகக சாண்டகையா ரெழுகசருள 
முன்னாக வெதிர்கொண்டு கொடுபுகுர்து முஈதூல்சேர் 

பொன்மார்பிற் சிறுத்தொண்டர் புகலிகா வலனார்த 

நன்னாமச் சேவடிகள் போற்றிசை,து ஈலஞ்சிறக்தார். 

சண்பையர்தம் பெருமானுகர் தாங்கரிய பெருங்காதற் 

பண்புடைய சிறு சசொண்ட ர௬ுடன்பயின்று மற்றவை 

மண்பரவுக் * இருப்பதிகச் இனில்வைச்து௪ கறப்பிதத 

சண்பருளி யெழுநர்தருளத் சாயினி௮ கயப்புத்றார் 

இ,த்சன்மை கிகழுகா ஸிவர்திருக்தொண் டி.ருங்சயிலை 

யத்தர் இரு வடியிணைக்€ழ்ச் சென் ரணேய வவருடைய 

மெய்த் தன்மை யன்புநுகர்ச் சருளுகற்கு விடையவர்சாஞ் 

சி2தம௫ழ் வயிரவராய்,ச் இருமலைகின் றணைடன்ரூர். 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨.௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 
  

(௨௧) கணடசாண - கண்டசாம, சரிகள - வளைசள். ஐமபடை - சங்கு, ௪௧௧ 
ரம, கோதணடம சதை, வான்) இவைகள் திருமாறகுரியன, இபபஞ்சாயு௪ வடிவ 
மாகாசெய்த ஆபரணத்சைக குழந்தைகடசணிதல தொனறுகொடட QI PEG 

* பைககோட்டு மலாபபுனனைப பறவைகாள பயபபூரச, சஙகாட்டச் தலித் 
தெனனைத தவிராநோய தர்சானே, செலகாட்டக் குடிமேய ஈறுததொண்டன பணி 
செய்ய, வெங்காடடு எனலேக9 விளையாடும பெருமானே,



சிறுத்தோண்ட்நாயனார் புராணம். ௬௭௫ 

மடல்கொண்ட மலரிதழி கெடுஞ்சடையை வனப்பெய்தக் 

கடன்மண்டி முகந்தெழுக்் ச காளமே கச்சுருள்போற் 

ரொடர்பங்கி சுருண்டிருண்டு தூறிகெறித் சசை* செறி 
படர் துஞ்சின் சருங்குஞ்டி கொர்தளமா கப்பாரப்பி, (௨௯). 

௮ஞ்சனமஞ் சனஞ்செய்,ச தனையவணி செர்பம்பை 

மஞ்செனிடை யிடையெழுக்த வானமீன் பசப்பென்னப். 

புஞ்சை வண்டுசேன் சுரும்புபுடை படர்ந்தார்ப்பத் 

அஞ்னொனிச் சனிப்பரப்பும் தும்பைஈறு மலர்சோன்.ற (ae) 

௮ருகுதிரு முடி.ச்செருகு மச்தியிளம் பிறைதன்னைப் 

பெருகுசிறு மதியாக்இப் பெயர்த்துச்சாச் தியசென்ன 

விரிசுடர்ச்செம் பவளவொளி வெயில்விரிக்கும் விளங்குசுடர்த் 

திரு ,சன்மேந் நிருநீற்றுச் தனிப்பொட்டுத் இகழ்ச் திலக, (௨௮. 

வெவ்வருச்சன் மண்டலமும் விளங்குமதி மண்டலமும் 

அவ்வனற்செம் மண்டலமு முடனணைர்ச செனவழசை 

வவ்வுதிருச் சாதின்மணிக் குழைச்சங்கு வளை தச கனுட் 

செவ்வரச்ச மலாசெறித்த இருத்தோடு புடைசிறசச (௨௯) 
Bvt ft 

சளங்கொள்விட மறைத்தருளச் கடலமுதக் குமிழி? Bana g 

தளஙகொளிவெண் டி ரட்சோவைச் தூயவட _ மணிஈததென 

உளஙகொள்பவர் சசைச்துடலு முயிருமுரு கப்பெருச 

விளங்குதிருச் சழுததினிடை வெண்பளிககின் ஒடககிகழ. | (m0): 
    earn te nee 

  

(௨௬) மடலகொணட மலாஇதழி - இதழகள் OWES Glamran on iL) பூமாலை 

யணிச்த, வனபபு - அழகு, கடலமணடி. முகநது - எமுசுதிரதசையடைந்து ரீரைப 

பரு, காளமேகம - கரியமேகம, பங - புறமயா) நணமமீாா. ஆறி- காடடா 

ந) சிலாத்து. செறிபடா - சற்றையாய நெருககய சருமகுஞரி கொகதளம 

ஆக - கரிய மயாாககொதசைபபோல, (காளமேக௪ ௬௫ .. ....... - குறுகயமயிர் 

ஒரடுககும, கீணடமயிா ஓரடுக்கும, ௮தனிலும ரீணடமயீா மறரோரடுககுமாக ௮டுக 
கடுககாகச௪ சுருளுதல.) துஞசல - ஓவவேோரா ௮டுகெ லைபேறு, ுஞ்சிலுனி எனப 

பிறபாடடில வருதல காணக, (௨௪) அஞ்சன மஞ்சனம செயதறு அனைய - இரு 

ளுககு இருள ஊடடியமைபபோல ; மைக்குழமபை பூட்டியதைபபோல, ௮ணிொ 

பமபைமஞ்சென - ௮0ிககாக உளள சுருணட மயிரரயமேகததின. வானமீன - ஈஉட்சத 

இரவகளின, புஞ்௪மசிரை வண்டி தேன சுருமபு - திரடசியாகவும வரிசையாகவும வரு 

இனற கருவணடும, தேனவணடும, பொறிவணமமே, வாளனமீன பரபபெனன த_தமபை 

சறுமலாதகோன௨௦ என இயையும, (௨௮) திருமுடி. அருகுசெருகும - திருமுடியின 

௮ருலெ தரிதத. (௨௯) செவவரததமலா - செங்கழு நீரமலா ;) செய்முவளை Zire 

மணிசகுழை - சூரியமண்டலம, சகு - மதிமணடலம, செவவர ததைமலா Ole BD wy 

திருததோடு - ௮ன௰செய மணடலம திருசசெலியை ௮ருக்கசமணடலதநிறகு ஒபபிர! 

வரருமுளா. அவாமணிககு அழகு எனபபொருள் கொளவா, (௧௰) உளமகொளபவா- 

உள்ளே சிந்திபபவர_து,



௬9௭௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

* செம்பரிதி கடற்தளி,தத செச்சரொளி யினையர்திப் 

win ger செறிபொழுது படர்ச்தணைந்து சூழ்வதெனத் 

“ம (ழைய கரியரிலை சொண்டுசமைச் ததுசாத்தும் 

அமபவளத் இருமேனிச் கஞ்சுகத்தி னணிவிஎங்க. (௩௪) 

மிசமொழுமன் பர்களன்பு இருமேனி விளைர்ததென 

௮ககுமணி யாற்சன்ன வீரமுமா ரமும்வடமுங் 
சைச்சணிதோ வளைச்சரி.ப மரைச்சடிசூத் இரச்சரியுச 
தகக திருக் சாற்சரியுஞ் சாச்தியவொண்் சுடர்தயங்க . (௩௨) 

பொருவிறிருச தொண்டர்க்குப் புவிமேல்வர் தருள்புரியும் 

பெருகருளின் நிறகசண்டு பிரானருளே பேணுவீ£ ' 

வருமனபின் வழிகிற்பீ செனமறைபூண் டறைவனபோற் 

றிருவடிமேற் நிருச்சிலம்பு இசைமுழுதுஞ் செலவொலிப்ப. (௩௩) 

அயன்சபா லர்தரிசத விடத்திருக்சை யாலணைத்த 

லயஙசொளிூ விலைச்சூல மணித்திருச் சோண் மிசைப்பொலியத் 

தயங்குசடர் வலத் இருச்கைச் தமருகத்தி னொலிதழைப்பப் 
பயன்2லச்தாற் பெறும்புவியும் பாததா மரைசூட. (௩௪) 

அருள்பொழியம் திருமுகச்தினணிமுறுவ னிலவெறிப்ப 

மருள்பொழிமும் மலஞ்சிசைக்கும் வடி.ச்சூலம் வெயிலெறிப்பப் 

பொருள்பொழியும் பெருகன்பு தழைத்தோங்இப் புவியேச்தத் 

தெருள்பொழிவண் டமிழ்காட்டுச் செயசாட்டக குடி.ச்சர்க்தார். (௩௫) 

தண்டாச தொருவேட்கைப் பசியுடையார் சமைப்போலக் 

சண்டாளைச் சிறுதசொண்டர் மனைவினவிக் சடி.தணைந்அு 

தொண்டானார்க் செர்காளுஞ் சோறளிக்குச் இரு ச்தொணடர் 

வண்டார்பூச் தாசாரிம் மனைககுள்ளா ரோவென்ன. (௩௬) 

வக்தணைஈது வினவுவார் மாசவரே யாமென்று 

ச தனமா சையலார் முன்வ த தாள்வணங்க 

யக்சமில்£ ரடியாரைச் சேடியவர் புறததணைரதார் 

எரந்தமையா ஞடையவே யரஈத்துளெழுச் சருஷ்மென (scr) 

(௬௧) செமபரிதி. .. .... Gpag ear -Gaes ரெணககளையுடைய சூரியன் 

மேறறிசைககடலில ௮ல்.கமிதபோ_து உண்டாகிய செவவான ஒளியை இருள்கிறை 

  

  

  

  

௩௧ மாலைசசாலம விரிஈ.து கெருகசெ சூழதலபோல, * செம்பரிதி கடலளிதச என 

றும பாடம, கஞ்சுகம - சட்டை, இருமேனி செகசரொளிககும, ௪டடை இரவிற 

கூம உவமிககபபடடன, (௬௨) சனனவீரம - வெற்றிமால், வளைசசரியும - கடகமும, 

ஈடி - அரை. ௮னபை வெண்ணிதததிஐ கொப்பிடல பண்டைமூகறிஞா வழக்காசலின 

ரணி இருமணி முதலிய அனபின விளைவிறகு உருவசிசகபபட்ட த, (௬௩) பேனு 

வீ£ - விளி, (௬௬) சணா - நீகுகாத.



சிறுத்தோண்டநாயனார் புராணம். 

மடவரலை முககோக்க மாதரார் தாமிருஈ்,ச 
இடவகையிந் நனிபுகுதோ மென்றருள வதகேட்டு 
விடவகல்லார் போலிருக் தா பெனவெருவி விரைஈ்துமனைகச் 
சடனுடைய தஇருவெண்சாட் டம்மைசடைச் தலையெய்இ. 

௮ம்பலவ ரடியாரை யமுதுசெய்விப் பாரிற்றைச் 

செம்பெருமான் யாவரையுக கண்டிலர்தே டிப்போனார் 

வம்பெனநீ ரெழுந்தருளி வருக்திருவே டங்கண்டாற் 
ம்பெரிய பேழென்றே மிசமஇழ்வ ரினித்தாழார். 

இப்பொழுசே வர் சணைய!செழுக்தருளி பிருமென்ன 

ஒப்பின்மனை யறம்புசப்பீ ௬,ச்2ரா பதி.புள்ளோஞ் 

செப்பருஞ்சர்ச் சிறு சதொண்டர் தமைக்சாணச் சேர்க்தனம்யாம் 

எப்பரிசு மவசொழிய விங்கிரோ மென்றருளி. 

கணணுசவிற சகாட்டாசா£ சணபதீச் சரசின்௧ண் 

வண்ணமல சாத்தியின்£ ழிருக்செரோ மற்றவர்தா 

ரண்ணினா னா மிருத பரிசுரைப்பீ ரென்றருளி 

யண்ணலார் திருவாத்தி யணைர்தருளி யமர்கதிருந்தார். 

Ca m, 

நீரார் சடையா னடியாரை நேடி யெங்கும் காணாது 

சீரார் தவச் துச் று தொண்டர் மீண்டுஞ் செல்வ மனையெய்இ 

யாசா வின்ப மனைவியார்க் கயம்பி யழிவெய் இ_வவரும் 

பாரா தரிக்கும் திருவேடச் சொருவா வரத படி.பசர்க்தார். 

அடியே னுய்ர்சே னெங்குற்றா ௬ுரையா யென்ன வவர்மொழிவார் 
வடிசேர் சூல சபாலத்தா£ வடசே சச்சோ மென்ருர்வண் 

டுடிசேர் கரச்துப் பயிரவர்யாஞ் சொல்ல விக மிராதேபோய்ச் 

சகடிசேர் திருவாத் இயினிழற்€ திருந்தா கணப தீச்சரத்து. 

என்று மனைவி யாரியம்ப மபெழுசச விருப்பால் விரைர்தெய்திச் 

சென்ன சஉனமி திருப்பாசம பணிச்து நின்னா சிறுத்தொண்டர் 

கின்ற சொன்டா தமை2சாக்கி 272ரா பெரிய ற சாண்டர் 

ஊக 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

என்று திருவாய் மலாஈசருள விறைவர் சம்ை2ச் சொழுதுரைப்பார். (௪௪% 

பூதி யணிசா தனத்தவர்முன் போற்றப் பாச னாபிடினு 

நாத னடியார் கருணைபின லநளிஈ செய்வா கானென்று 

CarG@ Vor it +e ௦யிந்து செயவிப் ப,சற்குக குலப்பதி௰ித் ( 2 
. . . உ ச 

காத லாமில மீதடியுமு.ம காசணன் றவததா னுமைக்சண் டன். (௪௫) 
(௧௮) மடவரல - இளமபெண், (௬௯) வமபு - புதுமை, (40) ௨த.தராபதி - 

வட சேயம,



௬௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

௮டியேன் மனையி லெழுச்தருளி யமு. செய்ய வேண்டுமென 

கநெடியோ னறியா வடியார்தா நிகழுச் தவத த ருமைச்காணும் 

படியால வர்தோ மு.ததரா பதியோ மெம்மைப் பரிர் தூட்ட 

முடியா தமக்குச் செய்சையரி சொண்ணா தென்று மொழிந்தரு௪. (௪௪) 

எண்ணா தடியேன் மொழியேனீ ரமுது செய்யு மியல்பதனைச் 
கண்ணார் வேட நிறைதவத்தீ ரருளிச் செய்யுங் கடி.தமைசகத 

தணணா ரிதழி முடியாத மடியார் சலைப்பட் டாற்றேட 

ஒண்ணா தனவு மூளவாகு மருமை யில்லை யெனவுரைத்தார். (௪௪) 

௮ரிய திலலை யெனக்கேட்ட பொழுஇி னழகு பொழி௫ன்ற 

பெரிய பயிர வச்கோலப் பெருமா னருளிச் செய்வராயாம் 

பரியு தொண்டா மூவிரு கழிததாற் பசுவீழ்ச் இடவுண்ப 

துரிய சாளு மதற்ன்றா லூட்ட வரிதா முமக்கென்ளூர். (௪௮) 

சால நன்று முர்நிரையு முடையேன் ராழ்விக செனக்கில்லை 

யால முண்டா ரன்பருமக் கமுதாம் பசு,தா னின்னசென 

ஏல் வருளிச் செயப்பெற்றால் யான்போ யமுது சடி.தமைத்துக் 

காலர் தப்பா மேவருவே னென்று மொழிக்து கைதெழுதார். (௪௯) 

பண்பு மிக்க சிறு தசொண்டர் பரிவு கண்டு பயிரவரு 
சண்பு மிச்்£ர் மாமுண்ணப் படுககும் பசுவு கரப்பசுவாம் 
உண்ப சஞ்சு பி.ராயததி லுறுப்பின் மறுவின் றேலின்னம் 
புண்செய் கோவில் வேலெறிர்சாற் போலும் புசலவ தொன்றென்றரூர் (௫௦) 

யாது மரிய இல்லையினி மீண்ட வருளி* செய்யுமென 

காதன் ரூனு மொருகுடி.கிழ் நல்ல சிறுவ னொருமகனைச் 

தாதை யரியத் தாய்பிடிக்கும் பொழுதிற் றமமின் மனமுவந்தே 

யேத மின்றி யமைத்தகறி யாமிட் டுண்ப செனமொழிக்தா. (௫௪) 

௮அவு முனைவர் மொழிர்தருளஎச் கேட்ட தொண்ட சடியேனுக 
வு மரிசன் றெம்பெருமா னமு௮ செய்யப் பெறிலென்று 
ச.துமென் விரைவி லவரிசையப் பெற்றுச சளிப்பாழ் சாசலொடு 
மதுமென் கமல மலர்ப்பாதம் பணிசது மனையில வ தணைநதார். (டு௨) 

அன்பின் மிக்க பெருஙகற்பி னண௩கு திருவெண் காட்டம்மை 
மூன்பு வந்து சறுததகொணடர் வரவு நோக்கி முன்னின்றே 
யின்பம் பெருச மலர்ந்தமுகங சணடு பாத மிசையிறைஞ்ப் 
பின்பு கணவர் முசசோச்டப் பெருகச் தவத்தோர் செயல்வினல. (௫௩) 

(௪௮) இருவ - இருமாசகாலம ; மூகிருது - ஆறுமாதம, Qo - gone, (௪௯௬) 
மூகரிரை - பசு, எருமை, ஆடு, (௫௦), மறுவு - பழு. (௫௧) ஈண்ட : இபபொழுதே$ 
விரைவாக, (இ௨) சஅமென விரைவ - ஒருபொருட பனமொழி,



சிறுத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௬௭௯ 

வள்ள லாரு மனையாரசை மோ வந்த மாத்வர்தாம் 
உள்ள மூழ வழுதுசெய்ய விசைசக்தார் குடிச்சோர் றுவனுமாய்ச் 

கொள்ளும் பிசாய மைந்்துளனா முறுப்பிற் குறைபா டின்றித்தாய் 

பிள்ளை பிடிக்க வுவர் பிசா வரிந்து சமைக்கப் பெறினென்றார். (௫௪) 

அரிய சற்பின் மனைவியா சவரை கோக்க? யுரைசெய்வார் 

பெரிய பயிர வச்தசொண்ட ரமுது செய்யப் பெறுமதற்இய் 

குரிய வகையா லமுதமைப்போ மொருவ னா யொருகுடிச்கு 
வருமச் சிறுவன் றனைப்பெறுமா றெவ்வா றென்று வணங்குதலும். (௫௫) 

மனைவி யார்தம் முகசோக்டி மற்றித் திறத்து மைர்சர்சமை 

நினைவு நிரம்ப கிஇிகொடுத்சாற் றருவா ௬ளசே நேர்கின்று 

தனையன் நன்னைச் தந்ைதைதா யரிவா ரில்லைத் தாழாமே 

யெனையியங் குய்ய நீபயர்தான் றன்னை யழைப்போ மியாமென்றூர். (௫௪௯) 

என்று கணவர் கூறுதலு மதனுச் இசைஈசெம் பிரான்றொண்டர் 

இன்று சாழா தமு.துசெய்யப் பெற்றிக சவர்த மலர்ச்தமூக 

நன்று காண்ப மெனகயந்து ஈம்மைச் சாச்ச வருமணியைச் 

சென்று பள்ளி யினிற்கொண்டு வாரு மென்றார் திருவனையார். (௫௭) 

காசன் மனையார் சாங்கூறக் கணவ னாருங சாதலனை 

யே,ச மசலப் பெற்றே றெல்லா மெய்தி னார்போல 

ராதர் தமச்சங் கமுசாசக ஈறுமென் குதலை மொழிப்புதல்வன் 

ஓ. வணைர்ச பளாரிபினி லஓடன்கொண் டெய்,ச் சடி.தகன்றார். (ட) 

பள்ளி யினிர்சென றெய்துதலும் பாத சதஙசை மணியொலிப்பப் 

பிள்ளை யோடி வரதெ.தி3ே சழுவ வெடுத்துப் பியலின்மேத் 

சொள்ள வணைத தச் கொண்டுமீண டில்லம் புகுசச் குலமாதர் 

வள்ள லார்க முன்சென்று மைக் ஈன் றன்னை யெதிர்வாங்க. (௫௯) 

குஞ்சி திரச9 மூசாதுடைஈதுச கொட்டை யசைசாண் டுசணீக்க ப ரா 

மஞ்ச எழிஈச வசற்செரவகி மைபுங கண்ணின் மருஙகொதுச்டப் 

பஞ்ச யஞ்ச மெல்லடியா£ பரிகது Dao சனமாட்டி. 

யெஞ்ச லில்லாச் சோலஞ்செய் செடுசத்துச் கணவர் சைச்கொடுத்தார். (௬௦) 

௮௪௪ மெய்திச் கறியமுசா மென்னு மகனா லரும்புதல்வன் 

௨௪9 மோவார் மாபினக ணணைசத மு.தசர் சாமுண்ணார் 

பொச்ச மில்லாத் இருச்சொண்டர் புனிதர் தமக்குக் கறியமைக்க 

மெச்சு மனத்தா லடுக்களையின் மேவார் வேறு சொண்டணைவார். (௬௪) 

ஒன்று மனத்தா ரிருவர்களு முலக ரறியா செனமறைவிற் 

சென்று புச்குப் பிள்ளைசனைப் பெற்ற தாயார் செழுங்கலங்கள் 

(௫௯) பியலினமேல - தோளினமேல், (௬௦) மஞ்சள் - சலவைசசாச்2, (௬௪) 

பொச்சம - தவறு, அடுக்களை - மடைப்பள்ளி,



௬௮௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சன்று கழுவிச் கொடுசெல்ல சல்ல மகனை யெடுச்துலகசை 

வென்ற சாசை யார்தலையைப் பிடிக்ச விரைர்து மெய்ச்தாயர் (௬௨) 

இனிய மழலைச் இங்இணிச்சா லிரண்டு மடியின் புடையிடுக்கிச் 

கனிவாய் மைந்தன் கையிரண்டுங் கையாற் பிடிச்சச் காதலனு 

நனிரீ டுவகை யுறுன்றா ரென்று ம௫ழ்ர்.து ஈகைசெயயத் 
தீனிமா மகனைத் தாதையார் கருவி கொண்டு தலையரிவார். (௬௩) 

பொருவில் பெருமைப் புத்திரன்மெய்ச் தன்மை யளிச்சா னெனப்பொலி 

மருவு ம௫ழ்ச்௪ யெய்தலவர் மனைவி யாருங் கணவனார் (ep 

அருமை யுயிசை யெனச்சளிச்சா னென்று மிசவு மசமலர 
இருவர் மனமும் பேருவசை யெய்தி யரிய வினைசெயவார். (௬௪) 

goss so னிறைச்சிதிரு வமுதுச் காகா தெனச்கழித்து 

மறைத்து நீக்கச் சந்தன*த்தார் கையிற் கொடுத்து மற்றையுறுப் 

பிறைச்சி யெல்லாங் சொத்தியறுச் செலும்பு மூளை இறகதிட்டுக் 
் கறிக்கு வேண்டும் பலசாய மசைத.துச் கூட்டிச் கடி. தமைப்பார். (௬௫) 

if ig 

மட்டு விரிபூங் குழன்மடவா ரடுப்பி வேற்றி மனமகழ்ச்தே 
யட்ட கறியின் பதமறிந்தங இழிச்சி வேறோ m@usog ge 

பட்ட நறையாற் ராளித தப் பலவு மற்.றுங கறிசமைச்துச் 

சட்ட விந்து போனசமுஞ் சமைத்துச் சணவர் தமக்குசைத்தார். (௬௬) 

உடைய நாத ரமுதுசெய வுசைச்த படியே யமைத்தவதற் 

சடையு மின்ப முன்னையிலு மா£வம் பெருடக் களிகூர 
விடையில் வருவார் சொண்டர்தாம் விரைந்து சென்று மென்மலரின் 

புடைவண் டறையு மாத்தியின்£ ழிருர்ச புனிதர் முன்சென்றார். (௬௭) 

அண்ண நிருமுன் பணைந்திறைஞ்ச யன்பர் மொழிவா சடியேன்பால் 

சண்ணி நீரிங் சமுதுசெய வேண்டு மென்று சான்பரிவு 

பண்ணி னேனாய்ப் ப௫த்தருளத் தாழ், செனினும் பணிசமைத்தேன் 

எண்ணம் வாய்ப்ப வெழுந்தருள வேண்டு மென்ற செடுச்துரைததார். () 

இறையுர் தாழா செழுக்தருளியமு.து செயயு மென்றிறைஞ்சக் | 

sanyy srs தினின்மறைத.தக கண்ணு நுதலிற் சாட்டாதார் 

நிறையும் பெருமைச் சிறுத்தொண்டீர் போது மெனன நிதியிரண்டு 

குறைவ னொருவன் பெற்றுவந்தாற் போலச் கொணடு மனைபுகுகதார். () 

வந்து புருச்து திருமனையின் மனைவி யார்சா மாதவரை 

wis வெதிர்சென் றடிவணக௰ முழுது மழகு செய்தமனைச் 

சநத மலர்மா லைகள்முததின் ரூம நாற்றித தவிசடுத்த 

கந்த மலரா சனஙகாட்டி.ச் கமழ்கீக கரச மெடுத்தேர்த (cro) 

(௬௬) நறையால - வாசனையோடு, சட்டவிலரகது - wRsdensaru. (ade) 
இறை.பும - சிறிதும,



சிறுத்தோண்டநாயனார் புராணம். ௬௮௧ 

தூய நீசாற் றுச்சொண்டர் சோதி யார்சங் சழல்விசச்9 
யாய புனிதப் புனறங்க டலைமே லாசம் செளித்தின்ப 

மேய வில்ல மெம்மருங்கும் வீடு விரைமென் மலர்சார்தம் 
ஏயுர் தூப திபங்கண் முதற்பூ சனைசெய் இறைஞ்சுவார். (௭௧) 

பனிவெண் டிங்கட் சடைவிரிதத பயில்பூங் குஞ்டிப் பயிரவராம் 

புனிதர் சம்மைப் போனகமுங் கறியும் படைக்கும் படிபொழ்பின் 

வனிதை யாருங் சணவருமுன் வணங்கச் கேட்ப மற்றவர்தாம் 

இனிய வண்ண முடன்கறிச ளெல்லா மொக்சப் படைச்கவென, (௭௨) 

பரிச விளங்கப் பரிகலமுர் திருத்இப் பாவா டையிலேற்றிச் 

தெரியும் வண்ணஞ் செஞ்சாலிச் செழும்போ னகமுங் கறியமுதும் 

வரிசை யினின்முன் படைத்தெடுத்து மன்னும் பரிச லச்சான்மேல் 

விரிவெண் டுலின் மிசைவைச்ச விமலர் பார்.ததங கருள்செய்வார். எரி 

சொன்ன மூறையிற் படுத்தபசுத் தொடர்ச்ச வுறுப்பெல் லாஙகொண்டு 

மன்னு சுவையிற் கறியாக்கி மாண வமைச்£ ரேயென்ன 

அன்ன மனையார் சலையிறைச்?ி யமுதுச் சாகா செனக்கழிததேம் 

என்ன வதுவு௩ கூடமா மூண்ப சென்றா ரிடர்தர்ப்பார். (௪௪) 

கதை கலகஇச் சறுச்சொண்டர் மனையா சோடு Doss surg 

சந்தனதசா பெனுக்தாதி யார்சா மசத தலையிறைச்சி 

வச்ச தொண்ட ரமுதுசெயும் பொழுது கினைசச வருமென்றே 

மூஈத வமைத்தேன் கதியமுதென் றெடுததுக சொடுச்ச முகமலர்ந்தார். () 

வாக ம௫ூழ்ந்து படைத் சதற்பின் வணங்குஞ் சறுதசொண் டரைகோக்இ 

யீஙகு ஈமககுத் தனியண்ண வொண்ணா இச னடியாரிப் 

பரஙகு நின்றார் தசமைக்கொணர்வீ ரென்று பரமர் பணித்தருள 

ஏஙூசெ கெட்டே னமுதுசெய்ய விடையூ றிதுவோ வெனகினைவார். (௪௬) 

௮கத்தின் புறத்துப் போயருளா லெங்குங் சாணா ரழிட்சணைம் து 

முகத்தில வாட்ட மிகப்பெருசப் பணிஈ/ மு,கலவர்க் குரைசெய்லார் 

இகத்தும் பரத்து மினியாரைச் காணேன் யானும் திருநீறு 

சகதி லிவொர் சமைக்சண்டே யிடுவே னென்று சாழ்ச்திறைஞ்ச. (௪௭) 

உம்மைப் போல நீறிட்டா ௬ளசோ வுண்பீர் ரென்று 

செம்மைச் கற்பிற் நிருவெண்காட் டம்மை தம்மைக் சலந்திருத்தி 

வெம்மை யிறைச்சி சோறிதனின் மீட்டுப் படைய மெனப்படைச்தார் 

தம்மை யூட்ட வேண்டியவ ர௬ுண்ணப் புகலும் சடுக்தருளி. (௭௮) 

ஆறு தஇி௩ச௪ ளொழிசர்துண்போ முண்ணு மளவுர் தரியாது 

சோறு நாளு முண்பீரமுன் லுண்ப தென்னம் முடன்றுய்ப்ப 

(௭௧) பாவாடை - கில,சதில்கிரிககும வல்திரம, 
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௬௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மாறின் மகவு பெற்றீரேன் மைர்தன் றன்னை யழையுமென 

ஈது மூதலு மில்லாதார்ச் இப்போ ௮,சவா னவனென்றுர். 

'நாமிங் குண்ப தவன்வச்தா னாடி யழையு மெனகம்பர் 

தாமங் கருளிச் செயத்தறியார் தலைவ ரமூது செய்தருள 

யாமிய சென்செய் தாலாகு மென்பார் விரைவற் நெழுந்தருளாற் 

பூமென் குழலார் தம்மோடும் புறம்போ யழைக்சப் புகும்பொழு.து. 

வைய கிகமுஞ் சிறுத்தொண்டர் மை£தா வருவா யெனவழைத்தார் 

“தைய லாருர் தலைவர்பணி தலைநிற் பாசாய்,ச் தாமழைப்பார் 

'செய்ய மணியே £€ராளா வாராய் சிவனா ரடியார்யாம் 
உய்யும் ௮சையா லஓுடனுண்ண வழைக்கன் ரென் ரோலமிட. 

பரம ரருளாற் பள்ளியினின் ரோடி. எருவான் போல்வர் த 
Fre aril றனிப்புதல்வன் றன்னை யெடுத்.துச் தழுவித்சங் 

சரமுன் னணைத்துச் சணவளுர் கையிற் கொடுப்பச் களிகூர்க்தார் 

(௪௧) 

(௮0) 

(௮௪) 

[ல். 

புரமூன் றெறிததார் இிருத்சொண்ட ருண்ணப் பெற்றோ மெனும்பொலிவா 

வந்த மகனைச் கடி.திற்சொண் டமு.த செய்விப் பான்வந்தார் 

முந்த வேயப் பயிரவரா முதல்வ ரங்கண் மறைந்தருளச் 

தந்தை கலங்கச் காணாது இசைத்தார் வீழ்க்தார் தெருமரந்தார் 

வெர்ச விறைச்சிச் சறியமுதுங் கலத்திற் காணார் வெருவுற்றார். 

செய்ய மேனிச் கருஙகுஞ்ச் செழுங்கஞ் சுகத்துப் பயிரவாயாம் 

உய்ய வமுது செய்யாதே யொளித்ச தெங்சே யெனத்தேடி. 

மையல் கொண்டு புறத்தணைய மறைந்த வவர்தா மலைபயர்த 

தைய லோடுஞ் சரவணச்துத் தசய ரோடுக் தாமணைவார். 

தனிவெள் விடைமே னெடுவிசும்பிழ் நலைவர் ys கணநாதர் 

முனிவ ரமசர் விஞ்சையர்கண் முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப 

இனிய கறியுச் திருவமுது மமைத்தார் காண வெழுந்தருளிப் 

பனிவெண டிஙகண் முடி. துளங்கப் பரந்த கருணை கோச்சளித்தார். 

அன்பின் வென்ற சதொண்டரவர்ச் சமைந்த மனைவி யார்மைந்தர் 
முன்பு தோன்றும் பெருவாழ்வை முழு த௨ சண்டு பரவசமா 

யென்பு மனமும் சரைந்துருக விழுர்சா செழுக்தா சேத் இனார் 

பின்பு பரமர் தகுதியிஞற் பெரியோ ரவருச் சருள்புரிவார். 

கொன்றை வேணி யார்தாமும் பாகங் கொண்ட குலச்சொடியும் 
வென்றி நெடுவேன் மைச்தருர்தம் விரைபூம் சமலச் சேவடிச்£ழ் 

நின்ற தொண்டர் மனைவியார் நீடு மசனார் சாதியார் 

என்றும் பிரியா சேயிறைஞ்ச யிருச்ச வுடன்கொண் டேஇனார், 

(௮௩) 

(௮௪) 

(அட) 

(௮௪) 

(௮௭)



சிறுத்தோண்டகாயனார் புராணம். ௬௮% 

ஆறு முடிமே லணிர்தவருச் சகடியா ரென்று சறியமுசா 

யூறி லாச சனிப்புதல்வன் தன்னை யரிர்தங் கழு தூட்டப் 

பே பெற்றார் சேவடிக டலைமேற் கொண்டு பிறவுபிர்கள் 

வேறு சழறிற் நறிவார் தம் பெருமை தொழுது விளம்புவாம். (௮௮9. 

சிறுத்தோண்டநாயனார் புராண ழற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் ட,௭௫௨. 

  

சோழசாட்டிலே, திருச்செங்காட்டங் சுடிபிலே, மாமாச்திரர் குலக் 

திலே, ஆயுள்வேதங்களிலும், வடமொழிக்கலைகளிலும் மசாபாண்டித்தியம் 
வாய்க்தவரும், படை தசொழில்களிலும, யானையேற்றம், குதிசையேற்றம் 
சளிலும மிகச்சிறந்தவரும் ஆசய பரஞ்சோ இயராா என்பவர் ஒருவா இருந்தார். 

௮வர் வேதமு.தலிய கலைகளையாரசாய்ர்து, அவைகளில @ saflé sQ um cy ar 

வெபெருமானே எனத்துணிஈது, அவருக்கு இடையரப் பேரன்புசெலு,ம் 
தம் இயல்பும், சவனடியாகளுககு எப்பொழுதும் இரு சசொணடுசெய்யும் 
பெருமையும் உடையவர். 

அப்பசஞ்சோதியார் ௮ரசனிடத் திலே ௮ணுக்கராய், அ௮வனுக்சாகத் 
தாமே வேற்றரசர்களை எதிர் தத, யு,சசஞ்செய் து, ஜெயமடைகத, அவர்கள் 

சாடுகளைச் கைப்பற்றி, அவனால் ஈன்குமதிச்சப் பெற்றிருஈதார். ஒருமுறை 
வடதேசத்திலே வாதாவியென்னும் ஈகரசதையடைஈள, போர்புரிர்.த, 
அதைவென்று, பலவகைப்பட்ட இரச்தினஙகளையும், கிதிசகுவியல்களையும், 
யானைச்கூட்டங்களையும்,.கு.நரைசகூட்டஙசளையும் மகாராஜாவுச்குமுனனே 
சொண்டுவந்தார். அதுகண்ட அரசன் பரஞ்சோதியாருடைய யானையேம் 
ஐ,ச்தின் திறமையைப் புகழ்ச் தபே௫ினான். ௮௩௫௫5 மாதிரிகள் அரசனைப் 
பார்தது 4 அரசர்பெருமானே ! இவர் சர்.திரசேகரர்ச்கு.த் இருச்தொண்டு 

செய்யும் பெருமையை யுடையவசானபடியால இவருககு எதிராவார் ஒரு 
வரும் இஙகுஇலலை ”” என்று சொன்னார்கள் ௮வ்வுரைசள அ௮ரசன்செவியிற 
பொருகதியமாத்திரம் அவன் இடிகேட்ட சர்ப்பம்போல ஈடுநடு௩) “அ சா! 
இவரைச் இவெனடியார் என்றுணராது போர்முசச்தில் விட்டிருஈதேன் 
செயற்கரிய ௮ரும்பாவச்தைச் செயசேன் '” எனறுசொல்லி அடியவரைப் 
பணிஈது எம்பெருமானே! என்பிழை பொறுக்கவேணடும்' என்,று பிரா ச 
தித்தான். மெய்ப்பத்சராயெ பரஞ்சோதியார் தரசனுக்குமுன்னே விழு 
og பணிந்து * ௮ரசபேதே! எனகடமையை கான் செலுத்திககொணடு 
வநதேன் ;) அதனால் விளைந்த குற்றமென்னை ??' என்றுசொல்லி நினருர். 
அடியவர்பத்தியிற”றஈத ௮சசன் அவருக்கு நிதிச்குவையல்களையும், விரு 
த திகளையுஙகொடுத்து உமது மெய்ககிலைமையை யான் அறியாதபடி. 
நடத்திவர்தீர். இணி என்கருததுக்சசை/ த, பணிசெய்தலை விடுசது, வெ 
நாதனுக்கும், சிவசேயர்கட்டு,ம ௮ன்புரிமைத் திரு சதொண்டைச் செய்து 

கொண்டிரும்” என்றுவேணடி. விடைகொடுச்சான், பரஞ்சோதி CTS Hd 

௮7௪ பால விடைபெற்றுககொண்டு, த௩இருப்பதியையடைர் த, கணப 
இச்சாப் பெருமானை காடோறும் வழிபடுர் தொழிலராய், இருவெண்சாட்டு 
நங்கையெனுங கற்பரசியாரோடு இலலறவழிகின்று, இனச்தோறும் வனடி 
ய்சம்களைச் திருவமுது செய்விததுப்பின் சாம் உண்டு வாழ்ச் துவக்தார்...
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௮வர் அடியவர்சள் மூன்னிலையில் மிகச்சிறியராய்க் சாட்டி யொழுனெ 
மையால சிறு சதொணடர் என்னுந் இருநாமத்தை யுடையலரானார். சிவ 
பெருமான் திருவருளால் அவருடைய பச்ினியார்க்குச் சராளதேவா என் 
பலா புத்திராகப் பிறந்தார். செறுத்தொண்டர் அப்புச்திரசிசாமணியை 
அன்போடு வளர்த்து, ஒிந்தவயதிலே பள்ளியிலமர்த்தினா். ௮தகாலை 
௮.த.திருப்பதிக்கு எழுக்தருளிவர் ச ஆளுடையபிள்ளையாசை எதிர்கொண் 

டழை,ச்து உபசரிததார். அப்பெருர்தகையார் று ச்தொண்டசைச் தமது 

ப.திச,த்திலே சிறப்பிதது எழுக்சருளினார். இஙஙனம் காயனார்பெருமான் 
அடியவர்களுக்கு அமு தூட்டு் திருச்சொண்டைச் குறைவற ௩டாத.இிவரு 
நானில் எல்லாம்வல்ல இறைவனார் ௮வர் ௮ன்பைநுகரவேண்டி, வயிரவச 

திருவேடச்்சாக௫, இருக்சயிஃலையினின்றும் நீங்கு, இருச்செங்காட்டஙகுடி. 
யைச் சேர்ந்து, சறுதசொண்டகாயனாருடைய வீட்டுவாயிலை அடைஈது, 
*சொண்டர்களுச்குச் சோறளிச்குஞ் று ததொண்டர் இல்லீட்டி லுளசோ? 
என்று கேட்டருள, தாதியாராகிய சகதன௩ஙகையார் விரைவாக வந்துவண 
௩௫ :! மாசவரே! நாயனார் அடியவர்களைதசேட வெளியேபோய்விட்டார். 
தேவரீர் உள்ளே எழுஈதருளும் '” என்று சொன்னார். ௮துகேட்ட பெரு 
மான் “பெண்கள் உள்ளஇடததில் சாம் சனியேவாசோம்” என்.று திருகாய் 
மலாகதருளினார். ௮சைச கேட்டுச்சொண்டிருச திருவெண்காட்செஙகசை 
யார் *இவவனபர் போய்விடுவரா போலிருககிற.து” என்றுகருதி விரைவாக 

ஒழிவது, வைரவரசை வண।௩ூ * சுவாமி! அடியேன் மாயசர் அடியவர்களை 

அமு தசெய்விப்பவர்; இன்று ஒரு அடியவசையுங்காணா;ு வெளியே தேடப் 
போயினார்; உமது திருவேடச்தைச சரிசப்பாராயின் உண்மையானந்த மெய் 
துவர். இனிவாச்சாழார். தேவரீர் உள்ளே எழுந்தருளும் ?? என்று வேண் 
டி.ச்சொணடார். அதற்கு வயிரவமூர்த்தியார் * ஈமதுதேசம் உச்சரதேசம். 
சிற, சசொண்டனரச் சாணவக்தோம. அவர் இல்லாக்காலச்.தில் இஙகுதங் 
கோம். சணபதீச்சரததினகணுள்ள இருவாச்.திமசச்சடியி லிருக்கெறோம். 
௮வா வஈசம அறிவியுங்கள் ”” என்றுகூறிச் கணபதீச்சரத்தை யடைர் 
இிருவாத்தியின் £ழிருக்தார். 

அன்பேயருலாச விளங்குஞ் சிறுத்சொண்டநாயனார் அடியவர்களைச் 
சேடி எங்குங்காணாது, வீட்டிறகுச் திரும்பி, சாயயொருசகுச்சொல்லி வருச 
இனா அமமையார் கரயகரைப்பார்தத * இப்பொழுது இஙகே ஒருவைரவர் 
வந்சா£ '? என்றதும், நாயனார் “நான் உய்ஈ்ேேதேன் உய்ஈசேன ”? எனறு ம௫ழ் 
லெய்தி 4: அவர் எங்கேபோயினா”' என்ற சேட்டார். அதற்குச் தஇிருவெண 
சாட்டு ஈங்கையார் * அவர் வடசேசத்தவராம் ௮வசை இககசே இருக்கவேண் 
டினேன். அவர் இசையாது சென்று சகணபதிசசரகதுள்ள ஆசதியின் €ழ் 
இருக்கன்றார் '”? எனறு சொன்னார். உடனே உத்தமோதசமராகிய Ams 
சொண்டர் மனோவேசமாக ஓடிச்சென்று வைரவரைக்சண்டு வணஙூ நின் 
ரூர். வைரவர்பெருமான் சொண்டரைசோக்கி * பெரிய று தொண்டர் 
நீ2சா”” என்றுவினவ ) சாயனார் “அடியேன் தான்”? என்று சொல்லி இன்று 
௮மூத செய்விச்ச அடியவா ஒருவரையுர் தேடியுங்சகண்டிலேன். என் தலப் 
பயனால் உம்மைக்சண்டேன். சேவரீர்௮ுடியேன் மனைச்கெழுர்சருளி அமுது 
செய்யவேண்டும் '? என்று பிரார்ச்இிச்சார். ௮. தகேட்டு வைரவர் * சொண் 
டே! நந்தேசம் வடதேசம், உம்மைச் சகாணவந்தோம். எமக்கு அழு 
சளிச்ச உம்மால் இயலாது”? என்றார். அசற்குச் இஅஅச்சொண்டர் “மாத 
வரே! தேவரீர் இருவழு ஐசெய்யும் இயல்பைத் இருவாய்மலர்க்தருளும். 
உடனே சமைக்சச்செய்வேன். சவெனடியார் தலைப்பட்டால் ௮ரியலையும்



சிறுத்தோண்டநாயஞார் புராணம். HAD 

உளவோ ?' என்றார். ௮.துகேட்ட வைசவர் ** சாம் ஆறுமாதச்சிற். கொரு 
மூறை பசுவைச்கொன்று சமைத்்அண்பேம். அ௮ர்காளும் இக்காமிளயாம. 
௮ஙகனம் ஊட்ட உம்மால் முடியாது ?? என்றார் வெனடியாசைச் வமாக. 
வேசாணும் சறுத்சொண்டர் ': சாலகன்று ; கான் முர்கிரையும் உடையேன். 
தேவரீருக்குத் திருவமுதாகும் பசு இன்னசென்று அருளிச்செய்வீரேல், 
யான்போய்ப் பாசமபண்ணுவித்து விரைவில்திரும்புவேன்”” என். றுசொல்லி 
வணங்கனார். அதற்கு வைரவர் ** நாம் உண்ணும பச கரப்பசுவாகும் ; ௮ 
8௫ வயதுடையசாயும், உறுப்பில் பமு.தில்லா ததாயும், ஒருகுடி.க்கு ஒன்ரு 

யும் இருசசவேண்டும். ௮தைச்சாய்மனமகழ்ச்சியோடு பிடிச்ச சக்தையரிய 
வேணடும, இங்கனஞ் சமைச்சாலன்றி மாம் உண்சேணோம்'' என்றார். தொண் 
டர்பெருமான் வயிரவமை வணங்க ': தேவரீர் திருவமுது செய்வீரேல் இத 
வும் எனககு அ௮ரிசன்௮ு”' என்று மீண்டும் பணிஈரத, விடைபெற்று, வீட்டை 
யடைகதார். ௮வரதுவரவை எதிர்கோக்கியிருர்ச மனைவியார் காயகர் முக 
மலர்க வர் தழைச்சண்டு, ௮கமலர்ர்து ௮வசைச்சொழுத,வைவர்செய்சை 
யைககேட்ச, ௮அவர்சொற்றவைகளைச் சொன்னார். ௮.துகேட்ட வெண்காட்டு 
கஙகையார் ' வைரவமூாதஇகள் திருவமுது செய்யப்பெற ஒருகுடிச்கு ஒரு 
வனாக வுள்ள ஒரு சறுவனைப்பெறுவது எஙஙனம் '' என்று வணஙச, நாயனார் 
மனைவியாரைசோக்கி 4: இசை நிரம்பத்திரவியம் அளித சால் அடியவர் 
சொற்ற இலக்கணஙகள் tants சிறுவனைக் கொடுப்போர் உளர். ஆனால்: 

அச்சிறுவனை மோகின்று ம௫ழ்சசியோடு அரியத் துணிபும் மாதாபிதாக்கள் 
இல்லை. இணிச்சாலக் சாழ்ச்சாது ஈம் ௮ருமைப்புதல்வனையே யழைப்போம்” 
என்று சொன்னார். திருவெண்காட்டு நஙகையார் *: மம்மைக் சாச்சவர்த குல 
மணியைப்பள்ளி.பினின்றும்௮ழைத்துவாரும்'' என்ன; ஏறுச்் தொண்டர் ௮ள 
விலா ஆனக்சமடைக்து, பள்ஷிககு ஒடி.சசென்று, £ராளதேவரை எடுச்.ஐ.ச 
தோள்மேல் வைததுககொண்டு வீட்டிற்கு வச்சார் வெண்சாட்டுகங்சையார் 
எதிர்சென்று சராளரசை வாங தலைமயிசைச் இரு ௪இ.ச திருமஞ்சனமாட்டி. 
அலஙகரித் துக் கணவனார் கையிற்கொடுதசார். சறசதொணடர் புத்திரனே 

யன்போடுவாகஇ அடுககளையிற் செல்லாமல் ஒருவருக்குர்தெரியாகத மறை 
விடத.திற்செல்ல, ஈககையார் பாசுதிரஙகளை ஈனராகசச,ததஞ்செய்து உடன் 
போனார் பிறகு சொண்டர்பெருமான் புதல்வருடைய சிரசைப்பிடிக்க ;, 
௮ம்மையார் பிள்ளையின்காலை மடியிசலயிடுகக, இரண்டுகைகளையும் தம் 
இசணடு கைகளால் பிடிச்தார் சராளசேவர் தம்மைப்பாரத்.துத தாய், 
தமதையாகள மிகமூழ்வதாக எண்ணிச் சர்தோஷிஈது ஈசைசெய்தனர்.. 
அப்பொழுது சிறுத்தொண்டா புத.இிரன் தமக்குப் பெரும்பேறளித்சனன் 
என்றுகருதி ஆனக்சவாரிதிபிற்றோய்௩ஐ, அனபுமயமாய விளக, கருவி 
கொண்டு புதஇிரசிசாமணிபின் தலையையறுகதாா. உலகைமிவன்ற இரு, 
வெண்காட்டு ஈஙகையார் தலை.பின் இறைச் இருவமுதுக்குசகலாது என்று, 
அதைமறைத்து நீக்கும்பொருட்டுச சந்தனுலகையார்பால் கொடுத்து, 
மற்றைய அ௮வயவங்களின் இறைச்சியையறுத்து, பாகமாகச் சமைத்து, 

வேறு சறிசளும் பாசம்பண்ணி, ஆன்னமுஞ் சமைத்துத் தமது சாயகருக் 

குச தெரிவித்தார். 

ஈன்மை இமையின் தன்மை சிறிதும் விளங்கா, கரணங்களும், உலக 
மூம், பிறவும் சிவமாகவே கண்டுசளிசகுஞ் சிறுத்தொண்டர் விரைவிலே 
இருவாசதியை யடைந்து, வைரவரைத்தொழுது, * சுவாமீ ! தேவரீர் திரு 
வாய்மலர்க்தருளியபடியே திருவமுது பாகம் பணணுவித்சேன் ; அடியேன் 
மீது சருணைகாம்து எழுக்தருளித திருவமுது செய்தருள வெண்டும்? என்று



௬௮௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பிரார்.த.இ.ச.ஐ, அவரை .வீட்டுச்கு அழைச்.துவரத, முறைப்படி. யுபசரித் ௪, 
மனைவியாசோடு பணிஈது ''சுவாமீ! திருவமுதையும், கறிகளையும் படைக்கும் 
வகை எப்படி.” என்று கேட்டார். வைசவமூர்த்தி “அன்னமுடன் sie 
ளெல்லாம் ஒச்சப்படைக்கவேண்டும் ? என்று அருளிச்செய்தார். ௮௮ 
கேட்ட இிருவெண்காட்டு ஈங்கையார் பரிசலர்்இருத்திச் சோற்றையும், கறி 
களையும் கரமமாகப்படைக்க, வைரவர் ௮தைச் திருகோச்சஞ்செய்து ராம் 
சொலலியபடியே பசுவின் ௮லயவங்௪ ளெல்லாவற்றையும் சமைத்திரா 7 
என்று வினவினார். ௮ம்மையா :'சுவாமீ ! தலைஇறைசச இருவமுதுச்சாகா 
செனக்கழிததோம்?? என்ன; வைரவர் 4: நாம் அசையும் உண்போம்? 
என்று சொன்னார். ௮தகேட்ட ரசாயனாரும் காயகயொரும் இகைத்து அயர்ச் 
தார்கள். அப்பொழுது சாதியாசாயெ சஈதனநஙகையார் :* வைரவர் திரு 
வழுது செய்யுஙசால் ௮த்தலையிறைச்சியை கினைக்சவரும் என்று அதையும் 
கழிசசாது பாசம் பண்ணிவைததிருக்கன்றேன் ? என்றுகூறி, ௮சைக் 
சொணர்ந்து கொடுத்தார். வெண்சாட்டுநங்சையார் ௮கமுகமலர்ர்து ௮சை 
௮ன்போடுவாகடப் படைச்தார். பிறகு வைரவர் அஞ்சலி ௮ஸ்தசாய்கிற்கும் 
சறுத்தொண்டரைப்பார்த்து : நாம் சனியே உண்ணமாட்டோம். Raver. 

யார்சகளை யழைத்துவாரும்”” என்றார். ௮து கேட்ட சாயனார்வருந்தி அந்தோ! 
அடியவர் இருவமுதுசெய்ய இடையூறு இதுவோ? என்று எண்ணி, 
வெளியேபோய்ச் சவெனடியார்களைத தேடிச்சகாணாு, வருத்தமடைந்த 

சோர்ர்த முகத தின ராய்த் இரும்பிவர் த, வைரவரை வணங்க :'சிவகேயர்களை 
எஙகுககாணேன், சறியேன விபூதி யணிபவாக்சகே அ௮ன்னங்கொடுப்பது 
வழச்சம்?? என்றுசொல்லி வணங௩ூனர் வைரவா நாயனாரைப்பார்சத்து 
* அன்பே! உம்மைப்போலத் திருநீறிட்டவர் உளரோ, நீர எம்மோடு 
௮மூ௫செய்யும் ?? என்று அருளிச்செய்த, ஈங்கையாரை கோக் உமத 
சாயகர்ச்கு வேறொரு பரிசலகஈதிருத்.தி, சோறுககறிகளும் ஈமக்குப் படைத,* 
இல் எடுத்துஇடும் ?” என்று ஆஞ்ஞாபித்தார். கற்பரசியாசாகிய திருவெண் 

காட்டு ஈஙகையார் அப்படியே செய்தார். உலகைவென்ற உத்தமச ௫றுச் 
தொண்டர் திருசதொண்டரை பூட்டவேண்டி யுண்ணப்புகலும் வைரவர் அவ 
ரைத்தடுத்து *'அறுமாசத்திற்கு ஒருமுறை ௮அன்னம உண்ணுமயாம் உண்ணு 
மளவும் பொறுககாது இனந்தோறும அன்னம் உணணும நீவி எமக்குமுன 
உண்ணப்புகுதல என்னை ? ஈம்மோடு ௮முதுசெயய உமககுப் புததிர 
னிருப்பின் அழையும் ?? என்றார். ௮.தற்கு காயனார்பெருமான் *: என்புதல் 
வன் இப்போது உசவான் '' என்று சொன்னா வைரவா *: அவன் வரதா 

லன்றி நாம் உணணேம். தேடி ௮ழைத.தவாரும் ” எனரா. அ௮.துகேட்டுச் 
சற சதொண்டரும், மனைவியாரும் வருச்சமுற்று வெளியேபோய் *மைகதா 
வாராய் ;) செயய மணியேவாராய ; உராளாலாராய; வைரவர் உனமனனோடு 
௮மு செய்ய அழைக்கன்றா வாராய், வாசாய்”' என்று ஓலமிட்டு அழைக் 
தாகள். அ௮.தகாலை அம்பலகதில ஆனக்த நடம்புரியும் அருட்பிரசாசச.து 
தஇிருவருளால சோளதேவர் பள்ளிபினினறும் ஒடி. வருபவரைப்போல் வச் 
சார். ௮னைத்துலகையும் ஈன்ற ௮ன்னையைப்போன்ற ௮னனையார் ௮ 
மைப்புசல்வனை ௮ணைததெடுதது காயசர்பால் ௮ளி,ததார். ௮ன்பாபெரு 
மான் :: அடியவா அமு௫செய்யப் பெற்றோம் '' என்று ஆனந்தசமடைந்து, 
விரைவாக அழைத்துகொண்டு வீட்டிற்குள்ளே வந்தார். ௮தற்குமுன்னே 
வயிரவர் மறைஈதருளினார். ஐ, சசொண்டர் அ௮டியவரைச் சாணாமல இகைத் 

தார்; வீழ்ர்தார்; மயஙனொர் ; “யாங்கள் உய்யக் இருவமுதுசெய்யாது 
வைரவர் எஙகே ஒளிததனரோ '? என்று மையல்கொண்டு வெனியேவர்தார். 

அப்பொழுது ௮ரி அயன் அமரர் ௮ருக,தவர் முதலியோர் அறிவிற்கும் ௮றிய



கழறிற்றறிவார்காயனார் புராணம். ௬௮௭ 

௮ரிய பிசமமாகய சிவபெருமான், பார்வதிதேவியாசோடும், பாலசப்பிர 
மணியப் பெருமானோடும் இடபாரூடசாய் ஆகாயத்திலே சோன் நியருளி 
னார். சிறுத்தொண்ட காயனாரும், சேவியாரும், புத்தரும், தா.தியாரும 
சவெருர்சதிகளைத் தரிசித்து, தங்களை மறக், சது தாஙகளே யறியா,தவர்ச 
ளாய் விழுர்து வணங்கத் து.திசெய்துகொண்டு வமாக கின்றார்கள். சக்கர 
னும், சங்கரியும், சேங்கேழ்ழநகனும் அவர்கள் சால்வரையும் சங்களையென் 
றும் பிரியாது இறைஞ்ச கித். தியானர்சவாழ்வை யனுபவிக்கும் பொருட்டு 
உடன்கொண்டு திருக்சயிலையங்கிறிச் கெழுக்தருளினார்கள். 
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கழ நிறறறிவார் நாயனார் புராணம். 
<< 

  

ord » Ags QuGEF aide wergys Osrereow w%ewerOu 

பாவீற் றிருந்த பல்புகழார் பயிலு மியல்பிற் பழம்பஇதான் 

சேவீற் றிருச்தார் திருவஞ்சைச் களமு கிலவிச் சேரர்குலக் 

சோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங குலக்கோ மூதா கொடுங்கோளூர். (௪) 

காலை யெழும்பல் சலையினொலி களிற்றுக் சன்று வடி.க்குமொலி 

சோலை யெழுமென் சுரும்பினொலி தரசச் செருக்காற் சுலவுமொலி 
பாலை விபஞ்ச பயிலுமொலி பாட லாடன் முழவினொலி 
வேலை யொலியை விழுங்கயெழ விளங்கி யோக்கும் வியப்பினதால், (௨) 

மிச்ச செல்வ மனைகடொறும் விளையு மின்பம் விளங்குவன 

பச்ச நெருங்கு சாலைதொறும் பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன ': 

தக்ச வணிகொண் மடங்க டொறுஞ் சைவ மேன்மை சாற்றுவன 

தொக்ச வளங்கொ ளிடங்கடொறு மடங்க நிதியர் துவன்றுவன. (௩) 

வேத நெறியின் முறைபிறழா மிக்க வொழுக்சச் தலைகின்ற 

சாதி நான்கு நிலைதழைகச்குர் தன்மைச் தாசச் தடமதல்சூழ் 

கூத வகுள சாளகிரை அதையுஞ் சோலை வளசகர்தான் 

கோதை யசசர் மகோதையெனச் குலவு பெயரு முடைத்துலில். (௪) | 

மூருகு விரியு மலர்ச்சோலை மூதூ சசன்கண் முறைமசபின் 

௮௬9 யழியுங் சலிரீகச யறங்கொள் சைவச் இறக் தழைப்ப 

இருகு சனவெங் சளியானைச் சேசர் குலமு முலகுஞ்செய் 

பெருகு தவத் சா லரனருளாற் பிறந்தார் பெருமாச் கோசையார். (6) 

இருமா ஈகரச் திருவலதா ரஞ்செய் விழவின் சிறப்பினால் 
வருமா சளஸிகூர் செய்யாட லெடுப்பார் வான மலாமாரி 
  

(௪) மா- இலககுமி, சே - இட்பம, (௨) துரகம - குதிரை, பாலைவிபஞ்சு - 

பாலையாழ். (௪) சூதம - மாமரம, வகுளம - மசிழுமாம, சரஎம - கறுளிமரம,



HAD திருத்தோண்டர் புராணம். 

சருமா விசும்பின் மிககெருங்கச் தழங்கு மொலிமங் சலா்,சழைப்பப் 

பெருமா நிலத்தி லெவ்வுயிரும் பெருகு மூழ்ச்சி பிறங்கெவால், (௬) 

மண்மேற் சைவ நெறிவாழ வளர்ந்து முன்னை வழியன்பாற் 
சண்மேல் விளங்கு நெற்றியினார் கழலே பேணும் சருத்தினரா 
யுண்மே வியவன் பினா? யுரிமை யாசர் தொழில்புரியார் 

தெண்ணீர் முடியார் திருவஞ்சைச் களத்திரம் நிருத்தொண் டேபுரிவார்.(௭) 

உல னியல்பு மரடியல்பு மு.றுதி யல்ல வெனவுணர்வார் 

புலரி யெழுச்த புனன்மூழ்இப் புனித வெண்ணீற் றினுமூழ்க 

நிலவு இருக் தனவனத்து நீடும் பணிகள் பலசெய்்.து 

மலரு முகையுங் சொணர்ர்துதிரு மாலை சாத்த ம௫ழ்ர்சமைத்து, (௮) 

இிருமஞ் சனமுங் கொணர்ச்துஇரு வலகு மிட்டுத் திருமெழுக்கு 

வருமன் புடனின் புறச்சாத்தி மற்று முள்ள திருப்பணிகள் 

பெருமை பிறஙகச் செய் சமைத்துப் பேணும் விருப்பிற் நிருப்பாட்டும் 

ஒருமை நெறியி னுணர்வுவச வோதிப் பணிஈதே யொழுகுமாள். (௯) 

நீரின் மலிந்த சடலகழி, நெடுமால் வரைபின் கொடமஇல்குழ் 

சீரின் மலிக்த திருஈசர மசனிற் செங்கோம் பொறையனெனுங் 

் சாரின் மலிந்த கொபைகிழன்மேற் சவிச்கு கொற்றக் குடைகிழற்£ழ்ச் 

் தரறின் மலிந்த புயத்தரசன் றரணி SHS SUGE CMG SHE, (௪௦) 
படி க ச) A try da Ys ay gat 

வந்த மரபி ன ரசளிப்பான் | வனஞ்சார் தவ,ச்தின் மருவியபின் 

சர்சை மதிநா நேரமைச்சர் சிலமா எாய்ந்து செளிர்தமெறி . 

முச்தை மரபின் முசல்வர்திருத் சொண்டு முயல்வார் மு.தற்றாக 

இச்து முடியார் இருவஞ்சைச் சளத்தி லவர்பா லெய்தினார், (௬௪) 

எய்.தி யவர். 7 மெதிரிறைஞ்ச யிருர்தண் சாரன் மலைகாட்டுச் 

(செய்தி முறைமை யாலுரிமைச் செங்கோ லரசு புரிவதற்கு 
en Bit நெறியின் முடிசூடி யருளு மசபால் வந்தசெனப் ' 

பொய்திர் வாய்மை மந்திரிகள் போற்றிப் புகன்ற பொழுதின்சண் (௪௨) 

இன்பம் பெருகுர் திரு ச்சொண்டுச் டையூ றாக விவர்மொழிந்தார் 

அன்பு நிலைமை வழுவாமை யசசு புசச்கு மருளுண்டேல் 

என்பு மரவும் புனர் சாரை யிடைபெற் நறிவேனெனப்புக்கு , ., 

முன்பு சொழு௮ விண்ணப்பஞ் செய்சார் முதல்ல ரருளினால். (௪௩) 

மேவு முரிமை யரசளித்தே விரும்பு சா,சல் வழிபாடும் 

யாவும் யாருங் சழறினவு மறியு peta Sf dover gs 

தாவில் a gue தீண்டாத சொடையும் படைவா சனமுசலாங் 

காவன் மனனர்ச் குரியனவு மெல்லாக கைவம் து£ப்பெற்றார். (௪௪)



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௬௮௯ 

ஆன வருள்சொண் டஞ்சலிசெய் இறைஞ்9ப் புறம்போர் தரசளித்தால் 
ஊன மாகுர் இரு சசொண்டுச் செனிலு முடையா னருளாலே 

மேன்மை மகுடர் தாஙகுசுற்கு வேணடு மமைச்சர்க் குடன்படலு 

மான வமைச்சர் சாளபணிர்தல் வினைமேற் கொண்டு ம௫ழ்ர்தெழுந்தார். () 

உரிமை சாளி லோசைசல னெய்த மிக்ச வுபகரணம் 

பெருமை சிறக்க வேண்டுவன வெல்லாம் பிறகக மஙகலஞ்செய் 

இருமை யுலகுச் கொருமைமுடி. கவித்தா செல்லா வுயிரும௫ம் | 

தரும நிலைமை யறிர்துபுவி சாஙகுங கழறிற் நறிவார்தாம். (௧௬) 

தம்பி ரானார் கோயிலவலங் சொண்டு இருமுன் ரூழ்ஈசெழுக்து 

கும்ப யானை மேல்கொண்டு கொற்றச் குடையுஞ் சாமசையு 

கம்பு மூரிமை யவர் தாஙச ஈலஙகொ ணகாசூழ் வலஙகொள்வார் 

மொய்மபி லுவரின பொதிசுமகசோர் வணணான் முன்னே வரக்கண்டார் () 

மழையிற் கரைஈதங் குவரூறி மேனி வெளுச,த வடி.வினால் 

உழையிற பொலிஈச இருசசரசதா ரடியா லேட மென்றுணர்ந்தே 

யிழையிற் றக வோடை.நல் யானைக கழுததி னின் றிழிக்து 

விழைவிற் பெருகுங காதலினால விரை செனறு கைதொழுதார். (௪௮) 

சேரர் பெருமான் ரொழக்கணடு சிச்தை கலங்கி முன்வணஙகி 

யாசென் நடியே னைககொண்ட தடியே னடிவண ணானென்னச் 

சோர் பிராண மடிசேோச னடியே னென்று திருநீற்றின் 

வரர லேட நினைப்பிசதீர் வருககா சேகு மெனமொழிகதார். (௪௯) 

மன்னா பெருமான் நிருச்சொண்டு சண்டு டீதிரீ டமைச்சசெலாஞ் 

சென்னி மிசையஞ சலிசெய்து போற்றச் சனமால களி3ேறி 

மின்னு மணிப்பூண சொடி.மாட வீதி மூ.தூர வலஙகொணடு 

பொன்னின மணிமா ளிசைவரயில் புச்சா புனைமங சலம்பொலிய, (௨௦) 

யானை மிசைகின நிழிஈசருளி யிலஙகு மணிமண் டபததின்சண் 

மேனமை யரியா சனததேறி விளஙகுக கொர்றக் குடைநிழற்றப் 
பானல் விழியா சாமரைமுன பணிமா றப்பன் மலா தூவி 
மான வரசா போற்றிடவீற் றிரு௩தா மனனா பெருமானார், (௨௧) 

உலகு புரக்குங கொடைவனவ ருரிமைச செழிய ௬டன்கூட 

நிலவு பெருமுக சோககளாய் நீதி மனுநூ Gor Par gS 

யலூ லரசர் திமைசொணர வகச்தம புறசதும பகையறுதது 

மலரு இருரீற் ரொளிவளச மறைகள் வளர மணணளிப்பார். (௨௨) 

நீடு முரிமைப் பேரரசா னிகமும பயனு கிறைதவமுக் 

தேடும் பொருளும பெருக அணைய இலலைத தஇிருச்சிற றம்பலத் தள் 

ஆடுக கழலே யெனத்தெளிஈத வறிவா லெடுதத இருப்பாதங 

கூடு மனபி லர்சசனைமேற் கொண்டா சேரா குலப்பெருமாள, 

87 
(௨௩)



௬௯௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வாசத் திருமஞ் சனம்பள்ளித் தாமஞ் சாந்த மணித்தூபர் 

சேற் பெருகுஞ் செழுச்தீப முதலா யினவுச் திருவமுதம் 
ஈசர்ச் கேற்ற பரிசினா லருச்சிச் தருள வெந்நாளும் 

பூசைச் கமர்ஈச பெருங்கூத்தர் பொற்பார் சிலம்பி னொலியளிச்தார். (௨௪) 

ஈம்பர் தாளின் வழிபாட்டா னாளு மின்டுற் றமர்கன்றார் 

இம்ப ௬ல௫ லிரவலர்ச்கும் வறியோ செவர்க்கு மீசையினாற் 

செம்பொன் மழையா மெனப்பொழிக்து திருர்து வென்றி மடன்பொருக்தி 
யம்பர் போற்றச சம்பெருமாற் குரிய வேள்வி பலசெய்தார். (௨௫) 

இன்ன எண்ண மிவரொழுச வெழில்கசொள் பாண்டி. ஈன்னாட்டு 
மன்னு மதுரைச் இருலால வாயி லிறைவர் வருமன்பாற் 

பன்னு மிசைப்பா டலிற்பரவும் பாணனார்பத் இரனார்க்கு 

ஈன்மை நீடு பெருஞ்செல்ல ஈல்ச வேண்டி. யபருள்புரிவார். (௨௪) 

இரவு சனவி லெழுசர்சருளி யென்பா லன்பா லெப்பொழுதும் 

பரவு சேரன் றனக்குனக்குப் பைம்பொன் சாணம் பட்டாடை 

விரவு, கதிர்செய் நவமணிப்பூண் வேண்டிற் றெல்லாங் குறைவின் நித 

தீரம் மோலை தருன்மோம் தாழா தேூ வருகென்று. (௨௪) 

௨௫, 

அ.திர்சழ லுஇயர் வேந்தற் சருள்செய்ச பெருமை யாலே 

எதிரில்செல் வசதுச் கேற்ற விருகிதி கொடுகச வென்று 

மதிமலி புரிசை யென்னும் வாசகம் வரைஈத வாய்மைக் 

கதிரொளி விரிந்த சோட்டுச இருமுூ௧௩ கொடுசதார் காண, (௨௮) 

சோக்கநாதசுவாமீ - திநழகப்பாசுசம். 
இருச்சிற்றமபலம, 

மதிமலிபுரிசைமாடக்கூடற், பதிமிசைசிலவுபானிறவரிசஏற 
கனனம்பயில்பொழிலாலலவாயின், மன்னியவென்யாமொழிசதருமாற்றம் [கழ் 
பருவக்கொண்மூப்படியெனப்பாவலர்க், குரிமையினுரிமையினு தவியொளிதி 
குருமாமதிபுரைகுலவியகுடைக£ழ்ச, செருமாவுசைககுஞ்சோலனகாண்ச 
பணயால்யாழ்பயிலபாணபச்திரன், தன போலென்பாலனபன் றனபாற் 
சாண்பதுகருதிப்போர்தனன் மாணபொருளகொடுததுவரவிடுப்ப தவே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

சங்கப் புலவர் இருமுகர்தந் மலைமேற் கொண்டு பசத்இரனார் 

அகப் பொழுதே புறப்பட்டு மலைசா டணைய வந்தெய்திச் 

அங்கப் புரிசைச் சொடுகசோஞூா தன்னிற் புகுக்து தன்னுகொடி. 

மஙகுற் ரொடக்கு மாளிகைமுன் வந்த மன்னர்ச் கறிவித்தார். (௨௯) 

டேஸ். காணம - காசு, (௨௮) ௨தியாவேகதறகு - சேரமான் பெருமாளுயனா 

ருக்கு. புரிசை மதில, 

 



கழறிற்றறிவார்காயனார் புராணம். ௬௯௧. 

கேட்ட பொழுதே கை தலைமேற் கொண்டு சர்ச்ச பேசன்பா 

ஞட்டம் பொழிநீர் வழிர்திழிய வெழுக்து ஈடுக்க மிகவெய்தி 
யோட்டச் சம்பொன் மாளிகையின் புறத்தி லுருகுஞ் இச்சையுடன் 

பாட்டின் றலைமைப் பாணனார் பாசம் பலகாற் பணி௫ன்ரூர். (௩௦) 

அடியேன் பொருளாச் திருமுசங்கொண் டணைஈத சென்ன வவர்தாமுங் 

கொடிசேர் விடையா திருமுகஙகைக் கொடுதது வணஙசச் சொற்றவனார் 

மூடிமேற் சொண்டு கூசதாடி மொழிடி௰ குழறிப் பொழிகண்ணீர் 

பொடியார் மார்பிற் பரக்துவிழப் புவிமேற் பலகால் வீழ்ச்தெழுச்தார்.(௩௧) , 

பரிவிற் போற்றிச் திருமுகச்சைப் பலசாற் ரொழமுது, படியெடுக்ச 

உரிய வகையா லெடுத்தோதி யும்பா பெருமா னருள்போற்றி, 

விரிபொந் சடர்மா ஸிகைபுசகு மேவு முரிமைச சுற்றமெல்லாம் 

பெரிது விரைவிற் கொடுபோஈது பேணு மமைச்சர்க கருள்செய்வார். ( ர் 

நங்கள் குலமா ஸிகையிசனு ணலத்தின் மிச்ச நிஇச்குவையாய்ப் 

பொக நிறைந்த பலவேறு வகையிற் பொலிர்ச பணடாரம் 

௮ங்ச ணொன்று மொழியாமை யடையச் கொண்டு புறப்பட்டுத் 

தீங்கும் பொதிசெய் சாளின்மேற் சமைய வேற்றிச் கொணருமென.(௩௩) 

சேரர் பெருமா னருள்செய்யத் இருது மதிநூன் மர்திறிகள் 

சாரு மணிமா ளிசையுளளாற றனகச ளெலலா நிறைகதபெருஞ் 

€ீர்சொணிதிய மெண்ணிறக்த லெவலாம் பொதிசெய் சாளினமேற் 

பாரி னெருஙக மிசையேற்றிச கொணமிவாது பணிரஈதார்கள (௩௪) 

பரர்ச நிதியின் பாப்பெல்லாம் பாண னார்பத் இரனார்ச்கு 

ars சனங்கள் வெவ்வேறு கிரைச் தக் காட்டி. மற்றிவையும் 

உரந்தங் கெவெங் கரிபரிசண் ரூதலா வுபிருள் எனதனமும 

பரச வரசுங சகொள்ளுமென மொழிந்தார் பொறையர் புரவலனார், (௩௫) 

பாணனஞார்பத் இரனாரும் பைம்பொன் மெளலிச சேரலனார் 
சாணக் கொடுத்த விவையெல்லாக சண்டு ம$ூழ்வுற் றஇசயித்துப் 

பேண வலெனக்கு வேண்டுவன வடியேன் கொள்ளப் பிஞ்ஞகனா 

ஆணை யரசு மரசுறுப்புங் சைச்சொண் டருளு மென விறைஞ்ச. (1% op 

இறைவ சாணை மறுப்பசனுச் சஞ்ச யிசைர்சா ரிசல்வேர்தர் 

நிறையு நிதியின் பரப்பெலலா நிலச்சை கெளிய வுடன்சகொண்டே 

யுறைமும் மதத் துக் களிறுபரி யுள்ளிட் உனவேண டுவகொண்டோர் 

பிறைவெண் சோட்டுச் களிறுமேல் சொண்டு போர்தார் பெரும்பாணர், (9. 

பண்பு பெருகும் பெருமாளும் பாண ஞார்பத் இரனார்பின் 

கண்கள் பொழிச்த காதனீ£ வழியக் கையாற் செழுதணைய 

ஈண்பு ஏறக்கு மவர்தம்மை நகரின் புறத்து விடைசொண்டு- 

திண்பொற் புரிசைச் இிருமதரை புக்கார் இருர்து மிசைப்பாணர், (௩௮)



௬௯௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

லான வரம்பர் குலம்பெருக்கு மன்ன னாரு மறித்ேச௫க் 

கூன விளவெண் பிறைச்சண்ணி முடியா ரடிமை கொண்டருளும் 

பான்மை யருஸின் பெருமையினை கினைக்து பலகாற் பணிர்தேததி 

மேன்மை விளககு மாளிகைமண் டபதது எரசு வீற்றிருந்தார். (௩௧) 

அளவில் பெருமை யகலயோ ஸிகளூக கழறிற் றறிர்தவற்றின் 
உளமன் ஸணியமெய் யுறுதயர மொன்று மொழியா வகையகற்றிக் 

களவு சொலைசண் முதலான சஉந்து கழறிற் றறிவார்தாம் 
வளவர் பெருமா னுடன்செழியர் மகழுக கலப்பில் வைகுகாள். (௪௦) 

வானக் சங்கை நதிபொஇிர்த மல்கு சடையார் வழிபாட்டுத 

Sp சிறப்பி னர்ச்சனையார் சொண்டு புரிவார் தமசகொருகாட் 

டேனக் கலர்ச்த கொன்றையினா ராடற் சலமபி ஜனொலிமுன்போன் 

மானப் பூசை முடி.வின்கட் கேளா தொழிய மதிமயங்கி (௪௧) 

பூசை கடிது முடி.ச்சடியே னென்னோ பிழைத்த சதெனப்பொருமி 

ஆசை யுடம்பான் மற்றினி2வ றடையு மினப மியாதென்று 

தேசின் விளக்கு முடைவாளை யுருவிச திருமா பினினாட்ட 

ஈசா விரைஈது திருசசலமபி னோசை மிசவு மிசைப்பிததார். (௪௨) 

ஆடற் சிலம்பி னொலிகேளா வுடைவா எகற்றி யகசைமலர் 

கூடத் தலைமேற் குவிததருளிச் கொண்டு விழு௮ தொழுசெழுர்து 

நீடப் பரவி மொழிசன்றா கெடுமால பிரம னருமறைமுன் 

ஹேடம் கரியாய் இிருவருண்முன் செய்யா சொழிர்்ச சென்னென்றூர். () 

எனற பொழுதி லிறைவாசா மெதிர்கின் ஐருளா செழுமொலியான் 

மன்றி னிடைகக கூத்தாடல் வரது வணு௩ட வன்றொண்டன் 

ஒனறு மூணர்லா னமைப்போற்றி யுரைமசா பதிகம பாடுதலா 

ctor கேட்டு வாசதாழ்ந்தோ மெனரா ரவரை நினைபபிபபரா (௪௪) 

என்னே யடியார்க் வெொருளுக கருணை யிரு£ச வாறென்று 

பொன்னேர் சடையா திரு௩டஞ்செய புலியாப பொனனம பலமிறைஞ்சித 

தன்னே நில்லா வன்றொணடா சமைய சரணப னேனவிருமபி 

நன்னீர் காட்டுச் செலகயர்தார மாமச சேசா கோமானூா (௪௫) 

பொன்னார் மெஎலிச் சேரலனா போற்று மமைசசாக கஃதியம்பி 

நன்னாட் கொண்டு பெரும்பயண மெழுக வென்று, கலஞ்சாத்ற 

மின்னா ரயில்வேற் குலமறவர் வெனறி கிலவுஞ் சிலைவீரா 

அக்காட் டுள்ளா ரடையகிரச் தணைர்தா£ வஞ்சி யகரகர்லாய், (௪௬) 

இட்ட சன்னா ளோசையிணி லிறைவர் திருவஞ் சைககளத்து 

மட்டு விரிபூய கொன்றையிஞர் தம்மை வலஙசொண் டிறைஞூப்போய்ப் 

பட்ட நதல்லெங்,களியானைப் பிடர்மேற் கொண்டு பனிமதியச் 

தொட்ட கொடிமா ளிகைமூ தூர் கடக்தா ௬தியா தோன்றலார். (௪௭)



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௬௯% 

யானை யணிசள் பரர்துவழி யெங்கு நிசர்து செல்லுவன 
மான மலைகாழ் டினின்மலிச்ச மலைச௪ ஞடன்போ துவபோன்ற 

சேனை வீரா புடைபாரச்து செல்வா ரலஙகண் மலைசூழ்ச்த 

கான மடைய வுடன்படர்வ போலுங் காட்டு மேவினதால், (௪௮) 

புரவித் இரள்ச சாயோகப் பொலிவி னசைவித் போதுவன 

௮சவச சேனைக் கடற் றரகக மடுசது மேன்மே லடர்வனயபோல் 

விரவிப் பரந்து செனறனவான் மிசையு மவலு மொன்றாக 

நிரவிப் பரநத நெடுஞ்சேனை கேமி கெளியச் சென் றனவால். (௪௯) 

அ௮ச்காட் டெல்லை கடஈ்தணைய வமைச்சர்ச் செல்லாம் விடையருளி 

மின்னார் மணிப்பூண் மன்னவனா வேண்டு வாரை யுடன்கசொணடு 

கொன்னா ரயில்வேன் மறவர்பயில் கொங்கர் காடு சடர்தருளிப் 

பொன்னாட் டவரு மணைகஈதாடும் பொன்னி மாகாட் டிடைப்போவார். (௫0) 

சென்ற இசையிற் வெனடியார் சறெப்பி னோடு மெதிர்கொள்ளக் 

குன்றுவ கானு முடைககுறும்ப ரிடங்க டோறுங குறைவறுப்பத் 

அன்று முரமபுங கான்யாறும் துறுகற் சுரமும் பலகடகஈது 

வென்றி விடையா ரிடம்பலவு மேவிப் பணிஈது செல்கின்றூர். (@s) 

பொருவில் பொன்னித இருஈஇமின் சரைவர் செய்தப் புனிதநீர் 
மருவு தாதத ம௫ழ்ஈசாடி மருஙகு வடபாற் சசையேறித 

இருவிற் பொலியுஈ திருப்புலியாச செமபொன் மன்று ணடம்போற்ற 

உருகு மனசதி னுடன்சென்று சொழியா வன்பின் வழிவச்சார், (௫௨) 

வாது தில்லை மூதாரி னெல்லை வணஙட மஇழ்ச்சியினால் 

45s Cort சொண்டர்குழா மணைந்த போதி னெ திர்வணங்கிச் 

௪௪ விரைப்பூந இருவீதி யிறைஞ்சித் தலைமேற் கரமுகிழ்ப்பச 

நதை மட$ழ வெழுகிலைச்கோ புரததை யணைகஈதா£ சேரலனஞார். (௫௩) 

நிலவும் பெருமை யெழுகிலைச்கோ புரத்தின் முன்னர் நிலச இறைஞ்ச 

மலருங சண்ணீர்த் துளிசதம்பப் புகு து மணிமா விகைவலகசொண்் 

டுலகு விளக்குக இருபபே ர பரம பலத்தை வணஙூ யுள்ளணைரஈதார் 

அலகி லணட wells sain Bar mp Os இருசசத் றம்பலமுன். (௫௪), 

அளவி லின்பப் பெருங்கூத்த சாட வெடுதச கழல்சாட்ட 

உளமும் புலனு மொருவழிசசென அருசப் போற்றி யய்சன்றார் 

களனில விடம்வைத் துலகளிதத வமுதன் மன்றிற் கழலவைத்து 

வளருர் இருச்கூச் தமுதுலகுக சளித்த கருணை aps Seni. (௫௫) 

ஆரா வாசை யானர்சச் கடலுட் டிளைச்தே யமர்ச்தருளாற் 

சீரார் வண்ணப் பொன்வண்ணத இருவர் தா.தி திருப்படிக்சழ்ப் 

பாரா தரிக்க வெடுச்தேததிப் பணிர்தார் பருவ மழைபொழியுங் 

காரா னிகர்ச்ச வரியகொடைச் சையார் கழறிழ் நறிவார்சாம். (Qa)



௬௬௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சோமான்பேநமாள அரளிச்சேய்த - போன்வண்ணத்தந்தாதி. 

இருச்சிற்றம்பலம். 
ந. 8 6 உ * ௫. a ௫. 

பொன்வண்ணமெவ்வண்ண மவ்வண்ணமேணிபொலிக்திலங்கு 
மின்வணணமெவ்வண்ணமவ்வண்ணம்லீழ்சடைவெள்ளிச்குன் றக் 
தீனவண்ணமெவ்வண்ணமவ்வண்ணமால்விடை தன்னைச்சண்ட 
எனவண்ணமெவ்வண்ண மவ்வண்ணமாகியவீசனுககே 

மாயனன்் மாமணிசண்டன்வளாசடையாறகடிமை 
யாயினசொண்டா்துறச்சம்பெறுவதுசொலலுடைச்சே 

சாய்சினவானைவளருஙகனசமலையரு2க 
போயினசாகசையுமன்றேபடைச்சதபொன்வண்ணமே. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தம்பி ரானா£ச் கெ.திர்கின்று சமிழ்ச்சொன் மாலை கேட்பிச்ச 

உம்பா வாழ ஈடமாடு மொருவ சதற்குப் பரிசிலெனச 

செம்பொன் மணிமன் ஜிணிலெடுத்த செய்ய பாதச் இருசசிலம்பின் 

இம்பர் நீட வெழுர்சவொலி சாமு மெதிரே சேட்பித்தார். 

ஆடற் இலம்பி னொலிகேட்பா ரளவி லின்ப aroré su 

கூடப் பெற்ற பெருமபேற்றின் கொள்கை வாயப்பச் கும்பிடுவார் 

நீடப் பணியுங சாலமெலா கின்று தொழுது புறம்போர்து 

மாடச் திருமா ஸிகைவீதி வணபடுப் புறச.து. வைஇனா. 

பரவு தில்லை வட்டத்துப் பயில்வார் பைம்பொ னம்பலத்துள் 

௮ரவும புனலுஞ் சடையாட வாட வார்கூ தாராமை 
விரவு காதன் மிககோஙக வேசம் படியுஈ திருப்படி.க£ழ் 

இசவும் பகலும் பணிஈதேத்தி யினபஞ் சிறககு மககாளில. 

ஆடும் பெருமான் பாடல்கேட் டருஸித் தாழ்த்ச படி.தமச்குச் 

கூடும் பரிசான் முன்பருளிச் செய்த நாவ லூர்க்சோவை 

நீடும் பெருசா தலிற்சாண நிறைர்த கினைவு நிரம்பமா 
ஹேடும் பாத ரருளினாற் நிருவா ரூர்மேற் செலலெழுர்தார். 

அறிவி னெல்லை யாயதிருத் இல்லை யெல்லை யமர்ர்திறைஞ்சப் 

பிதிவி லாச திருவடியைப் பெருகு முள்ளச் தினிற்பெற்றுச் 

செறியு ஞான போனகாவக் தருளும் புகலி சென் நிறைஞ்ச 

மறிசேர் சரத்தார் சோயில்பல வண௩௫ மூழ்க்து வழிச்சொள்லார். 

வழியிற் குழியிற் செழுவயலின் மதன் மலர்வா விகளின்மடுச் 

சுழியிற் உரளஈ திரைசொரியு துறைநீர்ப் பொன்னி சடர்தேறி 
விழியிற் நிகழுர் இருறசலார் விரும்பு மிடங்க ளிறைஞ்சியுகக் 

சழிவிற் பெருவெள் எமுஙகொள்ளாக் கழனி யாரூர் சண்ணூற்றார். 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௪௦) 

(௬௧) 

(௬௨)



கழறிற்றறிவார்காயனார் புராணம். ௬௯௫ 

கம்பி சானு மன்னாட்போய்ஃசாசைச்-சாசோ ணம்பாடி 

அம்பொன் மனிப்பூ ணவமணிச எாடை சார்த மடற்பரிமா 

பைம்பொற் சுரிகை முதலான பெற்று மற்றும பலபியிற் 

றம்பி ரானைப் பணிர்சேத்தித் இருவாரூரிற் சார்க்திருக்சார். (௬௩) 

வர்.து சோர் பெருமானார் மன்னும் திருவா ரூசெய்த 

௮ஈதணாளர் பெருமானு மரசர் பெருமான் வரப்பெற்றுச் 

சந்தை மகிழ வெஇிர்கொண்டு சென்று Dear sant Crragyt 

சந்த விரைத்தார் வன்றரொணடர் முன்பு விருப்பி னுடன்ருழ்ந்தார். (௬௪) 

மூன்பு பணிர்த பெருமாளைத் தாமும் பணிஈது மூகர்தெடுத்தே 

அன்பு பெருகச் தழுவவிரைச் தவரு மார்வ.ச் சொடுதமுவ 

இன்ப வெள்ளச் இடைநீச்தி யேற மாட்டா தலைவார்போல் 

என்பு முருக வுயிரொன்றி யுடம்பு மொன்றா Quer Sense sai. (௬௫) 

ஆன நிலைமை சண்டஇருச் தொண்ட ரளவின் மகழ்வெய்,ச 

மானச் சேரர் பெருமானார் சாமும் வன்றொண் டருஙசலந்த 

பான்மை ஈண்பாழ் சேரமான் ரோழ சென்று பார்பரவு 

மேன்மை காம முனைப்பாடி. வேர்தர்ச் சாகி வீளஙூயதால், (௬௬) 

ஒருவ சொருவ நிற்சலச்ச வுணர்லா லின்ப மொழியுரைச்து 

மருவ வினியார் பாற்செய்வ சென்னா மென்னு மஇூழ்ச்சியினாற் 

பருவ மழைச்செற் கைப்பற்றிக் சொண்டு பரமர் தாள்பணியச் 

தெருவு நீஙடச் கோயிலினுட் புகுந்தார் Cer மான்றோழர், (௬௭) 

சென்று தேவா சிரியனைமுன் னிழைஞ்டுச் இருமா ளிசைவலங்கொண் 

டொன்று முள்ளக தொடும்புகுலா ௬டைய ஈம்பி முன்னாக 

நின்று தொழுது கண்ணருவி வீழ நிலத்தின் மிசைவீழ்ந்தே 

யென்று மினிய தமபெருமான் பாத மிறைஞ்ச யேத்தினார். (௬௮) 

சேவர் முனிவர் வக் இிறைஞ்சுச் செய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்இ 

மூவர் தமக்கு மு.தலாகு மவசைத இருமும் மணிச்கோவை 

காவ லூரர் சம்முன்பு ஈசன்மை விளஙகச் கேட்பிச்தார் 

தாவில் பெருமைச் சேரலனார் சம்பி சானார் தசாஙகொண்டார். (௬௯) 

௮ஙச ணருள்பெற் றெழுவாசச் கொண்டு புறம்போர் தாரூசர் 

கஙசை பரவை யார்திருமா ஸிகையி னண்ண ஈன்னுசலார் 

பொங்கு விளக்கு நிறைகுடமும் பூமா லைகளும் புசையகலும் 

எங்கு மடவா ரெடுததேர்த வணைந்து சாமு மெதிர்கொண்டார். (௭௦) 

சோதி மணிமா ஸிகையின்கட் சுடரும் பசம்பொம் சாலமளி 

மீது பெருமா டமையிரு௧இ ஈம்பி மேவி யுடனிருப்பச் 

கோதில் குணததுப் பரலையார் கொமுஈ னாக்குர் சோழர்க்கு 

நீ.தி வழுவா லொழுச்சுத்து நிறைபூ சனைசண் முறையளிச்சார். (ers)



௬௯௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தாண்டும் புவிச் செரர்குலப் பெருமா டமச்௫,ச் திருவமுது 

தூண்டு சோதி விளச்சகனையா ரமைக்சதச் துணைவர் சொல்லு அிலும் 

வேண்டும் பரிசு லெவ்வேறு விதத்துச் கறியும் போனகமும் 

ஈண்டுச் சமைப்பிச் துடன்வர்தார்க் செல்லா மியல்பின் விரு தமைத்தார். 

௮.சசர்க் கமைத்த சிறப்பினுமே லடியார்ச் சேற்கும் படியாக 

விரவிட் பெருகு மன்பினுடன் விரும்பு மமுது சமைத்தசற்பின் 

புரசைச் களிற்றுச் சேசலனார் புடைசூழ்ர் தரா டமூதுசெயப் 

பசவை பிறந்த இருவனைய பசவை யார்வர் தறிவித்தார் (௭௩) 

சேரர் பெருமா னெழுர்தருளி யமு.து செய்யச் கெய்சவத்சசல்- 

தாரின் மலிபூங் குழன்மடவாய் சாழா தமுது செய்வீயெனப் : 

பாரின் மலி£ீர் வன்றொண்ட சருளிச் செய்யப் பரிகலஙகள் 

ஏரின் விளஙககத திருதஇிச்கா லிரணடிழ் படியா வேற்றுதலும், (௪௪) 

ஆண்ட நம்பி பெருமாளை யுடனே யமுது செய்தருள 

வேண்டு மென்ன வாங்கவரும விரைந்து வணஙக வெருவுறலும் 

நீண்ட தடககை பிடிச்சருளி மீணடு கே குறைகொள்ள 

சண்ட வமுது செய்வசனுச் சர்தார் பொறையாக் றையவஞார். (எட) 

ஒக்க வமுது செய்தருள வுயர்ந்த சவததுப் பரவையார் 

மிக்க விருப்பி லமுதுசெய்வித் தருளி மேவும் பரிசனங்கள் 

தச்ச வகையா லறுசுவையு* தாம்லேண் டியவா றினிருந்தச் 

தொக்ச ம௫ிழ்ச்சி களிரிறப்பத் தூய விருந்தின் கடன்முடிததார். (௭௬) 

பனிநீர் விரவு சந்தனத்தின் பசுஙகர்ப் பூர விரைக்கலவை 

வனிதை யவர்கள் சமைத்தெடுப்பக் கொடுத்து மடழ்மான் மதச்சாக.தும் 

புனிச நறும்பூ மாலைகளும் போற்றிச் கொடுதஐப் பொறகொடியார் 

இனிய பஞ்ச வாசமுூட னடைக்கா யமுது மேச்தினா. (௪௭) 

ஆய இறப்பிழ் பூசனைச எளித்த வெல்லா மமர்ஈதருளித் 

தூய நீறு தஙகடிரு முடியில் வாகித் தொழுதணி5து 

மேய விருப்பி னுடனிருப்பச் கழறிற் றறிவார் மெய்தசொண்டின் 

சேய நீர்மை யடைச்தாராய் ஈம்பி செம்பொற் சழல்பணிர்தரா, (௪௮) 

west. டசசர் பெருமானார் வணஙக வணஙடூ யெதிதழுவிக் 

கலைகாட் பெருகு மதிமுகத்துப் பரவை யாதவ கணவனூ£ 

சிலைகாட் டியவெல் கொடியாரைாச சேத ததா ரெனசகஙகை 

யலைகாட் கொன்றை முடிச்சடையா ர சருளே போறறி yor ots smi. (௪௯) 

செல்வத் திருவா ரூர்மேவுஞ் செம்பொற் புற்றி லினிதமாகத 

வில்வெழ் புடையார் சழல்வண௩ூ வீதி விடஙசப் பெருமானை 

(௭௭) பஞ்சவாசம - **தககோல மேலஈ தகைசா லிலவஙகக - சாபபூரஞ சாதி 

யோடைகது”' எனபஈனானிக,



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௬௯௦ 

மல்லற் பவனி சேவித்து வாழ்ர்து நாளு மனமஇழ்க்து 

சொலவித் தசர்தா மிருவர்களுர் தொடர்ந்த சாத லுடன்சிறந்தார். (௮0) 

இவ்வா றொழுகு காளின்க ணிலங்கு மணிப்பூண் வன்றொணடர் 

மைவாழ் களத்து மறையவனார் மருவு மிடஙகள் பலவண(௩ூச் 

செய்வா கன்னிக் தமிழ்நாட்டுக் இருமா மதுரை முதலான 

மொயவார் சடையார் மூதூாக ஸிறைஞ்ச முறைமை யானணினைந்தார். (௮௧) 

Cent பிரானு மாரூரர் சம்மைப் பிரியாச் றெப்பாலும 

ஆர்வம் பெருகச சுமசசன்று மதுரை யால வாயமாக்,த 

வீர ரளிச்ச இருமுசதசால் விரும்பு மனபின் வண பகுதற்குச் 

சார வெழுகத குறிப்பாலுர் தாமு மூடனே செல_துணி சார் (௮௨) 

இருவர் திருவுள் எமுமிசைந்த பொழு லெழுஈு திருவாரூர் 

ஒருவர் மலர்ததாள் புக்கிறைஞ்சி யுடன்பாட் ட(ளாற் போரா 7ருளி 

மருவு முரிமைப் பெருஞ்சுறறம் வரம்பில பணிசள் வாகனங்கள் 

பொருவில பண்டா ரஙகொண்டு போது வாச ஞடன போத (௮௩) 

சேவித தணையும் பரிசனஙகள் சூழச திருவா ரூறிறை ris 

சாவிழ் பயிலும் புறம்பணையைச் கடஈது போது மெமலஷஷா 

மேவிப் பரமா சழல்வணகஇப் போந்து வேலை சறிக்கானற் 

பூவிற் நிகழும் பொழினாசை புகுந்து சாசோ como saa (௮௪) 

இருச்சா சோணத் திருப்பீ27 யென்னு மனபா இ. பினை 

யருசகார் ௨௪செக தமிழ்மாலை சாதஇ௪ சிலா ர றை ஐ2்பாயப் 

பெருச்சா றுலவு சடைமுடியா ரிடஙகள் பலவு2 பணிக 2 த. 

யருட்கா ரணாத5 இருமறைக்கா டணைகதாரா சேர ராரா (௮௫) 

  

திரநாகைக்காரோணம் - பண் - கொஃலிக்கய்வாணம், 

இருசசிற்றமபலம் 

ப,ச்தூர்புகெர் துண்டுபலப இகம்பாடிபபாலையை* இறிபே௫ப்படிரூ 

டி.த்திரிவீர, செககாசமெலும்பணிஈதுசேவேறிச கிரில் செலவ்சைமறை 
ததுவைசதிரெனசசொருகாஸிசகசோ, முசசாரய/லஃிம ரிரமகணிலயிரககோ 

வையவைபூண ததக தருளிமெய்ககினிசாசாறுவ, கச தூரிசமழ்சா து பணித் 5 
ருளவேணடுஙகடனாகைக்காசோணமேவியிருக தே 

பண்மயத்தமொழிப்பரவைச௩ூலிச்குமெனக்கும்பற்றாயபெருமானே 

மற்றாசையடையேன், உண்மயச்சவுமக்கடியேன்்குறை சாச்கமவணடுமொம! 

மூததம்பூணாமொண்பட்டுமபூவு', கணமயசசகச்தூரிகமழ்சாந் தும Mero) 
டுககடனாகைஈசாசோணமெவியிருச்தீென், ஐண்மய சதாலணிரசாவலரரூ ரன 
சொன்னவருகஈ,தமிழ்களிவைவலலாரமருலசாள்பவ2ர. 

இருசசிற்றம்பலம், 
யவ வகையுள். 
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௬௯௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

முந்நீர் வலங்கொண் மறைக்காட்டு மு,தல்வர் சோயில் சென் .றிறைஞ்சிச் 
செந்நீர் வாய்மைச் இருகாவுச் கரகம் புகலிச் சவச்கன்றும் 
அச்நேர் திறச்ச வடைககவெனப் பாடுக் திருவா யிலையணைஈது 

ஈன்னீர் பொழியும் விழியினராய் மாயன் மாரை கினைச்திறைஞஏி. (௮௪) 

நிறைஈத மறைக எர்ச்சித்த நீடு மறைக்காட் டருமணியை 

யிறைஞ்? வீழ்ச் து பணிர்தெழுர்து போற்றி யாழைப் பழித்சென்னும் 

அறைநச்த பதிக தமிழ்மாலை ஈம்பி சாத்த வருட்சேரர் 

செந்த வந்தா இயிற்ிறப்பித் சசவே யோதித் இளைச்தெழுந்தார். (ser) 

திநமறைக்காடூ - பண் - காந்தாரம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

யாழைப்பழிச்சன்னமொழிமங்கையொருபங்கன் 
பேழைச்சடைமுடிமேற்பிரறைவைததானிடம்பேணிற் 
ரூழைப்பொழிலூடேசென்றுபூழைச்தலைறுழைஈது 
வாழைக்சனிகூழைகச்குரஙகுண்ணுமறைச்சாடே. 

பாரூர்பலபுடைசூழ்வளவயனாவலர்வேரதன் 
வாரூர்வன முலையாளுமைபஙகன் மறைகசாட்டை 
யாரூரன தமிழ்மாலைகள்பாடும்மடிததொண்டா 

நீரூர் தருிலனோேயொபுகழாகுவர் தானே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

எழுந்து பணிந்து புறத்தெய்தி யிருவர் பெருஈ்சொண் டருஞ்சிலகாட் 

செழுந்தண் பழனப் பதியசனு எமர்ர்து சென்பாற் றிரைக்கடனஞ் 

சழுஈது மிடற்றா ரச,ச்தியான் பள்ளி யிறைஞ்சி யவி£மதியச் 

கொழுர்து வளர்செஞ் சடைக்குழகர் சோடிச் கோயில் குறுசனார் (௮௮) 

கோடிச் குழகர் சோயிலயற் குடிச ளொன்றும் புறத்தெங்கு 

நாடிச் சாணா அள்புக்கு கம்பர் பாதர் தொழுதுள்ளம் 

லாடிச் சடி.தாய்சக் சடற்காற்றென் றெடுத்து மலர்ச்சண் ணீர்வாரப் 

பாடிச் சாடு காள்புணர்ந்த பரிசும் பதிககச் இடைவைததார். (௮௯) 

  

திநக்கோடிக்தழகர் - பண் - கோலலி, 
திருசிற்றம்பலம். 

கடி சாய்ச்கடம்சாற்றுவர்ெெெற்றக்சகரைமேழ் 
குடிதானயலேயிருக்தாற்குற்றமாமோ 
கொடியேன்சண்கள்சண்டனசகோடிச்குழசர் 
அடிகேளுமச்சார். துணையாசவிருர்திரே. 

பாரூர்மலிகுழ்மறைச்சாடசன் ென்பால் 
ஏசார்பொழில்குழ்தருசோடிக்குழசை



கழறிற்றறிவார்காயஞார் புராணம். 

யாரூரனுசைச் சனப ச் தஇிலைவல்லார் 
€ரார்சிவலோகத்திருப்பவர்சாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

அங்கு வைடுப் பணிர்தருளாற் போவா ரகன்சோ ணாட்டசனார் 

தங்கு மிடங்கள் வணங்இப்போய்ப் பாண்டி. நாடு தனைச்சார்ஈ,து 

இஙகண் முடியார் திருப்புச் தூ ரிறைஞ்சிப் போந்து சேண்விளங்கு 

மங்கு றவழு மணிமாட மதுரை மூதூர் வர்தணைகதார். 

ேவறு, 

சேசமான் ரோழருமச் சேரர்பிரா னும்பணிப்பூண் 

ஆரமார் பரைமதுளை யாலவா யினில்வணங்க 

வாசமா வ தணைய வழுதியார் மனக்காதல் 

கூரமா ஈகர்கோடிச் செதாகொண்டு கொடுபுச்சார். 

சென்னவர்கோன் மசளரசைத் இருவேட்டு முன்னரே 

தொன்மதுரை ஈகரின்ச ணினிதிருர்த சோழனார் 

அன்னவர்க ஞடன்கூட வணையவவ ருங்கூடி 

மன்னுதிரு வாலவாய் மணிக்கோயில் வந்தணைகதார். 

திருவால வாயமர்ர்ச செஞ்சடையார் கோயில்வலம் 

வருவார்முன் வீழ்ந்திறைஞ்சி வன்றொண்டர் வழி.ச்சொண்டு 

திருவாரைப் போற்றிசைச்துச தாழ்ர்தெழுக்து வாழ்க் துதமிழ்ப் 

பெருவாய்மை மலர்புனைந்து பெரும௫ழ்ச்சி பிறங்கினார். 

படியேறு புகழ்ச்சோர் பெருமானும் பார்மிசைவீழ்க் 

தீடியேனைப் பொருளாக வளித்ததிரு முகக்சருணை 

மூடிவேசென் றறிஈதிலே னெனமொழிச டடுமாறக் 

சடியேறு கொன்றையார் முன்பாவிச் களிகூர்க்தார். 

செம்பியனா ருடன் செழியர் தாம்பணிர்து சேோருட 

னம்பியுமுன் புறத்தணைய ஈண்ணியபே ௬வசையால் 

உமபர்பிரான் கோயிலினின் டன் கெரடுபோ யிருவர்ச்கும் 

பைம்பொன்மணி மாளிகையில் குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார். 

உளம$ழக் கும்பிட்டங் குறையுசா ஞ.தியருடன் 

இளரொளிப்பூண் வன்றொண்டர் சாமிருர்.2 விடங்கெழுமி 

வளவனார் மீனவனார் வளம்பெருக மற்றவரோ 

டளவளா வியவிருப்பா னமர்ர்துகலர் இனிதிருந்தார். 

௮ர்சாளின் மதுசைககர் மருங்கசனா 'சமர்பதிசள் 

பொன்னார மணிமார்பிற் புசவலர்மூ வரும்போசச் 

௬௯௯ 

(௧௦) 

(௬௪) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௬௪) 

(௧6) 

(aa)



6100 திருத்தோண்டர் புராணம். 

செர்காவின் முனைப்பாடித் திருமாடர் சென்றிறைஞ்சச் 

சொன்மாலை களுஞ்சாக.தித் தொழச்திருப்பூ வண ்தணைர்தார். (௬௭) 

நீடுகிருப் பூபணசத்துக் கணித்தாச நேர்செல்ல 
மாடுவருந திருகதொண்டர் மன்னியவப் பஇிகாட்டத் 

சேடுமறைச் சரியாரைச் திருவுடையா சென்றெடுத்துப் 

பாடிசையிற் பூவணமீ சதோவென்று பணிந்தணைவார். (௬௮) 

திநப்பூவணம் - பண் - இந்தளம், 

இருசசற்றம்பலம் 

திருவுடையார் இருமாலயனாலும, உருவுடையாருமையாளையோர்பாசம் 
பரிஏடையாரடைவார்வினை தீசகும், புரிவுடையாருறைபூவணமீசேோ,. 

சீரின்மிசப்பொலியுர் இிருப்பூவண, மாசவிருப்பிடமாவுறைவானை 
ஊரனுளைசதசொன்மாலைகள்பததஇிலை, பாரிலுரைப்பவர்பாவமறுப்பசே, 

இருசரிற்றம்பலம். 

சென்று திருப் பூணணததுச் தேவர்பிரான் மகிழ்கோயின் 

(por நிலவலங கொண்டிறைவா முன்வீழ்ர்து veh saps go 

ினறுபர விப்பாடி நேரமீவக யுடன்பணிர்த 

வென் நிமுடி Cus sor Cure gus com மேவினார். (௬௯) 

அப்பதிபி லமாக திறைஞ்செ லெகாளி வாருசர் 

மூபபெருயேச தாகளோடு முதன்மதுரை ஈகரெய்தி 

மெயப்டரிவிற் றிருவால வாயுடையாா விரைமலர்த்தாள் 

எப்பொழுதும பணிரதேததி யினபுற்றய கமர்கன்றார். (௧௦௦) 

செஞ்சடையார் இருவாப்ப லூர்திருவே டசமுதலா 

நஞசணியுங கணடரவா ஈயநதப இ ஈண்ணிிஓய 

யெஞ்சலிலாச் சாதலினா லினிதிறைஞூ மீணடணைகது 

மஞ்சணையு மதின்மதுரை மாககரின் மகிழ்க இருதார. (௧௦௧) 

பரமர் இருப் பரங்குன்றிற் சென்றுபார்த தஇிபரோடும் 

புரமெரிசதரா கோயில்வலக கொண்டுபுகுக் துளளிறைஞ்சச் 

சரமலிமா லைசசடையாா திருவடிக் ழாட்செய்யும் 

அருமைநினைஈ சஞ்சுதுமென் ராரூரா பாடுவார். (௧0௨) 

கோச்திட்கீட யென வெடுச்துக கோதிறிருப் பதிசவிசை 

மூர்சதியா தமைவணஙகி முச்சோச்ச டமமுனபே 

யேசுியவண டமிழ்மாலை யின்னிசைபா டிப்பரவிச் 

சாததினா சஙகரனா தங்குதிருப் பரககுன்றில், (௧௦௩)



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௭௦௧ 

திநக்கோத்திட்டையுங் கோவலும் - பண் - இந்தளம். 

இரு ச்சிற்றம்பலம். 

கோசத்திட்டையுகோவலுங்கோயில்கொண்டீருமைச்சொண்டுழல்சன் ற 
தோர்சொலலைசசிலலை?,  சேததிட்டுக்குத்திதெெதரு £வ இிரியுஞ்சிலபு ௪ மூநீ 
ருந்திசைதிசையன, சோச்திட்டுவிண்ணோர்பலருுசொழநும மரைகம்கா 
வணசதோடொருதோல்புடைகுழ்5ு, தாததிட்டதும்பாமபுகைசகொண்ட 
அம்பாம்படிசேஞமககாட்செயவஞ்சு துமே, 

அ௮டிகேளுமசகாட்செயவஞ்சு துமென் றமரர்பெருமாளையாரூரனஞ்9 (*ையும 
முடியாலுலசாண்டமூவேஈதாமுனனேமொழிகசாறுமேராகானகுமோரொனறி 
படியாவிவைகற்றுவலலவடியாாபசஙககுனறமேயபரமனடிக்மிச 
குடியாவொனோர்ச்குமோசோவுமாகச்குலவேசதசாய்விண் முழு சாள்பவசே 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இறைவர் திருச் சொண்டுபுரி யருமையினை யிருநிலத்து 

முறைபுரியு மு. தலவேரந்தர் மூவாகளுங கசேட்டஞ்சி 

மறைமுக்நூன மணிமாபின வனறொணடர் தமைப்பணிநஆ்தார் 

நிறைசவதசோ ரப்பாலு நிரு சாபதி சொழகினைக்தார். (௧௦௪) 

௮ர்ராட்டுத் திருப்பதிகள் பலவுமணைட் இறைஞ்சமலை 

நன்னாட்டு வேதருட னம்பிதா மெழுஈதருள 

மின்னாட்டும பன மணிப்பூண் வேர்தரிரு வருமீள்வார் 

சென்னாட்டு வேண்டுவன செய்தமைப்பார் தமைவிடுத்தார் (௧௦௫) 

இருபெருவேக தருமியல்பின் மீண்டதற்பி னெழுந்தருளும் 

பொருவருஞசோ வனறொண்டர் புகழ்ச்சேோ ௬டன்புனிதா 

மருவியகா னம்பலவும் பணிஈ தபோய் மலைசசாரற் 

குருமணிகள மெயிலெறிக்குக குற்றாலஞ் சென்றடைச்தார். (௪0௦௬) 

குற்றாலச் தினிசமாஈக கூச்சர்குசை கழல்வணகடூச் 

சொறறாம மலாபுனைஈது குறுமபலாச தொழுதிப்பான் 

முூற்றாவெண மதிமுடியார் பதிபணிக்து மூலெயிலகள் 

செற்றாமன் னியசெலவச் திருசெல்வே லியையணைகசசார். (௧௪௦௪) 

நெல்வேலி நீற்றழகர் தமைப்பணிஈது பாடிகிகழ் 

பல்வேறு பதிபிறவும் பணிர்சன் பால் வ௩ரதணைகதார் 

வில்லேட சாய்வென்றி விசயனெதிர் பன்றிப்பின் 

செல்வேச முதல்லசமர் இருவிரா மேச்சாச௮. (௪௦௮) 

மன்னுமிரா மேச்சாத்து மாமணியை மூன்வணஊ௩ூப் 

பன்னுதமிழ்ச் சொடைசாத்திப் பயில்ன்ரார் பாம்பணிர்த 

சென்னியாமாச் சதோட்டச்துச் திருச்சேதிச சாஞ்சார்க்த 

சொன்மலர்மா லைகள்சாசஇிச் தூரச்சே சொழுசமர்க்தார். (40௯)



௭௦௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநக்கேதீச்சரம் - பண் - நட்டபாடை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஈத்சார்படைஞானன் பசுவேறிகரனைகவிழவாய 

மத கம்மதயானையுரிபோர் ச தமணவாளன் 
பசுசாயதொணடாதொழுபாலாவியின்கைமேற் 
செச்சாெலும்பணிவான் மிருச்கே தீசசசத்சானே. 

கறையார்கடல்குழ்ந்தகழிமாசோட்டஈன்னகருட் 
சிறையாபொழிலவண் டியாழ்செயுஙகசே திசசரத.சானை 
மறையார்புகமூரன்னடி சதொண்டனுரைசெய்ச 
குறையாத்தமிழ்பததுஞ்சொலக்கூடாகொடுவினையே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருவிசா மேச்சாச்துச் செழும்பவளச் சடர்ச்சொழுஈசைப் 

பரிவினாத் ரொழுதகன்.று பரமர்பதி பிறபணிந்து 

பெருவிமா னசதிமையோர் வணககுபெருக் திருச்சுழியன் 

மருவினார் வன்றொண்டர் மலைவேர்ச ர௬ுடன்கூட. (௪௧௦) 

இருச்சுழிய லிடககொண்ட செம்பொன்மலைச் சலையாரைச் 

கருச்சுழியில் வீழாமைச் காப்பாரைக் கடல்விடததின் 

இருட்சுழியு மிடற்றாளை யிறைஞ்சியெதி ரி,சழிமலர்ப் 

பருச்சுழியத் அடனூனா யுயிெனும்பா மலர்புனைக்தார், (௪௧௪) 

திநச்சுமியல் - பண் - நட்டராகம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஊனாயுயிர்புகலாயகலீடமாய்முகுல்பொழியும் 
வானாய்வருமதியாய்விதிவருவானிடம்பொழிலின் 
ஹேஞளாதரிச்திசைவண்டினமிழற்றுந்திருச்சுழிய 
னானாவிசகினைவார் தசமைகலியார்சமன் றமரே 

நீரூர் சருகிமலன் றிருமலையார்ச்கயலருசே 
தேரூர் சருமசசகன் சரகெரித்தான் றிருசசுழியல் 
பேரூசெனவுறைவான டிப்பெயாகாவலர்கோமா 
னாரூ சன தமிழ்மாலைப ச்,சறிவாதுயரிலசே. 

இிருச்சிம்ஐ௦ம்பலம். 
  

௮ஙகணரைப பணிகஅறையு மாரூசர்ச் சவ்வூரிற் 

கங்குலவிடைக் சனவின்சட் சாளையா£ இருவடி.வாற் 

செயசையினிற் பொழ்செண்டுக் திருமுடியிம் சழியமுடன் 

எங்குமிலாத் இருவேட மென்புருச முன்காட்டி. (௪௪௨) 

கானப்பேர் யாமிருப்ப செனக்கழறிச் சங்சையெனும் 

வானப்பே ராறுலவ மாமுடியார் சாமசல



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௭௦௩ 

ஞானப்பே ராளருணர்ர் ததிசயித்து சாசமுடன் 
ஏனப்பே ரெயிறணிக்தா சருளிருர்ச பரிசென்பார் (௧௧௩) 

சண்டருளும் படிசழறிற் ஐறிவார்ச்கு மொழிச்சருளிப் 

புண்டரிசப் புனற்சுழியற் புனிதர்கழல் வணங்கப்போ 

யண்டர்பிரான் நிருச்சானப் பே. ரணைவா ராளூசர் 
தொண்டாடிச் சொழலுமெனுஞ் சொம்பதஇிசத் தொடைபுனைவார். (௧௧௪) 

  

திருக்கானப்பேர் - பண் - புறநீர்மை. 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

சொண்டாடி ச்சொழலுஞ்சோதியிஎம்பிறையுஞ்சூதனமென் முலையாள் 
பாகமூமாஇவெரும், புண்டரிசப்பரிசாமேனியும்வானவர்கள்பூசலிடச்சடனஞ் 
சுண்டகருத்சமருங, கொண்டலெனததிகழுங்கண்டமுமெண்டோஞஙகோல 
சறுஞ்சடைமேலவண்ணமுஙகண்குளிரச, கண்டுதொழப்பெறுவசென்றுகொ 
லோவடியேன்கார்வயல்குழ்கானப்பேருஹைசாளையையே. 

கன்னலையின்ன முசைக்கார்வயல்கசுழ்கானப்பேருறைசாளையையொண் 
சருறைதண்டமிழால், உன்னிமன ததயராவுள்ளுருப்பரவுமொண்பொழில் 
சாவலர்சோனாகயவாளூரன், பன்னுமிசைச்ளெ விப,ச் தவைபாடவல்லார்பதகர் 
குணத்தினராயெத திசையும்புகழ, மன்னியிருப்பவர்கள்வானிலிழிஈ இடி.லும் 
மண்டலகாயகசாய்வாழ்வதுநிச்சயமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

காளையார் சமைக்கண்டு சொழப்பெறுவ சென்றென்று 

சாளைகா ஞம்பரவச் கருவாபாற் சார்கின்றார் 

அளைநீ ஸிடைக்காண வஞ்சியநீர நாயயலே 

வாளைபாய் நுழைப்பழன முனைப்பாடி வளநாடர். (௪௪௫) 

மன்னு திருச் கானப்பேர் வளம்ப தியில் வர்செய்திச 

சென்னிவளர் மதியணிக்தார் செழுங்கோயில் வலங்சொண்டு 

மூன்னிறைஞ்சி யுள்ளணைர் த முசல்வர்சே வடி தாழ்ச்து 

பன்னுசெழுர் சமிழ்மாலை பாடினார் பசவினார். (2௪௪) 

ஆராச சாதலுட னப்பதியிற் பணிரதேச்திச் 

சிராறார் இரு ச்சொண்டர் சிலராளங் சமர்ச்சருளிச் 

கா.சாரு மலர்ச்சோலைச் கானப்பேர் கடக் தணைகச்சார் 

போசானேத் மார்சயிலைப் பொருப்பர்திருப் புனவாயில். (௧௧௪) 

புனவாயிற் பதியமர்ர்த புனிசரா லயம்புக்கு 

மனவார்வ மூறச்?த்2 நீதினையென் னொடுவென்று 
வினவான சமிழ்பாடி. வீழ்ச்திறைஞ்ச யப்ப தியிற் 

செனவானை யுரித்தணிர்தார் இருப்பாதர் தொழுதிருர்தார். 7 2.1]



௭௦௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

திநப்புனவாயில் - பண் - படிம்பத்சுரம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இத்தரீிகினையென்னொடுகுளஎறும்வைகலு 
மதசயானையினீருரிபோர்சசமணாஎனூர் 
பத தாதாம்பலர்பாடிநின்றாடும்பழம்பதி 
பொசதிலாரக்சைகள்பாட்டறாப்புனவாயிலே. 

பொடியாடுமேனிய௰யன் பொன்புனஞ்சூழ்புனவாயிலை 

யடியாரடியன்னாவலலூரனுசைக சன 

மடியா துகற்றிவையேச்சவல்லார்வினைமாய்ர்துபோய்ச் 
குடியாசப்பாடிநின்றாடவல்லார்க்கில்லைகு நறமே. 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

  

இருப்புனவா யிற்ப தியி லமர்ர்தசவ னாமூழும் 

விருப்புடைய கோயில்பல பணிர்தருளான் மேவினார் 

பொருப்பினொடு கானகன்று புனற்பொன்னி காடணைந்து 

பருப்ப.தலார் சிலையார்சம் பாம்பணிமா 6&5 B60 oof oy. 

பாதாளீச் சசமிறைஞ்சி யதன்மருஙகு பலப தியும் 
வேதாதி காதர்கழல் வணங்கிமிகு விரைவினுடன் 

சூசாருஈ துணைமுூலையார் மணிவாய்ககுச் தோற்றிரவு 

சேதாம்பல் வாய் இிறககுச் திருவாரூர் வந்தணைஈதரா 

இருசாவ லூர்வேக்தர் சேரர்குல வேக்தருடன் 

வருவாரைச் இருவாளூர் வாழ்வார்ச ளெதிர்கொள்ளத் 

தீருகாச லுடன்வண௩ூத் சம்பெருமான் கோயிலினுட் 

பெருசார்வத் தொடுவிரும்பும் பெரும்பேறு பெறப்புகுர்தரீர், 

வாசமலர்ச் கொன்றையார் மசழ்கோயில் வலங்கொண்டு 

கேசமுற முன்னிறைஞ்ச கெடும்பொழு செலாம்பரவி 
யேசறவாற் நிருப்பதிச மெடுத்தேததி யெழுஈதருளாற் 

பாசவினைச் தொடக்கறுப்பார பயிலகோயில பணிந்தணைவார். 

பரலையார் மாளிகையித் பரிசனங்கண் முன்னெய்த 

வி.ரவுபே ரலங்கார விழுச்செல்வ மிகப்பெருச 

வாவெதஇர்கொண் டடிவண௩ச வன்றொண்டர் மலைகாட்டுப் 
பு ரவலனா ரையுங்கொண்டு பொன்னணிமா எிகை புகுந்தார். 

பசவியே பரலையார் பரிவுடனே பணிஈதேத்தி 

விரவியபோ னகஙசறிகள் விதம்பலவா கச்சமைத்துப் 

பரிகலமும் பாவாடை பகல்விளக்கு மூடனமைச்துதி 

இருவம.த செய்வித்தார் திருந்கியதேன் மொழியினா. 

(௪௨௦) சூது ஆரும - சூதாடி கருவீபோலும, 

(௪௧௯) 

(௧௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௨௩) 

(௧௨௪)



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௭௦௫ 

மங்கலமாம் பூசனைகள் பரவையார் செயமஇழ்ந்து 

தஙகியிணி சமர்கின்றார் சம்பிரான் கோயிலினுட் 

பொங்குபெருங் காலமெலாம் புக்கிறைஞ்டப் புறத்தணை$ $7 

நஙகள்பிரா னருள்மறவா ஈல்விளையாட் டினைஈயந்தா£ (௧௨௫) 

நிலைச்செண்டும் பரிச்செண்டும் வீடிமிக ம௫ழ்வெய்தி 

விலககரும்போரத் தசர்ப்பாசசல் சண்டருளி வென்றிபெற 

மலைககுமெடு முட்கணைககால வாரணப்போர் மக௫ழாஈசருளி 

யலைககுமறப் பலபுளளி னமர்விரும்பி யமாகின்ருர், (௧௨௬) 

Cag. 

விரவு காசன் மீககூர மேவி சாள்கள் பலசெல்லக் 

கரவி லீகைசஈ கேரளனூ தஙகள் சடல்குழ் மலைகாட்டுப் 

பரவை யார்சங கொழுஈனா தம்மைப Vers g கொண்டணைவான் 

இசவும பகலுர் சொழுடிரக்ச விசைச்தா ரவரு மெழுந்தருள. (௧௨௭) 

ஈஙகை பரவை யாருள்ளத் இசைவா னம்பி யெழுகசருள.த 

இங்கண் முடியா திருவருளைப் பசவிச சேர மான்பெருமாள் 
எங்கு முள்ள வடியாருக கேற்ற பூசை செய்தருளிப் 

பொங்கு முயற்? யிருவரும்போய்ப் புக்கா புனிகர் பூங2காயில், (௧௨௮) 

தமபி சானைச சொழுசருளாற் போச்து சொண்டர் சார் தணைய 

ஈமபி யாளு ரருஞசேரா ஈன்னாட் டாச னாசாகும் 

பைம்பொன மணிகீண் முடிசகழறிற் றறிவா சாமும் பயணமுடன் 

செமபொனீடு மதிளாரா தொழுது மேலபாற் செல்கஇன்றா£ (௪௨௯) 

வேறு 

பொன்பரப்பி மணிவரன்றிப் புனல்பரககுங காவேரிக் 

செனகரைபோய்ச வெனமூழ்ந்த கோயிலபல சென்றிறைஞ்” 

மினபரப்புஞு சடையண்ணல விருமபுஇருச் சணடியூர் 

அன்புருககுஞ செசையுடன் பணி) துபுற௦௪ தணைகமாரகள்,. (௧௩௦) 

வடகரையிற் றிருவையா ஜறெ௫ாசோன்ற மலர்ககரஙகள 

உடலுருக வுசளுருக வுசசியினமேற குவிதசருளிக 

கடலபசாத தெனபபெருகுக காவிரியைக சடக£மிதறித 

தொடர்வுடைய திருவடியைச் தொழுவதற்கு Gara our. (௪௩௧) 

வேவறு, 

ஐயா நதனைச் சண்டுசொழு தருளா ரூரா தமைகோகூச் 

செயயாள் பிரியாச சேசமான் பெருமா எருளிச் செய்கின்ரூர் 

(௪௨௬) செணூ-படதுபோனறசோ வீளையாட்டுசகருலி, கில்-செண்டு- 9௯. oy 

விளரயாடுவ௮. பரிசசெணு - பரியிலிவாகது இட்சாரி வலசாரியாகச சுழன்று வீல் 
யாவது, தசா - ஆரி, 
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9௦௯ ்திருத்தோண்டர் புராணம். 

மையார் சண்டர் மருவுதிரு வையா நிறைஞ்ச மனமுருடு 

கையா நின்ற இவ்வாறு கடந்து பணிவோ நாமென்ன, (௪௩௨) 

ஆல பெருகி யிருகரையும் பொருது விசும்பி லெழுவதுபோல் 

வேறு நாவா யோடங்கண் மீ௪ செல்லா வசையிகைப்ப 

ரீலு விளங்கும் திருமேனி நிருச்சர் பாதம் பணிச்தன் பி 

னா கெறியாச செலவுரியார் தரியா சழைத்துப் பாலொர். (௧௩௩) 

ப.ரவும் பரிசென் றெடுச்சருளிப் பாடுக இருப்பாட் டினின்முடி.வில் 

அரவம் புனைவா சமையையா நடைய வடிக ளோவென்று 
விரவும் வேட்கை யுடனழைசத விஎஙகும் பெருமைத திருப்பதஇிச 
ரவு மிசையில் வன்றொணடா நினறு தொழு பாடுதலும். (௧௩௪) 

  

திருவையாறு - பண் - காந்தாரபதுரமம். 

திருசசிற்றம்பலம், 

பரவும்பரிசொன் நறியேஞன் பணடேயுமமைப்பயிலாதே 
பிரவுமபசலுமகினைக தாலுமெயகரினையமாட்டேனான் 
கரவிவருவிகமுருணணசதெஙககளு லைககழ்ககருபபாலை 
யாவகதிரைஃகாவிரிசகோட்டதசையாறுடையவடிசளோ. 

கூடியடியாரிருஈசாலகுணமொன் நிலலீரகுறிப்பிலீர் 
ஊடியிருஈதுமுணாேே.றுமளமசசொண்டனூரனேன் 

தேடியெருஙகாண இலே றிருவாரூரே௫ஈ திபப 
னாெதிசைசகாவிரிககோட்டதடையாறுடையவடிசளேோர. 

திருசசிறறமபலம, 

  

மன்றி னிறைஈறு நடமாட லலலா தொல்லை யையாற்றிற் 
சன்று சடைய டெதிரழைகசக க சறிக கனைக்கும புனிற்றப்போல் 
ஒன்று முணாவாற் சராசரயக ளெலலாங கேட்க வோலமென 
கின்று மொழிஈசா பொனனிமா ஈதிய நீயஇ செறிகாட்ட (௧௩௫) 

விண்ணின் முட்டும் பெருககாறு மேல்பாற் பளிக்கு வெற்பென்ன 
கண்ணி கிற்சக €ழ்பானீ£ வடிஈத கடுவு ஈல்லவழிப் 
பண்சணிச ருளிரக,ச மணறபரப்பச் ச ணட சொணடா பயின் மாறி 
சண்ணிற் பொழி து மயிரப்புளசகங சலககக கையஞ சலிகுவிதசார்.(௪௩ ௬) 
சம்பி பாசஞ் சோமான பெருமாள் பணிய BTA Or te 
செம்பொன் முஈ.நான் மணிமாபா சேரா பெருமா னெ இர்லணங்இ 
யமபா காத ௬மசகளிசச தன்றோ வென்ன வுடன்மகிழ்ஈ ஐ 
தம்பி ரானைப் போற்றிசைச். தச தடஙகா வேரி நடுவணைஈதார் (௪௩௭௪) 
செஞ்சொற றமிழ்கா வலர்சகோனுஞ் சேரா பிசானுஈ தம்பெராமான் 
எஞ்ச லில்லா கிறையாற்றி னிடையே பளி,ச,த மணல்வழியிழ்



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௭௦௨ 

நஞ்ச முடைய பரிசனமுர் சாமு மேறிச் தலைச்சென்று 

பஞ்ச ஈதிவா ணரைப்பணிஈஅ விழுகதா ரெழுகதா£ பரவினார் (௪௩௮) 

௮௨௪ ணரனா கருணையினை யாற்றா தாற்றிக இளைச்திறைஞ்ச் 

தங்கள் பெருமான் றிருவருளாற் ருழ்5த மீண்டு தடம்பொனனிப் 

பொங்கு ஈதியின் முன்வாத படியே நடுவு போகசேறத 

தஙக வரைபோ ஸனினநநீர் துரந்து தொடரப் பெருகியதால். (௧௩௯) 

ஆய செயலி னதிசயசசைக கண்டக கரையி லையாறு 

மேய பெருமா னருள்போற்றி வீழ்ச து சாழ்க மேல்பாத்போய்த 

தூய மதிலாழ் சடையார் தம பதிகள பிறவு தொழுதே தஇ௪ 

சேய கொங்க நாடணைந்தா£ திருவா ரூரா சேசருடன. (௧௪௦) 

கொங்கு நாடு கடகதுபோயக குலவு மலைகாட் டெலலையுற 

கங்கள் பெருமான் ரோழனா ஈம்பி தமபி சானரோழா ' 

௮ஙச௪ ஹுடனே யணையவெழுக தருளா கின,ஈ பெனுமவிருபபால் 

எங்கு ம£நாட் ளெளவாக ளெலலா மொகொண டினபுறுலரா (௧௪௧) 

பதிக ளெஙகுச் சோரணஙகள பாஙக ரெயகும பலவமாஙகள் 

வஇச ளெஙகுங குளிபஈகா மனைக ளொபகு ம௫றபுமைககரா, 

ஈச ளெஙகு மலாபபிறங்கன ஞாங்க ரெயரு மோங்குவன.. ப 

நிதிச ளெஙகு முழவினொலீ கிலஙகச ளெஙகும பொலருஈடாபபூ (472). 

தஇிசைச டோறும வருமபெருமை யமைரசா சேனைப் பெருவெள்ளங 

குசைகொள வாடி நிரைவெளளங குமப யானை யணிவெளள 

மிசைகொள பணணும பிடிவெள்ள மெவுளு சோ Qader urmia oom 

டசைவி னின்பப பெருவெளளக தமர்கது கொடுபகோ ரரரணைதார (} 

கொெசோ ரூமின் மதிலவாயி லணி3கா டி.தது op yds 

தொுககா புரஙகண் மாளிகைகள் சூ. ஈரிசா லைகடெறறி 

செடுஙகோ ஈகாக ளாடசங்கு கிரரத மணிசதா மஙகமுகு 

விரிஙகோ சைப்பூக தாமஙக ணிரைசது வெல றலஙகரிச.ஐ. (sr) 

ஈஈர மாஈத ரெதாசொளள கணணி யெணாணி லசயகுதொறு 

மகரக் குழைமா தாகளபாடி. யாட மணிவீ இிபிலணையார 

திசர மெடுமா விகையணைவா£ சென்று தஇிருவஞ் சைககாதது 

நிகரி றரொணடா தமைசகொணடு புகுசதா ரதியா மெடுகதகையார (௪௪௫) 

இறைவா கோயின மணிமுன்.றில வலவசொண டிறைஞி யெதிரபுககு 
நிறையுக சாச லுடன்வீழ்ஈது பணிசது கோசின ரூரூசா 

முறையில் விளம்பு இருப்பதிக முடிப்பது கஙகை யென் OO 5 Cs 
பிறைகொண் முடியா சமைபபாடிப் பரலிப் பெருமா சடன்மெ ரமு.சார் 
  

(௧௪௧) Gene - பிடரிமயா..



௭௦௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மடிப்பதுகங்கை - பண் - கோலலிக்கவ்வாணம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

முடிப்ப துசங்கையுர்திங்களுஞ்செற்ற துமூவெயில் 
கொடிப்பதுமாததிரைநரீறெழககணைநூறிஞா 
சடிப்பறதுமேறுமென் றஞசவன றிருககைகளாற் 
பிடிபப து பாமபன் றியிலலையோவெம்பிசானுக்சே. 

காய்சினமால்விடைமாணிசசததெஙகறைககணடத 

திசனையரனெட்டோடிரணடுமவிருமபிய 
வாயின சாப்பசைஞானி௰யப்பனடிசதொணடனரறான் 
எசினபேசுமின்்மெண்டாசாளெமபிரானையே 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வைககள். 

தொழுது திளைததுப் புறம்போகது தோன்றப் பண்ணும் பிடிமேற்பார் 

முழுது மேசச ௩மபியைமுன் பேற்றிப் பினபு சாமேறிப 

பழுதின மணிசசா மரைவீசிப் பைம்பொன் மணிமா ஸிகையில்வரும் 

பொழுது மற லிருபுடையு மிடைந்தார் வாழ் 5.திப் புுலனெருாா. (௧௪௭) 

நல்ல தோழா ஈம்பெருமா டமககு ஈமபி பிவென்பா£ 

எல$லை யிலலாச தவமுன்பென் செய்தோ மிவரைச் சொழவென்பார் 

செல்வ மினியென பெறுவதுகளு சிலம்பு சாட்டு) கெனவுரைபபாரா£ 

சொலலுஈ தர2மா பெருமாளசெய் தொழிலைப் பாரீ ரெனததொழுலார். () 

பூவும் பொரியும் பொற்றுகளும் பொழிந்து பணிவரா பொருவிலிலா 

மேவும பொன்னணித திருகாடே புவிககுத திலத மெனவியப்பரா 

பாவு து.திக ளெம்மருங்கும் பயில வது மாளி கையின 

மாவுங சஸிறு கெருங்குமணி வாயிலபுகு5அ மருஙகிழிஈதரா. (௧௪௯) 

கழறிற் றறியுர் இருவடியும் கலைகா வலர்தம் பெருமானா 

முழவிற் பொலிய இருகெடுுதோண் முனைவர் தம்மை யுடன்கொண்டு 

விழவிற் பொலியு மாளிகையில் விளஙகு சிஙகா சனகதின்மிசை 

நிழறிச கொளிறும் பூணாூரையிருததிச் சாமு கோகினறு (௪௫௦) 

செம்பொற் சரச வாசரீ£ சேவி மார்க எளெடுச்தேர்த 

அ௮மபொற் பாசச் சாம்விளக்கி யருளப் புசலு மாரூரர் 

தமபொற் ளை லாஙகியிது தகாதென் நருளத் தரணிபில்வீழ்ர 

செம்பெற் நிமையாற் செயதனவிங செல்லா மிசைய வேண்டுமென (s@s) 

பெருமாள் வேண்ட வெதிர்மறுகச மாட்டா ரன்பிற் பெருந்தகையார் 

இருமா நெடுக்தோ ஞூ.தியாபிரான் செய் தவெலலாங் சண்டிருச்சார் 

௮௫ மா னங்கொள் பூசனைக எடைவே யெல்லா மளிச்ததற்பின் 

ருமா மதிவெண் குடைவெர்த ௬டனே யமுது செய்.துவக்சா (௧௫௨)



கழறிற்றரிவார்காயனார் புராணம். ௭௦௯ 

சே ருடனே திருவமு.௫ செய்ச பின்பு கைகோட்டி, 

wit நறுமென் சலவைமான் மதச்சரச் தாடை யணிமணிப்பூண் 
ஈ7 விரைமென் மலர்ப்பணிச ளினைய முதலா யினவருக்கஞ் 

சார வெடுத்து வன்றொண்டர் சாத்தி மிகச தமகசாக௫, (௧௫௩) 

டாட லாட லின்னியங்கள் பயிறன் மு,தலாம் பணணையினில் 

நீடு மினிய வினோ தஙகள் நெருககு காலஈ தொறுஙகிகழ 

மாடு விரைப்பூர தருமணஞ்செய் யாரா மங்கள வைகுவித்துச் 

கூட மூனைப்பா டியாகோலைக் கொண்டு ம௫ஒழ்ர்தா கோதையார். (௪௫௪) 

Ca my. 

Orcmri1Oé OsrifaroG pac AnCrr non பெருஞ்சழப்பும் 
வண்டாடு மலர்வாவி மருவியநீ£ விளையாட்டு 

தீண்டாமும் மதகும்பச் தடமலைப்போர் சலமற்போர் 

கண்டாரா விருபபெய்தக் சாவலனார் சாவல்செய்காள். (௧௫௫) 

நாவலாதம் பெருமானுச் திருவாரூர் ஈக ராளுக் 

தேவர்பிசான் கழலொருகரண் மிககினைக்த சிர்சையரா 

யாவியையா ரூரானை மறககலுமா மேயென்னு 

மேவியசொற் நிருப்பதிகம் பாடியே வெருவுறறுர், (௧௫௯௬) 

திரவாநர் - பண் - தக்கேசி, 
இருசசிற்றம்பலம், 

பொன்னுமெய்ப்பொருளுக்தருவானைப்போகமுக்திருவும்புணர்ப்பானைப் 
பினனையெனபிழையைப்பொழுப்பாகப்பிழையெல்லாச்சவிரப்பணிப்பாளை 
யினன சனமையனென றறிவொண்ணாவெமமானையெளிவஈதபிரானை 
யனனம்வைகுமவயற்பழன ததணியாரு ரானைமறககலுமாமே,. 

ஒரூ ரென். றுலகஙகளுககெல்லாமுரைசசலாம்பொருளாயுடன்் கூடிச் 
சாரூருஙகமழ்கொனறைகன்மாலைமுடியன்காரிசைகசாரணமாக 
ஆரரைமறததகறசரியானையமமானறன்றிருபபபோகொணடதொண்டன் 
அர ரன்னடிசாவுரையலலராமாலோக ததிருப்பவாசாமே 

இருச்சிற்றமபலம் 

இருவாரூர சனைசினை5து சென்றுசொழு வேனென்று 

மருவாவச் தொணடருடன் வழிககொணடு செலபொழுதில 

ஒருவாஈண புள்ளுருக வுடனெழு5௮ கைதொழுது 

பெருவான வரம்பனா பிரிவாறரூர் பின்செலவார், (௪௫௭) 

வன்றொண்டர் முன்னெய்தி மனம௫ழ்ர் ச வுணர்வினராய் 

இன்றுமது பிரிவாற்றே னென்செய்கேன் யானென்ன 

ஒன் நீர் வருந்தாதே யுமதுப.தி யின்கணிருர் 

தன்.தினார் முனைமுருக்கி யரசாளு மென மொழிரஅ்தார். (௪௫௮)



௭௧௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆரூரர் மொழிர்தருள வதகேட்ட வருட்சேரா 

பாரோடு விசும்பாட்டு யெனககுமது பாதமலர் 

சேரூரு நெடுவீதித இருவாளூர்ச் கெழுகதருள 

நேரூரு மனககாத னீககவுமஞ சுவனெனருர். 

மன்னனா சதுமொழிய வன்றொணட செ.தாமொழிவார் 
எனனுயிருக இன்னுபமிரா மெழிலாராப் பெருமானை 

வன்னெஞ்சக் களவனேன் மறந்திரேன் மதியணி௰தார் 

இன்னருளா லாசளிப்பீ£ நீரிருபபீ ரெனவிறைஞ்ச 

மற்றவரும பணிக இசைர்சே மரஇிரிக டமையழைத்துப் 

பொற்புகிறை சொன்னகரி லிறறைககு முன்புகுந்த 

ஈற்பெருமபண் டாரகா னாவருக்க மானவெலாம் 

பற்பலவா மாளின்மிசை யேற்றிவாப் பண்ணுமென, 

ங்கவரு மன்றுவரை யாயமா கயெதனஙகள் 
ஒஙஇியபொன் னவமணிக ளொளிர்மணிப்பூண் டு௫ல்வருக்க 

ஞாஙகாநிறை விரையுறுப்பு வருககாமுத னலஞசிறப்பச 

தாஙகுபொதி வினைஞாமேற் நலமலியக சகொணடணைசதார் 

மற்றவதறின் பரப்பெல்லாம் வன்றொணடா பரிசனத தின் 

மு.ற்படவே செலவிட்டு முனைப்பாடிச இருநாடா 

பொற்பதஙகள் பணிகதவனைச சொழுதெடுததுப் புனேயலயகல் 

லெறபயாசோ ஞறததமுவி விடையளிசசா வனமரொணடா 

ஆரூர ரவாசமக்கு விடையருளி யஙசசன்று 

காரூரு மலைநாடு கடநதருளிக கற்சுரமு 

நீரூருங கான்யாறு செடுஙகானும பலகழிய௫ 

சீரூருஈ இருமுருகன பூணடிவழிச செலசன்றார. 

தஇிருமுருகன பூண்டியயற் செல்கின்ற போழ்தின்கட் 

' பொருவிடையரா ஈமபிசகுத தாமேபொன் கொடுப்பதலால் 

 ஒருவாகொடுப் பசசகொளள வொணணாமைக கதுவாகூப் 

பெருகருளாற ரூங்கொமிககப் பெறுவதற்2சா வதுவறியயாம் 

வென்றிமிகு பூதஙகள் வேடர்வடி வாயசசெனறு 

வன்றரொண்டா பணடாரு கவரவருள் வைததருள 

௮ன்றினார் புமெரிதச சருளால்2௮ட் டுலப்ப டையாய்ச 

சென்றவாதாம வரும்வழிபி லிருபாலுஞ் செபி தசெழுஈ த. 

விலவாஙக யலசமபு விசைகாணிற சஈதிதுக 

கொலவோமிங இட்டுப்போ மெனக3சாபத தாற்குத்இ 

யெல்லையிலபண் டாரமெலாங கவார்துகொள விரிகசோழு. 

யலலலுடன் பறியுண்டா சாரூரர் மருஙகணைஈதார். 

(கடக) 

(௧௬௦) 

(௧௬௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(சசுடு) 

(௧௬௬) 

(௧௬௭)



கழறிற்றரிவார்நாயனார் புராணம். ௭௧௧ 

ஆரூரர் தம்பாலவ் வேடுவர்சென் நணையாசே 

நீரூருஞ் செஞ்சடையா ரருளினா னீஙசவவர் 

சேரூசாக திருமுருகன பூண்டியினிற் ரென்றெய்திப் 

போருரு மழவிடையாா கோயிலைகா டிப்புக்கார். (௧௬௮) 

அஙகணர்சங கோயிலினை யஞ்சலிகூப் பிச்சொழுது 

மஙகுலுற ரீண்டகிரு வாயிலினை வச் இிறைஞ்ூப் 

பொங்குவிருப் புடனபுசகு வலஙகொண்டு புனிகநதி 

இங்கண்முடிச் சணிந்தவர்தர் இருமுன்பு சென் றணைந்தார் (௪௬௯) 

உருகயெவன் பொடுகைகள் குவிததுவிழுஈ துமைபாக 

மருவியதம் பெருமான்முன வனரொொண்டா பாடினார் 

வெருவுறவே டுவர்பறிககும வெஞசாரததி லெசத்துககிற 

கருகிருந்தி ரெனககொடுகு வெஞ்சிலையஞ் சொற்பதிகம். (௧௪௦) 

திநுழநகன் பூண்டி - பண் - பழம்பத்சுசம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கொடுகுவெஞூலைவடுகவேடுவர் விரவலாமைசொலலி த 
இடுகுமொட்டெனககுச திககறைகொணடாறலைகருமிடம் 
முடுகுகாறியவடுகரவாழ்முருகனபூணடிமாககாவாயப 

யிடுசு நணணிடைமஙகைசனனொடுமெததுக௫க௫ரு சீரெமபிரானிமர, 

முக்திவானவர்.சாரசொழுமுருகன்பூண்டி மாஈசாவாயப் 
பர்தணைவிரற்பாவைசனனையோபாகமவைசசவனைச 
சிரதையிந்சிவசகொணடனூரனுசைச,சனபதகஙகொண் 

டெர்தமமடிகளையேததுவாரிடரொன்றுஈதாமிலே. 

இருச்சிற்றம்பலம, 

  

பாடியவர் பரவுசலும் பரமபொருளா மவாருளால் 

வேடுவர்தாம் பறிதசபொரு எவையெலலாம் விணணெருங்க 

நீடுதிரு வாயிலின் மூன் குவிக௫ட ல கேரிறைஞ்சி 

யாடுமவா திருவருளா லப்படியே கைககொணடார் (௧௭௪) 

கைக்கொணடு கொடுபோமச் சைவினைஞர் சமையேவி 

மைச்கொண்ட மிடற்றாலா ௮ணங௩டப்போய்க கொஙசகன்று 

மெய்க்சொண்ட சாசலினால் விரைசேூ மென்சரும்புஞ் 

செய்ச்கொண்ட சாலியுஞ்சுழ் இருவாரூர் சென் றணைக்நார். (௧௭௨) 

நாவலர்மன் னவாருளால் விடைகொண்ட ஈ௩ரபதியார் 

ஆவியினொன் ராஈண்பி னாரூரர் சமைகினைந்து 

மாவலரு மலர்ச்சோலை மகோசையினின் மன்னிமலைப் 

பூவலயம் பொதுரீச்கி யரசுரிமை புரி திருஈதா. (௪௪௩)



௭௧௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இர்நிலைமை யு.தியர்பிரா னெம்பிரான் வன்றொண்டர் 

பொன்னிவள காடசன்று மகோசையினின் மேழ்புகுச்து 

wer ey ARs சயிலையினின் மசவரைமே லெழுக்தருள 
முனனாவயப் பரியுசைக்குர் திரு ச்சொழில்பின் மொழிகன்றாம். (௧௪௪) 

மலைமலிந்ச இருநாட்டு மன்னவனார் மாகடல்போஜற் 

சிலைமலிர்ச கொடி. ததானைச் சேரலனார் கழலபோற்றி 

கிலைமலிர்த மணிமாட நீண்மறுகு கான்மறைகுழ் 

கலைமலிர்த புசழ்கசாழிக கணகாதா திறமுரைப்பாம் (௧௭௫) 

கழறிற்றறிவார்நாயஜர் புராண முற்றிற்று, 
ஆ. இிருவிருசதசம் - ௩,௬௨௭, 

  

(மலரவள்வாழும மலைகாட்டிலே, இருவஞ்சைச் களமென்னுஞ் சலா 

லயமுளள கொடுககோளூரிலே, சேராகுடியிலே, பெருமாகம்கராதையர் 
எனனுு திருசாமசதையுடைய ஒருபுசலவா அவசாசஞசெயசாா அவா 
உலக இயலபும, ௮சசஇயலபும உறுதியளளன அலலவென்று இெபதகியிற் 
சிற சலரசாய, அரசசொழிலகள் சிறிதம பயிலுசலின்றிச் திருவஞ்சைககள 

மென்னு இருககோயிலையடைநது, அதில எமுஈதருளியுளள சவெபெரு 

மானை காடோறும் வழிபட்டு வருவா சாயினா. 

இஙஙனம் ஒழுகவருகாளில் செவகோற்பொறையன் என்னும் சேரமசா 
சாஜன் உலக .ஐசையை ஒழிச து, சவமபுரிசத, தத தவகெறியை யடையத் 
சபோவனசதை யடைஈசான அப்பொழுது ௮மைசசர்கள ௮லோசிசத த 
செளிக்து, :* தருவஞசைச்கள ததிலே சிவச சரனை வழிபட்டு வருபவராகிய 

பெருமாகசோசையா அசசேசர் மரபிற்கமு. சலவா ஆகையால், ௮வசே அர 
இயறறும் உரிமை உடையவர்'? எனககருதி, துவசையடைக, பணிகது 
சவரீ£ இமமலை காட்டின செககோலைச சாஙகயருளவேணடும ? எனறு 

பிராத்திசசாகள் அதுகேட்ட அனபா ' இனபமபெருகுஈ திருகதொண 
டி.றகு இடையூராக இவாசள மொழி சார்கள இவெகேயஞ் சிறிதும் வழாது 
அரசு புரிதற்கு௪ இருவருள் உணடேல், ஐ.சனை இறைவனாககு விண்ணப் 
பித்து ௮றிவேன்'' என்று வசககிதியடைஈ த, விணணபபித்சார் உடனே 
திருவருளால் பெருமாக்கோசையார் அனபு௫ிறிதும வழாது அரசியறறும் 
ஆற்றலும், யாரும் யாவும் கழறினவைகளனை ச்சையும அறியும உணாவும், 
அழியாவிறலையும், பெருஙகொடையும, படைவாசன முதலிய எல்லாங கைவ 

சப்பெற்று, வெளி3யேவாது, மச் திரிமாகள் வேணடுசோளுச்சரக9 உடன் 

பட்டார். ௮மைசசர்சள் ஆனநதப் பரவசராய் வசை வணக$இனாசனள். 

பெருமாசகோசையரெனனுங் கழறிற்றறிவார் சுபதினத்திலே திருமுடி. 
ரூடப்பெற்று, திருசகோயிலை வலஞ்செயது, சிவசசநிதியிலே விமுகது வண 
௩௫ எழுஈது, யானைமேற்கொண்டு, ஈகர்வலம் வச்சா. வருமபோது, வண் 
ணான் ஒருவன் சோளிலே உவாபொதி சமாதுகொண்டு, தம்முன்னே 
வரு தலைப்பார்த்து, ௮வனுடையதேசம மழையினால கரைநத உவா ஊறப் 
பெற்று வெளுததகிருததலால், ௮வனைத இருநீறுபூயெ வெனடியார் என



கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணம். ௭௧௩ 

நினைத் 7, உடனே யானைவிட்டிழிக ௫, விரைர்சோடி, கும்பிட்டார். ௮2 
கணட ௮௮ன் அகஙகலங்கி அடியேனை யாசென நினைசத்சீர்! ரிறியேன் 
அடி. வண்ணான்”? என்ற சொன்னான் இதற்குச் சேரர்பிசான் அடியேன் 

அடிச்சேரன், இருரீறறின் திருவேடச்தை நினைப்பித்தர், வருக்சாது ஏகும்”? 
என்று அருளிச்செய்சா அதுசண்ட அமைச்சர் மூ தலாயினோர்கள் அரசர் 
பெருமானாருடைய அடியவர் பசதியைவியர்து அஞ்சலிசெய்து சோதடு 
சம் பணஊணிஞர்கள். சேரமான் பெருமாணாயனா மீண்டும் வேழமேற்சொ 
ண்டு ஈகாவலஞ்செய்,௪, ௮ரண்மனையடைஈ௫, அரியாசனமமக௫, வெண் 
கொற்றக் குடையின £€ழிருர்து, பசைமையின் றி, சிவசேயழும், சமய உண 
மையும, விபூ௫ மேன்மையும் விளககச செகஙகோல்காங்கி நீதியரயெறறி த் 
காம சேடுமபொருளும், செல்வமும், பிறவும் ஸ்ரீ ஈடராஜப்பெருமாளார் 
இருவடி களே, எனககொணடு அவவாணர்சக் கூத்தனை நாடோறும் பூகிகது 
வாசா இன ஈதோறும் பூசைமுடிவிலே அவருக்கு ஸ்ரீ ஈடசாஜவள்ளலா£ 
சம இருசசிலம்பொலியைக் கேட்பிககச் செய்கா மீசராபெருமான் 
சாதிபேசு மூசலியவற்றைச் எறித;ு கவனியாது, செவனடியாகளாககும, 
வறியவாகளஞககும வேணடுஈ திரவியயகொடுஈது வரதரா; சிவபெருமாணுக 

குரிய பல யாகங்களையும் செய்தார் 

இப்படி. ஒழுகவருகாளில பாண் டிகாட்டிலே, மதுரையம்ப இயில எழு 
சருளியுளள சோமசுஈகாரககடவுள தமமை மெயயனபோடு இசைபபாட்டி 
ுறபரவு உ பாணபதிரருசருப பெருஞ்செலவம் அளிககக தஇருவுள்ளு 

சொணடு, இரவிலே அவருக்க ஈஎனவிலே சதோனறி “4 உனகருபபொன, 
காணம, பட்டாடை முசலியவறறை வேணடி௰ அளவு கொ௫கெகும்படி ஈம 
மாடடுமுதாஈச அனபுடைய சேரஹணுககுச திருமுசக கொகெடன்் ஈம, 
நீ சாழகசாமற போயவா ”? எனறு திருவாய்மலாககருளி “io Dio yan e ” 
எனனுக் திருப்பாசரம வரையப்பெறற இரு மகசசைத தாதநளினா இரை 
வலலவராகிய பாணபதஇரரும் உடமீன புறபபட்டி மலேகட்டையடைகஈ 2, 
கொடுககோளூமில புகு, தசமனையை யணமி” 2ஈர மானபெரு.மானூக 
குத செரிவிசதார் ௮௫சேடட ௮சசா கோமான விலாவிலெழுஈனு பாண 

பத்திரரிடம வது, ௮வரை வண ௩௫ * சிறிமீயனை ஒரபொருளாச்ச கருதித 
இருமுசககொணடு வநதீமே'? எனன, பாணபததிரா பாமரவனாது இி.ருமு 

கசரைக கொடுசதுக சொழமுது நின்றார். அரசர்பெருமான அததிருமுகத 
தைப் பேரன்போடு வாஙகசெ சிரசிலேவைதது௪ சமமை மறச்து, அனகசக 

கூத சாடிப் பாணரது பாதஙகளில் பன்முறை விழுகது வண ஈனா. இ. 
முக சசைப் பலமுறை பாசப் பாதப் பணி து, வாசிச௫ப் பேரானகத 
வடிவின ராய்த் திருமாளிகயைபினுள்ளே நுழைக, மகஇரிமாசளை கோககி 
'டநமது பலவசைபபணடாசககளையும பொதிசெய்து நட்களின் மீது G10 F 

இககொண்டு வாருங்கள் % என சட்டளையிட, ,நுவாகள ௮பபடியே 

செய்தாகள. சேரமான்பெருமாணாயனூா பாணபச்திரருககு அப்பண்டங 

கள் எலலாவற்றையும் தனிசசனியாகக சாட்டி, * சுவாமி! இவைகளையும், 
சதுரஙச சேனைகளையும, அரசையு கைசககொண்டருளும '' என்ன, பாண 
ஞர் * அரசே! அடியேணுக்ரு வேணடுவனவற்றை மாத்திரம் சொள்ளு௦ 

பொருட்டே சிவாஞஞஜை, ௮ரசையும பிறவற்றையும் சேவரீர சைச்கொள 
ளும்? என்று சொனனார் அரசர் பெருமானாரும் இறைவர் ஆணையை 

ON SIDS அய, 0 பாணனா சொற்றசற்கு உடனபட்டாா பாணபததிரா 
தமக்கு வேணடிய பொழு களையும், யானைமுதவியவைகளையு௩ கொணடு 
யானைமேந்சொண்டு செனரா சோர்பெருமானரும் பேரனபோடு உடன 

00



க திருத்தோண்டர் புராணம். 

செல்லப்பாணனார் ஈசர்ப்புறத்திலே அவர்பால் விடைபெற்றுச்கொண்டு 
மதுபைமாககரததைச் சேோர்தார். 

சேசமான்பெருமாணாயனார் சோழபாண்டியர்கள் மழ அவர்களோடு 
கலந்து அரசியற்றி அரனார் பூசைசிறிதும் வழாது நிகழ்த்தி வருஙகாலை, ஒரு 
மாள பூசைமுடி.வில் ஸ்ரீகடராஜப்பெருமானாருடைய தஇருசசிலம்பொலி 
சுமககுககேளாது ஒழிய மதிமயகஇப் பூசையை விரைவில் முடித்து, 

** அடியேன் என்னபிழை செய்சனனோ ?' என்று வருகி, *: இனி இவ்வு 
டமபால்௮அடையும வேறு இன்பமயாது” என்று உடைவாளை உருவித gu 

மூடைய மாரபிலே காட்ட, உடனே ஸ்ரீடடராஜ வளஎலார் இருசூலம்மி 
னொலியைச் கேட்பிததார் கேட்பிசுகதும், ௮ன்பிற்றகத ௮ ரசாபெருமான் 
உடைவாளை அகற்றி விழுது வணஙதி எழுது அ.திசெயது “ ௮மபலவா 
ணே! இததஇிருவருளை முன்புரியாசது எனனை” என்று வினவினா அதற் 
குச் சபாகாயகா சு£தாரமாதஇ சுவரமயிகளை நினைப்பிசககவேணடி உருவமாக 
நிலலாது “* ஈஈதரன நமமைக சனகசபையிலே தர்சிசுது அனத மயதத 

மை அசங்குழைஈது அருட்பதிசம் பாடினா அவவருட் சொல்வழி ௩ம் 
செவிசென்றமையால் வரத்தாழ்ததோம? எனறு அசரீரியாக அருளிச 
செயதா, அதுகேட்ட சேராபெருமான் * அடியவாகளுக்கு இவா அருளுங 
கருணை இருகதவாறென்னே” எனறு வியகது கனசசபையையும வன 
'ரொணட வளளலாரையும தரிசிககவிரும்பிச சேனைகளோடு புறபபட்டு ஸ்ரீ 
இகம்பரச்தசையடைஈது சபாசாயகரைச தரிசிகது, அனபோடுருகிப் போன் 
வண்ணத் தநீதாதியைத் திருவாயமலாகசருளினா அசற்குப பரிகிலாச 
ஆனஈச ஈடமபுரியும அழகா சமது இருச்லெமபொலியைக கேட்பிததார். 

அதுகேட்டு ஆனகதவாரிதியிற்மிளே சதுச் இனனாள ௮,௪இருபப திமிலேயே 
இருது, பிறகு சு௩சரமாததிகளைத தரிசிக்கப் பேருவகையுற்று த இலலை 
யினின்றும் புறப்பட்டு, இடையிலே பல சிவஸசலங்களைத சரிச5 த வண 

இத திருவாரூரை யடை£தரா அவரது வருகையைக் கேள்வியுற்ற ஈமமியா 
ரூசா அவரை எதாகொணடார். வனரொண்டப் பெருமானைககணட கழழிற் 
றஐறிவா£ காயனார் ௮வரது திருவடிகளிலே விழுகது வணங்கினார் சுநதரமூா 
தீ.திகளும சேரமான் பெருமாணாயனாரைவண௩கஇஞா அவ்விருவரும கடலில் 
ஆழ்ஈது கரையேறமாட்டாது ௮லைகன றநவாகளைபபோலப் பேரினப சாகரத 
இற்படிஈ.து, என்புர௬ு, உயிரொன றி, உடம்பும ஒனறாம எனசசொலலும் 
படி. கல$தாரகள் அதுபற்றியே சுஈதரஞாததி சுவாமிகஞர*கு௪ சோமான் 

தோடூர் எனனும ௮ருமைச திருசாமமும உணடாயிற்று. பினனா அரசர் 
பெருமான் வன்றொணடரோடு திருககோயிலை யடைகது வனமீககாகரை 
வணககிச் தீநழம்மணிக்கோவையை அருளிச்செய்தா£. பினனர்ப் பரவை 
யார் தஇருமாளிகையையடைகது சு£தரமாசதி சவாமிகளுடன இருகதார், 
சிலராள கழிகசபின சு தரமா ச இசுவாமிகளோடு திருமறைககாட்டை யடை 
நத, சுவாமிதரிசனஞ்செய., இருவாதாதி பாடி, பாணடிரநாட்டைச்சோக்து, 
மதுரைமுசலிய பலதலஙககளைத சரிச௪௮, மீணடும் திருவாரூசையடைகது, 

௮௩சே பலகாள த௩௧க௪ சுநதாரமூர்ததசுவாமிசகளைப் பன்முறை வணஙடுத் 
தம்ஊருககு வரும்படி வேணடி, ௮வரை அழைசதுககொணடு தமதகொடுங 
கோளூரை யடைகதிருஈசா. சேரமான் சோழராகசய சுஈதரமூர்ததி சுவா 
மிகளுககு ஒருகாள வன் மீசகாதாமீது தர்தை ௩டகசத. உடனே சுவாமி 
கள திருவாரூருககுப் புறப்பட்டார். ௮துகணடு அரசாபெருமான் பிரி 
வாத்ராதவராயப பின்சென்று சுவாமிகள திருமுன்னே வரது வணங்இ 
சுவாமி! உமதுபிரிவாற்றேன் என்செயசேன்'' என்றா அதற்றாச் சுச்த7



கணகாதகாயரரை் புராணம். எகட 

மூர்த்திகள் *(நீர் சிறிதும் வருந்தாத பகையரசர்களை வென்று இவ்வூரை 
ஆண்டுவோரும்”” என்று கூறி யருளினஞர் சேசர்பெருமான் * சுவாமி! சேல 
ரீருடைய இருவடி சதாமரைகளே அடியேன் அசசாட்சி. தாஙகள் இருவா 
ரூருககு எழுந்சருளக்சொண்ட பெருவிருப்பத்ைத் தவிர்க்கவும் அஞ்சு 
இனறேன்”' என்றார் அதுகேட்ட சுவாமிகள் !: யான் திருவாரூர்ப்பெரு 
மானை மறக்்இி3ைேன். நீர இவணிரும்”” என்று வணங(௩ூனார். உடனே கழறிற் 
றறிவார் உடன்பட்டு மகதிரிமாகளைசகொண்டு தமது அரண்மனையிலுள்ள 
பண்டார முழுவதையும் பொதிசெய்து ஆட்கள்மிது ஏற்றுவித்துச் சுவாமி 
களுக்கு முன்னே செலலும்படி பணித்து, அச்சுவாமிகளைப் பணிஈது நின் 

ரா வன்றொண்டவள்ளலார் ௮வரை ௮ன்போடுசழுவி விடைகொடுச் ச 
இருவாரரை யடைகதார், சேரமான்பெருமாணாயனார் சுஈதரமூர்த்தி சுனா 
மிகளை மறவாத சிஈதையின ராய் அ௮சசாட்சி செய் துவகதார். 

இககனம் சேரமான்பெருமாணாயஞனார் இருக்குகாளில் சு தரமூர்ச் இ: 

சுவாமிகள் மீணடும மகோசை என்னு இருப்ப தியடைக் து, வெள்ளையானை 
யின்மேல இிருககயிலைக்கு எழுர்சருளினா அவருக்கு மூன்னே சேரமாண் 
பெருமாணாயனா குதிசையினமேலேறிசசென்ற தஇிருச்செய்கையைப் பினா 
னா (வேளளையானைச் சநக்கத்தில்) கூறுகன்றோம். 

OPE Ome 

கண நாதநாயனார்புரரணம். 

டட து ( 4) சடைப் 

ஆழி மாநிலத் தலமீன் ஐளித்தவ டிருமுலை யமு,தண்ட 

வாழி ஞானசம் பகதாவச் தருளிய வனப்பின சளப்பில்லா 
ஊழி மாகடல் வெள்ளதது மிசாதுல இனுக்கொரு மூசலாய 

காழி மாககர்த திருமறை யவாகுலக காவலர் சணகசாதா (=P 

ஆய வன்பாதா மணிமதிற் சண்பையி னமாபெருச் திருத்சோணி 

நாய னூசகுகற் நிருப்பணி யாயின காளுமன் பொடுசெயது 

மேய வததிருச சொண்டினில் விளங்குவார் விரும்பிவக் தணைவார்ச்குச் 

தூய கைததிருச் சொணடிணி லலாகமைச் அறைதொறும் பயில்விப்பார்.. 

நல்ல ந௩தன வனப்பணி செய்பவர் ஈறு துணா மலர்சொயவேரா 

பல்ப ணிததொடை புனைபவர் கொணாதிரு மஞ்சனப் பணிச்குள்ளோர 

அலலு கணப்க லுக்திரு வலகிட்டுத திருமெழுக கமைபபோரகள் 

எல்லை யிலவிளச கெரிப்பவா திருமுறை யெழுதுவோ வாடிப்?பார், (௩ழு 

இனைய பஃறிருப் பணிகளி லணைந்தவாக் கேற்றவத திரு ச்தொணடின் 

வினைவி எ௩டெ வேண்டிய குறையெல்லா முடிததுமே விடச்செய்தே 

௮னைய வத்திறம் புரிதலிற் பரொண்டரை யாக்யென புறுவாய்மை 

மனைய றம்புரிக தடி.யவர்ச் இன்புற வழிபடுக தொழின்மிககார். (த்



௭௧௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இப்பெ ருஞ்சிறப் பெய்திய சொண்டாதா மேறுசர் வளர்சாழி 
மெய்ப்பெ ர5இிரு ஞானபோ னகர்கழன் மேவிய விருப்பாலே 

முப்பெ ரும்பொழு தருச்சனை வழிபாடு மூளூமன் பொகொளும் 

ஒப்பில் காசலகூ ௬ளஙகளி சறர்திட வொழுசனொ வழுவாமல. (௫) 

ஆன சொண்டினி லமர்ச்தபே ரன்பரு மசலிடச் தினிஷவென்று 

நான முண்டவா புண்டரீ சச்கழ லருச்சனை நலம்பெற்றுத் 

தூக றுககொன்றை முடியலவா சுடாகெடுங் கயிலைமால் வரையெய்தி 
மான நற்பெருக சகணஙகட்கு நாதராம வழிததொணடி னிலைபெற்றா (௬) 

உலக முயயகஞ் சுணடவா சொண்டினி னுறுதிமெய் யுணாவெயஇி 
அல ரொணடருச் சறிவளித் சவாஇிற மவனியின் மிசையாககு 

மலாபெ ரும்புகழ்ப் புசலியின் ௨௬ககண சாசனா கழல்வாழ், சச 

குலவு நீற்.றுவண கூற்றுவ ஞாதிறக கொள்கையின் மொழிகனறாம (a) 

கணநாதநாயஞர் புராண ழற்றிற்று, 
ஆ. திருவிருததம் - ௩,௬௩௪, 

சோழசாட்டிலே, சாகாழியிலே, பிராமணகுலகதிலே சோன் Dear ar 
கணகாதகாயனா எனபவா. ௮வா திருசதோண்ப் பெருமானாக்குச திருத் 
கொண்டுசெயதும், தம்மை ஈச௫வகசவாகளைச இிருஈசன வனபபணிசெய 
சல), மலாகொய்தல, இருமாலைகட்டல், இருமஞ்சனமெடுதசுல், திருவல 
இடல், இருமெழுககிடல, இரு விளககெரிதசல், திருமுழையெழு சல, அவ 

வருட்பாசகளை வாத சல் முதலிய திருகதொண்டுகளுள் அவரவர்ககுசஈத 
திரு சசொணடுகளிலே பயிலவிச. தச வவெனடியாாகளாககியும,இலலறச.இி2ல 

நின்று இவெனடியாரசளை வழிபட்டும, திருஞானசம்பகசமாச இ சுவாசிகளைப 
பேரனயபோடு முபபோதும் அருசசிசதுமவாழ்5அ, அவவருசசனையால் பெற 

கரிய கனமையையடைகது நான்ழகனைக்கடடிய நாயகனையஸிதத கம்பன் 

சுயிலையடைந்து சவசணஙகளுககுத தலைவராயினா 
- ௮00900) 

கூறுறுவதாயனார்புராணம், 
a> (+) சைட 

  

அன்னார் முனைக டோள்வலியால லென்று ௬லப் படையாக 

கண்ணா மாத Aas COOH நவிலு ஈலமிச்கா 

பனனா ளீச ரடியாரதம் பாசம் பரவிப் பணிர்மிெத்தி 

முன்னா கயறு நிருசசொண்டின் முயன்றா களசர்சை முகல்வனூ (5) 

அருளின வலியா லரசொ.துஙசு வவனி யெல்லா மடிப்படுப்பரா 

பொருளின் முடிவுக் காணபறிய வசையாற பொலிவிச இகலூறக்க 

மருளு௩ களிறு பாய்புரலி மணிதசேர் படைஞர் மு.சன்மாறரா 

வெருரர௩. சருவி கான்குகிறை OOF செருசனெ மேலானார் (2 ) 

(2) oy eh ui ~ eee LUNs games, இசல - பனக, ans Orn rg, 

. தால வளைபும களிப்பு.



கூற்றுவகாயனார் புராணம், ௭௧௭ 

வென்றி வினையின் மிக்கூர வேர்தர் முனைகள் பலமுருக்இச் 
சென்று தமபைத் துறைமுடிச்துஞ் செருவில் வாகைத் திறஙகெழுமி 
மன்றன் மாலை மிலைந்சவர்தம் வளரா டெலலாக கவாஈ துமுடி, 
ஒன்று மொழிய வரசர்திரு வெலலா மூடைய ராயினா. (௩) 

மல்லன் ஞாலம் புரச்சன்றார் மணிமா மவுலி புனைவதற்கு த 
இல்லை வாழக் சணர்தம்மை வேண்ட வவருஞ் செம்பியர் ரர் 
சொல்லை நீடிங் குலமுதலோச கனறிச சூட்டோ முடியென்று 
நலகா ராடச் சேரலன்றன மலைகா டணைய ஈண்ணுவா (௪) 

ஒருமை யாரிமைச் திலலைவாழஈ சணர்க டம்மி லொருகுடியைப் 
பெருமை முடியை யருமைபுரி காவல பேணும் படியிருதத 

இருமை மரபும் தூயலாசாஞ் சேரா மாட்டி லெய்தியபின் 
வருமை யுறவான் மன5தளாாது மனறு ளாடுங கழல்பணிவார். (@) 

அ.ந்றை காளி லிரவின்சு ணடியேன் நனககு முடியாகப் 
பெறற பேறு மலாப்பாசம பெறவே வேண்டு மெனப்பரவும் 
பறறு விடாது தயில்வோககுச் சனவிற் பாத மலரளிகச 
உற்ற வருளர லவைதாஙடி யுலச மெலலாக் சனிப்புரக்தார். (௬) 

அம்பொ னீடு மம்பலகது ஸாரா வமுதச் திருகடஞ்செய் 

தீம்பி ரானா புவியின் மசழ் கோயி லெல்லார் தனிசசனி2ய 
இம்பா ஞாலங் களிகூர வெயதும் பெரும்பூ சனையியற்றி 
உம்பா மழ வரசளிததே யமையாள் சணப னடிசோரந்தார். (௪) 

காதற் பெராமைச தொணடினிலைக சடல்குழ் வையங் சாத்தளிததுச் 

கோதக ககல முயல்களக்தைக கூற்ற னார்தவ சழலவணஙக 

சா.த மறைதக சனிசசாரை ஈடைநாற் பாவி னவின்றேததம் 

போத மருவிப் பொயயடிமை யிலலாப் புலவர் செயலபுகலவாம். (௮) 

சேனும் குழலும் பிழைசசதிரு மொழியாள் புலவி இர்க்கமதி 

தானும் பணியும் பகை சாககுஞ் சடையார் ரர் தூது தருந்திரு சாட் 

  

as,   
(க) ுமபைத துமை - ுமபைமாலை, போ ராவெல்வா சகு ரித.து-வாகைமாலை - 

நெபமடைநதாரக குரியது (டு) இருமை - வைதிகம, ew raw இருபிறப்பு எனலு 

மாம, (௯) சேனும - சேனினிமை.பும, குழலும - புளளாஙதழலின இசையும. 

பிமைசச - தோ பணியும - பாமபும, பரமசவன பரவையாா ஊடலை யொழித 

ge சுநதாமோரி கூடலை செயமிமச தடலைக் காட்டியவனறு, சுகதரா தமக்குச் 

செனாளா£ஈத திருமாலையம, அடைசாயும ளிததுவகச கூனன கூனையும, குருடன் 

சுருடையும கத டகொணடதை *: புலவிதரகக.... வ ஏவலசொளவரா 

எனரா. இவவணமையை கூ றறுகசெவனோ புசறிருவாரூரன பொனமுடிமேல - 

ஏறறுக சொடையலு மினனடைகாயு மிடிதருமக - கோறரொத.து கூனலுவ கூன 

Gunde eq coe sam duno - சாறறிததிரியும பழமொழி யாமிச தரணியிலே”? 

எனனுஈ திரு; தாணடா திருவயசாதியா னுணர்க,



௭௧௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கூனுங் குருடுக் தீர். த, சவல் சொள்வார் குலவு மலர்ப்பாதம் 

யானும் பரவித தீரச்கின்றே னேழு பிறப்பின் முடங்குகூன். (௯) 

கூற்றுவநாயனர் புராண ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம - ௩,௬௪௩. 

  

வார் கோண்டவனழலையாள்கருக்க ழற்றுப்பெற்றது. 

ae tm =o, 

திருச்சளர்சையம்ப.இயிலே ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரச்தை என்றும செபித்துச் 
இவெபத்தி செனடியாரபத்திகளி?ல மு.தாகத கூறறுவசாயனார் என்பவர் 
ஒருவறிருந் சாரா அச்சாயனா சிவபெருமான் இிருவருளால உலகததிற்கு 
வேண்டிய பொருளும், சதுரங்கசேனைகள் நிறைஈதவீரச செருககன்மேன் 
மையும் உடையவராய், பல வேற்றரசர்களோடு போரபுரிஈது வெற்றியடை 

ந்து, அவர்கள் வளப்பம்பொருகஇிய இருகாடுகள எலலாவற்றையு சைக் 
கொண்டு, தஇிருமுூடியொன்று தவிர மற்றையமன்னா இருவெல்லாம் பெற்ற 
வசானார். ௮வாதமக்குத இருமுடி சூட்டுமபொருட்டுச இிலலைலாழ் ௮க்தணா 
களை வேண்டினா. அ௮வாகள *'யாஙகள் சோழகுல மன்னவாகளுகசன்றி 
மற்றையோர்களுக்கு முடிசூட்டோம்”' என்று மறுததுத தஙகளில ஒருகுடி. 
யைப் பெருமைபொருஈதிய அருமைமுடியைக காவலசெயயுமபடி யிருததிச 
சேசராட்டிற்குப் போனார்கள். அதுகண்ட கூற்றுவகாயனார் அன்றிரவு 
மனம்வருகஇி “நடசாஜப்பெருமானே ! தேவரீர் திருவடியையே சிறியேற்கு 
மூடியாகச் கொடுத்தருளலவேண்டும?” என்று கிசகிரைசெயதா£. அன்பர் 
அன்பையே தஇிருமேணனியாகவுடைய சபாகாயகர் நாயஞாச்குச் சொப்பனச் 
திலே தோன்றிச் தமது திருவடியைமுடியாகச் சூட்டியருளினா நாயனார் 
பெருமான் ௮த.திருவடிசளையே முடியாகதசாகக உலகததைபபுரஈது, பல 

க்த இரஙகளுக்குப்போய்த் திருததொண்டுகள்செயது போநானைமீன் த 
புண்ணியன் பொன்னமு.நீழலை யடைரசார் 

POOP OG வவர 

எட்டாவது 

போய்யடிமையில்லாதபுலவர் சருக்கம். 

பொயயடி மையிலலா தபுலவா புராணம், 
oor re ae" a 

  

செய்யுணிகழ் சொழற்றெளிவுஞ் செவ்வியநால பலகோக்கு 

மெய்யுணர்வின் பயனிதுவே யெனச்துணிர்து விளஙகயொளிர் 

மையணியுங் சண்டத்தார் மலரடிக்கே யாளானா 
பொய்யடிமை யில்லாத புலவெனப் புகழ்மிககார். (௧) 
    

(a) பொயயடி.மையிலலாத புலவா - சபிலா பரணா ஈ௧ரோ மு. தலியோ. இவா 

கள வரலாறறை.பும, பிறவற்றையும, திருவிளயாடற புராணததானும, இழையனா 

௮சபபொருள உரைபபாயிர மூகலியவமருலும தெளிக,



புகழ்ச்சோழகாயஞார் புராணம். ௭௧௯ 

பொற்பமைக்த வரவாரும் புரிசடையாா தமையல்லாற் 

சொற்பதஙகள் வாய்திறவாத் தொணடுெறித தலைகின்ற 

பெற்றியினின் மெய்யடிமை யுடையாராம் பெரும்புலவா 

மற்றவர் சம பெருமையா ரறிஈதுரைக வல்லாகள. (௨) 

ஆங்கவர்ச மடியிணைக டலைமேற்கொண் டவனியெலாக் 

சாங்கியவெண் குடைவளவர் குலஞ்செயத தவமனையார் 

ஒஙகிலளர் திருச்சொணடி ணைமையுணர் செயல்புரிந்ச 

பூபகழலார் புகழ்ச்சோழ, திருதசதொணடு புகல்கின்றாம். (௩) 

போய்யடிமையில்லாதபுலவர் புராண முற்றிற்று, 1 தபு | ppp» 

ஆ. தஇிருவிருததம் - ௩,௬௪௬. 

ததி 

போபயயடிமையில்லாத புலலாகள் (கபிலா, பரணா, ஈக்ூ€ரர் மூ சலிய 

நாற்பதசொன்பதினமா) செய்யுளில கிகழும் சொற்றெளிவும், பல நூல 
களை ஆராய, அவைகளாறபெறும் மெய்யுணாசசியின பயனும் சிவபெரு 
மானுக்கு அடிமையாதலே எனனும உண௰மயுணாஈது, ௮௩௫ சனயொழுக, 

பிறதெய்வககளைப் போறறுது வாழ்ஈது தமிழ்த்தெயவத்தின் த்தையடி 
சேர்ந்தவாகள். 

-௮௦-0மடி0 0 

புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம், 
Ss 2 PAO 

Gov AWer QenOwyCus Gary @anenss SHQuEysH 

நிலவுதரு மதிசகுடைககழ் நெடுகிலககாச் இனிதளிகச்கு 

மலாபுகழ்வண டமிழ்சசோழா வளமாடு மாமூதூர் 

உலூலைவள ரணிக்கெல்லா முள்ளுறைழு சாமுறையூர். (௪) 

அளவிலபெரும் புகழ்சகார மசணிலணி மணிவிளக்கும் 

இசாலெயிலின் சுடாப்படலை மயிரலொழிய வெறிப்பனவாய்க் 

இள சொளிசோ கெடுவானப் போயாறறுக கொடிகெழுவும் 

வளரொளிமா ஸிகைகிரைகண மருஙகுடைய மறுசெலலாம். (௨) 

காசசலத அம்பிலசது கானிலசது ஈலஞ்சிறகத 

போகமனைத இணனுககுறுப்பாம பொருவிறகச வளசுனலாய 

மாககிறைக இடமலிகத வரமபில்பல பொருள்பிறஙகும 

ஆகசரமொத துளவளவி லாவணகீ இகளெல்லாம் (௩) 

(௫) உளளஞுறை- இருபபிடம (௨) படல் - பரப்பு, செறிய, யாறறுபொடி 

கெழுவும - தசாய கஙகையினிடதேேத கொடிபோஃப பீதி பிமபிகனெற. (௬) நாக 

தலம - விணணுலகம, ‘wil னிலம - (சுறிஞூ, முலலை, மருசம, கெபதல, மாம - ஆகா 

பம, யாம - இருபபிடம, சருூலம, gard doom - சடைகீதிகள,



௭௨௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

பாரகனைய மசதம்பொழிச்து பணிவிசம்பு கொளமுழங்கும் 

போரமுகவெு சுறையடியும் புடையினமென் DEOL WAI CF 

சேோமழையின் விடுமதத்அுச் சுடருநெடு மின்னோடைக 

கார்முகிலும பலசெரியா களிந்றுகிரைச் சளமெலலாம். (௪) 

படுமணிபும் பரிச்செருககு மொலிளெரப் பயிலபுரவி 

நெடுகிரைமுன் புல்லுண்லாய் நீ£சதரஙச நுரைநிவப்ப , 

விடுசுடா்மெய் மறையடுக்சன் மூடஇல்படிய விளஙகுதலார் 

ரொகெடல்ச ளஎனையபல துரககசா லைசெல்லாம். (௪) 

துளை ககையைரா லசக்களிறுந் தரஙகவர சுந்இிறவும் 

விளைத்தவமு துக்தராவும் விமுமணியுங் சொடுபோ,ச 

வுளைத்தசட லிவற்றொன்று பெறவேண்டி யும்பரூர் 

வளை ச்சதபோன் றுஎதஙசண் மதஇல்சூழ்ஈ்த மலர்ககடஙகு. (௬) 

காரேறங் கோபுரங்கள் சதிரேறு மலர்ச்சோலை 

சேரேறு மணிலீதி திசையேறும் வசையிலணி 

வாரேறு மூலைமடவார் மருஙகேறு மலர்ககணையொண்் 

பாபேறும் புசமுறந்தைப் பதியின்வளம் பகாவரிதால் (எ) 

அர்ஈகரிற் பாரளிச்கு மடலரச சாசின்ளா 

மன்னுகிருத் இல்லைஈகர் மணிலீ இ யணிவிளக்குஞ் 

சென்னி௰£ டனபாயன் நிருக்குலச்து வழிமு தலோர் 

பொன்னுகஇப் புரவலனார் புகழ்ச்சோழ செனப்பொலிவா. (௮) 

ஒருகுடைக£ழ் மண்மகளை யுரிமையினின் மணமபுணாஈது 

பருவரைத்தோள் வென் நியினாற் பார்மன்னா பணி3கட்பத் 

இருமலர்த் தம் பேருலகு செஙகோலின் முறைகிறப 

AGO PF OF ATF OULU வரசளிக்கு மககாளில் (௯) 

பிறைவஎருஞ் செஞ்சடையார் பேஹூவொ லயமெல்வர 

நிறைபெரும்பூ சனைவிளங்க நீடுதிருக் கொண்டாதமைச் 

௪) மூம - கோடு கறை - யானை, மள நிர (Ps > il DA lp oT. BM LP COLI LD FLOM TAD, (fi Wor 

யோடையாகவும யானைகசேறப அழைகசனா, (௫) பரிமணியும - ஒனருடொனறு 

பாசி ஒலியனெற மணிபளும பரிசசெருாமும - ருதிரைளின சனைபபும திரை - 

பென தாவாறுரை நிவபப - அுலைகமையும, நுரைகளையும ஒபபபபொஙக, மெய 

உை- உடல ழம், கல/காளும,  ரிசசல மூிலபடிய - மலாயும அவறசின 

மி. அபடியும மே ஙவாாயும புரைய, _துரஙகம - குதிரை (௬) மலாசிடககு - பூர் 

Oe 95.5 ரழியான து... துவா அரசும - ௨£சைச சிரவமெனனுக குதிரையையும, 

நிருவும - இவரு மியையும, தருவும - பஞ்சதருசகாயும (சறபகம, மகதாரம, பாரி 

சாதம, அரி ரனம, சமதனம )  லிழுமணி - உயாகக செெகாமணியையும, கொடு 

போத - (மா ரவா) பொணரிபோ ஈபடியால, கடல - திருபபாறகடல, உமபரூர - 

செய்வலோகதழை,. (௭) மதச் - சகதிராதிததா.



புகழ்ச்சோழகாயனார் புராணம். 

குறையிரஈது வேண்டுவன குறிப்பின்வழி கொடுத்தருளி 
முறைபுரிஈது இருநீற்று முதனெறி3ய பாலிப்பார், 

௮ சணினி துறையுசா எரசிறைஞ்ச வீற்றிருந்து 

கொக்கரொடு குடபுலத்துச் சோமன்னர் திறைகொணாரத் 

தீங்கள்குல மரபின்முதற் றனிஈகரால் கருவூரின் 

மங்கலா எரசுரிமைச சுற்றமுடன் வர்தணைர்தா, 

வச் துமணி மதிற்சருவூர் மருக்கணைவார் வானவர்சூழ் 

இச்இிரன்வர் சமார்புரி யெய்தவா னெனவெய்தஇச 

ர்ைகளி உர்ர்தரனார் மடிழ்திருவா ஸனிலைக்கோயின் 

மூர்துறவர் தணைர்கிறைஞ்சி மொய்யொளிமா எிகைபுகுர்தார், 

மாளிகைமுன் னச்தாணி மண்டபத்தின் மணிபுனைபொற் 

கோளரியா சனத்கிருர்து குடபுலமன் னவர்கொணர்ந்த 

இளிகெடுக களிற்றினணி யுலப்பில்பரி துலைச்சனச 

$ளிடை வில் விலகுமணி முதனிறையுர் திறைகண்டார், 

திரைகொணாரச்த வசசர்ச்குச செயலுரிமைத தொழிலருளி 

மூறைபுரியுர் சணித்திகிரி முறைகிலலா முரணசசர் 

உறையாண மூளவாகிற் றெரிசதுரைப்பீ ரெனவுணாவு 

சிறைமதி$ டமைசசர்க்கு மொழிர்தருளி நிகழுசாள், 

சென்றுிவ சாபியார் சொணர்திருப்பள் ளித்தாமம் 

அன்று துங்களிற்றை யறவெறிர்து பாசசையுக் 

கொனறவெறி பததெ.தி ரென்னையுங்கொன் றருஞமென 

வென்றிவடி வாள்கொடுத்துத் திருத்தொண்டின் (பிகச9றர்தார், 

விளங்குதிரு மதிக்குடைச்€ழ் வீற்றிருக் து பாசளிக்குச் 

துளககொளி$ண் முடியார்க்குச் தொன்முறைமை நெறியமைசசா 

அளச்சதிறை முறைகொணரா வசசனுள னொருவனென 

உளங்கொளளும் வகையுரைப்ப வுறுவியப்பான் மூறுவலிப்பார், 

ஆககவனயா ரென்றருள வதிசனவ னணிததாச 

ஒக்கெயில்குழ் மலைேயாணத் துள்ளுறைவா னெனவுரைப்ப 

ஈக்கு மச் கெதிர்கிற்கு மரணுளதோ படையெழுர்தப் 

பாகி்கரணர் தூகளாகப் பற்றறுப்பீ ெனப்பகார்தார், 

அட.ல்௨ளவ னணையின லமைசசர்சளும் புறம்போர்.து 

சடலனய செமபடையைச் சைவகுத்து மேற்செல்வார் 

படர்வனமு செடுல்்கிரியும் பயிலரணும் பொடியாக 

மிடலுடைசாற் சருவியுற வெஞ்சமா மிகவிளைததார். 

எக் 

(#0) 

(ss) 

(௪௩) 

(2௪) 

(௪௫) 

(௪௯) 

(௪௭) 

(௪௮) 
  nna utile te வையை 

(௧௩) ஒளி-ஒழுங்கு, 
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2122. திருத்தோண்டர் புராணம். 

வர௱வனஞார் பெருஞ்சேனை வஞ்சமலர் மிலைர்தேற்ப 

அளவிலா ணக்குறுமபி லஇிசர்கோ னடற்படையும் 

உளநிறைவெஞ் சினஈதிரு? யுயர்சாஞ்சி மலைந்தேற்பக் 

இளெர்சடல்ச ளிரண்டென்ன விருபடையும் இடைத்தனவால். (௧௯) 

Ce g. 

சயமொடு கயமெதிர் குத்தின, வயமுட னயமுனை முட்டின 

வயவரும் வயவரு முற்றனர், வியனமர் வியலிட மிக்கதே, (௨௦) 

மலையொடு மலைகண மலைர்தென, வலைமத வருவி சொழிப்பொடு 

சிலையினர் விசையின் Jens sO 5g, சொலைமசத சரிகொலை யுற்றவே, (௨௪) 

fos விறு, 

கூறை மாருத மொத்தெதி, ரேற பாயப்பரி வித்தகர் 

வேறு வேறு தலைப்பெய்து, சீறி யாவி செகுததனர், (௨௨) 

(உண்டு போரின் மலைப்பவர், துண்ட மாயிட வுற்றெதிர் 

கண்ட ராவி சழித்தன, ௬ண்ட Ser கழிச்சவே. (௨௩) 

வீடி. னாருட லிற்பொழி, நீடு வார்குரு இப்புனல் 

ஒடும் யாறென வொத்தத, கோ? போல்வ பிணச்குலை, (௨௪) 

வாணி லாவு கருக்கொடி, மேணி லாவு பருரஈ்கினம 

ஏனை $ள் கழு கின்குல, மான வூணொ டெழுர்தவே, (௨௫) 

Cwm py. 

வரிவிற் கதைசச் சாமுற் சரம்வாள் 

சுரிகைப் படைசத் இகழுச் சடைவேல் 

எசரிமு.த் தலைகப் பணமெற் பயில்கோன் 

முரிவுற் றனதுற் றனமொயக் கஎமே, (௨௬) 

வடிவே லதிசன் படைமா எவரைச் 

சடிசூ ழரணக சணவாய் நிரவிக் 

கொடிமா மதினீடு குறம்பொறையூர் 

ween ரியனார்படையமுற் Dus. (௨௭) 

(சக்) வஞ்ச - பகைவர்மே௰ செல்லார்க்குரிய மாலை சாஞ்ச - படைமுள் எ.இர் 

ஊனறும் விரர்கள் ௮ணியுமாலை, (2௨௦) சயம் - யானை, அயம் - குனா, வயவா . 

வீரா, (௨௧) மலைக்தென - எதிர்த்சாறபோல, (௨௨) மாருதம்- சுழல்காற்று (௨௪) 

கோடு - சுரை, (உட) கொடி. - சாக்கை, (௨௬) வரிவில் - சட்டமைச்ச வில்லம், 

சுரிகை : உடைவானாம் சத்தி . வேலும், கழுக்கடை - சறுசூலமும், கப்பணம் - 
இரும்பினால் யானைநெருஞ்சில் முள்வடிவமாசச்செயத ஆயுதமும், எற்பயில்கோல் - 

MOU op அம்பும், (௨௭) Cafu ei - புசழ்ச்சோழசாயனார், aleor,,..,.Are9 

மூற்றிய,௪ - மலையில் காவல்கொண்ட கோட்டையையும், கணவாயையும் சமமாகி 

வளர்த்து,



புகழ்ச்சோழகாயனார் புராணம். ௭௨௩. 

மூற்தும்பொரு சேனை முனை த்தலையிற் 

சற்றிண் புரிசைப் பதிசட் டழியப் 

பற்றும் துறழறைகொச Aude gen we 
சுற்றும் படைவீரா நுணிததனரே, (௨௮) 

மாறுற் றவிறற படைவா எதிகன் 

மூதுறற பெரும்படை நூழில்படப் 

பாறுறற வெயிற்பதி பற்றறவிட் 
டேறுற் றனஜேடி யிருஞ்சரமம, (8௯) 
அதிகனபடை போர்பொரு தற்றதலைப் 

பொதியின்குவை யெண்ணில போயின பின 

சிதியினகுவை மங்கையர் நீள்பரிமா 

எதிருககரி பற்றின ரெண்ணில2, (௩௦) 

அசணமுறறி யெறிர்த வமைசசாகடாம 

இரணத்தொழில்விட் டெயில்குழ சருஷா 

மூசணுற்த சிறப்பொடு முன்னி னர்$ள் 

தரணித் தலைவன கழல்சார் வுற்வே, (௩௧) 

மன்னும் கருஷாரகா வாயி லின்வாய 

முனவந்த கருர்தலை மொயகுவைதான் 

மினனுஞ்சுடர் மாமுடி வவேலவளவன் 

த்ன்முனபு சொணர்ந்தனர் தானையு?ளார் (௩௨) 

மண்ணுசகுயி ராமெனு மனனவஞா 

எணணிறபெரு குந்தலை யாவையினு 

சணணிசகொண ருர்தலை யொனறினடுக 

கண்ணுற்றதொ புன௪டை கண்டனரே, (௩௩) 

மேவேறு, 

சண்டபொழு தேநடு௩கி மனககலகசெ கைதொழுது 

கொண்டபெரும் பயத்தினுடன் குறித்தெதிர்சென் றதுசொணர்ந்த 

இண்டி.ற?லான் கைத்தலையிற் சடைதெரியப் பார்த்தருளிப் 
புண்டரிசத் இருக்சகண்ணீ பொழிர்இிழியப் புரவலனா. (௩௪) 

மூரசுடைத்திண் படைகொடுபோய் முதலமைசசர் முனைமுருக்கி 

உரைிறக்கும் புகழ்கெனறி யொன்றொழிய வொன்றாமால் 

(&௮) கல் தண்புரிசை - சுற்சளாலாய வலிய மதில்களையுடைய, கொச . 

பகைவாச்செ இிருன்மிச் தம்மதில சாப்போ ௮ணியுமாலை (௨௬) துற்ற பெரு 
படை அழில்பட- அழி.தி.தவெனம தீஞ்சேம்சள் இப்போது அழியதால, பாசறுந்ற- 

அழிச்,ச. எயில் மதில்சூழ்ச்த. சரம்- அருசெறி (பாலை), (௩௦) ௮ற்றதலை - வெட் 

ண்டு. ரங்கன,



௭௨௫ திரு த்ெ தாண்டர் புராணம். 

திரைசரிதத கடலுலூற் றிருடீற்றி னெறிபு.ரர்தியான் 

அரசளித்த படிசால வழகி2தன வழிச்தயர் வரா, 

தார்தால் சச் கடன்முடித்த சடைதால்குர் இருமுடியார 

நீர்தாக்குஞ் உடைப்பெருமா வெறிதாஙககசண் டவரானார் 

சீர்தாக்கு பிவர்ேவேணிச Fri srs ares cD 

uri stas See stay uffarag saQ@sararcpr, 

என்றருளிச செய்தருளி யிதற்ிசையும் படி துணிவா 

ரின்றரெறி யமைசசர்க்கு ரீணிலல்காத தரசளித்து 

மன்றினடம் புரிலார்தம் வழிததொண்டின் வழிகிற்ப 

வென்றிமுடி யென்குமரன் றனைப்புன.ீ ரெனவிதஇத்தார், 

அம்மாற்றக கேட்டழியு மமைசசரையு பிடரகற்றிச 

கைம்மாற்றுஞ் செயரு 2ம கடனுழ்றுக கருததுடையா 

செம்மார்க்கந் தலைகினறு செந்திமூன வளர்ப்பிததுப் 

பொயமாற்றுர் இரு$ற்றுப் புன2காலத இனிற்பொலிந்தார், 

சகண்டசடைச சிரத்தினயோர் கனசமணிக கலத்தேர் திச 

கொண்ுஇரு முடிததாகக குலவுெெரி வலங?காள்வார் 

அண்டர்பிரான் நிருராமத தஞ்செழுகது மெடித்சோதி 

மண்தெதெழற் பிழம்பினணிடை மகஇிழ்ச் தருளி யுர்புசகரா. 

புககபொழு தலர்மாரி புபிரிறையப பொழிர்திழிய 

மிச்கபெரு மக்சலதா ரிபம விசுமபின முழக்கெசிப்பச 

செக்காரெரிஞ் சடைமுடியா£ சிலம்பலமபு சசவ.ஒஷயின 
அககருணைத் இருகிழறக ழமாராமை யமாநஇருர்தார், 

(prs BOs Tar BL. DIP OT ep FUE ST G16 sill oor up ar 

பிரசகசொணறுசமாை பற புழசசோழா பெருமையினைப் 

பரசுல்குற ழறேவலினா லவர்பாதம பணனிஈதேததி 

5ரசில்ச முனையர் இற காம.றிர்த படியுைப்பாம, 

புகழ்ச் சாழநாயனுர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருததம-௩,௬௮௭, 

  

(௧௫) 

(௩௧) 

(௨௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪0) 

(௪௧) 

ரோழமனடதைதி3, உறைர்தையம UU Bus ev, உலகமுழுவசையும் 

ஒரு குடைச்சீழாணட புழ்சசோழ சாயனூா என்பவா ஒருகர் இருச்சார், 
அவர் சைவசமய தழைத2தாகக்௪ச கெலு2கால் தாரல்செிவாலயக்கள் 
தோதும்பூசனை வழாது ஈடப்பிததும, திருக 2சொாண்டர்களுக்கு வேண்டிய 
வறறை அவசவா குறிப்பறிர்து கொடுததும் வாழக்து வர்தா,



கரசிங்கமுனையரையகாயனார் புராணம். எ௨ட 

இக்களம் வாழந்து வருகாளில், சொகக தசேசத்தரசரும், குடச தேசத 
தீசசரும் கொணர ஈத இறையை வாயகும்பொருட்டு மந்திரி பிரதானிச 
ளோடு தங்கள் மரபிற்குரிய ஈகரமாகெய கருவூரை யடைஈது, அங்குள்ள 
ஆனிலை என்னும் ஆலயததை வணக்க சிவதரிசனஞ்செய்து திருமாளி 
சையில் நழைசர்து, அத்தாணி மண்டபத்திலே அரியாசனததமர்ச்து, 
சொக்க சேசத்தவரும், குடக தேசததகரும் கொணடுவர்த இறைகளைக 
சண்ணுறறு, ௮வர்கள் ௮ரசுரிமைத்சொழிலை ௮௬௭ புரிர்து, அமைசசாகளை 
கோகி ஈமது ஆணைக்குக டீழ்ப்படாத ௮ரசா உளரேல் அறிந்து சொல் 
லுக்கா '?எனருர், அதுகாலை ௮ரசர் அன்பில் முதிர்ர்த சசாமியாண் 
Li ated பெருமானார்ச்குக கொண்டு?2பான புட்பக்களைச சிதறிய 
த.2.து யானையையும, பாசர்களையும் மழுகால விசிச்கொனற எறிபத்த 
சாயனார் எதிரணைந்து (4 சுவாமீ ! எனனையும் சொனறருள்ச !?? எனழ வாளா 
யுதததைக கொடுத்துத் இருததொணடிலே மேம்பட்டவசாயினார், மந்திரி 
மாகள மன்னா பெருமானைப் பணிஈகது ''தேவரீர்ககுக சேபபடியாத 
௮ரசன ஒருவனுளன், ௮வன அ௮திகனெனபவன, அவன அருசேயுள்ள 
மலையரணததுள்ளே வதிபவண் ?? எனருர்கள். உடன புகழச2சாழகாய 
னா மர்திரிசளைப் பார்த்து (நீவ்கள் சேனைக?ளாடி ரெனறு, அவலர 
ணைச் துகள்செயது வாருல்கள ?? என்னா, அப்படியே ஆஅமைசசர்கள் 
சதுரஙச சேனைகளோடு ௮மமலையாணை யடைஈது, ௮அதிசனுடைய சேனை 
களையெல்லாம முறியடித்து வதைத்தராகள், ௮துகணட ௮.இகன அஞ்சி 

யாடி அருஞ்சாரததில் ஒளிததுக் கொணடான, புகழச2சாழ நாய 
னா சேனை வீரர்களில பலர் ௮திகனுடைய சேனைவீராகளின Frwy 
களையும், அவாகள் செல்வககளையும, பிறவற்றையும் எ௫ததுககொண்டு 

மாதிரி முதலிடயவர்களுடஈ கருவூருச்கு வஈதார்கள், வெெரன்னக்களி?ல 

௮.௧ பததிவாயாத புகழச2சாழகாஉனார் தமது படைவீரர்கள் கொண 
165 தலைக்குவைகளுள£ள ஒருதலையில புனசடையைக சண்டா, 
கணடதும சண்களில நீர்பெருக அலறி கதறிப் புலம்பி 4 ரான சைவசம 
பரதழைகக அ௮ரியற்றி வருவது மிச அழகா யிருக்கிறது, ௮௩ 2தா | மாலை 

யணிஈது தமத சோறறசகடனை மூடிதச சடைதரிதத அடியவா சில பெரு 
மான அருளிசசெயத உண்மை நெறியைக கணடவரானா, அவரது இருச 

ச டைத் சலையைக கணமிம பழிதாககய பாதகனைிய பான பூபியைத் தாய 
குவதறகு இருஈ?தனோ'' எனற ஒனறு புரியத துணிஈது, அமைசசர்களை 
கோக்க ' இவுலச ததையாண்டு சிவபெருமான வழிததொண்டை வழாது 
செயவான எனபுததிரனுக்கு முடிசூட்டுககள் '' எனற. விதிததா£, அத 
சேட்டு ௮வர்கள் மனகுகலல்இ நின்ராக௱, அவர்களைத தேற்றி அக்கினியை 
முன்னே வ௫ர்ப்பித்து, விபூதிபணிகத ௮ர்சத் இருசசடைச தலையை ஒரு 
பொன்மணிக்கலததி3ல ஏர்சித தமது திருமுடியில தாக, ௮த்தியை 
வலமவர்து ௮அஞ்செழுததை ஐ.திச்கொண்டு ௮திலே பகுர்த புரிதவேலைப் 
பெற்ற புண்ணியனடியை சண்ணினா, ் 

  

௦ ‘ . 6 . 4 

தரசிங்கமுவ௱ாரய நாயனார் புராணம். 
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மாடாச மணிசணடா திருநீறே மனககொள்வார்



௭௨௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தேடாத பெருவளத்திற் சிற தஇரு முனைப்பாடி 

சாடாளுல் சாவலனார் ஈரசில்க முனையரையர். 

இம்முனையர் பெருர்தசையா ரிருர்தரசு புர்துபோய்த் 

தெம்முனைசள் பலகடகர்து இீக்குரெறி பாக்கசல 
மும்முனைநீ ளிலைசசூல முதற்படையார் தொண்டுபரி 

அமமுனைவய சடியடைவே யரும்பெரும£ப றெனவடைவாா, 

சனவிடைபயா£ கோயி ற திருசசெல்வம் பெருக்குகெறி 

யன விடையா ருயிர் துறகக வருமெனினு மலைகசாத்து 

மனவிடையா மைததொடைய லணிமார்பர் வழித்தொண்டு 

ஈனவிடையா கிலும்வழுவாச கடனாற்றிச செல்னெருர், 

ஆற்ணிர்த சடைமுடியார்க் காதிரைசா டொறுமென்றும் 

ேறுநிறை வழிபாடு விளக்டுப்பூ சனைமேவி 

$றணியும தொண்டரணைஈ தார்க்கெல்லா நிசழபசும்பொன் 

நூறுகுறை யாமலளித் இனனமுது .நுகாவிப்பார், 

ஆனசெெயன முறைபுரிவா ரொருதிருவா இரைசாளின 

மேன்மைகெறித சொண்டாக்கு விளல்கெயபொன் ஸிடும்பொழுதின் 

மானநிலை யழிதனமை வருஙகாமகச் குறிமலர்க்த 

ஊனரிகழ் மேணியரா யொருவாநீ றணிர்தணைரதார், 

மற்றவாதம் வ.ழவிருர்த படிகண்டு மருக்குள்ளார் 

உற்றவிசழ்ச Aware சொதுக்குவா தீமைக்கண்டு 
கொற்றவை ரெதிசென்று சைகுவிததுக கொடூமிபாஈதப் 

பெறறியினா தமைபிகவுய கொணடாடிப் பேணுவா, 

சீல.பில ரேயெனினுஈ இிருநீற சோர்தாை 

ஞால பிகழக் தருக கணணாம லெண்ணுவா£ 

பாலணைந்தார் தமககளித்த படியிரட்டிப் பொன்கொடுத்து 

மேலவரைத் தொழுதினிய மொழிவிளம்பி விடைகொடுத்தார், 

இவவகை 2ய திருத்தொண்டி னருமையெறி யெகச்காளுஞ் 
செவவியவன் பினிலாற்றித இருர்தியசர் தையராூப் 

பையளர்வா சாரவணிர்தா£ பாதமலர் நிழற்சோச் த 

மெய்வகைய வழியன்பின் மீளாத நிலைபெற்ளுர். 

விடகாக மணிர்தபிரான் மெய்ததொணடு விளைந்தறிலை 

உடனாகு ஈர௧க மூனையர்பிரான் சழலேச்இிச் 

(௪) 

(௩) 

(௪) 

(8) 

(௬) 

(௮) 

(௪) கோடாத - மாறுபடாத, ரீததவருத, மாடீரச - செல்வமாக, (௩) செறி 

யன இடை - செயல்சளி2ல, இடை - ஏழலுருபு - மனவு இடை. எனபு மணிகளி 

னிடையே, சங்காழுணி யெனி௮மாம்,



அதிபத்தநாயனார் புராணம்: ௭௨௭ 

தீடசாக மதஞ்சொரிமசத் சனஞ்சொரியுக சலஞ்சேருக் 

சகடனசைசை யஇபத்தர் சகடனாசைச் சகவினுரைப்பாம், (௯) 

நரசிங்கதழனையரையகாயனர்புராண yp LNA wo. 

Yo, திருவிருத்தம்-௩., ௬௯௬௬, 

  

ரசிக்க முனையரையகாயனார் எனபவர் திருமுனைப்பாடி காட்டிலே 

குறகிலமன்னர் குலக திலே அவதரித்தவர். ௮வர் எல்லா உயிரும் சைவசம 
யச்சை தழுவிப்பேரின்பத்தை ,நகாேண்டும் என்னும் பெருக்கருணையி 
ஷலேயே பகையரசர்களை வென்று தஇருவருளை மூனனிட்டு அரசாட்சி 
செயதுகர்தவா ; விபூதியையே பெருஞ்செல்வமாசச் சொண்டவர்; ச௨னடி 
யார்சள் கஇிருவடிசசா£பே பெருமபேறெனக் கொண்டவர் ; கொலயல்ச 
ளிலே பூசனையைக் குறைவற கடத் அம புண்ணியமேற்றவர் 

இத் துணைப் புண்ணியத்தை வளர்த்துவர்த சாயனார்பெருமான் திரு 
aunt Ran 7 சட்சத்திர்2தாறும் விசேஷபூசை முதவியன செயது, அன்ற 
தம்பால் எழுஈ்சருளும் அடியலஉர்களை மாகேஸ்வாபூசை செய்விச. ஐ, ஓவ 
வொருகர்ச்கும் நாறுபொன்னுக கொடுத்துஉர்தார். ஒரு திருவா திசையிலே 
சாயனார் தொண்டர்களுக்குப் பொன்னளிக்கும் பொழுது (சாமக்குறி 
மலர்ர்த) அர்த்த வேடமுளள ஒருவா திரு$று தரித்துச்கொண்டு வர்தார், 
அ௮அவரைக்கணட அடியகர்கள் இகழ்ந்து ஒதுங்கினார்கள், ௮துசண்ட FIFE HE 
மூனையரையர் அசசர்சதர் எதிரேசென்று உணக௩ட மழைத் தச்சொண்டு 
சென்று முகமன்கூறிச சல கில்லா சஉர்களாயினும இருநீ.று தரித்த உர்களே 

உலகததார் இகழ்ச் த ௮ருர௫ஏல் அழு சாவணணம் அவருக்கு இரட்டிப்பாக 
இருநா.று பொன் கொடுத்தத் தொழுது இனியமொழிபேரி விடைகொடுத 
தனுப்பினார், இன்னோரன்ன அரிய திருததொண்டுகளை மெயயனயோடு 
செய்து தரனைப்பிளந்ததீரன் சந்தையாஞ் ச௨னடி சேர்ர்சார், 

  

அதிபத்த நாயனார் புசாணம், 

மன்னி டிய செங்கதி ரவன்வழி மரபில் 

தொன்மை யாமுதற் சோழர்சர் திருக்குவத் துரிமைப 

பொன்னி காடெனுல் கற்பகப் பூங்கொடி மலர்போல் 

ஈன்மை சான்றது சாகபட் டினத்திரு ஈசாம், (5) 

தீரம நித்திலக் சோவைகள சரிஈஇடச சரிந்த 

தேம லர்க்குழன் மாதர்பர் தாடுதெற் றிகள்சூழ் 

சாமர் பொற்சுடர் மாளிகை கரு ககடன் முகந்த 

மாமு இற்குல மலையென வேறுவ மருவகு, (௨) 
அனைவ பயக நக ae te ane வக,   

(உ) சாம நித் தலக்சோலவகள் . சரமாக சோச்சப்பட் ட | ps aint ive ee, 

தெற்றிகள் - இண்ணைகள், மா - கருமை,



௭௨௮ திரு த்ெ தாண் டர் புராணம். 

பெருமை மிற்செறி பேசொலி பிறக்சலி னிறைர்து 

இரும சட்குவாழ சேர்வீட மா.தலில் யாவும் 

தீருச லிற்கட றன்னினும் பெரிதெனச் இிரைபோற 

சரிப ரித்தொசை மணிதுகில் சொரிவதாக சலத்சால், (௩) 

நீடு தொல்புசழ் நிலம்பதி னெட்டினு நிறைர்ச 

பீடு த௲க.ப பலபொருண் மார்தர்கள் பெருக 

கோடி $டன% குடியுடன குவலயக காணு 

மாடி மண்டலம் போல் வதவ வணிளெர் மூசார், (௪) 

அச்ரெ டுர்திரு ஈகர்மருக சலைகடல் விளிம்பிற் 

பன்னெ டு ௫சை நரைதவழ் பாககரின ஞால்கர் 

மன்னு தொன்மையின் வலைவளத துணவிணின மலிர்த 

தன்மை வாழ்குடி பிடைர்தது தட களைப் பாழு, (டு) 

புயல எப்பன வெனவலை புறம்பணை குரம்பை 

௮யல எப்பன மீன் விலைப் பசும்பொனி னகெகல் 

வியல எகச்கரில் விடுச் இமில் வாழ்காசள் கொணர்ந்த 

சயல எப்பன பரத்தியார கரடு சண்கள். (௬) 

உணங்கன் மீன்க£௨ர் வுறுசசைச குருகுட னணைர்த 
கணக்சொ ளோதிமக் சருஞ்சினைப் புனனையக சானல் 

அணங்கு நுண்ணிடை நுளைசசிய சசைஈடைக் கழிந்து 

மணக்கொள் கொம்பரின மருக்குகின் றிழியல மருளும், (௭) 

வலக டுந்தொடர் வடம்புடை வலிப்பல ரொலியும் 
விலைப சர்ர் துமீன் குவைகொடுப் பவர்விளி யொலியுக் 

தலை? றஈதவெள் ௨ளைசொரி பவர் தழல் கொலியும 

௮லைநெ டுககட லஇரொலிச் செதிசொலி பனைய, (௮) 

அனைய தாய வர்.நுளைப் பாடியி லமார்து 

மனைவ எம்பொலி நளையாதம குலத்தினில் வர்தா 

புனையி எம்பிறை முடியவ ரடித்தொணடு புரியும் 

வினைவி எஙூயெ வஇபத்த ரெனரிகழ் மேலோர் (௯) 

(௩) பெருமை - பெரிய மேகங்கள் எனிலுமாம். (௪) ஆடிமண்டலம் - சண் 
ளூடிவடடம், (௬) புயல் ௮ளப்பன -: மேச மண்டலச்தை ௮எப்பனபோலுயா 

நத , மு௫ல்கள் ௮அளவிடடாறபோல வலைகள் (வலைகள் மேக்சுசெறிவ போல்வன 

எனபது), குரபபை அயல,.,அடுக்கல் - று குடிசைகளின் மருங்கில் ௮சக்கப் 

பநிவன மீன விற்றலில் வரும் செம்பொன்குவியல்களே, ௮௭க்கா - கடல், 

திமில் வாழ்காகள் - படடினால் ஜீவிப்பலாகள், அயல் - கயல்மீன்கள், (௭) உண 

கல் மீன் - உலார்த மீன ; கருவாடு ; குருகு - நீர்ப்பறவை ; ஒதிமம் கணங்கள் - 
வின்னச்கூட்டஙகள், Alm - ளெ,



அதிபத்தநாயனார் புராணம். ௭௨௯ 

ஆக்ச வன்பர்சா நளையர்தர் தலைவரா யவர்கள் 

ஏங்கு தெண்டிரைச் கடவிடைப் பலபட வியகஇப் 

பால்கு சூழ்வலை வளைத் து.மீன் படுத்துமூன குவிக்கும் 

RHR பல்குவை யுலப்பில வுடையரா யுயர் ரர். (#0) 

மூட்டின் மீன்சொலைத தொழில்வளச் சவர்வலை முகந்து 

பட்ட மீன்களி லொரு,தலை மீன்படுக் தோறு 

ஈட்ட மாடிய ஈம்பருக் கெனாளிர் முந்நீர் 

விட்டு வர்தனர் விடாதவன் புடனென்றும் விருப்பால், (௧௧) 

வாகு சேர்வலை சாளொன்றின் மீனை வரினும் 

ஏக நாயகர் தஙகழற் கெனவி? மியல்பால் 

ஆகு சாளகளி லனேசசா எடுத்தொரு மீனே 
மேக நீ£படி வேலையிற் படவிட்டு ந்தார் (௧௨) 

மீன்வி லைப்பெரு குணவினின மிகுபெருஞ் செல்வர் 

தான்ம றுத்தலி வுணவின்றி யருகளை சாம்பும 

பானமை பற்றியும் வருந்தலா பட்டம் னென்று 

மான்ம றிச்சாத தடர்சழற் கெனவிட்டு மகிழத்தார், (௧௩) 

சால சாள்களிப படிவாத தாமுண உயர்ததுக 

கோல மீமணியுர் தளரவுஈ தர்தொழில குறையாச 

சீல மேதலை நின்றவா தர்திறஈ தெரிச2த 

யால முண்டவா தொண்டரான பெனுமமு துணபார், (௪௪) 

ஆன சாளொனறி லவவொரு மீனுமக கொழிததுத 

தூரி றப்பசுக கனகஈற் சடர்சவ மணியான 

மீனு றுப்புற வமைததுல கடஙகலும் விலையாம 

பான்மை யற்புதப் படியசொன றநிசவலைப் படுததார், (கடு) 

வாங்கு 6ன்வீலை யலைகடற கரையிலவர் தேற 

தங்கு செஞ்சுட ர.தித்தென வுலகெலாம் வியப்பத் 

தாக்கு மீபரொளி தழைத்திடச் சாணடலு மெநிததப் 

பாங்கு நின்றவர் மீனென்று படத்தன மென்றா, (௧௬) 

என்று மற்றுளோ ரியம்பவு மீமறு£ீர்த தொண்டர் 

பொன்றி ரட்சுடர் ஈவமணி பொலிஈதமீ னுறுப்பால் 

ஒன்று மறறிது வெனனையா ஞடையவாக காகுஞ் 

சென்று பொற்கழல் மேர்செனத இரையாகி இரிததார். (sor) 

௮௫ல லோகமும் பொருண்முதற் ருமெனு மளவிற 

புகலு மப்பெரும் பற்றினைப் புசையற வெறிக்த 
  

    

பவ வய ee வகை வக் மட தலைவா Eo neni Be erent 

(௪௪) முச்ரீ£ - சமு.ததிரம், (௧௨) வாகு - ஒழுங்கு ) அழகு, 
92



எ௩௰ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இகலின் மெயததிருச் தொண்டர்முன் ஸிறைவர்தாம் விடைமேன் 

மூூல்வி சும்பிடை யணைந்தனர் பொழிர்தனர் முசைப்பூ, (௪௮) 

பஞ்ச சாதமு மெழுர்தன வதிபத்தர் பணிஈ2த 

அஞ்ச லிசகரஞ் ிரமிசை யணைத.துநின் ரவரை 

ஈஞ்சு வாண்மணி மிடற்றவர் சிவலோக ஈண்ணித் 

தஞ்சி றப்புடை யடியர்பாக குறத்தலை யளித்தார், (௪௯) 

தம்ம றமபுரி மாபினிற் றகும்பெருர் தொண்டு 

மெய்ம்மை 3யபுரி யதிபததா விளககுதாள் வணக 

மும்மை யாகிய புவனககண முறைமையிற் மீபாற்றுஞ 

செம்மை நீ.சியா கலிக்கம்பர் இருத்தொண்? பகாவாம், (௨0) 

அதிபத்தநாயனர்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருசதம்-௪,0௧௬, 

  

சோ ழகாட்டிலே, சாகபட்டினததி?ல, நளைப்பாடியிலே, வ$லஞா 
குலததிலே, செவபததியிற சிறந்தவரும், பரதவர்களுகருத் தலைவரும், அவர் 
கள் வலைவீ?ிக் குவிககும் மீனகுவைகளைப்பெற்று வாழபவரும் ஆயெ ௮. 
பத்தசாயனா எனபவா ஒருவா இருந்தார், ௮வர் சவசேயததில தலையன் 
புடையவசாதலால், வலைப்பமிம் மீனகளில் ஒரு தலைமீனை 4 இது சிவபெரு 
மாலுககு'? எனற கடலில விட்டுவரதார், ஒருமீன ௮கப்படினும அதை 
௮. ரனூர்க்செனச சமுததிரததி?2ல விமிவார் இகஙனம பததிநெறியை 
வளாதது வருசாளில் சவபெருமான இருவருளால் சராடோறும் ஒவவோர் 
மீனே அ௮சப்பட, அதனை இசசியாது வழக்கமபோல் சடவுளா பெருமா 
னுசசே விட்டுவர்தா£, வருநாளில் சாயனா செல்வககுறைந்தது ; சுற்றவ் 
களும உணவினறி வருர்.தின, அதிபத்தருக்கும் உணவினமையால் அவர் 
தருமேணியும தளர்சசியடைச் தது, சாயனா தமது திருமேனி தளாவுறினும் 
சவபத்தியிற சிறிது தளராதவராயத தர்திருததொண்டைச் குறைவற 
நடத் திவாதரா, 

இவவண்ணம் நெறிதளராது ஒழுகி வருங்காலை ஒருகாள் செம்படவர் 
கள் ஒருமீனை வழக்கப்படி விடுதது, விலை மதிப்பிலலாததும், ஈவரத்தினல் 
சள இழைக்சப்பெறறதும் தடய ஒரு பொன்மீனைப் பிடித்துச் சரை ஏறி 
னூாகள, அதுகண்ட swe "Age ஈவமணிகளால் உறுப்பமையப் 
பெற்றமீன், ஆதலால் எனனை அடிமையாசவுடைய சிவபெருமாலுக்கு 
ஆகும'' என்று ௮தை எதெ௮ '' நீ எமபெருமான சழல்சேர்க !' என்று சட 

லிலே விட்டனர், உடனே உமாதேவியாசோடு செவபெருமான் இடபத்தின் 
மேல் தோனறினார், அன்புருவாச நிற்கும் நாயனார் ௮சங்குழைந்து சிவபெரு 
மானைத் தொழுதார், பகவ தர்தையாகய சிவபெருமான் தம்முடைய 
சவலோகததிலே திருததொண்டர்களோடு இருசசத் தஇிருவருள்செயதார், 

pene ee



கலிக்கம்பநாயனார் புராணம். 

உரிமை யொழுக்சச் தலைரின்ற வுயாதொன் மாபி னீடுமனைத 
தீரும நெறியால் வாழ்குடிக டழைத்து வளருர் தனமையதாய் 
வருமஞ் சுறையு மலர்சசோலை மருங்கு சூழ்ந்த வளம்புறவிற் 
பெருமை யுலகு பெறவிஎக்கு மேல்பாற் பெண்ணா கடமூதா, (௧) 

மற்றப் பதியி னிடைவாழும் வணிகர் குலத்து வந்துஇத்தா 
சற்றைச சடையார் சழற்காத லுடனே வளர்ந்த சருததுடையார் 

அற்றைச் சன்று தூங்கானை மாடத் தமர்ந்தா ரடித்தொண்டு 
பற்றிப் பணிசெய கலிக்கம்ப ரென்பார் மற்றோர் பற்றில்லார், (௨) 

ஆன வன்பர் தாமென்று மானா ரனபர்க் கழ துசெய 
மேன்மை விஎக்கு போனகமும் விருமபு சறிசெய் தயிர்தீம்பால் 
தேனி னினிய கனிசட்டி இிருர்த வமு.ஐு செய்விசதே 

ஏனை நிதியம் வேண்டுவன வெல்லா மினப மு.றவளிப்பா£, (௩) 

அன்ன ஙசையாற் றிருததொண்டு புரியு சாளி லககொருகாண் 

மன்னு மனையி லமுதுசெய வரத தொண்டா தமையெல்லார் 

தொன்மை முறைமை யமுதுசெயத் தொடக்கு விப்பா ரவர்தம்மை , 
முன்ன ரழைத்துத் திருவடி ளெல்லாம் விளதிச முயலனெருர், ஈ (௪) 

இருர்.து மனையார் மளையெல்லார் திகழ விளகப் போனகசமும் 

பொருர்து சுவையிற் சறியமுதும் புனிதத் தண்ணீ ருடன்மற்றும் 
அருர்து மியல்பி னுள்ளனவு மமைத்துச் கரக நீரளிக்க 

விரும்பும் கணவர் பெருர்தவர்தா ளெல்லாம் விளக்கும் பொழுதின்சண், (௫) 

முன்பு தமச்குத் தொழில்செய்யுர் தமரா யேவன் முனிர்துபோய 

என்பு மரவு மணிர்தபிரா னடியா ரா யககெய்தும் 

௮ன்ப ௬டனே இருவேடர் தால் யணைர்தா சொருவர்தாம் 
பின்பு வரது தோன்றவவர் பாதம் விளக்கும் பெருர்தகையார், (௯) 

சையா லவர்த மடி.பிடிக்கச் சாதன் மனையா முன்பேவல் 
செய்யா தகன்ற தமாபோலு மென்று தேரும் பொழுதுமலர் 

மொய்யார் வாசக கரச$ர் வார்கச முட்ட முதற்றொண்டர் 

மையார் கூர்தன் மனையாரைப் பார்த்து மன தட் சுரு தவார், (௪) 

வெறித்த கொன்றை முடியார்த மடியா நிவாமுன் மேவுநிலை 

குறிதது வெள்கி நீர்வாரா ் தொழிக்தா ளென்று மனககொண்டு 
  

  வலக்கை அதல அலகை ee ee 

(5) மஞ்சு உறையும் - மேகர்.தவழும, பூறவில - முல்லை நிலத்தில், பெண் 

ளூசடம்-சனனிகையும், சமாத்தம், வெள்ளாளையும வழிபடப்பெற்றத (பெண்- 
சன்னிகை ; ஆ - பச ; சாமதேலு ; கடம் - யாளை), (ச) தமராய ஏவல் முனிச்த 
போய சற்.றமாயிருர்த ஏவற் cope eer gi வெறுதது௪ சென்று,



௭௩௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மறித்து கோக்கார் வடிவாளை வாங்கிக் ககம வாகடிச்கை 

தறித்தூச ச௪சச மீரெடுத்துத் தாமே யவர்தாள் விளச்ஞ், (௮) 

விளக்கி யமுூது செய்வதற்கு வேண்டு வனதா மேசெய்து 

துளக்கில் சக்தை புடன்ரொணடர் தம்மை யமூக செய்விததார் 

அளப்பில் பெருமை யவர்பினனு மரதத தொணடின் வழிரின று 

களதஇ னஞ்ச மணிந்தவாதா ணிழற்£ ழடியா ர௬டன்கலககார். (௯) 

இத மலிநீர விடமுணடா ரடியார் வட மென்றுணரா 

மாத சார்சை தடிர்தகலிக் கமபா மலாச2௪ வடிவணக்டிப் 

பூத சாதர் திருததொணடு புரிஈ து புவங க.ரிற்பொலிஈத 

சாத லன்பர் சலிநீதி யாதம் பெருமை கட்ிரைபபாம. (௧௦) 

கலிக்கம்பநாயனுரபுராண ழற்றிறு, 

ஆ௨ திருவிருததம்-௪,0௨௬, 

Glow Gene Weer, பெண்மைகடததில, வணிகர்குலத்திலே, இருத 
தூல்சானை மடதகிஃல எழுகதருரியு£ள சிவச்கொழுரதை வழிபடுபவரும, 
சிவனடியாகளை அமுதுசெயவிததலே அருமபெரும தொணடுகடரின பயன 
என்று கருதி, அனே அனபர்களுககு மாச்கஸவாபூசை செயவித்து, ௮வர் 
கள் வேணூம் பொருள சளையுக கொமிததுக கொணடுவருப௨ரும ஆசிய 
கலிச்கம்பகாயனார் எனபவ ஒருவர் இருஈசார். ௮வா தமது தொண்டைக் 
குறைவற நிசழத,இ.வருசாளில் ஒருகாள அடியவாகளை வழக்கப்படி அமுது 
செயவிக்க அவர்களை அழைசது௪ கொணூமிபாயத் தமது நாயதியார் 
கரக சா வார்சகத தாம் ௮வாகளுடைய திருவடிசளை விளச்ச்கொணடிருஈ 

தார், அனறு அ௮வவிடதஇில மாயரிடம பணிவிடைசகாரராய இருநது 
விமராதிததுச செனற ஒருவா ௫வமயட6சாகக பக சிநுசரா, சலிகசம்பர் 
gat) தஇருவடிகளையும் விளக்கப புகுநதா£, அப்பொழுது கற்பரசியார் 
“இவா முனனே ஈமமிடதசில் பணிவ்டைசெயயாது போனவாபோலும ”' 

என்று சிந்தித்தபடியால் கரகறீர வராச்கசரிறிது தாழததார், அககுறிப் 
பையுணார்த காயஞர் (4 இவா முன நிலமையைக குறித்து வெள்கி £₹ர்வாரா 
தொழிசஈதாள்”? எனறு கருதி, மறிரது சோசசாதயராய, வாபாயுதததை 
யெடுததுக கரகத்தை வாககி௪ கமழ வைததுவிடமி, அதைத் சாககியிருஈ த 

இருககரததைத துணிததுத தா2ம கரகததையெசெது ௮அவவடியார் இரு 
வடிகளை விளககி உபசரிதது, அவரையும, மறறஃர்களையும் அமுதுசெய 
வித தனர், அககலிகசமபமாயனார் சில கா௭ உலகிலிருந்து திருததொண்டை 
வழாது ஈடததஇி நார.அன்மந௲னை wags ஈமபனடி சேர்ஈதா£, 

  

கலியநாயனார் புராணம்; 
பேருல மேோங்குபுகழப் பெருதொணடை சனனாட்டு 

ரீருலவுஞ் ௪டைக்கறறை நிருததாதிருப் பதியாகுல 

காருலவு மலர்சசோலைச் கனனிமதில புடைகுழாது 

CsGoeraq O60S 8 Apts Ho வொற்றியூர், (௪)



கலியகாயனார் புராணம். எ௩்ந் 

* பீடுகெழும் பெருர்தெருவும் புத்தருடன் பீலியமண் 

வேடமுடை யவர்பொருள்போ லாகாச௪ வெளிமறைககும். 

ஆடுகொடி மணிசெடுமா ளிகைநிரைக எலைகமுடன் 

சாடனைய. கடல்படப்பை யெனவிஎஙகுக கவினகாட்டும். (௨) 

பனனுதிருப் பதிசவிசைப் பாட்பிடாவா மண்டபங்கள் 

அன்னஈடை மடவராக ளாடமீடாவா வணியரங்கு 

பனமுறைதூ ரியமுழஙகு விழவோவா பயில்லி.தி 

செஈகெலடி சிற்பிறகக லுணவோலா திருமடககள், (௨) 

கெழுமலர்மா தவிபுனனை சளைஞாழ றளையவிமுக 

சொழுமுகைய ௪ணபகஙக௭ குளிர்செருச்தி வளாசைழை 

மூழுமணமே முச்£ருவ் கமழமலா முருகுயிர்ககுஞ் 

செழுகிலவின் றுசளனைய மணறபரப்புர் திருப்பரப்பு (௪) 

எயிலணையு முசெமுழக்கு மெறிதிசை2வ லையின முழச்கும 

பயிறருபல லியமுழககு முறைதெரியாப பதியதனுள் 

வெயிலணிபன மணிமுதலாம் விழுப்பொருளா வனவிளக்குஈ 

தயிலவினை ௪ தொழினமாரபிற சககரப்டா டி.ததெருவு, (6) 

௮ககுலசதின செயதவததா லவனிமிசை யவதரிததா£ 

மிச்கபெருஞ் செலவதது மீசகூர விள௩இனொா 

சக்கபுகழக கலியனா ரெனுசாமஈ தலைகினருா 

முக்கணிறை வர்ககுரிமைத திருததொண்டி. னெறிமுயல்வார், (௬) 

எலலையில்பல் கோடிதனத் திறைவரா யிப்படித்தாஞ் 

செல்வகெறிப் பயனறிஈது திருவொற்றி யூரமர்ஈத 

கசொலலைமழ விடையாதக கோயிலினுள ளும்புறம்பும் 

அ௮ல்லுசெடும பகலுமிஏஈ இருவிளககி னணிவிளை த்தா, (௪) 

எணணிழிரு விளசகுசெட சாளெலலா மெரிததுவரப 

புணணியமெயச தொண்டாசெயல் புலப்படுபபா ரருளாலே 

யுணணிறையும பெருஞ்செலவ முயர்த துமவினை உ செயலோவி 

மணணிலவ ரிருவினைபோன மாணடதுமாட சிமைததாக, (௮) 

இருமலிசெல வத் ழனி தேயர்தழிஈத பினனையுந்தம் 

பெருமைநிலைச* தஇருப்பணியிற் பேராச பேராளர் 

வருமசபி லஓள்ளோபா லெண்ணெயமா றிககொணர்க்து 

சீர௫ுமியலபிற கூலியினாற மத திருப பணிசெயவா, (௯) 
soot mere ere eemerememees capitan எனனை. வடு 

  

* இதனை வெள்ளிப்பாடல எனபரா சிலா, (புததரொமு)... பபொருள்போல்- 

உண்மைப் பொருளாம் ஆகாயததை யினமைப் பொருெனக கூறுவதுபோல, 

படப்பை - தோட்டம், (௪) மாதவி - குருககத.தி, ஞாழல - குககுமமரம, தளை ஈ 

முறுக்கு, சைழை - தாழை. முருகு - வாசனை, தேன, (௯) அழனி : மூழச்சம்,



௭௩௫௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வளமுடையார் பாலெண்ணெய் கொடுபோய்மா றிச்கூலி 

கொளமுயலுஞ் செயகையுமற் றவர்கொடா மையின்மாறத் 
தளருமன முடயலாதாஞ் ௪சகசாவெர் திரம்புரியும் 

சளனில்வரும் பணிசெய்த பெறுஙகூலி காதலித்தார், 

செச்குரிறை யெள்ளாட்டிப் பதமறிர்து திலதயிலம் 

பசக்கமெழ மிகவுழசர்தும் பாண்டில்வரு மெருதுயத துர் 

தச்சதொழிற் பெறுங்கூலி தால்சொண்டு தாழாமை 

மிச்கதிரு விளக்கட்டார் விமுத்தொணடு விளகூட்டார், 

அப்பணியால் வரும்பேறு மவவினைஞர் பலருளராய் 

எப்பரிசுங் இடையாத வகைமுட்ட விடரூழர்தே 

யொப்பின்் மனை விற்றெரிச்கு மூறபொருள மாண்டதற்பின் 

செப்பருஞ்சீர் மனையாரை விற்பதற்குத தேடுவார், 

மனமகிழ்ர்து மனைவியார் தமைச்சொண்டு வளசகரிற் 

றனமளிப்பார் தமையெகங்குக கடையாமத றளர்வெயதிச 

சனவிடையார் திருக்கோயிற் றிருவிளக்குப் பணிமுட்டச 

சனவினுமுன் பறியாதார் கையறவா லெய்தினார், 

பணிகொள்ளும் படம்பசக காயகாதக கோயிலினுள் 

௮ணிசொள்ளுர் திருவிளக்குப் பணிமாறு மமையததின் 

மணிவண்ணச சுடர்விளசகு மாளிலியான் மாள்வனெனத 

அணிவுள்ளக் சொளறினைந்சவ வினை முடிசகத் தொடக்குவார், 

திருவிளக்கு? திரியிட்டக ககல்பரப்பிச செயணிரமப 

ஒருவியவெண் ணெயக்கீடா வுடலுதிரய கொடுஙிறைச்கச் 

கருவியினான் மிடறரிய வச்கையைச் சண்ணுதலா£ 

பெருகுதிருக கருணையுட னோவநது பிடி த்தருளி, 

மற்றவர்த முன்னாக மழவிடைமே லெழுர்தருள 

உற்றவு ற.துநீஙகி யொளிவிளகக வுசசியினமேற் 

பற்றியவஞ் சலியினராய் ரினறவரைப் பரமச்தாம் 

பொற்புடைய சிவபுரியிற் பொலிர்திருசச வருள்புரிந்தார், 

தேவாபிரான் றிருவிளக்குச செயன்முட்ட மிடறரிர்து 

மேவரிய வினை முடித்தார் கதழல்வணக் வியனுலகஇல் 

யாவரெனா தானடியார் தமையிகழ்ச்து பேனரை 

சாவரியுஞ் சததியார் தஇிருததொணடி னலமுரைப்பாம், 

கலியநாயனர்புராண yp iA how, 

ஆ. தஇிருவிருத்தம்-௪௦௪௨, 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪8) 

(௪௪) 

(௪௭) 

  

(௧௧) பாண்பூல - செக்கில், (௧௩) கையறவு உதவிழின்மை ; செயதீன்மை.



சத்திநாயனார் புராணம்; எ௩டூ 

தோண்டைசாட்டிலே, இருவொற்றியூரிலே, சக்சாப்பாடித் தெரு 
விலே, செச்சார்குலத்திலே அவதரித்தவர் சலியசாயனார், அவா அத்திருப் 

பதிபி?லபுள்ள ”வாலயத்தின் உள்ளும் புறம்பும் அல்லும் பகலும் இரவீளக் 
சேற்றுர் திருத்சொண்டைச செய்த வர்தா. அவருடைய அன்பின் உறு 
தியை உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்த வேணடிச சிவபெருமான் அவரிடத் 
துள்ள செல்வல்களெல்லாம ஒழியத தஇருவருள்செயதார். காயனார்தம் செல் 
வவ்குனறியும் பத்தியிற் குனறாதவசாயத தமது மாபினர்பால் எண்ணெய் 

வாகி அதைவிற்றக கொடுதது, அவர்கள் அளிக்குல் கூலியினால் தச்.திருத் 
தொண்டைக் குறையாது ஈடத்திவர்தார், சலசாளாயினபின் அவர்கள் எண் 

ணெய கொடுததலை யொழிச்தார்சள். சாயனா அசதற்குஞ் சிறிதுர் தளரா 
தவராய்௪ செககாட்டுமிடததிற்குப்போய், ௮ல்கே எள்ளையாட்டிப் பதம 
றிர்த எண்ணெய எடுத்தல்,எருதுஒட்டல் முதலிய தொழில்களைச செய்௮, 
கூலிவாக்இத் திருவிளச்கேற்றி வர்தார். பினனா ௮வவி. த்தில் ௮ த்தொழில் 
கள் செய்வோர் பெருனெபடியால் அத்சொழில்கசளால் பெறுககூலியும் முட் 
டுப்பட்டது, அன்பின்பெருக்கில் ஆழச் துடெக்கும் சாயனார் ( திருத்தொண் 
டிற்கு இடையூறு விளையின என்செயவேன் ?? என்று மனந்தளர்ந்து இறுதி 
யில் தம் மனைவியாரை விற்கத் துணிர்து ஈகரெல்கும் விலை கூறினா, வாகு 
குவார் இன்மையைச்சண்டு மனச்த௱ர்ச்து ஆலயத்தை யடைந்து, இருவிளச் 
கெரிச்குஞ் ௪மயததில் “இத்திருவிளககுச திருததொண்டு மாளின் யானும் 

மாளுவேன் ?? என்று உறுதிசொண்டு, அசலகளைத் இரியிட்டுப் பசப்பி 
எண்ணெய்க்குப் பதிலாகத் தமது உதிரத்தை நிரப்பும் பொருட்டு கருவி 
சொண்டு கழுததை யரிய, ௮அவரன்பாய் விளக்குஞஷ் சிவபெருமான ௮வரு 
டைய கையைப்பிடித்தருளி இடபவாசனத்தினமேல தோன்றியருளினார், 
சாயனார் தமது கழுததலேயுறற ஊறு ஒழியப்பெற்று, உண்மைச சொரூப 
சாய் அஞ்சலிசெய்துசொண்டு நின்ரு. குரவனை யளித்த சிவபெருமான் 
சாயனார்ககுத் தமது இருவடி நீழலை யளித்தா, 

  

சத்திநாயனார் புராணம், 

சளமர் கட்ட ஈமலம் பொழிர்ததேன் 

குளறி றஹைப்பது கோலொன்மறி லெண்டிசை 

யளவு மாணைச சயத்தம்ப சாட்டிய 

வளவா காவிரி காட்டு வரிஞ்சையூர், (௧) 

விஞ்சை யூரினில் வாயமைவே எளாண்குலம் 

பெருஞ்ச றப்புப் பெறப்பிறப் பெயதினா 

விரிஞ்சன மானமுதல் விண்ணவ பெண்ணவும் 

அருஞ்சி லம்பணி சேவடிக் சாட்செய்வா, (௨) 

அத்த ராகிய வககண ரன்பரை 

யித்ச லத்தி லிசழ்ச் இயம் பும்முரை 
      

(௪) களம£/கட்ட - மள்ளாகள் (உழவாகள்) சை சுடி.ந்தெறிர்த,



௭௩௬ திருத்தோண்டர் புராணம் 

லைத்த சாவை வலித்தரி சகதியாற் 

சத்தி யாரெனு காமர் தரித்துளார், (௩) 

இில்கு சொற்ற இருவிலர் நாவினை 

வாலச வாககுதண டாயத்தி வைவலித் 

தாகக யிற்கதகி யாலரிர் தன்புடன 

ஒஙகு சர்த்திருக் தொண்டி னுயர்ர்தனா, (௪) 

அன்ன தாய வாண்மைத் இருப்பணி 

மனனு பேருல சகத்சில் வலியுடன 

பன்னெ டுமபெரு சாஎபரி வாற்செய்து 

செனனி யாறறினர் செர்நெறி யாற்றினர், (டு) 

ஐய மின்றி யரிய திருப்பணி 

மெயயி னாற்செய்த வீரக இருதசொண்டர் 

வைய மூயய மணிமனதறு ராடுவா 

செயய பாதத திருநிழல சேர்ர்தனா, (௬) 

சாய னார்தொண் டரைஈலக கூறலரா 

சாய சாவரி சத்தியா தாள பணிக் 

தாய மாதவத் தையடி கனு 

தூய காடவா த திறஞ் சொல்லுவாம, (ar) 

சத்திநாயனார்புராண ype hw. 

A, தஇருவிருத்தம்-௪௦௫௦, 

ee TS 

சோழஈட்டிலே, வரிஞ்சையூரிலே,வேளாளர்குலத்திலே ௮வதரிதத 

சிவனடியார் ஒருவா இருஈதார். அவர் சிவனடியார்களை இகழும அதிபாதசர் 

சளுடைய Gres lor gy) ற சத்தியால் ச திசாயனஞர் என்னுர் இருகாமத் 
தைப் பெற்றவர், ழசாயனார் சிலகாலஞ் சிவனடியார்களை நிர்திசகும் 
பெரும்பாவிசளது நாவுகளைத தணடாயததிஷலை வலிததக கத தியினால் 
அறுத்து அவாசள் பாவத்தை அழித்தலாகிய திருததொணடை வழாது 
நிகழ்த்தி நீலமயிலோன் சாதையின திருவடிநீழலை யடைஈசார், 

ஐயடிகள் காடவர் கா ணாயனார் புராணம். 

வையறிகழ் பல்லஉர்தக குலமரபின ௨ழிதமீதான்றி 

வெட்யகலி யும்பகையு பிகையொழியும ௨கையடகடச 

செய்யசடை. யவர்சைவத் இிருசெறியா லரசளிப்பா£ 

ஐயடி.ச ont Sun றடிபதெத ஜ் செக?காலார், (௧) 

  

(௪) தண்டாயம் - குமர்போனறதோரா கருவி,



ஐயடிகள்காடவர்கோறுயனார் புராணம்: ௭௩௭ 

இருமலியும் புசழ்விளங்சச் சேணிலச்தி லெவ்வுயிரும் 
பெருமையுட ஸனினிதமரப் பிறபுலகக எடிப்படுத்துத் 

சருமகெறி தழைததோககத் தாரணிமேற் சைவமுடன் 

அருமறையின துறைவிளங்ச வசசளிக்கு மர்சாளில், (௨) 

மன்னவரும் பணிசெய்ய வட நூறென் நறமிழ்மூதலாம் 

பன் ஐுகலை பணிசெயயப் பாரளிப்பா ரரசாட்டி 

யின்னலென விகழர்த தனை யெழிர்குமரன் மேலிழிசச 

ரஈனமைகெறித திருத்தொணடு ஈயநதளிப்பா ராயினார். (a) 

தொண்டுரிமை புரச்சின்ருா சூழவேலை யுலனெசண் 

அணடர்பிரா னமர்ஈ தரு மாலயக்க ளானவெலாக 

சணடிறைஞ்சித திருததொண்டின சகடனேற்ற பணிசெய்தே 

வண்ட கிழின மொழிவெண்பா வோரொன்றா வழுத துவார், (௪) 

பெரு சதெழுகா தலிலவணககப் பெரும்பற்றத தண்புலியூர்த 

,திருசசிறறம் பலததாடல புரிர்தருளுஞ் செயயசடை 

நிரு த்தனார் இருச்கூதது கோச கிறைஞ்?ி நெரி தகையார் 

விருபபினுடன் செர்தமிழின வெணபாமென மலாபுனைந்தா, (6) 

Fp, HT} திர வண்பா, 

இருசசிறறமபலம், 

ஜூன ற $ர்மை யொழிதலுமே யு்ராருக 

கோடுதனருாா மூபபுக குறுகிறறு - காடினெற 

ஈலலசகிற றமபல3?ம ஈணணாழு னனனெஞ்சே 

,திலலைசசிற றம்பலமே மீசா, 

உயய மரு இிதனை யுண்மிசென வுந்றாருஐ 

கையிற் பிடிததெ.இ.3ர காட்டியக்காற - பைய 

எமூஈ இரு.ி யானே வண 2ட னெனனாமு Gr aCe 

செழமுஈ திரும யான 2ம சேர், 

இருசசிறறமபலம, 

அ௮வவகையா லருளபெற்றக கமார்துசில சாள்வைக 

யிவவுலற றமபெருமான கோயிலகளெல லாமெயதிச 

செவவியவன பொடுபணிந்து தருப்பணி2யற் றனசெய்?த 

யெவவுலகும் புகழ்தேசது மினற நிழவெண் பாமொழிச்தா£, (௬) 

இர்செறியா லரனடியா ரினபமுற விசைர்சபணி 

பனனெூசா எாறறியபின் பரமர்திரு வடிநிழற்கீழ 

மனனுசிவ லோகதது வழியனபா மருககணைதா£ 

சன்னிமதஇில சூழ்காஞ்சிச் சாடவரை யடி.களார், ad 
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௭௩௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ையரவ மணியாச மணிக்தார்ச்குப் பாவணிர்த 

ஐயடி.சன் சாடவனா ரடியிணைத்தா மர வணகூக் 

கையணிமான் மழுவுடையா சழல்பணி௫ர் தனையுடைய 

செய்தவத்துக் சணம்புல்லர் இருததொணடு விரித்துரைப்பாம், (௮) 

உளத்திலொரு துளக்ககிலோ முலகுய்ய விருண்டதிருச் 

களத்துமுது குனறர்தரு சகனசமாற் நினிலிட்டு 

வளதஇினமலிர் தேழுலகும் வணஙகுபெருஈ இருவாரூாக 

குள ததிலெூத தார் வினையின் குழிவாய்ரின ஜறெனையெடுத்தார். (௯) 

ஐயடிகள் கடவர்கோயைனரபுராண ஹற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம்-௪௦டு, 

(2 பாய்யடிமையில்லத புலவர்சநக்க ழற்றுப்0 பற்றது, 

  

தோண்டை நாட்டிலே, காஞ்சிபாத்தி?2ல, பல்லவர் குலத்திலே 
ஐயடி.சளகாடவர்கோன சாயனா எனபவா ஒருவர் இருர்தார், அவர் எல்லா 
ஆனமாககளும் முத்தியின்பததை யனுபலிச்சகேேண்டும் எனனும பெருக 
கருணையால பிறதேயககளையுக் சமககுக் 8ழப்படுத்திப் பல அரசர்களும் 
தம் ஏவல் வழி நிற்கவும், சைர்தழைசஈகவும, தருமம் ஓக்கவும் சேகசோல் 
தாக் $இயரசியறறி வந்தா agua காயனார் ௮7௪ இன்பததை வெ 
த் 5,பூபாரசதைப் புசலவனைச சுமக்கும்படி செய்வித த, சிதம்பர முசலிய 
சிவளதலககளை அடைர்து சுவாமிதரிசனஞ் செய்து, ஒவவொருதலத இற்கு 
ஒவவொரு வெண்பா பாடிச சிலகாள் சவபணிசெய்து கொணடிருர்து ஜான 
சம்பந்தராய்வர் நாதனைப் பெறற காயசன இருவடி நீழலையடைர்தனர், 

  

ஒன்பதாவது 

கறைக்கண்டன் சருக்கம். 
6 ௦ ௦ 9 

தணம்புலலநாயனா புராணம், 

இிருச்ளெொர்சீர் மாடகக டிருஈதுபெருக குடிகெருகஇப் 

பெருச்குவட வெள்ளாறறுத தனகமைப்பாற் பிறககுபொழில 

வருச்கைநெடுஞ் சளைபொழி?தன மடுசிறைத்து வயலவிளைககும் 

இருக்குவே ஞூென்ப இவவுலூல் விள ககுப.தி, (ச) 

அப்பதியிற குடிமுதலவர்ச் கதிபரா யளவிறந்த 
எப்பொருளு முடிவறியா வெயதுபெருஞ் செல்வததா£ 

ஓப்பில்பெருக குணத்தினு லுலன்மேற் படவெழுாதா£ 

மெயப்பொருளா வனவீசா கழலென்னும் விருப்புடையார், (௨) 

தாவாத பெருஞ்செலவர் தலநின் ற பயனிதுவென் 

ரோவாத வொளிவிளககு௪ வென்கோயி ஓுள்ளெகிதத 

சாவாரப் பரவுவார் நல்குரவு வர்தெயசத் 

தேவாதி தேஉர்பிரான நிருததில்லை சென pot gan, (க)



கணம்புல்லகாயனார் புராணம். ௭௩௯ 

இல்லைஈகர் மணிமன்று ளாடுகின்ற சேவடிகள் 

அல்கயவன் புடனிறைஞ்ச யமர்சன்றார் புரமெரித்த 

வில்லியார் திருப்புலீச சரத் இன்சண் விளக்கெரிக்க 

இல்லவிடையுள் எனமாறி யெரித்துவரு மர்காளில், (௪) 

ஆயசெயன் மாண்டதற்பி னயலவர்பா லிரப்பஞ்சிக் 

சாயமுயற் சியிலரிர்ச சணம்புல்லுச் கொடுவர்து 

மேயவிலைக் குக்சொடுத் து விலைப்பொருளா னெய்மாறித் 

அயதிரு விளக்கெரித்தார் துளக்சறுமெயக தொண்டனார். (இ) 

இவஙசையாற் றிருஈதுவிளக் கெரித்துவர வக்கொருகாண் 

மெய்வருர்தி யரிர்தெடுத் துக் கொடுவக்து விற்கும்புல் 

எவவிடச்தும் விலபோகா தொழியவுமிப் பணியொழியா£ 

அவவரிபுல் வினைமாட்டி யணிவிளச்சா யிடவெரிப்பார், (௬) 

முன்புதிரு விளக்கெரிககு முறையாமக் குறையாமன் 

மென்புல்லும் விளககெரிக்கப் போதாமை மெய்யான 

அன்புபுரி வாரடுத்த விளக்குத்தர் இருமுடியை 

என்புருக மதெதெரிததா ரிருவினையின ரொடச்செரிததாா, (௪) 

ses loro றிருவுள்ளஞ் செய்துதலைத திருவிஎககுப் 

பொக்கியவன் புடனெரிதத பொருவிறிருத தொண்டருக்கு 

மககலமாம் பெருக்கருணை வைத்தருளச வலோகத் 

செக்கள்பிரான் கணம்புல்ல ரினிதிறைஞ்சி wort Hae gre, (௮) 

ஞூரியார் கலியுலன் முடியிட்ட தஇருவிஎக்குப் 

பேரியா றணிஈதாருக கெரிததார்தவ கழகபேணி 

வேரியார் மலர்சசோலை விஎக்குதிருச சடவூசிற் 

சாரியார் தாஞ்செயத திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம, (௯) 

கணம்புலலநாயனார்புராண ழறிற்று, 

ஆ. தஇருவிருததம்-௪0௬௮௮. 

  

பெடவெள்ளாற்றுக்குத தென்கசையிலேயுள்ள இருச்குவேளூரிலே 
ஒரு பெரியவர் இருஈதார், அவர் சிவபத்தி சிவனடியார் பத.இி.சளிலே சிற்த 

வராய, செலவத்தினாலாகும பயன் சிவாலயத்திமல இருவிஎச்செரித்தலே 
எனத்துணிர்த, ௮௪, ருததொண்டைச செயதுவர்தா£, வருசாளில் அவ 
ருச்கு வறுமை எயஇயது, அதனால அவர் தில்லைடமபதியை யடைநது, 
ஸ்ரீடசாஜனாத தரிசனஞ் செயதுகொணடு, வீட்டுப்பொருள்களை எல்லாம 
விறற, அக்குள்ள இிருப்புலீச்சுர மென்னும் ஆலயத்திலே தஇருவிளகதகேற 
அர் திருததொண்டை வழாது ஈடததிவர்தார். வருராளில் வீட்டுப் பொருள் 
சளும ஒழிர்தன, ஒழியவே தஇருத்சொணடிற் சிறர்த சாயனூா பெருமான 

(௯) கூரி - வலிய, ஆோசகலி-கடல், 
 



௪௫ம் திருத்தோண்டர் புராணம். 

சணம்புற்களை அறுத்து விற்ற, இடைததபொருளால் செயவாக்கித் தந்திருத் 
தொண்டைச செய்துவர்தார். அதனால் அவர் கணம்புல்லர் என் றழைக்கப் 
பட்டார். ஒருகாள் சிவபிரான் இருவருளால் புற்கள் விலேப்படவில்லை, தர்.தி 
ருப்பணிசகு முட்டுருவண்ணம் அப்புறகளையே இரிதது விளசகெரிததனர், 
வழக்கம்போல விளககெரிப்பதற்கு அப்புற்கள் போதாமையால் தர் திருமுடி 

யைப் பேரன்போடு மடுதது எரிசதார். ௮துகணட தழகன் தாதையாம் சல 
கரனார் சாயனாககுத் திரு. ருள்செயய, ௮௨ர் ச௨லோசமடைந்தார், 

  

காரிநா யனார் புராணம், 

மறையாளர் தஇருச்சடவூர் வர் து.திச.து வண்டமிழின் 

துறையான பயனறெரிர்து சொல்விளகடப் பொருண்மறையக 

குறையாத தமிழச்கோவை தமூபெ.பராற் குலவும்வகை 

மூறையாலே தொகுத்தமைதது மூவேந்தா பாற்பயில்வார், (௧) 

அஙசவர்தா மகழுமவகை யததவுசை ஈயமாகிகக 

கொகல்கலர்தார் மனனவர்பாற் பெறறநிதிக் குவைகொணடு 

வெககணரா வொடுகடஈ த விள ஙகு.பிளம பிறைசசெனனிச 

சஙக ற நினிசமருஈ தானககள பலசமைததாா, (௨) 

யாவர்க்கு மனமுவக்கு மினபமொாழிப் பயணியமபித 

தேவாசகு முதற்றேவா சீரடியா ரெலலா£சகும 

மேவுறற ௮ருகிதிய மிசவளிதது வடையவாதக 

காவுறற திருக்கயிலை மறவாத கருததின ராய, (௨) 

ஏயந்தகடல் சூழுலக லெககு5த மிரைஙிறு தகி 

ஆயர்தவுணா விடையறா வனபின ரா யணிகலகை 

தோயர்தமெஞ சடையார்த மருள பறத சொடாபினால 

வாயர்தமனம் போலுடம்பும் வட.கயில மலைசேர்ஈதார் (௪) 

வேரியார் மலர்சகொன்றை மேவணியா ரடிபேணுகு 

காரியா கழல்வணகதி யவாளித்த கருணையினால் 

வாரியார் மதயானை வழுதியாத ம.திமரபிற 

தரியார் கெடுமாரர் திருத்தொணடு செபபுவாம, (ட) 

கா॥। நாயனார்புராண ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம-௪,0௭௨, 

திருசசடவூரி2ல, தமிழ மொழியி?ல மிகப் பாண்டிததியம வாயர்த 
சாரிராயனார் எனபவா ஒரு இருச்தார். ௮ஈமாயலர் சொலவிளகூப் பொ 
ருண் மறை இருக்குமபடி. தமபெயரால த.பிழசகோவை பாடிச சேரசோழ 

  

  

(௧) மூவேக்தா - சேரசோழபாண்டியாகள.



நிண்றசீர்சேடமாறகாயனார் புராணம். ௭௫௮௧ 

பாண்டியாகள் பால் அணு, அஉர்கள் உள எம் பூரிககத தம் பாக்கட்குப் பொ 
ருளுரை ௪௮, அஉர்சகள அளிசகும பொருள்களைக்சொணடு சவாலயககளைச 
கட்டுவிததும, சிவனடியார்களுககு வேணடும பொருளீச்தும், இருக்கைலா 
யசதை இறையளவும் மறவாதவராய், உலகமெலலார சம்பிசை நிறுத்தி, 
சிவபிரான் இருவருளைப் பூரணமாகப்பெற்றப் பாலகி ததை தாள் நீழலை 
யடைர்தார், 

regen 

நின்றசீர்நெடுமாறநாயனார் புராணம். 

தீிமாற செறியதனைத த௨மென்று தமமுடலை 

யடுமாறு செயதொழுகு மமணவலையி லகப்பட்டு 

விடுமாறு ச நிழவிரகர் வினைமாறுக கழலடைர்த 

செடுமாற ஞாபெருமை யுல2கழு நிகழர்ததால, (௧) 

அர்சாளி லாளுடைய பிள்ளையா ரரூளாலல 

தெனனாடு சிவமபெருசச செகசசோலுயத் தறமளிததுச 

சொனனுமை கெறிபோற்றிச சுரர்சகர்சகோன றனைககொணட 
பொன்னா மணிமார்பிற் புவலனஞா பொலி௫னெருர், (௨) 

ஆயவர சளிப்பார்பா லமர்2 வண்டி வாதேற்ற 

சேயபுலத தெயவசெதிர் கெல்மீவலிச செருச்சளததுப் 

பாயபடைக கடனமுடுகும பரிமாவின் பெருவெளளக் 

சாயுமசச சளிறறினிரை பர பபியமர் கடககின்றனா, (௩) 

எடுததுடனற மூனை ஞாடபி ஸிருபடையிற பொருபடைஞர் 

பூ2தகெடு கரிததுணியும பாயமாவி ன ற குறையு 

மடசசமாசெய வயவாகருச் தலைமலையு மலை செந்$ர் 

மடுத்தகடன் மீ௱வுஈதாம வடிவேலவாக கிடப்பெருக. (௪) 

வயப்பரியின களிப்பொலியு மறவர்படைக கலஷொலியுக 

கயப்பொருப்பின் முழச்கொலீயுக கலர்செழுபல் வியவொலீயும 

வியச்குமுகக் கடைகாரின மேகமுழச் செனமீளச 

சயத்தொடாவல் லியுமின்று தாமவிடுக்கும் படிதயஙக (@) 

தீயுமிமும படை வழககுஞ் செருககளதது முருககுமுட 

ரோயுகெ9ய குருஇிமடுக் குளிததுிணா துய்ததாடிப் 
போயபரு வம்பணிகொள பூதகக ளே யனறிப் , ட 

பேயுமரும் பணிசெயய வுணவளித்த தெனப்பிறக, (௬) 

(௨) சுரா ஈகாசகோன.......ய/ரவலனா - இசசரிததரததைத இருவீளயாடற 

புராணததிற காணக, (௬) சேய்புலத் தெவ்வா - வடபுலததப் பகைவா பாய 

படைககடல - பாவிய சேனா சமுததிரம, (௪) முனஞாடபின -யதத களத திலே, 

வடிவேல்... ௨.இறுவிளையாடம புராணசதுட காணக,



௭௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இனையகடுஞ் சமர்விளைய விகலுழக்த பற த£கயிற் 

பை கெடுககை மதயானைப் பஞ்சவனஞர் படைக்குடைந்து 

முனையழிஈத வடபுலத்து முதன்மனனர் படைசநி௰ப் 

புனைய று தொடைவாகை பூழியர்வேம் புடனபுனை த, (௭) 

வளவர்பிரான் றிருமகளார் மகசையருக கசியார் 

சளபமணி முலை திளைக்குஈ தடமார்பிற் சவுரியஞர் 

இளவரவெண்் பிறையணிர்தார்ச் கேற்றதிருக தொண்டெல்லாம் 
அ௱வில்புகழ் பெறவிஈக்கி யருளபெருக வரசளிததார். (௮) 

திசைசெயஃட லுலகன்சட் டிருநீற்றி னெறிவிளகச 

உரசைசெய்பெரும புசழ்விளக்கி யோககுகேடு மாறனார் 

அரசுரிமை கெடுக்கால மனிததிறைவ ரரூளாலே 

பரசுபெருஞ் சவலோகத தஇின்புற்றுப் பணிக்திருந்தார். (௯) 

பொனமதில்சூழ புகலிகா வலாடிகடழப புனிதரார் 

தெனமதுரை மாறனா செக்கமலக கழல்வணகடுப் 

பன்மணிச டிரையோதம் பரப்புநெடும் கடற்படப்பைத 

தொன்மயிலை வாயிலார் இரு ததொண்டி ஸிலேதொழுவாம, (௧௦) 

நின்றசீர்நெடுமாறநாயனர்புராண ழூ௰றிற்று, 
ஆ. தஇருவிருததம் - ௪, 0௮௨, 

  

பாண்டிராட்டிலே, மதுரையம்பதியிமல கூனபாண்டியர் என்பவர் 

ஒருவர் இருந்தார், ௮.௩ர் பூவததிற் செயத புணணியப் பயனால் சிவபத்தி 
சிவனடியார் பத்திசளிந் றாத மககையர்க்கரசியாராம் பெருமாட்டியாரை 
மனைவியாகப் பெற்றவா, சமணருடைய தாூபபோதனையினால சைவ௪மயத 
சை விடுத்து சமணசமயத்திற பிரவேரிததுப் பினனர்த திருஞானசமபர்த 
மூர்த்திசுவாமிகளால் இருநீறு தரிசகப்பெறது, அவாரருளால் கூன் 
நிமிர்ச் த, சநெடுமாறநாயனா எனனும் அரியதிருப்பெயர் பெற்றனர், 
தீம்முடன பகைத்து எதிர்தத வடபுலமனனர்களைத இருசெல்வேலியிலே 
தோற்கடித்து வெற்றிபெற்றுச சின்னாள் சைவர்தழைததோஙக ௮ரசியற்றி 
அசுர) றடிந்தோனையமீனற ஐயன் திருவடி சேர்ந்தார், 

  

வாயிலார் நாயனார்புராணம். 
சொல்லி எக்குசீர்த் சொண்டைஈன் னாட்டிடை 

மல்ல னீடிய வாயமை வளம்பதி 

பலபெ ருக்குடி நீடு பரம்பரைச 

செலவ மல்.த இிருமயி லாபுரி, (s) 

  

(௭) பறக்தலைஃயு தசசளம, பருசவனா - பாண்டியஞா, வாகைததொடை - 
வெத்திமாலையை. (௮) சுவுரியனா - பாணடியா,



வாயிலார்காயனார் புராணம். ௭௯௩ 

நீடு வேலன் பானிதி வைத்திடத 

தே மட்பெருஞ் சேமவைப் பாமென 

ஆடு பூக்கொடி மாளிசை யப்பதி 

மாடு தளளு மாச்ஈலச செப்பிலை, (௨) 

கலஞ்சொ ரிஈ்த கரிககருக கனறுமுச் 

தலமபு முச்நீர் படிக்தணை மேகமு 

ஈலககொண மேதின னாகுர் தெரிககொணா 

சிலம்பு சதணடியைச் கானவின சேணெலாம, (a) 

தவள மாளிகசைச சாலை மருககிறைச 

PUVA தாகை நுழைரச்சணை தாமதி 

பவள வாயமட வா£முகம பாரத்தஞ் 

யுவள கஞ்சேர்ஈ தொது குவ தொககுமால், (=) 

வீதி யெக்கும் விழாவணிச காளையர் 

அதி யககுஞ் சுரும்பணி தோகையா, 

ஒதி யெஙகு மொழியா வணிறிதி 

பூதி யெககும் புனைமணி மாட௰கள், (ட) 

மன்னு சீர்மயி லைதஇரு மாசகர்த 

தொனமை நீடிய சூததிரத தொல்குல 

ஈன்மை சான்ற ஈலம9பெறத தோன றினா 

தனமை வாயிலா ரெனனுஈ தபோதனா (௬) 

வாயி லாசென நீடிய மாககுடித் 

அய மாமா பினமுதற் ஜரேனறியே 

சாயனார்கிருத தொணடி னயப்புது 

மேய காதல் விருப்பின விளக்குவார். (௭) 
@ 
வல. 

மறவாமை யானமைதத மனச் ?சாயி லுஎளிருத இ 

யுறவாதி தனையுணரு மொளிவிளக்குச சடேறறி 

யிறவாத வானந்த மெனுசதிருமஞ் சனமாட்டி 

யறவாணர்கச் சன்பெனனு மழமுதமைததர்ச சனைசெயவார், (௮) 

அசமலார்த வர்சசனையி லணணலா தமைகாளு 

சிசழவரு மன்பினா ஸிறைவழிபா டொழியாமே 
eam வனை என ய. மெய்யப்ப பவை 

  

(உ) சடல்படு பொருண்முழுமையு மீணடுச் குவித்தலின - சேமவைப்பு 

என்ர, (௩) கானலின சேண எலலாம் - நெயதனிலம் முழுவதும, கலம் சொ 
ரிச்த - சப்பலகளிறக்யெ, மேதிகன்னாகு - எருமைக் சனறுகள், தெரிக்கொணா - 

(மூன்றும் நிமம் ஒ.ததிருத்தலின) வேம்றுமை யுணாககூடாவாம, (௪) தவளம் - 

வெண்மை, பதாகை - கொடி, உவள ௮௪ம மறைவிடம், (6) காளையா - சாளை 

யர்பொருட்டு,



௭௪௫ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இசழரெடு நாட்செய்து சிவபெருமா னடிரிழற்£ழ்ப் 

புகலமைத்துத் "தாமுதிருர்சா புணணியமெயத சொண்டனா, (௯) 

நீசாருஞ் சடையாரை நீடுமன வாலயததுள 

ஆராத வனபின லர்சசனைசெய தடியவர்பாற 

பேராத ரெறிபெறற பெருச்சகையா£ கமைப் 2பாறறிச 

சீராரு இருநீசோ மூனையடிவா இறமூரைப்பாம, (௧0) 

வாயில ப நாயனர்புராண ழரறிட்று, 

உ திருபிருததம-௪,0௬௩, 

  

தொண்டை மணடலததி?ல, மைலயம்பஇயி2ல, சூததிரர் மரபி 

லே, வாயிலா சாயஞார் எனபவா ஒருவர் இருஈதா£, அவர் சிவபெருமானை 
உ௱ளமமெனனுக கோயிலி?ல இருதி, ஞாஈமாகிப சுடாவிஎச சற்றி, 
அனபாதிய அமுதை கி2வ.இரதுப பல நாராக ஞானபூசை செயதுசொண்டி. 
ர௬௩து, அறுமீன் காதலனை ௮ளிசத அரனடி சோகதார், 

  

முஉயடுவார் நாயனணா புராணம். 

மாது கடிஈது மணகாசச வ௱௨ா பொனனணித தஇிருசாட்டு 

சாறு விரைப்பூஷ சோலைகளரி னன வாய சிறஈது பாழி சசழுந்தேன் 

ஆற பெருகி 9௨ளளப்கி மள்ளல் வயலின மள்ளருழுஞ் 

சேறு ஈறவா சஙகம(ழஞ செலவ நீமா£ ஈருநீீர் (௧) 

விளககும வணமைத இரு£சோ வேளாண் டலைமைச் குடி.மூ தல்வர் 

களககொண மிடறறக சணணுதலா சழலிற le Deg சாதனமிகும் 

உளககொ டிருததொணன சிரிமையிணி வள்ளார் ஈள்ளார் முனையெறிநத 

வள்லகொ டிறைவ ரடியாகத மாறா தரிககும வாயமையா, (௨) 

மாறருர்ச் கமரி லழிர்துஎமிளா வரது தமபான மாரிகியம் 

ஆற்றும பரிசு பேசின லதனை கடுவு நிலைவைசதுக 

கூறறு மொதுஙகு மாள்வினையாற கூலி 2யறறு௪ செனறெறறிகது 

போறதும வென்றி சொணடிசைஈத பொனனுக சொணசிஅ மனலுவாச, (௨) 

இனன வகையாற பெறறறிதி யெலலா மீச னடியாகள 

சொனன சொன்ன படிரிரமபக கொத தூய போனகமுஙய 

சனன ஊ.றகெய கறிதயிரபால கனியுள ஞரூறுதத கலகஈதளிதது 

மனனு மனபி னெழிபிறழா ௨உழிததொண டாறறி coals or, (௪) 

மற்றி நிலமை பனனெடிகொள் வைய கிகழச செயழுவழி 

புறற வனபின செர்நெறியா லுமையாள சணவன நிருருளாற 
  

(௧) ௮ளளல - துழை-சேறு,



கழற்சிங்ககாயனார் புராணம். ௭௪௫ 

பெற்ற 9வலோ கத்தமர்ச் து பிரியா வுரிமை won? pt 

(POP apes மூனையடுவா ரெனனு காம முன்னுடையார், (@) 

யாவ QreA ey AsQaheCgs Woe srgurt gos Poor u 

மேவ வளிக்கு முனையூவார் விரைப்பூல கமலக சழல்உண௫தஇுத 

சேவர் பெருமான் சைவறி விளககச செககோன் முறைபுரியுக 

சாவல் பூண்ட கழற்சா தொண்டி ஸணிலைமை கட்டுரைப்பாம், ன (௬) 

செறிவுண் டென்று சிருத்சொண்டிற் ரெதை செலலும பயனு சத் 

குறியண் டொனரு கலுககுறையொன் றில்மீலா நிறையுக சருணையினால 

வெறியுண் சோலைத் இருமூருகன பூண்டி வேடர் வழிபறிககப் 

பறியுண் டவெெம் பழவினைவேர் பறிப்பா Arar ayo wu meme, (sr) 

ழனையடூ வா ர நரயனுரீயுராண முறி நுறு. 
ஆ. இருவிருததம-௪, ௧௦0, 

கறைக்கண்டன் சரக்க மற்றுப் ப ரது, 
  

காவிரி காட்டில, கிரு$6ரி3ல, வேராளா குலகசிலே, கெபததி 
சிவனடியா£ பததிகளிற் "றத ஒருவா இருச்சார், got, யுத்தக.இ3ல 
பசையவர்களுச்குத தோறறவாகள தமபால அணுகி மாகிதியம மா௱றும பரிச 

பேரலை, அ.ர்களுககாகச செனறு யுதீதம புரிச;ு பகைமாகளை மென று, 

அசனால் இடைககும பொருளைசகொணசி சிவனமி பார்களுக்கு அழூ தாட்டி 
யும, அவர்கள் வேண்௰ம பொருாகளைக கொடெெதும வரதா, gy se 
அவா முூனையடிவா என்னும அருமைத தஇருபிபெபாரல அணமைாகப் 

பெரரூர், அப்பெருசதகையா£ பன்னாளாகத திருசசொணடைச செயது 
கொண்டிருர்து இனையோன் தாதையடி சேர்சசா£ 

  

பத்ரு வது 

கடல்சூழ்ந்த சருக்கம், 

கழற்சிங்கநாயனார் புராணம். 

படி(பிசை நிகழாத தொல்லைப் பல்லவா குலத்து வக்சரா 

கடிமதின் மூன்றுஞ் செற்ற கஙகைவார் சடையார் செயய 

அடி மல ரனறி வேளறொன நறிவினிற குறியா நீர்மைச் 

கொடிரெடுர் தானை மனனா கோக்கழற 9௧௩௪ மொெனபரா, (௧) 

கரடவா குரிசி லாராம் கழற்பெருஞ் 0௧௧ னாதாம 

ஆடச மேரு வில்லா ரருளினா லமரி॥ செனறு 

கூடலர் முனைகள் சாய வடபுலம் கவாரஈது கொண்டு 

சாடற செறியில வைச சனனெறி வளாக்கு சாளில், (2 ) 

குவலயத் தரனா ?மவுக கோயில்கள பலவுஞ் செனறு 

தவலரு மனபிற் ரழஈது தக்கமெயத தொண்டு செய்வார் 

~~ 94



௭௪௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இவபுரி யென்ன மனனுர் தென்றிரு வாரு செய்திப் 

பவமறுத் தாட்கொள் வார்தக கோயிலுட் பணியப் புக்கார், 

அரிய லாயத தோடு மங்சணர் கோயி லுள்ளான் 

முரசுடைச் தானை மன்னர் முதலவரை வணஙகும் போதில் 

விரைசெறி மலாமென கூஈத லுறிமைமெல் லியலார் தமமுள் 

உரைறர் துயரா்ச்த பட்டச தொருதனித் தேவி மேவி, 

கோயிலை வலககொண் டங்கட் குலவிய பெருமை யெலலாஞ் 

சாயனமா மயிமீல போல்வா டனித்தனி ஈண்டு வந்து 

தூயமென பள்ளித சாமர் தொடிக்குமண டபத்தின் பாக்கர் 

மேயதோர் புதுப்பூ வககு விழு, ததொன றெடுதது மோர்தாள். 

புதுமலர் மோச போதிற் செருத தணைப் புனிதத சொண்டர் 

இதுமலா திருமூற றதது ளெடுததுமோஈ தனளா மென்று 

ச துமென வோடிச சென்று கருவிசைக சொண்டு பறறி 

மதுமலாத திருவொப் பாடன மூகஇனைப் பிடிதது வார்ர்தார், 

வார்ர்திழி குருகி சோர மலாககருக குழலுஞ் சோரச 

சோர்ச்துவீழர தரறறுு தோகை மயிலெனத தளகக மண்ணிற் 

சேர்ஈதயாச் துரிமைத சேவி புலமபிடச செமபொற புறறுள் 

ஆர்ர்தபே சொளியைக குமபிட் டசசரு மணைய வந்தார், 

வந்தணை aN மன்னா மலாஈதகற பகதகின் வாசப் 

பைச்தளிரப் பூஸசசொம பொன்ற. பா£ பிசை வீழத தென்ன 

கொர்தழிச தரறதறு வா.ஏ கோகியிவ வண்டச அளளோர் 

இச்தவெவ வினையஞ் சா2த யார்செயதா மரன்னு மெல்லை, 

அச்கிலை யணைய வர்து செருசதுணை யாரா மன்பா 

முன்னுறு நிலைமை ய௫குப் புகுதது மொழிர்த போது 

மன்னரு மவரை சோகதி மறறிதழ் குறற தண்டச் / லு 

தன்னையவ வடைவே யன்றோ தடிஈ்சிடத தகுவ தென்ற 

கட்டிய வுடைவா டனனை யுருவியக கமழவா சப்பூச 

தொட்டுமுன் னெடுதச கையா முற்படத் துணிப்ப தென்று 

பட்டமு மணிகது காதல் பயிலபெருர் தேவி யான 

மட்டவிழ குழலாள் செங்கை வளையொடுஈ துணித்தா ரன்றே, 

ஒருதனித தேவி செங்கை யுடைவாளாற் றுணிதச போது 

பெருகிய தொண்ட ரா£ப்பின பிறககொலி புவிமேற் பொங்க 

இருவிசும படைய வோககு மிமையவ சராப்பும லிமமி 

மருவிய தெயவ லாச மலாமழை பொழிர்த தனே. 

அரியவத் இருகதொண டாற்று மாசனா ரளவில் கால 

மருவிய வுரிமை தாக, மாலயற் கரியா மன்லுஈ 

(௩) 

(௮) 

(௧௦)



இடங்கழிகாயனார் புராணம். ௭௫௭ 

திருவருட் சிறப்பி ளாலே செய்யசே வடியி னீழற் 
பெருகிய வுரிமை யாகும் போரு ளெயதி னாரே, (௧௨) 

வையக நிகழக் காதன் மாதேலி தனது செய்ய 

கையினை ச சடிர்த சிறகர் கழலிணை தொழுத போறறி 

எய்திய பெருமை யனப ரிடககழி யாரென் றேத்து 

மெய்யரு ஞடைய தொண்டர் செயவினை விளம்ப லுற்றாம. (௧௩) 

கழர்சிங்கநாயனுர்புராண ழய்றிறறு, 

ஆ... இருவிருத்தம-௪,௧௧௩, 

  

கழற்கெக கமாயனார் எனபவா காடவர் குலததிலே அவதரித்தவர். 

அவர் சிவபெருமானை யனறி மறறைய 7றுதேவாகளைக சனவிலுக் கருதாத 

நீர்மையுடையவர், அவர் சிஉபெருமான் இருவருளால் வடபுல மன்னாகளை 
வென்று உலகமெல்லாரோ சை௨௪ம௰ரந் தழைததோகக நீதியரசியற்றிப் 
பலதிருப்பதிகளுக்குப் போயச சுவாமிதரிசனஞ் செயது கொண்டிருக்தா. 
ஒருசாள மனைவியாரோடு தஇருவாருரையடைஈது ௫யெபெருமாளைத தரி 
சகது வணஙடினா, அதுகாலை ௮வர் மனைவியா திருக்கோயிலை ௨லஐ 
கொணடு, அககககேயுஎள பெருமைகளை த தனிததனி கணடு வியந்து, பூத் 
தொ௫ெகும மண்டபததின் பககததிலே விழுக் த G65 yHuyQarcrenp 
எடுத்து மோர்தார். ௮துகணட செருத்தணை காயனா புஷ்பமண்டபத 
துள்ள பூவை எடுதது மோச்தார் எனககருதி கதத கைககொணடு 
விரைந்து ஒடி ௮மமையா மூச்கை யறுத.5தாழிததா£, மாதேவியார் 
உதிரம் ஒழுகவும, கூந்தல ேோரவும பூமியிலே விழுகது புலமமினார், 
அப்பொழுது கழறரிக்சசாயனா சவெதரிசனஞ் செயது காயகியார் ௮ருகே 
அணைந்து கோக (சிறிதும் பயமினறி இகசகொடுஞ்செயலைச செயதவர் 
யார்?? என்று வினவினா, ௮ த கேட்ட செருததுணையார் முன்டடஈத சக்க 
'இயைச சொனனார், அதறகுக கழற்கெககாயனார் (பூவை யெதெத 
கரத்தை யனரோ முதலில துணிச்சவேணடும, அ௮து£2வ தகு௩த தண்டம் !? 
என்று கூறி, உடையவாளையுருவி மாதேவியா£ மலர் எடுததகையைத துணித 

தார். அ௮சசெயற்கருஞ் செயகையைக சண்ட அ௮மசாகள ௮லர்மாறி 
சொரிர்தார்கள், இவபததியிற சறஈத கழற்சிகக நாயனா ன்னாள் சைவச் 
தழைகக ௮.ரசாணடு சமயாச।ரியனைந் தத சம்கரன திருவடி. சோர்தார், 

இடங்கழிநாயனார் புராணம், 

எழுந்திரைமா சகடலாடை யிருரிலமா மசணமாரபில் 

அழுர்துபட வெழுதுமிலைத தொழிறறொயமி லணியினவாஞ் 

செழுர்தளிரின் புடைமறை*த பெடைகளிப்பத தேமாவின 

கொழுக்துணாசோ திகசொணடு குயிஞடு கோனாடு, (க) 

முருகுறசெல் சமலமது மலர்துதைச் த மொய்யளிகள் 

பருகு றுதெண் டிரைவாவிப் பயிவபெடையோ டிரையறாச்தி



௭௪௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

வருகுறுதண் டெனிவாடை மறையமா தவிசசூழற் ° 

குருகுறககுக் 2சானாட்டுக் சொடிககரக கொடும்பாஞா, 

௮ரஈகாத இணிவிருக்கும் வேளிகுலத தாசளித்து 

மன்னியபொன் னமபலச து மணிமுகட்டி ந் பாககொககிற 

பனனுதுவைப பசுமபொன்னாற் பயில்பிழம்பா பிசை யணிந்த 

பொனனெூெதோ ளாஇததன புசழமரபிற் குடிமுசலோர், 

இடக்கழிமா ரெனவுலச லற பெரு காமததா£ 

அடககலாமுப் புரமெரிததா ரடிசதொண்டி னெறியன்றி 

மேடங்குகெறி கனவினில் முனனாதா ரெஈகாளுக 

தொடா தபெருக காதலிஞற் ஜொெண்டா? வண டியசெயலார், 

சைவ செறி லை சசெசசின நர௫மகெறி யொடுச சழைப்ப 

மைவளருச் இரு * ஈடா மனணிப2கா யிலகளெக்கு 

மெயவழிபாட் (பாசக் எரகள விதி௨ழி2மன மமலவிளக 5 

மொய்உளர்வண புக பெருக முறைபரியு மக்நாளில், 

சஙகரனற னடியாருச் குகளிககுர் தவ முடையார் 

௮ல்கொருவ ரடியவருக கழுதொருகா எாகசவுடஸ். 

எககுமொரு செயல்காண செயதியசெய தொழினமுட்டப் 

பொககியயெமும பெருவிருப்பாற புரியும்வின தெரியாத, 

௮ரசாவா பணடாரத தர்சாட்டி னெறகூட்டின் 

நிரைசெறிர்த புரிபலவா நிலைக்கொட்ட காரததிற 

புரைசெறிரள ளிருளினசட் புககுமுகஈ தெபெபவரை 

மூரசெறிகா ௨லாசணடு பிடிசதரசன முனகொணர்ந்தா, 

மெயததவரைக் கணடிருககும வேன்மனனர் வினவுதலும் 

அததனடி யாரையா னமுதுசெயவிப பதுமுட்ட 

இச௫சகை ப செயதேனெண றியமபுதலு பஅிகெளிரககப் 

பததரைவிட் டிவரன 20 பண்டார மெனச்செனயார். 

ரிறையழிஈ2 வுள்ளசதா னெறபணடா ரமுமன்றிக் 

குறைவீணிதிப் பண்டார மானவெலாம் கொளளைமுகர் 

இறைவனடி யாாகவாரது சொள*(வென வெம்மருககும 

பறையறைபப் பணணுவிதசா£ படை சசமிதிப் பயன கொள்வார், 

எணணில பெரும் பணடார மீசனடி. யார்கொளள 

உணணிறைநத வனபினை லஓுறகொள௱ளை மிகஷட்டித 

தணணடாயா னெடுககாலக இருநீறறி னெறிதழைப்ப 

மணணிலருள புரிர்திறை.ர் மலாடியி னிழற்சேர்ர்தார், 

(௪) 

(௭) 

  

(௩) வேளி£ குலம - குறுநில மன்னா குலம்,



சேருத்துண நாயனார் புராணம். ௭௪௯ 

மைதழையு மணிமிடற்றார் வழிசதொண்டின் வழிபாட்டில் 

எய்துவெருஞ் சிறப்புடைய விடககழியா கழல்வணக௫ 

மெயதரூவாா நெறியனறி வேளொன று மேலறியாச 

செய்தவா£ஞ் செருத.துணையார் தஇிடிச9தாணடின செயன்மொழிகாம்.(௪௪) 

(இர ஙிகழிநார யணர்புரா ண பூ பறிற்று, 

ஆ. தஇிருவிருததம-௪,௧௨௪, 

கோஷட்டி2ல, கொடம்பாஞூரி2ல, குறுநிலவேர்சர் வம்சததிலே, 

Cure nua a Ger (slows கொககிற பசுமபொன் இடால் மூடிய 

அதிசதன் குடிமுதல்்வரும, "௨. கெறியை யன பறறைய நெறிசளைச 
சொப்பன ததிலுக கரூதாதகரும, சிவனடியா பததியிற் றக தரும ஆூய 

இடங்கழி சாயனா எனபலா ஒருவா இருஈதார். ௮வா லைஇக சைவகெறி 
கள் தழைசதோஙகவும், "வாலயக ச.ரி3ல அாசசணைகளும், பி௱வும al Su 

படி ஈடைபெறவும செகமீகால தாக ரசா... செயதுவந்தரா, வருகாளில 
ஒருகாள் சிவனடி யாகளை மாகேசுர பூசை சசயவிச்கும ஒருபெரியவா அடி 

யவர்களை முது செயலிககப பொருள் ௮கப்படாது வருதி இரவிலே 

அசசர் பெருமானாகிய இடககழியார் ௮ரணமனையடைஈது பணடாரதஇலை 
கெற்கூட்டு நிரைகள சிறைத கொட்டசாரத*லேபுகுந்து நெறகளை முகந்து 
எடுததார், அப்பொழுது காவலா ராக அவரைப்பா£த தப பிடித்து சாய 
னூ மூன கொண்டுவஈது கிறததினாகள, அரசர் பெருமான அவரை 
கோகூ £ீர் ஏன எமது ரரறபண்டாரகசைத கிரடினீர''எனறு?கட்டா. 
அதற்கு அவங்டியவா “சிஉனடி௰யராகளுக்கு மாரேஸ௰ச பூசை செயலிககுச் 
திரு சதொணடானது ADIT 8 இனமையால மூட் பபெபட்டது, அதனால் 

இக்கனஞ் செய தன ?? எனறு சொனமரர், ௮து சகட்ட இடங்கழி காய 
னூ பிக இரகக '' எனசத இவான் பணடாரம?? எனறு பேரனபோடு 

கூறி, அவரை வித து, 'சி௨னம யார்களெலலாரும செறபணடாரமனறி மற 
றப்பணடாரககளையும கொள்ளைகொணடு வாரிசசெல்லககடவா?? எனறு 
பறையறைவிததார், பினனா கெெசாலம நீதிய/சயறறி வேதியனைப் 
பெறற விமலனடி சோதா, 

செருத் துவ தாயனார் புசாணம். 

உள்ளும் புறம்பு குலமாபி னெழுககம வழுவா லொருமைகெறி 

கொளளு மியல்பிற குடிமுதலோ மலிர்த செலவக் குலப்பதியாக 

தெஎளுர் இரைகண மசகுதொற ஞ் 2சலுக கயலுஞ் செழுமணியுர் 

தீள்ளும பொனனி நீரகாட்டு மரு னாட்டுத் தீ ஒசாவூர், (௪ 

சீரின் விஎக்கு மப்பதியிற றிருஈது வேளாண குடிமுதல்வர் 

நீரின் மலிர்த செயயசடை நீற்றர் od ogress 

வேரி மலார்த பூககழல் சழ மெய்யன் புடைய சைவசெனப் 

பாரி னிகழாத செருததுணைமார் பரவு தொணடி னெழிகரின்றார், (௨)



௭௫௦ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆன வன்பர் திருவாரூ ராழித் தேர்வித் தகர்சோயின் 

ஞான முூணிவ ரிமையவர்க ணெருககு ஈலஞ்சேர் முன்றிலினுண் 

மான நிலவு திருப்பணிகள் செய்து சால சளின்வணங்டுக் 

கூன லிளவெண பிறைமுடியார் தொண்டு பொலியக குலவுகாள். (௩) 

உலகு நிகழஈ த பல்லவர்கோச ௧௪ ருரிமைப பெருந்தேவி 

நிலவு திருப்பூ மணடபத்து மருககு நீம்சிச் டெர்ததொரு 

மலரை யெடுதது மோந்ததறகு வந்து பொறாமை வழிததொண்டர் 

இலகு சுடர்வாயக கருவியெடுத் தெழுச்த வேசுத தாலெயதி, (௪) 

கடித முறறி மற்றவடன கருமென கூஈதல் பிடிதசாத அப் 

படியில் வீழத்தி மணிமூச்கைப பற்றிப் பரமா செயயசடை 
முடியி லேறுர் கிருப்பூமண டபதது மலா மார் கிரிரூககைத 

தடிவ னெனழ கரு3ியின லரிச்சார தலைமைத தனிததொண்டா, (௫) 

அடுதத சிருததொண டுலகறிய௪ செயத வடலே றனையவாதாகஈ 

தொெத தாம மலரிதழி முடியா ரடிமைச தொணடுகடல 

உடுத்த வுலகி னிகழசசெய துயயச செயய பொனமன நள 

எடுதத பரத நிழலடைஈதே யிறவா வினப மெயதினூா. (௬) 

செலகண் விடையா இருமுனறில விமுகத இருபபள ௦ரிததாமம 

205 ணெடுதது மோஈதவதற கரச னுரிமைப் பெருர்2 தவி 

துலக்க மணிமூக கரிஈதசெருத தணையார் தய கழலிறைஞ்சி 

யெல்கு நிகழாத புகழததுணையா ர௬ுரிமை யடிமை யெஃததுரைப்பாம், (௭) 

C.F RCD HUI LTA ip HH Hy. 

ஆட. இருவிருததம்-௪,௧௩.௪, 

  

சோழகாட்டிலே, தீஞ்சாஷரிலே, வேளாளர் மரபிலே செருததுணை 

சாயனூ எனபவா ஒரு௨£இருஈதார். ௮வர் கசமலாலயததையடைக்து சுவாமி 
தரிசனஞ்செயது பல திருதசொணடுகள் புரிஈது வருசாளில், ௮௧ ஏவ 
தரிசனஞ் செயவான் வநத கழற்சக காயனாருடைய பததினியார் பூத 
தொக்கும் மண்டபத்தின் பககத தில விமுக திருந்த ஒரு பூவையெடுதது 
மோர்ததைப்பார்ததுக கததியெடுததுசகொணடு விரைவாக ஐடிவகது ya 
வம்மையார் கூர்தலைப்பிடிதது எர்ததுச் த2ழதள்ளி மூக்கை௮றுத்து ஒழித 
தாரா, பின்னர்ப் பலசவதொணடுகள் செயதுகொணடிருந்து சிக்யோன் 
தீந்தையடி சேர்ந்தார், 

னைகள். 

புகழ்த்துவன நாயனார் புராணம். 

செருவிலிபுத் தாமன்னுஞ் சவமறையோர் திருக்குலத்தார் 

௮ருவைவில லாளிதனக ககததடிமை யாமதனுச



புகழ்த்துணகாயனார் புராணம். 

கொருவர்தமை நிகரில்லா ரலகத தப் பரர்தோகூப் 

பொருவரிய புஈழ்நீடு புகழ்த தணையா ரெனும்பெயராா, 

தங்கோனைத் தவத்தா?2ல தத தவகதின வழிபடகோட் 

பொகங்கோத ஞாலதது வறகடமாய்ப் ப௫புரிஈ தும 

எங் 2காமான் றனைவிடு?2வ னலலேனென றிராப்பகலுக 

கொலங்கார்பன மலாகொண்டு குளிர்புனல்கொண் டருசூப்பா£, 

மாலயனுச் கறியானை மஞ்சனமாட டும்பொழுது 

சாலவுறு ப௫ிப்பிணியால் வருச்இரில தளாவெயதஇச 

கோலகிறை புனருக்கு குடச்சாகக மாட்டாமை 

யாலமணி சணடதசாா முடிமீது வீழத்தயர்வார். 

சஙகரன்ற னருளாலோ துயில்வர்.து தமையடைய 

HUG CM SG Saray ors ணருளபுரிவா ரு துணவு 

மககூயகாட கழி௮வளவும் வைப்பஅநிச தமூமொருசா 

சிமகுனககு சாமென்ன விடாநீஙகி யெழுர் திருச்தார். 

பெற்றமுசா சேறுவா பீடத௫ன் ழொருகா 

சற்றமடக இடவளிப்ப வனபருமற் றதுசைக கொண 

டுற்றபெரும பசிய; லுணஉதமுடம புடனுவஈது 

மூற்றுணாவு தலைகிரமப முகமலர்ஈது Sore ST 

௮ர்காளபோ லொகாளு மளிதசகா சதுகொண32ட 

யின்னாத ப௫ிபபிணிவா இறுதசகா ணீக௫யபின 

மின்னஞாசெஜஞ் சடையாசச்கு மெயயடிமைத தொழில்செய.து 

பொனனாட்டி னமராதொழப் புனிதாடி நிழறம?சாஈதரா, 

பர் சணையு மெலவிரலாள் பாககதா தருபபாதம 

வர தணையு மனததுணையார் புகழத துணையா கழலவாழதஇச 

சர்தணியு மணிப்புயதது த தனிலார ராசதலைவா 

கொரதணையு மலாலககற் கோட்புலியா செயலுரைப்பாம 

புகழ்நதுணை நாயனுரிபுரா.ஊ முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருததம்-௪,க ௩௨௮ 

  

௭௫௧ 

(௩) 

(௪) 

(4) 

(௪) 

(சேருவிலிபுச சரி, ஆதிசைவா மாபிலே அவதரிததவர் புகழ்த் 
துணை நாயனா எனபவர், அப்பெரியா அபிஷேகப் பிரியராகய சிவபெரு 

மானை ருசித்து வர்தா, வருசாளில பஞ்சசதால் பீடிகசபபெற்றார், 
பெற்றும் '' சிவாருசசானயை விரி்வனல2லன !? எனறு அல்லும பகலும 
௮ருசசிததுககொணடிருர்தா£, ஒருகாள் சாயனார் சிவபெருமானைத் திரும 

ஞ்சனமாட்டும பொழுது ப௫யால் (மிக மெலிவுற்றிருகதமையால கைததளரசக 

(2) வ௰கடம் - பஞ்சம்,



௭௫௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கலசர் சேவசே௨ணன் தஇிருமுடிமேல் விழுந்தது, ௮௫கண்ட ௮ரதணா 
பெருமான சி௫சச்றிதியில் விழுது அயர இானருளால் அவருக்கு நிதஇரை 

வர ௪௮, அப்பொழுது ெவெபருமான அவருக்குக கனவில தோன்றி 
CUED PML OM MIF RO ATM COTES சா?டாறும ஒவவோர் காசுடைப் 

போம் ?? என்று இருூவாய மலா்ர்தரு.ரிஞர், காயனார் நிசகிரைவிட்டெ 

முந்து பீடச.தின கீழே ஒருகா-* இருப்பதைக்கணடு ௮த'ளக கைக்கொண்டு 
கழியபேரு௨கையு றா, அவகஙகனே காடோறும ஓவூவாரு காசுபெற்று 
வாழச் தவாதார், பஞ்சம ஒழிச்சமி சனரும பலரசாராசச Bm SIC So) gl coer 

டை வழாது நடதகி ஈவவீரா துணைவரை மீதாற்றுவிதத சண்ணுதலடி 
சோதா, 

லையை எ ரணகளம். 

fod ௦ ௦ ௦ ்கரட்புலிநாயனார் புராணம். 
ஈலம்பெருகுஞ் 2சாணட்டி சாட்டியசதான ,சமே ளாண் 

குலம்பெருக வரதுகிததார் கோட்புலியா ெனுமபெயரரா 

சலம்பெருகும் புகழவள வா சக திரியா ராய: ஈழப 

புலம்பெருக ச துயாவிளை யப் ம்பார்வினை ததுப புகழவிளைப்பா£, (௧) 

மனன வன்பாற் பெற ஞரிறப்பின ௨ளெெெல்லா மசியணியும 

பி.ஷ் ஒகாதக கோயி7ாற 5 திருவ மதன பமூபெருக 

செர்செனமலைக குவடாசச rw Hace Ca UE ow 

பன்னெசொள் செயதொமுசும பாககுபுரிர் தோககுசாள, (2 ) 

வேந்தனே வலிறபசைஞா வெமமுூை சீம செலகினருா 

பார தள்பூ ணெனவணிர்சா£ சமககமுது பஃயாக 

ஏஈதலாா தாமெயது மாபும?வண bo FEO TW 

உரயஈதகூ டவைகட்டி வழிக கொள்வா மொழி மா, (௩) 

தீதமாக noon தமககெல்லாஈ தனித தரி ய 

எந்தையார்ச கமு படிக £சறறியசெல லிவையழிககச 

சஈதையாற ராரினை வார் இருவீரையாக் கலியனறு 

வந்தன யா லுரைததகன ரா GOT ST a HT wD (OPT Lp LOTS HAY. “(#4 

மறறவர்தாம போயினபின சிலகாளில வறகாலம 

உற்றலுமச சுறறததா ருணவினறி யிறப்பதணிற 

பெறறமுயர்த த௨ரமுது படிகொணடா கிலும்பிழைத்துக 

குறறமறப பின்கொடுப் (பா மெனசகூடி குலைதசழிதசரா. (ட) 

மனனவன்றன றெம்முூனையில் வினை வாயத து மறறவனபால 

ஈனனிதியின குலைபெற்ற சாட்டியத்தான குடித தலை.ர் 

அ௮கஈகரிற றமாசெயத பிழையறிஈத சறிமாமே 

துனனினார் சுறறமெலாஈ துணிப்பனெனுமக் துணிவினராய், (௬) 

(௧) தந்திரியா - சேனாதிபதி, (௨) நஙமி . மலை (5) பாந்தள் - பாம்பு, 
(௪) திருவிரையாக்சலி - திருவாணை (0) வற்சாலம - பஞ்சசாலம் 

 



கோட்புலிநாயனார் புராணம்: 

எதிர்கொண்ட தமர்ச்கெல்லா மினியமொழி பலமொழிச்து 

ம,திதஐகு சுடாமணிமா ளிசையின்்௧ண வஈதணைகது 

ப.திசொணட சுறறத்தார்ச கெல்லாமபைச் துனிதியம் 

அ௮.திகர்தர் தளிப்பதனுச் கழைபின்ச ளெனறுரைதத. 

எல்லாரும் புகுக் ச தற்பி ணிருகிதிய மளிப்பார்போல் 

ஈல்லார்தம் பேரோன்முன் கடைகாச்ச சாதன்றன 

வல்லாணை மறுத்தமுது படியழித்த மறகஇளையைச 

கொல்லாதே விடுவேனோ வெனச்சனனறு கொலைபுரிவார், 

ததையார் தாயார்மற நுடன்பிறர்தார் தாரம்கள் 

பர்தமார் சுறறததா£ பஇயடியாா மதியணியும 

எ*தையா திருப்படிமற றுணணவிசைஈ தா£களையுஞ் 

சஈதவாள கொடுதுணிததா£ தீயவினைப் பவஈதுணிபபார், 

பின்னக்குப் பிழைகததொரு பிளளையைததம பெயசோனவ 

வன்ன துயத இிலதுகுடிச கொருபுதலவ னருளஞுமென 

இர்செலலுண டாணமுலைப்பா லுணடதென பெடுத்தெறிந்து 

(பின்னலல வடிவாளா லிருஅணியாய விழ 2வறறார். 

அ௮நிலையே சிவபெருமா னன்பெதா வெளி2யகின 

௮னனுடைய கைவாளா லுறுபாச மற ததூளை 

பொன னுலூனெ மேலுலகம புககணையப் புகழோயநீ 

யிச்ரிலை௩ம முடனணைசென ஜறேறவியெழுர் தருளினா, 

௮ ததனா யன்னையா யாருயிசா யமிர்தாகி 

மு.ததனா முதல்வனரு எடைக் துகளை முகறடிஈத 

சொததலர்காக கோட்புலியா ரடிவணஙடச் கூட்டததற் 

பசதராயப் பணிவா£தம பரிசினையாம பகருவாம், 

மேவரிய பெருந்தவமயான முன்புவிளைத தனவென்$ே 

யாவதுமோர் பொருஎல்லா வெனமனதது மனறியே 

நாவலர்சா வலர்பெருகு ஈ திகிழிங வழிசஈடர் த 

சேவடப்போ தெப்போதுஞ் சென்னியினு மலாஈதனவால், 

கோடபுலிநாயனர்புராண மூற்றி ற்று, 

db} ல்சூம் bag நக்க ip Honea sts 1) 1) HI. 

Ho திருவிருகதம-௪,கடுக , 

௭௫௩ 

(sr) 

(௮) 

(௯) 

(௪௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩) 

சோழமண்டலத்திலே, சாட்டியத்தான்குடி வேளாண் மாபி2ஐ, 
தவபததி ெவெனடியா£ பதசிசளிற் றந்த கோட்புலிராயனார் என்ற பெரி 
யவர் ஒருவர் இருகதார், அவர் சோழமகாராஜாலினிட த. தில சேனாகிபதித 
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௭௫௫௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தொழிலசெய்து, ௮௪லை இடைச்கும் பொருளைககொண்டு சிவாலயகசளுக 
குத திருவமுகினபொருட்டு செறகளைவாகடு மலை2பாலககுவிததுக சட்டு 
தலாகய திருததொணடைச செயஅவகதார் வருகாளில ௮சசன ஆணைபடி 

யததசகிறகுப் 2ீபாக2வணடி ரசோரதது, அப்பொழுது நாயனார் பெருமான 
தாம மீணசிர இருமபுமவரைககும சிவாலயங்களுக்கு வேணடிய ரசெல்லைக் 
சட்டிச சுறறத்தவாகளைக தனிததனியழைதது ' சிவசாதன இருவமுதஇுபடிச 

குக சட்டபபட்ட இர்சிஈல்லை எது செலவழியாதிருபபீரகளாக ; இறை 
வன அணை'' எனறு கூறியுததகதிற்குப்போனா, ௮வர்செனற Her cours 

குள பஞ்சம வர்தது ௮அதலை பெரிதுமலாடய பஈதுஈகளஎ லலாரும் உணவி 
னறி உமி துறபபஇனு ஈ, உமபாபிரான இருவமு அபடி செல்லாடிய இதைச் 
கொணடாயினும உயிபெறரிருஈது பிறக கொகிததுவிடு2வாம'? எனறு 
துணிஈது செலலைஎசிசதுச செலவழிததார்கள் மபாருககுப்2பாயிருஈத 
கோட்புலியார் பசையர்க.ள முறியடிதது ஜெயமடைசது நிதிககுவைபெற 
௮௪ இருமபித தம மரையடைஈசதுஈ தஞ்சறறததாகள செயத௮டாதசக 
சதியைக கேள்வியுறத உணமையுணாஈதார உடமின நாயனூ சுறறத்தவா 
சட்செல்லாம பட்டாடைகளயும, சுரவியகசளையும அ௮௨ரிபபதாக ௮ழைப்பி 
தீது, சோடபுலி எனனுஈ தமிபயருடைய சே௨கனை வாயில கசாக்குமபடி 
செயது '' எனனணையைமறுதது இறைவன திருவழுதுகசென சட்டப்பட்ட 

நெல்ல எடிததுச செலவழித5 அகிுபாதகாகளை அழிக்காமல் விி2வமேனோ ?? 
எனறு வடவை 2பாற கொதகிததெழுஈது, தரதையா£, தாயார், உடன 
பிறஈதாா, தாரக்கள முதலிப எலலா௪ சுறறததா£களையும வாளினால் வெட் 
டிததுணித்தா, gudutip» தமபெயா மிகொணட வாயிலகாபயபோன் 

YORU பிழைததிருச ௮ணபிளளையைப் பாதது இசகுழரதை அவவனனண 
ததை உணணவில?லை; இது ஒரு குடிச்கு ஒரேபிளளை, இசை வெடடாதருள 
செயயும!' எனறு மவணடினன, அதற்கு ௮டியவா இககுழவி சிவானனத 

தையுணதைதாயினும, அதை யுணடவருடைய முலைப்பாலை யருக்.தியபடி 

யால இதையும துணிசச 2வணமிம?? எனறு ௮தை எடிததெறிர்து வாளால 

அணிததார், உடனே ௮ரகசாகப யழிதத அண்ணலயிதத சிவபெரு 
மான சாயனா முனமன எழுநதருளி உன கைலாளால வெட்மிணடு பாச 

ததை யொழிதசவாகமிளலலாரும மீமலுலகம அடைகஈதாரகள, நீ இநதப 
படியே ஈம32மாமி வரககடவாய ?? எனறு திரு.ருளசெயது கரகதனர், 

  

பதிஜேராவது 
பத்தராய்ப்பணிவார் சருக்கம் 

பத்தராய்ப்பணிவார் புராணம், 
ஈசருகசே யனபானார் யாவரையுஈ தாங்கணடாற 

கூரிமிசச் குதுகுதுததுச கொணடாடி மனமகிழவுற 

ரூசையினு லாவினபின சனறணைகதாற போலணைநது 

பேசுவன பணிஈசமொழி யினி யனவே 2பசவரா, (4) 

தாவரிய வனபினாற சம்புவினை யெவவிடததும 

யாவர்களு மாசசிககும படிகணடா லினிதுவ.து



பத்தராய்ட்பணவார் புராணம். ௭௫௫ 

பாவனையா னேக்கனெற பலர்காணப் பயனபெ_வார் 
மேவதிய வனபினை மேலவர்ககு மேலானா (௨) 

௮்கணனை யடியாரை யாராத காதவினஞாற 

Quire Sa; முவகையுடன ரூமலிரும்பிப் பூசிபபா£ 

பககசயமா மலா?மலான பாம்பணையா னென்றிவாக 

டலகளுக்குஞ் சாவரிய ௪ரணசாருச் தவமுடையா, (5) 

யாதானு மிவவுடமபாற் செயவினைக ளேறுயாததா£ 

பாதார விர்தத்தின பாலாக வெனும்பரிவாற 

காதார்வெண குழையவாசகாம பணிசெயவரா கருககுழியிற 

Cur gars marys ps su புவனமெலாம போதாவால, (௪) 

சஙகரனை௪ சார்சதசதை தான3கட்குக தனமையராய் 

அதுகசணனை மிகலிருமபி யயலறியா வனபினால 

கக்கைஈதி மதியிசழி சாதலிககுர் இருமுடியா 

செங்கமல மலர்பபாதஞ சேர்வதனுக குரியாகள, (௫) 

ஈசனையே பணிக் துருதி யினபமிசக சளியெயதஇப 

பேரனவாய தழுதழுப்பக் கணணீரின பெருஈ சாரை 

மாசிலா நீறழித்கக கருவிகர மயிரசிலிர்பபச 

கூடியேயுடல்கம்பித சிவொரமெய்க குணமிககார், (௬) 

நினறால மிருஈதாலுக இடஈதாலு ஈடஈதாலு 

மெனமுலுக் துயினராலும விழித்தாலு மிமைததாலு 

மன்று மலர்பபாத மொருகாலு மறவாமை 

குனறாச வுணாவுடையா Oster ote Gem deere, (௭) 

சஙகரனுச சாளான தவமகாட்டிச தாமதனாற 

பஙசமறப் பயனறுயயார் படிவிளக்கும பெருமையினா 

அலுகணனைத திருவாரூ ராளவானை யடிவணகடிப் 

பொக்கியெழுஒ சிததழடன பததராயப் போறறுவார், (௮) 

பத்தராய்ப்பணிவார்புராண ழூறிற்று, 

  

பதசராயப்பணிவா பரமசிவனடியாகளைப பார்ககின் அவர்களு 
டைய குலம முதலியவற்றைச சிறிதும விசாரியாது, அவர்களைப் பேரான 
SSC BTA பசுவைத்தொடார்து செல்லுக்கன்றைப்போல அணைக் து பணிர்து 
இனிய மொழிசளாற பேசுபவர் , எளகுநககுள எணணெயபோல் எகும் 

$ீககமற நிறை துளள ௪ககானை எஙகும பூசிப்பவர்களை கக ணடால், மிகமன 

மகிழபவர், சவபெருமானையும, ௮வருடைய அடியவர்களையும் HENS காத 
லினால பெருவிருபபோடு பூசிப்பவர் ; பிரமவிட்ணொககளும அறிதறகரிய



௭௫௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

இருவடியைசசாரு*் தவமுடையவர்; தங்சள் உடம்பால் செய்யும புண்ணியக 
சளெலலாம சிவபிரான் தஇிருவடிசகே என்று: கொடுப்பவா ; சவெசரிதக 

சளையே சேட்பவா ; ஈசனையே பணிஈத௬௫, இனபுறற, வாயகுழற, கண் 
ணீர்சொரிய, மயிரரிலிர்ப்ப, உடலந்தம்பிப்பவர் ; நினருலும், இருஈதாலும், 
இடந்தாலும், ஈடர்தாலும், மெனராலும, துயினறாலும, விழிசதாலும், இமை 
தீதாலும் ஸ்ரீ உடராஜபெருமானறருடைய திருவடியை ஒருகாலும மறவாத 
வர் ; குன்றாத வுணர்வுடையவர் , 2வன ரிமிததஞ் சவவேடகதரியாதவர், 

  

பரம 2யபாமவோர் புராணம், 

புரமூனறுஞ் செறறானைப் பூசை மணிர்தானை 

யுரணிலவரு மொருபொருளை யுலகனைத்து மானனைக 

கரணஙகள் காணமற கணஷர்ஈது நிறைஈதானைப் 

பரமனையே பாடுவா தமபெருமை பாடவொம, (௧) 

தென்றமிமும் வடகலையுஈ தேரிகமும பேசுவன 

மனறினிடை ஈடமபுரியும வள்ளலையே பொருளாச 

ஒன றியமெய் யுணர்வோடு முள்ளுருஇப் பாடுவா 

பன றியுடன புட்சாணுப பரமனையே பாடவார், (௨) 

பரமனைஃயப1ு(0வா॥ புராண ழ பறி புறு, 

  

பரமனையே பாவர் தெனமொழியையும், வடமொழியையும, பிற 
மொழிகளையுக கறறுணர்ஈத, அலையிறறின பயன பசுபதியாகிய சிவபெரு 
மானை உளளனபோடு பாடிசலே எனனுஞ் சிவானநத இறமாப்புடையவா, 

  

தத்தத்தைச்சிவனபா SONA DH Ut 

புராணம், 

காரணபக கயமைஈ இன கடவு£ர்தம பதககடந்து 

பூசணமெயப் பரஞ்2சாதி பொலிஈதிலக்கு காதார்தத் 

தாரணையாற சிவததடைர்த சிததததார் தனிமனறுள 

ஆரணகா ரணச-ூதத ரடிததொண்டின வழியடைர்தா, (௧)* 

2 சிந்தத்தைச்சிவன்ப।லேவைந்கார்புராண ழறிற்று, 

(௪) உரனில ஞானமுதரக்த இடததில, . 
* (௧) உஙகடவுளா - பிரமன, விட்டுணு, உருச் தரன, மகேசகரன, ௪.தாஏிவன, 

இவாகளைத.தரி9த.தப்பினனரே தமபரவததை த் தரிசிப்பது யோகமுற, இதனைச 
சைய சாத இரஙஏளிலும, சாரசாணடம் முதலிய வெழாலகளினும் பாசஏச் சாண்ச,



சித்தத்தைச்சிவன்பாலேவைத்தார் புராணம். ௭௫௭ 

தாமரைப்பூவில் உறையும் பிரமன் முதலிய ஐரதுதேவர் பதஙகளையும் 
சுடாத, பூரணமாகப் பரஞ்சோதி விளக்கும ஈாதார்தத தாரணையாற் சவத 
கசையடைர்த இருவுள்ள ததவர், 

ed 

இருவாரூர்ப்பிறந்தார் புராணம். 
அருவா யுருவாடு யனைத் துமாய நினறபிரான 

மருவாருக குழலுமையாண் மணவாளன ம௫ழ்ர்சருளுக 

இருவாஈர்ப் பிறர்தார்க டிருத்தொணடு தெரிர் துணர 

ஒருவாயாற் ிறி2ய லுரைககலார் தகைமையதோ, (௧) 

இருக்கபிலை வீ௱றிருர்த சிவபெருமான் றிருககணததார் 

பெருகதியசர்த் இருவாரூர்ப பிறர்தார்க ளாதலிறை 

றருக்யெவைம் பொறியடக்கி மற்றஉர்தர் தாள்வணகசக 

வொருககியநெஞ் சுடையவர்ககே யணிதசாகு முயர்நெறியே, (௨) 

திநவாநர்ப்பிறந்தார்புராஸ முற்றிற்று. 

  

திருவாரூர்ப் பிறந்சவாகள வெசணககளேயாதலால் அவர்கள் தம் 
பெருமை யெனனொரு நா௨ால் இயமபறபாலதனறு., 

முப்போதுந்தியூமேனி இண்டுவார் 

புராணம். 

எப்போது மினியபிரா னின்னருளா ல.இகரிதது 

மெய்ப்போச ரெறிவரத விதிமுறைமை வழுவாமே 

யப்போதைக கப்போது மா£வமிகு மனபினராய 

மூப்போ.து மர்சசிப்பார் மூதற்சைவ ராமுணரிவா, (s) 

தெரிர்துணரின் முப் 2பாதுஞ் செல்கால நிகழகாலம் 

வருககால மானவற்றின் வழிவழி?2ய திருத்தொணடின் 

விரும்பியவாச சனைகள்சிவ வேதியர்கசே யுரியனவப் 

பெருர் தசையார் குலப்பெருமை யாம்புகழும் பெற்றியதோ, (௨) 

வேறு, 

நாரணற்கு சானமுகறகு மறிய கவொணணா காதனையெம பெருமானை 

ஞானமான, தரணச்தி லுட்பொருள்ச எனைத்து மாகு மணணலையெண 
ணியசால மூனது மனபின, காரணததா லர்சசிசகு மறையோ தகன



௭௫௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கமலமலாஈ கழல்வணககெ ௧9௩ த சர்தைப், பூணததான முழுநீழ பூசி 

வாழும் புனிதாசெயலறிஈத.வா புகல லுறறேன, (௩) 

ழப்போதுந்திந(மேனிதீண்டுவார புராண ழறிற்று, 

  

பூப்்2பாதா திருமேனி தீண்டுவார் அதிசைவப பிராமணர், மூசகா 
லததிலுஞ சிவலிகசப் பெருமானைத சிணடிப்புரியும Farrer ter san gat 
க்கே உரியன 

  

முழுநீறுபூசியமுனிவர் புராணம் 
ஆசார மாயனைதது மாஇ நினற வங்கணனெம பெருமானீ ரணிர்த 

Cass, சாசாவெண டிருககுழையா னருளிச செயச கறபம.ற கறபமுப 

கறபரஈ தானாம, அகாதென றகுகுரைதத வசற்ப நீகத யாமெளற மூன 

மொழிஈத மூன்று பேத, மோசாதி குறறகக எறுசகு நீறறை மொழிவதுசம் 

மிருவினைகள கழிவ தாக, (௧) 

Houses யுலகுயய வார மணண லுவநதாடு மஞ்சினையு மளிதத 

வாக்கள, இமபர் பிசை யகாமயமா யிருரத போதி லீனறனர்ய கோமயமக 

இிரததி Gon, றமபர்தொழ வெழுஷூ௰மஈ திர௨ோ மசதா லுற்பளிசத 

சிவாககிகணி லுணர்வுச செட்டா, எமபெருமான ௨ழணினைந்தக கிட்ட grt 

றிதுகற்ப மெனறெடுத்திக கேதத லாகும, (௨) 

ஆஅரணியத துலார்த2கா மயததைக கைககொண டழகுறநுண பொடி 

யாகஇ under gg, ௩ரணிவித தர்.தஇாமக இரததி னாலே நிசையமுறப் 

பிடித2 தாம நெருப்பி லிட்டி, £ரணியும் படிவெர்து கொண்ட Orang 

இரு$ரு ம,நுகறபர இலலை மனறுள், வாரணியு முலையுமையாள காண வாடு 

மாணிகசசக கூத தாமிமாழி வாயமை யால, (௩) 

அட.விபடு மகதியினலை வெவந்த நீறு மாணிலைக எனறொடச்சு கெந்த 

நீறும், இட௨கைக ளெரிகொளுவ வெத நீறு மிட்டிகைகள் சுட்டவெறி 

பட்ட நீறும, உடனனறி வெவவேறே யாவினீரா லுளைதிகழு மஈஇிரல 

கொண ணெடை யாக, மடமதனிர பொலிர்திருத வாக தனனால 

வெொததுமற் றுபகறப மரபி னாகும, (௪) 

இர தவகை யாலமைதச மறு சொண்டே யிருதிறமுஞ் சுசதிவராத 

தெறிகச பினனர், அ௮ர்தமிலா ௮ரனக௧) யாறு மெயமமை யறிவிதத குரு 

கனமை யலலாப் பூமி, முர்தவெதி ரணியாசே யணியும் போது முழுவது 

மெய புணடாஜஞ்சச் இரணிற பாதி, ஈர் தியெறி தீபரிசழ வடட மாச சாதாடி 

யாரணிவர் ஈன்மை யாலே (@) 

  

(௨) அ௮சாமயம் - சோயினலம,



அப்டாலமடிச்சார்ந்தார் புராணம். ௭௫௯ 

சாஇியினிற் றலையான தரும சீலா சச துவத்தி னெறியுணர்ர் தரர் தக 
கள் சொள்கை, நீதியினிற பிழையா த செறியி னிற்2பார் நிததரிய மத தநிச 
ழககி தனணிற, பூதியினைப் புசியயா ௪னதது௪ச கொணடு புலியதள் னுடை 
யானைப் போற்றி $ற்றை, யாதவரு முமமலம மறுதத வாயமை யருமுூளி 
வர் முழுவதுமெய யணில எனற (௬) 

ழழநீறுபூரியழனிவர்புராண பூற்றிறறு, 

  

முழுநீறுபூசிய முணி௨ா ஈறபம அறுகற்பம உபகற்பம் என மூவகைத 

தஇிருகறறையாலது நிததியாககினி நீற்றையாவது உளளனபயோடு மும்மலக 
கழியச வெபிரானுககெகிரிலும, அக்இிணிக்கைதிரிலும, வழியிலும, குரு 
வுகமெதிரிலும, அசுத்தமான நிலததிலும அணியாது, உததாளனமா-*வும, 

இரிபுண்டாமாகவும, பிறைவடிவமாகவும, வடடவடிவமாசவும, ஆசமவிதி 

பபடி. ௮ணிஈது பூரிசகனறவா, 

  

அப்பாலுமடி ச்சாரந்தார் புரானாம், 

மூவேர்தா தபிழவழஙகு சாட்டகெ கப்பான முதல்வனா ரடிசசாஈத 

முறைமை யோரு, சாவேயகக திருகதொணடச தொசையிற கூறு ஈற 

ரெண்டா காலத்து மூனனும பினனும, பூவேயந்த 9ெடுக்சடைமே லடம்பு 

துமபை புதியமதி ஈகியிதழி பொருத வைதத, சேவேஈ.து வெலகொடியா 

னடிசசார்ஈ தாருஞ் செப்பியவப பாலுமடிச சாரந்தாரா தாமீம, (௧) 

செற்றாதம புரமெரித்த லயார் செல்வத் திருமுருகன பூணடியினிற் 

செல்லும் போதிற், சுறறாருஞ் ரிலை2வடர் சவாகது கொண்ட தொகுநறிதி 

யின பரப்பெல்லாஞ் சுமாது சொண்டு, முற்றாத முலையுமையாள் பாகன் 

பூச முதற்கணமே யுடன்செல்ல முடியாப் பேறு, பெற்றார்தக கழல்பரவ 
வடியேன் முன்னைப் பிறவியினிற் செயததவம் பெரிய வாமே, (௨) 

அப்பாலுமடிசீசார்ரீநார்புராண ipa ட்று, 

பந்தாாங்ப்பணிலார்சருக்கம் ழற்றுப்' பட்டது, 

Wey இருவிருகதம-௪,சஎடு, 

  

அட்பாலும அடிசசாரஈதார சேோரசோழ் பாணடி.ய நாகெளுக்கு அப் 

புறத் இி2ல பத்திசெயறு சி௨னடி சோஈதவரும, Bago stems தொகை 

யி2ல சொலலப்படட.௨.. அடியவர்கள் காலததுக்கு மூனனும பினனும் சவனடி. 

மேர்ர்தவருமாவா, 

(௪) பாசனம் - பாத்திரம்



பன்னிரண்டாவது 

மன்னியசீர்ச் சருக்கம் 
ஓ ௦ 9 

LAF ATM GUI CM புராணம், 

அனறிஞர் புசமெ ரித்தார்க காலய மெடுச்ச வெண்ணி 

யொன்றுமல் குதவா தாக வுணர்வினா லெடிககுர் தன்மை 

ஈனறென மனத்தி னால ஈலலவா லயாதான செய்த 

நினறவாப் பூச லார்த நினைவினை யுரைக்க லுற்றாம, 

உலூனி லொழுகக மெனறு முயாபெருர் தொணடை சாட்டு 

சல.மிகு சிறப்பின மிகக நானமறை விளக்கு மூதூர் 

குலமுதற சீல மெனறுக குறைவிலா மறை?யா கொ௱கை 

நிலவிய செல்வ மல்க நிகழகிரு நின்ற வராம், 

அருமறை மாபு வாழ வபபதி வர்து இர்சை 

தீருமுணா வான கெலலாஈ தமபிரான கழனமேற சார 

ஒருகெறி மாரா வனபு வளர்ச9தழ வளார்து வாயமைப் 

பொருள்பெற 2வத 1.இச் கலையுணா பொலிவின மிச்கா£, 

அடிப்பது “௨னபா லனபாக சாம்பணி செயச லெனறே 

கொடுப்ப 2த.வ வகையுர் Peo யவர்கொளக கொடுததுக கககை 

மடுப்பொதி 2 வணி யையா மட௫ழஈதுறை வதறகோர கோயில 

எடுப்பது மனத்துக் கொணடா ரிருரநிதி யினமை யெணணா, 

மனத்தி கரு. யெல்கு மாறிதி வருஈ திச தடி. 

யனை த்துமோர் பொருட் 2ப றினறி யெனசெயசே னென்று கைவார் 

நினைப்பின லெூகக சேர்ஈ து நிகழவுறு நிதிய மமெலலார் 

இனை சதுணை முதலாத் 220௪ சஈதையாற் றிரட்டிக் கொண்டார், 

சாதனத் தோ தசசா தம்மையு மனததாற் றேடி 

ஈாதனுக் கால யஞ்செய ஈலமபெற ஈன்னாட் கொணடே 

யாதரித தாச மசதா லடிரிலை பாரித தன்பாற 

காதலிற் SHG” போதுலக் சண்படா தெடுகச லுற்றா, 

அடிமுத ஓுபான மாகி யாகிய படைச ளெல்லாம் 

வடிவுற5 தொழில்கண முறற மனதினால் வகுதது மான 

wean Fars தானு முனனிய முழததிற கொணடு 

நெடிதுராள் கூடச் கோயி ணிரமபிட நினைவாற் செயதார், 

அபியு ஈட்டு மிக்க சுதையுஈல் வினையுஞ் செய்து 

கூவலு மமைத்து மாடு கோயிலசூழ மதிலும் போகடு 

வாவியுந் தொட்டு மற்றும வேண்டுவ வகுதது மன்னுச் 

தாபனஞ் சிவனுச் கேற்க விதிததரசாள சாரு சாளில், 

(௧) 

(4) 

(a)



பூசலார்காயனார் புராணம். 6TH & 

sr_at Csruncr sche shot QuOs a முற்ற 

மாடெலாஞ் வெலுக் காகப் பெருஞ்செல்வம் வகுத்தல் செய்வா 

னாடமா லறியா தாரைத தாபிக்கு மச்சாண் முன்னாள் 

ஏடலர் சொன்றை வேய்ர்தா ரிரவிடைச் சனவி லெய், (௯) 

நின்றஷர்ப் பூச லன்ப Gare gor sailors து செய்த 

ஈன றுநீ டால யத்து சாளைசாம் புகுவோ நீயில் 

கொன்றிய செயலை சாளை யொழிச்துபின் கொள்வா யென்று 

சொன்றைவார் சடையார் தொண்டர் கோயில்சொண் டருளப் போந்தார். 

தொண்டரை விளககத் தாயோ னருள்செயத் யிலை நீங்கத் 

இண்டிறன் மன்ன னந்தத் இருப்பணி செய்தார் தம்மைக் 

கண்கசொன் வணங்க வேண்டு மென்றெழுக் சாத லோடுர் 

தண்டலைச சூழல் சூழ்ச் த நின்றவூர் வர்.த சார்ர்தான், (௧௧) 

அப்பதி யணைர்து பூச லன்பரிங் சமைத்த சோயில் 

எப்புடை யதுவென் றஙச ணெய்இினார் தம்மைச் கேட்சச 

செப்பிய பூசல் கோயில் செய்ததொன் றில்லை யென்ளுர் 

மெயப்பெரு மறையா ரெல்லாம் வருசவென் நுரைத்தான் வேர்தன்,(௧௨) 

பூசு ரெல்லாம் வந்து புரவலன் நன்னைக் காண 

மாசிலாப் பூச லாதா மாரென மறையோ செல்லாம் 
ஆில்வே தியனிய வரரா னெனறவ ரழைகக வொட்டா 

இசனா ரன்பர் தம்பா லெயஇினன வெய்ய வேலான் (௧௩) 

சொண்டசைச சென்று சண்ட மன்னவன் றொழுது நீரிக் 

கெணடிசை யோரு மேதச வெடுததவா லயசதான் un Bw 

சண்டாசா யகரைத தாபித் தருஷகா ளின்றென் நும்மைக் 
சண்டடி. பணிய வந்தேன சணணுத எருள்பெற் றெனருன், (௧௪) 

மன்னவ னுரைப்பச் கேட்ட வனபர்தா மருணடு Gera 

யென்னையோர் பொருளாகச் கொண்டே யெமபிரா னருள்செய தாசேன் 
முன்வரு சிதியி லாமை மனத்தினான் முயன்ற கோயில் 

இன்னதா மென்று சி௪௫த தெ௫ததவா றெடுத்துச சொன்னா, (௧௫) 

௮சசனு மதனைக CELL சஇசய மெயதி யெனனே 

புரையறு சிர்தை யன்பர் பெருமையென் றவரைப் போற்றி 

விரைசெ.றி மாலை தாழறிலபிசை வீழ்கது தாழச்து 

மூரசெறி தானை யோடு மீண்டுதன் மூதுர் புககான், (௧௬) 

MOT UT மமைத்த சிந்தை யாலயத தானார் தம்மை 

ஈன்பெரும பொழுது சாரத் தாபித் த ஈலத்தி னோடும் 

பின்புபூ சனைச ளெல்லாம் பெருமையிற் பலசாட் பேணிப் 

பொன்புனை மன்று ளாடும் பொற்கழ னீழல் புக்கார், (௧௪) 
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௭௬௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

நீண்டசெஞ் சடையி னாககு நினைப்பினார் மீகாயி லாக்டுப் 

பூண்டவன பிடைய ரூத பூசலா பொற்றாள போற்றி 

யாண்டகை வளவர் சோமா னுலகுய்ய வளித்த செல்வப் 

பாண்டிமா தேவி யார்தம் பாதககள் பாவ லுறரேன, (௪௮) 

பூசலார்நரயனார்புராண wp i Mo, 

Yo, AGS GF FW-PE Hh, 

  

தோண்டைசாட்டீலே, இருநின் றவஷரி?ல, மறையவர் குலத்திலே 
பூசலார் என௱ புண்ணியர் ஒருவரிருசகாா, அவர் வேதமு தலிய சலைகளைக 

கறறுத்தெளிர்து, வெபச ஏயிற ரறாதவராயச சிவனடியார்களை வழிபட்டு 

அவர்சள் வேணடுவனவறறை எவ௮கையுஈ தேடிசகொடுததுக கொணடிருக் 
தார், இய வனம இருக்குசாரில அவவடியவா சிவாலயம ஒன்று சட்ட 
விரும்பி வருந்திப் பொருள்தேடயும் ரறிதம் இடைககாமைசணடு, தளர் 
வெயதி நினைவிலை லா அலயக கட்டச் துணிந்து, அதற்கு வேணடியவற் 
றைத்2தடிச சுபதினததி3ல .அடி2காவி, நிதகிரையினறிக கடடிமுடிதத, 
பிரதிட்டை செயயச சுபதினததை எதிர்பார்சதுசகொணடிருர்தார். து 
காலை காடவ சாஜாவானவர் காஞ்சிபாத இல ஒரு சிருக்கோயில சடடிமுடி 
தீ.துப் பி!திட்டைசெயய ஒரு சபசினதசையுக குறிததார் ௮அததினததிற்கு 
மூனனாள சி௨பிரான பூசலாரகாயனாருடைய மெயயனபை உலகத்தாருக்கு 

வெளிப்பமிதத வேணடி. அவவாசன மிசாப்பனதஇ?ல தோனறி :!: இரு 
நின்றவூரி2லயுளள பூசல எனபவன நெ௫்நாளாகச ிக்கிததுகச் கட்டிய 
இருக்சோயிலில காளை சாம எழுஈ-தருஞவோம, உன அலயப்பிர தட்டை 
யை காளை யொழிததுப் பினலெருசாளில லைசதுக்கொள் "எனற தஇருவாய் 

மலர்ச்தருரி மறைந்தருளிஞர், உடனே அரசா விழிததெழுஈது பூசலாசைத 
தரிசிக்க லிருமபிப் புறபபட்டுத இருகினறஷூரை யடைந்து, அக வந்தவர் 
சளை நோக * பூசலார் கட்டிய இருஈ?காயி லெக் 7கயிருககிறது ?? என்று 

சேட்டா. அவர்கள :: பூசலாா இக்கு4 கோயில கட்டினாரிலலை 1? எனறு 
சொனஸஞர்கள் அதுகேட்ட ௮சசா அவஷவர் அந்தணாகளை அழைப்பித்து 
பூசலார் யாவர்?? எனறு வினவினா, அசறகு அவாகள் ''அவா பிராமணா ; 
இவஷாவா?' என்ற சொன்னாகள, காடவாம்சாமான் அர்காயனாரை ௮ழை 

சகவொட்டாமல் தடூத்தத் தாம ஓவாபாற்செனறு வரைததொழுது 

்( மீதவரீர கட்டிய ஆலயம யாது £? அதில பிரதிடடைசெயயும காள் இன்று 
என்று பரமசிவனால தெரிகது, இலகு உம்மைத தரிசிக்க வக் தன? எனருர், 
அதுகேட்ட பூசலார் மருண௰ மனனவனை கோக௫ சிறியேனை ஒரு பொருளா 
சச சரு.தி௪ சவபெருமான அருளிசசெயத ஆலயம யான் நினைவினால் எழுப் 
பியதொனறை3ய யாம?'எனறு சிந்திசதுத தால்கட்டி முடித்த வரலாற்றை 
எடுத்துக கூறினர், ,௮ரசன அரசாயனாரைத் தொழுது விடைபெற்றுத் தம் 
பதியையடைந்தார், சாயனா பெருமான தமத சதை யாலயததிமல 
சிவபெருமானைச சுபதினத.திலே பிரதிட்டை செயது பூசிச தச்கொணடிரு 
நீது தாரகாரியைப் பெற்ற சககரனடி சேர்ந்தா 
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மங்கையர்க்காசியார் புராணம். 

மங்கையர்க்குத் தனியார யெங்க டெயவம் வளவர்திருச் குலக் 

கொழுர்து வளைகசை மானி, செககமலத் இருமடக்தை கன்னி சாடா டென் 

னர்குலப் பழி£ீர்த்த தெயவப பாவை, யெககஎபிரான சண்பையர்சோ 

னருளி னால யிருச்தபிழ்கா டுற்றவிடா நீசகித் தஙகள், பொங்கொளிவெண்் 

டிருநீறு பாப்பி னாரைப் போறறுவரா கழலெமமாற் போற்றலாமே, (8) 

பூசுரர்சூ னாமணியாம புகலி கேரந்தர் போனகஞா ன மபொழிந்த புனித 

வாக்சாற, றேசுடைய பாடல்பெறுர் தவத்கி னரைச செப்புவதியா மென் 

னறிஈது தெனனர் கோமான, மாரிலபுகழ நெடுமாறன றனககுச சைவ 

௨உழித்துணையாய நெடுஙகால மனணிப் பினனை, யாரனெறி யவரோடுக் கூட 

வீச ரடிநிழற்க ழமர்ஈ இிருகக வருளும பெற்னா. (௨) 

வருசாளென றும்பிழையாச தெயவப் பொனனி வள மபெருச்ச வளவர் 
குலம பெருக்குர் தங்க, டிருராடு போறசெழியா தெனனாடு விஎசகுஞ் சீர் 

விளகடின் செயயச் றடிகள் போற்றி, ஒருசாளு£ தனசெயலில் வழுவா 

தன்பாக் குடைஞூக 2சாவணமு கெயது ஈலகும, பெருகாமச சாலியர்தவ் 

குலததில் வாதபெருர்சகையார் Corer S) mw பேச லுற்றாம், (௩) 

மங்கையர்க்கரசியார்புரண poo oo, 

ஆ. தஇருவீருத்தம-௪ ௧௯௨, 

  

சோழமகாராஜாவின் புததிரியாராகிய மஙகையர்ச்சரசியார் மதுரை 
மன்ன ராய கூன்பாணடியபொனனும் நினறசாகெடுமாறமாயனார் மனைவி 
யார் ;) திருஜானசமபச்தமூததிசுவமிகளால் திருப்பதிகத்தி£ல சறப்பிச்சப் 
பெறறவர் ; ௮ஞ்ஞானவள்ளலா£ திருவருளால் நெடுககாலம் தனனாயகரு 
ககுசசைவவழித துணையாய நினறு, அசசாயச2சா உககிரதுமாரனைப்பெற்ற 
உருத,திரசாயகனடி சோர்தா, 

தேச நாயனார் புராணம். 

சர்வளர் சிறப்பின மிச்ச செயனமுறை யொழுகசக குனரு 

சார்வளர் சஈதை வாயமை ஈனமையா மனனணி வாழும் 

பார்வளா புகழின மிகக பழமபதி மதிதோய நெற்றிக் 

சார்வளா செர மாடக் காமமீலி யெனப தாகும, (௪) 

அரச தனில் வாழ்வா ॥றுவையா குலதது a 6 gmt 

மன்னிய-தொழிவிற் றககண் மரபின்மேம பாடு பெற்ருர் 

Ler arg பாணற் சன்பர் பணிதலைச் கொண்டு பாதஞ் 

சென்னியிற் கொண்டு போற்றுர் தேனார் சேச ரென்பரா, (௨.)



௭௬௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ஆங்கவர் மனத்தின் செய்கை யரனடிப் போதுக காக்க 

யோக்கிய வாக்கின் செய்கை புயாதவஞ் செழுத்துச் காக்கத் 

தாஙகுகைத தொழிலின் செயகை தம்பிரா னடியார்ச் காகட் 

பாஙகுடை யுடையுக கீளும் பழுதில்கோ வணமு செயவா, (௨) 

உடையொடு நல்ல 8€ஞ மொப்பிலகோ வணமு கெயது 

விடையவ ரடியார் வர்து வேண்மிமா றீயு மாற்றால் 

இடையறா தளிதது சாஞ மவர்கழ லிறைஞ்? யேத்தி 

யடைவு௮ ஈலத்த ராகி யானடி நீழல் சோர்தார், (௪) 

ே வறு, 

கற்றை வேணி முடியார்தவ கழல்சேர் வதற்குக் கலர் தவினை 

செற்ற கேசர் கழல்வணகூச சிறப்பான முனனைப் பிறப்புணாச்.து 

பெற்ற மூயர்ததா£க சாலயக்கள பெருக வமைத்து மண்ணாண்ட 

கொற்ற வேந்தர் கோசசெகசட் சோழர் பெருமை கூறுவாம, (ட) 

தேசநாயனர்புராண ழறிறிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம-௪,௨௦௧. 

காம்பீலிரகரததிலே, சாலியாகுலசதிலே, சேசசாயனஞா என்பவர் 
ஒருவர் இருர்தார். அவர் தலகுலத தககுத தலைமைபூண்டு, தமது மனததஇன் 
செயகையைச பிரான் திருவடிச தாமரைககாக்கி, வாசன செயகையை 
அ௮ஞ்செழுததுககாக்இு, கையின செயகையைச சவனடியார்களுகசசாககுவசா 
யச் கோவணம் வஸதிரமமுதலியன செயது, தம்பால்வரும திருததொண் 
டர்களுக்கு இடையறாது ௮ளிசத, டுனியவனை யளிசத இறைவனடி. 

Cert gan, 

  

கோச்செங்கட் ?சாழநாயனார் புராணம். 

தலையிற் புறவி ணிறையளித்த சோழ ருரிமைச சோணாட்டில் 

அலையிற் றர ம௫லொ௫சர் தணிரீர்ப பொனணி மணிகொழிக்குல் 

குலையிற பெருகுஞ் சச்திர£ர்த தததின மருங்கு குளிர்சோலை 

நிலையிற் பெருகுர் தருமிடைஈ5 கெடுர்சண் சான மொனறுளதால், (௪) 

அப்பூம் காவில் வெண்ணாவ லதன்£ழ முர்கா எரிதேடு 

மெயபபூக கழலார் வெளிப்படலு (மிகச தவததோர் வெள்ளானை 

கைப்பூம் புனலு முகர்தாட்டிச சமழபூங கொத்து மணிர் திறைஞ்ச 

மைப்பூங் குவளைக் களத்தாரை சாளும் வழிபட் -டொழுகுமால், (௨) 
    

(௧) அலையிற புறவின 1 சிஹையளிதத - தீராசு,ச தட்டிலே புராவின , Ben DS GF 
சரியாக (தமது மாமிசததையரிந்து) ஈர்த, ௮ப்படிச செயதவா சபிச்சகசரவர்த்இ 
அவர் சூரிய குலத்தவா,



சகோச்சேங்கட்சோழகாயனார் புராணம். 

ஆன செயலாற் றிருவானைச் காவென் நதற்குப் பெயராக 

ஞான முடைய வொருலர்தி கம்பர் செம்பொற் றிருமூடிமேற் 

கானல் விரவுஞ் சரூகுதிரா வண்ணக சலர்த வாயநாலான் 

மேனற் நிருமேற் சட்டியென விரிந்து செறியப் புரிஈதுளதால், 

சன்று மிழைத்த லம்பிவலைப் பரப்பை சாத னடிவணக்கச 

சென்ற யானை யநூதமென் றதனைச ஈதைக்க௪ சிலமபிதான் 

இன து களிற்றின் கரஞ்சுலவிற் றென்று மீள விழைத்ததனை 

யன்று கழித்த பிற்றைசா எடலவெள் ளானை யழிதததால், 

எம்பி ரான்றன் மேனியின்மேற் சருகு விழாமை யான்வருக்தி 

யும்ப ரிழைக,த நூல்வலய மழிப்ப தேயென் துருததெழுர்து 

வெமபிச சிலம்பி து.இிச்சையினிற் புககுச சடிபப வேக5௦தாற் 

கும்ப யானை கைநிலத்தின மோதிக குலைர்து வீழர்ததால், 

தறையிற் புடைப்பச் கைப்புச்ச லம்பி தானு முயிர்நீக்க 

மறையிற் பொருளு தருமாற்றான் மதயா னைககும வரக்கொடுத்து 

முறையிற் சிலம்பி தனைசசோழர் குலத்து வந்து முன்னுஇதது 

நிறையிற் புவனங் காத்தளிகக வருள்செய தருள நிலத்தனகண, 

ேவேறு, 

தொன்மைதரு சோழர்குலத் தரசனஞ் சுபதேவன் 

றன்னுடைய பெருச்?தவி சமலவதி யுடன்சார்ஈது 

மன்னுபுகழ்த் கிருததில்லை மன்ராடு மலர்ப்பாதஞ் 

சென்னியறப் பணிர்தேச்தித இருப்படிச்£ம வழிபடுசான, 

மசகட்பே நினமையினான மாதேவி வரமவேண்டச 

செக்சர்நெமிஞ் சடைக்கூத்தா திருவுள்ளஞ் செயதலினான 

மிச்ச திருப் பணிசெயத சிலம்பிகுல வேச துமகிழ 

அச்சமல வதிவயிற்றி னணிமகவாய் வந்தடைய, 

Cam py. 

சழையார் தோளி கமலவதி தனபாற கருபப காணிரமபி 

விழையார் மகவு பெறவடுத்த வேலை யதனிற் காலமுணர் 

பழையா சொருசா ழிசைகழித்.தப் பிறந்சகு மேலிப் பசும்குழவி 

யுழையார் புவன மொருமூனறு மளிக்கு மென்ன வொள்ளிழையார், 

பிறவா தொருகா ழிகைகழிததென் பிள்ளை பிறக்கும் பரிசென்கால் 

உறவார்த் தெடுத்து ச தச்குமென வுற்ற செயன்மற் றதுமுற்றி 
யறவா ணர்கள்சொல் லியகால மணையப் பிணிவிட் டருமணியை 

௭௬ 

(௩) 

(௪) 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

யிறவா தொழிவாள் பெற்றெடுததென் கோசசெய கண்ணா னோவென்றாள், 

  

(6) உம்பர் இழைத்த - மேலே பின்னிய, (௬) கழை - மூங்கில்,



௭௬௬ திருத்தோண்டர் புராணம். 

தேவி புதல்வற் பெற்றிறக்கச செங்கோற் சோழன் சுபதேவன் 

ஆவி யனைய வருமபுதல்வன ழன்னை வளர்ததக கணிமகுட 

மேவு முரிமை முடகவித்துச் தானும் விரும்பு பெருர்தவச தின் 

ரூவி னெறியைச சென்றடைந்து தலைவர் வலோ கஞ்சார்ச்தான், 

கோசை வேலார் சோசசெயகட் சோழர் தாமிக குவலயததில் 

ஆதி மூததி மருளான்முன் னறிஈது பிறந்து மணணாள்வார் 

பூத நாதன ருனமூழக்து பொரு தும பெரு தண ரிவாலயக்கள் 

காத லோடும் பலவெடுககுஈ தொண்டி புரியுக கடன்பூணடார், 

ஆனைக காவிற் ருன்முனன மருள் பெற் றதனை யறிந்தககு 

மானைத சரிதத இருககரததரா ம,(ழுங கோயில செய௫இன்றார் 

ஞானச சார்வாம வெண்ணை லுடனே கூட ஈலஜஞ்சிறகசப் 

பானற் காசதுத தமபெருமா னமருக மீகாயிற பணிசமைததார், 

ர a 2, 

மர்திரிச டமையேவி வள் ॥ல்கொடை யனபாயன் 

மூர்தைவருக குலமுதலோ ராயமூதற செஙகணார் 

அர தமில்சீர்ச சோணாட்டி லகனார தொறுமணியா£ 

சநதிரசே கானமருந் தானககள பலசமைததாா, 

அ௮க்மிகாயி ரொறஞ்சிவனுக கமுதுபடி முதலான 

மிச்சகபெருஞ் செல்வம்க௭ விருப்பினை மிகவமைத தத 

இசகனைததுர் தனிசசெக்மீகான முறைமிறுததித் தேர்வேந்தர் 

முக்கணமுத னடமாடு முதற்றிலலை முனனிஞா,. 

இருவார்ஈத செம்பொனனி னமபலததே ஈடஞ்செயயும் 

பெருமானை யடிவணககிப் பேரனபு தலைசிறப்ப 

உருகாரின றளககளிப்பச தொழுதேத்தி யுறையுகாள் 

வருவாயமை மறையவர்க்கு மாளிகைகள் பலசமைத்தார். 

தேவர்பிரான் றிருததொணடிற 2காசசெயகட் செம்பியாசோன் 

பூவலயம் பொதுநீச்கி யாண்டருளிப் புவனியினமேல் 

ஏவியாற் ரொண்டுபுரிர் இமையவர்க எடிபோறற 

மேவினா திருத்தில்லை வேகஈதர்கிரு வடிரிழற்€ழ, 

Cm gy. 

கருநீல மிடற்றார் செயய கழலடி fps Gen 

வருர£மை யுடைய செக்கட் சோழாதம் மலர்ததாள வாழ்ததித் 

தருநீரமை யிசைகொள் யாழின றலைவரா யுலச மேத்துர் 

திருநீல கணடப் பாணர் இறமினிச செப்ப லுற்றேன். 

கோச் சங்கட்சோழநாயனார்புராண ழற்றிற்று, 
Ay இருவிரு த்தம் ௪,௨௧௬, ல ய ட ட 

க்ஷ ௪௪வது வுகைக அண்னை ௭ 

(௧௨) 

(௧௭) 

(௪௮) 

oe



கோச்சேஙகட்சோழகாயனார் புராணம். ௭௬௭ 

சோழசாட்டிலே, ௪ர்இரதீர்த்தகடின் சமீபத்திலே ஒருவனம் இருச் 
SH. அ.சிலே ஒரு வெண்ணாவன் மரத்தின் ழே ஒரு சிவலிங்கம் வெளிப் 
பட்டது, அதுகண்ட ஒரு வெள்ளானை துஇிககையினாலே ரை முகத்து 
கொண்டு வர்து அட்டி மலர் சாத்தித தினந்தோறும் வழிப்பட்டு வர்த.2, 
அதனால் அததிருத்தலகூறகுத் திருவான ககா எனனுச் திருசாமமுண்டா 
யிற்று, ஞானவுணர்சசியுடைய ஒரு லெர்இி ௮சரிவலிககப் பெருமான மீது 
சருகு உகிராவணணம் தன வாயதூலால விதானம பரப்பியது, இவெலில் 
சப் பெருமானைப் பூரிச்சப்போர்த வெ௱ராளை மேற்கட்டியைக்கண்டு (இது 
அதம்? என்று எண்ணி அதை அழிசத.து, அதைப்பார்தத லெர்இ 
' யானையின் தஇசுகை சுழனறமையால் விதானம் அழிர்தது ?? என்று கருதி 

மீளவும் மெயயனபோடு மேற்கட்டி சட்ட, அடூததசாளும் அர் தயானை 
அவலிதானததை ரிதைததது, அசைச் கணணுறறிருர்ச ிலர்தியானது 
“* எம்பிரான இருமேனியின மல் சருகுவிழா வண்ணம் யானவருர்திச சட் 
டிய விதாளததை இசகளிற சதைசகலாமா ?? எனறு உருததெழுந்து, சஜத் 
கனத அதுதிசகையில புதந்து கடிச்ச ௧, கடி.ச்சவே, 2வழம துமபிச்கையை 
Bas Bin 2மாகிக்சொணகி இழ விழுது இரஈதது, அககுஞ்சாம் 
சரத்தைமோதிய வேகததால ரலர்இயும இ௱ஈதது, மெய்யுணர்சசியோடு 
கடவுளைப் பூசிகதுவஈச லவெளளானை ரிவமிலாக மடைந்தது சிலக் இப பூச), 

தமரசாயகராகுப சுப?தவனெனனுஞ் சொழமசாராஜாவுடன் தமபரததை 
யடைர்து ௪பாசாயகரை உபாகித௫ப் புசதிப் பேறினமையைச் குறிதது 
வரம் 2 வண்டிய சமலவதியார் இருவயிறறில, அசசபா நாயகா திருவருளால் 
மகவாய் வர்சடைர்சது, கமலவ இயாரக்குப் பிரசவகாலம நெருககயெது, 

அதுகாலை*? சோதிடாகள் !! இப்பிள்சா இன்னும ஒரு சாழிகை கழித்துப் 
பிறச்குமேல் திரிலோகதகையும ஆளம'' எனறு சொனனார்கள. அது 
௮றிஈத கமலயதியா !'எனபிளள இன்னும ஒருகாழிகை பொதுததுப் 

பிறக்கும்படி எனனை த ரலை£ழாகச சட்டுங்கள ?? எனற சொல்ல, ௮ககிருந்த 
வர்கள அப்படியே செய, ஒரு காழிகை கழிசது அவிழசது விட்டராகள், 
உடனே பிள்ளை பிறர்தஅ, அது சாலாதாழச கப் பிறக்தமையால் சவர்த 
கணகளை யுடையசாயிருச ௫, அத சண்ட சாயா 4 என் சோசசெககண 
ணுனே ?' எனறு சொலலிககொணமட இறந்தா சுபதேவர் அப்பிள்ளையை 
வளர்த்து முடிகசூடடித தவஞ்செயது ॥வலோகஜஷ் சோந்தா, 

பின்னர்”? கோசசெகக௦் சோழமகாராஜாவானவர் பரமசிவன இரு 
வருளால் பூர்வ. சனம உணாச3யாடு பிறரது, நீ ரியாசியற்றிசசிவாலயககள் 
பல கட்டும் இரு சதொணடை மேற்கொணடார், தாம முன ?ன இருவருள் 

பெற்ற தஇருவானைசகாவினை௪ தெரிர்து, அததிருப்பதியை யடைந்து, 
௮கசே வெண்ணவ3லாம சிவபெருமானுககுதகிருக?சாயில கட்டுவித்தார், 
அமைசசர்களை ஏவி சோழகாட்டிமேலே பல ியாலயஙகளைக சட்டுவிதது, 

அவைகளு ச்குப பூசை முதலியன குறைவற செகெழவதறகுமிபஈதககள அமைத் 
துச் தமபரததை யடைராது, சபாசாயகரைத தரிசனஞ் செய்குசொண் 
டிருர்.து, இில்லைவாழ அர் சணாகளுக்கு மாளிசைகளைக கட்டிச் கொடுத்துப் 
பல திருதசொணடுகளைச செயது 8 ஊழகேச சீர்தையடி சேர்ந்தார்,



திரு நீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் 

புராணம். 

எருச்சத்தம் புலியூர் மன்னி வாழ்பவ ரிறைவன் றனர் 

இருததகும் யாழி லிட்டுப் பரவுவார் செழுஞ்சோ ட்டில் 

விருப்புறு தான மெல்லாம் பணிர் தபோய் விளக்கு கூடற் 

பருப்பதச சிலையார் மன்னு மாலவாய பணியச செனரளுர், (௪) 

ஆலவா யமர்ர்தார் கோயில் வாயிலை யடைந்து நின்று 

பாலைமீ ரேழமு கோதத பண்ணினிற் சருவி வீக் 

காலமா தரித்த பண்ணிற் கைபல முறையு மாராயம் 

தேலவார் குழலார் பாகர் பாணிசள் யாழி லிட்டார், (௨) 

மற்றவர் கருவிப் பாடன் மதுரைநீ டால வாயிற 

கொற்றவன் நிருவுள் எத்துச் சொணடுதன் ரரொணடர்ச் செல்லாம் 

௮.ற்றைகாட் கனவி லேவ வருட்பெரும் பாண னாரைசத் 

தெற்றினார் புரக்கள் செற்றார் திருமுன்பு கொண் புக்கார், (௨.) 

அன்பர்கள் கொண்டு புச்சக பொழுதினி லரிவை பாகன் 

றன்பெரும் பணியா மென்று தீமச்குமெய யுணர்த லாலே 

மன்பெரும் பாண ரு மாமறை பாட வல்லா 

pags தியாழிற் கூடன முதல்வரைப் பாடு இன்றார், (௪) 

இரிபுர மெரித்த வாறுர் தேர்மிசை நின்ற வாறுக 

(iter YA gS AT pw காமனைக சாய்ந்த வாறும் 

- அரியயற் சரிய வாறு மடியவர்ச் கெளிய வாறும் 

பரிவினாற் பாடக கேட்டுப் பரமனா ரருளி னாலே, (டு) 

அர்தரத தெழுஈ்த வோசை யன்பினிற் பாணா பாடுஞ் 

சர். தயாழ சரையிற் சீசர் தாச்கிலவீச் கழியு மென்ற 

சுதரப் பலகை மூனனீ ரிடுமெனச் தொண்ட ரிட்டா£ 

செதமிழ்ப் பாண னாருர் இருவருள் பெற்றுச சேர்ந்தார், (௬) 

தமனியப் பலகை யேறித் தர்.திறிச் கருவி வா?த் 

துமையொரு பாகர் வண்மை யுலகெலா மறிய வேத்தி 
யிமையவர் போற்ற வேட யெண்ணிரு னங்கள் கும்பிட் 
டமரர்சா டாளா தாரூ ராண்டவ சாரர் சேர்ந்தார், (௭) 

(௧) திருத்தகும் யாழ் எனற,து சால்வகையாழிலுள் சகோடயாழை சால்வசை 
யாழ் - பேரியாழ், மகரயாழ், சசோடயாழ், செங்கோட்டியாம், (௨) பாலையீரேழு 
சோத்த பண் என்றது ,தயப்பாலையை விரிவை சிலப்பதிகாரம், வேனிம்சாதை 
sau ால்களிம் சாண்ச, (௪) சமனியம் - பொன்,



திருநீலகண்டயாழ்ப்பாணகாயனார் புராணம், ௭௬௯ 

ே வறு, 

கோயில் வாயின் முன்னடைக்து கூற்றஞ் செற்ற பெருர்இிறலுர் 

தாயி னல்ல பெருககருணை யடியார்ச் களிக்குர் சண்ணளியும் 

ஏயுவ் சருவி யிற்றொததல் டெடுப் பாடச் கேட்டகசண் 

வாயில் வேறு வடஇசையில் வகுப்பப் புகு்து வணக இஞ், (ஏ) 

மூலத தானத் தெழுர்தருளி யிருர்த முதல்வன் றனைவணக்செ 

ros So ones து தம்பி ரான்றன் றிருவருளாற் 
சீலச் தார்கள் பிரியாத இிருவா ரூரி னின்றபோய் 

WHOS தார்ர்த சண்டசதா ரமருர் தானம் பலவணங்கி, (௯) 

ஆழி சூழுர் திருததோணி யமாஈத வம்மா னருளாலே 

யாழின் மொழியா ஞமை ஞான மூட்ட வுண்ட வெம்பெருமான் 

காழி சாடன் கவுணியர்கோன் சமல பாதம் வணக்குதற்கு 

வாழி மறையோ புகலியிணில் வர்தா£ ௪ர்த விசைப்பாணர், (௪௦) 

ஞான முண்டார் கேட்டருளி ஈல்ல விசையாழ்ப் பெரும்பாணர்ச 

சான படியாற் சிறப்பருளி யமரு சானி லவர்பாடு 

மேன்மைப் பதிகத் இசையாழி லிடப்பெற் றுடனே மேவியபின் 

பானற் களததா£ பெருமணத்தி லுடனே பரமா தாளடைசர்தார், (௧௧) 

வரும்பான் மையிஸிற் பெரும்பாணர் weg stor acme) au heres 

கரும்பார் கழனித் இருசாவ லூறிற் சைவச் சலைமறை3யோர் 

அரும்பா நின்ற வணிஙிலவும் பணியு மணிரஈதா ரருள்பெற்ற 

சுரும்பார் தொஙகற சடையனார் பெருமை சொல்ல லுறகின்றாம், (௪௨) 

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணநாயனார்புராண ழூறிற்று. 

ஆ. கிருவிருத்தம்-௪,௨ ௩.௪, 

Ee சரவணா 

திரு எருகசததம்புலியூரிலே, சிவபெரு மான் திருப்புகழையாழிலிட்டுவாசி 

ப்பவராகயெ திரு£$லகண்டயாழ்ப்பாண காயனார்என்பவர் Gat இருந்தார், 

அவர் சோழகாட்டிலேயுள்ள தஇிருப்பதிசகளைத தரிசி, பாண்டிரசாட்டைச 

சேர்ந்து, இருவாலவாய்த தஇருக்கோயில் இருவாயிலையடைக் த, சிவபெரு 
மான் இிருப்புசழ்களை யாழிலிட்டு வாடத்தார், அவயாழ்ப்பாடல்சளைச 
சொகசகாதர் தஇருவுளஎளத்கிற்கொணடு, அன்றிரவே சமது அடியவர்கள் 

சனவிலேதோன்றி அவர்களை ஏவ, அவர்கள் அடுத்தரசாள் யாழ்ப்பெரும்பா 
ணசைச சச்நிதிமுன்னே ௮ழைத்துச்கொணடு போனார்கள். திருநீலகண்டர் 
இது இறைவனார் தஇருவாஞ்ஜை என்றணர்ந்து, இருமுன்பு நின்ற யாழ் 

வாஇத்தார், அதுகாலை ௮காயத்தில் “இப்பாணர் பாடுஞ் சர்தயாழ் தரையில் 

சீதம் தாக்கல் வீசுகழியும், அதலால் இவ ருக்குப் பொற்பலசை யிடுத்சள்!! 
என்று அசரீரி கூறிறறு, அதுசேட்ட அ௮னபர்கள் அப்படியே பொற்பலகை 

யிட்டார்சள், பாணர்பெருமான் ௮ப்பலகைமீது நின்று யாழ் வாடத்தார். 
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12111 திருத்தோண்டர் புராணம். 

இருரீலசண்ட யாழ்ப்பெரும்பாணர் இருவாலவாயினின்றும் நீலப் 
பல திருப்பதிசளைக தரிசித்துக்கொணடே தஇிருவாரரை யடைந்து, இருக் 
சோயில் உயிலை அணை த யாழ உாடிததார், இசைப்பிரியாகயெ இறை 

வனார் யா?ழாசையைக்கேட்டு வட இசையிலே ஒரு தஇிருவாயிலை ஒகுததருளி 
னார், யாழ்ப்பெரும்பாணா அத .கிருவாயிலின் ஒழியாச நூழைந்து சுவாமி 
தரிசனஞ் செயதார், பாணர்பெருமான மெடுகாள் இருவாரூரிலே இருந்து 
பிறகு அசதிருப்பதியை விடுததுப் பல இரு ததலககளை வணகம்ூக்கொண்டு 
காழிப்பதியைச சேர்ந்தா, அத்திருப்பதியிலே உலகுய்யத் தஇிருவவ 
STIG செயதருளிய தஇிருஞானசம்பாஈதமூர்த்தி சுவாமிகளை வழிபட்டு, 
அவர் தஇிருவாயமலார்தருளுந் திருவருட்பாககளை யாழிலிட்டு வாகும் 
திருவருட்2ீபற்றைப் பெற்று, அப்பாலறுவாயரோடு திருகல்ஹாப் பெரு 
முணத்திலே சிற்சோதியிற கலந்தா, 

  

சடையநாயனா புராணம்; 

தம்பி ரானைத் தோழமைகொண் டருளிக தமது தடமபுயஞ்சேர் 

(கொம்ப னார்பா லொருதாது செல்ல வேவிச கொணடருளும் 

எம்பி ரானைச சேரமான் பெருமா ளிணையி றணைவரா 

நம்பி யாரு மரைப்பயந்தா ஞால மமெல்லாகு குடிவாழ, (௧) 

சடையநாயனர்புராண ழநறிற்று, 

  

சடைய காயனார் இருசாகலூர் அதிசைவர், அவர் வெஞான சொரூப 
crew சுக் சரமூததி சுவாமிகளைப் புதகிரராகப் பெற்ற பெரும்பேற்றை 
யுடையவர், 

ane 

இசைஞானியார் புராணம். 

ஒழியாப் பெருமைச ௪டையன ருரிமைச செல்வத இருமனையார் 

அழியாப் புக ரொயதழிததா ராண்ட ஈமபி தனைப்பயந்தார் 

இழியாக் குலத்து னிசை ஞானிப பிராட்டி யாரை யென்சிதுபுன 

மொழியாற் புகழ முடியுமோ முடியா தெவாக்கு முடியாதால், (a) 

இசை நானியார்புரா ண்ழ noo. 

ஆ. இருவிருததம் ௪,௨ ௩௩ 

மன்னியசீர்ரிசநக்க ழற்றுப்0 பற்றது. 

  

இசைஞானியார் சடையகாயனாருடைய மனைவியார், ௮வர் தேவ 
தேவராகய சிவபெருமானைப் பெண்பொருட்டுத் தூதுகொண்ட ஸ்ரீசாரதா 

apn ee சுவாமிகளை ஈனறருளிய பெரும்? பறுடையவராசலான, அப்பெரு 
மாட்டியாருடைய ௮ருட்பெருக்திருப்புகழ் சிறியேன் புன்மொழியில் ௮டக 
குமோ! அடங்காது,



பதின்ழன்றவது 

வெள்ளாவ௱ச் சருக்கம், 

மூல மான கிருததொண்டத் தொகைக்கு முதல்வ சாயிந்த 

ஞால முய்ய வெழுர்தருளு ஈம்பி தமபி ரானறோழர் 

காலை மலாச்செல கமலககட் கழறிற நறிவா ர௬டனகூட 

வால முண்டார் இருக்கயிலை யணைஈ த தறிர்த படியுரைப்பாம், (௪) 

படியி னீடும் பத்திமுத லன்பு நீரிற் பணை த? தாக 

வடிவு ஈம்பி யாரூரர் செம்பொன் மேனி வனப்பாசச் 

கடிய வெய்ய விருவினையின் களைகட் டெழுரஈ்த கதாபரப்பி 

மூடிவி லாத வெபோக முதிர்ந்து முறுகி விளைர்ததால், (௨) 

ஆர முரக மணிர்தபிரா னனப ॥ணுகக வனரொண்டர் 

ஈர மதுவார் மலர்சசோலை யெழிலா ரூரி விருக்குராட் 

சேரர் பெருமா டனைநினைந்து செயவப் பெருமான கழல்வணகூச 

சாரன் மலைகசா டணைவதறகுத தலிரா விருப்பி னுடனபோக்தா, (a) 

ஈன்னீர்ப் பொன்னித இருராட்டு நாதர் மகிமுஈ தஇிருப்பதிகண 

முனனி யிறைஞ்ட யகனறுபோய முலலைப் பட்பபைக கொல்லைமான 

றுன்னி யுகைககுக குடககொகக லணைந்து தூய மதிவானீ£ 

சென்னி மிசைவைத் தவாசெலவத திருப்புக சொளியூ சென்றடைந்தார், 

மறையோர் வாழு மப்பதியின மாட லீகி மருவகணைவார் 

நிறையுஞ் செல்வத தெ.திர்மனை 5 ட ரிாணடி ஸிகழ்மங கலலியககள் 

அ௮றையு மொலியொன் ரினிலொனறி லழுகை யொவிவக கசெழுதலுமாக 

குறையு மறையா களையிரண(ி முடமீன நிசழவ தெனனெனருர், (க) 

அர்த ணாளர் வணஙகியரும் புதல்வ ரிருவ ரையாண௰ 

வரத பிராயத் இனாகுளிதத மடுவின முதலை யொருமகலை! 

முந்த விமுகசப் பிழைததவனை மூஈ.நா லணியுல் கலியாணம் 

இர்த மனைமற் றந்தமனை யிழந்தா ஈமுகை யெனறரைததாா, (௬) 

இத்தன் மையினைக கேட்டருளி யிரங்குர் திருவுள் ளத.தினரா 

மொயதத முகைத்தார் வனரொண்டா தமமை முன்னே கணடிறைஞ்ச 

வைத்த சிர்தை மறையோனு மனைவி தானு மகவிழந்த 

தச சோகச் தெரியாமே வாது திருததா ளிறைஞ்ரிஞா, (<r) 

துன்ப மகல முகமலர்ர்து தொழுவா£ தமமை முக 60a 

இன்ப மைச்தன றனையிழக்திர் boat வெனன வெதிர்வண௰௫ 

முனபு புகுரது போனதது முன்னே வணக” முயல்கனமிரும 
அன்பு பழுதா காமலெழுஈ தரு£ப பேறே 9மெனழ் அதாழுதார், (௮)



௭௪௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

மைர்சன் றன்னை யிழந்ததுயர் மறந்து சான்வர் தணைந்ததற்சே 
சிந்தை மூழ்ச்தார் மறையோனு மனைவி தானுஞ் சிறுவனை யான் 

அத முதலை வாய்கின் று மழைத்துச் கொடுத்தே யவிராட 

யெர்தை பெருமான் கழல்பணிவே ளென்று சென்றா ரிடர்சளைவார், (௯) 

இவவா நருளிச செய்தருளி யிவர்கள் புதல்வன் றனேைககொடிய 

வெவவாய முதலை விழுககுமி வெலகே யென்று வினவிகச்கேட் 

டவவாழ் பொயகைக் கரையிலெழுச் தருளி யவனை யனறுகவர் 

ஊவவா ளெொயிற்று முதலைகொூ வருதற கெடுததார் இருப்பதிகம், (௧0) 

உசைப்பா ௬ரையென் றெடுதததிருப் பாட்டு முடியா முனனுயர்ந்த 

உரைப்பான் மையினீ டடம்புயதது மறலி மைச்த னுயிகொணர்கது 

திரைபபாய புனலின் முதலைவயிற நுடலிற செனற வாண்டுகளுக 

தீசைப்பால் வளார்த தெனறிரமப முதலை வாயிற் றருவிததான, (௧௧) 

  

கிரப்புக் காளியூர் அவிநாசி- பண-தறித்சி 

இருசசிஉறமபலம் 

எததானமறக 2சனெமைழுக்குமமபெருமானையே 
உற்றாயென் நுனனை மயயுளகுகனமறனுணாச் துள்ளத்தார் 
புற்றாடரவாபுக்கொ.ரியூரவிராசிமிய 
பறருகவாழ?வனபஈப ய பரமட்டியே. 

உரைப்பாருரையுகர் துள்கவல்லாதங்களுசரியா 
யரைக்சாடாவாவாதியுமர்தமுமாயியை 

புரைககாமிமிசாலைப்புககொளரியூவிகாரியே 

கரைச்சானமுதலையைப்பிள்ளைசசாசசொலலுசாலனையே, 

நீரறவேறுரியர்சடைகினமலமார் த் தஇியைப் 
போேற2தறியைப்புககொளியூர விகாசியைக 
சாசே.றுகண்டனைதகொணடனாரூரனகரு இய 

சீே௦ பாடலசளசொல்லவலலாாகதில்லைதுன்பமே 

இருசசி றறமபலம, 

  

பெருவாய் முதலை கரையின்கட் கொடுவக் து.நிழ்க்த பிள்ளேதனை 

புருசா நின்ற தாயோடி யெடுத.துக கொடுவர் துயிரளித்த 

தருவா எனறன் சேவடிககழ்ச சல மறையா ஹனொடிவீழந்தாண 

மருவார் தருவின மலாமாரி பொழிர்தார் விசும்பில் வானேர்கள் (௧௨) 

மண்ணி னுள்ளா ரதிசயித்தா மறையோ மொல்லா முத்தரியம் 

விண்ணி லேற விட்டார்ததா£ வேத சாத பிககெழுகத 

தணண லாரு மவிசாசி யரனர் ஈமமை wih wa OG wii esr 

கணணின மணியாம புதல்.னயு௰ சொணடுபணிந்தா£ காசினிமேல், (௧௩)



வேள்ளானைச் சருக்கம். ௭௭௩ 

பரவும் பெருமைத் திருப்பதிகம் பாடிப் பணிர்து போந்தன்பு 

விரவு மறையோன் காதலனை வெண்ஸஷூல் பூட்டி யண்ணலார் 
மூ7௪ மியம்பக் கலியாண முடித் ௪ முடிசசே ரலர்தம்பாற் 

குரவ மலர்ப்பூர் தண்சோலை குலவு மலைகா டணை௫ன்ளூர், (௧௪) 

சென்ற சென்ற குடபுலத் தச வெனா ரடியார் பகிகடொறு 

சன்று மடிழவுற் நின்புற்று ஈலஞ்சேர் தலமுக கானகமுச் 
அன்று மணிநீரக கான்யாறுர் துறுகற் சுரமுக கடக்தருளிக் 

குன்ற வளகாட் டகமபுகுச்தார் குலவு மடியே னகசம்புகுர்தா£, (௧௫) 

மூன்னாண் முதலை வாயப்புச்ச மைந்தன் முன்போல் வரமீட்டுத 

தென்னா ரூர ரெழுந்தருளா நின்றா ரெனறு சேரர்பிராற் 

கரராட் டானா ரஃயார்கண் முன்னே யோடி யறிலிப்பப் 

பொன்னார் கிழியு மணிப்பூணுல் காசுச் அசும் பொழிர்தளித்தா£, (௧௯) 

செய்வ தொன்று மறியாத ஈர்தை மூழர்து scans gor 

ஐய னணைர்தா னெனையாளு மண்ண லணைந்தா னாரறிற் 

சைவ னணைகதா னென்றுணையாமச் தலைவ னணைச்தான் றரணி யெலாம் 

உயய வணைந்தரீ னணைர்தானென் றோகை முரசஞ் சாறறுவிததா, (௧௭) 

பெருகு மதிநா லமைசசர்க&£ யழைத துப பெரியோ மெழுந்தருளப் 

பொருவி னகர மலஙகரிததுப பணணிப் பயணம புறப்படுவித் 

தருவி மதமால் யானையினை யணைஈது பிசைகொண் ட ரசர்பெருக 

தெருவு கழிய வெதிர்வந்தா£ சேரா குலமயர் இடவகதார், (௪௮) 

மலைகாட் டெல்லை யுட்புகுத வந்த வன்றொண் டறைவரையிற் 

சிலைகாட் டியவெல் கொடிததானைச மீசரா பெருமா னெதிர்சென்று 

தலைகாட் கமலப் போதனைய சரணம் பணியத தாவில்பல 

சலைகாட் டத வாரூரர் தாமுக தொழுது கலந்தனரால், (௪௯) 

சந்தை மகழுஞ் சேரலனார் திருவா ரர Orgy Aare 

டர் த மணிமே னிகள் வேறா மெனினு மொன்முச் தன்மையசாய் 

முந்த வெழும்கா தலிற்றொமுத முயல யுதியா முதல்வேந்தர் 

எந்தை பெருமான் நிருவாரூர்ச செல்வம் வினவி யின்புற்றார், (௨௦) 

ஒருவ சொருவ ரிற்கலர் து குறைபா டின்றி யுயர்காதல் 

இருவர் ஈண்பின் செயல்சண்ட விரண்டு திறத்து மாந்தர்களும் 
பெருகு மூழ்ச? கலர்தார்தசார் பெருமா டநிழின் பெருமாளை 

வருகை வரையின் மிசையேந்றித் தாம்பின் மதிவெண் குடைசவித்தார், () 

உதியர் பெருமாள் Qug cK? # to Curse செர்ச்ச செனவார்ப்பக் 

ச. தாவெண் டிரு£ற் றன்பர்குழாங் சக்கை ளொர்ர்த தெனவார்ப்ப 

a Bias Sn ocr மமைசசர்குழா மேறு மிவுளித் தகளார்ப்ப 

oH sh செயமஞ் சணியிஞ்சி வஞ்சி மணிலா யிலையணைந்தார், (௨௨)



st era திருத்தோண்டர் புராணம். 

Ce yp. 

ஆரண மொழிசண் முழங்டெ வாடினர் குணலைக எந்தணர் 

வாரண மதமழை ர்தின வாரகள் செரொளி பொக 

பூரண ௧ல௪ மலிர்தன பூமழை மகளிர் பொழிக் இடு 

தோரண மறுகு புகுர்தது தோழர்க ணடவிய குஞ்சசம் (௨ ௩) 

அரிவையர் தெருவி னடமபயி லணி௫ஊொர் தளிரடி தஙகிய 

பரிபுர வொலிகள் செொர்ர்தன பட முர சொலிகள பரகதன 

சுறிவளை ரிரைகண முரனறன துணைவாக எிருவரும் வஈதணி 
விரிதரு பவன கெடுககடை விறனமத கரியி ஸிழிஈதனா (௨௪) 

seg மலாதர எம்பொரி தாவிமு ணிருபுடை யினகணு 

கான்மரை முனிவர்கண் மங்கல சாமான மொழிகள் விளம்பிட 

மேணிறை நகிழல்செய வெணகுடை. வீசிய சவரி மருககுற 

வானவர் தலைவரு ஈண்பரு மா.ரிகை ந$ூவு புகுதனா, (௨௫) 

அரியணை யதணனின விளகடட வடன்மழ விடையென ஈமபியை 

வரிமல soot woth Bu wets eet பணிர்துபின 

eMeose Soracr yNb sar qearupoe SaoQwar apaOeu gp 

பரிசன மனம மும்படி பலபடி மணிஙிதி சி இனர், ் (2௬௬) 

ம வறு, 

இன்ன தன்மையி லுஇியாக டலைவாதா மிடாகெட முனைப்பாடி 

மன்னர் தம்முடன ம௫ூழசர்தினி துறையுகாண் மலைகநெடு காட்டெக்கும் 

பன்ன கம்புனை பரமாதக திருப்பகி பலவுடன பணிந்தேத்திப் 

பொன்னெ டுக்க. மூதெயின ம2காதையிற் புகுந்தனர் வன்றொணடர். () 

ஆய செயகையி னா பல கழிர்தபி எரசர்கண மூதற்?சரா 

தூய மஞ்சனச தொழிலினிற ரொடககிடத துணைவராம வனரொண்டர் 

பாய சககசைசூழ செரிஞ்சடைப் பாமரைப் பணடதாம் பிரிந்தெயதாஞ் 

சேய சனனெறி குறடக குறுனஞொ இருவஞ்சைச் சளந்தனணில், (௨.௮) 

கரிய சண்டர்தக மீகாயிலை வலககொண? காதலாற் பெருஈனபு 

புரியு முள்ள தத ருள்ளணைர் கஇிறைவாசம பூங்கழ ol Coors ur op 

யரிய செயகையி லவனியில் விழுச்தெழுர் தலைப்புறு மனைவாழ்ககை 

சரிய வேதலைக குத்தலை மாலையென றெததனர் தமிழ்மாலை, (௨௯) 
  

திருவா நக்சைத்களம்-பண்-டந்தளம். 

இருச 9ிற்றமபலம, 

தலைக்குத்தலைமாலையணிர் சதெனனேசடைமேறகககைவெள்ளர்தரிதத 
தென்னே, ய8உக்குமபுலிததோலகொணடசை த த9தன்னே யதன்மேற்கத 
சாககசசசா£தத2 தனன, மலைககுரிகசொப்பன வனறிசைகள் வலித்தெெறறி 
முழல்வெலமபுரிகொண, டலைககுககடலககபைமேன் மகோதையணியார் 
பொழிலஞ்சைகள த்தப்ப,



வேள்ளானைச் சருக்கம், எ௭டூ 

எர்தம்மடிசளிமையோர்பெருமானென சென் நுமளிக்குமணிமிட ற்ற 
னர் சண்கடலகசகரைமேனமகோதையணியார்பொழிலஞ்சைச்சள ததப்பனை 
மச்தம்முழவுககுழலுமியம்புவளகசாவலர்கோனம்பியூன்சொன்ன 
சர் தமிகுதண்டமிழ்மாலகள்சொணடடிவீழவல்லார்தடுமாற்றிலசே,. 

இருச௫ிற்றம்பலம். 

  

எடுத்த வச்திருப் பதிகததி னுட்குறிப் பிவவுல இனிற்பாசம் 

அ௮தெத வாழ்சகையை யறுசதிட வேண்டுமென நன்பரன் பினிர்பாடச் 

கடுத்த தும்பிய கணடர்தக கயிலையிற் கணத்தவ ர௬ுடன்கூடத் 

தடுத. த செய்கைதான முடிர்திடத தங்கழற் சார்புதர் தளிக்இன்றார். (௩௦) 

மன்ற லர்சரு மிடைர்தபூவ கயிலையின் மலைவலலி யுடன்்கூட 

வென்றி வெள்விடைப் பாசர்தாம் வீற்றிருர் தருளிய பொழுதினசண் 

ஒன்று ஈர்தைநம் கூரனை யுமபர்வெள் ளானையி னுடனேற்றிச 

சென்று கொண்டி௰கு வாருமென் றயனமுதற் றேவர்கட் கருள்செய்தார். () 

வான நாடாக எரியயன் முதலவிஷஞோ வணககிமுன விடைசொணடு 

தா லர்இிகழ் சோதிவெள் ளானையுய கொண்டுவன ரொண்டர்க்குத 

சேன லம்புகண் சோலைசூழ் மசோதையிற் றிருவஞ்சைக களஞ்சேசச 

சானி லலகொள வலகசொணடு மேவினார் கடிமதிற் நிருவாயில், (௩௨) 

தேவர் தவ்குழா நெருககய வாயசலிற றிருசாவ லூரர்த 

சாவன மன்னரும புறப்பட வெ.தாகொண்டு கயிலைவீற் நிருகடின் ந 

பூவ லம்புதண் புனற்சடை முடியவ ரருளிப்பா டெனப்போற்றி 

யேவ லெனறபின் செய்வதொன றிலாதவர் பணிஈதெழுர் செதிரேற்ரூர், () 

ஏற்ற தொண்டரை யண்டர்வெள் ளானையி னெதிர்வலக கொண்டேற்ற 

நாற்ற டககடன் முழகசென வைவசை சாதமீ தெழுர்தார்ப்பப் 

போற்றி வானவா பூமழை பொழிக்திடப் போதுவா ருயிரெலலாஞ் 

சாற்று மாற்றகக ஞணர்பெருச் துணைவரை மனததினிற் சொடுசாரர்தார், 

சே.ரா தமபிரான் றமபிரான் ரோழர்சஞ் செயலறிஈ தப்போதே 

சா.ர ரினறதோர் பரியினை (பிசைககொணடு திருவஞ்சைக களஞ்சார்வார் 

வீர வெண்களி நுகைததுவிண் மேற்செலு மெயத்தொணடர் தமைச்சண 

பாரி னின்றிலர் சென்றதம மனத்தொடு பரியுமுன் செலவிட்டார், [டார் () 

விட்ட வெம்பரிச செவியினிற் புவிமுதல் வேர்தர்தாம் விதியாலே 

யிட்ட மாஞ்சிவ மர் திரமோதலிணிருவிசும் பெழப் பாயக்து 

மட்ட லர்ந்தபைர் தெரியல்வன ரொண்டர்மேலகொண்டமா தககத்தை 

மூட்ட வெயதிமுன வலககொணடு சென்றது மறறசன் முன்னாக, (௩ ௬) 

உயர் மன்னவர் தம்பெருஞ் சேனையி னுடன்சென்ற படைவீரர் 

ச.திகொள் வா௫யிற் செல்பவர் தம்மைத்தல் சட்புலப் படுமெல்லை



௭௭௯ திருத்தோண்டர் புராணம். 

யெதாவி சும்பினிற் கண்டுபின் சண்டில ராதலி னெல்லாரு 

Eg மன்பினி ஓருவிய சுரிசையான முறைமூறை யுடல்லீழ்த்தார் (௩௭) 

வீ. ர யாக்சையை மேல்கொண்டு சென்றுபோய் வில்லவர் பெருமானைச 

சா. முன்சென்று சேவச மேறறனா சனித்சொண்டா மேல்சொண்ட 

வாரு மும்மதத் தருவிவெள் ளானைக்கு வயப்பரி மூன்வைத்துச 

சோர் வீரருஞ் சென்றனா மன்றவர் திருமலச திசைசகோகூ, (௩௮) 

யானை மேல்கொண்டு செல்னெற பொழுதினி லிமையவர் குழாமென்னுர் 

தானை முனசெலத் தசானெனை முன்படைச தானெனுச் தமிழ்மாலை 

மான வன்ரொண்டா பாடிமுன் னணைந்தனர் மதிதி பொதிவேணித் 

தேன லம்ட, சண் கொன்றையார் திருமலை? தென்றிசைத திருவாயில்,(&. ௯) 

திந( நாடிந்தான்பலை-பண்ஃ-பத்சமம், 

இருசசி ற றமபலம, 

தானெனை முனபடைததானதறிந்துதனபொனனடிசசே 
சானெனபாடலஈதோசகாயி?னனைப்பொருட்படுத நி 
வானெனைவர்தெதாகொளளமததயானையருள புரிக து 
ஊனுயிர்வேறுசெயதானொடி த்தானமலையுததமனே, 

உழிதோதநூழிமுற்றமுயாபொனனொடி தசானமலையைச 
ரூழிசையினகருமபின சுகைசாவலவரனசொனன 
வேழிசையின றமிழாலிசைஈதேதஇயபததினையு 
மாழிகடலபை யாவஞ்சையபபாக சுறிவிபபதே, 

இிருசசிற்றம்பலம, 

  

மாசில் வெண்மைசேர் பேரொளியுலகெலா மலார்திட வளர்மெய்ம்மை 

யாசி லன்பர்தஞ் சர்தைபோல் விளகஏய வணிகர் மணிவாயிற் 

றேசு தகூய யானையும புரவியு (பிழிர் தச ணிடைசசெல்வார் 

ஈசர் வெள்ளிமா மலைச்சளம் பலகடர் தெயதினர் மணிவாயில், (#0) 

௮௨௪ ணெயதிய திருவணுச் கனறிரு வாயிலி னடற்சேசர் 

தில்சகள காவலர் தடையுண்டு நின்றனா தம்பிரா னருளாலே 

பொங்கு மாமதம பொழிக்தவெள எானையி னும்பர்போற் நிடப்போந்த 

சங்கள் சாவலூர் காவலர் ஈண்ணில ரண்ணலார் இருமுன் பு, (௪௧) 

சென்று சண்ணுத நிருமுன்பு தாழ்ர்துவீழ்ர் தெழுஈ் துசே ணிடைவிட்ட 

கன்று கோவினைக் கண்டணைர் ததுவெனச் காதலின் விரைந்தெய்தி 

நின்று போற்றிய சனிப்பெருர் தொணடை சேரிழை வலப்பாசத் 

தொன்று மேனிய ரூரனே வந்தனை யென்றன ருலகுய்ய, (௪௨)



வேள்ளானைச் சருக்கம், ௭௭௭ 

அடிய னேனபிழை பொறுததசெனை யாண்டுகொண் டத்தொடச் இனைநீக்க 

முடிவி லாகெறி தரும்பெருக் கருணையென் றரத்ததோ வெனமுூன்னர்ப் 

படியு கெஞ்சொடு பன்முறை பணிக்தெழும பரம்பரை யானந்த 

வடிவு நின்றது போனறின்ப வெ௱ளத்து மலர்ந்சனா வனறொண்டர். (௪௩) 

நின்ற வனரொண்டர் ரணி 2வேணிய நினமலாச் கழலசாரச 

செனறு சேரலன நிருமணி வாயிலின் புறத்தின னெனசசெப்பச் 

குன்ற விலலியார் பெரியதே வரைசசெனறு சொணர்கென லவவரெய்தி 

வென்றி வானயர்ச் சருளிப்பா டெனவவர் கழரொழ விரைஈதெயதி, (௪௪) 

மங்கை பாகர்தர் திருமுனபு சேய்ததாக at Hag மகிழவெயகிப் 

பொங்கு மன்பிணிற் சேோரலர் போறறிடப் புதுமதி யலைகன்ற 

கககை வார்சடை கயிலைரா யகாதிரு முறுவலின சதிர்காட்டி 

யிககு காமழை யாமைநீ யெயதிய தென்னென வருளசெய்தார், (௪௫) 

௮7௪ ரஞ்சலி கூப்பிரின றடியனே னாரரர் சழல்போறறிப் 

புரசை யானைமுன சேலிதது வந்தனன் பொழியுகின் கருணைததெண் 

டிசைசெய வெளளமுன சகொடுவத்து புகுதலிற் றிருமுனபு வாப்பெறறேன் 

வினைரசெய கொனறைசேர் வேணியா யினியொரு விணணப்ப முளதென்று, 

பெருகு வேத(ம முனி.ருர் ஐுஇிப்பரும பெருமையா யுனையனபாற் 

றிருவு லாப்புறம் பாடினேன் இருஈசெவி சாத்கிடப் பெற? வண்டு 

மருவு பாசததை மசனறிட வனரொணடா கூட்டம்வைத தாயென்ன 

அருளு மீசருஞ் சொலலுக வென்றன ரனபருக கேட்பிததாா, (௪௭) 

சேரா காவலா பரிவடன சேட்பித்த திருவுலாப் புறககொண்டு 

சாரி பாகரு ஈல பிகு இிருவருள் ஈயப்புட னருளசெயவரா 

ஊர னாகிய வாலால சுந்தர னுடனமர்ச் திருவீருஞ் 

சாரு ஈஙகண காதர் தஈ தலைமையிற றங்குமென நருள்செயதார் (௪௮) 

௮னன தனமையி லிருவரும் பணிர்தெழுச் தருடலை மேற்கொணடு 

மனனும் வன்றொண்ட ராலால சுந்தர ராகித்தாம் வழுவாத 

மூனனை ஈல்வினைத் தொழிற்றலை கினறனர் முதற் 2௪ர் பெருமானு 

ஈன்மை சேர்கண நாதரா யவர்செயு ஈயபபுறு தொழிலபூணடாா, (௪௯) 

தலத்து வர் துமுன் னுதயஞ்செய பரவையா சக்டூலி யாரொனனு 

ஈலத்இன் கிககவர் ௨ல்வினை ச தொடக்சற நாயடி யருளாலே 

யலசத மெல்லடி.ச் கமலினி யாருட னனிர்திதை யாராக 

மலைதத ணிப்பெரு மானமகள் கோயிலி றந்தொழில் வழிரின்றா (௫௦) 

வாழி மாதவ ராலால சுந்தரர் வழியிடை யருளசெயத 

af சைத்திருப் பதிச-மிவ வுலகனி 2ல௱றிட 9வெயிமுகநீர் 

ஆழி ேர்தனாம aor ys களிக இட aa goa amen Gy 

பூழி யிறறணி யொருவர்தர் இிரு௨ஞ்சைக களதகிலுயச அணர்விததான், () 
98



௭௭௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சேரர் காவலர் விண்ணப்பஞ் செய்தவத் தஇருவுலாப் புறமன்று 

சாரல் வெள்ளியங் கயிலையிற் கேட்டமா சாததஞர் தரித்.திரதப் 

பாரில் வேதியர் திருப்பிட வூர் சனில் வெளிப்படப் பகர்ர்தெங்கு 

ரார வே$லைசூ முலகினில் விளங்கெ சாட்டினர் ஈலத்தாலே, (@e.) 

Ca gy. 

என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினோ, டொன்று காதலித் துள்ளமு மோங்கெ 

மன்று ளாரடி யாரவர் வானபுசழ, நினற தெல்கு நிலவியுலசெலாம், 

வெள்ளானைசசருச்ச முற்றுப்பெறறது, 

ஆ௨ இருவிருத்தம் ௪,௨௮௬ 

  

திருமுனைப்பாடி சாட்டிலே, திருசாவலூரிலே, ௮திசைவ மரபிலே, 
சடையனார் என்பவா ஒருவா இருஈதா, அவருடைய மனைவியாராகயெ 
இசை ஞாணியார்பால் உலகம் உயய ஒரு சறபுகதிரா இருவவதாரஞ் செய் 
தார், அப்புகதிரப்பெருமானார்ககு ஈமபியாரூரா என்னும அருமைத்திருகா 
மஞ் சூட்டி அனபோடு வளாதது வஈதாரகள் அர்சமபியாரூரா ஒரு காள் 

திற தேர் உருட்டி விளையாடிககொணடிருச்குமபொழுது, அர்சாட்டு ௮7௪ 
ராஇய ஈரசிககமுனையாா அவரைசசணடு, காதலகூர்கது, ததையாராயெ 
சடையனாரிடஞ் செனறு உமது புசதிரசிகாமணியை எனக்குததாரும் '' 
எனறு கேட்டுப் பெறறுககொணமடியபோய, அரசிளக்குமரர்க்சேற்ப அன 
பினால் வளர்தது௨ர்தா. ஈமபியாரூாராம் எம்பெருமான அரச ரால் வளர்ச் 
கப்பெறினும். ௮ஈதணா ஓழுக்கததிற் சிறிதும வழுவாதவராய், வளார்து 
உரியசாலத.தில் உபஈயன செயயப்பெறறு, அளவிலாக கலைகளை ஆயது 

வல்லவ ராயத திருமணஞ் செயதறகு உ௱ியபருவம் அடைச்தா£. 

த௫தையாராகய சடையனார் தமது குலத்தவராதிய புத்தூர் சடல்கவி 
வொசாரியருடைய புதல்வியைத சம புதல்வருக்குத திருமணஞ்செயது 
கொடுக்கும் பொருட்டு சிலபெரியோர்களைப் புத்தாருககு அனுப்பினார், 

அவர்சள் போயசசடலகவிசியாசாரியரைககணடு சடையனார் விருப்பத்தைத் 
செரிவித்தாகள, அதறகு அலரும் உடனபட்டார், உடை அப்பெரிய 

வர்கள் சடையனாரிடஞ் சென்று சடக்கவிசிவாசாரியார் இசைச்ததை அறி 
விததார்சகள. அதுகேட்ட சடையனா அனாதச்கடலில் ஆழர்து திருக்கலி 

யாணததிற்குச சுபதினமுஞ் சுபமுகூர்த்தமும நிச சமித்து, பக்.துக்களு ச்கும், 
ஈணபர்களுககும், மற்றவாகளுக்கும் இருமுகஙகள் விடுத்தார். ௪டககவி 
வொசாரியரும விவாகத்திறகு வேணடி யவறறைச் குறைவறசசெயத முடித 
தார், ஈமபியாரூரர் திருமணததிருமாளுககு முனனாளி?ல சமாஃவர்த்சனம் 

பணணி, இரடசாபர்தனஞ் செயது அடிதத காள காலைசசகடன்களை முடி. 
த்து, திருமணக்கோலக்கொணடு குதிரைமே2லறிப் புத்தாரை யடைச 
தார். பிராமணப்பெணகள் ஈம்பியாரூரரை எதிர்கொள்ள வந்தா£கள், 
அத்திருமணச்?கோலப்பொலிவை விரிக்க எனனெரு சாவால் இயலாது, 
அன்று தொட்டு அவவுருக்கு மணம் வந்த புத்தூர் என்னுர் இருசாமம் வழ 
ல்வருனெ றதெனில், அத தருமணததின பெற்றியை என்னென்று இயம் 
yup, ௮ருளழகே ஈமபொருட்டாச நஈம்பியாரூராச அவதரித்த பெரு



சுக்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். ௭௭௯ 

மானார் சட க்கவிரவாசாரியருடைய வீட்டை யண்மிச் குதிரைவிட்டி றக 
இருமணப் பர்தருககுளளே நுழைர் ௫, ஒரு ஆசனத்தில் எழுர்தருளினார். 
அப்பொழுது வபெருமான திருச்சயிலாயததிலே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி 
களுச்குத்திருவாககருளியவண்ணம் பிரபஞ்சவாசனை ௮வரை ௮ணுசாதபடி 

தடுத்தாட்கொஎளும் பொருட்டு ஒருவயோ தஇிசப்பி மண த்திருவுருவர்தாக்கி 
த்தணேனேறரிக்கொண்டு திருமணப்பர்தரிலே புகுர்.து சபையார்களை கோக்கு 
' நீல்கள் யாவரும் சான சொலலும் வா£ததைகளைக் கேளுக்கள் !? எனறார், 
அ சசபையார்களும், ஈமபியாரூரரும் ஐயரைப் பார்கது (( தேவரீர் இகசே 
எழுந்தருளியது எங்கள்த௨ம, நீர் சொலலவேண்டி௰தைச சொல்லும் ?? 
எனறு சொன்னார்கள். அதுகேட்ட பெருமான் ஈமமியாரூரரைக் கருணை 

சோக்கஞ்செயது ''எனககும் உனசகும ஒருபெருவழககிருககெனறது, அழை 
மூடிசதே ட விவாகஞ் செயயவேணமமெ'' எனம, அதற்கு ஈம்பியாளூரர் 
' அவவழச்சை முடிததனறி யான் விவாக ஞ்செயயேன், ௮வவழககு இன்ன 
தெனச சொல்லும'? எனருா, மறையவராக வந்த சிவபெருமான் சபை 

யார்களை கோக்க 4! அஈதணர்களே ! கேளுககள், இர்ஈமபியாரூரன் எனச் 
குப் பரம்பரை அ௮டியவன ?? என்று கூறியருளினார். அதுகேட்ட ஈமபியா 

ரூசர் ழ இவவேதியர் சொனன வாரததை மிக அ௮ழகாயிருககிறத ?? என்று 

பரிகாசமாசச சொலலி ஈகைததார், அவவேஷப் பிராமணர் இருசாவ 
லூசருககு அருகேபோய :! ௮ஈதக சாலததில் உன் பாட்டன எனக்கு எழு 
,திக்கொடுதத ௮டிமையோலை இது. அப்படியிருக்க டீ யேன எனனை இகழ்ந்து 
சிரிககன்றாய ?? எனற அருளிசசெயதார், அதுகேட்ட காவலர் பெரு 

மான ரிடப்பை ஒழிதத, அ௮வ்வேதியரை நோககி :'அர்தணருககு 
௮ர் ணர் அடிமையாதல் உணமீடா? இன்று நீரே சொல்லச் சேட் 
டோம், நீர பிததரோ'' எனறு சொனனா. அதறகு ௮௦சணர் பெரு 
ores “sro பிததனானாலும ஆகுக, பேயனானாலும ஆகுக நீ பறி 
காச மொழிகளைப் பேசம£வண்டாம, என்னை யொன்றும் அறிர்திலை, 
எனக்கு அடிமைததொழில் செய்ய வேணடும் என்னா.'' அ௮துகாலை 
suum ** இவர் ௮டிமை2யாலை ஒனறு இருக்கிறது எனறு சொல்லு 
இன்றா, ௮சனுணமையை யறியவேணடும'!? எனறு யோடதது, ௮ப் 
பிராமணரைப பார்த்து “நீர அந்த அடிமை யோலையைசக காட்டம் !' என்று 
கேட்டா, ௮ தற்குப் பிராமணா (நீ ௮வவோலையைக காணடறகு அ௮ருகனோ? 
யான அவகோலையை இசசபைககு முன்னே காட்டி உறு.இப்படுத்திய பின் 
னா நீ எனக்கு அ௮டிமைச்தொழில் ஒன்று செயய அருகன '! என்று இரு 
வாய்மலர்ஈதருளிஞா, அதுகேட்ட காவலர் பெருமான வெகுணடு ௮வ 
வோலையைக இழிததெறிய அதிவிரைவாக கெருகக, வேதியர் பெரு 
மான் ஒடத்தொடக்கினார். ஈம்பியாரூரரும அவரைப் பின தொடாந்து 

தடி.ப்பிடி த. இலையைப் பிடுங்கப் ''பிராமணர்கள அடிமையாதல் என்ன 

முறை”? என்று சிழித்துவிட்டா. உடனே அவவர்தணர் நாவலர் பெரு 

மானைப் பற்றி ஒரு முறை ' இதுமுறையோ'' எனறு ச ததமிட, ௮ லிருச் 
தவர்கள் அவர்களிருவரையும் லீலகஇப் பிராமணரைப்பார்தது (! உலகத்த 

வில்லாத வழகச்சததைச்கொணடு வழககாடுஇன நீர், உமது இருப்பிடம் 
௭௪௯௧௫ !'! எனறு கேட்டாரகள். அதறகு அப்பிராமணர் (எனது இருப் 
பி.ம இத்திருவெண்ணெயகலலூா, அது நிறக, இ௨ன் என் தலையை 
வலிச்து பிக் இழி சதபடியால, எனககு அடிமை என்பதை உறுதிப்படுத 
தினான் ?? எனறு சொனனா, ger ஈம்பியாரூரர் 4! இவன் பழைய 

மனருடி போலும் '' ன்று நினைத்து * உமது வாசஸதலம இத்திரு



௭௮ம் திருத்தோண்டர் புராணம். 

வெண்ணெய்ல்லூசாயின், அவவிடத்திலேயே இவவழச்சை முடிவு 
செய்ய வாரும்'' எனறு அழைப்ப, ஐமரும உடனபட்டு :! திருவெண் 
ணெய் சல்லூரிறு௭ள பிராமணர்களுக்கு முன்னே பழைய per a Mev 
யைககாட்டி நீ என் அடியவன் எனபதை உறுதிசெயவேன் '? என்று 

அருளிசசெய்து, தண்டை சஊனறிக்சொணடு முன்னே செனறுர், கம்பி 
யாரூரரும், மறறவர்கரம அவருககுப் பின?2ன ஈடரஈதார்கள், இவவிரு 
உர்களும திருடெண்ணெயாலலூரை யடைஈ ௫, பிராமணர்கள நிறைந்த 
சபைமூன சேர்ந்தராகன., அப்பொழுது வேதியராக ௨ஈ ஐ வழக்இடுஞ் சிவ 
பெருமான சபையா£களை நோக்கி :! மூதறிஞாகளே! இரத ஈமபியாரூரன 
(இவன எனக்கு அடியவன? எனறு நரன காட்டிய தலையைக இழித்து 
விட்டு இககே வா திருச்தனறான் ? எனற விண்ணப்பஞ் செயதாா அவர் 
Ser ஐயரைப்பார்தது :! ௮௨ணாசகு ௮ஈதணா அடிமையாகல இவவுலக 
லிலலை. நீர் சொனனது ஒப்பசதகுகததல்ல '? என்று சொனனூாகள். 
அதற்குததணியாய நினற பிராமணா (நான கசொண்டுவாதது மெயலழக்கே, 
இஉன் வலிந்து கிழிசத தலை இவன் பாட்டன எழுகிககொடுத்த அடிமை 
தலை?! எனறு பதிலுரைததா£, அதட்ட சபையாகள் ஈம்பியாரூரரை 

சோககி ( இவா காட்டிய தலையை வலிநது கிழிப்பது வெறறியாகுமோ ! 
இப்பெரியவர் தமது உழககை ஒவரும ஒப்புமபடி சொன்னா, உமது 
எணண மென்னை ?' எனருர்கள், உடனே '' ஆரூரர் சகலாகமபணடிதா 
சளே! நீங்கா எனனை ஆ௫ைவன என்று அறிவீர்க , அக வனமிருக்க 
இவர் என்னை? தமமடிமை எனறு சொலலுகிருாா, இத மனதினாலும் அள 

விடச்கூடாத மாயையாயிருககிறது, யான என சொல்2வன், இது எனக் 
குத் தெளியவொண்ணாதது'' எனறு சொன்னா. அதைகஈகேட்ட ௮௪ 
ணாகள வழககுக சொணடுவஈத அசதணரைப் பார்தது (இவர் உம் 
மூடைய அடிமை எனபதை ௮னுபவ௨ம, அவணம, சாகதி ஆகிய மூன 
றில் ஒன்றை கொணடாயினும உறுதிப்படுதத Cacm@Oo” எனறுூர் 
கள, அதற்கு ஐயா ' மூனனே இவன இழிதத தலை படியோலை, மூல 

வோலை எனனிடததில் இருகனெறது!? எனறு சொல்ல, அவர்கள 
“gos; எஙகளுக்குக காட்டும?? எனமுரகள், அப்பொழுது ஜயர் 

। அவவோலையையும இத நமபியாரூரன இழித்தாலுக கிழிபபன், 
அவனைக் இழிசசவிடாசபம தடுப்பீகளாயின அசைச் காட்டு2வன் '? 
என்ன ; பிராமணாகள :(இழிச்ச விடோம?? எனருர்கள், உடனே வேதி 
யர்பெருமான மூலவோலையைச கையில் எடுததா£, எதெசதும் சபையார் 
ஏவுசலபடி ஒரு கரணன ஐயரைத தொழுது அ௮அவவோலையை வாக்கிப் 
பிரிததுச சபையார் கேடகுமபட '! திருகாவலூரில வாழும ஆதிசை வனாகிய 
ஆரூரன எனகெனற கான திருவெணணெயகலலூப் பித்தனுககு யானும், 
என் மரபினரும வழிததொண்டு செயவதறகு அகமும புறமும் ஒப்ப 
உடன்பட்டு எழுதிக்கொடுதமிதன, இகவனம ஆரூரன '* எனறு வாசித தக் 
காடடினான, அதனபிறகு கையெழுசதிட்ட சக்திகளும் தங்கள சையெழுத் 
தென்றே ஓசதுக்கொணடாகள். ௮தறகு2மல சபையார் ஈம்பியாரூரைப் 
பார்தது (இது உமது பாட்டனாருடைய கையெழுததா பாரும ்? எனரார்கள் 
அப்பொழுது ௮ஈசணா பெருமான (இவன தன பாட்டன் கையெழுததைப் 
பார்தது ௮து வன சைசசாதது எனற Protoss சக் தியுடையவனோ, 
இவன் பாட றுடைய மை od ups BI 2வறு£வேல, அதை வரவழைத்து 

ஒப்புநோக்கி ௨உககஈள் கருகதில மீதானதும் உணமை௰௰ய வெளப்படுததுகு 
sar? aap அரு ரிசசெயய, gata ௮பபடியே செயது, இரண்டு
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கையெழுத்தும் ஒத்திருப்பதைக்கண்டு ஈம்பியாராரை சோக்க (! இனி உமச் 
கு௫௪ செயலில்லை. நீர் இவவேதியர்ச்குத தோற்றீ£, அவருக்கு அடிமை 
யாயிருப்பமீத உமது கடன ?? எனறு இாமானித்தார்கள், அதற்கு ஆரூ 
சா ( என்விதிவலி இகங்கனமாயின சான இதற்கு இசையாமலிருச்சவுய 
கூடுமோ?! எனறு கலககய மனததராயக கூறிறநின்றா, அகடருந்த அர் 

தணர்கள ஐயரை நோக்க (நீர சாட்டிய ஆவணததசீல் எலகள் பதிமீய உமத 
பதியாக எழுதப்படடிருககனறது, ஆதலால் உமக்கு இவவூரிமீல பரம் 
பரையாக உள் ஈவீடு மூதலியவறறைககாட்டும் ? எனராகள, உடனே 
அர். சணர்பெருமான 4 உஙகளில ஒருவரும எனவீடுமுதலியவறறை அறியீ 
சாதல் எனனுடன வாருககள சான காட்டுசெறேன”' எனறு திருவாயமல 
ர்ச்தருளி ஈம்பியாரூரரும, மறறவர்களும் பினனே வர, தாம் ௮வவூரிலுள்ள 
திருவருட்கிறை என்னுந் இருக்கோயிலினுளளே நழைச்து விட்டார், ௮வ 

சைப்பினதொடர்சது போனவாகள் எலலாரும ௮வரைசகாணாது மயககஇத 
திகைதது நினருர்கள், 

அதுசாலை ஈம்பியாரூரா (எனனை அடிமைகொண்ட அர்தணர் 
திருககோயிலினுள்ளே நழைஈதது எனன'' எனற grew og 

goin gang தொடர்ஈதுபோயச் கூப்பிட்டா, அப்பொழுது Aa 
பெருமான் இடபவாகனததஇனமீமல் உமா£2தவியா2?ராடு இகாயத்தில 

தோனறி காவலா பெருமானை நோக “8 முனபு ஈமசகுச தொண்டன, 
பினபுநீ முன்னிய மீவட்கை கூாரதலால ஈம ஏவலா2ல இப்பூமியில் பிறஈதாய, 
இவவுலகப்பாசம் உனனைப்பிடியாதபடி நாமே வலியவஈ து ததெெதாட்கொண் 
டோம ?? எனறு திருவாய்மலார்தருளினா, அவம?லவோசையைகம்கட்ட சாவ 

லர் பெருமான பசுவின் குரலைக2கட்ட சனறைபமீபாலச் சதறிசசதறிக தேக 
முழுமையும புளகம் போர்சகவும, கண்களில் ஆனந்த அருவி சொரியவும், 
வாய குழறவும, தொழுத கை தலைமேல ஏறவும, அனந்தவுருவராதி eu 
நாயகமே! தேவரீர் காயினுக கடைமீயனாகிய எனனை ஒரு பொருளாக 
மதிதத வலியவஈது தடுதசாணட ௮ ௬டசெயல் இருஈதஉறெனனே ?? 
எனறு நினருர். ௮ தறகுச சிவபெருமான 8 ஈமமோடு வனமை பேச வன 
ரொணடன எனனும பெயரைப்பெறருய, நீ ஈமக்கு அனமிபாடு செயய 
வெணடிய அருசசனையாவது பாட்டே.யாம, ஆதலால் நீ ஈமக்குத் தமிழப் 
பாமாலை சூடடகசடவாய் ?? எனன, சம்பியாரூரா ((திறியயேனைத் தூத 
தாணட கருணைக கடவுள ! ஓஒனழுமறியாச சிறிமயயன தேவரீரது அத 
சல்யாண குண வகளில எதையறிம்வன, எனன சொலலிப பாடுவேன 19 
எனரார், அதற்குச சிவபெருமான :'நீ முனனே என்னைப் பிதசனென்று 

சொன்னாய, அசையால் எனனைப் பிச்சனெனறே பாடு'' எனறு smote 
செயததும், வனழொணடப் பெருமானா பணடையுணாச? யுடையவராய 

: பித்தாபிறைசூடி ?? எனனுக் திருவருட் பதிககதை உலகுயயத தஇிருவாய 
மலர்ந்தருளினா, ௮வவருட் சொற்களைச் கேட்ட சிவபெருமான நா௨லரைப் 
பார்தது 4 இனனும நமது புகழைப் பலவகையாகப பாடு! என்று ௮ருளி௪ 
செயது மறைநதருளினா, புததூரி2லயுளள சடம்கவிசிவாசாரியருடைய 
புதல்வியார், திருககலியாணம் ஈடைபெருது தவிரஈதமையால் வன்றொணடப் 

பெருமானையே எனறுஞ் சிர்திததுச்கொணடிருஈது சி௨மீலாகமடைந்தாா, 

பிறகு சமபியாளூரா தஇருசாவலூருககும, இருததுறையூருக்கும் மீபாயத் 
இருப்பஇசமபாடி, தமபரசைத தரிசிச்ச விரும்பி, பெண்ணையாற்றைக 
கடஈது மாலைசசாலம யரத இிருவ.இகை சேர்ஈ்து !! இருசாவுசகரச சுவாமி



௭௮௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

கள் "வபெருமானுக்கு உழவாரத திருத்சொண்டு செய்த இருததலமாகிய 
இதனைமிதித்தற்கு அஞ்சுகன்றோன ?என் ௮. திருப்பதியினுள்ளே .றழையா 
மல் அருசேயிருர்த சித்தசவடமடததை அடைந்து, இருசகெடிலவடவீரட் 
டானேசுரரைச ௫ர்தித்தச்சொண்டே வானந்த நிததிரை செயதார், அது 
சண்டு வீரட்டப்பெருமானார் ஒருழெப்பிராமண வடிவகங்கொணடு, அம்மடத 
இிற்குப்போய் வனரொண்டப் பெருமானுடைய எரசின்மீது காலை வைத 
அப் ப௱ளியமர்ஈதார்போலிருர்தார். அப்பொழுது சம்பியாரூரர் விழி 
த்து :'பிராமணேே ! உமது பாதத்தை என் சலைமீது எனவைசததீ£ '? என்று 
வினவ, கிழவர் “என்னுடைய மூப்பினலை இசையறியாது அப்பட செய 
சேன்'' என்றா, அதுகேட்ட அரா வேறொரு இசையில் தஞ்சரசை 
வைத்து முூன3பால நிததிரை செயசதார், அசூழெ2வதியர் மீண்டும் 

வசஜொண்டாது திருமுடிமீது தமது இருவடிகளை நீட்ட; காவ 

லா பெருமான *(இல்கு எனனைப் பலகாலு (பிதிதத நீர் யார்? என்று 
கேட்க, வேதியராகிய ரிவபெருமான 4 எனனை நீ அறியாயா ?? எனற திரு 
வாயமலர்ர்தருளி மறைத்தருரினார், உடனே நம்பியாரூரர் தமமை மிதிதத 
வர் சவபெருமான எனச்தெளிர்து ''சான இற.மாப்பால் சிவபெருமான 

என்று அறியாத எனசெயதேன '' என்று நினைத்து (( தமமானை யறியாதக 

சாதியாருளரோ '' எனனுச் தஇிருப்பகிகம அருளிசசெய்தார், பினனாத இரு 
சாவலூரா இருக்கெடில ஈதியிலே ஸகானஞ்செயது, அக தியின தென்கரை 
யிற் சென'ற, இருமாணிககுழியைச சரிசிததுச Fginsi gang wens g, 
அத்திருப்ப இியின கிருவெல்லையைத சொழுது, திருகமசாபுர[ததைத தரி 
சித்து, இருஈகோயிலினு ஈளை .நழை5*த, பொனனமபலததிலே திருகடனம் 
புரியு ॥ ்ரீடராஜப் பெருமாளைத் தரிரித்துப் பேரானர்தவுருவசாயத் இருப் 
பதிகம் பாடியருளினார், ஸ்ரீடசாஜப் பெருமானுடைய தஇிருருளினால் !! நீ 
இருவாரூரி2ல ஈமமிடததுககுவா!?? எனற எழுத ௮ச7ரியைசசேட்டு, கனச 
சபையை வணக்ப் புறப்பட$ி சிதமபரத்தை விடிததுக் கொள்ளிடத 
தைச் சடர்து சீகாழியைச சமீபிதது, (இது ஆளுடைய பிள்ளையா 
இருவவதா2ஞ் செயதருளிய திருததலம, இதை யான மிகியேன ?! எனறு, 

அத்திருப்பதியின எலலைப்புறதை வணக௫, வலம வரும்பொழுது, 
சிவபெருமான் உமாதேவியாரோடு இடபவாகன த. தின மேல காட்டி சொத 
தீருள, '' சாதலும பிறத்தலும ?? எனனுஈ திருப்பதிகததைத இருவாயமலர்ச் 
தருளி, அவவிடத்தினினறும நீக தஇிருககோலக்காவிறகும், இருப்புன 
கூரினுககும் போயச சுவாமிதரிசனஞ் செயது திருப்பதிகம் பாடினார், 
பிறகு காமீவரி ஈதிச்சரையைச சேர்ச், அதில ஸ்கானஞ்செய்து, 
தஇிருமயிலாடு துறையையும, திரு அமபர்மாசாள ததையும, இருப்புகலூ 
ரையும தரிரித்து, தஇிருவாரர்ககுச செனறணைநதா£, அப்பொழுது 
இயாசேசப் பெருமான இருவாரூரில வாழபவர்கட்செல்லாம் ''ஈமது மெயத 
தொண்டனாூய ஈமபியாரூரன் ஈரம் அழைக்க வருகினரான, அவனை 
எதிர்கொளளுக்கள '' என்று அஞ்ஞாபிச௪ ) அவர்சளெல்லாரும் சிவாஞ் 
ஞையின்படி தெருக்களை அலககரிதது வாத்திய2?சாஷத்2 தாடு வனரொண் 
டப் பெருமானை எதிர்கொணடார்கள் ஆரூரரும் அவர்களோடு சலஈது, 
திருவிதியிற் செல்லுமபொழுது (4 கரையுமகடலும் ?? எனனும அருட்பதி 
ச். ததை எடுதது, * எந்தையிருபபது மாரூரவெம்மையுமாள்வரோ கேளீர் ?? 

என்று பாடிககொண்டே சென்று திருககோயில இருவாயிலேத தொழுது 
தேவாசிரிய மண்டபத்தைககண்டு தொழுது, திருமூலட்டானததைசசுழ்ர் ச 
திருமாளிகை வாயிலிற்புகுகது, வனமீகசாதசைத தரிசிதது வணக9 அன்



சுந்தாமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம்; ௭௮௩ 

போடு ௨௬) அசக்குழைர் த கிருப்பதிகம் பாடியருளினார். அப்பொழுது 
வன்மீசசாதா திருவருளால் வன்றொண்டர்க்குக் கேட்கும்படி (சாம் உனக் 
குத் தோழரானோம். முன்னே ராம் உன்னைத தடுத்தாட்கொண்ட சாலத்து 
நீ தாகிகயிருர்த திருமணசகோலத்தை யெனறச் தாக்கி Calms Son 
பூமியில் விளையாடவொய '? என்று ஐர் அசரீரி வாச்கு எழுச்தது, உடனே 

வன்றொண்டர் வனமீசசாதஸா வணக்கத் ததஇிச்துச இருசசோயிலை 
விட்டு வெளியே வந்தார், அன்றுதொட்டு அடியவாகரொல்லாரும் ஈம்பியா 
ரூரைக தம்பிரான் ?தாழர் என்று சொல்லிச்சொண்டார்சள, சாவலர் பெரு 
மான் சிவாஞ்ஞையின்படி இருமணக்கோலததை யுடையவராய.த் இனர் 

கோறுஞ் சுவாமிதரிசனஞ் செயதுகொணடிருர்தார், இதற்கு முன்னே 
இருக்கயிலாயததிலே இருர்த உமாதேவிடார் தோழிமார்௩ள் இருவருள கம 
லினி என்பவா அத்திருவாரூரிலே, உருத்திரகணிசையர் தஇிருக்குலத் திலே 
அவதரித் துப் பரவையார் என்னுர் திருசாமதசைப் பெற்று வயதடைந்த 
இருர்தார், அவவம்மையாரும் இனக்மதாறும் இருவாரூர்ப் பெருமானைத 
தி ததச்கொண்டு வருபவராயிருர்தார், 

உழச்சம் போலப் பரவையார் ஒரு காள சுவாமிதரிசனம பண்ணப் 
போனா அப்பொழுது தமபிரான் தோழரும் சிருக 2சாயிலுக்குப் போயிருச் 
தார், முன்பற்றினால் இருவருள் கூட்ட வன்றொண்டர் பாவையாரைக் 
சண்டு இவள் கற்பகததின பூககொம2பா, இரதஇிதேவியோ: புணணியத 
இன் புணணியமேோ, இவபிரான திருவருளோ, கசான்முகன் சிருட்டிகக இய 
லாது உள்ள ததால் சதெ.திரித்து ௮55 ஒரு மணிவிளக(?கா?! என்று g Be 
யிதது நினரா, அப்பொழுது பணடை விதியினபடி ப.ரவையாரும் வன் 

ஜொண்டரைச்சணடு மன இல சாருற்ற இவர் முருகரோ, விஜ்சையரோ, 
சிவபிரான் திருவருள் பெறறவ?ரா, என மனதைசககர்ர்த இவா யாரோ?! 
எனறுநினைதது ௮வவாசைவழி மனசைச செலுகதாத ௮ரனடிசகே ௮தைச 
செலுததித் கிருக்கோயிலினுள ளே புகுர்சார். அதுகண்ட. வனறொண்டர் 
। எனமனதைக்கவார்து செலலும் இப்பெண் யா? எனறு Cais: g HB 
ருந்தவர்கள 4 இவா உருத்தாகணிகை ஈககைமாருள ஒருவா. இவா பெயர் 
பரவையார்? என்றாகள. உடனே தமபிரான்சோழர் இருக்சோயிலினு௭ ளே 
அுழைர்தார். அதாகுமுன பரவையா சுவாயமிதரிசனஞ் செயது வெளியே 
புறப்பட்டுப் போனா, நம்பியாரூரர் பரவையா£ மேல் வைத்த பெருவிருப் 
பால் ௮வரைச சோவேணடிச சுவாமியைத தொழுது புறப்பட்டு எம்பி 
ரான் திருவருள் எர்ரெறிசசெனறது; எரகநெறிசசெனறது !? என்று சொ 
லவி ௮வரைத்தேடிக்கொண்டு தேவாசிரியமண்டபததை யடைசர்து (4 என் 

னை ததடுத்தாண்டபெருமான எனககுப் பாவையாரைச் தந்தருளுவா!! என்று 

நினை ததுக்கொணடு gables, அப்போது மாலைசகாலம் வந்தது, 
இருக்கோயிலினின்றும் வெஃரி7யவர்த பரவையார் தமமிரான தோழர் 
மீது செனற மீபராசை மமஈசததால் விழுககப்பட்டுத் தமது மாளிசை 
யையடைந்து மலரணையிலிருர்து தமமருகே நின்ற பால்கியைப்பாத்து 
(நாம் சுவா.ிதரிசன த.இிறகுப் மீபானபொழுது ஈமகக௪ இிரேவர் தவர் யாவர்'' 
னக்சகேட்க; ௮வள் ''சிவபெருமானால தடுத்சாடகொள எப்பெற்ற ஈம்பியாரு 
an”? என்றாள். ௮துே சட்ட பரடமையார் ' நமது சிவபெருமாலுககுத திருச் 
தொண்டரோ '!' எனற சொல்லி முன்ணிலும ஆளூரர்்2மல் ைதத பேசா 
சை வளரப்பெறதுப் பஞ்சணைமேல் புலமபு௨ரராயினார், ௮கசரலை அனபர் 
கள் வேண்டியவற்றை வேண்டியாக்களிககும பரமசி௩ன பரவைகாயடி 
யாரை சம்பியாரூரருககு விவாகஞ் செயதுகொக௫ுககும்படி தஇருவாளரூர்



௭௮௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அ௮டியவர்களுக்குச் சட்டளையிட்டு, அவவுண்மையை வன்றொண்டருக்கும், 

பரவையாருச்கும வெளிப்படுத்தி யருளினர், அடுத்தசாள்காலையில் சிவனடி 
யாகள் எல்லாரும ஒருககு சோந்து தமபிரான் தோழருக்குப் பவையாரை 
விதிப்படி இருகசலியாணஞ் செய௫கொடுத்தாகள். 

தமமிரானதோழர் பரவைகாயஇியாசோடு கூடிச சுசமாக வாழ்ச்துவர் 

தார், வருகாளில ஒருகாள சுவாமிதரிசன த.திறகாகத திருக்கோயிலுச்குப்ேபோ 
ஞர். ௮ப் பொழுது 2தவாசிரியமணடபததிலே கூடி இருஈத சிருததொண் 
டர்களை* கண :! இவர்களுக்கு கான அடியனகுமகாள எர்கள்?' என்று 
சருதிக்சொண்மஃட இருக2?சாயிலினுளளே நழைஈதா£, அ௮தையறிர்த தியா 
கேசப்பெருமான வனறொண்டா வேண்டியதைச் இருபை செயயும்பொருட் 
டுக் காட்டு கொடுததருளி, ஈமபியாருரருக்கு அடியவாகளுடைய வழிததொ 
ண்டை உணர்த்தி, அவர்கள் பெருமையையும அருளிசசெயது (நீ சமது 
இருததொணடர்களைப் பணிர்து அவாகள மேல் திருப்பதிகம பாடு ?? 
எனறு இருவாயமலர்ந்தருளினார், அதுகேட்ட தமபிரான தோழா :! அடீய 
உர்களுடைய சன்மையை௪ ஈறிதும துறியாதவனாயெே யான எப்படிப் 
பாடு?வன, அவாகள் மேல் பாசிம கிறததைச மீதவரீமோர அரு விச செயய 
வேணமிம் ?? எனன ; சிவபெருமான அதறடிசைஈது உலகுயய வேதசிவாக 

மங்களை பருளிசசெயத இருவாயால் '! தில்லைவாழஈ கணாதமடியராககு மடி 
யேன ?? எனறு அடியெடுததுக கொடததருளி மறைர்சருளினா, உடனே 
வனறரொணடப்பெருமான தேவாடிரியமணடபத்தசை யடைநகது திருக் 
கூட்டததை வணக ஒவ3வாருகருககும் அடி யன ௮.௨மயன என்று திருத 
தொண்ட. ததொசை என்னுஈ இரு௨ருடபதிகசசை யருளிசசெயத மீண்௰ம் 
Hats gs தொழுதார், 

திருசதொணடசத Agreasugeiu வனதொண்டா முப்பொழுதுக் 

தஇருவாராப் பெருமானைத் தரிசசதுககொணடு பரவைகாயகியாயரோடு 
இனிது வாழாது வசசாா, வருகா.ரில குணடையூர்ககிழவர் எனனும் ஒரு 
வேளாளா ஈம்பியாரரர் இருசசெயல்களைக கேளவியுறது அவருடைய திரு 
agg தாமரைகளை யடைச்து பேரனபடோடு ஒழுகவெருவசாயினார். wg 
னோட அவர் தமபிரான் தோழர்க்குத இருவமுதாகுமபடி சம்பா கெலலும, 

பருப்பும் பிற பசாசதககளும தவராமல் பரவையா திருமாளிகைச்கு 
அனுப்பிககொணடு இருகஈதார். அபபழ. அனுபபிக்கொணடிருர்தபோது 
மழை௨ளஞ் சுருலெபடியால குணடையாசகிழவர் ஒரு காள் இருகாவ 
லூராக்கு அனுப்ப செல 3போசாமைகணசமி மனம வருதி உணவின்றி 
எனன செயவேன, எனதொணடிறகு இடையூறு வரசதே'? என்று 

நினை சதுககொணடு சிசதிரை செயதாா, அதுசாலை அடியவாக கெளி 
யவராஇய பரமஏவ௨ன அவருக்குச சொப்பனததிலே தோனறி * அளுர 
னுகசாக உனக்கு நெல அளிதம்தாம?' எனற தஇருவாய மலாரஈதருளிக 

குபேரனை ஏவ, அவஷா முழுவதும கெல மலைமலையாகக குவிஈது ௮காயத 
தையும் மறைததத, எல்கும கெலமயமாசவே யிருந்தது, குணடையூர்ச் 
இழவா பொழுதுவிடியும போது லவிழித்செழுஈ்து நெனமலைகளைசசணடு 
இருவருளைவியஈது '! இர்கெலலை யாரால எடுகக முடியும், இதனை வன் 

ளொணடர்ககுத தெரிவிககப் போயவேன ?? என்று திருவாரூரை சோக 

Groot, அதற்கு மூன ௮௫கு நிகழர்த செயல்ககாச சிவபெருமானால் 

அறியபபெற்றுத தமபிசான 2 தாழரும எதிரேவகதார், குண்டையூககிழ 

வா நமபியாரூரைககண்டு வண௩௫ :: அடியேன தொணடிற்கு முட்டு நேரி 
ட்ச சிவபிரானே செனமலைகளை யளிததனர் அவை மனிதரால் டுக்கும்



சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். oT HG 

அளவினையுடையன அல்ல, அவைகளைத மேவரீர் இருமாளிகைக்குச 
சேர்ச்சவேவேண்டிய சொண்டு எனலை செயயத்தக்கதல்ல 1? என்று கூறிகின் 

ரூர், அதுகேட்ட நாவலர்பெருமான அககிழவ2ராடு குண்டையூர்க்குப் 
போய ரெனமலையைககண? இருவருளை வியந்து *இஈ.ெல்லைப் பரவை 
வீட்டிறகு௪ சேர்க்சச ரிவபெருமான ஆள் அருளினைனறிப் பிறரால் முடி 
யாது ?? எனறு சகினைதத, அருகேயுள்ள திருக் 2சாளிலி எனனுஈதிருப்பகியை 

யடைந்து boar நினை*தடியேன ?? எனனுக திருப்பதிகத்தைத இருவாய் 
ware ser; செவெபிரான திருவருளால் ' இனறு பகற்பொழுது நீக்யெ 

பிறகு மத பூகசணகக௭ பரவை வீட் மாததிரமனறித இருவா் முழு 
வதும் சகெனமலையை௪ சும றகொணடு?2பாய மிறையசசெயயும் ?? எனறு 
ஓா ௮௪7ரிவாககு எழுர்சது, ௮து?கட்டுத தமபிசானமதாழர் திருவாரூரை 
யடைரது சுவாபி தரிசனஞ்செயது, திருமாளிகைககுப்2பாய நிகழ்ர்தவற் 

ரைப் பரவையாககுசசொல்லி யருளினா. அனறிரவு பூசசணஙகள சிவாஞ் 
ஞஜையினபடி குண்டையூரிலிருஈத செனமலைகளைத்திருவாரருகச்குச் சொண்டு 
போயச சோதகன, பொழுதுவிடியுமசபாழுது அவஞஷாவர்கள் எககும சென் 

மலகளா யிருப்பதைககண௰  அதிசயிசது இவை இவவுலகத்தரா 
வாழப் பரவையாருககு ஈமபியா நரரால அளிசசப்பட்டகை '' எனறு சொல் 
லிச கொண்டு வெளியே போகினறதற்கு வழியின்மையைக சணடு (இவ 
வளவு செலலைப் பரமலையா£ எஙக௪ சேர்ததுவைப்பா£'' எனறு நினைதது 
வீட்டினுள் ள இருஈதார்கள். சிறிது மீசாததிற்குள் பரவையார் ௮வ 
வூர்சசனகளுக்கு அவரவர்கள் வீட்டின எல்லைக்குட்பட்ட நெலலை 
அவரவர்கள் எசிததுகம்சாரளாமாற பறையறைவிததா, 

ஈமபியாரரா இயாசசசப் பெருமா"ன த Somiigstos shi gga 
கொணடு பரவையாரோடு வாழஈது வதா அுதுகால, சோட்புலிராய 

ஞர் திருவாருரையடைஈது வனறாணடரைச் தரிசிசதுத தமஞூருககு எழுக 

தருரஷமப உவேணடினர், அவா நமபியா ஈரா சம வேண்டு?சாளுககிணஃ௫சப் 
பேருவகையோ9 தம தஇருகாட்டியகதானகுடககுத இருமபிஞர், பிறகு 
தமபிரான்தோழர் வனமீகசாசகரை வணகூச தஇருவருள்பெ௱றுத் திருசாட்டி 
யததானகுடிககுப் போஹா, அககூருந்த 3கொட்புவிகாயனா தெருக்களை 
யலக்கரிதத, ஆகரரை எதாகொணடழைத்த, முறைப்படி உபசரித்து, 
இருவமத பெயவிதது, தமதுபுததிரிகளாகிய ககடியாரையும, வனப்பகை 

யாரையும கொண?வசது,பணிவிகது *2 தவர் இவளிரு பெண்களையும அடி 

மைசகராசச் கொணடருள 2வணடும?? எனறு பீரராததிஃ சரா, அசற்குப 
பரவையார் கணவா *'இவவிருவரும எனககுப் புச.இரிகள் '' என்று கூறி, 

அவர்சளைத தொடைமீதிருதகி, eH fons, அவர்கள் 3வேண்டியவற் 
ஹறற்கசு சொடுத தரு.ரித இருக 2சரயிலுசகுபபோயச சுவாமி தரிசன ஞ் செயது, 

பூணணுவ£2தாரரவம ?? எனனுர் திருப்பஇிகம்பாடித திருக்கஉ டக் 
காப்பி2ல கோட்புலிராயனாரைச சிறபபிததுத தமமைச சிங்கடியாருக்குத 
தரதையாராக நினை ததபடியால ((சிஙகடிபப்பன ? எனறும அருளிச 
செயதாா, பின்னா அவவிடததினினறம் நீககித இருவலிவலத்துககுப் 

போயச சுவாகிதரிசன ஒசெயது தஇிருவாரல யடைசதார், 
௮ஙசேயிருககுமபொழுது பககுணி உத்திரத் இருசாள்வரவே, அரூர் 

பசயையார் இருவிழாசசெலவுக்குப் பொனகொணரும பொருட்டுததிருப்புக 
லூரை யடைந்து, ரிவதரிசனம் பணணிததிருப்பதிகம்பாடி த தனகருததைக 
குறிப்பாலுணாத.தி, அரு2கயுள்ள இிருமடததுக்குப்2பாக நினைததுககோயி 
லின்திருமுறறததின ஒர் இடததில் அடிய௩ர்சளோடும் இருச்தருளினார். ௮ப் 
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பொழுதா அவருக்குச சிவபிரான் இருவருளால் நித்திரை வந்தது, வரவே 
௮ஙகே இருப்பணிக்காகச சுடப்பட்ட. செல்சற்களை வருவிதத, உயரம்பண் 
ணிச தலையணையாசககசொண்டு உததரீயத்தை விரிசதுத தூக்ஜனெொர். பிறகு 
விழித்தெழுதபோது அசசெயகற்களெல்லாம பொற்கற்களாயிருக்சக் 
கண்டு இரு உருளை வியர் இருககோயிலினுள்ளே _றழைச்.து 4 தம்மையே 
புகழர்து'' எனனுர் இருபபதிகம் பாம ௮ப்பொன குவையை எடுததுக 
கொணடு அததிருப்பகியை விமிததுத் திருப்பனையூரைச சேர்ந்தார், ௮ல் 
சே சிவபெருமான திருச்கூத2தாடுக் சாட்டு கொடுதசருளத தரிஈத்து 
( மாட மாளிகை'' என்னுர் திருப்பதிக மெடுதது, அதிலே ' அரககூலாட 
வல்லாரவரேயழகியமே ?? எனறு திருவாயமலர்ஈதருளித் இருவாரூர்க 
கெழுர் சருளினார், 

பிறகு ஈம்பியாரூரர் திருவாரூரினின்றம் நீகச, இருஈனனிலம், திரு 
வீழி.நிழலை, திருவா ஒரியம், திருரறையூர், ௮ரிரிறகரை புத்தா, திருவாவடு 

துறை, கிருவிடைமருதா, இருகா2கசசுரம, சிவபுரம், இருககலய 

ஈல்லூா, கும்பகோணம, சிருலஞ்சுழி, தஇிருகல்லூா, இரு-சசோற்றத 
துறை, இருககணடியூர், இருவையாறு, திருப்பூர் துரு எனனுஈ இருப் 
பதிகளுக்குச சென்று சுவாபிதரிசனஞ் செயது, திருப்பதிசமபாடி.த 
திருவாலமபொழிலை யடைகஈது, சிவபெருமானைப் பணிசது, அருட்பா 
கோதி, ௮கசே அன்றிரவு 408 நிசதிரை செயயும்போது பரமசிவன அவ 
ரூக்குச சொப்பனதஇ£ல தோனறி (மழபாடியை மறந்தனைம3யா?' எனறு 
இருவாயமலாகதருள, விழிதது எழுஈது தஇருமழபாடிச்குண சென்ற, 
“ பொனஞனார் மேனியனே ” எனனுஈதீருப்பதிசம் பாடி அவவிடச இல 
சில சாளிருந்தார். பினனா வனரரொண்டவள்£லார் அததிருப்பதியை 
விட்டு $ஐகச் சாவேரி ஈஇக்கரையிலுள்ள 2க்ஷூதஇரககளைத சரிசிததுத 
திருவானை சசாவினை யடைகது, சுவா.பிதரிசனஞ் செயது ''மறைகளாயின 

கானகும ?? எனனுகதிருப்பதிகமபாம, அதிலே, உறையாசசோழமகாசா 

ஜாவானவா ழமழததுமாலையணிர்து கொணடு காவீரியில் 8ீசாகிமசபாது, ௮ம 
மாலை வழுவ, அ௮வவரசர் !: மே! எ மாலையைச் கொண்டருளும் '' 
எனறு வணட, அது திருமஞ்சன ககுட த்துள்பீள புக, ௮பி2டகஞ் செய 

யப்படுககா?ல, அதனைப் பரமசி௨ன தரிதது, அரசர் பெருமானுக்கு ௮௬௭ 
iiss பெருமையைச சிறபபிததருளினார், பிறகு அததிருப்பஇை ப 

விட்டு நீல திருப்பாசசிலாச சிராமததை அடைநது, சுவாமி தரிசனஞ் 

செயது, அவவிடதஇி?2ல பெருமான தமககுச செமபொன கொடுத 
தருளாமையால் ''வைகதனன தனக்கே? எனனும் திருப்பதிகம பாடி, 
அதன இற தகி2தாறும் ! இவரல்லாஇிலலை3யா பிரானா ?? எனது ௮ருளிச 
செய௫, பொனபெறற.௪ Funan goss ssn, அவவி. ததை விட்டுப் 
புறபபட்சித இருப்பைஞ்ராலி, திருவிகசோய மலை முதலிய Cops Goes 
ளைத தரிரிததுகசொணடி,கொககதேச ததையடைகது,இருபபாண்டிக்ொடி 

முடிச்கு௪ செனறு சிவதரிசனஞ் செயது '! மறறுபபறறெனகூன றி ?* 
எனனும பஞ்சாட்சரப்பகிசத்னத யருளி, அதன பூறு.இிமிதாறும (உனை 
சான மறககினுஞ் சொலலுசா ஈமசசிவாய2வ ? எனறு பாடித தஇருவருள 
பெறது, பல தஇருப்படிகளைத தரிசிச.துகொணம திருப்2பரூனை௪ சோர் 
தா. ௮௧82௪ சிவபெருமான பொனனமபலததிமல தஇிரு௩டனம் புரியுர் 
இரு ககோலதவதச் காட்டியருளிஞர், ௮த்தருககாட்சியைக்கணணுற்ற ஈம்பி 
யாரூரா சிவானசத வாரிதியிற் ஜோயந்து மீணடும சிதம்பாத.இற்சேகச் இரு 
வுள்ள்க சொண? புறப்பட்டுப் பல ஈஇிகளையும, மலைகளையுக சடர் த, இரு
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வெஞ்சாமச் கூடல், இருச்சற்குடிமலை, திருவாறைமேற்றளி, திருவின்னம்பர், 
இருப்புறம்பயம், முதலிய ஸ்தலங்களை ததொழு. தகொண்டு, திருக்கூடலை யா 

ற்நூரைச சமீபிததார், சமீபிச,தம ௮.த.திருப்பதிக்கு எழுந்தருளாது விருத் 
தாசலத்தை சோகசெசெல்ல,வழியிலே ௫௨ பெருமான் ஒரு இழப்பிராமணத் 

இருவேட கொண்டு இருர்தா, ௮வரை வனறொண்டர் பார்த்து । ஐயமே! 
விருத்தாசலததுக்கு எவவழியாகப் போவது ?? என்று வினவ, அவவேதி 

யர் இது கூடலையாற்றூருச்குப் போகும்வழி?? என்றுசொல்லி, ௮அ௨ருக்கு 

வழித துணையாகப் போயத இடீரெனறு மறைச் தவிட்டார். அவர் பின்னே 
தொடர்ச் சென்ற ஈம்பியாரூரர் ஐயரைச்சாணாது அவர் "வபெருமானென் 
றுணாச்த 4 வடிவுடை மழுவேகதி ?? எனனுநஈ திருப்படுகத்தை யெடுதது 
““அடிகளிவவழி போசத அதிசயமறி?யனே !? எனறுபாடித இருககூடலை 
யாறநூருக்குச சென்று சிவபெருமானைத தரிரித்து விருத்தாசலசதை 
யடைர்தா£, அடைந்து அகருனறத்திலே எழுஈதருரியுள்ள இறைவனைத 
தொழுது திருப்பதிசம பாட, எமபெருமான தாதோழர்சகுப் பனனீ ராயிசம் 
பொன கொதெதருளினஞா, அது பெற்ற ஈமமபியாரூரர் சிவபெருமானை 

வணகூ '( சுவாமி! தேவரீர் கொடுத சரு.ளிய இப்பொனனெல்லாம இருவர 
ரூரிலுள்ளவர்கள வியக்குமபடி அஙகுவரத் இருவருள செய்ய?வணடும ?' 
எனறு வேண்டப் பழமலைசாதா இருகருளினறால் ''ஈம்பியாரூனே ! இப் 
பொனனெல்லாவற்றையும் மணிருத்தாகஇியிலே இட்டு கமலாலயத் இருக 
குளததிலே சென்று எடித்துக்கொள'' எனறு தர் அசரீரி வாக்கு எழுஈத.து. 
அதுகேட்ட வனரொண்டா மாசம் வெட்டி யெடுததுக்கொண்டு, அப் 
பொனனெல்லாவற்றையும மணிமுத்தாஈதியிலே யிட்டு (! எனனை வலிந்து 
தடுததாணட ர௬ளிய இிறததை இதிலே அ௮றிவேன்?' எனறு கூறி, விடை 
பெற்றுத் இலலையம்பதியைச சோர றினைத தப புறப்பட்டு, உ ழியிமல இருக 

கடமபூரைத தரிசிததுச சதம்பரததையடைநது ''ஸ்ரீநடராஜப பெருமானைக 
சண்டு வணக? '' மடித்தாமெ'' எனனுர்இிருவருட்பதிகதசதைப்பாடி,௮,க2ல 
தாஈ திருபபேரூரில சண்ட தஇிருடனக காட்டியைச சிறப்பித்த, அத்திருப் 
பதியைவிட்டு நீங்கித இருப்பமியலூர், இருமண்ணிப்படிச்கரை, இரு 

வாழகொளிபுறறூர், இருக சானாட்டிமுள்ளூர், இருஉெதிர்சொளபாடி, இரு 
வேளவிககுடி முதலிய சி௨க்ூூததிரககளைககணடு தொழுது கொண்டு 
,திரூுவாரரை யடைர்தார் 

தமபிரான்தாழர் இருவாரூரைச சேர்ந்து வனமீகசாதரை வணக்டப் 
ப.ரவையா ரில்லடைர்து, ௮வசோடு இணிதுறையு சாளில, ஒருசாள் பரவை 
நாயகியாரசை கோக 4 பழமலை நாதா எனக்குக் கொடுத தருளிய பொன்னை 
மணிமுததா ஈ௫ியில் இட்டிவர்தேன, ௮ப்பொனனை அப்பெருமானார் இரு 
வருளால் இததிருவாராத தஇருகமகாயிலுககு மேறகேயுள்ள குளததிலே 
போய எடுத்துசகொணடவச எனனோடுவா?? எனா அது கேட்ட பரவை 
யார் 4 இது என்ன அ.தஇிசயம ?? எனறு புனனகைசெயய ;: வன்றொண்டர் 
! அப்பொன முழுமையும் சிவபிரான் இருவருளால அகச்குளகதஇில எடுத்துக் 

கொடுப்பேன, இது உணமை! எனறு கூறினா, பினனா ஈம்பியாஞார் 
பரவையாரோாடு திருசகோயிலுககுப் போயச சுவாமி தரிசனஞ்செயது, 
இருச்குளத்தையடைகஈது, ௮தன வடூழகீ கரையிலே பரடையாரை நிறுத் 
தத தாஞ் Fa Burr ge gr) Gog HCw இறககப் பொன்னை ததடவினா, 
அவரது பாட்டீனபயனாகவுள்ள பரமரிவன் அவரைப்பாடுவிக்க விரும்பிப 

பொன்னைத திருகச்குளாத்தில வரும்படி. இிரு௨ருள செய்தாறில்லை, அப் 
பொழுது ப. ரவையா :(இது என்ன ? ஆற்றிலிட்டும் குளத்தில் தேன் நீ



௭௮௮ திருத்தோண்டர் புராணம். 

சே! இதுதானோ திருவருள் ?? என்று ஈகையாடினர். அதுகேட்ட அரூர் 
பெருமானே ! தேவரீர் திருமு தகுன்றிலலே ஈறியேனுககுத் இருவாயமலர்ச் 
தருளியஉண்ணம் இப்பரவை ிரிச்சாதபடி பொன்னைச்கொதெசருளும்'' 
என் றுவேண்டி :'பொன்செயச மேளியினீர்''எனனுக் இருப்பதிகம் பாடியரு 

ளினார், வபெருமான் அவர் பாட்டினிடததே பறறள்ளதை வெளிப்படுத்த 
எட்டுப்பாட்டு வரையினும் திருவருள் சுரர்து பொனனளிததாரில்லை. “as 
தாதிருர்சி2யேன ?? என்னும் ஒனபதாச் தஇிருப்பாடலை அருளிசசெயது 
௮.இச்சச சிவபிரான் இருவருளால் பொனதிரள் எழுக. எழவே அதை 
எடுததுசகொணடு கரையேறி, ௮ப்பொன்னைத தாம்முன கொண்டுவசத மச 
௪ததோடு உரைத்துப்பார்ததார். பார்ககவே Sar shaogo Tiss 
பொன உரைசாழ்ச்திருர்சதைகசணடு வருகதிப் பினனுஞ் வபெருமா% “9 
அ.இக்்வுரை ௨௪௪௮, சமபிரான் சோழர் சர்சோஷச்சடலில ஸ்சானரூ 
செயது பொன முழுசையும் ஆட்ச.ரின மூலமாகப் பரவையாருடன 

வீட்டிற்கு ௮னுப்பித சாம சிருக்கோயிலுககுப் போயத தஇியாகேசஸாத 
தொழுது வீட்டுக்குத திரும்பிப் பரமையாரோடு களிப்பாக வாழகஈது 

கொணடிருக்தா, 
பிறகு ஈம்பியாரூரா கேஷசதிரயாததஇிரை செயய விரும்பித தஇிருள 

ளாறு,திருக்கடஷா மயானம், இருககடஷூர் வாட்டம், சிருவலமபுமம, இருச 
சாயக்கரி, கிரு௦வண்காடு, சிருகனிபள்ளி, திருசசெமபொனபள்ளி, இரு 
நின்றியூர், இிருநீசோ, இருப்புனகா என்னுஈதிருப்பதிகளுககுப போயச 
சுவாமிசரிசனஞ் செயதுகொணடு, கிருககோலகசாவை யடைர ௫, பதிகம் 
பாடி, அசிமீல ஜானசமபஈதப பெருமானாககுச் தாளம அருளசெயச பெரு 
மையைச இிறப்பிததுச௪ செனறு, சீர்காழியின எலலையை வலம வநது 
தொழுது, ஆஞடையபிள்ளையா திருவடிகளை வணக்கி திருகசுருகா 
வூருச்குப புறப்பட்டார். அவர் பசியிலைம், தாகத்சினாலும ages) ag 
வசைசகண்ட சிவபெருமான ௮ழியி2ல ஒரு பிராமணராய ஒரு பஈதரை 
yori 5 தண்ணீரும் பொதிசோறம் வைததுககொண்டு அஜூரர் 
வரவை எதாபார்த்திருஈதார், வனமபொணடா தஇருககூட்டததோடு ௨௩ 
அப்பர் தரின $ழேபோய அஉவர்தணருசகு அருசே ஸ்ரீபஞ்சாட்சாத்தைச 
செபிததுசகொண்டிருர்தா ௮ப்பொமுது அப்பிராமணா தமபிரான தோழ 
ரைகோககு, ($ா பிகபபரிததிருசகின நீர், இபபொதுி சோறறைக கொடுககென 
றேன், இதை உண்டு இசதணணிரைச குடிசல இளைப்பாறம'' எனன; 
ஈம்பியாளுரர் ௮தற்கு இசைர்து அளவில்லாத அடியவர்கமேளோடு அப்பொது 
சோற்றை யுண்டருளினா, அவவளவுபோ புசததும அபபொதி சோறு 
குறையாமல அ௮வலவிடத தில் பசித் வர்த மற்றஉர்களுக்கும உதவியது, வன 

ரொண்டர் அனனம உணடபின நீரஅருச்சி, அவவைய 2ராடி பேககொண்டு 
பரிசனககளோடு நிசதிசை செயதரா, செயயவே வலேதியராகவகத சிவ 

பிரான் பர்த2 ராடுமறைர்சருளினார், ஈமபியாரூரா விழித்தெழுகது ஐயரை 
க்காணாது ஆசசரியமுறறு 4 இததனையாமாற்ற மறிஈஇிலன '' எனனுஈதிருப் 

பதிசசதைபபாடித இருஃகுருகசாவுலாச சோந்து சுவாமிதரிசனஞ் செயது 
கொண்டிருகது, அப்பதியைவிட்டு நீக்தெ சீருககழிப லை,தமபரம், திருத் 
இினைஈகா முதலிய சிவஸ்தலககளை லவணக்௫ெகொண்டு தஇிருசாவலூசை 
யடைஈது ௮௫0கே தககஇயிருந்தார், 

ஈம்பியாரூரா பிறதலககளையும தரி?கச வீரும்பித திருசாவலூரை 
SLD Fables தொண்டை ஈனனாட்டை யடைச் த, இருககழுககுன ஈத இற 
குப்மடோாயச சுவாம்தரிசனஞ் செயது, தருகசசூர ஆலக்கோயில் சோந்து,



சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். ௭௮௯ 

சிவபெருமானை வணங்கி வெளியே உ௨ர்௮, அமுது செய்யும் பொழுதா௫யும், 
சமையல்செய்வோர் வாராமையால் பசியால் மெலிர்து, மதிலின் ஒருபுறத் 

இி2ல இருர்தா, அப்பொழுது சி௨பிரான ஒரு பி.ராமணச்திருவேடர் 
தாகி, ஈம்பியாரூரர் பால் ௮ணைந்து : நீர் பசியினால் மிக மெலிர்திருக்இன் 
நீர். யான அ௮ன்னம இரந்து உமககுக கொணடு வருறேன. நீர oe 
கும் போகாமல் இககேயிரும் ? எனற அ௮ருளிசசெயது, அ௨ஷர்ப் பிரா 
மணா வீசெள்தோறம்போய அனனமுககறியும் இரர் துகொண்டுவர்து வன 
ரொண்டசை கோக? (உமது பரர இசை உண்ணும” என் று சொடுச தருளி 
னார். தம்பிரான்தோழா அனபோடு அன்ளதசையுல் ஈறியையுர் தொழுது 
வாகசசெ கொண்டர்களோடு புசிததருளினர். உடனே அம்மறையவா மறைர் 
தனர், அது கணட நமபியாளரா அஉா செவபெருமான எனறழிஈது, அவர் 
பெருகசருணையை வியந்து, உள்ளஙக௫ர் துரி 4 மு.துவாயோரிகதற!? என 
சை திருப்பதிசசசமைப் பாடினார், அதறகுப் பின ஆரா சிருககாஞ்சியை 
யடைந்த, ஏகாமபாரசாதரை வணகடுப் பதிகமபாடி, காமக 7காட்டததைச் 

தரிசிததுப் போற்றித திருமேற்ளி, திருவோணகாக்தன ரளி, அரே 
தஙகாபதம முதலிய தலஙகளுககுப்போயச சுவாமி சரிசனஞ்செயது திருப் 

பதிசம்பாடித் திருப்பனககாட்டூர், இருமார்பேறு, சிருவல்லம முதலிய 
இருப்பதிகளுககுஉ சென்று, ॥ிவபிரானை த தொழுது, இருகசாள ச. தியைத 
திரிச்சப் புறப்பட்டரா, ெலிகக வடிவாகிய அ௮ம்மவேயை யடைஈது 
அன்புடன பணிஈது, அதன்மீதேறிக சாளசதிராதரை வணகஇப், பதிசம் 
பாடி, ௮வாருசே நிறகின்றசண்ணபபரைககண்டு, அவர்திரு௨ம களில் விழு 

ந் த குமபிட்டுக ழே இறல்கித தொணடர்களோடு அததிருப்பதியிலே 
தலதயிருர்சார் ௮ககருஈதுகொணடே ட திசையிலுளள ஸ்ரீ பருப்பதம, 

இருச்சேதா£மலை முதலிய இிருசதலககளைத தொழுது ௮அவைசடகும் இருப் 
பதிகங்கள் இருல £யமலர்க்தருஃரிஞா பிறகு வனமொண்டா திருவொற 

நியூரை யடைந்து, முககாலங்களினும பெருமானைக சரிசிததுககொணடு 
௮லகே இருஈதா, 

இத றகுமுன இர்சமபியாரூரராகய ஆலாலசுந்தரர் மீது கைலைவரையில் 
காமுற்ற இருசேடியாகளுள் அணிஈகிதை எனபவாஞாயிது எனனும் ஊரிலே, 

ஞாயிறகழவா எனனும லேளாளருக்குப் புசதிரியாராகத் திருவவதாரஞ் 
செயது, ௪௫ூலியார் எனனும் ௮ருமைத இருசாமசசைப்பெசறு, பார்௨தி 
தேவி மாரிடசது ம்சப்பசசயுடை யஉராயிருஈதா, ௮௨ இருமணபபரு 

வம் அடைய ஸாயிறகெவா தமமனைவிமாரோடு (நமது மகட்கு 
வடிவும்குணமும எல்லாப் பெணகளினு ஞ் சறச் திருக்ெறன , கலியாணப் 
பருவமுமஉற்றதள து, எனசெய்யலாம்'?என்றயோரிச்க) மனைவியா (நமது 

புதல்விக்கேற்ற ஒருபுருஷனை சதேடிக சகலியாணஞ்செய்து கொடும்'? என்று 
சொன்னார், .துகேட்ட சககிலியா£ !! இஉர்கள பே௫ய௨ார்தசை எனக்குப் 
பொருத்தமானதனதறு, ஈசன திருவருள் பெறற ஒருஃர்க்கு யான உரியவள 
இவாகள வார்ததைகளால் என்னெனன விளையுமோ அறிஏலேன ?? எனறு 
மயக்இ, அறிவிழஈது நிலகதில விழுந்தார். உடனே அருகேயிருர்த தாய 

தீர்தையாகள் பயாது, அம்மையாரை எடுசதுததாகூப் பனிடீர் தெளிசசத் 
தெளிர்து எழுச்தார், பிதாமாதாச்கள் சக்லியாரை கோகி !('உனச்குற்ற 
சென்ன :?? எனறு கேட்டாரகள். அ௮தறகு அமமையார் !! நீஙகள் எனக்கு 
விரோதமான வார்ததைகளைப் பேரனீர்கள, கான் ர.௨பிரான இிருருள 
பெறறஒருவருக்குமனைவியாகும் உரிமையுடையவள், இணியான திருவொற்றி 
பூசையடைந்து, திருவருள வழி செல்வேன?! எனருூரா, ௮தைக்கேடட பெற



61400 திருத்தோண்டர் புராணம். 

Capt sor அயர்ச்து பயந்து ௮திசயமூற்ற மசள்சொன்னதை மறைத்து 
ஒழுகி வர்தார்கள், மறுசானில், அ௨ாகளுசகு ஒத்த குடிபிறப்பினையுடைய ஒரு 
வன நிகழ்ர்ததை யறியாசவனாய்ச சல்கிலியானை விவாகஞ்செயது 
கொள்ள விரும்பி, gat தாசையார்மாட்செ ரில முதியோர்களைப் பெண் 
பேசும்படி யனுப்பினான, அவர்கள் அப்படியே ஞாயிறஇழெவர்பாலணைக்து 
பெண்பேச, அவர் '(உளளதை விளம்புவது முறையல்ல”? என்று நினை 
த.ஐ, அவர்களுக்கு உபாயமாக இனிய மொழிகள பே? அனுப்பிவிட்டார், 
அவர்கள் வீடுமீசர்வதற்குமுன், பெண்பேச அவர்களை ௮னுப்பினவன் ஒரு 
தீக்கு செய்து இற pie satan Gum ev இறர் து. 8பானான, அது கேள்லிபுறற 
ஞாயிதுகிழஉரும, அவர் மனைவியாரும (। உயயவேண்டும் என்னும் எண் 

ணம் உடையவாகள் சககிலியார்பால பசச் தகாச வார்தசைகளைப் பேசார் 
கள்! என்பதை வெளிப்படுசகிய இருவருளின செயலைக்கண்டு பயந்து 

இனிச சககிலியார் எண்ணததுககு உடனபடுவதே உதசமம'!? எனத 
துணிக த, சுற்றசதவர்கமீளாடுஞ் சகூலியானா கோககி (நீர இருவொற்றி 
யூரை யடைந்து, கனனிமாடத்திலே யிருந்துகொணூ, சஉபிரானை நோக்கி 

அரிய தவஜஞ்செயயும ?' எனறு கூறி, அமமையாறை இருகொற்றியூருச்கு 
அழைததுச்சொண்டு சென்று திருகமிகாயிலினுளளே நுழைர்து, சுகாமி 
தீரிசனஞ்செயது, சமீபததிமீல ஒரு கனணிமாடக கட்டுலிதது, அதிலே 
இருக்குமபடி செய்து, '2வண்டியபொருளகளைக கொடுதது, அலரை 
வணக வருத்தத?2தாரி விடைபெறறககொண்டு சம்ஞாருக்குத் இரும் 
பிப்போய விட்டாகள, சூலி சாயகியார் சனனி மாட ததிலிருச் ௪, 

முக்காலங்சகளினுஞ் ஈவாமிதரிசசஞ் செயதுகொணடு, பூததொடுக்கு 

மண்டபததி?ல கறை கூழாக ஒரு புறசதில் போயிருஈது, கைலாயத 
இல கான செயதுகொணடிருஈத தஇருததொணடின உணாரசூ முறபட்டு 
நிற்க, பூமாலை கட்டிச சிெவபெருமானுக்குசண சூடடுமபம கொடுத்துக் 
கொணடு வரதார், வருகாளில ஒருசாள் ஈம்பியாளரர் வழககம்போல 
இருச்்2சாயிவினுள்சோ நழைஈது சுவாயிதரிசனஞ் செயது, அடியா 
சள yas அ௮ன்புடன செயயும திருசதொண்கெளை5த தனிததனி 
கணடு வணக, பு&பமணடபததினுளளே செனருர், அப்பொழுது 
சங்கலியா எப்பொழுதுமபோல எிவபெருமானுககுச் சூட்டும்படி தாம் 
தொடுசத பூமாலையைத திரையை நீககெகொடுசதுவிட்டு மீன போல மறைக் 
தார், அவரை ஆரூரா விதிகூட்டசகணடு காமுறறு வெளிய வது சமீ 
பத,கிலே யிருகசவாகளைப்பா£தது “ புஷபமண்டபததில இரைசகுள்ளே 
ஒருபெண் இருச்சின்றாள., மினனலைப்போனற Maer என்மனதைக 
க்வார்து கொண்டாள் gar wor” எனறு வினவ, அவர்கள 
“gat இடையரறுப் பேோனயபோடு சிவபெருமானுசகுத EGS 

தொண்டு செயயும சனணனிகையாகயெே சககிலியா எனபவர் ?' என 
றார்கள். ௮து2கட்டு வனரொண்டா (வெபெருமான் இருவா பொருட் 
டாச இமமானுடப் பிறவியை அடியேனுக்கு யளிசதருளினார், அவரில் 

ஒருத்தி பாவை ; மற்றொருத்தி யிகளசான !?' என மருணடு திருச்சோயிலி 
னு£ளே செனழ வெபெருமானைத தரிசிதது (சுவாமீ | Caan திரு 
முடிககுத இிருமாலை சொடுததுக் கொசிககும பெண்ணை அடி யேனுககுக் 
கிருபைசெயது என வருததசதைத் திரும்'' எனறு பிராததித்து வெளியே 
வது தரிடத கலிருஈதார், மாலைசகாலம வர்த௪. அககாலததில Ha 

பெருமான த௲7தாழர்பால ௮ணைநது (ஆர! பெருர்த வ அரசியாகய 
சல்கிலில.। உனககுக்கொடுக்வெொறோம நீகவலையை ஒழி'' என்று திருவாய்



சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். ௭௯௧ 

மலர்ச்தருளினா, உடனே ஈம்பியாளூரர் அன்று என்னை வலிய தூதசாட் 
கொண்டருளினீ£. இனற சககிலியை எனக்கு மணஞ்செய்ரிக்க இசைச் 
தீர், தேவரீர் கருணைப் பெருக்கை எனனெனபேன? எனறு. are வணவ் 
இனா, பினனர்ச சிவபெருமான அரஈடிராசஇரியி?லயே சல்கிலியார் சொப் 

பனததிலே Caer icy, மீதானறவே சகஇலியா£ (pe து சொழு.த 

ஆனர்தப்பரவசரரய (! ேதேவரீர அடியேன உய்யும்பொருட்டுக் கருணையே 
இரு2மணியாகக கொண்டு எழுதரு எனனபுணணியஞ். செயதனனோ ?' 
எனறு மீண்டும வணககினா, அப்பொழுது சிவபெருமான் சஇலியே ! 
ஈமமீது மீபரன்புடையவன, மீமருவினும்தவக.இற்சிறஈ தவன, உலகறியத்திரு 

வெண்ணெய்சல்லூரீமேலே ஈமமால தூததாட்கொளளப்பெற்றறன நம்பி 

யாரான எனனும பெயருடையவன, ௮வன உன்னை மணஞ் செயய 

விரும்பி எம்மை வேண்டினான, நீ ௮தறகு உடனபடு ?' எனறு அருளிச 
செயயச சக்கிலியார (ஈ.டாமீ தேரர் சிருவாணைப்படி இசைகின்றேன், 

இருமுனமீ விணணப்பிகச?வணடிய தொனறு௱ து ? எனறு தொழுது 
நாணத.£தாமி (( அவர் இரு வாரூரில மிகக சனிபயபோடு aE ROT mat என 

பதைத '2தவரீ£ திருவுரககொணடருஞம :!? எனனா, அதற்குச வபெரு 
மான (அவன (உனணைப பிரிரஈதுமீபாகேன! எனறு ஒரு சபதஜ் செய்து 
கொடுப்பான் ?? எனறு கூறியருளி, ஈமமியாராரிடமயபோய காம் சகஇலி 
யால அ௮ணைநது, உன கருததைத தெரிவித2தம, கான உனனைப் பிரி 
யேன ' எனறு சபதஞ்செயது கொசிப்பாயாலை, ௮வள உன்னைக் சலி 

யாணஞ்செயதுகொள்ள இசையா. ராம இனனும செயயவேணடிய 
தெனன '? எனறு திருவாயமலாச்சருள, ஈமபியாரூரா (4 இசசவசாதனு 
டைய பிறபதிகளையும வணககுக கடமையுடைய எனக்கு இது பெரு 
விலக்சாகும?? எனறு2யாதத, இறைவரை வணக (யான உனனைப் பிரி 
மீயன ? எனறு சபதஞ்செயது 0ிகாகிச்சச சகஇிலியோகி மீதவரீர இருச 

சகரிதிகக ஒர௬ுகா'லத தேவர் திருக் 2சாயிலினின தும நீககித் திருமசழின 
ழ எழுர்தரு.வியிருகக2வணடு 2'' எனறு பிரார்ததிததார், அதறகுச வெ 
பெருமான இசைநஈது, (Keer Ain ச வகிலியாரிட ஞ்ென ற gy 10 OOF FUSER 

செயதுகொடிசச உடனபட்டான, அவன சபத ரசெயதுசொடுச்ச உன 
னோடு ஈமது ஆலயததுக்கு வருவான் அப் பொழுது நீ உடனபடாது அவனை 
மகிழின£ழச ௪பதஞ் செயயுமபடி கேள் '? எனறு ருளிசசெயது, மறைக் 
தருளினா, உடன சகூலியா£ விழிதது எயூரது திருவருளை நினை 
ந்து றினைஈது வியகது, ௮௫3௧ தூககககொணடிருர்த சேடியர்களை எழுப் 

பித தம சொப்பனத்தில நிகழகதனவ௱றையெலலாம சொல்ல, அவாகள் 
ஆனஈதமடைஈது அமமையாரை வணகூஞர்கள், தஇிருப்பளளி யெழுச 
சிக்கு மலா தொூககுமபொழுதாகச ௪கஇலியார் சேடியர்சளோடு இருக் 
கோயிலுககுசசெனஞு, அதற்கு முனனே தமபிரானமதாழர் FU SG 
செயது கொூககச சககிலியா வரவை மயெதிர்சோச்சிச்சொணடிருக் 
தாரா. அங்கனம Opes ஆரூரா சங்கலியாரைககணடு, AGIE 
சென்று சிவபெருமான அருரிசசெயததைச சொன்னா, அது கேட்ட 

௮ம்மையாா ப௫ில par ge சொலலாமல சாணத்தோடு சேடி யாசளுடன் 
இருச்2சாயிலுக்குச செனளார், கம்பியாரூரா பின தொடர்ர்து 2பாய் 
“ QuemG em! நான் உனனைப பிரிமியன'! எனறு சபத செய்து கொடுக் 
சத் இருசசரிதி முன£?னவா'? எனறு இயம்ப, ௪ககிலியார் கணட செரப் 
ver goss Cal Pes சதோழிமாகள (சுவாமீ ! தவீர் இதற்காக 
இறைவனார் முன் சபதஞ்செயதல தசாது'' எனருர்கள், அதற்கு ஈம்பியா



௭௯௨ திருத்தோண்டர் புராணம். 

ரூரர் "வபெருமான் இருசசெயலைச௪ இறிதும் அறியாது ரான் எக்சே 
சபசஞ்செய்து தாவேண்டும்' என றுகேட்க ; அப்பெண்கள் ! மகிழின் 
ழே சபதஞ்செய.து கொரிம் ?' எனமுர்கள், அப்பொழுது வன்றொண்டர் 
! இதைமறகஇல் பழிமொழியாகும, விவாகச் தவறினுந்தவறும், இசைவதே 
லம '' என்று துணிர்து * அப்படியே செய்துகொடுக்ச2 நன், வாருககள் ?? 
எனறு அ௨வாகளோர? இருமடழின கழ்சசெனறு, சங்கிலியார் சாணும்படி ௮த 
இரு விருக்ஷததை மும்முறை வலம்வர்து யான் பிரியன் ? என்று gs SF 

செய்துகொடிசசார், அதைப்பாதத சங்கிலியார் மனந்கலகக Fe 
பிரான இருவாஞ்ஜையால் பாவியேன இதைச்கணேன ?'? என்று தக்க 
சோடி ஒருப₹கததி௰ல மறைந்து நின்ரா, பிறகு ஈமபியாரூரா திருக்சோயி 
லுகச்குப் 2பாய்ச சுவா பிசரிசனஞ் செயது திருமபினர்ை ௪ஙகிலியார் புஷப 
மண்டபததிற்கு௪- சென்று தர்திருகதசொண்டைச செய்து செவபெருமானை 
வணக்கெெதாதிததக் கனணிமாடததிறகுத் தஇரும்பிவிட்டார், அன்றிரவே 
சிவபெருமான தஇருவொரறியூரிலுளள சமது சொணடாகளக்குச சொப் 

பன ததிலே 2தானறி 'ஈமதுதோழனாகிய அ௱ரனுககுச௪ல்கிலியைக சலியா 
oa செயதுகொடுங்கள் ? எனற கட்டசோ செயது மறைதருளினா, 
அததிருத்சொணடர்கள் Dan chew choos ஏரமீமறறாக்கி, அடுதத 

நரஃரி?2ல சங்இலியாரைத் தமபிரானசோழருக்குக சகலியாணன் செயது 
கொடுத்தார்கள், ஈமபியாரூரா சககிலியாரோடு இனப அகர்க தகொணடு 
திருவொறரியூரி ல இருர்சார். 

இகஙனம இருக குகாளில ஒருசாள் சிருவாரர் சதியா ?2சசபபெருமான 

வசர்தமமிகாரச௨த இருசாள் சமீ ரிசசதை யறிந்து ! தியாசேசப் பெரு 
மானை இததனைசாஏ பிரிக்து மறச்திருஈமிதனே '' எனறு வருர்தி, * பத்தி 

மையும் அடிமையைபும ? எனனுர் இருபபஇச தசைப் பாடியருளினா, பின் 

னெருசாஎ சிருவாரசச மிச சினந்து, அவஹுசையடையலவிரும்பித திருக் 
கோயிலுக்குப் போயச எவா.நிதரிசனஞ்செய, இருவொற்றியுசை விட்டு 

கனா நீக தும ஈமபியாரூரா oF Lt & Lp தவறினபடி பால இருவிழிகளும் 

மறையப்பெற்று ஞார்சரிததாா, உடனே வன 9ரூணடர் *இத சபத 

தவறின மையால் காசதது '? எனறு கருகி (இதை யொழிசகுமபடி 
சிவசாதனைப்பார?2வன ? என்ற, '( அடிக்குமெய கொடுன்றிருகடி. யடைக் 
தேன ?' எனனுக் தஇிருப்பகததை அருளிசசெயதார், செய்தும் கண்ச 

ஞுககுறற ற நீககப்பெஈறாசிலலை. அவவூறு நீககாதொழியினும் திரு 

வாசருக்குப் போக? வணசிமெனனும பேரவா அவரைப் பிடர்பிடிதது 
உர௫்தினமையால், சிலா வழிகாட்டிககொணூ முனனே செல்லத் திருமுல்லை 
வாயிலையடைஈது விண் பணிர்சேததும?' எனனுஈ திருப்பதிகழ் 

தைசதொடகூச் ! சகரிலிக்காவென கண கொண்டபணப ?' என்றமைத 
தப் பாடியருளி, இருவெண்பாககததகிற்குண சென்று செவபெருமானைத 
தொழுது :: இருக்?காயிலள்ளீசே ? எனறு இசககக கூறி யருள, பரம 
இவன அவருக்கு ஊன்றுகோல் ஒன்ற கொடுத்து :' உளோம் போகிர் ?' 

எனறு குிருவாயமலாந்தரு ரினர், அதற்குமல ஈம்பியாளஞார் 4 பிழை 
யுளன பொற ததஇிொ'' எனனுக தஇருப்பகிசமோதிப் பழையலூரை யடை 
௩2, சாறைச்காலமமையார் தலையா2ல வலஞ்செயத திருவால௰சாட்டி. 
னருகே நினது ( மூத்தாமுததி ச. ரவல்லா ? என்னுர் இருவருட்பதஇிசத 
தைப்பாடி, அதரிருப்பதியினணினறம் நீக்க இருளறல் என்னும ஸ்தல 
ததைத தரிரிததுத்திருக்காஞ்சியை யடைச்து, தஇிரு£காமச் கோட்டத 
தெம் பெருமாட்டியை வணககத துதித்துப் பிறகு ஏகாம்பர மாதபைத



சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். ௭௯௩ 

தொழுது தமச்குச் சண்கொடுத்தருளும்படி வேண்டி நினருர், அவர் 
வேணடுகோளின பொருளாயுள்ள ஏகாம்பர மாதர் தர்தோழருக்கு இடச் 
சண்ணை மாத்திரம கொடுத்துத் தமத இருக 2சாலததைக் சாட்டியருளினார். 
௮௫ கண்ட வன்றொண்டர் ஆனந்த சாகரத.இல் அழுக் இத தம்மை மறச்து 
5 இலர் தானுகநர்தமுதுசெய்தானை ?? என்னுச் திருப்பதிகத்தைப் பாடிப் 
போற்றி, ஓுதத்தலத. இலே ரிலரா.ரிர௬ுது, பிறகு அத்திருப்பஇயினின் 

லும் புறப்பட்டு உழியில | அர்இதியுஈணபகலு !? எனனுர் திருப்பதிகத்தை 
Qu@sg (( ஆரூராபுக்கெரதைபிரானாரை. யெனறகொலெயதுவதே ?! 
எனறு பாடிச்கொணட திருவாமாததூர், கிருவரததுறை எனனுச் திருத் 
தலங்களாத தொழுத போற்றிச சோழகாட்டைச சேர்ச் த, இருவாவடு 

அறைக்குப் போய ஒரு சணணிலலாததைககுறிதது வருதி  சல்சை 
வார் சடையாய '! எனனுர் திருப்பதிகததை ததி, அமல :( அெனக் 
குறவமரர்கசளறே ?? எனனுச் திருச்கருததை யிற இயிலமைத3ு, திருத் 
துருதக எனனும க்ஷூச.இரத இறகுப் போயச சிவபெருமானைத் தரிசித.து 

வணக அடியேன மேலுற்றள்ளகோயை ஒழிசகரள வேணடும்? என்று 

பிராததிச்ச; சிவபெருமான் ''நீ இக£சாயிலுககு வடபுறசஇிலேயுள்ள தீர்த் 
சச தில ஸ்கானஜ்செய ?? எனற அருரிசசெயதார், அப்படியே ஈமபியாளூரர் 
அகசீர்கதததில் கூூழகிப் பிணிநீயகப் பெறறப் பொலிவெயதி மீண்டுந் திருக் 
கோயிலுக்குசசென்று :( மினனுமாமேகங்கள் ?? எனனுச்திருப்ப,இக த்தைப் 
பாடியருளி, அத திருப்பதியைவிட்டிப்புறபபட்டுப் பல வஸதலககளை த் தரி 

சசதுப்போயக இருவாரூரைச சணணுறரா, அத்திருப்பதியைகசண்டு 
கரிக்க ஒரு சண் போதாமையால மிசவருஈ கி வணகூ, மாலைச்சாலச்சிலே 

அவஷருக தள் சென்ற, முனனே தூரவாயரை உணககப்பரவையுணமண்டளி 
என்னும தலயததி?ல நுழைச் அ, சு௨ா.கியை வணக்கி “பெருமாமீன எனக் 

குச் கண௰காகத தருளும ''ஈஎனது பிராச தது ' சாவாயாதொணடு செய் 
arm? ames தஇிருபபதிகம பாடி, வெளிய போய ஒரு பச்கதஇ 

லிருஈத, தருமூலட்டானப் பெருமானை அாத்தசாமததி2ல தரிரிக்ச எழுர்த 
ருளிக சமககெ.௫3ர ௨ஈத அடியார்சகளைச்கணடு!(குருகுபாய” எனஞுக கைக 
சளப் பஇிகத்தைப் பாடிக்கொண்டே சென்று தியாசேோப்பெருமானைத் 

தொழுது (சுவாமீ! மீேதவரீரைத தறிரிகச வலககணணையுக கொடுதத 
ருளவேண்டும ?! எனறு வேணடி. (மீளா அடிமை !'? எனனுஈ திருப்பதஇிகத் 
தைப் பாடியருரிஞார், அத்திருப்பகிகததைகசகேட்ட வன்மீககாதர் இரு 

வுளயிரகத தததொண்டருக்கு வலககணணையு கொட௫ிசதருளிஞா, 
உடனே சஈமபியாரூரா இனபவெள்ளததிலமுஈ௩தித தியாக ராஜப்பெருமா 
னாரை இருகணணாச்சகணூ களித்து வண௫௫ிப் மீபாறறிப் புறத்? தவச் து, 
மதவாரிரியமணடப ததையடைகது இருந்தா, 

பசவைசாயகியா தமது சணவராடிய ஈம்பமியாரூரர் இருவொற்றி 
யூரை யடைர்் ௫, சககிலியாரைச கலியாணஞ்செயதுகொணடதைக கேளவி 
யுற்றத தச்சசாகரததில் ௮ழுஈஇச்டெர்தா, ஈமபியாரூரா பல சாளாசப் 
பிரிர்திருரத இியாகேசப்பெருமானைத தரிசிக்கப் போனபொழுது, ௮வ 
ருடைய பரிசனககளிற ஏலா பரவையார் இருமாளிகைககுச செனளுர்கள், 
அ௮வர்சள பரவையார் கோபககொணடிருர்தபடியால உள்ளேபோசப் பெரு 
தவர்களாயத் இருமபிச சுவாமிதரிசனஞ்செயது தோசிரியமண்ட 
பத திலிருந்த வனஜரொண்டர் பாலணைக து, வணக்க *ஈுவாமீ! பாவை 
யார் திருமாளிகைக்குசசெனமரோம், அவஉமமையா இருவொற்றியூரில் 
நிகழ்ச்த சகக இியை முற்றிலும் கேள்வியுற்றச் சோபஙகொண்டிருக்கி ரர், 
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௭௯௪ திருத்தோண்டர் புராணம். 

அதனால் அம்குள்ளவர்கள் எங்களைப் பிடித்துததள்ளினார்கள். சகாக்கள் 
இரும்பிவிட்டோம் ? என்று சொன்னார்கள். அதுகேட்ட சம்பிரான 
தோழர் இதற்கு என்ன செய?வன?! என்று ல பெரியோர்களைப் பரவை 
யார் கோபத்தைதசணிதது வரும்படி அனுப்பினா, அவர்கள அப்படியே 
அம்மையார் திருமாளிகைச்குபபோய்ப் பல நியாயககளை எடுத்துக் காட்டி 

னார்கள், .ஐதறகு அம்மையார் :! குற்றம் பொருஈதிய தம்பிரான தோழ 
ரைப்பற்றி இனனும வார்ததைசள் ஈடசகு மல எனனுயிர் போயவிடும் ?? 

எனன , அ௮வாகள பயஈது வெளியே வாது ரும்பியாரூரரிடம போய 

ஈடஈததைச சொன்ணாகள், ௮து கேட்ட வனறொண்டர் துயாரசகடலில் 
அழுநதி, அருசேயிருசதவர்கள எல்லாரும் அயாசது நித்திரை செயயும 
பொழு, அலகையும உறககும ௮ாததராததிரியிம்ல சிவபெருமானைச We 
Bag ''எமபெருமாமீன ! முனனை வினையின தொடசகால இவவினைககு 

மூலமாயுள்ஏ பரவையாரிடம யான் செலலக இருபை செயதருளும, தேவ 
fr Qeg ஈரா ததிரியிம்ல எமுஈதருளிப பரவையா புலவியைப் போசகஇனா 
லனறிப் பிழையேன ?? எனறு வேணடிஞா, அதறகு இரக்கெய செவெபெரு 
மான ஈம்பியாரரருககு முூன2ன வெளிப்பட்டுக '' தோழனே ! உனக்கு 
என்ன வரறது'' என்று வினவ , அரூரா சடவுளை வணக்கி நிகழர்தனவற 
றைச கூறி ! சிறிியன 2தவ7ருசகு அடியவனும், தேவரீர் சிறியேனுக்குத் 
கோழரும, ஆணடவருமாயிருசதல உணமையாயின, யான பூ துனபத் 
தைப் பாததுசதவ!ரோஇுனறிரவு பாவையிடஞ் செனறு அவள்கசொணட 
ஊடலை மொழிக்கவேணமிம ??வனறு பிரரதகிதசார அதுேசேட்ட அனபர் 
பெருமான 'நமபி! யாம இப்பொழுதே உனக்கொரு ததனாகப பாவை 
வீட்டிரகுப் 2 பான ரம. நீ துசஅபததையொழி'' என்று அருரிசசெயய, 
அவா சோழா எலலையிலலாக5௨ரிப்புறறு OS galt எழுஈதருளிப் பரவையார் 

புலவியைப் போச்கதும'? எனறு வணகடனஞா, உட2ன எங்கும விளங்கும 
பரம?வப்பெருமானார் 2தவர்கரம முூணிவாகளும தமமைச சூழ்ஈதுவாத 
இரு மால் பிரமன முதவியோருச்கும அறிவரிய இருவடித தாமமைகள 

இருலீ.இதி.பி2ல பொருத சடஈது, பரவையாா மாரிகையடைகது, தம 
மூடன வஈதவாகள் புறததே நிறகத, தமமை யருசசககும ஒரு ஆதிசைவப் 
பிராமணலேடககொணடூ (பாவைமீய! கதவைத்திற? எனறு கதவைத் 

தட்டி ௮ழைததா£, அப்பொழுது துயில றிது. கினறித துக்கம பெரிது 
முடையவராயிருக்த பரவையா, தமமையழைபமபார் வனமீககாதரை 
௮ருசசனை செயவோ எனற கருதி (இகத ஈொ.த இிரியி2ல yan 
இகசே ௨ருவதறகுக காரணம யாது'' என்று பயந்து விரைவாக 
வரது கதவைத்றா த, குருச்களைப் பாதது “சிவபெருமானைப் போனற 
தேவார இபபொழுது இக 25% எழுஈதருளி வஈததெனன ்? எனறு கேட்டார். 
அதறகுக கககையை மறைத்து வரத கடவுள் கமான சொலலுவதை 
மறுசசாது செயய உடனபூவொயானால யான சொலலுகி?றன '' எனறு 
சொல்ல , ௮மமையா “மா அருளிசசெயயும் , செயயககூடியதாயின செய 
வேன் 7! எனருூா, பெருமான அதைக் கேட்டு ! ஈமபியாரூரர் உனனிடம் 

வச $ இசைய? ௨ணமும '' எனன; பரவையா£ !(எனனைப் பிரிந்து 
இருவொற்றியூரு ககுப்போய, ௮ங2௧௪ சங்லெ எனபவளோடு தொடககுணட 
அவருககு இககே எனன சார்பு உண, அ௮வருககாகத தேவரீர இரநடு 
இரவில வஈது சொன்ன காரியம் மிச அழகாயிருக்சனறது '? எனரார், 

அதறகுச சிவபெருமான (அவரது குற்றஙககளை மனதிற கொள்ளாது ஒழித 

துக கோபத்தை நீசகவே யான உனனை வேணடிககொள்டகிறேன், ம மறுப்



சுந்தூமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம். ௭௯௫ 

பது நியாயமல்ல ?? சன்று இருவாய்மலாச்கருள ;) பரவைசாயகியார் (இது 
நிமிததமாகத் தேவரீர் இககே வரத தககள் பெருமைக்குத் தகு.தியுடை 
யதனற, sat Ome ae சான உடன்படேன். நீர் போம'' என்று 

மறுததுவிட்டா, சிவபிரான அதைக கேட்செ ரிரிசதசகொண்டு தம 
உண்மைச சொரூபசத்தைச்சாட்டா௪, ஈம்பியாரூரரிடம் திருமபிச சென்றார், 
ஈம்பியாளூரர், சடவுளேத தூதராக அனுப்பிய பினனர் :: சிறிமியன் பரவை 
யாரது OIL ஒழிகசச செவெபெருமானைத மாதராக அனுப்பினேனே ?? 
ஏன்று புலம்புவார் , பாவையாளனா நினைத்துசிகொொவாா, ((பாவையா 
ரிடம செனற பரமசவன என செயதாமோ, வெபிரான் திருவார்த்தை 
யைப் பரவை மறப்பாளோ, அவள ஈசாடலை யொழிசகனறி௪ Ra Serer 

மீளார், ?? எனறு நினைத்து நினைத்துப் பாமரிவன வரவை எதிர்கோக 
௪ செல்வார், அ௮வரைக்கசாணாது வருஈதித திரும்பியிருபபார். இப்படி. 
வருரஈ்திச்சொணடிருந்த ஈமபியாரூரருககு எதிரிமீல எமபெருமான we 
தார், அவரைகசணட ஈம்பியாரூரர் நிததியானநதப் பெருவாழவைப் பெற 
ரூரபோலச களிப்படைஈது எதாசெனறு தொழுது !'(பெருமானே அனறு 
தடுசதாட்கொணடரு.ரிய பெருமைககு இசைய இனறு பரவையாரா 
கோபததை யொழித்து வர்£ர்'' எனறு சொனனார், அதுகேட்ட சிவ 
பிரான :ஈம்பி! உன இஷடப்படி காம பரலைவீட்டுக்குச் சென்று உன 

சமாசாரஙகளையெலலாக கூறி வேணடியும், ௮வள இசைர்தாள் இலலை ”' 
எனறார், அப்பொழுது வனறொண்டர் இடொென ஈடெெடிககிப wells gy 

(தேகா திருவார். சதையைப் பசவையா மறுபபாள ! சேயாகளுககாக கஞ் 
சையுணமா, மார்ககணடருக்காகக் காலனை யுசைத்தருளினீா அவர்கள 
அன்பு எனபால் சிறிதுமினமையால் திருமபிவிட டீர், ॥ிறியேன அடிமையை 
வேணடாவிட்டால ௮ன்று வலிய ஆட்கொணடருளிய பறறு எனனை 7 என 

துன்பம தேவரீருககுத தெரியும, அடிமீயன பரவையிட எசெல்லத இரு 
வருள் செயமீராயின எனனுயிர் பிரியும'' என்று சொலலி விழுர்தார், 

உடனே *வபெருமான் ( அரனே | மாம் இனனம பரடையிடம் செனறு 
இப்பொழும£த அவளை நீ யடையுமபடி செயவோம, ௨ருத2வண்டாம?? 

எனறு அருளிச செய்ய; வனறொணடர் சிறியேன் பயககெடுத்து இவ 
aut mons OP பணிகொள்வ த கருணை ?? எனறு ஸ்சோததிரஞ செய்தார், 
அச்தோததிரரூபராகய சிவபெருமான, முனனே தம்முடன் வாராத தேவர் 
சளாம பிறரும வணங்கெகொணடு பினனேவாப் பரவையாா வீடடை 
சோகசெ செனளா, அதற்குமுன் பரவையார், தம்பால வத குருககள 
போனபிறகு, ௮ககுருககளாய வாசவா சிவபெருமான் எனறே பல அ௮தி௪ 
யக காட்டுகளால அறிந்து அஞ்சி '' ஐயோ ! கெட்டேன, பரமசிவன இரு 
வாககனை மறுததுவிட்டேனே !? எனறு கலக௫ய மனததராய நிததிரை 
செயயாது (4 தமது தோழருசசாசத் தம்மைப் பூசிக்கும் ௮ர௪சசக.ராகத 
இருவுருவல்கொணடு எழுச் தருளிய இறைவரை மதிசசாமலபோயவிட்டேன், 
எதிர்வராததையும பேசுவிடமடன ' எனறு தெருவாயிலையே பார்தலக 
சொண்டு இருச்தார், அப்பொழுது வபெருமான தமது உண்மைச 
சொருபததோமி மீதவர்கள முனிவாகள சூழ பரவையாரது திருமா 
கையிமில அுழைச்சார, இருசசயிலாயமீம பரவையா வீட்டில விளக 
இயெதெனறால பரவையாரின தவப்பெரறுமையை என்னென்று சொலலு 
வேம். வனஹஜொொண்டா ௮னபாம வலையில் ௮ரனார், சசெகுண்டு பட்ட ௮வத 
தையையும் என்னெனழு சொல்லேம, திருவாரா Favors எனபதற்கு 
ஐயமுண்டோ, தஇருக்கயிலாயக கோலத£தாடி எழுர்தருளிய சிவபெரு



61 dnd திருத்ததாண்டர் புராணம். 

மானைப் பாவையாா கண்டதும் கஈடுநடுங்கி எழுந்து வணங்கக் கடவு 
எர் பெருமான ( பரவையே! மீண்மெ உன்னிடம் வஈதோம், முன் 
போல் மறுச்சாதே, ஆரூரன் உன்னிடம் வர இசையவேண்டும?? எனறு 
அருளிசசெயதார், அதற்குப் பாவையா சுவாமியைத தொழுது தேவ 
ரீசோ முனனெழுதந்தருளி வரத ௮ர்தணர், என தவமே தவம,'?எனறு சொ 
ல்லி வணக !: இருமால பிரமன அறியாத தேவரீமீர ௮னபா பொருட்டு 
௮ கும இககும உழன றருளுகின நீராஇல், சிறிமீயன இசையாது எனசெய 
வேன?? எனனுா, அப்பொழுது சிவபெருமான ப.ரவையாரை திருகோக 

கஞ்செயது “* உன தனமைகம்கறப ber gy சொனனாய '? எனது இருவாய 
மலாச்தருளி, உடமே புறபப। 'டுக்கககைமாத ததும்பிச 8$ழேவிழ விரைவாக 
சடக்து ஈமபியாரூரரிடம வந்தார், ௮வ.ரது வருகையைக கணணிமைக 
காது பார்த்துககொணடிருத வனறொண்டா எழுது எதிர போய 

வணக (சுவாமீ! எனனுயிரைச்சாவலாது இடா செயயும பரவை 
Wis Bete gw corr use கொணமியரஈதீ£ '' எனன ; சிவபிரான் 
“sto பரவையா கோபததைத தணிவிததோம், $ ௮௨ளிடம சென்று 
சேர்வாயாக ?? எனறு இருவாயமலாகதருளினா, அவஙருட் சொற்களைக் 
கேட்ட ஆர.ரா கழி2பருவசையுறறு மீபாக மோட்சங்களுககுத் தேவாீபே 
முழுமுதல்வா எனபதை விளச்கினீர, இனி அடியேனுக்கு2 துனபம 
ஏது'' எனறு சீ32ழ விழுஈது வணககினா, சிவபெருமான ஈமபியாஞூசருக 
குச திருவருள் செயது தஇிருகமீகோயிலுககு எழுதரு. னார், பிறகு வன 
ஜொணடப் பெபருமான பரவையா திருமா.ரிகை சகோகூச சென்றா, உறக 
இக்கொணடிரு௩த பரிசனமகள விழிதற எழுஈது சுவாமிககசாச சூழகது 
போயின, தேவர்கள புஷபமாரி பொழிகதரரகள, ஈமபியாளூரர் ம்குகள்ப 
போடு பாவையா£ வீடடைச மசேசோகதார், அதற்கு மூன மாள்சையை அலவ 
கரிததுச சேடியாகளோம வாயிலிலே எ தாகோசகககொணடிருந்த பரவை 
ாயகயொ ஈம்பியாரூரரைகசணடு எல்லையிலலா ஆனஈத வெள்ளத்தில் 

அமிழர்து, சாணம் ௮சசம மிகத தொழுதார், அப்பொழுது சாயனா தமது 
ராயதியரா திருககாதசைப் பறறிககொணமி உள்பளசசன்று apo Cure 
ஆனஈத இனபம ,நுகாஈது இரிகாலஙகளிலும வனமீககாதரைத தரிசிததுக 
கொணடு சுகமாக வாழக்து௨ஈதரா, 

ஈமபியாரூரா இகஙனம வாழந்துவருகானில தாம உள்ளஞ் Ap ge 
சமபியாது பெண்பொருட்டுப் பரமபொருளேச மூதுசொண்ட சமாசாரத 
தைச கேளவியுறறுத தமமீது கோபிததுககொணடிருஈத எயர்கோனகலிக 
காமசாயனா பிணககைத தஇிருவருளால ஒழிப்பித ஐ, ௮வ£2ராடு நடபுக 
சொண்டு தஇருபபுனகூருச்குச செனது சிவதரிசனஞ செயது *' அகதணாள 
னுன்னடைககலம !? என்னு இரு௨ருடபகெததை அ௮ருளிசசெயது, மீண் 

டும் திருரருை யடைசதார், சல்சகாமா ஈம்பியாரூரர்பால வடைபெற 

௮த தமபதி சோகதா£, கமமியாரூரா இருவாரூரை விட்டு நீகுகிப புறப 
படடுத திருசகாசைசகாரோணதத றகுப் போயச பெருமானை வணகடிப் 
பதுகமபாடிப் பொனனும, மணிகளும, ஆபசணஙகளும, ஆடைகளும 

வாசனைத இரவியஙககளஞம, குதியைகளும, சுறிகைகளும, பிறவும பெறறு, 
பல தலஙகளையும தரிசிதது மீணடம திருவாரூரை யடைகஈதருளிஞா, 

அதுகாலை ௮॥சா பெருமானாகய சே ரமான்பெழுமாணாயனா வன 
ஜொெணடரின .ஒனபின தறசதைச சியபிரானால அறிகது அவசைத தரிசிக்க 
௮/ரூம்பித திருவாரூரை ௮அடைகதார், ௮சை யறிகத வனமெணடர் காயக் 
பை எதிர்கொணடனா, ௮வா இவபைவணக௫, இவா ff weal a cor ness
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ர்.து உயிரொன்றி உடல் வேருய் நின்றார்கள், அதுபற்றி சம்பியாரூரர்ச்குச 
சேரமான் தோழர் எனனுக்திருசாமமுண்டாயிறற, தம்பிரான தோழர் சே 
ரர் பெருமானைப் பற்றிககொண்டு திருசககோயிலுக்குப் போய்ச சுவாமி தரி௪ 
னஞ்செயது, பரவையார் வீட்கெகு ௮அழைததுக்கொண்டு சென்று இருவ 
மு.அ செயவித்தா, அவலிருவரும் தினர்தோறும் தியாகேச வள்ளலை 

தரிரிததுசகொணடு கெழுதகை சட்பு பாடாடடிககொணடிருக்தார்கள், சன 
Cp. சழிர்தபினனர் நமபியாரார் மதுரை முதலிய இருபபதஇிகளைத் தரி 
ae விரும்பினார். சே ரமான பெருமாணாயனாரும் தமக்குத் தருமு 

௧௩ கொடுததனுபபி யருளிய சோமசுஈசரச கடவுளைத தரிரகச விரும்பி 
ஆரூரருடன yours துணிர்தனா, உடனே  ஈம்பியாஞார் Cent 

பெருமானையும் உடன் அழைததுக் கொண்டு வன்மீகசாசரை வண 
விடை பெற்றுப் புறபபட்டுக கழமீவஞூரரைத தரிசி த, தருகாகைகசாசோ 
ணததிற்குப்மிபாயா சுவாமி தரிசனஞ் செயது திருபபஇகம பாடி, சலசாள 

௮௧ஒருர்து, பிறகு அததிருப்பதியைவிட்டு நீகசத் திருமறைசசாட்டைச 
சோசதா£, சோச்து ஈமபியாளூரர் கழறிற்றறிவாரோடு, இருசாவுச்சரசு 
சுவாமிசகளாலும, தருஞானசம்பஈத மாத்திசளாலும முறையே திறக்சவும் 
மூடவும திருவருட்பதிகம் பாடபபெறற திருவாயிலை யடைச்து, 

கணகளில் ஆனர்த வெள௱மபெருக, அச்காயனமார்களை நினைந்து 
இறைஞ்சி, வேதாரணியப்பெருமானை வணக௫,''யாழைப்பழித து?” எனனுஈ 
இருப்பதிகம் திருவாயமலாகதருளி, ௮௩கே ல கனம் தப் பின்னர் 
௮கததியானபளரிக்குச செனறு பதிசம பாடிப பாணடிகாடடை யடைந்து, 
இருபபுத்தாரைத தரிசிதது மதுரையைச சமீபித்தார். அசைச்கேளவியுறற 

பாணடி௰ய மகாராசாவும, அப்பாண்டியது மகளைமணக்து அகிகிருர்ச 
சோழமகாராசாவும ஈமபியாரூரரையும, சே ரமகாராசாவையும எதிர்கொண 
டார்கள், ௮வாகளோடுி ஈமபியாரரா திருகீ2கசாயிலுக்குப போயச சொக்க 
நசாதரைகதொழுது பதிகமபாடி யருளினர். சே ராபெருமானும் சோம 
சுதாப் பெருமானைத தரிசி * அடியேனை யொருபொருளாச மதிததத 
Bowes கொடுதசருளிய பெருககருணை யிருதவாறெனனே ?? எனறு 
வாயகுழறத துதிதசா, பாணடியராசர் ௮வாகளை ஒரு இரத்தின மாளி 
கைக்கு ௮ழைசதுச் சொணடும்பாய அமாததி உபசரிததாா£, சம்பியாரூரா 
மூவேரந்தாகளோூ சுவாப்தரிசனஞ் செயதுகொணடு மதுமையமப தியிமீல 
தகூயிருக்கா பிறகு அவல சசாகளோடு ஆரூரா மதுரையினின்றும் நீக 
கிப் புறப்பட்டுத இருப்பூவணததைச சமீபிசகசப் பசகதகிலே செனற முடிய 
வாகள் திருககோயிலைக காட்டினாகள், உடனே ஈமபியாரூரர் ! திருவுடை 
யா” எனனுச் திருப்பக்கம பாடிக்கொணடே. அலயததற்குப் போயச 

சுவாமிதரிசனஞ்செயத அமசேயிருந்தார், சிலசாடகழிஈதபினனர் வன் 
ரொண்டா வேகதர்களோடிம மீணமம மதுரைக்கு எழு£சருளி, ௮த்திருப் 

பதியிமீல தல்சயிருஈதார். ௮பபொழுது இருஆமபலூா£, திருவேடகம என 
னும இரண்டு திருக சலஙகளுககுச செனறு சுவாம்தரிசனஞ செயத் திரும்பி 
னா, பினனாத தமபிரானமீதாழர் அ௨வரசாகளோடும் மதுரையைவிட்டு 
நீல்கித இருப்பரம்குனறை யடைஈது சிவபெருமானை த தொழுது, அவருக்கு 
அடிமைசெயய அஞ்சுதும எனற '' கோததிடடையுக கோவலும் '? எனனுக் 
இருபப இகததைப் பாடியருர்னூ, அதுகேட்ட மூவேஈ தரும் அஞ்சித் 
தமபிரானதோழமரை வணககினார்சள். ௮தன்பின நஈம்பியாரூரா சேரா 
பெருமானோடு பிறதலககளை வணககப் புறப்பட, பாணடியரும சோழரும 
விடைபெறழு மதுரைககுத திருமபிஞாசள். ஈமபியாரூரர் தோழமோடு
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இருககுற்ராலம், இருக்குறும்பலா, திருநெல் வலி முதலிய திருப்பதி 
களைச தரிசு, இராமேசசரகசை அடைந்து சுவாமிதரிசனஞ் செய்து 
திருப்ப ூஏகம்பாடி அககே தங்கியிருசதார், அககிருந்துசொண்டே எழ 
சாட்டிலள் ஏன மாதோட்டசதுச் நிருககேசீசசாசசைத் தொழுது இருப் 
ப.திசம பாடினா பிறகு இராமேசசாசதை விடத்து கசத இருசசுழி 
Wes ort சுவாநிதரிசனஞ் செயது கொண்டிருச்தொழுது, இவெ 
பெருமான (1 அவருககுச சொப்பனத்திலே காளைவடிவகசொண்டு கிரு 

கரதஇி3ல்' பொறசெண்டும், இருமுூடிமேல் சுழியமும் உடையவராயத் 

தோன்றி * யாகிருப்பது கானப்பேர் ?? என்று திருவாயமலர்க தருளி மறைக 
தருஃரிரை், உடமென, வனூருண்டர் விழிதசெழுர் து திருவரு/ள வியஈ ௮, 
தாக கனவிம்ல கண்டதை (eon பெருமானுககுச சொலலித fae 

சுழியலை விட்டுப் புறப்பட்டு * தொணடரடித தொழலும ?? என்னுக் திருப் 

பதிகசசை எதெது, !! கணடு தொழப்பெறு தென றகொலோஃ டியேன் 
கராவயல, ரூழ்கானப்பேருறை காளையை2ய'' எனற பாடிக்கொண்மிட 

இருச்சானபபேருககுப்பபாயண சுவாமியைத தரிரததுப் பதிகமபாடி, 
அக சில சாளிருர்து பிறகு அப்பதியினினறம நீல்தெ. நிருப்புன 
வாயிலைசதரிததச செனறு சோழமணடலசதையடைந்த, பாதாளீசசா 
த்தைக சொழுஅ இருவாரூரைசசோசதா. 

பல சாளாயினபின சேரமான பெருமாணயனா வன்ொணடரை 
வணகித தமூருககு வருமபடி மி௨ணடினஞா, அதறகு ஈமபியாரூர் 

இசைசஈதருளி அரசா பெருமாமகடி இருஉாராரிணினறம நீககக சாகேரி 

யின தெனசரை2ய போயச தஇருக்கணடியூரைத தரிரிசது வணகடூப் புறப் 
பட்டெச சென்றா, அப்ப்பொழுது வடகசையிலுளள திருவையாறு எதிர் 

சோனறியத, அது கணட சசராபெருமான தமபிரான தோழரைத 

தொழுது '! சுவாம் ! உடசரையிலுஎள இருவையாறறைத தரிரிகக என 
மனம அவாவுகிறது, சாம இஈஈதியைக்ாஈடா த2பாயச சுவாமி தரிசனஞ்செய 

வோம் ?' எனனார், அப்பொழுது காவிரிபெருககெடுதது இருகரையும அழி 
தீது ஜடினது. அதில ஐடஙசளும செல்லா, அதுகண்ட ஈமபியாஞூரா!(பரவும 

பரிசொனறறிஃ3யனை '' எனனுச் இருபபதிக மெடுதது ஒவவொரு திருப் 
பாட்டிளிறு இஃதாறும ('ஐயாறடைய வடிகளோ'!' எனறு அழைத்துப் 
பாடியருளினா, அதைக்கடட முடியாககெளியவா கனறு தடைபட்டு 
எதிரில நரினறு ௮ழைததலைச கேட்ச் கதறிககனைகசன்ந தாயப்பசுவைப 
போலச சராசரககளொலலாக சகேட்குமபடி '! தலம '? எனத மொழிஈதரு 
of cor, உடமின ஆகாயததை முட்டும் பெருவெள்ளததையுடைய காவேரி 

நதியானது பிறிர்து வழிகாட்டியது, மமேறறிசை £ர் ப.ரிவகு மலைபோல் 
நினறது, சழததிசை நீர் வடிஈது ஈமிவழி மணற பரப்பாய இருது, அது 
சண்ட தொணடர்கள சிெவொனகதசகடலில தோயாதார்கள, கழறிறற 

வார் உன்றொண்டரை வணககிஞர். நம்பியாரூரர் சேராபிரானை வணக்கி 
॥ பெருமான உமச்கருளியதனறோ'' எனற இருவாயமலர்ந்தருளி ௮டி.ய௨ர்க 

ளோடு ஈதியின மததியி2லயுள்ள மணல்்உழியே போயத இருவையாற்றைத 
தீரிசிதது மீணமே ௮மமணல௰ழியாகவலே வஈது தெனகரைமயறினா, ஏறி 
னதும பிரிஈது மலைபோல நின்ற நீரானது தொடர்ர்து பாயர்சது. 

அசைப்பா£தத சாயன்மா£ இருவரும திருவருளை வியஈது சென்று சொக்க 
நராடடைக கடர்து மலேரடடை யடைஈது, சொடுக்கோளஞூருக்குப் போனார் 
கள், மபோனதும சேரமான பெருமாணாயனா சமபியாரூரரைத தஇிருவஞ் 
சைச்களததுககு அழைசதுககொண்டு செலல காவலர் பெருமான சுலாமிதரி



சுந்தூமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம்: ௭௯௯ 

சனஞ்செய்து “முடிப்பதுகஙகை!! என்னுச் இருப்பதிகம் ௮ருளிசசெய்தார், 
௮தனபின் சேரமான பெருமாணாயனஞார் தம்பிரான தோழரை யானைமீதேற் 
நித தாமும் பினனே ஏறி வெண்சாமரம் வீசிககொண்டு தமத திருமா 
ளிகை வாயிலையடைஈது யானையைவிட்டிறககிப் பிறகு அருரரை யிறச்டு 
௮ழைததுக்சொண்மிபோயச சிஙகாசனத்தில ௮மர்ததித் தம் பததினிமார் 
கள் கரக நீர்வார்ப்பத தாம ஆரூரா தஇருவடிகளை விளச்கத தொடககனார், 
அப்பொழுது வனறொணடர் தமது திருவடிகளை வாந்கெகொணடு :: நீர் 
தகாத சாரியம் செயகின றீர் ?? எனன , சேரா பெருமான காவலா பெரு 
மானைப் பணிஈது (சுவாமீ! நாஙகள் பெருவிருப்பால செயயும எல்லாப் 
பூசனைகளையும மறுககாது ஏற்றருளமவணூம 1? எனறு வேண்டினா, ௮ன 

பர் வேண்டுகோளுக்கு இரலகுதலையே திரு 2மணியாகச் கொள்ளும ஒருவ 
ருக்கு ௮னபராடிய ஈமபியாரூரர் தததோழா வேணடு£காளை மறுசகச 
சிறித மனழில்லாதவராய அரசர் செயத பூசனைகளை யெல்லாம் பெரு 

மூழசசி3யாடு ஏறறுக்கொணடாா சோர் பெருமான இஷ்டப்படி ஈமபி 
யாரூரைப் பூசிததுசத் திருவமுது செயவிததா£, 

தம்பிரான தோழா சோமான பெருமாணாயனார் மெயப்பததியோடு 
செயத உபசாரஙசளை யேறறு இருகதகாரில ஒருசாள் தருவாரா வனமீக 
சாதரை நினைத.து *“பொனனு மெயப்பொருளும'' எனனுஈ திருப்பதி 
சததை யெடுததுத திருப்பாட்டினிதுசிதோறும :அரூரனை மறககலுமாமே?? 

எனறுபாடித திருவாரூருககுப் புறப்பட்ட. அதுகண்ட ம்சரமான பெரு 

மாளசாயனார் பிரிவாற்றாகவராயப பின செனறு சாவலர் பெருமான திரு 
முன்னே வரது வண௫௩ூ *' சுவாமி மேதவரீரை ௭௩கனம பிரிச் இருபபேன ?? 
என்றா. அதறகு வனரொண்டப பெருகதகையார் ''$£ சிறிதும வருஈதாது 
பகையரசாகளை வெனறு இவஷரையாணடுவொாரும *? எனன; அரசர் :* தேவ 

ரா திருவடி ததாமரைக?ள அடியேன அரசாட்சி, தேவரீர திருவாரூருககுப் 

போதலையுர் தச ௮ஞ்சுசெறேன '! எனருர் அதுகேட்ட ௨வனதொண்ட 

வள்ளலா£ நான தஇருவாரூர் பெருமானை மறக்திரேன, நீர் இககே இரும் '? 

எனறு சொலி வணக்கினா, அப்பொழுது ௮ரசா பெருமான ஆரூரரைப் 

பணிஈது மநதிரிமாகளைக கொணடு தமது ௮ரணமனையிலுளள பணடார 

மூழுவதையும பொதிசெயது, ஆட்கள் மீது ஏறறுவிதது நாயனாருக்கு 
மேனனே போமபடி பணிலிகசா£, வனஹமொொணடர் அவரை ௮னபோடு தழுவி 
விடைகொயடுிசதுப் புறப்பட்கெ காடுகளையும, மலைகளையும, ஈஇகளையுஙக கட 

ஈது திருமுருகனபூணடி மாசச்கமாமப் மீபாக நினைஈது, ௮தறகு அயலிலே 

போகும பொழுது, ௪வபிமான் தமது பூதகணககளைப் பாரதது !! $வ்கள 
வேடர்கள் வடிவககொணடு ஈம்பியாரூரன கொணடுபோகும பணடாரக 
சைக சவர்ந்து வாருவகள '' எனற ஆஞ்ஞாபிததா£, அவைகள் அபபடியே 
ேவேடுவாகளாச ஈமமபியாரூரருடைய சுமையாட்களை வழிமடகடி விலலை 
வளைதது அ௮மபுகளைத தொடுததுப் பயமுறுத.இ 4! உககளைககொனறு விடு 
வோம, எல்லாத தஇிாரவியககளையும் இககுப் போட்டு விடடுப் போககள ?? 
எனது குததிப் பணடாரஙகள முழுவதையுவ கவர்ஈதுகொணடு3பாயின, 
சுமையாடகளெல்லாரும் பயந்து வனரொண்டரிடம சோகதார்கள், அவ 

வேவொகள திருவருளாஞ்ஜைபடி சமபியாரூரரிடஞ் செலலாது ஒழிக்தார் 
கள். வனறஜொண்டா இிருமுருகனபூணடிககு௪ சென்று இருககோயிலி 

னுளளே நுழைஈது சிவசாதனைத தொழுது “ கொடுகுவெஞ்சிலை absGa® 

ar”? என்னுச் திருப்பதிகததை யெடித்து, இருப்பாடடினிறுதிதோறும் 
'* எததுககக௫ர தீசெம்பிரானீரே ?? எனறு பாடியருளிஞா, உடனே



HOO திருத்தோண்டர் புராணம். 

சிவபிரான் திருவருளால் வேடர்சளாூய பூதர்கள் தால்கள் சவர்ர்த பண் 
டாரஙகளெல்லாவறரையும் கொண்டுெக்து இிருவாயிலின முனனே குவித்' 
sors, நம்பியாரூரர் அவைகளைப் பெறறுககொண்டு இருவாரூரை 
யடைரதருளினா, 

சிலசாளாயினபின் ஈமபியாளூரர் சேரமான பெருமாணாயனாரைச் சாண 
விருமபிச சோழசாட்டைக்கடரச்து கொகசகாட்டைச௪ சோந்து இருப்புக 
சொளியூரை அடைந்தார். அப்பொழுது ௮வகே ஒரு மாடவீதியிலே ஒரு 
வீட்டில மஙகலஒலியும, மற்டொரு வீட்டில அழுசையொலியுமாயிருச்தன, 
அதுகண்ட நாவலர்பெருமான அவர் அர்சணாகளை நோக்க ( மங்கல 
ஒலியும் அமங்சல ஒலியும் ஒருஙகே நிசழவசென்ன '? எனறு சேட்டார், 
அதற்கு ௮வாகள (சுவாமி! ஐர்துவயதுடைய இரண்டு ரிறுவர்கள் குளத் 
திலே குளிச்சப் 2பானார்கள் அ.வர்களில் ஒருவனை முசலைவிழுங் இற்று மற்ற 
வன பிழைததுககொண்டான, இந்த வீட்டி2ல எழும் ஒலி பிழைத்த 
பிளளைககு உபசயனம் செயயும் ஒலி; இந்த வீட்டின் ஒலி இறர்த புததி 
ரனைப்பற்றிப் புலமபும ஒஸி'? எனருரகள, அதுகேட்டு மனமிரக நின்ற 
ஈமபியாராரசை இறந்தபிள்ளையின பிசாமாதாசகள் ததா சோகததை முற் 
றிலு நிழா தவாகளாயப் பெருககாசலோடு வாது வணக்கொறொகள அது 
காலை நாயரை பெருமான அவர்களைப் பார்கது : புதலவீன இழர்தவர் 

கள் நீகளா'' எனறு கேட்க ; அவாகள் மறுபடியும வணக௫எ சவா ! 
அதுமூனனே நிகழக்த சமாசாரம், மீதவர£ீலைத் தரிசித்து வணக்கப் Cus 
வாகொணடிருக் 2 தாம், அது பழுதாகாமல மீதவரீர் இக2?க எழுச்தருளப் 
பெற்2றாம ?? எனருாராகள, weal genet Danser புத்தரசோ 
கததை மறந்து சாம் வஈததறகாகப் மனமகழ்கெெருர்கள. இவர்கள் 

புதகிரனை முதலைவாயினினதும வரவழைததக கொடுதது விட்டு Ha 

காசி அப்பரைத தொழு3வாம்'? எனறு திருவரயமலர்ச் தருளி (அப் 
பிள்ளையை விமுககிய முதலையுளள மடி ஏக2சயிருக்றெது ?? என்று 
வினவித் தெரிரதுகொணட அஃகுளஎசசரையை யடைநது முதலை தான் 
மூன விழுககய பிள்ளையை உமிழுமபடி எண்ணி !( எததான மறககேனண 

எனனுகஈதிருப்பதிசசதை எசிதது (உரைப்பா ருரையுகஈது ?? எனனும் 
நானகார்திருப்பாட்டை முடிப் அதற்குமுன சாலனைவன் அப்பிள்ளையினின் 
னுயிரை அம்முதலை வயிஈறினுள்?ள செனற ஆணடுகளும் பூகியிலே 
வளர்ச்த9ிதனனுமபடி வளாசசியையுடையதாசத் தோற்றுவித்கான, உட 
னே அம்முதலை அபபுதலவனைக கசையிேல கொண்டுவக்து உமிழச்தது, அப் 
பொழுது தாயானவள ஓடி. அப்பிள்ளையை யெடுதது காயகஜனோடு ஈம்பியா 

Chir வணகூனள், அதுகண்ட அமார்கள அலர்மாரி பொழிச்தா£ 
கள், ௮ர்தணாகள ஆரவாரிததாரகள். ஈமபியாரூரர் ௮சரிறுவனை அழைத் 
தகொண்டு இரு௮விகாரககுப்போயச சுவாமிதரிசனஞ் செயது, அவன் 
வீட்டை அடைஈது அவனுக்கு உபசயனஞ் செயவிதது மலைசாட்டைச 
சோதா அகராட்டுச செவனடியாகள் விரைந்தோடி செனற சேரமான 

பெருமானை கோக :' மனனர் பெருமானை | ஈம்பியாளூரர் இருப்புக் கொளி 

பூரிலே முதலைவாயினிள் றும் பிள்ளையை வாவழைதது எழுக்தருஞூன் ரூர் 7? 
என்று சொல்ல : சேரமான் அவர்சட்குப் பொனனுர் ஒலெம் மணிகளுக 
கொசகிததுச௪ சஈதோஷக் கடலில் ஆழக்து (* யாவாககும ஐயா அ௮ணைகதார், 
எம்மை௮அடிமைகொண. ஆண்டவா அணைந்தார், திருவாரூசசைவரகாமணி 
யார் வர்தா, ஈமது தலைவர் வர்தார், உலகுய்ய அவதரித்த ஈம்பியாரூரர் 
எழுந்தருளினார்'' என்றுமுரசறைவித்த, தமது அழயெ சகர ததை ௮லக்சரிப்
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பித்து, மர்இரி பிரசானிசள் சூழ்ச்துவ.॥ யானைமேற்கொண்டு ஈம்பியா 
ரூசரை எதிர்சொண்டழைச்சச சென்றார், சேரமான் பெருமாணாயனார் 
தாரத்திலே வன்றொண்டடைக் சண்டதும் யானையினின்றும் இறக்கி வாயு 
வேசமாசக தடி அவருடைய தஇிருவடிகளி?ல விழுச்து வணங்கினார். சாவலர் 
பெருமாலும, மனனர் பெருமானைத்தொழுது தழுவினார். அ வவிருவரும் 
ஆனர்த வெள்ளத்தில அமிழ்ந்து தம்மைததாம் மறாஈதார்கள், ௮ கண்ட 
மெயப்பத்தர்கள் வெரசாம முூழச்கஞ்செய்து அசவாரித்சார்சள், சேரர் 
பெருமான் தம்பிரான்தோழனை யானைமேலேற்றித தாம் வெண்கொற்றச் 
குடைபிடித் துக்கொணடு சென்று திருமாளிகை யடைந்து, சாவலரையானை 
யிணின்றும் இறச்,ி, உள்ளே அழைக தக்சொண்டுபோய அரியாசனத்தில் 

அமர்த்திப் பூசித து வணக அன்பர்கள மகிழப்பொன்மணிகளை வாகிவாரி 
இறைதசா, ஈம்பியாளுரர் தமது தோழர் அன்புடன் செய்யும் உபசாரய 
களை யேற்றுக்சொண்டு, ௮மமலை நாட்டிலுள்ள சிவ கேஷத்.இரங்களுச்குப் 

போய்ச சுவாமிதரிசனஞ் செய்து மகோதை ஈகரத்தை யடைர்திருந்தார், 

இங்கனம் பலசாள கழிர்தபின் ஒருசாள் சேரமான் பெருமாணாயனார் 
ஸ்ரசானஞ் செயதுகொண்டிருஈதபொழுது, ஈம்பியாரூரர் இருவஞ்சைச்சளம் 
எனனுஈ திருச்கோயிலுககுச சென்று சுவாமிதரிசனஞ் செயது Sg 
முனனே நின்று மன௫குழைக்துருக '' அடியேனை இவவுலக வாழச்கையி 
னின் தும் சரையேற்றி இரட்சிச்கவேண்டும் !! என்னும் குறிப்போடு (14 தலை 

க்குத். தலை ? எனனுக இருவருட் பதிக சதைப் பாடி யருளினார். உடனே 
இருக்சயிலாயததிலே பார்வதி ேவியாரோடு வீற்றிருக்தருளுஞ் சிவபெரு 
மான் திருமால் பி.ரமன் முதலிய தேவாகளைத இருசோச்சஞ் செயது ((நீஜ் 
கள் வெள்ளையானையைச் சொண்டுபோய அதன்மீது ஈமது ஈமபியாரூரனை 
ஏற்றிசக்சொண்டு வாருஙகள '! என்று அஞ்ஞாபிததார். ௮2 தவர்கள் ௮ப் 
படியே சவெமெருமானை வணக விடைபெற்று வெள்ளையானையைச் சொண்டு 
மகோதை ஈகாத்திலேயுள்ள இருவஞ்சைச்சளம் எனனுச் திருச்சோயிலை 
யடைந்து, அத.திருக்கோயிலை உலம வஈத, இருவாயிலிலே போனார்கள், அப் 
பொழுது தம்பிரான் தோழர் திருச்சோயிலினுள்ளே நின் று எழுர்தருளிவக் 
தா. தேவர்கள அவரை எதிர்கொணடு சிவாஞ்ஞையைச் தெரிவித் 
தார்கள், ௮து கேட்ட சாயனார் பெருமான் செயல் அற்றவசாயச Fa 
பெருமானை நினைததுப் பணிந்து எழுந்து தேவர்களை எதிர் ஏற்றார், இரு 

மால் முதலிய வானவாகள வனறொண்டரை யானையின் எதிரே வலஞ் 

செய்து, அவரை அதன் மீது ஏற்றினாகள், உலகுய்யத்திருவவதாசஞ் 
செய்து தமிழ்வேதத்தைச் இருவாயமலர்ச்தருளிய காவலர் பெருமான் பஞ்ச 
வாத்தியக்கள் முழககவும், ௮அமசர்சள் ௮லர்மாரி பொழிரசது போற்றவும, 
மூனிவர் முதலாயி2னார் ஆனச்தக்கூசதாடவும் தமத உயிர்ப்பெருர் தோழ 
சாய சேரமான பெருமாணாயனாசைத் திருவுளளத்தில நினைத்துக்கொண்டு 
சென் றருளிஞார். 

சேரமான் பெருமாணாயனார் தம்பிரான் தோழர் செயலை » Sig, 
உடனே கு. திரையேறித திருவஞ்சைச்சளத்துக்குச௪ சென்று, ஈம்பியாரூரர் 
வெள்ளையானை மீது ஆகாயமார்ககமாகச செல்லுவதைப் பார்தது, தாம் 
ஏறியிருஈத குதிரையின் செவியிலே ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரத்தை ஒத, ௮து ஆகாய 
மார்கசமாயப் பாய்ர்து, வன்றொண்டா ஏறிசசெல்லும் வெள்ளையானையை 
யடைந்து, அதனை வலஞ்செய்து ௮தறகுமுன்னே சென்றது. ௮சசர் பெரு 
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மானாருடைய படைவீரர்கள் தககள் தலைவர் ஆசாயததில் குதிரைமேல் 
ஏறிசசென்ற தஇருக்காட்சியைக கணணுச்கெட்டியதூரம பார்த்துப் பின் 
சாணாதவர்களாய் வாளாயுதமகளால் தஙகளைசசசதிதது வீரயாசகையைப் 
பெறறுச சென்று சே ராபெருமானை வணககிக்கொண்டு முனனே செனருர் 
கள், அப்பொழுது வனமருண்டா :: தானெனை முனபடைததான '??எனனுச் 
இருவருட்பதிகததைப் பாடிககொணடு இருககைலாயசதின தெற்குத இரு 
காயிலை௪ சேர்ஈதாா, இருவரும் யானையினினறக குதிரையினணினழம இறக் 
இப் பலச்தடஙகளைக் கடர்து மணிவாயிலை யடைந்தார்கள். ௮௫சே திருவ 
ணுசசன் திருவாயிலிலே சே ராபெருமான் தடைபட்டு நின்றனா, தம்பிரான 
கோழர் உளஎளேசெனறு சுவாமி சரநிதியி2ல விழுந்து வணககடித தாரத 
திலே விடப்பட்ட கனறான த தன தாயப்பசுவைக சணடு விசைஈது வந்தது 
போல விரைந்து அறப் போறறி நினருர், அஙஙனம போறறிய ஈம்பி 
யாரூரரைச சிவபிரான திருகோக்கஞ செயது '' ஆரரனே ! வகதனையோ?: 
எனறு உலகுயய வினவியருளினா, ௮தறகுத தமபிரானதோழா (( அடியே 
னுடைய பிழையைப் பொறுததுப் பாசததையமத்து வலிய தடுததாட் 
கொணடு அழிவிலா முததியரு.ரிய பெருககருணை யென்தரதததோ'' 
எனறு இருவாயமலாந்தருளி நிததியானச்தப் பெருவெள்ள த.இல மூழ்இனார், 
பிறகு ஈமபியாரூரா தமது தோழராகய சேரமான பெருமாணாயனார் 

திரு௨ணுக்கன திருவாயிலி2ல தடைபட்மி நிற்பதைச சிவபிரானுக்கு 
விணணப்பஒடி செயய; பி௨மிரான தேவாகளைப பராசது ‘Oro 

மானை அழைத்துககொணடு வாருபகள் ? எனன , ௮வாசள அப்படியே 
செய்தார்கள்,  சேராபெருமான 0 வபெருமானைக்கணடி எல்லையில்லா 
ஆனர்ச மெயதித சோசதிரஞமசயது Box cpr. அப்பொழு. சிவபெரு 
மான புனனகைசெயது '* 2சரமன! யாம உனனை யழையாம2ல இக்கு வக 
தீது எனனை * !? எனற கேட்ஈ; அரசர் பெருமான தொழுது (வெள்ளை 

யானைக்கு மூன?ன ௮ராறரை வண௩௫ கொண்டே வர்தேன, தேவரீ£ 
இருவருளால் இப்பொழுது: தஇருமூனபு வரபபெறமிறன?' எனது கூறிப பின 

லுஞ் ''சிவபிரானே! 2தவ!£ முன விணணப்பிக்க வேணடியது Boo gon gy" 

எனது '2தவரீரமீது ஞானததிருவுலா ஒன்று பாடியு£என, அதறகுத திருச 
செவி சாத்தியரு.௭ வேணடுிம ?? என்று பிரார்ததிதசா அதற்குச௪ சிவமி 
ரான் அவவுலாவைச சொல்லு !? என்று இருவாய மலர்ஈதருள, சேரா 
பிரான சிவபிரானைக 2கட்பித்தா, ௮ கேட்ட அறிரு ஈய ரனையளிதத 
அமபிசாபதியானவர் அரசரை ரோக்கி (நீயும், இஃ்திரவாந1க கலியாண 

சுநீநரனும் ஈமது சணககட்செலலாம் தலைவராயிருககள ?? எனறு அருளிச 

செயதார். உடனே இருவரும் சிவபெருமானை வணக்இனொகள், நம்பியா 
ரூர் ஆலாலசஈதரராகிசதாம முனனே செயது கொணடிருர்ச தஇிருத்தொ 

ண்டைச செயபவரானார். சே£மான பெருமாணாயனார் சணசத்தலைவராகித் 
தர்கிருததொண்டைச செய்பவராயிஞர், 

முனனே சிவாஞ்ஜையினபடி பூமியி?ல அவதரித்த, பரவையார் சக்கிலி 
யார் எனனும இருபெருமாட்டிமாகளும முறையே சமலினியாரும், ௮னிர் 
இதையாருமாகி உமாதேயியாருககுத தாம முனசெய்த தஇிருதததொணடை 
மேநகொண்டார்கள். 

ஈமபியாளூரர் சாம் வழியிலே அருளிசசெயத தஇிருப்பதிச சதை இவவுல 
தனில் ஏற்றிட வருணராஜனிடத தில் கொடுத்தருளினார், அவன் அதைத்



சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் புராணம்: ௮10௩ 

தொழுத அன்புடன் வாக்கித இருவஞ்சைக்களத்திலே உய்த்து உணர்வித் 

தான், சேரமான் பெருமாணாயனார் அருளிசசெயத இருககைலாச ஞான 
வுலாவைச திருககயிலாயத்திலே ௮ன்ற கேட்ட மாசததானவர் அதனைத 
தரிசதத் இருப்பிடவரி3ல வெளிப்படப் பசர்ர்து, உலகத.இலே விளக்கும் 
படி. செயதார், 

பேரியபுராணம் எனவழங கம திருத்தோண்டர்புராண 

ழலழம், அரம்பரிக் நறிப்புரையும், வரனழம் 

முற்றுப் பேற்றன, 
இருத்தொண்டர்கள் திருவடிவாழ்க, 

சேக்கிழார்சுவாபிகள சேவடிவாழ்க, 

ener 

a Fu s Sob 
  

  

  

முதற்காண்டம் 

புராணம், பக்கம். | புராணம், பக்கம், 

பாயிரம் குககுலியககலயரசாயனா ௧௬௯ 

த, திருமலைச் சருக்கம். OTT ES CET ME WEN ௧௭௬ 

அ௮ரிவாட்டசாயனார் க 
இருமலைசூறப்பு ௧௨ பராயரை wae 

இருகாட்செ சிறப்பு ௨0 ஆ © 4 

இருவாரூர்சசறப்பு உட | சி. மும்மையாலலகாண்டசருக்கம் 
இருககூட்டசறப்பு ௩௪ | மூர்ததிராயனா ௧௬௭ 
திததாட்சொண்ட புராணம ௩௭ | முருகசாயனார் ௨௦௪ 

௨. தில்லைவாழந்தணா சருக்கம், உருதஇரபசுபதிராயனா ௨௦௯ 

இிலலைவாழந்தணா ௭௨௩ | திருசாளைப்போவார்சகாயனா ௨௧௦ 

இருநீலசண்டசாயனா எட௫ | திருக்குறிப்புததொணடர் ௨௧௪ 

இயற்பகைசாயனா ௮டு சணடேடசுரசாயனூா 2 by 

இளை மயானகுடி.மாறகாயனார் ௬௩ ௫. திருநின்ற சருக்கம். 

மெயப்பொருணாயனா ௬௯ 
விறன்மிண்டசாயனா ௧02 இருகாவுக்சரசுசுவாமிகள் ௨௪௮ 

. குலச றைகாயனா th. th. @) அமர்நீ திசாயனார் ௧௦௬ டக ர 
பெரு பழலைக்குறு மபரசாயனார் ௩௨௩௭ 

௬. இலைமலிந்த சருக்கம், காரைககாலமமையார ௩௩௯ 

எறிபத்தசாயனார் ௧௧௪௬ | அப்பூ இயடி கணாயனார் உடுக 

ஏனாதிராதராயனா ௪௨௭௬ | இருநீலசச்சசாயனா ௩௫௮ 

சண்ணப்பராயனார் ௧௩௪ | ஈமிரர்தியடிகணாயனார் ௩௬௪



சூசிபத்துரம். 

லைனை நமகக 

இரண்டாங்காண்டம் 

புராணம் பக்கம், 

௬. வம்பராவரிவண்டூச் சருக்கம். 

இருஞானசம்பர்த சுவாமிகள ௩௭௧ 
| 

ஏயர்சோன்சலிக்காமசாயனார் டுஐடு 
திருமுலசாயனார் ௬௫௪ | 

தண்டி யடி கணாயனூ ௬டுக. 

மூர்க்கசாயனார் Si Sr 

சோமாசிமாறராயனார் ௬௬௭ 

௭. வார்கோண்டவனமுலையாள் 

சருக்கம், 
சாகடியகாயனா ௬௬௭ | 

சிறப்புலிசாயஞர் ௬௭ | 

சிறத்தொண்டராயனார் ௬௨௪ 

கழறிற்தறிவார்சாயனார் ௬௮௭ 

SOM ET FET CHT ௪௧௫ 

கூற். றுவசாயனார் ௭௧௭௬ 

௮, போய்யடிமை யில்லாத புலவர் 

சருக்கம். 
பொயயடிமையில்லாதபுலவர் எகறு 

௭௧௧ புகழசசோழசாயனார் 

ஈ ரசிற்ச முனை யரையரகாயனூா எ௨டு 

அதிபத்தசாயனார் ௭௨௭௪ 

சலிக்கம்பசாயனார் ௭௩௪ 

கலியசாயனார் ௭௩௨ 

Fs HT wont a b.@ 

ஐயடிசள்சகாடவரகோனாயஞர் ௭௩௭௬ 

௯, கறைக்கண்டன் சருக்கம், 
கணம்புல்லரசாயஞனார் எழு 

சாரிசாயனார் ௪௪0 

நின் றசீர்செமொறகாயனார் ௭௫௪௪ 
  

புராணம், பக்கம், 

வாயிலார்சாயனார் ௭௪௨ 

மூனையவொர்சாயனார் ௭௪௪ 

௧௦, கடல்சூழ்ந்த சருக்கம் 
சழற்சிககராயனா ௭௪ 

இடககழிசாயனார் ௭௪௪ 

செருச்,துணைசாயனார் ௪௪௯ 

புகழத் தணைசாயனா ௭௫௦ 

சோட்புலிகாயனா age 

௧௧, பத்தராய்ப்பணிவார்சருக்கம், 
Qe 

௭௫௬ 

பத் தராயப்பணிவா£ 

பரமனை யேேபாடவொர் 

ித்ததைசசவனபாலேவைத் 

தார் ௭௫௬ 

தருவாளூர்ப்பிறந்தார் ௭௫௭ 

முப்பொழுதுஈ திருமேனி 

திண்வொர் ௭௫௭ 

மூழுநீறுபூசியமுனி வர் ௭௫௮ 

௮ப்பாலுமடிசசார்கச யூ ௭௫௯ 

௧௨, மன்னியசீர்ச் சருக்கம், 
பூசலார்சாயனூா ௭௬௦ 

மல்கையாக்கரசியா ௪௬௩ 

சேசசாயனா ௭௬௩ 

கோசசெக்கட்சோழசாயனூ ௭௬௪ 

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் ௭௬௮ 

சடையசாயனார் ௭௭௦ 

இசைஞானியார் ௭௭௦ 

௧௯. வேள்ளானைச் சருக்கம். 
வெள்ளானைசசருக்கம் ௭௭௪௪ 

ஸ் அணி யடன்வஹைஹாதக 
  

! உலகெலா முணர்ர்தோதற் கரியவன் ” என்னுர் திருப்பாசுரத்.தில 

! மலர்சிலம்படி வாழ்தி வணங்குவாம் !'! என்னுமடியிலே உள்ள மலர் என 

லுஞ்சொற்குப் பரர்த எனப்பொருள் கொள்க, மலாடி-வினை ச்கெண்ச்,




