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பூவுலகில் சகல அனமாக்களும் தெரிசித்துக் கடைத்தேறு 

மாறு சாவவியாபக சசசதானர்த சொரூபமாய் விளங்கும உமாவல்ல 

பன் திருக்கோவில் கொண்டருளிய சிவஸதலங்கள் பலவற்றுள்ளும் 

இருவையாறென்னும் பஞசாத க்ஷகச்திமானது மோக்ஷாத்தத் 

தலம எனவும், ஆங்கு வட௫த்து மாணமடையும ஜீவர்கட்கு பஞ்ச 

ஈசேசப பெருமான் ௮சசமயததே பரமேஸலவரியுடன் தோன்தி றச் 

சீவனது வலத செவி மேலாகத்தாராக மர்திரோபதேசஞ செய்து 

சிவலோகங் காரணியாக வாழுமாறு இருவருள் பாலிதசருளுவா என 

வும், வேதாகமாதிகள் கூறுநதிறத்தினை உலகம அ௮றியும, அவ்வா 

ரக, இப்புராணமானது வட மொழியிலுள்ளதை முற்காலத்தே தமி 

மில் மொழிபெயாத்துக கவிரூபாமாகவும, சததியரூபமாகவும், அப் 

பாஷையை ஈநன்ருணாநத நாவலா இலரால செய்யப்படடுள்ளதெனக் 

காணபரமபரைக் கேள்வியாய் அலைகள் இக்காலத்து இருக்கின் த 

தாகக் காணப்படவிலலை. ௮ங்கனமாக எனக்குத் தெலுங்கு பாஷை 

யைக் கற்பித்த ஆரியா ஸ்ரீமச வெங்கடராம சாஸஇரியாரவர்கள் 

யான் வித் இயாப்பியாசஞ் செய்யுங்காலகது இப்பஞசாதமான் மிய 

தீசை மொழி பெயர்ச்துக் கொடுத்து இசனை நீ தமிழ்ப்பாஷைக்ஞு 

ரிய அமைதியோடு வசனரூபமாய் எழுதி ௮சசிவொயாகவென ஆச் 

ஞாகிததருள யான் ஆசிரியா அணையை சரெமேற்கொண்டு அவர்கள் 

முன்னிலையிலேயே எழுதி ௮ச்சிடுகற்குப் பொருளுதவியின்மையால் 
இருவருளை எதிர்நோக்கிக் காத்துக்கொண்டிருஈ் சனன், அங்கனமாக 

அடகு முயன்றாலும் ஆகுகாளன்றி, எடத்த கருமங்களாகா " என்ற 

| pasa Beir உண்மை வானப்படி இருவருள் கூட்டிலைச்ச
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நூல் பிரசித்தியாகுங்காலம் கைகூடவே எனக்கு ரீண்ட காலமாய் 

ஆப்த ஈண்பராயும், இவபக்கஇி, டியாபக்த்இ முதலியவைகளில் 

கிறைச்ச விசுவாசமுடையாருமாலிய போன்னுசாமிபிள்ளையவர்கள் 

ஓர் இனத்தில் இர், நாலை உலக உபகாரமாக , பட்டு வெளிப்படுதத 

வேண்டுமென்ற எண்ணம தல்னிடசே நிண. ச1லமாய்க முடி 

கொண்டிருக்கெறதெனவும, ௮சற்கோற வழி காணபபடவிஉலையே 

யெனவும் என்னிடததே தெரிவிகது எவ்விசசகேணமை என கோரிக் 

கையை ழுடிதது வைததல் வேணடுமென்று இவ புண்ணியததே 

நிறைஈதுள்ள தன் மனவூக்ககதை எடுததுக ஈ.ற, ௮சனைக் கேட்ட 

வுடனே யான் பஞைசாதேசப்பெருமான் திருவ. ரளை வியா விஷயத் 

தைச் தெரிவிக்கப் பிள்சாயவாகள் அன கவேளள தில மூழ்9 அச் 

சிடுவி,3,தற்சான பொருளுதவ்யைசசெயய, என Rood pO ru 

வாது முன் எழுதிவைத்துள்ளசை சோதிருததி ௮சச்டுவிகதேன், 

இச்தூல் எம்பெருமான அடியார்க்கருள்புரிக்க திருவருள் adores 

தை விளக்கக்கூடியகாதலீன புலவா பெருமான் ௮னைவரும எனது 

சொற்களில் ஏதேலும் வழுவுள்ளகாயிலும அதனை கோககாது செம் 

பொத்சோதிஸவரப் பெருமான் அருள்வினையாட்டினிடத்து கோக்க 

முடையாராய் அனந்தவெள்ளத்தில் மூழ்சி பெறும்பேம்கிளைப் பெற் 

அயவா, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

இங்கனம் 

சிவ. சோலைமுத் அப்பிள்ளை.



  
சடவுள துணை. 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பரீ பஞ்சநதக்க்ஷேத்கிர மான்.மியல் 

oT Gal Spi Lo 

திருவையா றறுப்புசாணம். 

  

காப் 

சாபூச்சசான்மறையோடா றக்க பூத ந்கலைேகடெளியவோதிப் 

பார்ூச்சபிரமனெனப்பூச.ரர்வாழையா ற்றிற்டரமன்சேயென் 

தேர்பூச்சவுலகேச்தக்குடிலையு. றுபொருளாஇயெவர்ச்குமெட்டாத் 

சார்பூச்சசொன்னை ரநுடியாதிவிசாயசணிருசாடலைமேத்சொன்வாம்
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பாயிரம, 

கடஉள்வாழ்த து. 

பஞ்சநதீஸ்வரப்பேருமான். 

பிரமன்மால்முதலோர்பசவி.பும்வேண் டேன்பிஞ்ஞிகாதுயரக ற்றென்னத் 

திரமுடன்பொன்னிபடிர் தமுக்காலுஞ்சென்னிமேவிருகரங்குவித்தே 

அரவொலிசெய்வோர்ச்ியதாரகத்தையளித் துயாமுத்இிவீடுதவும் 

ப மனாம்பஞ்சா திச்சுரனிருதாள்பணிர் துசம்வினையக ற்று துமே, 

அறம்வளர்த்த நாயகி. 
உல்சமோடவற்றினுறுபொருள்சளையுமும்பர்போ ற்றிடுமிருவரையும் 
ஈலரமு றவளித் துங்கன்னியென்றுயர்வாரான்மறைபுகன் றுகின்ேேறத்தப் 

பலவிததருமமிய ற்றியவ்வழியிற்பயின் றஜிவர்க்கருள்பதித்தே 

அலகலாஞுச்இப்பேற்றினையு தவுமறம்வளர்த்தவளடி.பணிவாம். 

ஆட்கோண்டேஸ்வரர், 
மதையவர்குலச்திற்றோன்றிகால்வேசவரம்புணர்ந்தவ்வழியொழுஇத் 

தறைபுகழ்க்தேத் துஞ்சுசரிதப்பெயரோன் றனக்குறுமெமபயம்போக்டு 

கறைமலர்ச்சோலைசெறியுமைய்யா ற்றினான்முகன்மால்பணிஈதேத்த 

உறைதருமாட்கொண்டேஸ்வரப்பெருமானுபயதாண்மலாபணிக் துய்வாம், 

ஒலவிநாயகர். 

இவசரணன்றிமற்றொருபொருளிற்கனவினுஞ்ூர்சைபோக்காது 

பவப்பிணி$த்தவடி யவாபுகழைப்பாடியநாவலூரப்பெருமான் 

குவலயமேத் துசகாவிரிசகடப்பான்கோ திலாயோலமென்றுரைக்க 

ஈலமொடுதோன்றுமோலக ற்களிற்றின்னகைமலாமுடிமிசையணிவாம். 

சுப்பிரமணியர். 

நான்மறை/ரமாக்குடிலையின்பொருளைகன்று ஈவறிவொய்படைப்பு 

வான்பெறயெவ்வா நியற்றுவையென்ே றமலரயன் ஜனைச்சிறையிருத்தித் 

தான்படைப்பியற்றவரன% துணர்க் துசா ற்றுநியப்பொழுளென்ன 

மேன்மையோடுரைச் துச்சாமிசாதப்போமேவியவேளடி.பணிவாம். 

நந்திதேவர். 

நீடுறுந்தவச் துசசிலாதமாமுனிவன்னிறைதவப்பேற்றினால்மகவாய்ப் 

பீடுறவு இத் தப்பல்பெருங்கலை.பும்பிஞ்ஞகன் திருமுனமுணர்ந்தே ' 

கோடுறுக்கைலைக்குன் றினிலமராகுரைகழல்பணிர் துகின்ேேறத்தப் 
mre 

பாடுற ஈச்திரியம்பிரான் சணபலகயம்முடி.யு றப்பணிலாம்.
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சப்தமாதர்கள். 

கஞ்மெ7ரண்புகு துமடியவர்சகட்டுணியவரர்தர் துமேவும 

விஞ்சுபுசழபிராமிமிளிர்மசேஸ்வரியழகுமிகுகெளமாரி 

பஞ்செழினாராயகணிவரா தயிர் திராணிம௰ழ்சாஸியென்னும் 

எஞ்சலிலாமைருணைஅிபொாழியன்னையராமெழுவர்பசமினை றஞ்ூவாழ்வாம். 

திருமகள். 

அருள்டொழி.புந்தன்றுணைவணி.ரகழிக்குர்தொழிலினிகாயாகிமேவக் 

கருணை.புடனெவர்க்கெணினுகல்வினை வ துறுங்காலைக்காக்ஷிமேவும் 

பொருளளித்தன்னவரொழுக்கரன்றாயினிறைவுற்றுப்போற்றிவாமுக் 

இரு டன்னிருஉ ரணமச்தொழுதே ச இரம்வறுமைதீர்ப்பாமன்ேற. 

திருஞான சம்மந்தமூர்த்திநாயனார். 

அய்யணின்னருளகவைமூன் றிணில் 

உய்யயாவருமுணர்க ஐ றறமிழ் 

செய்யவோஇயசிரபுரபபிரான் 

துய்யசேவடிதொழுதுவாழ் * துவாம். 

திருகாவுக்காசுகாயனார். 

போதவன்மால்பணிதீசாபுகலிடரின்சாணென் 

மரோதஞ்சணடவாக்காதசோனகுளகொடுயொக்தசைவ 

வேதததிருமாழிகூ றிகொவுடைமேலவன்பொற் 

பாசபது பழேடியேற்றாநாரமபணிகு துமே. 

சுந்தரமூர்த் திநாயனார். 

aw SrA நுண்ணிடையாரிடையுறுமயககமா றந்றினாரெவரவாதமக்கே 

எஞ்ரலில்முத் இவழக்குவமென்னவிரும்கனாலோஇயபரனை 

விஞ்சுகள்ளிரவிற்பரவைகொள்கொபம்விலக்டெத்தூ துவிட்டவன் றன் 

செஞ்சாணென்றுகர துணை.பாகுர் £விளையாவுநீக்கெவே, 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

ஒருவாப்பி றஐவிகோய்சணிர்தியாவருமும்பர்பிரான் 

அருளார்ச்சசேவடிசேர்க் இடத் மையகன் றுவிட 

இருவாசகமைறைவாய்மலர்ந்தோ இச றக். இடம் 

க ருவாகுமாணிகம்வாசகன் ரூள் ரக்கொண்டேஉமே.



இருவைய மறுப் ராணம், 

அவையடக்கம், 

சர்ச்சமாசசலவாரனருட்டி றத்தின்பர்ீறைசல்விக ந்றுபர்ச்த 

2 2 சமொன்சொல்வழுவினைநோச்கா தும்பாகாயகன் றிருவடிக்கண் 

பத்திரய் துயாஈதோர்சரிசமீதென்னட்பண்பொடுககாப்பான்றெண்ணி 

வித்சசமில்லேனுைச்சனன்போற்றிமேம்படச்செய்தருளுகவே. 

பாயிர முற்றிற்று, 

  

புராணவரலாறு. 

கெடிய கடலரூம் ௦௪ இப்பெரிய உலகததில் இருத்தமாகஇய பல 
தீளி/களும், மலாகளும கெருங்கெ செஙகஇிசோன் வெப்புருமல் நீழ 

சரப்து வானத்தை அள..விய தருக்கள் நிறையப்பெற்றதும, முட 
ங்கி ப பிடரி மயிரினயுடைய இங்கத்மிதாடு யானையும், முந்த வலி 

யையடைய (பலியாடு மானும், விரிக்த செதகனையுடைய கருடனோடு 
பரம்பும, பதகைநிக்கி மிமுஈத நட்பும் ிருக்கின் ற இறப்பினையுடை 

யதும, மண்ணுலகக்தவமேயன் 3, விண்ணுலகததவருங்கண்டு புக 

ழுத்தககதுமான நைமிசாரண்ணி.பததில், இடையில மரவுரி2யாடு 

தெப்வததன் மையுள௱ விபூ இ, Ch BS Har aap தமித்தமேனியும், மறை 

(முதலான கலை உணாசூயுடன், ஜெனனமாணாதி துககத்தைப்2பா 

க்சியென்றுடாத பேரின்பவீட்டைத தரத்தக்கதுமான ஸ்ரீ பஞ 

Srp Nous gs worn த்தையும உடையோர்களான FRR, SHA, 

GIG BGT UII, SANK (FR, NEG RUT, FHT, WIC Sol, Saw Op 

வா, கறுக்க பிர ஙி, ச தாரரதா, மார்க்கண்டர், பிருகு, போதாய 

னா, அபததம்பா, இலடிக, ௪ தீகசணர், சாண்டில்யர், பாரத்துவா; 

சர், புலசரூ சக்இரரடர், புசசகர, புலக்திய, ஜாபாலி, கெள தமர், 

சனற்குமாரா, நாரதா, ஜமபுமானி, மாண்டவயர, அரபத்தா காசிபர், 

Swed sori, கலை? நங்கர், காக்கி, கூஷ்மாண்டா, குசுகு; பார்த் 

கவர், ௪னநதா, ஆளவிலாயனர், தால்ப்பியர், Blom BT FHEIT, SYS 

மருடணர், பராஈர், ஜனாதம், இருதா, ஜனகர், வ௫ிட்டர், பிரசண்டா 

தூர்வாசர், பருப்பதா, சிலாதர், தத்தாத்திமாயர் சத்தி, தவுமியர்; 
சுமந்து, பப் ர, வாமதேவர், சரபங்கர், வச்சர், உபமன்னியர், மிரு 

சண்டு.ப/, ௮ரிசகர், சவுனகர், ஏவலர், ௬னர், அதர், விர்து, பாணி 

னி, விபாண்டக/, கரலவர், ஆங்கேச, சதாதபர், சுனச்ேபர், சருச் 

௪ரர், இரைப்.9ப/, வச, இரண 12, மூற்கலர், சபில[, அஃ _வச்கி



புரரணவாலாறு இ 

ரர், காணர், நன: கர, உரோமச, பகவா, சவுண்டின்யா, பயிலகவர், உச் 
இசவிரியா, தாமண இரண தூமாக்கினி, ஜமதக்கினி (முதலிய மக 
ரிஷிகள் யாவரும ஒருங்குக டி. ஓர் யாகஞ்செய்து சம்பூரணஞ்செய் 

கீது அனஈகமாய் சிவராமச் தியானஞ் செய்துகொண்டிருக்கின் ற 
சமயத் ல், சத்துவகுணம்சீபாத்ென்ன, விபூதி௮ணிசக அழகயெ 

மீமனியும், செமபவளக் ச/ட்டையொததுத் இரண்டு நீண்ட ஜடை 

பையும் இரு ௮க்கமாலையணிர்சு அக்கங்களையும், பரிசுத்தமாக ஐ 

கெழுததைச் தியானிக்க ற சிரதையையும அவற்றை இடைவிடாது 
ஜெபிச்்ற இருசாவினையும உடையரான சூ,தமாமுனிவர் எழுர்தரு 
ளினர். ௮ன்னவா வரனவைக்கண்ட மேற்கூறிய மகரிஷிகள் யாவாகளும் 

தாயின்வரவைக்கண்டு அஇகெமடிட்சியுடன் எதிர் நோககச செல்லும் 
இளங்கன் றுபோல அளவிறஈக சந்தோஷத்துடன் எ இாசென்று வக் 
தனைசெய்தொராய் முகமலாசூயுடன் தங்கலிருப்பிடததிற்கு ௮ழை 
தீதுவர்து அன்புடன் அருக்கிய பாத்திய மு. தலான செய் கடன்களை 
முறைப்படி புரிசது இனிய ஆானத்திருக்சி பூணச்சர்சொனைக் தா 
சகைச் சகணஞசூழ்ர்தாற்போலச சூழ இருள், துசொண்டு, எங்கள் ஐய 

னே ! சல்களெழுந்தருஞ/சையால இகதினமும, இவ்விடமும், நன் 
மை ஆய?தாடுகூட எங்கள் ஜென்மமும புனிகம் யது, மறை 
முழுதுணாந்ச வியாத முனிவரிட 5௮௪ சகல கலைகளையும மயக்கம் 
அறவுணாநத அறிவுடையாய் ! ரோமவரிடன் காதல2ன ! இறையவ 
னே! பாங்களுப்பும் ! வண்ணம, பதினெண்புராணங்களுள் ஒன்றான 
பிரம்ம சைலாத்தத்திலுள்ள ஸ்ரீ பஞ்சக மானமியத்தைத் தருவா 
ய்மலர்ச்தருளவேண்டுமென்று விண்ணப்பம செய்துகொண்டாள். 
௮மமொழியினைக் கேட்ட, ரூகபுராணிகா, அனனவர்களை நோக்கப் 
புன்னகை நிறைத முகமலாசசியுடன் சடைமுடி துளக்கி ரிஷி ச2ர 
ஷ்டாகாள் ! ஈன்று வினவினீடி, உள்ளன்போடு கேட்டவா மலங்க௯ 

வாட்டிக் கொடிப பிறவித்தன்பச்தைப் போக்கி முதத ee 
கொகக்குச் கன்மையுடைய ஸ்ரீ பஞஈக மான்மியக்தை அதிகால 

தீதில் சூரியவம்சத்இர் பிறர்ச சேவவர்மனென்.னும அரசனான வன், 
பிராமணோூத்தமரும் சவெபக்த சிமரஷ்டருமான சுமந்து மகரிஷியை 
நோக்கி, சுவாமின் ! அறுபத்தாறு கோடி இரத்த மகாத்மியத்துடன் 
காலரி தியின் பெருமையையும், விரு ச் தாசலைஸ்வரர், மாயூரகா தர் 

பெருமையையும் தாங்கள் இருவாய் மலர்க்தருளக் கெட்டுப் பேரா 
னக சமடைக்தயான், பின்னரும் ஸ்ரீபஞ்சாதமான்மியத்தைக் கேட்க ; 

மிக்க விருப்புத்திருக்னெறேன்.. அகையால் இருபை கூர்ச்து அவற்



௬ D@ Mow yn joa cmt. 

றையும் தருவாய் மலாந்தருள வேண்டுமென்று கே! .ு%சொள்ள, 
மகரிஷிபானவர௮வவரசனுடையவேண்டுகோளுக( (் இரயபினவராய் 
அரசனை நோக்கிப் பூபாலனே ! உலகில ௮ரசாசளாயுள்ளவாகள மிகு 
இயும்லெளகிக விவகாரங்களிலும, பெண்கள் மயகக நதிலும், வஸ். 

ராபரண அலங்காறத்சிலும, ௮றுசுவையுடைய ஆகார விருப்பத்தி 
௮ம், இன்னும் இவை ௦ 2பான்ற சுகமமபாற்காணப்பட்டு மறையத் 

தச்ச விஷயங்கணி௰லயெ மனகைச செலுக்கி வாழ்வா!கள், அலை 
யாவும் பூர்வ ளென்மகில ரெய்துள்ள ம்குக்த தபோபலததினால் 
இடைகத்ச மானிட ஜெனம்த்துககு & உரியன.அகா.அ௮ரசச?ன ! மனித 
சரீரத்தைப் பெற்றோ தாங்களெடுந்த தெ உனமச்தாலடையததக்க 
கான முத்திஇனபத்தற்கு ஆரும் ம [ரியங்க. ரில முயலவும் கோடு மற் 

றுமுள்ள OS ON Dd TH. களும் தககளைப்மபாலப டி ‘olson ots பேற்று னே 

யடைதல் வேண்டுமெனறு மு.பலுகல்சிவண்ிம, அஅமீவ மானிட 

ஜென்மத்திற்கு உரியனவ? கும, அகையால 4 ௮ரானாயிருக்தும அங் 
நன மாகிய விஷய விருப்பத்தில் மனைச 0! ௮ரராறு இமமையிற 
சுசக்தையும் மறுமையிற் சிவபிரானது பாட நுபங்களை* தரத்தக 

கதும் ஆன ஸ்ரீ பஞ்சாக மானமிபகதைக சகட லிருப்புற்றமை 

யால் உன்னைப் பாககிலும உத்தம ணமா A ALT லஒருவருமிலலை. 

சொல்லுவன் 2 றன் கேட்சக் கடவய். ஸ்ரீ பஞ13 மானமியதை 

நிறைந்த பம விசுவாசச்னுடன் வா௫ிகதல், Ch! படல், இர் இத்தல் 

முதலியவைகளை உ வாகள் செய்னைருரக னொ அவ [கள் மேலான 

மு.ததி வீட்டையடைவாகள், அ௮ககச் கலகின பெருமையை 
நாவ புண்ணியமிலலாதவாகள் YOUN Gor, ருணசிலனே ! 

சகதிரசடா தரராகய சிவ பரஞ்சுடா எக்காலததும பிரிவின்றி அ 
தீச் தலத்தில் வசிக்கின் ருரென்றும் அன மிபும ௮சன பெறாமையை 

ஆதிகாலத்தில் பாவதி தேவிபாா பரமஏவனை கோக்டித் தேவ தே 
வோத்தமா, மகாதேவா, பிராணகாயகா, அனபாகட்கெளி யானே; 

ஸ்ரீபஞ் ஈத மான்மியத்டைக் 2கட்சுவிருப்பம் உறுகின்றேன், இருபை 
Wii Omari மலர்ர்தருள?வண்டுமென்று விண்ணப்பித்துக்கொ 
ள்ள, எம்பெருமான் ஏம்மன்னையை நோக்கி மலையரையன் காதலி ! 

அன்புடையாய் ! பூர்வத்தில் அக்காவிரி துன் ் , வாசம் செய்த 
வரும், பிராமணோத்தமரும், வ வருளுர்சி ரம தருமத்தை, விடாத 

வரும், வேக வேதாங்கபுரண இகொசாதி பாரங்கதரும, இரிகால 
சிவபூஜா.துர்.காரும், திரிபுண்ட்ரர்கரித்த திருமேனியுடையாரும்; 

'ருத்திராகூமாலிகாபரணரும், இடைவிடாது பூராட மந்திர த்மை



/ராணவாலா அடி er 

ஜெபிஃ்கின்ற ஜா வையுடையாரும் ௮ன நாதசன் மாவென்ற புண்ணிய 
புருஷனை அவா மனையாவாகிய அனவத்தியாமதவி ஈமஸ்கரித்தெழு 

ஈது.நின்னு, பிராணராயகா! உலககதில் தெரிசிகச அளவில் முத்தியை 
யும், ஸநானம் செய்த ௮ுளவில பாபத்தையும போக்கச்தக்க, க்ஷேக் 

இரத்தையும், இர்த்தக்தையும் தங்கள் இருபைக்கிடமாகிய அடியே 

INE Gs தருவாய் மலாந்கருளவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ள; 

நாதசன் மாலானவர் அன்னவளை நோக்கிப் பெண்கள் நாயகமே ! 

“காசியான் மரணான்முக்தி'3-என்த அருமை வாக்கெததன் படி மரண 
ததால் முச்தியைக் கொடுக்கின்ற காசித் தலக்கோடு மேற்கடலோரதி 

திலுள்ள திருக்கோகரணம்,சோமராதம், விருபாக்ஷம், இருக்கேகா 
சம், மல்லிகாச்சுனம், இருக்காஞ்சி, இருக்காளத்தி, விருத்தாசலம், 
அ௮ருணாரலம, மிஷபாசலம், சோகா மி, Bahl opr, sors Savers or 

கோவில், திருவெண்காடு, இருவாரூர், வேதாரண்ணியம், கெளரி 

மாயூரம, இருவிடைமருதர், குமபகோணம், சுவாமிமலை, திருவா 
ணக்கா, இரிசரொமலை, மதுரை, இருப்பரங்குன்றம், இருகெல்வேலி, 
இரசாமேச்சாரம், காகைக்காரோணம், முதலிய இவ்விய தலங்களைத் 
தெரிசித்ததினைலைம, சங்கை, யமுனை, சாஸ்வஇ, துங்கபத்திரை, கர் 

மதா, சண்ணமவணி, இமபாலி, காமபிரபரணி முகலிய சாவோத் 

திருஷ்ட  தாத்தங்களில் படிக்ககனாலும் அடையத்தக்க பேற்றைப் 

பார்க்கிலும, ஈற்குண நிறைைகவளேை ! இருப்பழனம், இருசசோற் 

I BK) OS y இருமிவதிகுடி, இருக்கண்டியூர், திருப்பூர் துருத்தி, இரு 
கெய்த்தகானம, அகிய அறு இவ்ய க்ஷேத்திரங்களையும தனக்கு oy Tb 

கங்களாகக்கொண்டு விளங்கும் திருவையாறென்னும் திருநாமத்தை 
யுடைய ஸ்ரீ பஞ்சாத க்ஷர்திரத்கைக் காவிரிஈஇயிழ் படிக்து தெரி 
இப்பார்களேயானால ஒப்புவமையில்லா ௪ மூத்திப் பேற்றினை அடை 

ந்து உய்வார்கள். அர்ச் தலத்தின் பெருமையை உன க்குச் சொல்லு 
இன்றேன் சகேட்சுக் கடவாயென்று (BT BROT LOT QUT eat GUT அனவத்து 

யா தேயிக்குக் கூறியவாறு உனக்குக் கூறுகின்றேன், பார்வதி ! கே 
ட்கக் கடவாயென்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். அவ்வண்ணமே 
உனக்குச் சொல்லுகின்றேன் கேட்கக் கடவாயென்று சுமந்து ரிஷி 
யானவர் தேவவர்ம ராஜனுக்கு உரைத்தருளிரை, னை மும்மல 
ஜை வென்ற மகரிஷிகாள! "இப்பொழுது உங்களுக்குச் கொ இ] 
கின்றேன் ரத்தா பக்தியுடன் கேட்கக் கடவீர்களென்று சூதபுரா 
ணிகர் தமியர் பாதங்களைத் தியானித்துக்சொண்டு க றுவாராயினர் 

புராண வாலாறு முற்றிற்று, °



oy இருவையாறறுப்புர T EMT Ib, 

௧--துஷ்ப்பிரவர்த்தி, 

முத்தியடைந்த அத்தியாயம். 

மக்கட்கு இன்றியமையாச் இறப்பினை ச் திரகரக்கது வெதாக 
மங்கள் கூறும் OU HOD FAI கருமமேயாம, ௮/௮ கொண்டே தமி 
ற்மறையும் * ஒழுக்சம் விழுப்பந்தரலால், ஒழுக்க முமிரினுமோம்ப்ப பூம். என்று கூறிறறு, அக்கனமாரக, பிர மருலத்இற் பிறது 
அக்குலச்திற்குரிய ஓழுக்கக்சை விட்டவளலும் எலாக்குங் கெடுஇ 
யே விளைவிக்கும் துர்க்குணத்ைைநிரம்ப உடை யவனலும்அகிய துஷ்ப்பிர 
வர்த்தி என்னும் ஜர் பிராமணனிருக்தான், அன்னவன் ஓர் நாள் a 
ரூபலாவண்யமுள்ள சன் தாயைத தன் பிதாஇல்லாக ௪மயம் அஜிந்து 
அ௮திமோகத்தால் புண/ஈதவனாய்காமவெள்ள த்இல் அழ்ர்இக்கெட க்க 
வெளிய சென்றிருக்க பிசாவானவர் வாஅ தன் புத்தானும் பத்தி 
னியும் தங்களை மறந்து அற்ப இன்பத்தில் மயககழுற்றிருப்பதை 
கோக்க, உண்மை கெிகண்டோராதலின் அவர்களிருக்கும் சன் 
ONE (HF கோபம் அடைய ௫ பகாபாபிகளாய் எரிவாய்ஈரகத்துக்கு 
ஆளாய்விட்டார்களேயென்ற அக்கமுடையவராய் மெளனம் சாதி 
த்திருச்க, துஷ்ப்பிரவர்த்தியானவன், தன தரடைவக்ததும தங்கள் 
கெட்டசெய்கையை அ.திர்ததுமாகியவிஷயக்தை உணர்க து ISH COTO 
ரைக் கொன்றுவிட்டு உபத்திரவமின் றி நிர்ப்பயமாப் இன்பமனுபவி 
க்கவேண்டுமென் ஐ எண்ணங்கெ (ண்டவஞாய்க் கோடரியால் வெட்டி. 
அவருயிரைப் போக்கி நிற்கவே, உபநயன சமனள்காரம் செய்துவைத் 
தீதால் குருவும், அன்னதானம், அபயதானம், வித்தியாதானம், 
ஜெனனம் (ம.தலியவைகட்குக் காரணமாயிருத்தலால், பிதாவும், தவ 
சிலம், ஒழுக்கம் அதிதிபூறை, வெபூஜை, வேக்கிதரிசனம், தீர்த்த 
தாடனம் வேதமோதல் முதலிய உதீதமத் தன்மையால் பிராமணோ 
தீதமருமான பிதாவைக் கொன்றமையால் பிரம்மக த்தியும், தாயின் 
கற்பையழித்துப் புணாஈதமையால் மகா பாபமும் அவனைப்பிடிக் 
அக்சொண்டத. ரிஷி சிரேஷ்டர்சாள் | 4 இன்பமோ சிறிதாகும், 
இதில் வருந்துன்பமோ கரையில்லாத் தோடூ கடல்: என்றபடி. அற்ப 
இனபச்தில் மனை வியாயிக்கச் செய்து அதனால் செய்யத்தகாத 
காரியங்களைச் செய்யவே, பரமசண்டாளனாயயெ துஷ்ப்பிரலர்.த்இயை 
Gress Bun war பாபமும் பந்தித்துக்கொள்ள இத்தசவா தீன 'மதிறவளுய்த் சன் தேசம், சரகம், இவைசளைகிட்டு பர் துமித்திரா,



க- வது அந்தியாயம், அ 

ஈகாவாசிகளல் அடித்துத் தூறக்த நீக்க, மலை, காடு, முகலானதுக 
ளில் திரிக்கும், உடுக்க உடையும் உண்ண உணவும் இன்றியும் ப9), 
காகம் குளிர் முதலியவற்றால் மிக வருர்தியும், தஅுன்பமனை தஅக்கும் 
ஜா இருப்பிடமாய்ச் கருநிறம் அடைந் அ, “காமமே நரகபூமி காணியாக் 
கோடூப்பதாகும்”என்றபடி. இச்சரிரம இப்பொழுது செய்ச பாபத்துக் 
குதசக்கபடி மறுமையில் அனுபவிக்கும் ஈரகவேதனையிலும் பதின்ம 
டங்கானகஷ்டங்களைஅனுபவிச்து அனேககாலம்சென் றபின் ஸ்ரீபஞ்ச 
ஈகெத்திக்திற்ரு சமீபமான ஓர் ஆரண்யத்தில் வர்.து தங்கி வழிச் 
செல்வோரை அடித்துப் பரிக்துப் பாபம் இன்.லும் மேலிடும்படியான 
அஸ்கிருத்தியங்களைச 9 சய் துகொண்டிருரச்சனன். பக்இயுடையிர் ! 
அவவரறு அன்னவன் வசிக்கும் காலத்தில் ஒர் நாள் ௮ளவிறர்க ஜன 
ங்கள் கூட்டமாக அன்று மாமகமாகிய புண்ணியதினமாகையால் கா 
விரி ஈதியில் ஸ்சானம் செய்வதற்காகர்செல்ல, இவனும் அவர்களைத் 
துறத்திக்கொண்டு பின் தொடாந்து செனறு காவிரி ஈதியை அணு 

சுவே, அங்கு ஸ்சானம் செய் துகொண்டிருக்த ஓர் பிராமணொத்தமர் 

ஜிலகாருண்ணியமுடையோரா தலின் இவன் நிலைமையை நோக்கி 

இவனைப் பீடித்து வருத்துகின்ற, பிரம்மகத்தி நீங்கும் வண்ணம், 

“ஸ்பரிசம்பாபநாசனம்'என்றபடி சரீ ரத்திற்பட்டஅளவிற்பாபச்தைப் 
போக்கத்தக்க காவிரி நதியின் தீர்க்கக்சை மந்தி பூர்வமாகத் இரு 
க்கரத்கால் ௮ள்ளி இவன் சரீரத்திற்படும் எண்ணம் வி.ச அவ்வுத் 

தம தீர்த்கஞ்செய்யொணுப் பாபத்தைச் செய் தானாகிய துஷ்ப்பிரவர் 
தீதியின் சரீரத்டிற்படவே அவனைப் பிடித்துக்கொண்டிருர்க பிரம் 
மகத்தியானது நீங்கப்பெற்று உடனே இவ்விய சரீ ரக்தையும் கலச் 

கமில்லாக அதிவையுமுடையவனாஇி இங்கு காம் வரவேண்டிய கார 

ணம் யாது, ஈமக்கு ஈல்லறிவுண்டாவதற்றாக் காரணம் யாது, சண் 
டாள சரீரம் நீங்கப்பெற்று இவ்விய சரீரம் வந்ததற்குக் காரணம் 
யாது, என்று அலோசனை செய்துகொண்டிருர்தனன். அவ்வாறு 
செய்துகொண்டிருக்கின் ந சமயத்தில், அசாயவலாணி அவன் அதியும் 
வண்ணம், ஏ அஸ்ப்பிரவர்த்இ! நீ மசா பாபியாயிருந்தும் பூர்வஞ்செ 

ய்த புண்ணியலிசேடக்தால் இப்போது காவிரி தரத்தை ௮ணுசவும், 
அவ்வுத்தம இரத்தம், உத்தமோத்தமத்தன்மையையுடைய பிராமண 
ரேஷ்டன் கையால் புரோகஷிக்க, ௮து உன்மேற்படவும், ௮ங௫னம் ப 

பட்ட இத்தின விசேடத்தாலும் உன்ளைப்பற்றியிருக்த பிரம்மகத்தி: 

நீங்கி உனக்கு ஈல்லதிவுஉண்டாயது, ஏ கொடிய பாலி! பின்னும் உன் . 
னால் செய்துள்ள மாதுர்சமன த்தால் ஏற்பட்ட பாபத்திற்கு கும்பி.



1) இருளையாற் றுப்புராணம், 

பாகமுதலிய அசக்கிய ஈரகங்சளில் ௮னேக கற்பகாலபடடந் து வரு 

தீதவேண்டியகாசையால் அதனை அடையாதருக்க இன் றுமு.சல் உன 

மரணபரியரந்தம் இப்பஞ்சஈத க்ஷேத்திரத்தில் வசிக்ன காவிரி இத்த 
தீதில் இரிகால ல்கானஞ்செய்தும், வருணாசிரம சருமத்திற்கு உறிய 

கரிகைகளை வழுவாதியற்றியும், சற்குருவின் உபதேசத்தால பஞ்சா 
க௲ரஜெபம் இனம் ஒன்றுக்குப் பதினாயிரம் ஜெபித் தம, ஏகா கரருகி 

இரறெபம், ஏகவாரபோஜனம் சல்வா கரிசனம் நாறு பிரசக்ஷணம 

முதலிய சத்சிரிசைகளில் கொஞ்சமும் தரு கலடையாது மிக்க 
உறுதியோடு செய்௫கொண்வெருவாயேல் ௮க்கொடி.ப பாபதஇனின் 
௮ம் நீங்கப்பெறுவாயென்னு கூறிற்று, ஏ மகரிஷிகாள்! காவிரி தீரத் 

கத்தின் மகிமை எம்மால் கூறும் இறத்தனையுடையதன்று, மசா பா 

பியாகி அுஷ்ப்பிரவர்த்தியைப் பிடி.த்திரக பிரம்மகத்தி லபரிசமா தி 

தஇரத்தால் நீங்கப் புனிததெகத்தையும் கெளிர்கது.றிவினையும்௮அளித்த 

இச்சரித்திரத்தாலேயே நிங்கள் நன்கு உணாவீர்கள்”” அங்ஙகனமாக 

அவவசரீரியைக்கேட்டஅன்னவன், தன் ஜீவகாலபரியக்தம்பரசகத 
கேஷேத்தாக்இில் வசித்த மேற்கூதியுள்ள செய்கைகளை விடாது செய் 
தவனாய் மாணமடைந்து சுவர்ச்சலோக பதவியைப் பெற்று அங்கு 

ளள போகசங்களைச்சிறிலுகாலம் அனுபவித்து, “போகபூமியினிற் போ 
கதனுவினாற்பொருந்தலாகா, தேகமாமின் பகித்தியியம்புரிற் கருமபூமி, 
யாகமானத கோண்டன்றியாதலால் ஞாலத்தேய்தி, யோகமாநேறியினி 
ன்றோருண்மை சாதித்துக்கோள்வர்.'” என் றகனால் இவ்வுலகற் செய் 
புண்ணியத்திற்றாக் தக்கவாறு இடைத்தபோசு சரிரத்தால் சுவர்க்க 
லோக போகத்தை அலுபலிக்கலாமேயன்மி ௮சசரீரத்தால் நித்தியா 

வந்தப் பேரின்ப விட்டையடைதற்கு கூடாதாதலின், அப்புண்ணிய 
சரீரத்தையும் விடுத்து பின்னா் பூவுலகில் நா றுஜெனனம் பிரா மணனா 

அப்பிறர்தும் ஒருக்கால் காவிரிதர்த்கம் சரீரத்தில்பட்ட விசேடக்கா 

ல்ஜென் மங்கள்தோறும் வருணாச்சரமதருமமவமுவா.து ஈடர் துகடை 

இயில் சர்கியாசி அச்ரெமக்தையடைர் து இக்திரிய நிக்செகஞ்செய்து 

*உரைசேயிற் பரமஞானமோன்றுமே முத்திக்கேது''என்றபடி. பரமளு। 
னத்தை அடைந்தவளுய்ப் பஞ்சஈதீலவரப்பெருமானது திவ்விய சர 
ரோரவிக்ச நிழலையடைந்து வாழ்௩தனன். ஒழுக்கமுடையீர் | இத் 

- ஷ்ப்பிரவர்த்தி மாஅர்கமனமாயெே கொடிதினும் கொடிய மகா 
'பாபத்தைச் செய்தமையால் நாறு ஜெனனமெடுத்து முத்தி ௮டை 
கவேண்டியதாயிற்று, புண்ணிய புருஷர்களாகில் ஒரே ஜென்மத்தில் 

(PAB ICD law அடைந்து Bait. Doors: NI LOT SON NBT கூறு!



2வது அதீ தஇியாயம், கச 

விய/௪ மாணாத்நரானவர் லஷ்பிரவர்த்தியின் சரித்திரத்தைப் பூர்த்தி 

பெய்து சிவப்பிரீயா சாரூபமடைகத சமித்திகதை இருவாய் மலர்க் 
தீறாள அரமபிழுதனா, 

முநலாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

௨. சிவப்பிரியர் சரூபம் அடைத்த அத்தியாயம். 
ms 
  

மகரிஷிகாள் ! மேட்சக்சகடவிரகள், காவிரி ஈஇ இரத்தில் மறை 

யவ/குலத்திறமறான் ௮ கான்மறை, அறங்கம, வாதுளமுதற் காமிகம் 

சருயுள்ள இருபககெடடு௮ மங்கள். மீமாம்சம், பநினெண்புராணம் 
முதலிய சகல கலைகளையும ஐயம் திரிபு அ௮ியாமையென்லும் முக் 

குற்றங்களும அகல உணர்நது, காமம், குரோதம், லோபம், மோ 
கம, மதம, மாரசரியமெனற அறுவகைச் ரூற்றங்களையு நீக்கிய வ 

ப்பிரிய, சுதாமாவென்ற இரண்டு பிராமணா த தமர்களிருக தாகள், 

௮ வர்களில் சிவப்பி/யா, அ௮க்காவிரிமில் இடையே விடாது ஐக்து 

வருஷம் எனம செய்து வது 905 சாரவதாண்டின மாகி ஏ மாதத்தின் 

முதல தினமாகிய ( சூரிமயாதயகாலததில் விசேட ஸ்சானமும செய்து 

கானம், ஜெபம ம ஹோமம், இப்பணம முதலியவைகளை இயற்மி ஸ்ர 

ன பூரததி ரய்தவராய்தி தவ ஒழுக்கதுஜைக் மைசகோண்டு சங்கை 

யும இளம்பிறையும், விளங்குகின ற சட மகுடமும், பிரம்ம விஷ்ணு 

வாதி தேவாகளைல காத்தறபொருட்டு உண்டருளிய விஷாதங்கி விள 

ங்கும் இருகலகண்டமும, சல உலகங்களையும பெரு பெற்று வள 

ரப்பாள லிய உமையமமை கலாத வாமபாகததையும உடையரான 

சிவபெருமானது இிவ்விப சரணாரவிசச சேவை மூச்சனை) gous 

திருப்பணி, சாத ௧97 ஜெபததுடன தாறு பிரதக்ஷ்£ணம, தார 
ஃமாதரமாகிய பிரணைவத்துடன முப்பதிசரயிரம பஞ்சா ஜெபம 

முதலியவைககோத தினசமதாறும விடாது பக்த சமர௯உணக்கிறுபா 
அ வாிய பஞாகதலவசு.ற பணமாக” செய்துகொண்டு வர்தனா- 
ஞானவிருப்பமுடையிா | இவபபிரியரானவர் இவவ(ழழுகிக்கொ 

ண்வெர, சுதர்மாவானவர் வேதத் இல் கூரிய விஇிப்படி சோமபானம் 
(முதலிய யாகங்களையு ம் ௮ தறத யாகங்களின் முடிவில் பிராமணர்க 
CFS சொர்ணதானம், அன்ன தானம முதலியவைகளையும் செய்து 
வற்று பின்னும் யாகங்களைக் செய்வதிலும், தானங்கள் செய்வதிலு 

மே அதிவிருப்பமுடையவராயிருர்அு கொண்டிருக்கனர். இங்கன , 

மாக இலவவிருவ/களும் செடுங்காலம் ஈடத்திக்சொண்டு வர் ag



Fo இருவையாற்றுப்பாணர், 

காலத்தில் மணமடையவே ௮தை உணாந்த தேவேர்திரனானவன் 
தின் தூதர்களை கோக்கித தூதர்காள் ! பூவுலகில் அளவிறஈக புண் 
ணியங்களைச் செய்து மரணமடைந்த இவப்பிரியர், சுதாமாவென்ற 

இரண்டு பிராமணோத்தமாசகளையும அன்ன வர்கள் மண்ணுலகிற செ 
யத புண்ணியத்துக்கு தக்க போகங்களை ஈம் பொன்னுலகில் அனுப 

விக்க நீங்கள் சென்று அழைத்துவாருஙகளென்று அக்ஞ.பித்த 
னன். அவ்லாக்ஜஞையைப் பெற்ற தாூநதாகளானவாகள உடனே நவர 

தீதின கஜிசமாகிய விமானம, ரம்பை ஊாவச, மேனகை முதலிய 

அப்சரஸ்திரீகள், தோற்கருவி, துளைககழுவி, கஞாக்கருவி, மீடற் 
அக்கருவி, மு கலிய வாத்தியங்களின முழககம முதலிய விமரிசைக 

ளஞூடன்வாது மேற்கூமிய இருவர்களையும் விமான த்தின மீது ரோக 
ணிக்கச் ரெய்து அமைக துகசொண்டு சென்றனர். தேவ தூதாகள் 

AGI சென்றுகொண்டிருக்க AY Bl தருண த்தில் கைலாசபியா 
இய சிவபெருமான் ஈகதி எ மபெருமானை, நோக்கி ஈர் இிகெஸவரா ! நீ 

இப்பொழு? சிவகணங்களுடன் சென்று இஈஇரன் உலகத்திற்கு௪ 
செல்கின் ஐ சவப்பிரியா, சுதாமா ஏன்ற இருவரில் வெப்பிரியரை மா 

த்திரம் ஈமமுலகற்றா அழைக்துவரக் கடவாயென்று கட்டளையிட்ட 

ருளஅ௮வவாக்ளையை இரோ தாரணஞசெய்த ஈர் திபிரானானவா சந்திர 

சடாதர. ராகிய தெவபரஞ்சுடரினது உபய சரணஙகளில சாஷ்டாங்க 
மாக விழ்ந்து பணிசதெழுர்தவராய் உதவு பெற்றுககொண்டு 

அளவிறந்த பூககணங்களுடன் சுவர்க்கலோகம செல்னெற அவ்விரு 
வர் முன்றோன்.3ி சிவப்பிரியரை மாத்திரம் அமைகதுக்கொண்டு செ 
ன்று பஞ்சகத சேஷக்கிரத்தில் தருவோலக்கஙகொண்டு 8 (Lp 5 BOR 

னியசெமபொற்ரோ தீளவரப்பெருமான் இருசசநநிதன ததி முன்பு 

விட்டுப் பணிஈது மின் றுகொண்டிரு தனா. ௮.ஙன ம நிற்க சவப் 

பிரியரானவர் ஈஸ வரன் பாசப தூமங்களில் ஈமஸ்கரித்ெ தீழுந்து அஞ் 

சலியஸ் தராய் சரீராத்யந்தம் மயிர்க்கூசசலுற இருகண்களிலும ஆன 
நத வெள்ளம் பெருககெடுச்2தாட கருணா சரப்பெருமானை கோக்க 

பரமபக்தானுகூலச் சசசிதொனந்தப் பிரபுவே ! அடியேனை ஓர் பொரு 
ட்டாக்கி அடிமை கொண்டருள நின்திருவுள்ளம் இருந்தவாறு என் 
னையோ யெனப்பலவாருய்த் தோக்திரம செய்து ஞானப்பித்துடை 
யராய் உடல் :பொருளாவி மூன்றையும் சிலார்ப்பணஞ்செப்து, நிற்ச 

லே சிவபெருமான் ௮ன்னவாது பக்தியின் வலிமையை கோக்க ஏ 
லவப்பிரியா! அன் புடையாய்! உனக்கு இப்போது நம்முடைய சாரூப 
ஙதிலியைத் கர்தறாளினோம் அ௮கனைப்பெற்று ஈம்முலகல் நித்தியா



2வது அத்தியாயம், ௧௩, 

னக் தசுககீதுடன் சிரிதுநாள் வசிததுப்பின்னர் முறையே சரமீப சா 

யுசசிய பதவிகளைப பெற்று வாழககடவாயென ச் திருவாய் மலர்ந்து 
௬ள சிவப் ியரானவா ஏிெவொக்ஞையின படிக்க ௮ங்கனமே பெற்று 

வாழ்கதுகொண்டிருந்கனா. இங்கு இவ்வாராகத் தேவ தூதர்கள் ச,௪ 

ரமா ஒருவரை மாததாம அழை ர்றுசகொண்டு சென்று தேவேதந்தஇ 
ரன் முன்பு விடததவாகளாய், இரஇரனை நோக்கி எங்கள் ௮ரசே | 

தங்கள உத்திரவின்படி சென்று நாங்கள இறாவரையும அழைத்துக் 

கொண்டு வருங்காலதில நந்இிகேள வரா சிவகணங்களுடன வந்து 
சிவப்பிரியரைமாக் ம அ௮ழைகதுககொண்டு சென்றுவிட்டனா என் 

௮ வ்ண்ணப்பித்து நிற்க ௮தனைக் கெடட சசிமணாளனான வன் உட. 
னே ஐராவதத்தினமீகாரோகணித ஐ வசசிராயுததரனாய் இருவையா 
ற்றை ௮டைநது வெ சணங்களின் மதியில் வேததிசபாணியாய் எழு 

ர்தருளியிருக்கும் ஈரடி? மலவரரைப் பணிஈதெழுக்து பயபக்தி விச 

வாசக துடன ின்றுகொண்டிருக னன அஙஙனம நினற மசபதி 

யை நந்இிபிரானுனவா கோககி அருவி ஏ சுராகுலரஇபா ! மங்களகர 

மாய் வாழ்ர்து உன்னரசை சரிவர ஈடத்இிக்கொண்டு வருகின றளை 
யா யென று சேகமம வினவலிப் பிவனா இப்பொழுது நீ இஙகு வநத 
காரணம என்ன அதனை கதெரிவிககஃகடவாயெனற அகஞாபிக்ககு, 

தேமவாஈதிரன் ௮வவாக்ஞையை இரமமதநகொண்டு பினனரும வண 

ஙி அஞாலிபஸ்தனாய் விணணப்பம செய்லானாயினான். 'சுவாமின் | 

பரம பகதானுகூலனாகிய உமாகாயகனஅ இருவருட பெருக்கத்தால் 

சகல ஈனமையுமுடையனாய் வாழகதுகொணடிருக்கினறேன், இப் 

போது sy. Cue இககு வத காரணம இருவுளளம அலிகததாயி 
னும சொல்லிககெ!பளள வேண்டுவது முறைமையாதலின் (ிதரிவிக் 

தின்றேன் கேட்டருளக்கடவிராகள். ௮ுஃது எனனை எனின் சுவர் 

க்கலோகாதி பத்தியச்தை ஈம் பெருமானது அக்ளஞையின்படி ஆண் 

டுகொண்டு வருகின் ற யான் பூவுலகில புண்ணியஞ்செய்த ஜீவாகளை 
அவர்கள்மரணம் அடைந்தவுடன் ௮அழைத்துவகது எனனுலக போச 

ங்களைச செய்த புண்ணியத்தக்குச் தக்கவாறு அனுபவிக்கச் செய்ய 
வேண்டிய கடமையுடையன் அ.கலின் ௮சன்படிக௫ச்செய்விக்க யான் 
கிவப்பிரியர், சுதர்மா என்ற இருவரையும் என் தாதர்களால் ௮ழை 
தீது வரும்படி செய்யவே ௮வாகள் அலை ழதீதுக்சொண்டு வருங்க 
og அவ்விருவரில் சிவப்பிமியரை மாத்திரம் தாக்சள் வெகசணங் 

Gar FO மதமாய் எழுந்தருளி அழைக்தக்கொண்டு வக்.அுவிட்டதாய் 
தூதர்கள் ரெலிக்க அதனைக் கேட்ட யான் சந்தேசமுடையனாய் '
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சீர்ரிதான மில் வினவி அம்சத்தை நிவிரத்ு ய்து கொள் 
ளற்பொருட்டே. இங்கு வஈ22ன. அகையால், எம்பெருமானே ! 

அதனை நிவிரச்இத்கருளல் வேண்டிமெனறு குறையபிரச்து நினறனன் , 

யோகசீலர்காள் ! கவனிக்மசு கடவீரகள், அங்ஙனம் பிறை சசிமணா 

ளானை ஈந்திசீகல்வரா Cora) a Coan, Bsr! ஈன்று வினாவிஞய், 
௮ப்பிராமசணோத்தமர்களிருவரில் சுகமா எனபவா யாகங்களையும வு 

வைகளின முடிஸில தானங்களையும் பெய்து வகனா, ௮வைகள் ஜீவ 

ப்பீடீஇபும தேவப்பி!'தியும்அரும கன்மையுடையகாதலின பச புண் 

ணியமாட அகன் பிரயோஜனத்சை அனுபவிக்க உனணுலங்கிடைக் 

கத்தக்கதாயிற்று. இப்பிரியா அவைகமிளயன மி அம்ணினும யே 

லாம் இவபபிியாகிய அலயத றா தொண்டு, இருபபணி, ஈஸ வம 
தெரிசனம, ரூத்தரஜமகப, பிரணவ மமக தமான பஞ்சாக ஜெபம், 

பிர தம்தம், (முதலிய GO ou peated OF LI ர $1 OU GID) LOLI ov அவ! iia) 

புண்ணியமாக ஒரு காலதில கெடு,ிரனமையையுடைய உவனுலக 
போகம், சசதியலோகபத.) வையுடைபதவி முதலியவைகம்ைகு 

கடத்து என்றும அழிவுறுிவமிலாஃபநவியைம் Bu bod b GIG BU 

விட்டது, ௮ுதுபற்ிசதான னன வரை மாதரம் நாம ழை 

sows gion, அசையால் இணி2மல இகத பாருபாடுகளோ 

உணவ ஈது அரள புரியக்கடவாய் உல wall பபிடமட ரலி று Yo 

ஞாபிக்க, 'அவ்வாக்ஞையைபபெங்யவஞையை வவுங் வடைபெறழுக 

கொண்டு தன்னுலகம சோசது ௮ த) பவெனறும பிபாணொ மரு 

டன் அதனத்தில் வீறிஅர,கது அம பமிவாளுயினான.. தவ 4/2 ஷ 

டர்காள் பூவுலகில் பிறக உ மக்கள் ய/ வரும ப௭ புணணியமாவயை பியா 
மண போஜனம முதலிய தானங்களையும யாகாஇகபேயுமெ மிகுஇியா 
யச் செய்து போசு உலகததையும காமஉலகத்தையும fT bh dro 
அக்காுகளை ௮னுபவிந்துக்கொண்டு பிறது. இமத உழனுவர், 

அவர்களுள் (உல்கமேன்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே) ௨/.॥றபடி ஈலலமி 

வுடைியார் என்றும அழியாநிரதசயலஈதப்பெறஙினை 5 தரகுதல்ல 
பஞ்சகதிலவப்பெருமான இருவருட்டடமாய மேறக மிய பதி புண் 
ணியங்களைச் செய்து பெருமான இருவடி. நீழலைபபெற்று உய்வர், 
De சத்தியமாகுமென்று கூ சூதபுராஎிஈரானவ! இவப்பிரியர் 
சுதாமாவென்ற இருவா சமித் தியத்றை பூததி செய்தவாாய், சரத 
மகாசாஜன் புத்தினைப்பெற்று உய்ஈ த சரி 167 ae, தத் இருவாரம் ய் மல 

TOGA ஆரம்பித் சனர், 

,.. ... இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று,



உர 
ரல MAB UT LIL கடு 

௩ சரதமதாராஜன் புத்திரன் அடைந்த அத்தியாயம். 

பலவளங்களும் நிறை க 9 வ அனுபுரியை சந்திர லம்பிசத்தில் 

பிறந்து அாகரிமைல்கு உமிய இலக்கணங்கள் அமையப்பெற்றவ 

னாயும் நான்னு வருணூ சிரம தருமத்தை செரிக்கும் கன்மையுடை 

பவனா, TABI, TTB, முகம, தருமசிநகை மு கலிய ஈற் 

குணங்களும நிறைந்லுவளவபைய/சிப சரதமகாராஜன மனு முறை 

கோடா.மு அரசாகழி ரெய்துகொண்டு வருங்காலத்தில், தான் நீண்ட. 

சாலமாய் அரசுபுசித்து வருவுிக மிக்க infant] aw உடையவனாயி 

று னக்ருப் பின் ISI TOL ADS ONE BI LB BD னில்லாத் இனால் 

மீருந்த அக்கமுடையவளும் பு்ிரப் பேற்றினை அடையவேண்டி. 

HMAC LO GIN, 14 NTH மெவ்ர முகலிப யாசங்களாச செய்தும்; புத் 

இரன் உண்டாக த னறாறையை Cars நினைந்து மிக வரு இப் பின் 
+ a « « 4 ந 

வருமாறு சிர இபபாணுபிஷன் “மகப்பேறு மானிடர்கள் வானவாதம 
6 5 e 4 o ச * 5 ச ச் *. 

மூர்க்குப் புஈப்பேறார் மானிடராய்ப்போக்து'” “கல்லாமழலைக்கனியூரல் 
கலந்து கொஞ்சுஞ், சோல்லாறுருஃகி அழுதோடித் தோடர்ந்துபற்றி, மல் 
லார்புயத்தில் விளையாடூம் ம௫ழ்ச்சி மைந்தர், இல்லாதவர்க்குப் பேரு 

௪ ௪ டர் ௩ . om . oy உரு ச 

வாழ்வினினிமையேன்னாம்,'' மக்களரய்ப்பிறக ௪ புச்திரப்பபற்றினை 

அடையாதார இளவுலக னப க இமக்சலோ0 மறுமை இன்ப 

இதையும் இழக்கவேண்டு பனர்களாகின்மாகள் என மறை முதலிய 

வைகள் ரூறையிடுகின்றக ஈபால் நாமி அத்தன்மையுடைய மகா பா 
> * ச. “௫ ச _ . . ’ 

பியாச அப்விட்டோமெ இற்கு என ரெய்வன என்று பன்முறை 

வருந்தி நட. வில் ஈமக்கிரு ௩௫ம ரூறையை மகரிஷிகள் பாலடைந் து 

மென்று தாமானித்தவனாய் கங்காதீரத் 
தையடைர்து ஆங்றா காயர்சிமலசஞ்செய்து மனோலயத்தொடு தபசு 
செய்துகொண்டிருகரும் காரகர் முதலிய மகரிஷிகளைக் கண்டு சாஷ் 
டாங்கமாக வீழ்ர் நூ பணிர.று எழுக்கு சுவாமிகாள் ! அடி. யேன் ௮ஸ 
இனபாக்கதை அளும் சாகமகாராஜன் என்னும் காமத்தை உடைய 
அரசன். எனக்கா புத்தாப்பேறு இன்மையால் அதனை babi sas 

அப் புதிதானை அடை(பளேண்டும் என்ற எண்ணச்துடன் தங்கள் 

இருச்சர்நிகானத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ளவேண்டி இங்கு வந்த 
னன், கையால் தாங்கள் கிருபை பாலித்து புத்திரப்பேத்திளை 
யான் அடையுமாறு இருவருள் செப்தல்வேண்டுமென விண்ணப்பி 

ச். நின்றனன். அவ்விண்ணப்பக்தைக்கேட்ட மகரிஷிகள் யாவரும் 
இகனே - ராசன், சற்குணரம்பன்னனைவும் காணப்படென்றான் 

இரத்துக்கொள்ளல் 2 வண்டு



ea இருளையாறு DUI (ராணம், 

அகேக யாக எக்ஞாதிரக்கருமங்களையும் செய்திரும்சின் மூன், அங்க 
னமாகவும் புத்திரன் இல்லாககற்கு காரணம யாகோ எனக் யான 

இருஷ்டியால் அராய்ர்து பார்ச்து காரணம தெரிச் துகொண்டவர்க 

ளாப் அரசன் முகக்கை கொக்கிக் கூறுவாராயினர், ஏ ராஜன்! ரீ பூர்வ 
ஜென்மத்தில் இளங்கன்றையும் ௮களனை ஈன்ற பசுவையும் பிரித்து 

விட்ட மகா பாபத்தால் இர்சென்மத்தில் புத்திரன் இல்லாதவனாக 

ஆய்விட்டாய். அகையால் அப்பாபம் நீங்கும்வண்ணம் இப்பொழுது 

சைலாய தரிசனம் செய்வா.பாகில் அகம்தாஷத்தினின்று நிவிரத்தி 

யாய் நல்ல புத்திரப்பேற்றினை அடைவாய் என்னு திருவாய்மலாந் 

தருளினார்கள், Hy தனைச் கேட்ட அரசன் அப்பொழு & பு.ச்தினை 

அடைந்தலன்போன்ற மூக்ியை அடைர்அு மகரிஷிகள்பால் விடை 
பெற்றுககொண்டவஞழைய் தன் ஈகரம் வர் துசோக்து உடனே மர்இிரிக 
ளிடததில் ராசசயத்தை ஒப்புளித்துவிட்டு, அஸவாரூடனா.ப் சைலாய 
தெரிசனம் செய்யர் சென்றனன். அப்படிச் செல்லவே சத்துருக்க 

ளாகிய அசசர்கள் இவன் அரசைச் கைக்கொள்ளவேண்டும் என்ற 

எண்ணத்தால் அதர்க்கு அரசன் இல்லாத இது தரணமம தகுஇ 

என்று சதுரங்க ரைன்னியத்துடன் வரது வளைந்துசொள்ள துதை 

மர்இரிகளால் அனுபபப்பட்ட தூதர்கள் வது தெரிவித்துக்கொள் 

ள உணாஈறுப் பின்னரும் ஈசாககை ரோக்கிரசென்று சத் துருக்களை 

யுத்தத்தால் புரமுதுகாட்டி. pO iors செய்தநுடன் இனி2மலும் 

தன் ஈகரத்சை கோககி அலாகள் வராஇருக்கும்படியான ஏதுக்களை 

யும் செய்துவிட்டு புகடாரனில்லாத குறைபை நிவிதீஇத்துச்கொள் 
விலையே மிகுக்க ஊக்கமுடையனாதலால்' இக்குவிஜ.பம் செய்யப் 

போகின்றவன(யபோல் புறப்பட்டு அனேக தீர்தத க்ஷேத்திராதிகளைக் 
கண்டு கெரி9ித்தவனாய் கடைசியாக ஜீவன் முத்தி கேஷேக்திரமாகிய 
இருவையாற்றை அடைர்கனன். நைமிசாரண்யவாகொள் ! கவனிக் 
கக்சடவீர்கள், அங்ஙனம் அடைந்த அ௮ரசணானவன், ஆங்கு காவிரி 

யில் ஸ்சானம் செய்து ரெல்கினறவர்கள் “திருவேண்ணீற்றை அள்ளி 

யிட்டாற் புள்ளியிட்ட கணக்கு மாற்றி, அமருலகிற் கணக்கவேழுத் 
தழிக்கலாமே.”” சர்வகாருண்ணிய மூர்த்தியாகிய சிவபெருமான் day 

வுருவாகயெ விபூதியினை பஞ்சாகஹத்தியானத்துடன் எடுத்தணியில் 
பிரலன் வினைக்குத்தக்கவாறு எழுதிய எழுத்தையும் அழித்துவிட 
லாம் எனக் கூறுமறைமொழிபின படி. விபூதி ரத்தாகும் ௮ணிக் 
Caro ஸ்ரீ பஞ்சாதப்பெருமான் தருசாமத்தைக் கரகோஷத் 
டன் கோத்திரம் செய்துகொண்டு செல்கின்ற காஃரியையும்; பிராம



௩-வது அத்தியாய, aw 

ணா சமாகள் வேதாககியயனம் செய்துகொண்டு செல்கின்ற அ. 
[EFM GUL, MSI Ope புறப்பற்றாயெ இரண்டினை ம ஒழிக்.து 
எ மபேருமான து இிருவடி. நிழலையே அ௮டையவேண்முெ என் (0) விருப் 

பழமுடைய சி! Bu Dx er எவ்விடத்தும் தெவார இருவ! இகளையும 

சிரகாஈத சாஸஇரககளையும் சங்களையடுதத சிஷ்ய/களுகரு அவ 

ர வாசளுடைய L1G HOY BBG (G55 திக்கலாறு லயம், Bil [> Sf யாமை 

என்னும ஸ்க்குற்றமுமகலப் போடுது விளங்குக ற மேன்மை 
யையும, சுண்டு Wie பேரானறதம HO 5B, Hah DD ge 
காலம் வ௫க்கவேண்டும என்ற ௪ ண்ண த்துடடவா காயர/ரிபில் சங்கற்ப 

பூவமாகள்சானம செய்து தனம, கருமம், Comps aT Kore goin 

முதலிபவைகளையும செய்து முடிரதுக்கொண்டு அலயதஇனுட 

சென்று அங்கு பரமபபிரகாச ரூபமாய் விளங்கும பஞ்சக தீஸவரப 

தியாரையும தெரிரனை செய்து பெருமாளையும் ௮றம வளாத்த ரரய௫ 

கொண்டு பிரககணமாய வெளிய வரும சமயத்தில் ONL. T LIB ED 

ருததிராகுநதாரியாய் எழுக்து( ளியிருக்கும தூாலார மகரிகதியைக் 
கண்டு சாஷ்டாங்கமாப் வீற்நது பணிரசெழுகலு கின்றனன். ஙு 

ஙனம நின்ற அரரனை மகரிநிபானவா சகோக்கி ஏ பூபாலா! நியும 

உன் GST கிதவாகளூம சே்ேகமமா இப்டி பாழமுத யாது காரணம Quit 

G8 இங்கு வகதாய என்று Gre ப்பிளனம் செய்யவே ரா சனான 

வன் பினனரு வணங்கி சுவாமின? தங்களது அ்/வாத பலக்சால், 

யாவும் மகம, ௮109 (2யன் இப்போது இங்கு MEG BT D TLD இரு 

வள்ளம அரிக் காரும்; ஆதில!ல என மிகாரில்கை keh! i 5 Bait (Flo 

BY SHOT OBIT LD HF rar Bi Bhar av வண்டும் சான்று சகெடடுஃ$கொள்ள 

மகரிஷியானவர் விஷபதை அமித ஈறுகொண்டவராய் SF அரமக 

roms. 8) பணெர்த கரரியம் மாடிஈதுவிடடதாக மிகப்யடையக 

கடவாய். நார முதலிய மகரிஷிகளின் ஆகல யின்படு கைலாய 

தரிசன ச்சால் உன் பூர்வ காமம நிவாத்தியாந்பொருட்டு ௮கனை 

இநத பஞரக கோத இரத்தில் வரலமைக்தூத ‘sepa றன் அது 
வரையில் ச்ச ஈமாகானத்தேோடு இத்தலத்தை விட் டு £ங்காது வ௫க் 

சகுக்கடவாய் என கஞாபித்துக்துன் பாமபஇியாகிய இவபெருமானை 

நினை து இனமி ம.ஒ ஒன்றுக்கு முபபதினயிரம விதமாக ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ 

ரத்தை” நாற்பது காள் ஜெபித்தூக்கொண்வெஈது முடிவில் உமை 

பாகனே, ருத்இானே, பிரமவிஷ்ணுவாஇ செவர்களால் பூறிச்சபபட் 

டவனே, அடியார்கள் அடையும் பாகபங்கஜனே, பாம ஞானிகள் 

அடை LD Glo சொருூபளே, சுலாலு படப் பிரசிகசனெ, அண்ட



5H இரு வையாநறுப்புராணம், 

பரிபூரண சாசிகானநதப் பம சொரு। மின, பஞ்சரதீலமீன சான 

பலவாறாக ogo imu Orig: He Gast enna அல்கா கி 

இரத்திற்கு மகிழ் தவராய், (பார வஇதேவியா, விநாயகப்பெருமான 

குமாரக்கடவுள ௪மேகமாக ிஷபாளுடரரய் ஈர்இயாி திவகணகா த। 

கள் பபடைரூழக் காகம் தடிதருளி எ தூர்வாசா! நமமை ovules 

காரணத்தை விண்ணபபிகதுககொள்ளசுகடவாய் எனற foc alu ws 

narkemor மகரிஷியானவர் சாகடாங்கம ய வீழ்கது. பணிஈது 

எழுது கண்களில் அனக்கவெள்ளம பெருக்கெதெதூ ப வும 4 P 

ராதயநதம்மயிர்க்க சசலிடவும, இரு கரஙகலையும 4 5 & Heo Pine 

குவித்து நாவராதோகதிாம செய்கவராய் நிவறுகொண்டு எம 

பெருமானே ! மகா ரூன யோயெருலளகதமாகத மிதடியமங்கள 

மாகதிமிய! தேவரீருடைய இருககொலக காக்சியால WICH gh I ber 

ஆயிமனைன. அடியேனுடைய எண்ணம இனைதென்பறு இருவுள் 

ளம gt by SEU Quod, அடியார்கள தங்கவ 67 od DY 4 sD H இரு ர. 

சநநிகான இல் முறை.பிட்டுக குறையிரஈனு நிறறலவண்டுமென் ற 

முறைமையினாலும, உன வண்ணச்தை தெரிவிககக்கட வாய் என 

YEH UNIS SIV UT Bien வின்ணபபிததுககொளளுகனை CG meri, க 

னைத இரு வி சாகதியருளி ay Pu gyentui Carhacns 14145 

யடையக் கிறுபைபாலிககருவலவேண்டுமெனறு பினை மமக 

ந்து எழுரதவாயக தெரியிதறுக்கொளலாராயினா கருணூ$ி2த' 

HOU Fw) 4 5 GoD அளும் சுரதபகாராஜனைவன் (jada. பேிவ 
மையால் நாரத பறதலிய seg ston அடைங்று கன குறையை 

தெரிவிகதுக்கொ GU oY! அன்னவ/ கள அவனுடைய பாவ ஜென! Bl 

மததையும கைலாய தெரிசனதகால து டிவி ஈுதியாப்ப புகுஇரவ 

உண்டா(கும இழையும் கூமி லிடுக்க அவவ இயரு வநது டு 

யேனை சாலாை து சங்கதியைர் தெரியிததுக்கொளளமல ய/ 

அவனுககு கைலாய கெரிரனம இநத சேதகுதிரரதில % 0 da % 
இடைக்குமபடி செய்விக்க மறன என உறுஇகூமி இங கு வக்க 

குமபடி செய்இுருக்னெறபடி யால் எனனை 29-610) & it 230) ஆளும 

தயாநிதியே! கைலாய பாவக) இங்கு வரவழைகது அவணும்கு த 

தெரிசனை த௲தருளி காம கிவீரத்இி செய்வதேடடு உற்கயதை பேரு 
வாகிய புகடுரனை யம" டை ந துய்யுமா.று கிருபை செய்தருள ல் சே 

ண்டுமபென ரோததிற்து ரின்றனா, அவ்வாறு நிறகவே, அவர் 
Gord deter நுவைததையம இருச்செவி சாத்தியருவிய ரெவபெரு 
மான் மகரிஷியை ரோத்கி எரிஷிபுக்கவ! உன எண்ணக்தை இப்



RNG) DP KUT Ue. Bt 

i 
ர் இப்ப ல்ட பூர று ொபவிசகின்'2 சம் சானி இரு வாய்ல சருளி 

௭ இல்ரல வரைய (i dal ப பக ததாக தமனாகப நடி; மீ இப் 

பொ பாடிகமு உலகம பென் ௮ அங்கு இருக்கும பைலையங்கிரியை 

ர] 90 ரல இரா க செலாடுவரக்சடவலாய என ஆகஞாபிது க்கு 

ளா ௪ இப் ரின் அல்வா 5 GH a 4) Pron sd ale) y grand ue texts 

சமது விடை. பெறு) பெண ரென்று சைலாய பாவழதகை 

Ob MAT hh அலபசனூரரு இ.மருங்கிறும ரிறுவிப பரமசிவ 

ட) விலா Mes b pt Ag, @ Ae sor ரமா BOT otal F மசி ஹஷியை 

2௦௧௮ தவா? நம ைய அலய இன இருமருங்கும் கைல! 

படட மயி ry) ர் Glad’. 19 (7) நனை மையால் _ 2) 22) aa ரில் OED சிவலி பி! 514 

செொடுபமாக காமு 8 (ரளி இரு கின் 20, | ரன இல்லாதவ। 

சள பழ்தி ிரநை பப் டம அபுவிரண்டு இட இதும தா! 

வாபா) உய்யா ov F505 9 சமபன்னனால புுநிமனே அடைந்து 

வாவ அ ிரரயமஸும.. இல்ரினியு/ப இவநு ந ரல இகத மஸ கி 
wn * ¥ 

Ditorot Gl மைல பமாக இதில வய கும Galo nip te யாவும் 
* a ங் 

சைலாப வாசிரலாதவுிம் விளங்கக்கடவது, ௨௮ சாண்ணம பூர்தது 

யாரும். கறம WR HG டு. yi ott Gru தஇவைக்குக்கட, 

வாய் எனறு இழறுவாப்மல சகுனி மகாலி ஏதினுள் மறைச்தருளி 

owt, @ Woo தா மச விபானலா அ ரை டரரஜ வு ௮20102 

சிரம. ரெொபதூலைம்ச அன்னன். அளவில த oe.) 

அடைநறவளனாப் சன மைலாபம, வட மைலாயம என்ற இரண்டு 

Qi FP Dyin oF bp 4 sth ue நரம ிவலிஙசபபெருமானைப பன் 

(றை ப வனி oO oaps D1 3 65 F Pusu s au Qar wos rant) rer of a 

Situ eps py Sas! oso er இழுக்கண்ணிலங்கிய பாதபங 

கல ! பிரமன் இரொமிலய்கெ இ நைய ண, இவ சொரூப, 

அல சாலவிஷ போஜன ன, வேச? PUTTS eM BLOT Ge array அறியப் 

1 கவன, உர வ மபா புளு! ம {PUTAS arf) Bev 

௮ க/படத்சசசவெ, மிரக்குரை சிப /மய நிரஞ்சன ரத கரகந ஏச் 

தனக் பொரு oar, ஜப்பி2பன, பஞ்சசதிசனே, எனப் பலவா 

(5 OS HT ரம 0ெய்துநிம் எமபெருமான் அத்தோ BI EGOS 

மனமாற Hp ரிவலிங்கத்தினின்றும சொமாலகசத முகூர்த்கமாய் 

6] மூர், கருவிக் சுரதமக/ ராஜனை சோக்கி ப ராஜிரேஷ்டா| உனது 

ஸ்தொத்திரத்தல பெரானரதமடைச்தொம, cog அனுக்கெகத் 

தால் opis அபுளுடை wren இவகைங்கிரியப் பிரியலும்,' 

வகு வேலங்கப பங்ரசலும் நலமன்மத। இெதியாயெ சாபக்கை



தருவையாத்றுப்புராணம், 

உடை.யவனுமான ஓ. புத்தினே ௮டைநது உலக இன்ப 2 அற 

பவிசதுப பின்னா ஈமபத நீல அடையக்கடவாய் எனத திருவாய் 

மல/நகருளிப பினனும வெலிங்கததின் உள்ளே பறைக கருளினா. 

அங்ஙனமாகச சிவபெருமானது திருமொழியைக் கேட்ட சர கமா 

ராஜனைனைவன So gor gt ws gers eGo sie Kerem ry Oy 

மான வணஙடி விடைபெறறுக்கொ ண்டவளுய் தூர்வாச மகரிஷியை 

வணஙகி என் Mugen! சகேவரி ருடைய அனுகரகககால கைலாய 

தெரிசன சம்காரம் புத்தி பபேற்தினை அடைரஈ கதமன மி சிவபெருமா 

னழு இரு&கோல காகியைக சுண்டு தெரிக்க சால் ௮ரும பெரும 

பால்கயதிணையம பெறநறு ஜென்ம சாபல்யம உ டையவளனாயி?னைன. 

இனி எனனகரம் செலல விடை கொடுக்கருளல் வேண்டிமென_ற 

உகுமிரமு பெறுகொண்டவனுய் அஸ்இனாபுரியை அடைகது ௮ 

சாக்ஷி பெய்றுகொண்டி ரு தனன். அவஙனம நிகழமும காலத்தில 

௮னனவள பன வியானவள் காப்பவதியாக மிருத மூகம் மேம் 

கொண்டீ பாசன. சமக தம கலிய சடங்குகளை முறைய செய் 

HICK LD Of (ido Lot Blo Gan ற௩தவுடன் இலவ னெ பலன, 

௪௦இர பலன, பறதலிய ரெகாதுகள் ஈன்மையோடு விளா ய்கும சுப 

Bos Be Gu uly பொற குழநதையைப் பெறறு எடுத்த 

னள, அங்கனமாகக குழந்தை பீறநக சுப வாக்சையை அரசன் 

கோழிமாாகளால 3௮௦ த உடனே விரைதான முசலிப தானதரு 

மாஇகளைச செயது ேவபப்சாதத்தால் இடைக்கபுகதன் அகலின 

குழந்தைக்கு வெசுககன் என்ற பெயரிட்டு சாதக. மம அன்னப் 

பிராசனம, கானமேறை, அண்டெொிறைவு, செளம கு, உபசுயனம 

(கலிய உடிகைகளைச குறைவா ஈடததியும் ஈலல அசிரியரிடத்தில் 

கறறுணாத்தக்க வேகாதி முதலிய அறுபத்தொன்கு கலைகளிலும் 

மிக்க வல்லவா இவன எனக் சற்றுணாச செய்தும் அரசாளுகுற 

குரிய தலுர்வேச ஈ முதலியவைகளில் வல்லவனாக! பூம * தந்ைத மகற் 

காற்று நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்பச் சேயல்'” தாதையானவன் 
புத்திரனுக்குச செய்யும கனமை சபையினிடத்து எவாகளாலும மே 

லாய அ.றிவுடையான் இவனென மதஇிக்குமாறு செய்வித்தல் ஒன்றே 

எனக் கூறு மறைமொழியின்படி. செய்வித்து அதியர்த ௪ர்தோஷத் 

அன் வாழ்க துகொண்டிருக்கக் குழர்தையானவன் “மகன் றந்தைக் 

காற்று முதலி இவன்றந்தை என்னோற்றான் கோல்லேன்னும் சோல் '' 

பு.த்திசனானவன் , தன் தர்தைக்குச் செய்யும் உகவியாவறு கண்டோ 
யாவரும் இவனைப் பெறுதற்கு இவன் சசப்பன் என்ன தபம் செய்



உ-வது அகுியாயம, wa 

RED THIL/TMLIg AsratOsn gap sare H Mia Boy 
Haase Goorwa £560 குண சமபன்னழமாயை இள அரசாகும 

5S, சயைப பெற்று விளங்க DIF GY VST அ௮ன்னவளுக்கு யுலசாச் 

சிய படடாபிஷலெகம செய்து வைநது மிச பகிழ்சசியுடன சாச்சயோ 

இகபரம செய்துகொண்மி வகசனன, அுங்கனம கிலராள் செல்ல 

வே ராஜனணானவன் புக்கனன் செய்சை அனைத்தையும் Hor Hows ss 

மிரு இனி ௮ரரைய் நாஎகுவானென மஇத்து சாச்சியக்தை gai 

னிடத்லெ ஒப்புவிதகவனாய் ல சைன்னியங்களுடன் இருவையாற் 

றை தஅடைஈஅ காவிரியில ஸகான ம செய்து பஞாநதிீரப் பெருமா 

னையும ௮றம வளாதந நாயகியாரையும, சென் கைலாயம வடகை 

லாயம என்ற இரண்டிடகடுலும் வரதாயச மாச்தியாய் GT (LD (ih 

வியிருககின ற சிவலிஙகபபெருமானயும தெரிசனை ரொய்துகொணடு 

அளவி த இரவியகதையும நாறு கிராமமகளையும சிலர் சாசன பூர 

மாக எிலாப்பணம செய்துகொததது வைசாசிமாதப் பூல பக்க 

தில் நுஜாரொகணம ரெய்து ரதோத்கவம முதலிய உகசவாதிகளைப் 

பகு இனம் வளாயில் குறைவர நடததி தன்னக1ம சென்று 

"ல காலம வயழ்ர இருக து பரம கருணுமிதியாடிய பஞ்ச தீசபபெரு 

மான் இருவடி. நீழலை அடைககனன். அதன் பின்னா வெக்கத்த மகா 

ராஜன் ரா யதைப பரிபாலிசது வக தவளுய் தன் குல குருவாகிய 

தெளமிய மகரிஷியால பஞ்சகம£ஸவாப பெருமான் திருவருளால் 

தான் பிறாச வாத்தமானசதை அறிஈதுசொண்டு திருவையாற்றை 

தடை யநு பஞ்சக தரப்பெருமானை வணங்கி பககுனிமாதம் சுக்கில 

பசது ழில் 'துஜாரோகணம செய்து உத்சவம கொண்டாடி சவாப் 

பணமாக சில ரொமங்களை விடுகறுக் தன் நகரம் சேர்சதவனாய் சன் 

குமாரனாகிய சங்கர மகாராஜலுக்குப் பட்டாபியஷேகம செய்து வை 

த்து சிவலோகத்தை அடைந்தனன. அகன் பின் சங்கர மகாரா 

ஜன் ராசசியாதிகாரம் செய்துவகறு தன் மூதாதைகள் சொண்டா 

டிய பஞ்சகத கெதத்திர த்தை அடைஈளு சததிரை மாகத்டுல் உ௰௪வ 
ஆரம்பம் செய்து ஈடதது அ௮ளவிறஈத கிராமங்களை” சிவாபபண 

மாக பஞ்சநசேப்பெருமாலுக்கு என விடுத்து தன்னகரம் சார்ந்து 
புத்த பித்றிர களத்திராதிகளுடன் நித்திய மங்களகரமாய் வாழ் 
ர்ளகொண்டிருர் சனன், ரிஷிபுங்கவர்காள் ! பஞ்சாக கேஷேத்தரச் 

இல் சென் கைலாயம் வட சைலாயம் என்ற இரண்டிடத்திலும் ௪௪ 

தமகாராஜஸுக்கு புத்திரப் பேற்றினை கொடுத்து எழுக்தருளிபிருக் ! 

கும் சவலிங்கப்பெருமானை காவிரியில் ஸ்நானம் செய்து உள்ளன்



    

Ws 2. திருலையாற்றுப்। ராணம், 

போ பூதிக்கப்பட்டவாகள் குணமேருவாடிய புத்திரர்களை அடை, 
தோடு இவ்டகாம் யார்த்த சித்திகளையும பெல் த£சிவடெருமானது 

திருவருட்குப்!பாத்இரர்கள/௪ வாழ்வார்கள். இது சஜ் இயமாகும 
் ( ் ் ‘ Aa » » ச் கனகுாரக ஃடவிரகள் என ச் இருவாய் மலார்தருளி ரூஃபுசாணிக 
ரான வா கரத மகாராஜன் சரிதை பூரித தி செய்து எாரிழவ் 
எம பயம் நீங்கி முமஇப் பேறமினைப பெற்றுய்ஈத திரி ரன்னை தல 
Hare Ogre ween i, 

மூன்றாவது அத்தியாயம் (Ep Dae Dp. 

  

" க ௪ ் எ ௪ சுசரிதவ எம பயம் நீ யல! முத் 
அடைந்த அத்திய/யம். 

  

கெளதமீ இீரதேரத்இல் Ge LUA என்னும இருராமத்தையு 
டைய ஓர் பிராமணோத்தமா, இருஈசனா, அனனவா, கற்பிறசிற த 
சுலை என்னும் தன்னில்லாளேப (0 ஒழுச்மை ஆரம முதலிபவைஎ 

னில் குகைபாடின்மி இல்லற கருமக்மை ஈடாச்திக்கெொண்டு வரம 
காலத்தில் ௮வா செய்த சறறவப்பெறே ஒரு திருவுரு எடுத்த (ற்ப 
ன்று மனைவியாளான வள் ger ஆண் மகவை ப பெற்றன ள். D(H ply 
சைகரு மறைபவர் கூல.த்தும்குரிய இரிகைகளை வழுவின் 7 தடததி 
சுசரிகனென்ற ஈமமிட்டு மிக்க அருமை பெருமையேடு வள.த.துக 
கொண்டு வரும் காலத்தில ௮.தி22 த்தில் மிருச்ச படம Caio 
மிசாமணோச்தமர் பரமவைதீரரானதால் அ ப்பஞ்2” கலர்தைல் மயி 
த்த BGO & (5; வரும ஊதியம் பேோராழ்இினால் US & OU b BLOT t. 
ta வேறு OC GF QF sar np ay ga பிழைப்பொமென்ற எண்ணரப்தொ 
ண்டவராய் ௮/வுவூரை விட்டு மனையாளேடடும் புத்தினோமெ விழ 

சாஸ்டு woe தேசங்ககா எல்லாம் கடநது வருமபோது' ௦74 நடக ர ட பஸ் ° . 
. 

0 கர்த்கிதியில் மரணத்தை அடைய அவர் மனைவியாயெ சல் என பவ 
ஞ்ம் காய்கனேடு ௮லமரணத்தை அ௮டைற்துவிட்டனள். அவ்வாரு aw பர்வ | ம . ‘ ‘ 

ச இரு He ws sro eRe மரணமடையவே சுசரிகனுயெ குழர்தை 
என்வன் சனுகாவாய்.மிசச துச்கக்சை அடைந்து சகிக்கமுடியாது டட டி. த பு ன் ட்ட 7 ச் | * சபைசியாய் * இண்டாண்டூதோறும் அழுது புரண்டாலும் மா Woy ta! We wy ook * oy, 

: ௪ ர . பூவோ மாகிலத்தில்'”. 9 Soe வருஷகாலம் கண்ணர் விட்டு ட்ட வ ப பவ வரு டு உட oy ட்ட ச ‘ எண்டு புச்ண்டு அமுதர் லம் இறந்தவர் ஒருபோதும் கரி 

கி வாக்கியத்தை உணர்க்து ஒருவா, சேமினவஞ்ம், 
\ 

fl 
ம் 

படக ட் 

இருவருக்கும் செய்யவேண்டிய இரிலக்களை மம ச. ine | ழ் 4 ர் ர an | 1 25 இருவருக்கும் செய்யவேண்டிய இரிலக்களை மூஷித்து, t ய் ஏ i] 

  

      
    

      

      

  

   
  



௪-வது அததியாயம, ௨௩, 

விட்டு அவவிட க்தினின Bio ($றபபடடு சல லயஎசளால் அலஙகரி 

ககபப ட இரு கரையைபுமுடைய காவிரியை ௮டைகது ஸா 

னம செயது அஙகாஙருளர சிலவாஷவயஙசனை எலலாம தெரிசத தக் 

கொண்டு கடை$ூபாப இருபபழனம வநது சோகது ஸரானம மூத 

லிய நிததிய கருமந களை ாடிகது அயகுளள பிராமணாளிலலகதோ 

அம பிசசை ஏதறுணடு வ(நிரடைச செொமகினாது/ம Siw ததை 

யாகளை இராது இவவாறு I Bur விடபடோம்ப எனற ௫ஐ௪கம 

மிகுதியியைம pt விரு ரத ©) a1 அடியில படிசறு sds Qeug 

னன, ூகஙனம நிததரை செயதுகொனடி நகறற சமயசதில 

கரு ரது யே னியும, வாக முஞசிபு ட் வகர ததஙகளுமாசிய சோர 

ருபததுடன ஜா புருஷன சன்வினி_மாநத சோனு ஏ பிராபணா ' 

மீ இதற்கு ஐதாநாள மரணத்தை அடைவாயெனத Asha ra 

<D| 3D 5 & மேடடவுடன மிகுஈக பய முடைபவனாய நிசகரைவிடடு 

(25 Bil நடம் தாய fbb od) BUTEA GUD sh மர்மம பக GU 4 Tt 

Pu gli) jim © aMSI EHD amigoS Pow sop soon? even 
டலிகிதாரோ பரிமாஷ்டூம் நசக்யதே”” பிரமன, விஷணு, வெபிரான 
முதலிய ம 02 தேவாசளாஇும எழுதிய எழுகதை அுழிுகமுடியா 
செனஃ கூறும் நிதிவ/சுகியததினபடி ஈடககும, அதற்கு தாம் 

எனன Grouse ஏன கரவாறு தேறிப் பிறகு மாண பபததைப் 

ப/கககச , ப நபராக ம் ஷதரம எனவும் ** வினையை வேல்ப 

வன் அங்செய 7 ஙதிவதே வேண்டமமோதோ'' தய வினையைப போககும 
கருகதுடை வன «IT ரன. வரிககமேவேண்டும எனவும அந்த 

கதர ப உ மரணம அ௮டையவோ பஞசாதீசப்பெருமான் இரு 

வடி. நிழலே போரரவா எவும, வேதாகமங்கள் ர கின றபடியால் 

அகனமாவ செய2சமெனறு அலோசனை செய்சவனுப் அவ்வி 

டமவிடபெ புறபபட்டு 2 ரவையாற்றை அடைக காவிரியில் ஸ்கா 

னம செய்து பிகதிய கருமானுஷடானங்களை முடிததக் கொண்டு 

ிவசெரிரனாதகம அலபததஇிலுட் போகும்பொழுது ஆங்கு Gs 

றகுவாயலில ரிவானுகசாச சரேஷ்டராய் எழுஈதருளியிருக்குழ் 
வசட மகரிஷியைக கண்டு பணிஈதெழுஈது மனதில் மரண 
பயழாகிழ AC or son 5 உடையவனாதலின ஓஒ என வாய்விட்டுக் 

562 sander! அடியேனை ரெகித் தருளவேண்டும் எனக் குதை 
wo 5 go நினறனன, paver Ln 8 paw மகரிஷியானவர் அவளை ே | 

க ஏ பிராமணா! சீ யாவன், எதனால் பயழ்பைச் த. சாப்பரீர் 
வேண்டுமென்்௮ சேட்டுக்செ ஈண்ட்னை, விஷயத்த தெறி 

   

  

    



௨௪ வையாறறுபபுராணம், 

கடவாய் என்று YEG Ges, சீசரிகன பின்னும் வணங்கி 

நின்று தன் வரலாறு யாவற்றையும் செரிவித் சலளுப் தனக்கு 

"ஏற்படும் மாண பயத்தையும் தெரிவிக்துக்கொள்ள அதைக் கே 
ட்ட மகரிஷியானவர் அவனைச் காப்பாற்நவேண்டும என்ற எண் 

ணம் கொண்டவராய் ஞான திருஷ்டியா ல் ௮வன் கருமத்தை அறிக்து 

கொண்டு ஏ சுசரிதா! நீ பூவ ஜென்மததில் ஆசாரியன் முனனிலை 
யாசத் தெரிர்துகொள்ளவேண்டிய மறை Heol Liars ap gol 

செய்விக நாற்களைக் கற்ற கல்வியின் திறங்கொண்டு நெரிரது 

கொண்ட தோஷத்தினால் ரெளரவம கும்பிபா எழு தலிய கொடிப கர 

Meet) a நாறு வருஷங்கள் கடஈது வருகதிப் பின் கழுதையாகப் 

புத்து ஜென்மமும, Hurts பற்றது ஜெனமமூம, கழுகு, காகம, 

நீசன், சங்கரஜாஇ), சூத்திரன், வைசியன், ௯௩கஇரியன இவைக 

ளில் ஒவ்வொரு ஜெனமமும எடுத்துக்கடைசியாய் பிராமணஞகைப் 

பிறர்து இதனோடு பனிரெண்டு பிறவியாக அறிபாயு ளைப் பற்றே 

வந்தனை, இன்னும் அ௮ங்ஙனமாகவே அற்பாயுகாயே பெஅவாயானா 

அம் அதீ2சாஷத்தக்குத் தக்கவாறு மேறகூமியுள்ள ஜென்மங்கள் 

மூறையே வர்தும் உண்மை ஞானத்தை அளிக்கத்தக்க கல்வியைக 

கற்றிருந்த சுபபலத.தால் ஜென்மங்கள் ஒனறுக்கொன்று உயாவ।இ 

வக்ததோடு ஜென்மங்கள் தாறும ஈன்மாரக்கததிலேயே சென்று 

கொண்டிருகத விசேஷத்தால் ௮க்சோஷம ி௮து ரியிதாகம் தேய் 

க். தூவற்து முற்றும் நீங்கவேண்டிய காலம் வகதுவிடவே * போன்னி 

யாற்றிடைப்படிபவர் புன்கணோயறுமே'” காவிரி ஈதியில் ஸ்கானம் 

செய்வோர். துன்பத்தினின்றும நீ ங்குவர் என்ற இருமொழிப்படி 

காவிரி ஈதியிற்படிஈ்து ஈம்மைச் சரணாக வக்து அடைக்தனை அங்கன 

மாக இப்போது ராம் உபதேடூிக்கப்போடன்ற எம பயம போக்கி 
Rares ens விர்தத்தைச் தரும் ஸ்ரீ பஞ்சாரூரத்தைப் பெற்றுக் 

கொண்டு உதயத்தில் காவிரி ஸ்நானம் செய்து விபூதி ௬ததஇிரா 
கம் அணிர்தவனாப் பஞ் சநதீசப்பெருமான் அறம் வனாக. நரயகி 

யாரோடு அடியவர்கள உய்யும் வண்ணம் திருக்கோயில் கொண்ட கு 

ஜிய ிவாலயத்தை மெளனமாக நூறு பிரதக்ஷணமும், அள்ிகுமான 

முதல் உதய பரியக்தம் பஞ்சாக்ஷர ஜெபமும ருத்திரஜ ஜீமக பாய 

oo. 'சிவசரிசனமும் செய்துகொண்டு வருவாயேல் காலன் “உன் 
னிடத்தில் வரமாட்டான் ஆதலால் அக்கனம் செய்யககட வாய் 

என்பதாகத் தெரிவித்து பஞ்சாக்ஷரச்தை பிரண பீஜாக்ஷா த்தோடு 

உபதேசம் செய்தருளினார். செய்யவே சுசரிதன் ௮தனை வணக்கத்



௪-வது IS HLIMULD, உடு 

தோடு பெழம்றுககொண்டு ரென்று ஆசிரியர் ஆக்்ையில கொஞ்ச 

மும் வழுவாதலனாய் சொல்லியவரறு கடத்தி வந்து om grip காள் 
ஸ்கானம் செய்து அலயக்துக்கு வா உச்தேரித்து புறப்படும் சமயத் 

இல் காவேரியின் தென்கரையில் எமன் மகிஷாரூடனாய் இந்கராக 

ளோடு கோர ரூபத்துடன் நின் றுகொண்டிருப்பதை கோக்கி மிகப் 
பயநத நடுங்இ வரிஷ்ட மகரிஷியானவா ௪ மூ தருளியிருக்கும ஆச் 

இரமத்தை நோக்கிக் சதகறமிக்கொண்டு ஓட மகரிஷியானவா சப்தத 

தைக் கேட்டவுடன் எமன் வர் துவிட்டான்போலும அச்னால்கான் 

சுசரிசன் கதறிக்கொண்டு வருகினருனென்று தாமானிகது எதிராச 

வ௩துூ அலறிக்கொண்டு வருன்ற அன்னவனைத தனது திருக்கரத் 
கால் தடவிக் மொடுததா சுசரிதா! பயப்படாதே வா என்பதாக 
அழைத்துக்கொண்டு ஆலபத்தின் தொக்கு வாயலில வந்து பஞ்சா 

க்நாத்தியானம் செப்யச சொல்லிவிட்டுத் தானும் இவததியான தீது 

டன் பஞசா௯ர ஜெபம் செய்துகொண்டிருக் கனா, இகு இவவா 
ரக எமகருமனானவன் சுஈரிகனைபபிடிச்குமபொருட்டு அஙகு வந்து 

அர்ப்பாடம செய்து காலத்தை கோககிக்கொண்டு நிறக அதைக் 

கண்ட வூஷ்ட ரிஷியானவா தண்டதரன் நிலைமையை நேராக்கி 

இவன் ஈம்மை லெஃரியம் செய்பாது அசரிகனைப் பிடிச்துக்கொண்டு 
போய்விடுவான் ஆகலால் அதைத் தடுக்கும பெ.௬டடு ஈஸ்வாளை 
அழை தக்அக்கொள்ளல் வேண்டுமென்று தீாமானித்தவராய் பஞ்சா 

பிசேசப்பெருமானை உ இபானித்து ஸதோத்திரம செய்ய அடியாரக்கு 
Toi COI பாஞ்சுடா அதனைத் இருவுள்ளமகொண்டு சஈஇிகேஸ 

வரரை கேக்கி ஏ நநதி! நமது அ௮ன்பனாகிய வ௫ஷ்ட ரிஷியால் பாது 

சாககப்படுகின்ற சுசரிதனுகளு எ பதருமனால் ஜா இடையூறும் நே 

ராவண்ணம் ரெஃரித்துவரக் கடவாய் என்று அக்ஞாபிகதரள ௮வ 

வாக்ஞையை ஈச்இபிரானானவா சி2ராதாணம செயது பெருமா 

னது ௪ரண பங்கயங்களில் விழ்ஈது ஈமஸகரித்து எழுஈது விடை. 

பெற்றுக்கொண்டலராய் இரிசூலத்துடன் சுசரிதனும வசிஷ்ட மக 

ரிஷியும் காணும்படி அவ்விடம் வரது சூலாயுகத்தை நிலத்தில் 

ஊன்றி அதன்மேல் தஇருக்காகதை வைததுக்கொண்டு நின்றனர். 
HAT HDs எமதருமனானவன் வூஷ்ட மசரிஷியையேயன்லி 

நந்திவிரீனையும் லெகமியம் செய்யாதவனாய் சசரிதனை பாசத்தால். 
விக்சிக்சண்டாயுதச்தால் புடைத்திமுத்து கன் உலகம் கொண்டபோ 

வதற்சான எத்தனத்துடன் .ஏரலாரம செய்யலே அசைச் சண்ட் 

நந்இசேஸ்வரரானவர் தென் திசைச் தலைவனை கோக்கி ஏூ ௪ want



௨௬ இருளையாறறுப்புராணம 

நரம் வொக்ையின்படிக்கி இசசுசரிதனைக் காக்கும் பொருட்டு வர 

திருப்பன,௪ யோசிககாமலும ஈம்மை லெகமியம் செய்யாமலும துஷ் 
சருத்தியம் செய்ப ஆரம்பித்துச சுசரிதனைச் கொண்டுபோக பலாத 

காரம் செய்னெறனை,. ௮2 தகுதியல்ல ௮ தலால் அவனை iu Ga 

உன் உலகம் செல்லககடவாயென்று ஆக்ஞாபிககவே ௮வ்வாக் 

யத்தை எமதருமனானவன் கொஞ்சம் லெகமியம செய்யாது பின 

னம் பலாத்காரம் செய்யவே நர்திபிரானானவா ௮) கோக ஊழி 

த்தியையொத்த கோபா வேசராய் சூலாயுகுக்தால அவன் மாாப்ல் 

குத்திப் பூமியில் விழும்படி. சாய்தகன.. அவ்வாறு செய்ய எம 

ஞானைவன் “ பேரியவரிடைப் பகைத்தோர் பிரங்கல் கேல்லிய கோ 
லோப்பார்'” பெரியோகவிடததே பகையைக கொண்டவாகள் மலை 

யைக் கெல்லிய குச்சிக்செசமானமாய்க கெல. எனற மொழிக்கு 

இலஃ£கணமாகப் பூமியில் வீழ்கது மாணததை ுடைகசனன, வ 

நனமாகச் சுசரிசன் மாண பயத்இனிவ் ௮ு ௪௧ உய்கதவனாய் வசி 

ஷ்ட மகரிஷியை வணங்க என் ஐயனே ! 4 இழிந்த மாந்தரும் இக 

பரத்தாசை நீத்துயர்ந்தோர், மோழிந்த ஈன்னேறிகைக்கோளில் முத்தி 
வீடடைவர்" இயவினை யின் பநத்சால தாழ்மையுடைய மக்களான 

வாகள் அழியத் கக்ச இமமை மறுமையின் அசையை நிக்கி மேம 

பட்ட மகாதமாக்கள் கூறியுள்ள நல்வழிச் செலவராயின் 0௧இ 

இனபத்தைப் பெற்றுய்வர் என்ற இருவாசகப்படி தங்கள இரு 
வாக்கின் வழிச் சென்றபடியால் நாயினும கடையனாகய யான் எம 

பயத்தினின்.றும் நீங்கப் பிழைத்துக கடத்தேமினேன, அடியேன 
இனிச் செய்யத்தச்சச என்னென வினலி வணங்க நிறக வ9ஷ்ட 

மகரிஷியானவா் ௮வன் கூறிய மொழிகளைக் கேட்டு ௮சயாத சந 

தாஷம் உடையவராய் அவனை கோச்சி பச் இயுடையாய்! குரு பசக 

இயுடைய மேன்மையாளரில் நீ ஒருவனாவை, தலால் இதனமேல 
சிவகருபையைப் பெற்று மோக்ஷ ஆல ஈதததை அடையுமா௮ எம 

பெருமாளைக் குதித்துச் துதி செய்யக் கடவாய் என்று இருவாய் 
மலாததருள அவவாக்ஞையைக் சைக்கொண்டவனாய் CES BEL) 

பெருமாளை மனதிலே நினைத்து தோத்திரம் செய்துகொண்டு நின் 
தன்ன். அவ்வாறு மிம்க வெபெருமான் ௮வன் ஸ்துதிக்கு மகிழ்ந் 

திலராய் அலயத்தின் தெற்கு வாயிலின் மேத்குப்பாகத்தில் ஈமு 
திருளிச் சாரி தனைப்பார்த்து ஏ;அன்புடையாய! உன்னுடைய ஸ்தெள 

த்திய்த்தித்கு மிக மூழ்நர்து காக்ஷி தந்தருரினோம். நீ இன்று 
முதல் உளக்குப் பிராணதானம் செய்க wher மகரிவையைப்



4-வது அத்தியாயம், உள 

பிதாவா கவு ஞூ றூசசாரியனாகவும் எப்போதும் இடைவிடாது 
இயானிக்கக் கடவை. ஒருவன் ஈமமால் கோபிக்கப்படில் அதனை 

ஆசாரியன் நிவர்த்திக்கக்கூடும், ஆசாரியனால் கோரபிக்கப்படில் 
அதனை நம்மாலும் Bi seen go. இசை ஈன்குணாக்து நடந் தகொள் 

வ2தாடு நல்ல குலத்திற்பிறர்த சன்னிகசைபை மணம்புரிர்து ரே 
காச சிரமத்தை கைச்கொண்டவனாய் உத்தம குணமுள்ள பு.த்தர 
னைப் பெற்று * தேன்புலத்தார் தேய்வம் விருந்தோக்கல்தானேன்றுங் 
கைம்புலத்தாறோம்பல் தலை” பிதிர், தேவர், விருந்தினர், பர்.துச் 
சுள்தான் என்ற லீவருக்கும் பிரீதியான காரியங்களை வழுவாது ஈட 

5.4 arg பின்னர் மோக்ஷத்தில் மனகைச் செலுத்தி எதாரத்த 

மான ஈமது சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்சியாதி பதவிகளை முறை 
யே பெற்று வாழ்கதிருக்ககச் கடவாயெனத் இருவாய் மலர்ந்தருளி 
விஷ்ட மசகரிஷியைப் பார்த்து ஏ ரிஷிபுங்கவ ! இச்சுசரிதனை உமத 

பு.த்தரனாகப் பாவித்து ௪கல காரியங்களையும் ஈடத்திவைச்சக் ௧ட 
வாயென ஆக்ஞபித்து மாணமடைந்து இடக்கும எமன மீது நிரு 

_ பாவிகநண்யம் செய்தருளினவராய் ௮வனைச சிவிக்குமபடி. செய்து 
விக்ச உடனே எமதருமனானன் நிசதிரையினின்றும எழுபவன 

Sure எழுர்து பலவாருய்ச் தோத்திஞ செய்து எ மபெருமானே) 
அடியேன் செய்த பிழையினைப் பொறுதது செகழிததருள வேணடு 

மென்று விண்ணப்பித கவ Fraser melons eb (ps gi பணிந் 

தெழிர்து நிற்க அ௮ன்னனனை நோக்கி ஏ அந்தகா ! நீ செயத பிழை 

யினைப் பொறுத் OAK wld, இன்று முதல DuLGHF S க்கத் 

இரகதில் வரசப்பட்டவாகளை சைலாசவாசெளாகவும ஈமது இரு 

வருட்குப் 1 89ராகளாகவுமஎண்ஊி அ௮வர்களிடத்து அணுகாதிருக் 

கக்கடவாய். அ௮%சன்றியும இசதலத்தில மாகழிமாதம திருவா 
இரை நகூத்திரத்திலும், மகரசங்கரு ர்தியிலும மாசிமக ஈக்ஷத்திர த் 

திலும், பங்குனி உக்சரத்திலும, ,சதிரை ச இரசகூததிச தீதிலும, , 
வைகாசி விசாக ஈ௬௩கஇரத்திலும, சூரிய கராஹணம, ௪நஇர ரஹ 

ணம், அமாவாசை, பெளர்ணமி, வி திபாதம, அாத்தோதயம மகோ 

சயம், மாதப்பிறப்பு, எகாத9 முதலிய மிற்றுமுள்ள புண்ணிய தின 
ஙகளிலும், கரீவிரிபில் ஸ்சானஞ செய்து தானதருமங்களை இயற்றி 
சிவலிீஈ ரூபமாயுள்ள ஈம்மைச் தெரி9ப்பலர்கள் எவர்களோ ௮. 
வர்கட்டரு பிற வித்துன்பங்கடையாது. இங்கு மேற்கூமிய ௪௫ சுகு: ட 
மங்கறாச் செய்பவர்களுக்குப் புண்ணியம் எப்படி. விரு த்தியானெ'. 
தீதோ ௮௫போலவே எமது அலயத்இன் ௮௬9லும், சாகிரியிலும்கி'.."



உடன! இருலையாறறுபபாரணம, 

மல, ஜல விசர்ச்சனஞ் செய்பவர்கட்கு பாபம விருதஇயாகும, 6 

எமதருமா ! இன் லுங்கேடகக்கடவாய் ரதோதக்ஸவத்தில் ஈமமைக் 
தெரிசிப்பவர்களும, துலாமாதததிய முப்பது இனத்திலும் சூரிமியா 

கயத்துக்கு முன் காவேரி ஸ்நானஞ் செம்பவர்களும் பெளாணமி 

யிலும் காதஇிகை மாகததிலும தீபகானஞ செய்பவாகளும மாதா 
பிதாககளின சிரார்ச்சஞ செய்பவாகளும், ஈரகலாதனையையும உன் 

னுலகச்தைபும் அடையமாட்டார்கள் ௮தலால் இவைகமாக் கல 

னித்து ஈடஈதுகொள்ளக்சடவாய். உன்னுலகஞ செலலென 44 

ஞாபித்தருளி திவலிங்கத்தினுள்ளே மறைகதருளினு? அங்கன 

மாசு எமகருமணறைன வன் உடனே தன்னுலகஞ சோரது சிவ/க்ஞை 

யின்படி ஈட துகொண்டு வர்தனன். வ௫ூஷ்ட மகரிஷிபானவர் சர 

ரிதனை அழை தக்கொண்டு தன்னைசிரமஞ சோந்து சில காலஞ் 

செனறபின் ஈஸவர அக்ளுயின்படி. நற்குலத்திற் பிறக பெண 

ணோசுசரிதனககு விலாகஞ செய்துவைக்க, அன்னவன் விவாகளு 

செய்துகொண்டு பகனியோடு மகரிஷியை வணக்கி உத்திரவு பெற 

அக்கொண்டவளாய்க் தனது கெள தம்தீர தேசஞ்சோஈது இலலநம 
வழுவாது ஈடாததி தா புகதிரனைப்பெற்று அவனுகருச் செய்ய 

வேண்டியவைகளைச செய்து வைததுவிடடுந தஇருவையாறறை 

அடைந்து லெகாலம வடத்துப் பின் விதக முததியையடைசது 
உய்ந்தனன். நைமிசாரண்ணியவா௫ிகாள்! எமபயத்தையும் போக்கத் 

soe பஞ்சாக க்க? நிரததின் மகிமை இரண்டாயிரம் நாவினையு 

டைய ௮ கிசெஷனுலுங்கூற முடியாதென்றால என் ஒரு ஈாவினுற்கூ 

௮ரதிறக்சதோ ரன்கு உணரக்கடவிரகளென ஜ் திருவாய்மலார் ௧௬ 

ரிச் சுசயி தன் சரிக் க்தை பூர்சத செய்தோராய் இலககுமிதேவி 
வரலாறுறரைத்த சரித்தஇிரிததைக் கூறுவான் ஆாமபித்தனா. 

நான்காவது அத்தியாயம முறதிற்று, 

நிச்ச தலாவ 

  

இலக்குமி தேவிவரலாறு உரைத்த 
அத்தியாயம். 

  

... மகரிநிகாள் |! கேட்கக் கடவீரகள் ௮னவக்தியா தேவியான 
ON MOF சாயகனாகிய நாதசன்மாவைப் பணிர்தேமுந்து பிராண கா 
யதா. பஞ்சக க்ஷேத்திர வொலயத்தில் பரம்பொருள் எழுக்கருளி 

பசிருச்கும். இடக்அக்கு வடபாச,த்இல் லெகூடாமி சேவியின து சரி
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தானம் இருக்கன் ற் 2த ௮ ௮ங்ஙகனம இருப்பதழ்கு காரணம்யாது 

௮தைத் தெரிவி த்தருள வேண்டும என்று கேட்டுககசொள்ள நாக 

சன்மாவானவா அ௮ன்னவளை கோக்கி பெண்கள் காயகமே! செட்சுக் 
கடவாய், முன் ஒரு காலத்தில் அளவிறச்௪ ரிஷிசளும, சந்நியாசி 

களும், கரசவதாகளும பிரமசராரிகளும், முத்தியை விரும்பி பஞ்ச 

நக கேகம்திததசை அடைச்து UNS g வகசொண்டிருந்தார்கள். அவ் 
வாறு இருக்குங்காலக.ில் பஞ்ச முண்டாகி௪ சனங்கள் அ௮ன்னபா 

னாதி முதலியவைகட்கு மிச்சுகாரிகஇரக்ை தயடைய அதை அறிக்க 

செளதம ரிஷிபானவ பஞ்சம ிவிரத்பொய் ௨ உலகம் செழிப்படை 

ஈது வாழ்வதற்கான காரியக்தைச செய்யேவேண்டுமென்் உ எண்ணங் 

கொண்டலராய் நிசதியமங்கள ஈறாத்தியாகிய சிவபெருமானை மன 

தில் தியானித்துக்சொண்டு நாவாரல்தோகதாஞ் செய்து நிற்ச பஞ் 

சரதிசப்பெருமான் மகரிஷியின கோத்தாத்திறகு மிச மகிழ்க்தவ 

ராய் இலக்குமி தேவியை கேரக்கி இலக்குமி நீ நாம் இருக்கும் இட 

ததிறகு உதஇர பாகத்தில் ௮மாஈது இகர க்ஷூக்தாததில் வூப்ப 

வாகட்கு ௮ன்னபாணாதி ல்ஸதுக்கமா£க் குறைவின்றிக் கொடுத்து 

செஃஈரிககக்கடவாயென அக்ஞாபித்தருளி கெளதமரிஷி மூன் பிரத் 

இயரகமாய் ரிஷிரரேஷ்டா! உனனுடைய வேண்டுகோளுக்கு இரங்கி 

ஈமது ஆலயததஇற்கு உதஇரபாகத்தில இலக்குமியை ஸ்.தாபனஞ் 

செய்து ஈம் அடியவா யாவாக்றாம வறுமை நீங்கப் பொருள் அளிக் 

சுக்கடலாயென ௮க்ஞாபித்திருக்கன் றோம ஆகையால் நீயும் மற்ற 

ரிஷிகளும அன்னவை ஆராதனை செய்து உலக வறுமையை நிவர்த் 
இத்து ரெகரிக்கச் கடவீரகள் எனக திருவாய்மலர்ர்கருளி மகாலில் 

கத்தின் உள்ளே பிரவேடத்தருளினா, அவ்வாக்கியத்தைக் கேட்ட 

கெளதம ரிஷியானவா மற்ற ரிஷிகளுடன் இலக்குமிதேவியின் ஆல 

யம் சேர்ந்து வஸ்திராபரண கஈதபுஷ்ப தூபதீப நைவேத்தியத் 

அடன் இனந்தோறும் வ.ரதாயகியாய் எழுக்தருளியிருக்கும் கமலா 
சணனியைச் துதித்து ௮ஷ்ட ஐசவரியங்களையும பெற்றவராய் உலக 

அள்ள ஜீவசகாடிகளது வறுமை நீங்கச் கொடுத்து ரெ-ஷித்துக் 
கொண்டு வந்தனர். இவை நிற்க ஏ அனவத்தியாதேவி | இன்னும் 

அந்து இலகிகுமிதேவியைப் பூசித்து தேவேர்இரன் தன் இஷ்ட 
சித்திரபற்ற சரித்திரத்தையும் கூறுகின்றேன் சேட்சக் கடவாய், 
முன் ஒரு காலத்தில் அ௮மராவதிக்கு இறைவனாகிய தேவேர்நிரன். 
அசுரர்களுடைய உபத்இிரவதக்கை சடுக்கமுடியாஜ் தின் ரல குரு, 
வாகிய வியாழ பசுவானை வணங்கி சுவாமின் ! கொடிய பாவிகளா



fw இரு வைய நறுப்புராணம், 

பும் எனக்கு வழி வழிச சச்துருக்களாகவும் இருக்கின்ற அசுரக் 

ளுடைய உபத்திரவம நிங்கி அடியேன் செளடரிபமாய் இருப்பதற் 
கான ஐர் சூகஷியைத் தெரிவித் தருள வேண்டுமென்று லிண்ணப்பம 

செய்துகொள்ள அகைக் சேட்ட குருபசவானானகர் தேவேக்இரா | 
சொல்லுகின்றேன் கேட்கக் கடலாய் நீ பஞ்சசத Cope By gins 
அடைந்து காவிரி ஸ்ரானம செய்து செம்பொற சோஜீஸ்லரரையும, 
அறம் வளாத்த ராயகியாரையும் தெரிசித்துப் பின்னர் ஆங்கு எழுக 

தருளியிருக்கும் இலக்குமி? சவியைப் பகதி சிரத்தையுடன் பூசிப 

பாய் னால் ௮சுராகளுடைய உபத்திரவம் நீக்கி செளகிரியகை 
அடைவாய் இது சதஇிபமாகுமென்று தெரிவிசகனா. தைக 

கேட்ட தேவேர்இரனானவன் உடனே தன் உலகததைவிட்டுப் புறப 
பட்டு இருவையாற்றை அுடைகதவனாய் காவிரிஈதியில் ஸரகானம் 

செய்து பஞசகதீசப்பெரும னையும் தரும, பபிகையையும வணககிப் 
பலவாறு தோத்திரம் செயது தன குறையைக தெரிவித்து அஞ்சலி 
௮ஸ்தனாய் நினறுகொண்டி.ருக்க உடமன சவபரஞசுடா அன்ன வன 
மூன பிரத்தியஸூமாகி ஏ மகபதி| நமது அுனுக்கிரசததால் உன் 
பகைவாகள இய அசுராகள் நாசம ௮டைவாரகள. அதின் மியும 

இர்ச அலயகததிற்கு உததாபாகத்தில ஈமது சக்தி சொரூபமாய 
எழுக்தருளியிருககும இலச்குமியை பூபெபாயானால் ஜெயப்பிராப 

இயையும, ஐசுவரியப் பெருகசகதையும அடைவாய், உலகத்தில் 

பராக்கிரமத்தை விருமபினவாகள விஷ்ணுவையும், தத்துவ ஞான 

த்தை விருமபினவாகள் எம்மையும, இட சரீரததை விருமபின வர் 

சள் சூரியனையும, ௮ழகை விருமபினவாகள மனம தனையும், பொ 
ரை விருமபின வர்கள் இலக்குமியையும பூஜிக்கவேண்டியது ல 

சியம் ஆதலால நீ செலவதஇனிட,த்தில் விருப்பமுடையவன் ௮௧ 

லின் இலக்குமியை பூஜித்து ஐசுவரியக்கை ௮டைவதுடன, இ௩கு 

சப். தமா. தாகளையும் பிரதிட்டை செயது பூலிப்பாயேயானால Fae 
சித்தியையும் பெற்று நீ மங்களகரமாய் வாழ்வதுடன் மற்றவர்க 

ஞூம் பூஜித்து வியாதயலும, தயித்திரத்தாலும்,சத்துருக்களாலும், 
தீயசெசக்களாலும், ௮ரச।களாலும், இருடர்களாது:ச) உபத்இர 
வமடையாது எல்லாஈன்மையும் பெற்று வாழ்ச்துசொ ண்டிருப்பார் 

சுள், இவை கிச்சயமாகும் என்று திருவாப்மல/ந்தருளி ம்குஸ்ிங்க 
தீதிதுஎளே மறைச்தருளனினார். மைர தருளவே தேவேந்திரன் 
உடனே அவவிடத்தினின் றும் ypu Oa Ae sl gous 
எச ௮௭டைர்து 2சேகியின் அபிஷேக ச்துக்காக விசுவகர்மாகினால் ஜா
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தடாகம் நிமிள்சசசெய்து ௮ர்.௪ ஜலத்தில் சேவாமீ/தத்தைக் கல 

நது புபிஷேசஞ செய்தும ௮டை அபபரணம், குங்கும௰, சக்கனம், 

இலைகளால் அலல்கமிததும், மதுரமுள்ள அன்னம், இனியசனிவர் 
க்கங்கள், முதலிய நைவேக்கிபங்களால் நி8வதித்தும், காம்பூல மு.கு 
லிய முகவாசனை தஇரவியங்கள் சர்தும் தூபதீப முசலிய சோடச உப 

சரரங்களையுஞ் செய்தவனாய் சாஷடநிசமரக விழ்ர் துபணிக்து சகல 

லோகஹனனி, கஷீரசாகரி, விஷ்ணுமாபை இடமாககசொண்ட நளி 

ond, cons தனவித்தியா சொரூபிணி, என்று பலவாருய்த் ஓதி 

செய்து என மும்மணி நீ என்றும நீங்காது அடியேனுடைய பொ 

க்கஷெல்றில் விற்றிருகது கிருபைசெய்தருவ 2வண்டுமென வேண்டிக் 

கொண்டு நிறைனன. அங்ஙகனம நிழக இலக்குமி சகேவியானவள் 

சனை னதி செய்து மிற்கும் தேவேரரன முன் பிரத்தியக்௩மா௫இ 
ஏசுரர்றால. இபா! உன் வேண்ககொளின்படி சகல சம்பத்தும் உன் 

பொக்திஷ இல் நிறைந்து விளங்குமாறு ௮னுககிரகஞ் செய்தோம் 

நாம ஒருஎமிடததில என்றும் நிரக்தரம் வாழ்வதற்கு பரமேஸ்வர 
ot» Bo அுவ.கள் வைத்திருக்கும் பக்தியே சாரணமாசையால் நீ 
அதனை எக லகம் விடாது செய்துகொண்டு அ௮ஷ்டைசுவரிய 

சம்பன்னனா ஈலாழ்ச்துகொண்டிருக்கச்கடவாய் யெனக் திருவாய் 

மலர்ந்தருளி..ள். அவவரச்தைப் பெற்றுக்கொண்டு gach of 

afer gw fio துலயததிற்கு நிரு திமூலையில அபிராமி, மசகஸ்வரி, 

கெளமாசி, ௩மாயணி, வராகி, இஈதிராணி, காளி, என்னும் சப்த 

SU SiS வீஸ்வகாமாவினால் பிரதிட்டையும் குருபகவானால் சுப 
முகூர்த்தததில ஆவாகனாதி காரியங்களையும செய்வித்து ௮பிஷேக 
௮லங்கார தூபதிப நைவேத்தியங்களால் பூஜித்தவனாய் சாஷ்டாங்க 
மாச வீழ்ர்து பணிர்து குறையிராது நின்றுகொண்டிருக்க, அன்னை 
யா எழுவரும் பிரசன்னமாகி பூ அ௮மராவதிக்கறைவா! நீ உன் பசை 
ஞா்களாகிய ௮சரர்களை ஜெயித்து வெக்றிப்பிதாபச்தையடைவது 
டன் எல்லாஞ் சிவன் செயல் சானறபடி ௪கல கனமைக்கும் சசனென் 
ணும் சப். தவாச்சியனாகிய பாமேஸ்வரன து திருவருளே காரணமென 

மினைத்து அசசுபுரிக்து வரச்சடவாயென ஆக்ஞாபித்து மறைஈதரு 

எினா. தேவேச்திரன் அ௮ன்னவர்களது அருள் வாக்கியத்தையும் 
பெற்றிக்கொண்டவனாய் உடனே தேவலோகம் போய்ச் சோந்து 
தீன் சத்துருச்களாகயெ அசுரர்களை யுத்தத்தில் ஜெயித்௪ அளவிறந்த 
சந்தோழத்துடன் ராச்சயொஇசாரஞசெய்து வாழ்ர் துகொண்டிருந், 
சீனன், ஏனவத்தியாதேவி லெகஷிமிதேலி எழுந்தருளி இருப்



௩௨௨ இருவையற்றுப்புராணம். 

பதின் காரணம் இதுவாகும். பெண்கள் பெருமாமீடி உலகத்தில் 

சவாகள் தேவேக்கிரன் விஸவகாமாவினால் கிரமித்துச் 2தலாமிர்தங் 

கலந்து விளங்கச் செய்துள்ள தடாகத்தில் ஸ்கானஞ செய்து அங்கு 

எ முக் தருளியிருச்கும் சமலா௪னியைப் பூரிக்கின்றார்கனோ வா 

கள் இமமையில் நிறைந்த பொருளுடையவர்களாய் நல்ல |B BOT 

களையும் பெற்றுவாழ்வார்கள் சப்தம தாகளைப் பூஜித்சவாகள் 
சததருபயமின் தி கா.த்தி2யாடு விளங்குவர். இது உண்மையாகு 

மென மாதசன் மாவானவர் அன் வததியாதேவிககு Gn DSL DI மூ 

sao sie! 2 WFL_ GF AW orem 6 Melfi. அவனன்றியோரணுவு 

மசையாது. ஆ.திமதீய। ந தரகிதலைய பஞாந தீசப்பெருமான து இரு 

வருள் இனி ஒன்றும நடவா; எனற இருமொழிபபடி எந்தத் 

தேவர்களது வரத்தைப்பெற விருமபினாலு.ம அவைகளுக்கு பரம 

சவட்பிரசா தமே முககியமாகும PSO 9 Hor H FHS ESS 50D 

உறுதியாய் ஈமபககடவீாகள், இது உணமை ஆகுமெனக கமி 

சூதபுராணிகசானவா இலக்குமி? தவி வரலாறுரைத்த சரித்திர தைக 
பூர்த்தி செய்து கெள தமர் வாமடைஈத சரிகதிரகதை௪ சொலறழு) 

வான ஆரபபிததனா. 

இலக்குமிதேவி வரலாறுரைத்த அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

௬. கெளதமர் வரம் அடைந்த அத்தியாயம். 

முன் ஒரு காலத்தில் கெளதம ரிஷியானவா பஞ்ச௩தக்உத் தி 

ரம் வரது சோகது காவிரியில் இரிசால ஸ்சானம் செய்து நிததிய 
கருமானுஷடானங்களை விதவழாது செய்து வந்ததோடு இனகதோ 

ரும் பதினாயிரம் பஞ்சாகூரஜெபம, ருத்திரஜெபம், வேதபாரா 

wen இவார்ச்சனை, இவாலயப்பிரதக்ஷணம், சோமவாரவிரதம, 

ஆகாரமின் ரி வாய்வுப௬உணமும் பண்ணிக்கொண்டு ஜிதேச் இிரியராய் 

பஞ்சாக்கனி மத்தியிலிருந்து ஒரு வருஷகாலம வரையில் பஞ்சக 

சப் பெருமானை மன இல் உன்னித் தவம் செய்துகொண்டு வக்தனர், 

அங்ஙனம் செய்துகொண்டு வரவே சிவபாஞ்சுடர் ௮வர் தவத்திற்கு 
மகிழ்ச்தவராய் விசாயகப்பெருபான், கந்தவேள், உமையம்மையார் 

ச'2மதமாய் கைலையக்கிரியை ஒத்த தருமவிடையின் மீது ஆரோ 
ஈணித்து ஈர்இ பிருங்கி முதலிய கணகாசர் புடைசூழ்க்து ஸ்தோக் 

ரஞ் செய்ய எழுந்தருளி அன்னவர்க்குத் இருக்கோலக்காகழி



ர ச௬ு-லத ௮கஇயாயம், ௩௩, 

தீர்து ஏ தலூலனாயெ செளதமரிஷி ! உன் தவத்திற்கு உவர்து பிரத 
தியசஹமாயினோ&் வேண்டும வரங்களைக் சேட்டுக்பொள்ளக் கடவ 
யெனக் திருவாய் மலர் i Bou கெள௱தாரானவா எம்பெருமானது 
சரணாரவிர்சச்இல் விழ்சது பணிர்று எழுது அஞ்சலி அஸ்தராய் 
கருணையங்கடலே ! உனது Bima sarod iT dng! oy பெரும் பேற் 

தினையடைச௫ அடியேற்கு “புழுவாய்ப்பிறக்கினும் புண்ணியா நின் 
னடி யென்மனத்தே வழுவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும்”. மிக இழிஈ 
க பிறவியாகிய புழுவின் ஜஜென்மம வரினு௦ புண்ணிய சொரூபி 
யாகிய உனது பாதமதுமங்கள் எனது 6 ள்ள த்தைவிட்டு நீங்காது 
இருக்கும்படியான வரத்தைத் தக தரு (2வண்டுமெனக் கூறும் 
அருள்வாக்கியக்இன் படி, உன ௮ இவ்ப செவடியில் ஒருபோதும் நீங 

காதிருக்கும் பத்தியையும, சமலக விஷயங்களிலும LI ODM Fev ena 
fg அ௮,தனாற் ச்ஞ்சலம் அடையாது வைராக்கியமே வாபயம்” வை 

ராக்கியம் ஒன்றேநிற்பயமானதெனக்க றம உண்மைமொழியின் படி. 

கலங்காத திடச்சிததததையும், என அச்ெமகதில ஈடைபெற்று 

வரும் ௮இதி பூஜை எக்காலததிலும குறைவும், வருத்தமும் இன்றி 
இனிது ஈடைபெறுமாறும், வயலில் விளையும் ரெல் எல்லாம் அரிசி 
யாகவே விகையவும், இப்பஞசகக க்ஷேத்திரத்தில் உள்ள நுண்மணல் 
மூதலிய எவையும் சிலலிங்களுபமாய் விளங்குகின்றபடியால் மல; 
ஐல, விசர்ச்சனம் செய்யில் பாபம் அகும என எண்ணும அடியேன் 
திருச்சோற்றுத்துரை வ௫த்து நாள்தோறும் இங்குவந்து தெரிசித 

அப் போகும்படியாகவும் வரம தந்து ஆட்கொண்டருளல் வேண்டு 

மென வேண்டிக்கொண்டனர். சிவபெருமான் அதனைக் கெட்டு 
ஆனந்தம் உடையராய் மகரிஷியை தோக்கி ஏ மிஷிபுங்கவ “மன 

யேவமனுஷியாணாம் காரணம் பந்தமோக்ஷ்யோ:”; மக்கட்பிறப்பினைப் 
பெற்றோர் யாவர்க்கும் ௮வரவாகள் மனமே ஈன்மை தீமை இர 
ண்டையும் தருதற்குக் காரணம் என்றபடி நல்ல வழியிற் செல் 

வோர் ஈன்மையையும் தீயவழியிற் செல்வோ தீமையையும அடை 
வர். ஆதலின் ஈல்ல வழியிலேயே சென்றுகொண்டிருக்கின்ற உன. 
க்குயாவும் அங்கனமே கை கூமொறு அனுக்கெகம செய்தருளி 

னோம், பெஜ்று உய்யக்கடலாய் என வரம் தந்தருளி மகாலிங்கத் . 
இன் ண்ளே மை ற்ந்தருள மகள தமரானவர் வரத்தைட்பெற்றுக் ச 

கொண்டு அவ்விடத்தினின்றும் ரீங்இுத் இருச்சோற்றுத்துரைக்கு,, 
வந்து சேர்ந்து வொக்னையின்படி. அங்கு வயலில் விளையும் sh 
யைத்கொண்டு நான்கு வருண த்தவ! (ுதலியவாகளுக்கும் உயர்த்.



LN டட) 
௪ திருவையாற்றுப்புராணம், 

தாழ்வு யென்ற ஆகார பேதம் இன்றி ௮ன்னதானஞ் செய்து வக் 
நஇதுடன் அவா அவர் சுபா சுபங்கட்குவேண்டும் சசொணதானமும் 

கொடுத்து பஞ்சாதீசப்பெருமானைத் தனகதோறு சென்று ஈமஸ்க 
சித்து வர்து ஆனர்தமாய் வத் துக்கொண்டிருற் சனா. அவவாறு 

இருக்க சில சாட்சென்றபின் ுன்னவருல் ஆதரிக்சப்பட்டு வரச 
பிராணோத்தமர்களிற் சிலர் ௮வர் ஈஸ்வரப்பிரசாதத்தால அடைக் 
அள்ள வரவிசேஷத்திற்கு பொறாமையுடையாசாய் கெளதமர் ப௬ 

வைக்கொன்று கோகத்தி தோஷத்திற்கு ஆளாயினர் எனப் பொய் 
யான நிர்தைவசனங் கூறித் தங்கள் தங்கள் ஊருக்குச்செல்ல அரம் 

பிக்சவே ௮கை அறிந்த கெளதமர் மிகுக்த கோபம் கொண்டு அன் 
னவர்களை கோக்கி நீங்கள் பொய்யான நிரசைகூதி sibmos sald 

தபடியால் *சர்வசண்டாள தூஷக:”; பிரரைத் தூஷிப்பவன் நீ சனா 
வானென்றப௪,, குலம வேதாத்தியானம் முதலிய கன்மைகளை இழ 
க்து சூத்திரசம்பிரதாயத்துடன் மகாபாபிகளாகக்கடவிர்கள் என௪ 
சபித்து பறத்தேபோகவிட்டு மற்றுமுள்ள சாஅுக்களோடு வத் 

அக்கொண்டிருக்தனர். நைமிசாரண்யவாசிகாள்! பிராமணர்களாய்ப் 

பிறந்தும் கெளதம ரிஷியால் செய்த ஈன்மையை மறந்து தூஷித்த 

படியால் ௮வர்கள்யாவரும் “எந்நன்றி கோன்றார்க்கு முய் உண்டாமும் 
வில்லை சேய்நன்றி கோன்றமகற்கு'' எவ்வித ஈன்மையை மறந்தார்க்கு 

நீக்கக்கொள்வதற்கு ஓர் வழியுண்டு ஒருவர் செய்த நன்றியை மறக் 
கில் அவர்கள் கடைத்தேருதற்கு ஓர்வழியும் இல்லையெனக் கூறும் 
மறைமொழியின்படி குலம் ஒழுக்கம் முதலியவைகளை இழாஈது 

தாற்மையை யடைகதனர். இது பற்றித்தான் “நன்றி மறப்பது நன் 

றன்று” ஒருவா செய்த நன்மையை மறப்பது நன்று அல்ல எனக் 

கூறியதும், நன்கு கவனிக்கக்கடவீர்கள் எனத் தருவாய் மலர்ந்து 

சூத புராணிகரானவா கெளதமா வரம் ௮டைக்த சரித்திர சதை பூர 
தீதி செய்து ௪தாகஈதா தவ௫த்தி அடைந்த சரித்திரத்தைக் கூர 
ஆரம்பித்தனர். 

ஆறுவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

௭. சதாதத்தர் தபரித்தி அடைந்த அத்தியாயம். 

  

கெளதமரிஷியின் பு,த்திரராகிய ௪தாஈந்த மகரிஷியானவர் ஓ 
, சமயத்தில் தன் தந்தையை வணக்கித தந்தையிர் ! உலடன் ௧௭ 

சிவ்க்டத்திரங்கள் அநேகம் இருக்கின்றதே அவைகளுள் எந்,



எஃலது அச்தியாபம். உடு 

கெஷத்திர் கலாமும் இனி புண்ணி மிகுதியைத் தருவதோடு 

ட்] “ரகர ஜெப சிக்தியையும் தாத்தக்கது அதனை அடியேன் தெ 

ரிர்துகொள்ளத் திுவாய்மலர்க் த அருளல்வேண்டுமென்று விண் 

ணப்பம் செய்துகொண்டனர், ௮வவிண்ணப்பத்தைக் கேட்ட கெள 
கமராானவர் சதாகக் தரை கொக்கி குழர்தாய் ! அருமைககாதலனே !! 
சொல்லுகின்றேன் கேட்சக்கடலாய், சேஷத்திரங்கள் பலவற்றுள் 
ளும் பஞ்சன ரப் பெருமான் ஜீவர்களது மாணகாலத்இல் எழுந்த 
ருளி வஈ.து காரசகமச்திரமாகிய பிரணவத்துடன் பஞசாக்ஷ மச்தர 

உபகோஞ் செய்து மூசுதிப் பேற்றினை த் தீற்து அருளும் பஞ்சாத 
கோஷக்திமே மிச்ச மேன்மையை உடையது ஆகும். அந்தக்ஷேதி 
இசத்தில் “சாற்று போன்னியை மனத்திடை நீனைக்கினுந், தனிப்பேர் 
போற்றி நின்றுநிப்பராயினுங் காணினும் பொருந்தும், ஏற்றமாயவன்னீ 
ரிடை. மூழ்கினும் இயையும், பேற்றையார் குணிப்பாரவர் முத்தியே 
பேறுவர்'' வேதங்களால் புகழ்க்து கூறும் காவிரிகதியை மன தினால் 
நினைத்தாலும், ஒப்பற்ற அகன் இருகாமத்தை சாவார் தோத்திரம் 
செய்தாலும், கண்ணார் சுண்டு தெரிரித்காலும், Js Coan 8 

தீர்த்தத்தில் ஸ்ரானம் செய்தாலும், அங்ஙனம் செய்யப் பெறுபவர் 

மூதிதி இன்பத்தையே பெத்று வாழ்வர் சானக்கூறும் சாவிரி ஈதி 

யில் ஸ்சானம் செய்து ஈஸ்லா தெரிசனம் செய்துகொண்டு ஜெபம் 

தபம் முதலியவைகளைச் செய்யில் அவைகள் ஒன்று அனச்தமாய்ப் 
பெருகி ஓங்கும், ஆதிலால் நீ அவ்விடம் சென்று உன் இஷ்ட பூர்த்தி 

செய்துகொளளக் கடவாயெனத் திருவாய் மலாக்தருரினா். ௮ 

னைப் பக்து சிரத்தையோடு கேட்ட சகாநஈதரானவர் உடனே தர் 

யை வணங்கி விடை பெற்றுக்கொண்டவராய் இிருவையாற்ூற 
அடைந்து காவிரிஸகானம், அனுஷ்டானம், சிவதெரிசனம் முத 

லியவைகள் செய்யும் காலம் தவிர மற்றக் சாலமெல்லாம், காவிரி 

நதியின் வடகசையில் ஓர் பன்னசாலை ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து 

இடது காலைக் €ழே ஊன்றி ஈராவினால் பஞ்சாகூர மந்திரத்தை 
றெபித்துக்கொண்டு தபசு செய்து வந்தனா. அங்கனம் சிறிது 

காலம் செய்துவாவே பஞ்சா தீசப்பெருமான் அவர் தபசுக்கு மூழ் 
ந்து ஜஞெடுத்தர அவர் மனோதிடத்தை .துசாயவேண்டுமென்ற எண் 
ணம் டவராய்த் தேவேச்தானாக வெள்ளை யானைமீது சோ 
கணித்து எழுந்தருளிலந்து காகநி தந்து ஏ Geer guna gerCr ! 

நீர் இச்சித்தவரங்களைக் கேட்கக் கடவிர் என அக்ஞாபிக்க, சதா : 
ஈத்தர் ௮வவசனக்சைச் கேட்டு அடங்காப் புன்னகை கொண்டு « ப



௩௬ கருவையா்றுப்புசாணம், 

மகபதி! யான் தேவ? சவோதக்தமனான பஞ்சா தப்பெருமா னுடைய 

இருவருட்பேற்றினைக கருகி இத்தலம் செய்கன்றேனேயன் நி 98 
தீதியமாடு மறையத்தக்க உன்பதவிமுகல் (ரம, விஷ்ணுவா இ பதவி 

களை விரும்பி இக்கலம் செய்கேன் இல்லை. F எதற்காக வந்தாய் 

உன் இருப்பிடம் செல்லக் கடவாய் எனக் கூலிப் பின்னரும் தபதி 

இல் மனதை வியாபிக்கச் செய்தூகொண்டு நின்றுவிட்டனர். ௮ங் 

உனமாச, தேவேந்திரன் ஆகி வர்௪ பரஞ்சுடர் சகாநந்தாது உள் 

ளக் கருத்தை அறிது மிச அனந்தம் கொண்டவராய் வெளிக்குக் 

கோபம் உடையவர்போன்று பினனரும் ௮ன்னவரை நோக்தி 

ஏ மகரிஷி! சகலமபோக போக்கியாதி இன்பத்தையும், ௮மிரத பான 

திதையும் காத்கக்க என் உலகத்தையும் ௮தற்னா மேலாய பலக்சை 

தரத்தக்க பாம, விஷ்ணுவினுடைய உலகங்களையும இழிவெனக் 

கொண்டு, பூகப்பிோத பைசாசாதிகள் படை சூழ மயானத்தில் 

வசப்பவனுப, பிக்கனுமாகிய ஏிலபெருமான் அளிக்கும பதவியா 
இய உலகமே மேலெனக் கொண்ட அறிவில்லாதவர்கள் உன்னைப் 
பால இ இவ்வுலக த.இல் ஒருவரும் இருக்கமாட்டார்களென இன்னும 

சில கொடும் சொ prin ds இருவாய்மலாந்தருளினர். அவ்வசனங் 
காகச் கேட்ட உடனே soa fladiusren oni அளவில்லாத கோபத்தை 

அடைந்து தேவாசளில் ௮.க/மனாகிய ஏ இந்திரா ! இவரிர்தை செய்த 

உன் நாவு என்பிம, நினக்கு மனம எனபடும, அமிவில்லாக 

வனே ! வண்டூழறந் தண்டூழாய் மாயோனிருமாப்பும், புண்டரிகப் 

போதுறையும் புத்தேளிருமாப்பும், அண்டர்தோழ வாழுன்னிருமாப்பு 
மாலாலம், உண்டவனை பூஜித்த பேறேன்றுணர்க்திலையால், பிரமரங் 
கள் சப்திக்கின்றதும் குளிரச்சியை உடையஅமான துழமமாலை அணி 

ந்த விஷ்ணு! ததி வைகுண்ட பதவி யைப்பெற்று செருக்குற.மிரு 
ப்பதும், தாமரையை தனமாக வீற்சிருக்கும பிரமன் gure 

பதவியைப் பெற்று செருக்குற்றிறுப்பது.ம், தேவர் யாவரும வண 

ம்ி வாழும். உன்னுடைய செருக்கும அலாகால விஷ்ை,க உண்ட 
வனைப் பூஜித்ததால் ஆகிய பேறு எனக்கூறும் ௮ருமை மொழியின் 

படி பாற்கடலில் பிறந்த ஆலகால விஷத் தால் மரணபயம அடைந்து 
எங்களைக் காத்து ரெகம்த்து ௮ருளமவண்டும் என்று Bihar முறை 

மிட்டலற அத சமயம் எம்பெருமான் இருபை கூர்ந்து சந்தரமர் 
த்தி, சுவாமிகளை அவ்விஷத்தின் பராக்சரமத்தை அ௮டக்கிக்கொ 
ண்டு வரும்படி EME இட்டு அன்னவரால் சொண்டுவந்து கொடு 

ர்ரப்பய்ட Ard go sear rie gf sad UMS dard,
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(ரமா, விஷ்ணு, இச்திரன் என்ற நீங்கள் இறர்க இடம்புல் முளை 
த்து, ச் தோன்றுமே, ௭ பாவி ! நூறுகோடி, பிரமர்கள் நுங்கினார், ஆறு 
கோடி நகாராயணரங்ஙனே, ஏற் கங்கை மணலேண்ணி இந்திரன், ஈறி 
லாதவனீசனோருவனே நாறுகோடி பிரமாக்கள், ஆறுகோடி விஷ் 

ணுக்கள் மேன்மையுடைய கங்காநதியிலுள்ள மணல்போல றுள 

வில்லாத இக்திராகள் அழிர்துபோயினா, முடிவில்லாசவன் அரா 
மலமுத்தனாகிய சிவபெருமான் ஒருவனே எனக்கூறும், மறைமொ 

ழியின்படி தோன்றி அழியும் உங்கள் பதவியின இழிவை நீ உணர்ச் 
தலாய் 2 பாலும், ஏ புத்தியில்லஜ। தவனே ! செல்வா செருக்குடையார் 

க்கு நல்ல ௮ிவு இராதென்பத உன்னிடத்திற் கண்டாம். எதுசோகி 

சிவ நிர்கை செய்த உன் முகக்தை கோக்க நோக்க உன்மீது என 

க்கு உண்டாகும் கோபமும் அதனைக் கேட்ட பாபியாகிய என் 

உடல் நீங்காதிருப்பதினால் உண்டாகும் துக்கமும சொல்லும் தரத் 

திது௮ல்ல, ஏ மதியினா ! இனி நீ என்முனனிற் பையாகில் ௪எம்பெரு 
மான் உடைய அருட் பிரசாதக்கால் உன்னைச சபித்து நீறாக்குவ 

தோடு ஏவ றிரதை மேட்ட. என்னுயிரையுர் துறப்பேன், மூற்கனே ! 

இங்கு நில்லாது ௮கலுஇ எனக்கூறிக் சண்ணை மூடிக்கொண்டு 
தவத்தில் நின்றுவிட்டனா. அ௮ங்கனம் நிற்க தேவேர்இரன் ஆகி 

வரத பரம்பொருள் ஈதாநந்தருடைய இடசூத்தத்தையும், சவ நிர் 
தையைக் கேட்கப் பொறாத மனவலியையும், பிரமவிஷ்ணு தேவேச் 
இராதி பதவிகளைத் துச்சம எனக் கொண்டிருக்கும உறுதியையும், 
தனது சரணசத்தில் வைத்திருக்கும் பக்தியின் ஊக்கத்தையும் கண்டு 
௮ன்னவர்மீது நிறம்பிய கருபை உடையவராய் உடனே மகபதியா 

Bu உருவத்தை நீக்கிக் காளகாண்டம், திரி3ெத்திரம், சடாமகுடம், 

சதுர்ப்புஜம், சாசாபரணம் மான், மழு, முதலிய தன் திருக்கோலத் 

தோடு உமையம்மை வாமபாகததில் வீற்றிருக்க ரிஷபாருடராய்ப் 
பிரத்தியக்மாகி ஏ ரிஷி சரேஷ்டா ! பக்தியின் வலிமை உடையாய் ! 
உன் தவத்திற்கு மிக மகிழ்ச்தோம்வேண்டும் வரங்களைச் கேட்டுக் 

கொள்ளச் கடவாயெனசக் திருவாய் மலர்ந்தருள அம்மொழியினை 

கேட்டவுடனே சதாரர்தர் கண்ணைவிழித்து நித்தியமங்கள மூர்த்தி 
யின் இ ச்சோலத்தை சோக்கஇதீ தன்னை மறக்தவரறாப் இரண்டு சை 
களையும் சிறசன்மேற் வைத்துகசொண்டு என்னப்பனே ! கைலாச 

பதே! அஞ்ஞானிகளால் அதியப்படாதவனே! ஞானியருள்ள த்தமர் 
ச சவனே! வேச வேசாங்க .துகமாதிகளால் முறையிடப்பட்டவனே? 
உள்ளன்போடு பூஜிப்பவர் வித்தையை காசஞ் செய்யப்பட்டவளே,



Bi தருவையாம்றுப்புராணம், 

சஸசப்கத்தின் பொருளாயுள்ளவனே எனப் பலவாராப்த் தோத் 

தித் செய்து, சருணாகிதே ! FFT sit Bw பெறாக்கடலினின்.றும 

களைச் won Gus ஜென்ன மரணாகி அச்சகத்தை யான 

அிடையாவண்ணம் இருபை பாலித்தருளல் வேண்டுமென்று 

பூர்கல்த்த மரம்போல் பூமியில் வீழ்ச் த.க் இபானஞ் செய்து கொண் 
பருக்கள், அவ்வாறு இருக்க சிவபெருமான் அத்ய த சசதொஷ 
நுதடையசாய் தனது இரண்டு தஇருக்கரங்களாலும் தாக்கி எடுக். 
சண்மணி ! சதாரக்தா ! இன்னும்வேண்டுவதையும் சேட்டுக்கொள் 
சாக்கடவாய் என*த்திருவாய் மலார்கருள சகாகர்தா பின்னும் சாஷ் 

டாங்கமாய் விழ்ந்து பணிர்து சுவாமின் ! எப்பொழுதும் உனது 
சரணசுமலங்களில் நீங்காத பக்தியும், தேவரீரது சொரூபதியான ௬ 

தன்மி வேறொன்றிற் செல்லாக மனதையும், சிவராம சங்கத்தன 
இல் விசுவாசமும், உன் இருவுருவக்)ை இடைவிடாது கண்டு தெரி 
சிக்கும, பெறும்பேற்றையும் அாச்சனுளுடைய சலகாசமின்னை 

யும், இந்திரிய நிக்சரிகலைசாக்யமும ஈல்லொழுக்கமும், ஈல்லல! 

களுடைய உறவும் நான் செய்யும் ஜெபதபாதி சி்இியங் கைகூடு 

    

  

மாறு கராபை பாலித்து அ௮ண்டருளவேண்டுமென்று வேண்டிக 

கொண்டனர் பஞ்சகதிசப் பெருமான் அவர் வேண்டு? காவின்படி 

அனைத்தை ஈர்தருளி ஏ சதாரர்தா ! நீ இப்பஞ்சாத Pag gas sons 
விட்டு நீங்காது வசிக்கக்கடவாய், கொடிய பி/மஹத்தியாதி பாபங் 

sar போக்கத்தக்க இவ்விடத்தில் விக்கும் ஜீவர்களது யோச 

க்ரமங்களை ராம் வடித்து ஈடத்துனெறோம். புண்ணிய காலங் 
களில் காவேரிஸ்சானஞ செய்து எம்மை தெரிடிப்பவாகட்கு இவ 

லோகங்கிடைப்பது சத்தியமாகும், இங்கு வடக்கும் எவையும ஈமது 
சொரூபமேயாம். அவைஙிற்க சிவராத் திரியாகிய புண்ணியதினத் 
இல் எவராயினும் காலேரி ஸ்கானஞசெய்து தங்கள் தங்கட்கு 

உறிய நித்திய கருமங்களை முடித்து "அன்று முழுவதும் அகார நித 
இரையின்றி புராணசிரவணம், நம்முடையதெரிசனம், ஈம.து ஆல 
யப்பிரசகூணம், பஞ்சாகூவஜெபம், ரத்திஜெபம், மு. சலியவை 

களைச் செய்து மறுகாள் உதயச்தில் ஸகானஞ்செய். ௫ தான தரு 
மாதிகளைச் செய்து பாரணம் செய்வார்களாகில் அவர்கள் ஜெ 
னன மாண ச்சத்தினின்றும் நீங்கி ஈம்முலகில் வாழ்வர். “அன் 
தியும் நமது அராதனைக்குவேண்டிய சாமக்கிரிகைகளை செசரித்துக் 
கொடுப்போர் ஈம் சாரூபத்தைப் பெற்று உயலர், எனத்திறாவாய் 
மார்ச்சு செள தமார்தனு ! இதற்கு சாகழியாக இர் சுதை சொல்லு



எஃவது அத்தியாயம், - ரட் 

இன்றோம் கேட்கக்கடவாயென கூறுவான் புகுந்தனர். முன் ஒரு 
காலில் காஞ்சிமா நசாத்தில் பிரமகுலத்தில் பிறக்க துற்போத 

னென்னும ஓர் பிராமனான் இருச்தான் அன்னவன் தனக்குள்ள 

பொருள் யாவற்றையும் வேசிகளுக்கு அளித்ததோடு அங்குள்ள 

வர் மீது பொய் வழக்கிட்டும, பொய்சாகஷிகளைக் சற்பித்தும் gis 
ஞனாற் கடைக்ச பொருளையும் (ஈ.ட்புடையார் போன்று அகப்பட்ட 
வரையில பரித்துக்கொண்டு அனாதஇயாய் விடம்) அவ்வேசையர் 
சட்கே கொடுத்து அயோக்கியகளுக்கு அச்சாரியனாய் சஞ்சரித் 
துக்கொண்டிருந்தனன். அவன் அவ்வாறிருக்க அதை அழிந்த 

அரசனணானவன் இக்துஷ்டனை இங்குவைப்போமாகில் ஈம அரசுரி 

மைக்கே கேடூவிளை விப்பன், அதலால் நகரத்தை விட்டு அகற்று 

வச தகருதியென வீரட்டிவிட துறப்2பாகன் அவ்விடம் விட்டுப் 
புறப்பட்டவனாப் ௮னேக கோசஞசாரம் செய்து ஆங்காங்கு திரு 

டியும், ௮தைக்கண்டவர்களால உதை பட்டும் ௮ன்னபானாதிகளு 
க்கு வழியின் 3ி மிகக்கஷ்டமடைந்து கடையோய் பஞ்சாக க்ஷேத் 
இரம்வந்து சோந்து பகல முழுவதும அகாரமின்றி இரவு ஆகார 

விருப்பத்தால் சிவாலயத்தை சுறறிச் சுற்றி வர்துகொண்டிருர்க 
னன். அுங்கனம் ௮வன் சுற்றிககொண்டிருக்சு ௮ன்றுதின்ம் திவ 

ராத்திரி ஆகலாலும் அகாரமின்பி 9வாலயச்தைச் சுற்றிக்கொண்டி, 
ரத புண்ணிய விசேடதக்தாலும தார்வாசமகரிஷியானவர் அவனைக் 

கண்டு ஞான திருஷ்டியால், பாபிஷ்டன் என்பதாக ௮.றிர் தகொண்டு 

௮ வனை நோக்கி ஏ பிராமணா !நீ ௮னேக பாதகங்களைச் செய்து மகா 
பாபியாய் இருக்கின்றபடியால் இப்போது உன்னைப் பிடித்துக்கொ 

ண்டு போக எமபடாள் வந்து உன் அருகில் நிற்கின்றார்கள் அவர் 
களைப்பாருஎன்னு அவன் கண்ணனுக்கு அவர்கள் புலப்படமாறு அனுக் 

இரகம் செய்தனா. அ௮வவனுக்கிரகக்தைப் பெற்று தாப்போதன் 
திரும்பிப் பார்க்க எமபடாள நின்னகொண்டிருப்பதைக் கண்டு 
மிசப் பயச்தவனாய் மகரிஷியின் பாதத்தில் வீழ்ஈ்து சுவாமின் ! 
அடியேன் இவர்கள் கையில் அகப்படாவண்ணம் காப்பாத்தி ௮ரள 
வேண்டுமென பிரார்த்தித்து நின்றனன், அுங்களனம் நிற்கவே தூர் 

வாச மததிவிபானவர அ௮ன்னவனை பயப்படாதே" என தைரியம் 

உண்டரீகும்படி, ஆதரித்து காவிரியில் ஸ்கானம் செய்யச்சொல்லி 
௪கல பாபத்தையும் சாசஞசெய்யும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர க்கூ.2 உபதேச 
துச் சன் ௮ருலிருக்து ஜெபிக்கும்படி ,தச்ஞாயிக்க அன்னவலும் 

அவ்வஈச்ளையின்படி அவர் பக்கத்தில் இருச்து ஜெபம் செய்தா



சா? இருவையாறறுப்புராண ம், 

கொண்ட ருந்தனன், அவ்வாறிருக்க இரவும மிங்யெது, எமபடா 

ளும் மறைக்துபோயினா, அவாகள் போசவே 'துற்ப்போதன் மக 
ரிஷியை என் ஐயனே ! சுங்களுடைய ௮லுகெகத்தால் ஏமபாதை 

யினின்று நீக்கினேன் என் காம வரலாற்றைம் தெரிவித்துக் காப் 

பாற்றி யருளவேண்டுமெனக் குறையிரச்து நிற்க மகரிஷியானவா 

ஏ ர்ப்2பாதா! உனககு இக்க ஜென்மத்தில் வயது நூறு எனக் கழ் 

பிதமாயிருக்தும அது நீ செய்க பாபமிகுஇியால் ஈசத்துப்போனது 

அரனேழுத்தைக் குருமுகமாயறிந்தரைக்கில், அமருலகில் கணக்கனே 
முத்தழிக்கலாமே. ௮ரசப்தலாசசியனாகிய சிவபெருமானது ஸ்ரீ பஞ் 

சா௯௩ர மந்திரத்தை உள்ளன் போடு உசசரித்தால பிரமமதேவனால 

வரைந்துள்ள தலையெழுக்தையும் அழித் துவிடலாமெனக் கூறும் 

உண்மை மொழியின் படி. இப்போது காம உபதேடத்த பஞ்சா ௯௩7 
ஜெப மகிமையினாலும், காவேரி ஸ்மானம் செய்க புண்ணியததாலும் 

எம்மைத் தெரித்த மேன்மையினாலும், சிவராத்திரியாசெய இத்தி 

விசேடத்தாலும் அதுநீங்க பூணஆயுள் உண்டாகவே அ௮பமிருக்துரூ 

பமாய் வந்த எமபடாள் மறைந்துபோயினர். இனியும் நாம சொல்லு 

இன்றபடி நடக் துகொள்வாயாகில் மேலான பதவியையும் அடைவாய் 

என்னுடன் வரக்கடவாயென அழைத்துக்கொண்டு சென்று காவிரி 

ஸ்சானமும் செவதரிசனமும் செய்துவைத்து தனஅ உச்ஷ்ட சதைக் 

கொடுத்து போஜனம் செய்துகொள்ளச்சொல்லிப் பின்னா இந்த 

க்ஷத்தித்திலே வ௫த்.துக்கொண்டு இருக்கக்கடவாயென ௮க்ஞா 

பித்தருளினர். துற்போதலும் ௮வவாக்லளுயின்படி. பஞ்சா தரத் 
இரத்தை விட்டு நீங்காது வசிதது மாணம் அடைர்தனன். மரணம் 

அடையவே அ௮வனை ஈந்திசேகஸ்வரரால் கவ3லாகத்துக்கு வரழை 

தீது ஈமது சாரூபத்தை அளித்த?தாடு வெசணங்களுக்கு அதிபதி 
யாக்கி பிருந்சரிஷிகணசாதன் என்னும் பெயரையும் தர்தனம். 

ஆகையால் சதாநக்தா ! நீ இங்குதானே வத்து சகல சித்தியையும் 
பெற்று உய்யக்கடவாய் எனத் இருவாய்மலர்ந்து மகாலிங்கத்தின் 
உள்ளே மறைக்தருளினார். மகரிஷிகாள் |! உண்மைஞானம்பெசத்று 

உய்வதற்கும் மகத்துக்களின் தெரிசனையே முக்கிய காரணமாதலால் 
அவ்வழியில் நிற்போர் வெசாயுச்சிெய_த்தைப்பெற்று வ;ழழ்வர் இது 
உண்மையாகும் தெரிர்துகொள்ளக்கடவீர்களென சதாநகர் ஜெப 
சித்தி அடைந்த சரித்தித்தைப் பூர்த்திசெய்து சூதபுராணிக. ரான 

வூர், ஜப்பியேச்ச£ரமேனப் பெயர் வந்த சரித்திரத்தைக் கருள் 
மலர்ர்சருள grid sew.
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உரைத்சு அத்தியாயம், 

  

அச்வ. 

ஏ றைமிசாரண்ணியவாடகாள் ! கேட்கக்சடவீர்கள். அனவத் 

இயாசேவிபானவள் சாதசல்.மாவாதிய நன் உயிரக்காகலனை ஈமஸ் 

ரித்து பிராணாசாயகா 1 பந்த கெஷெதறிாததிற்கு ஜெப்பியேசசாம் 

என்ற காமம் ஈன்று ௩ றபபன்றதத அப்டெ யா வககரற்குக் கார 

coin ao. Gum Dele wD பளருமபடி தெரிவிக் அருளல் வேண் 

டிம் என்ன வியாணப்பம் ரய ர தொன்று அதனை 3h கட்ட பிராம 

QED RINT EMOTE பாரமாக காரி ரன் on FFE eo ust ! 

(விரட் நறு ந அட ட டட 31 ot Bd இமய 
ட் சட ry ம சொல் வின்ட்றன் 9 

பலைரிசாரவில் தாம ெப்சடுரசவபாரு ர 0 பா சபமியானவா காள் 

Caran &arghrors Ord te ow tt Fr rants ம்பம் ப.திஞயிர 
* , 4 * ர் 7 ர ம க 

(340 நிறப் 77 கம ஈதி புற் worl e படா நயி/கு fp ண்டகாலம் 

Rm ». சார் கரம் மி ON i கண்டான். பார ததர Wis Buran ga 

Birra cs Dafa ola Diehl cacu con மு வ tng, 335) Bom 

யச அறை] 2 3! சரடு ன் பானி ம ழம் 8), Lg sol > ஜெபம் 

செப்கு வர்ணன். அவ்ஙுணாமாகவும மி டியாக gi போச் Name 

அல்கா உ ுு்பவரு ப்ரை பரப் மறற ப 175 MG DoD B AY TDL. Si 

DI AEB sun நாறு வருக Ke SF ி,பம செய்ய அங்கும் 

DeQurar grasa Carr ouput vores og Carrs oe ome 

wer ேவபெருமானைத் தொர்டுரம செயரறு எ மபெருமானே | 

சன் INC OT GOL 1d யாகும் வண்ணாம் பை பாலித்து அருளல் 

வேண்டுமென்று ரூறையிரக் அ நின் 79) கொண்டிருாரகனா. graven Le 

Aas al, <A 5 6 srt (Fes 5) (மி Gorn | அசரிரியானது ய் பப. 

இமாஷ்டா! இெிலசக்றை DUT HGH கடவாய், & & இப்பொழுதே சாவி 

ரிரஇர்கு வடபாக திஇல் Bornicrin கருவையாறு என்னும பஞ்சகத 

Can. FBT GO G அடைற்று ௧1 விரி எசாளம செய்து கொலயச்தின் 
உள்ளே மறல ள்சானத் அக்கு மெல் பாஈமதில் ௮இ விகாயகமூர்த்இ, 
சப்சமாகர்கஷ் எழுற்கருளியிருக்கும் Ds ஈக்சொவிலுக்கு ம sad 

லிருக் த தபம் செய்வாயாகில் அன Ga Burk een SH Gera 

பலனை அளிக்கும். ஆசையால் அம்கு செல்லகச்கடவாய் சான்று கூவி 

Pp. ௮வ்வசனக்கைக் கெட்ட உடனே சோரசதபுயானவர் அப்! 
பொழு) ச ஜெப இதி அடைந்தவர் போன்ற மிகரி உடன் திருவை.



௪௬௨ திருவையாற்,றுப்புராணம 

யாற்றை ௮டைர் து சாவிரி ளரானம் செய்ல அலயக்இன் உட் 

சென்று சிவதெரிசனம் செய்தகொண்(4 அசரீரிகூதிய ஸ்கானத்தை 

நோக்கிச் செல்லும்பொழுது மாரக்கத்தில் எழுக்கருளியிருக்கும 

கெளதமர் முதலிய மகரிஷிகளைத் தெரிக்க பின்னா தாலாச மக 

ரிஷியைக் கண்டு வணங்கி பக்தி வீசுவாசம்துடன் சுவாமின் ! Oil 

கால வர்த்தமானம் அனைத்தைய/டி நன்ளு ௨ணர வல்ல சரங்கள் 

என்னுடைய நிலைமையையும் 9) Dos new. அகையால் அடியேன் 

பிறவியைப் போக்கத்தக்க சிவப்பிர। உந்தை அடையும் வழியினை 
அ௮னுக்காகம் செய்து அருளலவேண்டிமென அ. விண்ணப்பித்து 

நிற்க, மகரிஷியான வா * ௮ங்கனம வினவிய கோர தபரியைப் பார் 

தீது ஏ தபசிரேஷ்டா / ம கற்பொடிரளை அசா॥மாகக்கொண்டு ௮௪ 

PA கூ.றியவண்ணம் அவவிடதக்தில இருது தபம (/ரிவையாகில் 

அ௮தஇசீக்கரத்தில் மக்கா தெரியை அடைவாய் இது நமது பூரண 

ஆசாவாதம் செல்லச சடவாய் எனறு அக்ஞாபிப ௪, உடனே சப 
யானவர் மேற்கூறி இடக்கை சாந்து சந்பொடிகளை அகாரமாகக் 

கொண்டு ஆறுமாக காலம இப செய்துகொண்டிருக தனர். அவ 

வாறு இருக்க பஞ்சக ள் வரப்பெரு மான அவ! தபசக்னு இசங்னெ 

வராய் பிரத்தியக/ஷமாகி a Cars oO! 2on gr gh at io D poy 6) 

(pag GTR Fg அருளி. மை மிவணடும வாங்கவாக் கேட்கக் 

சடவாயென த் தருவாய்மலா ந தரல து சபடியான வா அய்மெழி 

பினைல் கேட்டு ௮னஈக TET bBo why BB pion T tlw & CO 

ணைச் கடலின் சாண FGUHMOMFMMY FUCK bSILIG Olly bgt பணி 

ந்து எழுந்து இரண்டு கரஙகளும பேர்ல மேபறாவிய கண்களில் 

Yorks வெளளம பெருக சரீராத்ய/மம மயிரக் HIFQI OS 

தன்னை மறதவராய் எமபெருமாவே! நினது திழுவடியில் என் 
௮ம் நீங்காத பக்தி ஒன்றே வேண்டுமொாரலால் அதனைத் தந்தரு 

ளல் வேண்டுமெலப் பின்னரும் வணங்கி நிறக பர 257 சப்பெரு 

மான் பக்தடிரேஷ்டா ! அவஙன!2ம தரா non) @@Din எப்ிபாதும 

நமது அம்சமாகிய தூவாச௪ முனிவனிட த்தில் என்று' நிங்காத 

குருபக்தியை வைத்து வாழக்கடவாப் எனத் இருவரய் மலர்தது, 

மறைக்தருளினா். கோரசுப௫ியும் ஜெபசித0ி 9 துடை ௮ மகிழ்ஈத 
னர், ஏ அனவகத்தியா ! இது காராணம்பமமிகதான் நிருையா ற்று 

க்கு ஜெப்பியேர் உரமென்ற பெயர் வந்தது ௮.மிர்துகொள்ளக்க.... 

வாயெனக் « dert, ரிஷி ேஷ்டர்காள் ! ரன்கு. உணரக்கடவீர் 

குளெனச் ௫௧ /ராணிகர் நெப்பியேசசரம்ன்ற பெயர் வந்த சரித்



வது DB தீதியாயம், Bin 

டு ௩ * . . ௩ e . 

Rs 58 41,95) பெய்து, பஞ்சக என்ற பெய) வரத காரணம் 
கூறுவான் புரு௩தனா., 

எட்டாவது அச்ியாயம மூற்றிற்று, 

  

கூவு பஞ்சனதப் பெயர் வத்த காரணமுரைத்த 
| ் அத்தியாயம். 

  

0). ௬. 
iad) i) of OR தம் 

0) 

. ; ப ரது . , . 
ராரா! அனணவதறியா oP Gall பினனரும் நாதசன் 

மாவைவடைய்பி சவாயி ன்! இருவைய த்றுகருப் பஞசாதமெனப் பெ 
யாவந்ததாரரைத்ரைச் கூதிய டீண்டுமெனறு விண்ணப்பஞ் செ 

WHOS Gb Pot in ase us ுகனை-மெடடு பெண்மணி'। ஈன் 

குவிரவிஞப் சொலலவுகினறேன். (2கட்சசகடவாயென்றுகூற ஆ 

ரமபி ரமன, சோபியா வ. வொகனையின்படி.. தாவாச 

மகரிஷி எழுசதருவி இருக்மும இடஞ2௪।ஈ.து வெபெருமானால் 

கான் ௮டைரந அறும்கி, உ விசிாஷககைக் கூறி நிறக அதனைக் 

கேட்ட மிஃம பப்ப அகயககு ஈத ஷுமுடையவாய கோர தப 

சியைஅலிங்கனரரெயநுகொண்டு ய தப சி9ரஷடா ! இந்தக்க 

த்திரத்கை Furnas நினைத்துவிடாதே, ஜிவாகளடைந்த 
- re oN ய் டு Oo ழி 5s ட ர பாராபதைப டா. அுவவமிமகு முதலிய யாசாதகளை- செய்தஇ 

னாலாரும் பயனையும, கங்ல ச முதலிய அறுபக்தாறுகோடி நஇீர்த்தம் 

களில் ஸ்னம ரெப்ச௫னாலாரும் பயனையும ஒருங்குசேர அளிக் 

குககன்மையைய/ பைய நு . உலகின்மேலாவைத்த sud gy வேன்ர 
ம e ஸ் a % . « 

லியாவரே யிதன் பெருமைவழுத்தற்பாலார்'” பூவுலகில் மேலான தல 
மிதுவே என வேதாகமாஇகள் கூறுமாயின நான் சொல்வது என், 

எவாகளேனும் இர உரக இரகுநில் வசிதது வராம FOOT BBE LD 
செப்துகெரண்டு இருபபாராபின அன்னைக்கு பஞசசதீஸப்பெரு 
மான் நித்தியுன£தப பேரின்ப விட்டையனளிதசருளுவா. ஆதலால் 
உ இரத நேதம்தா கிற்றான வ௫க்கக்கடவாயென்று திருவாய் 

மலாந்தருளினா.. அதனைமகேட்ட கேோரதபடு பின்னுக்தூா£ வாசரி 

ஷியை நேய என்வயனே பாபத்தைப் போக்கி முத்தியையளிக்கு 
மென் ஈசனே அப்பபம் என்பது எத்தன்மையையுடையன அத 
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HA, பிசசையெறிறு டர மிலா. உண்ணல், இராப்பகல் சேப்பல் 
. ச ட் சு . os . ‘ ட 

நிக்கரையின் ௮ Bloor Ghent oot ay ht) 114 yg ON 1 FOR FT Foy மரு Sis 

செபிகரல, இவை செயய சத் இியிலலா வ; த மரணபரியக்தம 
௪ * ¥ f" . ~ ௩ 6 

Di GCap. FBT Gn வந ர. wwe அணை, இங்வனம செய்வது 

தான். றா இன கமா வபடுயனக் ௬ அிய்ரு பபப ப்ன்றும் கோர 

கபடு சுவாமின! ந௩ரகஙகளாள //சனுகனபன மிகக்கொடுமை 
, o டாக ௪ க 

யுடைய தெனவுடி ப திரப்பிப. சிவலாகாரை மீகவருததத் தக்க 
- ம் ரட்ட fs * . 

சகெனவுங் din MBs OIG LIT 9) TA Ol] o® வரிலைக்கொஞ்சக், திரு 
ச a . a vy , க 

வாய்மலாக குள கவெவாடுமென றா விண ண்பபஞூ செய்துகொள்ள 
3 ட் * * 

மசரிஷியானலா எப சிமரஷ்டா! புனா. ஈரகமென்பது உருச் 
[ி ச os + . ௪ 

இய தாம்பிர gare தப்சசாரமாய் மலும் சுவாலித்துக் 
௪ ௬ ச். re டி ச 

கொண்டு இமமைபிற் புக) ப மிபிலலா மாகதர் தேவவருஷத் 
. க ~ க 6 ச 

இல் ராறு வருவம் டெகதூ வரும் ஏம படியாக வாட்நெதன்மையை 

புடைய. தெிக 30 சா எளக கட. ri Quist aor அுவ்வார்த்தையைக் 
4 a * « « 

கேட்ட ola gone ibn Cars கபசிபுனவா மிருத்த நடுக்கத்தை 

யும் இிலாககைப Yo! GB ஏனனை மடிமையாய்க்கொண்ட 
[த ௩ 5 * * « க 

ரூவிய குருவ பப! அ உய 87 விளரி di ரகம்தையும் அடையத் 

BG OOM T LITT HBR WL) GH சயயா கவறையினும இப்புன்னாக BF 
‘ ச் | + வ ன உ ரூ . ட . 

EDD GIO WARIS பூலுவான புசிஇரப்பெற்றினை மாத்திரம் படை 
ந் 5 5 ட 4 . * ச 

யா௫ராகளெ மீறலா ஏசையால அகுறிசீசரலமி கூதீ Hour & BS 505 
ச் ஈக t SN ௬ ச * + 1 + 

GT via Wot டிம் aN Ng a. aa Os TOW of Gil TOM & மகரிஷியானவர், 

அதனைக் மட்டர், கண்டி?! பயப்படாதே ௮. மிச எளிதி 

லாகக் HPUSB என்னை எனின மீ இ துவரையில் அ.னுஷ்தி. 

sours பிரம புரி அரரிரமிறகை விடுந்துகரகாச்சரமத்தை 
அடைந்து இல்லற தருமக்கை வமுவில மி ஈடததி புத்தரப் பேற் 
வினை யடையக்கடவாய். உனகரு தறருலத்திழ் பிறச்ச பெண்னை 
a ad வைக்கின்றேன் புறப்பளென அழைத்துக்கொண்டு 
வசிஷ்ணீச்ரெமச்சை அடைந்து அ௮ன்னவரை நோக்கி ஏ வூஷ்ட 
மகரிஷி! உமத தல்கையாயெ சாருலெக்ஷணையை ஈம் மாணாக்க' 
னையை சிலாத முனிவருக்கு விவாகஞ் செய்து தரல் வேண்டும் என்று! 
கேட்டு அவரலுமதியின்பேரில் உடனே சன்னிசாதான விதிப்படி:



௪௮ திருவைய/றறுபா (சாணம், 

விவாசு கதைச் Osu ga’ முடித்து. சதிபுருவாளிருவரைபும் ‘ ஆசீர் 

லதித்து இல்லறம் ஈடத்துமபடி. அனுப்பிவிட்டுத்தான் ஆச்சி 

மதக அடைஈது அனகசமயிருர்து கொண்டிருர்கனர். ௮ 
* ச னி rr . ச 

மனமாகப் பத்தினி சமெதமாய்ச செனற கோரதபயொனலா இல் 
றம் ஈடாததிக்கொண்டு வரும்காவனில அலர் பத்தினியாயெ சாரு 

a . * ry ப சர v ர் லெக்ஷணையானவள் குணமெருவாகிய ஒர் புததிரனைப்பெற அக்கு 

ழந்தைக்குச்செய்யவேண்டிய சடமருகளை எல்லாம முறையே 

செய்து சைலாதுி என் ற நாமகாணஞருட்டி சசல சாஸ்திர பாண்டித் 

திய முடையவனாகாசெய்று லைக்உ உடனே அப்புச்திணுனவர் 

பஞ்சாக Cane, & Bain வடா ஓர காலைப் Ls ந்டில் உன இ இரு சாற் 

க * a 5 (து அவ ட களையும் அபத BO OLB (5, Uw or இமையாத கோகனெ எண் 

ணமாய் பட்புண சரஇதானகத சொருபம கய சிள/பபரமுமானைக் 

கூறிர்துத் பம் மிரய்வா[ராயினா... நங்றலம் செய்யவே Gh TG B 
FIO 1G nl oor of aT ce bE OD if ட் Loh து பிர SMA Tyg, LOT Ls ஏலா 

ty ட 

rm “ry 

ர 
. 

தழுனிவன் வச (நர ரி பவார்! மானை விளிககருள, உடனே 

சைலாதஇியானவர் எமபருமான தூ இரு உட்கரலக Sidious கண்டு 

சார வாசமில்லா ஈவராப் ஈண்குமரில அனர்ச வெள்ளம பெருக சாஷ் 

டாங்கமாச விழ்க் தா பணிக து ௪ பாரு உண்மை அனபருளளத் 

HDT 5 Dou I. DAO} நவ நாயினும FOL WINE அடியேனை 

செக்சிக்கருள எழுக பாமகாருண்ய மதியே எனப் பலவா 

மூய்கத கதோத்திாம செய்த இரு கரகசளையும பிரசின் மேல் குவித்து 

நின் கொண்டிருக்க சிவபெருமான் மிகல் கருணையோடு நோக்க 
யருளி ஏ சைலாஇி! உனது பக.இியின் வலிமைகு மிகச் சடிதோஷ 
மடைந்தோம். வேண்டு வாங்களாக கேட்கககடவா யெனத திருவாய் 

மலாக்தருளச் சைலா தியான வா என்னை அண்டருளிய நிககியபங்கள 

மூர்த்தியே! அடியேன் தேவரீருடைய சநாநிதானத்தை பிட்டு எப் 

போதும் நீங்காதிருக்கும்படியான வரம ஒன்றே தர்தருளல் வேண் 

டும் என்று விண்ணப்பித்து நிற்க பரம்பொருள் ௮ம்கனமே தந 

தருளினோம் பெற்றுக்கொள்ளக் கடவாயென்று உடனே சூரிய 

புஷ்கரணி, கங்காஈதி, சர்இரகரசணத்தினின்று முண்டாகய அமி 

ர்தநதி, கெளரியினிடத்தினின்றும் தோன் மிய Uren gi Spi Bours 
அரைக்தீர்த்தமாகயெ ரிஷபக தி, yGu Bien suo dds go அபிஷே 
சம் செய்வித்து பூசசணங்களுக்கெல்லாம் தலைமையாய் விளங்கும் 
கன்மையையும், தனது சாருபக்தையும், தன்னையும் ௮ன்ன வரையும்



O-g I 5 DuT WILD, ௪௭௯ 

உமையம்மையரர் லேறுபாடதிய 4 ரிஷபத்தின் ips so Klin, 7B 
சேஸ்வரரென்னுமீ தருகாமத்தையும் ரெத்னெவேத்இரத்தையுங் 
கொடுத்தருளி உடன்கொண்டு சிவபாஞ்சுடர் அக்கா ம்சான மாயினம, 
ஏ மகரிஷிகாள்! சைலா இக்கு ஈ£் திசேலவரக்திருவுருவ எடிபெரு 
மான் அளித்தகாலத்.து உண்டான ஈதி ௩ தாகையால் இரத சத் 

இரத்திற்கு பஞ்சகச மென்ற பெயா வநது, அவைகள் எற்குளள 

Asal பின் சொல்லபபோதிந சாவேரிநதியில் மறைஈது விட் 

டனவாகும். தெரிர்துகொள்ளக்கடவீாரகளென-ஈ ரூதபுர ரிகர் பஞ் 

சதப் பெயர் வர்தசாரணமுரைாத்த சரித்திரத்தைப் பூக செய்து 
காவெரியின் வரலாறுரைத்த ஈரித்தூாகைககூறுவான 'துடங்கொர். 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

ம. காவேரியின் வரலாறு உரைத்த அத்தியாயம், 

முன்னொருகாலத்தில் அகஸ்திய மகரிஷியானவர் தன் மாணாக் 

கர்களோடு திருவெண்காட்டில் இருக்கோவில கொண்டருளிய சவ 
பபரஞ்சுடனாத் தெரிக்கவேண்டி அவ்விடம் வரதுசேந்து Fas 

ரிசனஞ்செய்துகொண்டு கலகாலம் வூத்திருந்கனா. அன்னவர் 
அங்கு எழுச்தருளியிருப்பதை சழமுத்தாராஜன் கேள்வியுற்றுவஈ.து 

சேர்க். து மகரிஷியை சாஷ்டாங்கமாய்வளாங்கி சுவாமின் ! தங்களு 

டை தெரிசனையைப்பெறவேண்டுமென்று பலசாலமாய் நினைத்துக் 
கொண்டிருஈ௧க அடியேன் இன்று எடைககப்பெற்று கிருதாத்த 
னாயினேன். தங்களால் எனக்கு ஆகவேண்டியகாசியம ஒன்றுள்ளது 

௮௮ என்னெனில், யான் உலகததிலுள்ள சங்கைமுகலாகய ஈதிக 
ளுக்கெல்லாம் காயகனாயிருந்தும, சவப்பிரசா தததால் கவே ராஜ 

ரிஷிக்கி பு,ச்திரியாய்ப்பிறர்து சைய்யபருவதத்தில் வ9க்கும் சாவேரி 

யை மனைவியாகப்பெறுத குறையொன்றை அ௮டைஈ தவஞனாகயிருக்கின் 
றேன் அக்குறை தங்கள்கருபையால் நீங்கத்தக்க காகலின் கருணைசெ 
ய தருளல்வேண்டுமென் ௭ சேட்டுக்கொண்டனன். அ௮வ்வசன சதைக் 
கேட்ட. கும்போத்பவசானவர் ஏ சமக்திரராஜனே! உன்னுடைய கோ 
ரிச்சையை பாத்திசெய்துவைப்போம் கவலையுராே என ஆக்ஞாபித் 
து சான் றி யாணமாகி கவலேரரிஷி அச்ேமம் வர.றுசேோ, கவேரிஷி 

  

a onan 

  

fe tanh meen வகு, teh க வெல்க அஷ, weet pier 

*ரிஷபமுகம்--ரர்இிகேல்வாருக்கு ஈஸ்வரனால் முதலில் வானரருசகம் அவி 
க்சப்பட்ட தெனவும் பின்னா் இராவணன் மர் சமயம அரைச்கண்டு நைக சமை. 
யால் அதை நிக்கி ரி௩பரூகம் கொடுக்கப்பட்டதெளவும் ஆன்றோர் ௬ றவர், ட 

fe 
ச்ஸ்
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பானர் அகள்தியபகரிஷியின் வரவை எதிர்கொண்டு முகம ணுனா 
வழங்கி அழைததுக்கொண்டு பானசாலையிடமசேர்ர்து அசனமுத 

லிய உ பசாராதிகளையும் அதிதிபூஜையும Grids a seo Bu 
மகரிஷி! கங்கள்வானால யான் மெத்த சரதோஷமடைக்தேன. 

வாதவிஷயம் என்ன அன,கத்தெரிவிச் தருளவேண்டுமென்று கேட் 
முக்கொள்ள, அல்வசன,கதைக்கேட்ட அுகளதியரானவர் கவேரரி 

ஷியைகோக்கி ஏ மகரிஷி! நீர ரிவப்பிரசாகமாசிய பெருமபேற் 

தினைப்பெற்ற மேன்மையுடையவா, திரிகால வர்த்தமான ததையும 

அனிவிீர, அங்ஙனமாக யான்வக்கவிஷயம தெரிர்திருக்் தும சான் 

சொல்லச்சேட்சு வேண்டுமென்ற விருப்பத்துடன் கேட்டன் றபடி. 
யால் சொலலுனெலேன் சேட்கககடவி., ௮௮ என்னெனில், சமு 
கஇரங்கட்ருத் தலைவனுய சமுத்திரராஜன் உமது பு.த்திரியாகிய 
கரவேரியை மனைவியாகப் பெறமவண்டி ஏன்னை உமமிடத்துக்கு 
அலுபபினான். அக்காமியமாக ௩ானிங்குவர்தனன், ஆனால் பெ 
ண்ணை ஒரு காயசனுச்ரு குடுக்குமவிஷபத்தில் விசாரிக்கவேண்டு 
வது மித உள்ளனவாயினும் நான் சொலறுகின் ந சம்மாதததைப் 
பற்றி Cus Caan Gar git, af ea haacQawmn@ a gw ஒன் அமேயில்லை 
யாதலால் நிரசயகாமபலம செயது கல்யாணு மகோத்சவகதை முடி, 
கதுவையமென் று ரமான மாய்ககூமியருள அதைக்கேட்ட கவேர 
சிஹியானவா அத்ய௩த சரதொஷமடைமது ப மகரிஷி! தாங்களே 
GUM I LD சல்யாணத்தை முடிக்குமபடி. Brinton HOF grt சொல 
அகதின்றபடிய/ல் என்ன இ கேதபனையிருகளெ றது புறப்படுவோ 
மென்றுமை ச. தின் | ததிமியை அமை,த்துக்கொ ன்டுபறப்பட எல் 
லோருமாய் இருவெண்காட்டை கோகூவருவாசாயினா, அப்படி 
யாகவரும்்2பாது பஞசதவேஷத்திரத்ில் தங்க பஜ சஈ இலரான ர 
செய்து செமபொற்சோதிலவரரையம அறமலவளாசக நாயகியா 
யும் செரிசனை செய்துகொண்டு அவ்விடமவிட்டுப்புறப்பட காவேரி 
யானவள் அர்தஸ்தலக்தைவிட மனமில்லாகவளாய்த தங்கிரிற்க மக 
சிஷியிருவரும அதனைமோககி குழகதாய் ! ஏன் நிற்னெ.றளை புறப் 
படி என் அகூறவும் உறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாது பின்னரும் நிர் 
SECA அதனை யக இருவருமவருமபடி. கையைபபிடித்து இழு 
க்க காவேரியானவள் பா Hever மன இிலஇயானித்து வாய்விட்டு 
ழுவாலாயினள். ுங்ஙன மாக, துன்ன வள dy! நினசப்தத்ல த்க் 
கேட்டருளிய சிவபெரு பன் உடனே அவள்முன் பிரத்தியகூமாகி 
பெண் மணி ! ஏன் அமின் பய் உன் 6 a Fs DEA EEE ar 

! 
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வழு அத்தி யாயம், இ.ச 

வாபென்றாச்ஞாமித்கற நள காமிவரியானனள் உமாராயசனது பாது 

பதுமங்களில் விந்சது உரஷ்டா ஏகமாய் நமஸ்கமித a !1/ரமகாருண்ய 

மூர்ச்திே a | அடியேன் என் G6 FC LIT to ASE Ls மகரிஷியோ 

Quon gy இங்கு S.A Pmt இருவுர௬ுவத்தை Osa ao உடன் 

இவவிடம்விட்டுரரொல்ல மனமில்லாதலளாகயிருக்க ௮தையதியாது 

இருவரும் அரும்படி. பலாத்காரம செய்கபடியால் உன் சரணே 
கெ.யென வாய்விட்டுகச கரினென், அல்சையால் அடியேன் இவ்வி 

டத்தைவிட்டு நீங்காது 1 இரூபமாப் தேவரிரைத் தெரிசித்துக்கொ 

ண்டிருக்கும்படியாய்ந கருபைபாலித் தருள!2வண்டுமென ஸு [ன்ன 

ரும வணக்கிறிற்க, QuQumuore கர2வமியின பக்இக்கி மிகமகிழ்ு 

SOT gem an acre in ree) குழர்காய்! அஙஙனமே செய்விக்க 

ஜோரம்பயபபடா2 pram don. Wiser) அசுஸ் நியா பால கிருபாவி க்ஷண் 

யஞ்செய்.து ஏ அகஸ்தியா! நீ எல்லாம உணாச தனனுகியும் *பேத 

மையேன்பது மாதர்க்கணிகலம் '? ௮.சியாக்கனமே பெண்கட்கு ஆப 

ரணமென்பளத உணராது காவேரிபாவ வள் இவ்விடமவிட்டு வாரா 

நின் நடன DBA LOD GCN வத Db wT ga அ.கம்ஸரரிய Gh TLL! 

LOTER_D FLO HEM SH oT ௮0, துக்கொண்டு பெலலாது பல! 

கீசாஞசெய்ய நாமபிச்தளோ ௮.து மி க ிபதாமியகை முடி.கீது 

விடலேண்டுமெனற எண்ணஙகெ.ண்டி போடு பரவு யிலலை 

உன் எண்ணத்தையும பூச் ப்விச்ினை ஷம ரொஞ்ரம்பொருர் 

கக்கடவாயென்று திருவலாயல (ஒலு பினன ம BT pani) Duo 51 5a) 

யருளி எ பெண்மணி! உல ஒவர. பெண்பிறாதுவிட்டால 

அது மிருக துக்கததுககு ol Maio Kio Hiea ௮ச்துக்கம 

இப்பெண்ணை ஒருவனுக்கு Aart eyo rugs (Os (டிக்குமவரையில 

Ppa Povtertt டாது. ஆசையால் Bair son sig) கொடுச்கெண் 

டியது பிதாவின் கடமையாகும. ிய/டவயெளவைபறாு வ ரஜையடை' 

ந்து * பற்தாரோஃஷதி சே௱ாமாரே”” மாபகளுல் செஃசிச்கப்பவெது 

யெளவன பருவம் என்ற உல்மைவசனப்படி. புருஷனால் பாதுகா 

குர்தன்மையை அடைக்துகிட்டாம் அகையால் உனக்குள்ள நாற் 
Dey mh Fd wally ஒருகலேரடன் அ sou BUS 1 OD Fem று paar 

ரரஜனை மணம்புணாச்து வாழ்லதுடன், மூறுகலையோடு ஈதிரூபமாப் 

இர்சசேலுகி இரதஇல் வரித்து உன்னிடத்தில ஸரானஞ்செய்வோர் , 

பாபத்தைப் போ்குவிக்கும் தன்மையோடு விளங்கிக்கொண்டிருக் * 
கச்சகடவாய் என்று ஆக்ஞாபித்து HEN RUG SiO அழைத்துக். 

சொண்டூபொகும்படி விடைசெடுகாருள இருகரும் சிவக்ளளு* 

ல் 
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ut



(2 Bannon opin jo rain, 

பைபப்பெய்றுக்கொண்டு கவாராஜ மிஷியுடன் திருவெண்காட்டி 

னிடம் வாது செர்ந்தாகள, ஆங்கு வறு சோலே, அவர்கள் 
வந்த சங்கதியை சமுததிர ராஜன அறிந்து அவ்விடம் தானும் 

ata சேர்ந்து நலல சுப முசுர்த்தத்தில் சாவேரியை மணம்புரிஈ த 

சுகமாய் வாழ்ஈ துகொண்டிருக்க கவேர ரிஷியானவர் தனது இருப் 
Gob சையபர்வதத்சை அடைந்தனர். உடனே சமுத்திர 

ராஜன் அச இியரை வணஙடு சுவாமிகாள் ! கங்சள் அனுக்கிரகத் 
தால் என்னிசசை நிறைரீவறிய௫, அடியேனுடைய வெண்டுகொளுக் 
சணவகி சையபாவதகத்துக்றார் சென்ற தாங்கள் இக்துணைக்காலக் 
தாழ்தததற்கு காரணம யாதோ Ios அடியேன் தெரிஈதுகொள் 

ளுூமாறு இருவாய்மலாக் தருளல் வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ள 

அ/கஸ்தியரானவர் அங்கனம் வினவிய சருத்திரராஜனை நோக்கி 
நடர்க சங்கதியாவற்றையுங் கூலின வராய் காவேரியானவள் பஞ்ச 
ஈத சேஷத்தாத்தில் நாறு கலைகளுடன் தங்கி ஒரு கலை3யாடு இவ் 
விடம் வர் து சோக சங்கஇயைத் திருவாய்மலர்ர்தருள அதைக் 
கேட்டவுடனே சமுத்திரராஜன் காளேரியை மணம்புணர்க்ததினு 

லாய சற்தோஷத்தினின்று நீ்செவனுப் பின்னரும வணங்க 
சுவாமின் ! பஞசகத௩த்இரத்தில் வசிக்கும் காவேரியுடன் வாழ 

வேண்டுமென்ற எண்ணங்கொண்டிருக்கெறேன் ஆகையால் அது 

கைகூடுமா௮ு கிருபை பாலித்தருள 2ளண்டுமென்று விண்ணப்பித் 
அச்கொள்ள அதனைக் கேட்ட அகள்தியரான வலா ௮௫கனமே செய் 

யக்கடலா என்று விடைகொடுக்களுப்பிலிட்டு காலனும் ஆர 

ingens Corser ron pant, ௪ தூரராஜனும் அவ்விடம் விட்டு 
நிக்கி பஞ்சககக்ஷத்திரம் வந்து சோகது சிவபெருமான் அனுக 

இரக த.தால் அங்குள்ள காளேரியுடன் கலந்து எமபெருமானுடைய 
அலயக்திற்கு வாய்வு பாலையில் தடாக நபமாம் வாழ்கதுகொண்டி 

ருக்கின்றனன். ஏ மகரிஷிகான்! கலேரராஜ சிஷிபு த்திரியாதலால் 
காவேரி சான்ற நாயம்வம்தமதாடு திருவையாற்றில் நூறு கலைக 
ளோடும் வாழ்ச்துகொண்டிருஃ்கின் றபட.யால் ஆங்கு ஸ்ரானஞ் 
செய்பலர்கள் மோகுதானர்சச்தைப் பெற்ற றுவாழ்வா.. அறிந்து 

கொள்ளக் கடயிர்களென காவேரியின் வாலா அலா 6 சமிதஇ 

ரத்தை பூர்த்தி Orig இவதாசப்பிரா மணன் மு, Re ௮டைர்கு 

FUGRI GO BE க.றுவாச் புருக்சளர், 

பச்சா 1K A UTULD (10D DB, 
[ ஆண்ய்க்ககலை அல்வங்ககல்வள்க்ககை ரா.



ய்க-வது அத்தியாயம், டூ௩ 

மக-வது சிவதாசப்பிராமணன் முத்தி அடைந்த 
அத்தியாயம். 

  

(Hada காலக்தில் மசாயோகியாகிய வெதாசனென்ற பிராம 
ணோத, கமா ௮னேச தாத்தயா தரை செய்ததொடு அங்காங்குளள 

சிவச கஇரங்களையும தெரிசிசதுககொண்டு கடாகயாய் ஜீவன் 

முதடி க்ஷேத்திரமா இருவையாற்றை அுடைந்து காவேரி ஸ்கா 
னம செய்து, விபூதி ருத்திராசூகம் ௮ணிஈது நித்திய கருமானுஷ் 
டானங்கள்£ முடிசதுக்கொண்டவாய் சிவாலயக்தினுட்சென்று இவ 

தரிசனஞ செய்துகொண்டு ல சதுவருஷகாலம் ஜெப்பியேசசுர மண் 

டபத்திலிருகது ஸ்ரீ பஞூாகநாஜெபம செய்துவஈதனா. அங்ஙனம் 
கெழுமகாளில ஜாகாள் காசியிலிருகது மரணம அடையில் முத்திசித் 
இசகுமென்று வேதாகமங்கள் கூறுகின்றபடியால இவ்விடம்விட்டு 
ஆங்குசெல்வது தான விசேஷமென் ந தோற்றம உண்டாக உடனே 

க।சக்குப் பேோகவேண்டுமென்று புறப்பட்டு விசதமலைக்குச் சமீப 

மாய்சசெல்லும்2 பாது ஆங்குவசிததுக்கொண்டிருகத ஜா ஏரண்ட 

பகநியானது அன்னவை எடுத்து விழுங்கவே அகை சடக்காதவ 
ராய் பிராமசிணாச்கமரானவா சவபரஞடரை மன இ3லைூனைத்துப் 

பலவாருக லதோத்திஞசெய்ய2வ, அடிபாாககெளியன யானெ 

ன்.று உலகமறியசசெய்து எங்கும் வியாபகமாய் விளககு சிவபெரு 

மான் அ௮வாதோரத்திரத்திற்கு மகிழ்சதவசாய் ஜா ௮ரசன்போல் வே 
டம்பூண்டு அஸவாரூ.ராய் திருககரததிற் குநதாயுதத்துடன் அவ் 

விடதஇிற்ழோேன்றி ஏ பிராமமீணாத்தமா! பயபபடாதே இதா உன 
னைவிழுங்கும பக்தியை சமமபாஞ்செய்து காபபாத்துதன்றேனெ 

ன்று அவ்வ It] கத்தால் பஃழியை இரண்டுதுண்டாககிப்பூமியில் வீழ் 

த்தினர். அ௮ங்கனஞ௦ சயயவே பிராமணோக்சமா பஃமிவாயினின்றும் 

நீங்ச*மூறராக்கிராக் கனாய் பூமியில்விழ்சது சறறு?சரஞ்சென்று சோ 

பம௫ீங்கி எழுர் தவராய் சமீப ,ததில்நின ற அரசனாகிய பரமசிவனைப்பார் 

தீது ஏராஜன் ! ஆபத்துக்கால,த்.இல் உயி[கதுணைவன போன்று வந்து 

எனக்கு ஜீவதானஞ்மெய்தனை. அதற்கு பிரதி உபகாரமாய் சக்கர 
aise A மகனாகிய உனக்கு மிக எளிய பிராமணனாகிய யான் செய் 

யத்தக்ச தன் றுமில்லைபாயினும் என்னுடைய பூர்ண அசீர்லாதமே 
aM ols Bae து அகுமென்று மிகுர்த விசுவாசத்துடன் ஆசீர் 

வாதஞ் செய்து பின்னரும் ஏ ராஜன் | நீ எந்த தேே.சாஇபஇ அதனை 

யானதிய அன்புடன் தெரிவிச்சசேண்டுமென்று வினலிப் பார்க்கவே ,



x இரு லைபாறறுப்। [ர ணம், 

எம்பெருமான் TTR உருவகநினின்றும் நிக்கி சான ரண்டம், ரி 
கேத்திரரு, சடாமருடம முதிய அரு டிருமெனியோடு உமை 
யமமை வாமபாகததில விளங்க ॥/ஷபாரூடராய் Bly] BG SHOE ஏ 
சிவகாசனே ! YUE HASHING Bod ரஈமமை நினை சதமையால உனனை 
செகமிக்கும் பொருட்டு அரச ரொலத தூடன்றெனமி காப்பாறழி 
யருளினோம், இப்போது நி யெங்கு செல்கின்ளய் அதனைக கூறக் 
கடவாபென்று திருவாய் மலாசதருளப் பிராமணோொதகமா சரஷ 
டரங்கமாய் வீழ்ந்து பணிடடு கழுது இருகாங்களையும Ag Reo toa 
குவித்தவராய் சண்களிலானந்த நீர பெருப்பலலாமுகத் தோதி 
இரஞ் செய்து என்னப்பே | அடியேனைக் காக்குமபொருட்டு அர 

சகோலங்கொள்ள எங்கு கற்றனளையோ, அதவும லா இருவிளையாட் 
டுப்?பாலும். உன்னளவை வேதாக.மாஇ கலைகளும் அழியாது மயங்கு 
மென்னில் கிஞ்டிக்ஞ்னுயெ யான் ரெரலலக் டெரததொன்று மில்லை 

யாகும். அதுறிற்க அடியேன் பஞாரதஷைகதிரதூல் VAS DR ga 
இப்போது மாணக்கால் முத்திபைக்கரத்தக்க காசியில வ௫க்கவேண 

டுமன்ற எண்ணசதடன் அங்கு பெலகின்ேன் எனறு கூறிநின்ற 
CTT. HAUT D) In மிவே சிவபெரும rear Oy கனை ர சட்ட குளி படவ 

தாச! மண்ணுலகத்தில வெல சலங்களெவற பிற கும?மலானகதாய் 
ஒப்புவகை அ௮ுமமாய் அங்கு வபபவாகளது மரணாதத்தில் நாம 

சழுசதருளி தாரசமக திர) தெசஞ செய்து முர்தியைத்தாக்தக்க 
தாயுமவிர ய தம லகதின Glan was உணராதுவிடிழ்தூவுதமை 
யால இவவி;௦॥னமரணாபம்து உனககு ௦/தது, ஏப்பஞரக தத 

தீகிரம் ஜெனனத்தாலும, மரணத்தாலும, கனை சதடிஷலும, கெரி) 4 

SHO QL, வாசம் செய்வதினுலும, மாபாதகங்களா எலலாம் போ 

க்கி முத்தியை அளிக்கத்தக்கதாகும, அசன் பெருமையை எடுத 

Moron Ha ls விரியும் ஆகையால் ந இப்பொே அங்கு செல் 

லக்கடவாபயென்று திருவாய்மலர்சதருஸி இத் சடாகததில் மூழ்கு 

யென ஆக்ஞாபித்து LOD Dis GROG), அ௮ங்ஙனமாக பிராமணோத 

தமர் உடனே சிவாச்ஞையின்படி தடாகத்தில் மூழ்கி திருவை 

யாற்றில் சாவேறியின் மத்தியில எழுது பார்க்க எமபெருமானாகிய 
கருனேபம் கடல் அவ்விடத்து சிஷபாரூடராய் காகதடத்தருளி ஏ 
சிவதாசா! காடியும இணையாகாத இத்தலத்தில் உன் மர்கர பரியம் 

தீம் வித்து முடிவில் ஈமது சாயுச்சியம் பெற்று வாழக்கடவாய் 
என்று திருவாய்மலர்ச்தருளி மகரலிங்கத்தினுள்ளே மறைந்தருளி 
ஞர். பிராமணொச்சமரும ீன்டகாலம் அவ்விடத்து wig ws



ல் . | 

௨-வது அத்தியாயம், GB 

ணாக்தத்தில வபாஞகடரின் சரணாவிகத நிழலை அடைச்து வாழ்ச் 

got, ஏ ரிஷிபிங்கலர்காள்! இவெபெருமான் திருவருடடி சை ் 

நன்கு உணரக்கடவி£கள். என்று சிவதாசப் பிராமணன் முததி 

அடைஈத சரிதூரததை பூர்த்தி செய்து தூதசமன் முததியடைநத 

சரித்திர கதைக் கூறுவான புகுந்தனா, 

பதினோராவது ௮ததியாயம் (த.றிற்று, 

  

2௨-வது துர்த்தமன் முத்து அடைந்த அத்தியாயம், 

  

நைமிசாரண்ஙவா௫ிகரள்! மீகட்கக் கடவிாகள், (றன் னொரு 
காலதடுல் பிராமண குலத்தில தோன்றி இறு பருவத திலேயே தாய் 

BOO DUI Ot thy அனும தஇக்குள் Dl BW Bi மஜோக்களாய் GUAT TH Sl 

ain gy யெளவன பருவம வந்து உடமேே தன் மனதுக்குத் தோன் 

Huot py BSG அரம்பித்து பஞ்சமாபாதகத்துக்கு ஜா நிலைக்கள 

மாய்க் கெட்ட வழியாலும் திருட்டுத்தொழிலாலும பொருள் சம்பா 

இச்து மானவெக்கமென்படஇன்.9ி முறை கடந்து நீசஸ்சரியே 

ஆயினும் குல ஒழுக்கத்துக்கு மிக இழிவான காரியமாசசே என் 

க மன இல் எடணெயும GT GBM GOB) BOY Gay td காலவேறுபாட்டை 

புமநோக்காது புணாஈதும, ௮காரம இன்ன டஇடத்தில் சான் உண் 
ணல்வேண்டும, நம் குலத்து குரிய அகாரம் or gC aur அதைக் 

தான் உண்ணல் வேண்டுமென்ற முறையை கடநது இழிகக வருண 

த்குவர்சள் கிரசுஙகளில் மதுமாமச முதலிய அகாரங்களை உண்டும் 

கையில கொலைக்குரிய ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு பார்ப்பவர் 

சள இவன் மகா மேத வித்துப2பாலிருக்கின் றது எனக் கூறுமாறு 

பரம சாதுக்கள் போன்ற வேடம் தரித்து பிறா பொருள் வஞ்சனை 

யால கவாநதும், இஇன்னும் on LB DIG கெட்ட காரியங்களைச் 

செய்துகொண்டு வத துர்த்தமன என்ற ஓர் பிராமணனிருக்தான். 

அன்னவன் or நாள் அளவிறந்த பிசாமணோேததமர்கள் கூட்டம் 

கூட்டமாய் சிவராம சங்காரத் தனம் செய்துகொண்டு மார்க்கத்தில் 
செல்லுவை நோக்கி அவாகளிடத்த உள்ள பொருளைக் கவச 

வேண்டுமடி ஏண்ணங்கொண்டவளனாய் கானும் பரம வைதஇிகன் 

போன்ரு வடம பூண்டு ௮வாகளுடன் கலநது சுவாமிகாள்! சர்வ 

காருண்ய மூர்த்தியாகிய உமாஙயயகன் உலகம்சவர் கண்டு தெரி 
தத்துக் கடைதகேருமாு பல திருவுருவ, BD Bo கொண்டெழுக்த 

குளித் போலக் காணப்படுனெ ௦ தங்கவனைவரும் எங்கு செல்கன்



சு திருவையாறறுப் /ராணம, 

மீர்கள், அதனை நுடியேன் தெரிஈதுகொள்ளக் தெரிவித்தருளல் 
ேேண்டுமென்று சாஷ்டாங்கமாய் விழ்ஈது பணிஈத மிக பயபக்தி 
புடையான் போல நின்றுகொண்டி.ரூஈ.கனன். ௮.கனைக் கேட்ட 
பிராமணோத்தமர்கள் யாவரும்களக்கமற்ற மனதையுடையவர்கள் 
ஆ.தலின் பரம அயோக்கிய சிகாமணியாகிய அன்னவனை கோக்இ 
௪ பிராமணோத்தமா | மேலான உனது (ரராமணிீகத்தன்மையையும் 

இனிய வசனங்களையும் கேட்டு மெக்ச சச்கோஷம் அடைஈதோம், 
இப்போது நாங்கள் யாவரும் பஞசாத கேஷத்திரத்தில் தலா 
மாதம் முழுமையும் இருது காவேரி ஸ்கானம செய்யில் ௮. 
மானிட ஜென்மக்கிற்கு இன்றி யமையாப் பெரும பேறென 
வேதாகமாதிகள் விதித்திருக்கின் றபடியால் அவவுகச்தமோத்தம 
காரியத்தைச் செய்தத்பொருட்டு ஆங்கு செல்கின்றோம், எங்களை 

வினவிய நீ யாவன் ore செல்கின்ருப் அதனை ஒருவாறு 
சொல்லக்கடவாயபென்று கேட்டனா, அவ்வாறு அவர்கள் வின 
ase தர்தீதமனைனவன் பின்னரும் அவர்களை வணங் மிராம 
ணோத்தமர்காள் ! என் வர்த்தமானத்தை ஏன் Cau Ger Sian 
நானோ தாய் தந்ைத முசலிய ஒருவரும் இல்லாத அனாதையாய் 
மிகுந்த அக்கக் துடன் ௮சேக தேச சஞ்சாரஞ செய்துகொண்டு 
வருகின்றேன். அங்ஙகனமாக வருஞ் சமயத்தில் மகாயோடஇ ஒரு 
வர் என்னைப்பார்த்து எ பிராமணா! நீ மிகுந்த கிலைசமுடையவனாகக் 
காணப்படுகின்றாய் ௮து நிவாத்தியாதற் பொருட்டு நான் ஒரு மந 
இோரபதேசஞ் செய்கின்றேன் அதனைப்பெற்றுக்கொண்டு பஞ்சாத 
க்ஷத்தாஞ்சேர்ர்து காவேரிஸ்கானஞ்செய்.து ஆங்கிருர் த ஜெபிப் 
பாயாகில் தக்க நிவர்ச்தியாவதோடு ஜெப சத்தியமாக நல்லக இயை 
யும் ௮டைவாயெனக் கூறி ஸ்ரீ: பஞசாகூ௩ர மர்திோபதேசஞ செய் 
தருளினர். அதனைப் பெற்றுக்கொண்டு பஞாஈகக்ஷத்திரம செல் 
கின்ோனென்.று மெய் யென்பது ௮ணுவளவு மில்லாத பொய்யைக் 
கூறி நடித்து நிற்க, பிராமணோத்தமர்கள் ௮தனை உண்மையெனச் 
சொண்டு தங்களோடு அழைத்துக்கொண்டு திருவையாற்றினிடம 
வந்து சேர்ந்தார்கள், அங்கனமாக யாவரும் வந்து சோக்து எல் 
Carp Ags OCs gen Bu ஓர் இடமமர்த்தி ௮ல் அன்திரவு தங் 
இயிருர்து உதயத்தில் துலாமாத ஸ்நான அரம் பமாகையரிக் யாவ 
௫4 ஒருக்கு சேர்ந்து ஸ்கானஞ்செய்யப் போகப்புறப்பட்டு தங்க 
டைய சாமான் முதலிய யாவற்றையும் பாதகாத்தற்கு யால 

ரிருக்கின்றசென்று யோஜனை செய்துகொண்டிருக்க அதனைப் பக்



Wo ag) 9 6 Burrard. Ber 

GS Dye @@u Oi FSLH Mwsg Deg Giew sows ie of whi 
ணத்தை முடித்து கொள்ளு வதநகெகச சோமானிசது யோஜனை 
செய் துகொண்டிருக்கன்ற அன்னவாக மீராக்மி சுவாமிமான ! 
ஈ தற்காக யோறனை செய்கல்வெண்மெ ௮டியேன கரு FOS oH 

டைய பொருளா யெல்லாம பாதுகாதறுககெரணடி முது eraser 

யாவரும் ள்ரானஞ செய்து வ தவுடன FAL oat Dost, மையால் 
கொஞ்சமும கவலையில்லாது காவி ரென்று ஸ்நானஞ் 

செய்து வாருஙகள் எனறு மீக வணாசககுஓுடவன் பெரியிதக அவ) 

கள் யாவரும் மெதத சஈ2த1வக்துடன் அமைக கெடடுககொண்மி 
(யெளவன பருவமுடைய ஒரு பெண்கசோ விடஜனெருவன தான 

இவளைப்பாதுகாககின்றேன் கவலை 2வணடாமெவறுொலல றை 
நம்பிசசெல்கின் றவர்கள்போல] ஈமபிக்கையுடன ஸசாஈக$ெய்யம 
சென்று விட்டாகள். அங்ஙனம் ரெலல?வ 1 தமன உடலே 

அவர்கள் பொருள்யாவையும டுத்து மா பாட்டையாப்க கட்டிக 
கொண்டு தான் வச வழியை மேகி: செலல ராஜ ?சவகாகள் 
இவன் செல்கின்ற தன்மையை ொரககித இருடனெ ன்ற அுறுமா 

னங்கொண்டு பின் துடாசது செலல் a B01 wih 25 தர உ தமனா, 
வன அவாகளிடத்தில அகப்படாது மடி பிபா ம்வ்ண்டு மற் 

எண்ணங்கொண்டவலாப் காலேரியில ஸ௦1வயசெ பதுகொண்டி ௫௬௮ 

தின்ற கூட்டததுட் பிரவேசிதறு தானும வரான் பெய்ய செவ 

காகள் தாங்கள் கொண்ட ௮னுமாவாதுுத தலமவாறு. இவன் 

WOO Bm FSI தஇிருடனே எனடி திம விமதவாகளாய் evar 
னஞ செய்துகொண்டிருநதவனைப் பிடிசநுந உமையிம கொணடு 

வநது பரிசோதனை பெய்ப பொன் முடிய முதிய வஸதுக்களி 

ருப்பதைக்கண்டி we Gout @ மடல் இருக்கம் பப பூ. hil! BOL சன 

முன்பாகககொண்டு2பரய் விடடாகள், ௮௩ாமை வி. சிவ அரச 

ஞைவன் சேவகாகள கூமியவாறு இவன இருடா எனபதை 
விசாரித்து 3S Di gi Bi HL BT oot வனபதுய ப மானித்தவனாயு 

பிராமணன் எனற அபிமானததால அவவிடத்திறுளள பொன் புழு 

ப்பு முதலியவைகளை வால்மெகொண்டு அவனை விபட்டிவீமெபடி 
சேவகர்கருச்கு ஆக்ஞாபிஃச அவர்கஷம் அரசனா உ) படி மெய் 
யவே ஜரீததமனைவன் Anwar voy Vale cys Furia 

னன். இங்கு Qaairys ovsrors Qos Qo y Qrru@enss 
மாகள் யாவரும் வநது சோந்து 0953 அுயெக்வெளையும் ஐதசல்  " 
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கூட்டை முதலிபவைகற£யும் wien os மிழக கில நட பவர்கட்,



இன இருவையாற்றுப்புராணம். 

ளாய் ௮சசனிடம் வர்.து முறையிட அரசன் அசனைத் Onin gy 

அவர்களுடைய பொன முடிப்பு முதலிய யாவற்லறயும் கொதெது 

நடந்த சங்கதிசவையும் கூறி besa sar _)21மணொத்கமாகள அள 

aris gia gig தங்கள் திரவி விய இகளைப் பெற்றுக்கொண்ட 

வர்களாய் தீரகத்திளிடம வந்து தங்கள் Or OBL. LY. சந்தோஷமாய் 

வதிததுக்கொண்டிருர்கா7கல. ரிஷிபுற்கவலாள்! கேட்கக் கட 

வீர்கள். இவை நிர்க திருவையாற்றை விட்டகன் ற தாததமனான 

வன் அளவிறக், ச தேரங்களில் ரென்றும் துன்மாஈகத்தை அணு 

வளவேளும் விடாதவளுய் வன மசெய் துவஈதும கடைஏயோய் மசண 

மடைய எமபடாள் அவனைப் பிடிகீதுக்கொண்டு தங்கள் உலசும 

செல்லவே கைலைய கீரிவாசஞகிய சலபரள.சுடா கநதிகேஸ்வரமை 

விளித்து, ஏ ஈஈ்தி! எமபடாளால் பிடிககப்பட்டு அவர்கள் உலகம 

செல்னெற துர்த்சமன் மாபாபியாய் ஜா க1லத்துப் பயத்தால் காவே 

Hiden மூழ்திவணனைலும, அலாமாதப் பிராதக் காலததில் அது 

கிடைத்தபடியால் சகல பாபததினினறும நீங்கி ஈம் சிவலோகத்தில் 

வூக்குமபடியான சுன்னீமயை டைஈதுவிடடனன், அகையால் 

கீ சென்று அவர்களிட தத௫ினின்று ம அவளை விடுத்து இங்கு க கொண் 

டுவரக் கடவாயென்று அக்ஞாபி ததருள் ஈர்திகேளவரர் அவ்வாக் 

ஷஞையின்படி சென்று துரக்தமனை அழைத்துககொண்டு வநது ஈஸ் 
வரசற்கி கானத்தில் விடவே சவ பெருமான் அனன வனுக்கு கணாஇ 

பத்தியம் கெடுத்து சன் உலகத்தில வைத்தருளினர். இகனை அயி 

நத எமத7மனைன வன் உடனே சவ சகநிகான தில வந்து எம்பெரு 
மானே ! மாபாதகளாகிய தூக்கமன் வலே/கததில் வ௫ிச்சற்கான 

பெரும்பேற்றை அடைக்க காரணம் அடியேன தெரிகதுகொள்ளு 

மாறு இிருவாய்மலாககு குள வேண்டுமெனறு விண்ணப்பித்து அஷ் 
சலியலஸ் சாய் கிற்க உமாநாயகன் அங்கம் வினவிய எமதர்மனை 

கோக்கி ஏ தண்டகரா! க)வேரி எலதகில பட்ட காற்று மாபாத 

சன் மேற்படினும் அகஉனைப் ப. ளக்தினின்றும விடுத்து ws கத்தியை 

அனளிக்குமென்னில் மாபுண்ணிய தனமாக துலாமாதப் பிராதக் 
காலத்தில் அதில் படிநது எகானம் செய்த துர்த்தமன் பெறும் 

பேதறைக் கூறவும் வேண்டும இ, தோ D) 5 BS டட காளளச் 

சுடவாய் உன் உலகம் ரெஃலென அர்ளு.பிஃ்கருள எட்ுகருமன் 

பரம்பொருளின் பாதபதுமங்களில வீழ். பணி விடைபெற 

னக்கோண்டவளாய் தீன் உலகம் சோந்தனன் மகரிஷிகாள் [ காவே 

ரியின் மகிமை எல் னொரு நாவினால் சொ OM திறகசதசா ௮ிர்து



i 

பவது அத்தியாயம், ௯ 

கொள்ளச் கடீவிரகளென அர்த்சமன் has dons பூர்த்திசெய்து 
அவ்ப்பிரச்ஞப் பிரா மணன முத்தியடைஈக சரிக்க த்தைக் கூறு 
வான் (G5 GOTT. | 

௨-வது *அத்திபாபம் மூற்றிற்று, | 

  

௰க.வ.து அஷ்ப்ரக்ஞ்ச் முத்தி அடைந்த 
9) Busi wit, 

கைமிசாரண்பளாடுகாள் சேட்ககக்கடவிர்கள், பூர்வத்தில் 

மண்ணுலகசக்துக்கு சதேவாகளெள உலகம௫ித்துப் பூஜிககத்கக்க 

பிராமண குலக்கிற் பிறாதும், அக்குல லழுக்கங்களைவிட்டு," மாதா 

பிசா, ருரு பக்துக்கள முதலிப மேனமையுடையாரின சொல்வழி 

CLOT gg மகா துன்மாககள் ரெப்கைகளை சைக்கொண்டவளாய் 

அஷ்ப்பிரக்ளுன் எனனும நரமக்ையுடையமவா பிராமணனிருச் 

தான். அன்னவன் தன் பனைவிபை விலக்கிவிட்டு ஜர் இமிர்த 

குலகுதிற் பிறக்காளாயெ லையை வைப்பாடடியாகககொண்டு 

அவள் விட்,ி,லேயே போஜன முகவியவைகளும உண்டு மது மாம்ச 

பண அகாரியாய் உலநத்தவா கிஈஇிககக தன்மையோடு காலங் 
கழித்துவருஞ் சமயத்தில ஐ ராள் பஞ்சகக சோூகததிரச்இில் செம் 

பொற்சோதீலைவாருடைப ரைததி2ராமவம நடப்பதைப் பார்க்க 
அளவிறர்த ஜன கள் கூட்டங் கூடடமா௰் ெழமைசங்பெத்தனஞ் 

செய்துகொண்மி ரெல்வறைப் பாரத்து தானும * சாமியுனைப்பிரியே 

னென்றரைத்தப் பின்னசன்ற மின்னாடன்னை நோக்கித், தோமிலா 
நின் மாற்றந்திரம்பியதேதேன்றேன்னீ தொகுப்பாய்த்தந்தத சாமியை 
நான் பிரியேனேன்றேன்றதல்லாலுனையஎ றுசாமியானால், பூமியிலுன் 
மாத்தேன்ன விலையேனன விடையேன்ன புகல்வாயேன்றாள் '' ( ஓர் 
பாலியனானவன் மிகுந்த இரவியமுடையானாய் இருக்குஞ சமயத்தில் 
காமமிகுதியால் gr வலைப்பரட்டியை வைத்துக்கொள்ள அன்னவள 

அவனிடத்2 உள்ள பொருளைக் கவர பேண்டி, ஆசைமிச உடை, 

யாள்போன்று ஈடித்து என சாமி உன்ளை எக்காலத்தும பிரியேனெ 
னக் கூறி அுவனிடத்திலுள்ள பொருள் யாவுர் தன் வசமானவு 
டனே “றுவளைற் தீன் விட்டுக்கு வராதி ருக்கும்படியான மார்ச்சங்க 
ளைச் செய்து பி.மிச்.துவிடவே ன்னவன சன் தாய் தர்க்ச மிகு, 
வருந்திச் சம்பாதிக்க பொருள் போன ஹச்குர் அக்கமடையாஅ: 

அவள பிறிர்ச வியயக்தில் மிகுர௪ அக்கமுடையஎனாய் ஏ a Bue



ன்ப ௬. FOO AIT DME HG Da GIN Lae 

ர fo of Woy oy க்ஷ 5 * 

trem) ராம் பிபா மு மியா AT OT TT Mo Dell Boo CHM DANO F 
1 4 cane 

mo UNF BEN MS பாறு 31 மிட ett Lot et றன மான று வினவ அன்ன 
ர or - 7” ் ் ட பவ ர் yt . 

OO do liv ay ils eat wh fe “ம ப்பட பரு Gud மி Pin fp aoa Bh KA dae ry OVil {hd 
டி me ‘ 

” ற் t oy * 

சபோனுமு, நாண் இழு. பட. ட. எபலபடலமை வட்படுப் பிறியமாட் 
{ 

on “A ct va te) ca . 

டே Chor eur (OTT ede rh வடு. உரமும் ம். ௪/௭. இழ வியம் 
௬ * . * ak 4 a, ம டு 

நான கார் ர்வ. ஆ பி ரிப். ரம் மூடு பறட இடை, வலை முதலியவை 
௪ * ஆ 

கள் இரவி சுகு உணரு ப்பட று உ டாகப் முகின் றதா பயெண்று 
ர 

கமா FBO LEED PUTO COT ane. ') HOF COOIILIT LL 9 Lf Gar 
ன் . . ரு ரு 

PTO OMIT OY, rig UY Bia Gh SON wo LO arin) NCD BM 

ப! ரமிதா ரியா பம் Mids ப் ee ENG எட CO Lae Ge ir To LOA 

மாய் ட ச்ட் ஸ்குரு GA 31 a ட் த, னாயின் “el wig) அஸி அனி 

TOY LIA QS BIO IGS ht fol உடமை க புவி ௮்பில தானும வைப் 

Lit Lo. dt, ன பி சறு fla Ren 3] ப (7 கொண்டி ௩௪ சன்ன. அசா 

னு நித்கிரை செயதுசொண்டிருஈரும சமபசுதில அதத இருட 

அள் கூட்டமா, அபு சபாரி கள யப று BR Galles gal (Con © BD) As Bons 

செய்துசொரைட ரு௱ரும ஜனயகமாக்கொன்று பொருள்சளைக சவா 

கத சமயததில் SOMME ENN அவன வைப்பாடடியாகெய ator 

யம அன்னவ*சனால வெட்டுண்டு மாணக்தையடையவெ இருவரும் 

சிலலொகளு ஈறு. அனா கமாய். வாழ்ந்துகொண்டிருஈ தனா. 

8/ஹி சிமரஷடா கால! கனன லபரிரிக்கவளது எதுவாயினும அதை 

தின்மயமான 4பொன்னாக்குவதூ வபசிசசீபதி ஈனனும சிலைககுள் 

ளது போன்று பகு FRI PO MP oS ௪ மமையடிமைகொண்டரு 

ஸிப வெபாளஞ கடலாக தெரிசிப்பலாகள் எ சதுக்க பாசசமுூடைய 

ராயினும் அளையாவும GDI GDL I LL. பஞ்சுபோல் ஈது சவ 

மார்தவ் மை பெற்றுயவ து oa Punnett ஈன் முணாக்கடவி£களெ 

னச் Ty BIT 400 GT Gi fp! hy டலா gh த் ரதத EBT கீதிசெய்லு. பாபி 

கன் ஜென்பமடைி ந சமிடகிரகைள் கூறுவான அரமபிததனா, 
த "ரூ ன் ay WAR = Bl Oth Sew TWD முற கிற ol. 

  

. சவறு பாபங்செய்தவர் ஜென்மம் அடையும் 
ப வரலாறு உரைத்த அத்தியாயம், 

  

ட) Be ety ஸ்ப பனினவத்தியா மெெவியானவள் சாகசன்மாலாயெ தன்னுயசனை 

கண் கணக்கி ar சுவாமின் } உலகத்திலுள்ள ஜி வாகள செய்த பாபத்து 

Genres சரகவேசளையையனு பகித்தாலும் அதன் Gragg



ஈது அத்தியாய, ௬௪ 

தால் பூரியில் “வடில அளளிறா ந சென்மங்களை அ௮டைசனெறார்கள் 
Grom Hr aa. ௮௩௱னம் என்ன எனன பாபம் ரெப்சுவர்கள் என்ன 
எனன ஜென்மகதை அடை ன்ராசள் அக அடியேன் தெரிர்து 
கொள்ளுமாறு ஒருவாறு தெரிவித்கரளல் வேண்டுமென்று கேட் 
டுக்கொள்ள நாசசனம( வானவ) yo me Os. @ என்னன்பிற் 
குமியாய் ! கூறுவன றெயவா கெட்சககடவாய, பிரபமக 5 செய்த 
னை, சுமுறகு, பனு, லட்டை, சுஜம, பசி, மான, ரரய் (ம. கலிய 
ஜென்மங்கசா ௮டைவசகோமி புலாலுண்ணும சண்டாளனாசவும், 
அச சரரியன் மளையாகைப் (ணா தவன, மலகளை உணா ணும பன்றி, 
ஈரி, காகம், சுழூமையாகப பிறப்பகோடு, மனிவிய ஜெனமத்தையம 
அடைந்து Baa salto, கடருடி சசவன், கோட்டான், சாறும்பு, 
ஈ, கொசு, மூட்டைப்புசியாகவும பிறா து மனிஷிய ஜென் மத்தில் 
பிணம் சும வெட்டியானாகவும, சுவாணத்கைத இருடி னவலும், 
அவனுடன் சிெகிததவலும், எலி, குரங்கு, தவமா, அமை, புழு, 
புரூ, அன்னம், கொக்கு, எரூமையாகவும பிறப்பதோடு, மானிட 
ஜென்மத்தில் நீசறாவும் ஒருவா சொகதை அபகரித்தவன், பிரம 
ரரசசனாகவும, தானியங்களைத் இருடின வன் பெருசசானியாகவும்; 
தண்ணீ இருடினவன் நகீ£க்காசகமாகவும, கெய் திருடினவன் சல், 
மண் முகலிய காவாமாகவும, இரியாகவும, கரய்கி இருடி ன வன் 
மயிலாகவும, வாழை பலா நாரத்தை தேங்காய் திருடினவன் இறு 
குருவியாகவும், மாமசம இருடினவன் கழுசாகவும, எண்ணெய் இரு 
டினவன் கழுதையாகவும, பட்டு வஸ்இரம திருடினவன செசிலி 
யாகவும், வெண்பட்டுத இருடினவன் தலையாகவும, புஷ்பத்தைத் 
இருடினவன் குரங்காகவும, விளையும் பயிரைஜ் இருடினவன ஊர்க் 
குருவியாகவும், வைக்கோல் புல் திரூடினவன் புலலட்டையாகவும், 
பாய் சட்டில் தலையணை வாகனம் பல்லக்கு இவைகளைத் திருடின வன் 
ஓட்டகமாகவும், தேவாலய Sarr ens apse ஈஷ்டம விளைத் 
தவன் பிசாசாகவும், விபூதி ருத்திராக்ஷம் வஸ்திரம் இவைகளைச் 
இருடினவன் பெருவியாதி உடையவனாகவும், பொய் சொன்னவன் 
மழைக்காலக் தவமாயாசவும், சாய் தர்சை சமையன் குரு வேதி 
யா சிவபக் த. சக்நியாகி சூரியன் சர்சிரன் ஈவக்ரெகம் மற்ற தெவர் 
கள் திரிகீரர்த்திசள் இவர்களையும், வேதாகமாதி புராணங்கள் யாகம் 
இவைகளையும் நிர்தித்தவன் தேள் பாம்பு ஈட்வெக்காளியாசவும், 
ஒருவருக்குக் கொடுத்த தானக கொடுக்கவொட்டாஐ செய்பவு.. 

wd yf ஓம், அடியார்க்கு அன்னமிடாகவனும், உண்ண அகாரமின் மி வளர்



Fa. திருவையாறறுப்புசாணம் 

அம் தரித்தாகைவும், ஒருவருக்கு ஒன்றைக் (0 8a Gan oO ear 

என்று பின கொடாதவன துகாற்ற முள்ள Peas உடையவனாக 
வும், வேதத்தில் கூறியுள்ள விகிபை விடடு விலக்கை ௮னுசரிப் 

பவன் முள் நிறைகக செடியாகவும், சேவாலயம சாவடி குளம் 

Borg இவைகளைக் கெடுதகவறும, சலபபம் பழகல், சரீரத்தி 

அள்ள அழுககை சாதாரண கல,ததில கேய்த்அருட்டல், காலமல் 

லாச காலக்கில் புணாசல், எண்ணெப் சேய்த்து வானம் செய்தல், 

நித்திரை செய்தல், ௬நவரம செய்துகொள்ளல, அதிக ௮ன்னம 

உண்ணல், சூசாதேல இவைகளை செய்தவனும் நீரப்பாமபாகவும, 
தேவாகளையும அடியாரகளை (௨ நிரகிபபகதைம் கேட்பளன் மண்ணு 

ஸிப்பாம்பாகவம, 28 BH 3 HOS நிர்சிப்பவன் (pss 5g காதி 
லும் சியொமுகும் ராகம் உடையவனாகவும், ரத்தி பபெண்ணை 

புணர்ச்த பிராமணன் (Lp சலைபாகவும /மீளாகவும ஆமையாசவும் 

பிறந் தூ உழலுவா. ஏ ௮ன வத்தியா 2 தவி ! இதன் விரிவைக் கூறப் 

புகல் இன்னும அளளிற5 கன வாரும், அனால் சிலர் இங்கு கூறிவந்த 

ஜென மங்களனைததும உலகில உள்ளனவாயினும இத பாபத்தைச் 

செய்தவர்தான் இர்க ஜென்மத்தை ௮டைச்தவ(களென ௮ுிதறகு 

ஆகமப்பிரமாண?மபன் மி காக$பபிரமாணம இல்லையே அதலால்எவ் 

வாறு அதை ஈமபசகூடிபென மறுத்துக் கூறுவா, கண்மணி! அவர் 

கள் அகமப்பிரமாணசனத ஈமபரவிடினும் 4 சாஸ்திராயசுகாயச்சா ”” 

சாஸ்திரங்களணைத்தும மக்களது சுகக்தின்பொருட்டெனக் கூறிய 

உண்மை வசனப்படி. பரபகாரிபங்கமாச செய்சிவார் உலசுன்தாரால் 

நிக்இக்கப்படுவ தோடு தனககும் ஓர சுகமிலலாதிருப்பதைக் காகரிப் 

பிரமாணத்தில் காண்கின் றபடியால பாபத்ைச செய்ய அஞ்சவேண்் 

Cag முக்கியமாகும் அதுமிறக மேற்கூறிய பாபங்களைச் செய்த 

வர் அதனைப் பேரக்டிக்கெள்ள 2வண்டுமென்ற ஏண்ணங்கொண்டு 

UF கேஷத்திரம சோற்று பத்துவருஷகாலம் அவ்விடத்தே 
வசித்து பிராகக்காலத்தில் காவேரி ஸ்கானமும ஒரு வேலா ஆகார 

மும் செய் தகொண்டு பரம கருணாடிதிபாகிய சிவபரஞ்சுடரின் தெரி 

சனை செய்து வருவார்கள/8ஃ பாப நிலித்இபாய் ஈல்ல, பதவியைப் 

பெற்றுய்கர் அ.அிஈதுகெ)/ளவாயெனக கூமியவாறு எந்தரிஷிகாள்! 

உக்கட்கு தெரிவித் கருளி2னம் நன்குணரக் கடவீரகளெனச் ச சூத 

பூராணிகர் பாபிகள் ஜெ௮ மம அடையும் சரித்திரத்தைப் பூர்த்திசெ 

வத மாணக்கு,. உமை த்த சரித்திர, LOS Hr DOI BILE SEH, 

UAT SIA ௮ச்யொயம் முற்றிற்று,



௰௫-வது அத்தியாயம், சு கீ 

௰௫-வது மரணக்குறி உரைத்த அத்தியாயம். 
எண்ணு. 

  

௬ 

அ௮னவத்றியாகேவி பின்னும் ஈ-தசன்மானை வணக்கி கவ 
மின் ! மரணக் குபியையும AFM பிராயசசித்கககையும் கூ 

¢ க ஐ. a ச ் . 7 ர a ௮ ருளல்வேண்டூமென று கேட்க நாசசல்மா ஏ பெண்ணே ! Sod 

காலத்தில சர்திரனைச் சூரிபணைப பல உஷ்ணமாசக் கண்டாலும,' 

elu Brora cor கண்ணுக்கும் OC Brey MPT oi gir, Wane 

சவப்பாக இடை இடைய விடடு விடடுத தோன் வினாலும, ஏலி 

வகாபோல் அசனதீதுவாரம் இருக! ஒும, காகக்கூடுபோற்றுர்க் 

angi sudan வீடனாலும, சீகரகதில மாணமுண்டாகும, சூரிய 

னில் துவாரமாகக் சண்டாலும, தன நிழலில துவாரமாசக கண்டா 
அம், ஒர) மாசத்தில் மரணமுண்டா கும. ஜலததில/வது கண்ணாடி. 

யிலாவது, தன் சிரம் வக்கிரமாகவும அற்றத.கவும கண்டால், எமன் 
தன் விட்டில் வந இருக்கின்றான். கணணை மூடித் இறக்கும் காலத்தில் 

பூச்சி பறக்கதுபோலிருக்தால், உடனே மரணம, காகைப் பொத் 

இச சத்தம் கேளாதிருந்தால், ௪ மன் சம்பகதிலிரு*இன் நன், நெரு 
ப்பு மயிலின் கழுத்துப்போல தோன மினாு௮ும, மேகமிலலாத சால 
தீதில் மின்னல் தோன்றிஞாலும், மின்னலை காலில் ஒளி தோன்றா 

இருந்தாலும், மேகத்தில் சூரியக ஈத தேன்மினாலும, பதினைந்து 
காளில் மரணம், பூமியில் சுவாலை தோன் மினால, ஏழு நாளையில் 
மரணம். சந்திரகாகஇி- துருவரக்ஷத்திரம் - அுருர்கஇிககத்இரம்- 
கண்ணுக்குத் தோன்றா தருக்கள், ஒரு வருஷதுதில் மாணம, இர 
ஊமில்லாமல் சூரியனையும, காச்தியிஉல। மல் அக்னியையும் கண் 
டால், பதினொருமாசத்தில் மாணம, காரணமாகத் தன உடம்பு 
பருமனாகவும், இளைப்பாகவும், க௮ுப்பாகவும் கண்டால் எட்டு மாக 
தீதில் மரணம், புரூ - கழுகு-பருரது- காகம, தலையில்பட்டால் 
ஆனுமாசத்தில் மாணம், சலத்திலிக இர சனுசு கண்டால்; இரண்டு 
அல்லது மூனறுமாசத்தில் மரணம, செகத்தில் வேம்புவாசம் பிண 
வாசம் கண்டால், ஒரு மாசதிர்கு மல் பாரணம், இருதயம் வர 
கழியாகவிருக தாலும், தலையில புகைச்சல் கண்டாலும், சரீரமுழு 
அம ஈடுக்கட்டத்றாலும், பத்துகாளையில் மரணம், பிராணவாய்வு வேச 
மாக ௮றுக்ததுபோலிருக்தாலுப, பகல் FINE EM 05025 BI Ban 5a 
கண்டாலும் இராத்திரியில் இச்தரகனுசைச் கண்டாலும் வெப்பு”. 
கருப்பு வர்ணமாசச் #6 Bs சூரியர்களைக் கண்டாலும், சூறிய உதய i 

காபாத்தியாய 

eb if we A a GT இர் நின்று re யிட்டா ் ம் சில்ரெத்தில் Lae ணம், ‘ 

' 
\ 
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ர 

்



௭௪ இருவையா நறுப்புராணம், 

காக்கு, ௮ அதிகக்கறுப்பாகவும, முகம் அ வல௯கணம। BABY LF % 631 6 GF 

Bade 6056 amy wimuteallo som rgi, Cupuin ena 
சிவப்பாகவும் கருப்பாகவுமிருஈகாலும, சரீரதீதில் உஷ்ணமின்றி 
யிருர்சாலும், எமன் சமீபத்திலிருக்னெருன, காபியிலும, மாயி 

அம் ஓட்டையாகக் கண்டாலும், சணல்யபோல் (ip é Ba Oem m gir gto, 

பல் கறுத்த நிறமாக இருந்தலும், க்ொததில மரணம், 
நித்திரையில பன்வியாறமுனடிபடுவதாகவும், குரங்குகன்ற 

லையையசைப்பதாகவும். சுருக்குவாய்வு விசுவதாகவும், பொன்வாகஇ 
யெடுப்பதாகவும, தேனைக்கடித்துத்தின்பதாகவும, தாமரைககிழங் 

கைத்தின்பதாகவும், வெண்டாமரைப்பூவைத த்ரிப்பதா கவுமகழமுழை 

பன்ஜி இலைகள கட்டின வண்டியிலேசிச சவாரிபண்ணுவதாஃவும், 

கறுத்த பசுவின் மேலேறுவகாகவும விளாமிசசம்வோ மாலைதரித் 
அத் தென்றிசை போவதாசவும பூதப்பிமரதப்பிசாசங்களைக் கண்ட 

தாகவும் அகாயத்திற் கந்தாவ பட்டணத்தைச் கண்டதாகவும் விரு 

க்ஷங்களை௪ சிவப்பு நிறமாகவும தன் கால வெட்பெபடடதாகவும 

சேற்றிலாவ௫ புழுதியிலாவ.து தன் காலசப்படடறுஈததாகவும் சன் 

வஸ்திரஞ் சததிரவாணங்கறுப்பு வாணமாக இருப்பதாகவும் கருநிற 
முடைய மொட்டைமனிதன்றனனை வா.திப்பதாகவும், கறகளாலடி. 

பட்டதாகவும், தன்றலையை விரிததுச கிரிதது அடிச்கொணடு தென 
திசையிலோவெதாகவும கோமயமடுவில விழுஈததாகவும, ஊண் 

ஸணெய்ச்கொப்பரையில் விழுததாகவுஞ சொபபனங்கண்டால Fa 

இரததில் மரணமுண்டாகும. அதற்குப பிராயச்சித்தமாகப பஞ்ச 

BSC mp SSI SM sue 6g காவேரிலகானம பண்ணிச செப்பியே 

ஸ்வரரைச் தெரிசித்து மரணபரியசத மங்குவடுத்தால் எமலோக 

மடையாமற் சிவலோகமடைவார்களென௪ சூதபுராணிகர் மாணக் 

குலி உரைக்க சரித்திரத்தைப் பூத்திசெய்து ஆலயவரலாறுரைதர 

சரித்தரத்ைைச கூறுவான் தூடங்கினா, 

௰௫-வது அத்தியாயம் (PHM pg | 

  

2௬-வது ஆலயவரலாறுரைத்த அத்இயரயம். 

  

். ரிஷிசிரேஷ்டர்காள் ! கேட்கக் கடவீர்கள் முன்னொரு காலத் 

இல். சூரியவம்ச தீதிற்றொன் வி ௮ககுல அரசர்களுக்கு ராஜதா னியாய் 

*ிஎல்கும் அயோத்தி மாரகரத்தில் மனுச் சக்கரவர்த்தி புதல்வனும் 

சப்த்த தீவுக்கு ௮ாசனுமான பிரிய விர தமகாராஜன் இருந்து மறு



மசு-வத அத்யாயம், on 

முறைவழாது அரசு செலுச்நிக்கொண்டு வருங்காலத் தில் ௪௫ கிசே 
ஷத்தால் பிறக்க கன் புத்திர் எழுவ:ச்ராம் rep Bay ston பாகித்லுக் 

கொடுத் தவிட்டு வாழ்ச் துகொண்டிர (HS Bt art 6d Re aren Cae 

சஞ்சாசஞ செய்யே வண்டு ற எ ன்ணங்கொண்ட வயை மேற்கு 

இசையை கொக்கிப் பிரயாண்மாகிர செலல அனு சமயத்தில் தகாய 

வாணி அவ்வரசனை கோக்கி ஏ பிரிய பிரக£ன! நி இன்னுங்கொஞ்ச 

தாரஞ் சென்றவுடன் ஒரு ௮ உ), மகம் சாண்பயெனறு உசைத் 

த்ருள DD GF கேட்டு அகாவிறககு ௪ 6 DIAL LDL WIG CH LIF சென் 

ுகொண்டிருஈகனன். அங்கனமரக.! Og தூரம் சென்ற 

வுடனே ஈ2ரமுலகத்தையும ஊூழுவிர் செம்லக்சசக பிரகாசத்து 

டன் மகாலிம்கத்தினினறும வபெருமான திருவருட். கோலத் 

தோடு எழுச்தருஸி ௮னனவனுக்குச் காஃ்திதற்மூ ஏ பிரிய விரகனே ! 

இவ்விடதது உல இருட்டிக்க/ வவ திப அளவிறஈத பிரமர்க 
ளூம, அசச௫ுிருஷ்டியைப் ப।துசாககினற அளவிு௱ா த விஷ்ணு க்களும் 

கோன்றி மறைகதார்கள், எமது மாயாரம்ிி வி -ஷததாற் செய் 

யப்பட்ட தாவர ஜங்கம ச-ளுபங்கரும் அங்கன மாகவே ஆயின 

காம மாத்திரம் இங்கு இடைவியாயூ எழு கரு விபி நகஇன் மோம 
Ys D உனக்கு காகழிசரநணிப இவ்விடம் பரக தக்க இர 

மெனவும, ஜெப்பி2யர்சுரமெனவும WHI CUD Dart ip Mara. 
ஆகையால் இங்குள்ள நமதாலபம மி 7ரளாமாயி ஈப்பதால் ௮ தனை 

ஜிரசணோத்தகாணஞெய்து சிவலாசப் பேறமினைப்பெற்று உய்யக் 

கடவாயென்று இருவாய்மலாச் கருவி மகாலி கதறி துள்ளே மறைக் 

ப BCH abl eT. ௮ங்ஙகனமாகப் பிரிய வி. சமகா,ஜஹன மகத்தான சர் 

தோஷத்சால் பாம்பொருளின் ிர.வருட் பெருக்க, கதை வியந்து 
ஆனந்தக்சண்ணீர் பெருக இரண்டுஉடகமைாயும இறக்நின் மேற்கு 

வித ச வண்ணமாய எமபெருமான் அரூவருட் கு.கியாகிய இவலிங்க 

முகூர்த்தச்தின் ௮௬௫ ரெல்லவே ஆங்கு பதினுன்குலகத்தை ஊ0 
(5A craps s Cag Buren த மிக வொடுங்கி மூன்று சேகையுடலும் 
அனேக தூவாரங்களுடனும் உருக்கியூற்றிப தங்கம் பெலொளி 

விட்டு நிற்கும் அச்வெலிங்கத்தினுள்ளே அடங்கு தன்மையையும் 

அவாரங்களீதோறும் பிரமவிஷ்ணுவாதி தேவர்களையும், அர்வரசிர் 
செளசமர் சதாரந்தர், தத$5, எூட்டர் முதலான மசரிஷிகளையும், 
மற்றுமுள்ள உலகமனைத்ை தயும்கண்டு சாஷடாங்கமாய் , aff pig 

ahi wep sn திவாக்ளுயின் படி உடனே casi ons Rens 47 
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௭௬ திருவையாற்றுப்புராண்டீ, 

* 6 ந் ‘ . ் ௩ $ 

யத்திருப்பணியும், ஆபரணாதி முசலிய மற்றலைகள் evs som wae 
ளூ செய்கித்து ௮ளலிறாக மர -மங்களையு  இரவியங்களையும் 

எம்பரமாலு கனவி தலபத்திலும் விசெளிலும் இருவிளக் 

கிட்டு 2வச ப. ர/யண உழூடன உச்ரவ நடத்தியும் மறைகளில் ருத் 
இராத்தியபாதிம் கூ2பவறு சிவ ரரினக்தினின்று ல்தோத் 

திரஞ் ரெய்து நிறக ரெபெ பற் இள வப் ரமான் அறம்எளர் 
Beso Bisa, விராபஙடுப ஈம, ஷண மு பிபருமான் இவர் 

கள் இரநமருங்குட விளங்க ரிடிப ரூடரபப் அனனவனுக்குக் காகி 

PEG TAA MFCM | உனக வவ்டும வங்களை 7கட்சச் 

கடவு ின்று இரவ ப்மலாந ரள பிரிபலிரதன பர ம்பொருளின் 

இிருக்கெொலகி உ கர்பைக்கண்டுககனை மறக்கலனுப் அடியற்ற மாம் 
போழ் பூம்பில் வ்ழ்க்று பதை பணிச3 ftp hg அஞ்சலிசயாடு 

எம்பெருமா?ன ! YQ CUM ROT a ராண நீழலில் என்று நீ 

காத wraps Qiagen vince பர மகருறாவம்த.டு இத்தலத்தின் 

கமத்தை களினாலுச சரிச்சாடு.. papi eis um © gly 
LOT DI AIK dS G Hara ராவணி வறு மீகட்டு,கொள்ள சிவபெரு 

மான MM Wan Guy FA GMD Com F KR iar wiom) Gg மாறைக்தருளி 
t ‘ on 5 we * ௪ னா. ஏபகறிபி ன். 2 வையா றபினிடக2 உள்ள சிலாலயம் 

௮ சைக கற்ப சதிறுு of Sul gH HAH DT தனமையையு ஈடய ௪, 

He CHIH RUB காலம aT HID gf Duit, Osh g derorers 

SLU SOT FE ப Hip} (ணி) அல் வரல IT HS சரித்தி 
* ம . ங் ய் « on eo «6 

சக்மை பூகீறி பெயது ஈ।தரமாவு rns ioe si smal சரித்தி 
சத்தை Sr MRM YH HoT, 

பதினாறாவது 5 Burwe pHs bp 

  

Der-as ரதசன்மாவுக்கு /௮பிரான் காக்ஷிதந்தருளிய அதி [௧4 த்த்த்று 
அத்யாயம். 

  

் மகத்தான தவவொழுக்கத்தையுடைய ரிஷீகாள் | கேட்சுக்கடவிர் . 
சள். ரரதசன்மாவனவர் தர் இன த்தில் நீபைகளனைத்தும், அ இகரித் 
தோங்கும் கலியுகத்தில் வருணாச்சிரமகரூமம், அச்சாரம், அவ் 
நானம், சர்தியாவர்கனம், காயத்திரிஜெபம், வராத்திரி, சோம 
வாரம், ஏகாதச மு.சலிய விரதங்கள், பஞ்சமகா எக்ஞம், காலச்இல்



ong அச்தியாயம், wer 

செய்யத்தக்க உபகயனம்,, செளசம், SE ETE LOS hy இக்கழித்து 
செய்யும் மலமூதி2ர1இ லிசாச்சனம், விதிப் டிக்குச் செய்யும் ள்கா 
னம் இவைபொனறு இன்னும் ont Digan மனிசாகள் அவசியம் 
செய்யவேண்டிய௰தன வேம விஇத்திருக்கும் சிரிசைகளைச் செய் 
யாதல/கள இம்மையில் பதிதத்தவமையபடு பாபத்தையு। பெற்று 
மறுமையில் நரகங்காணிப கப் பெறுவார்கள். அங்கன மாகயவை 

கள் நீக்கப் பஞ்5க2௯௩3ரம சோரது க.வேரிள் னம் செப்து 
விபூதி Gs romp ௮ணிசது, நித்திபகாமாலுஷ்டானர்களையும் 

முடிகதுக்கொண்சி பரித்திப।ணிபபய் சங்கற்பம, Cops oo Aoi w 

ou, IST srovsmip. (py seat sor id) பஞா।௯தா ஜெபத்துடன் 
எமபெருமான் எழுக்ரருளிபிருக் கும Yous ge Oro pw தெரிச 

னம்,ஸ்2காத ரப, பிரசசுநனம, சிவமாக தகனம் முதலியவை 
களைசசெங்றதுகெொெண்டி ஆங்கு வசி பபகள ல அவைநிராத்தியாய் 

Coram 66550 5) Oud guar oro yp கூமிப மறைமொழி சத் 
தியம।யி௮ இப்பெ மு2க சவபெருமாஅ பிரச தியக்ஷபடிச கிருபை 
ப।)லிக்கக்கடவரெனக கூத் இருவ ளை சிரதிரதுககொண்டு நிற்க, 

கருணை பங்கடல் உடசீன A ages ர காய் அரி வ) த்குக் Hl toi) தர் 

தருளி 4 51 தசன்மா ! கம் தவத பமகிப டீ கூயிபவனைத்தும உண் 

மையேபம், இதனைப் பபயபெனக கொள்வ! ஏம்காலத்தும் 

மேன்மையுற்று வாழமட்டா, வன Fb DUO Si, Q 5 avg A 

லே3ய ட வ௫க்கக்கடவ/பென,ம இிருசபய்பல து மகாலிககத்தி 

னுள்ளெ மறை தள ஷசி ம் வம கில) ௭௫ பிபைடி பஞ் FS 

கேககதரத்திலேயே வத்து ஈல்வரகஇபானம ம பதுகொண்டிருக் 

தவர்... ஏ மகமிஷிகாள் ! “முந்தோசொல்வார்த்தைபமிர்,ம்” பெசி 
யோர் வாக்கெமாகிய ௪ ௭நிபங்களனை றம உண்பையென்ற நீதி 

லரனப்படி சஸ்திரம் கூ.மிபலனை மைய, உன்பையெனக கடைப் 

பிடித்து அவ்வழியில் டடப் 2 ப எப்போது மெய்மை? ப பெறு 

வா, இதுநரம் அம்பு ரிபரின ஆம்ஜைப/ ப, நபபந்நட afi aden ond 

(BLT anh wi க கன்மாவுகு சிவபிரான கமிதக்சருளிப சரித் 

fala Ban gi பூர்த்திசெய்து உண்ணத்ககாத வளதும்களை உண்பதால் 

வரும் பாபவவெர்த்தி கூறிப சரித்தரத்தைர் செல்ல ஆரம்பித்தனர், 

பதிரேழாவது அதீ தியாயம் முற்றிற்று, 

ணை வகர்.



0 இருவையா2அப்புசாணம், 

மி./-வ.து உண்ணத்தகாத வஸ் அக்களை உண்டதால் 
- வந்தபாப விமோ சனம் உரைத்த அத்தியாயம். 

  

ரைமிசாரண்யலாடிகாள் உலகில் ஜீவர்களுடைய MONT GB 

சென ஏர்ப்பட்டவல் துக்கள் பலவாயினும் உண்ணச்சக்கன இவை 

creams sar gor இலை என வேசம் விதித்திருக்கெற்படியால் 
அதில் நிவாத்இக்கத்தக்கதைக் கூறுசன்ெறேன் கேட்கக்கடவிீர்கள் 
௮வை என்னெனில் வெள்ளைப்பூண்டு, வெங்காயம், கத்திரிக்காய், 
முருக்கக்காய். சுரைக்காய், பிர்க்கம்காய், முள்ளங்க, அத்திக்காய் 
மண்ணிலுண்டாகும் உப்பு, பன்றி, கழுதை, ஒட்டகம், யானை, கா 

சம், பூனை இலைகள் முகர்தல், அல்லது உண்டமிச்சமாகய பகார்த் 

தங்கள், முலைப்பால், கமுதைப்பால், பழய ௮ன்ன,ம், கள்சம்மந்த 

மான அன்னம், எலிப்புமுக்கை வீழ்ச்ச அன்னம், ஈகத்தாற் இள் 

கிய பதார்த்தங்கள், வோவை விழ்ர்த அன்னம், புனற்பாசும், தேங் 

காய்நீர், கன்று?பாட்டு பத்துநாளைக்குள் கறந்தபால், கன்றில்லாத 

பசுவின்பால், ஒட்டைப்பால், காராம்பசுவின்பால், ஆட்டுப்பால், 

யானை, கூதிரையால் ஸபரிசிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள், ஜாதியினனால் 

தொடடவல்துச்சள், ெனனமரணத் திட்டுடையவர்கள்௮ன்ன 16, 
விட்டுக்குத்தாரமான பெண்ணின் அ௮னுமதியின்பேரில் சமைத்த 
அன்னம், உபாயனமில்லாகவருடைய னனம, சந்ரியாசி கொட்ட 

அன்னம், கண்ணிலலாதவன் அன்னம், ஜாதியினனாற் சமைக்கப் 

பட்ட அன்னம், லேசாத்தியாயனம் செய்யாதவன் அன்னம், லேத 

விஇக்கிப்புறம்பான ஈடையையுடையவாகள் அன்னம், வேதாகமா இ 
களை நிந்திபபவாகள் ௮ன்னம வருணாச்சிரம அசாரக்தை விட்டவன் 

அன்னம், ஈனமிமறம்தவன் ௮ன்னம, பெருவியா தயாளன் அன்னம், 

விபசாரஞ்செய்பவாகள் அன்னம், கோட்சொல்லுறலன் ௮ன்னம 
'சிரார்ச்கஞ்செய்யாதவன் அன்னம், “புக்குவேட்டகத்தினிலுண்ணும 
புன்மையோர்மக்ச ரூட்பதடி என்றுரைக்கும் வைய்மே'' மாமியா 
வீட்டிற்கெொமம்பி Dao உண்பவன் மனிதரிற் பதராவான் என்ற 
கீதிவசன ப்படி. மாமியார் வீட்டிலிருந்தேலும் அல்லது அவர்கள் பொ 
Hor neo apt சாப்பிடப்பட்டவன் ௮ன்னம்மிக க்ரித்திர்மடையான் 

பின்னம், பெரியோர்களை நிந்திப்பவன், எவரையுச் தூஷிப்பலன், 
அஷ்ட சக்திய முடையவன், பரமதுஷ்டன் மரியானத இல்லாத 

லன், பூரான், கோழிம் செய்கோன், உலோப,த்சன் மையுடைய



எ-வது அததியரயக், ௭௯ 

வன், தேவத்துரோக முடையவன், விபூதிருத்திராக்ம் அணியாத 

வன், பாகஸ்.தர்கமா மோசஞசெய்கவன, * மண்மாசுபடப்பூசும் *' 

மண்ணைக்குற்ற முண்டாசப்பூசம் என்ற மழைமொழிப்படி வேதம் 

விதிக்காக காம ஈத்ரிப்பன் தாசி, வேச, இவாகள் முசலானவா 
களுடைய அன்னத்தை உண்ணாதலும பாபமாகும், அதலால் இங் 

கனம் செய்தோர் ௮வைகளால லத பாபத்தைப் போக்கிப் புனி 
தீராசவேண்டில் திருலையாறறை அடைந்து காவேரிஸகசானஞ் 
செய்து செபபொற்சோதிளவரப் பெருமான் சரணா விர்தத்தில 
விழ்ச்,து பணிஈசெழுர்து ஜெப்பியேச்சார மண்டபததிலிருக்து ௬, 
இராத்தியாயகதீற கூறிப மரதிரங்களை ஒலிக்கும் முறைவழாது 
அங்ககஈறிபாசம, கரஈஙிபாசத்தோடு ஜெபிக்து மாணபரியஈகம் வாழ் 
வார்களாகில் ௮து செெதிக்கும, ௮ர்துகொள்ளக் கடவீரகளென்று 

கூறிமுடி தீதுப்பின னும ஏ மகரிஷிகாள் மெற்கூ.றி வஈதவற்றுள் ல 

இக்திரியங்களை ஈலவழியித Gs ana sr ser ati Gn Crrag sug a 
த்தி காரணமாயுள்ளனவு ௨, சில ஒழுககக்குறைவைத தரத்தககன 
வும், லெ அசுத்கக்தனமைபைத் தாததசகனவும, ல அறிவின 
பெரக்கத்தை குறைக்க? ககனவுமாடி மனிதாகட்கு சேடுவில்க் 
குர் தன்மையுடைபதாகலின அன் ரூர் விலச்சச்சச்சது என pi 
ஏர்ப்படித்திலைத்தாசள் அதலால் “* உலக மேன்பது உயர்ந்தோர் 

மாட்டே ” எனற உணமை எசனப்படி ஈல்லமிவுடையோர் சாஸ்தி 
ரம கூசியுள்ள அவைகளை அனுசரித்து ஈடர் து மேன்மையடைகர். 

அல்லாதா£ கூதியவரமிறொல்லாம ஓர் குரூட்டு ஞாயங்கள் கற்பித் 
அக்கெட்டுழலுவர், இது ஏகி பமாகும என்று உண்ணத்தகாததை 

உண்டாதல் வரும பாபலிட்மாசனம உரைத்த அத்தியாயத்தை பூர் 

SHS gr விரச௩, மவ பன் fbb ob] LB சரித்திரத்தைக் 

கூறுவான புகுந்தனர, ் 

OOS SUT UL ppd Og. 

  

௯-வது விரசநாமவேதியன் முத்தி அடைத்த 
௮ தீதியாயம், 

  

மகரிஷிசாள்! கேட்கக்கடவி!கள் முன்னெரு காலத்தில் காஞ் 
அமாசகாத்தில் பிறந்து வேத வதாங்கம யாவற்தையும் கள்குணர் 

ந்து மகாவிரச சினாய் விளங்பெ விரசனென்லும் பிராமணம் 

 



«i திருகுலயா ற௮ப்புராணம். 

தமன் நீ. த்ச யாத்இிரையாகப் புறப்பட்டு அனேக கீர க்சதாடனம் 
செய்த காவேரிதீரமடைக்து ள்க)னம செய்து ஆங்காங்குள்ள இவா 
லய மெரிசனம் செய்துகொண்டு கடாசியாய் பஞ்சஈதக்ஷேத்திரம் 
O05 0 SFiS GHA i GDI 75 Bw) ark g60) 8 நித்திய: ௬மங்களை முடிக் 

அக்கொண்டவளாய் திருக் 2சாலிலுடசென று அங்கு ca மசமவாத் 

தனி சமேதமாய் ௮ழ.பவர் உய்ச்து கடைக்? சிருமாறு இருக் 2காலங் 

கொண்டருளிப பிரணகார்த்தி க2ரள்வரரை வணக்டு பூ முடி த்தி 

செற்குவ.பிலுக்கு மெல்புறமாய் பான்னசலை Ga DOO GS ST 

வில்ல ரிளாடு வ௫ித்துகபொண்டுவக்கனன், அங்கனம் எ௫த்துக் 

கொண்டு வருக காலத்தில தனு.மாதபபிரவேசம)க பம்மாத முழூ 
வதும் காவேரியில திரிகால வநட மை CO Fus gts y 8. பலாசமயிருக் 

இம் உருகதிர ஜமகத்தடன் பஞாு.௬௩7 பக்9ரம பெயித்தும், 

கள ஒனக்கு அம் பிரச௯௲ணாம செயது GH gurls y மாதார்தத்தில், 

*அகமருடண ளஈ(னம, சாயத்திரிஜெபப ஒன பனம் பிரமம எக் 

சூம், சூரிசிய/பசனப ( ade இரிகைகளே ய்து முடித்து எம் 
பெருவயன் FHA siento ே FIG AUN ipa OT FCI) 1D 555 DH 

விழ்ந்து t Heel 6D Ip 5 0 ABA OG staan gos sQacr 

ao Quins RAInFD, Paursrardsn, a1 sag, வெசங் 
கரச, அக்தகாக்ககா, ஒங்க[ர। இமக்திரசொரூப , ஜெபடத்திகரா, 

திரிசிபா தரிசபப்பிரபஞ் ௩2 சரரூபா, OGHUGH 10 G5) அருசொருபா, 

FSHSuTQ’ BS HFyp riwip, Ps 515 Past, YUgsues 

eau uaa Ce sds பெப்து நில்றுசொனடிரும்கப் பரம 
Gam wtdumsusm Bons RAB sriaDesdwi7 evwur 

கத்தில் விளங்க தந்தி பிருங்கிபதி சிவணங்களுடன சிஷபரூட 
சாய் அன்னவளுக்குக் கரலதி தச்கருளி ஏ பிர.மண சி3ரஷ்டா, 
GF பக்தி Daas HIG SIDS SIV Ons 5 ஆன ந்தமடைக் 

தோம், வேண்டும வரங்களைக் கேட்சஃககடவாய எனத் திருவாய்ம 

லர்ச்சருள, பிரபணோ,க்கமன் கருணைபங்கடலின் அருள் நிறைக்க 
சரணபங்கயககவில் விழ்ச்செழுகது எனனை அடிமைகொண்டாளக் 
காக்ஷி தந்தருளிய தேவ2த2வ। த,சமா| ஈரயினேன காஞ்சிமாககரத் 
#8 BO இங்கு ௦ au வரித்து உன் சாண சேவைக்கள।ய் விளம் 
ஷய பப 

த் 4 அகமருடக ஸ்சானம்-- ஜலத்ன் உள்ளிருந்து gyorg equ 108. 
eva ah chines செய்பும் serra 

  

  



எ-வத அத்தியாயம், ௭௪ 

வயெபிறகு அங்கு செல்ல மனமில்லாகவனாய் இருர்தும் அங்குள்ள 
சம்பா ஈதியை் சேரிசிக்கவேண்டுமென்ற எண்ணம் உண்டாயிருச் 
இன் றபடியால் அசனைச் 7தலரீா இங்கு வாவனழைத்துச் சந்கருளுவ 

வேடுசச்,ச்ரப்பேற்மனையும, மரண ரீபக கம இத்தல ச்ைவிட்டு 

நிங்காதிருக்கும் எண்ணத்ைபும, ன ச தத்தில் உனது சாண கீழ 

லில் ஈமு பெரும்பபற்மினையு. கெ டுத்தருளல் சேண்டுபென்௮ 

விண்ணபபித்து big wu ௮, FS பரிய டமான ௮ கனமே ௮அன்னவ 

னுக்கு ooh FG மலி க dgna Cor மறைஈநருளினர். வ 

வாருகவ பிராமண ரலவர அ௮க௭ஞயிஎ படி ஆங்கு வந்த கம் 

LITE BAIN on wren LO FU. HT பு திரனைப்பெற்று சஉன்னவலுக்கு 

பிராணதார்கிரகரன eM GUL A சீலகாளிர து இெலோசம் 

அடைக்கனன. எபபெருமான அக்எளயின்படி பூமியின் வழியாக 

வந்சு சுபபாகதி பரசமேவள ரி எழுக நருளியிரக் கும அலபத்திற்கு 
வடக்கில் அக ல் த௭ணிடத்துப் படிரிளா. பாபத்தைப்2பாக்கி 

முக்கி அவிடகும சனனம மிப டூ விளஈகக்கொண்டு இடிக்கின றது, 

மகரிஷிஙள் 2 பம மூொள்ளக்கடவி க ளெனச்சூ Ripa ac aoe 

நாமல இயன் முர்கி அடை HH FM KR oH pa RO rie asa 

முகலிய மகமிஇகள் (pss ss 3h oi SOSH Oe Meer 

YQ igen 

பத்தொன்பதாவது அச்தியாடம் மற்றிது, 

  

உ௰.வது தத முதலி மஉரிகள் முத்தியடைந்த 
அதீ யம, 

  

ரிஷிேஷ்டர்காள் ! ப டசுகாடவிீர்கள் முன்னொரு சாலத் 

இல் சிவபெருமானது சாணுவிக்கத்தில நிற்க பகதியுடைய ரும் 
விபூதிருக்பொக்ஷ௩கரரும், வேத வராங்க பரக்க தரும், பஞ்சாக்ஷர 
ஜபத்சியானபரரும், ரூதிடி;பாராயணம மெய் evar ia om pS 4 

லான மகரிஷிகள் இமயபலைச்சாரலிலி॥ ந. ஜீன் முத்நியைச் அரத 

தக்க தலம் நின்னதென்பதை அமியவேணடி இவபெருமாளைக்கு தி 
சீனு தபச "செய்வர்-ள், ௮ப்பெ மூ௮ பரமசி௫ன் பிரசன்௯.மாச 
மகரிஷிகள் எழு து நமஸ்க!ரம் ரெப்.அு, தேவதேவ: முத்திசா.கன 
மாயுள்ள Fai sb 0G W GF இருவாய் வர்க் த்ருள, லேண்டுமேன விண் 

ணப்பித்து நிற்க, பரமசிவன் அன்னவர்களை ரோக்கி பத்தியுபைனிர்!



௭௩, தருவையாற்றுப்பராணம், 

மாசம் தபசு பம் இத்டிக்கச்சர்கதும், கெளதமர் - தூர்வாசர் - ௪.தா 
* . 

* 
. a a 

* ௧ஈ,சர முகலான மகரிஷிகளும், பிரம விஸ் ணுக்களும, யக்ஷூன்னர- 
கிம்புருட-வித்தியா தர - SH STO பித்கசாச்தியசாரண - அப்சரசு (Ps 
லானகாகளும் தவடூத்தி அடைககறுமய மள து பஞ்சகதக்ஷக் 
இரமாகும், அனையால் அங்கு சொ ச பமபுரிவீர்களாகில முத்தி 

* நூ ச 
௪ , ் . oO . சச்திக்குமென்னு இருவாயபலாம்து மை இ ருள மகரிஷிகள் இமய 

யருவதசசாரலை விடடுப் பஞ்ராசம க படைந ௮, காளேரிகஇயில் 
ஸரானம் செய்து, ஜாப/ல உதி Lf DD செல்கீயபடி விபூதி ருத்தி 
சாரக்ஷம் தரித்து ஆல்யா வரது ஐ. பயக வர மண்ட தில் அறு 
வரு்காலமிருஈ து, Pon seo) 95 BIT KEM 5G Seno Qed goa wer. 
அட்பெபழுது பரமன் பி பவை ஏ மகரிஷிகாள் | உ௱்கள் 
தவத்தால் அனக சமடைந தபா மறற ளுதலகதில் ௮னேககோடி 
சற்பசாலமிருஈது ரெப்காறும் இர ர்யாத 'ககபசு; இஈச லதலத்இற் 
கணப்பொழுது செய்யிறம் இர நிபாரும, அப்படிக்லெலாமல் நாறு 
வருஷ காலம்ருகது தவஞடு HW SMO WM நதியை மோக்ஷம் அடை 
வ சறகையமிலலையென று  திருகாய்மல 5 சருளி மறைர்சருள மக 
ரிஷிகள் ௮26௪ காலமவததது௪ சிக்மி முகதியை ுடைஈதாரகள், 
அமிர்துகொள்ளக் கடவிரகளெனச ருதபுராணிகர் ததர முகலிய 
மகரிஷிகள் முத்தி அடை சரித்திர தமைப பூர்த்திசெய்து பிண 
தார்த்திஹரராமம வந்த சரிகை தக கூறுவான துடங்னொ, 

உ௰-வது அத்தியாயம (LPO DM, 

  

௨௧-வது பிரணதார்த்திறரரென்ற பேர் வறக காரண 
முறைத்த அத் சயொயம். 

  

கிருதயுகத்தில் எல்லாச சாஸ்திரங்களையுங் கற்றவனுஞ சகல 
வள்திரார் த்தங்களுக தெரித்தவனும், வேதாநுஷ்டானர் தவரு.த வனு 
மான ரசவசன்மனென்று பிராமணன் FRUITS FS 0 பீடிக்கப் 
பட்டுக் கர்மகாண்ட விஇப்படி ௮0 தருமங்களைச் செய்தும், நிவர் 
த்தியாகசாமல் மிகுர்தவிசனத்துடன் பஞ்ச தல தலமன்டரந்த, கெள 
இமார்கனரான ௪ாஈஈதரைக்௪ண்டு, ஈமஸ்கரித்துச் சுவரமின்! நான் 
இரு. காளாக வியாதியால் வாசனையனடா ௮, கர்மகாண்ட விதப் 
ஷண ௮ரேச சர்மம்கள் செய்தும், அது நிவர்த்தியாகவில்லை தேவரீர் 
ன்ப கருபைளெய் ௫, இ.அரிகர்ச்இிக்ி ஒர்வ மிசொல்லல்வேண்டு 

 



உக வது ுகியாயம, 7 M. 

மென்.ரன், சகாஈ*தா ஞான இருஷ்டியாலவன் ப/வகருமததைத் 
செரி௩ ஓ, கெசன் மனே! ம பூற்வசென்மத இற் ரூரிய சராகணபுண் 

ணிய காலத்தில் ஒரு வண்டி. தானிபமீ ஐ Sit om 11.7 7 கருின்றேனென் 

Gumt பிராமணனுக்கு? சொல்லிப்பின் கொடாசசறாற் பிர்மசத்தி 

பாவக்தூக்கணேயான Digs amu ores வர்தற. இறு உன்னை 

மன் ௮ சென்மா்வரையில் விடாறு. ஆகையால் இப்பொழு இலா 

சாதனமும், தினமொன் அக்ருப் பிரணாலக டன் பதிளாயிரம பஞ்சா 

ஆதரசபமும், நாறு விஇப்பிரச தண புடி நூயி நமஸ்காரபறம், 

இந்த Camp, # Br. Rov 6 Oru gra, வியா ந் Beli nest gy சொல்லி 

யருளிஞர். இவசன் மன் சன் குறாலாலிப ச தாறத்தர் சொல்லியவாறே 

ஜா மாதம் வரையிறசெப்து, கடைசியள் இராக்குரி சித்திரைசெய் 
ள் ர ~ க. a 

இன்ற சமபக்தில வன் மருக சிவபெருமான் சகரியாசியாச 

வக்து, கையில் விபூர எடுகதச சர௪மகம பாதமவரையிலுர் தடவி, 

இருலடி இகைக செய்து, மறைந்கருளினா. ௪வசன் மா 138 Gun 
2 ச 6 ரா . mw வுங்காலத்திலதியாமல் இகைஷூ செய்யுங்காலத்தில் விழிம் தழுற்கு, 

தன்றேகம் ரோகமில்லாமல் தங்கம் ப லிருப்பள கம SoM, gerd) 
யமடைர்து லர்சுவர் பரமகிவன பென்று தெளிக; கமல 

ர், வேதங்களாலும் ஸ்மிருெ புராணங்ஈளாலும கோக இரருசெய் 

௮, பிரணதார்ச்திசானே ! இருபைசெப்தல் 2 வண்டுமென் ர விண் 
ணப்பித்அரிற்க, உடனே பாமசிவன பிரான்னமாகள்ச னே! 4 நவம் a Fie ‘ bie GY F sat LD a. 

சென்ற இரவுசஈரியாசி வேடமா KONG ற.விபூதி தடவித் இருவடிதிக 

செய்த௫ யாமே; உன்னாற் பிரணதகார்த்இிகரனென்றழைக்த பெய 
* + ௪ ச ச 4 . an ௫ டி 

ரை இந்த ஸ்தலத்தில் யாம் தரிக்க ௮ர்ச மாமதகனால எ.ம்மை 

அனைக்கின் றவர்கள் பாப நாசஞ்செய்வொம. நீ இந்த ஸ்.கலத்திழ் 
ரூனே வடுப்பாயென் று திருவா ய்மலார்து மை றக கருளினா, ௮கன் 

ச e ச . ர ரீ 

பின் ரிவசனமா இருவையாற் றி 2ல2ய கெடுங்காலமீருநது, மாண 

மடைந்த, இெவமிலாசமடைற்சனன், 

உலது அகுடியாயம Dat val 

  

௨௨-வது சர்வ விஜஐயனை வதைத்த அத்தியாயம்; 

  

இரசணியாசரன் னும், பிரகலாதன் புக திரலுமால Fie. 

விஜயனென்னும் அசன் தான் எல்லா உலஈக்திரும் அதிபதியாக, 
வேண்டுமென்று, இப ag +s 0 8 Minh got Ne மலிக் வலா கெள 

சச் கவடசெய்ய?வு, பிரமதேவன் அலன் vos Ques ce வம்சா



ér ae திருகையாற்றுப்புராணம், 

ரூடனாகப் பிரசன்னமாக, உடனே ஜுவ்வசுரனெழுக்து ஈமஸ்க 
ரித்துகின்று சுவாமின் ! பதினான்கு உலகங்களிலுமுள்ளவர்களாலும் 
கான் ௮பஜெயமடையாச வரம் தரவேண்டுமென் றனன். அவ்வாறே 
தீந்கதோமென்று சொல்லிப் பிரமதேவன் மறைந்தார். உடனே 
இமயபருவதததைகவிட்டுக் தன்னகரத்தையடைசர்து, சொக்கலோ 

கத்தை ஜெயிச்சவேண்டுமென்று தன் மந்திரிகளுடனாலோடத்துப் 

ப.தினாயிரலக்ஷம் யானை, கோடிலகஷங்குதிரை, கோடிலகஷந்தேர், 

கோடிலக்ஷம்பதா இயுடன் புறப்பட்டு இட தாலோகமடைநஈது நானகு 

வாயிலிலும் வளைந்துகொண்டனன். அதை இந்திரனறிர்து தன 

சேனைகளுடன் யுத்தத்திற்குவர்துசேர இருதிறசசேனையுங்கலக ga 
போர்செய்யும்போ௮, சர்வவிஜயன் குர்காயுதமெடுத் து. சேவர்கூட் 
டத்திற்குட்புகுர் ௪, அடிக்கவே, ௮ தற்சாறராு மறி 2றவர்கள் இகத 
சனை நோக்கி முறையிட்டார்கள். இஈதரன் அக்கியை நோக்க 
அக்கினி தேவா! ரீ ”க்ரெம் கவசம் பூண்டு, இரதமேரிச் சென்று, 
சர்வவிஜறயளை யுக்தத்இற செயித்துவருவாய் என்று சொல்லினன், 
உடனே அக்கினி தேவன் இரதமேமி யுத்தகளத்திற் சென்று சூலா 

யுகத்தை எடுத்துப் பதினயிர மசுரர்கசாக் கொன்று சர்வவிஜயனுக் 

கெதிர்போகும்பொழு௮, சர்வவிஜயன் கண்டு ஒரு கதாயுதத்தை 
யெடுத்து, ௮ச்சினி தேவன்றலையிற்றாக்கினான். தாக்னெவுடன 

அச்சிவன் வாயால் ரத்தத்தைச் சக்கிக்கொண்டு, பூமியில் 

விழுந்து மரணமூர்ச்சை அடைர்தனன். உடனே அசுரன் தேவர் 
கூட்டத்துட் புகுந்து யுதகஞசெய்ய) ௮தைச சடிக்கமுடியாமல் 
தேவர்கள் முறையிட்டார்கள். அதை இஈதிரன் கேட்டு வாயுவை 
கோக்க ரீ அசுரனைச சம்மாரஞ்செய்துவாவென்றான். வாயுதேவன் 

ஊழிச்சாத்றைப்போற் போர்க்களத்திலுட் புகுந்து, ஐயாயிரம் ௮/௬ 
ரர்களாக்கொன்று திரிகின்ற சமயத்தில் அசுரன் வாயுலைச் சக்தியா 
ப.கத்தாலடிக்க, வாயு தேவன் மறைந்தோடிப் போய்லிட்டான்; 
of Ber பின் எமனை அனுப்பினான், எமன் புகுந்து யுத்தம் பண் 

ணுங்காலையில் ௮சுரன் இருப்புலக்கையைச்சுழ.ற்றியடிச்க ௮தற்காற் 
ரிமல் எமன் ஐடி. ஒளித்தான். ௮,கன் பின் வருணனையளுப்பினான். 
வருணன் வர்து யுத்தஞ் செய்யும்பொழுது அசுரன் தண்டாயுதத் 

தாலடிக்ச ௮தறகாற்றாமற் சமுத்திசத்துசோடியொளித்தர்ன். 9 sor 
சின் இர்திரன், குபேரன், அுஷ்டவசுக்கள், சப்த சமருத்துக்கள், 
செர்தருவர் முதலான அுகேகாகளைக் கூட்டமாசவனுப்ப கர்கள் 
O55 புத்தகதினுட் புருரது புத்கம பணணசேே warren தன



உக வது அத்தியாயம், 1 @ 

செளை குறைவதைக் கண்டு, ௮திச சகோபம்துடன் உலக்கசையைக் 
சையிலெடுத்துக் கிறுகிறென் று சுழற்றியடித்தான். அதைப் பொ 
அக்கமுடியாமல் வக்தலர்கள் இசைகள்கோறு மோடி, யொளித் 
தார்கள்; பின் தெலேர்திரன் ஏகனாக நிற்பதை யசுரன் கண்டு இக் 
Brew சமீபத்திற் போயினான். போனவுடன் இந்திரன் வச்சிச 
பாணியாக ஜா£வதத்திமலி அ௮னேசமசுரர்களைக் கொன்று, தன் 

கையிலிருந்த வச்சிராயுகத்தால் அச ரன்றலையிற்புடைக்க, அர்த 

அடியிற் சர்வவிஜயன் இரண்டு நாழிசையளவு மூரரசையடைசக்து 
பூமியிற டெ து பின்னெழுசது கையை மடித்து இர்ழிரன் மார்பிற் 

ரு.க்தினான். (GB HoT Df Lor BQ Do cor wer Gere of oor wy கீழே abl cep 

BB காயமடைந்து நார் டையையடைர்தான். ௮.த்சருண த்தில் 

மாதலியாகிய சாரதி மறைந்து இக்திரனைத் தாக்கிக்கொண்டு ௮மரா 

வதியடைந்தான். அப்பொழு௪. சாவவிஜயன் அமராவதிபட் 
டணக்துட் புகுந்து, தேவமா காகம்... இறைபிடிச்ததோடு காம 

கேனு கற்பசுவிருக்டம்முகலன இந்திரன் செலலங்களையெல்லாள் 
கொள்ளையடிதீதுக்கொண்டு தன் நகரமாகிய இரணியபுததையடை 
தந்தனன். இந்திரன் இதந்தலர்கள் போக இருகதவர்களோடு சத்திய 
Of VS BI); கயடையக் ம தவரு லகம் பாளாய்ப்பொயிறறு, ச-த்தியலோ 

கத்தையடைர் ஐ இர்இரன், தகநப்பிரசாபதி, நாரதர், சனகர், சனகந்தி 
னா-சனர்சருமாரர் - எனச்சுமாக1 முகலான யோகிகள் புடைசூழ 
சரஸ்வதி ௪2ம.கராசு விற்றிருக்கும இருஷ்டிகர்த்தாவாகயெ பிரம 

சேவரைக் சுண்டு நமஸ்கரிகதெழுஈது நின்று கமலாசனா, சுவா 

மின் 1 பிரகலாதன் புத்திரனை சாவவிஐயன் தாங்கள் கொடுத்த 
வாத்தின் பலத்தால் மிகுற் த கருவங்கொண்டு, தேவர்கள், பிரா 

மணாகள், மகரிஷிகள் முதலால பெரியோர்களுக்குச் ச௫க்க முடி. 

யாத விடுக்கண் செய்வதுந்கவிற எனனையும் ௮மராவதிப் பட்டணத் 

தைவிட்டுத் துரத்திவிட்டான்; நான் வபெபதற்கோ விடமில்லை, அடி. 

யெனை ரகமித்தருளவேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்ய அதைச் 
கேட்ட பிரமதேவர் இந்திரன் முதலான தேவர்களைப் பார்த்து பூமி 
யிழ் பஞ்சு தமென்கின்்ற சிவக த்திரமிருச்சின்ற அ. அதில் வூப் 
பவர்களுக்குச் சர்ல சத்துருசாசமும், சகலசீராகறிவாரணமும், சம் 
சாரபந்த கிவர்த்தியும், செனனமரணத்தால் வருக்துக்கமும் danse 
யாகும், அன்றியும் பரமகலென் காலபைவராற்றுஷ்ட நித்தெகஞ் 
செய்தருளூவர், அசுரர், இராக்ஷதர், பிசாசு, அஷ்டக்சோகங்களும், 
அகத விடச்திவணுஈமாட்டாது, ந்தை பால், இக்த செஷ்த்திர த்தில்;



are Ripe avi Opin joven, 

CgaGriO ம வூப்பாயபேல் ௮அதையலிர்து சர்எவிஐயன் அக்கு 

வரது ௮றரைசரஞ் செய்ய ஆரம்பித்து காலபைரவரால மரணத 4 

படைலானென்னு இருவாய்மலர்க்கருள, ௮கசைக் கேட்டுக்கொண்டு 
இர் தசன் தேவரோடு இருலையாற்றையடைஈது, சிலபூமாதுரக் தர 
கை ஸ்ரீருத்திரக்கால் ஸகோத்திரஞசெய்து நீற்க, பமமசிவன பிர 
சன்னமாள், இக்இரனே; நீ பபமடையாதே; இகத ஸ்தலத்தில் பாவிக 

ளாகிய விரூரூதங்களுககுக் கோடரியாய் நமது கிகுகானாகிய காலபை 
ச்வனிருக்கிறபடியால் அவலை சர்வவிஜஐயன் மாரணமடைவானென்று 

சொல்லி பறைக்தருளிஞா. பிரம] சலா, இரான், பஞச௩ததை 
யடைர்கூன் mir sine கோ க்தி காரகரே! நீட தாத்த யாசதிரைக 

குப் ே போவதுபோல் பூமியையடைர் து, சாவலிஜயனைக்கண்டு, இதி 

சன் பஞ்சாக திலிருங்ளள் ரானென்று சொல்லி, ௮௨௧ விடததிறகுச 

சர்வவிஜான் போகும்படி. செய் ஒவாருமென்றார். அவ்ளணமே 

சாரதா! புமியில்வர்மு அச ஜெய்வ நதிகளில லஙவஞ் செய்து, 

இருவையா றறை யடைந்து பாமடிவளை தெரிது, லதோதாம 

பண்ணின. அப்பொழுது பாமவென பிரசன்னமாகி நாரதா! உன 

க்க ளேண்டிய ஈபய்களை 1. பெற்றுக்கொள்வா யென்றும், நரகர் 

யை! தல் பாததெரிசன ததையன்றி gs Fu gs வே 

Gage gin வேண்டுளதிலலையெனப் பரமசிவன் அங்க மளித்தோ 

மேன int Di Fal wt. நாரதர் திருக்கோ யிலைவிட்டு வெளியில் 

rh ge, Py sot OMG af bo hh BB போகுகதருணததில் இக 

இரான் ராரகறாக்கவாடு மாரக! அகரரால் செராககததை விட்டுப் 

பூய்யில் வா ர)ெப்பாது மப்பொழுமு மற்குமெறை கேட்க, சார 51 

பயப்படாம விலாலிக ana ATF a oan gy செரல் 

லிம் இருப் (நணாடகை யடைகளு, அப்ககாயரைக௪ தெரிசிததுத் 

BREE #0 DO! db (M69 PHU படை து, 21 HBO) PONTO T 6D CRE abl 

திருவெதி “பஷ. படட இ. i BRAK ES ainsat a, ©) eile dg, இருக் 

சண்டியூறாயடைஈது, கண்மசவரரைக தெரிசிக் துக் BI இருத் 
| தஇியையடைஈ g புழ்பவனைரிவாரைத் தெரிசித்துக திருகெயத்தான 

மடைம்தா, கருகச்கானேசுவாரைமக் தெயிடத்து இருவானைக்காவை 

வடைர்து, செமபுராகரைக் நெரிரிக்த.ச் இருரொ மலையையடைந்து, 
சொயுமானவனர .தெரிசித்து இழக்க திரும்பிச் சுவாமிமலையையடை. 

ப சது, வவாமிசாதனாக் தெரிடுத்து, கும்பகோணமடைதந்து, ரும்பேசு 
வானரயும் உமாபாசேசுவர்ரையுஞ் சோமசாதமையுச் தெரித்த, 

‘ep Ruriea pevmweige மகாலிங்சேசுவனரத் தெரிசிக்னு,



i 

a gD) GUI WILD, ள்ள 

| 
இராமலிங்க க்கை கெரிசிச்கவேண்டேமன்து, இராமேசவாத்துக் 

கு௪ சம்புத்தில் போகையில சாலவிஜயனைக்கண்டு தான் ௮வனருகல் 
போய்ச ச எவிஐ பனே ! 8 ஏங்குசெல்சின்றாயென்று கேட்பா, 

சேட்டவுடன், ௩.ரகரை ஈமஸ்கரித்து என் சகதுருவாயெ இந்திர 

CxO தேவர்க் யுர் தேடிப்போரின்றேனெனறு சொல்லினான், 
அதைக்கேட்டு பரதா புன்னகைகொண்டு ௮சரனே சேவாகள் 

இருவையாற்றில காலபைரலா. கரவலால் மிம்பயங்கரராக வூக் 
இன்ரார்சள். 4 ,ங்விடம் போனால் உன் பாக்கியக்சைக்கண்டு, கால 

பைரவர் ஐடி: பாலரா... நீசிகசெமறகுபோவாயென்று சொல்லி, 

இராமகாகரைஎ இிறமிசி்து, அசான்பஞ்சசதக்தை யடை வதற்கு 

முன் கான் ப் தததையடைக லு, பரமகிவனை ஸலசோத்தாத்தாற 

Do & Bus 799,007 b வாவழைகிது, சுவா மின ' சரவவிஜயன் இவவிடதீ 

Bw aria al, «o's opr Garr ௮! மிழுர்த கோபசதுடன் வருள் 

Gar (AP EH அவன்ட கொன்று மிதலாமமீால் காருகருலவேண்டுமென் று 

விண்ணப்பி ¢ த po cane) Meat B19 BE off CYOML. tho மடு தலின 

படி இவளை ட் ‘ya GO GAM Bul B BID that’s att @ tna று திரு 

வாய்மல/ ஈர BUG VETS wh TG) LD de Bb, GOVE Td | 7 ares 9 uC) ant ear 

னும் அ/சாரன தேவ என்சுபெலல இங்கு பட முன. ௮ுவணைல்கொ 

CH LID HUT Gott @ in? sar peo us oy Gb bed od LLG D0 Ba Ty 

அதன்பின, ஈாவவிறயன் இலநூதங தாடு ட வ யடன இழு வையாறி 

றையடைர்று சாரு/ப2 ஈரும் வனக் ந, இ ட்வக பரைக்களை எடுத் 

கி செெவர்கள் 2பலும பிராமலாமமகள் 2மஒும ப்ஷி௰ன் மலும் வரு 

வதிரசான். சைப் பெறுக்கமுடிபாமல உ லைல்மை நோக்கி 

முறையிட்டார்கார். சாலபை 9௪4 சூலாயுக௩ை௰ யில் ஏடுநுதுச 

சுழி அசுராசேவை மெல் விூசிஸூ. ூலமபானது அரா சேனையும் 

புருக்து இரண்டு கபூகைக்குள் சாவயிஜ பினெடு மீசகரகளை பம கொ 

ன்று இருமபியது. ௮தனபின இக இன பர ம௫ிவனை வணங்கி விடை 

பெற்று ௧2, சவாகளேோடு அமராவபெபட்டணம் அடைர்து வாழ்க் 

இருஈதான், 

௨௨-வது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

௨த-வது சுசிகரவேதியனுக்கு கலிநீய்கியதை 
உரைத்த அத்தியாயம். 

அனவ,சஇயாதேவி சாதசன் மாவை வணங்கி சுவாமின்! கலியின். , 

எபாவ்ததையும் ௮2 ஈர்சஞ்செய்யும் விதத்ைடிம்' கூதியருளற்



RT Ly : திருவையாதிழுப்புசாணம். 

மவண்டுமென் ற கேட்ச, சாதான்மா பெண்ணே ! சாலாவது யுமா 
Bu கலியுசத்தில் கோடி ஊனங்களில ஒருளன் இரிகரணசுத்தியோடு 
சருமஞ்செய்பவமையும், பெருமைக்குத் தருமஞ்செய்பவன் ஆயிரத் 
கிலாருலனாகியும், அவ. ாசன ம. சந்தியாவந்தனம்,வேகாத்தியயனம் 

மசய் ௧௮, தருமல)ளைக்கண்டசூயைப்படுதல், விரகம், அகாரம், உள் 

சியம், ரூளம்வெட்டல் இவைகளை தடுததச்; பொருமை, டம்பறிமித் 

தம் ஆசாரமாயிருத்தல, கொஞ்சம வேதசாஸ்திரம் கற்ற கருவத் 
தால் பாலம் செய்தல், கோட்சொல்லல், காரியம் முடியுமளவும 

சின களஞைுகவும் பக்துவாகவுமிருத்தல், இசார் தச ததை விடுதல், பிதுர் 

தசோசம், புத்திரதுரோகம், பனையாள் துரோகம், காயகன்துரோ 

கம். குருத்துரோகம், வத்துரோகம், ஈம்பிக்கைத் துரோகம், இர 

ண்டாசெளசபவிடுத்தல, பிராமணர் சூத்திரர்கட்குத் தாசராயிருத் 

தல், குதிரை, யானை, ரதமுடையவன், ஆதத்திரியன், சண்டாளன், 

சூககன், தூரமாதர், சாஇகெட்டவன், இவாகளைத் தொட்டு ஸதா 

னம் செப்யா திருத்தல், சங்குசக்கர த்தால் சூபெடுதல், சங்குசக்காச 

சன்னமுடையவர்களுடன் கலந்து விவாகம்செய்தல், அவர்களுடன 

கூடி அத்தியயனம் செய்தல், நான்தான் உயர்ந்தவனென்று சொல் 

லல், அதர்ம இச்சையால் லுற்பாயுளாகி பரணமடைதல், கானகு 

வருணத்தாருஞ்சங்கரசாதியாதல், காமக்கு?ராத அகங்கார தால 

வயிரமடைந்று பிறரூக வருத்கம்செய்கல், உத்தமாகள் நீசராகு 

தஸ், நீசர்கள் உத்தமராகுதல், அ௮.ரசர்கள் இரவிய அசையடைர்து 

தருமம் செய்வதுபோல் தருமத்திரவியத்தைம் கவர்தல், அபதாரம் 

செய்து பிறருக்குச் கெடுதி விளைப்பவ?ராமி கலந்திருத்தல், ஆசா 

மில்லாதவனையும, வேதங்கற்கா தவனையும், சிராத்தத்தில் பிராமண 

னுச வைத்தல், சிஷ்டப்பிராமணனும்றாம் கொடாதிருத்தல், குல 

மாதர்கள் வேககெளைப்பே.ல் அலக்கரித்துக்கொள்ளல், ஒஷிகள் 

பலத்தைக் கொடா இருத்தல், 2மகங்கள் குறைவாகவருஷித்தல்,பால் 

கிமித்தமாக பசுவைப் பாலன ம்செய்தல், நதிதீசங்களில் பபிஙிடிதல், 

தருமத்திற்கும், மூடர்களுக்கும், சா.துக்களுக்கும், வி.தவைகளுச் 
கும், பாலர்களுக்கும் ௮பகாரம் செய்து இரஃபம் சம்பாதித்தல்; 
டம்பறிமித்தம் பி.இர் எக்யெ முதல் பஞ்ச எக்யெங்களும் சோமாஇ 
யாசங்களும் செய்து அபாத்தெருக்குத் தானங்கொடுத்தல், சவுசம், 
ஸ்சானம் விதிப்படி. செய்யா திருத்தல், அகாலத்தில் சருமஞ்செய்தல், 
கூயுக்தியால் வேதமிர் தளை, விப்பிரதிர் தனை, எ.திரிச் தனை, பஇிகிரகா நிச் 

றன்னை, பாரமூகெளிடத்தில் பச்தியில்லாபல் சாட்டேரி சருப்பன் முத்



2.1K. ot 45 Bus யம், சாக் 

லான தார் ,ச்தேதவதைகளிடத்தி இல் பக்தி வைத்தல், சேவார்ச்சனை செய் 
கிறவரைப் பரிகாசம் செய்தல், இராஜ சேவகர்கள் தஇரவியநிமித்தம் 
மனிதர்களை வாசைப்படுத்தல், தானம், எக்கிபம், செபம் இவைக 

ளால் வரும் பலனை விற்றல், சண்டாளரிடத்தில் வாக்கியுண்ணல், 

ரூத்திரான்னம் புசித்தல், தாசி விசவை இவர்களுடன் புணர்தல், 
மாதாகள் கணவனை நிஈஇத்தல், கடவுளை மறத்தல் முதலான கெடுதி 

களுண்டாகும். அங்கனமாக இக்தக் சலியுகத்தின் ௮திகாலத்தில் 

வேதவேதாங்க பாரங்ககனும், தர்மசாஸ்திர மாமக்தை அறிந்தவ 

னும், வருணாசிரமகருமம தலரூகவலும், சிவத்தியானத்துடன் சல 
பூராதுரஈ தரனும், விபுதிருத்சொக்ஷகானும், பாவமில்லாகவனுமான 

ச௬கரனென்னும் பிராமணன் இழுர்தனன். ௮ன்னவன் கிருஷ்ணன் 

வைகுக்கமடைக்த பின் கலிவாதை 9 Hols தெர்தவிடங்களிலும் 

பாவிகளாகவிருப்பதைக் சண்டு இரத யுகதர்மம் நம்மையும்பற்றி 

நதரகமடையச்செய்யும் ஆதலால் பரமசவனைச சாணமடைவோமெ 

ன்று தன்னிடம் விட்டுக் தீர்த்த யாச்நிரை செய்வானாக புறப்பட் 

டுப்போக பின்னாகக் கலிபுருஷன் கருகிறத்ைையுடையவனாய்க் கையி 
ற்கத்தியை பிடித்துக்கொண்டு கன்னை அதட்டி, வருவதைக்கண்டு 
பயந்து பஞ்சாக்கர மந்திரத்தைச் செபித்தனன், oie ஜெபம் 
கேட்டுக் கலிபுருஷன் மறைஈகான். மறைர்தவடன் இன்னும் அவன் 
தம்மைக் தொடர்ர் துவருவானோவென் ௮ு ஒரு விருக்ஷத்தினடியிலுட் 
சார்ந்து இரும்பிப் பார்ச்தான், பார்த்தபொழுது கெடுக தூரத்தில் 

சலிபுருஷன் வருவதைக் கண்டு 8&2ழ விழுந்து மூர்ச்சையடைந்து 
தெளிந்து முன் பஞ்சாக்ஷர மர்திரத்தால் மறைந்தவன் இப்பொ 
முது கண்ணுக்குத் தோன்றுகனெறான். இன்னும் அச்தப் பஞ்சா 

௯௩ர மர்திரத்தையே செபிப்போமென்று தியானத்துடன் ede 
சச் கலிபுருஷனைச் காணானாகி சந்தோஷமடைய அப்பொழுது ஆகா 

யத்தில் ஐ பிராமணனே ! சுலிபுருஷனுன்னை எவ்விதத்திலும் பீடிப் 
பான் ஆகையால், பஞ்சாத க்ஷேத்திரம் தவிர மற்றெல்லாவிடங்களி 

அம் கலிபுருஷன் வியாபித்திருக்ன் றபடி.பால் நீ 9ிக்சரத்தில் பஞ் 
சஈதத்தை அடைவாயென்று அசரீரியுண்டானஅ. உடனே பஞ்சா 
௬௩7 ஜெபத்துடன் பஞ்சாகக்தையடைர்து இரிகாலக் காவேரி 
ஸ்கானமீ செய்து வேதமாதாவாகய காயத்திரி மந்திரத்தை ஆயிரத் 
தெட்டுருச் செபிப்பதோடு பஞ்சாக்ஷர மர்திரமும் செபித்து பிரத 
நண ஈமல்சாரத்துடன் பஞ்சா தசை த்தெரிரித்௮ ருத்திரமக்திரத். 

அடன் ருச்திராபிஷவேகம்செய்து சகா ௬,௪இிர முக்இரத்தாத் நச்சி:



=D இருவையாற்றுப்புசாணம், 
¥ 

சம் செய்தனன். செய்யவே பரமசிவன் மிரசன்னமாசு சுகன் 

தமஸ்கரித்செழுக்லு நின்றா சுவாமின் ! என்னைக் கலியணுகா னு 

காத்தருளவேண்டுமென்ன இவெபெருமான் சுிசரனே ! எம்மிடத்தி 

வுள்ள பயத்தால் கலிபுருஷன இர்த ஸ்சுலத்தில் வரமாட்டான், 

eso பயரமுனக்கெல்லை. ஜப்பியேசுரபசி, பசக சா, பிரை தார் 

தீதிகரா! ளென்று நி ரெபித்காற துறரொப்பனம் அஷடகர 
கம், பூதப்பி2ரதப்பிசாசம, விஷம், அ.பிசாரம், தாரிததிரக, துக் 

கமிவைகள் நாசமாகும், அர்த்? தாகயம ம2காதயம Hush os 
இரகணம் இந்த நாட்களில் பஞ்சக காவேரி ள்கானம செய்பவா 

கள் பரதிரவியாபகாரம, இமசை, பரசாரசமன 2 முதலான காயிக 

பாதகதிகையும், கொட்சொல்லல், மாறுபடப்பேசல், குரூரமாக 

சொல்லல், அனவாசிகபா சுகத்தையும்; பர தீரவியக்தியானய, (ற 

ருச்கு நஷ்டக்தையெண்ணல், விணகறகாரப்படுகல, gor wren Ra 

LIT BS FD தயம பாக்க கோ மி. கோதாசாஉ செய்க பலக்தசையடை 

வார்கள். அன்றியும் காவேரி வமானம கங்காரதஇயிலும நா றுபங்கு 

அதிகப் பலத்தைபும பூமிசான பலதகையும கொழிக்கும, பஞாநத 

கோஷத்திரத்தில் வள ிரம் தானியம, டுடணியம, இவை முதலாகிய 

தானங்கள் செய்தளாகள், யு fem ay கன தானிய சம்பத்து புத் 

இச பெளத்ர சமயுக்கராக Yours செொளகபத்தையடைந்து, 

பரத்திற்ிவலோகச।ய। செய்றத அடை வாாகள, அவவிடதது வித் 

இயா தவசு விரதமுள்ள (ரமணன் புண்ணி பாகாலதமரில் Gil GOI LIT 

இரனாவான். மகரசங்கிராந்தி முதலாகிய புண்ணிய காலங்களில் 

காவேரி ஸ்கானம் செயது, கமமை தெரிசிதகவாகள் மோகூ;மடை 

வது சத்தியம்; அதலால் நீ இக ல்.தலகதில் விதறுப் புண்ணிய 

காலங்களில் காவேரி ஸகானம செய்து, ஈமமைத Ooi) s wae 

மோக்ஷமடைவாயென்று LID LD eu oor சொல்லிமறைக் தருளிஞா. அவ் 

வண்ணமே சசிகரன் மரணபரியகதம் திருலையா ற்.மில் வடித்த 

மோக்ஷமடைச்தான். 

் ௨௩-வது அ.தீதியாயம் முற்மிழ்று. 

  

உ௪.வது தரூமதாசன் சாரூபபதவியை அடைந்த 
அத்தியாயம். 

  

இரேதாயுகத்திற் கோதாவரி திரத்தில முற்கலவம்சத்இற் 
Rote சாமசாசனென்ற பிராமணன் வருஷாசிரம தாாத்தை



உ௱-வது அத்தியாயம், YS 

விட்டு, விலக்கான காரியங்களை செய்து வரன், அவனுக்குத் 

தாமிசொருபியாக ஒர் புத்தன் பிறக்கு அப்புத்திரனுக்றாத் தரும 

சதுவென்னு பெபரிட்டுச் சாதசாமமுகல் உபநயன பரியந்தம் லே 

ஜோ பிராமணனாற செபய்விர்ள, விவாகமுஞ செய்வித்தான். பின் 

தீருமசேு புண்ணிப சர்க்நிபென மும் ி ௮ர்க்சடன் விமோாசனென 

அம பிரடுத்திபடைக ரான், அச்சகலது லவன் தக்தையாகிய தரும 

நாசன் மகோகா பிபாஇபரற் பிடிசமப் பட்டுச் தனககு ॥/க்கிரத்தில் 

மரணம் நேருமென்று ரி! ஈயிக ர, புதிகமா யழைத்துத் சரம 

சேதுவே! கான் ரொசான முகல் வருணுச்சிரம தரம விட்டுப் 

ரவக்கொழிலகளிற் Grad «sac track Ot go cura, ore 

மடைவேனென்று என்னிருகயம நடியகுகை றது. மான் கரகமடை 

யாமற் செய்ளதுன் ௪(_ம.௦ யென்றனன்.. இதைய செட்ட தரும 

சேது ஐயா! பிதுர்வாக்கியத்சைப் பரிபாலன பெப்ய/வண்டியது 

புத்திரா கடமையாதகலால், கான் செய்யமீவண்டியகமை।! சொல்ல 

மேண்டுமென்று கேட்க சருமகாசன் பத்தின் வெல்லியஇற சக 
கோஷமடைர அ, தருமசேனுவே! கான் மாணமடைநதபின் என் 

னுடைய அள்இகளை இராமசெதுவில் லத பன மபன்ணிருல் எனக் 

குத்தம சென்மங்கிடைக்குமென்றான் , SOROS F Bl hh oO ரத் த்தோ 

ஷிக்க அவவாறே செய்கி னெனறுசைம் 2 வ லெயட்சென்ற பின் 

மகோதரவியாஇியா றி) ஜீருமசாசன பரணமடைய வனை பனையாளும் 

அனுமாணமடைந்தாள. FH WTF தாய் தாகையிருவமையுர் 

தகனம்பண்ணி, அ திமியஷ்டி முதல் சவுண்டி கரணபரியக தஞ் செய் 

ததுந்தவிற வருஷாப்திசபரியாதஞ் சேழுகருமங்களையுளு செய்து, 

இருவர் அஸ்துயையம ஐர் பெட்டியில் வைகதெடித்துக்கொண்டு 
சேதுவை யுச்தெரித்து, நியமத்துடன் புறபபட்டு வருங்காலையிற் 
பஞ்சக சமடைநது, சங்கற்ப பாவமாகக் கமிவரிள்சானம,கே்ஷேத்தா 

இரார்த்தம், தர்ப்பண முதலியவைகளுஞ செய்து ப சிவாலயமடைகறு 

பிரணதார்த்திசரைக் செரிதெதுப் பிசசகூண ஈமஸ்கார ஸ்தோதி 
தரத்துடன் பஞ்சாக்ஷரம் இர த்தை செபிக்ு, ௮ன்றையத்தினமுப 
வாசமிருக்து ; மறுகாட்பராணை செய்து, தன்னாச்மாலைக் கிருதார்த் 
கமாகவெண்ணி; ஸ்தலமான் மியச்தையுங் காவேரி மான்மியத்தை. 
யும் விசாரித்து அார்வாசா-கெளதமர்-சதஈக்தர்- வசிஷ்டர் மூகலான'. 

ஆறு கொடி மகரிஷிகளும், ௮ரேகஞ் சர்நியாசகளும், வானப்பிசஸ் 
தீர்களும், பிரமசரிய அச்சிரமத்தர்களும், சோமயாகமுதல் நிதி 

ச . ச ‘ : : ச பப்ப யாகங்சளையுஞ் செய்.தமுடி.த்ச தரிதர்களுந் ஆங்கு தவசசெய்க/



2. இருவையா நறுப்புராணம், 

௯)தக்கண்டு, காமுமிர்தலதலத்திலொருமாதம் வசப்பே! மென்ரொரு 
விட்டில் அஸ்தஇப்பெட்டியை வைத்துச் சுயம்பாகத்சாலேகவாரம் 

போசனஞ் செய்து, பஞசாக்ஷ£செபத்துடன் வசிக்கின்ற காட் 
களில் ஜா நாள் நித்திரை செய்கையில் சொப்பனத்திற்றன் பிதா 
வைச்சந்இரார்த்த சேகானாகவும, சடாதாரியாகவும், முக்கண்ணனாக 
வும், விபூதிதரித்த சரீரமுள்ளவஞைவுங் கண்டு எழுந்து ஈமஸ 

கரித்து கோக்கு என் ஐபனே! யுனக்கரக சிவசொரூபம வர்தகார 

ணத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்ய தரும 
காசன், கானிறக்தபின் எமதூதாகள் இருப்புப் பரசங்களா Dsl 
யெண்பத்தாரறாயிரம் யோஜனை தூரமுள்ள பயங்காமான எமமார்க் 
கத்திற் கொதித்த சேற்றிலும் கொதித்த மணலிலும, கல்லிலுமுள் 

ளிலும் முசலாயுதத்தாலடிச்திழுத்தும், சல் மழையாலும் நெருப்பு 

மழையாலும் வாதையடையச செய்து பத்து சாடசென்று பதினோ 

ராகாற் எமலோகத்திற்கருகே போகையிற் பாவிகளாற் கடக்கக் 

கூடாத வைதரணியென்னு கெருப்பாற்றைக்கண்டேன். அதிலிறங் 
சென்று எமபடாள் சொன்னசைக்கேட்டுப் பயந்தேன்; உடனே 

எமதாதர்கள் என்னையதிற்றள்ளிஞர்கள்; நானதிலொருகாள் முழு 
துங் இடெக்து தத்தளித்தேன். பனிசெண்டாநாள் பசுவொன்று 
வந்து தருமராசனே ! டீ வைதரணி ஈதியைச் தாண்டவேண்டி யுன் 
புதீதினாற் பனிரெண்டாகாள் சவுண்டி கரணத்திற் சத்ப்பிராமண 
க்குத் தானங்கொடுத்த பசு நான்; என்வாலை நீ பிடித்துக் 

கொள்ளு, உன்னைக் கரையேற்றிகிறேனென்று சொல்லிற்று, அவ் 
வாறே நான் வாலைப்பற்பிக்கொண்டேன். உடனேயர்த வைதரணி 
ததி குளிர்ர்து முழகசாலளவானது,. கசையேறினவுடனெமதூ தர் 
களென்னை பெமன் முன்கொண்டும்பாய விட்டாகள். எமன் என் 

பாவகர்மத்சைதக் தெரிந்து, என்னை ஈரகத்இற் பதனம் பண்ணிவைக் 

கும்படி. யெமதூதர்களுக் குத்தொவுபண்ணினான், அப்படியே யெம 
தூதர்கள் நரகத்திலிருத்தினார்கள். சானதிலொருவருஷமிருக்து 
வாதையடைந்தேன். ஒருவருஷமானபின் நரகம் சுவர்க்கலோகம் 
போலானதுமன் கி இந்தச் சரீரத்தையும் ௮டைச்மீதன். அடைக்த 
வுடன் தேகர்கள் புஷ்பமாரி பொர்ழிந்தார்கள் அப்பொழுது எமதா 
தீர்களென்னருகல் வக்௮ ஈமஸ்காரஞ் செய்தெழுக்து, அஞ்சலிபத் 
தீத்துடனின்று, பிராமணோத்தமனே! 8 தவசீலனாயினைப் உன்னை 
கரகத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தி மரியாதையாகத தீன்னிடமழைத் 
அவரும்படி. யெமன் எங்களுக்குத்துவுகொடுத்தார், அசையால்



ஈவது அசிதியாயம், அர 

வரவேண்டுமென்றாரகள், சானவர்களோடு எமனில் வந்தேன், 
வஈதவுடன எமனென்னைக் கண்டெழுந்து அர்க்கெ பாத்தியம் ௪ 
மன முகலான உபசாரத்துடன் ஈமஸகாரஞ்செய்து பிராமணோத்த 
மனே ! உன் புத்திரன் கருமசேது உன்னஸ்திகளை யெடுத்துக் 
கொண்டு சேதுக்குப் போனவன் திருவையாற்றிலொருமாதம் வூத் 
தான் அ௮ஙகவன் வ௫த்த புண்னியக்கால் ஈரகவாதை நீங்கிவிட் 
டது, இனிச் சிவலோகமடைவாயென்று சொல்லியதோடு, உன் புத் 
இரனுக்கு ஈஉடஈதயாவுஞ சொல்லவும் வேண்டுமெனரான். அதைக் 
கேட்டு நானிங்கு வந்தேன், தீ சேதுக்குப் போகவேண்டிய இல்லை, 
யென்னைச் சிலலோகத்துச் கலுப்பும்போது எமன் சன் தூதர்களை 
யழைத்து, வேறெங்கேயாவது மரித்தவர்கள் தலைமயிராவது, அல் 
லது சாமபலாவது இருவையாத்பில் இரண்டு கடிகையளவு தங்கு 
மாயின் அவர்கள் சிவ?லாக பதவியை அடைவார்கள் ; அவர்களி 
டத்தில் நீங்கள் போகக்கூடாதென் று 2 FFI கந்தான். பார்வதி 
ரூபத்தைப் பெற்ற உன தாயும் சிவூபக்ைதைபபெற்ற நானும் தேவ 
விமானத்திலேவிச வெலோகம் போகின்றோம். நி சுகமாக லா Ips 
கடவாயென்று ௮௪/வஇத்து மறை னன. தருமசேது நித்திரை 
தெளிஈகெழுர் தாசசரியமடைந்து, காவேரிக்குப் போய் ஸ்கானம் 
பண்ணி நிர்தியகருமங்கமா py gir ரிவாலயமடைக் ௪, RaQ ei 
௪னஞ்செய்து, அங்கெழுச்தருளியிருக்னெற மகரிஷிகளைக் கண்டு 
ஈமஸகரிச்துச் தான் ராததரிச்சண்ட செொப்பனத்தைச் தெரிவித்ச 
னன், அ௮தைஈகேட்ட மகரிஷிகள் ஆச்சரியமடைநது உடனே அவன் 
தாய தர்தையின் ௮ஸஇவைக்கப்பட்டிருக் த பெட்டியைக் கொண்டு 
வரசசெய்௮ திறந்து பார்க்க ௮ஸஇகளெல்லாம் சிவசொரூபமாகக் 
காணப்பட்டு அவாகள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே பெட்டி. 
யினின்று Fas பஞ்சஈதீசப்பெருமான் அருட்குதியாயெ வெலிங் 
கத்தினிடத்தே க யெமாதலும் மகரிஷிகள் அச்சரியமடைர் து. 
திருவருள் வியந்துகொண்டாட தரமசேதுவும் பேருவகையுற்று. 
பஞ்சா தத்திற்ருனே வானஞ் செய்துகொண்டிருக்கனன் ஏ ௮னவத் 
இயா! அர் துகொள்ளக் சஉடவாயென் று ஈாத௫ன் மாவானவர் கூறி 
ம்டிததலும் அனவத்தியாதேவியான வள் பின்னரும் 'அ௮ன்னவரை 
வணம்ூ சுவாமின் ! ஒருவன் மாபாபியாயிருப்பினும் ௮வன் மரண 
மடைதவுடன் அவன பத்தினி ௮வனோட்கூடவே அலுமாணஞ்' 
செய்வாளாதில் அன்னவன் ப பத்இனின்று நீக்கி மேலான பதவி) 

ர் 

யைப் பெறுவானென்று சாஸ்திரங்கள் விதித்ருக்க இத்தரும்



Shans B gen oa ese, 

க/௪ன் மாத்திரம் வன் பத்தினி ௮னுமரணஞ செய்திருக்கு நரச 

வேதனையை அடைதற்கு காரணமெனன அதனை ஒருவாறு கூதி 
யருளல் வேணடுமென்று விண்ணப்பி ும்சொள்ள நாதசல்மா 

வானவர் ஏ ௮னவச்ிய!! ௩௮௫ வினாவினாய் ஈண்மணி! தருமகாசன் 
Dew gern GTI DAH mond Drags சற்பமிகாடி காலம இடந்து 

வகுக்தலேண்டியதஇருமச்க) ௮வன பத்தினியின அ௮னுமரணமான து 
அக்சகொடுமையை நீக்கு ஒரு வருஷம கரக வேதனையடைபுமாறு 
செய்து சிவலோகத்தை தநது மேன்மை பெறச் செய்தது, தெரிக 

துகொள்ளக் சடலாயென்று a முடிக்கனா.. ஏ மகசிஷிகாள் 

ஈனகுனரக் சடவிரகளென்று ரூதபுராணிகர் அச்சமித்திரத்தைத 
பூர்தீதி செய்து கில மிருகங்கள் உச்சமஜெனம,ததை ௮டைஈத 

EE BBE SEN So. MAN CT புருதனா. 
உவ MAB IPD DM. 

  

௨௫-வ. து மிருகங்கள் உந்தம் ஜெனமம் அடைந்த 
ட 5 . 

YS BIULL. 

ற் 5 ஜி md} ன 7 5 Bh லா BTV ST shh OGM OQLUI ST T FE BLOT Too பாவத்க 

னின் ௮ம் புறபபடடு தலுக்கோடி லசானஞூ செய்து பஞ்சகத கேது 
Bo gens (ர &lne yer (0 (007220 ல் BLP MF, நாய், LOT eo, முள்ளம 

பன்ஜியாலிய ரன மிருகங்க ரம கூட்ட மரய்பினறு தங்கள் தங்கள் 

றைகளை பணி! பேன இபற. பிபசி-கொண்டு நிற்க wai ரிஷி 

யானவர் அ சனைப் பாகது இலைகள் மிருஜெனமமாக மனிதாகள 

போலப் பேக ண்டிருககுள் காரணபெனன வென்று வைக 

aman Aram gu வீசாரிமக அமமிரு5ம நாலூகு 6 மகரிஷியின் பா 
௩ . வீ சு A ல ன நசன் us | 4 ௪ * 9 . . 2) 6 

தத்தில் விழ்ஈறு வனாங்கி! ருவாமீன 1 நாங்கள் பர்வஜென்மத்தும் 

படிராமணார்களாக J பிறா று சகல சால இர பாண்டித்தியமுடை யா 

ராக விளங்கபும (௪, குருமனயாமரப் பணத்த பரபத்தால் நாய், ஜென 

த்தையும், புகபபிராமணனுக்று வேதாத்நியயனம் செய்து 
வத்த unsere மான ஜெனனத்வதையும், தாய் தர்தையரை 

அழுத்து ews prac, Gale ur gare, wpa nie DO Oger ws 
அதயும், சிவனடியாறை நித்த பாபந்தால் சமுதை டேன்மத்தை 
பம். அடைந்து ஏதோ புண்ணிய வசத்தால் மானிடவருவு ar சஞ்ச 
ித்துகொண்டிருச்ள்றோம். ஏ மகாரூரர்த்தியாகிய மகரிஷி/ தேவ 
Pain சம்யேல்கள் கெரி9க்கப் பெத்றனமயால் இனியும் இம்மிருச



உளது அக்யோயம், ௮௫ 

ஜென்மத்துடன் வருந்தா திருக்க ஒர்லழி காட்டியரளல் வேண்டுமெ 

ன்று விண்ணபபிததமறிற்க, கதீசிமகரிஷிபானவாகிருபையோடு துவை 

க உடன்கொண்டு திருலையாற்றையடைர்து அலைகளை கோபுர 
வாயின் அருகே நிருக்இிக்சான் க ரிவரில்கானஞ செய்து செம் 

பொற்சேதீஸ் வரரைக தெரிசிற்து வந்து சன் கமண்டலத்தில் 

நிறைந்துள்ள காவேரி 8) க்தமை ஸ்ரீ பஞ்சா௯உர மந்திர பூர்வ 

மாகப் பு?ராகஷிக்க கானகு மிருகங்களும சே௫ருபத்துடன் சுவாக்ச 

லோசஞ்சென்று ANd LD gi Ft en டி.ரகன, மசரிஷிகாள் ! மிருக 

களுக்கும் பஞூச தகம் நரம Gri psoas ugdomud கொடுத்த 
தென்னில், மானிடஜென மழமுடையார் நிறை; அமிவோடு எம்பெரு 

மானைப் பூவித்து அக்தலத்தில் லாழ்ஙகராகளாகில அ௮வர்களடையும் 

பேற்றினை கூறவும்2வண்டு2மா ௮௮/5 அகொள்ளச்கடவீர்களென் று 

சூதபுசாணிகா அச்சரித்திரத்சைப் ywiasorig, மகரிஷிகாள் ! 

இப்பஞ்சாக௦௯கத்தத்தில் பறுஇயடைந்தாம். அளவை Ge Fap 

னாஓும கணித்துக கூவு ௮] yD BHU. ator aut கூலியவா நா 

இன்னும் எத்தனை கதைகள் ௪மினும துவைகள் யாயம செமபொறி 

சோதீல்வரப்பெருமான் அடியராக்கருளபாலிகக அற்புதச்தையும் 

HM OMIT TN YR Fh MBI) or oF Sw காமீவரியின் 

மேன்மையையே விளக்குமளஎன முடின் வ ஜெப்பி2ப, சுரமான்மியம் 

உழைத்த சரித்தரத்தைக் கூறுவான் புகு மனா. 

உடு-வது அூத்தியாயம முற்றிற்று, 

உப ஜெப்பியெச்சு. மான்மியம் ஐ உர் த் ஆதி 

அத்தியா ui ம். 

  

நைமிசாரண்யவாசசொள் ! கேட்கச்சடவிர்கள் பஞ்சா தக்ஷத் 
இர,ச்திற்கு ஜெப்பியேச்சுரமென்ற பெயா வந்த காரணம முன்ன மே 

கூறியிருக்கினறோம். அவைநிற்க, sede gg அகல் இயமகரிஷி 
யானவா பரம்பொரும்க்குித்து ௧௮ செய்துகொண்டிருக்க?வே 
சிவபெருமான் அன்னவாக்குக் காகரி தந்தருளி, அ௮கஸ்இய! | உன 
க்கு வேண்டும் வரங்களைக் சேட்சக்கடவ யென்று இருவாய்மலர்ந் 
தீருள அகஸ்தியரானவா பரமன் ப! தப.தமங்களில் விழந்து, வண 

ங்கி சுவாமின் ! அடியேற்கு தேவரீருடைய திருவடி தெரிசளையன் மி. 
மத்றொன்றும் தோன் ரூதிருக்கவும், வாமனரூபத்தோடு புத்தி த்தி 
சாசன மாயுள்ள கத்தியையும் அளிக்சருளலேண்டுமென்று சட்



ol Sr திருவையாற்றுப்புராணம், 

டுக்கொள்ள, சிவபெருமான் ௮/கஸ்தியா! இந்த சூரிய புஷ்கரணி 
இர்த்தத்தில் ள்ரானம் செய்வாயேல் அவை சைகூடுமென்று மறைந் 

தீரூளினர். உடனே சிவாக்ளையின் படி அத்தீர்த் சத்தில் வாழ்கவே 
தான் கைலாயசிகரத்தில் இருக்கச்சண்டு அத்யந்த சச்தோஷமுடை 
யவராய் சிவசர்கிதகானஞ்சென்௮ பரம்பொருள் வணங்கி ஸ்தோத் 
இரஞ்செய்து ரிற்ச எம்பெருமான் அன்னவர்க்கு ஜீவன்ஞுக்தி தசை 

யைக் கொடுததருளினா. அப்பொழுது அதனைத் தெரிசிக்கவேண்டி 

அளவிறந்த தேவர் முதலிய யாவரும் அங்கு வந்இருஈதமையால் 
வடதிசை தாழ்ர்து தெனறிசையுயர அதனைப் பரமசிவன் நோக்கி 
யருளி அகஸ்தியர அருகழைத்து நீ பூமிசமத்வத்தை அடையத் 
சென்கிசை செல்வாயெனவே மகரிஷியானவர் சிவபெருமானைப் 
பின்னும் வணங்கு எமபெருமானே ! தென்னாடு தமிழ்ப்பாஷையால் 

மிகச் சிறப்புடைக்காயகே அதன் இலக்கணம் அி.பாத யான் 
ஆங்கு எவ்வாறு செல்வேனென்று விண்ணப்பித்து நிற்சு சிவபிரான 
தமிழிலக்கணத்தை உபதெசித்தருளி பொதிசாசலமடைந்திருக்கக் 

கடவாயென விடை கொதெதலுப்புகலும அதனைப் பெற்றுக்கொ 

ண்டு தென்்.றிசையை ரோக்கி வருமபோது மார்க்கசீதில் ௮னேக 
ருக்கு இடையூறாயிருஈ த ONG GIT OF Fo St பூமியிலமுர்தசசெய் தம் 

இல்வலன், வாதாபி என்ற இருவரைககொன்றும, கானவித்தையில் 
நான் பெரியவன் கான் பெரியவனென்று விவாதப்பட்டுக்கொண்டிரு 

ந்த தும்புருகாரதரிருவரையும் ௮வாகள் அங்குள்ள பளிங்குமலையில் 

வைத்திருக்க தாளம அுமமலையருடுப் பிடித்துக்கொள்ளுமாறு இசை 
பாடி சர்வபங்கமபண்ணியும, பின்னா தாளத்தோடு அம்மலையைப் 

பெயர்த்து மதுமைமாககரத்தில் சாதாபிடமாக விளங்குமாறு நிறு 

வியும், திருக்குற்றாலமடைஈது அங்கு எழுக்கருளியிருக த விஷ்ணு 
மூர்த்தியைத் தெரிசிக்கசசென்றபோது அகருள்ள வைஷ்ணவர்கள் 

மகரிஷியின் சவவேடப்பொலிவைக் சண்டு பொருது உட்செல்ல 

கவொட்டாது தடுக்க வைஷ்ணவ வேகத்துடன் உட்சென்று விஷ்ணு 

வடிவை. பஞ்சா௯ூர மாதிரபலத்தால் இவலிங்கமாக்கு வைஷ்ணவர் 
களா அ௮வவூரைவிட்டு ஓமோறு செய்தும், கடாசியாய் பொதிகாசல 
மடைந்து மாணாக்கர் பன்னிருவர்க்கும் தமிழிலக்கணச்சைப் போத 
தீத விற்றிருஈகருளினர். மகரிஷிசாள் இவை நிற்க, சவெபெருமான் 
௬சலாதிக்கு சாரூபபதவியும் வெகணாஇபத்தியத்தையும் நந்திகேஸ் 
வரர்.என்ற பெயரையும் கொடுத்தருளிய சரித்திரச்தை முன்னர் 
கூசியுள்ளேமல்லலா அதன் துடர்ச்சி கூறுசன்றோம கேட்சுக்கட



உ.௬-வது அத்தியாயம், Afr 

விர்கள். பர மேஸ்லரன் ஈர்திகேலவாருடன் கைலையங்கிரிக்சச்சென் ற 
வுடன் அ௮னனவர்க்கு வதக்க செய்து விற்றிருக்கருள சனற் 
குமா மகரிஷி அையலிர்தவராய் ௮ங்கு வர்துசேர்ஈது ஈஸ்வரனைப் 
பன்முறை வழுத்தி எம்பெருமானே ! அடியேற்கும் சவதக்ஷ செய் 

வித்தருளவேண்டுமென்று விண்ணப்பித்து நிற்க பரஞ்சுடர் நந்இ 

கேஸ்வரராஜ் அன்னவர்ச்கு வதை செய்வித்து ஏ சனற்குமரா ! 
இன்று முதல் நீ நர்திகேஸல்வானது மாணாக்கன் என்றழைக்கப் 
பெருவாய் உன்னிடம் செலலென ஆக்ஞாபித்தருஷி உடனே ஈர்தி 
சேஸ்வரருக்கு இருக்கல்யாணம் செய்துவைக்கவேண்டுமென் ஐ திரு 
வுளங்கொண்டவராய் வசிஸ்ட மகரிஷியின் பெளத்திரியாகிய சுய 
சையை திருமழபாடி என்னும் க்ஷேககிர இல் பங்குனிமாதம், சுச் 

திலப௯உம், தசமி, புனர்பூசாக்ஷத்தாம்கூடிய சுபதினத்தில் மணம் 

புணாவிசது உலகத்தவாக்கு சல்யாணாமகோக்சவம் இங்கனம் கொ 
ண்டாடுதல் வேண்டுமென ததெரிலிப்பாாபோன் ௮ உமையம்மையார் 

சமேதமாய் மணமக்கள் இருவருடனும, சகல வாத்திய கொஷங்க 

்ஞூடலும் நர்இபிருங்கு முதலிய சிவசணகாதர்களும், Gaus Ala 

சிற்த அடியவர்கூட்டங்கள் வெசாமசங்சோத்தனகோஷகத்துடன் பின் 
தொடர்க்து வரவும் கொளசிகாச்சிரமமாகிய திருப்பழனம், கெளத 
மாச்செமமாகிய திருச்சோற்றுச்தூனா, வியாசராச்சொமமாகிய திரு 

வேதிகுடி, பசசிமத்திருச்சகடிகியையுடைய திருக்சண்டியூ, திருப் 
பூந்துருத்தி, திருகெய்க்கானம் அகிய அறு திவ்ய க்ஷேத்திரங்க 

ளின் வழியாய் முறைய, அப்தசகாயேஸ்வாரர், ஐதவனேஸ்வரர், 
வேகநாய?சஸவரா,வீரட்டேஸ்வரர், புஷ்ப்பபனேஸவரர், கிருதத்தா 

னேஸ்லரர், ஆய அறுவரும் எதாகொண்டழைத்து வழிவிட Sa 
ர்த்தி மத்தாப்பு வானவேடிக்கை முதலிய வைபவங்களுடன் உலாப் 
போந்து பஞ்சஈகரத்திர தீதில், எழுக்தருளின வராய் வீற்திருச் 
தீருளினர்.  மகரிஷிகாள்! இம்மகோத்சவத்தில் காவேரி ஸ்கானம் 
செய்து நியமம் உடையாராய் எம்பெருமானோடு சகேவார திருவாசக 
பாராயணம் செய்துகொண்டு பிரககூணமாச வருவோர் இகத்தே 

புத்திப்பேறு முதலிய சம்பத்தனையடைஈ்௫ மறுமையில் எம்பெரு 
மான் சரண நீழலில் வாழும் பெரும் பேற்தினைப்பெற்றுய்வர் இது 

வேத சம்மதமாகும் அதிர்துகொள்ளக்கடவிர்கள். இது நிற்க நிய 
மேசர் என்ற ஓர் யோட€ள்வரர் வொலயச் திருப்பணி செய்துகொ 
ண்டு காவேரி நதியின் தென்கரையில் வடத்துக்கொண்டிருர் அ 
சிலகாலஞ் சென்றபின் யோகத்திலமர்ந்து ௮ளவிறர்த காலம் நிஷ்:



ன்ன திருலையாற்றுப்பு) ணம், 

டை கலைபாது நின்றுலிடவே அன்னவர் விற் DGB Liven Fay 

யோடு பூம் ஒர் மனைமரப் பிரமாணம் உயர்த்து மூடிக்கொண்டு. 
ஜு é * ௪ ° 

SY OU NT pF அப்பொழுது அரசு செய்துகொண்டிருந்த HA BIA 

Guar gu ே TLD OTE] “501 OT F HII DIG சேனையுடன் திக்கு வி் 

We Oru g வஞும்2பாதூ அவ்விடம் வரசவுடன் ரகம் செல்லா 

தடைபட ஆச்சரியமடைநஈசவனாப் மிக உபார்சு ௮ம் ம௲டை லெட் 

டிப்பரிசோதிக்கையில் யோலேலரரைக்கண்டு பயகது சாஷ்டாங்க 

மாய் விழ்க்து பணிசதூ நிறக யோடூல்வரா அன்னவனை வழ்க ௪ 

நீ எவவிடஞ் செல்லினும ஜெபப்பிரத। பத் 9தாடு வாழக்கடவா 

பென்று அ சீர்வ இக்கு அறுப்பிலிடபெ பின்ன ரூம் Rau & Huss oor & 

லிருந்த பஞாகதெசப் பெருமான் இரவருள? ல நிஷபீத்தின் இருப் 

LIT SoU BGS wren Bs stb சுருப்பஞராறு, BOGAN, ce OFT COYLD-f, 

திரவியம், நான்கும் நிரை இருப்பதையமிரது அலைகளால் பஞ்ச 

நதேசப் பெருமான af DI hyd Faniougs aan பணி செய்து 

சிலகாலஞ் சென்றபின ரளவரனது சரணாரவிக் க நிழலைப பெதறு 

வாழ்ந்திருக் தனர். ini Magsror அமிதறுகொள்ளக சுடவிரக 

ளென்று சூகபுராணி௰ பஞா3ுமாலமியத்தைப் kb! BR மசய்து 

முடிக்க மகரிஷிகள் அளவிறஈக மலெரியுடைராய் சூநுராணிகரை 

வணங்கி விடைபெற்றுக்கொண்டு பஞ்சக Sap EDs yO ga 

சாவேரிஸ்சானம் savas Oa) Fem w nenFrraags ஜெப முதலிய 

வைகளைச் செய்து கொண்டு அுத்தலதச்தி2லயே வது சிவசாயுச 

சியத்தைப் பெற்று வாழ்சசனர், 

பிரயோஜனம். 

சிர்வளரைய்யாறசனிடைடிூச் சத்சேவசேவோச்தமன், அடியார் 
கார்வளருள்ளக்கோவில்புக்குறை?வான, snpene? ro yaar cng 

தார்உரர்பதத்சன், சரண ப ககயசசைத்தண்ணவிக்காவிரிபடிர் து 

ஏர்பெறவணக்குர்சன்மையரென்றுமின்பவீடடைச் துவாழ்குவரே, 

சிறப்புற்றோங்கும் பஞ்சனக்ஷேத்இர த்தில் வசித்து காவேரிஸ் 
சானஞ் செய்து ௮றம்வளாகத நாயயொ சமேதராய் யெழுக்த 

ருளியிருக்கும் செம்போற்2சாதீசவப் பெருமான் பாதசெலவைக்கு 
- உரியவர் மேலான மோஷவீட்டை அ௮டைவா, 

பஞ்சா தமான்மியம் முற்றிற்று, 

rt OE த் ப பமை



ட 

சலப, 

திருச்சிற்ற | பலம், 

& (Th ah OFF LDL Ib br வாமிகள் 

தேவாரம். 

திருவையாறு - பண் - தக்கசாககு 
f 4 

mb (! ct ப் Sore via. 

ர் ந் ‘ 66 

து , 
erat os UT mh as, நிலையா ரடையாரிட மாரு 

ட் ௫ ra ~ ra ‘ 

Lud T (Lp naw E43 Bil, (LOLITAS [09 HB FU oR LOLITS BD, (க) 

மதி யானி UO T er a DOL. GBS, பா மியொன் DO, A ih GOT OUT [Lay 
்் a டட“ இ மதியினனொடுசீசாகொடிமாடம, முதியபயிலகின்்॥ளையாறே... 10 

கொக்கின்னிறகின்னொவெனரி, ' [6H Foo Lith ரகிடை மா (or 
இக்கினனிசைே ட்ட ~ > ௮ இக்கினனிசைசதவாவளணகும. நககனனரைய/ பாடித், (6) 

க . ஙு முட சூ 

இைகொண்டபுாரமமவைகெகுச், கணறமிகரண்டவர்காதல்செய காயி 
மறைகொண்டஈலவான வாதம், லரையுமமொலிசேருவையாளே ல 

உமையா lat ாருபாகமாணா க, சமைவ ரவ, சீரணி மாம 
ட்டா து தனி aay a ஸு 

1762) 200/ Chava AT hI P dh sb lly மமைய) வ La திய மி pes (இ) 

தலையின் றாடைமாலையணிஈ ௯, நலைகொண்டசகோகையினாகேோவா 

ரிலைகொண்டமனத்தவாறிகசம, மல கொண்வெணாங்குலமயாறே. () 

ச் ம்] ச on we “ « . 

வரமொன் அிய்மாமலமரான்றன., சாம ானமையறுத ந ம்சாவாம் 

வரைநின அிழிலா। தருபொனனி, யரவஙகொடுசேருமையாதே, (௪) 

வரையொன்றதெடுதகளசககன், சரமங்ககெ ॥ித்தவர்சொவு 

விடையின் மலாமேகமுபொனனிக இரைதன்ஜஷெடுசேருமையாறே () 

FOE FG ஜுமுியாமைப், பொங்குஞ்சுடரான வாகோயில 
கொங்கிற்பொலியும। (அ லகொண்டு, அங்கிக்கே திர்காட்டுமையாறே. 

அவராடையாமிதாலறுடையார்கள், கவ/வாய்மொழிகாசல்செய்யாதே 
தீவராசாகடர்மரையானோ, டவாதாமனையந்தணையாறே, (4.



டே இருஞானசமய நத வாமிகள. 

கலையார்கலிக்காழியாமன்னன், னலமார்கருஞான சம்மக்தன் 
னலையாாபுனலருழுமையாறறைச, சொலுமாலைவலலா துய Gu. () 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சுவாமிபெயா - செம்பொற்சோ€ஸவரா, தேவியா - அறம்வளா சதகாயயெம்மை, 

  

கண 

இருவையா௮ திருவிராகம் - பண்-வியாழக்கு மிஞ்சி. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பணிததவரருவினைபறறறுக்தகருளசெயக் 
hl ணி நதுவன G ருலொ (ததா LAG GILT பினி றி 

பிணிர் தவனரவொடுபேரெ.ழிலாமைகொண் 
டணிச கவனவள நகர தணையா றே, (௧) 

மாததிமிக்கவனகாகள ரொளியுடனடப் 
| ராத்தவனபளிமதிபடா சடைவைத்துப் 
பேரா ஈதவன்கரியுரிபுலியகளாவரை 
யா சதலவன்வளாகரஈ தணையாறே, (2) 

வரிகதவெஞலைபிடி 4 FO) BIT FLOM 5 & 
செரிம்தறவெய்கவனெ மிஜிகழ்மலாமே 
லிருஈ் தவன் சரமதுவிமையவர்குறைகொள 
வரிஈதவன்வளஈகரந தணையாறே, (௩) 

வாய்5 தவல்லவவுணா சமவள ஈகரெரியிடை 
மாய்ஈதறவெய்தவன் வளாபிறைவிரிபுன 
ரோயர்தெழுசடை யினன் ஜென் மறையாறங்க 
மாய்க தவனவள ஈகரந்தணையாறே, ௪) 

o
m
 

வானமாமஇட |ல்குசடையிடையாவொ௫ 
G தன மாகொனறையன்லிக ப ற்தருமாா பினன 

. மானின மனவிழிமங்கையோர Lat (Lp 
மானவன் வளாகரந தணையாறே, சக

ு ல்
 

ண்
 

முன்பனைமுனிவசோடமரர்கடொழுகெரு 
மின்பனையிணையிலவிள றவனையெழிறிக 
ழென்டொனையேதமில்வேதியாதாந்தொழு 
மன்பனன்வளநசரர்தணையாறே, (௬)



GGA LIL Blas Ui, ik, 

வான அிறலவைண। தமவள ஈகெரியிடை 

வலெரகநீெயசவன்னிள யமா (பினி௰ 
பாாதமாமெல்விரல்் பகமகாகித 
னஈதமில்வளஈகரந தாயா மற, (sr) 

விடை க.சலல்லரக்கனல்வெறசொயெடுக கலு 
மடி.த்தலக காலிறையூன3றறவன து 
முடி. ச்தலைக்கோள வைகெரிகரமூறைமுறை 

யடாத்தவன் வளசகரச தணையாம்ற, (௮) 

விண்ணவா தம்மொடுவெங்கதிரோன- 
லெைண்ணிலி2கவகளிம ரன்வழிபடக் 
சண்ணானுமபிரமனுங்காண்பரிகாிப 
MAM ON Don aris TK Boot TCM, (௯) 

மருளுடைமன தறுவன்சமண।சண்மாசமா 
விருளுடையினை 5 துவாப்பேோரவையிஸ) (சள 
தெருளுடைமன தீதவ/ேேறன் மின நிண்ணு 

வருளுடையடிகடமச் கணையாறே, (ம) 

ரலமலிஞானசம்மக் சனதின் pul 

முலைமலிபுனன் WAT inw Sooo ws Wesar a. 
கலைமலிதமிழிவைகற அவல்லாாமிக 
நலமலிபுகம்மிராரன்மையர் தாமே, (௮௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

தஇிருவையா.து - பண் . மேகராகக் குறிஞ்சி, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

புலனை தும்பெொிசலங்கிகெமிமயஙஇியமிவழிர் இட்டைமேலுந்தி 
யலமர்தபோதாகவஞ்சேலென்றருள்செயவானமருங்கேோோயில 
வலம்வர தமடவார்கணடமாடமுழவ இரமழையென றஞ்சி 
சிலமர்தியலமக்.துமாமேலிமுகில்பார்க்குக இருவையாறே, (க) 

விடலேறுபடநாகமரைக்கரைத?தவெற்பரையன்பாவையோடு 
மடலேறொன்றதுவேதியஞ்சொலீர்பலியென் லுமடிகள்கோயில் 
கடலேறித்திரமோஇக்காவிரியினுடன்் வர துசங்குல்வைடின் 
இடலேிச்சரிசங்கஞ்செழுமுத்தங்€் றலைச்குந்திருவையாமே (௨)



ஸி தருஞானசம்பம க்கி வபமிகள். 

கம்காளர்கயிலாயமலையாளாகானப்? பாராளு மயகை 
பங்காளபு இரிசூலப்படை யாளரவிடையாளாபயிவுஙகோயல் 

கொங்காளப்பொழினுமைகதுகூாவ।ய1லிறகுலா த் இக்கூதனீங்க 
செங்கானலவெண்குருகுபைசுகானலிரைதேருகதிருவையாம£. (௩) 

ஊன்பா யுமுடை தலைகொ ண் ரின் பலிககுமுல்வாருமையாள பகர 
தரன்பாயுமவிடையேறுசங்கானார் தழலுருவா தங்கு ஙசோயின 
/பாரன்பா யவயலருகக மரமேறிமக்திபாய்மடுக்கடோறுந 

சேன்பாயமின்ப।யசசெஙகமலமொட்டலருக இருவையாறே. (௯) 

நீரோக்ூவிள மூரில। மதியும்வெள்ளெருக்குடின 0௦ ககொனறை, 
தாரோடுகனாகரரகதைசடைசககணிக்ததகதுவனாத்ஙகுங்கோயில 
காரோடிவிச்பபளச் துகடிகாறும்பொழிலவோர் தசமம்சாவிதிக 
சரோடுமாஙகே யிசசெயிை LDU LL யிலுந இருலை வ்யாரே. (௫) 

வேக தாகிவிண்ணவர்கீருமண்ணவாக்குமெ.மிகா ட்பெ.விகிர் கணாபெ 
பூக்தாமம றுககொன்ைசடைக்கணிஈதபுண்ணியனாரச்ண் ணுயகொ 
சுப தாரமிசையமைதுகாரிகையாரிசைபாடசக்வினாகாஇக | wlev 
சக காமென்றரஙசே ௮ செயிழையாாகட மாடு இருவையா(2ற. (4) 

நின் நுலாகெடுவிச ம்பினெழுங்கிவருபுரமன் நுநீள வாயமபு 
செனறுலாமபடி தொடடடலையா விமலையாஸிசெருய்கோயில் 
(0d! Omens ius ers wala முமபிரச மால பாயநி துவா ச்ம்லறு, 

சென்டி வருட செ முக்கருமபுகண்ணளை௫ுக் ருலையா றே. (எ) 

௮ளஞசாசேகயிலாயபலையெடுததவரகக।மீகானறலைகளபகுறு 
மைஞசாடுதோணொரியவடாததவனணுககருள் புரிக தமைக தகோயி 
68 SF ராயலிளக௩தெங்கிவ! பழமவிழவிள மேதியிர் நதங்கோடி ¥ 

செஞ்பலிச்கதிருழஃகிச்ளெங்கமலவயலபடியுஇருவையாறே, (௮) 

மேலோடிவிசும்பணவிலியனில கதைமிகவகழ்ஈ அமிக்குகாடு 
மாலே! ன் மூகனுமலியா தவகைநின மோன் மன் னுங்சோயில் 
கோலோடக்கோல்வளையார்கூத்தாடக்குவிமுலையாமுக சீதினின் று 
சேலாடச்சிலையாடஎசேயிமையாாகடமாடுந்திரூவையாறே,. (௯) 

"குண்டாடுகுற்றுடுக்கை ச்சமணரொசெரக்கியருங்குண்மொன் நில்லா 
மிண்டாடுமிண்டறாரைகேளாதேயாளாமின்மேவிததொண்; 
ரெண்டோளர்முககண்ணரெம்மீசரிறைவரினிதமரும்கோயில் [றே, 
சசெண்டாபெனற்பொன்னிச்செழுமணிகள் வந்ச்லைக்குக் இருவையா



Perey Paola இக in, (௫ 

ஸல் ன் படி பழு ல படை ழயா நிறம் ருபானையர்தண்காழி 
மனனியசி! மறைய வன எளபநானசபமக தன் மருவுபாட 
வலினனிசையா oS savant 1G அமம்சையுஙுகாலி சாடியேகதுவாக 

உ. னனிசையோடமருலகிற்றவரெரிசென மெயதுவாத।ழ। தன்றே, 

திருச்சிறறம்பலம், 
நணடவ கவலைகளை அஷைக்ஸ், 

ங் ௫ ஆ 

இருவையாறு - பண் - இர்கவம். 
ப ர் ச் 

௬ s @ * 

திருச்சிற்றம்பலம் 
ட் ஆ a cM a த (சி 
ws Tf an 3 கர், ய்ய 11 ப்ட் an Gon LOVGN BAT ar 

Pai Gamions Or rela [பிறை ch மாட் ou! 0) | 

haa டலவ்் (ம 351 | HI ip Mahl, ey (1.24) adh du Hit Pad was) b 2 ய் 

dtd Col cin! QE Mev OM ots tod COL மம ய் OW, { en ) 

4 ஈ 

கூடு 
தன்மைய ச் 114 Va oil bales லே அர்ப் vin J வ் if Oey, vicar 

Dea! SPILL 098 ம ழந பவம் ! MUG GE ww Ay! பப வ் இ ர] oe iF 

ண்ணி ool ad ட par i ப்ப Sr [ 1. UN ONL Li i Ate tal 

ரு 

Af eal etl LG wy 4 sla ய் யம படிம பப்பா. ம] மெ டல Obie of! , (2 ) 

. ; ர ய் a 1 

x. mG. பணி மடு பபி HT SME: Dp ௮717] al inka Gu GT LOM 

ர் . ' டர ட (] my , பு yo | 

Lot wav ih hata Wai OY ov Cali ete ou lo Pree eu ud ov 
ரூ od ) , ரு fi ey ட் 

Lo Lo Mo Df oy 7 மிமி! an Ly மி யா dl த Bi (Lp ம். a i ரமி aul 

D1 DW) onl I GAO! Fil 6B Gs மையா புனா யே ன், (௩) 

பண்ணின ல்௨மிமர மியா (100 BB oT OUT iT Gy 
செண்ணிகலலகுணக்தாறிை வேலவென றகண்ணினார் 
வண்ணாம்பாடி.௮விபாடி நத வாய மா Mure Gar 
யண்ணலமிகட Naas ஹமையா நுடையையனே, (௪) 

மேேனலானணை வெருவவுரி3போர த் துமையஞ்சவே 
வானை யூடறுகர௫ூம மதிசூடி யமைஈ தனார் | 

தேனெய்பாறயாெடளெற்கருமபின்்றெளி 
யானஞ்சாடுமாடியானுமையாறுடையையனே, (௫) 

6, 8 * 4 

ot (Lot bei Bost (77 னுபயெல்வமியப்படா SO 

மங்கைபாகல்கொண்டானுமதிரூடுமைக்சனும் oO 
பங்கமில்பதினெட்டொசொனகுக்குணர்வுமா | 
யங்கமாறுஞ்சொன்னானுமையர,நுடையையனே. '



க t ர் ¢ 

இருளு [ணச் பப LG BF GUT ley Bers ங் 

ep Bus rth Bau ரிலலை 2யாதியு MOE Ot (oF ஞூ. 
சோதியா ய்நிறைக கான் ஈடாசசோதஇியடசேோஇயாண 
வேதியாகிவிண்ணாகிமண்டணோடெ திக ந்றுமா 
யாஇயா கிரின் னுமை பாறு டையையனே. (a) 

குதவராண்மல। கொண்டடியாரலாழிபாடிசெய் 
விரவு$ீரணிவராசலகொண்டாலியப்ப வ 
பரவிரரடொறுமபாடரமபர[வபபறைகலா 
லரவமாத்தூககரனுமையா௮டையையமனே (4) 

2 on ர்செய்தெ சால்வழிசெய் சியா விலங்கைக், மன் 

வரைசொய்சீசாளடாகது ம இரு நடி யை னா 

கரைடுய்க விரிபின்டைபாக் காதலா 

ன ரைசெய்2மசலையானுமையாஅடையையே (um } 

மாலுஞ்சோ திமலரா ௨ னுமறிகலாவாய்மையான் 

காலங்காம்புவயிரங்கடிமையன் பொற்சுழல 
கேரலமாய்க்கொ மூக இன றுபவள 6 Dax ot GS a1 
ராலநீழலுளானுமையாறுடையையனே. (2) 

கையிலுண்டு முல்வாருங்க மழ்். துவராடையான 
மெப்யைபபேோத்துழல்வா ருமுரைப்பன மெய்யல 
மைகொள்க ore. Bo) SoS Li GoM (LP & கணான 4 ழல்வாழ்க கவே 

யையகமகாக சளிப்பானணுமையாறுடையையனே. (WH) 

பலிதிரிச் து ழல்பண்டங்கன் மேயளையாற்றினைக் 
கலிகடந்தகைய।/வகடறகாழியாகாவல 
ஹனொலிகொள்் சம்மககனொண்டமிழ்பத்துமலல்லாகள் போய் 
மலிகொளவிண்ணிடைமன்னிய2/01 !றுவாரகளே. (We 

திருச்கிற்றம்பலம், 

  

திருவையாறு திருவிராகம் - பண் - இர்தளம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 
இருத்திக ற்மலைச்சிறுமியோடுமிகுதேதச 
ருரு த்திழெழிற்கயிலைவெற்பிலுறைதற்கே 

௫ விருப் டையவற்புதரிருக்குமிடமேரார் 

மருகதிசழ்பொழிற்குலவுவண்டி ௬வையாறே, (௧)



% டடக் 
மறவர் ப்பி Lhe 

கு FNS 2] Bl புகைய கவில்விள ௧கே 

ரிரதானுணாநது பணியெதைைதாட மெம், குரு 

சு தமலியுஈ சருமிடைச் கபெழில்சாரா 
வக தவனினை ஈ கணவுவண்டி.ரூவை. யாறே, 

SI Ban Qin Dp oer (ip poi g Bo 
Aart Oerht Oa A ge Ouaicma sh Bs 
We Lio L மவையிட்டவரிட oh Pa 
வட்டமதிலுட்டிக ாமவண்டிமுவையா றே, 

நண்ணியோர்வடக் கனிமனால்வாருபனிவாக்கன 

O) wartunfall nan a1 பிபாருள்விரித்தவரிடஞாச 
அண்ணின மலிசம 40 லொகே திவருபொன் ணி 

(Dodd! water SGOT a! நணவுவண்டிருவையாறே, 

மிவலா மிமி காருஉன தாருயி மடங்கும் 
கன வருபெப பப் குகானிககமமோவ 

நினறுதடமாடியிட ப்டுமலாமோேலான 

பற மலிபும0ி, / பபில்கொளவண்டி.ரூ.வையாறே. 

j BO) Let Br? rt? கள பலபாடகடமாடிப் 

பா சழுலைபையரவுகொண்டணிபெறுதஇச் 
காயி பன )/கரஞும்பசனிடபபூ 
மாதனிமணக௰மரமு டபவணடிருவையாறே. 

அன்னுகுழல் மங்கையுமைகங்சைசளிவெய்தப் 
பின்னொருகவஞ்செய்துழல்பிஞஞ்கனுமக்கே 

மென்னசஇுயயென்றுளைசெயங்க ணனிடஞசர் 

மன்னுகொடையாளாபயில்வண்டிருவையாறே. 

இரக்கமில்றுரகததொடுலகெ ங்குஈலிவெம்போ 

ரரக்கன் முடி பக்கலைபுயதக்தகொடுமடங்க க் 
அரக்கவிரலிற/ மி தவை க்தவரிடஞ்சர் 
வரக்கருணையாளாபயில்வண்டிருவையாே, 

Nh BHO BER oor coh Bans wot [பன் மிப் 
பெருத்துருவகா யுலகிடச் சவனுமென்றுங் 
கரு சதருவொணாவகைஙிமிர்ச்தவனிடங்கார் 
வருசத்துவகைசீாகொள்பொழில்வண்டி ர௬ுலையாதே, 

(௨) 

(௪) 

(௫) 

(௮)
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: ar ' 
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Dt SEL DibOS ur YY vara tg. Mun uid Mm (n> (Ol gG i (Lf ft y Lf லாடு. சமி 2/0 8. | ] 

+ Ny a 

லாசமலியும்பெபுரிலகொலவண்டிர௫ுனைய? ஈறு 
ப . 

a + 

at scour uss pl mt je லிமன் 7 ஒம்ம) மெய டிரிப் 
. my oe 5 

பகானுரைக்ககமி ப்பபகறம்வைவலவா! 
ரி a ey fa f ற் DO FLOM GRIT UT Bod யன க மிக், (0௪) 

* ரூ ட் 6 ௯ 

திருசிற்றம்பலம், 

ப் 

ரு 

Hou Lilli un, 

நிருச்கிற்றம்பலம். 

. bl . . O 6 uv 3 இருநாவுக்கரஈஈவாமிகள் தேவாரம் 
$ வ் 

இருலையாறு-பண்-காந்தாரம். 
திருச்சிற்றமபலம் லெ oe ‘ 

0 த் ் ] Joos py Oe 1 6 GS) ‘ மாதாபிறைக்கண்ணியாள பலையானமகளனொடுமபாடிப 

போதெடுவ்சுமகரகச்திபபுருவாரவா பிஏ பருேவேன 
யாதுஞசுவடுபடாமலையா உடைகன் உ3போது 
காதன மடிப்டி2யாவெகளிறுவரவனகணமேேன் 
கண்டெனவாதுிருய்பாதறகண்டமியாசனகண்டென, (a) 

போழிளக்கண்ணிடீனானைப பர் துகிலாளொமெபாடி 
வாழியம்்போ ஈரியெனறேக்திவட்டமிட்டா வருவே 
ணை வலவனின்் றே.ச்தூமையா றடைகன்றபோ து 

கோழிபெடையொடுக்கூடிக்குளிர்க்துவருவனகண்டேன்.. 
சகண்டேனவர்திருப்பா சங்கண்ட மியாகதன கண்டேன். (௨) 

எரிப்பிறைக்கண்ணியினானையேர்திளையாளொடும்பாடி 
முரித்சுவிலயங்களிட்டுமுகமலர்ர் சாடாவருவேன் 
ிரித்தொழுகுவெள்ளருவியையாறடைகின் றபோது 
வரிக்குபில்பேடையோடாடிவைகவருவன கண்டேன 
சண்டேனலாதிருப்பாதங்சண்டறியாகன சண்டேன். (௩)



ப 2 சவாரப்பகுிகம். &b 

பிறையிளங் $ன்ணியிஞானைப் 7யப்வளையாளொடுய படிக 
தறையிளம்பன் மலர் தாவித்கோளைககுகிர க தொரு வே 
னறையிள மபூங்குயிலா மையா Bas நே பாது 
சிறையிஎமபேடையோடாடிசசேவலவருவனசண்டேன் 

உ ரர * ச ° 

கண்மடைனவா திரு ப்பாதங்கண்ட ப/பாநனரணமேேன (௪) 

ஏமெதிச்கண்ணியாளை யர் இ௭, ஓயாளெொ பாடி 

காடொ௫கொடுமலையுங்கை கொரு தாட வருவே 
ணரடைலமாக துறைகின றவையா ுடைகின MCT 
பேடைமயிலொடுகக டிபபிணைக துவருவன கைிடன் 
கண்டேனவாஇிருப்பாதங்கண்ட மியாதனகண்டேன. (@) 

தண்மதிக்சண்ணியினானை க்சையனலலாளொடும்பாயபூ 
உண்மெலிசிகதையனாகியுணராவு டக (௮௫௬2ல். 
னண்ணலமாகதுறைதின்றவையாஙடைகின றபேபோ. து 
வண்ணப்பகின் திலொடாடி. வைகிவருவனக ண் 2 டலா 

கண்டேனவா திருப்பாதங்கண்ட சியாகன கன்ன. (ஸு) 

கடிமதிக்கண்ணியினானைக்காரிகையாளொடும்பாடு. 

வடிவொடுவண்ணமிரண்டும்வாய் 2வண்டுவொல்லிவா tps ov 

Gor (UNCON LITT & (Fl & 1 Davir Cor use (Dat L6) odt NS 1 LT gr 

இடிகுரலன்னதொரெனமிசைக்துவருவனகண்2டன் 
கண்டேன வாதிருப்பாத்ய்க ண்டதியா தன கண்மிடன ( ar ) 

விரும்புமதிக்கண்ணியானைமெல்லியலாளொ டும்பாடிப் 
பெழும்புலர்காலையெழுக்துபெறுமல। கொய்யாலருவெ 
னருங்கலஃபொன்மஸணியுந் துமையா றடைகின்றயபோடதூ 
கருங்கலைபேடையோடாடிக்கலர் துவருவனசண்டேன் 
கண்டேனவாகிருப்பாகங்கண்டபியாகனகண்டேன், (௮) 

முற்பிறைக்கண்ணியினனைமொய்குழல।ளொடும்பாடி.ப் 
பற்திச்சயிறறுக்கில்லேன்பாடி.யுமாடவருே வ 
னற்றருள்பெத்றுசின்றுரோடையாகடைகின் தே பாது 
நற்றுணைப்பேை டயோ டாடிகாரைவருனக ண்டேன் 
சண்டேனவர்திருப்பாதங்கண்டியாதன கண்டேன். (க) 

இங்கள்ம இகச்சண்ணியானை திம்தமொழியா ளெயடும்ப.!। டி. 

பெங்க௱ணால்குக்கொலெசயெனக்கினியென் வைர 2



(0 இருகாவுக்கரசு KOA Bit. 
ந 

‘ இ ரி GC! 3 னங்களமங்கையராடுமையாறடைமின்றபோது 
பைங்கிளிபேடையோடாடிப்பரக் துவருவன கண்டேன் 
கண்டேனவர் தருப்பாதங்சண்டறியா தனகண்டேன். 

வளர் மஇச்சண்ணியினானை வார்குழலாளொ(மேபாடிக் 
களவபடா த?தார்சாலங்காண்பான்கடைக்கணிக்கின்றே 

னளவுபடாசதோரன்போடையாறனடை௰ன் றபோது 
விள மணகாகு தழுவியேறுவருனகண்டேன் 
கண்டேனலாதிருபபாதங்கண்டமியாகன சண்டேன்; 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

hy ௬ திருவையா . இருதேரீசை. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

சங்கையைச்சடையுசாவைக தாரக கிர்ப்பொறியரவம்பைககரா 
இங்களைத்திகழவைசக்காரதிசைதிசைதொழவும்வை கா 
மங்கையைப்பாகம்வைக்தார்மான் மமிமழுவுமவைக்கா 
சங்கையுளனலும்வைக்த।! ரையனைய்யாறனாே, 

பொடிதனைட்பூசவைத்தார்பொங்குவெண்ணாறும்வைததார் 
கடிய? தாநாகம்வைக்தார்காலனைக்காலில்வைத்த1/ 
வடிவுடைமங்கைதன்னைமார்பிலோர்பாகம்வைத்தா 
ரடியிணைகொழவும்வைத்காரையனைய்யா றனாசே, 

உடைதருளேம்வைத் சாருலகங்களனைததும்வைத் சார 
படைதருமமுவும்வைத்தார்பாய்புலிக்தோலுமவைத்கார் 
விடைதருகொடியும்வைக்தார்வெண்புரி நாலும்வைத்தா 
சடைதரவருளும்வைச்தாரையளைய்யாறனாரே, 

தொண்டர்கள்கொழவும்வைக்தகார் தாமதிசடையில்லைத்தா 
ரிண்டையைத்கிெழவைத்தாசெமக்கென் துமின் பம்வைததார் 
வண்டுசேர்குழலினாளை மருவியோர்பாகம்வைத்தா 
சண்டவான வர்களே தீ.துமையனைய்யாறனாசே, 

வானவர்வணங்கவைக்தார்வல்வினைமாயவைத்தார் ' 
காணிடைஈடமும்வைக்தார்காமனைக்கனலாவைக்,தர 
சானிடையைக்தும்வைகத்சாராட்டுவார் க்கருளூம்வைச்சா 
சாளையினுரிவ வலைத்தாரையளைய்யா றே, ் 

() 

(2௪) 

(௩) 

(௪) 

(௫)



செவாரப்பதிகம், யத 

சங்கணிகுழையும்வைத்தாரசாம்பல்மெய்ப் பூசலைத்தா 
வெங்க திரெரியவைத்தார்விரிபொழிலனைத்தும்வைததார் 
கங்குலும்பகலும்வைத்தார்கடுவினைகளையலைக்தா 
சங்கமதோதவைத்தாரையனைய்யாறனாரே, (௬) 

பத்தர்சட்கருளும்ை வத்தார்பாய்விடையேறவைத்தார் 
சித்தத்தையொன்றவைக்தார்சவமதேகினையலைக்தா 
முத்தியைமுற்றவை த்தார்முறைமுறைரெமிகள்வைத்தா 

௬ ° க ம் ச 
சதிதியினுரியவைவைத்தரரையனைய்யாறனாசே. (er) 

ஏறுகந்தேதேறவைத்தாரிடைமருதிடமும்வைத்தாா 
நாறுபூங்கொன்றைவைச்2ாரகாகமுமசையில்வைத்தார் 
கூறுமைபாகம்வைச்தார்கொல்புலிச் தோலும்லைத்தா 
சாறுமோர்சடையில்வை,3,தரையளைய்யாறஞரே. (4) 

ப்ூதங்கள்பலவும்வைத்தார்பொங்குவெண்ணீறும்லை தா! 
ககங்கள்பாடவைத்தார்கின்னரச்கன்னைவைக்தரா 
பாதங்கள்பரவவைக்தார்பச்கர்கள்பணியவைத்கா 
சாதியுமர்தம்வைத்தகாரையனைய்யாறனரே, (௯) 

இரப்பவர்க்கீபவைத்தாரீபவர்க்கருளும்வைத்தார் 
சர்பலர்தக்கட்செல்லாக்கசோசங்கள்வைத்தார 
பரப்புடீர்கம்கைகன்னைப்படர்சடைப்பாகமனவைத தா 

சரக்கனுக்கருளும்வைத்தாரையனைய்யாறனாரே, | (a) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருவையா.க-பண்- திருநேரிசை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

குண்டனாய்ச்சமணரோேேகூடிரான்கொண்டமாலைத் 
துண்டனேசுடர்கொள்?சாஇதாகெதியாகரின்ற 
௮ண்டனேயமரேறேதுருவையாறமாச்ததேனே 
கொண்டனேன்றரொ.முழுன்பாதஞ்சொல்லிகான் இிரிசின்ஜேனே, (௪) 

பீலிகையீடுக்கொளும்பெரியதோர்தலவமென் றெண்ணி 
வாலியதறிகள்பேோலமதியிலாட்பட்டதென்னே 
வாலியார்வணங்கியேத்துர்திருளையாறமர்ச்சதேனோ 
டாலியாவெழுக்சரெஞ்சமழகிதாமெழுர்சலாறே, (8)



ப்ப இருப 2ி/க்கரசு சவாம்கள, 

சுட்டிஞெரமண்ரோ ட கருச்கொளனறவமென் ரெண்ணி 
யொட்டிடுமன த்தினீ2ரயமமையான செய்வதென்னே 
மொட்டிடுகமலப்பொய்கை த்திருவையாறமாந ததேனோ 
டொட்டிடுமுள்ள த்தீரேோயுமமைகானுகஈதிட்டனே, (௩) 

பாசிப்பன மாசுமெய்யா பலமிலாச்சமணரோடு 
G POE BETS OGG தகெஞ்சைநிக்குமாறறியமாட்டேன் 
ே காததார்பலியேத துகதிருலையா றமாகததேனை , 
வாசக்சால்வணங்கவலலாாவலவினை மாயுமன் றே, (௪) 

சுபெபொடியட்டிமெய்பயி ற்சருதிே யார்தவமென்றெண்ணி 
வடுக்களோடிசைர்தகெஞெசெமதியிலிபடடதென னே 
மடுக்களில்வாளை பாயும்திருவையாறமாச்ததேனை 

மித் துநின்றுன் “கெரஞ3௦ செட் ே ந LUD! 3B BIB EW OT வமகஞ௫்மசயருகவஞமசயகவாமற, (௫) 

அறவியென்றலமதொரேன் சொல்லியசெலவுசெய்து 
உ£விஷஜைமணரோடு; முணாவி' மலனுணாவொன்தின் றி 
ஈறவமாபொழில்களளு pg திருவையா மார் தேனை 
 மறவிலாகெஞ்சமேஈல மதியுன க்கடைச் தவாறே, (௫) 

பல்லுரைச்சமண ரோடேபலபலகாலமெல்லாஞ்் 

சோல்லியசெலவுசெய்”சன்சோவனுனினினாஈகபொது 
பல்லிகைமலருஞ்்_ேரீலை த திருவையா றமர்ஈ தேேதனை 
யெல்லியுமபக றுமெல்லாரினைக தம்பா தினியாவறே, (or) 

மண் ணுளாவிண் ணளாருமலணங்ளுவார் பாவமபோக 

எண்ணிலாசசமணரோடேயிசைந்தனை யேமைகெஞசே 
தெண்ணிலாவெறிக்கு கஞ்சென்னிச்கருவையாறமாநததேனைக் 

கண்ணிஞற்ைகாண பம பறறுக்கருஇிற்றேமுடிரகவாறே, (௮) 

குருக்கமதொடுத்தமாலும்குலமலாமேவினானுஈ 
தருந்துறபா தத்தோடுதிருமூடி.காணமாடடா 
சருகதவமுனிவரே சதுந்திருவையாறமர்க் ததேனைப் தவழ் சக்த 2 மாந்த 
பொருக் நீதிரின்றுன் ௮கெஞ்சேபொய்வினைமாயுமன றே, (௯) 

௮ஜிவிலாவரக்கஷனோடியறாுவரையெடுக்கறு ற்று 
முறுகனான்முறுகக்க ண்ட கதிலாளனோக்க 

நிறுவினான் விரலதொன் ரூல்கெரிச் துபோய்கிலக் & Bevel cp 
'வதிலினாவருள்கள்செய்தான் திருலையாறபர்ற் கதேனே, (ம) 

திருச்சிற்றம்பலம்,



ெவாரப்பதிரம. 

இருவையாறு-பண்-இருதேரிசை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

தானலாதுலஃமில்லைசசகம்லா தடிமைல்லை ர 
. a a 

கானலாதாடலில்லைக்கருதுவாதஙகளுகரு 
வானலாகருளுமிலலைவபகுழன் மங்கைமீயாடு 
மானலாதாரவதிலலையையனைய/றனா! ககக. 

அலலரலிருக்கையில்லையருஈ௧௨ மனில! ச்சன்று 

அாலலானொடிவதிலலை ஏணபொருளாய்க தொண்டு, 

மாுகான்முகனுர்கூடி மலரடி வ fil BE cen 

யர லலாலமு கமிலலையையனையாறனாக Og. 

சஈரிபுரிகுடலைசன்னினடமலானவிற்றலிலலை £ 

சுரிபுரிகுமலி?யாடுக துணை பலாலிருக்கையிலலை ஜீ 
தெரிபுமிசிரதையாககுத்தெளிவலாலருளுமிலலை 

யரிபுரிமமாகொண்டேக்துமையனையாறனா/௧33. 

தொண்டலாற்றுணையுமில்லை 2 காலலா துடையுமில்லைக் 

கண்டலா தருளுமிலலைஃ கலக தபின் (Gil an Havas J 
பண்டைறரான மறைகள்காணாப்பரிசன சென றென்றெண்ணி 

ர ௪ ன் [ன் 

யண்டவானவர்களே தீதுமையனைய।றஞா12க. 

எரியலாலுருலமில்லையேறலாலே£லில்லைக 
கரிபலாபோர்வையில்லைககாண்டடி சோதியார்க்ருப் 

0 பிரிவிலாவமரா கூடிப்பெராசதகைபபிரானெனநேதது 

மரியலா றேவியில்லையையனையாறனஞார்க்் கெ 

என்பலாற்கல னுமில்லையெருதலா லூர்ல இல்லைப் 
புன் புலானாறுகசாட்டிற்பொடியலாற சார்துமிலலைத் 

துன் பிலாத்தொண்டாகூடி க்தகொழுகமுதாடிப்பாடு 
மன் பலாபொருளூமிலலையையனையாறனாகமக, 

ளலாலுடையுமில்லைக்களாபொதியரலம்பைம்பூண் 
டோளலாற்றுணையுமில்லைச்தொத்தலாகின் ற வேனில் 
வேளலாற்காயப்பட்டவிரருமி௨லைமினா 

தாள லாற்கைம்மாகில்லயையுனயாறனூாச்கே. 
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we தி நராவுக்காக சுவ TUNE ons 

FRONT தடிமையில்லை க்கானலா ற்றுணேயுமில்லை 
ஈீகமெலாச்?தெயக்கையானாண் wri sap. g gral 
CPsQuar maa on? inde pone? 55960 sa 

சகமலாந்கோயிலில்லையையனையா றனாரக்சே, 

உமைபயலா துருவமில்லையுலகலா துடைய தில்லை 
கமையெலாமுடையராவ/ஈன மையேமையில்லைக் 
கமையெலாமுடையசாக்க ழலடி பரவு மதொண்டர்க 
கமைவிலாவருள்கொடுப்பாரையனையாறனார்க்கே. 

மலையலாலிருக்கையில்லைமதிக் தடா லர க்கன்றன்னைத்த் 
தலையல னெரி GS BV ம. த்தடவன ர்க்க ஓயா, + 

நிலையிலார்। /சகளம 2வவடு. தருப்பலா ae) 55 Saves? 

யலையினா பொன்னிமன் னுமையளையாறன ்ககெ. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருவையா - திருவிருத்தம். 
திருச்சிற்றம்பலம், 

குறுவித்தவாகுற்றகோய்வினைகாட்டிக்குறுவித்ககோ 
யுறுவித்தவாவுற்றொய்வினை தாப்பாலுகர் கருளி 
யிலிக்தவாறடியேனையையாறனடிமைக்களே 

செதிவித்தவதொண்டனேளைத்தன்பொன்னடிக்மெனையே, 

கூரவித்தவாகுற்றநோய்வினைசாட்டியுங்க/வித்சகேோ 
யூர்வித்தவாவுற்றகோய்வினை தீர்ப்பானுகர் தருளி 
யரர்வித்தவாறடியேனையையறனடிமைக்களே 
சேர்வித்தவாதொண்டனேனைக்தன் பொன்னடிக்ெனையே, 

தாக்கெலாசலமேவினைகாட்டியுக் சண்டி த்தகோய் 
7 2சனெவாகெ ரினின் ஜேற்றிநினைர் agen 
யாக்கெவாறடியேனையையாறனடிமைக்களே 
கொக்ெலாதொண்டனே ளை, கதன்போன்னடிக்ெனையே, 

/்ினகான் றகவின்,மிய/2மாடச்சுலம கனா 
Sateen 8k சே தனைக் தருளி 
'வருக்கனலாறடி? ய்சேயைய றன டிமைக்களே 

'பேருச்சின வாதொண்ட?ன ன த்தன்பொல்னடிக்ெளையே,    

(௯) 

(ய)



தேவாரப். (திக o, Da 

QPS sear Die nwa deren yah i111 OS ge 
கழ்வித்தவாகட்டகோய்வினை திர்ப்பான் லக சரசர 
யழிவிச்சலாறடியேனையையாறனடி.மைக்களே 
கதொழுலிககவாகொண்டனேளைத்தன் பென்னடிக்குமனையே, (0) 

இடைவித்தவாறிட்டகோயவினை சாட்டியிடா ப்ப து 
aor of Saat ODDS காய்வினை சப்பானுகக தருளி 
யடைவிக்சவாரடியேனையையாறனடிமைக்களே 

கொடர்வித்தவாதொனண்டனேனளைத்தன்பொன்னடிக்கெனையே (௬) 

படக்கினவாபடநின்றுன்பன் னளுமபடக்கின சோ 

யடசதி J ales இவனை பாவமெல்லா .னவாறதுவன நியுநழு பாவ'மலல7 

மடக்கினவாறடியேனையையாறனடிமைச்சளே 
துடக்கினவாகொண்டனேனைக்கனபொன்னடிக்கெனையே. (௪) 

மற்ப்பித்தலா வல்லைகோய்வினைகாட்டிமறப்பிக்ககோய் 
தறப்பித்தவாதுக்கசோய்வினை 2; பபானுககதருளி 
யிறப்பித்தவாறடி பனை யைய/ றனடிமைக்களே 
இறப்பிச்தவாகொண்டனேனளைக்கனபொன்னடிக்கிழெனையே. (4) 

துயக்னெவா துக்கநோய்வினைசாட்டி த. துயக்கியரோ 
யியக்கெ வாதிட்டநோய்வினை தாபபானிசைர் தருளி 
பயக்தினவ।றடி.யேனையையா றன டிமைக்களே 
மயசூன வாதொண்டனேனைகத்தன் பொன்னடிக்கமுழனையே, (௯) 

கறு,த.துமிட்டாா ஈண்டங்கக்சைசடைமேற்கரக் கருவி 
று த்துமிட்டாரிலங்கைக்கறை கனனை யிருபதுதோ 

சாறு த்துமிட்டாரடி யேனையையா றனடிமைக்சளே 
பொறுத்துமிட்டாகொண்டனேனளைதச்தன்்பொன்ன டிகமழனையே,(0 

திருச்சிற்றம்பலம். ட 

  

திருவையாறு பண்-பழந்தக்கராகம், 
திருச்சிற்றம்பலம், 

மிட்டிலேனடி சாயேன்வேண்டியசகாலியாசோன்,து 
மிடைலேளமணர்கள் தமறவுரைகேட்டலமக்சேன் 
ரட் கின்றேனுன் னுடைய காமலர்ச்சேவடிசாண்பா 
லடை.இன் றேளையா றற்காளாய்காதுங்க்சேனே. (aS



me | இரு BIOS IA ௮ வரமிகள. 

செம்பவள நீதிருவுருவர்இகழ்சோ இக்குழைக்காதர் 
கொம்பமருங்இிகா டி. மருங்கிறே காலவளை யா ளொருப [கர் 
வம்பவிழுமலர்க்கொன்றைவளாசடைமேல்வைத.தகஈ௪ 
அம்பவளனளையாறற்காளாய்க லுய்ஈா2 கனே. 

நணியானே சேயானேஈம்பானேசெம்பொன்னின் 

௮ணியானேதோலானே சுண்ணவெண் னிற்டுனே 
மணியானேவானவாக்ரூமருஈ காதிபபிணிதீரகரும 
௮ணியானேயையா ஐற்காளாய்கானுயதேனே. 

ஊழிச தீயாய்கின் ரயுள் குவாருள்ளககதாய் 
வாழித்தியாய்நின்ராய்வாழ்த்துவாவாயானே 
பாழித் தோய்நின் ருய்படாசடைமேறபனிமதிய 
மாமித்தீயையா றற்காளாய்கானுய்ரேேனே, 

சடையானேசடையிடையேதவழிர்கண் ம௰யானே 
விடையானேவிடையேலிப்புரமெரிககவிகககனே 
புடையானேயுடை தலைசொண்௫ளூரின் பலிக்குழ.லு 
மடையானவையாறற்காவாய்கானுட்நதேம. 

நீரானே தீயானேரெதியானேகஇயானே 
யூரானேயுலகானேயுடலானேயுயிரானே 
பேரானேபிறைசூடீபிணிதீர்க்குமபெருமானென் 
ரேராதவையாறற்காளாய்கானுய்ந்தேனே. 

கண்ணானாய்மணியானாய்கருத்தா QU HG! த் தனா 
யெண்ணானாபயெழுத்தானாயெழுத்தினுக்கோரியல்பாளுய் 
விண்ணானாய்விண்ணிடையேபுமெரித்தவேதியன 
யண்ணானவையா ஐற்காளாய்கானுய்ச்சேனெ. 

மின்னானறாயுருமாயைவேதத்தின்பொருளானாய் 
பெ [ன்னாணாய்மணிய TELAT CH கடலவ யத, தா ஞய் 

நின் னாரைிருவர்க்குங்கா ண்பரிபரிமி.சோ தீ 

யன்னானேயையாதற்காளாய்காலுய்க்ே சேனே. 

முத்திசையும்புன ந்பொன் னிமொய்பவளங்கொ மித் BD, தப் 
ப க்தர்பலர்சீர்மூசிப்பலகாஅம்பணிர்தேக்க 
லெத்திசையும்வானவர்களெம்பெருமானெனவிறைஞ-கம் 
அத்திசையாமையாறம்காளாய்கானுய்க்ே தனே, 

(3) 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(4) 

(௭) 

(௮) 

(௯)



தேலாரப்பதிகம், 

கருவரைசூழ்$ிடலிலங்கைக்கே காமானைக்கருக்கழியத் 
திருவிரலாலுதகரணஞ்செய் துக் தவேரார்த்தி 
பெருலரைசூழ்வையக த்கார்போ ர்நந்தியென்றே த்தூ 
மருவரைசூழையாறற்காயாய்காலுய்க்ேதனே, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருவையாறு - இருவிருத்தம். 
திருச்சிற்றம்பலம். 

சிர் இிபபரியனர் திப்பவர்க்குச்சிறர் துக2கன் 
முச்திப்பொழிவனமுத்திகொடுப்ப னமெய்கதிருண்டு 
பந்இத்.துறின் றபழவினை தீர்ப்பனபாம்! ௬மி 
பர் இப்பிறையணிர் தாடுமையா, Daw WY. BVO Le 

இழித்தனவே?ழழ்பிமப்புமறுத்தனவென் மனத் உத 
பொழித்தனபே/ரெழிற்கூற்றையுை தகன, றதவர்க்காய் 
கிழித்தனதக்கன்கிளரொளி?வள்வியைக£ம் ஓம சென்று 
அழித்தன வாறங்கமானவையாறன டி.ததல2ம, 

மணிரிறமொப்பனபொன்னிறமன் னின மின் னிலலாய்க் 
கணிகிறமன்னகயிலைப்பொருப்பனகாகலசெய்பத் 
அணிமனசிலத்தராகித்தொடார்துவி. சசொண்டாக் 
கணியனசேயனதேவர்ச்கையாறன டி.த.தலமமே. 

இருடரு துன்பப்படலமறைப்பமெய்ஞ்ஞான மென் லும் 
பொருடருகண்ணிழச்துண்பொருணாடிப்புகலிழர் க 
குருடருச்தம்மைப்பரவக்கொரெரசுக்குழிரின 
ஐருடருகைகொடுத்தேற்றுமையாறனடிச்சலமே, 

௭ மூவாயிறுவாயிலா தனவெக்கள் பிணிதவிர்த் து 
லழுவாமருத்துவமாவன. மாநரகக்குழிவாய் 

விழுவாரவர்,தம் மவி் ழ்ப்பன மீட்பனமிக்கவன் போ 
டமுவார்சகமுதங்கள்சாண்கணவயாறனடித்தல?ம. 

அன்பக்கடலிடைச்சோணிச்ெ காழில்பூண்டதொண்டர்தம்சம் ் 
, யின்பக்கரைமுகக்தேற்றுர்திறத்தன மாற்றயலே 
பொன்பட்டொழுகப்பொருக் சானிசெப்புபப்பெ்பொருந்தா 
வன்பர்ச்சணியன காண் சையாறனடி ச். சலமே, 

(6) 

(+) 

(2) 
no
 3 
ஷ
ன
.
 

(௪) 

(9) 
ந 

‘(e)



| Dy திருசாவுக்காசு சுவாமிகள். 

சளித் தக்கலக்கதோர்காகற்கசவொகோவிரிவாய்க் 
குளித் துச்தொழுதுமுன்னின்றபத்கரைக்கோ இலஓசெர்தேன் 
ெளித் அுச்சுவைபமு தட்டி யமராகள்சூழிருப்ப 

வனித்துப்பெருஞ்செல்வமாக்குமைய। றனடி சதல. (௪) 

இருத்திக்கருத்தினைச்ொல்வேகிறு கச 5p 5g. bp 
euch திக்கடிபவர்வாளெடுத்தே சசமருஙகுசென று 

விருத்திக்குழக்கவல்லோகட குவிண்பட்டி கையிடுமா 
லருத்தித்கருர் சவர கதுமைய | றன டி கீ தல2ம.. (௮) 

பாடும்பாண்டையுமொர்சையுமார்ப் / பரர்துபல்பேய் 
கூடிமுழவக்குவிகவிழ்கெட்டச்குறிகரிக 
ணீடும்குழல்செய்யவையரெளிடகிணப்பிணக்காட் 
டீடுக் கிருவடிகாண்கலையாறன டித் தல?ம, (௯) 

கின்போலமரர்கணீன்முடிசாய்த்துநிமி/த்துகுச்த 
பைம்போதுழக்கிப்பவளர் சமைபபனபாஙகமிபா 
வென்போலிகள்பறிச்தஇட்டஎலைய/மகையுபெல்லா . 
2ம்போசெனக்கொள்ளுமையனையாறன டிச். பலமே, (ம) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருவையாறு-இருவிருத்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மலையான் மடகதைமனத்தனவ) னோ! மகடமன்னி 
இிலைபாயிருப்பனறின் ரோர்மதிப்பன நீணிலத் ஐப் 
புலையாடுபுன்மைதவிாப்பன பொன்னுலஃகமபனிக்கும் 

அலயார்புனற்பொன்னிசூழ்ந்தவையாறன டி.த்தல2ம, (௧) 

பொலம்புண்டரிகப்பு துமலர் போல்வன போற்றியென் பாறி 
புலம்பும்பொழுதும்புணா துணையாவல பொனைளைய 
சிலம்புஞ்செறிடாடசமுஞசெழுக்கன்ேச்திளு 
மலம்புர் திருவடிசாண் சவையாறின டி.ததல மம ( 9.) 

ர 
“உற்றுரிலாதார்க்குஅ தணையாவனவோதிாள் லால் 
குற்ரூர்பரவப்பெருமையுடையன காதல்செய்யு 
இற்புச்தமக்குக்களிசொ ளிவானகம் சான் கொடுக்கு 
கணரர்த்சரும்போருள்சாண்களைையா உஊனடிச்தலமே, 

 



சேவாரப்பதிகம், மிர 

வாளைச்சடஈ் சண்டத்தப்பான் மதிப்பனமர்திரிப்பா 
ரூனைக்கழித் ஏிப்யக்கொ ண்டருள்செய்வனவுக்கமர்க்கு 
ஞானச்சுடிராய்கடுவேயுதிப்பனஈங்சையஞ்ச . 
வர னையுரிக்கனசாண்கவையா றனடிக்சலமே, (௪ ) 

Lot SY TRILL TE Ge Su vam a FLD (Lp) 9.6" 
மீசனமென்கழல்வெக்ஈசசவிக்கெனவெத் மா 
தூ.தரையோடத்துரப்பனதுன்பறச்தொண்டபெட்டார்க் 
காகரமாவனகாண்கவையாறனடிக்சலமே, (@) 

பேணித்தெ!முமவ/பொன்னுலகாளப்பிற ங்கருளா 
லேணிப்படிகநெமியிட்டுக்கொடுச்மையோர்முடிமேன் 
மாணிக்கமொதகதுமரகசமபோனறுவயிரமன்னி 
யாணிக்கனகமுமொக்குமையாறனடித் தலமே, (௬) 

ஓதியஞான முஞானப்பொருளுமொலிஏறர்ச 
வேதிபாலேசமும்வேள் வியுமாவனவிண் ணுமண் ஹுஞ் 
சோதியுஞ்செஞசுடாஞ। யி௮றுமொப்பன தாமதியோ 
டாதியுமதமுமானவையாறன டி.ததலமே, (er) 

சுணங்குமுகத்துத் தணைமுலைப்பால வசுரும்பொடுவண் 
டணங்குங்குழலியணியப। வளை ககரங்கூப்பிநின று 
வணங்குமபெ.முதும்வருநியபெ! (மஹ தும்வண்சார்சளொண்போ 
தணங்குமரவிச்தமொக்குமையாறவ டி தீ. தலமே, (௮) 

சுழலார் துயர்வெயிற்சுட்டிடும்போதடி த்தொண்டாதுன்.ஐு 
கிழலாவனவென் றுநீங்க।ப்பிறலீரிலைகெடுத்துக் 
கழலாவினைகள்கழற்றுவதாலவனங்கள் ௧௧5 
வழலாசொளிபனசாண்கவை.யாறன டி.த தலமே, (௯) 

வலியான்றலைபத்தும்வாய்கிட்டலறவசையடர்ச் ௪ 
மெலியாவலியுடைக்கூற்றையுதைத்துவிண்ணோர்சண்முள்ளே 
பலிசே/படுகடைப்பார்த்அ.ப்பன் னளும்பலரிகழ ப 
வலியாறிறைநிற்குமையனையா றன டி த ச்லமே,.. (2) 

திரச்சிற்றம்பலம், 
ட ரீ. ் எப்



உயி Sonatas சுவாமிசள். 

திருவையாறு - திருவிருத்தம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

அக் திவட்டத்திஎ்கட்சகண்ணியனையறமாச் தவெர்தன் 
புர Bar தி. திடைப்புக் குநின னை யுமபொ ய்யன் பலனே 

சிக்திவட்டச்சடைக்க றவயலம்பச்டுறிதலாக த 
கர்தவட்டச் சொடுகொல றைவளாவியநஈம்பனையே, 

பாடகக்கால்கழற்கால்பரு திக ௧ திருக்சுவக் தி 
சாடசக்கானங்கைமுன் செங்கணென த்தின்பின்னடர்த 
காடகக்கால்கணங்கை। முங்காலெங்களுய்நின்றகா 
லாடகக்சாலரிமான ஜறெர்வலவனையா றறன வே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

இருவையாறு - திருக்குறுந்தொகை. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

இக்தைவாய்கலுளான் வர் துரியன் 

பெ.ர்துவர்புலால்வெண்டலைக்கையினன் 

முந்திவாயதோுவிலைவெல்பிடித் 

தந்திவாயதோப பபரையாறே, 

பாகமாலைபகிழ்க் தனர்பான் மதி 
போகலவானையினீருரி 2 பார்த்தவர் 
கோசமாலைகுலாய?தார்கொன் றையு 
மாகவானெயஞ்சாடுமைய per, 

செஞ்சமென்ப?தார்நீள்கயர்தன்னுளே 
வஞ்சமென் பதோர்வான்சுழிப்பட்டுகான்: 
௮ஞ்சும்போழ்முநின னாமத்திருவெழுச் 
தஞ்சுக்தோன் றவருளுமையா றரே, 

சினைச்குரெஞ்எொள்ளார்கெடுமாமதில் 
தீதுமொள்ளழல்வாபெரிடூட்டிஞார் 

பனைக்சைவேழத்துரியுடல்பேபர்த்தவ 
சணைத்தவாய்சலளாருமையாறே, 

(௨) 

(௪)



சேவா சய்பஇகம் . 

பரியாநுண்ணிய/பார்் த்தற்கரியவா 
அரிய்ப) டலராஉலாரன் மியுங் 

கரிபசண்டக்தாகாட்டுபிறர்க்கெலாம் 
அரிய/கொண்டர்க்கெளியசையா றே. 

புலரும் பே 7 தமிலர்பட் டபொற்சுடர் 
மலரு ம்போலதுகளாற்பணியசூலர் 
நிலரும்!2 ப்ர அமில கிதுமன் இியும் 

அலரும்போதமணியுமைய தே. 

பங்கமாலைக்குழலியோர்பால்நிறக் 
கங்கைமாலையாக்காகன்மைசெய்தவர் 
பங்கமாலைமதியமுங்கண்ணியும் 
அங்கமாலையுஞ் ரூிமையா ற 27. 

முூன்னையரறுருபன் GQ paps Os eure 
Derr Far wd oi Dillows gy Lp 8 L6H Bh a GIT 

மன்னையரறுமருவியமா தவன் 
றன்னையாறுகொழத்தவமாகு ம, 

ஆனையாறென வாடுகின் மூன் முடி. 
வானையாதுவளாயதகாண்மினோ 
தா னையாறுபுக்கேற்கவனின னருள 
தேனையாறுதிறர் சாலேயொக்குமே. 

௮ ரக்கின் மேனியன ஈகளி। மேனியன் 
௮. சக்கின்சேஉடியாளஞ்சவஞ்சலென் 

றரக்கனீரைந்முவாயுபலரவே 
யரக்கினை டியாலுமை.பா றே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருவையாறு- இருக்குது ந்தொகை. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

இச்தைவண்ணத்தராய் த். திதம்பாவளை 
வண்ணத், ய்தேமுகி அணி 

சர் வண்ணத் கசாய்திதழுல்போல்வ௪ச 
சச் இவண்ணரகுமர வரையாறசே, 

(௫) 

(sr) 

(7) 

(௯) 

(ற



JIA Surg ips BL 6 285 (ip 
Ua B ss (லனைபபாய்க ததர [எண்ணமும் 

௮ிர்நிவண்ணமும। வரையாற2, 

இருளின வண்ணமுமேழிசைவண்ணமுஞ் 
சுருளி வண்ணம hee | இயின வ்ண் ண்மு 

மருளுகான் மு நனமரலெ [டுவண்ணமும் 

அருளுமவணணமுமாவரையா றரே, 

இழுஃ3கின்வண் ணங்கள கிபவெவ்வழல் 
குழைக்குமவண்ணமகளாதியுஙக ழு 
மழைக்க ன்மமுகிலயவண்ணழும 
அழைக்கும்வண்ணழமாவரைய/ தர. 

இண்டைவண்ண ம ூ?மழிைவண்ணமுச் 
சொண்டாவண்ணமுஞ் 22இயின வண்ணமுக் 
கண்டவண்ணகங்கன ய ஃனல்மாமணி 

யண்டவண்ண(ுமாவரையாநே, 

விரும்பும்வண்ணமும்வே.த.4இன் வண்ணமுங் 
கருமபிச மெ மொழிக காரிகைவண்ணமும் 
விருமபுவார்வினை தீத்திடுமவணணமும் 
௮ரும்பின்வண்ணமுமாவசையாற 2௩ 

ஊழிவண் னமுமொனசுட? வண்ணமும் 
Capa pA Sus gas or (வண்ணமும் 
wr yf sf ng Tye பலண்ணமும் 

ஆழிவன் SOT (SPT HGH A Ad! DE Se 

Geis pan ரு நீறணியண்ணரும் 
எய்தரோச்் ப தன்னை 
ie gsr arte? ps    

(௩) 

(௮) 

(a)



ந ‘ 

மசலா ரப்பஇகம, 

கட்டட ட் ட்ட. 

பரிய அண்ணியர்பார்த்தற்தரியலா 
a WLI eo TL Om 6H AT ay 

us . 
ரி டட 141. சிபிறாக்செலாம 

அரியாதசொண்டாக்கெளியசைய றே, 

க 

இருவையாறு - திருத்தாண்டகம்; 

திருச்சிற்றம்பலம் 

ஆரார்திரிபுரற்சணீறாசெ! சருமனல்ாடி பாரமுதேயென்றேனாளே; 

கூரராமழு வாட்படையெொன நேநதிக் குறட் பூதப(/9 படையாளென் 

ஹேனானே; பேசாமிரமுடைய/யெல தேனான பிரைசுபெப்ஞஞ்ச 

னே யெனறேனானே, ப ாசாவமுதேயெஉளையா 
தனேயெஉ ஹெல 

ரானா ர்றிகைகின்றே னே, 
5 

வாயின் முப்பு ்கணீருநோக்குந்தி। 
2௧! புராணனே.யென் மே 

ey Gon : மூவாப திசூடி? Liod றேனாலே (phe ari (ep ்சண்ணனேயெ
ன 

Coe ve, Carr சிலையானேயென PV! ேய்ப
ெபைககடனினறு 

Cures iG, Ura பில றருள்பு ர்யுமையாற யெனறெலற
ேரசான 

ரத்றிரைகின் றேன. 
(௨) 

அஞசண்ணவண்ணன யென் ரதஞனையடியார்கட்காரமுதே
யெ 

a? nao, நஞசவிகண்டலேயேல றேனானே நாவலாசணான பறை 

யேயெ௮ரேனானே; கெஞ்சணசவுள்புச இரத ம. தநிறையுபமுத 

மேபென்றேனானே, பஞஷசதேயாள்வனவேயையாறவே
யெனதென் 

றேகானரற்றிகைலெறேனேை. 
(௩7 

தொல்லை த்தொடுகடலேயெள்றேனானேது லங்குமிள ம்பிறையா 

டுயஃ்நேனானே, Qua லைநிறைஈ தாலே யென ஜேனாவேயேழ்5
ர ம்பி 

னின்னிசைய மியனறேனானே, யல்லறகடல்பு ககழுக துவேனை வா ங் 

யருள்செய்தாயென றேனானளே, யெஃலையாமைய/ ருவென் சேனானே 

யென் றென்றேய ந்கிலைகன் றேனே, 
(௪) 

இண்டைச்சடைமுட்ய! யென் நேளுனேயிருசடர்வானத்தயே 

ன்நேஞனே, தோ ன்டாற்றெழப்படுவ। யேன்ே தனனே அருச்திசர் 

ய் நானத்தாயென்றேளுனே, கண்ட ல்க றுத்தானேயெல்நேனானே 

கனஸ்குங்கண்ணானேயென் றேன; யண்டத்தச்கப்பாலானமயர் 

teri *றவ்றேசான ரத்திரைகின் றேனே, 
(௫௫ 

  

2 & 

(6) 

செ
ய்

ப



இருகானக்கிர்கு ஈ.வ பரிகள், ஷூ ' ர் 

__ பகிறுப்புமெரித்தாயென்றேனுனே 
சதல, கற்ருர்கணாவிஞ3 it Br yo ory 

Gum? pen@er, veep @aidimer 
oom ் ச t \ 4 

செய்சாபெள் சேறாளே, ws Bape aes (௨) 

ன்றே கான் தமிகைகின்றேை. 
Looe 

ட விண்ணொர் தலைவ யென்றேன/சீனவிளாக உ ah re uo LADY 
ன்வேளானே, பஸ் (030) al ries குவியல் மின பேகம்பமே 

LIT CoOL SD) Som, பண்ண மறைபாடியபென 2. னை பசுபதி 
ானிழ்முயெனறேஞ வ, யண்டைவயா நன யெல் பே 100) "oa Qseor 

Ava @ pmrers ni Won Bare ober. (எ) 

அ வளனெைன றுகானுன்னை॥ (ஞா உகணாயல்வைை அப்ரானையென் Cm 
னை; வெனெனறுாராலுவனையெலலா சாகல லவ % BOI 

Can QusiG weno, பவ 6's) Loa ayn ot & 19? ரிவநின பண்டை 
விளைய றுப்பாயெனபீறண ன, யுவனை 2 பப Pal SLL) DC om 
பென தன் Com வ்ரறமிசைகன ஜே மின, (௮) 

SIR Susi ISG வேறான கயிலாய சாசோயு/ வென்றே 
னான, நீசசனமணாளனேயென சற நினை ப்பாபன க துளாயெ 
வறேனானே, பசசமப்போாதேே சிறறியெவ றை Ped lfm குலாருள்ளத 
தாயென றேன, tid மபிலளி 2 சுதுமைய ற மனயென் GO wen?» 

தானரற் மிகை 2, (4) 

வில்ல Tae ULB ம்புன் 2 Maren வெண்ணாறு மெப்கு BENT) ar 

Qui von on, சொலலய சழ சியன சநணா னல வாயன் 

னெி2யயென்? னை, யெலலாம யெனனுபி2ரட0பன் 2D oC oar 
யபிலங்கையாகோவ ்ரனிறு சஉசாயென மீமஸ வ, யலா வினை ழி (க்கு 

மையாறனேயென் நெல்றேகானரகிறைகவ தேனை, (2) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
& 

  

திருவையாறு - இருத்தாண்டகம். 
திருச்சிற்றடபலம், 

ஒசையொலியெலாமாளாய்&ீ சீயயுலகுகசொருவளுப்கின்றாப்டிபே 
வ7சமலெொலாமாஞப்நீ 2 பமலைப। வ மருகளு) பரி (ப்றிய 
2பசப்பெரி துமினிய wee யபிரானா படியெ௮ மேல்வைத்தாய்கீ2யே 
ச்தசவிளச்கெலாமாணப்ீயஇருவையாறகலாகளெம்பொற்சோ,



2 wm, 
a 
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B tO ui om LF, 

குவடு அத்ய Umma 

* உரு 

கவி வணக்கம், 

அம்பரா வணிசடை யரன யனா கல 

உம்பரான முனிவரால யோக ராயூயர 

இமபராற பிவரிக்கரு மிராம வேழபசேோ 

கமப.ராம புலவலாக கருதி ௫௮.துவாம, 

சம்ப சாடப் வுமைசெயி சரம், pot 

கொம்பளுடன தொழுகனி ராமபபே 

UDI நசரடமழைக ருஙககசை பாப செயத 
௬ 

கமப தாட சழலதலை யிமகொய்வாம, 

தோற்றுவாய், -கமபகாடா சரிதை உப. கோ 

தீசெழுதுவக்றகான MSTY BU Hoth, பணடைதச்சமிழ்ப் 

பாவலர் சரிரயகசாக கோத்கெய நலாவதான சாசனங்கள் எவை 

தான உளளன? **பழஙகாலை॥ எாச்காகதே புநுசாமை வெட்டா 

தே ஏனழோலிடுனெற நாட்டிலே 7 பச/ிதம என்பதொன் 

அண்டோ? பலபோகமே டைய வரலாறுசமூம oGr gobo 

வாரத்தெடுத்தாறபோல ஒரு படி நதாகத்தானே இருககும், எவ 

ிடத்தேனும சில மூணஙரு மிச பெயல் நிறக்று தோன்தினால், 

அவைகள கலி ஈபரம்பரையிலே பாரிநும் நூலித்துப் போகன் 

றன, மாறசரியததால் உலரகைதேயஈது உளிப்பிடி gran grb 

உண்டு, (Mackenzie) மெக்கனசி என்றும் தண்டததலைவர் இர 

ண்டிலகஷ£ ரூபா வரையில செலயிட்செ செகரித்த ஏட்டுபபிரதி 
ங் ங் a 4 ட ௪ ப ர் ர 

களம் பாவலர நாவலாகளை மூடியிருக்கும் ௮௩தகாரத)ைப் போ 

க்கினபாடிலலை, நுரைத்தனப பணத்தை வாரியிறைத்துப் புசா 

நீன சிலாசாசன அரரய்சசி செயகின்ற விற்பனா்களும் தமிழ்ப் 

புலவர்களுடைய ஜீவகாலககிரமத்தை இதுகாறும் வரையறை செ 
* may ட ‘ . க ம e ர் ௬ ச 

பசதுமிலலை, ஆயிலும நிசமும் சகாப்தத்தின் ஆதியில் வதிந்த



௨ கம்பதாடா. 

மாளுக்கர்கள் ர இருந்த நிலைமையில இப்பொழுது நாமிருக்கவில 

லை, அச்சியந்துரம் ஊன்றி வேர்கொண்டுவிடடஅ, இருந்த இட 

முந் தெரியாமல் பெட்டி. பேழைகளில் உக்கி மக்இக் இடந்த பழம் 

பனுவல்கள ஒவ்வொன்றாய் அசசியக்இரச்இன்மீது ஏறிவருகனற 
ன. சலாசாசனங்கள தலான சாதனங்களில் சிற்ெல அசர் 
கிடைக்கின்றன, புராதன புலவாகளில லா *௩ாங்கள இன் 

னின்ன காலத்தவர்? என இப்பொழுது கண்ணெகிர்ப்படுகனரர் 

கள், கம்மூடைய மைகஈதரும் ௮வர மைட்தரும் அபபுலவாகளை 

இன்னும் ஈன்மூணரககூடும், பூலவா சரிசஙகளையும் அவாகள் 

இயற்றிய நாலசயாயும் பலமுகத்தான ஆசாய்வது இனனும் நமக 

குக் கைவஈநதில: உ நலமான காரியமாகவே இராநின்றது. நால் 

களின் கூற்றநறஙகளை ஆராய்வதற்கான கருவிகள் மகக இன் 

னுஞூ சால, புராசன கவிகளை இக்காலகதுக கடடைக்கருவிக 

ளான் அளநது பாரபபதும் தககதொனறன்று, அகவே இந்த 

வியாசததில கமபகாடாது நூவசறிததசை விரிவாக அஆ சாயபபுரு 

வதும் அவருடை!!! நூலகளில் தராகரறகளைப பலபடக் தேடக் 

துருவிபபாரப்பதும அன நோக்கம் இலலை, ஏனைக் கவிராயாகஸி 

ல் இவா எம்மாதநரம? ஏணைககாவியஙகடரில் இவருடைய இராமா 

யணம் எம்மாததுரம்? என்பன நுணிவதே இநதக வியரசத்தின் 

ஒரு தலையான கோசகம், இவருடைய புலமையினையும் குணங் 
குறிகளையும் இராமாயணததால் அமியக்கூடுமாயின் அவமறை 

ஆசாய்வதம் இநத யியாசத்தின் ஒருபுடை. கோககமாம, 

காவியகதியின் பூரூவோத்தரம்--தமிழிலககயத்தின் 
இறந்தகால சரிதததை அராயப்புகுவோமாயின, அசிரியா அக 

த். தியனார் காலத்துகரு அப்பால அடியெடுத்துவைகக இயலாது, 

அககாலம் தலைசசஙகமிருந்து தமிழாராயசசி செய்த காலமாகும், 

அக்காலத்தில இயற்றமிழ, இசைததமிழ, காடகத்தமிழ என்னும் 
மூன்றுதமிழும் வழககாறுடையனவாக இருக் கன, அம்ம வகை 

ததமிழையும் வகைப்படும்தி அகததியனார் அகத்தியம் எனத் 

தமது பெயரால தா இலக்கணத்தை அருவிசசெய்தார், அவர் 

மாணாக்கர் பள்னிருவரில முதன்மைபெறறவரான தொல்காப்பிய 

முனிவர், அசச்தியத்தின் இயற்றமிழ்க் கூறுபாட்டினே ஆதரவாகக்



MAB AMAHOE A wry ay mm 

ry ய்யா YAR LIBRARY, * 
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அ) 

அருலிசசெயதார, அகக்யெமுகலாக ஏனை இலக்கணங்களெல் 

லாம இறந்கனவாச, இனறுகாறும் ஒரெழுச்களவும் சிதைவுமு.து 

எஞிகிற்பது இசகொல்காப்பியம் என்ஜஐும் இலக்கணம் ஒன்று 

மேயாம், நன்னூல சின்னூல முசலியவற்றைப் பெற்றெடுத்த 

இவ்விலககணம, எழுல்கதையம சொல்லையும் அராய்வதுடனே, 

பொருளிலக்கணதகை நிரம்பவும் ஆராயகினற.ு, இப்பொருவி 

லக்கணம் ஒன்றுமே "தலை சங்கத்திற்கு கும் முூயபடட காலததுக 

கவிகள் கூறமினபொருளைக இறஈதுகாடட வலலசான இறவுகோ 

லாய இராகின்றது, அபபொருளாவது, அ௮அகபபொழுளென்றும் 

பறப்பொருளென்றும் இரண்டு பாகுபாடுடையது, அவற்றுள், 

அகமாவது- *ஓழ்த அன்பினராகிய கலைவளும் தலைவலியும் கம் 

மூட கூடுறின்றகாலரதுப் பியா, அககூடடம நிகழந்தபின்னா 

அவ்விருவராலும ஒருவாக்கொருவர் தககமகருப் புலனாக இவ 

வாறிருககதெனக் கூரபபடாததாய, ஏபபொழுதும உளளசக்துண 

ர்வினுல மாச்திரமே அநுபவிககபபடும இன்பமாம், ” [அகுபெ 

யரிலகஷணம்தால் இனபமபதமி அகத்தே நிகழும் ஒழமுககசதை 

அகம் என்பர், அகமம-கஉள்,] * புறமாவது - மேறகூடிய ஓத்த 

அ௮ன்புடையாா காமேயன்றி எலலாசாலும் ௮லுபவிசது உணரப் 

படுலதாய், இட்து டுவ்வாறிருதரெனப பிறர்க்னும் எடுத்துக் 

கூறப்பிவமாய், ௮ரமும் பொரு ரம எனனும இயலபிக உடை 

யதாய்ப, புறததே நிகழும் ஒழுகரமாம, ?” | ஆகுபெயரிலகஷணமீ 

தால் ௮றமும பொருரமபத பிப புறக்சே நிகமும் ஒமுககத்தைப் 

புறம் எனப, புறம-வெளி, | அகவே அக்காலக்துச் சமிழ்பபுல 

வாகள அறம், பொருள, இன்பம என்னும் சூன்றையும் பாட்டி 

லமைத்துபபாடினர் என்பதுபோதரும, இடைசசஙகத்து நோல் 

களிலும் கடைசசங்கத்து நாலகளிலும் எஞட நிய்மனவம்றை 

ஆராய் பாரககுமிடத்தும இது துணியப்படுஇன்றது, தமிழ் 

காட்டின கருப்பொருள் உறிப்பொருள்களை அமைத்து அறம் 

பொருளின்பஙகளை விளக்கி அரசர்கள் வளளல்கள முதலானோ 
சது புகழிளையும் சரிதஙகளையம் விரிக்துப்பாடிய நால்கள் சொற் 

ஷொடர் நிலைசசெய்யுள் பொருட்டொடர் நிலைகழிசய்யுள் என 

வரையறுக்கப்பட்டிருகஇன்றன. . காவியம் என்னும், பெயராவது
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sraunmpcrore 4 தொல்காபபியத்திற் கூறபபடடதிலலை, 

வடமொழியில்தானும் காவியம் என்பது, தொலலைகாவில, கவி 

யொருவன் பாடி.னதுயாது, அதுவே காவியம் எனப் பொதுவகை 

யால் வழங்கெதல்லது யாகொருவகைப்பட்ட .நாலைச் கடடி.வக 

தில்லை, வாலுமீடுிமுனிவர் அருளிசசெய்க இராமாயணம் &lp 

ப்பு வகையால் காவியம என வழங்கப்பெற்றது, அது உலரக 

அ௮த்துறைப்பட்ட நாலகள வடமொழியில் காவியம என வழஙக 

லாயின, 

கடைச்ச௱கத்தார காலத்திலே வடமொழிவல்ல ஆரியரும் 
தென்மொழிவலல தமிழரும் கெருஙகிப் பழமுவாராயினா, வட 
மொழிவலலவர் தங்கள் கோடபாடுகளையும் கருததுக்களையும் தமி 

மர்களிடத்தில் எடுத் தபமீபசுவா, தமிழரும் வடமொழியை ஐ 

துவர், ஜைனரும் புதகரும இவவிரணடு மொழிகளிலும் கைவக்சு 

வர்கள், இகல் வடமொழிபபோசகுகளும கருத்துகளும் தமி 
மதரல்களில விரவுவன ஆயின, தமிழககவிராயர்கள வடமொழி 

நூல்களின போக்கைப் பினபதறிடிக் கவிபாரிவொராயினர், இங 

னர செயயலுறறவர்கவில் மிகச ச/கதிபெயறமா இருத்தக்கதே 

வா என்பவர். இவா செயத நூல சிவகசிந்தாமணி, அவர்தாம 

இயற்மிய நாலில ஜைனமத இத்தாநதங்களை அஙகயகே ஏற்றுவ 

தனையே ஒரு£லைக ௧௫௨௧௧௧ கொண்டவராயிலும், வடமொழிக் 

காவியப் போகினம் சமிழில கொணர்ந்து கூட்டும் ஒரு சார் 

கருத்தினையும் நிறைவுறு தஇஞர், சிலபபதிகாரமுகலிய தமிழப் 

போக்கே போக்கான நூல்களுடனே ஓப்பிட்பெபாரத்தால் இந்த 

வேறுபாடு நன்கு புலப்பமம, ஹஜைனாகள் இயம்றிய ஐழ௫ிறு 

காப்பியங்களும் இவவடமொழிப போகனையே பின்பறறினவாம், 

இருக தொண்டர் புராணமுடையா ரும் வடமொழிப்போகனையே 

ரையாண்டவா, கம்பராடர் வடமொழிப் போக்கைப் பின்பற்மிய 

தமிழ்க்காவியங்களை ஒதி அவற்மின் கட்கெகோப்பின் மர்மங்களை 

நன்குணாந்தவ.ராகி, தமக்கு எடுதீதுககாட்டாக இருந்த காவியய 

களினுஞ சிறந்த காவியம் பாடுவாராயினா, அதுமுகலாக அப் 

பால் பிற்தாலத்துக கவிராயாகளுக்குக் கம்பராமாயணமே மேல் 

வரிசசடடமாடுவிடடது, Histon முதலாக இற்றைகாட் கா



கம்பநாடா, @) 

வியஙகள இறுதியாக உள்ள எலலாவற்றிற்கும் கம்பராமாயணம் 

போரததினமாக விளஙகுவதாயிற்று, இக்க சிறப்பினை உட் 
4 

கொண்டே அக்காலததவர் சமபகாடமைக கவிச்சக்கரவாத்இ 
* . . * 8 ப « 

னக கொண்டாடிஞர்கள், அவர் தூல (யம, 

ஆம்பிலே சிலையைகாட்டி அமராக்சன ஈருரமீநத 

தம்பிரா னெனனக்சானுந் சமிழிலே சால்சாட்டிக் 

கமபசா டையவளளல சவிச்சகீரவாம்டி பாமேல 

நம்புபா மலைகாலே நரருக்கின் ஈமுதமீசதான, 

எனப் புகழக்தார்கள, 

எடுத்தக்கொண்ட விஷயம்.--கவிர்சகரவர்த்தியா 
இன்ற இவா யா? இவர் எக்காலததவர்? அ௮வாகாலத்து எனைப் 

புலவாகள் எவா? இவாக்கு ஐதலான நாலகள ஏவை? அவற்றில் 

எவற்றால் இவா புலமை உருப்பெறறது? இக்கவிராயரையும் இவ 

ர புலமையினையும சிறப்பெய்துவிரக இராமாயணம்தின் முககியா 

மிசங்கள் என்ன? இவர் அருளரிசசெய்கத எனை நாலகள எவை? 

இவரைககுறிதறு இவா இயறமிய ஆரலகளால எகேனும <2) (Olu 

evr Guna? முன்னே தோற்றுவாய் செய்தபடி. இக a wr ch Sav 

விடுக்கப் புகுந்க விஷயமகள இவ்வினாககளேயாகும். mesa 

உடலான சாதனங்களின சார்பைக கொண்டு, ஒருதலைச சார்பாக 

ஒன்றுங் கூருமல, நடுவு நிலைமையாகவே இயன்றமட்டில இவ் 

வினாக்களை இங்கு விகெக முயல்வோம். * எபபொரு ளெத்தன் 

மைத் தாயினு மப்பொருள, மெய்ப்பொருள் காண்ப தழிவு, ”' 

ஆசிரியர் பெயா---தமிழாகிறியர்களில் எவருடைய பெ 

யார்தான் உவளப, வழங்குகின்றது? புசாகன கவிச்வரர்களாடை 
ய பெயர்களெல்லாம் ஒடடுபபெயர்களாகவே இருககின்றன; ௮வ 

ரவர் பிறந்து வளாந்த நாட்டினட.யாகப பிறந்த இடப்பெயராதல் 

ஒன்று, குணங்குறிசெயற்கை விசேடத்தால் உண்டான காரண 

விடுகுமிபபெய.ராதல் ஒன்று, இவ்வாசிரியா கதியம இதுவாயிற் 

௮, இவா கம்பர் என்றும் கம்பகாடர் என்றும் கம்பகாட்டாழ் 
வரா என்றும் வழங்கப்பெறுவர், கம்பர் என்பது ஏகாம்பரமு 

டையாரது பெயரின் மரூஉ வெள்பர் சிலா, காளி வரம்பெற்றுக்



௬ கம்பநாடா. 

கவிபாடுமுன்னே ௮மிவிலாச் சிழியர,யக கம்பம்போல் இரு£ 
கவராதலின் இவரை எனைச்ிருர்கள் கம்பன் கம்பன் என்றழைத் 

துவந்த காரணத்தால கமபர் எனப்படுவாராயினா என்பா வேறு 

சிலர், இவருககு இளமையில கல்வி பயிற்றுவிகச கணககாய 

து சம்பங்கொல்லையைக காத்துவந்த காரணததால கம்பர் எனப் 
பட்டா£ என்பாருமுளா, * கதிரைமாளதீ தினனும் காளிங்கரா 

யன், ரு திரைமாளக் கொண்டுபோ ”' எனறு முனனேசொல்லிப 

பின்பு * கு.ரிரை மீளக்கொண்டுவா'' எனக் காவிஙகராயன் க 

பையைச சாகவும் வாழவும் பாடியதைககேட்சி, அரசன் இவரை 

வருவிச்ச வளவிலே இவரும் கம்பஙகொல்லையைக காத்த கம்பத் 

துடனே சென்றாராக, இவரைககண்ட அரசன் 4 இகசம்பனோ 
wg செய்தவன்'' எனக சேடடதனஜை உண்டான பெயர் என் 

௮ம் உரைப்பர், கம்பகாடு இவருடைய முன்னோகளது ஜன்ம 

தேசமாகையால, இவா கமபா-கமபநாடா என்று பெயாபெறறவ 

ராயின் என்பசகே உண்மை, இவர் இராமபகதியில அந்து 

ஈடுபடடி.௬ப்பதைக கண்டு விய£த ஸ்ரீரங்கத்து விசதுவானகள் 

இவரைக கமபநாடடாழ்வார எனப் புகழ்ந்காகள. இவரைப் 

புகழந்து பாடிய கனியன்களில **கம்பகாரடையவள்ளல ?' என் 

௮ம் *கம்பகாடடாழ்வான் கவி” என்றும் வருவன இறகுப் 

பொருந்தும், தஞ்சையில் இவர் இிருவழுச் தூரில பிறந்கவசென் 

பது, *மனறேபுகமுக இருவழுந்தூர் வள்ளல'” எனச சடகோப 

சந்தாதியிலும் ரணிசோழகாட்டுத் இிருவழுர் தூரில வாமவோ 

| or” என இராமாயணதீ தனியன் ஒன்றிலும் வருவனவறமுலகி 
ய்ப்படும், இப்பொழுது கேரமு£தநாரர என வழஙும் இருவமுக 

தூரிலே கமபாமே! என்று ஓருமனை வழங்கிவருவதும இதனை 

வலியுறுதிதுகின்றது, 

வமிசமரபு--இவர் ஒரு ௮சசனுடைய புதலவா என்றும 

ஓச்சன் விட்டில் வளர்ச்தவர் என்றும் லர் கூறுன்றனா, இரு 

வழுந்தூர்ப் பிடாரிகோயிற் பூசைசெய்யும் ஒச்சனுடைய பிளளை 

யே எனக் கூறுவார் சிலர், இவர் தன்மகன் அம்பிகாபதியை 

அரசன் கொன்ற காரணம்பற்றிப் பழிவாங்கத் தருணம் பார்த்திரு 

நதவர், வேட்டையாடும்போது, ஒரு யானையால் து ரச் வெரப்பட்



கம்பதாடா், él 

ட அரசகுமரரனைக் '*காட்டானைவிட்டாலும் கவியானை விடாது” 

என்று ஈட்டியால் குத்தக்கொன்றனர் என்பதொரு கதையைக் 

கொண்டு, இவா க்ஷதஇிரியாலலராயின் ௮கஙனஞ செய்யத் 

துணியா என யூூத்து, இவரை இராஜவமிசத்தில் பிறந்தவர் 

என்பா, இவா உள்ளபடி க்ஷத்திரியராயின், தமிழ்காட்டு மூவே 

ந்தரும் ஓரொருகால் இவரிடத்து உள்ளப்பற்றுடையராயிர ஈத 

தனால, இவராயினும், இவர் புதலவராயினும், புதல்வாப் புதல்வ 

ராயினும் யாதொரு காடடையாவது ஊரையாவது கொடுக்கப் 

பெறறு, அரசியல ௩டத்தியிருக்கலாம். எல்லாரும் பாவலரும் கா 

வலரூ.மாகத தானே காலஙகழித்தனர். அகவே **மகனறிவு தர் 

தையறிவு!? என்ற பிரமாணததைக்கொண்டு பார்க்குமிடத்தும் 

இவர் சஷகிறிரியரலலர் என்பகே துணியபபடுகின்றது, வெண் 

ணெயகலலுூர சடையபபருதலியார் முகலாயினாரும் மூவேந்த 

ரும் சம்பருடனே சமபந்திபோஜனம் செயததாகவும், கம்பருடை 

ய மாணாசகரான எகம்பவாணமுதலியரா கம்பர் விடடிலே ரில 

நாவிரு௩து விருஈ்துண்டதாகவும கூறப்பதலால, கம்பனா ஓசச 

ஜாதியைச சோகதவா என்பதும் பொருந்தாது, “*உழுஙகுலக் 

இற பிறந்தாரே உலகுய் கப பிறந்தாரே” என வேளாளனாப் புக 

ழ்ந்து பாடிய ஏரெமுபதைக் கூலிக்கும்பாடி யிருக்கலாம்; அல்லு 

£ அழுவதுங்கொண்டு புலம்பாமனஞ எண்டதுமறைத்தே, ரெ 

முவதுஙகொண்டு புகழ்க்கம்பகாடனெழுப்ப '' என்று தொண் 

டைமண்டலசதகச செய்யுளின்படி. எரெழுபதை வெண்குன்றத் 

தூர்க் தவளஇரி முதலியார் பொருட்டாகப் பாடியிருக்கலாம் என் 

று கொண்டு, கம்பரை வேளாளரலலர் எனக் கூறவுங்கூடும், இ 

வா தமது அ௮ன்னதாகாவான சடையப்பரை இராமாயணத்தில் 

பலவிடத்தும் புகழகதாரேனும், தாமும் வேளாளரல்லரேோல,”இரு 

வபிடேசப படலத்தில் 4 வெண்ணெயூர்ச் சடையன் றங்கள் 

மரபுளோர் கொடுககவாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மெளலி” 

எனப் பாடப் பொறுப்பரோ? இஷ்தன்றியும், சடகோபரக்தாதி 

யில் இருபத்தாறாவது கலித்துறையில், பூவைசிய குலோத்தம 

ரான நம்மாழ்வாரைக * குருகூரெங்கள் குலககொழுந்தே'' எனக் 
ATER IOT LRP 

கூற இயைவசோ? ட



9] HOW BTL. 

இளமையும் கல்விப் பயிற்யெம்--காளி ங்கரரயன் 
குதிரையால் இவர் காளிவ7ம பெற்ற கதையைப பலரும் சேட 
ஒ.ருப்பார்கள, ஒரு பிரமராக்சனுடைய உபசேசச்தகால சம்பா 
கவிபா் தெயவப்புலமை பெறறனசெனத் கொழுஷா ஸ்ரீ வேல 
புதமுகலியா பதிகத ஏரெழுபது முகவுமையில உரைச்திருக 
கினறது. இதச்தன்மைத்தான கதைகளால பெறபபடும் உண்மை 
யாவது, ௮வா இளமைபிலேகானே கவிபாடுந்திறமூடையவர் 
என்பதேயாகும். இளமையில சடையப்ப முதலியார வீட்டில 
வளர்ந்தபடியால் அம்முகலியாருடைய மைகதரோடு இவரும் 
ஒரு கணக்காயரிடத்தில சியிது கலவிபபயிற்சி செய்யப்பெற்றனா 
என்பதில ஐயமின்று, இவா வரகவி என்று கூறுவார கூறுக, 

இவா பல நூல்களையும் படித்தவர் என்பதறகு இவருடைய இரா 
மாயணமே சானறுபகரும், மறறைபபடி இவ இளமைப்பருவத் 
துச்செயல்கள யாதொனறும் கனனபரம்பரையாகத் கானும் வழ 
fil OU {loot மு$நாறுவருவூஙகளுக்கு முன்னிர்த மகாகவி 
யான ஷேகஸிபியரைச்' குறிதது இஙிலிஷ் சரித அசிரியாகள் 
என்ன விசேவங் கண்டுபிடிதது விட்டாகள, ஷேகஸ்பியா பிற 
நத கே.ரியே இன்னும் சககேக அல்பதமாகக கானே இருகிறது, 
இங்கிலாக்தில அடிகவியாயெ சாஸர் இறச்ச வருஷம் இன்னும் 
னுணிஈ்தபடி. இலலையே, அகவே கம்பா இளமையைககுறித்து கா 
ம் ஒன்றும் உணராமலிருப்பது அதிசயமாகுமா? கன்னபரம்பணரை 
யும் கடடுக்கதையுமே வழக்காமுன இந்த காடடில கம்பருடைய 
கரல வரையறையாயிலும் பரும்படியாகவேனும Ole Mara ren 
சில ஏதுக்கள் உளவாரயிருபபது எவ்வளவு சரேஷ்டம், 

சம்பர்காலம்---இராமாயணத் தனியன் ஒன்று 

எண்ணிய சகாத்சமெண்ணூற் றேழின்மேற் சடையனவாழ்வு 
கண்ணிய வெண்ணெயால்லூர்தனனிலே கம்பநாடன் 
பண்ணிய விராமகாதசை பங்குனி யக்கராளில் 
கண்ணிய வரங்கர்முன்னே கவியரங் கேற்றினானே, 

எனப்பாடியிருப்பது சொண்டு கம்பர்சாலம் இறிஸ்காப்தம் 885. 
அதாவது 1000 வருஷத்துக்கு மூறபட்டகென்று சொலலலாம்,
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எனக் கூபினதாகவும் சனிபபாடலர வழங வரு்ெறன, இ 

வையெல்லாம் GjCol dé pire சோழனையே கோகளனெவாமாக 

லின், கம்பா, ஒட்டககூச்தார, புகழேக்சிப புலவா ஏன்னும் ஜவ 

ரும் அவ்வரசன் காலத்நினா என்பது மேம்மமாம், 17]-வது 

இராஜேந்திர சோழனுக்கு 1-வது குலோத்துங்களென்று பெயர், 

அவன் இ, பி, 1008-ம் அ௮ண்டிலே அகாவது சாலிவாகன சகாப் 

கம் 9859-ம் அண்டிலே சிஙகாரனம் ஏறினான் என்றும், 11-வது 

குலோத்துங்க சோமன் 1127-ம் ஆண்டிலே சியகாசனம் ஏறி 

னன் என்றும், 1694-வது வருஷதது இக்கஇியன் ஆண்டிக்வெரி 

(Indian Autiquary) vorgun QégCsr yrusor sordersr 
பத்திரிகையின் அகடோபர் மாதத்துச௪ சஞ்சிகையில சோழர்க 

ந ப)



HO: கம்பநாடர், 

'ஞுடைய தேதிகள் என்றும் தலைப்பின் ழே ஹலடஸ் எனவ, 

யூரோ ப்பிய புலவர் கிர்ணயஞ செய்இருகஇருர். 7-வது இரா 

ஜேர்கர சோழன், கமபனாயம ஒடடமைபும் இராமாயணம் பாடு 
ம்பி ஏவினான் என்றும், ].வது குலோத்துஙகன் காலத்திலே 

இராமாயணம் அ௮ரங்சேறியதென்றும் கூறுஇன்ருர்கள், அகவே 

கம்பர் சாலிவாகன சகாப்தம 985-க்கு முன்னும் பின்னும் இருக்க 

வா எனறே௱படுகின்றது. அமபிகாபஇிகறாக கலியாண மகோற 
சவம் நடஈதேறுகையில சடையப்பமுதிலியா Adg காலக் 

தாஜ்த்து வங்தமையின், இருகக இடம்பெழருது சாலவககடையின் 

அருகில் நின்றதைப பாரத்து வருந்திய தன் மனைவியை கோகூக 

கம்பா ஏன் ஐயனை வைக்குமிடத்தில வைபபேன் வருந்தாதே” 

என்றதும், இவா ௮றுபதாவது பிராயத்தில காலகதியடைந்ததா 

ர் என்றதும் உண்மையானால், இவா காற்பது பிராயத்துக்கு 

மேல் ஐம்பது பிராயததுச்குராளாக இராமாயணம் பாடியிருகக 

வேண்டும், ஆகவே இவா இறிள்காபதம 11-வது நாறருண்டி. 

ன் முன்பாகத்தில றந்தவா என்பது மட வாகிறது, 

ஒளவையாரும் இவருடன் எககாலகத்இினர் எனக கூறப்படு 

கின்றனா, இதைத் தலைகாடடுவது இலகுவான காரியமன்று. 

* கானமயிலாடக் கண்ட ருந்த வான்கோழி” என்னும் வாக்குண் 

டா மடியில வருகின்ற * வான்காழி' என்னும் வார்ச்கை இஙக 

லீஷில் தாககி (11010) எனனும் வாரச்தையின் பிரதிபதமென் 

அம், அங்கிலேயா (9) Id, ou ( (Lp *1 ew இ௫கே வான்கோழி என்ப 

தொன்று கஇடையாமிசனறும, அகவே ஒளவையாா இல காலத் 

அக்குமுன் னிருந்கவராதற்பாலர் என்றும சில அஙஇலேயர் மன் 

ரூடுகின்றனர், வான்சோழி என்பது நிகண்டு திவாகரங்களிற் 
காணாத சொல்லாக இருக்கின்றது, வின்ஸ்லோ அகராதியில் 
வான்கோழி என்பதற்குப பெரியகோழி எனபபொருள் உரைக் 

இருக்கின்ற து, சில .அடிரியர்கள் வான்காழி என்பதற்கு மேற் 
காட்டிய அடியில பெண்மயில என்பது பொருள எனக்கூறுகின் 

றனர். இங்கனம் பொருஞனாத்த ஒருவர் **அண் ஆடுவதைக் 

சண்டு பெட்டை ஆ0மென்மும், ஆண் ஆடுஞ சர்போலப் பெட் 

டை ஆடாதென்றும், ஆண் ஆடி. நின்றவுடன் பெட்டையும் நின் 

அஜிமென்லும், றிந்து, இவ்வாறே உரைசெய்யலாயிற்று *?



கமபகாடர், க்க 

எனக் காரணமுங் காட்டிசிருக்கன்றனா, அகவே ஓளவையார் 

கொஞ்சகாலத்துககு மூன் இருந்தவர் எனபது உறுஇப்படுவ 
இலலை, 

சிலபபதிகாரம் இரண்டாவது மதுரமைக்காண்டததின் ஈற்றில், 

தெய்வஈ கொமாஅள் கொழுநற் ரொழுவாளைத் 

தெ.பவு சகொழுகதகைமை இண்ணமாம் -செயவமாய 

மண்ணக மாசாக் கணியாப சண்ணடு 

விண்ணச மாதிரக்கு விருது, 

என்ற வெணபாவிலும், மணிமேகலை சிறைசெயக காதையில், 

்“மாபெருஈதெ.பவரம் தோன்றிமடச்கொடி 

நீகேளென்ே மோரிழைக்குரைககும் 

தெயடஉர்கொமாஅள் கொமுகறறொழுமவள் 

பெயயெனபபெயயம் பெருமழையென் றவப 

பொயயில்புலவன் பொருஷுரைதேருய,” 

என்றவிடத்தும், 

செ.பவச ழொழாஅள் கொழுகத மெமுதெழுவாள 
பெயயெனப் பெயயு மழை.” 

என்ற இருக்குறளை உதகரிததிருபபதனாலே இருவள்ளுவர் மேலைக் 

காவியங்கள பாடுமுன்னசே இருந்கவசென்பது பெறப்படும், ௧ 

தை ஒன்றுககொனறு சதொடாசசியாய் ஏககாலத்துச செய்யப் 

படடன மேறகூறிய சிலபபதஇிகாரமும் மணிமேசலையும், அவற் 
Ow சலப்பதஇகாரத்தில் “கடல் சுழிலஙகைக கயவாகு வென்பான்'' 

என்று கூறபபடட அரசன் இஙகளத்டூவில 8. பி, 118 ஆண்டி 
லே அரியல் பெற்றானென மசாவமிசம் என்னும சநிததிரத்தி 
லெ செப்பி யிருககிறது, ஆகவே வள்ஞவனார் 1800 வருஷங்க 

ஞூககு முற்பட்டவர் என்பது தெளிவாகின்றது, ஒளவையார் 

இருவள்ளுவருடன் பிறந்தவரென்பது கபிலரகவல் முதலியவற் 
முல் துணிந்தபடியாகலின் ஒளவையாரும இற்றைக்கு 1800-வரு 

ஒங்களுககு முற்பட்டவர் என்பது பெறப்படும், ஆகவே ஒளவை 
யா கிமிஸ்காப்கத்தின் தொடக்கத்திலே பிறந்தவர் என்றவாரு 

யிற்று, . 

புறநானூற்றில் ஒளவையார் ;பெயரால் 88-அகவல்கள் வனர 

யில் காணப்படுின்றன, ௮ல் ஒளவையார் எப்படியும் ௪௮



aa! கம்பதாடர், 

ச்சங்கத்தார. சாலத்தஇனபென்பது அதியப்புடுகின்றது, புறநூற் 

றில் யாடப்பெற்ற பரரி என்னும் வள்ளலை, 

*சொரடுக்கிலா சானைப் பார்ரியேயென்றுகூதினுங் சொடுப்பாரிலையே,”' 

சனச் சுந்தரஞூர்சக்தி சாயனா தமது தேவாரத்தில் கூறியிருத்த 
லானும், 8, பி, 5-வது நூற்றாண்டுக் கிப்பாலும் 7-வ.து நாற்றாண் 
டுக்கப்பாலும் இருர்கவரெனச துணியப்பட்ட சம்பக்தமார்ததி 
'காயனாருககுச சுந்தரா பிழ்பட்டவராதலானும், சுந்தரர் சங்கத் 

இற்கு கெடுங்கா.லம இப்பாற்பட்டவரென்பீிறு சேம்றம், 

“தேவர் கு௱ளுர் தருகான் மறைமுடிவும் 

மூவர்தமிழும் முனிமொழியும். கோவை 

திருவர ௪கமுஈ திருமூலர் சொல்லும 

ஒருவா சகமென் ௮ணா ?' 

என்ற ஈல்வழிவெண்பாவில மூவாதமிழும் என்பது மூவர் தேவா 

சத்தை யாதலால் சுக்கரமூத்தியாருககுப் பின்னரும ஒளவையா 
ச் இருந்தனென்பது உறுதியாகனற.து, 

இவர் பின்னும் குலோத்துககச சோழ ராஜன் காலத்திலும் 

இருக்தாசெனின் அதிசயம் இன்னும் ௮தஇிகறிககின்ற.து, 

தண்ணீரும் காவிரியே சார்வேசதலுஞ் சோழன் 
மண்ணாவதுஞ் சோம மண்டலமே-ஃபெண்ணாவாள் 

என்அபாடி 500 பொன்வாஙடுக்கொண்டு கம்பர் போய்விட, ஒள 
லையார் கூழிற்காக 

அம்பொற சிலம்பி அரலிர்சகச் சாளணியம் 
கெம்பொற் சிலம்பே சிலம்பு, 

என்ற இரண்டடிகளைச சேர்த்து வெண்பாவை முடிக துவிடடத 

னாலே, இதைக்கேட்ட கமபர் சனங்கொணடு * கூழிற்குப் பாடிக் 
குடியைக கெித்தாள '? எனக்கூறியது இன்றளவும் தென்னாட் 

ல் பழமொழியாக வழங்குகின்றதென்று பாவலர் சரித்தெ 

பசந்த் பகாந்திருக்கின்ற து, 

தளவையார் கம்பரை௪ சற்று ௮அலமரியாதையாகவும் புகழே 
சதியை இரியரதையாகவும் கடத்தினசாகச் லெ தனிப்பாடல்கள் 
டு aR Rr LOBE pen, அதனால் இவர் கம்புர் காலத்தவ 

பது. op Rep, ஆசலே ஐளவையார் 1000-வருஷ்சா 
SD iti oe ak ver ox கம்புதல்வேண்டும், இதனால், திருவள் 

     

 



கம்பதாடர் யூ 

CO Let FD gH ang ga காலத்திருந்ச ஒளவை வேறு, கம் 

பா காலத்தில கூழுச குபபாடிய ஒளவை வே என்கிற கோட்பாடு, 

வேரூன்றி வருகின்றது, ₹அந்த வெளவை பிரச வெளவையா 

மிருவசென்னாத, மைக்கரனை வருங்கால மதிபபறியா மனத்தின 
மே” என்ற புலவாபுசாணம *(முனனெளவை சலிவருட மூன்முவ 
தாயிரத்தாள், பின்னெளவை காலாவதாயிரத்திற் பிறந்திட்டாள் ** 

என்றும் *விககிரமாரக கனபுவியின் மேவுமுன்னா ளொருத்தியும் 

ரூ, ளூக்கரனாஞ சாலீயவா னுற்றவெண்ணூற றேழாண்டின், மிகி 

கலுங் கம்பனிடம வேதனைப்பட் டாளொருத்தி'” என்றும உரைக் 

கின்றது, தமிழ விதவாமிசாகள இவரை இருநூற்றைம்பது 
தமை பிழைததிருக்தவா எனக கன்னப.ரமபனரையாகக கூறிவரு 
இன்ராகள, இவாகள இஙஙனங கூறுவது இவர்சள் கொள்கைப் 

படி. எநத ஓளவையை என்று தெளிவாகக் தெரிதலில்லை, இனி௪ 

சுநகரமாதி நாயனாரும சேரமான பெருமாஞபனாரும், முறை 

யே வெளளையானைமீதும குதிசைமீதம கைலாயஞ்சென்றபோ 
த, விகாயகரருளால ஒளவயையாரும் அவ்விருவாககு முன்னே 

கைலாயச்தை யடைகஈது, தமககுப பிறபட்ட சேரமான் பெரு 

மானைபபாரத்து, *மதுரமொழி நலலுமையாள் சிறுவன் மலரடி. 

யை, முதிரகினையவலலா£க கரிதோ முகலபோன முழஙக, ௮இர 
வருகின்றயானையுக தேருமதனபின்சென்ற, குதிரையுங் காதங் 

இழவியுு காதஙகுல மன்னனே'' என்றுசைதததாகக் கூறும் 
கன்னபரம்பை உண்மையானால, மூவா ஓளவையார் , இருந்த 

தாக கழ்புதல வேண்டும, புறகானூறறில 91-வது பாடல், fiw 

மானஞசி என்னும் வள்ளலிடத்தில ஆயுளை வளர்விப்பகான ஒரு 
செலலிககனியைப பெற்றுண்டு ஒளவையார் மனமஇழ்ச்கயால் 

பாடினதென்றும், பந்தனென்கிற வணிகவளளலைப்பாடி. (பந்த 

னந்சாதி) ௮வன் கொடுக்கப்பெற்ற பொற்படாமானது கரைதிரை 
நீக்குவதொன்றென்றும் கூறப்படுதலாலும், ஒளவைக்குறளால், 

அவர் யோகமறிக்தவராகக் காணப்படுதலாலும், இவா செல் 
காலம் பிழைத்திருந்திருக்கக்கூடும், காயாத muna. gid 
&SRQew gQarcmG cent Qen @ aso evn உயிர்த்திருக்கு is Aa 

'கள் வாழ்வதாய் ஈழ்பப்படுகன்ற இக்காட்டில் por ena சர வற்கா் 
| te 

லம் ேவித்திருந்தார் என்பது சூற்றமாகான, பெர்றிமனள து 

    

   



ae கம்பநாடா். 

இதனை ஈம்புதலில்லாதவர்க்குத இருமிலகாயனார் மூதலானவரு 

டைய வரலாறு பொய்படும், ஒளவை என்ற பெயருக்கு தலப் 
பெண் என்பது பொருள், 

ஒளவையார், மிக்க அ௮றுபவ௫ிச்சி எய்தியிருக்கவராதலானு 

ம், மிகச்சிறந்சத அசுகவியாதலானும், உலகியலுககு மிகவமைஈத 

8ீதஇிகளைப் பாடிவர்கனராதலாலும், கவிராயர் புவிராயர் மூகலா 
ன எல்லோரசானும் பூசிக்கபபடடு வந்தார். ஒளவை சம்பா என 

ஊம் இருவரையும் வணங்கி ஈடபபா புகஹேக்இிப்புலவர், ௮௪ 

னுக்கு உவாததிமை ஈகடததினவராதலானும, இயற்கையில் கல்வி 

க்காய்ச்சலும் மாற்சரியமு மூடையவராகலானும், ஒட்டககூத்தா, 

எவராயும் தம்மிற முழந்தவராக எண்ணி, ஏனையருடைய கவிதர 

சாமார்த்தியக்தைப பொருடடுசெய்யாமல இறுமாப் படைந்தி 
ருந்தார். கம்பர், புகழேகதியிடத்தில் விசுவாசங்காட்டி, ஒட்ட 

ரை இலக்கு செய்யாமல அ௮ரசனுக்குத கானும் அடங்காமல் இரு 

நீதனர், சுவிதா சாமாததியத்தில ஓடடர் தாம ஏனையருககு௪ சிறி 

து தாழ்க்சவா என உளளகததினலூடே கன்கமிந்தமையால, மாறசரி 

யத்தால் பட்டினியாயப் பமச்துக்கொண்ட ஒருகாளிரவில் பாலும் 

பழமுமாகிலும் உடசொளளும்படிவேண்டிய தம்மனைவியிடத்தில 

நளவெண்பாவைப் Wiss சாறறைததானும் விரும்புவதிலலை 

எனக்கூறினுென்றும், சம்பா இறகதசெயதியைக் கேட்டவுடனே, 

இன்றைக்கோ கம்ப னிறஈதகா ளிப்புவியில் 

இன்றைக்கோ என்கவிகை ஏற்குரசாள்--இன்றைக்கோ 

பூமடந்தை வாழப பொறைமடைந்தை வீறறிருச்க 

கரமடற்தை நூலிழக்க நாள். 

என்மொெருகண்ணால புலம்பி ஒரு கண்ணால் மகிழ்க்கதனசென்று 
ம் கூறப்படுகின்றது, புகழேந்தியானவா இங்கிலீஷில கெளபா 

(Couper) Garacads (Goldsmith) என்பார்களைப்போல௪ 
செம்பாகமான கவி, கம்பரோ கறபனாசக்தியிலும் வருணனை 

யாற்றலிலும் மில்ட (141140) னுக்குக குறைக்தவரல்லர், பி 
பஞ்சவிலாசப் புலமையில் ஒருவாறு ஷேகஸ்பியரோடொச்தவர், 
சோப்மியர்களுடைய அதிகவியான ஹோம (1]0றா6) ருக்கு 

ஏற்லிதத்திலும் இளைப்பவாலலர், ஓட்டரோ ஸெளதே (800167) 
பண்லான வர்களைப் போல இரண்டாக்கசம் மூன்றுந்தரமான சவி 

பென்று கொள்ளலாம். ஒட்டரும் கேவலம் அ௮ல்பமான கவி



கம்பநாடர். ௧௫ 

அல்லராயிலும், கம்பராகிய கதிரவன் முன்னே மின்மினியாகக் 
கோன்றினர்; புகழேந்தியான சந்திரன் முன்னே காராகணங்க 

ளில் ஒன்றாகக காணபபட்டனா, இவர்கள் மூவரும் ஒவ்வொரு 

துறைபபாடலில மிகக கைபோனவாகள், வெண்பாவில புகழே 
ந்தியும், விருத்தப்பாவில கம்பரும், கோவை-உலா-௮ந்தாஇ பாடு 
வதில ஒஓடடசகூத்தரும் இணையழ்றவர்கள், 

இவர்க்கு ஓதலான நால்கள்.--கம்பர் 11-வது நூற் 
முண்டில் இருக்தவரென முனனர்ச் துணிந்தோமன்றோ, ஆக 

லே அதுகாறும் வழஙகவகக நூலகளில பற்பல இவர் கைக்கு 

எட்டியிருக்கக்கூடும், ஐம்பெருஙகாப்பியம், ஐரசறுகாபபியம், 

பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, பதினெண்கழ்க்கணககு, பாரத 
வெண்பா ரூதலான சஙகசசெயயுளசளும், மூவாதேவாரம், இரு 

வா௪கம, திருக்கோவையார், திருக்கொண்டர் புராணம் முதலா 

ன சைவ நூலகளூம், காலாயிரப் பிரபர்தகமான வைணவகத்திருமொ 

ழிகளும், சொலகாப்பியம், வீரசோழியம், யாப்பருங்கலம், காறி 

கை, இஹையைசபபொருள் முதலான இலககணஙகளும் இவர் 

ஒதியிருக்கககூடிய நாூலகளாம, இவா காலத்திலே காலாயிரப் 
பிரபக்தசதின் வியாக்யொனஙகள் உண்டாகவில்லை, தொல்காப்பி 

யக்கிறகு இளம்பூரணா, பேராசிரியர், கலலாடா என்பவர்சளு 

டைய உரை கிடைக்கிருச்கக்கூடும், சேனாவரையா நசசினாக் 

Hour என்பாருடைய உரையைக்குறித்துச் துணிஈர்துசொல்ல 
இயல்கின்றிலது. 

மேற்கூறிய நாலகளையும் உரைகளையும், கம்பராமாயணச் 
தையும் பற்பல கால் ஐஇ முன்னவைகளைப் பின்னதோடும்“பின்ன 

தை முன்னவற்றோடும் ஒப்பிட்டெச சற்றேறக்குறையக் கம்பர், இன் 

னின்ன நால்கவளில ஈன்குபயின்றவர் எனச் துணிதல் கூடும், இன் 
னின்ன நூல்களின் சாராமிசங்கள் இராமாயணத்தில் ஏறியிருக் 
இன்றன என்பதும் வெளியாகும், இ.து சல்விச்சுவை யறிந்தவர். 

க்கு இன்பமான பொழுது போக்காக இருக்கும், தமிழ் அற். 

பயிற்சி குன்றி ஒருவாறு இங்கிலீஷ் பயின்று வயிறு வளர்பபதே ' 
பெரிதாக இருக்கின்ற இக்காலத்தில் இது செய்வது எம்போலி 

யர்க்கு இலகுவான காரியமன்று, பெரியபுராணம் சிந்தாமணி, 
முதலானவற்றில் இவர் ஈன்கு 'பயின்றனசென்பதும், திருக்குற



Sites கம்ப ete. 

   
   

ள் et eit மெவற்றிலும் சிறந்த அருமநக்தாகப் பருின்வா என் 
wie ப்பில் 
பதும் பின்! காட்டப்பகென்றவைகளால் ஒரு சியி.து விளங்கும், 

கரும்பல்ல செல்லென்னக் கமுகல்ல கரும்பென்னச் 

சுரும்பல்ல குடைரீலச் அகளல்ல பகலெல்லாம் 

௮ரும்பல்ல முலையென்ன அமு.சல்ல மொழியென்ன 

என்ற பெரியபுராண அடிகள் 

சென்மலையல்லன சிரைவருதரளம் 
சொன்மலைபல்லன கொடுகடலமுதம் 

நன்மலையல்லன ஈதிதருநிதியம் 

பொன்மலையல்லன மணிபடுபளினம், 

என்ற இராமாயணச செய்யுளுககு ஆதரவாக யிருக்கலாம், 

வரம்பெலாழுத்தந்தத்தமடையெல்லாம்பணிலமாகீர்க் 

குரம்பெலாஞ்செம்பொன் மேதிக்குழிபெலாங்கழுநீர்ச்கொள்ளை 

பரம்பெலாமபஉளஞ்சாலிபபரப்பெலாமன்னம்பாங்கர்க் 
கரம்பெலாஞ்செநதேன் சஈதக்காவெலாங்களிவண்டீட்டம், 

என்ற இராமாயணப பாடலுசகு, 

சாடெல்லாங்கமைச்சரும்புகாவெல்லாங்குமைக்சரும்பு 

மாடெல்லாங்கருங்குவாவயலெல்லாகெருங்குவளை, 

என்ற பெரியபுராண அடிகள் அடியாயிருககலாம், 

இனிச் சிந்தாமணியிலிருக்து மொண்டுகொண்ட அகப்பை 
களிழ் சிலவற்றை அராய்ந்து பார்பபோம், 

*கெள்ளிவெண், கோனிறைத்தனபோறழ் கொழுந்தாரைகள் வானிலாத் ௪ 

மணந்து சொரிச்தவே” 

என்முர் சிந்சாமணியில ; 
 புள்ளிமால்வரைபொன்னெனரசோச்கிவான் 

வெள்ளிலீழிடை வீழத்தெனச்சாரைசள்” 

என்ளுர் கம்பர், 

- ஈண்ணெனக்குவளையைக்சட்டலேரம்பினார் 
'வண்ணவாண்முகமெனமரையிதுள்புகார்"' 

ன்ற சிக்சாமணி அடிகளை 

பன்சள்கிரம்நிறத்அுமின்சொற்சடைபயர்பா் சீண்ட 
hie 
tye 

ae ச்சை கரில்மு/சம்வர்யொல்குக்களையலாற்களையிலாமை 
ன்கள்விற்ர்ச்பைவாள்மளிளர்சளைகலா.அலாலிகிற்பார் . 
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எனக் கம்பா சரசெய்துகொண்டார். 

“பட்டவர்சப்பலிம் பரவையேந்சல்குல் 
அட்டொளியரக்சவாயச் சணிசையல்லது 

மட்டிடைமணமாண் மலாம்ரபோதினால் 

கட்டுடைக்காவலிற் காமாசனனியே.'” 

என்ற சிந்தாமணிச் செய்யுவின் இறுஇயடியின் கருத்தே 

* அன்னமாமதிலுக் காதிமால்வரையை பலைகடல்பூழ்ர்சனவகழி 
கனனியரல்குற் டமெனயார்க்கும் படிவருங்காப்பினதாடு ”? 

என்ற இராமாயணச் செயயுளின் கருக்தாம், 

இருக்குறளில நின்றும் ௮கேக பாக்களையும் பாக்களின் கருத் 

தையும் பறபல விருத்தஙகளில் செருகிவைகீஇருக்கின்றனர், “நல் 

லாறெனிதங் கொளமீதுமேலுலக, மில்லெனினு மீதலே ஈன்” 

என்பதை * வெள்ளியையாகல ௦.” என்னும் வேள்விப்படலத்து 
விருத்கச்கைல *இன்னுபிரேலும், கொள்ளுசல் இது கொபெபது 
ஈன்றால் ”” என்றமைத்திருக்கெறது. * உசவாமலொருவன் செய், 

உதவிக்குக் கைம்மாமுக, மகவாளனையனையமைந்த மற்றுமுண்டாக 
வற்றோ” என்ற கிடகர்தைப்படல௪ செய்யுளில * செய்யாமற் 
செய்த உதவிக்கு வைய்கமும், வானகமு மாற்றலரிது '* என்ற 
குறட்கருக்தைப் பொதிந்து வைத்தார், * சிைவகல்காதற்டூயை 

௦,” என்ற விருத்தத்தில் * உதவி கொன்ருக்கென்றேனு மொ 
மிக்கலாமுபாய முண்டோ” என்பது 44 எக்ஈன்பி Daren pT ag | 
முய்வுண்டாம் உயவிலலை, செய்க்கன்றி கொன்ற மகற்கு” என்ற. 
கூறளல்லவா? ** ஊருணிகிறையவு முதவுமாடுயர், பார்கெழுபழு | 

மாம் பழுத்தற்றாகவும்”” என்ற மதிரப்படலச௪ செய்யுளில் ** ஊரு ' 

ணி£ர்நிறைந்தற்றே ” என்பதும் 4 பயன்மசமுள்ஷாப் பழுத்தற்' 
ரூல்” என்பதும் எடுத்தமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன, * எலியெலா 
மிப்படை அ ரவம்யானென ” என்ற குகன்வாக்கு 6 எலிப்பகை 

நாகருயிர்ப்பககெடும்'” என்ற வள்ளுவர் வாக்கல்லவா? நிளைகண்' 
0 நீங்குகின்றுழி * வன்றெறு ௫௦, ” என்பதில் “ஒன்றுரைத்துயிரி | 
னும் ஒழுககம் ஈன்றென ” என்பது :* ஒழுக்கமுயிரினு மோம்பப் : 
படும் ” என்னுங் குறள்தானே? : வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்அ. 
லாற் செய்தவ, மீண்டு முயலப்படும்"” என்னுங்குற்ளை 4 வேண்டி: 
ன வேண்டினர்ச்களிக்கு மெய்த்தவம்'' என அசத்கெப்படலச்இல்.,



ED கம்பதாடர், 

எடுத்தாண்டனர். '*உயர்ந்தவர்ச்குதவிய் உதவியொப்பவே'' என்ற 

உவமானம் :: உதவிவரைத்தன் றுதவியுதவி, செயப்பட்டார் சால் 
பின் வரைத்து!” என்றதுதானே? 4 மானகோக்கிற் கவரிமாவனைய 
நீரார்? என மக்திரிகளைக் கூறியது, *மயிர்நீப்பின் வாழாக் சவரி 

மா வன்னார், உயிர்நீப்பா மானம் வரின் '” எனறகுறளை நினைந்தன் 

ரோ? தசரதச்சக்கரவர்க்தியின் மந்இரிமார்களை வர்ணிக்கின்ற விட 

தீதில் 5 விருத்தத்திலே, இருவள்ளுவா 10 ௮திகாரத்திற சொலலி 

ய விஷயங்களினும் ௮இகமாக எடுத்துரைத்ிருககின்றனர். ஏனைக் 

கவிகளிழ் பலர் கற்பனைமுதலானவற்றைக் கடன்வாங்இயுமென்? ௮ 

வார்கள் கடன்வாங்கெதை விருத்திசெய்வது மிலலை; வாங்கினகட 

னைக் கொபெபபது மில்லை, இக்தக் கவிசசககரவாததஇக்குக் கடன் 

கொடுத்தவர்களும் பெருமை யெய்தினர; இவர் வாங்குகின்ற 

கடனும் கடனாகக் கட்புலனாவகிலலை, 

தமிழ்ச்செய்யுள்.--கம்பராமாயணத்தின் மூக்தியாமிசவ் 

களை ஆராடுமுன்னர்ச் தமிழசசெய்யுளின் குணாகுணங்களை ஆசா 

யந்தறிதல் வேண்டும், தொல்காப்பியர் செயயுளிலககணத்தை 

* எழுத்துமுதலா விண்டியவடியிற், குறித்தபொருளை முடியகாட் 

டல, யாப்பெனமொழிப யாப்பறிபுலவா'” எனக கூறினா. பவண 
£இிமுனிவா ** பல்வகைத்தாதுவி னுயிரக்குடலபோற்பல, சொல் 

லாற் பொருட்டைதகை வுணாவினின், வலலோரணிபெறச் செய் 

'வனசெய்யள் ” எனக்கூறினர், பவணம்கொடடிய உவமையால் 

ஒரு விசேஷம் உண்டு, அஃ்தென்னெனின், உயிரிலலாவிடின் 

உடல பிணமேயாம், அசையஞ் சீரும் அடியும் மூதலிய உறுப்புக் 

கள் ௮மைநதுடிடப்பினும் சத்தில்லாவிடன் செய்யுள் சாரமறற 

தாகும். மாறனலங்காரமுடையார் கவிபாடுக்திழனெய்த விரும்பு 
வாக்கு, 

“பரவினையொலிபெறப் படனஞ்செய்திடும் 
நாவினனாகி கா்கவிப்புலவோர் 

புவமொழிபுணா்ப்புழிப் பொறிப்பவனாஇியும் 
மனப்படுமொருபொருள் மதித்தவரொருமொழி 

எடுச்பதற்கியைபுற வெதிரெதிர்பன்மொழி 

கொடுப்ப.அம்பெயாவினை சோப்பணப்பிறி சட



கம்பநாடர், ௧௯ 

ட ச தி 
தொடுப்பதந்சொடைபல தொடர்ச்கொருபாவாய 

முடிப்பதுங்குரிச்சொளன் முதற்காரணமே,'' என்றும் 

“சொற்பொருளணிஈலன் ரோயாதாயினும் 

மடியாதெடுக்சடி மடக்குகலின்ராய 

யாப்பின அறுப்பிழுக் காதிறு iS val ar 
கோட்புணமுடித்த லசன்மு ஈர்குறிப்பே'' என்றம் 

““அருமணிரிரலவைச் சன்னசொனனலன 
ஒளியதனுடசிறச் தன்னபொருணலன 

அமகதுகாஙகமைச ரன்னஅணி சலன 

உரனுடைப்பழம்பாட் ணொவழியணர்சதோர் 

உரறுடைப்பாட்டுணர் வாயமையின்வருமே ” 

என்றுங் கூமியவறறைப் பார்ம்சால் கரரிகைகறறவரெல்லாம் 
சவிபாடலாமே எனத தோன்றுகின்றது, முற்காலத்து ௪ுவிக 

ளெல்லாம், பிரபஞுசவிலாசத்தை ஒட 5 தாங்கள் ௩1 விரும் 

புமபொருள மனதில் ஊன்றிப்படியமபடி வமபுறுற்றிக கூறினா, 

இக்காலதீதுக் கவிகள் தரஙகள் கூற விருமபியபொருளை யாதெர 

பொருட்டு செய்யாது, தாங்கள பாடுகின்ற கவிகள் யாப்பிலக் 

சணததுக் மியைகதிருக்கின்றனவா என்றும் ஈன்னூலிற் கூறிய ௪௩ 
° * e ச ச 

இியிலக்கணமும் சொல்லிலக்சகணமும் தஙகன் கவியில சரியாக 

அமைந்திருககின்றனவா என்றும் கவனிக்கின்றனர், தற்காலத்துக் 

காவியங்கள தண்டியலஙகரரத்துக் கூறிய காவியலக்ூஷணம் ஈன் 

கமையபபெற்றவைகளே, ஆயினும் முற்காலத்துக் காவியங்களி 
௪ ற * * * 4 a) * யூ % 

ன் அழகும் அழமும் இங்கே கிடைக்கவேமாட்டா. முற்காலத் 

துக் கவிகள் சரிதத்தையும் காட்சிகளையும் உள்ளதை உள்ளபடி. 

யே கூறினவர்கள்: இக்காலத்துக் கவிகள் இல்லதை உள்ளபடியே 
கூறுவர், இவர்களிடத்தில் பஞ்சபூதங்கஞும் நடுங்கும், இவர் 

களைக் சண்டால் அகாசம் gulag as gato, 4h அகாசத் 

துக்குப் போய்விடும், ௮வர்கள நிறைகுடங்கள்; இவர்கள் அரை 

கூடங்கள், முற்காலத்துக கவிகள் பொருட்சுவையறிந்தவர்கள்; 

இக்காலத்துக் கவிகள் சொற்சுவை ஒன்றுமே அறிந்தவர்கள், 
கம்பர் பொருட்சுவை சொற்சுவையாடிய இரண்டையும் நன்கு 
சுவைகச்தவா, உள்ளகை உள்ளபடி கூறும் குணமுடையவர் ; : இல் 

லதை உள்ளதாகவும் உள்ளதை இல்லதாகவுங் கூறுங் குணமு 

மூடையவர், இவர் கவியில் இலககண அமைதியுமுண்டு; ௮ம



2.0 கம்பநாடா, 

ந a ர a 8 ர * ‘ பு 

கும் அம முண்டு, ௯00 விரும்பும்பொருளைப், Lm LT Dey oof 

றைந்த அணியபோல), மாசிழில அழுக்னும்படி Hore, gr. Maw, 

மேற்காலல்றுக் சவிஎட்ரும இக்கால; சகவிசடமாம இடைநிலா 
* * ey e 

றவராதமின், ALB Ly (Lpot Dor T KON FLW ிபைபும ICON T& 

சூடைய குறைபாடடில ஒரு கூறும் உடையவராயிராகினறுர், 

கோதாவரி நதியை வாடமிசகியாற இடககில் 

““புவியிறு சரியாம ரா பொருள் ரக றுபுல் இருப 

HEY BH poo mack arias) ரை செரி௮ளாவி 

FM wo colecll எரண்ணெவமொரும்கபுதம்ரமுவிர்சான்றோர் 

கவிஎனகிட ப மகோழராயரியினாய் ரர்மண்டாம.' 

எனக் கவிலக்ஷணத்தை ந் மேலேற்றிக கூறியிருக்குமாற்று 

னும், பம்பைபபொயகையை வாணிகஞுமிட தில *கறபகமனைய 

வக்கவிஞா நாடடிய சொமபொருளாமெனக தகோன்றல சரன்ற 

து”? எனச கூறியிருச்குமாரமூறும கம்பா சருததயகொண்ட 

கவிபாலம் இனைக்கென வறிமலாமும், (1$பா) பானஸ் என்னுஙு 

கவியைப்போற் சொழிப்பும, (மம) சாஸா என்னு கவியை 

ப்போற் றெளிவும் உடைய தமிழக்கவியை௰ காண்டல் அருமை 

யே, கம்பா மிலடனை ஒுகவா என்பதில ஐயமிலலை: Capa 

யரை ஒருசா£ ஓக்கவா என்பதிபும மயமிலலை, ஓவியன் பல 

வாணஙகளின உதவியைக்கொண்டு தனதிாச்தால தான் இிநஇரிக 

இன்ற சித்தொமானது பலாமனவதையு சவாரிர௰வரமுபேலக், 

கவிஞன் பலசொற்களின உகவியைககொண்டு சன நுரைஷஜிய அ 

வால தான் யாககலஐயாப்பானது க௱றவாமனறைக கவரசசெய்் 

யுமன்றே? இவஙனர௫, செய்யலாகும இகத மாமலைக சண்ட றிக் 

த கவிராயாகமரள கமபசே கயிசசக்சரவர்கதியாவாா, அயிறும் 

அவருடைய பாடடிடைததலைவா மானிட உருவங்கொண்ட முழு 
. - ற) மேதற பொருளாதலாவும் பததுககலையும இருபதுகையும உடை 

யஷயைக கைலையைக்தரனும் கையிற்பந்தகாக எகெகவலல இசாவண 

ளைசசங்கரித்து இராகூதரைக் கருவறுககும் பொருட்டே ௮ம் 

முழுமுதற்பொருள இருவவதரிகதகெனக் கருத்திற்கொண்டவ 
மாதலானும், கம்பம் பிரபனுசதாடகத் இன் எலலையைக் BL 

தும் போவாராயினர். மானுடசம்பாகமுடைய சநதர்ப்பங்களில் 
ர புறக் * ட * ௩ ‘ 

இராமர் மனிதராகவே ஈடி.ககலான், கம்பா ௮னனசந்தா பபங்களி



BIOL) HULA, ௨௧ 

ல இசாமரப் பிரபஞசநரீடசகதுடபடித்தியே பிராடிருக விரோ 

தீமினறிப் பாவொர், நிருதொொதாபபடடால இராமரும் நிலஙகடக் 

தீ நெடுமுடியண்ணலாகலாய, கமபரும், ௮ன்ன இடஙகளில அப 

பிராருக பாவமாசவே பாடுவா, இவவ) ககறபனைககாகக் சம்ப 

சை வெறுபபோமாயின வானமீசவாயும வெறுபபவராவோம், 

“பித்தர் சொன்னவும் பேதையா சொலனவும பர்தா சொனன 

௮ம் பன்னபபெறுபவோ”' எனககம்பா் அக்கால sb FDS HU பத் 

இரமான பாதுகாப்ப அமை நுககொணடனரனழஹோரி 

இராமாயணத்தின் ஒருபுடை அராய்ச்9--இயக் 
இரக்தைப பிரிச்துப பார்த்தவாகளே ௮௧௮ கட்டுக்கோப்பை 

நன்கமிவர்கள், உறுப்பிலககணஙகமபா  நனகமிம்சளாகளெ யாப 

பீலகசணக்கை நன்சசிபவராவா, மனு இின் விகறபங்ககா நன் 

கறிர்கவாளே மஜோேதத்நுவகதை நனகமிசவராவா, கவிகளைப் 

பன்னிபபனனிப படி்தவாகளே கவில்ூணூதைத நவாகிககவ 

ராவா, அகலால் காரும் கம்பர் சொலலைக் கேளாமல அவர்கவி 

களை ஒருவாறு பன்னிபபராபோம், சமபா அடைசளையும் உவ 

மைகளையும் ஒன்றின்மே லொனழுப் அமெ௫க்கொண்டு போத 

லால, கருகதுமறைபட்சே, கதையும் இடைப் பெடடு மறகறுபோ 

இனறது, என ஓரு இயலி அரியர் கூறுகின்றன, வரக் 

காடி புககொயதல -நீரவிளையாடடு-படையெழுஈ-உயுத்தம்- 

கைக்களை-பெரும்பொழுது முதலானவற்றை வர்ணிசனவெற இடங 

கவில் கருதிதுமறைபடுவதும் கதை இடைபீடுபடடு மறம்துபோ 

வதும் உணமைதான், அனால் கம்பர் ௮ரசருடவிருக்து உள் 

ளும் புறம்பும் நன்குபழசெவராகலாலும், தமிழகாடுமுற்றும் கா 
டும் மேடும் காடும் நதியும் மலையும் மற்றவும திரிக்துழன்றவரா த 
லாலும், எந்தக் காடசியும் விரித்தெடுத்துரைபப.நு அவர்க்கு௪ 

சற்றும் பிரயாசமாகத் தோற்றுவதில்லை, தற்குறிப்பேற்றி உண் 
மைகளை விளக்குவது அவருக்கு இளைப்பைக் தருவதில்லை, ஆக 

வே யாதொரு கதை இடையீசிபடுகின்ற காட்சிகளை வர்ணிக்கு 

மிடங்களில் நாடோறும் நாலைந்து பாடடாகப படி.கடின்றவர்கள் 
இராமாயணசாரத்தை நன்கு இரகிக்கமாட்டர்கள், ஒருமூச்சிலே 

ஐம்பதும் நாறுமாகப் படிக்கின்றவர்களுககே இராமாயணத்தின் 

அருமைகெரியும், மலையின்மீதிருந்து கண்டநுபவிக்கன்ற காட்



2.2. கம்பநாடர், 
4 [் க் ரு, ர e சியை மலையடஒ.வாரத்திலிருக்து கண்டதபவிக்கலாகுமோ? கம்ப 

சாமாயணச்சைக் கத்தியபாகமாக ஒதுகின்றவர்கள் தானும் யா 

தொருபடலத்தை முற்றும் படித்தகாலன்றிப் பயனெய்துதலிலா, 

கம்..ராமாயணங் சகற்படில எப்படிபபட்டவாகளும் இடர்ப் 
படும் இடங்களுண்டு, ௮வை சம்பசூசதிரம் என்னப்படட இட 
ங்களாம், சூத்திரத்தின் மர்மச்தை ௮றிகத சூத்திரதாரிக்கு இட 

சொன்றுமிலலை, இர்சச சூத்திரங்களைச சில பரம்பரைவித்வா 
ன்கள் மாத்திரமே அறிவர், இந்தச சூத்திரங்களில எப்படிப் 

பட்டவாகளையும் மாட்டிவைத்து இவர்கள் பெருமலைவுசெய்வர். 

இப்படிப்பட்ட சூச்ரெங்களின் மாமமாவதுதான் என்னவோ எனி 

ன்: -இலககணததேோரடு பொருககாத முடிபுகளும் அகராதி 

கொண்டமியாக ாததபபிரயோசஙசளுமேயாம. இப்படிப்பட் 
ட முஒபுகளையும் பிரயோகங்களையும் கமபர் உள்ளச்சருச்துடனே 

வேண்டுமென்றே வழஙஇஞரல்லா, தாம்பாடுகின்ற விஷயத்தில் 

மாத்திரமே சிந்தனைவைதது நாளொன்றுக்கு 600, 700 விருக் 

தீங்களாக விரைந்துபாடிச செல்கையில் சிற்சில சந்தர்ப்பங் 

களில் இப்படிப்பட்ட பிரயோகஙகளும் முடிபுகளாும் தம்மை 

யமியாமலே அமைந்துவிடும், இவா காலத்திலே தானே இப் 

படி.ப்பட்டவைகளை ௮வர் சிக்கறுத்ததைக் கொண்டு, பிற்றைநாள் 
புலவர்கள் பொருளமிவாராயினர், இக்த மர்மத்தையஙிந்த ஆ 
ரியர்கள் சாட்குகாள் ௮ருவெருகலான் இவைகளைப் பலர்கூடித் 
இரட்டி. வெளிப்படுத்தாவிட்டால இராமாயணத்தில் அநேக செ 
ய்யுள்கள் இருர்தும் இல்லனவாகிவிடும், இராமாயணம் படிக் 
இன்றவர்களுககு வேறுவிகமான பொழிப்புரைகளும் அகலவுரை 
களும் வேண்டா, கம்பசூததிரஙகளை விளக்கும்படியான சாதனத் 
தை மாத்திரம் தேடிக்கொண்டால், தமிழ் மாணாக்கர்களுக்குக் 

கம்பராமாயணம் மிககல்ல காலக்ஷேபமாகும், 

கம்பர் ஆங்காங்கு எடுத்துக்காட்டும் உவமானங்கள் மிகப் 
பொருந்தினவைகளாகவும் கம்பீரமுடையவைகளாகவும் ஒருசா 

ர் ஒழுக்கம் கற்பிப்பனவாகவும் இருக்கின்றன, தசரதன், 

“வையகமுழுவதும்வதிஞனோம்புமோர் 
செயயெனச்காத்தினிசரசுசெய்கன்றான்,”'



கம்பதாடர். ௨௩ 

தாடகை நெஞ்சை ஊடுஞ்விசசென்ற இசாமபாணம் 

“புல்லர்ச்ரூ ஈல்லோர்கொன்ன பொருளெனப் போயிற்தன்ேே,” 

தசரதன் தான் காட்டுக்குப்போகவும் இராமனுக்குப் பட்டங் 

கடடவும் வேண்டுமென்று கூடினதைக் கேட்ட. அமைசசர்சள், 

“இரண்டுிகன் நினுக்கிரற்மோராவெனவிருக்தார்.” 

பதினன்கு வருஷகாலங் காடடில் வதிவாயாக எனக் கைகேி 

சொன்னதைக் கேட்டபோது ஸ்ரீராமன் முகம் 

1 அப்பொமுதலர்ச்த செச்சாமரையினை வென்றசம்மா,”? 

சகஇரசைலத்தின் அடிவாரத்தில் தசரதன் செல்லும்போது 

“தெருண்டமேலவர்சிறியவர்ச்சேரிறுமவாதம் 

மருண்டதன்மையைமாறறுவரெனுமி துவழக்கே 

உருண்டவாயதொறும்பொனனருளுரைக் துரைத்தோடி 
இருண்டகல்லையக் கர்திறமாக்கியவிரகம்,” 

அம்மலை யடிவாரத்தில படுத்தெழுந்தபோது 

்இயவரொடொன்தியதிறச் சருலத்தோம் 

ஆயவரையகந்நிலையநிந்தனர் துற£தால் 

கேயவருநுண்பொடிபடிர்சடனெழமுரந்சொண் 

பாயபரிவிரைந்துத ரிநினறனப கதே,” 

கம்பறிடத்தில் ஏனைக்கவிராயர்களைக் காட்டில் விசேஷித்த சாமர்த் 

இயம் ஒன்றுண்டு, ஒரோவோர் கவியில் யாதொரு சொல், தன் 
ஷைறலானன்றிக, குறிப்பால வெரு சாதுரியமான பொருள்களை 

பூம் இனமான ௮கேக பொருள்களையும் அற்புகமான நயத்தை 

யும் துவனிக்கும்படி. செய்தலாம, 

விராகன் துதியில் 

தடுத்தகராங்கறவரிமிர்கையெடுச் துமெய்கலங்டு 
உடுத்ததிசைஅனை த்தினுஞ்சென்றொலிகொள்ளஉற துயரால் 

அடுத்தபெருர்தனிமூலக்சரும்பரமேபரமேஎன் 

றெடுச்தொருவாரணமழைக்கரநீயோவன்றேனென்ருய” 

என்ற செய்யுளில் ஏன் என்ற ஒருசொல்லில் என்னகயம் துவ' 

னிக்கின்றது பாருங்கள், காட்டைவிடடு நீங்வெக்து ௮ரடயலை 

யேற்றுக்கொள்ளும்படி. வேண்டின வ௫ட்டரைகோக்கிச் ரோமன் 

“சேன்௱ருமலருளான்சிஅவசெய்வெளனென் 
தேன்றபின்அவ்வுரைம௮ க்குமீட்டதோ''



௨௪௫ கமபநாடா,. 

என்றவிடதது௪ சிறுவ என்பதில துவ்னிக்கினற சாதுமியககை 

கோக்குங்கள, இராமன் காடடுககுப போகவேண்டா; பரதன் 

அரசியல ௩டாச்சுககடையிலலை எனக கைகேசியிடதக்துச் தர 

தன் உரைகதின்றவிடச்து, 

'மண்ணேசொளநீமற்றைையதகொன்ற௮ுமமறவென்றான்”” 

என்பதில் புதைபொருகாக கவனவியுஙகள. ஜனகமகாராசவிடக் 
தில விருவாமிக்மிரர் ராமனுடைய குலமுறையைக இளத்து 

இன்ற இடத்தில் ன 

'கோதமன னைபனனிக்குமுன்னையருக்கொச சதிவன 

போகிய ஈ0, reer iL os! rt CLM OSH y றகாஷ்பொழு சணடாய” 

என்று கூறுகையில பொடி என்பதில விசேவு.மமைக இருக்கிறது 

காணுங்கள், சிற. இடங்களில் உருவகயகளை வெகுநயமாக 

அ/மி பப, உ, 
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ச 2) ப ஈனுவானமுலப் பாடியரயினேன, 

பல இடஙகளிறும தமது கரும்தை மிகநன்றாக உள்ளத் 

இற் பதியும்படி. சமதகாரமாகக கூறுவர், இராமன் காடடுகறுப் 

போலஞுல் நான் உயிரதுறப்பேனவொெனக தசரதன் கைகேசியிடம் 

உரைககுமிடததில், 

“உன், கழுர்தின்னாணானமகற்குக் காபபின்னாணாமென்றான்? 

பின் இராமனை நினைத்துப புலம்புஇின்றவன், 

நின்மேற்சொரிய, மண்ணாமகரீராயவர புனலைமகனேவினையேற 

குண்ணும்டீராயுதவி யு.பர்சானடைவாய்என்றான் 

ராமனது வில்லாறறலைக கூறுமிடத்து Sl Pe - த்த 

மாலுமக்கணம்வாளியைத்சொட்ட தம் 

கோலலிறகாலகுனித்ததுகசண்டிலர் 

காலனைபபறிதக்கடியாள்விட்ட 

குூலமுறன அதணடங்கள்சண்டனா”



கமபநாடா, 2.) 

தசதிமையாமலிருஈஈவாதாளின 

மிதசதுகாணுதிவைம்் 1 துரோக்காா 

கசிப்பினின்பாருமறதிசதிலர்சைபால 

எடுத்சதுகணடனாழி௱௱றுகேடடாா.” 
௪. அஆ ச் * » 

வாலியானவன் தனனை வதைகக து மீராமன் என்பதறிந்கபோது 

“வாயமைபயுமரபுஙகாம்று மன்னுமிர் துற Gay ott or od 

தூாயவனமைஈ கேர் பரனை முனழேன ரினயே? என்முன். 
ரர . ச் 

பரசவடியை அனுகமும்போது கோகாவரியின் கரையே சென்ற 
4 ச » ச 

இசாமரும சதையும் ஈலமபுவேோதுணாரதும் நயத்தைக காணு 

புகள், 

நாளங்சொள்ஈளினபபனவிஈ பனற்எள் னையே மி 

OU OTH EATS of வசண்டிுமபளகமனமிரயகைதோக்கும 

நீளங்பொ௱ரிலையோன்ம௱றையேரில மமெடியகம்பி 

சோளின்சண்மனமவை ரனகடாமணிம்ஈடங்களகண்டாள,” 

ஒமம் ஒதுங்கக்சணடடரரமனஉமையளாளும் 

Foo 5 ps7 Bem OIG AT od AAG AM Lp gy Mod F us GIT sar 

Lon Gaon Sr coy wor Qay 15 5118 ணுமிரம 

போ சசமசடப்பமசோக்மிபபுதியதோரமு.ற௮ல்பூச்காள்.” 

© * ௩ * ye * * 

“லில்லியலகடக்ரசைலீரன்விங்குகீராஉறினபரங்கர் 

௨ல்லிசள் நடங்கசசண்டானமகங்கைகனமருங்குல்சோக்ச 

எல்லிபஙகுவளைக்கானர்கிடையிடைமலா ஈதுநினற 

அல்லியங்கமலவசண்டாள௮ண்ணலதனவடிவுகண்டாள்.” 

இனி உடனே இவரகள் பிரியும்படி. நேரிடுகின்ற தறுவாயில் இங் 

ஙனம் உரைம்சது எவ்வளவு பொருத்தமும் மனவுருக்கமுங் கர 

ட்ககினறது பாருங்கள, 

௮ந்தம்கச௪ சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்பக் கம்பர் சம்முடைய கும 

ப்பை ஏற்றிசசொல்வது மிகவும வியக்கத்தகககாக இராநின்றது, 

ஒரு உதாரணங்காண்போம், கைகேசி தன்கணவனை இன்னல்படு 

தீதிய இரவு புலர்கையில, 

சோணுலாவியதாளெலாமுயிரொன நுபோல்வனசெயதுபின் 

ஏணுலாவியதோளினானிடரெயதவொன்றுமிரஓூலா 
வாணிலாஈகைமாதராள்செயல்சண்டுமைஈதாமுனிற்கவம் 

நாணினாளெனவேூனாள்ரளிர்கங்குலாடியகங்கையே,”' 

4



௨௭௬ கம்பராடா, 

“எண்டருங்கடைசென்றயாமம்இயம்புகின்ரனவேழையால் 
வண்டுதங்கெயசொங்கல்மார்பன்மயக்விம்மியவாறெலாம் 
சண்டுகெஞ்சகலங்கெெஞ்சிறையானகாமர் இணைக்சாம் 
கொண்டுதம்வமிறெறகியெற்கிவிளிப்பபோன்உனகோழியே.!? 

சரிக உப ங்கயமொ க்சசெங்கணிராமனைத்திருமாலைஅக 
சரிக்க ரம்பொருகைசசலர்துயர்சாபபுகாணணிதறனாமுன் 
வரித் ச ரண்கதிர்ரு தீதாவயிம்மண்ணளைத தும்ரிழறறமேல் 
விரிக்கபகதர்பிரி2 தமாமெனமீனொளிக் சனவான மே, 

கம்பா ஒரோவிடர்து இசடடெெமொழிவர், சிகையின் அழ 
கை இராவணனிடம் வாணிகசவுடனே, ஞர்பபககை அவனை 
கோச்சி உரைததகாக உரைத்த மூன்று செய்யுளகளில ஓவ் டட. . வொன்மின் ரறறடியையம தமிழாதிரியாகள் இசடெமொழித 
லாக முதலில விளக்கும்போது கமமஜோககுண்டாகும உவகை 
உள்ளடஙகுவதன்று, 

Qe B roo eB பபபெறமுனிருமூன்றுவசன ச்தோன் உன 
த்தையுமுமையயப்பெற்றான சாமரைச்செய் சணானும் 
செந்திருமசவை ப்பெறருன ையைபபெற்ருயகீயும் 

௪ க 
eon 

* அதிசார .௦பபராக்டினன மையவாகமிலையன ககேயையா,” 

என்பதின் இறுஇயடி, முடிவாகபபாராசகால் அவாக்கெல்லாம் 
நன்மையிலலை : உனக்கே நன்மையுண்டு ; அவாகள் ஒவ்வொருவ 
ரும் ஒவ்வொரு பெண்பாலை அடைந்துபெறும் இனபம் இன்ப 
மன்று; நீ இவளை யெய்தியடையும் இன்பமே இன்பமாமென்றும, 
அவர்க்கே நன்மை (உண்டு); உனகக இல்லை என்றும் இரண்டு 
விசமாகப் பொருள்படுகின்றது. 

“ பாகத்திலொருவன்வைக்தான்பஙசாுத்தருசபொன்னை 
ஆகத்திலொருவன்வைத்தானஈணனாவில்வைச் ரான் 
மேகத்தின்மின்னைமுன்னேவென் உறண்ணிடையைரீயும் 
மாகக்தோள்வீரபெற்முலெங்கனம்வைத் வாழ்தி,” 

இதில * எங்ஙனம்வைத்து வாழ்தி என்பது நி அவளை யாண்டு 
வைத்து வரழ்வாய் ? என்றும், நீ அவளைப்பெற்றுல் (எங்ஙனம் 
வாழ்தி) வாழாயே ! என்றும் இருகிறப்படுகின்ற ௫, இங்கனம் 
'இவ்விரண்டிடத்தும் இசட்றெமொழிந்தது செம்மொழிச்சிலே 
டையுமன்று பிரிமொழிசசிலேடையுமன்று ; அவ்வவ்வஉயை இ 

வ்!



கம்பதாடர். உ௭ 
க ‘ -* , க ச யைவுற எடுத்தும் படுத்தும் “* எழுக்தியறிரியாப் பொருடிரிபுண 

ர்மொழி, இகசைத்திரிபாற்றெளி வெயதுமென்ப” என்கிறபடி. இ 
சையஅத்துசசொல்லும் வேபாட்டினளவின தேயாகும், 

“பிள்ளபோல்பேச்டிளாளைப்பெற்றபின் பிழைர்கலா ற்ப 
கொளளைபோகின்றசெலவமவளு ககேகொடுத் தியைய 
வள்ளாலேயு. ஈக்குகல்லேனமற நின் மனையில வாழும் 
மிராளையபோன மொழியா 2செலலாங கேடி og ம் னெழேனன்றோ,”” 

e 

என்பது, சிசையை கான் உனசு௫ு இயைவித்தலால் உன்னுடன் 
இன்பமெய்ஃபபெரு௪ வருஈதுவராதலின் உன் மனவிமார்சளுக் 
குக் கேடு ரூழ்னெயேளுறேன் எனபது இதன் பொருள, 
கற்புடையவளான கையை நீ நண்டின் (இர் துபடுவை), அத 
லை அவாகள் மஙகலசூகிரம இழபபர் என்னும் பொருளும் 
ஈண்டு துவனிபபது xn sore, 

கரடச கவிகளைப்போல காப்பியககவிகளும் தத்தத் சந்தர்ப் 
பததுக்கியைந்தவாறு, காவியபாகிரவாளின மனநிலையை wi By 
கவிகளை யியைப்பதே பொருடஈ வை சிறககுமுபாயமாம், கம்பா 
மனுஒப்பிரகிருதியை நீனிகக.மிட்கவா என்பது இராமாயணத்தில் 
பல்லிடதச்தும் புலனாகன் ஈது, ராூபபசகை சொலலளவாக உ 
ரைக்கக்கேடட இராவணன் மீசையின் செளந்தரியலகரியின் 
மூழ்கியிருசகையில் கானும் உருவெளிகதோற்றப பகுதியை ஆ 
சாய்ந்து பாாபபோம், 

ஒருபொருளை நகேரிம் கண்டவர்கள், பின் நனவில் கருதும் 
போது அதனைக்கண்டது கண்டவாறே டித்திரிச்துக்கொளளக் 
கூடும்; கனவில தோன்றினும் அப்பொருள சண்டதுகண்*_ படி 
யே தோன்றும், கேரில்காணாமல ஒருவா உரைப்பக்சேடட பொ 
Gor, கேட்ட உசையின் உதவியால ஒருவாறு மனத்தில் சத்இரிக் 
அக்கொள்ளக்கூ.வெதே யன்றி, உள்ளது உள்ளபடியே கோன் 
அவதில்லை, 

66 * ௬ * , * க அம்பும்மனலு ழையாச்சனவந்தகாரத் 
௮ம்பர்மமைகொண்டயலொப்பரிசாய அப்பின் 
கொம்பர்குரும்பைக்குலங்ககொண்டததிங்கடாங்இ 
வெம்புர்சமியேன் னவிளக்செனச்தோன் று மன்றே,” Lp, (த் ர் f 2



௨௮/ HOU FTL, 

்மருஞூடுவர்தமயக்கோமதிமற்றுமுன்டோ 

தெருளாதிசெனனோதிணிமையிமைக்சாலுமொவ்வா 

இருநேடிருகுண்டலங்கொண்டுமிருண்ட௰லச் 

சுருளோடும்வந்கோர்சடர்மாமதிசதோன்றுமன் ஹே.” 

“புடைகொண்டெழு | பபப பபப தத் 

இடைகண்டிலாலலசெல்லாவருவுககெரிகதாம் 

விட றங்கயசண்ணுடையாரிவாமெல்லமெலல 

மடமங்கையராயென்மனச்சவராயினாரே, ” 

இம்மூன்று செய்யுளும் இராவணன் கண்ட உருவெளிக்தோரழ்றம், 

மூன்றாவது செய்யுளில “மெல்லமெல்ல, மடமஙகையசாயென் 

மனததவராயினறாசே ” என்றிராவணனுரைசகும் உரையின உள 

ஞூறையை உளளுறகோககுமிடத்து, சூர்ப்பககை சாட்டிய உவ 

மானஙகளால் உவமேயஙககா ஒன்றோடொனரமுகட பொருத்தி 

இசாவணன கருத்கிலமைத்துககொண்ட உருவமே ஈண்டி வெ 

ளித்சோறறமான ரீதையின உருவென்பதும், இஙகே Fon gor 

வர்ணனை பிரத்தியரஷபாவனையைக் தருவதனறெனபதும இச 

செய்யுள்களை மேலோடடாக ஓதுவாககும நன்ருபுலபபடும, 

இஙகனந் தான்௧கண்ட உருவம் சமையோ? அனமே? எனறையம 

றவன், சூர்ப்ப பகையை அழைத்து, ₹ இநகினறவளாஙகொல இ 

யம்பியசிதை'' ? என்று கேடச, இராமானந்தபரவசையான அவ 

ள், இராவணன் கேட்கின்ற கோக்கத்தையமியாது சனனையுமறம் 

து, தனகரு உருவெளிததோற்றமாக, 

சசெசாமரைக்சண்ணொடு செங்கனிவாயினோடும் 

சக்கார்ர டககோளொடுஈகாழதடக்கைகளோரடும் 

அர்உாரகலதகொடுமஞ்சனக்குன௱மென 

வற்சான் இவனாருமவவல்விலிராமனெனராள்.”' 

இவள் இராமனை கேரிறகண்டவளாதலின் இவளுக்குப்புலனை 

உருவெளித்தோற்றக்தின வாணனை இராமனது உருவபபடதைத 

எதிரில்வைத்துக காடடினுறயபோல இராகின்றது, இஙவஙனம இ 

ராவணன் நேரில்காணா2 சதையின் உருவெளித்தோறற வாண 
னையை ஏற்றபெற்மி மஙகலாகவும், சூர்பபநகை நகேரிர்சண்ட 

இராமனது உருவெளித்தோற்றசதை ஏறறபெறறி பிரததியகஃஷபா 

வமாகவும் அ௮ல்த்திருக்கு மிக்தகொன்றுமே கம்பகாடா மகாகவி 

என்பதற்குப் போதியசான்ளுகும்,
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கம்பரும் வால்மீ௫ியும்.--இக்ஙனமாகச் கம்பராமாயண 
கீதின் அழகுகளையும் நயங்களையும் எதெதுகசாரட்ஃவது எப்படிப் 

படடவாகளுக்கும் இலகுவான காரியமலல, அழகு நிறைந்திரு 

ககினற இடதகிலே தனிததனியான கூறுகளின் அழகை எடு 

SHI இயலுமோ, அணுலும் கம்பராமாயணம் வாலமீகு 

ராமாயணததின ஆகாரவைககொண்டு பாடினதுதானே இதறகெ 

ன்ன ஏற்றமுண்டு எனச்சிலர் கூறுவா, இரண்டைபும படித்துப் 

பாரததவாகளே இதந்குச சமாதானஙகூறத தருந்தவாகள, கால 

ட்வெல என்னும அததியக்ஷா£ *ஹோமருடைய இலியடடுககும் 

போப்பினுடைய இலியடடிககும் என்னபேகமோ அதேபேதம் 

வாலமீகிராமாயணத்துககும கம்பராமாயணத்கதுக்கும் உண்டு” 

என* செபபியிருககிரர், பெளவா எனனும் அத்தியகூ£/- [மாம் 

வாலம்கிராமாயணத்கையுமபரி திருககிழோேம்; கமபசாமாயணத் 

தையும் படிதஇருக௧௫௦் ரம், வாலமிகிமுனிவா, விரிவாயக் கூறு 

கனெறவராயினும விளஙகக் கூறுமனறவா; ஈமடா, சில இடங்க 

வில ௬௫௫௧௧ கூறுகின்றவராயினும் சில இடங்களில விஸ்தார 

மாயக் கூறுகெறவர், இனபகதருவனவான சொறபோககுகளும் 

அலநகாரமான கற்பணகறைம் ஆஙகாஙகு விசேஷுமாயிருககின்ற 
க ree) உ ‘ 

ன, ஆயினும் வாலமீகியை வியந்துகூறுவதோ கம்பறையே உவ 

ந்து கூறுவசோ எனத் துணிகல கூடாமல இடாபபட்டோம்” 

எனறெழுதியிருககிரார், வடமொழிப் பபிமசி இலலாசவாகளும் 

வால்மீகிராமாயணத்தின் கேரான இஙகிலி* மொரிபெயாபபை 

எதிரில வைச்துககொண்டு ஒதடெபெபா£ககால கமபரூம சாமா 

வியால்லா எனபதும் சதையளவாக மாத்திரமே வாலமீகிராமா 

யணத்தைம் தழுவினவர் எனபதும் ௮ஙகைகசனியாகும, வால 

மீராமாயணததின் பாலகாண்டத்தின் முதலிலுளள பாகமெல் 

லாம் பிபபடட வடமொழியாசிரியாசகளால ஏறறப்பட்ட சுலோ 

குகள் என்று ௮கேக இயூிலிஷ் அ௫ிரியாகள் யூ௫க்கின்றார்கள், 

இபபடிப்பட்டவைசளைக் சம்பர் சமுவிறைலலா, usb gr 

மாயணத்தில், தசரதன் பிள்ளைப்பேமடையும்படி எனன செய்ய 

லாமெனத் தன் மந்திரிமார்களைக்கூட்டி ஆலோசனை செய்ததாக 
வும் அவர்களும் ௮நர்த யாகத்தைச செய்யலாம் இந்த யாகத்தைச் 

செய்யலாமென்ன பலபடப்பேசுவ் தாகவும் அதன்மேல் சுமக்



௩௨௦ கம்பநாடர், 

இரரன் தான் சனற்ருமாரமகரிஷியினிடங் சேட்ட மாமத்தை ௮ரச 

னிடம் அற்தரங்கமாய் உரைதக்ககாகவும் அ௮கன்மேல் அரசன் 

கலைககோட்டு மசாருனிவர் வரதக்கக்கசதென்றறிக்ததாகவும் உனாத் 

இருக்கறது. * பிள்ளைப்பேரிலலையே இனி நாடென்னாகும்”' 

ற தயரதனை கோகி வசிட்டர் தேவரச௫சியச்தை மனத்தில சிடுித் 

துக் கலைககோட்டு முனிவரை அழைத்துப் புத்திரகாமேஷ்டியா 
கம் பண்ணினால் புகதாப்பேறுண்டாருமெனக கூறினதாய்க் கம்ப 

என் 

சாமாயணத்தில் சுருக்கி இன்றி யமையாக ' அளவாகக் கூறப்பட் 

ஒருகன்றது, வால்மிகததில வருஇன்ற கலைக்கோடடுமுனிவர் 

சாதாரணராகக காண்கின்றன, கம்பருடைய கலைககோடடுமுனி 

வசை நினைக்கும்போதே அ௮சசமும அற்புதமும் மனச்தில உறிக் 

இன்றன. ஐஜனசமகாராசன் தயரதறகும் தூதுபோககினது முதல 

பசராமரைக் சண்டவரையில நிகழ்கத சரிதம் வால்மீகத்தில 

மிகச் சுருக்சமாகக கூறபபட்டிருக்கக் கம்பகாடர் அசசரிதத் 

தைத் தாம வேண்டியவாறு மலைகளையும காகெளையம் சேனைககா 

யம் வர்ணித்து வளாதடிவிடடார். 

இரண்டாவது அயோத்தியாகாண்டத்தை வாலமீகிராமாய 

ணக்தில படிப்பது மிகவும் ஆயாசம் கருவதாயிராகின்றது. இங் 

கே வால் மீட வாதை இிழவாரக்தையாகக் காண்கின்றது, இங் 

கே கம்பகாடா, சரிதத்தை வெகுதிறமாக மாடக அமைப்பேபோ 

ல உலகத்தோடு மிகபபொருக்துமா அரைததிருக்கின்றனர், இக் 

தக் காண்டத்தில உள்ள வேற்றுமையை மாணாககாகள் கேரிலே 

படித்துப்பாத்கே கம்பருடைய சாமர்க்தியக்தைச சாதூககியமி 

யவேண்டும், தமிழிராமாயணக்துக்கு வால்மீகமே மூகனாலென் 

து சம்பசே சொலலிவிட்டாா, உயுததகாண்டததிர் கூறிய இரணி 

யப்படலம் கம்பருடைய ருஷ்டி, இராமசரிதத்தில் இரணிய 

வதையை இடைப்பெயது கூறுவது மற்றொன்று விரித்தலென்ற 
குற்றமாமென்பர் சிலர், பாரகாவியஞசெய்த ஆசிரியர் இது 
குற்றமாகுமென்று கொண்டால அங்கனங் கூருர். பிரகலாத 

சரிதத்தில் மிகப் பற்றுடையராய் அங்ஙனங் கூறினாருமல்லர், 

இந்தச் சரிதக்தை விபீஷணன் வாயில் வைதீதன்றோ கூறியது ? 

ஸ்ரீராமருடைய மடமையை இசாவணனுக்கு வற்பு௮த்திக்காட்டி. 

இராவணன் வணங்கி உய்யுமாறு எடுத்துரைச்கது இச்சரிகம்,
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அகவே இது மற்மொன்று கூறலாகாது, இரணியப்படலமொன்று 
தீவிர எனைச்சம்பராமாயணமுறறு மழிக்துவிட்டாலும் பெரிதல் 
OV 5 கம்பருடைய கவிதாசாமாததியத்தைபும இயற்கைபபலமை 

யினையம் காடட இபபடலமொனறுமே பேரதுமான சான்முகும். 

உயம்தகரண்டமே கம்பராமாயணந்டுல மிக மிடுசகான காண்டம் 

எனக் தமிழ்வலலார் கூறுவதுணடு, இவ்விரணியபபடலமோ 

அவவுயுததகாண்டத்ழின் எனைப்படலஙகளினும மிமிக்குடையது, 

ஆ சரியருடைய கருததுக்கயு)ம நடையம ஈவரலமென்னு மெயப் 

பாகேஞம இகதப்படைதில அகதனை உரமபெற்றிருக்டின்றன. 

கம்பரிடத்தில் மறமொரு விசேடமுண்டு, அவர் நடையா 

னது சந்தாப்பத்திம கேற௱வாமுக கம்பீரமும் இன்னோசையும் 

மிரிகரும் தளாசசியுமுடையதாயிரப்பது, சந்தோஷசெய்தி ௨ 

ரைககுமிடத்தில சக்மக்திமகேபக ava bam on Ob விசன 

கரமானசெய்து உரைக்குமிடதலெ, படிகடின்றமவன். பாடடைப் 

பரபரப்பாக படிககப்புகுககாலும், அகதப பாடல்கள் பரபரப் 

பாக நாவிலே உழலவதகிலலை, கதாகாயகன் அமுன்ற இடத் 

தில் கதையைப் படிகின்றவனும அழுவான; அவல் கரிககின்ற 

இடத்தில் இவனும் கலிபபெயதுவான, இது ஈவிவலலோரசகு 

மாத்திரமே கைவந்தமாமம; எலலா£ககும இநுசெய்ய இயலாது, 

SDH UW கவிகதி.--* ஒடடக்கூத்தர், சடமுவுபட 
லம் பாடிவருகின்றனா; நீர எம்மாத்திரம பாடினிர் 1” எனக 

கேட்ட அரசனையும் பிறரையம கோகருக் கமபா, காம் சேது 

பர்தனப்படலம் பாடாநின்றோம”' எனக் கூறினதாகக் கூறப்படு 

ம் கன்னபரம்பரையான வரலாறும் அகனமேல் இராமாயணத் 

சை இரண்டு வாரத்தில இனம் எழுநூறு விருச்சமாகப் பாடி. 

முடிக்கனர் எனக்கூறும் வரலாறும் உண்மையென்றே தேற்று 
இன்றன, இராமாயணத்தில் எநத ஏட்டைக் தள்ளிப்பார்த்தா 

லும் கவிகதி தட்டுக்கடையின்றி நீரோட்டமேபோலச் செல்வது 

கட்புலனாகும், யாதொரு வரிதானும் வருந்திப்பாடப்பட்டதா 
ன குறிகள் யாதொன்றும் தோன்றுவதின்று, உலகியலை நன் 

கறிக்தவராய்க் கலவிக்களஞசியமாய் கவிபாடுக்திறமுதிர்க்சவரா 

ன கம்பர் ௮ஸாதாரணமான காவியத்தை ௮அகாயாஸமாகவே செ



ட் கம்பதாடா். 

ய்துருடி த்தார். பாலைஈடையின் சூக்குமங்களையும் சொல்லாற் 
தலையும் பொருளாத்தலையும் கன்குணர்க்தவராதலின் இவர் கவி 

பரயாறிற்கையில் கருக்தொன்றனையே கருதியிருப்பர், சொற்கள் 

அதற்சியையத் தாமே வக்தியையும, “சே துபக்தனம்வரையில் பா 
ஒவிட்டீரா? அப்படியானால் அந்தப்படலதஇல ஒரு கவியைச் 
சொல்லிக்காணீர்'” என்ற உடனே 

குமுதனிட்டகுலவரைகூத்சரில் 
திமிதிமிட்டுத்திரியர்திரைகடல் 
அமிகமூர்புசவானவர் அள்ளினார் 
அமுதமின்லுமெழுமெலுமாசையால்,”” 

என்று அப்பொழுதே பாடினாரென்பதற்கு வேறுசான்று வேண் 
டா, அவர் முதனாள் பாடிய ஆற்றுபபடலத்தில், 

“Quad sug Heer YS got 

பூலைமூதற்பொருள்யாவையுமேர்தலால் 

அலைகடற்தலையன ரணைவேண்டிய 

நிலையுடைக்ஃவிநீத்தமக்நீத்தமே” 

என்று பாடியவிருக்கமே அதறகு இன்றளவும் சான்றுபகர்கின் 

றது, கேற்றுப்பாடிய சேதுபரந்தனபபட்லததஇின் செய்கி இன்று 
ஆற்றை வாணிக்கும்போது கற்பனையாக வமைந்ததன்றோ ? ஆக 

வே இவர் **எழுந்தகாயிறு விழுவதன்முன் கவிபாடின தெழு 

தாஜே '' என்பதில ஐயமிலலை, 

அவா இயற்றிய ஏனைால்கள்.--கம்பகாடருடைய 

கவித்திறமெல்லாம இசாமாயணததில முற்றும் ஏறிநின்றது. அதி 
இறம் கட்புலனாடன்ற மழ்றநால் சடகோபரக்சாதி யொன்றுமே 
பாகும், சரஸ்வதியந்தாதியைச் சிறுபிராயத்தில பாடினார்போ 

லும், அவ்வந்தாஇயில் ஆசிரியரது முச்சத இறம் கட்புலனாவ 

சன்று, குமாகுருபரர் பாடிய சகலகலாவல்லிமாலையின் சிறப்புக் 
சாலும் கம்பர் பாடிய சரஸ்வதியந்தகாதியில துவனிப்பதில்லை. 

ஆபிலும் சரஸ்வதியை உபாசித்துவந்கால வாக்கு வளம் உண் 
டாகுமென்று கம்பினவசேயாவர், 

் “படிசநிதமும்பவளச்செவ்வாயும் 
் சழூகம ழ்பூச்சாமரைபோற்கையும்-- அடியிடையும் 

'அல்லும்பசலுமசவ.ரசமுர்அதித்தால் 
,சல்துஞ்சொல்லாசோககி,



கம்பகாடா. ௩௩ 
+ 

Dog ges at Garris atorgy Maun 109 9 BTHG கூறப 

பமிகனாது. இலை Toc வாகு ஒரு அடியபாவாகததானும 

Qivo\ pon கர வரய நு, ஆவ தா இயின 19-வது செய 

பமாக செணறாஙகய, 

pre eS வயில் டாக குர் ரய இடம 

eT tipi eat ம பந்த த கார மிட்டா 

Mel GON fy Ty toM ar he tt alll (fh te Gail 

எடே rerironml ul Cori Bier +t ator . 
. அ! ௯. யு ல 

சரஸிைவதியநதாடுயின 15-வது Co) ud yp Aart Wf Og (ih BEM, 

ச் iT { Epil acl Lvov f poy wl 4] wT ராவ ர 

சேபகமானமலாரமான ர. வின 

லேபுகாராதிவி ட பர ப ர டயம ean 

PA Glo B68 Fir மப ட மிர்ரர் டி ் 
e . ern 

இவ்விாரண்டிடனே எடகோபரமகா டியை தடடிக்கிக்கயாதகொ 
பி. oN . th பக்கத்தில கணவிறுகு IP Bil eD காணபபடுகனற யாதொரு 

on . 

செயயுளை ஒபபிடபபபாருங்கள, இதோ 15-வது செயயுள், 

(மிர ரர LOI ap oh Carn (ரூம. லா உவ ர) செப்பு 

பேயி சண மெருமப்பமாயிரமயபெட்துளவாம் 

SEAT AA CL 8 LAT யி 712 (ri (hn hoot Bei deo oe eM oor Gr 

cht Wat tp ம் ப்ரஸ் iy] US gf LA ea) white ப் Make Lb? 

இதன் வாககும் போககும் முனகாட்டிய செயயுமின வாகருப 
6 ௩ ரு ரு ௬. . r 

Cure Gains G19 Boy Moss Soums oro Sos go )p 

am mo 3 சேரனுடைய சமத்தானக் கவிராயாகள கமபரிடங் 

கொண்ட மாறசரியத்தால் வசை ௮அமபடடனுடையபங்காளியெ 
0 டட ப பககறபிக்த காலையில் பாடினதாரும் சரஸ்வதியக்தாகு ௮வளரு 

ல e ச் 

ஷீடனே அவன் பாதசசிலமப பெறம்பொருடடெனக கூறுவாரு 

முளா, பிரமராரஷசனுடைய அருள்பெற்றபோது பாடினரெனக் 

கூ௮ுவதுமுண்டென முன்னமே கூறபபடடதன்ோ. இவவிரு 

இறவர் கூற்றையும் மெய்பபககலாவதான சானறு யாதொன்றும் 

அர்நூலகத்துக காண்டின்றிலது, ஏரெழுபதின் எழுவாயை ம 

னனே முறித்இருககிரோம, எப்படியும் இஈநூல் கமபர் பேரும் 

புகமும் எயஇினபின்னரே பாடியதெனக காண்டின்றது, செம் 
ற னு . 2 பொற்சிலை யெழுபது வெகுவாய செழுபதின் போககே போ 

3



8௨௭7 கமபராடா, 

க்காக அமைந்து கிடப்பினும் அதனை "இயற்றினார் கமபரென்றே 

நுணிகது சொலவதற்கான அகாரம் இலது, காஞூபபுராணம- 
காஞூப்பிள்ளைத் தமிழ-சோழககுறவஞ௫ி-தஇிருககைவமழசகம என 

தூ! நால்களும கம்பா இயற்றினென௪ சிலா கூறுகின்றனா. இவற் 

மில இிருககைவழக்கக தவிர மற்றவைகள ௮௪ சற காணாமையால 

எவாகருங் இடைதீதலரிதாயிராரின்றன, அ௮சசிடட பிரதிகளில 

தானும் திருக்கைவழக்கசம பிரதிககுப (ரதி மாறுபடுதலான் கம் 

பா பாடின அடிகள இனனின்னவையே எனத நுணிந்து கொள் 

ளககூடவிலலை, கமபரகராதி இராமாயண வசனம எனபனவும் 

எழுதினாொனச சிலர் கூறுஇன்றனர், 

கம்பருடைய குணவிசேஷம்.--யாதொரு கவியின் 
நூலை சறறுவைததும் அககவியை இனனதன்மையரென ஆறிய 

மாட்டாதவன சான நேரிலகண்ட யாதொரு கவியைத்தானும 

இன்னதன்மையரென அறிவஇிலன் என்றொரு இஙகலீஷ் ஆரி 

யா இயம்புகன்றனா. இராமாயணத்தால கம்பா இன்னதன்மைய 

சென அறிதலாகுமோ என்று அராய்தல வேண்டும், யோகத் 

திமாககரத்தை, 

ஏகம்முகற்சலவிமுளை தகெழுஈகெண்ணிலகேள்வி 

ஆகம்முதற்நிண்பணைடோகியரு தவர் தின 

சாககதழைகசனபருபபிததருமம௰லாகது 

போகஙசனியொனறுபமுதக துபேரலமனறே, ” 

என வர்ணித்திருத்கலால இவர் கலவி கேள்விகளின் அருமையை 

ப் பாராட்டினவரென்பது பெறப்படும், அயிலும் ௮ச்காலத்துக் 

சணக்காயா கல்விகற்பிகனும் முறையை வியகதவரலலசென்பது 

ப கல்வியிற்கிகழகணக்காயாகம்பலப் 

பல்விதச்சிருஅரெனபபகரவபல்லரி 

செல்விடத்தல்லகொனறுவரைச்கலசெயகலர 

BHO Maron ter as 556.1 வெலாம,” 

என்ற கார்கால வாணனையாற் பெறப்படும். 

பெருச்தடங்கண்பிறை நதலார்ச்கெலாம் 

பொருந்துசெல்வமுஙகல்வியும்பூத்தலால் 

ame Ras Saree g oy danas gytb 

விருந் அமன்சிவிளவனயா வையே,”



கம்பநாடர். கூட 

என்றகணால இவா பெண்கலவியின் ஈசனமையை அக்காலத்திலே 

தானே உணாநதவரென்பது தேறறம், 

“அனபுளபெனிளன்ோச மமுள.து”' 

எனக் கூறிணைராதலின இவா வறுமையிற் செமமையைக கண்ட 
வரெனபதும, 

பாளைய அமில ச்யையா கவே” 

எனறதனுல் வறுமையின் கொடுமையை*ண கணடறிககவசென்ப 

தும தெவிவாகெறன, அண்பாலினரைக காடடில பெண்பாலி 
னர காமழிககவரலலா என, 

79 முமமனமென்பொனறேடனரோ in Fo SLL ok THU a 

3 ் ் எலாறவடியில வறபுறுததிஷேனும, அண்பாலினா கேடெய்து 

வத பெணபாலினா கரும காமவின்பததால என, 
௪ ௮ 

6௩ நாமே துமி அனப்பு வி, | மோ ரீ பர] Ai 

வ ரமோசகல்ங்கையரரலைவரும 
௫ 7 சாமமிலலைடெனிரகடுபகேடெறும 

கரமமிலலைகர2 முமிலலையே' 

எனற விருசதம்திலே “கூறினா, இவவுண்மையைப பின்னும், 

் மறகையாபொருடடாலெ.,அமாஈகாககுமரணமென்றல் 

சஙகையினறுணாிிவொலிசெயகையாறசாலுமினனு 

அங்கவாஇுறசணறொாலேபலைலுமபழியமெயதல் 

எவசளிுுகாணடிபனணேஇதறரறாவேரோேோயொதோ.” 

எனவும் வறபுறுத்திஞா. சிக்திரகூடப் பருவதமுகலான வரு 

ணனையால, இவா எலலாககாடிகளையம கேரில்கண்டறுபவித்த 

வா என்பது கன்கறியபபமெ, குறபசைக்தியால மாததிரம் ௮ 

வைகளை ஈன்குவாணிகக இயலாது என்பது அவ்வருணனைகளைப் 

படி.ததவாகட்கு மெயப்படிம, சடையபபமுதலியாரையும் ௮வ 
ருடன் பிறந்தாரான சண்ணஸமரையும் சரராமரையும் இராமாய 

ணத்தில ஆஙகாங்கு புகழக்திருகதலானும, 

“கிறையகல்காததமுயைதகாதையைக்குருவைததெயவ 

பதவிய: தணரையாவைபபாலரைபபாவைமாரை 

வறைபுரிகுரசாக்குமுணடாமாற்றலாமாறறல்மாயா 
° . 

உரவிகொள்மாச்கெனரேறுமொழிகச்கலாமுபாயமுண்டே r.?



௩௭௬ கம்பநாடா, 

எனப் பாடியிருககலானும் இவா மிகவும் செயந்கன்றி யறிதலு 

டையவா என்பது தோறறும், கள்காண்டலைக கடிந்து சினந்த 

வரென்பது பினவரும செய்யுளால போதரும :-- 

“வரஞ்சமுநஙளவமபொயயுமயகமுமரபில்கோட்பும் 

ச்சமெனறாமரகீககுரகனமையங்களிப்புகாககும 

கஞ்சமெல்லணஙகுா கிருககமாளினாலருஈஇனாரை 7 

ஈஞைசமுஙகொலவசல்லானாகினைரலகா சனதே * 

கீமிழையும தமிழநாடடையுங சூறிசக நேமீமிகின்ற இடஙசலில் 

அ௮இக உறசாகநுடையவராகக காண்டின்றனா, 

கம்பர் சைவரோ வைணவரோ.---என்பகைத துணி 
இன்றதில இருதலைக கொளளியிடை எறும்பே போல இடாப 

படவேண்டுவதா பிருசஇன்ற;ு. கமபா பிளளையின பெயா ௮ம் 

பிகாபதி என்பது உலகபபிரசிததம, ஏசெழுபதில விரகாயசவண 

க்கம் வைததிருகணறது, இராமாயணத்தில சிவபெருமானைக் 

குமிககின்ற இடஙகள பெருமையாகவே கசூறிததிருககினறன. 

சில பிரதிகளில *“அழியகதமரியென யாவையும்'' என்றும சில 

வற்றில ““அதியதம அரியனயாவையும” எனறும இருகிறது, 

ஏனைச௪ கிறபபுபபாயிரச செயயுளசள பொதுப்படக் தெயவவண 

க்கங் கூறுகின்றன. ரதெலலா மியஙனமிருச்கத் திருககைவழக் 

சம் ஸ்ரீ அறுமுககாவலா பதிபபில, 

' பணணமைதத 

வேதமொருரானகினையமிகசசமிழசாலடியால 

ஓதியுரைக்தேசருணைடேோரஙுகுநுகை” 

என வருவது தொழுஷா ப்ரீ வேலாயுதமுசலியார் பதிபபில் விர 

பட்டிருக்கிறது, இவவடிகள கூறிபபத சடகோபரைபபோலும், 

இராமாயணத்தில திருவவகாரபபடல இல பெரிய இருவடியான 

கருடாழ்வாரைக குறிககினற இடத்தில, 

“எனனையாளுடையவையன” 

எனக கூறியிருக்கிறது, இதிற பிரதிபே5 மிலலை. கடிமணப்பட 

லத்தில், 

“எனறுகானமுகன முதல்யாரும்யாரையம் 

நின் றபேரிருளினை நீக 2 O coor 2)



கம்பதாடர், ௩௭ 

சென்றுமீளாக்குதிசேரச்சேர்த்திடு 
தன் திருகாமத்தைகதாறும் சாத்தியே என்றும், 

சம்புமாலிவதைப படலததில, 

“ஐயனுமமைந்துகினறானாழியானள.னாமம் 

கெயசடாவிளச்சிற்றோனறுகெறதியேகெய்றியாக” என்றும், 

பரதன் சூளசெய்கின்ற இடத்தில, 

“தழைச் தண்துளவினோன் தலைவனஅல்லனென் 

றழைத்தவன்,” என்றும, 

விராகன துயில், 

“மழுவாளிக்கனறளித்த 

ஐயச்சால்சிறிதையமகவிாஈ தாரூமூளரையா,”” என்றும், 

௪ ரபங்கர் பிறபபுநிஙகு படலத்தில இகதிரன ராமனைத் gas 

ய்வதில, 

்*எல்லைவலயங்கள்கினனுமையெனறககாளசரி3யொனை தீன்டிஎழுவர்எனகின்ற 

தொல்லைமுதல்முனிவாகுளஞாறறபோதேதொகைநினறஐ பமலுடைசதிலையோ 

TH STU.” 

என்றும், கவக்தபபடலத்தில, 

மூனறுகவடாயமுளை ததெழுஈ்தமூலமோ,” 

என்றும் இனனும் பலவிடஙகளிலும் விஷ்ணுவுக்குப் பரத்துவங் 

கற்பித்திருக்கிரா, இயகே எடுததுக் காடடப்பட்டனவெலலாம் 

சைவருக்கு நிஷ்ூரம உண்டாகாமல கமபா வேண்டுமானால் தா 

மே தவித்திருக்கக் கூடிய பாகஙகளே யன்மோ, பமாலாயிரப்பிர 

பந்த வியாககியானங்கள் கம்பருடைய பிரயோகஙகளில் Aa 

எடுத்துக் காட்டியிருக்கன்றன. கம்பர் இராமாயணம் பீடு 

முன்னர் சைவராயிருந்தவர் பின் வைணவராயினார் எனச் சில 

தமிழ வித்துவாமிசர்கள் கூறுகின்றனர், ஆயினும் ஸ்ரீரங்கத்தி 

லே கமபா கடடுவிதத மண்டபத்திலே சக்கரவர்த்இக்குரிய ஆடம் 

பரங்களுடனே கம்பரைப் போல சிலாவிக்கொகம் இயற்றிவைச் 

திருப்பசகனால, இசாமாயணத்தைக் | 
“சகண்ணியவரங்கர்முன்னேகவியரங்கேற்தினானே,” 

என்பதூஉம் ஸ்ரீமச்காதமுனிகள் மூகலியோரால் கவிச்சக்கரவாத்



ane) கம்பதாடர், 

திப் பட்டம் ௮ளிக்கப்பட்டாரென்பதூஉம் உண்மையாவதுமன்றி 

இலர் வைணவ என்பதை வற்புறுத்துகின்றன, எப்படியும் 

மமற்காட்டினவற்றால சம்பா வைணவராகவே இறந்துவிட்டனர் 

என்பது தேற்றமேயாம, இவர் நாடடரசன் கோடடையில் வை 

ணவ சம்பிரதாயத்தின்படி சமாதி செய்யபபடடி ௬கஇன்றனர். 

இகனை இன்றுங் காணலாம், 

மூடிவு---இராமாயணம் பாடிநூடிஈ் -பீறகு கம்பா கவிதா. 

சந்நதத்தை இழநர்தனரென்றும், தாம்பாடின பாடலகளைப் பிறா 

படிக்கும்போது அவை சம்மாம பாடபபடடன எனபதறியாமல் 

அதக ஊக்கத்துடன் கேடடு .நந௩ுபபரென்றும் கூறிவருகின் 

ர்கள், கலவியிற பெரியவர் சமபா என ஐ௩காம வேற்றுமை ஏது 

பபொருளுசகுக காடடப்படும உதாரணததாலும், யாதொரு 

இயந்திரருகலியவறமின் கூறுபாடடை அறியாது அடசயிக்கின் 

0வர்கள் இதென்ன சம்பருத௫ிரமாயிருககிறதே என வழங்கும் 

வழக்காற்முலும, கம்பன் வீடடுககடடுதகமியும கவிபாடும என்ற 

மூமொழியாலும், விரிவாக எழுதியிருகனற யாதொனறைக கா 

ணஇன்றவர்கள் இகெனன சகமபராமாயீணமாக இருககறதே என் 

அதனாலும், கம்பரெனலும திருகாமம் சககாலததும மறைவஇன் 

ரி நிலைபெறுவதாயிறறு,




