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டே. 

குஹாயஈம: 

இர்நூலாசிரியர் இருக்சைலாய பரம்பரை {A FLD LD, 

வாமதேவ மறைஞானசம்பர்தசைவாசாரிய மரபினாாவர். 

இவர் தர்தையார் பொன்னுபட்டாரகர் என்பவர், 

இவர் கல்வி, அறிவு, சிவபக்தி, அடியார்பக்கி முத 

லிய ஈற்குணச் சறப்புடையசென்பது இவரியற்றிப சந்தா 

னாசாரிபர் புராணமுதலிய நால்களானிவிது விஎஸ்கும். 

இவர் சிவஸ்தல யாத்திரையை மேற்கொண், தமிழ் 

நாட்டி லுள்ள சிவஸ் தலங்கடோறும் சென்று, சிவபுசாண 

UME OTS, அங்காங்குள்ள சிவபக்த சிரோன்மணி 

களுக்குச் சிவானந்தப் பெருக்கை விளைவித் தவர். இவர் 

காங்கொண்ட பெயருக்கேற்ப, முருகவேளிடத்௫ மெய் 

யன்புடையராய்ச் சிவபுராணோத் கருஷ்டமாடிப ஸ்கந்த 

டு. சாணபடனஞ் செய்யுங்கால் அதனைத் தமிழின் மொழி 

பெயர்த்த, ஸ்ரீசச்சியப்பசிவாசாரியர் செய்யட்களின் சொற் 

சுவை, பொருட்சுவைகளையும், அவர் ஷண்டுகப்பெரு 

மான் அனுக்கிரகம் பெற்றமையையும் இடை இடையே 

வியந்து பாராட்டும் பெற்றியினராவர், 

இதனையறிந்த சரவணானந்த மெய்யன்பினருட் சிலர், 

௮க்கச்சியப்ப சிவாசாரியருடைய Rode Fis Soo Ne 

தத்தை, செர்தமிழ்ச் செய்யுளின் வடிவாற் சரவனைகந்த 

(pp விழைகன்றனம், ௮ஃதை gaan Sup ps தருக 

வென வேண்டினமையின் இவர் இர். நூலை செர்தமிழ்ச்செய் 

புள்வடிவினிற் செய்து முடித்தனர், இஃதிவவா ரக:
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நீ. நாலாசிரியர Goren மாணிக்கபட்டாரகசவர்ச 

7 யானும் வேதாசணியம் எனகதன்பின் மிக்க 

அருணாசலதேேசிகர் அவர்களும் ஸ்கர்தபு , சாணதி 

'லசெய்யட்களின் பொருளமைதியைப்பற்றி P_FT 

TE அ௮வச்கள் அவற்றை ஈன்குணாக்கிய பின்னா, 

சியப்பசிவாசாரியர் ஷண்முகாணுக்கிரகம் பெற்ற 

Gon BIT OT oor a td, இவாதிருவாக்கிற் பிறந்த ஸ்கர்க 

சனை பேனைய செய்யட்களின் பொருள மஇசமுநம் 

2 இனிமை பயக்குமெனவும் கூறி, தகம்தந்கையா 

ய ஸ்ரீகச்தியப்பசிவாசாரியர் புசாணச் செய்யுட்க 

லவற்றை வாசித்து அவற்றின் மெய்ப்பொருள்களை 

1B Gl Orr 7 b B இஞர், 

(ப்பொழு து ஷண்முகப்பெருமானின் திருவருட் 

யும் அப்பெருமானிடத் கன்புபூண்ட nh BER 

யாசாரியமின் Lids Rav ar ep tou slo எனக்குப் பேசான 

பெருக்கை விளைக்தமையானும், எனதன்புிமை 

அருணாசலதெகிகர் அவர்கள் தாமும் அ௮ப்பேசா 

(தை அனுபகிலம்னு :இதுபோன்றெவரும் இப்பே 

தழ துமாறு இதகனையச்சுட்டு வரியிக”” னன என் 

ிசேரிக்கமையானும், இகனை அ௮ச்சிவி்ேன். 

ரு நாலைப்பெறும் மெய்யன்பர்களனைவரும் இதன் 

ஈவை, பொருட்சவைகளை அசாய்க்கறிந் து பேசா 

பெருஞ்செல்வரு£றுமாது வேண்டுகின் றன். 

இங்கனம், 

2 6.2. பொன் னுசாமிப்பின்ளை, 
இருச்சிற் றம்பலம், மாயவசம்தா லுக்கா.



௨ 

கண்பதி துணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

கச்சியப்பசிவாசாரியா் புசாணம், 

ட அ. ஹ்ுல? 

காப்பு. 

தம்மறு முகத்தம்பி தமிழப்பு சாணஞ்செ 

யம்மறு வ.றுகச்சி யப்ப தேசிக 

நம்மவர் சரிதையா ஈவிற்ற வப்பெரு 

மும்மதக் களிற்றுமா முகவர்ப் போற்றுவாம், 

சக்க ரம்பயில் வேனிக ௬மைதரு குமரன் 

௫க்ச ரம்பெறு பண்ணவ னறிவருஞ் ௪ரணன் 

சக்க ரம்படை கரனெழமிற் காஞ்சிசொார் விகட 

சச்சு ரன்றுணை மலர்க்கழ லன்பொடு சார்வாம், 

கடவுள்வாழத்து, 

சபாகமாயகர், 

வலம்புரி மிடற்றுத் தேவி யிடமுற மன்றுண் ஞான 

நலம்புரி வியாள யோகர் வரத தினி னாளு மித 

நிலம்புரி தவத்தான் மிக்க வானந்த நிருத்தஞ் செய்யக் 

குலம்புரி தேவ தேவ னடி. மலா. குறித்து வாழ்வாம்,



௨ கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

சிவகாமசு நதரியம்மை, 

தாமரைக் சகணனொடு தன்றன் காதல 
மைச னுருவுஇத் தவன்வ லத்தி 

வாமமுற் றிட வற வாம மார்சிவ 

காமசுந் தரிமலாக் கழல்க ளேத்துவாம். ௨. 

ஏகாம்பரதாதர். 

திம்ப மேவுதர் இக்கரு எரிக்ககப் படாது 

விம்! மேவுசெவ விதழ்க்கரு விழியிணைக் கொங்கைக் 

கும்ப மேவுகா மக்கணி தழுவிடக் குழைந்தே 

கம்ப மேவுறு மிறையவன் கான்மலர் தொழுவாம், ௩. 

காமாக்ஷியம்மை. 

கோட்ட முற்றிட லின்மனத் தக்தணர் குழுமிக் 

கோட்ட முற்றினு முயர்வுடைத் தெனக்குறி கொண்டைக் 

கோட்ட மூற்றுகல் லணிகொளக் காஞ்சியுட் காமக் 

கோட்ட முற்றுவா ழம்பிகை பதங்களுட் கொள்வாம். ௪ 

கற்பகவிதாயகர். 
அிதிபுலி ஈகாத்தளி மேலைக் கோபுரத்... 
தீதிபுகழ் கீழ்மூக மாக வேலவன் 
ததர மேற்றிளை பார்த்து யிர்க்கெலாங் 

௧இதரு கற்பகக் களிற்றைப் போற்றுவாம். ௫ 

சுப்பிரமணியர். 
புலவர் தம்பகை வாட்டிய வேல்கொடு புலிக்க 
'அதுலவு மெம்பசை யெவற்றையு மொறுத்திட வுன்னி



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். Fi 

நிலவு மூவிரு முகமுடை. நிருமலக் கொழுர்தி 

னலரு ௮ற்இருச் தாண்மலர் முடியற வணிவாம். ௬ 

விகடசக்கரவிதாயகர். 

வடசக் கரனமரு மகன ழற்பெறு 

இடசக் கரனரு டெள்ளி WIT (LOT 

அடசக் கசமிகு.துதிகொள் காஞ்சி வி 

கடசக் கரன்மலாக் கழலாக ளேத்துவாம். ன 

* * e * ச 

குமாகோட்டத்தறுமுகக்கடவுள். 

சரக்கோட்ட மனகருக்கட் டையலொரு பாகத்துச் 

இரக்கோட்ட, மூறுஇங்கட் செஞ்சடையா னீன்றருளெவ் 

வ ரக்கோட்ட ஈகர்களினு மகமைபெறு சுச்சியுட்கு 

மரக்கோட்ட மரறுவுமறு மாமுகனைப் போற்றிரிவாம், ௮ 

வீரவாகுதேவர். 

BECO ESOT pan & முந்தித் தந்தருள் வாள்கொண் டந்தப்: 

புந்தியி லிரலித் தெவ்வாம் புரைகெழு மவுணன் யாக்கை 

சிர்இிராற் றுண்ட மாகத் இருநெடு வேலோ னல்கு 

மைந்துறுவரங்கொள்வீர வாகுவைமனத்துட்கொளவாம்., 

சமயகுரவர்கள். 

வெள்ளங்கம் பூம்பாவை விதித் கபிசான் கழல்போற்றி 

LL art OW மொளிர்சூலக் அுகுறியார் பதம்போற்றி 

கள்ளங்க எகல்பரவை காசலாச மடிபோற்றி.. , 

நள்ளங்க முறுஇருவா ௪கககின்றார் சசண்போற்றி, @



௪ கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

திருத்தொண்டர்கள். 

நம்பியா ரூசர்புக னற்றிருக்தொண் டத்தொகைக்குப் 

பம்புமெழின் முூளையாஇப் பகர்ஈம்பி யாண்டார்சொற் 

கும்பா்புகழ் புதராக யொளிவளர்சேக் கழொர்மொழிக்குச் 

செம்பொருணல் ஒருட்டருவார் திரு த்கொண்டர் பரம்போற்றி, 0௪ 

கச்சியப்பசிவாசாரியர், 

ஒப்பறு சூர்முக லுடலங் & Pus 

மெய்ப்படு வேம்படை வீரன் மாக்ககை 

தப்பறு தமிழினாழற் றந்த சீர்க்கச்சி 

யப்பசற் குருபக மகத்துட் போற்றுவாம், 0௨ 

அ கோரசிவாசாரியர். 

தன்னுசைச்சதிராலராசமவெளியிற் றற்பரசிவன்மு.சற்பொருளின் 
முன்னுரூச்செமமதனையஞ்ஞானமுழுவிருஎக.ற்றித இச்கையின்மேன் 
மன்னினர்க்குணர்த்தவிளக்இடுபுலியூர் வருமருட்குரவென்றுசை2ர் 
ன்னியவகோரசிவதினகரனைத்தொலைவிலன்புடனிதந்தொழுவாம். 

நூற்பெயர். 

பாரியமெய் யறிவுடைய பண்டி.கர்கொண் டாடுகன்ற 

சீரியவிப் புமாணத்தன் றிருகாம மிடைவழுவா 

நாரியலு மடியருள ஈண்ணுகச்ச௪ு யப்பசவா 

சாரியர்பு சாணமெனச் சாற்றுகவிவ் விருகிலனே, Qe 

அ/வையடக்கம், 

பொன்டாமடி. பழர்துணி பொன்னிற் கொள்ளவை 

மின்றுடி. வேற்படை விமலன் மெய்ப்புகழ்



கச்சியப்பசிவரசாரியர் புராணம். CI 

கென்மொழி யதிற்புகல் ரெல்வன் சிரி 

லென்மொழி யையுங்கொளு மியல்புண் டாகுமால, புர 

தி றப்புப்பாயிரம். 

இருநெடுவே லிறகக்த புரணமசைச செர்சமிழிற் செய்து தத 

பொருவறுமெய்க் கச்சியப்ப சவன்புகழைப் பைநதமிழிற் புகன்று ௪ 

மருவுறுதில் லைப்பசிவாழ் மறைஞான குரவன்வரு வாமதேவர[ந்தான் 

குருவளர்சொன்மாபுஇித்தமுருகபட்டாரகனென்னுங்குரிசின்மாதோ 

கடவுள்வாழ்த்து [PDO Dm. 

Ay செய்யுள் QD Fr, 

| 9 

ஆல 

கொண்டலக் கொடைத்திருக் துணைவ னேமுதல் 

விண்டலச் கமா raring வெவவராக் 

குண்டலக குழையுடைக் குன்ற வில்லி2பான் 

மண்டலத் துயாஈ்கது தொண்டை மண்டலம், க 

சேக்கிழார் கலிபனார் இருக்கு றிப்பினார் 

மேக்குறு ரூசலார் விழையும் வாயிலார் 

தேக்குமை யடிகளார் இகழு மூர்க்கனார் 

ஆக்கமோ டுஇத்தரு எடைந்த நாடி.கால், 2. 

இடையிலான ரோருடைக் தென்ன நாமக 
ளுடையதொல் வடிவமென் ரோது மவ்வைதன் 

ஜொடையதி ௮ரைத்தலித் தொண்டை நாட்டினைக் 
கடையனே ஸலுரைக்கவும் சுருத லாகுமோ. ௩. 

நர் தியஞ் சிலம்பிழி ஈறிய பாலியுற் 

Di Bu நதிச்சுழி யொக்கு மம்பிகை



௬. கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

புந்தியிற் புரியறம் பொருவ சன்பஇ 

56 9G சாடெலுக் தீண்ட கத்தசோ, ப es 

தன்னயொப் பரியது தவத்தின் மேலது 
பின்னைவை குறுவது பெருக்க முூள்ளது 
அனனயர் வொழிவன தாய்மை பெற்றது 
நன்னய முறுவது ஈகருட் காஞ்சியே, இ 

இன்னாற் புசாணமா மிதற்கு நாயகன் ' 
றன்னறி வாற்புகழ் தருமொர் காஞ்சியா , 
மனனகற் கதுநிக சாகு மற்றிலை 
யென்னின்பா னிகரினி பிபட்ப வல்லே, ௭ 

தேமிகு மறையடன் சிவாக மக்குறி 
போமித யத்திடைப் பொருக்தக் தேவியி 
Cor Menus முலக்குறி யெய்தி வைகுமோ 
orig வடியச னமரக் காஞ்சியில், or 

வேறு. 

இலங்குவிண்ணோருண்முக்க ணிறைவலுமியைமுச் நாலுட் 
கல௩கறி வகற்றுஞ் சைவா கமமுமக் இரங்க ஞுள்ளே 
வலங்கொளைச் தெழுத்து மேபோல் வளர்புகழ் கொண்டு 
குலங்களுளாதிசைவ குலமிகச்9 றஈததன்றே, [மேவுங் ௮ 
அகாசழு னராதி சைவ மாதிசை வத்தி னோடு 
மகாசைவ மனுசை வஞ்சர் மருவவார் தரசை வம்பின் 
ஜொகாதபி ரவச சைவர் தொடருமர் தஇியசை வம்மென் 
இிகாதமெய் யிவ்வேழ்சைவச் இரண்டதாஞ்சைவமீதால், ௯ 

அடைகரு மகாதி சைவ சாயெ சதேச மூர்த்தி 
புடையசத் இயோசா sere ர௬ுறுவாம-தேவ மேன்மை



கச்சியப்படிவாசாரியர் புராணம், ௭ 

படையகோ ரத்தினொடு பகருந்தற் புருட முச்சி 

யிடையம ரீசா னம்மென் நியம்புமை முகங்க ணின்றும். 

தீக்திறனறக்தோன் அங்கோ சிகனெழிற் காசி பன்சர் 

மூத்திடு பாத்து.வாசன் மொழிகவு தமனமெய்ம் மேன்மை 

யேத்திய கு௮மெய் Cure dar sioner திருடி Cunt ge 

கோத்திரமிர்தத்தெய்வ குலக்தன்காத்செமதாமால், கெ 

அழனிவர் தன்ன செங்கே ழவிர்சடை முதல்வன் மெப்யி 

னிழலெனு காம மேவி கிகழுமத் தேவ தேவன் [குப் 

குழகு௮ மடியெ டுத்.துக் கொடுத்ததொண் டத்தொ கைக் 

பழமைவித்தாகுஞ்சைவப் பரமன்வாம் குலமு மீகால், 0௨ 

செருவிலி புத்தூர் மன்னித் இகழ்புகம்சத் துணையார்செல்வ 

மருவிசை ஞானி யார்நின் மலமுறு சடைய னார்மெய்த் 

இருவின்முப் போது மேனி தீண்டுவா ரின் னோர் மாயை 

யொருவுமெய்யன்பின்முன்ன ௬இித்ததொல்குலமும் தால், 

சடங்கவி யாரென் ரோதத் தகுமவ சோடி யாரு 

மடங்குசி வகோச னார்சர் வருணர்வா சே ருண்மை 

தொடங்குமுத் துங்கர் மேலோர் அதிபெறு பிரம சம்பு 

தடங்கட லுலகி லின்னோர் தனித்துதி குலமு மீதால்,0௪ 

இப்புவி யெங்கு மேன்மை யியைதர வட நூற் இத்தாங் 

தப்பிர காசி கைப்போத் தனைநிக ரதனச் செய்த 

வொப்பினற் சருவான் மாமுன் லுளசம்பு தானு மெய்இ 

மெய்ப்படவவதாரஞ்செய் விழுப்பெருக் குலமுமீதால். சுடு 

குருகெயி ord யாண்டார்.கூரரு ணந்தஇு யோடு 
மருவு நீல-சண்டர் வளர்புகழ்ச் சோம சம்பு...



பட ௫ 

௮ கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். 

இருமலி யகோ.ர வாசான் றிரிலோச ஈசிவ னாஇப் [ல், 

பெருகுமெய்க் கு£வர் பல்லோர் பிறந்ததொல் குலழு மீதா 

வேறு, 

௮ப்பெ ரும்புகழ்க் குலமெனு மம்புரா சிக்கோ 

சொப்பின் மாமதி யென்னவக் தவதரித் துள்ளோ 

செப்ப ருங்கலை யாவையுக் தெரிந்துளோ ரவற்றுண் 

மெய்ப்ப டும்விதி Cu yA தொழுகுமே னிலையோ, 0௭ 

முப்பு ச,தகைமுன் மூறுவல்செய் தழற்கட வுட்குத் 

துப்பெ னத்த்ரு பரன்கழற் கன்புசெய் தொழும்போர் 

வைப்பெ னுஞ்சிவ ஞானத்தோர் வளங்கொள்கா ளத்தி 

யப்ப தேசிக நாமத்தோ ரளவில்பல் புகழோ, Gx 

நாட்டத் spijreron Cupcionp SEA mer orerer 
யிட்டத் தக்கபல் வளமுடைச் சூரிற வடிவே 

லோட்டத் தற்பர லுயிர்க்கருள புரிர்துவாழ் குமர 

கோட்டத் தாச்சசகசனேகருளொருவராய்க்குறிப்போர்,௯ 

சேய மிக்கவவ் வருச்சகர் நெடும்பொழு தம்பொற் 

சேய தாமசைச் சறடிக் குழுகவாய் மழலைத் 

தூய மைக்கண்மா மைநீதரில் லாமையாற் றுளக்டிப் 

பாய வெங்கவ லைக்கடற் பட்டுவா டினரால் ௨0 

கறைய கற்றுநற புத்திச பாக்கியக் கருதி 
யறைத ரும்புகழ்க் குமாகோட் டத்தறு முகத்து 

நிறைபெ ருங்கரு ணைக்கட லாகுகின் மலனை 

முறைமை யால்விசு வசிப்புடன் வழிபடன் முயன்றார்,௨௧ 

முயன்ற காலையி லப்பெரு முதல்வனல் லரூளா 

பியன்ற தண்டமிழ் காட்டகத் தியாவரு மெழில்சேர்



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், ௯ 

வி.பன்ற ளிப்புய மாறிரண் டுடையன்மெய் யன்பாம் 
பயன றி Cn றி ் நர் ் SN ஐ பர் 47/1 (2 5 ன, தீதறி வாரர்தப் பரவை பெற் றுபயவே, (௨8) 

அச்சி ow FEMS தசவருக் கவாமனாக் கற்ின 
உ, உ ர . ந் * 

வைச்சி லங்கிமீமம் பட்டவ ரறவயிழ் பெரருசே 
f oo on ௪ பட்ட . . . . ட ; 2 e 

பிச்சி வெண்ணவைப் பாற்கடறம் சமுதென a db BOT 

கச்சி யப்பரென் றவர்பெயர்க் காணார் றருவின், [௨௩] 

வேறு. 

௬. ௬ ry e a ௬. ௬ 

பம். /சசெங் கரை தால்சப் பாணிம் ஐம்வா ளானை 
க ந் ௪ . ey . ட ் . . * . ௪ 

யம்புலி சிற்றி லோடவ் வறைசி௮ு பறைதான் ற்றை 
. . ர “5 * . ௪ ச a, டி e : 

நம்புற சிறுக சென்ன ஈவிற்றுமிய் விளையாட் டெல்லா 

பிம்ப D பருவத Br மிய DWE லெய்கப் பெ Diet. ( ) 

(ary. 

பெற்ற வத்திரக் குமசளரை யாண்டி னிற் பெருமை 

பற்ற பள்ளியிற் கல்விகற் பிக்கப்புக கொழியாப் 

பற்று மமவுசல் வடமொழி தன்னையும் பயிலு 

மற்றை வண்டமிழ் மொழியையுவ் கற்ப ராணம். (௨.௫ 

ச « ° » ௪ * tf) * ஓ 5 . 

eB SOT LID OUT I ADVIL LY LD OLITSD DIP ALI — OYUN T FIT 2 மல (இக 
° 3 7 : o . . ட உ, ௪ 

துன்ப மேவதீ நெறிக்கட்செல் லாட. லகஷஞ்செொல் 
௫ டி e . on oe டட 

லென்ப காத்தலு மாஇநற் குணங்களால் லா 

மின்ப மோடவ ரடனுஇுதக்ி BM oun By is, (2%) 

மழவு ருப்பெறு (tI GEOG யியல்பின்மற் DONT BT bl 

கிழமை பெற்றவே மாண்டினிற் களருப் புரிநூல் 
விழவு பெற்ற்முன் னவர்க்குமுன் னாயினோன் விளம்பும் 

பழ்மறைத்தொடர் பியாவையும் பயின்றனாமரபால், (2. ௪) 

௨ 
டி



iD கச்சியப்பசிவாசாரியர் | ணம், 

வடிமா ழிக்கண்மா மறையுமங் கழும்வளாதக் ததரா 

விடமொ ழுிக்கணல் லிலக்கண விலக்கிய ஸுதம்மேறி 

படவ றிர்துசில் போதஇினி௰் பயின்றுமற் றவற்றுட் 

டிடமு றகத் னி வண்மைய ராயிஞர் வெளிறு, (2. ௮) 

. ஆ ச ர. ச 

யாக்கை Ing Sus cud Ad Groh nk ஈடுப 

இக்கை மேவிச்செம் தமிழ்மறை யாய வார 
ந. . . . . oY 5 

வாக்கை வாது ரடிகடம் வாக்கைமிய போற 
உ v e* * ய ட ° . ட உ . ட : 

BIECOHS SUNDA GTH LL OH GIT oA bb HID, (2.%) 

காட லாவதில் லாதவர் ஈலமுற்ற (ொம்வி 
° ° ™ e உ 

சேட திக்கைபெற் ரிறைவன' சானவத் இரகத்நர 

லாட. கின்றசை வாசும பெயைக ளட கரும் 

பீட மைர்தபல் காண்டங்கர் றறிர்தனர் டெரி2த, (௩.0) 

ய் ந oN e NSF க க . 

நீணா லம்பெறு மவற்டினை யறிர்தரி பின்னிர் 
my op 17 Or’ 2 ee ரு 

வாரண py கப்பா சர்ப்ப. ttot_ BSN Gu oll cb டமி DT 

cs ச் 4 அஆ . ஓ ௩ * e 

மடண”“மாகப்2பற் நளவில்ரசை வாகமத் இலக்கிக் 

கரண லாயரரா னகாண்டங்கள் கருதீதுறப் பயின்று.(௩௧) 

அவ ற்றின் மெய்ப்பொரு OW Saat Gon Buy மம்பிகை ஞான 

மெவ றை ற் பும்மு ன முண்டரு ரி. ற்வாசம் பத்தர் 
. so e ry க . உ e . 

BU DEON நீ க்குவா கசா க்ரர்கமி (pus மபாருளா 

மிவற்றை யுர்இரு வாசகத் இருப்பையுங் கேட்டு, (௩௨) 

௮ பெ (RDO LT ளாரணத காரணப் பொரு? ளா 
ர ரு Qs . on oe 

டொப்ப Gal Oa WOU GOT யிருக்கக்கண் Gant 5 ga 
ay ட 9) உ உருட்ட உ. ௪ ° 

வைபமப ன தடுக மதனைத்தம் மனத்துற்ிர். இத்துத் 
தல் உண்ட மிட 7 ஒ: Ne aS ne * - 

wall Wy cD A 11 4 ot} யக oo துணி gio Ga 2IS3T Lo 33) மால், (௩௩)



ன . (இ 

கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 5.58 

| 9 க + s 2 C ட் . ao 

DMEM மற்றவர் கம்புடைக் FH iph ou கொழும்பாய்ப 

பணிந்து கின்றுிமய் பன்புறு மாணவர் பவந்க 

டித்து பேழ்பி இருவரு ர.றுவகற் கூரிமை 
உ படர. ‘ ௦. உட உ ச ° . 

யணிக்துகின் பல்க் யெலா மவரில் HOTS BLOTAITN , (௩௨௪) 

(Sars apr. 

இவ்வியல் புடைய சாகி யிலங்குகள் Furnes Og ar gore 

இவ்வியகுசவர்மெய்ம்மை CFI 4 Gora sOan Gr hr or DER 

செவ்விய குமர கோட்டஞ் செறிர்துவா ழறுமு கத்துக் 

குவவியப் புற்ற பெம்மான் முரைகழலர்ச்சிப்பாரால். (௩௫) 

4 ® ° eos . உ ருரு 

ஒருபக லயில்வே லண்ண லுள்ளுகர்க் கருளு மெய்யோ 

டருருநறு குசவா BER பப்பாதங் கனவிற் ோன்றி 

யிருளக லன்ப (sors பரிரும்பொருட் காந்தத் துற்ற 

ப்ப 5 4 வி. id | exo) ன்னப் பூரு சங்ககையின்மாகோ, 
4 7 நிமி மி 

இகழந்தசாங் கரக்இன் முன்னாஞ் Rau as சியகண் டக்.துட் 

புகழ்ந்தகஞ் சரிகை கற்த பாசாணமாம் பெயரி னோி 

நிகழ்த்துறத் தமிழி னாலே நெடும்பெருங் காப்பி யம்மா 
ர ட . ௪ ௪ ஒரு . ௪ ape ட Leb (Dib BLU பா? கென்ன மனங்கொள வாஞ்ஞா பிக்லு, 

வேறு. 

் இகட சக்கரச் செம்முக மைந்சுளா'' னென்னப் 

பகட மைந்தவிவ் வடி திரு வாக்கினாற பகர்ந்து 

அகட விர்ர்திட வுணாத் இப்பின் games Carre 

ணுகட ஸனித்தலின் பக்கட லஓுருமறைர் இட்டான். (௩௮) 

ஆய வேலையி னவர்ளிழிக் தெழுகதுசெர் தீயின் 

மேய தோர்மெழு கெனவுள முருகிட மெய்யிற்



௧௨ கச்சியப்பவாசாரியர் புராணம், 

. உ ஓ ௬ e | e அ e 

அ£ய ரோமங்கள் சிலிர்க்திடச் சொற்ற மாறப் 

பாய தொல்கரை நீங்குமின் பக்கடற் படிந்து, (௩ ௯) 

ஒன் றி னுக்கும்பற் (07 4 om" புழுத்த லை uy Bus 

சென்று லை BOT uf னுஞ்சி அ கடையா மனை uf 

மின்று கானொரு பொருட்படுக் தெழும்துவர் கருள்செய் 

வென்றி வேற்படையவனரு ஸிருந்தவா றென்னே, (௪௦) 

என்ன வானந்தக் கூத்இழைக் தா. ரவ if huss 
[ . ச * . 0 பொன்ன வாங்கடற் க.றுமுகப் புனிகன்வர் ததுமபா 

லன்ன வால்வளைக் கடலகக் தாயிரம் GHOT 

னன்ன ராகவே வர்தன னடந்தது கங்றால், (௪௧) 

Goins. 

YA னத்தவ ராரவுற 

5) 6B யக்கட னோவற்டுப் 

- புத்தி யிற்ருக பூசைமெயப்ப் 
பக்த யோடு பயின்றபின், (௪௪..) 

ஈலமு ளங்கையர் நானகினா 

னலர ருட்கொ டமைத்திட 

வலமை யோடுது வக்கினார் 

புலமை மேவு புராணமே... (௪௨) 

செய்யு ஹாறு இனந்கொறு. 

மையெ னப்பகாரர் சஃபொறி 

கையி லேடுநகீள் கண்டமுந் 

தெய்ய பூசையல் செய்தபின், (௪௪)
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“5 ட . , ட 

சோரா மாடப் மாற்று hy 
௪ ௫ “™ ௫ 

(on (2 வன் சுண் Lo a WG eI 
ல 2 A eo¢ ர் 

» e நூ 

ஷா ரா நரன சாடு ௮௪ பலமா 

ஆ ௩ ட 8 

யாச மவவைதிது ன்ப மீன, 

* ப ஆ e ௫ oO 

LOT DSI KB Oy Fe 

பாம) OI & காப்ப வண்ணை த 
ரி 

(2 BM ay. ற் » க்ஸ் Rian Bil Mon 

(crt wrote Rrra Tey. 

° ஆ ° ட . ௫ - om 7 

(ற்றை (2யல்ை வழுற் LLG 0 BT ext 
- “ oN GIT NSN கிகிஇய மாகிய 

ப _ உரு Oar enn நல்லி வபயெரய்ையை Sar 

ana ரூ உப 
முறுறை மீமுவ முற குகி்டரா, 

பூசை யாற்ரிய QT oat nis di 

(2 அசை வித்த கற (ர யாகு 

அரசை CC யாகு or டார KH OGD Dd 

5 * . . 

மகாசை யேபயொர்க் தூற்ற மரா, 

இன்ன இற்சுி விடங்களிற் 

சின்ன மாக்தருக் தப்பி 

மனன கைக்கண்ணுற் றன்புடன் 

[ஈசன் பவேச௫ுரம் வைத்தா. 

வசன மின்றியேல் வையிறை 

நிசமூ ளானந்த நீள்பர 

வசம தாகிய வண்ணிலை இ 

ய௫௪நம் fF gare WAY}, 
க்கை 

WR, UV. SWAMINATHA Es RA | 

a ANMIYUR 
டி 

HR. 

(௪) 

(௪ or ) 

(௪.௮) 

(௪ fa) 

(௫௮)



௧௪. கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். 

வேறு. 

oD, ற்யுமிவ் வணங்கச்டி பப்ப கா பனா 

ர் "றைமைகொண் (Lp HHS ளெழிர DE fase 

பொறைகெழு புகழ்க்கந்த புசாணம் பாடியே 

முறைபெற முடி கீகனர் முடிக்தலாவ?தே, (௫௧) 

Gaim. 

காப்பா கட்வுள் வாழ்த்துக் கருகவை படக்க மாற்றுக் 

கோப்பமை படல நாட்டுக் குறைவறு படல மென்று 

Buse. BHT மேன்மை நிலவுமப் படல மான்றோர் 

பாப்புகழ் பாயி ரத்தின் படலமென் (mae பின்னர். (௫௨) 

வேறு, 

காண்டகு முற்பவ காண்ட மாகூர 

நீண்டமா கேர்இர நிலைய வுக்கமா 

மாண்டகு தைவிக மருவு தக்கநற் 

காண்டமென் றிவ்வறு காண்ட மாக்கியே, (௫௩) 

வேறு, 

அவ்வறு காண்டர் தம்மு ளா.இகாண் டத்து னீட 

லோவ்விய இருக்கை லாச முழுறுபாரப் பதிய மேலாஞ் 
செவ்விய மேரு வுஞ்சீர் செறிந்தகா மதக னம்மும் 

மெவ்வமின்மோனநீக்கு மெழிற்றவங்காண்டலும்2ம. () 

முறைமணப் பேச்சு மந்த முழுவரைப் புன்வு மாற்ற. 

. அறைதரு கணங்கள் செல்கை யுர்திருக் கல்யா ணம்மு 
மறைதிரு. வவதா சப்பே சதுவுஈற் றுணைவ சானோர் 
கறைதபு வருகை Sr Bue கமழ்ச.ர வணமு மன்ே ற், (@@) 

இருவிளை யாட்டுங் கோட்டிற் இகழ்தக மேற்ற முஞ்சீ 
சொருவய சீச்சி றைக்கு ணுறுவிப்பு நீப்பும் பின்னர்ப்



1. 

டி ட்டி . e ் 

கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். ௧௫ 

பெருவிடைப் பேறும்வீ ௮ பெறும்படை Glu Lp and விர 

மருவுதா ரகன்வ தைப்பு மகிழ் 2தவ கரிய மாதா, (௫௬) 

வலவ ரேர்து ரன்சிர் மகேர்இரஞ் செல்கை யும்பேர் 

நலவழி ஈடைடி மேன்மை நகுகுமாச புரியும் பார். 

சொலவருஙி குச மேய சுசம்புகு தலும்பூஞ் சோலை 

திலவிடையின்றி2மவிச் செறிதிருச்சசர் இல்காலும், (ந.௭). 

மருவிரண் டாங்காண் டத்தின் மாயையுங் STR Usui gs 

இருமுனி புலம்ப லுஞ்சேர் தைத்தியர் தோற்ற மும்பார் . 

தெரிதரு காச பத்துண் முனியப நேச மும்பண் 
(od டே யச்சீ ரதுவுமற் றதுவுமன்றி,(௫௮) புரிமைமார்க் கண் 

ry ° டு ஓ 6 ப « . =f) ° 

மரயையு பமதச மும்பின் மற்றவ ணீகக (ipso gre 

TUT Wat Sp urs og aon ars Hor Gus po 
௪ இ ச டு உ டி q fo . உ 6 

அவபய்ச்க சீனா சுயக் TONSLE OQ Cho DF (plo மியான் 

பாயவண் மையதா மண்ட கோசமும் பகரும் காலே.(௫௯) 

இக்குவி சயமு மரத். திகழெதிர் கொளலும் வண்மை 

மிக்கவு ருத்தி ரரகேள் வியுஈகர் செயலு மேன்மைக் 

தக்கவர் புகழ்பட் டாபி டேகமுச் தருவர் போற்றச்... 

தொக்கபல்வளங்கள் சூழத் தொல்லசசாட்சிசெய்வும், (௬0) : 

அமரரை மயேவல்கொள்கை யஅவுர் இண் புதல்வர்ப்பேறுச்' 

தமகிற வில்வ லன்வா தாவியுங் குலிச மேந்து 

மிமையவர்ச் இறைக ரந்தாங் இயை௮மின் மணிசேர் Ai ee 
சிமையமுமகத்தியப்பேர்ச்செதிவுமன் ிற்பொரு ருப்பும்(௪௧) 

பெருத்அ.௮ விர்த , பண்ட .பிலம்புகு வதுர்திச். செய்கை: 

விருத்துவில் வலன்வா. தாவி விளிவுங்கா விரியி oP ye



கு: தச்சியப்பசிவாசாரியர் புர 1ணம், 

திராத்தமார் திருக்கும் ரலச் சேர்வுமிக் இசன்ர்ச் சப்பும் 
பொருத்தமிக்குள்ள ?தவர்புலம்புமயிசாணிசோர்வும்(௬௨) 

BEBE விறைமை பூண்டு ஈணுகும காசாத் தாவு 

An Sa or கயிலை செல்கை யிதுவும FIPS யும்பபண் 

ணிர்திராணிமறுப்புஞ்சி மிபைமகாகாளசேப்வு 

மர்தவசமுசசோக மதுவுமேயன்றிப்பின்னர. (௬௩) 

இக் இரன் மீட்சி யேபு மிணையில்ளூரரசிருப்பு 

மர்சிவெர்இறல்கொண்டளெள வசரு௫ரகர்காண்பும்மற 

ஜிந்தவசமுகி உன்னு மிவள்புலம்புகையுஞ்சூ 

னந்துகண்டிப்புந்? தவ சருஞ்சிழைண லுமன் 2ற, (௬௪) 

அர் தமாமூன்றாங்காண்ட மதிற்றிறல்விரவாரு 

கர்தமாகனத்திற்சோவுங் கருங்கடற்பாய்வுர் திண்மை 

வர்திடுவீரசிங்கள் தைய மிலங்சைவிற்வு ஸ் 
முக்சதிவிபன்மாய்வு மொழிமகேர் இரத்இலேய்வும், (௬௫) 

தகுகயமுகன்வதைப்பு் தைத்தியாசூழ்ர் துவாழு 

நகா்புகல.துவு?மன்மே னலிசயர்தன்புலம்பு 

மிகுசயர் தன்கனாவின் காட்சியும்வீரவாகு 
வகைசயர்தனைத்தேற்றுஞ்சீ ரவைபுகுதலுமேபன்றி (௬௪) 

சதமுகன்வதையுங்காவ லாளரின்வதையுற்தக்க 

விதாக.ர மிவினோடு மேவுசகத்இரத்துண் 

ம்த்முறுவாகுகள் வீ வதும்வச்ரவாகுமாய்வும் 

வ்த்நிதமுற்றயாளி மாமுகன்வதையுமன்றே, (சு) 

விற pod ரவாகு மீட்கியும்வீ றுபெற்ற 

குறைவ௮:கரபன்மன் கோனகர்புரிவுமற்றை



கச்சியப்பரிவாசாரியர் புராணம். கை 

யறைபுகழ்ச்சூரபன்ம னமச்சியலஅவுமர்தக் 
| சுறைபொழி௫ன்றராலாம் சோண்டமற்றதனிடத்தே..(கூஸி 

உவ றுமேமகூட. மூம்வசவுகேள்வியுஞ்சீர் 

'தருமுதலிசண்டுமூன்றாச் சாற்றுசாண்முறைமைக்கேற்ப 

விரவியம்பகைஞன்சூச னெல்லை தன்பகைவன்போருச் * ்் 

இருசர்புகலுமர்தத் இறலிரணியன்செய்போரும். (ea) 

௮வுணனக்கனிமுகத்த னடைவதையஅவுமெய்ம்மை 
தவறுறலுற்றமூவா. பிசர்வதைதானுமாவா 

முவமையில்புண்டரி கத் அற்துகைதரும கோப் 

னவன்வதையதுவும்பானு வடையலன்வதையுமன்தே, 

சிங்கமுகாசுரன்வ தையுர் இறற்செல்வ மய | 

அஙசசைச்சூரபன்மன் ஜொலை வும்வான்்றேவர்போத் அம், 

பிங்களனொத்தபுந்இி பெ.றுமிசணியன்புலம்பு 

மங்களமிழற்றியாரும் வழுச்துமம்மீட்டி காதம்... onal 

தறைபுகழைர்தாங்காண்டக் தனி ற்பரங்குன் திற்சேர்வும். 
அறைதருர்கெய்வயானை யம்மைதன்மணமும்விண்மே 

௮றைகுடியேற்றுங்கந்த வெற்பினிலுற லும்விண்ணோ 
ரிறைமகழ்போகமேய விந்திரபுரியுமன்றே, (௪௨) 

வென்றவாருலங்காண்டத்தின் மிகுநமுபதேசமுக்,கக் 

கன்றவஞ்செயலுர்தக்கன்மகப்பெறுகையும்விண்டோற்றிள். 

சென்றிடுஞ்சக்தரசாப மதுவும்வெண்டில்கணெற்றி ” 

யொன்றுமைகயிலைநீப்பு.முரைத்தசாஸிர்இகானும், (௯) 

௩.



கழு கச்சியப்பசிவாசாரீபர் புராணம், 

உமைதவம்புரிதலும்பண் புறுதிருமணமுந்தக்க 

னமைவுகயிலைசெல்கை யதுவரான்மாகத்்தின்மேவி 

யிமைபிரமயாகசாலை செய்கலுமிணைமற்றின்மை 

சமைதருததீசியோடு ததசியுத்தாமுமாலோ, (௭௪) 

ஆர்சயமுகலுற்பத்து பஃஅமனந்தன்சாப 

நீங்கலுந்தானமுங்கேள் வியுமுமைவர ஓடீ£ண்ட 

பாங்குறுகின்றவீர பத்திரக் துடனியற்றுர் 

தீங்கமையாகசங்கா சமுமதுசென்றபின்னர், (௭௫) . 

கழலடி முடிமதடடுந்தக் கன்சிவபூசைசெய்வும் 

விழைவுறுதனிவேற்கந்த விரதமுமஇமுகத்துச் 

செழுமைகொள்வள்ளியம்மை இருமணமவுமேவப் 

பழு இன்மற்றவற்றையெல்லாம் படலமதாக்கிப்பின்னர், () 

சேயுயர்குணத்தாமேத்துஞ் செய்யுளின்வகசையாலிரை 

யாயிரத்தொருமுன்லூற்றோ டறையுகாற்பத்தாறுற்று 

"மேயவத்தொகைபெற்றுள்ள விருத்தத்தையாக்ககோக்கும் 

பாயவிடங்களெல்லாம் பயனுறச்செய்வ திஃதே, (௭௭) 

இத்தனிக்காந்தச்செய்யு ளெவற்றினுமெய்இகின்ற 

மெய்த்திருப்பதத்தின்7ரு மிருபொருட்சுவையுே மேன்மை 

பொத்இயவணியுறீடி புலவர்கொண்டாடயார்க்கும் 

பத்தியைமெய்ம்மையோடு பாலித் .துகிற்குமன்றே, (௪௮) 

உமைதருகங்குமரம ததி. யொளிரிருஈளினபாதத் 
இமைதருபொழுது£ங்கா இலங்குமெய்யள்பிற்பூசை 
சமைதருகச்சியப்பத்: தவாவருட்குரவன்வையத் |. 
SOLO DE PFET SS மறையெழுநூற்றின்மாதோ, (௭௮௯)...



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். ௧கூ 

வேறு. 

அ௮௱்கமர் குமாகோட் டத்தி லன்னதை 
யிங்கித மாவரங் கேற்ற வெண்ணியே 

மங்கல இனஞமுரல் வளழு கூர்த்தமுந் 

தங்கருதக் தகத்துநிச் ௪யித்துக் கொண்டனர், (௮0) 

கொண்டெ கெங்கணுக் குலவு முக்கணான் 

ரொண்டுசெய் பரம்பரைச் தொழும்பர் யாவரு 

மண்டுளன் பொடுவர வரைந்து பத்திக் 

அண்டுதுண் டாகவே சூழச் தாண்டினார், (௮௧) 

அறுமுகத் தஇறைபர னமருங் கோட்டமு 

மறுவறு மவனுலா வருரல் af Buy 

முூறுபபரு மலங்கரிப் typos mS Det 

பெறுஇற லேவலார பெரிது வந்தோ, (௮௨) 

வேறு. 

விட்ட பத்திரத் 

அட்ட கப்பொழித் 

இட்ட மங்கலச் 

சட்ட நாளிலே... | (on) 

Gam. 

கருகெறி.யசுற்றிஈத் கதிய வித்தலாற் : 
திருநெறிச் துமிழெனச் செப்ப நின் அமெய் 
யருளுரு வாகுதே.வா.ச: வாசகப் 
பொருள்றி வல்லவர் பொருக்கென் றெய்தஇனார் (ae) 
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.கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். 

ஈமன்பட வுதைதரு கரத னம்மனோர் 

தீமக்கெட வுரைத்தமுத் தனிப்பொ ருட்பெருஞ் 

சுமங்கல விசேடாற் சுருதி யாஞ்சிவா 

கமங்களின் வியர் த்பரர் கலர்தங் கெய்தினார், (௮0௫) 

எண்டிகழ். குணமுடை யிறைவ னெங்கணு 

மண்டிய வுலகர்க்கு மகிழ்ச் கூறிய 

இண்டிறல் வேததீதஞ் செறிந்த வங்கத்தும் 
பண்டித ராயினார் பலய 'கேடுனார், (௮௬) 

தலமுடொல் காப்பிய கின்றே வேண்டிய 

பலவிலக் கணங்களும் பயின்று சங்கத்துக் 

குலவிலக் கெயங்களுட் கொள்ளு மூகியற் 

புலவரெவ் விடத்திலும் பொருந்த ; வந்தனா, (௮௪) 

கரசல மலைபரி கடுந்கண் வீரர்க.. 

மரசய நெடுந்திறல் வையஞ் சூழ்தரப் 

பரசுபல் புகழொடு பரம்பி யெங்கணு 

் மாசான புடன வ ண்டைய QI SOOT, (௮௮) 

தொக்கபல் பொருள்களி ற் Diner gS நாளுர்தம் 

பக்கமுற் றடைபவர் பரிவொ டேற்றிடத் 
ஜி தக்கன புரியுற றரும வானபிச | 

புக்களும் வந்தனர் பொருத்த மாகவே, (௮௯) 

புச௮மிங் Basar Bus போக்த பத் fos 

திசவுட னேற்றவர் தம்மைச் சாரீந்தவர் 

.மிகவவர். நட்பின்ர் மேவ யாவருஞ் ன 
ah ௬கமொடு துன்னினார். அன்ஜும். வேலையில்; , (௯0)



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். ௨௧ 

வேறு. 

இறமலி கச் யப்ப சிவனரு ணஹூலைன் ரோதூ 

மறமலி வகற்றுஞ் சரக்கு மாரதர் இரத்தி னாற்று. 

னிறமலி மலர்சர் தாதி நிகழ்த் து..! கரணங் கொண் 2ட 

யறமலி குமா கோட்டச் தடி.களைப் பூசை செய்தார், (௯௧) 

செய்தறு முகத்து மேலோன் றிருமுன்னர் மெழுபப் பீட 

மெய்திட வமைத்தப், பீடத் இலங்குபட் டுறவி ரித்து 
வெய்தென மலர்க 6ேவி விரிமணத் தூபங் கோட்டி 

மைதவிர் மந்தி ரத்தின் மருவுமா சனங்கற்.வித்து, (௬௨) 

இரிச்சுட ரென்னத்தோன்றிக் எெர்கந்த புராணச் இட்டும் 
விரிச்சுல ருச்சிப் பெண்ணை வியன்மடன் முறையை யன்பு 

தரிச்சுடம் முளத்தொ டவ்வா சனச்தெழுக் தருளு வித்.அ 
வரிச்சுரும்பலசர்ச்சிக்.து வணங்பப்பஃறுஇகள்செய்தார், () 

பொழிதரு மன்பினோடு போற்றிப்பின் பிருந்து கொண்டு 

கழிபெருங் காத லுள்ளல் கலர்தனை வோருங் கேட்ப 

மொழி டசக்ச சச்செம் முகமைர்து ளானென் மோது 

மழிவிலாத்தலைமைச்செய்யு எதனையோர்முறைவாசித்து. 

செப்புஇ கடச மென்லுஞ் செய்யுண்முன் னடியுண் மேய 
தப்பிய பதங்க டம்மைச் இகழென்று தசக்ச ரவ்வென் 

றப்பெருஞ் செம்முகம்மென் றைர்தென்றுளானென்றெய்த 
வொப்புறப்பிரிச்துச்கொண்டவ்வொண்பசப்பொருளுட்சொண்டு(௬ட௫ 

கு ் வேறு 

கருகான்றோ செணவிளங்கு கன்றபத்துத் இருக்கை 
களுஞ்செவ்வி யவைர்அ இரு முகங்களுமூள் ளவ 

பெருமானா ருடையவெனப் பொருளுசைத்தா ர௬டனே 
3. ு்பிறங்குமவ ஸணிருந்ததமிழ்ப் புலவோரு ளொருவர்



௨௨ கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

தருவாய நெடுங் கோட்டுச் செர்தளிர்மா வுருவாய்ச் 

சாரவுண னோருருவ மீருருவாய்ச் சமயக் 

குருவாய் வேற் படைகொண்டு கூறசெய்த வொருவன் 

Gorey gi சொண்டிடுமாசிரியர்தமைக்குறித்தே0 

. . வேறு 

வனப்புச் செர்தமிழ் வாய்ர்தசு வாமிகா 

டினட்பு கழ்ச்சொற் மிகழ்தசம் இகடச 

மெனப்பு ணர்விதி யேய்ந்ததொல் காப்பிய 

முனப்பு ணர்விதி முற்றுமில் லென்றனர். (௯௭), 
அங்கண் மெய்க்கச்சி யப்படு. வன்வினாக் 
தாங்கள் கூறிய தொப்பத்த குர்தகு 

மீங்க தாயினிம் முன்னடி. யென்னுடை. 

யோக்கு வாக்கதன் ௮ண்மைய அண்மையே, (௯௮) 

போற்று சங்கப் புலமைய சாகயே 

யாற்று நல்லரு ளாறுழு கப்பிரான் 

மாற்றின் மெய்த்திரு வாக்கவ பேயெனக் : 

(கேற்ற மோடிவ் வடியெடுத் Bo sori, (௯௯) 

என்றக் கேள்வி "தனக்வெ விடையினை 

யொன்ற வேயுரைத் Str gi வுட்கொளீஇ 

ஈன்று கேட்டவர் நாவலர் தாமெழி 

அன்று.புன்முறு வன்முகர் கோற்றியே, (௧௦௦) 

குமா கோட்டத் தமாந்.த குருபசன் 

். தமச ராயசு வாமிக மம்மிட்ச் - 

. தமச வேயிவ-வடியெடுத் Bis Be | ப 
சமா போத்துமெய்ச் சக்திய மாயிடின், § (#08)



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். உ௩ 

ஆக வாயிலு மாக்க ராகிய 

மேக ருத்துற யாங்கண்மற் றன்னகைத் , 

தாக மோடு தழுவக லெங்கனம் 

பாக முற்றவிப் பண்பு ளலைக்கசண, (௧௦௨) 

கா ளும் 

டொன்பி றங்குமெய்ப் புண்ணிய வேலிறை 

வன்பொ ரசு வாமிக ளுக்குமுன் 

அன்ப ருள்ளக மாலய மாகி: 

னின்பு ருக்கொண் டெழுந்தருள் கொள்கை பால். () 

எங்க ஞக்கு மெளிமையிற் மோன்றிகாம். ட 

பங்க மற்றவிப். பாட்டடி. தன்னையே 

பிங்கி வற்கெடுக் தர்கன மென்றரு 

டங்க வோதிற் றழுவிக்சகொாள் வாமம2ரா, (௪௦௪) 

yor? pat wh ep காகும் விதியினை 

யின்றேய் வுற்ற விலக்கண நால்களு : 

ளொன்றே தாயினு முற்றிடி னின்னதை 

நன்றே காட்டுக காடிக்கொள் வாமன்றே, (௧0௫) 

ours காலையி லாண்டகைத் தண்கஇர்ப். 
பொல்லா முத்துறழ் புங்கவற் போற்றிசை 

யில்லா மீதரங் கேற்றவொட் டேமெனச் 

சொல்லா நின்றனர் சொல்வர் கூரவ.3ர. (௬௦௯) 

இவ்வி சண்டனு ளேன்றமற் ஜரொன்.றினைத் : 
இவ்வி யம்பெறச் செய்குவ னாளையென் . 
றவ்வி.யல்பி னருளிச்செய். தாங்கவைச் 

Gerad யோரைச் செலவுடன். போக்குயே. . (௪௦௪)



வத: கச்சியப்பசிவாசார்யர் புராணம். 

அற்றை சாளி னமுதருர் தாதிரா 
- வுற்ற காலத் அஞற்றுஈற் பூசனை 

முற்றி யானபின் மூடிக் கதவினைப் 
பற்று சந்நிதிப் பாரிற் படுத்தனர். (௧௪௦௮) 

அமைய மங்கஇ னாறிரு இண்புபக் 
துமைதன் மாமக னுண்மையு எங்கவா 

கமைய ளித்திடத் தானவர் சொப்பனத் 

இமையொ டுங்குழுன் னேய்வுற்த் தோன்றியே. ( 

Go ராமவை சேர்பவர் சோதியஞ் 

சோ வேபுகம்ச் சோழ2த சத்தினில் 

வி. 7 சோழிய மென்றொ ரிலக்கணச் 

சீரு ஷூலொன்ற சேர்ந்இடு மன்பனே, (௪௧௦) 

சிட்டா ரேத்துந் இகழ்தச மென்பன 
கட்டா கத்தி கடசமென் ராம்விதி 

தட்டா நாலதிற் சஈ்இ படலத்தி 
லொட்டா கிற்குமீ சொன்பதாஞ் செய்யுளில், (௧௧௧) 

சோழ காடதிற் றுன்னுமோர் காவலன் 

் வாழ நாலொடு வந்துகா ஊளைக்கவெண் 

சாழ ணவவிதி காட்டுவன் யார்க்குமென் 
ip மாக வறைந்து மறைந்தனன். (௪௪௨) 

Gam. 

உருவுள வுயிர்கட் கெல்லா முபிரென நிழ்கும் வேலேோச 
னருளிய கனவின்.றன்மை பனைத்தையுங் கச்சி யப்ப 

குருபரனடுத்தவைகற்குழாங்கொள்போ தவையோர்யாரு£ 

தெருஞ.துமவருட்கொள்ளத்தெருட்டினன்றெருட்டலோடும்



கச்சிபப்பசிவா சாரியர் Lyon ண்ம்.. ௨௫ : 

மருவு? வண் ணீறு கண்டி வயிரவொண்் கடக மாசம் 

பருமணியாழிபீதாம் பரங்கள்பொன்னரைஞா்ட்சுற்றுத் 

இருமுடிச் சாத்துச் செம்பொற் செம்மணிக் குண்ட லங்க 

ளுருவொளிசொருதம்மேனி யு ற்றுநல்லழ்குவாய்ப்ப,  () 

புலவர்மற் ஜொருவர்கையிற் புத்தக மொன்று கொண்டு 
த்] கலமொடங் கேக வங்க cor am BC ey ரவசை நோக்கிக் 

குலமுணீர் யாவ ரங்கள் குலவுகைம். முறையா தென்று 

avon வினாவி னார்கள் வந்தகா வலச தற்கு, (௧௧௫) 

நகர௬ுறு சோம தேச காமிருப் பதநீர் கேட்ட 
அகளிலிம் முறைதான் வீர சோழிய மென்றா ரக்காற் 

றகவொடு முன்னை வைகற் றடுத்தசா வலாரவி ரைஇச்சென்' 

pashan ware னோ? மம்முறை தன்னை வாங்கி, (௧௬௭௬). 

பையுள் யகற்றுஞ் சஈ்டு படலத்திற் பதினெட் டாகுஞ் 

செய்யுளைப் படி.த்.து ணர்க்து இகடசக் Grin தென்னு 

மெய்யுறு புணர்வி னுக்கு விதியதி லிருத்த நோ்ஈது 

மையில்விம் மிதத்தஇு னோட ம௫இழ்ச்சிய முற்று கின்முர், () 

உற்றவே னையமூத் தோரு மொருவர்பின் னொருவ ராச: 

மற்றதை வாங்கிப் பார்த்து மகிழ்வும்விம் மிதமு முற்முர் 

பற்றுள சோழ தேசப் பாவலர் கச்சி யப்ப 

மூற்றறி குரவர் கையின் முடிவிலம் முறையை யிந்து, () 

இறு இ.பி CONDE OA WOOT மியல்புடனுணர்ச் அமெய்ம்மைப் | 

பெறுதியுற் றங்கண் மேய பேரவை யோசை நோக் :.. 

யுறுதடைநீவிர்கொண்ட தொழிர்ததாவொழிர் ததரவென் : 

றறுதயி' லடுக்கிற் கூறி பவ்விடை மறைர்து போனார்... 6... 

oF



௨௬.  கச்சியப்பவொசாரியர் புராணம், 

௮க்கண' மதனிற் கச்சி யப்பமெய்க் குரவர் தழ்மைப் 

புக்கடை மலநீக் இத்தன் பொன்னடிக் கடிமை கொண்ட : 
செக்கர்மெய்ய றுமுகத்துச்சேய்பெருங்கருணைப்பேற்றைத் 

தொக்கதம்மன இற்றங்கத் தோன்றிடவுன்னியுன்னி. () 

Argo மங்க மெல்லா செக்குிக் குருகு வகா 

வரமிக விதிர்வி இரப்ப மயிர்க்குழி தொறுநீர்ச் துள்ளி 

கரகர வுதிப்பத் தூம்பிழ் கஇத்தல்2போ லின்பக் கண்ணீர் 
பரவுறப் பரமா னர்த பரவச ராகி யுற்றார், (42:5) 

அப்பொழு தீவையோ சாரு: மன்புட னிங்கு வரத 

இப்பிய கவிஞர் வானஞ் செறிதரு குமா கோட்டக் 
தொப்பிலெம்பெருமான்செவ்வே லொளிர்கரத்தொருவனென்றே. 

அப்புறத் அுணிர்து தீராச் தொடர்புளாச் சரிய முற்று, () 

வெயிலிடை வெண்ணெய் போல மிகக்கசிர் துரக நெஞ்ச 

மெயி ஓசோ மஞ்சி லிர்ப்ப மிளிர்குறு வேர்வை கொள்ளச் 

செயிரக லருவி போலச் செ.றியவா னந்தக் கண்ணீர் 

பயிலுமா னந்தக் கூத்துப் பரிவுட னாடி யாடி, (௧௨௩), 

குணிப்புள்சர்க்கக்செப்ப குருமசமையைஈன்கோர்ந்தே 

பணிப்புளங் கவர டி.க்£ ழடியற்ற மரம்போல் விழ்ந்து 

பணிப்புடன்வணங்கியந்தப் பரமவான்குருவைச்சோத்தம் . 

பிணிப்புறச்செய்தார்நெஞ்சம் பெருகுமெப்யன்பி னோம், : 

அடையலர்ச் செகுத்த வைவே லறுமுகத் இறைமு வுற்ற | 
ஈடைபெறு மவைச்கண் வை நவனுறத் தடுத்த சூரி 

புடையமர் கச்சி பப்ப புனிதமெய்க் குரவர் தம்மை 

யுடைமையின்போடுபல்கா லுறமிகத்தொழுதல்செய்அ, ()-.



'கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், ‘+ Bor 

புன்னிக செம்பி ரானே புழுத்துலை காயினலுங் 8ழ் 

மன்னிய தமிய ேன்சு வாமிகண் மகமை தன்னிற் 

றன்னமுமெண்ணாதாற்றுக் தடைப்பெருங்குற்றநர் தாங்கிச் 

சின்னவிவ வடி.யன் மீது இருவருள் புரிக வென்று (௧௨௯) 

அ௮திவிர யத்தின் வேண்டி. யடியற்ற மரம்போன் மீட்டும் 

பதியவிழ்ர் தேடி பந்தார் பார்த்தவக் கச்சி யப்ப 

மூதிரருட் குருவ மூ௨வம் மொழிபுக ரிரண்டி கையுச் 

Bi Buy கரத்திர் பற்றிக் தாக்கிமெய் யிறுகப் புல்லி. () 

அடைவுளிவ்வவையோர்யார்க்கு மையமாய் ஈரா. நு 

தடையினாலன் மேவுண்மைத் சண்ணவிவளிப்பட்டன்றா 

லுடைவிலிங் Bupa கைம்மா றுசன்பொருட் டியாது sis 

எடையலின் றறியேமென்சொ லிரண்டிசை௫இப்புகழ்ர்துகொண்டார். 

Gaim 

ஆங்கதன் ரின்பவை யண்ணியு நு 

தரங்களெ லோர்களுர் தாழ்வொடுகண் 

டேங்கமழ் காது று.செங்கமலப் 

பூங்கழல் சென்னி பொருச்தியசோ. (௧௨௯) 

, போற்றடை வுள்ள புசாணமரங் 

கேற்றவி னிக்கடை யின்றிமல 

மாற்றணை. வுற்றசு வாமிகளே 

தோற்ற வோடு தொடங்குகே, . (௧௩0) 

oor pa ens மியற்தினர்பின் 

-கன்றலில் சர்பெறு சச்சியப்ப 

நன்றுறை மெய்ச்குரு நாதனங்ங 

herpes Care. Cah gars... (௪௧



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். 

சீ.தமுண் மாமசி சேோசடையோன் 

போதமுள் காஞ்சி புரக்துளருண் 

மாதடை யாதிசை வர்களடி 

யாதலை மேவு,க லானவாக்கும், (௧௩௨) 

வேதியர் போற்றயில் வேன்முருகன் 

யூஇயுள கந்த புராணககை 

தீ.இறு தங்கள் செவிக்கொளவே 

-போதியை தொண்டசெண் போயினர்க்கும், (0) 

அயி லுண வாதிய வவையெல்லா 

Nuns igor CaO erat an, 

நயனுறு நாட்டறு நாற்கோட்டத் 

guia go மேழிய ரசொண்செலவால். (௧௩.௪) 

அவையதின் மிக்க வவாவினொ3.ய 

குவைபெற யாவரு கூடி.மரீ.இ 

நவையறு செஞ்சடை நாதனுரை 

செவைமுறை யோ? செலிக்கொளவே. (௧௩௫) 

மருவிய நாடொறும் வாசித்துப் 

பொருளுரை செய்த புரர்ணமதைக் 

கருவறு தேசிகர் கச்ெப்ப 

சொருவரு டத்தி னுறமுடித்தார், (௧௩௭) 
வேறு, 

பெறுபுகழ்ப்புராணமூற்றுப்.பெற்றவக்கணத்திற்செவ்வே 

. ஒறுமுக னருள்சேர் கச்டி யப்பமெய்ப் பரம வாசா 

னுுஇருப் புசாணர் தீட்டு மொளிவளர் முறையை _நாலி 

டனிறுவிதஇிப் படியச் சித்து. நிலனுற வணக்இ.னாரால், -()



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம். ௮௯ 

அப்பொழு தங்க ணுள்ள வனைவரு மனபி னாகி 

மெய்ப்பட விம்மி விம்மி விரரந்துகண் டென்னக் தெய்வத் 
யச € ர் 

அப்பமா் கச்சி யப்ப தூயநற் குசவா தம்மைச் 

செப்புமிக்கவாவுட்கொண்டு Crud DOM pols pts gs, 

இருகச முச்சி பேறி பியைகரக் குவிய நின்றே 

யருமையிற் அதுத்தார சச்சி பப்பபட் wore ere re 

பொருவின்மெய்ப் பொருள்சேர் கந்ச புராணன் முறையி னோடு 

இருமலி வளஞ்சேர் தந்தச் சிவிகையி லெழுக்து வைக, () 

நலனுறு தொண்டை நாட்டி னாலறு கோட்டத் துற்ற 

GUS) SY OI மேழிச் செல்வ வளமையயார் நகானஞ் செய்து 

குலனுறு மிரண்டு Os ga குறைவில்வெண் ணீறு பூசிப் 

பொலனுறு கண்ம ணிப்பூண் பூண்லொ மவாக ளஞுள் ளே) 

சிலசெழிற் சிவிகை காங்கச் சிலரிணைக் கவரி சாய்ப்பச் 

சிலர்விரி குடைபி டிச்கச் சிலர்நெடுங் கொமட.யெ டுப்பச் 

சிலர்மலர் மாரி சிந்தச் சிலரமயில் வட்டம் விசச் 

சிலாமுத் தப்பந்தரேந்தச் சிலாபகல்விளக்குத்தூக்க (௧௪௧) 

தண்ணுமை முரசு பேரி சல்லரி இண்டி. சங்க 

மண்ணுறு குடழு ழாப்பொன் வயிர்துடி. படகம் பிலி 

பண்ணுதொண் டகழுன் னாகப் பகருமங் கலவி யங்க 

ளண்ணுரஈல்லார்ப்பிற்றிக்கிங் கனை,த.துமேசெவிடுகொள்ள () 

சஈடைபெறுதமக்குரமுன்னா னவிலுகன்முச் நான்மார்பேற் 

றடைவுறு வொழுக்கம்: பூண்ட :வருமறைக் கிழவர் யாருங் 

இடைகிடை. யாகச்: கூடிக் ளெர்புனற் கங்கை சூடுஞ் 

. சடையவ னருளும் வேதத் தனிமொழி யோ£ச் செல்ல()



௩௰  கர்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

சரவண பலவி சாக சண்முக கார்த்தி கேய 

குரவகாங் கேய கரந்த குககிர வுஞ்ச. தார 

வரும ரசிகி வாக வமரசசே னாஇ பவ்வென் 

.ரனுறப்பரமன்றொண்ட ௬ரைசெய்பேசொலிதழைக்க,() 

-உருவளர். ஈகாகட் கெல்லா மத்தம மாகுங் காஞ்சித். 

் இருக £மர்லவோ Thos இருநகர் ay இ. கோறு 

மருவுநற்: சுத்தி செய்; வரைபொளி புளிச் பைங்காய்ப் 

பொருவினெட்டிலையரம்பை பொ fay pau. குத்து நாட்டி. () 

வாசணமிடற்றுச்செர்தா மரைமலர்முசு த்.அச்செவ்வாய்ப் | 
பூரணை கும்பக் கொங்கைப் புனிதைய ரிடையிற் கட்டி. 

மேரண வியபொற் பல்கா சிலங்குமே கலையை யொப்பார் 

| தோசணவகைகளெல்லார் தொசைபெறத்தொகுத்சல்செய்து. (sea) 

மல்லிகை செருக்கி முல்ல வகுளம்வெண் சாத நீலம் ' 

பல்லிதழ்க் கஞ்சம் புன்னை பாரி கோங்கு பட்டி 

மெல்லிய பாரி சாதம் விரிமடற் கொன்றை முன்னாள் ... 

சொல்லிய மலாப்பூ மாலை துணையுற வமைக்துக் தூக்கி, () 

இலவிடைவெளியுற்றெய்கத் திரிவெண்்ணூல்சு Aur 
னலவிளர் தளிர மைத்து காரிகேளச்தினோடு 

பொலனுுகூர்ச்சஞ்சேர்த்அப் பொற்பரிவட்ட Che's Ba 
'குலவுபூ சணகும் பங்கள் குவைபெற வமைத்து வைத்து, 

சிறையளிமிழற்றிச்சூழச் செறிர்தபல்கோட்டி.ன்மென்மை 

_ யுறைதனளிர்விரித்துக்கானத் து ற்றபுன்குஇர்க்கும்வெண்மை 

நிறைமலர் பொருவு செர்கெ னெ௫ழ்இரி பாக்க மென்றே. 
. யறைபெர்ரிபொன்வள்ளத்தி லமைத்தப்பின்னெடுத்தச் gr (aes)



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், ௩௧ 

மணி2பறு கம்ப் தீப மறுவில்பொன் னிரத நப 

மெணிலழி லசிக்குத் திப மிபைசர திபர் தூக்குத் 

sod! Aer நீப மற்றைத் சழங்குகைத் திபமாதி... 

wenfl OLS pr Bu மேற்றி யறுகினை யெடுக்க மாதோ,(5௫0) 

நிலவு தம் ore பூ Ben nua gs grr செய்து 

பலமுூர மிருதோ ளாறும் பகருமற் றையவி டச்து 

ளிலகு.து மொன்று IOT Id al aon விர லளவ ணிர்ச 

நலஇரி புண்ட 763 வைமுள் வெண் பாகிலார்பொற்பு், 

சிகைசிரஞ் செவிகற் கண்டர் இகற்கச மணிம்கட் டாக 

முகையக Ov 5 HI லால முற sah @ மிவற்ற டைமிவ 

கசைபெறுமொன்றொடொன்டா னான்கொராே றண்ணான் 60) சட் 

டசையிராறொளிர்,நாற்றெட்டொன் நடையக்கமாலைச்சீரும். (௧௫௨) 

மிருத்தியு மாயை சன்மம் வேறுபட் டொழிப முக்கட் 

கருத்தனம ிதழின்மலர்தக்தாட் கண்ணுபிரடஙல்குர் தன்மை: 

யிருத்தலித் சன்மை யென்றே யிலங்கறி வுயிர்சட் செல்லாக் 

இருச்.துறப் பருவிற் காட்டுஞ் சின்முத்தி ையினற் சீரும். ப 

பொருவினல் லருட்சு ணின்று பொழி தரு பரமா னந்த “ 

மருவு புனுகு கண்கி மனறுவில்பல் லடியர் $ிமய்ம்மை. 

நிருமல மாகு முள்ள நெக்குசெச் குருகு வந்தே 

யருகுறவணங்கிப்போற்றி யானந்தக்கூத்தங்காட. (௧௫௪9. 

பலமுளா 6 மோச மல்ப் பராய்ச்செறி தரவ காலெட் 

ட.லகொடு மரீஇயெஞ்: ஞான்று மன்புட னியற்றப் பெற்ற. 

ரலமுடொல் apHs ளெல்லா நகுபுகழ் மிகக்கொண் டுற்று 

வலமுட் னிலவவ் வீ. தி வ்ளாகத்து வலஞ்செய். தாசால், (0.



௩௩௨ கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராணம், 

மணிமிளிர் தருபொன்விதி வலஞ்செப்துகுமாகோட்டத் , 

தணியு௮ சந்நி இச்ச ணடைர்துபொற் சிவிகை நின்றுர். 

இணிபெறு புவிக்கி றங்இத் இருமுறை யதனைக் கோயிற். 

ணி வளுட்சொண்டு சசன்று து; HR Up ser ori ona FBT» 

DEE IT மெவருங் கச்சி யப்பவா இரியர் தம்மை 

மைக்கரு வகற்ற னோ மையுமமை யும்மென் நன்பின் 

மிக்குரை புரியும் போதும் விசதலின் apr மையாற் | 

மொக்குபல் காலு முண்மை அுலங்குற வணக்கி நின்று. () 
௫ 

பெருகருணிதியாமெங்கள் பெருமவித்தமிழ்காட்டியாருக் 

PRY ஓய்யக் கூறுர் இறனுளிப் புராண மான 

பொருவில்வானமிர்தெங்காதாம் புகரில்வாய்மடித் இயாங்க 

ளிருளத வுய்ந்தே முய்ர்தே மெனவுரைத் தின்ப முற்று, 

இயலுணா டெங்கு மேவி பியைசிவ னடி.யர் யாரு 

நயமுளக் காந்தக் தன்னை நன்குபா ராட்டி யன்பு 

பயிலுறப் பொறிப்போர் கேட்போர் பாடுவோ ரரைசொல் வோரா. : 

வுயர்டொருட் சுவைசொல் லின்போரர் து.றுமின்பக் ena ppt, 

பின்னொசராட்கச்செப்பப் பெருந்தசைச்குரவாதன்றாண் 

முன்னுமாணவாகட்செல்லா முதல்வர்கோமேமியப்ப 

சென்னுமாணவரைநோக்கி யாம்புகழ்கார்த,க?தழாம் 

மன்னுபதசேசகாண்டம்வண்டமிழ்ப்படுத்துகென்றார(௧:௬0) . 

ஆயபோதவர்தம்பாதப் போதினிலன்பிற்ருழ்ந்தே 
மேயவக்காந்தத்தேழாய் விரியுபதேசகாண்டம் 

பாயதொல்புவியில்யாண்டும் பசவுறும்புகழின்மேவத் 

அயதக்கமிழிற்சொற்றுர் துலங்குகோனேரியப்பர், (௪௬௧]



% 

கச்சியப்பசிவாசாரியர்புராணம். கூட. 

விலசருள் வடிவாங் கசி யப்பமெய்க் குரவர் பின்னுஞ் 

- சிலபகல் குமா கோட்டஞ் செறிக்இடு மயில்வே லண்ணன் . 

மலாடிப் பூசை செய்து மறுவின்மெஞ் ஞான நிட்டை 

Baap hs Seki னண்ணினரிருக்துமாதோ, (ane) 

மங்கலத் துறுமி டாடி. மத்தல ரிழிக்குஞ் செம்மை 

யங்கமு on ருணப் ட், 5S 5 ளணிமக ரத் னின்றி 

யங்கவுற் றிடுக ரீர மென்றனை வோருங் கூறத் 

.திங்களி னுருவ மூன்று இகழ்இருத் இங்க ணாளில்.(௧௬௩) 

நிறைதரு மகண்டா காச நித்தவி யாப கத்தோ 

டறையு மய் யறிவா னந்த வாகமாய் நின்ற முக்க 

ணிறையவ னயன்மா லாதி யாவர்க்கு மரிய னாகி 

யறைசிவ பிசானொ டொன்றி மொன்றுரு வோன்று பெற்றார். .() 

சவனடியவரையர்தச் சிவனருளிலீலை தம்மைத் 

தவமலிசேக்கிழாருர் தகுபசஞ்சோதியாருகங் 
கவனம இ.பற்றவல்ல கருத்தரமற்றவர்போற்கக்த 

னுவமையில். புஇசாணங் கூறற் குரியவர் கச்சி யப்பர், (௧௬௫) 

அறுமுகப் பெருமான் வாழக வவன்மருங் கணங்கார் வாழ்க. 

வறுகரத் தயிலும் வாழ்க வோங்கெழின் மயிலும் வாழ்க 

இறுஇல்குச் குடமும் வாழ்க குகனள்பல் லிடமும் வாழ்க 
ினற் காஞ்சி வாழ்க வாழ்கசர்ச் குமர கோட்டம். (௧௬௯) 

    

   

  

   

      

DOO DS தொகுதி வாழ்க சிவாகமப் பகுதி வாழ்க 

pay 2! சைவம் வாழ்க மறுவில்வெண் ணீறு வாழ்க 

ரூவறு கண்டி வாழ்க புண்ணியத் தொண்டர் வாழ்க 

207 7௮ ஞானம் வாழ்க கந்தவேள் புமாணம் வாழ்க, ட 
6



௬௪... கச்சியப்பசிவாசாரியர்புராணம், 

-குகனருட் கச்சியப்ப குருபரன் வாழ்ச வன்னோ 
ண கமழ் புராணம் வாழ்க வவனடிக் கன்பா் வாழ்க 

யிகவவன் புராண Quig 2 Morwy wow whwt ames 

அசசம௫ூழ்ர் தேத்து மாதி சைவர்கள் வாழ்க வாழ்க. 

பல்கறி வில்லேன் சொற்ற பாவழு வுற்ற @ san 

மல்கறி வுள்ளீ ரஃ்தை மாற்றிநீர் கொண்மின் மேன்மை 

'புல்கரி வெற்பங் குற்ற புள்ளூரு வொழீஇத்தன் சாய 

னல்கலை யன்றி வேறா ஈவிற்றுவ துலக லுண்டோ. 

ஈற்றவச் சசீசியப்ப சாசனற் காதை தன்னைச் 

"சொற்றவ ராரரய்ச் துற்றோர் அகளுரு தன்பின் மேவிச் 

கற்றவர் கற்க வுள்வோர் க௫ிந்துள மினிதாக் கேட்ச 

ஓற்றவ ரிவரெல் லாரு முூயரின்பச் செல்வ ராவார். 

வரைபக வெறிந்த வைவேல் வள்ளலின் சரித முற்று 

இரைதரு மமிழ்த மென்னச் இர்தமி ழசனிற் சொற்ற 

வுரைபெறு கச்சி யப்ப வொருபெருங் குரவர் பாத 

மரைமல ரென்று மென்றன் மனத்தடத் தலரு மாதோ. 

கச்சியப்பசிவாசாரியர்புராணம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஆக தஇருவிருத்தம் ௧௭௧, 

6 (னவ 
ஆரி நம:தமாராய, வட்டை 

RA RELIES RCD 

(௧௬௮) 

(௧௬௯) 

(se) 

(௧௪௧)



"உட. 

கணபதிதுணை, 

கச்சி. பப்பசிவாசாரியா. புராணம் 

அருங்குறிப்பு, 
(xin . 

காப்பு, 
1, தம் என்றது களிற்றுமாமுக 

வரை, 
2. அரம் பயில் வேல் நிகர் சக்கு 

உமை,.சச்சு சக்ஷ-ு, கண். 
சக்கரம் படை கரன்--சக்கராயு 
சத்தையேர்இிய விகாயகன். 
ECA sr aT ip Hh. 

1. வியாளயோகர்-பதஞ்சலியார் 

வியாளம்-பாம்பு. 

2. தனது நாயக ராகிய அன்பால் 
விஷ்ணுவோடு தோன்றி அவ் 
வரனது வலப்பால் விஷ்ணு 
இருப்ப இடப்பாலிருக்கின் ற 
சிவகாமசுந்தரி. 

8. தம்பம்-கட்டுத்தறி. 
தந்த அஜெர்திரன். 
இதில் ததி முதலிய சலசொ 
ற்கள் தொனிப் பொருளுமு 
-டையன. 

- விம்பம்-கொவவைக்கனி, 

4, கோட்டம்-மாறுபாடு, கோட் 
டம்--நாடு. காமகோட்டம்-காமா 
க்ஷிகோயில். 

6. புலவர் -தேவர், 

1, வடசச்கரன் * Biotin 

லும் விஷ்ணு. 
அழல் பெறு இட சச்கு ரன்.   

மாறுட சக்கர மிகு நசொள் 
காஞ்சி - மாடை. வடிவத்தார் 
மிகுந்த வணக்கஞ்செய்கின் ஐ: 
காஞ்சி, 

8. கோட்டம் -கூட்டம், வளைவு, 
நாடு, கோயில், 

0. இசவித்தெவ்வு-பானுசோபன். 
10. அ௮ங்கம்-என்பு. கள் அங்கம் 

உறு-விரும்பத்தக்கசிவபுராண 
(yp சீலியவுறுப்புச்களை யுடைய, 

11. பு.சா-- பூ: 

18. இது ௮கோர சிவாசாரிய 
பத்ததிவியாச்சியொன ஆரியர் 
நிர்மலமணிதேசச Mus Bus 
சுலோகமொழிபெயா்ப்பு. 

14. கார்-௮ன்பு. 
15. கொளுமியல்பு--ஏற்றுக்கொ 

ள்ளுதற்குரிய இயற்கை, 
அவைக்கு என் மொழியைக் 
கொள்ளு மியலபுண்டாகுமெ 
னஞழுடி.க்க. 

நூல, 
1. தொண்டலம்-யானைத் அதிக் 

கை, 

3. ஒளவையார் அருளிய பாடல். 
வேழ முடைத்து மலைகாடு 
மேதக்க, சோழ வளகாடு சோ 
அுடைத்த---.பூ1நியசோன்,



௩௬ கச்சியப்பசிவாசாரியர்புராணம் அருங்குறிப்பு, 

றென்னாடு முத்துடைத்துதி 
தெண்ணீர் உயற்றொண்டை 
சன்னா சான்றோ ர௬டைத்து. 
சொண்டைசாட்டுள் சிவதலங் 
கள் 82 உண்மையின் அவை 

- அம்பிகைபுரி . ௮றம் பொருவு 
௮. ரன் பதியெனப்பட்டன. 
௮றம்-02 தருமங்கள். 

. பின்னை-இலச்குமி. 

.. இதயத்திடைப்பொருர்தமுலை | 
- க்குறி.யெய்திவைகும் அரன். 
. அகாரம் போல் மஇக்கத் தக்க. 

4... அனாதிகைஙம், | 
... இகாத-நீங்காத 
10. சதேசன்-சசாசவன். 
11. குறுமெய் யோசன்- அகத்தி 

யமுனிகன்.. 
12. சைவப் ப.ரமன்---௮ ரடைய 

ஈம்பி 
16. குருகு எயில்-சாரை யூர். 
18. அப்பு-உணவு. 
19. காட்டத்து அற்பு ௨ள்--- 

கருத்தின் அன்பு உள்ள. 
வேல் ஒட்டு ௮ தற்பரன். 

21. - கறை-புத்தென்னாாரகம். 
23. பெயர்ச்ச.ரணம்-நாமகரணம் 
29௨ ஆரியர் வித்தியாம்பஞ் 

செய்விக்குமாறு பள்ளியிற்பு 
குர்து, ௩ 

29, மேத்தியம்-கத்தம். 
81. ஏண:ம் நிலைபேறு... 

* 
en

d 
O
N
 

89. ஆசணத்து ஆரணட்பொருள்- | 
வேதத்தின் ஞானகாண்டப் 
பொருள் 

௦. கு-பூமி 
87. சாக்கரம்-சங்கரசங்கதை 

88, -பக$-பெருமை. அறிவோர் / 

150. 

  கண் உகள் சினித்த இன்பச்க 

டல்-அறிவோரிடத்அுப் புளு 
இன்ற இன்ப சாகர மாகிய 
குமரவேள். . 

40. தலை புன் புழு உதிர வுலைநத 
நாய். 

44, அல்பொறி-அவைகளை யெ 
- மூதிய..அ௮ல்-இரவு. 

20. காப்பு. ஆற்றி, 
41. கொன்-பெருமை. விதிமுற் 

LUG CUO) (pl Fg. 

48. சேமம்-கோயில் | 
50. Qa pGwdenm aeerdesr pl 

கணகேரம் மெளனமாக 
யசனம்-பூசை. '. 

௦2. கோப்பு-தொடர்ச்சி 
59. யவுத்தம்ஃயுத்தகாண்டம், 
11. பிங்களன்-வியாழன் 
88. செலுத்திய பத்திரத்துள்ளே 

தீகுதியாக எழுதப்பட்ட 
மங்கலச்சைச் குறிக்கும் ௮ 
தன இல் 

805. தமம்-௮அணலம் 
68. கரசலமலை-யானை. சமரசய 

வையம்-போரில்வெற்றிகொள் 
ளும் தேர். 

02. வெய்சென-விஸாவாக 
03.உச்சிப்பெண்ணை-உயர்ந்தபனை 

விரிச்சு உலர் வியன் மடல் 
அன்புதரிச்சு உள்தம்உளத்து. 

01. இகட சக்கரச் செம்முக மைக் 
அளான், சகட சக்கரத் தாம 
சை காயக, னசட் சச்சார வின் 
மணி யாவுறை, விசடசச்சரன் 

-மெய்ப்பதம் போற்றுவாம். 
97, தினப்புகழ்ச்சொல்--இன மும் 

புசழ்தலையடையசொல்லாகிய 
முூன--முன்ன 

102, ராசியம்--இரசரியம்:



கச்சியப்பரிவாசாரியர்புராணம் அருங்குறிப்பு, ௩.௪ 

106. குளிர்க்த கிரணக்கள்வாய்ர்த 
துளைபடாதமு)த்தையொத், கு 

டோற்றுங் €ர்த்திக்கு 6... 
மாகவுடைய இந்நூலை. 

110. சோத்தியம்-- வீனா. 
112. காழ்--அண்--அவலி 3. 

114. திருமுடி ச் சாத்த தலைப் 121. 

பாகை, 
117. வீசசோழியத்துச் சந்திடட 

-லத்திற் 18-ம் செய்யுள் 
( நான்சொடு ஞமூன்றொன்ப |: 
தாமுயி ரின்பீன்புவவருமே, 

Caer p ஞகாரம தாம்டஇனை 
கதினொெடெண்ணிரண்டாயத், 
தோன்று முடற்பின் றகார;ம 
வரினிரண் டும்மொருகா, லா 

ET MMA GAEL லாமுன்பி 
வொற்றுக கழிவுமுண்டே." 

121. தாவரம்--உடம்பு, ௧7௧7. 

ஒர் ஒலிக்குறிப்பு. 
123. செயிர் குற்றம், 

124. குணிப்பு--மதிப்பு. சோத்த 
ம்--இழிந்தோரஞ்சலி, 

| 
ஆண்டகைப் புங்கவனைப் 

    

| 122. குரி--புலவர். 
128. புல- புவி. SOO OM D9) DID. 

7 பட ர் 

அடை ௮ முறைமை. இ 
டய: *- “மெலிவு. இரண் 

1 {Om இரு, Some. றி, 
LO, oa நாற்று தோற்றம், 

உண்ணானாம் நாகரீகம். 
6 bor pe “௮ இனியசகுதி, 

முட அதி ஸி ப.தி62. ஆத 

பன. முதலாகக்கொண் 
பவ at Cas பாக்: வு 

135 a மே பா, யை மீ £ண்டர்-வர் ச 

6:டி.யார்கள். 

131. ஙி 11a 3 ~B Su B. 
113. முன்னூல்--வேதம். 
152. உ௰-வஎர்சீசி. ௮கை-எழு 

சச, 
153. மிருத்திய-- ஆணவம். 
155. ஆமோதம்--உவகை, 
166. குகள் பல்லிடம்--ஆது 

படை வீடுகள். 

கச்சியப்பசிவாசாரிபர் புராணம் 

அருங்கறிட்பு முற்றிற்று, 

va 
   



உடை 

கணபத்து IT 

இருச்சிற்ற்பலம், 

கச்சி. பப்பசிவாசாரியா் புராண 

வசனாம. 

OS 

தொண்டைமண்டலத்திற் இழர்து விளங்காகின் D at 
LF yr dé Bon san Cone, ௮ Bom Fat ரூலத்திலை, கல்விபறி 
வாமுக்கங்களினுலுஞ் வெபத்து வ வஞானங்களினா௮ஷ் 
sa cel halt காளக்தியப்பசிவாசாரியர் என்பவர் ஒரு 
ர். இருந்தார். அவா காஞ்சபுசத். துள்ள குமசகோட்டச் 
ருச்சகருள். ஒருவர், அவர் நெடுங்காலம் புத்தரனில்லா 
DWT "பெருங்கவலைகொண்டு, புத்திர பாக்கியத்தின் 

பாருட்டுக் ரகுமாகோட்டத்தின்கண் எழுந்தருளிய பெ 
ரங்கருணைக்கடலாகிய சுப்பிரமணியக்கடவுளை விஇிப்படி. 
'ச.த்தையோடும். உபாசித்றுக்கொண்டு வந்தார், வரும். 
'பாழுஅ, ௮க்கடவுளஅ திருவருளின? ல), தமிழ்காட்டார் 
ள் சப்பிரமணியபத்தி பெற்றுய்யும்பொருட்டு, ௮ச்சிவா 
ஈஈரியருக்கு ௮வருடைய கற்பினிற்டிறக்த ப.த்தினியாச.து 
நருமைத்திருவயிற்றின் ஒருசற்புச்இசர் திருவவதாசஞ் 
ிசய்தார், 

 அப்புத்திரகுக்குக் சச்யெப்பர் என காமகரணஞ் செ 
யப்பட்ட த. yur இீர்தாம்வபலே வித்தியாரம்பஞ் 
ிசயப்பெத்து, சம்ஸ்கிருதம் கமிழ். என்னும் இசண்டுபா 
pape tor 1a கற்பாராயினார், அன்பு அருள் வாய்மை பொ 
mp அடக்கம். முதலிய | ஈற்குணங்க. ளெல்லாம். அவசேோ 
டன் Spr | வ்! சோடுடன் வளர்க்கன், வர் ஏழாம்



கச்சியப்ப சிவர்சாரியர் புராண வசனம். ௩௯ 

உ . om « 5 » ஓ 

வயசில உப௱ுயனஜ் செயப்பெற்று, OM BTS Russ oT SF 

செய்வாராயி a) ர. கில கரலி ள்ள புண்டு iB Bw 
ச் உ ௦ 5 * * ௩ x 2 உ 

வேத வேதாங்கக்களையும் கமிழில் இலக்ஈண விலக்கியக் 
a , , , 

களையும் கற்று MNT ul %) i, 

அவர ௪ Aw BTM NTI sar FULD ‘hy Ly 5D) FAB பற் OI கமிழ் 

வேசுமாகிப செவார Bem ON FG HIG ON 9 அ வாராயிஞர், 

HSA MSF. Foe UF OFA sows) கிரி 

LIT BT SOM L_ BH OM கற்றறிம்து கொண்டார். ௮.கன்பின் 

நிருவாண ௫னை்ஷயும் ஆசாரியாபிஷேகழும் பெற்று, சை. 

வாகமத்தின் ஞானகாண்டக்களை9, அவற்றின் பொரு 

ளையும் மதவார இருவாசகங்களின் பொருளையுங் கேட்டு, 

அப்பொருள் வேதத்தின் ஞானகாண்டங்களாயெ - உப. 

நிடதங்களின் பொருளோடு அ௮பபேதமா பிருக்கக்கண்) . 
அதனைச் சிந்தித்துக் தெளிர்துகொண்டார். | 

்..... இஜ்கனம் தெளிவுற்ற ௮வர் தம்மிடத்து அடி.மைக.. 

ளாய்க்குழுமி வணங்கிகின்று Creme Bre. ம் ' ஈன்மா 

ணுக்கர்கள் பிறவிப்பிணியின் நீங்கி மேம்பட்ட இருவருள் . 

அடைவதற்குரிய பல அ௮ருணூல்களை யெல்லாம் அ௮வர்சட் 
Gus sas தமர்வாராயினார், 

| | , | 

இவ்வியல்புடையராய் விளக்கமுற்ற கச்சியப்பசிவா.. 

சாரியர்குமரகோட்டத்துச் சப்பிரமணியக்கடவு! மெம். 

யன்போடு பூசைசெய்து கொண்டுவந்தார், QF STL சுப் 

பிரமணியக்கடவுள் சச்சிப்பசிலாசாரியருக்குச் சொப்ப 

னத்திலேதோன்.றி, 66 அன்பனே, நீகா BLT TOOT GBT 

சங்கைகளுட் சங்காசங்கதையின் முதற்கண்டமாகிய 

செவசசயெகண்டத்திலுள்ள ஈமது சரித்திரத்தைக் சந்த



( 
+ 

) கச்சியப்ப வாசாஙியர் புராண வசனம். 

£ணம் எனப் பெயரிட்டுக் தமிழில பெருங்காப்:ரிபமா 

? பாடக்கடவாய் ” என்று BID UPS (6 Sales 

ச் செம்முக மைந்துளான்.”” என்று அடியெடுத்துக் 

4" Os இழ) முறை! க்தருளி னா. உடனே கச்சியப்பசிவ THT . 

யர் ALP FAS ps Hs ௮ழலிடைப்பட்ட மெழுகு?பால 

ஈஞ்சதெக்குருக, உ பமக ஞரிலிர்பப, 8 உசைதமொற) கரை 

[ற்ற இன்பக்கடலின் ABB ட ஒன்றுக்கும் பற்றுக 

முத்த: காயினுங் சடையனாகிய தமியேனையும் ஒரு பா. 

நட்பநித்து அந்தருளிச் செய்த எம்பெருமானாயெ சப்பி : 

மணீ ee ata Be சி றம். இரு" த்படி. என்... 
     

   
      

    

ல் இ: லை ப பவெப்பலொசர்சிபர் aie ; 

Saige, சுப்பிசமணியபூசை 0 செய் சார் 

ia காயோறும். த்த Cy. 
2 
ச 

s HT. ட 

   

  

செய்யுள். பாடி, அவை. [isbn Lin ® 

தாணிபையும், Barr திரி "தாலபூசை முறி றியி ர்: குச: 

கோட்டத்தடிகளுடைய இருவடிக்கீழ். வவத்தகிட்டு்.. 

இருக்க தவர். இருச்சாப்பிட்கெசொன் sop acpuorel 

சைக்குப்போவார்.. 'பிற்றைகாட்காலையி? லை நித்தியகறாம .. 

முடித்சச்சொண்டு, பூசையின்பொருட்டுக் Box காயி... 

'ஜினுள்ளே. புகுர்.து, ஏட்டை. எடுத்துப்பார்
; oy மதிற். 

: 'சவவிடங்களிலே. | BG த்தப்பட்டிரு த்தல். கண்டு) 28 ச்: 

செ செமேற்கொண்ட ஆனந்தபரவசசாய்ச் : ada பொழுள் 

    

     

   

   

  

   
   

இவ்வா ர்ரே கச்சியப்ப வா rea Rast கந் eure ம்பாழி:: 

் இன், * சாலி: வாகன சசாப்திம். எழுமாற் நின்கண், He



கச்சியப்பளிவாசாரியா புராண வசனம், ௪௯௧ 

முஞ், சுபமுகூர்த்தமும் நிச்சயித் துக்கொண்டு, எங்குமு 

ள்ள சிவனடியார்களெல்லாருக்கும் பத்ரம் விடுத்தருளி 

னூர், ஏவலாளர்கள் திருக்கோயிலையும், இருவி இகளையும் 

மிக அலங்கரித்தார்கள், சுட்டப்பட்ட சுபஇனத்து£ே, 

இருகெறித்தமிழாகிய தேவார இருவாசகங்களில் வல்ல 

பெரியோர்களும், சிவாகமவிற்பன்னர்களும், வேதவேதா 

ங்கபண்டி தர்களும், தமிழ்ப்புலவர்களும், இராசாக்களும்,, 

_ பிரபுக்களும், பிறருமாகிய எல்லாறாம் வந்து கூடினார்கள், 

கச்சிபப்பசிவாசாரியர் குமாகோட்டத்தடி களைப்பூசை 

செய்௮, அவர்சந்நிசானத்திலே மெழுகப் பீடமிட்டு, ௮௫. 

ன்2மறி பட்டைவிரிக், புஷ்பக்களைச் தூவித், பங் 

ககாடுத்து ஆசனங்கற்பித்று, கர்சபுராணத்திருமுறையை 

அதன்மேம்ல் வைத்து . அருச்சித்து வணக்கத் g Asser, 

பின்பு இருர்துகொண்டு, “இசட சக்கரச் செம்முக மைக் 

அளான்” என்னும் முதற்செய்யுகை ஒருமுறை வாத்து, 

: இகழ் தசக்கரச் செம்முகம் 83.து உளான்! என்றெடுத்து 

1 விளங்காகின்ற பத்து தஇருக்கைகளும் செவ்விய Bagr 

இருமுகங்களுமுள்ள சிவபெருமானுடைய” என்று பொரு 

சருளிச்செய்தார், உடனே அக்கிருக்க தமிழ்ப்புலவர்க 

ளஞுள் ஒருவர் சு வாமிகாள்! இகழ் தசம் இஈடசம் எனப் 

புணர்தற்கு வித தொல்காப்பிய மு, கலிய இலக்க நால்க 

ener ஒன்றிலாயினும் இல்லையே” என்றார், அதற்குக் 

கச்சியப்பசிவாசாரியர் “தரங்கள் கூறியதொக்கும், ஆயின்



௪௨ கச்சியப்பசவொசாரியர் புராண வசனம், 

'இம்முதலடி. என்வாக்கன்று; சங்கப்புலவராபெ சுப்பிசமணி 

'யக்கடவுளது இருவாக்கு; ௮வசே எனக்கு. இவ்வடியெடு 

த்துத் தர்தருளினர்”” என்றார், அதுகேட்ட அப்புலவர் 

புன்முறுவல் செய்து, **சுப்பிசமணியக்கடவுள் சுவாமிக 

ளுக்கு இவவடியெடுத்துத் தந்தருளிபது சத தியமாயின் 

ஆகுக, ஆயிலும், oH இரசுசயம், அதனை சாங்கள் 

அங்கேரிப்ப தெங்கனம்-! அக்கடவுள் சுவாமிகளுக்குத் 

தோன்றியதுபோல எங்களுக்குந் தோன்றி, :*இவவடி. 

நாமே எடுத்துக் கொடுத்தருளி2னாம்'” என்று இருவாய்ம 

லர்ந்தருளின் அங்கேரிப்பேம்; அன்றேல், இதற்கு யாதா 

னுமோரிலக்கண நூலில் விஇிகாட்டின் அங்கேரிப்பேம்; 

அல்லாக்கால், அசங்கேற்றவொட்டேம்'” என்றார், கச்சி 

பப்பசிவாசாரியர் *இவ்விரண்டினுள் கன்று காளைசெயப் 

படும்” என்றருளிச்செய்து சபையாரளைப் போக்விட்டு, 

அற்றைச் இனத இலே இருவமுஅுசெய்யாது, இசாத்இரி 

காலபூசைரு£ற்றியபின் இருக்கதவர் இருக்காப்பிட்டுக்கொ 

கொண்டு சர்நிதியிலே சசையி3லே சயனித்தருளிஞார், ௮ப் 

பொழு சுப்பிசமணியக்கடவுள் கச்சியப்பசவாசாரியருக் 

குச் சொப்பனத்திலே தோன்றி, “அன்பனே, சோழ 

தேசத்தில். விரசோழியம் என்ன ஓரிலக்கண நூலிரு 

saan p39; திகழ்தசம் இகடசம் எனப்புணாதற்கு விதி 

அக்.நாலிற் சந் இபடலத்இற் பதினெட்டாஞ் செய்யுளிலிருக் 

இன்றது; சோழதேசகத்சுப் புலவனொருவன அந்நூலை



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராண வசனம். ௪௩ 

நாளைக்கு இவவிடத் இற்கொண்டுவர்து ௮வ்விதஇியை எல்லா 

ருக்குக்காட்டுவன்” என்று தருவாய்மலார்து மறைக்தரு 

ளினா, | 

மற்ை றகாட்சபையாசெல்லாருங் கூடியிருந்கபொழுது 

கச்சியப்பசிவாசாரியர் தமக்கு முருகக்கடவுள் சொப்பனத் 

தில் ௮ருளிச்செய்சமைபை அவர்களுக்குச் சொல்லியருளி 

னார். உடனே ஒருபுலவர் ஒருபுத்தகள் கையிற்கொண்ு 

அங்கே வந்தனர். ௮வசை அங்குள்ளோர்கள் சோக்கு) 

நீர் யாவா? உமது கையி ற்புத்தகம் யாது?” என்று வினு 

AGT, அதற்கு அப்புலவர் **நாம்சோழதேசத் துள் 

ளேம்; இப்புக்ககம் வீரசோழியம்” என்றார், அப்பொ 

மு.அ முன்னைகாளின் ஆக்ஷபித்தபுலவர் விரைந்துசென்று 

அப்புத்தகத்தை வாங்செ சந்திபடலத் இற் பதினெட்டாஞ், 

செய்யுளை வாசித்துத் இகடசக்கரம் என்னலும் புணர்ச்சிக்கு 

விதி ௮திலிருத்தலை உணாரக்து விம்மிதமும் ம௫ழ்ச்சியுமுற் 

றனர், மற்றைத்தமிழ்ப்புலவர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவ 

சாச அதனை வாங்கிப் பார்த்து விம்மிசமும் ம௫ழ்ச்சியுமுற 

மார்கள், இறுதியிலே சோழதேசத்துப் புலவர் அப்புத்த 

கத்தைக் கச்யெப்பசிவாசாரியர் கையிற் கொடுத்து, சபை 

யாரெல்லாரையும் கோக்கு, ':அக்ஷேபம் ஒழிந்ததா ஒழி 

த்தா!” 
கச்செப்பரிவாசாரியர் சமையாண்டருளிய ௮றுமுகக் கட. 

என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தருளினார். உடனே 

வுளஅ-பெருங்கருணைத் இறத்தை நினைந்து நினைந்து, சரீ



௪௪ கச்சியட்பசிவாசாரீயர் புராண வசனம். 

"சம் விதிர்ப்புற, மயிர்க்காரேறும் இவலைஉண்டாக, என்பெ 

ல்லாம் நெக்கு ரெக்குருக, மதூடைப் புறப்படுஞ்சலம் 

(போல ஆனர்தபாஷ்பம் பொழி யப் பசானந்த பரவசராய் 

எழுர்தருளியிருந்தகார் அப்பொழுது சபையார் எல்லா 

ரும் “இங்கனம் எழுந்தருளிவக்தபுலவர்குமாரக்கடவுளே” 

என்று துணிந்து ஆச்சரியமடைந்து, வெயிலிடைப்பட்ட 

'வெண்ணெய்போல மனககிந்துருக உசோமஞ்சிலிர்ப்பக் 

து௮வே்வைசொள்ள ஆனக்தவருவிசொரிய ஆனந்தக்கூதி 

'தாடிக் கச்செப்பசிலாசாரியருடைய பெருமையை ஈன்கு 

ணர்ந்து, அவர் இருவடி.களில் அடியற்ற மரம்போல் விழு 

ந்து ஈமஸ்கரித்து அவரைத் தோச்இசஞ் செய்தார்கள், 

ஆச்பஞ்செய்த புலவர் கச்சியப்பரிவாசாரியகரப் பலதச 

மூம் தமஸ்கரித்து, “எம்பெருமானே, புழுத்தகரயினுங் 

'கடையேனாயெ தமியேன் சுவாமிகஞுடைய மனெமயைச் 

இறிதும் அதியாது அக்பித்த பெருங்குற்றக்தைப்பொ 

அத்து அடியேன்மீது இருவருள் சுரந்தருளுக'” என்று 

௮இவிஈயத்தோெ பிரார்த்தித.௫, மீட்டும் அடியற்ற மாம் 

"போல் வீழ்ச்து டெர்தார். கச்செயப்பவொசாரியர் எழுர்.௮, 
அ௮ப்புலருடைய இரண்டசைகளையும் தம்முடைய ௮௬ 

மைத் இருக்கைகளினாலே பற்றியெடுத்து இறுகத்தமுவி, 

“ஜீயசே, தக்கள் அகோேபத்இனாலன்றோ இச்சபையாரெல் 

- லாருக்கும் இருவருளினுண்மை வெளிப்பட்டது, : இதன் 

பொருட்டுத் தங்களுக்குச் செயற்பாலதாயெ கைம்மாறு 

மாது! அ௮றியேம் ௮றியேம்” என்று பாராட்டி யருரினார்,



கச்சியப்பசிவாசாரியர் புராண வசனம், சடு 

அதன்பின் சபையாெலலாரும் ஈமஸ்கரித்து, “சுவா 

மிகாள், இனி இப்புசாணத்தைத்தடையின்றி அரங்கேற்ற 

ஆரம்பித்தருளுச'” என்றுவிண்ணப்பஞ்செய்தார்கள். '௮ங் 

கனமே சச்சியப்பசிவாசாரியர் அ௮சங்கேற்றுவாராயிஞார். 

காஞ்சித்தருஈகரத்துள்ள .இசைவர்கள் முதலானவர்க 

ளுக்சூம் கர்தபுராணங்கேட்க வந்த எண்ணிறர்த அடியா 

ர்களுக்கும் போசனமுதலியவைகளெல்லாம் தொண்டை 

நாட்டிளா இருபத்துகான்குகோட்டத்து வேளாளப்பிசபு 

க்சளுடைய செலவினாலை கடந்தன. எல்லாரும் நியமமாக 

வர்து பேரசையோடுகேட்சக் கச்செப்பசிவாசாரியச் இன 

Bo sr pid yore வாித்.துப் பொருள்சொல்லி ஒருவரு 

வத்தலை முடித் தருளினார். 

புசாணமுற்றுப்பெற்றவுடனே கச்சிெயப்பசிவாசாரியர் 

புசாணத்இருமுறையை விதிப்படி அருச்சனை செய்து ஈம 

ஸ்.கரித்தார், அப்பொழுது அங்குள்ள எத்திறத்தார்களும் 

௮ன்பினேடு விம்மிவிம்மித் தண்டாகாரமாக கிழுந்து, கச் 

செயப்பவொசாரியரை ஈமஸ்கரித்தெழுந்து இரண்ட கை 

சுளூஞ் சிரசின்மேலேறிக் குவிய நின்று, அதஇத்தார்கள். 

சுச்செப்பசிவாசாரியர் கந்தபுசாணத்திருமுறையோக் தந் 

தச்சிவிகையில் எழுந்தருளி, இருபத்துகான்கு கோட்டத் 

அமுள்ள வேளாளப்பிசபுக்களுள்ளே சிலர் சிவிகை தாங்க 

சிலர் வெண்சாமசம்வீச சிலர் குடை கொடி பிடிக்க, நானா 

(Os மங்கல வாத்தியவொலியினாலே இக்குகளெல்லாஞ்



௪௭௬ கச்சியப்பரிவாசாரியர் புராண வசனம், 

செவிிபட, பிராமணர்கள் வேதகோஷஞ்செய்ய, Revers. 

யார்கள் சசவணபவ சரவணபவ என்று சொல்லும் பேசொ 

லி. தழைக்க, இருஈகரவாடிகள் இருவீதஇுகடோறும் சுத்தி 

செய்து வாழைகள் நாட்டித் தோரணங்கள் கிறைத்துப் 

பூமாலைகள் தூக்கிப் பூசணகும்பங்கள் வைத்துப் பொரி 
தூவிச் இருவிளக்கேற்றி ௮றுகெடுக்க, தமது அருமைச் 

திருமேனியி? ல தரிக்கப்பட்ட இரிபுண்டாத்தின் அழகை 

பூம், உறுத்திசாக்ஷமாலை களின் அழகையும், சின்முத்திசை 
யும், இருக்சண்களினின்றும் பொழியும் பசமானர்த வாரி 
யையும், அடியார்கள் கண்டு மனரெக்கு நெக்குருக வணங் 

இத் அதித்து அனர்தக்கூத்தாட, இருவ திவலஞ்செய்.௫, 
குமாகோட்டச்சர்நிதியை அடைக் அ, சிவிகையினின்றும் 

இறக்கித் இருமுறையைத் திருக்கோயிலினுள்ளே கொண் 
புபோய்த் திருமுன்னே வைத்தருளினார். உடனே எல் 

லாரும் கச்சியப்புவாசாரியசை, ௮வர் ''அமையும் 5 Bin 
யும்'” என்றவழியும் தவிசாது, ஆசாமையினாலே பலகாலும் 
ஈமஸ்கரித்.து, '*பரமகருணாகிதியாகய எம்பெருமான் தமிழ் 

நாட்டாசெல்லாரும் பிழைக்கும்பொருட்டுத் இருவாய்மலர் 

நீதருளிய இப்புராணமா௫ய இவ்வியாமிர்தச்சை அடியேங் 
, கள் எஞ்செவிவாய்மடுத்துஉயர்தனம் உய்ந்தனம்'” என்று 

விண்ணப்பஞ்செய்து இன்பமுற்றார்கள். 

தமிழ் சாடெங்குமுள்ள சிவனடியார்களெல்லாரும், 

இக்கந்தபுசாணத்தை மிகப்பாராட்டி, சிரத்தையோடு எழு 

அவோரும், வாசிப்போரும், பொருள்சொல்வோரும், கேட் 

பேசருமாம், இதன் சொற்சுவை பொருட்சுவைகளை அது 

நவித்துப் பேசானந்தப்பெருஞ்செல்வம் அடைந்தார்கள்,




