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ஸ்ரீமதேராமாஅ ஜாயகம?, 

இரு முட்டபுராணம் 
முதலாவது மூர்த்திமான்மியகாண்டம், 
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முதலரவதுபாயிரப்படலம். 

காப்புகள். . 
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பூம்ட்டஙிமிரர்தருள்பொ்பூசமி 
தாமுட்டவெனுர்தமிழ்வேதியன்றா 
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இருமுட்டபுர ரணம் முதலாவது 
கார்த்திமான்மியகாண் டம்: 

சிட்டர்க்ளுயர் சஞ்சிரமாயெ2 

மூட்டதீ ன்ஜியமியான்மொழிவா 

னட்டத்திரகன் விதியாய்ச் தறியா 

, ஜிட்டப்பதராம்னையேச்துவனால். 

வான்தவர்மண்ணவர்வாழ்கருள்வ7 

னேனதஅருவேன்சருளெம்பெருமான் 

ரோேனத்துய/வைத்தமிழ்யாப்பியல்வான் 

மோனச்சடசோ பான முன்னு வல். 

செச்சப்பொருளின்வயினேசிறிய 
துற்றுப்பிறந்சாலஃ தோவலற 

ஈச்தகப்பொருளேகொடெண்ணுமெலும் 
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பரீபூவரஈகன் - வேறு. 

தேவராதிவிதிமா சவத்தவருர் தயனானமுவுபாரினை 

மூல ராகிவருமார்த்திபாசளமூழ்காதுசாச்தியெனமுறையிடச் 

சாவா இகளுமாழ்கிலாதபடி வேதரூபியெனுக்தற்பான் 

பூவ சாகசயினாரொனும்படிபுரக்சவெர்தைபதம்போற்றுவாம், 

வேள. 

ஜூருகச ரசுமவர்மனைக்குடையுமழைகரிக்கினியகற்றொண்டு 
௯ ரபருகொடிக்குமாசுணத்தினுச்குகலிவிலாவாவியுஞ்சிவற்கு, ௪ 
ைவருமேடவுருவறுத்தினியதன்னுருவளிச்சகற்பரனாம் 

பொய்யறுபூ௪.ராசற்றேவைப்போற்றிஈம்பிறவிமாற்றினமால், 

கர'ஞ்யோளேம்சேசனுக்காக க்கரிசினின்புயங்களை க்கொடுத்து 

வ ரஞ்செய்தன்னவன்பனொட்டலர்ச்காகவந்து போர்புமிசவன்மாழ்க 
் வ£ஞ்செய்சன்னவன்புரோதென்மனைவிசேயுயிரரூள்புரிர்தொருமன் 
புரிக்திசிபிரமக,த்திருவாயிர த்தையும் போக்ினேய்போ ற்றி. 

மூவி சவிளக்இட்டவர்சண்மூச்சடசரவிளங்கணைதீதவநிற்குப்போற்றி 
தாவிலாஃகாசன்செய்பூை சயாலவனைச்சசிபதியெனச்செய்தோய்போற்றி 

ர வினை த்நரர்த்இரிர்தகவனுமைசேர்சவனெனச்செய்தவ ரபோற்றி 
வீவிலாப்பிரசலாசனாவொருவன்றனைச்செய்சகவிமலனேயபோற்றி, 

அன்னமிய்க்கவனைச் சிவியெனும்வேந்தாவ.ருளியகோலனேயோற்றி 
பின்னுமோர்பின்னவன்றனை ப்பிரியவிர தனாக்டுமருள் Gun pb 

பன்னுமோர்சமட்னென்பவன்கத்திரிப்பெயரோனினும்் பாவி 
யெனனுமன்னவனுழுத்தியிவிருப்பவிட்டவராகனேபோற்றி, 

அம்புஜவல்லி தாயார் - வேறு, 

சழ்புடனம்புயனாதியர்்தம் பதச் தர் தவனெர்ை SOLE CTD 

சம்பின சச். சமிலின்பிவிருர்தி டகன்சொலியம்பிடுகக் சாயா 
மங்சையரீமங்கல:௦ங்கலிலாவணமாவருடக்அவருக்்இருவா 

ும்பூயவல்லியரம் புயமென்ப சமன்பில்வணங்கெணம் ங்சகசல்வாம.



முதலாவது பாமிரப்படலம். 

வேறு. 

த்தியோரெட்டுஞ்செல்வமோரொட்டுக்திருஉட்டாச்சசப்பொருளைந்தும் 

பத்தியோரொட்டெபஞ்சமகிட்டை தானுமிந்திவருடல்படுங்கான் 
முத்தர்சண்மானமிவாந்தயன்முசலோபலிகொடேழமறைவையுமுருக்கி 
யத்தனேடி. ணடொன்றற்றுவாழ்சுசவீடமையருட்டாயடி. தொழுகாம. 

ஸ்ரீபூப்பிராட்டியார் - வறு. 

நீபபுளார்்'திரசிவா திவிண்ணவருநீச்கொணாவஞரின்மூழ்டடக் 
காப்பிலாதவணமவுணனிப்புவிகரக்சவெம்பெருமான்சாத்தராள் 
மூப்பிலாதமு தலடி. வணங்கியிவாமுத்தயெய் தும்லழிகேட்டருள் 

பூப்பிராட்டியுணவூட்டியம்மையடி. பூட்டி. னேம்வினையையோட்டி. னேம், 

ஸ்ரீ. ௮ண்டாள் - வேறு, 

காலுண்டபாயுறங்குங்கடவுடனையெழு ப்பியிருண்மூலக்தன்னுண் 

மாலுண்டவஞர் தூங்குமாவிகளையெழுப்பியெம்மான்மலர்க்கண்சாத்தி 

மேலுண்டரிச்தர்சுகப்பெருங்கடன் மேவ ச்திருப் பாவையீர்த 

சேலுண்டதிருநெடுங்கட்கோைதிருவடி.மலைச்சென்னிசேர்ப்பாம். 

ஸ்ரீவலயமாதேனி ஸ்ரீவேதமாராயணப்பெருமாள் - வேறு. 

நீதமாதவனெருவனோதுமாரியர்கரிசைரீஜறெனாவாக்கயெவனீ 
ஆதிமாதாகி.புலயேமாதாவைமணமாற்றியேபாதுவினது 

கோதுமாறிட வருளியாங்கன/ச்சையினகலர்குறைவெலாநிைதவுபுரியுழ் 
Ga சராராயணீர்தம்பாதசாமராமலரைாமேதையோடோதிமகழ்வாம், 

ஸ்ரீவலயமாதேவி கமலவல்லித்தாயார். 

கலையெலாமோதியுணருலைவில்காத்தியாயனர்செய்கரிசெலாமாறவவாதங் 
குலமெலாங்கோதில்பதமுறவெலாமனிசர்ச.ரர்குலவெலாகிறைவுபெறே 
/சொலைவிலான்பாணிசொடவரணீயாங்கோன் முனையிறோன்றிவரச் தலரியீந் த 

வலயமாதேவியொளிர்கமலையாரம்சபதமலராயாம்வாழிபுசல்வாம். 

அழ்வரர்கள் - வேறு. 

பொன்மலிர்தபூங்கோவவிடைகழியில்விளக்கேற்றிப்பொன்னியாற்றின் 
மன்மலிந்தசவிகளவையெதிரோலையோட்டி யொளிர்வழியா ற்றேசி 
க எமவிர்தசழன்மாட்டி ச்சகட்செவிவாய்கைநாட்டி.க்கசனத்தாசான் 

மூன்மலிக் தசமையர்முனம்பரங்காட்டியாண்டவர்தாண்முன்னிவா ழ்வாம், 

வேதனழுஙகலையகற்றியசனாட்டின்வடி ௮கற்றிவிளங்குரூவா 

நாதனை ச்தன்னாளாகச்கொணடசொண்டாடி ப்பொடி.யைசான்குவேதப் 
போதமுனிமிசெழுக்தபுண்ணியரைப்புவியுணியைப்பறித்துக்கொண்ட 
தமநுமங்கையாகோன்றனைவணங்கியேத்தினர்தாள்சிர மேற்றய்வாம். 

ஆசாரியர்கள் - வேறு, 

ஆதியின்றாவாவொருமுதன்மூலத்தாவிகள்பழங்கண்விட்டி ழியாச் 
சோதியினிர தசயச்கமுறுவான் தூயமும்மனுிருமகட்கு- 
நீ.இியிற்பகாந்தீகுரவனைச்சேனைநிருபனுச்கருண்மலர்மசளை் 
வாதியாச்சடங்கொன்முனிக்குை சேனைமன்னனைநினைர்துவாழ்ததிதுமால், 
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௫௪ திருமுடடபுசாணம் முதலாவது 
மூர்த்திமானமியகாண்டம். 

ஆலவாய்ச்சங்கமடக்னொருச்சையருள்செய்செந்சமிழ்மறையளித்சார 
மீலபிங்களனையோகத்திலறிச்சார்கிமலவாகியாசிறுமகளிர் 

காலடி. இடந்தா.ரரசியையாண்டசீர்கமுத்தடி. புமுத்தமன்னவஞய் 
மாலடி நினைச்தேயாக்கையைவிடுத்தாரிவர்மலர்ப்பதங்கள்வா மியவே. 

ஸ்ரீபாஷ்யகாரர். 

ரீதமிட்டமணமாதியைஞமாருக்இரிமலர்க்குமுயிர்கீகு மேரிலைச்.௪ 
பேதமிட்டி. னிமைசமமெனப்பேசிப்பெருமறைவியாதசூத்இர ச்.இ.ம் 
சாதமிட்டெழுதுபாடியம்வாணிதலைகொடுவணங்குப்போசாற்றப 

போசதமிட்டுலகைப்புரச்சருளகலபூரணகுருவழ. தொழுவாம், 

அந்தமில் பரத்தோடர்தமில்காலமனையெனவிருக்அயிர்க்குள்ளச் 
சந்தச்சமச்தமறிர்துளசேடனாசலாம் ச னவம௫க்கு 

விந்சநல்விகிட்டா த. துவிசத்ைைையீர்சானெனமறைமுற்றுணர்பெரியாா 

வந்தன சளப்பிலவர்தொழுமிராமாறுசமூனிபதங்கள்வா ழியவே, 

அப்பனுக்காழியீக்தவர்ரர்சைச் சாடலையீர்தவசமணச் 
குப்பையைக்கொளுச்திவிட்டவரட்டாக்கரப்பொருள்யாவர்கீகுங்கொடுச க 

வொப்பறுமிவர்தாட்ெயைப்புறினோவாதுயர்சகமுறுதும்யாமென்னா 
வலெய்ப்பறவடைர்தவெழுபத்துரான்குகுருக்கடாளிறைஞ்சியேச்சதினமால. 

ஸ்ரீமக்வே,சாந்ததேசகன். 

சம்பத்துக்குகிரிட்டச்தக்கம்பத்ை தசேமியோட்டி 
வம்பத்ை தவனைந்சவாண்டி வணங்கவியாளங் கூட்டி. 
மம்்பத்ைவாம் த்திப்பொன்னீர்சன் னிய்மதங்கணாகக் 
கும்பத்தைக்குழைத்தசிங்கக்குருளையைப்பணிந்துவாழ்வாம, 

வேறு, 

அ௮விததையாரணியத்தினைச்சவட்டி யத்துவிதச் 

சவத்தைச்சாம்பசாகஇடுசததாடணை தந்து 

பவத்தைவாட்டுபராங்குசமூனிமறைபடி. ச்தென் 
றவ த்தையீர் சருடே௫ிகன்றுணை ப்பதர்தொழுவாம். 

பரீமத்மணவாளமாமுனிகள். 

அசங்கருக்காழ்வார்மழறைப்பொருளீச்தேயவர்கொடுதனியனை யேற்ற 
மரர்சனக்கமலவீடுசக்துலகாரியர்மு தலாரியர்தூற்கு,த் 
இரச்சரும்பொருள்சடீட்றயெம்பெருமானார்திரூவருவெனல்காட்டிப் 

புசக்தருளினியவசக்ர்மூனீதாள்போற்றினர்பிறப்ை பமாற்றினசே. 

இருக்கோவலூரெம்பெருமானார் ஜீயர். 

ஐம்பெரும்பூசசத்தாக்கசையில்லாமலாணவமசயையேகரும 

மொய்ம்புபற்முமலைக்தொருதீச்கைமுற்றுவிச்தருததபஞ்சசதை 

யுய்க்துறச்கொடுத்தவோவலுகருணையுருவுளசோவலூர்குருவை 
சைச்துதுமனச்தாலஞ்சீவிசா தசானா ந்து தல்செய்திதானவில்வாம்.



முதலாவது பாயிரப்படலம்: 

சானவரிடும்பரரிபதம்விடற்குந்தா தராஞ்சரர்சுகமுற்ற்கு 
மானமோகனநாூலாகமத்தாப்புணரசனக்கோவலூர்சோவின் 

மானமுளரியைமாற்நியவ்.ரனைவைச்ததோர்ர்தேகியைமமுகனை 
யீன!சி.எந்தியோடெழப்புரிந்தவெங்குருபரரடி. பணிவாம், (௨௨௭, 

கோட்டிவணக்கம், 

நிவப்புறுவியாபகத்திரிமனுக்குநிகழ்திதசததவத்தினுக்கு 
முவப்புறுமோக்கவீட்டி ற்குமபொருளாயுளனசாகாரணமாகத் 

தவத்சவர்நிகழ்த்தும்ராகனுச்சணையாச்சவட்டிடுவார்தமைக்கிளக்கு 
மவத்தருக்கெயயுஞ்சீமுட்டத்துயர்வையைவலென்றெழுந்தவென்னறிவே, (5 

கண்ணன்வெர்நிடத்தன்னடி.யன்முன்னிடவேகணையமாக்குவலெனவருக்இ 

வண்ணனையருக்குமிப்பெரும பதிக்கண்வஇிர்தொருகலம்புசிபவரெண் 

கண்ணன்முக்கண்ணனீரறுகணனாயிரங்கணன்பதிகளீய்கலர்தை 

ஈண்ணாம்வராகச்கேத்திரத்தசைமைநாட்டநாநீட்டி யதுணிவே, (2.௬) 

சிறந்த? முட்டமேன்மைவராகம்வாமனம்பிரமமேர்சால் 
திறஞ்சொலுநாரதீயமப்பிரமாண்டம்மொசொரச்தவு ததரம்பின் 

னறந்தருசாமமாமறைதாமுமறைதலுற்றவாமுற்றனவேல் 
மறர்தெடன்மாழ்கன்மு சலுளயா னோவகுப்பலென்றிடலவாவழக்சே. (௩௦) 

அறைக்துறமாறுபுராணமுன்மொழிர்தவமுதங்களனைத்ை தய்ஞ்சிருக் இச்... 
சிறந்துறவிஞ்ஞைமேதையொன்றொளிசேன்றிரி த்தன்ன்றென்களையரப்யான் 
னிறைர்துறுநிகலமிட்டட்டுமீ டி.நின்மலக்கோலம ஈம்பெருமான் 

குறைந்துறமுத்தக்சானொற்களிக்குங்குணத்தினினீவிர்சொண்டருள்வீர். (௩.௧) 

வேறு, 

கவியுககாலாயிரத்சொள்ளாயிரச்தெண்பத்துடனாே நினச்கழறு 

நலமுளதாரணாவெனும்வருடஈண்ணுவைகாசிமீசொன்பான் 
னிலவுறுவைகறன்னிலேகாத்தியாயனமுகிகறைச்சமச் 
தலமெனுமிலக்குமிப்ெெபெயாசகராச்சாற்றிடுவலயமா தேவி, (#2) 

என்றுரைகேத்திரச்திவேவேசகாரணன் நிருமுனரிசண்டா 

ஈன்றுரைமறை நூற்புலவர்களிறுமபூதெய்திடமுட்டமான்மியத்ைத 
மன்றுசைதில்லைமான்மியமிரண்டைமூழேரங்கேற்றினன்வானோ ' 
ரின்றுமேபுட்பமாரிபெய்ராமாறுசனெனுகாவலனினிசே. (௩௩) 

வேறு. 

இன்னகதைவ.*"தசோர்பொருளுரைத்தோர்கேட்பித்தோரெழுநிவை, ச்தோர் 

மன்னுமிர்தூ.றனைமூழ்விற்பூசித்தோர்மாண்புரைத்தோர்வைகளோ றன் லார் 
கொன்னவர்க்குப் பொருளளித்தோரளிப்பித்தோர் அ.திப்பித்தோர்குழ்ந்தோர்க்கெல் 
துன்னுபொருளும்மீ$தெம்மச் தமில்கீடீவலெனச்சொன்ன்னெம்மான். (a=) 

வேறு, ் 

பரமனருணூலுணரும்பாக்யெரெண்ணி௰வனைத்தும்பரிர்தகொள்ளல் 

சசதமிதைமுற்றுவிக்காத்தாமதர்க்குமிடையூற்றைத்சச்துளார்க்கும் 

௨.ர தநிதிமளைபூமிவயதுசகஞ்சுற்றமெலாமாண்டொன்செய் 
விரதமெலாரீம்சமுழுசோயாகயெஞர்பவெழமுற்றும்வேண்டூம்,, (௩௫)



திருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

வாழி - வேறு. 

பூவெடுத்தமைச்தளித்சபூவசாகன் வாழியே 

பூப்பிராட்டி யார்க்குரான்குபொருளுளைத்தான்வாழியே 
காவெடுச்தவரசு.துளவுகண்ணிவிட்டான்வாழியே 

கரிசரொண்டுபுரிகுவாரெண்யாவுமிய்வான் வாழியே 
பாவெடுத்தவம்புயததுவல்வியாரும்வா ழியே 

பாழியிற்ரொண்டாற்றிவாழும்பகவர்நாளும்வாழியே 

கோவெடுச்சபேர்ச்செண்டுபுயங்கொடுசத்சான்வாழியே 

கொற்றமாஞ்சமுட்டம்வாழுங்கோலராதன்வாழியே. 

ச௫மசோசன்றாணுவிரியச்சமர்புரிந்சான்வாழியே 
சமரியாஞ்€ேேத்துலாவுசயம்புசாசன்வாழியே 

கருமராசமாக்குமுன்றவாைச்கோடி. ப்பேராறுகள் 

சலர்ுவாமுமழிவில £ப்புட்காணிசாளும்வா மியே 
அருமைவேதரநாரணன்பெொ ற்கமலையோடும்வாழியே 

யரியவலைமாதேவிக்கணணிகளோடும்வாழியே 

பெருமையாமிக்கேத்திரம்பிறஙகிஞ்சசாசரம் 

பெட்படைச்தானச் சவீடுபெற்றுகாளும்வாழியே. 

ஜந்துகோலங்கொண்டதாற்றெட்டமலனமலிவாழியே 
யங்ஙனங்ஙனிலவுகித்தர்முத்தர்பத்தர்வாழியே 

கைந்திலாதவுபயவேதசாட்டினார்கள்வாழியே 

சானுமவனுமொன்றி.ர ண்டாசவில் சத் தாக்தம்வாழி யே 

யக்தமாமீசொன்பதானசாச்இ.ரங்கள்வா மியே 
யருள்செய்வியாக்கியானசலதியாவுமிஸிதில்வாழியே 

இர்சநாலுரையுணர்த்தக்கேட்டயாரும்வாழியே 

இனியசாமாதசன்றனுளளத்தெண்ணமென்றம்வாரிடே. 

வேறு. 

வாழ்கவாழ்கவெண்மண் செய்யசூரணம் 
வாழ்கவாழ்கவீசாறுமேற்புண்டாம் 
வாரழ்கவாழ்கவன வன சம்மணி 

வாழ்கவாழ்கவைந்தேதஇிம௫ழ்ச்தசோ, 

வாழிவாழிவரரகவ.ர.தனார் 

வாழிவாழிமலர்ப்புவிமங்கைமார் 
வாழிவாழியவவணைவஞானிகள் 

வாழிவாழியிந்நாலறிமாக்தசே, 

தேவதேவஸ்ரீபூவராகபரப்ரஹ் மண ம. 

பாயிரப்படலம் - முற்றும். 

திருவிருத்தம் - ௪௦. 
OLS pa. 

(5 ௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0)



ஸூ 
௨-வது. தைமிசவனப்படலம், 

  

பப்புனையருளின் மிச்கபொறியளிபொமமன்மூசு 

சிப்புனைமன் றலந்தேன்றருமலர்ப்பாணிசேர்ர்ச ' 
காப்புனைசமலன் றந்தையாழியிற்கவினுஞ்தேப் 
பாப்புனைகைமிசப்பேர்பாவு€வனமொன்றுண்டால், 

'அவ்வனந்தன்னை கோக்னொதியீறில்லாச்சோதி 
கீவ்வியற் ரில்லையின்சட்கவேரமன்முன்னாஞ்செவ்வி 
மெவ்விதமைந்துகானுமிலங்கெவோவவ்வாறே 

செவ்வியவொளிசெய்சீதச்செழுங்கருமணியிற்காணும், 

பொன்னரிவிளரிபாடப்பொவிமலர்க்கானுண் மேய 

ந.ள்னலமோதற்கெமமாலாமெனினர்தாவின் பத் 

கொன்னலவரியின்றொண்டர்க்கோர்பொழுதாட்டினார்தம் 
மின்னலவிற்கட்டோன்றுமியல்வளமியம்பற்கா வேம். 

வில்லிமிரெணக்கொத்துமொய்த்தொளிபரந்தவீறு 
சொல்லிசசுவணப்பூவாலெங்குறுசோதிக்கான 

மல்விடுமறையிற்சொன்னமைச்சியைகளங்களேந்தி 
ஈல்லவர்தமைக்சாணல்லாகமுகவிழிசசொனண்ணும், 

பூப்பொதிவாகையாழியேர்தப்புட்டாங்கும்புத்தேட் 
காப்பினிற்பிழைக்குஞ்வேகணத்திலாஞ்சாரரையெம்மான் 
மூர்த்திமினினைஈ்துநைந்துமுத்திகேண்மாந்தர்மேதை 

யார்த்தியைநிகர்க்குஞ்சாலத்தடரிருண் மொய்த்தநீழல், 

ஐவகைவன்னங்கொண்டவழசொளிசாற்றமூச 
நைவகைத்தாமின்பூச்கணறையடி. த்தடர்ந்துவிங்கிச் 
செய்வகைத்தானகானமெங்குமேசெறிதல்வாலோர் 
வையகத்தானங்சொண்மான் மேற்பொழிமாரிப்பூவாம். 

பச்சொளிபரச்சகானப்பாப்பெலாம்பரமன்றொண்ட 

ரிச்சையினியைந்தவேவலியற்நறுவிலங்குபச்சி 
நச்சுறுமரவமாதிரலமெலாஈணுசலாடி 
ச்சு சாரர்தமூர்த்தியாணரினவிருமன்றே, 

வேறு, 

மானெடுத்தவன்றன் றருக்குமன்னவனைமகனெனப்டயின் றவன ருக்கும் 

சானெடுத்தோடவயம்புனைகண்ணன்கழன்மறவாதவருளத்திற் 

றேனெடுச்தோடச்செழித்தொளிர்சோ திபாதபமெங்கனுஞ்செறியும 

வானெடுத்தோதவரியவான்றேவர்மரமெனக்கஞலுமவ்வனமே. 

வின்முரித்தணங்கின்பாணிதீண்டி னவன்வீ ரவாழ்ச்சையைப்புகழ்யாப்பின் 
கன்முரித்தியர்க்தசான்றருக்கூட்டங்சவின்சனிகாய்மலர்களலுஞ் 

சொன்முரித்திவர்க்தபொருட்டியைமஐ நசடொகுப்பினையேய்ச்இிடப்பலவாய் 
பன்முருக்கயைச்சசாகைகணிைர்தபாணிகுழ்பாணியாமாதோ, 

(௩) 

௪)



அ தருமுட்டபுமாணம முதலாவது 
'மூர்த்திமொன்மியகாண்டம். 

மாங்கணித்தொளைவிருந்துணச்செய்காண்மானகச்கோடரம்பலவ;இர்.து 

தீங்கணித்திரளையடியவருள௦போ ற்றித்திக்குறுங்களித்திட்டை 
யோக்கனிச்சாயவாசமாசாசமு.சவீயகூ னியினுலம்பும் 

வாங்கயசாவலீர்தவண்மானமரக்குழுகனித்திரள்வழக்கும், (4. 

தூங்குமாமூசுவினியவிரூல்கடூயருக்காடி.யிற்றுலங்கும் 
வீட்குறுகிற்காலடி.யவர்க்கெிதின்வீகறுமருணில றலீய்க்க 
ளாங்குறுமோக்கமிவர்தமக்கரவமமைதலையியைந்திடவாங்குத் 

தாங்குறுகரிமேலிவர்தமக்கரவர்தாங்குமாரோசண த்தமையும். (௧௧) 

பறவியென்ப்சைவன்வவ்விடாவிஞ்ைசமானமாங்கனிம௰ர்விருக்கக் 
துறவியென் பவனையுறழ்ச்திடவடைகடுறந்துதோன்றுவசிலவிருக்கம் 
பொழைமகணாசனடி.யரினருளைப்பொருர்தினர்குலமெனச்செழிச்சம் 
விறழையலாதொருவற்போற்றிலார்லயிரமேறியதாவரமிலகும். (௧௨) 

உத்தமர்க்குதவாப்பிசுனனின்முண்மூசுறுபலகிறைதருவோங்கும் 

பத்தருச்செர்செய்பதகர் தங்குலம்போற்பட்டுலர்ந்திருக்கும்பான்மாரங்கள் 

சித்தருக்காஞ்சஞ்சீவினியச்கரன்செழித் தளதரியினெண்ணெழுத்துண் 

ணத்துறபிறப்போடி றப்பிலாசாக்குரமப்பதப்பொருடர ற்கியையம். (௧௩) 

பின்னலிட்டகலாக்கொடுங்கொடி முழுதுங்குளிச்திடப்பிரழ்லொவகமம் 
பன்னலிட்டறையுமாரணப்பிரமம்பங்கயக்கெச்தியின்சிழவ 

னென்னவிட்டறையுமூத்தவர்வாணிக்கியைகலா திருகுணத்தவரை 
மன்னவிீட்டி டற்குவளைத்திபொசமாசையின்கூமழ்கு நன்மானும் (௧௪) 

இரும்புனற்பிறைகொக்றெகறுகாத்திசொன்றைவண்டும்பையேயிலக 
'வரும்பெருமீமத்தாடி.வான்பிரமன்முதலினர்தொச்குணும்வாளி 
தரும்பெருமாறன் நந்தையினருளாற்சாயசமலர்களைச்சவட்டிப் 
பெரும்புகழ்காணச்கானகமலர்மேலடி. பெயர் த்சேகுவர்பெரியோர். (63) 

சண்ணருங்கடுவெங்கூற்றருசரகசேழ்பிறப்பிதப்புறுபுவிதாகந் 
இண்சரியரிமாவலகைஇண்குறளி தீவளிகோடி. வெந்தேட்கள் 
விண்ணிடி யேறுகழுபுமுகுளவிவேை சசெய்வனலெலாக்இரண்டு 

பெண்ணுருவெ ச், வென த தஅறர்தவர்கள்பெருர்தவமியற்றவசொருசார். (Bom, 

ஆயிரசான்குநாஜொருகான்ருபச்தொருகான் கெட்டாவறைய 

நோய்கொளவரினுமமையுமந்தோவோர்நண்ணிடைப்பெண்ணலம்வேண டேம் 

மாயனேயென்னாயாவையுர்துறர் துமமராமணிச் தளவுடன்மகயீன் 

ருயுடனமலனடி. களைவெளிராமண்ணுடன்றரித்தவசொருசார். (௧௪) 

சலைசளோர்மூன்றுமிர்தியமைர்தங்கரணமூன்றும்புலமைந்து 

மலைசளோ சேழிற்ததகமாவீறுமசமனமொன் றமேயுடக்கச் 

லையையோர்பெண்ணாப்பெண்ணினையாணாயாணினைப்பெண்ணெனச்செய்த 
உலைவிலாமுதலியினைப்பரிசனச்தோடுட்பொதிந்தேத்தரரொருசார், (Sa) 

உண்ணருஞ்சோறம்பருகரீருமோசையிற்றினுமடைக்காயுங் 
கண்ணனெம்பெருமான்கண்ணலதிலையோர்சண்ணெலுங்கருத்துள்பெரியோர் 

சண்ணாமன்னவன்றன்றமிழ்மறைச்செ த்தினவீறருபொருளையுசாவிப் 
பண்ணருங்காவுப்போக்னெர்மகிழ்ச்தேப்கலீராச்கழிக்குரொருசார் ர், (a4)



௩. - வது. சூதபுராணிகரெழுந்தருளியபடலம். ௯ 

காணுவைமேடஉமாக்கியேபின்னர்த்தானவன்றனையுயிர்சவட்டிப் 

Cures Biase றயோன்பிள்ளையைமனைவிபிழைதீடவெழுப்பியக௫ணைக் 

கோணினைப்பூவாங்கொம்பெனும்பெண்ணைக்குல்விமரீர்தகொத்தினையுஞ் 
சேணிசைாயமலவிசயமிட்டே த தஞ்செல்வர்வாழ்ச் துறுவர்மற்னொருசார். (20) 

Broa ms Sul HEM ESoQucorenciry. OOsrmapen OSs GnQueeré sid 
கோடொறுங்காணாவகைதருமொருபெண்குறம்பொறையனையெரியொருபெண் 

லெடருங்கணைக்கஞ் சாமுனிக்சனிதாற்றனைக்கலாவிணைத்துளவோர்பெண் 

டாடருமுூவர்தமைக்குழவிகளாத்சந்தபெண்றனதுமணாளன். (௨௧). 

விற்றிடக்கொ டுச்தவினியபெண்விந்ததணவனைமீட்டபெண்வேட்டோன் 

சொற்றியவணந்தன் சேய்தலைதுணிப்பான்றணிந்தபெண் முதலினர்ச்கேய்கக 

நற்றவமிகுச்ககுணமுங்கண்ணுதற்றன்னயனத்திற்காணவுஞ்சசியா 
அற்றசுச்ில வடடச்செயுமழகுமுளமனைவிகளுடனுறழ்ச்தே. (௨௨) 

இல்லறவிலக்கணப்படி ச்சேற்றிலியற்புழுசாமரையுதகம் 
புல்லறவிஎங்கும்புளிக்சணிரீர்சேசெண்ணெயிற்புணர்க்திலராகி 

நல்லறமரறறிச்சடபரதனைப்போலருண்முஇர்ர்தைர்தெனாவிலுஞ் 

சொல்லறமியற்றியருட்குணமருந்திச்சுகத் துளதூயர்மற்மொருசார். (௨௩) 

ஆரணப்பர்கைதத்துவமசியான்மாவையமுயிரையுமாய்க்தே 
காரணத்தோடொன்பதுவிசபேதங்கணித்திடலமிர்சசலாச 

நாரணசுகத்திலாநந்ததார.தம்மியசவில்கலாசலத்தாற் 

ச ரணவிருந்துவிசாசமேபுரிர்அசெலுத்துவர்காலமற்றொருசார். (௨௪) 

இன்ன பன்னான்குவிதைையினெறியிலியன் முனிக்குழுச்களின்றவத்தாற் 
சக்நிதிபுரிந்தெம்மானருச்சனையிற்சார்ர்துறச்செளனகன்முதலோர் 

கன்னயதச்துடனப்புண்ணியவன த்தினவின் றிடு தீர்க்கசத்திர ததைப் 
பன்னயத்தோடுந்தொடக்சஞ்செய்தியலும்பகவிலோர்பகறனின்மாதோ (௨௫) 

2௨-வது. கைமிசவனப்படலம் முற்றும், 

ஆக படலம் ௨-க்கு திருவிருத்தம் ௬டு: 
EOL SO ட ப 

ஸ்ரீமதே.ராமாநுஜாயமம$, 

௩-வது சூதபுசாணிகபெழுந்தருளியபடலம். 
  

வேறு, 

ஆஇியெனாவஃ தில்லனெனாமொழியம்பரவும்பர்கடங்கள்பிராள் 
சோதியெனாமிளிர்மஞ்சுமிலஞ்சியரசோன்றியகான்முகனாம்பிரம 
னோதியவாறுஞற்றிக்கொ௫ெல்வளைகாட்டியகாட்டி லுகப்புடனே 

சூதபுராணிகரே தமில் வேதியரிட்டி.யிலெய்திடல்செப்பிவொம். (௧) 

ட வேறு, 

சோற்றச்கேடிவையற்திடுசொன்முதன் - மாற்றமிச்சமலர்ப்பதசன்மன 
வாற்றன்மிச்சவருந்சவசாழிப்பே - சேற்றக்சாஃடி.னிலிட்டி.யியற்றுழி, (5)



௧௦ திருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

£ட்டும்வே தவியா தனிணைப்பசஞ் - ரூட்டுஞ்சூதன்சூ தற்றசனிப்பர 
னீட்டும்பாதவெண்மண்ணெற்றியாதியி - னாட்டி.சற்றுஎவின்மணிசாலு ற். (௩) 
ஆறிசண்டாவவறைக்தருளையர்க - ளாறிரண்டாகுமம்மையசோடுமே 

யாறிரண்டாமகத்தினிலன்புட - னாறிரண்டாகும்புண்டரமாரர்து.ற, (2) 

களினவக்சமுகாசனணிர்தரு - ணளினியீர்சபவித்திரசாலுற 

வொளிசஞண்மைவைணவத்தோங்கிய-வொளிசகொள் வேடமும்பாடையமொத்துற, 

செம்புதம்பிரான்கம்பளிசேர்ந்தருட் - பம்புபாதேயம்பா தரட்சையணிக் 
தீன்பினேற்றவடி. ப்பொடி.யாண்டவ - ரின்பினீர் தருடீர்த்தவடி களும். (௬) 

சொண்டவுள்ளங்களிப்பிற்குலவுஐ - வண்டமுண்டானடியமைன் ரோவென் 
ஹெண்டமின்பிலெழுமிறுமாப்பினிற் - கண்டவாசர்தக்கஞ்சகம்போர்த்துற (௪) 

தஞ்சமாகுமிராறெழுக்சாமது - நெஞ்சினுமாவினுகிலவிக்கொள 
வஞ்சன த்திருமேனியமலனை - யெஞ்சலில்பொருடோறுங்கண்டின்புற (௮) 
வர்தவீரவைணவச்சூ தளை - முந் சவந்தம்முனிக்குழாங்கண்டசோ 
வர்தமாமக்ரொசனமேற்றினா - ருந்துஈல்லுபசாமுஞற்றினார், (௧) 

எங்கணூற்றொகுஇச்கணமும்பர்ச - எங்கமெட்டானவனறியாப்பரன் | 
றுங்கமாங்குணத்சேன்முனிவாய்மலர் - நங்கமாந்திகோவற்றுவிளங்குவாம்; (௧௦! 

இட்டி முற்றுமிருச்சமலன்னரு - சொட்டி .யோதியெம்மோவலகற்றுவாய் 
கட்டமாம்பொருண்முற்றுங்கைகெல்வியின் - முட்டக்சகண்டுவினைகண்முருக்களோய்: 

கேட்டுக்கொண்மறைமாதவர்கேண்மைசேர் - சாட்டமாமவர்பக்குவகாடி. யே 
யீட்டுமிசொன் பதாம்புரரணக்கவி - வாட்டமின்றிவழங்கென்சூதனே, (௧௨) 

வழங்கக்கேட்டுமம்மா தவர்மாதவன் - மூழங்குரீரமு துண்டுமுழுநசை 
யெழுந்துபொங்கியீறற்றுளேயீர்சலா - அழுக்தவேத்தியீசன்போடறைகுவார், (௧௩) 

ஈறினீர்சசைத்தாகத்திளைதசவர் - ஈறினீர்தரினும்மாறலில்லைபோன் 
மாறிலான்மிகுமான்மியமின்னு மோர் - வாறிலோதியெம்மாசைமுற்றாக்குதர், (௧௪, 
வழங்குமாமுனிறும்முகவாரிவாய் - மூழங்குமால்குணப்பான்முசந்துண்டுறத் 
கீழங்குமாநிலக் சன்னிலருணிறை - வழங்கயோங்குமர்ச்சைக்குளேமாண்புள, (௧௫1 
எதுகொலீசனவ்வர்ச்சையையேன்றிருந் - தெதுகொலாரருளாடவியற்றிய 
தெதுகொலெம்மானடி யருக்யேரு - ளெதுகொலோதியெம்மிச்சைநிரப்புவீர், (௧௬) 

அறத்தனூங்யெவச்சு,சன்விக்கரத் . இறத்திலூங்கபதேதகோறேவளனார் 
மதத்தலற்றமால்கேத்திரத்துண்முதற் - பிறத்தலேதுபிறப்பறுத்தாளுதிர். (௧௭) 
உலூலுள்்எமூர்த்தித்தலச்தர்ச2த௮ - எலலொப்புகழுற்றே ததியாவையும் 
விலகிலாதீயு ம்வீறளதேததை - நிலவவோதியெர்கெஞ்சுண்மறுக்சமே, (௪௮) 
போக்யொளுதிரென்றவர்போதத்தை - மகோக்மொழமுணனிநூற்கடறெள்ளிரல் 
வரச்சிஷன்மசமாற்றிகாளுங்கடம் - பாக்கிெயத்தையென்னென்றுபகருகேன், (௪௯) 

சுருதியாகிகலையலைநூக்கயுட் - டுருவிகேடி னேமுற்றதோர்ஈற்.றல 

தருவியர்தத்தலத்துயர்மான்மிய - மருளுதும்மருகண்மித்தெளிமினே (2.0) 
மூர்சைசாளினிற்பாசலமூழ்யெ - விர்தமேதினியிங்கணிலங்டெ 
ab sD pass "யங்கோலமா - வந்துவீறுமகாதலமாமரோ (௨௧) 

“கட்டரீச்சக்கருணைசெய்டிஈலின்? - முட்டமாகுமதன்றிருகாமமுன் 
சிட்டரானவசேகர்சரேட்டிகட் . ப்டமாகவிசைச்சசைச்துமால், (௨௨)



௪ - வது. நரநாராயணமுனிவரிமயமலை கக் 
யசையனிடமெழுந்தருளியபடலம். 

கந்தர உன்னிலக்கண்ணாசன்மாதுமைச் - கேய்த்திடச்சொன்னதித்தலமான்மியம் 

வாய்க்தவாமனந்தன்னிலர்காச.தன் - ரோய்ந்தஞானபிருகுக்குச்சொன்னது, (௨௪) 

பிழையிலாப்பிசமாண்டத்திற்பிஞ்ஞகன் - றழையுசாரதற்கோதியதாமிது 

விழையுமப்பிரமச்தில்வேட்கைபெறுகங் - குழைவுகூர்க்தமரீிசியாங்கோமுனி, (௨௪) 

இச்சை,£ரப்புட்டந்குரனேது£ர் - வைச்சதீதுவ.ராகஈம்கேத்திர 

சச்சுமர்தக்ன்னார £யத்ிலே - யச்சமற்றதோ.ராங்£சத் சவன், (௨௫) 

பசத்துவாசன்பரவிடச்சொன்னது - தரத்தையுற்றமுட்டமென்சால்பது 
பசசதலுற்றவராகசதிற்பான்றதி - சிரத்திலுற்றசின்றுதித்தேத்தியே, (௨௬) 

வினவுமோரைவிபுலைவிமுங்குமா - னினைவெழுர்தநிமலமெய்ஞ்ஞானியாய் 
சனவிற்காணுசாராயணமாமுனி-கனிவிற்சொன்னதிம்மாத்தலங்காண்மினே. (௨௪) 

' இனனுமன்னுமனேகரிதன்றகை - தனையோதிசதாமெண்ணியதியாவையு 

மன்னிஞரிஃ தம்மாமவிர்சநூ - லென்னினும்முமதிச்சையின்வண்ணமே, (௨௮) 

முன்னராரணமாமுனிமூன்றுகண் - மன்னினாற்குவழங்பெமான் மியச் 
தன்னையோதிமுன்சாற்றினாரோதிய - சென்னுஞ்£முட்ட த்தேர்தலியம்புகேன்.(௨ ௧) 

வேறு, 

நலம்வ.ரலகறற்காயகாரிபுன்னசைமினாளு 

மலம்வரலகற்றியோர்கன்னற்பகலேனுமாட்ப் 
பலம்வரல்சகருணைசெய்இபசுந்துழாய்ப்படலைவானோன் 
குலம்வரல்கொள்வீர்சாசாயணமுனிக. ற்றைச்சொற்றும், (௩6) 

முற்றும். 
ஆக படலம் க-க்௬ு திருவிருத்தம், கடு, 

  

uf 

௪-வது. நரநாராயணமுனிவர் 
1லையரையனிட மெழுதந்தருளிய படலம். 

  

Cav gy. 

முன்னளொரு தானாமுசன்மூவாதுயர்புத்சே 
டன்னாகமேமாணாக்கறைத்தானேயொருகுருவா 

யிர்சானிலத்தெச்சங்கடமிருணமாசறமாற்றி 
மன்னாவழிவற்ரார்சுகவழிகொண்டி.டவந்தான். (க) 

அழூட்டி வெண்மண்ணொளிசசமீறியகுளனிற் 

குழடட்டிடுசசிசேயொளிகொள்செர்கிறமுற்ற 

நிழவிட்டி டமஞ்சட்பொடி நிலவச்சுரர்முனிவோர் 
தொழவிட்டி._.வரிதரணதிபடி.வான்றொடங்கெரால்,. (2.4 

கரரா.ரணெொன்றோதுயாசாமத்திலம்முனிகள் 

ப.ரசவர்கட்குளவேற்றுமை பகரும்மிருசான்கா 
வருமக்கரவெழின்மக்திரம்வழங்கைம்பொருளியாரும் 
பெருமச்சளென்றோ சச்செளிவுற்நின்பினைப்பெறகே. க)



க இருமூட்டபுசாணம் முதலாவது 
மூர்திகமான்மியகாண்டம். 

ப.ரமாகுருபுசரரயொருபதரிக்கடமுற்று 
வசமாதவர்ச்கருளிப்பவவாரித்தடமாற்றித் 
இருமாமு தறன்ஹேடுதிறம்பற்கொலாச்சுகவி 
டருநித்தரிலுறமாறுசெயம்மா முனிவசர்கள், 

உலகத்தவரஞ்ஞானமுக்குறும்பேகவுமென்ற 
மிலகக்கருணையையீச்திடற்கெழின்மாமறையெழுவாம் 
பலகற்றிபெற்றற்றிடுபெரியோர்பலர்போற்ற 
சலமுற்றிபொொங்கணுரன்றேவரவொருமாள்: 

சளர்வின்றிழுப்பூவந்திருவடி.யுண்டிடுகனிய 
னளவின்றியசசொ தப்பயனருண்மாசறுகழனீர் 
வளமா௫யெகொழுகும்வசஈஇயாடி.டவருதல் 
பளூன்றியவிமவானுணர்ந்தெதிர்சென்றுபணிச்தான். 

கிம் துறவவணவரதகருள்கருணை பபெருமுனணிதாள 

குளிர.தாமனைமலர்கன்னெருகுஞ்ிப்படலீழ்ந்தெம் 
மளிகாயககுருசாயகவடி. யேன்மனைமக்கள் 
விளியாகலமுற்ருர்ந்திடவிளைாள்கொலோகென்றா அ: 

கோமாதவவடி.யேஞ்டிறகுடி வின்கணீரொழின்மா 
காமாதிகளற்றாருறபேறெங்குலகணமே 
தாமேறினதயவாரர்தெழுந்தருள்வீிசெனமுனிவன் 
சீமானெனவாழ்சன்றவன்றிருமாளிகைவர்தான். 

* வின்மாசுறவிடுபெண்ணசன்மணீசட்டி ருண்மேயம் 
பொன்மாசறவொளிகான் நிய பொவிமாமனைசாப்பண் 
கன்னாயகமணியா றர்சமையத்தாணிமிக்சவின 

வென்னாயகமுனிவேந்தினையிட்டானருளுற்றான். 

ஈசெண்ணுபசாரம்மனைமசரொக்கலொடினிதே 
யீரம்மொடியற்றித்துதியேற்றத்துடனோதிக் 

mr named Gun ea gal gC தயெதிரநிற்குங 

கூ ரம்மறகிம்வான் முகங்குநிக்தேமணிகூறும் 

உன்னின்மசனுமையாள்பு இியவர்மாகிதியெழமுவா 

யுன்னின்மனக்கினிதாஞ்சுகமுதவற்னெதுளவோ 

வென்னின்னலமெனமாமுனியின் போடுவினாவற் 

கென்னின்னருட்குருதேகெவென்றேபணிர்தறைவான், 

உலகாக்குறுவிதிமாதவருயர்சிச்தர்களும்பர் 
பலமாமறையவர்தஞ்ிரமுந்தண்ட ரம்பா த 

மலொஞ்டிரக்ீண்டுர்தவமசனாலொருகுறையு 
மிலமென்றுகளிச்தேமுனியிருவென்னவிருக்தான். 

கேளீரரியாழிக்கடங்செழுமித்தவமாற்றி 

யாவீரெனுமவர்ச்சாசறவசலாச்சுகவீம. 
வாளாளரியாங்கோலவ.ரகன்கழன்மறவர 

மாளாமதிமிகுமாமறைவல்வீரெனவகுக்கும். 

முற்றிற்று... 
Baya ௪. கிரு இருவிருத்தம் - ௪௦௮ 

(ar) 

(2) 

௧௩)



ஸ்ரீ 
௬-வது காரர்யண் முனிவர் 

நக்கனுக்கருள்புரிபடலம். 
3 
s 
  

Cam. 

கந்தமாமலாட்டுமிட்டாதியின்௧கழலைப் 

புந்திவைத்திடுபுண்ணியமுணிவர்காள்புகன்ற 
கந்சலற்றகா.ரணமுனிகக்கனுக்கருள்செ 

யந்சமற்றவராகனார்மான் மியமநிமின், 

மாணியாூமுப்பூவங்கொண்மான் முனிம௫ழ்ந்து 
பேணிவாழ்கரனாஇதாபதகீருழாம்பிறங்க 

வேணிவாழ்மலைககோவொடுவாணிசொல்வேளைத் 
காணுவானவனேறிவர்க்தணிபெறச்சார்க்தான். 

வெண்பிறங்கன்மேற்றுப்படுக்சன்மிளிர்விதச்திற 

பெண்பிறங்கனொன்பிரமதகணதச்தொடும்பெயாந்து 

மணபிறங்கினான்மாதுலனகமெழன் மதிநூற் 

கண்பிறங்கியயாவருங்கண்டெனெழுச்தார், 

கரக வேந்சலு மாங்குறுமூனிவரூகயக்து 
வேகமோடெழுக்தஞ்சவிகர ததராய்வீழ்ச்து 

சாகமோடுபோ ற்றினர்மிசப்பழிச்சினர் சழைக்கு 
மோகையோடுகன்முகமனுமுதவினருவற்கே. 

அம்றமாங்குறுமம.சர்கள இய இயஞ்ச 

(ppp sai wil $a dl scien ss ip Mans 
பெற்றசானெனசறவொஷஸீர்பெட்பினிற்பிறங்கிச் 
கற்றநபேரெழுமுன்ன மேதாங்களித்தசெழுக்தார், 

சேயைக்காணருட்டாயரிற்டென்றுலகத்சோர் 

மாயக்கானெரிமாதவரிருச்கையைவிட்டு 
சேயத்தாற்பணிச்திடவரனீற்றினிற்பூத்த 
காயத்சானுணர்ந்தவசனிற்றுணிக்செனக்கலங்கி, 

இருககைவிட்டெழனீங்கன்மினீங்சன்.மினெம்முன் 

வருக்சைவிட்டெதிர்குவியன்மின்குவியன்மின்மலர்கீசை 
தருக்கைரநீக்கயெசொாபதவேடரார்தவத்தீர் 

செருக்கையிட்டெமைசசெருச்சன்மின்செருச்சன்மினென்றுன். 

நலிகொணிீர்வளைஞாலமா.சாவிகணச்தா 

வலிகொணீரச்சமில்சுசவீடுறவக்ச 
மிவிகொணீரொமர்கட்கெழுக்தன்பினிற்் பணியச் , 

கலிகொனீொ னேபோத்திடந்செழலெனச்கலுழ்ந்தான், 

கீவிசேத்திடற்கருகன்சொனானெனாகிமல் 
தசேவஞானியாதவினவசெழுூடுனேசென்ே 

(௧) 

(2) 

(௪) 

(௫) 

(௭) 

(௮)



௧௪ தருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 

மூர்த்திமானமியகாண்டம். 

யாவலோடினிதாவழிபாகேளாற்தி 
மேவுமாதவர்விழிச்கடையருள்கொடுநின்றான். 

வெய்யஙவன்குறட்கணங்களைமனைவியைவெற்புக் 
கையன்றன்னையாங்குறபலமுனிவரைமுனிவன் 

செய்யசாண்மலர்லீழவை த்சற்புகஞ்செழிப்பத் 

அய்யஈற்சிலமர்தணமொழிகளை ததுலக்கும, 

வலிய தாகுமூதாவியின்மயங்குறுமெச்சம் 

பொலியுஈற்பொறிபுலங்கரணங்கண்மாகாயஞ் 
சலியுமாரு சமாதிசளொளிர்ந்திடத்தரினர் 
சவிவிலாகிரவதிகஈற்சுகத்திலாழ்குவரால், 

எனநஙினைரதருளெம்பிசான்மூன்றுளொன்ராச 
மனஙினைர்துளவரித்தினைமலார்தஇிடமதஇத்.துத் 

நின தருங்கருணைக்க£6 
மூனமெழுர்துவக்தொளிர்ச்சன தச் துவருையே, 

தேரைத் 'தபின்னலரவனசவணிபவன்மூவா 

தொளிக்குமும்பாமானிடர்திரியக்குத்தாவரங்கள் 

விளை தசதாங்குறுதலங்களில் வீறுறுவிடையக் 

இளை த்தெம்மா தவன்செய்க்கன்றிகொன்றதயர்களாய்- 

மனைவியார்வமார்க தர்கிதியுடன்மலிவிடையங் 

கனிவினோதொன்றனசெனுமானமேகவிய 
நினையுமன்னியசேவவிர்புலருதனிகழும் 
புனையும்வீடுடன்புரச்துகாத்திடுமெனவெண்ணி 

எந்ை தயையரூட்டாயினைமறையினையினிதா 
முர்தைரீதியைமுறையருளடியரைமூவா 
வ் தமற்றபேரின்பினையக ற்றியேயந்தோ 
பந் தமாம்பிறப்பிறப்பருரகமேபட்டார். 

hu சிகரிவக தமிலிவத. வெருநதாா 

தனியராமிவசனந்தனாருருவினிற்சார்ந்தார் 
கனிவிஞன்மிகுமாரணமூடி.களின்கருத்தை 
கினைவினாலுணர்குருக்கண்மாணாக்கராநிகழ்க்த, 

இழைவன்பதியெச்சமன்னவன்றனாளெனலை 
' மறையிலைறிந்துய்குவதரிதெனமதிச்துத 
தீறையினாரொனவுருவுகடாக்மெற்றிவர்ச்கு 
மேழையெலாரடாய்க்காட்டி. டவர்திவண் முளைத்சா. 

பசமகாருணியத்தினாுற்பொலியுமிப்பசமர் 
ஈரகராடடாலொழுச்கமேகடத்தசொட்டிடற்கே 
யுரகமேற்றுயிலமலனாத்னியசாவாச்ச 

விசச்ரீற்ருமானச். தலீ செவர் திவிளைர்தார், 

(a) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௯) 

(௧.௫)



லூ
 

௬ வது. காளகண்டன்கடாவியபடலம. க 

reer ர்முதன்முனமெவா தறிச்துசன்னடையி 

லீட்வொரரவமாசலாலிஃ தகத்துளசாய்க் 

காட்டி முன்னுளகரிறனையகற்றிகல்வீட்டி ற் 

கூட்டவர் சனரிவர்புகம்யான்கொலோகுறிக்கேன். (௧௧) 

இன்னவாறுசகாண்செளனகராதியரீசன் 

சொன்னமாமறைச்சுருக்கினைக்கேட்டவர்யாரும் 

பன்னுமெம்பிசான்கருணை யைகினைஈதெணிப்பாடி. 
மன்னினாசிவன்முனிவனைப்பணிர் திவைவகுக்கும. (20) 

மூத்றும். 
௧ படலம் ௫-க்கு இருவிருத்தம் ௧௨௮. 

ஆவள் 

  

Ff 

ஈ-வது காளகண்டன்கடாவியபடலம். 

  

வேது, 

எவன்வினாதலுமீக்தருண்மானிறத் 
தவன்வினாவன் பர்சக்சட்டாக்கரப்பொரு 
டவவினாப்படி ததர்திவான்றனைச் 

சிவன்வினாப்படி ச்செப்புவல்கேண் மினே, ௪) 

அங்கண்ஞாலமான்மாவையும்ப.ரதைையுமாற்றை 
அங்குமாற்றலாரூழையுந்தடத்ைைதையுகோன்வா 

னெங்குமாகெவின்பலுக்குஞற்றும்பேற் நினையு 

கங்களுக்கருண்முனீவவிங்கெழற்கெனேநயனம், (2) 

யோனணிவிர்துபாசகருமங்களுக்குறஈன்கு 
மேணிதாங்கெயா மிவண் மேஇனியுயிர்க 

ளாணியெய்திடாதறப்பெரும் பயன்றனையடைவா 

னணைலதக்தொளிர்தீர்ச்சக்கேசக்தமெலாகாடி., (௩) 

மங்கலங்கடகர்சமங்கலமாய்வுறவாக்குக் 
அட்சமாமுதற்றோமிலாப்பதமலர்சாட்டி. 

பிங்கணெய்தியவெழினலத்தூய்மைசேரினிய 

க௩கையாடி டவர்சனஙகாண்மின்சண்ணு கலே. 

மாயமுற்றுமாய்க்துறவருட்சகண்ணிடுமுனியை 

சேயமுற்றிடவணங்கிெய பரசவனிகழ்ச்தும் 

ஜேயஞஸூர்த்தியே£ர்ச்சம ஈச்சலமெலாகேடி. த் 

சேயமுற்றிடக்குளித் தப்போற்றிடிலெனேசேரும். (௫) 

சீர்த்சமான்மியகசெதுகொலோவுயர்க்தத,ச் நர்தீத 

மூர்த்திமான்மியத்தெதுகெசலோவுயர்க்த சம்ஞூர்சதி 

கேத்திரச்திலேதுயாகொலோகேடறக்கேட்டே 

மார்த்தியோடடி. யோங்களுக்கருளுசியென்றான். (௪)



௧௬ இருமுட்டபுராணம் முதலாவது 

மூர்திதிமான்மியகாண்டம். 

என்றுதாணுகடாவலுக்செம்பிரான்குளிர 
ஈன்றுநோச்சியேகுமொளிகித்திலகளினர் 
துன்றுதீங்குளிர்மதுபிவிற்றினவெனுந்தூய்மை 

நின்றவோர்மொழிகுறமுறுவலினொடுநிகழ்த்தும். \ er 

Q.LOTE OGLE B [OG evs) oor hu. $7 po yw 

கமர்களுண்டுறக்கதிர் படர்சுகவகங்காண 

நமர்கண்மிக்கரன்கென்றிடநீர்விஷயதனை 

யமர்தலுற்றருளுதுச்செளிக்துய்விராலென்றான். a} 

அளவில்கோடி.பல்லண்டங்கண்முழுதிற்குமாதி 

வளைவிலானைசன்றுணர்ச்தவனுருவத்தையடு.வைக 

பிளவிலாதுகேட்டறிமின்பின்னுரைக்குவல்பெறுமின், |) 

உயிர்மெயச்கரங்களுச்கொலிதந்திடுமொப்பி 

லயர்வகற்றியவகரவக்கர த்தனையடுப்பச் 
துயரகற்றிடப்பகுதியிழ்நூங்குமாவிகளுண் 

மயாவகற்றிடவவருளாய்காத்தளிவள்ளல், (£0) 

வத்துகாலதேசங்களுண்மறைந்தருர் சவரை 
மொத்துகன்மமேழுநிர்திடவருள்புரிமூகுந்த 

னத்துசேதனர்சோடங்களாடிடாதவரைச் 

சத்துவச்தினாற்சசித்தருண்மு தற்குணத்தனியன், (௧௧, 

பிரமசொருபம்போதித்தபடலம். 

வேறு. 

கெற்றிமீதிருக்குடையோயுலலுள.தலமூர்த்திரேருந்தானம் 
பற்றியுயர்வினுமேற்றமெதுபலப்பேறியாதுகொலோபகார்சாளென்றீ 

ரூற்றவவையுணர்த்துகின்றாமூச்கரணமும்வீக்கியுசப்பினோர்திர் 

பற்றலறும்பரப்பிரமமொற்றையெழுத்தான்்மேனிபடைத்சதன் ரோ. (௧2) 

ஒற்றையெழுத்துண்மூன்றவ்விரண்டெழுச்திலேயிரண்டோரெழுச்சைர்து ஈர 
மற்றதற்கோரினமிரண்டொன்னானபதவடி.வுகுணகுணியாய்வாழப் 
பெற்றமறைமுடி. ப்பீடம்பிறங்கொளியாயிருப்பனவன்பெரியமோன 

மூற்றலருமுள்ளிவிள்ளற்கொல்லாதவலவனவனுயரொப்பில்லான். ~y
 8 

அப்பெரும்பகாப்பதத்தன் நூலரூக்குமவியட்டி சமட்டி யாய 
மூப்புவனமெய்கடமைமகவாய்மேன்மூசுகொடுமூவாதன்னா 

தெசப்பரியதுன்பின்பொன்ழேனுமேதனக்கில்லாதுயராகின்ற 

கெப்பொருட்குமிகப்பெரியனணுவினுக்குமிகச்சிறியனேசசாதன், (s~) 

எண்ணகன்றதிருமுகத்தனளவிறந்தவிழிராவன்சிர மேற்றள்ள 
கண்ணசன்றபுயங்கரங்கான்மெய்யலகில்லாகபெருங்கடவுள்வேதப் 
பண்ணிறைந்தபதமெழுத்தோடோரையெலார்தனையன்றிப்பகராநித்சன் 

ர பெண்ணிறைர்சபூணொளிசேசாடைமுதறத்துவமாப்பிறங்குமீசன், “a
 

ல்




௬ - வது. காளகண்டன்கடாவியபடலம. 

மு. தனடுவீறற்றபரன்ரூவவ தை தயொழிநிரு பன்மூன்றிரண் டாம் 
லவிசமானகாமாதிவீயர்சபிதாவைங்கோசம்வீசசேச 
னிதமானபசிதாகசோசாளைதிரைமரணமுப்புரீத்தோன் 
சுதமானயாவுமிலான்சச்சிதாநந்தபிரான்£வவேன், 

ஆச்சனிக்டெலளித்தலகன்மோக்கசலமளித்தலலிலெண்டங் 

காக்குமொருபெருங்கடவுள்சக்கரத்தினெறியிருப்பச்சகருணேயீஈதா 
ணிக்கவருகரைநீக்கிரீகாக்குங்கருமமதற்சியவாக 

வேக்கமறுமுயர்கருமிகட்கானாச்சிவனாகவிருக்கைலவீர்தாள். 

கன்றலறக்ளெக்குறுமப்பிரமகாயத்திரியிந்கவினுமேர்சை 
நின்றவெழுத்தணிர்சபதம்பொருளிருடி. தேவதையேயாதியாச் 

ஈன்றுரைக்குமிலக்கெயமுமிலகீ்கணமுமொளிர்பர்க்சராமனாவா 
னென்றுமழிவில்லாதகேசவனேயென்றுணர்திவினி௰யபிள்ளாய், 

ஆரணவியாக்கிருதியதிசமகாவாக்கெயங்களிரண்டாராக்ச் 

ரணகஈன்ரோதுமெழுத்சானமனுவாறெழுத்தாற்றிசழாநின்ற 
பூரணப்பேர்பொலிந்தமனுபிரணவத்செண்ணெழுத்தின்மனுவாதியான 

காசணரன்மனுக்குழுக்கட்கரியபானென்றுணர்இிகதிக்கின்பாயோய். 

அன்றியுமிவ்வலெமுண்டாமுனமெவருமிருக்ததிலையலசோனேற்றோ 
னென்றவருமிருர்ததிலையிமையவா்மானு டர்முதலாம்யாருமில்லை 

நின்றவ்னோநிபிடமுறுநின்மலவாகர் தபரஞான மேளி a 
சன்றவிரசாதிமுத்தசித்தநித்ததாரணப்போராமஞனோதிரா் 

சாரணனேமறையவர்தேவிவன்றனைத்தாமுத்சோடசவியவேதல் 
காரணமூன்றும்மிவனேயெனமூலமரந்திர த்தாற்க தறிச்சொல்வி 
யாரணமுமதன்சிரமுமங்கமுரன்மிருதிபுராணமுங்கொல்லாழிப் 

ஆரணனைத்தெரிக்குமிராமாயணபார.தமுமெலாம்புகன்ற ன்றே, 

அ௮ரியொருவனேயுலகுக்கறைபச மேச்சரனிைநின்னன்பைகோக்கத் 
தெரியவருளினம்பிரமவாச்சியமன்னவன்.றனக்கேதெளிக்தமூப்ப 

ருரியதெனரன்றசாதாரணமாகிறுவிப்பருலகுண்டாண்டேோ' 
தரியதிருவடி.உடத்தியெடுத்தேர்தியுமிழ்ந்தணேந்தவாற்றலாலே. 

இவன்றனச்கேயளவிறந்தபசுக்களெலாந்தொண்டாருமித்தேவல்லா 
லெவன்றனக்குமுரிமையிலையாவும்யாவருமவற்கேயியல்பிற்சேட 
மெவனுமலன்சு தந்தரனீதறிமுக்சாலாணையிட்டாமெண்ணா சர்தோ 
புஉனியிலேதற்சேடபிறசேடமுற்றஎறுபுலம்பிச்சாய்ந்தார். 

மூ.த்தியகமத்தியகமூன்றுவகையாவியகமூன் ற௫த்தி 

ன த்னசமிமாடுசூழ்ச்இருநதுவெளியாகியிருகாற்பா.தக் 

கொத்தெனுமாவறத்தேவைவளர்த்தரியவர்ச்ை சயினாற்குலவியாது 
ஈத்த ரோவவராசையையமுற்றுவிக்கும்பெருமானைசாடாதச்தோ. 

பனிமலர்ப்பெண்ணெஜலுங்கருணைப்பாவையுரந்தழுவவிட்டி.ப்பாரைத்தந்து 
சனிமலர்ச்செங்கருணைமலர்ச்கண்ணாலேயுயிர்கள்வினைசண்டுண்டி.யாவு 
முனிமலர்வித்தாண் டளிக்குமுலகளர்தசெடுந்தகையையுளமார்செவ்வித் 
தனிமலரிலெழுவித்து ப்போற்றியவனடி.வணங்காத்தாத்தரானார். 

மைர்கின்றகருங்கடவித்றுயின்மேவிமலர்மகனைப்பயர்சன்னனாழ் 
செய்ச்நின்றவுடல்விட்யமையாதிகலைகளெலாஞ்செய்றுசாக்குவ 

Bot 

(சு) 

(௪௪) 

(2௮) 

(8௦) 

(22) 

(௨௫)



BH திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூத்திமானமியகாண்டம்:. 

கைச்நின்றவறவாழிச்சடவுடனைநினையாமேகண்ணற்றந்தோ 
செய்ச்சன்றிசகொன்றவுராயருஈரகப்பவக்காற்றிற்செழிதற்கானார். (2 &) 

௮றமகளையறத்துறர் துமறமகளைமிகப்புணர்ந்தேயநீதியானக் 
குறமகனையினிதீன்றவ்வைந்துகொடுங்கரிசட்டிச்கோதில்லாநற் 

றிறமசமேதவர்தானமொழுச்சமுடனாசா.ரர்துறவுஞான 

மறைமகமார்கல்விதயைவ?ய்மையெழுவாயகலமத்றியாதென்ரூர். (௨௭) 

சபதியேதழிவினல்வீடே ௫பலஉமேதுதெத்சகன்கண்ணே 
கோபதியாங்கூற்றாசின்பதியேதுதீயெரியுங்கொடியபாவச் 
தாரபபலமேழ்ஈரசக்குழியேதுமான்குவிதத்தடர்தானேது 

சீபபலமெனும்வேதமாதஇகலையேதுபவச்செயல்களேது. (௨௮) 

அ௮ரசாணைவிரின்றெவ்வாற்றானும்பொருளீட்டி உரிவைமாரைச 

சிர சாசவணிந்தவர்கள்சந்ை தவழிபாடுகொடுத்திளைப்பதேரற் 

பரிசாமிவ்வுடன்மேயபலமிசற்குமாராகப்பகர்சன்மோகச 
கரிசாமென்றறகெறியையகற்றிமறகெறிரின்ருர்கண்மூன் ரோடே, (2 &) 

விதியாச்சியவனாவிவ்விபுலையெலாமுண்டாக்டுப்பசுக்கட்காய 

பதியயினிரீராடைபலபோக பாச்ெங்கள்படைத்துக்காக்கு 

மதிராசன்றனையகற்றியவனாலேசச்சையுளரானபேரை 
மதிராசனெனவேண்ணி௮ழிபாடுசெய்தறியாமாலசானார், (௩௦) 

அழியுலகையெம்மம்மான றிந்தெம்மையவனிவரவாணையிட்டான் 
கழிசலமாரிருவேதகம்மியத்ை தவெளிப்படையாக்காட்டமெந்த 

வழியானமனுவதனிற்பொதிர்துளவைம்பொருடமையிம்மகியோர்க்கோது 
யொழியாஈன்னலவீட்டி. ற்குறமாற்றையோதுவித்தற்குற்றாமன்றே, (௩௧) 

இவாகள்சகரைமாஞ்சேயானுமடி.யானுமெனவிகச்தோர்காணச் 

தீவர்களுடன்கங்கைகுளித்திடவெழுச்சாமுமைக்கண்டார் தாழுமுங்கள் 

பவமகலத்தலமாட்சிமுஉலவறைகுதுமேற்றப்பாரினார்ச்குச 
இஉவறைதியெனவரிகாசணமுனிஉரன் போடுசெப்பற்கானார், (௩௨) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் - ௬ - க்கு இருவிருத்தம - ௪௬௦, 

(0) ம் 
ஸரீ 

எஃவது, நூற்றெட்டுச்சுயம்புத்தலப்படலம். 
அருச்சாவதாரவிவரணபரிச்செதம் 

a OOS ம யணரைய 

சீயமுற்றிகெயவின்னல்கழித்தானடி.டவரே 
பயனற்றிபெலதேவரும்ப.ரமன்றெனும் பயனை 
சயம்பற்றிடுரரராரணமுனிரக்கனுக்கினிதாச 
சுயம்ப,த தலவணியோதியவையோருதிர்சோலகேம், (௧) 

  

வேறு. 

அழலளந்திடுமம்பிகைக்சன்பனே - கழலளர்சவிக்காசினிக்காமுயிர் 

தொழலஎந்தசச்தேரம்றுவாழ்ஷறற் - செழலளர்திடுமெச்ைழரோற்றங்கேள், (௨)



௭ - வது. தூற்றெட்டுச்சுயம்புத்தலப்பட்லம், ௨௧௯ 

ஆதியற்றவசித்தினாலாப்புணு - மாதியற்றவிவ்வாவிசட்கன்பினா 

னீஇயுற்றகெடுந் தகைநீர்.தல - நீதியுற்றமூர்த்திப்பெயர்சேர்ர்தரோ, (௩) 

ரீட்வொனலைநேருருவந்தரி - சாட்டி னானுயிர்காசநினைர்சசோ 
காட்டி லாற்.றினிற்கல்வினிலன்பர்தம் - வீட்டி ல்வந்துவிளையாடன்முன்னிஞன், (௪) 

தன்னைத்தாழ்பவன்€ழ் த்தனையாக்கவ - முன்னை த்தன்வலிமுன்னிலனாச்வுச் 
தன்னைத்தாழ்பவன்றாளாற்றருமசைக் - தன்னைத்தாழ்த்திச்தலைப்பெறவெண்ணினான். 

முனிசணமக்திரமூர்த்தியைர்தேதிசேர் - பனிமன் மேனிப்பரஞ்சுடரீ சனுக் 

இணிமன்றீவினை த்தயவியத்தனைப் - பணிமனர்ச்சைபலகொளவெண்ணினான். (௬) 

சங்கையாதிகஇகளைக்காட்டி.னான் - றங்கியாடி டத்தாழ்விலையென்றனன் 

றுங்கமாகியதோமறுகேத்திர - மெங்குமாடடவிச்சைவிழைச்தனன். (at) 

தீர்த்தமாத்சலசேவையிலேமிகு - மார்த்தியோர்ச்கசமாகருதாக்கெச் 

ர்ச்தியற்றசெழுர்திருசேர்க்தடு - மூர்த்தியாடிடமுன்னினன்பின்னசோ. (௮) 

மூர். த்திமாத்தலத்தீர்ததச்தின்ஸூழ்கினார்க் - கார். த்திமேவிட்டவர் தரங்கைம்பொறி 

£ர்ச்இடுற்றமோன்செயன் மேதையும் - பூர்த்தியாகும்புலப்பொறியாகுமால், (௯) 

வேறு. 

மறைச்சடலைஈனிமாரச்தியடற்பொறிசகடமைமாய்ததமறைப்பொன்றில்லா 
முறைக்கடமைமுப்பினர்க்குுவா தவொருபெரியமுகுந் சனங்க 
ளிறைக்கடமையா மவனையிணையூன்சண்காணரிதாவிருத்தலாலே 

பொறைக்கட்மைப்பூவானேரூன்விழியிற்கண்வெந்துபோற்றற்காச. (௧௦) 

சேட்டையநுன்மயானந்தபரஞ்சோதிமலி£ீவருய்வான் 

வாட்டமறுகேதஇரத்துசதிரதங்கண்மருவிடத்துமன்றிமற்ற் 

கூட்டமுறுரகர்ராடுவீடுமு தலார்தலத்துங்குறிப்பிற்காண 

வீட்டமுடனவரவர்களிச்சைபெறவர்ச்சைவடி வியைந்தானன்றே, (௧௧) 

மதிமிலைவோயுஎப்பூக்கண்மாசறுசோதியைக்சாணவமையாதேனுப் 

கதிமிலை* ற்சங்கைமுதலாறுகளினாறுமெக்கருமம்வாய்ச்தோர் 

நிதிமிலைந்தநினைவுமுற்றும்பெற்றவ.ராயழியா தநிபிடானந்தப் 

பபதிமிலை*கபரமபதம்படர்க்துய்தல்சரதமன் ரோபசும்புற்குடி. , (௧௨) 

புண்ணியசேத்திரகாடிப்போயாடி.யாங்காங்குப்புனிதன்றன்னைகச் 

கண்ணிலறிமேதையினான் மேலாயதவமொன்றுங்கரிசில் வேத 
மெண்ணியிசைத்திடலிலைகாண ப்பெரியமூர்த்திதலச் ர். தந்தம்முட் 

ூண்ணியதாயுஎசுயம்பாங்கேத்திரங்களுளநினக்காத்தெரிப்பல்் சேண் மோ. (en) 

மூ.த்திரசையாகுமுக்நீர்ச்சடன்மூழ்குமவராசைமோசமாக்கி 

5த்துமவரறிவுபரிசுத்தமுறககுவித்துசாகளார்த 
மு.த்தமமாஞ்செளசிவியகுண த்தினையேன் ளோர்ந்தவ்வொருவன்மாட்சி 

சித்தம்திற்றெளிவாக்குக்கீர்த்தகேத்இரமர்த்தித்தொயமம்மா. (௧௪) 

இட்_மளித்தனிட்டமதையீர்ர்திடலாலன்னதைக்கேத்திரப்பேர்மேலேர் 

ஈட்டனரக்கேத்தாமோகாரணர்ச்கேயுரிமையெனனானாபேசப் 

பட்டபலசவகோடி.ராராயணத்தலங்கள் பகாவரச்சர் 

சட்டமதாகிிமுழுதுங்கழ ரவெணிலிர் நூன்மாக்கடல தாகும், (#8)



௨௦ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

ஆதலினான்மிசச்சுருக்யெறைகு துங்கசேண்முக்கணுளவறவோயிர்சப் 
பூதலமேற்றேவர்கட்குமிருடி.சட்குமனிசர்கட்கும்பொருத்தமிவா 

னாதனெழுகேச்திசங்கள்சுயம்பானதொருநூற்றெட்டாகுகாகப் 
பூத்கணேச்சுரசிவனேமுச்சரணம்பூணவறிபுகறுமாதோ, 

சமூட்டமாம்பெரியவங்கம்வேங்கடமகோபிலமாஞ்சர்சா 
லாழுட்டவெனும்பதரிசாளக்கரொாமமோடமலைக்கன்பா 
மாமுட்டமெனும்புருடோத்தமர்தோதாத்திரியட்டவருக்கமிது 
சாமுட்டச்சுயம்புரைத்ததலத்தஃ தோர்கோவையிட்டேசவில்வர்மாதோ. 

௮ச்இகிரிப்பிரயாை சயக்சயாப்பெருங்காசியாழிக்சாடு 

சு,த்சர்பணிபாண்டரங்கஞ்சு சரிசனூியேமாத்திரியேசார 

மொச்தகேச்திரம்விடபாச்திரிகருடா த்திரிமேலாமுயர்ந்தோரேத்துள் 

ச,த்தனெழுஞ்சாகேதபுரமினியவடமதுரைசுகவானந்தம். 

பொழியனர்தசமனம்விர்துமாதவமவ்விருத்தரிபொலியின்பான 

வழியுதவுகுடமூக்குச்கமுக்குன்றர்திருவாரூர்மறைக்சாட்டோடு 
மொழிதுவரைகாகளேச்சுரந்தருமபுரிமன்னுமூவாச்சாடோ 
டழிவிறிருவிக்ரெமர்தேவகேத்திரஞ்சசார்த்தனமாமன்றே, 

சுத்தவுபேக்திரபுரிமாசவம்பாலடருட்டி. னமேசோதிசுழ்க்த 

வித்தகமாங்காரூட(மேகநரதம்புட்பாத்திரிவிண்ணோ் த 

மூ.ச்தமமாங்கரிவிசசசாகவர்தாசரஇயுடனோங்காநிற்குஞ் 
சிச்தருவிண்பெஞ்சகஞ்சம்புகாரணமேநிவாசம். 

ஆநந்தகிரிசேசவம்முத்சமாத்திரியேயலம்பு*சங் 

கோகந்துகுருச்கேத்திரஞ்சப்பிரம்மணியல்கொழிக்கும்பாறு 

தாரரந்சரசா.ரணமேபார்க்கவமேமாபாபதகனம்வேத 

மாரந்தசாசீணமேசுக்லெகேத்திரமுஞ்சாமலிமகேசம். 

பத்திரபீடப்புரியேயா நர் சகாதகரிபாபராசம் 

விச்த்சமங்சலூரியப்புட்பா,த்திரிப்பிர் அ மேவுபூமி 
ச.த்தசருணாலயமாமர.தமறிகேத்திர மேசூழ்குமார 

மு.த்தர்பணிவைகுந்தம்வாசுதேவங்கலியாணம்மாஸமூர்த்தம். 

வெள்விமலைசம்/சா.ரணம்வீரகாரணமேவிமலமாகத் 
செள்ளியசங்கருடணமிந்திசத்துய்ம்மாசேசுரச்தேவுற்ற 

வுள்ளியமானசபுரிசத்தரிசனவிட்டுனுபுவனமுகப்புக்காய 

வள்ளியன்மாவாஇிசாரணங்குசாவர்தியுடன்வழங்காநின் ற. 

கோடி. சாசாயணமாத்திரேயகூர்மக் கேத்ரம்மேகோவல் 

காடி.டுமேக்குறுமரங்கசாராயணஞ்சாமூரிசீவக்கர் 
தேடி. நாடிடுஞ்சத்சாச்சர்மமொருசடமனுக்குந்தேவன்பாதங் 

கூசொம்பிரவருணிவைருச்தபவனமுடன்குறிக்காகின் ற. 

மேருகிரிசையகிரிமச்சகிரியெதுகிரியேமேலோர்வந்து 
சாருமொருகந்தமாதனமகேர்இிரரியேசாற்றாநின்ற 
ருடையகுற்றாலங்கண்ணபுமடி.யாகச்சிறப்புற்றுள்ள 

பேருடையசுயம்புகளைச்சொற்றுமெனிவிர்தான் மேற்பெருச்சமாமால், 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(2.0) 

(௨௫)



௭ - வது. நூற்றெட்டுச்சயம்புத்தலப்ப்டலம், 

ஈ தெழுவாயுசதாற்றெட்டுஞ்சுயமேயிவைகளின்முப்பத்தாறென்னு 
மாதெலையோவவைமிகவுமதிகமவற்தளுமெட்டேயதிகமென்பார் 
மாதுறையுமாச்சையுளோய்முதனு சலெண்டலத்தினுக்குமகழ்ந்துசாளும் 

போதுைறயுமவனாரரதனைபுரியும்புண்ணியனாப்பொருக்தலானான், 

அருச்சகனப்பிரமனிசமகலாதுமுனிவர்களாமக்சளோடச் 
சருச்சுவதியோகரைசண்முதலாயசுவைசமைப்பத்தணியாப்லைபயுள் 
வருக்சமுடன்றிருவரராசனமாற்றுவன்கமலைமணைவாளக்கேர 
னுருக்கமுடனியையுவப்பனிவ்வெட்டினினமதற்கோவுரைக்காநின்ற, 

தேவலகத்துவதோடங்கிடையாவால்யார்சோக்கித்தொடினுமோர்த 
யாவலனேசுயம்பிலோரிருபத்தெட்டினைவளியோனலக்கவன்பி 

னாவலுடனெடுங்காலமாராதித்திடும்பயத்தானசர்சாடு 

முவருமாமொருதாசரதிச்கடி மையாஞ்சேயைமுன்னாள் பெற்றான். 

தந்தைபுரிதவச்சாலேசாணுவேயதமனெனத்தரணிவக்து 
சிர்தைமூழ்க்திடச்ரோமப்பிரசா தங்சொளலாஞ்செல்வம்பெத்ரான் 

வர தவயனர்தொழிலுக்கருகனாகிடுவச த்ையடைதற்குற்றா 
னிச்சவிருசான்கு,தலப்பிரசாதமான்மியம்யாமிசைத்துமாலோ, 

எங்கணுமாகயெபரமேச்சுசனடி.யர்க்கெளியஉனாமிருப்்ை பயென்றுர் 
துங்கமு றசிலைலோகந்தாருமுதலாயபலவறுக்சர்தூய்தா 

மங்கமெனவாதரித்துத்தன்னைமாரறாடி டச்செய்தன்பர்முன்னாா* 
மிங்கதெவிக்ரெகமெலாஞ்சுயம்பாகுமிதின்முட்டமெழுவாய்தேர்வாய். 

இச்சுயமார்திருமாவினருணோக்குக்கிலக்சானவினிதாமன்ன 

முச்சிதமாமுதகமு தவியவெனினுமர்திமனாதியசாங் மோ 

சச்சமறத்தொட்டாலுங்கண்டாலுமகைநீக்கமடைவ இல்லை 

நிச்சயமீதருந்தினோர்கண்டோர்கண்முத்திகிலைநிமலராவார், 

நீராழியுலகழிப் பானிமிர்ந்திரொளிச்சுயம்புநிலைவிமானங் 
காசாழிக்கடவுளருளாலழியாகிலையேறிச்சவினக்கானுஞ் 
ீராழிப்பாற்கடலிற்கண்டுயின்மாலரங்கவிமானத்சைச்சர்சால் 

பா.சாழிமறைவிதிக்குப்பரிந்தருளவெழுகச்தசெனப்பரிவினேசே. 

அப்பெரியவ.ரங்கவிமானம்மிரண்டாமதிலொன்றவ்விரசையாற்நி 
லொப்பவிருந்தங்காகுநித்தர்மு த்தர்காணு தலுச்குவர்துவரமு 

மிப்பெரியவிரண்டாவதானவிதுமாயையிலார்க்இணிமையாகுக் 
தப்பறுநற்சச்சிதொனந்தவடி.வாக்காணுந்தாணுவோர்தி, 

காண்பவர்களறிவுருவிற்ணெங்குவணஞ்சேவைதருங்கருதிவ்கெட்டு 
மாண்பெரியவருதுறுவாம்வெண்கோலரு பமதுவருங்காலாலே 
சேண்கலந்தவிமயமதிற்செகரமிட்டேத்துதற்குச்சிறக்துவர் ச 
தாண்மையுறுமதுவோபின்விதிதேவரார்த்தியினாலாங்குகின்று, 

வாயுவினான்மாணரிய£முட்டமதிலமைப்பான்வர்த்தாகும் 

தேயுவினால்வேங்கடமாந்தலஞ்சங்ச பாலனெஞாச்செப்பாநின்ற 
மாயையறுமாஞானம.தஇிஞனிடரிவ்வுலகல்வக்துசாச்கு 

சேயமுறுவேதா.ரண்ணியமதினுந்தோ தா.த்திரிச்சட்டா லும், 

ag 

(௨௮) 

(௩௦) 
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(௧௩) 

(me) 
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௨௨ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

அன்பணிமாவுளத்தினனாயனவரதந்தூயபுனலாடி.நாடி. 
யின்புமிகுசவிபாடி.யினியமனைமக்களுடனிணர்வெங்காமர் 
அதன்றுமணத்தண்பியவீரங்குளிர்மென்றளவணிந்தத்தோமிகர் ச 

சன்றுதருசா.சணனைசாமனமெய்யலைவசலகாட்டாநின்று 

—
 a uy 

அரவணிர்தபவைலேயசவ ரதம்பலியியற்றவமைந்தவாகுஞ் 
சரமணிர்தராரதனாற்சுயவகோபிலமூர்தஇச்சுகுணபூசைச் 
திரமணிர்துவாழ்வுபெழுச்சச்சதொருசகராதன் ற துமாட்ச 
யுசமணிர்தவுமக்குளாப்பலினிதுவர்து கோடியெனாவுவந்துகூறும். (௩௭) 

முற்றுமொருங்குணர்முசியாமுழுமுதற்றண்டுளவுகமழ்முதியோன்பாசம் 
பற்றுமொருபரஞ்சோதிபடர்ஞானப்பெருச்சவத்தீர்பசவச்காமங் 
கற்றபெருங்கண்ணுதற்குச்சுயம்புகேத்திமெல்லாங்கழறஞ்செல்வி 
யுற்றவொருசாசணமாமுனிவர்பிரான்சகசாதமுரைத்தலோர்திர் (௩௮) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் எ-க்கு இருவிருத்தம் ௧௧௮, 

—————;(0): 

ஸ்ரீ 

௮-வது,ஸ்ரீசகந்நாதவிசேடமுரசைத்த படலம் 

    

வேறு, 

கேளீரரிதாளீய்மறைச்நிழவர்க்குகப்பானீர் 
வாளீய்வளைமோழற்சுயம்பாகும்சிலவசையுட் 
கோளீயொளிச்சுகவீட்டினைச்கொடுக்குஞ்சசகாத 
சாளீபுகழ்சாகாயணர்ஈக்கற்குகரஈவிற்று.௦. (௧ 

பாயதிங்கபெச௨ன்பதபயங்கட்டி.யசடையோய் 

சுயமுக்தெதத்றெட்டி னுட்சொலுஞ்சீசகர்காத 
அயமுக்பெஞுசொல்லீெனசசைசெய்வலியதனால் 

வயதுக்கெஞ்தொல்சேனைதலசமு.ற்றிதுகொள்ளே. (.) 

சல்லார்சுசவில்லெய்திடஈலிவார்ஈலிவெய்த 
மெல்லாவறமெல்லாமுறவெம்மான்வசுதேவன் 
வல்லாண்மசனென்வர்துவளர்ந்தாடல்களாடி. 

முல்லாயினாகாணாப்பதமாவானினைவானான், (௩) 

௮ச்காலுமையொப்பாரொமானமலத்திருவுர௬வ 

மெச்சாலுமேத்திடுமா பலியிட்டேற்றமுறற்கு 
வைச்காயெனமாவார்த்தியின்மலிமா தவமுஞற்றத் 

தீச்சானெழுந்சவர்வேட்கையைப்பெறுமாவரர்தந்தான் (௪) 

வரந்தர்திவொழறேயொருமாவின்புறுமரனை த் 

தீசந்தர்திடுதன்மேனியையியையத்சயையாற்றிப் 

புரக்தந்திடுபூமன்புசம்போக்கும்பூதநாசன் 

நிரர்தர்திடுமெச்சத்தரள்செய்கற்பலிசெய்தே, (௫)



௮-வது. ஸ்ரீசகநீநாதவிசேடமுரைத்தபடலம். 

உய்வானெணியிம்மாநிலமிட்டேயொளித்திட்டான் 

செய்மாகிலத்தவர்யாருமச்சயம்பாகெயசேைவு 

வைமாமசவடி.வாயமாயோனுருவதனை 

“சையாவவஜயிர்நீங்கெயரன்மேனியென்றெண்ணி, 

வேறு, 

சன்னடி ச்சோதிக்கெழுவான்றயைசெம்தவெம்பெருமான்றயைகேராமற் 
9ன்னடிக்காம்பிறப்பிறப்பிற்பீழைபடுபாவியரப்பிறங்குஞ்சோதி 
மின்னடிக்கும்விக்கரசமை சச்சச்களேபரமென்றுமேதைசெய்து 

பொன்னடி.க்குமாவீமமதிலெரிப்பான்௧னன்மூட்டி.ப்போயினாரால் 

அக்சணமப்புன ற்கடவுளக்தோவென்றனலவிப்பானசண்டவானிற் 
புக்குகன்மழைபொழியவவ்வெள்ளப்பெருக்சகமலன்பொலிரன் மேனி 

செய்க்கலீகார்கோள்சேர்ப்பயாவுமுளபுன ற்கடவுள்பதிட்டைசெய்து 
மிக்சபவிதிருவிழாவுடனாராஇத்திருர்தான்மிகுபேறற்றான். 

வருணனளவருகாலம்வாரிதிச்கண்பலிதர் துவாழுஞான்று 

வருசவத்தான்மாப்பெரியபுண்ணியனென்றடி. பணியவயங்குமேலா 

னொருவனவன்மிகத்தாயன்் ௨. ரமதனாலோதமுறுமொருவிஷனேதப் 

பெருமனெனுங்கண்ணபிசான்பினுமிரந்தமரகிலதைைதப்பேணற்குற்றான், 

இரதி. ரததுயமமனனெனுமமா 

சுந்தரமார்தலமியற்றியதிற்பதிட்டைசெய்தேத்தல்செய்துய்ந் தானா 

லந்தரியாமியைத்தொழுவோயதுகாணுஞ்சகநாதமாகுமன்ன உ 

இர் தணிவோய்புருடோத்தமம்மெனுமாப்பெயருடனேயிலங்குமன்றே, 

அழியாகற்சச்சிதானந்தவடி.வுடஜஞெருவரமைச்காதாடப் 

பழியாதகரு சயுகமதிற்றேவர்பூசைகொண்டுபணிகார்க்கெல்லா 
மொழியாதபயனுசவியுலகமெலாந்தன்சேயாமுறுதிகாண 

விழியாதபோனகத்தையொருபாத்திரத்தூட்டியீறம்பூலுற்றான், 

அவனிவனென்றெண்ணாமலொருதர்ைை தமகரொனலையறிர்துபோற்றப் 
புவனியிலேயோரிடத்திலினிதூ ட்டி மகழ்ந்திருப்பான்பொருகோள்தில்லான் 
இெவிசனையுணர்தியபேதப்பெருமானருண்மாட்சித்திறத்தைதீரீய! 

சவிரிரயமாழ்ச்தேருதிருப்பவெணிமாசிலறைந்சளறுஇன் பாச் 

௮ப்பெரியதலப்பிரசாதத்தையங்கரம்பூபதிதன்னவைச்சண்வார்த்தை௪ 
செப்புறுசெவ்வித்தனொருஈம்பிதாப்பொச்சாப்பாற்றெளிவற்றோர்கை 
தப்பறியாதேற்றதெனாஉப்பாணியறத்துணித்து தளர்ந்தவேலை 

யொப்பரியவொளிமூவாவூலமுதலெழுந்தருளியுவகைபூத்தான். 

௮சசனறுங்கரமளித்துக்சகலங்காதராடளித்தேயமர்ந்தசாதன் 
சரசமுடனெழுர்தருளிச்சகநாதத்தலத்தின்பாற்சார்புபூண்ட 

பிரசமுறுதிருத்துளவம்பிறங்குமார்வம்படைத்தபீடாரேனச் 

தொருசரதமாமுதல்வாழ்வுற்றதலப்பாட்டினைச்சற்றுரைத்துங்கேட்டி. , 

முற்றும். 
ஆச படலம் ௮-க்கு திருவிருத்தம் ௨௧2. 

கவ எழி கணக 
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௨௪ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

௯-வது பங்கயனும்பரமசிவணும் 
பதிதபாவனயாத்திரைபண்ணியபடலம். 

வேறு, 

மதியினாளுமல.சாண்மணாளனை - விதியினேத்தும்வேசாவுமத்தாணுவும் 
பதிதபாவன்யாச்திரைபோர்ததை - அதிதரான்மறையந்தணிர்சேண்மினே. 

வேறு, 
இப்பதியப்பணீவோய்சேளீதொரிதிசாசமர்தவெழில்வெண்ணாச 
மெய்ப்பதியில்வாழ்வபவனுமேலுலகாஞ்ச த்தியப்பூவிளங்குமானு 

மொப்பரியதமதரியைமார்தமுழியமு தவுச்தயுறங்குமிச 
மைப்படி.வர்தனைத்தரிசிச்செழுஅம்விடையீதினமங்கைமார்கள், 

மூற்றுமுணர்பெருர்தஐ தத சாயிலுரிெம்மொழியைகுச்தோர்முன்னர்க் 

கற்றமொழியெனச்கொள்ளச்சடவிரது.யாதெளர் னோகடவுணாத 

னுற்றசெனசசமேவிப்பணிந்துவரும்யாத்இனைநீருசர் சோனு 

மற்றவணோரபராதமருவா.துபோர்.து.றுஇர்மகழ்ா தாமென்றார். 

அருளுறசற்செனச்சென்ராங்காசுபெருத்கலுதலேயறிவின்மாட்டி 
தெருளுடையீரெனவழங்கச்சென்னெறிவிட்டனவருர்திகழும்வேட்கை 
மருவினராயெம்பொருட்மொதேவனெலுந்திருமான்மகழ்ந்துமேய 
திருரரலைச்சினசா.த்சைப்பணிமுறையினண்ணியங்குத்திகழ்ர்திட்டாரால், 

பெரியதொரு்ாசேனைமுதவியடி. யினின்முடி.யைப்பிறங்கச்செய்தவ் 
வுரியனொருமாபுருடசாரமசாலுபசரணமுதவிச்சேவாச் 

சர்மமதிலேயாவுங்கழ்மையறச்சேவைகொடுசளக்கும்பாந்த 
ஞுமதிலேயுறங்காமலுறங்குவான்சோ திமணிக்சோட்டி னுற்ரூர் 

நித்தியரைமுன்னிலையிட்டவசருளாற்பாற்கடன்மாடவிருரீத்ச 
முத்தகருழைமூவாவப்பெருங்கொண.மணிமாழைமூசமோக்க 
)வித்சசளாம்விபுவானவிண்டுவின்பொற்வெருங்சோட்டமேவியாவி 
யதீதினயாங்காயிரவுரய்ப்பாம்பணேவேலறிதுயில்செயழகைக்ககண்டார் 

கண்டவுடனம்மானின்சள்ளவிழிமுடுதுயில்காளேமென்று 
சண்டெனலீழ்ர்சட்டாங்கபஞ்சாங்கத்இரிழாங்கத்தாம்சண்மன்னக் 
கொண்டவராயாசணமாக்கஜிபாழ முச்சாணங்குவியாகின்ற 

புண்டரிகன்றனையுமெயில்பொடி, தீசசிவன்றனையுமெம்மான்புரிஈதுநோக்கி, 

ஒழங்குமருட்சண்ணிடலுமலர்வீட்டுமமொசாரமங்கையெம்மான் 
முழங்குமறையவ தரித்தமுரளியிட்டதிருப்பவளமலர்ச்தின்னார்க்குப் 

பழங்கணறும்பிரசா தம்பரிர் சருடி.யென3லர்.தசாய்பரிவினோடத் 
தொருங்கையவர்கொளவழுதுசெய்தெஞ்சுசேடமதைத்துணைவர்க£ந்தாள், 

மீச்ேண்மேற்கடவுண்மிச்சிலுறமதிட்டமு ற்றமேம்பாடெண்ணி 
யாச்ீழ்வீழாதுகரபாத்திரச்சாலேழ்றவராயசவானர்தர் 
தாகீனெராயருரந்தியயருண்ணசையேற்றவாவர்தச்தலச்தைச்சார்ந்தார் 
வாக்னெளாங்கலைமகளுமலைமகளுமகழ்சர்தமைம௫ழ்ந்துசண்டார். 

முத்றிற் று. 
ஆச படலம் ௬-க்கு இருவிருச்தம் ௨௨௧ 
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ஸ்ரீ 
௧௦-வது விதியும்சிவனும் 

விரதமாற்றியபடலம். 

  

அ திவமருளவெண்ணம்பரமுற்றுப் - பதிஏவமருள்புரிபதுமிளிசேடர் 
அதிவெமெனசனிதுய்த்தவராகும் - விதிரவவிர தம்விளைந்த தவிள்வாம், 

வேறு, 

ப.திதபாவனயா த்திரைக்கெழுந்தசணவர்தமைப்பணிக் த கோக்க 

யஇதனாமச்சுகனாசாலயச்தைப் பணிர் தவர்சவழகைச்சாணோஞ் 

சதியிதெனேவங்கண்மணிசாய்ந் துகளைமாயந்தமுறைதகுமோவந்தோ 

விதியிதெனேவெனப்புலம்பிவெய்துயிர்த்தத்தலைவர்முனம்விளம்பலானார, 

மூத்தரொயகனாமப்பெருங்கருணைமலர்மாதுமுகுர்சன்சேவை 

பதஇயிஞர்க்குளம £சுபறக்தோம ப்பிரமகளை பரவுமென்றே 

கத்தினாமறைக்தெவரதுடக்கரீவிரெங்கள்கதிகெ ரண்டென்னே 

சித்தியே. ர ற்றவ.ராயில ணெழுக்£ரவண்புரிர்தசெயலென்சொல்லீர். 

என்றுசடாவுறுமவர்கட்சணியிழையீசெம்பெருமா ந்கினிமையரச 
நின்றுமனவாக்சாச்சைகெழொமற்பணிர்சமலனுண்டபோகங் 
கன்றலறகமதமலைகருணையுடனீர்திடலுங்களிமிக்கா g 

துன்றதனை ச்சோடமெனவெண்ணாமலருக்திமனச்துளக்கமானோம், 

வந்தனை செய்டுறைவர்தவாறெல்லாசாகோவவாழ்த்திவாழ்த்தி 
யர் தமிலாசாப்பணிலாவாதியிலாமாமூலச்ையேமெய்யே 

யெர்தமெலாமாகிதியேயெம்மதியேயம்மஇயிலிருப்பேயென்றுங் 

கந்தம்ல ரவள்பூமிசாமியெனத்தொழுதுவந்தாங்கரிச்சாணேம், 

வெள்ளைவெளமிதிலொருபெரும்பாம்பைச்சேக்கையெனவிரித்துக்சொண்டா 

௨௫ 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

னெள்எளவுச்சொழிலக்ன்றவிறைவனெனங்பசெனசகொண்டாளினிதுகாப்பான 

கள்ளமுறுமவன்றுயிலின௫ஏலமெலாரதிஞ்சுசெனகச்கருத்துட்கொண்டேம் 
வள்ளியிடையன்னை டவண்டுவிழிகண்டுமொழிமயில்காளென்சூர் 

புச்தியயிபிழைகளொன்றும்புரியாதுவினடகொண்டுபெயர்ர்திங்குற்றேம 

பத்தினிசாணம்மொழியாலெமைகோக்லொயகளை பாழாஸ்ரு 

ஓுத்தமற்குமு த்தமனாம்புருடோத்தமன் சேடமுண்டாமன்றி £" 

ம்ற்றெதுவும்யாமறியேமலைமகளேசலைமகளேயென்றார்மாதோ 

அ௮ம்மொழிகேட்டரிவையர்களரிப்பிரசா தங்டைச்குமதிட்டத்சோர்க்கு 
மும்மையிம்மைமூலவினைமுற்றுமறுச்தரும்பிரமத்தழகுணடாகுஞ் 

செமமைதருமீசெட்டாஞ்செல்வமுறுமெனமறைகள்செப்பாகிற்கு 
மெம்மையணைந்தெழிற்சுகமியன் பர்களேயெனப்புகன்றிட்டின்னுஞ்சொல்வார். 

எபபொருட்குமிறையருந்தியருண் மிச்சில்கொணர்ச்தெமக்கேனீயாள்கண்டீர் 
மெய்த்தசருணையின் மேயோரொனவவருகங்சையசேமேலாம்விண்டு 
துய்த்தகருளுமபோனகத்துக்கருகமலாபெண்டி ரெனத்தோடமாய்த்தா, 

ருய்த்துணர்த்தலுணார் துளஎமாலதனாலின்னனங்கொணர்தலொழிர்தாமென்றார், 

என்றவர்களந்தோவப்பரம்பொருளின் சேடமதற்கினியராசார் 

கன்றழுங்குமாசசெனினிதனினும்வேறென்பாவங்கனசத்துண்டென்னா 

A 

(௬, 

(௧)



௨௬ இருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூரத்திமான்மியகாண்டம். 

வன்றுயரின்மூழ்னெரா,த்தம்பிறப்ை புவைகூ நிமாழ்சிகொர்து 
நின்றனரங்கதுகிெடப்பப்பின்னடர்தவாறுை ப்பாநிலைகின் ரோர்இர், (௧௦) 

களையகன் றகண்ணு தலுங்கமலயோனியுமென்றுங்கலக்கும்பீழை 

விளையகன்றமனத்தினசாட்பெருங்கருணை த்திருவாளன் மேவுங்கோட்டம் 
களையகன்றவாரிதிச்சண்வர்துபணிந்தமலனருள்வழங்காகின் ற 

தளையசகன்றசற்றிருவாய்மொழியானமறைபாடி த்தளர்ர் துநின்றார், (6s) 

நித்திய ற்குணகிதியேரின்மலானந்தபரநிலவாழ்வே 
சத்தியசம்பெனுமணியேசருவகசனேயெலைக்குந்தந்தைதாயே 

சிச்திகளெட்டினையுமருள்செய்கமலையகலமுறஞ்செல்வச்கோனே 
பத்தர்கள்செய்மிழையையெலாம்பச்சையெனச்கொண்மெடிழ்பசனேவென்முர்.(௧௨) 

சந்நிதிநின் றஞ்சலித்துச்சாம்பியுளவிருவர்முகர்தம்மைகோககி 
யென்னையருள்புரிபெருமானயனேயோசிவனேகீரிருவீர்தாழும் 
பின்னரிவணெழுர்தரியபீை ழபடலென்னுரைத்ரெனலுமன்னார் 
கன்னல் படுமினிமையேனயாவினுளுங்கலந்தான்ழுன்சலுழ்ர்துசொல்வார். (௧௩) 

ஏம்மிறையும்மமுதுபுசித்தேனெகா.ரணமன்றியிவணின்றேது 
மம்மவொருசிறுபிழையுமாற்றகிலேமெங்கண்முகத்தமர்ச்தசெவ்வி 
விம்மெனநீங்டெற்குடலமெதுசொலெனவெம்பெருமானினிதுசோக்கி 
வம்புமலாரவருசேயேமுகழொகசொங்கண்டருள்செய்வண் சேடத்தை. (௧௪௪) 

உண்டமிச்சில்சிரர்துடைக்காததமாங்கம் படவுற்றகரிசொன்றாலே 
கொண்டபெருங்குற்றமதுங்கோசசன்றசேசனைத்துங்கொள்ளைகொண்டு 
விண்டதெனவிவர்பணிந்தச்சளைவிரையும்விதங்காட்டி.விமலாவென்று 

தண்டெனவீழ்ந்தழுங்கிநிற்பத்தம்பிரான்கருணைவிழிசாத்திச்சொல்லும், (௧5) 

தனிமாட்சியுறுதாராஞ்சகர்சாசமெனுகமதுதலத்திற்கேடி 

யுனிமாட்சியுறுசணங்களையொடுக்கித்தவமாற்றியோங்யொங்கண் 

பனிமாட்சியுறுமினிய£ர்த்தமதிற்குளித்தரு்சப்படுவிரேன்முன் 
னனிமாட்சியுறும்பிரமதேசுமுளைகளை மேவுநடமினென்முன். (௧௬) 

ஈடமினெனுசாரணனாருள்வாக்கைச்சொமேற்றகவிலப்பெற்ற 
விடமேவியிடர்புரியும்புலப்பொறிகடமைச்சவட்டியினி துண்டாகுக் 

. இடிமேவியார்சபலைப்பிரதமெனுச்$மையொழிதீர்த்தமாடி. 
வடமேவிவிழிதுமில்செய்மாயவனைப்பணிர்தவணேவதர்திட்டாரால், (௪௭) 

விட்புலவிண்ணவர்முனிவர்விபுலையவர்மிசவியப்பலீறுபூத்ச 

கட்புலஎனாதஇகளொடுங்சக்கால்பிடி த்தேயட்டாங்கக்கரிசில்யோகச் 
இட்புலனிற்நிறமாகத்தேககரணச்செயலைச்சேமித்சண்டப் 
புட்புலனிற்பொலிவானைப்புச்தியிட?சனிற்கண்டுபுஎகம்பூச்சார். (௧௮) 

௮க்சாலத்தமரர்பிர ரனவர்காண வெழுக்தவர்செயாசுதர் த்துப் 
புச்சாகற்களைசேசுபொலிவுறவன்னவர்கருதும்பொருள்கண் மேவி 
யெக்காலுமிருந்தொளிரச்கருணை புரிர்தெழுந்தனனவ்விருடி. கேச 
ணிக்சாலுமத்தர்த்தமினிதாடி.யாவருநல்லேற்றமுற்ளூர். (௧௯) 

முத்தும். 
ஆச படலம் - ௧௦- க்கு தஇருவிருத்தம் - ௨௪௦, 

nn காப் இத re



ஸ்ரீ ௨27 

HBS HD. பாணிபவானிகள்வரம்பெற்றபடலம் 

  

வேறு, 

கோணிபவானருள்கோதுளவெங்க - டோணிபவாரினுச்கென்றுமாடோறுங் 

சேணிபமாளியெனப்பணி௫ன்நீர் - வாணிபலானிகரம்பெதல்கேண்மின். 

கேட்டியா வணிபவனேமுன்புகன் றகலைமாதுங்கேதமாயந்தத் 

தேட்டமுறுமலைமா துந்தெளிவறுதங்கணவர்புகல்செய்தியோர6து 
சாட்டமுறுமாமாயாவடி.வினசாம்பெண்களரிசன்றுண்மேதை 

நீட்டமுறுபிரசா த$ீச்கரெனனீக்கியுனுநினைவுமேவி, 

சங்கணவர்தவம்புரியத்தலமேவியைம்புலனைச்ச்வட்ட்..நீகச் 

மெங்கணுமற்றமர்ர் திஸ் றயற்றமாப்பிரம்மெனுமெம்பிராணை 

மங்களமாமுளப்பூச்சண்மலர்மகளாராதியராமவருக்கத்தோடே 

யிங்கிதமாகடவிருப்பச்தொமுதாற்றும்விதமாற்றியிலினெரால், 

மாத்தவத்சையோத்கறியாமாத்வனைக்காணுமவவைவரித்துகாம 

மேத்தும்வகையினிலேத்தியெண்ணறுகாள்சக்நாதச்திருப்பவெம்மான் 
பூக்கமலர்மசளாஇப்புங்கவ்ேரேோரடெழுக்தவர்கள்போற்றச்சண்டு 

சாத்தழும்பேறிடவவர்கடுதிச்தேத்திப்பணிபலிலயயைன்றட்கொண்டான். 

அலைவெள்றகுழ்ற்கற்றையணங்கே யோவுமையவளேயன்பினான்மும் 

மலநீச்செலைரீக்புப் பொறிநீகஇிப்புலநீச்குமாலசெய்மோக 
வலைநீக்சமகிழாச்கைரசைநீக்கியுணவாஇமாய்ததென்பாத 
நிலைதேச்சிரின் றமனத்தினசானீர்மசழ்ச்செழுக்தாரினைவென்சொலலீர், 

உட்களகத்தெளிவினுக்குமுகப்புடன்செய்பலியிலுக்குமுவமையொல்லா 
மங்மளமாமென் சேடவாஞ்சைகொளுசசையினுக்கும்வாக்சாராச்கை 
சங்கிடவிட்டி ருந்து தளரா தவுங்கடவத்இனுச்குந்தயவுகூர்ந்தாஞ் 

செங்கமலத்தவண்மூழ்ச்தாள்செய்கோன்பிரென்விழைஈர்செப்பீசென்றார், 

என்றருமைத்திருப்பவளச்சேரீதிவாய்மலரலா்ர்தேயிசைத்தகாலை 

யன்றரிவைமாருமெங்கஎம்மானேயுமதருல்மயானோக 
மென்றபிரசாதமுணும்மேருடவருச்கன்நியேழைமார்க்குத்'' 

துன்றவரிதெனன்மாற்தேதூயவராகிடுவதற்குச்சொலியாளெனனார், 

எல்லாருமூன்சுதரரசிடவதிலெங்களுச்குன்னாலுண்ணும்போச 
மில்லாதவணமென்னீயில்லாதபொருடேசமில்லாக்கால 
மில்லானே இிதிரீச்சமில்லானேயெனவழுசதேயிரப்பார்ச்கெம்மா 
னல்லாசேயினிதுவந்தாநீவிரினிமசழ்வினொடரகுமினென்றான். 

இன்றுமுதனர்தலத்திலேரிழையீர்சான்்காவதினத்தாசோடு 
துன்றுறமாபோகமினார்யாவரும்யாங்கண்டருள்செய்சேடரதுய்ப்பா 

னன்றருகராசிடகாமருள்புரிர்தாமஞ்சா தீர்க்ங்சைமிர்கா 

ளென்றருளியவர்வேண்டும்வணமினுமாங்குறவரமிர்தெழுக்தான்மன்னோ, 

அவ்வாத்தின் பீடி.யினுமவ்விருவருக்குஞ்சகமாதமசனிற்கோட்டஞ் 
செவ்வணுறுதலை.புணாந் தீர தன்மாட்சியாம்பகர்தல்செய்யினிர்மூ 

(௧) 

(௩) 

(௫) 

(௪) 

(௬)



௨௮ திருமுட்டப்ராணம் முதலாவது 
மூர்தீதிமான்மியகாண்டம், 

லெவ்காறுருற்றுமஃ திருப்பவினிச்சுயம்பாகுமெனச்சொலூரோ 
டொல்வாசவீரைம்பதிருசான்சார்சலத்துமுட்டமேற்றமாமால. 

இபபெரியசுயம்புகனூற்றெட்டாகுமதிற்கிலயாமிசைச்தார்சேவ 

சப்பெரியமுனிவர்களான்மனிதர்களா லாயபதியந்சமாகு 
மொப்பரியவர்ச்சைகளுக்காஇருலச்கோலவுருவன்வாழுஞ் 
செப்பரிய£முட்டக்கே தீதிர மேிறர் தசெனச்செப்புஞ்சாமம். 

பரத்துவமேயாதியெனப்.பகர்பஞ்சகத்துண் மிசப்பசவொய்ர் த 

எரத்தையுளவர்ச்சைதனைச்சிறந்ததெனவமலபசரஞானாந்தத் 

தரத்தையுளபெருந்திர்க்ககரிசெண்முப்பொழு.து.மிைதயோதித்தாழ்வார் 
விர த்தியுளவட்டவுரிவிரித்தவனேயெனவுளாத்தான்விமலமூர்த்தி. 

௮றிதியருத்தி னேயிச்சுயம்பாகுமூர்த்திமு த்தரமரர்க்கெல்லா 

மு.றுதிபெறுசச்சிசானர்தகமாகவினுமுகந்துசானுஞ் 

சிறுவரெனுமனிசருக்கேிலைவடி.வாடெக்காணுஞ்சிறந்தவானோர் 
ழ்ைறவகுக்கும்பலவடி வங்கொடுமறைர்தேதொண்டி யற்றிவருவர்ராளும். 

சுயமபுகேசத்திரப்பெருமான்கண்டருளும்பிரசாதர் துய்த்தோரென்றும் 
பயர்தருமாயையிற்படுக்குர் சாயூட்டுமன்ன முூண்ணப்படு தவில்லை 
ஈயம்படி. )தைப்பழித்தவர்கணரசபயமொழிவதிலைசாகத்கோடோய் 
சயம்படுமானந்தபங்னங்காண்'பாரிவ்வுலகங்காண் பதில்லை. 

என்றி சன்மாப்பெருமையெலாமிப்பூமியானயனீயெம்மான் வேத 
ழென்றிடுவ ரன்புணியச சோடாங்கரிசன்பிருகுவுடனிவினுமனேகர் 
வன்றுயரற்றிடவிசன்மான்மியமறைக்தாரதுகேட்வொனள்மண்ணுள்ளா£ 

வன்றயரற்றளவில்ச்கமுத்தியினின்முற்றினர்காண்மறிச்கையோனே, 

ரர் த இ$த்தலச் 27 ததர் இரிந்து சேவித்தாடுஞ்செல்கர்ச்கெம்மான் 
காமாரீத்திமிகுமிரண்வெகைப்பொருள்களகச்சாணகத்தி௫த்டி 
யாமார்த்தியெம்மான்மேலாகிய௨எனுருவறியுஞானப த்தி 
சாமார்த்தியொபெலிக்கப்பெற்தீறியாச்சுசவீட்டி ற்கருகமாவார். 

இருமாலின்ினகரமேசுயம்புழாற்றெட்டாகத்திகமச்சொல்லும் 

பெருமார்த்தியுளவான்றோர்பெருஞ்சித்தர்கரர்மநிசர்பெட்பிற்காசச 
தருமூர்த்திதலமனக்தர்தற்பசனார்குணவமுதிலாழ்வார்ச்கெல்லரம் 

வருமூர்த்திதலமனர் தமவ.ரபிமானத்தாயவகையகர்தம், 

எத்தனையோவிதமாகவெழுந்தருளியருள்புரிர்தவினியவான 
மத்தனைக்குமக்ெமித்திருமுட்டச்தலமுலகுக்காதாரம்மா 

மித்தறையைக்கவாக்தவனையெறிக்தவனிதனை சதாபித்தின்பீயீச 

னத்தியுழஞ்சுயம்புகேத்திரமெனவச்சாமமதினவிலலாலே. 

முற்றிந்து. 
ஆகபடலம் - ௧௧ - க்கு திருவிருத்தம் - ௨௫௮. 

தமசைககைவை (0) ) அைகனதாகை 

(௧0) 

(85) 

(சட) 

(கச)



ஸ்ரீ 
௧௨-வது நீலவராகர் 

ஆதியிரணியாக்கனைச்சங்கரித்தபடலம், 
ee டு “௫ வவ ழு இ டு வ பயக 

மூலவராகக்கிளக்குமெழு தாதகேள்விமுமுமு தலேயாங்கள் 
மாலவராகக்கெக்கும்வகைபீழைமாவாரிவைத்திம்மண்ணைத் 

அலவராகக்கிளக்சக்€ழ் படுத்தினுனிடும்பைதொலைத்தாளென்னா 
?லவராகக்ளெக்கும்பெருமான்மான் மியம்யாமுகிகழ்த்ச்கோண்மோ, 

உண்ணைவுற முளப்பூவினுலகுணிமாப்ப.ரத்ை தமலமுச்சப்பூகா 

ளஎண்ணவலகறுசூரியணியெழுவாயுளஎமூப்பரமர்ந்துசாப்பப் 

பண்ணியரும் பவியியற்றும்பாம்பணிவோயுன்பரிவான்மூழ்ச்இப்பாரி 

அண்ணுதிருமுட்டவருண்ஞானவராகப்பிறங்கனவிலக்சேண்மின், 

சே. தனாபபணீறறவானவன்சுழிப்பொனலாமிளிர்சான்முகச்சேயம்மா: 
னிதவருள்செய்கெனச்தான்முன்னொருகாலேபதுமமெனவிசைக்கப்பெற்றிவ் 
விதமான?ருட்டி யினிலகிலமெலாமிந்துவிளை வேலைப்பூமேற் 
௪) சமானதற்றவராயறக்கோக்கானாலுமறச்செகுத்தாராளார், 

பவப்பொதியெவ்வளவுளவோவவைகளெலாமின்பாகப்படைச்தாரானார் 
௮வத்தமறுமருமறையாதிகள்கருத்துக்கசையாசவருச்சமோதித் 
துவத்தையுறதொன்முழுமூவாதவொருபெருங்கருணை த்திருமானான 

தவத்தையுறுவார்பரமாஞ்சத்துவத்தெம்பெருமானைத்தணந்தாராஞார், 

நல்லறமிஃதெனச்செளிமினச்சுமறத்ைச்செடுமினானென்றோ௫ 

மல்லமனைப்போக்கிடுமினாவிகளுக்குக்கருணையனை தஅஞ்செய்மின் 

வல்லபெருமக்தகற்குமனுமொழிக்குமிசவஞ்சிமலராண்மைர்தன் 

சொல்லரியசகுணமலர்ங் பதர்தொழுமினென் பவரைச்சளித்தாரானார். 

காவல்புரிமனுநெறியினின்மிஜனோமிதர்கிலம்பொன்கவினும்பெண்மண் 
னவைல்புரியசமதனையறுமினோசண்முசலாவழையைந்£௫ 

கோவல்புரிந்திநொ றிவிடுிமினோவடலமெலாறுகர்வானூலை 

நரவல்புரிரல்லோரைப்பணிமினோவென்பாரைகலித்தாரானார். 

சேட்டையிலக்குமியுயிசைச்செகுப்பவன்சாப்பவன்பிறப்பிற்சேர்த்துக்கேதக் 

சாட்டையளிதாமதத்தைச்சாத்துவிககுணமெனவுங்கவினக்க.றிக் 
கூட்டமதுகுவிர்தனான்மண்மகளிவ்வரியாயக்சொடும்பா.ர.த்ைத 
வாட்டமொடுபரிச்கவலனற்றவளாப்பாதலத்தில்வழுவினாளால், 

சசத்தியமாதிகளிலரைத்தரிப்பவரிதாகிரிராதா.ரமாகி 
யத்தியுறுபாதலத்திலசைவனநிற்பனவழுங்கவழுர்தவ்வேலை 
'முத்திதருபரனுந்திமசனிடதுகாசவழிமூரித்தோன்றிச் 

இத்தியுஎவாதியீரணியகோக்சன் பானாமபகரித்துச்சென்றான். 

௮கனிலத்தாவிகணோவவடன்மிகு பாரினைக்சவர்ச்ததறிக்ததேவர் 

நிசகிலவுமலர்வீட்டானடி. பர வியரும்தேவேரிகலெம்யாவுஞ் 

சுசமசன்றுபெருங்கலக்சச்சழிச்கடவிலழுர்தினவன்னவைகடுன்பு 

மிசரீங்கப்பாரையெடுத்தாண்டருடி யெனப்புலம்பிமெலிவதானார். 

(௧) 

(&) 

(a) 

(௪) 

(௭) 

(4)



௩0 இருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

ஆதியிரணியசோச்சனெனுமடன்மாமிகுமசு.ரன்றன்னாவிப்பூ 
மோதியிழிபாதலத்தின்மூழ்யினையகன்றதுயர்காழ்கனோக்கி 
வேதியர்கடலைமகனாம்விதிவிதிக்கும்பாமசயாமூலத்தான ச் 

சோதியைச்சன் சேட்டையறவுச்சிவழியிசசையுடன்சுயோகத்தார்ர்தான், 

மிருபரமயோசசாதனவழிச்தணெப்பொருட்டுமேலா னை ச் 

தீகுதியுடனுள்வழியிற்சார்ச்தறிர்துவிளங்குமனர் சன்னாற்கண்டு 
பகுதியறுத்தாள் பரமேபாரிலுளார் துயரசலப்பரிநது £யன் 

ரொகுதியுடனொழிர்தவனிநிலையுறாற்சுசமழுர்தத்தோன்றாயென்றான். 

அமுதரையர்மாநுடரேமுசலானாருயிர்ரீங்காவாக்கையோடு 

குமுதழுடன்கு.ரவையின்கட்புலம்பறனைக்சேட்டாற்றலெனென்சோவே 

யிமையளவிலெழுர்தருட்.சரணமெனமுறையிடலுமிறைவன்றன்னிற் 
கமையுடையமலர்மசனேயானுனத.காகிவழிச்கனவியாக 

வர்தவுணப்பாதகயையிறவாக்கிவ்சுந்தரையைவாழ்விலக்இ 

யந்சவுயிர்ப்பருதிகளையாசசன்.றசுசமிருப்பவமைப்பேமஞ்சேல் 
னமைக்சவெனவறைச் சவணிற்னெ றவிதிராசிவழிமனிதால்குட்ட 
மிர்தவடி.வெனஞானச் * இரிச்குருளையுருவெடுத்தானிருசோயில்லான். 

கிரிக்குருளைவடி.வழகைக்சண்டவயன்வியப்பின்னாய்டிரியினபிள்ளாய் 
தரிக்கும்வசையினிற்பிடி. த துக்கண்களிப்பப்பார்த்துமெனச்சாவித்தாவி 

யரிப்பரழையள்ளியெடுத்தடவஃ தோரெடுங்கொடியவடுக்கன்மானப் 
பருப்பெரியஉண்டமுறவளச்இிடலைப்பர மேட்டி பரிந்துசண்டான். 

சண்டவிசணியகருப்பனம்மாவீசென்கொல்வியப்பாருங்காட்டு 

யண்டமுளராளுகமதளிப்பிலறிர்திலஙமெனவேயாணை கூறிப் 
பண்டைசமைப்படைதசபிரானெனுஞானம்வெளிப் படலும்பதறிப்போழ் 3 
யண்டருடன்முனிவருடனளவளாய்க்களி*ச்தேத்தற்சமைர் சான்மன்னோ. 

மோக்கமுடன்முத்தொழிற்குமுவாசவொருதனியேமலமாயை 

போச்சலறப்பார்ப்பானேபொறிபுலன்சண்மேயானேபுவிவான்சூம 
திக்சமறநில றவானேநகினைவனைத்தும்புரிவானேரிமலத்தேவே. 

'மயோனிலிங்கவிந்து பர்தபாசமிலாதெழுங்சோலவுருவேயோக 
சானியறவுஎப்பூமேலத்தாணியமர்கருணைமையேராயேன் 
பானியமாங்கடன்ஞாலம் படும்படர்வெம் பழங்சணறப்பார்த்திப்பாரை 

தானியஇனிலையாற்றறந்துபுரந்தருடோடர்சண்டாக்கோவே. 

வல்லுளிவானவனானமாதவமாதவனேயென்வழிவர்தோனாங் 
சல்லுளிசோயினைமாய்த்தென்கருத்தலக்சையறச்சரரைச்காத்தியென்றே 
ஈல்லுளித்சன்மனராமெய்கலமகழெநினைந்தேத்திவணங்கராடி. 
யெல்லுளிராவுளியுயிராயுளிப்பாசமுளிக்காத்தியிரையேசாத்தி, 

தாமரைச்சட்டனிப்பரமேதனக்குவமையில்லானேதானானானே 
நாமறைமுன்பின்னறியாசாயகனேயேனவுருஈனியேற்ரூர்ந்த 
கோமறைவேள்விப்பயனேகோதறுபூரணசுருணக்குன்றேசாயேன் 
ரூரனறைவெங்கருதலனைச்சகட்டி நிலைராட்டியருடனியேன்வாழ்வே, 
  

௪ இரிச்குருளை - பன்றிக்குட்டி, 

(௧0) 

(en) 

(௧௪) 

(கர) 

(47) 

(௪ஏ) 

(௧௮) 

(௧௯)



௧௩ - வது. விதிசிவாதிகளுக்கு ஊழியம் ௩௧ 
விதித்தருளியபட் லம். 

அணிமுனிலானவரோடேவிரிஞ்சிவிரிபழிச்சசனையமலன் கேட்டுப் 
பணிருூனிவானவர்வேந்தேயஞ்சலெனப்பணிச்தரியாம்பசமன்சோதி 
மணிமலிமாவாரியிணிற்புகுச்துலவிவிளையாடி வருங்காற்பூவைப் - 

பிணியாதியிரணியலஉக்கன்முனிவிலெதர்மலைந்தான்பெரும்போரிட்டான். (௨௦) 

மறைவடி.வாங்கோலவராகப்பெருமானசரன்விளைமலைவின்மாட்டுச் 

குறைவகலநோச்கியவன்கோதயிரைவவ்வியசல்குரவைவீழ்ந்தத் 
சூறைதகரா துயிர்களுக்கோர்தாபமுறாதினிது தனதடங்கொள்கோட்டி 
எிறைவகலாதேக்தியெழுக்தவனியைமுன்போலவைத்தானீமலத்செம்மான், (௨௧) 

சான்முகளாசியிலெழுச்சவாஇதியிரணியஈயனத்தானைகாதன் 

ன்மூகமாக்கதையோச்சித்தடி நதவனிதனைநிலைக்கச்சயைசெய்தானை 

வானவருமகபதியும்விதிசிவனுநாக்கபெபவழுவாப்பாக்க 

டான்முகம௫ினாடுபாடி த்தமனியப்பூமாரிமழைதழைப்பப்பெய்தார். (௨௨) 

பொன்னாட்டுப்பூமாரிபொலிச்தொலிதூரியங்கசொலிபுருடசூச்க 

முன்னாட்டுமுனிவசொலிமுத்தாரிததர்பல்லாண்டுமோசமோடு 
சொன்னாட்டி யேச்துமொலிதோமிலுபசா.ரவொலிசோகர்தீர்ந்தோர் 
பன ஒட்டுப்பழிச்சலொலிகளித்தாடுகிருச்சமுடன்பரமன்வர்தான். (௨௧௩) 

முத்றிந்று. 
ஆகபடலம் : ௧௨ - க்கு திருவிருத்தம் ௨௮௪, 

  

ஸ்ரீ 

௧௩-வது, விதி௫ிவா இகளுக்கு 

ஊழியம்விதித்தருளிய படலம்; 

  

வேறு, 

கயமொத்தரும்றைகழறியகடவுள் - வயமுற்றிடவருசெனவெழுவர தன் 
அயனச்சிவனாதியருக்கூறிய - கியமித்தருளியநெறியது கேளீர். (௧) 

பொறிவிழிப்பார் தண்மூடி. மேலவனிநிலைபெதசாட்டி.ப்பொலிர்தகார்வான் 
குறிவழிவான்மின்மேனிக்கோலவராகப்பெருமான்குலவுபூர்தா 

னெறிவழிவாழ்பவர்யாரும்பரவிநிற்பவெம்பெருமானிலவுமாவிச் 
செறிபிரமனாதியருக்கருளப்பாடிட்டருட்கண்செய்துகூறும், (௨) 

ஆங்காணுமமரர்களேயுமதஞாற்நிடப்பூவாளழுங்கன்மாயத் 
ங்கானாமவுணனுயிர்தீயவிளையாடி.னம்பின்செப்பலென்னீர் 
தாங்கோலுசசையெனலுந்தானானான்முன்றசணிமகடாழ்ந்துப்போறறி 

வாங்கானேவானவனேவாழ்வனைத்துமீவாே னவரமொன்கீதி (௩)



௩௨ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
் மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

என்னடி. வாழேரிழையேயெனிலிர்தமுட்டமதிலெனைறீங்காதுன் 
பொன்னடி.வாழுறன்சச்பெபொன்னடி.யார்க்குகப்பாச்சிப்போகமாக்கித் 
தன்னடி.யார்ச்கடி.யாக்கச சாமரையாட்குகப்பாக்த்தனதசரைப் 

பன்னிசொவலர்ச்சானபலமாக்கிக்காப்பாச்ப்பரிர்துவாழ்தி, 

எனவினவுமருண்ஞானத்தெம்பெருமாட்டி க்செழுமவாவைவாணி 

தீனதரியராயகனுஞ்சாம்பவிசன்னாயகனுஞ்சசெதன்கோவு 

மனதரியநிலைமாட்டுமா சவருங்கடவுளருமற்றுளோரு 

மெனதரியமேதினித்சாயின சத்சவணமெம்பெருமவீந்தாளென்றான், 

வேறு. 

வெண்ணசைக்கருங்கண்செர்துவர்மலர்வாய்மேதினிமங்கைவெஃடிடலை 
விண்ணவாமுனிவரவிதிசிவன்ரமு தலோர்வேட்சையின்வேண்டுகோளினை$ப 
பண்ணவர்பெருமான்பரிர்துகேட்டவனிப்பாவையேமுனிவசேசேண்மி 

னெண்ணுறம்மிச்சைவண்ணமித்தல த்திலின்புசெய்திருப்பவெண்ணினமால், 

மங்கலமிகுர்தமாநிலப்ே பண்ணேழதவள் வேள்துமிம்முட்ட த் 
தெங்குமாமெனைஈற்சயம்புவிக்ரெகத்தாக்யேகிய்ற்குணச்சரினச 
தங்குமுன்னோேடேயிடையறக்கலர்துதடி ததல்செய்கற்பராட்சாது 
மிங்கனமினியவேனரல்ஐருவோடி ருப்பனும்மிச்சகளிறப்பான் 

கேத்திரச் சலைமையாகுமிஇ oof as ON பண்டு 
சாத்திரப்படிக்குச்சமைகயாவப்பிரயாகைநந்திருவடி. சோதி 
நீர்ச்தமூர்சாசியாதகட்கேற்றதூறுபங்கதிகமாஞ்சர்£ 
யார்த்தியீதுளசாலறிதியெற்சென்டமேயருண்மறைப்பொருள்வரமளித்கா.ன். 

வரர்தருபெரும ஈனவனியைமண்ச்சமக்கலபேண்தார்புனை 
நிரர்தரநிலவுறித்திழமரவபுட்கரணிப்பெயாநீங்கா ” 
இருந்திடலாச்சிவிருகிலமாசுமிறுத்சிடற்கெல்புளகஈஇிக 

சருந்சவம்பவிப்பவவைகள்வர்தேத்தவாக்கிடுவாக்களித்சமைத்தான் 

விதிிவாதிசளேவிபுலையோடசலாதிங்கனமர்ச்சையின்விளக்இச் 
சதிசெய்மாப்பிரஎயத்துமேசாயாச்சவியுடன்சயம்பினிற்றிகழ்வேம 
அததிசெய்தும்மாவற்படியிவண்வதிமின் ரோமறுமாறருஅளங்கப் 
பதிசெய்துவாழ்மின்பார்மமனளோடுபரிர்துவாழ்குதுமெனப்பகர்ச்தான். 

பின்னறாமருள்வான் பெருக் தவச் சர்ஈம்பெருகிலமகளுடன்பிணைந்தே 

அன்னரும்போகந்துய்த்தலாவிதற்கு த்தேர்டமிலானந்தபவன 

மென்னரும்பெயர்பெற்றுயார்துள்திதமற்றிலங்கிதிருப்பதிசளிலே 
சச்சிஇமாத்இரத்தினில்வதி௨ன்றரணிமாதளப்படி விசன்கண், 

சச்சிதானர்தவருவுடனினியபிம் பத்திற்சவிசொடுவூப்பே 
முச்சிசொனிதுவெம்முறைதலமிலகுஞ்சினகரமாவிமானப்பே 
சச்சுசமலாதலறிதிர்சோண்மச்சாதிகளொமெமைவமித்தலத்தி 

னிச்சமாமுருவினிலவுவமிதற்குநேருஎதலமுளசெவணே, 

(௭) 

ர். x) 

(50)



௧௩ - வது. விதிரிவாதிகளுக்கு ஊழியம் 
விதித்தருளியபட்லம்.' 

இனுஞ்சிலவீதுங்கேண் மினோருனிகாளித்தலத்திருச் துமிர்சாயூ 

மனிதருத்கேய்ச்சமரணகாலத்துவைரதேயப்பெரும்புத்தே 

டனியருட்குருவாய்ச்சயையுடனெழுர்து சசருமன்னகர்செவிகுளிசப் 
பனும்பெரும்பிரமவித்தையையருள்வான்பணித்தனமினுமெவன்பகர்கீர், 

வேதசல்விகங்கபூபதிவிமலகுருவிலுக்கடி.யசாமுத்திப் 

போதமிபிரமலிச்ைதயைப்பெற்ருர்போச்கறப்பொலிசுடர்பொதிர்த 
காதவேதாந்த௩டுச்சுகநிரஇசயசுகலீட்டி னினத்தா 
ரீசனாமெனதுநிழன் மலர்க்கழற்கழ்கிலவு2வீர்சனம்வரமால். 

இப்பெருமிதஞ்சீமுட்டமான்மியத்லை தயபிசைநிறைசாமவாரணச்திற் 
செப்பியுள்ள தகாண்மின்களோவிதிசிவாதிகாளிவ்விடச்செயள் £ 

எப்பெரும்வே தத்தாணையாவிருக்கும றிபெரியாகவனீய 

மொப்பறுதசீகணாக்கனியாதியாகுமிங்குஞற்றமிட்டி களே. 

சம்மடி.யவராயோர்பசன்மறையைஈவின்றவர்க்னியவோர்கோடி 

யம்மணிதீர்த்சமாடியபலனையளித்தனமடுத்தசல்விதியே 

சம்பெனுமவனேரீயிரித்தலத்துக்கெத்திஷ்ச்திலுர்நணவாத 
விம்முறுமிருவேதாச்சபாசாயணத்தரர்கிடற்யொம்விதித்தாம், 

பிரமன்பிஞ்ஞாகனறுமிருவிருமத்தியயனத்திற்கெல்வினராச 
வரங்கண்மன்னியயாம்வழங்கெமென ஓமருவினர்சாயன்றேயென்று 
கரங்கண்மன்னியராக்காண் பவர்தீ ர ஓங்சஹிக்கு சோவடி புரித்தலம்யா 
னிரக்தரநிலவுவிடணிநிலரீர்நிமலவென் மேனிவீழ்ரீத்தம் 

உமக்கருஞ்சுருகியுரைமக பலமென்னுளவலையாவுமேயுளைத்தா 

ஈடிக்கிதின்மிதாசசையுளதலங்கணனியிலைஈவில்செயித்தலச்தி 

விமைக்குளமாடி.யெனைழிபாடுசெய்திவண்டானமேதரும 
மமைக்குளமானார்விரும்பியயடைச்தேயழிவினம்மானந்தமடைவார். 

இன்றருமறையினுச்சிவாழேனச்திறைவனாரிட்டிடுமாணை oo 

ஈன்றெனவுவக்தசான்முகனேலோர்சம்பெருமானுளங்களிப்ப 

௨ன்றுசொட்டின்றுகாறுமேவேண்டுமணியணியாதிகடொகுப்பர் 

கன்றலில்லாதபாஞ்சசாத்திசத்தின்கருத்தியைபலிபுரிரந்தனரால். 

பருவபஞ்சசகமுமெஞ்சலிலாமற்பணிபாவீட்டினரோடு 
அருமலர்மாதுக்குளமிகக்களிப்பமாட்சிசேசாறுசண்மலிய 
வொருவருங்காணாவுசிதகல்விபவமோங்கஇடெவாற்றினாரசைக 

டருவரங்கொண்டேதாழ்வறவாழ்ச்தார்தாணுவேசகெளெனவரைச்சான். 

மறையறைமான் மேன்மான்மவியாழிமாசவமுனிவசேமோனை 

லிறையுறுகற்பசாளினினிசழ்க்தநிலையி துதெரிதிராலென்று 

பொறையுறுவியாதன்புந்திசேர்கு தன்புகன்றனனிசைப்புகழாதோர் 

முறைதெரியாதுபவக்கடன்ஞூழ்குவார்சரலமுற்றிடார்மாதோ, 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - ௧௩- க்கு திருவிருத்தம் - ௩0௨, 

— (0)   
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௩௪ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

௧௪-வது சுவேதவராகா 
இரண்டாவ இரணியர்க்கனைச்சங்கரித்தபடலம்: 

a Bp யவய 

வாசமாகுபொதிவளிபுலங்சசணம்வாதையாதிசளைமோதியே 
வாசமாகுமலராசனைச்சிழவனைச்குளச்சணில்வணங்கிவா 
ழீசசாசமிடையேற்றவிப்புவியையேற்றிருப்பவைசு வேதீனா 
மீசனாஇ9ம்வ.ராசன்முட்டவணியேத்தியோது துரீவாழ்த்திடே. 

ஆதியாம்பிரமனிடதுசாசிவருமாதியாமிரணியாச்சதன் 
வாதியாதவுயிர்மாய்ப்பதாகவெழுமாசினீலவாராகனார் 
டீ தியானநெறிவந்தவாறிதுமுனேர்ர்தமற்றொருிருட்டி.யில் 
வாதஇயாதவுயர்முட்டரின்றவெண்வ்ராகர்மரன் மியம்வழங்குவாம், 

வீதிகூறிவிதியே தம்வித்ைைதவழிவீடி. லாதவொருகாசபன் 
பூதிபூணவுணரை ச்திதிச்சணெடும்பூசடெங்டெவளித்தசாட் 

கோதிலாதமிடன்மீதுபொற்சனுளகோதுளானிரணியாக்கத 

னாதிவேதியனுழித்சொலாதவிதவாக்சமெய்தியகமிறினான் 

எண்ணசன்றதடமேறுபொழற்றிசரியேள்றுசொண்டவெழிலுருவினான் 
கண்ணசன்றபல கோடி.யண்டவகைசகைக்குளாச்கும்வலிவித்தையான் 
தண்ணசன்் றசடன்மண்விணெங்குமிலதானடத்திசேர்தரத்தனான் 
விண்மணெங்கும்வளிசாயமென்னகிறைவுற்றுலாவிவருவிறலினான். 

௮ண்டமென்றபெருந்தண்டமேர்திவிணோராவி$யவெழுமாற்றலான் 

சண்டபேர்களுயிர்விண்டபிண்டமெலுங்காட்ரியுற்றபெருமாட்சியான் 
சண்டபானுவினுஞ்சோதிகாலும்விழியக்செச்தினெழுசால்பினான் 
மண்டுதிச்குவயங்கண்டுவர்தாசமன்னனாகமனமெண்ணினான். 

முச்சகத்துமுலவிச்சனோடெ.திர்செய்மூரிலாதுலவிவரு பவ 
னச்சுறுத்துறமொர்சட்செவிச்சண்வளர்சா தன்மீதிகலுஈசையினா 

லச்சு2ப்பெயரினான்்கிடர்திபொலாழி ரேடி வருமபயமா 

லிச்சைவண்ணமிசைபாடராரதனையேகுமாற்றிலெதிர்கண்டனன், 

பட்டமொய்ம்புடையன்முனியைகோக்கியரியுண்டுசொல் பகர் இகடுவின்மீ 
கட்டமில்லையெனத்துயில்வனெற்கொளிசெய்தெங்குளன்்கழறியென வ௨ 

னிட்டமுற்றவகரியிருக்குமிடமினி தகறுவலுகந்திரீ 

நட்டமற்றறிதியென்றுமா தவலுகாட்டுவானவனுங்கேட்கவே, 

ஆரண ச்அழியுமத்தகத்துழியுமைர்திராவுழியுமாறெனாக் 

சேணக்களவியாடூமெய்யுழியுங்செழுமூவாறறங்களக்குறுங் 
காரணற்குமிருதிக்சகணச்துழியுங்கவின்புராணவிதிகாசமென் 

€ரணச்சொலுரலூலகசத்அழியுர் தூயதேவமுனியுழியுமே 

வீவிலாதசுகம த்தியின்னுழியும்விம்மிவேதியர்களாமறைப் 
பாவலோசுழியும்பத்தர் தம்முழியும்பஞ்சத.5.தவமறிர் தசெய் 

சாவலோருழியுசானெனாராழியுசல்லவெள்விபுரியுழியினும் 

பூவலோர்புகழ்செய்கற்புளோருழியும்புண்ணியத்தலநீருழிமி னும், 

(௧) 

(௪)



௧௪.- வது. சுவேதவராகரா் 
இசண்டாவதாணியாக்கனைச் சங்கரித்தபடலம்: 

கவடகன்றிடுவினோதமாதவன்ச.ரச்தொளித்துளனீ தண்மையா 

லவிடகேடி நீயறிந்துகோடி யுளவுண்மைகாடி.சொலலாயினே 
னெவிட்சாடி. னுமிருக்குமன்னவனிவ்விடமிருப்பனெளிதன்றுகாண 

குவடுகொண்டதடி.கொண்டகாூபருமார வென்றுகனிகூறினான். 

என்றுசொன்னமுனிவன்சொலுண்மையினையேன்றுகொள்ளிரணியாக்கத 
னன்றுரைத்திரரியென்றுரைப்பவனீர்சவிலிடத்துழியிருப்பனே ற் 
றுன்றுமப்பொருடொகுப்பெலாமுளதித்தோ டமற்றபுவளி த்தல் 
தன்றுகொல்லிசனையள்ளியேகிலரிகரியென்றாவனெனவாடி னான். 

௮ருவென்றோதுவெளியுருவென்றோதுலகையாற்றுமாறசுரன்மோகனத 
திருவிஷலைவணியவன் றனக்கெஸிதுசெய்துநின் றதரிசேவுளோய் 
பெருமையாகுமவனட்டசித்திவவியைப்பிதற்மலெவர்பேசுவாய் 

“பொருமல் பூவிலுரைசவாபட்டதுயர்பூவராகரேயறிந்துளார், 

அ௮ர்தராளிலுடலத்தியுக்குமறாததாகலெவரென்செய்வார் 
ிந்தைகைந்துருயெர் சமின்நிவைசொண்டுமண்டுதுயாசவர்க 

ளெந்தையெர்தையெமைவந்துகாத்தருள்செயென்றுஈன்றதுதியிட்டரோ 

சிர்துண்முர்திடவமுர்துவங்ககிறைவராகிமுறையிட்டனர்., 

அச ரனாவனீதோராடலாகுமெனவாடி.யிப்பூவசியாவியுள் 
&சியமவா தியெனுமரியிறர் திருநாள்வர் ததாகுமெனடடிழ்வினா 

லிசைரசா தலமிறுப்ப தாசவுளிலெண்ணியுண்ணீரினுண்மூழ்கினொ 

னசையிலாதளசராசரங்களுநாராயணாவருடி.யென்றனர், 

அரிகிறைச்துளவிவ்வவனியாவிகளையம்பரங்களினிலாக்கியே 
முரிரிறைர்இடமுறிக்கனொலரிபுமுறியுமென்றிவனினைச்சிட 
லெரியைத்தூலமதிலிடுவன்வானினையிணக்குறுஞ்சிமிழிடுக்குவன் 

நெரிதிரொன்றுமறிவிவிகடீவினையிற்செப்புமாறுசெயலாயினான். 

௮சவகந்தையுடன்மிறிவான்குரிரிலழ.மையாகடவடக்கனொன் 

சகவகந்தனிலோர்கோவிலாதுலவ சசனெனாவுளதருச்கினான் 
மிகுமகம்மெனுமிவ்வவனிதன்னையொருமெத்தையாடெசருக்கனான் 

சகமதானவுயிர்களைதனாதுபெருயோகமார்ச்சமேசுருக்கினான், 

யோகமார்ச்சகமதனான்மன்னாவிகளையொழுகலொமலேபிடி த்தரோ 
நாகமாகிடுமவ்வர்தரக்மதினாட்டினானருளில் கேட்டி.னான் 
போதொகர்மலர்மேவிபோதமுள॥ ரனையாசிடையனாதியர் 

பூயொனவர்தமொருபர ற்ப ரனையுன்னியன்னியுருவேற்றினார், 

௮ாசமாமலரினானனேகருடனமுதவாரிவரம் பண்ணியே 

நீசனைவனிவ்வவனிகொண்டுசசாதலமொளித்தனனெனெம்மமலனே 
்' நாசனாமவனைகாசனாக்குவலிநாமலோமெனவுணைந்தரோ 

கேசவாசமலைவாசமாசறுவெங்கேடி.லாக்சருணைகாதனே. 

கொலைூடர்்தசகுவன் வேலாவலையங்கொண்டுவாரியித்குளித்ததா 

னலைூடந்ததயராற்றிலாதபடி.யபயமென் றமலனார்கழல் 
நில டர்தவுளனோடுபோற்றிகிசையார்.த்திமூர்த்திமசழ்தோத்திரங் 

கலைடெர்தபெருஞ்சாமமாசசளையோதியோதியுள்சலங்கினார். 

௩௫ 

(௧௪௦) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௧௪) 

(௧௭) 

(6.2) 

(௪௬)



௩௬ திருமூட்டபுசணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

நார சனேககுவினோதனேமயலிலாசசோதிமயச்மபனே 

வேதனேவினையிலா தகாதன்மிருவிமலனேயலெவித்தனே 
பூதனேபுவிமண்ணாதியுள்வெளியிலாதுபூச்ச பரிபூரணா 

போதனேயுலைவிலாசசேேகுணபுனிதனேயெமைப்பு சத்தியால், 

காத்தியையகெனமாழ்குபீழையினையார்த்தியோடி.சைவுசாட்டி.யே 

யாத்தகையினராயேத்துசாவின.ரயமலநெஞ்செராடழிவிலா 

வோசத்திலானவொருமூலசாரணபசாற்பசம்பொருளையுன்னியே 

தோத்திர த்தினெடாகாயவீதியினாலண்ணா த சல்செய்தறிதொலைவின்மால், 

அன்புகொண்டசல்விசும்பின்வாணியினாலருளுவன்னூலருங்கொள 
வின்புசொண்டசமிழ்தேயராப்பணிலேவினி௰$ழ்ச்கடலின் மேற்கிவே 

அன்பகன்றமணிமாலையாகுஈதிசக்கணச்சரைதொடக்இலே 

முன்புகன்றபிரளயமிலங்கு சசமிதெழுர்தினுமூளைக்கு தம். 

வெண்டுருட்டி வடி.வெய்திஞாலமொடுவெய்யனையவிளையாடி யே 
மண்முனிட்டவகையிட்டி வ்வாவிகளைமலிசுகத்துழிலகுத்தயாங் 

கண்முளிட்டறையுமுட்டமிட்டமெனவார்த்தையோடவண்கருச்துடன் 
மண்மூணனிட்டவரியர்ச்சையைச்சுயம்பாக்மொதவர்கண்ம௫ழ்வுற, 

காட்டி ரிற்பன்முனம்போலநீவிரதுசகண்டவண்வருதொன்றபி 
னாட்டுமீசன்முனஈவிலுங்கெளிமவிசாட்டி ன்£ழ்க்குரவைநாரமிக் 

கோட்டி கூடி.யெழுவெண்ணுவாவமுதக்கொள்ளைமாமதியின்குறளைபோன் 

நீட்டுகூலம்வளைசொண்டுதுள்ளலொடுநிலெர்காணவிளையாடி.னான். 

சூச்குமத்தருவெண்சோதிவின்மவிசுதந்தவர் தமிலிமேனிமான் 
ழேக்குமக்சகடலிலோர்கலைக்குளுயர்சுவண மாமலையினானதா 

லாக்இரீச்குமவனடிகடச்சவருள்சாயமானமுறுமவர்கடம் 
பாச்யெத்திருமெய்ஞ்ஞானபத்திவயிராசமாதிசளின்பாரமாம். 

சுச்சசத்துவசகவேசமாயெவராகமேனியுளசோதிமா 
லத்திலீழசுரனாவிரீச்கவெழுமருணசேத்திரமதாகியே 
பத்தருத்தமர்கண்மத்தர்மற்றவர்கள்பரிவுகூ.ரவுலக.த்தினை 

ஈத்தியெற்றியெடுத்திவணிருப்பைகொனீசாசவென்ழமலைர்தானசோ. 

மலைவிலக்சணமவ்வேழையின்கனுளவாறுகாணுமவன்போலவே 

தலையிலக்சகணமுமமலைபிலக்கணமுச்தரமையிலக்கணமுமயர்வுறச் 
கலையிலச்சகணமதுரவரும்மெயினுருக்கொள்காசணநிராமய 
லுலையிலச்கணசமீரமாற்நியவனுயிர்சொலைத்தனனவ்வொருவனே. 

வேறு. 

அட்டாக்கரவடி. வானவெனம்மானவுணன்றன் 
மூட்டாவடன்முரியப்படமுனையாடி.யிப்பூவை 

முூட்டாக்செமிட்டாஇிகுண்டலிமத்தகமுடி. த்தான் 

பட்டாகரர்பணிரச்சேத்திடப்பரிவாலெதிர்கின்றான். 

நின்றுனைமுன்னுண்டானைபின்விண்டானையிர்கிகிலம் 
பொன்றானைபொன்னின்றானைவெண்பொலிசோதிவராக 

(20) 

(௨௩) 

(௨௪)



க ௩ வது: சுவேதவராகா. 

இரண்டாவதிரணியாக்கனைச்.சம்மரித்தபடலம். 
மென்றானையெனம்மானைசல்லிருமைப் பயனீவான் 

சனருானையின்னருளாலயன்சகனத்தவரசண்டார். 

“சணடார்மகழ்கொண்டார்களிகவிகஞ்சுககின்றார் 

தொண்டாமெனவீழ்சர்தார்மலர்துதைமாமழைபொழிந்தார் 

வண்டாநென்மணமாடுபூம்வா சப்புகைதீவங் 
கொண்டாடபெசாரங்களைக்கொடுத்தார்துதிதொடுத்தார். 

_ கதியேயிலை.புனையன் றிசங்கமலாசனைகணவார 

ம.தியேயிலையுனையன் றிரன்மஹறைவாகனமதனா ‘ 

விதியேயிலையுனையன்றியிவ்விதிதந்தவிகோகா 
திமிதெழுகோலத்துருகாதாகமகமவே, 

கிதியேரங்கணிலையேகலைத்தலையேயமுதலையே 
, பதியேபரகஇிக்காகியயதமேகங்களிதமே 
துதயேதுமிவிறையேதொடரிவியேவிதியிவியே 
ஈதியேதருபதமேயருணாதாசமகமவே. 

நினையன்றிரிசான்ம்மறநிலவுங்கலைமுழுதும் 

வினையின் றியில்விமலாதிபர்நினையன்றியோர்சேலைப் 
புனைகின் றபுன்மதநின்றிரி பொக்காளர்முன்சீக்கா 
நனைபூங்கழனதாசகமகங்கோமக்கமவே. 

கொடுங்கோலவராகாசமசோ பாலகுமாராஈம 

வூங்காலமாகாலாகமவவனைத்தெறுமபவனேசம 
கெடுங்காலமிலாதாய்சமசழ்மேனிமிர்கேழானம 

விரிங்காலம்விடாதாட்கொளும்விமலாஈமரம வே, 

இவ்வாறுதுதித்தேத்துறுமிலசாச.றிலேகர் 

தவ்வாசததபோதாரணாடி யாயினர்சாழ 

கொவ்வாவினை?முட்டமாமுமர்வண்டலமுற்றுச் 
செவ்வாய்மலர்மகணாதனுஞ்சிசமத்தினன்போலஃ 

சலமாடி.யசவிமேணிசலித்தாருமவ்வேலை 

யுலவாவொளிரளிர் தூய்மையினோவாரலமெய்தி 
நிலவோங்குறுபுனல்சிந்திடநிமலன்கருணையினாழ் 

பலகாலமுகித்தக்சயமென வே பவித்துளவால். 

அம்மாகயத்தருசேசுயம்பாக்கித்தனையம்மான் 

செம்மாப்புவிமகளோடும்வான்றேவாதிபரோடு 
மெம்மானருச்சனைசெய்இடவிருக்தங்குறுமவர்க 

டம்மாதரமுற்றுந்தருசயையோடவணிருந்தான். 

சேடன்முடி.யினிற்பூமுடி சசெத்தாமரை விழியான் 

கசாடென்றுரை?முட்டங்கலச் தானவண்விதியுங் 

கூடுங்குணத்தாணுஞ்சுரர்குழுவும்முனிக்கணமுக் 
தேடுந்திருத்தாய்முன்வருஞ்சேயிற்செறிவற்மூர். 

செறிநர்தார்முனந்திை சமாமுகன்செய்யேத்திலுகர்தோ 

னநிர்தாய்கொல்குழக்சாயிவணமரென றிருவுஎ£ 

(௩௦) 

( ௩௧) 

(௩௪) 

(௩௫) 
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௩.௮ இருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 
மூரத்தஇமான்மியகாண்டம்: 

சிறர்சோர்தொழுமென்மேனீயைச்சயம் பாக்கி சளுற் 

பிறர்தார்பெறுபேறின்னனம்பெறவெண்ணிம௰ழ்ர்சேஞ் 

வ. ரமாஇசாணீவீருயர்மாடேறி$பெற்றித் 
தருமிட்டிகளாற்றும்மிவண்.றரமாற்றிபெயனை ச் 

தெரிவற்றிடச்செய்தம்மெனச்செய்தாரவர்சிச்ைத 
வருழுற்றுமளித்தானொருவருங்காணரும்வள்ளல். 

ஒன்பான்மணிப்பொன்வில்லெறிச்சோட்டச்கெரிதஇக்கி 

னன்னாரணப்பேசாலரிஈழுவுர்சளிர்வர்.து 
மன்னமைரமுற்றுரணவாக்கோதிடவெம்மா 

னுன்னாமுனமுற்ருர்களுவர்தங்கணெழுர்தான். 

படைமாமுதலிப்பேரவர்பரமாங்குடைவிரிச்தார் 
புடைவிப்பொறையம்மாதிறைகைபற்றிமுன்போர்தாள் 
ஈடையாயிரங்கம்மாளருசாகாசனத்தவரும் 

படைமின்னொளிவெண்சாமரைபாங்கோச்சுறவர்தார். 

அடூலொண்டமுறான்மாச்சுளுண்ணதியாகய பதியா 
ஈகுமாவவிமிகுரீலசன்னா தன்னெனுமகிலன் 

மிருமின்புறமடைசாய்நிறைமேன்பாச்திரமெடுத்தான் 

நீகுமாவிதிதன்ரோளினைச்சாய்த்தேமுனடர்தான். 

பின்முன்முனிவரர்சோட்டியும்பெருந்தேவர்குழாமு 
மன்னின்மனவானந்தகுப்பாயச்தடன்மலர்ச்கை 
ஈன்முன்னுறயாத்தோதியேசடவிச்செலவிசைக 
டுன்னின்மினெழுர்சச்சுவத்தூய்மாமரம்வச்சான். 

வந்தான்மகமாட்டைத்திணிமணிப்பீடி.ல சய 

யர்தாமமிருக்கானையவ்வசனாதியர்ரோச்க 
பெர்தாய்களைசண்ணறுமெம்மின்னலகநற்றிச் 

சந்தார்தலமிவணுய்ர்இடத்தர்தாயருளெந்தாய். 

சேவேஈமக்காரம்மடி.யோங்கட்குறுசெல்கர் 
தாவாதளித்தனையெங்குடி தழைசத்தேயுமக்கடி.மை 

யாளேமெனிலுறவெந்துயரகத்றற்துனையன்றிப் 
பூவாளுசம்பொலிமுன்னவறினையன்றியார்புகலே. 

நிற்குப்பலவிசேர்வானெணிகிறைமரவுபசரண 

மெற்குஞ்சிவனுக்குங்ககனர்க்கும்மியனசையாப் 
“பொற்குன்றெனப்பொலிவற்றெனப்பூமாப்பரிசன மோ 
டற்பாடுடவேற்றாளுஇயரிரா.ரணவென்றான். 

எலுமாவிதியிட்டப்படியின்புன்னகைகாட்ட 

மனுமாவிதிமழைமத்தகமெனும்பஞ்சவிராவிற்: 
பலுமாவிதிப்படி.யர்க்சியம்பாதத்திருப்பவள ் 

மெனுமாதியீரெட்டாலிசைவெல்லாம்புரந்திவர்ச் சான். 

அ௮றிர்தாய்சொனலரவாபரணச்தோய்பினர வனி 
செறிவாயணங்கழியாச்சுககிலைபோசமிச்ேவேர் 
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கச் - துவ. சுவேதவராகர் 
இரண்டாவதிரணியாக்கனைச் சம்மரித்தபட்லம். 

பறியாதுஹும்படி.ச்கு த்தனை ப்பற்றிப்புலிமகழீ 
மறியானலரிலியான்துதஇமசதேவவென்றனளால், 

என்றன்னவடுதிமோகமாமின்கொச்சரைப்பட்டான் 

வன்றுன் பறவக்கோயிவின்மாடக்கினிவம்பல் 
சென்றங்குறுங்குளிர்வாசஞ்செழிப்பாடடுசெ.றிமா 
நின்றெங்கனுகிழன்மொய்ததவொர்கிலவுசழைபவனம் 

பவனந்தனின்மனமாஇகள்பற்றற்கரிதானோன் 
றவனங்கொளுநிலமாதுவகைக்காம்வசைதன்ரவான் 
புவனங்களுண் மேவும்பசுலரக்கங்க௫்ப்புல்லிக் 

கவனங்கொகொத்தாணிசர்கட்டி ச்சனிமோர்தான். 

பெண்பாற்பகுதிக்குட்புணர்பெட்பாகுபஞ்சமதாச் 

சண்பாற்செயலுற்றோங்கிடல்கடுப்பப்பசுக்கணங்கண் 
மண்பாற்பலமுற்றின்புறமசழ்வானெனின்மகியோர் 

விண்பாலவரெல்லாஞ்சுகபோசம்பெறவிழைக்தாள். 

எம்மானுணிலெலாமுணுயிவன்றதூங் இடி. ற்தூங்கு 

மம்மானறும்போகங்கொளிலகிலங்களுங்கொளுமென் 

நிம்மாநெறியிசைவேதமினசச்சோய்ந்இடலானே 

சம்மாரிலவாயும்புலலைசையுற்றனண்மாதோ, 

உள்ளும்புறமுங்காம்பிடுமூயிர்கட்னெதாகச் 

கொள்ளும்படி.நிலமங்கையின் சோதற்றிடுசசையின் 
பள்ளங்கொளும் படி.யின்சுகவின் பார்ந்திடவணைந்தான் 

தள்ளுஞ்சிறதகுணவேலையிற்றழுவித்தைைமகளை, 

கோக்டிச்குவலையமாஅளநிையார்த்தியின் படி. யே 
யாக்கற்குமழிச்சற்குமெவணலாகயவம்மான் 

சாக்சகற்றளசடகோபர்கடாயிச்சைசடணிய 
வூக்கததுடன்மாவாடல்களுளுற்றிச்சளியுற்றான். 

இதாகிடுமாசதாமதமாமோரையிறிணிமண் 

மாதாடிறைமீட்டன்னவண்மகழ்ச்கருவளித்தான் 

கோதாகிரொரனென்னவுங்குசனென்ன்வுமிருவர் 
போசார்முதலோர்போற்றுறப்போந்தார்வயம்வாய்ர்தார். 

சரனென்பவனுக்குப்பிராக்குச்சோ இடரகருக் 
இரனென்றிரிசேய்ககொன்பதுட்டி.கமும்மொருபதமும் 
வ.ரந்தர்தவர்க்கினுமென்னெனவழங்கத்திருவுள மே 

துரக்தர்தவருழியேடெத்சனியன்விடை தந்தா. 

நிருமோகநிராதா.ரனுகிட்காமனுமானான் 

கருமாதியோகத்தோர்களுங்காணா சவன் மேலாஞ் 
சருவாஇகனிச்சைப்பழ் த்சன்வெண்முகக்சகோட்டாற் 

பருவால்முண்ணைக்€ண்டேயகிற்பரிகத்தமீரீந்தான். 

பூதீர்்தமென்ராக்கிச்சளிபூச்சப்பூமினேடு 
பூதீர்ச்தங்கொண்டாடி ப்புசழ்பூத்தார்ச்திமெழியா 
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“ திருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 

மூர்த்திமான்மியகாணடம்.- 

ழாதீர்ச்சமாங்கயமுற்றுமகழ்ந்தியாவரும்வாழ்ச்ச 

மாதீர்ச்தமதாசச்செயும்கரம்யாவும்வழங்கும். (இ. 

வேறு, 

ரன்னடி யார்ச்சனெனலியற்றினர்் சஞ்செல்வமிறப்பவருடக்சமையாவிசற்குகாமம் 
தன்னடியே?முட்டமென்ருயிற்ருற்றாழ்ர் துவி ப்பூயகடன்றணிவிலாத்தி 
மன்னிடலாலித்தலச்ை மாறாதியாண்டுமறைக்கொடி யோ யானிருப்பமகஇழ்ச்சிகூர் 
தேன், சொன்னநிலச்சவருடனேதமரச்தோடேதோன்னனீவாழ்தியெனசசொன்னான் 
மன்னோ, . ( 0) 

அ.றிதியிளங்குமாரைக்கோலத்சாவென்னவரியமுனிராரண ப்பே.ராசான்கூ..ற 
ஓறுதியெனச்சவுனகமாதவர்கட்கோதியோங்குசமாதிச்கணற்றகு தற்போற்றி 
யிறுதியிலானிறுதியறுகயச்சன்முட்டவேற்றமைையராள்கவெனுமய ர்ச்கின்பேறா 

மறதியறவகுத்திட்டான சனைச்கேட்டார்மாயவலை தனைத்துமித்தார்மறுக்கர்க்தார். () 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௧௮௫-க்கு திருவிருத்தம் ௩௬௩. 

வட “a கை 

௧௫-வது இசணியாக்கன் மகள் சிலலிகைக்குச் 
சுக்ராசாரியர்' அருள்புரிபடலம். 

OW 

௮க்கரங்கட்கெலாமுதலாயவகரவாச்சியத்திருமாவின் 

தக்கற்பதப்பூச்தேனினைமார்துந்தாபசராய௨ண்டர்களே 

யச்செ த்தரணியாக்கன்றன்றனையையாகுமச்சில்லிகையுகப்பச் 
சுகசென்கருணைசெய்தவாறுரைத்துச்துகளற£?்கேண்மினென்றிசைக்கும் (a) 

பாவராசத்தாம் பகுஇசாளச்தாம்பர சமேபாடி. நாடோறும் 

சேவராலெத்துமிறிலாத்திருமாறிருப்பதப்பூமூடி ச்சென்னி 

யோவராதேத்துமோச்தினுச்குரியீருலனெருருகல்விட்டுவப்பப் 

பூவராகபுரத்தெம்பரனெழுர்துபோர்துகாத்தருண்மகிழ்புகல்வாம (௨ 

கசுர்தரைக்கினியவ7 தவராகவண் பெருங்கருணைமாதேவன் 
'குசனெ னுஞ்செவ்வாய்தனைஈவச்கோளுசொருவனாக்குலவிடவருளு 

நிசசரிதமைநிகழ் த்தினாமெம்மானீண்டவிப்பூச்கணின்றெழுக்து 

புசபலமிகுர்ச,சண்டகற்றடிந்சபூவசாகன்புகழ்புசல்வாம். (௩) 

கடி மலர்ச்சமலச்சண்ணனாருருவைக்கண்டனுபவித்தசகண்ணுதலே 

மடி. மலரச்கொல்வாவிரணியமசோச்கன்மடி ச்தபின்னவன் நருபுதல்வி 
துடியிடைமலர்வாய்ச்சயல்விழித்தோலை கசில்விகைசேவர்கோன்சமரிற் 
கடுமவள்சணவன்ப்ட்டவள்குமரன் தண்டசன்காைகேள்பணித்தும். (௪) 

கணவன்மாண்டுழித்தான்கருப்பிணியாறுதிங்களாமவன்கருத்த னிலே 

குணமில ரமகனைக்கொடுத்தனேலவனக்கொழிசுடரமர ர்கணமிதிற் 
றணவிலாவயிரங்கொள்ளுவனக்கா ற்றயிச்இியர்காலனார் சனிய 
னிணமுலாம்படையைச்தினுச்சொருபலியரரீச்குவனென்செய்கோவென்னா. (௫)



௧௫-வது இரணியாக்கனமகள் 
சில்லிகைக்குச் சுக்ரொசாரியர் 'அருள்புரிபடலம 

லெலிகையென்னுமிரணியன் றந்தசேயிழைசான்றருசேயை 
சல்லியலில்லாவவுணர்தாங்காலனாகுமாதேவெனுஈளின 

வல்லி தன்மஏழ்சன்சவட்டுமேயென்னாமாழ்செயேவருர்திமானினைந்து 
சொல்லியேசோடித்தடி. வயிற துகச்சச்சோகமிட்டேங்குயேதடி. த்தாள், 

என்செயலென்றேயேங்குழிமலை ழக்கோளெதிர்படச்சில்வீகையெழுக்து 

சன்செய்மாமுகமனற்றியேதன துகுழறைசொலத்தயங்கொளிவெள்ளி 

ஈன்செயவ்வரிவையானனரநோக்செந்தனன்மகளுனக்குகப்பாம் 
) பொன்செய்ஈன்மேனிப்புண்டரீகக்சண்புனிசனேயருள்செயும்புலம்பல். 

கண்பனித்சமுரீர்கண்ட? தனும்பின்கஉலங்கலென்காரிகையென்னா 
விண்பனிச்சமுங்சவிட்டவெர்$ீயகுலமெழுமென்வயிறமைந்த 

,திண்பனித்திரணீங்கொளிதருகுழவிதன்னையுஞ்செங்கமலச்கண் 

பண்பனிச்சங்கபாணிசெற்றிடுமேயென்னயான்பரிதலென்றழுதான். 

ஒள்ளியோன்கேளாவொண்டொடி.யுலகுண்ணொருமுதலடி.தொழாதுங்க 

ளெள்ளியகுலத்தோரியாவரும்பாசுபதத்சராயீறிலான்௧ரத்தாற் 
இள்ளிட வீர் கார்கின்னகட்டி னில்வாழ்ளெர்சுசனவரிஞகாது 

வள்ளிமாதுலன்றனிசயபங்கயக்சகண்வளர்பரக்தாமனாபததை5. 

எண்ணியேபோற்றும்வைணவனாகுமிசையீமைர்தப் பானீந்து 
ரண்ணியவரத்தானகுமினிதுள்கலென்றங்அ$போகராரதனுர் 
இண்ணியதினதயாளமுகுந்ததருமணவாஜகுளுள 
சண்ணியசாமோதரவெனாவீணை தடவியன்னவளிடஞ்சார்ந்தான். 

தாவிலாமிடற்றிலெழுந்தொலித்திடுதறக்சவாங்குரலுடன்றோலா 

சாவினாற்றுத்தமண்ணங்கைக்சளையாகடுச்சிரமுழைகுளம்பிளியா 
லாவிசேர்நெஞ்சான்விளரிமூக்காலார்தாரமாயம்மயிவிட பச் 

தாவிமாடுகொக்குடன்கோலெங்குதிரைப்பெருந்தந்தி, 

என்னுமேழிசையும்பான்மதுகிழானேசேய்ந்தநெய்யேலமவ்காழை 
மன்னும £ துளங்கண்மலிதரமெளவன் முல்லை ந்கடடிபுவாழ்வஞ் 

துன்னுஈன்னெய்தரோன்றிடுபொன்னாவிரைமணந்தோன்றிடத்தோன்று 

, ஈன்னயவீணைக்மெவனையிரவிற்சண்டவச்சில்லிகைநயந்து, 

எழுந்துவக்தமலமுனிவரனெற்றியாமெழுவாயொளிசொழித்துச் 

கொழுக்துவிட்டோங்குபன்னிருகாமக்கூட்டமுங்குல்லைவண்டுளவா 
லழுந்துவண்ணிறமுமத்தமாமிசைக்கோலார்ப்பும்வாயரிகரியென்று 
தமும்புறுசாவுங்கண்டுளங்களிப்பத்தாபதன்றாண்மலர்தாழ்£$தான். 

காழ்ந் தநின்றவடனமங்கலக்கமுத்துந்தாங்குறுவயிறுங்கண்ணீரும் 

லீழ்க்துறுமுடலும்விம்மியேபுலம்பிவெம்பிவிட்டி.டு பருமுயிர்ப்பும் 

வாழர்திகெருணைமாதவன்கண்டுமங்சையென்மாழ்குதிபுகறி 

போழ்க்திடுநின துபுலம்பலென்றிசைப்பப்பொற்றொடி யிற்றெனப்புகனருள், 

முற்றும். 
ஆக படலம் ௧௫- க்கு திருவிருத்தம் ௪.௭௭, . 

  

சக 

(5) 

(௪) 

(௧௦) 

(௪௧) 

(42)



சட திருமுட்ட்புராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

௧௬-வது தண்டகாசுரனுதுத்தபடலம், 

  

வேறு. 
கொண்டல்காணருமழையினடி.யர்பவச் கோடைகுளிர் தூங்கவின்பங் 

சண்டபேருண்மாரிபொழிந்தருளெம்பெருமானைக்கணிவினேத்து 
மண்டர்கோனயன் றேவர்முனிவர்மசனிரைசாமுமஞர்செய்தீய 
தண்டகாகுரனுதஇத்தவாறுரைச்துங்கேண்மினரிசலசத்தாளீர். 

வேறு. 

சக்கரக்கானின்கட்டழையமல தனிப் பசுதாமனார்சலசச் 
செக்கர்பூர்தாட்கே $ர்ச்தவான்றொண்டீர்திகழிசைமசதியாழ்முனிவன் 

றுக்கமாற்றிவொனென்றெணி.பவளுச்தொழுதழுச்தையபேயென்றன் 

மிக்சவாங்குக்விளைசெவிண்டுக்கடி.மையா க்குதியெனப்புசன்றாள். 

பதன் றதுகேட்டபுண்ணியமுனிவன்பூவையேதும்மவரெல்லா 
மகன ௩௯கயகன்றவரிச்சலராயெவிர்தனரவ்வணமுன்றன் 
மகன்றனைமாளாதாச்குவலென்றேமாடி.ருந்கிடச்சொலிமறைகள் 

புகன் தனபுகன்றுபொலிவினளாக்கிப்பூவைசீன்வயிற்றுளேபொலியும, 

“சய்செவிமடுப்பவமுதுறழ்மனுவைச்செவி த்துளைவார்க்கவுமச்சேய் 
வாய்வயிருாரமடுத்துடன்விளங்கிவத்துவைத்தத்துவமாகதி 

தூய்மனமார்ந்சபிரகலாதனன்போற்றுணிவறவ்றிரந்சவனாகித் 
தாய்வயிறகன்றுபானு கேருதித்தான்றண்டகனென்றவச்தகுவன். 

௮.தீனமரிராரதப்பெயரறவோனவன்றனை நோக்கியிவ்வசுரன் 

சச்துருவாகுமிர்திரியங்கமையெலாஞ்சவட்டி.வன்றனக்குத் 
சுத்துவமாகுந்சண்டகனென்னலென்றுபேர்சாற்றினனவனு 

மொய்த்திடுகலைசண்முழுதுமேகருப்பத்தோதிவந்துஇுத்தனன்மாதோ 

சில்லிகையீன் றசாய்மனைவயினேசேயினைப்பெற்றபின்னாறு 
சொல்விடுமாண்ட்தொலைவயின்வீணைச்தாயவனாணையின்வண்ணப் 

கல்விடுகடெங்குகுழ்ந்திெணெவன்சாவல்கெய்சங்லகமாசகரம 

வில்விரிெணமணிப்பொன்மாளிகைக்கண்வக்துவாழ்வீறினண்மாசோ, 

மகதியாழ்முனிவள்வழங்கெவாறுமாவனசத்தவண்மான்மேற் 

றகுதியாமனத்தாற்செயலறவெழுச்துதகுவனாமணிக்கரீவன்றன் 
மிகுதியாம்வன த்திலிர்தியமவித் துவீறளதவத்தினர்வியப்பச் 

தொகுதியாம்விடயங்கெடுதவச்தொழிலிற்றொக்குணுஞ்சுகுணியாயுற்றாள், 

'கின்ருறைநெறியுமெனுமறையவர்சகணெறிப்படி. நியமமுற்றோங்கபெ 
பொன்குறைவகல ப்பொன்னியின்வடபாற்புண்ணியகேச்திரசண்ணி 
மன்குறைவசலமனம்பொறிவாயுபுலக்கரணங்கண்மாய்ந்துறவே 

யென்குறைவேனுமிலீவராசப்பேரீசனை வழிபடுமேல்வை, 

அயனருளியவ ரஈதருண்முனியாணையகன்றிடாதமர்தவத்தினளைப் 
புயனிறக்கரீவன்கண்கொமுற்றுப்புல்விடப்புந்திசெய்தெடுப்பக் 
கயரிழறைதண்டசன்னெலுக்காளைச்ண்வென்கற்களையோச்சிப் 

பயனுறப்பாவிபட்டிடக்குமைத்தான்பயின்றதாய்மகிழ்க்சிடமன்னோ,



௧௬-வது தண்டகாசுரனுதித்தபட்லம், 

வானவர்புரிர்தவிடுக்கணுக்கெல்ல ரமனஞ்சவியாமனத்தினளாக் 

கஏனமர்க்திருந்துசெய்தவத்தி னுக்குக்கண்ணபிரான்களிசிறப்பத் 

$ சனமர்பூச்கள்பொழிசரச்சேணீனம்பரர்துர் த பிசெய்ய 

கோனமாீந்துற்றானென்றுவண்டி ருச்சின்னங்கள்கூ.ப்பிடவர கான்விண் மேல் 

கணடனளேனக்கருணையாமூவாக்காரணமூன்றுமார்தேவை 

யண்டர்களேத்சவப்பனைநினைர் தவசு ரமாதரிகரியென்னாத் 

சண்டனிட்டெழுக்தாளானனகோக்கென்சாமிரீவிழைவதென்சாற்றி 

வி.ன்டெனவவ௨ளும்விரைவுடனினிதவிரும்பிவேண்டுவள்சிலவர மே, 

தானவராூநின்னடி. வணங்காச்சழனிறவசு7ராதியமை 

யினவராயவ்விடரினிலஓழந்தேயிழிமலப்பாவிசளவிய 

ஞநானவாகமூர்த்தியாயொழிர்தாயவ்வணசரன்றருசேயை 

இ ம றகாது22இயாள்கருோயொருமுசல்யான்சொலலுகச்தே, 

அடி.யண்மாவகட்டி லுஇித்தவனின்ருட்கடி யனாச்சுகமுறுமாறு 
மிடியண்மாத்ேயின் மேவிடாவரமுமேலருள்புரியெனும்பூவை 

ப1).யண்மாக்கெவிகேள்வராகப்பேர்ப்பண்ணவன்புன் முறுவவி 

முழ.யண்மாக்கிளவிர சமுதுகுமாமொழிகுவளின்னணம்பின்னும். 

செவர்ராயகவென்சுசன்றனைத்தேவரக.ரராக்கதர்மனிசருமே 

யாபர்சாயகருமேற்றிடாஉரமும்யாவுளதிருவும்வான்வலியுவ் 
கோவராலொருக்சாலென்சுதன்மேனியோர்துளிச்தோரைகூ வீழி 
மூவர்ராயகனேசெய்திடி. னகந்தமுளைவருவரமுமிமூர் த்தி 

அண்டர்களண்டர்வழிவருமணங்சேயருமையாமெமக்கினிதாகக் 

கொண்டமாதவசத்திற்குழைந்தனன தனாற்குறிச்தகின்குழவியிப்பூக்கு த 
தண்டகனாகெம்மிடத்தாற்றுமரசினாற்றாம்வுறுசரர் க்கு 

மிண்டகறாகியொன்பதற்புதமாண்டி ருர்திவமிள்வனென்றிசைச்தான். 

என்றவனிசைவின்படி க்கெலாமெம்மானின்புடனவணினைவெய்த 
வொன்றிமொன்பசதாகுமற்புதமாவுரை சருவருடம்வாழாயு 
,ணின்றிடநிகழ் த்திகிகலவாம்வளித்துநீலவானவரெலாங்கலங்க 

*ன்றெனகவின்றுநாகர தமையிஞைனைலிவிடுமவனைநங்கர த்தான். 

FOLIO. டவெனக்குமினியஎ 9வணிமாவாதியாந்திருகெலாஞ்சார்நது 

FG. 

15௦) 

(௪௪) 

(69) 

(௧௭) 

Garp. டங்குரல வகொளுமிடமெல்லாங்சொளளைகொண்டி. ருப்பனென்றுரை த்சே 
யவட்டி.டங்கரர்சானலர்மகளழகனவடன தருந்துணேக்கணவன் 
பகட்டி.டமாண்டபதியெனுங்கங்கைசொண்டவன்புரியிலுட்படர்ர்தாள். 

சண்டபானுவினேர்தழையொளியொன்பான்மணியிழைச்சவணமாரானை 
யுண்டவன்மாடமாளிகையைந்துவளமுளவாச்சியமொவிக்கும் 
பண்ளெபதியின்பதிக்கணேதன்புத்திரன்றனோடில்லறப்படி.யே 
மண்டிடுவலியான்மிச்சகவனாகிமதியெனவளர்ந்துவாழ்வுறகாள், 

மற்மணிக்ரொவனுயிர்சனைச்குமைத்சமைர்தனுமன்னையுமெம்மர 
னறமணிக்கியவரத்தினாற்சனத்தவணிசகர்வளச்சுகத்தமர்க்து 
இறமணிக்யைந்தபொன்னிடுமினியதினகரனுலவுமீமாட 
நிறமணிக்னெியவளங்கண்மண்டி யலுநீணகர்வாழக்திஞொன்று, 

முத்றிற்று, 
ஆச படலம் ௧௬-க௧கு திருவிருத்தம் ௩௬௬, 

(0): 

    

(sa)



௪௫ இருமுட்டபுராணம் முகலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

௧௪-வது கண்டகாசுரன் 

வரமுற்றரசாண்டபடலம், 

வேறு, 

புசமெற்றியபுத்தேண் மிளிர்புட் பாதனப்புத்தேள் 

கரமெற்றியவெண்பொன்னெொளிர்கரிசட்டியபுத்தேள் 

தசமுற்றியவிவன்சாய்தனமென்றென்னு தண்டகனும் 
உரழமுற்றியஇிறனுற்றுலசரசிட்டமைவகுப்பாம். 

வேழு 
4 

தாய்மொழிக்செங்கவுலசதண்டசனார்தகுவன்றன்றமக்கையசெழில்சோ 

அய்மொழிமணிமாலைமுத்துமாலையெனு மிருதோகையா தமைநீர் 
வாய்மொழிக்கெங்குபுசோசென்மதங்கன்மகற்நென்மணக்தனைமுழ. சதா 
ஞாய்மொழிச்ணெங்குபூப்பொருளிசைஈல்லாயுளாதிகட்கவாவடைர்சான். 

மணமணந்தவனாவில்லறமாற்றிமந்திரிச்சிெவர்களடுப்பச் 
குணனிறையிரணசித்தெனுமகனைக்சொடுச்சவன்குணக்குஇிக்சகலைவெண் 

வணனிறையலவன்மாணால்வைணவன்னெனவாழ்ந்திடம௫ழ்ந்து 
நிணமவிபடைகணெருங்குறவாண்டானீர்மைமூவுலகெலாநிகழ்த்த, 

எத்தனைகோடி. ப்பெண்களும்பொருளுமிடமுமாயுளுமினிதியம்பு 

மத்தனையமையுமாயினுமிதன் மேலாம்பொருளிச்சைக்கோரளலை 

வைத்திடமுடி.யாவவித்தையிலக பபட்டச.ர னும்௨னசனைவ.ிப்பட் 

ட.த்தியிலமார்தானளித்தவையமையவிருந்திடாவாசையிலமுரந்தி, 

தனைக்கொலுர்தியிற்மண்டகனினமுர்சணிவரும்பொருணசைப்பேமி 
னனைச்சொலுமாற்றங்கொடுவிதிப்பதத்ை தயறிவினிவமை த்சவஞாகி 
மனச்சளிறடர்த்துத்தவமியற்றுழிமாமறைக்கொடி.யன த்திவர்வாணி 

சனைப்புனைப்புத்தேளெழுந்தனனறிந்தான்றண்டகனெனும்வலிதசகுவல் 
௪ # 2 

சட்டலரவனை்ச்சுண்டசண்டிசன் தன் சம்மனைக்கரு ரதுளமனமா 
சொட்டலசொறக்காலெற்றல்செய்யோஸலாயொன்றனச்தங்களாவுலகைக் 
கட்டமிட்டி டலுக்காகவுமிரண்டாமற்புசசாலமிப்பெரும்பூ 

வட்டமுற்றோங்குவர முமின்ஸனன்னவாஞ்சையோவவையெலாம்வரித்தான். 

திண்ஷிகளுற்றுர்தலத்தினிற்களித்ததனியவனுக்திமாமலரிற் 
கொண்டசோமறைக்கேதனப்பெரும்புத்தேள்கோதறுமகழ்ச்சியினனையவ் 
அண்டர்சோனமார்முதலினோரஞ்சுமகமிகும்வரமெலாமளித்தான் 
விண்டரற்றவத்தையாற்றினர்விழைசன்மேவலுச்சென்றடைவிளம்பீர். 

அ௮சுரனும்விரும்புமனை த. தமேயெய்திய.க்கருங்களிப்பினிவிலார்து 
ஒசமறுவனசமாமலரவனைவாழ் த்தின்சேத்திடவவலு 

சிசகுணயோூமொர்களுங்காளுசெழி.யவான்முகட்டி னினிவரும் 

வசடிசனிரசயசசாகரமன்னினான்்வாச்செளுடனே. 

(r | 

(௪) 

(௮)



5௮-வது புதிசாதனமார்க்கத்தைப் போதத்தபடலம், ௫௫ 

அ௮ற்புகம்பதினொன்றாகுமாயுள்யுற்றணிவளமிடைந்துளவசசன் 
2 ற்புயமணிக்சரீவனை த் தறித்தவணசரனவனிலம்மாழை 

சொற்பயனனைச்துங்கவார்துதன்கங்கைகொண்டிடுசோழமாசகரில் 
விற்பலமிகுர்சவிணடுவினடி யனாடித்தாய்வியப்புறவிருந்தான் 

ச
ர
வ
 

$:
 

வியப்புறபடைகணெருங்குறச்சங்கைவியனகரதிலொருசான்கா 

வயபபுறுவிர சமன்னவ.ரசரராக்கதராதியாம்வருக்கஞ் 

செயப்படைகவிப்பவான் ரொடுவீரச்செழுங்கொடிக்குடைசவித்தோங்க 

ஈயபபுறுநா.ராயணனடி த்தொணடர்ஈனிமூ௰ழ்ந்திடவர சாண்டான், (௪0) 

ஐந்துடனாருமற்புதகாலமரிசமயத்துளவசரன் 

கைந்துறுகருணையுள த்தனையுயிர்கணவிவறவொழுக்கமுற்றவஞச் 
ெையிறிறர ததருமமேதானதவத்தனாச்சீ பதிக்கினிய 
மை சனாயலகுவாழ்ததிட மனுவைமடபதியெனவுளமகிழ்ந்தான். (ez) 

OsrcatersanDiars@urgenabphGen பனம்பாடி.மையவாச 
ணல்வளைச்கருத்திற்ியைர்தகேண்மையனாய்கற்றவத்தினர்கடந்தொண்டாப்க் 

செல்வனைக்கூர்சற்செல்விகளாகுக்தன்்றமைச்கசைசளெனத்தெருண்ட 

மல்வளைககின்றம௩்சைகண்மணந்தான்றன்னை மந்திரியெனவரிததான். (Bz. | 

மதங்கமாமுனிவர்தமைபுசோதெராலைச்சகசசாண்டதண்டகனம் 

மதங்கபுத்திரரராங்கோசவமுனிவரமஇப்படி விஇுப்படி.மாகர்க் 

இதங்கணியிவுளிமேதமிரைர்துமியற்றியன்னவர்பகையாடு 

மிதங்கணியாதவவுணராக்கசரையெற்றிவெற்றிகள்சொலவிருக்தான், (ony 

முற்றிந்று. 
ஆக படலம் க௭-க்கு திருவிருத்தம் ௪௦௯, 

    

க௮-வது பூதிசாதனமார்க்கத்தைப் 
போதித்தபடலம். 

  

வேறு. 

_இத்சனமவித்தனாமுததனாகஞ் - சோதித்தனாமத்தனாஞ்சு த தனனை 
மாதித்தபேதசதுவைணவமிலாது-போதித்துவெளியிட்டவதுதெரிமின்டுகல் வம், 

வேறு. 

2 டன்மலிநோயினுறழ்வவியகரசொன்றுபட்டரியடி.யவரார் 

ச டின்மலியதிதிபுத்திரோடுதிண்வலிதண்டகன்றீரா 

மடன்மலிசேண்மைமன்னிடன்மாற்றிவைத்திடன்முறையெனக்குழுமி 

மடன் மவிசங்கைககரிடம்வந்சேயரிக்கணான்மகட்கணேயடுத்தார் (2} 

சண்டகளன்றருாயினடி. பணியக ரத தசபண்டி. தர். தயவா 
உணடர்களேங்கஒடற்றியகுரிரலன்புறதனையையேயடி யேம் 
விண்டிடவிண்ணப்பந்தனைக்கேட்டுவிகுதியென்றேத்திவிண்ணவர்மேற் 

புண்ட பழுதும்பகைமைபா.ராட்டுமுறைமையுமனம் புடப்பகர்ந்தார்,



௧௭ இருமுட்டபுராணம் முதலாவது 

மூர்த்திமானமியகாண்டம்: 

அதிதிபுகர.ராமடலையர் சமக்குமடுத்தசம்மவர்க்குமிம்ஞான்றா 

விதிதிரிவிபுல்ப்பொ தவிடவிருப்பவிண்ணவர்யாவரும்வேள்வி 

யதிற்றிதிமகாராமச.ரருக்குள்ளவவிசதிற்பாஇபாகத்தைச் 
சதிபுரிர்தோயாவிசம்புரிந்தென்றுஞ்சாதஇுவானஷரதமைச்சார்ந்து. 

குல$தனக்கசெகாவிதமெனக்க. றநரீயுகின்மகனுமேகூடி. 

வலந்தனக்கிலக்காகாதுஈங்குலத்ைவதைத்திடன்மரபிற்குவமக்கே 
ஈலந்தனகீலக்காரங்கையேயென்னரவின்றுகுகண்ணநீராடிப் 

புலந்தனக்கிலசகாகாதபற்பலவாம்புலம்பவிப்போ தனைபுரிந்தார். 

தியசிறியபஞ்செனத்$யபுலவர்தற்போதனைத்திறத்தால் 
வாயெடுத்தோதாவகைசெயத்சண்டகன்றன்றராய்மகனிடமருவ 

வாயெடுத்சாளென்றகொழுமகனையணை ச்தெடித்தாரிகள்டசன்று 
நீயடுச்சோர்தி சிருபவென்மொழியென்௦வள்சொலநின்றுகேட்டி ருந்தான். 

பண்டைநங்குலத்துக்கென்றுமேபசைவர்பண்ண ௨ரவரவழிப் படுவான் 

விணரெங்குலத்ைவீட்வொனள்சுரரோவேள்வியினமச்கொருஞான்றம் 

பிண்டமியொண்ணார்தாயச்தசொன்றேபேரிலாரவர்கடங்கேண்மை 

கொண்டதாற்பயனென்குலமகன்குலத்தார் நெறிப்படல்கோ தறுமறமால். 

பொதுசிறப்பென்னப்புசல்விதியிண்டட்பொதுமைவிதிவைணைவமாம் 

விதுிறப்பாகமிலைபரசிவதைை தவிளக்டூவிதிவாகமமா 
மதுரிறப்பாகவரிக்கடிமையசாவாற்றுவாராற்றவிலம.ர 

ரிதுசிறப்பென்னவிருபச்சொட்டாகமத்தையேவரிப்பர்ஈம்மினத்தோா. 

ஆற்றல்சான்மிடுக்கரறுபத்தாறாறுகோடி.மாவசுரருமடன்மா 

வேற்றவெண்ணற்றவிராக்கசபூசவினங்களுமினும்பலதொகுப்பு 
நீற்றைமாற்றாதுகிதமணிர்சைர்சக்கரமென்றநிலவுகாவினரா 
யேற்றுளபரம௫வனடியவராவிருப்பர்சம்மினத்தரீதறித. 

அ௮ரியொருவன்றானம்பரர்பெருமானரும்பிளாய்ஈமர்களுளமர்ச்சு 
பரியர்கட்சாறுமுசனுளன்பெருமாமுசனுளன்வயிரவனுள்ளா 

னுரியமாவீரபத்இரன்காளியுமையுளருருத்திரகணமோ 

தெரியமாளா த ரளுளவிவரோ்௫ர்ப்புல்!3ர தானர், 

சஞ்சசாக்குஞ்செம்பரசிவச்தைசாடி வாழ்சமர்களைஈலீசெய் 

வஞ்சசாமம.ரர்வ.ரதனைவழிபட்டவன்றனக்கினியதாவழங்கும் 

பஞ்சசாத்திர. தை தமறுததுகம்பகைமைபாழ்படப்படுத்திவொயேற் 

குஞ்சசாத்திரியின்ரோலசைபெருமாற்கினிமையாங்குலத்தர்கட்டுனிதாம், 

பூதிசாசனமேசம்பரம்பரையாப்போந்ததுபுந்திசேர்புசல்வ 

சரஇிசாதன மேதகுகுல பதிக்குத்தக்கது தாய்மொழிதடுத்து 

வாதஇசாதனமாகாதுஈஞ்சூற்றம்வழங்யெவணமொளிவான்வாழ் 

சோதிசாதனைப்பூபதிதனையிகவிற்றொலைத். துநின்சோறிவர்க்களித்தி. 

உற்றவார்சடைசேருத்தமன்றன்னைவழிபடென்றிடவவனுகச்தான் 
கற்றவர்கரைத்தாற்கற்களுங்கசையுமென்றவம்மொழிதனைச்சடுப்பச் 
சொற்றவாய்மொழிக்குட்பட்டனானதோன்றலைம௫ழ்ந்துரற்றவத்தா த் 

பெற் றவளமசர்வேள்வியிற்பாகமீசலாவிகலையும்பேசி, 

(கட) 

(௧௧)



௧௯-வது தேவர்கள் 'போர்புரிபடலம், சில 

எ்ன்று மேயிவிங்கமதத்தர்யாமிப்போதெழுர்தருள்வைணைவத்திருச்ச 

சன்றலகாகர்கேண்மையாகாதாஞ்சு தவெனவவன்ராயின் 

றன்மொ.நிமறுக்கானாசிவிண்ணவர்பாற்றுபதனறைகுகோகலனை 

யின்றவின்ணவர்கோன்பாற்புகுச்சவிசெற்களிப்பனோமறுப்பனோவென்னா, ௧௮௪) 

வினவிவாவிலையென் பானெனிறசமர்க்குமேவுதியெனச்சொவிவருதி 
மனைவியென்றேவவவனுமவ்வாறேவாசவன்பாற்புகுந்தவுணன் 

சனத சயத்சைச்சாற்றலுங்கேட்டசதமகன் ௧ தமெழுந்தசுரக் 

சனமலிபடைசணெருக்குறநின்றகதகனைச்சமர்ச்கெழச்சொன்மின். (௧௫) 

போதிரேன்றேவிமேற்கடல்வரம்பிற்சையத்தினாப்பணேபூரி 

 தஇிேரெண்டி ககான்றவிண்ணிருபர்நெரிந்திடச்சணங்களீசொன்பான் 

வாச சேர்வலச்சராகிவர்இருப்பத்தண்டகனேவியமறையோன் 

_சோதமேர்சவணப்பித்திகைகுழ்ர்தசங்கைமாககர மேவந்தான், (௧௬) 

.ககோசலமாமுனிவானாகண்டலன்சொன்னவண்ணமேவழங்க 

எக் 9.பலெர்840ிகைவிரிவிழியனகிவிண்கலங்கு திண்ணியரா 

முக்திமகுவலத்சோட்டணேயகரர்மொய்த்துறமூவுலா இர 

*நதிநொன்குஉ ழைகணெருங்கஈடர்துவக்தமாசெயலானான், (௧௭) 

Pipi. 
௪ படலம் க௮-கீரு இருவிருத்தம் ௪௨௬, 

ஸ்ரீ 
௧௯-வ.௮, சகேவர்கள்போர்புரிபடலம், 

CS ee eg 

  

Cag, 

சர்புரிசமவஞ்சேர்திருவாகன் - ரூர்புரிகமலச் தாழ்நுனிவர ரே 
தார்புரிபடவருந்தானையினோடு - போர்புரிபடலம்புகலுஅமகலம். (a) 

வேறு. 
கெிங்காலங்குறடெலுமாயுண் முடி.வெய்திடலுங்ளெர்வேன்மின்னத் 

தொடுங்காலகேமிரிகர்தண்டசகனத்தேவருடனிகலித்தோலா 

சரங்காலவசாரரூசண்மேவமைகொடுமறநெறியையடர்ச்துத்திய 

கொடுங்கோற்கைக்கொண்டவனாயண்டர் தமைத்தண்டமிட்டான்கொன்மையோனே' 

காச்சேண்மைதலைதிருடத்விடுக்குர்தனையுமன் ரோஇறம்பல்செல்லா 

தாக சேண்மைவவித்திருக்குமெனுமறதூற்படி. யவுணர்க்கன் பனா! 

 சாச்சாண்மையமரரு௨னிருதிங்கணெடுஞ்சமரிழ்றணியானாகி 

கோக்காண்மையொடுவவியபெரும்போசைப்புரிந்துசுரர்சோசச்செய்தான், (௩) 

அ௮ணிகெ9ங்கண்ணகன்் மோட்டுத்தடங்கிரியைநிகர்புயததனவுணன் கையிஜ் 
பிணிரெடுங்கணமரர்படும்பீழையக் ற்றிடற்சமரர்பெருமான்?ற்தர் 

இிணிகநெடுங்சணுடையவனாத்தண்டகனைமலைந்தெற்றித்திசைசண்மாழ்கப் 

பணிசெடுங்கணரங்கமதிலெழுதினமாப்போசியற்பபெட்டான்மன்னே. (#)



௪று இதிருமுட்டபுராணம் முதலாவது 

மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

இருமதியஞ்சுரரவருஈ்தவிகலாற்றிவாகைபபெறுமவணன்மாயப 

பொருமதியஞ்சலியாவெங்கசமிகுசுனா£ீசன்பொருதல்சண்ட 

லொருமதியதண்டசப்பேருரவோனச்சதமகனையுருககமோதத் 

தருமஇியந்நிதியோனுர்தரையெடுத்தாள்சாவுளுனித்சளர்ர் துவீழந்தான், (௫) 

வீழ் $தனன்மாத்தேவருட் னிச்தினென் சனிசவெள்ளம்வீறகூ ps 

தாழ்ர்தனமென்றில்லாததகுவன் சமரினைமுடி. த். து,.ததானின்பாக 
வாழ்ச்திமொளிகைபுகுந்தில்லற தருமந்தாழாமன்மகழச் தங்குறறான் 

ருூழ்ந்துலகையோம்புபரனமசர்பிரான்மேற்கருணேசரந்துமாதோ, (௬) 

புவிமீதுமாழாந்துவீழ்ச்துமூர்ச்சையிற்போனபுலவர்கோமான் 

செவிகேளாச்சனவதனிற்சகராதனெழுந்தமரர்தேவேயுன்றன் 
சவிநீங்கத்தடி.ரசவளித்தலத்தெங்குமாளாதான்னாய்வாய்ச்சொல்லா 

னவிரீஙகானவன,யத்தன் நியிவ்வாரூற றநிதியெனவறைந்தானம்மான், (ar) 

அக்கினிதேவன தஇிதியானபரிச்சேதம். 

தேனு, 
இிக்சொளிதேவின்சேவடி மறவா - ரகியெசரணமுன்றுளமு னிலீா 

சச்சரிவானோன்றண்டகனுழியவ் - வக்னெிதனைவிமொாறதுகேண்சின, (4) 

வேறு, 
ந 

எமபெருமானியறத.றுவலியினையணா ச்தலறிச்செழுக்சோனுவகைபூப்பச் 

*செம்பதுமத்தயசதேசொன்றனைவிளித்சச்சிற்பரன்சொற்சேடதுசொன்னா 

னம்மவிதுஈன்றென்றேயா சலுகர்தவ்வணம்யானாற்றற்காவேன் 
பொம்மலுடனெழுதியெபைபுகனறதிதிவடி.வுகொடுபோயினானே, அ 

போனவன்றனிருக்கையினிலீல்லறத்தனளளர் சபபுரிர்சான்செவ்வித 
,தானவனைவெற்றிகொளற்குளங்கொணடதமன்மன்னன இதியாகி 

வர்ளவார்கோன்மகழெபூபபத்தணடகனறனிலமேவறனை த்தோத்தண்ட 

னஞாரவசுரன்னெதிர்வர்தடி கேளீங்கெய்தகெனவழைததுட்சென் ரன (௧௦) 

சென் றவண்வர் துநமதிதிவட். வான்செர் 'சமற்குச்செர்ததூவி 
னின் றவணீமிகுமுசமனுடனனிஈலு சாரகிகழ் த்இரீவீ 
ரின் நிவண்வரீதிடற்கென்கொல்வேண்டு தியானினைவென்னென்நியம்பிபபோற்றற் 

‘Qasr pater Quid fs துமிகுமாசைதலைக்கொள்ளவினிதுகேட்பான் (௧௧) 

௮இதிமகா.ர முங்குவலிமிரும்வாகைநறுமாகையணைத்ததேரளோ 
யஇியெனயான் பசிசோயலைப்பறின்௪ அழுற தீருக் தவித்தேனெற்குச் 

திதிசெய்பெருங்கடவுண்மகிழுறவன்னர்சருதியெனத்தியாசோமான் 
ம௫செய்மழொடிபலவாங்கறியமு அபசீகணருசமவியவாக்கி, (G2) 

சனிமுகமனொபெடைக்சக்குடி ஓமதிய இிதியவன்வ Fore ath 
slot qasucstiup AQuier னேயெறகுகப் * பாரீடரணமிலையெர் ற்கான 
 வனிவஞை ற்றீயாற்றுதியேலுண பலெனல்வனடுங்யெரவோய்கிற்குக் 
'சவ்ரிவுபெழவாத்துதுகின்௧ர சசறியேனருளசெனச்சனலுஞ்சொல்லவான், (௧௨)



௧௯ வது, தேவர்கள்போர்புரிபடலம். ௪௯ 

காட்டெருமைகாகிறைச்சிகா தல்கொடுன்பாலருர்தக்கடி. துகேர்ந்தே 

னுட்டெருமைநாகிறைச்சிரான்விரும்பேனஃ துண்ணகல்கினாயேல் 

வாட்டமறப்புசித்தினிதுமசழ்வலெனவவன்மூழ்ந்சேமதியோயென்னைக் 

கேட்டபணந்தருவலெனக்சளர்ச்தெழுகல் லொழுக்கமுடன்ளெத்தியோதும், (௧௪) 

மனைவியுடனில்லறச்தில்வாழ்க்திருத்தலதிதிகளைவருவித்தன்னார் 

கனைமகழ்வோடெம்மானை ப்போனினைவுசெய்தவர்கடயவுகூர்ந்த 
நினை வனை த்துந்தர்தவர்கணிகழ்த்துகெறிகடவாதுநின்றாலன்ரோ 

முனழரைத்தவாத்நினுக்கும்பினமுரைமூகாற்றிலுக்குமுதன்மைத்தாவார். (கட்) 
ஈல்லாற்றினின்றதுணைமூவாத்றினின்றவருக்கென்றுகானாச் 

சொலலாற்றினாயொளிரறநூலின்றொகுதியெலாஞ்சொல்லிற்றம்மா 
பல்லாற்றினின்ருலம்பயனில்லையெம்பெருமான் பதத்ைகாடிக் 

கல்லாற்நினதிதிகளைக்களிப்பாற்றிரிற்பதன்றிக்கணிக்சின்யாதோ,. (௧௬) 

சன்மனையுநன்மனையுன்னிலமு மபொன்கலனுகை சக்குஞ்சோதி 

மம்மணியுமன்மணிரிமாலர சுங்கரஇரளுமாவுமாவு 

சென்மணியுமினும்பலவுகிலையகன்றபலகிதியுநிகழ்த்தாநின்ற 
சன்மனைக்குஞ்சேய்க்குமன்றேதகவீட்டாலறப்பேற்றைத்தமுவற்கன்றோ , (௧௪) 

என்றுகனஇலலறத்தைமனுவழங்குகெறிப்பதீசன்றியம்பிப்பீடு 
துன்றுவவி ரற்றொகுதித்தோமகன்றபல் பீக்கெல்லாந்துணுச்சென்றோ, டி. 
ஈன்றணசவாணைவித்தடர்வேட்டைகச்கெழுச்துகின்றாகைர்வான 
நின்றவப்பநிரு தர்பிரானறிதர்தில்லைவனஈகரினிருத்கஞ்செய்வீர், (௧௮) 

வாசவனவனசரனானபரிச்சேதம். 
வில்லெடுத்துமல்லெடுத்தவிர ற்ரோளிற்பல்கணை சோப்புச்கூட்டை 
மல்லெடுச்தவென்முறுககவெனகசோக்கியேகுழிவானவர்கணாதன் 
சொல்லெடுத்தவணமாயச்சேட்டையிலோர்சாட்டெருமைசெய்துசோரர 
வல்லெடுசத்சவுடன்மானவனவேடனுருவுகொடங்கடுத்தான்மன்னே. (௧௯) 

விஞ்சையிவிச்திரன்விரை ததகாரானைநெடுங்கானில்விண்ணோரொன்னான் 
iD ஏசுபெறச்சாணு தலுமஏழ்ச்துவிலைசனேற்றிவளை த்துப்புங்க 
மஞ்சலறவிடவிடலுமதுசோ£தகலவதையண்டர்கோமா 
னெஞ்சமதிலிச்ை சகொடுசொலவர்சான்போன்மறுத்துநெடுக்கோல்விட்டர்ன்,7(௨0] 

இவன்கணையுமவன்கணையுமினிதேற்றமாமடடமிகலோனான 
வனுரிமைரசாடணுகவாக்கலுமாகண்டலனீசறிந்தால்காணு 
மெவனொருவன்் ரொடர் 'ந்தெய்யப்பமொவைப்பின்றொடர்வானிதோர ரண்டிம 
புவன்சொனியெனச்சிம்கசாசமெலத்தாசமிட்டானுவல கபூண்டான். (௨௧) 

படைத்தனம்யா £*மெழுவாய்ரீபயனிலனாயெள்புகறிபொருவிலீனம் 
படைத்தவனேவனசரனேபார்ச்தியிதோவுன்சரமும்பருத்தகானங் 
கடைத்தமடடச்சிரமுங்கிள்ளியஇிதிக்கிரவன்பலியதென்றே 
படைத்தகடலைத்திறந்துவிட்ட தபோற்தணேவெள்ளமடர்த்துமெய்தான; (௨௨) 

இச்காலேயங்கமெலாமாக்கமுளான்மதுகோட,யம்பையோட்டி.த் 
சுகீசானென்றிடுதனதுவட வாதிகளைக்காட்டி த்தண்டகாநீ 
யிச்சானிற்கிடைத்சாய்கொலெனவவனஜெடி சன்மண்டியிரணஞ்செய்தான் 
பொய்க்கானிலி௨ன்கொனமைவஞ்சித்தானெனவெண்ணிப்பொருதலானான், (௨௩) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௧௫-க்ு இருவிருத்சம் ௪௪௯, 

இதைன வார மட ந்து வ) வண்ணார



Go திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

௨0-வது இந்தானிகலேற்றபடலம். 
மூ 

  

சேறு. 

அதிரமண்ணனலெரிகாலாணவமாம்பகுஇவிதியெழுவாய்முற்றுங் 

கந்தசத்தில்டச்செசான்ராண்டிகரும்பரஞ்சோதிக்கடி யீர்வானா 
ளிக்திரற்குமெளணர்கட்குமியைபிசைக்குமாரொண்ணாஞாட்பைக்கேளீர் 

நர்திரத்திற்கேன்றவணகஈவிலுதமென்றுரைக்கலுற்றானன்குசூதன் (௪) 

வேறு, 

சீயோதானென்னறகெறிகாட்டகெொள்கா, னாயோன் போலவடர்பவணனாயச 

சோவெள, ரோயாகத்திரசத்திமெல்லாமுகுத்தார்ச்தான், தயோர்க்கோதுஈன்னெ 

றிபோலத்சிர்க்தன்றே, (௨) 

௮ண்டமுமெண்டி சையுங்கடுகிவென்றார்ப்புவிட, வண்டருமஈரரமண்டினரா 
இயனந்தவிதங், சொண்டகோதண்டமிூங்கணையெட்சணமபிண்டியுறச், சண்டைசெ 

ய்கண்டைசமானமிளைமர்சானிலென. (௩) 

கொடுமரமாழிகொடுச்சவளைத்தார்க. வெல்லா, மடுமறமாழிய?ப்பவிூக்சார ச்இ 

மே, விசிமறமாழியடுத்தசெத்தரவெட்டாலே, படுமறவாழியடுத்திடுபூவெலாம்படர் 

தோரை, (௪) 

அண்டார்கடண்டகனாலவசதையடைர்திடலைச், கண்டனனக்ககனத்தர்கள்காவ 

லனாவானுஞு, சண்டமெடுந்தரள்மிண்டொளிவிண்தெழைத்திடகூர், கொண்டகோத 

ற்றிசெசகோடி. ப்படைகொண்டனனே. (௬) 

உச்சிதவச்சரகற்படைகையெடுத்தோச்சிடலும், குச்சொடுகண்டைகுஒங்கவி 

ஹ்மண்ணாயிர்சம்பமிட, சொச்சையரக்கரையகரபசாசரைக்கொண்கிண்டு, தச்சுது.த 

தச தென்றிடவத்தண்ட கன்மேற்றாவி, . (4) 

௮ன்பதுசோடி.யவாவலில்லாத்சண்டகே, யெ.ர்பதுமேவிடவெங்குகெருக்க 

விகுந்துஏசைச், இன்பதுழமு ன்பதுக்கய்ப்பதும்வாய்ப்பதுந்சீராமல், பன்பதுமன்ப 

டையுயிர்சைச்கொள்ளப்பதைப்புதீரூர். (ஏ) 

. அமராபதியானவ னவ்வ௪ரனகன்மேனி, கமராகிடவாசுகமாரியினாற் கலக்குற் 

ரன், தழ (பெதற்பயனோதியவாதலைக்கொண்டு, ச? ரகவமிதவனமாத்தலைசாக்கினன் 

மாதோ: ் (ம) 

, ச,திண்டசன்முண்டகம்விண்டி டவிட்ட்ச்சசியோஷ்மு, அனண்டகமுண்டானடு.யார 

ler na ag Sura, விண்டதொர்்சலையாய்விரவதொரலையாய்விழுஞ்செக்நீர், ௦ 
ண்டி. டமுண்டி டக் ச தார்த.னடசமாவீரர், (௯) 

வெட்டி டவெட்டி ச்சென்னிச்செர்ரீர்விடுதுமிதம், கொட்டி டவுற்றேவொன்றோ 

ர்கோடிசண்டகரா, . யொட்டியவிருதலைருடையவராமீதற்புதமென், றட்டிடவுலகெ 
ங்கணுந்திணிவுற்றாசம்மாவோ, (௧௦) 

௮வஜோர்ரிததின்டுழழுகிமேவ்வளஉவ் உளவி, லெவரானும்வெலமுடி.யாவலிறி 

க ன்றகமொர் தலர்சளதிக்காரமுதரறிர்தார் சரணிமிலா, மெவர்சணமைச்சாப்ப 

றகரொர்தேர்குற்றுர். (௧௧)



உ௧:வது. ஸ்ரீபூவராகரெழுந்தருளிபபடலம். இக 

மூவுலகெங்கும்முட்டநிறைக்துளதண்டகலா, யாவருங்சண்டார்யானெனசற்க்க் 
ர்யாப்புற்றார், பூவனும்பூதனும்பூரியின்காரியும்புகன்மேவாத், தேவருமானிடர்யாவரு 

மாங்குத்திலலுற்றூர், (௧௨) 
* 

அம்பரர்பலாமாப்பம்பரம்போலவசைர்தோய்ந்தா, ரம் பரர்பலர்கண்புண்ணீர்வி 
ட்டேயவிவிட்டா, ரம்பரர்பலராவெனணய்விணடேயவிவிட்டா, சிம்பரரெவ்வா 
மூயினரோயாமிசையேமால், (௧௩) 

அவன்கான்மேனியாவளபட்டேயளவில்லாத், நசானவராந்சேவர்குழாங்க௨2 
சாய்ந்த, விவனோடேமுனியிர்திரன மோரையிரைவாயோ, ௩உவமாயினனீதார்வெ 
லவல்லாரானேசொல், (௧௪) 

அ௫லைமெலாவுளவாயசராசரமவையள்ளி, வூரவளர்க்திடுவாய்தனிவிட்டேவரு 
காலை, நிலெமெலாகிறைநின்மலகாவெனுமுறைகேட்டான், சகலமெலார்திருமேனி 
பிலானவன்றயவானான். (#3) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௨௦-க்௫ இருவிருத்தம் ௪௬௪, 

ணி 6 50 வவட 

ஸ்ரீ. 

௨௧-வது ஸ்ரீபூவராகசெழுந்தருளியபடலம். 

gt 

  

வேறு, 
தாவராதியுலருண்டுமிழர்களவுகெர்ண்டபாதமலராம்பர 

சேவதேவனையலாதுபோற்றவரிதாயதீரமறையாளசே 

கோவமேறியவன்றண்டகன்னலங்கோச்சவாவிசளைச்கொவ்வையின் 

பூவராகனெனவந்துகாத்தருள்செய்புசழ்பணிச்துமெனவோ மால், (க) 

வேறு. 

ஆவிசஐ"க்குகுரியினளெ ஈலகமேற் - ழோவியமானவுலகைவினிச்சதொரு 
கேழ, லாவிழித்சாளுமாரணகாரணமம்புச்சேண் - மேவிடுபூகின்றெழுமவசரமாமே 

GOP) o0t (Up Lot 
(2) 

சுவேகவராகசொருபியெனச்சொலுகக்தேவன், றவாதகடாக்கத்தருண் மாவிழி 
யாற்றயைவிம்மி, வுவாமதிகோடி. கோடி களொல்வாவுருமேவி, ஏவாவறக்ரசறிலான 
னகோக்காவமைவுற்றான், (௪) 

தீக்கணமுகமாப்பச்மெகோச்காத்சன்னிடைமேல், வக்கணையிட்டரனிருபாணிீப 
பூமனலுற்றான, பொக்கறுபூவ௨சரகபப்பெருமாண் முப்பூவெங்கு, செக்குறாகதீநிணிர்டூதா” 
ஙகுறுதண்டகனிறைகணடால். 

(௪) 

கானவரரகக்கமலாசனையாள் கலந்தோங்குஞ், ஞானவராகனவுணர்சண்மலிவை 
சன்றோர்ர்தே, மீனவசாகாவிறையெனுமீசன்முகச்காம்றா, லானவசாசாதா விசணீங்இ 
டவாக்கனெனால், 

(௫) 
வெளிவந்தோவாவிண்ணவர்புண்ணுண்வெங்லீரன், களிவதமீபகுமிம்பருமெட் 

பசெண்ணறவே, கெளிவந்தலகறவெள்ளத்துள்ளகில ற்ச்திடலை, "யளிவர் தருள்புரிபக% 
sider Qu de ono,



௫௨ இருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமொான்மியகாண்டம். 

ஊழியிலோய்வுறுமாவிசணேர்கரருற்றதுவும், பாழியினச்சனையன்றியீலாதுறு... 

ண்பதுவும், வாழியெனாவுரைவல்லுளிசாதன்மதிததுமுகத், தாழியிலாம்விழியக்ினை 

லளவறுவெள்ளம். ் (ar) 

sonar cnt Que th woCpgeniba do, wary. Mar nate den wun g 

இண்யளவே, கண்டவரின்றேகனவதுவென்னசகண்டோர்கள், சணடகெடுநதழன 

் மண்டிசோம்பரிற்சாய்த்தாரால், (௮) 
உட்வானலமூன்னழுவார்விழிரீர்மம்போனா, யிடவானதுபோலடல்படுசண்டக 

னிசல்வெள்ளம், படவானவன் வி9மச்செறியனவினிலவராவி, விடகானவனுடலெய 

கணும்லீழ்ர் அருண்டிடலான. (௪) 

உயிசோய்க்தவனுடலோங்கல்களீசேழுலகெல்லாம், செயிர் தோக்துறுவதையார்ச் 

சைதெளிச்தோன்றேவருடன், மமலோடாவிகணமருவிடுமென்றவன்மறவடலை, மயர் 

வாகாதுதன்படையாற்சேதித்தானால, (௧௦) 

இந்திரனிறுமாப்புற்றபரிச்சேதம். 

தண்டசனாவிதமர்தவனேதானெனவென்ணி, யண்டர்கண்முன் னேயடியர்கண 

மூன்னேயணிசொல்லி, விண்டவனாடலீறுபுனைஈதுவிழு ம்போம்.து, பண்டரிரா தன் 

சரணமறந்தான்விண்பதிகாதன். (௧௧) 

இர்திரன்மாவிறுமாப்பினிலேமாச்ச.துதோந்த, வக்தரியாமியறிர்தேசன்னருளா 

லேசா, முர்துறசணடசனுயிரோடணிபடைமுன்போல, வந்திடவெனறேகெஞ்சி 

னினைர்சான்வந்தார்காண, (௧௨) 

வந்தாவான்மண்மல்யெதேவர்கண்மலியாவி, நந்தாசலிவுறவாக்கிடுசண்டகமும் 

வீரன், மர்தாராஇகண்மன்னவன்காணலுமாரூரவ, முக்தாமிடியேருடிநில த்தின்முசிஈ 

தோய்ந்தான், (௧௩) 

அ௮ச்தோவர்தோகென்றேங்குற்றேயலமரல்கொண், டெர்தேவெர்தேயானென 

,சென்னுமிறமாப்பா, ஜஞெக்தேலொர்சேனினிசோவூலேனெடியோசை, யெந்த।. ய, 
எர்யென்னவாகனையேத்துற்றுன், (௧௪) 

தாரனேதண்டகனாவிதடி.ந்கானெனவெண்ணி, யானேயெனதேயென்றான் முன 
மாப்படைதாங்க, வானேமணணேமவிவாசோடேமலைந்தாணட, கோனேமுனையாடு 

Guba £வென்றேகுறுனெனால், (க) 

ஒரேகாலத்தளவறுகோடசகேரடியர்கள்- வாராகப்பெருமானார்நினைவால்வர்துவளை த 

வூராப்பூசலுஞற்றலறிச்தவ்வும்பர்பிரான் - 2ரார்சமுட்டப்பெருமானைச்சிர்இத்தான், 

சேவருமிந்தசனும்முனிவரருஞ்சோதன், மூவருமருண்மாவடி மலர்சரணஞாச.ர 
இணென்றே, யோவறுசாமப்பெருமறைமொழியாலோலவாமன், மூவருமானான்றயைசெ 

'பவோதிமுடி. த்தாரால், (#61) 

இவ்வசுரப்படையிறைகாலம்மிறவாதுற்றா, லெவ்வசலக்கடன்மண்விண்ணெல் 
ஸுமிறந்தோயுஞ், செவ்வமலக்கணருட்கடலென்றேசெய்துதியா, லல்வமலைக்கிறைய 

ருளெய்தலிவ்ணமுங்குற்ளூர், (௧௮) 

உன்னலுண்டாயொழிமாவண்டத்தொருப்முவா, மென்னாலென்னுண்டெனவறி 
யாவெம்மதப்பேயான், பன்னாளெல்லாம்படுதயருண்டுசொல்பனேநீ, யிர்காள்புரிர 

லங்சண்டெஇர்ரின்றுமேமுற்மேம், (௧௪)



௨௨-வது, தண்டகாசுரன்வரமுற்றபடலம். ௩ 

ஏமுற்றழியேதிலியென்றருளோடினமூட்டு, சாமற்றுள தண்டகர்வலிவெள்ளகவி 
வாக, நீுற்றுறநினையாவிடிலையேறிமைவேலைப், போமுற்றுறவசிலாண்டமெலாமிஅ 

பொய்யன்றே, (௨0) 

அரரமறைதேமெடி மலர்போற்றியடி.யார்க்கு, வருமறைநீக்வொழ்வருள்போற்றிம 

லர்வீட்டித், இருமறையாதெர்திருவரவருள்வாய்திறம்போற்றி, யிருமறைமுடி மிஇிரு 
சரணஞ்சாணென்றாரால், (௨௧) 

ஏற்றுக்கொடியானெ௫னக்கொடி யானிடி.க்கொடி.யான், £€ற்றக்கொடியரங்செய் 

செயமோர்ச்தேதேவருடன், மாற்றிக்கொடி.யார்மாய்வுறவாச்குதிமாலேயென், ரூற்தி 

ற்கொடியாப்பையுளினைந்தேயலமர்தார், (22) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௨௧ - க்கு திறாவிருத்தம் ௫௮௬. 

:(0): 

௨௨வது தண்டகாசாரன்வாமு ற்றபடலம். 
es வு 

  

  

வேறு, 

அத்தியெற்றியத்திகாத்தவத்தியற்றவத்தனே 
3த்தியெட்டிசெல்வமெட்டீசெல்விசேவிகாமியென் 

நத்தியிட்டபுத்தியுற்றவுத்தமத்திர்தண்டகன் 
மத்தியற்றமோதமோதமோகமோடுகேண் மினே, (௧) 

வேறு, 

வானவர்மாசவரேனையர்யாவருமாழாந்து, கானவரரசரீகாற்ராமராசனிகதியெ 

ன்ருர், மோனமுளார்முணியேன்முனியேடுலனமுறையீட்டார், ANTE CSOT IS 

வெமானுந்தயவானான். (2) 

2..ரத்சலொண்டத்தாவியழுங்காமல் - கம்பீரத்தன்முகமெழுகாலாற்சழிதியன்.. 

கம்பிரப்பலவைம்பத கோடி.மறவர்கடஞ் - சம்பீரச்சடலம்மீரச்செயமுனானான், (௩) 

இருமுகமண்டலமெழுமொருகாற்றுற்றிகழ்சூரன், கருமுகமெய்யாம்வெள்ளக் 
கொள்ளையைமாய்த்தானால், பெருமூகசண்டசன்சண்டனள்பண்டருள்பெரியோனாம், 

தருமுகசராரதன்ருளாலெம்மான்றனிலீரம், (௪) 

ஏனத்துருவாமீசனைராசமிலிரறையென்றே, தானத்துறகெஞ்சுடன்மெய்வாக்சா 
ற்றளராமல், வானத்தவர்மண்ணவர்யாவருமேமதியெய்தச், னத்துதுதுதிபற்பலசெ 

ய்.துதொடக& இனால். (௫) 

எவனுலகிட்டட்டாக்குவன்பின் றன்னிடமிெ, னெவன்றிருமேனியிலெழுவ 
கைதோற்றமுமிதமேவு, மெவனமசேசர்க்சேனுமாவானியல்வேதத், தவனருள் கட் 
டத்தலமேயானடி. போற்றி, (ae) 

குஞ்சசங்காத்தசோவேபோற்றிருணம்போற்றி,பஞ்சரமாலாம்பட்டோர்ச்சருளு 
ம்பரம்போற்றி, யஞ்சனமேனியிலணியையாயுதமருள்போற்றி, எஞ்சலிலேனத்சரும 
றையுருவாமெழில்போற்றி, (௪)



௫௪ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 

மூர்திதமொன்மியகாண்டம், 

இண்டையிருர்தவன்மண் டையிரச்சவனெழுவாய, வண்டமுமகலிடமும்முண்ட 

ருஞமதிதேவா, ,தண்டகஞுமென்னாவிரிபோகூடடறசமாமோ, கண்டவரீதோர்புகழ்கி 

ற்கோதிற்கதிசாமால், (௮) 

நின்சாயையினைலாமேற்£தானிதிவானேன், பன்மாவகமாயினராயி.ஈரேற்பழி 

மேல், மென்மாநெறிசன்ராமோவழியாவென்றேவே, யுன்மாவருளின்றெனிலருள்க 

wine Ben put Cag. (௯) 

என்றினமயனா னைரனனானெ.நின்மாழை, மன்றினமேயான்மாதவரும்பர்மற் 

ரோ௫ம், சன்றிமென்னோடே சதிச்கொணடுளகாலையிலே, வன்நிறல் சண்டகனுடலிவி 
ருந்தொருமாசோதி (௧௦) 

கீமுலசேழமும்மேலுலகேழுங்கட்டியொளிர், வாழுலகாக்கக்கண்டவர்கண்கள்ம 

லைவாகச், சாழ்வறவொர.பிகமொளிமலையெம்மான்றனைவலம்வச், தூ ழறுமேனியிலா 

யினசெனனென்றுரைசெய்கேம் (ee) 

மாயாத்சண்டகனாவிமடெம்மான்றிருமமழ்மேனி, யேயாயிற்றிசைச்சண்டவரச்சோ 

வீதென்னே, யோயாலீலையிலானானருளெனவோத்தாடி., சாயாக்கற்பகறுமலர்மாம 
மைசாய்த்தார்கள், (52) 

வாஷோ்துந்துபிதுதிபகை 9உம்வான்்௧ணிகை, யாளேரேனோரார்த்தொவிபொ 

ங்கவங்கெஙகுர், தானேயானா ஏறரையொடுகோக்கிச்தயைசெய்யத, தேனாகமலக்தர 
ஞர்தேவச்சாளோடெ. (௧௩) 

புவியிலெழுச்திருகையிடையிட்டேபொவிடன்ற, சவிநிறைச்தோங்குசயம்பங் 
கெய்தியோர்தணடாசச், குவீயிருசான்குகரங்களினாலேகும்பிட்டுச், ஈவியெமையா 

ண்டோய்சாணெனரின்ரான்சம்போர்தி. (௧௪) 

அஞ்சலியாத்சகரத்துடனிற்குமலர்யோனி, சஞ்சலமின்றிவ ணுகு இிடென்றரு 

ச்விழிசாத்தி, தஞ்சமிடுங்குணஷேடருகுறுகிடி தானாஞன், நெஞ்சமுவர்திடமாடுறவர் 
சேநின்றானால், (௧) 

நின்றுனிய்வாறழியரனாசண்டலனகல்வான், பொன்ருரோடூஞ்சிரகரமலர்கூம 

பிடப்பூமன், றன்பானின்றோர்தலமாடேச்சக்சனியாண் மை, பொனருனினைவிட்ட 

ன்ன துகண்டார்புண்ணியரே, (௧௬) 

பல்லாண்டென்பார்பல்லாண்டென்பார்பலகோடி,, பல்லாண்டென்பார்பளலா 

ண்டென்பார்ப்க்லெலலாம், பல்லாண்டென் பாரென்ராய்மேனியைம்படைகள், பல் 
ஞாண்டென்பார்முச்தர்கள்த்தர்கள்பசலெல்லாம். (தஏ) 

கு்டக்படுத்தார்படைக்ளெடுச்சார்குளிர்வீசர், தடைகளைடுத்தார்சாமரைவி 

சிறியூச்கமுடன், புடைகளெடுச்சார்போக்கயகரணக்சகணமெடுத்தார், நடைகளெடுத்த 

பராச்கொரதெஷ்விசணவிலுற்ரார், (63) 
தர். தாதுக்குர்சணீயறு மோகானந்தமுறு, மர்சாமச்சன்புடை யொளிரஞானச்ச 

ரும்பணிகய, மெத்தாயெக்தாயெம்மாவெம்மாவெமச்கென்றே, முக்தாமூவாவொரு 

முதன்மகழ்புணிவிடைமூண்டார், (௪௯) 

எம்மானம்மரனிட்வலமானாசொழில்செய்ய, வம்மாவேதக்கடவுஎர்புட்டாங்கடுபுய 

மி, செம்மான்றிருமாமலர்மா பாணியியலோடே, சும்மாவொருகைத்தாமரைமலசைச் 

சுலவியுற. (௨05



௨௩-வது: சில்லிகைமுத் திபெற்றபடலம், இடு 

௮ண்டமனச் சமனச் சமடைக்தொளிரழகான, பண்டி.குலுங்டெசம்பீர SHOW Ly FI 

சையைக், குண்டவிமத்தகவிப்பூமேனிக்குளிர்தூங் கத், தண்டனிடும்பவர்விலடெயமே 
னிசலித்தானால், (2:8) 

சண்டனெடுங்குளிரண்டர்பனித்திடுதளிர்சாகை, மண்டுமணங்கவர்தாயவோ.ா 

சடி.௨க்சகானால, தொண்டர்கடுயோனகுமனந்தாசனச்தோலா, மிண்டுமிலைந்திரசேனா 

மு, சலிவிலககாற்ற, (22) 

மெ்றாங்கண்டமசன்றிிவட்டமெய்தியகா, யொன்றுனவனிவனேயுலகுணடச 
னென்கூர்மை, நின்ருகியரீண்முனைமாவடைகணிறைவுற்ற, ஈன்றாமக்கோரணம 

ors OM DPT (௨௩) 

உற்டுவெருபொய்யற்முனொளிசாகனமானக், கற்றானெனுமாகட்செவியசசாங் 

சளிச்சசக்கை, வற்றாதொளிர்ந்தான்கடல்போன்னறொளிர்வானரோடே, செற்றவீ 

ழா ஈதரசலியொடுகின்றான்றெளிவே சன், (௨௪) 

வேச சவிபுவான௨ன்றன்பாசவிரைமலசெப, போதும்மறவா பபுலமைககனி 

சாமபுலலீரே, சாதமவிச்துகளாகாட்டாதஇகணணணாதா, னோதும்வாசசமோதுவலல 

பி பவந்மசராது, (௨௫) 

முற்றும். 
ஆக படலம் ௨௨ - க்கு இருவிருச்சம் ௫௧௧, 

mt Yo 

ஸ்ரீ 
உ௩:ஃவது சிலலிகைமுத் திபெற்றபடலம். 

கவச வ வன 

  

வேறு, 

மல்லிசையாதிவாகனைமலசேமற்டொருகடவுளராசமச்குச் 

செல்லகைகூடாவென்றசாச்கத்திற்செப்பியவ எணமால்பதத்திற 

புல்லகையிட்டேபோற்றிவாழ்புலவீர்சண்டகன்ருயென LYS ONC 

சிலலிகைசமானருளினான்மூச்திச்செக்ரெறிசெப்புதுங்சேணமின், (௧) 

வேறு. , 

இன்னசெவ்வியிற்றண்டகனீன்றதா - யென்னம்மாளடியேத்திச்தன்மைந்தனைப 

பின்னமிட்டபெருங்கேகமோதியே - பன்னிபபா$. பபதறிப்புலம்புவசள். (2) 

பெற்றபாசம்பிணை க்திடுபேசையா - னற்றபேருக்கருகிதியாகியே 

கறறவென்சுசனற்றபின்காசினி - யுற்றவாழ்லெனென்னுயிசரோய்குவேள், (௩) 

பாசபந்தப்பாடானாடத்தின்காழ்கியே - நாசபர் னானாயினேனாகா மேல், 

பூரலசெய்துயிர்போசபபோதித்தன - ஊீசலீறிலிிம் பயதெய்தினேன்.... (௪). 

சிபாசேணமைராவிரமபைதருச் - தாயாகேணமைதுளங்காரந்தரு  ,.. 

நாயநூல்கணன்முய்ந்துமெம்மூழியான் - மாட னேகிற்குமாற்றலஜாயினேம்டி (ழீ) 

குக௫விக்சச்கொளுவர்கோவிந்தனே - சக்கிவிககினிரசாய்க்குதேதம்படச 

சக்கிறக்குறும்மாயையிற்9க்கியே - யொக்கஓ ககுனையன் நிலையுத்தமா.- (4) 

உள்ளத்துள்ளியுரைச்திடுமோத்செலாக் - தள்ளித்சள்ளிப்படி.க்கினுக்காதைசா 

னள்ளிச்சள்ளியகாரங்காப்பானடப் - பள்ளித்தள்ளிய£ீயன்றிப்பார்ச்கிலேம், (௪)



௬ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

முச்சசத்துமுமமூர் த்தியுட்டிதெலாம் - பச்சையாகடுப்பாவிக்கும்பசமிலை 
யச்சுதாவரந்தாவரங்காவரர - கச்சதாஈந்தகண்ணவெற்காவியே, (2) 

ஏன்றுணைந்துபுலம்பியமுங்கடெ - var purer. pi suns Be 

னீன்றுகண்டகிலமெழுகின்மலன் - கன்றுகன்மனச்தோடுகழறுமால் ( wi
 

—
 

ஈல்லிசில்லிசையென்னேயிந்சானிலத் - தல்லன்மாய்த்தெமதாராச்சுகச.துள 

வல்லன்மீதமாழாந்துவருர்து த - லல்லையா இநீயாய்ந்திலைபோலுமால். (௧௦) 

என்னிலாகியீறற்றசுகத்தனை - யுன்னிலாக்டெவுற்றவுலூழெவன் 
பன்னுகென்றபரனைப்பணிந்தவண் - மன்னுமைந்தனைக்கணடி. டவேண்டிஞனாள். (௧௧) 

மூத்கிமுற்றிடுமைந்தனைப்பார்த்திடப் - பித்தமு ற்றவள் பத்தியிறபே.து.று 

மத்தனவ்வணங்காட்பெல்காணெனா - கித்தருண்மிளிர்வானைகினைந்தனன். (௪௨) 

காணவேண்டிக்கலுழ்பவட்சாசறப் - பூணுஞானம்பொலிவிழிபூத்திடச் 
தாணுமசாதன்றயைசெயச்சில்விகை - சேணினோகிச்சன்செலவனைக்கணடனள் (௧௩) 

சமலநேத்திரக்கைகான்முகங்களும் - விமலரான்குபுயங்களின்மேன்மையு 

முமலமற்றதின்மோதமூமுத்தியி - லமையுற்றோமெனுமாகந்தநீர்மையும். (௪௪) 

சணடபோதவன்காயாம்பூமேனிய-£ மண்டமுண்டவனைம்படையத்தமுங் 
கொண்டசான்குபுயமணிக்கோவையுஞ் - சணடபானுவிலாஞ்சலிப்பூண்களும். (௧) 

பரந்தசோதிவிமானகாப்பண்ணாடராஎ வ.ரந்தைரீக்குமமியவைமாரோடுூயர் 
நிசச்சசன்பொற்பீதாம்பர ரேர்ந்துயர் - வரக்தரும்விசாலக்சண்கண்மாணுற, (௧௪) 

ஆரகேழூாகுண்டலகங்கண - வாரம்யாவும௫ழ்க்தும்பரேச்துற 
நாரமேவுகாராயணன் போலவே - சாருந்தன்மகன்றன்னைக்கண்டாள சோ, (ser) 

சுத்தசத்துவச்தானசுகச்சுத - னித்தமேனியைக்கண்டவணின்மல 

வித்தினேயெனக்கிப்பதமிகுவாய் - 'பித்துளேன்சுசன்பெட்பிற்பிதற்றினேன். (கம 

௮ற்புதச்சுகவாரந்தமைக்தனை - ் யற்பவாசையிலாக்கநினைச்தனன் 

கற்பனைக்சடங்காசேயமுத்திசங் - கற்பனைச்செனையாக்குதிகச்சனே. (௪௯) 

மு.த்தியீதியென்றாளையம்மு,த்தியி -. ல. த்தினத்தினிலாக்சகெவண்மகன் 

புத்தூன்ரணூத்தனைப்புர்திசெய் - கத்தன்கங்காககர்க்கரசாக்கினான். (20) 

௮ற்புதமிரண்டாண்டரசாளவும் - விற்பன ததுவிண்டுக்கடி மைப்படு 
இற்குணத் துடன்றேவராசன்டிக - மற்புமிச்கற்சேண்மையனாசவம் (௨௧) 

இதவகற்பஞ்சுவர்க்கத்திருக்கவு - சாவமற்றதன்வீட்டிற்பின்சாரவும் 
பாவருக்குளுமா ரனயாதாற்ப.ர - பூவராகப்புச்சேளருள்பூச்சனன். (௨௨) 

ஆர்த்தியோடரிக்கன்புறபத்தியிற் - பூர்த்தியானபுராந்தகபூமசன் 

ஓர்த்திநாமமோர்காலசத்திற்செப்பினார்ச் - £ர்த்தலே$றிலாநலமேயரோ. (௨௩) 

சில்விகைதவஞ்செய்தவக்காணிற்குச் - சில்விசாவனமென்றந்தபேதி 

சொல்லிறர.திற்றொக்கொழிதோமிலார் - சொல்லினாரெலாஞ்சோதியிலாவர்காண். 

பஞ்சகாலபாசாயணம்பண்ணினான் - பஞ்சராத்திப்பட்டோலையின்படி. 

பஞ்சமாப்பருவத்துச்சவஞ்செய்தான் - பஞ்சவிம்சதிதத்துவப்பத்சனாய். (௨௫) 

இன்பமீயுமிரண?த்தென்பவ - னன்பினோடரசாண்டவண்வைட௫யே 

பொன்பூபோகமிரண்டற்புசர்தய்த்துத் - துன்புரீங்கிச்சுடச்சலுற்றான ரோ. (: {Vv
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௨௪-வது. இமையவராகர் எழுந்தருளிபபடலம். இஜ 
வேறு. 

பொனபுூத்தமலர் 'முக்சபுண்ணியவேசாவினிடம்பொருவொள்தில்லா, 

மனபூதசதணடகன்சேய்மாயோனைமறவாதபத்தஞான 

வன்பூசத வர முடன்கன்மிதர்தவகைமானவாணஹோக்கனெப 

மின்பூசசகேணமையுடனிருக்தலெவின்பெய்திமிறிவாழ்ச்தான். சி 

பணணவசொன்னலர்வழியிற்பிறக செனாய்த்தனைநினையாப்பண்பினாய்ச்ச 

விணணவருக்கனிதாயவேள்விபலவினிதாகவிளங்கச்செய்தான் 
றணண வ 1மவர்கணணஞார்சகுவர் சமைகனிச்சவட்டி ததாளின்புற்றான் 
மன்ணவருமவிணணவருமூழ்ந்தேததச்சங்கைககர்வதிர்தான்மன்னே, (௩௮7 

வேணு, 
என்றவ்வீசற்கெம்பியமான்மிய - மன்றுசாரணமாமுனியன்பினாற் 
'னறையாம யபிசிரையாதொ - ஈன்றென்றார்க்கர்தன்முனிசொல்லுமால், (௨௪) 

முற்றிந்று. 
ஆகபடலம் - ௨௩ - கனா திருவிருத்தம் - ௫௪0, 

(+) 

உ௪-வது. இமையவராகா 

எழுந்தருளியீப்டலக், 

nr ea 

உமையவளாகத்தவன்குளமெழலுக்குற்றவன்சொற்படிச்குயிரா 

லுமையவடாையோங்கெடவமைந்தவொப்புயாவிசம்தொருகித்தோ 
ரிமையவராகமிவர்சுசமு சதியின் பெவரனவையெலாமீந்த 

    

விமையவராகரெழுந்தருளியமான்மியமிதுகேண் மினென்றிசைக்கும்,, (௧) 

தறிதிரகொனைமிசாரணியத்சேயாமுதழ்சாலமாயாணர் 

2ஈ.றிசெய்ஞமூவி னைக்குவிரில்செய்வதற்குநிகரறரின் மாலி க க்குச் 

சறிசெய்கற்கல்விபயில்வுறுஞ்செல்வச்செம்மல்காணாரணமுனிவர் 
2பாறிசெய்புசாரிக்கருள்புரிமுட்டப்பொமமலைப்புகலு துங்சேண்மின். (௨) 

வேறு. ் 

மூன்றுகாசணந்தானுமல்லானுமா - மூன்றுகாசனின்முண்டமுனிஉ.ர , 

ஞமூன்றுகோலவராகர்சமுட்டத்தை - மூன்றுரீங்கமொழிர்தருளென்றனன் (௯) 

கனறம்மானைககரத்துளோய்சேண்மிக - சன்றெம்மானடியேத்தியர்சான்மூகன் 
நுனறுதேவமுனிகடொகுப்புட - னின்றுசூழ்ந்துறநின்மலமாதவன். (௪) 

ஹுச்சுவத்தசாராயணனாரடி. - யிச்சைவைத்ததோரீரங்குளிர்நீழலின் 

மிச்சைமாய்த்தவேதார்சவச்தாணிமி - சச்சுசப்பெயராணடகைதோன்றினான, (௫) 

தோன்றிரின்றதொலைவிவிதாண்மல - ரூன்றவீழ்ர்துவசைக்குப்பாயத்தரா 

மான்றவேத்திவணங்கிடிற்பாரையஞ் - ஞான்.றிருப்பசவின்றிடுரா.தனும், (௬) 

வீற்றிரு்தொளியா தனம்வேதசி - நீற்றியிர்தியயிற்கவீதொன்றுகே... 

ளாற்றன்மிச்சவமையிம்சக்$சத்தகம் ; - தேற்றவெற்குவப்பெற்கனுமின்ற மன்றோ, 4 

8



Bx “திருர்ட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண் டம்: 

, இன்றதொட்டிறிலாதசகத்தினி உ ணின்றுவிட்டகித்தாமு த்தருக்குமே 

சன்இபட்டசமச்ருமிசற்ருமே - லொன்றபட்டசலமிலையுண்மையால், (௮) 

வேதீயரும்வேசம்விரித்திட்ட - தேதுண்டச்சவிட்டி ப்பலம்யாவுமே 
மீதில்வாசமிருப்புவர்ச்கெய்தலான் - மா௫இனோடி வண்வாசம௫ழ்ந்தனம். (5) 

சீயுமிப்பெருங்கேத்திரநின்றெனை - யாயுமாரணச்தாற்பலியாற்றிடத் 
செய்வையேனின் தன் ரடமகன் மனம் - வாயுமயாவுமஇழ்ர் துபெற்றய்தியால், (௧௦) 

1,9௪௦ சசினுஞ்சாமமொழிர்திட - வித்தலத்தையல்லாவிதினேற்றம்வே 
தெத்தல த்இற்குமின்றிஃ தேயெமக் - குத்தமத்தலமுண்மையாிதோர்தியால், (௧௪) 

ர் 

உய்தியென்னலுராயன்றேயுய்க்சனஞ் - செய்வதென்னெனலுக்சேவர்தம்பிசா 
(ஜெய்நிறின் சசோன்றாட்புலியாசத - ளெய்திறின்றவீசானற்பெம்புமால், (௧2 ) 

சங்கைத்த்பயெகண்ணுதலேமுன - மெல்கும்வாகையெடுத்ததயித்தியர் 

மங்னுமாதுமறைந்தெதிரரகமச் - தங்கவைத்தின்தக்இிரமாட்டி யே, (௧௯) 

அசுர மோகனவாகமத்தாப்பினில் - வசமதாகயெளப்பிலர்மாப்பெருங் 
சசமதானகருங்கும்பிவெம்பியே - நிசமதாம்பவகேமியிற்டுக்கனொ். (so) 

சோம்பவந்ததளங்கொளிஞானிசொற் - ரூம்புண்டான்பரனல்லெனத்தாழ்பவப 

பாம்பின்வாய்ப்ர அவ்ள் ெப்பான்மையின் - வீம்பில்வீழ்ர்தவராயுனை மேவினார். 

சாம்பரோடத்திசாப்பிணங்சற்்றலை - யாம்புலோடக்கமார்ர்தெலாமாயெனை 

யோம்பும்வேள்விக்குரியனன் ழறேசொலித் - தேம்புக்தக்கண்டியங்கலுற்றார்சிலர். (௧௬) 

சைவபாசுபதா.இசமயங்க - ளெய்தரின்வினையிட்ட படிக்குற 
செய்தலால;இற்டிக்குகர்செய்வினை - வையவந்துனைவவ்வியிருத்தலால். (௧௭௪) 

பூதசாசவிப்பூர்தலத்தித்குசேர் - வா.சமாதிரமெற்குவப்பாக்தல 

ழா சலுண்டதுவாசணாிக்குமே - லோதலுற்றதுவப்பளரதெற்கசோ, (௧௮) 

விரு த்தறிநிலமெனப்பெயர்மேயது- மருத்துமாபிந்துமாசவன்சண்டது 

ச௫ந்தனாருமென்ஞணையினல்கண - மிருச்சனிற்காணையிட்டன மேகுதி. (௧௯) 

௮ல்ருர்தவணன்மியெனைத்தொழு - செய்கு மேத்சவிசைசவமாற்றியா 

ற௮ங்கவேணிச்சமுககிற்டுராக்குணா - மங்கைமைக்தர்மருகியுமருடன். (6) 

என்றுகூதவீசானன்மடழ்ச்செமா - னன்றுபாதசளினம்வணக்யே 

யுன்றன்மாமுதுகுன்றமுதவுறின் - கன்நிலாக்கொடைகைக்கொண்டேனென்தனன். 

எட்டுமாதிரச்தோர்களுமக்கெனென் - ணிட்டமஃதெல்லாமீதுமீரில்கனம் 

வட்டமோடி ருமென்றமசர்க்குவாழ் - பட்டமோதிபக்கே்கோவைகோக்டுயே, (..௨) 

பக்சொதவிச்கேத்திரப்பேர்பக - ரக்கற்றார்மு ததரண்ணற்செவனவை 
தக்கவீதஇிற்சரித் துடன் சாயுசா - டொச்கனுக்குர்துவயரீயோ,.துகாம், (௨௩) 

இல்சடைக்தோரிறுஉரம்பிற்குரு - வங்கமேவியவர்கீருப்பரம்பரை 
தல்குறும்பிசமவிஞ்சைதர்.துய - செங்குமாமெமதின்பிவிருத்தியால். (௨௭) 

சமதுவாசணவாடியினக்கநீ - தமதுயிசொழிவார்செவிதன்னிலே 
சமமிதென்னைதாரகஞ்சாற்றியா - லமைதியோடி.ங்கிருந்தறைகென்றனன். (௨௫) 

அனச்தருமாழ்மீசேனீசெம்முனால் - கனக்தவாப்பலீபிடல்கவின்கொாடு 

னர்2.டாரமனன்பர்பாத்செல்வினர் - தனக் தவா தரீசா.சா தகற்றுவாய், (௨௬)



உடு-வது. சதுமுகன் சாருற்றியபடலம். ௯ 
முத்தர்நித்தரமு சவியரேநீயிர் - மூ.த்தநின்றிவண் மூன்னிலகும்மவ 
செத்தன்மைத்தவரென்னினுமன்னருக்-கெத்தன்மைத்தாயினுமின்பளித்தாளுதிர். () 

சாத்திர தயவழியிழிசாமலாச் - சாற்றினாமென்றுசாருஞ்சுரர்க்கெலா 
மாற்றன்பிக்குளிர்ரியிர்மனத்திற்கே - யேற்றவேடத்திண்வசமின்னசோ, (2H) 

பிரமனூக்குச்சுயம்பரங்கபபிரான் - வருமிவ்வூர்க்குச்சுயம்புவராகப்பிரான் 
நெரிமி ஈமாமுதலா மென்றுசேவர்கா - ளெரிமினும்வினையின்பொடி சைச்செர்கீன். () 

இியதாரிதிரிகுநர்தீங்கற - ஞாயமோதுதிரென்றயற்கோதுமால் 
சேயவிரும்விமானஞ்செகுர்துள - மாயமற்றவர்க்கன்றிவண் பார்க்கொணா, (௩௦) 

இவ்விமானமனிசருக்கள்புடன - செவ்விச்சேவைசெயாதுசேவித்திடற் 
கொவ்வமானதொன்றாக்குதிமுத்தியிற் - செய்வதாகவென்றின்னன செப்புமால். (௩௪) 

இமயமாடுசங்கைக்கரையிற்பத - மமையுமென்றனமலச வேதமா 

விமையுமேனவடி.லைச்சமிரணன் : சமையுமாசசதனஞ்செய்த்சச் சனன். (a2) 

௮உணி . தீதுரிவேண்டி வந்திங்கனம் - தவவிளங்கெச்செய்மெனத்சாழ்விலாப் 
புவனிராதன்புகலலும்பூவுளா - னுவலும்வண்ண நூங்காக்குதுமென்றனன். (௩௧) 

அக்குகதொக்கணிவானயுனய்ஏலொா - ஸனுச்குகப்புளநூலணியர்சணீர் 
சக்கரக்கைச்சாவேசன்சாதித்தவா - றக்கணத்தயனாற்றியதேற்றுய்வீர், (௩௪) 

சிக்கநீக்ிச சலச்சர்சரவண - மிக்கவேட்கைவேணித்தலைவீக்யெ. நாப.ம், 

ஈக்கனுச்குகாராயணமாமுனி - யொக்சப்பின்னருமோதியஜோரிர்ச்சடி, - (௩௫) 

அரியன்றோபரமென்றனலேதந்தியவ் - வரியயற்குரையாடி. மறைந்தபின் 

கரியிஷணைூடைத்தவன்மாப்பனிச் - சரியினானக்டைத்திடவெண்ணியே, (௩௬) 

சகலலோகசதாகதிசக்தத - மிகலிலாதுநீயேச்திப் பலிபுரி 
யகலிலாசசுவேதவராகனைப் - புகவிலாப்புகழ்பூண்டவிப்பூக்கணே, (௬௪) 

பதிட்டைசெய்து பணிச்து பலிசெயு - மதிட்டமுற்றவனன் பொடவண் செலீஇக் 
குதிட்டயிட்டபவக்குழமுகொட்டுற - வதிட்டசாதிமகாசவர்வாழ்த்துற. (௧.௮ 

வெண்வராகரெழுந்தருள்வேட்கையைப் - புண பசாபரன்வாக்கிதுபவனனளே 

யெண்வராயெழுகென்னலுங்காலிவி - வீண்பராமலைப்பாலுறன்மேயிஞஷன். fae) 

உரஞ்செருந்திமகன்சொலுகந்தவன் - வரஞ்செய்கங்கைவரம்புள தேவனைச் 
சிரஞ்செய்சேச்திச்முட்டஞ்ிறந்திமெ - பரஞ்செய்வேதன்பணிந்திட்ச்தச்்சனன். () 

  

ஆக படலம் ௨௫ - க்கு திருவிருச்தம் ௫௮0. 
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வேறு, 

விதுமுகங்தேதம்விழித் துப பபொழிவேர்சனஞ்சக்தனங்கசோங்கு 
மதுகாஞ்சுழலுமெளவல்பல்லமுதுவானு தல்கிஞ்சுசகவதரம் 

புதுமுகவெதம்புகன்மொழியமலைபுணர்வராசன்றனக்கினிது 

சதுமுசன்புரிச்தசா.ற்றினைச்சாற்றக்கேண்மினோேசெளனகாஇியசே. .



தறாகுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்ச்திமானமியகாண்டம்: 

வேறு. 

தர்ததேதவாரகளைத்தாம்மை - வந்தவே,சன்வசமணியாதியாற் 
pi saltousi sian யெக்சமாவிதியெல்லாமியற்றினான். (2) 

சச்சி MBS oven cps - பச்சைச்சாகும்பகுதிவிமானமு 
வெ ர்ைகிமலன்மு தன்மச - னிச்சைக்கோடுகலைமகளின்பு ற. (டீ 

வாணிமாதுமகருச்சென்ன்ற்றே -- கோணிஞர்த்தகுளிரமறைக்குழாங் 
கா யாம்பஞ்சராத்திரங்காற்றிய - பாணியார்படி.பாப்பலிபண்ணினான் . (+) 

சிற் தமாசிதானநீதவிமானச்? - சறந்தவாப்பகுதிப்பேர்விமானத்திற் 
திறக் சவா;திகலச்திடச்செய்தலா ட .னிதந்தவாதினுகின்றுகிலவுமால், (ட) 

நாகமேர்திறீன்ன்னர்யுகேகிழுச்.. 'சரகமேர்துராற்கோபுரகாயனும் 

சோகரீங்குறுமண்ட்கிரசீர்கசை - சோசநீங்குறச்சோபனமாக்கனான். (௬) 

அச்சுவதத்துமேச்சானரினகர் -“மெச்சுமாதிமேதாவிச்சுவக்சவி 

யிச்சைபீஇபோடி௩்டசேலப்புக - ழைச்சொல்வார்கணாகாணிலவாகுமே. (cr) 

yarn sciri}s pen eviiigen aii - பூவராகன்விபூதிபுரத்தின 

ராவராகடெவேண்டுமவன்புக - மாவரேசொலவேண்டுமியார்கொலாம். (3) 

இன்னதம்பிராத்கேமப்பூவாண்டையான் - மன்னுமாசமதியிற்பாணியிற் 

சொன்னசாறுசொடச்கஞ்செய்தம்பரர் - பன்னுதொண்டி.ற்பரச்சச்சாத்தாச்தனல்.() 

வஞ்சர் அஞ்சிட்வாட்டேவேத்விதிம்ங் - குஞ்சுகொஞ்டுகோதறுயேரி 
பஞ்சசாச்தரவானப்படி.க்கெலார் - சஞ்சமென்றுசாதித்சானச்சாதனே. (௪௦) 

பேரிதாடனப்பெடீபுடன்பேண்விதி - வாரிமாலறமாவிபவத்துடன் 
பூரியாடுக்காப்பிட்டுப்பொவிந்திடு - மாரியாக்குமனைக்குமழகுற, (கக் 

முணியொன்பானுமவியொளிமாழையின் - இணிவினானுச்திகழ்வெண்பொனாதஇியின் 

பணியைமர்னும்பனீட்தீதுளவாலம் - வணியினானுமலங்கரித்துள்ளலாம். (௧2௨) 

சிவிகைதன்ம்ல்கதக்க நிவட்டங்கள் - கவிசைசாமரங்காளாஞ்சியெண் வசை 

குவியுமங்கலக்சொள்ளைமாவாச்சியம் - புவிவானெங்கும்பொதிர்திடவாக்கினான்.(௧௩ ) 

ஆதிசேடனிருசுடர்ரனப்பு சோ துமச்சுவமாதியிலோட்டுட 
வீதிப்போதிரண்டும்மெம்மான்மேவலே - சோதிச்தாமரைத்தாணீர் துலக்கியே,!௧௪) 

உருவுலாவுயிருள்ளுலாவொண்டுதல் - திருவுலாந்திருவீதிதிருத்தியே 

மருவுலாவுங்கீழ்வாரிமகிழ்க்கரோ - தருவுலாம்பதகங்கையைத்தந்தசோ. (கந) 
௮த்தியேதுண்டவைக்கெலாமத்தியாம் - சுத்தஇிசர்த்கஞ்சடப் பக்கொடுக்குங்க 

ழத்திவிட்டளவற்றவிபத்தவ - ணுற்றவூரினர்க்குற்றவையீந்தசோ, (sar) 

௮ம்புசாசியிலாடி.யவ்வம்பணம் - - கும்பிசாரிகொள்ளாகலங்கொண்டிட 
அம்பர்மாசவர்மானிடசோங்குற் ; . ஏம்பிரான்பூவிராகன்€மூட்டமே. (௧௭) 

வந்துபூமகண்மாநிலமாமக - ணசீதிலாஈகர்கோணபுட்கோனாதியா 
மூந்துநித்தர்கண்முத்தர்கள்பத்தரீக் - ஸிந்தமாரிலவேந்தர்களியாவரும, (௧7) 

அர்ச்சையானல்ப்லனமலிச - எிச்சையானபரிசனமாதியர் 
பொச்சையற்றொளிரரசமம்போறீறிட - வைச்சவண்ணம்வசந்தங்களாடி.னார். (௧௯) 

வாணியோகனர்யாரதியைக்தாறெனப் - பேணுமுண்டி சுவைகள்பெருக்குடன் * 
சோணிராதர்குளிர்விறிகர்னுற - வாணசாஸ்கியமைந்தனனன்பினே, (2.0)



௨௫-வது. சதுமுகன்சாமுற்றியபட்லம், ௬௧ 

௮ன்பினமுத்தச்சாசுசெய்குரண - மின்பினட்டியெதிரீட்டல்விண்டையன் 

௮ன்பிதூமங்கற்பூரஞ்சுழற்றியே - யென்பிராற்குக்கண்ணெச்சிற்கழற்றினான். (௨௧) 

களையெடுக்குமுபசாரங்காட்டினான் - இளையெடுத்தவாலத்திசழ ற்றினான் 
வளையெடுத்தவிரிறிசண்ணாடி. வாழ் - விளைவெடுத்திடுவேட்சைஇயலாஞ்செய்தான. () 

அயன்றன்மாதருமன்பிற்பயின் றதோர் £ பயன்றெளிர்தசிறுவிதிப்ட்டி ௬: 
மூயன்றுமோதத்தின்ஸூழ்தெ.ராகியே - சயன் ஜருக்திருச்சா த்றைமூடி த்தனன். (௨௧) 

சாந்தராகுக்ததியர்க்காரா தனை - யேக்தலோடுமியற் நியவிண்டையோன் 
' கார் துந்தேவகணச் துடன்சந்நிஇ - தாழ்ந்துகின்றகையாத்துத்தசாதரன். (௨௪] 

பாதகுடப்படி வத்தமுதினை - யேதமாறுமெண்கண்வாயான்மார்்திே 
காதயான்புரிரல்லபசா.ரத்து - ளேதமெண்ணிடாதேழையைக்சாத்தியால், (உடு) 

பொக்குமாயையிற்புக்குழல்போதமி - ஜெழ்செஜேயதிஏண்டெடிசேனே 
, யற்குளேபசவிழ்குளேயைக்தவத் - சைக்குளேயிச்சராசசத்தித்குளே;. (௨௬) 

பூத்தபோதபுரமுளபுங்கவ - ரா.த்தனேயறியாவடி யோங்கடஞ் ,.. 
சாற்றினின்மனஞ்சச்தோடங்கொண்டதோ -வே த்திடற்செணுமெம்மிட்மாவதோ,() 

பண்ணையிற்சிறுபாலர்களிப்பியை - யண்ணலேயாங்களாற்றுமரிப்பெலா 
மெண்ணலத்றியன்மண்ணெலார்சண்ணீர்பெம்-வண்ணமஞ்செருண்மழைகார்த்தனை. 

என்றுகான்மறையாதிகளின்புற - ரன்றுசமாகருங்கோலுடனக்கருக் 
துன்றுதூயருர் தூாமலரானுஞ்சேர் - நின்றமாதருசெக்குருகச்களி (zm) 

கொண்டுபாடி.டக்கோ தறுமின்பரு - எண்ட/மாததரம்ல மயக்க? 

வண்டி.னாடி.ஏமேனகைவாசியார் - தொண்டராமிசைபாடி.த்துதிபல (௩௦) 

செய்துகிற்றலைத்தேவபிசான்குளிர் - பெய்துநின்றமலர்க்கணாற்பேணியே 
யுய்தலுக்குஞற்றுஞ்சாறுகந்தன - நைதனீக்கரசைதரகாமுளேம். (௩௧) 

சேவிருந்தழ்வாரிசென்றாடி.யென் - மாலிருந்தமகாவுச்சவங்களைர் 
சாலிருந்துசேவித்தவர்தாழ்முலைப் - பாலிருந்துபரூடொதாகுவர், >... (#2) 

இன்ன?முட்டம்வந்இடுமின்பர்க - ளென்னவேட்கையசோவவையெய்இியே 
பின்னும்வேரொருபேசைமுலைப்பாலை.மன்னுமாந்தலற்டுனந்தமன்னுவார். (௩௩) 

அறிதிர்கோளயனாதிரந்தொண்டர்சா - ஞுறுதியாகுநீர்யாவருமோகையிற் 

பெறுமவாஞுற்றியிவ்விடம்பேணுதர் - நெறியிலென் றவர்நேர்ச்தபடி.க்கெலாம். (௩௪) 

பாததிர்த்தம்பசு்துழாய்பாவங்கண் - மோதுமாற்றற்சடாரிமுன்காண்பிர ் 

சாதமாஇிகடர்தருள்செய்திட - மாதர்மைந்தரோடன்புடன்பெற்றரோ. (கடு) 

உச்சிவி த்தவரொண்ணாருவங்களை - மெச்சுவித்தவேரறாமுருவிட்டரோ 

கிச்சலுமெம்பிரான்றொண்டுசெய்திவ - னச்சமாற்றினுமாண்டுறன் மேயினார், (௨௪) 

வேறு, 

படி மினோஉட்டக்குண்டசகழ்போற்றம்பட்டரே ப்ரமனார்முட்ட 

நடி மினேகாடி ஈடமினோவோழி ஈவின்மினோராதேதாச்தங் 

குடி.மினோகூடி.க்குணிமினோபாடி.ச்சொண்மினோவெண்மினோகுடி லம் 

வடி. மினோவென்னாச்சூதமா தவனும்வழங்ளென்பழக்சண்மாறிடவே, (௩.௪) 

முற்றிற்று: 
ஆச படலம் ௨௫-க்கு திருவிருத்தம் ௬௮௭...



௬௨ திருமுட்டபுராணம் முதலாவது 

மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

உள் -வது இருமுட்டதகாரப்பட லம், 

க்ஷ -_ 
aerator oe 

  

சருமுட்டவதிபா தகரியிட்டமிட்ட 
வருமே 'டசொளியிட்டவொரு % குட்டனடி.யீ£ 

தெருமுட்டவளனுற்ற இகழ்பெற்றதேவச் 

இருமுட்டாகர்செ 1 ழ்.றக்செளிவுற்றுதெரிமின் , 

பூழேட்டரீரிட்டபொன்னிட்டகண்ணன் 

சாமுட்டமறையிட்டதனியேனகாதன் 
பாமுட்டபூமங்சைபணியிட்வொழுஞ் 
'சமுட்டராமிட்டஞ்செயமுற்றுமோர்திர். 

வேழ. 
சலையெலாமுணர்ந்தவ்வரியலான் வேறுகடவுளர்பதந்தொழாக்சவிசாள் 
வலையெலாமகன்தவாங்கோசப்போமாதவன் பாத்துவரசனுக்கு 4 

தலையெலாச்சாழுஞ்சித்தரபானுசரப்பெறுமுனிதரப்பெற்ற 
வலையமாசேவிவாழ்திருமுட்டமாசசர்வளஞ்சிலவகுப்பாம். 

கதிசவளித்் தகன ரதி ரமூப்பைமரணத்மைக்கறித்திசெவின்சே 

முதிசவமகன்தவலையத்ைைதயேன்றமுள்ளரைமுளஎரிமாமகனைச் 
சதிருடன்விதிவிண்ணவருடன்முனிவர்சடங்கெற்றிடமணம்புரிர் த். 
பதியெழுர்தருளிம்முட்டமாககருச்கி ய பதியாங்குளபகரின், 

வலைய மென்றிடுமோர்கடவுட்பூணேன்றமான்மியமிகுர்த?முட்... 

நிலையமங்குளதாலந்ஈகாதனக்குகின்ற?ர்மாட்சிசோவளங்கள் 
கலையதிற்கழறும்சல்வியர்கமலைசட்கடையு ற்றவான்புவியூர் 

தலமஇன்மாட்சிசொற்றுவோரின்றேலவள்வருந்தலஞ்சொலத்தரமேர் 

இலக்குமியவதரிக்குமிவ்வுருச்லெக்குமிரசரெனக்கலைக 

எலக்கறவறிர்தபாவலர்நுவல்வாரர்சகர்மாக்தர் நூரமனச்திற் 

கலச்சமின்முகில்வெண்ணிறத்ததாய்முட்டக்கனவியோடி.யையபபூதசேவைத 

அலச்சமிலேற்றுததேவினைச்சொற்றுர்துகண்மனமமபோல்வதாயிருண்ட 

எழுர்சதோசெழிலியச்சசர்முட்டத்தின்னிதியியையலைமுகநது 

சொழுர்தகையவர்தஞ்சர்த்தியிற்படர்ந்தத்தோமிலார்குலமெனச்செழித்சே 

யமுச்திமேலுயரன்னவர்தமூர்ப்படப்பையாம்வராகக்ரியலர்ந்து 

செழுர்சவர்கலைதேர்ர் கவாதளுக்சவர்கள்செய்யயப்பொருளினீர்பொழிக்ச. 

கரரீமுகங்கான்றவினியவெண்டீண்ணீரகானமலைக்கானெய்தனமரு தம் 

சாரீமுகப்பாலைமடுச்கடண்கூ ௮மேரியாறுகடீழைக்கயங்க 

ணீர்முசச்சொடவையாதிகணிதப்பனிமலராற்றுக்குநிதியைந்தா 

மேர்முகவேள்விசாக்குசரிகயயுமென்னலாம்பாலதாமாதோ, 

புயவ்பொழிமதிர்வீபொங்குறீர்பூலிபூசணமாபெபோரச் தலைகீர் 
யலறமாந்திபினுமெதிர்கெளள்ளவை,த்தைையறிர் கவேளாளர் 

*ம்டினென்றதிண்டுத்திகிவிக்செமனை, 

(க) 

(a) 

(௩) 

(4p, \ 

(௮)



௨௬-வது. திருமுட்டிதகரப்படலம், ௬௩. 

சயர்சருதரும்னேறடற்பகசெனையியைமைக்சடாத்தாச்சு 
தயச் தருமவலியமலாயுதமலலொமலேகாட்டி ஈன்றுழுதார், (௬) 

வி தீதிட்டவர்கள்களைகள்கட் டேோம்பிவிச்தைகற்குகரெனக்காத்அப்' 

ப த்இயிழ்படு, சதிவிளைகதிர்க்கொள்ளைகளைக்களப்பததுமிப்பகட்டுக் 

கொத்தி. ப்பிணையலூஞ்செரெற்றூற்றிக்கோத தயர்சகட்டினிேே 44 

யொத்தி$மேருரியகர்தககண்மிடைவபோ ற்போர்களைவேய்ச்தி (௪௦) 

கொல்லையாஇகளாமைந்தஇணைப்பெ TE CRUG Oo pe தக்கொண்ட?மூட்ட 

மல்ளை*வவளஞ்சே ரர்ககர்வலையம்வாங்குமா சேவிவாழ்க்திடலாத் 
சொலலியச்சூரியனகுலமகனாசசொல்லலாங்கொடையிஓ ஞ்சரியே 
கல்லவண்பொறையிருசட்டி ரணுகசாட்டலாமிகுகலோர்மாதோ. (௧௧) 

வசமுரு ச்தும்வண்ட்ம்வண்டென் னும்பொன் னுமாவயிரமும்வாரி 

.யனசமோடலைகளணையுடை டயலைகளலம்புகார்மேதிலிழ் ழ்குனங்கள் 

சனசமமாகவெங்கணும்பசஈ் சகானிறைவயல்களின்காட்டி 

யுனிசமமாகக்ளெககுமோரூரையுரைக்குகரில்லைகா ணார வீர் (௬௨) 

பூவெலாமெடுத்தபூவராகலுக்கும்பூமணிவீட்கொய௫இிக்கும் 
ப ராவெலாமெடுத்துபபாடி.யாடி வொன்பாகத்தினாட்குமிப்பால் ர 

யோவிலாதுலவிவருகஇிரவற்குமினுமுளவுச்சமர்தமககும் 

சாவிலாவினபீதலமெனினிதன்மாத்தகவினைச்சாத்றுகர்யாசே (௧௩) 

ஆதுலராதியேதிலாரக்கெல்லாமகங்களிகூ ரலீந்தரசர்க் 

கேதுளவவைசந்தெஞ்சியவெல்லாமீசனைப்போற்றிட வேற்றிச் 
சோ திசேர்வானமுட்டமோளிகையிற்சேர்க்குகார்விச்துகாசூழ்க்து 
மேதியேறுகளாலுமுஈசாடன்ரார்மேதைசேராதஇதாளெழுர்தார். far) 

ஈவமணிகுயிற்றுமாழையிற்கைதேர்கற்புலமேயகம்மியனாற் 
பவமகலாழிவளையுரிபாதப்பதுமினியாதிகளொளிரு 
மவமறுவயிரப்புதவுகளவிருமடுக்கடுக்கணித்தெருமாடச் 
தவமிகுவானமடர்ர்திடத்தோன்றுகமனியமணியொளிர் தருமூர். (௪௫) 

அரகர த்தார்செல்வம்போலடைகள௭டர்ந்ததாயவர்களானனத்தி 

னன்னயப்பூக்கணகருவ தாயவர்கணன்மனம்போலழம்புரியு 

மிச்கயமத ரமிழிஈறவஞ்சேசெழிற்கனிமிடைபலாத்தேமாச் 
சொன்னயக்கசவியாஇபாசவக்கடொகுக்குறுமுட்டமாசகசே, (aa) 

சசைமடையேரிகளையுடைத்தலையிற்பொய்குமுக்கனிமதுவழிகா 
னிரையிடைமுட்ட த்தணிரககர்செல்வநிவப்பினைக்கண்டவக்கிதிக்கோன் 

கரைதலைக்கண்டகாரிகைமாசச்கண்ணெதிகழற்றினாசதனா 
னரைமணியாச்கையார்க்கருகண்கணர்தினவென்பர்சாவலசே, (௪௪) 

வேட்களும்வெள்குஞ்சுந்தரமிகுர்தவே, சவசாககா.ரணனார் 

வாட்கொளவிருத்தலறிக்வாஞ்சைவிஞ்சிகொன்மாவுடனுமையாள், 
கேட்கொளுமுனிவன் சவக்கழிவக்தாசெனுசசாசேசமின்மடவாச. 

கோட்கொளுமனச்தம்வினைகள்சற்பாதிமேன்னமையார்க. துவ/மாதேே (௪௮) 

௮ன்னமுவ்வெயுமரியும்பூக்சொளையுமவர்கடைமொழிவீழிமேனி 
மன்னிடுமழசைக்கட்ணெவக் சவகையெனுமவர்கள்கற்பிலுக்குக்



கக புன்குமுடிடபுசாணம முதலாவது. 
மூர்த் இிமானமியகாண்டம். 

'என்னமுதித்கி ஜேசெற்சனல்விழுச் 'சசென்வடமிீனஉளைவர் 

பன்னியலுஞ்சள்ளிிமென்திசைச்ளெபகரவர்பகட்டையார்பகர்வார். (53) 

முட்டமாச்சலத்துன்மூசமா தேவிரு தருணகரம்வாழ்மூத்தோர் 

சிட்டி சக்காணிற்சிரத்தினாலேச்ணங்கயென்னவருளஙகளிப்ப 
நட்1்ணெிட்டவர்களிட்டமிட்டெம்கானற்குணங் கேட்டம்பூத்த 
விட்டெணிற்சன்னனென்பவன் வெள்குங்கவலியினுமினியராதலினால், (20) 

பசர்தருமபசவன்னாமசம்£€ர்த்தனைச்சொலுமோதையும் பஇன்மர் 

றுகர்தரும்பகவன்னாடிமாக்திருவாய்மொழிசொலுமோதையு நூலோர் 

ஈசர்தரும்பகவன்னாமசான்மறைசளோதையுசாவலரெலலா 

நிசர்தரும்பசவன்னமரிணணயஞ்செயோதைவித்தைகளுமேரிறைவ, (௨௧) 

ஆதியீறில்லானைம்படைக்குறிசளணிர்தவேதியர்கடங்குழுவுஞ் 

சோதிசேரவன்றன்றுணேமலர்ப்பா தர். து.வக்குறுமவேதியாகுழுவு 
மேமில்விபூதியிரண்டுகல்சொமசாமமேச்சக்தணர்குழுவும் 

பேதவபேதமிரண்டறிர்தரிக்கேபெண்டெனுச்தொண்டர்தங்குழுவும், (௨௨) 

நங்க வதொவிய வவ்விய ற்றிற் 
லபலவாச்செயங்கடம்மொலியுமபலகலை பயில்குஈரொவியு 

ஈலபுலபொருள்கடரும்பெருங்கூல்வொலியுசற்கடி மண வொலியுஞ் 
"சல பலவிட்டி செய்குஈசொலியுஞ்செப்பிடி றர்தொலிசவணும். (௨௩) 

ப.ற்பலப.றவைத்தொழுதியும்யானைகந்துசம்பகடுசேர்தால 

செற்பலவரவுஞ்செம்மரைகுவளைவெண்மரைகுமுதஞ்செவ்கமுகீர் 
'யற்புதவாம்பலா இப்பூக்கொள்ளையலர்ச் தவாயிரததெண்ணீர்த்தீர்த்த 

மூ.,ம்பலவொலவியுமாடுரர்கலிப்புமும் பர்சாதியாப்புறவொலிக்கும். (௨௪) 

இருமகளமர்ந்தபூவராகப்பேர்தேவராயகனடி. த்தொண்டர் 

தருமகவானாதியாகடம்பதமெத்தன்மையிலகற்றினரதுபோ 

லொருமகன்மனைவியொண்ணிலம்ே பாருள்களாதிகளுவப்பில ராகி 
வருமசமாதியறமெலாழுஞற்றிமவிபுகழ்மலிர் சஷ்ர்மன்னே. (௨௫) 

பூத்தவர்விரிசெர்தாமரைப்பளிங்குப்பொதிப்பொனாலாற்றுவெஞ்சுடர்வி 
லூற்றுபனந்தமோடைகளாடி.யொண்கசையிவர்ச்தவிர்மணிப்பூ 

ணாற்றுஈல்லறுவையசைத்ற் ப்பூம்காச்சென் றலர்பறித்சணிர் துவர் அகங்கொண் 

பய் மகிழ்சசேரடி.னியகளிமடத்தணேகுவருவணே, (௨௬) 

அற்ற வருண் அம்ச வளவணங்க i த்யரின்குல்மெனத்ே SWES 

சதிபுரிமருங்குற்ளர்ர்சிடவெழுர்தண்ணாக்துயர்மணிமுலைமடவார் 
,கதிதருகடவுடங்கடங்கணவரெனப்பணிர் துயாதலைகீசாணின் 

' விரிதருவிணடுக்கடி. யாவேனொருதேவினைசக்சனவினுமெணாவிதமாம் (௨௭) 

உலகமீன்றளிக்கும்பசமனார்சாணவுபயமாம்புண்டச.த தலுங் 

சலகமீன்றொளிழ்குமாகாலுங்கரிக்குங்கஇர்வளைபேர் ித்திடுபுயமுர் 

இலக்மீன் தளிச்ஞர் £மரைத்திஎவின்ம்ணிகளுஞ்செறிக்தொளிர்மார்பு 

மகக கேசட்ட “்டமாசக7[ிறிலர்ச்சசவசமியையும். (௨௮) 

 



௨௬.௨ OB. Shap ts. Fa rabies. 

LD SIT GQ EO னுமயில்செய்வாகனனுமாதிரத்தவர்களுஞ்சுர௫' 
மின்னுமற்றவருக்சாமரை ப்பறவையாதிகல்லுருவடைச்தியல் வார் 

சான்மலைசடனாடவிர்பொருண்முழுதுக்கவினுசையாவுமாங்குனற்க-்ட்." 
மான்மலைக் கமலனாகும்வசாசன்மலாடு.மறச்இலார்லீட்டி ற் 

ரூன்மலைந்தடர்ச்துடெச்குமச்செல்வத்தழகையுக் சாமை த்தாயின் 

கோன்மலையெடுத்துத்துதிக்கும்விஞ்சையரின்கூததைய்ங்கூ.. றலாமன்றே, 

மனமதற்னெயமக்களைப்பெற்றுமசழ்வொடுதிரிருவரோர்சார் 
தன சனுக்ளெயதனந்தருஞ்செல்வத்சகு தியின்மகழ்குசசோர்சா। 
சனசனுக்ியனாடொ தமலன்காற்கனிதாகுகசோர்ச்சர் 
பனகனுச்சனியரெனுங்கலைதேர்ந்தபண்டி. தர்பயில்வர்ம ந்ஜோர்சீரர், 

எண்ணெழுச்தருச்தமிஃதெனச்சேட்போர்ச்சினிதருள்புரிகுகரீசன் 

, பணணுஈற்கைப்பருப்பொருளுறைத்தேபத்தியிற்பயிலுகரீறா 
றண்ணுமாமனுவினருத்தமுமாருமக்கரமக்திரப்பொருளு 

ஈண்ணுமவ்விரண்டச்சரமனுப்பொருளுசன்றுதேர்ச்துய்குமசேசர்சார். 

காவியகாடகம்மலங்காரஞ்சத்தமேதருக்சமீமாஞ்சை 

டாவியாமெனகன் றறிர்திவர்வாதப்போரிடுமருமறயவரு 
மோவியம்போலயோகுசெய்பவருங்கருமாப்பத்தியிலுசப்பாரு 

மேவியவெனதுயானெனன்மா நீதிமேற்பிசப ததியெய்தினரும், 

கான்மறைமுடி.மாவாச்கியமானகான்குவாக்கெயெத்தினும்பேதர் 
கசான்மறைமுடி. வாச்சாற்றுவர்சிலரே பதமேசாற்றுவர்சிலபேர் 
கோன்மரைமுடி வீதெனவீசண்டையுமேகூட்டி சல்விசிட்டமேகாட்டி. த் 
சேன்கனிப்பானெய்கண்டெனக்கூறித்திறத்தனைப்பேசுவர்சிலபேர். 

சித்தசித்செனும்விசேடண ச்தோடுஞ்சிறச் அளமாவிசேடி.யமே 

யத்தனாமறிதீரிவ்வணஞ்சுகத்திலாச்சையுமாவியும்போல 
முத்தியிலானச்தத்தரா தம்மியம்மறவிளங்கிகம்விசிட்டஞ் 

சத்தியமெனுமொன்பான்விதசம்பந்தம்பெறல்சாரதமார்தவத்தார். 

ஆண்டவன்வடி.வுமடி.மையின்வடி. வுமதிவியாவ௫த்தின.தருவும் 
தூண்டி டவறிவித்திடுமுபாயத்தின் நிருமலுவடி.வுந்தூயதுவாங் 
காண்டகுபரமமாம்புருடாத்தாங்காணிடுவடி வுஙகற்பிக்குஞ் 

சேண்டவமிகுமாராசியமூன்றின்றிறமுரன்றுணர்ர் சவர்தெளிர்தோர். 

மூட்டமாநகரமெ “ஞ்சுயம்பமலஹூர்த்திலாழ்சர் த்திசேர்மூதா 

ரிட்டமாவிருக்குமஉரருளதனுக்கியம்பிடுசடப.ரதனுமச் 
சிட்டரென்மேத்துஞ்வேகாருணியர்இனமுமேயா துலாக்கன்னங் 

சட்டமாகாமலுதவிடுதருமச்சாலைகளளப்பிலர்சணிப்பார். 

அரியெனும்பசமத த்துவம்வாஇத்தக்ரொசனமிவரறிவாற் 

பெபரிய்பேைமைர்கலைக்சடன்மார்தி ப்பேசுவ்ரலைமாச்துமு னியை 

யொருகுறுமுனியென்றருமறையோதுரு?த்தமரஎப்பிலருறையு' * 
மருகுறுமி னியமுட்டமாககரின்வளமறிர்தை றகுவார்யாரே, 

பூவசாகப்பொருவில்8ர்ச்கடவுள்பொன்னடி.யிணையுபேமமதா' 

யாவலாயெசன்னடி. யனொட்டலனையட்டி. டத்தன்திருடியத்தைத் 

௬௫ 

(௨௧) 

ae 
(௩0) 

(௬௧) 

hi.) 

(௩௪ ]



. 
ஆ
.
 

Gir Fir இருமூட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

கோ௫லனோவாச்இழச்தவ்ரைக்கொடுத்தசாச்தியாயனர்பிலஞ்சேர் 
பாவலர் போற்றுசமான்மஒறவடி. வார்பரமனார்பதியையார்பகர்வார், (௩௯) 

பொன்னழகவனி ப்பொழறைமதிபுகலப்புந்திபோற்றிடவீலோவென்னி 
லன்னைசொண்டாற்றற்கடி மையின் பீதற்சகனங்கனார்மணியியைமானா 

சென்றுகற்கெழத்திமாருடனிலயந்தேயியலுதலெலுமிவ்வாறறத்தை 

நன்னயத்தோடுமாற்றுபல்சசப்பேதிச்குடி. ச்சமைக்ததத்சலமே ( ௪0) 

புவியினின்றெழுக்சபூவராகனையேபோற்றுவோர்ச்கனமிடுவதற்கே 
யவியினைகாளுமட்டுவரம்மானமர்தலமேகுகர்ச்களிப் பான் 

சவியினைப்பொருள்கள்சமைப்பர்தம்பின்னர்சா ற்றுமைந்திட்டி களாற்றக் 
குவியிணேக்கொம்மைமூலைமடந்தையசைக்கூடுவர்குழவிகடர வே. (26, 

சம்முடன்வருவதறமெனவறிந்தார்தடுப்பதுமமமெனத்தவிர்கதார் 
சம்புடன்விதியைத்தருபவனரியேதற்பாமெனுமறைதெளிகந்தா 

ரம்பரம்பூவுண்ணவனடி. ச்சுகமீயானர் தக்கடவிலாழ்வார்சொல் 
ஈம்பவேமோக்கமார்க்கமென்றுணர்ச் தார்சானவனாநிலையறிந்தார். (௪௨) 

உத்தமர்வசிச்குமொண்டலமதுவோவுலசளந்தவனடி. மறவாரச் 
சத்தியஞானபத்திவைராகந் தழை தலஞ்சரச்சுவதிப்பேர் 

. வித் தகிம௫ழ்ஈன் மேன் நிலமுப்பானிரண்டுமேலறம்புரிமேலோர் 

நித்தமும்வசக்குநேர்மைசேர்பூகோ தனமறைகேர்ந்தவர்நீட, (௪௩, 

காவலர்ச்ணெயகாஷலர்முசமனோடெலாவறங்களுமியற்று 

மாவலர்க்சினியவாசநற்றலமாஞ்€முட்டமாரகர்வள,ச்தைப் 
பாவலரிச்சினியபாவினிற்சு ருகூப்பகர்ர்தனம்பரமனாருந்திப் 
பூவலர்க்கினிடபுனிதர்காள்பின்னர்பூமகளெழு,சலைக்கேண்மின், (௪௪) 

முற்றிற்று: 
ஆச படலம் - ௨௬-க்ஞ் இருவிருத்தம் - ௬௬௮௪. 

ஸ்ரீ 
௨௭-வது பங்கயவலலித்தாயாரூம் 

  

பார்ப்பதியாரும் இருவவதரித்தபடலம். 

  

சக்க ததண்வனமைறயீரிப்பெருத்தவளாகரந்சன்னிற்சார்ந்த 
மிச்சகவஜசாத்தியாயனமுனிசெய்தவ1பேற்றான் மேம்பாடுற்ற 

வக்க ரமெட்டவனிறத்துமைச்தெழுச்தா னுடலக;த் துமமர்ந் துவாழுர் 

தச்சபெருமலைமகளுமலைமகளும்பு தல்விச்ளாச்சார்தல்கேண்மீன். (௧) 
| 

வேதந்த லும்வெஞ்சிர்ச்கையும்தேட்சையுந்றினுஞ்சொலிழுற்றா 
தியெய்ட் ஞான் ப்பீரானேசசைகொவெர்.துநாட றிய 

கிழுப்பொகும்இத்திக்லிளை வள புச்திடச்சரணை செய்புகழார் 
சே*னைமானவலையஜா சேவியவதரித்தருள்கை சசெரிப்பாம், (௨: 

   



௨௭ - வது, பங்கயவல்லித்தாயாரும் 
, பார்ப்பதியாரும் திருவவதரித்தபடலம். 

பூமயல்பிணித்தபிள்ளைவண்டாற்றுபாசொளிபரர்தொளிர்படப்பை 
வசிவளமிகுத்தமுட்டமாந்தலத்தின்வடக்கினிற்ரில்லிகையீன் 5 

சுகுண்வழஏன் ரோகையரிருவர்தோமறுமிகு தவமதங்க 

னிசகுணப்புதல்வரில்லிகளாகிநிலவுவர்கதிகளாவவணே, 

கருங்குழற்செவ்வாய்ச்சிற்றிடையழியாக்கற்பினர்தத்திலமுனிச்கு 

மருங்குழன்மாலைமறித்திடுகோசலம்முனிதனச்குங்காச்தைகளா 

யொருங்கிருந்தமலவ.சாகனையுளத்தேகிறுவியாவரும்புகழ்தவச்தால் 

வருங்கிருட்டிணைப்போசுக்கலதிப் பேர்மருவிட்ப்ெ பருகுவராங்கே, 

மங்கவிலவினியவாமணிமாலைமதித்திடுமொளிமுத்துமாலை 

யங்கமென்றிசைக்குமரிலைமாரிவர்களருமறைச்சிரச்தனிலமருஞ் 
சங்கொளிஞானப்பிழம்பொளிமேனிச்சவிரிறைபூசரமூர்த்இ 

'சங்கொலியாராதனைக்கியையாராய்ச்சமைந்தீனர்தணப்பருந்தவத்தால் 

வண்டி னம்படி.ந்துகுடைர் துனுக்தண்டாமரை முதன்மலிர்தொளிர்கருமை 

கொண்டி.டுமாற்றுக்கடுத்தடுவடக்கிற்கோதறுகாத்தியாயனப்பேர் 

விண்டிடுகயமாங்கொன்றுஎததுவோவிளம்புறுவலையமாதேவி 
கண்டிடும்பதிசக்கணுணடதன்மாட்செணித்திடற்கருகர்யார்மன்னோ, 

அன்னபுட்கரணிகாச்தியாயனப்பேசறமுனிகுருத்துசோகத்தின் 
மீன்னிடானாகவல்லுளிப்பெருக்தேவினைமனத்தெண்ணியேவாழ்த்தி 
நகன்னயம்பலிபபககுதவமாற்றிரையறவிளங்ெகலத்தாற் 

பின்னரும் புனிதவத்தடகாடும்பிரிவறப்பாழிசெய்துறைர்தான். 

பெருத்தபுண்ணியத்தீர்பாவராரியர்ச்குப்பிழைசெய்தோ ரவர்களக்கயத்தித் 

இரத தயோடாடி.ச்செய்கடன் வேதமாரணப்பெயரினாற்செய்யின் 
வருத்தமற்றகத்தெண்வாமெலாம்பவித்துமாநிலமாவசாசப்பே 
சொருத்தனுக்குவப்பாயழிவறுவீட்டி லுறுவரீதுணருதிர்மாதோ, 

வலையமா தேவியெனும்வள மி௫மவ்வாழ்பெருமூர்வயின் வக்குங் 
கலையெலாங்கையிலாமலசமென்றுணர்ச்தசாத்தியாயனப்பெருமழறையோ 
னலைவெலாமகற்றுமைந்தரில்லாருக்கருங்கதியிலைகொலென்றழுஷ்இத் 

தலைநிலம்பழிக்குந்சரமெணிவருந்தித்தளர்ச்தெவன் செய்வலென்றுன்ன. 

கரிசறுமடி யர்காமியமென்னே சேண் மின்யாங்கனிவுடனர0ர் 
தீரிசனந்தருதுமெனவருளும்பூக்கோலமாசவர்தயையறிந்தோ 
னரிசினகரமெொன்றாக்சென சன் கணருமறைப்ப.ரமனையமைத்தான் 

பாரிசனபரிவாரங்களை த தா பிச்தாற்நினானேத்தினான்பணிர்தான். 

ஈஞ்ச.ராவணியானாமகட்குகப்போனான்மறைக்ழெலரந்தாகர் 

நெஞ்சராவேத்திச்சிர மிடுமாட்டிகேர்ந்திநொன்மறைச்சிரமாம் 

பஞ்சரரத்திரவேதாந்தவாகமத்திற்பசர்த்திடுமுறைப்படப்பலராள் 

வஞ்சராலறியாப்பூவசாகனுக்குவகுச்குமுற்சகமெலாம்புரிந்தான். 

விணமணியெனுமப்பானுவர்திவர்ந்தஜேதநாமாயண ப்பெருமான் 

கண்மணியென்னாநினைந்துவந்தாரா தனைபுரிர்தவன்கரிசகன்றான் 

மணமணியமுதர்தேவர்கண்மு சலவருச்சங்கள்யாவமவந்தேத்தி 
யுண்மணிப்பேற்ையுற்றஉராடியுளங்களிப்புறருனியுவந்தான், 

௭ 

(4) 

(௭) 

(4) 

(4௦) 

(௧௪)



Fir DH துருழுடடபுரராணம முதலாவது 

க்ம்ர்த்திமொன்மியகாண்டம். 

மனக்குவப்பாகவரித்தவர்யாரும்வரங்களுற்றேகலையறிந்து 

தனக்குஎவேட்கைதம்பிசீரீனல்சாத்தகவெவனெனவெணித்தளர்க்தே 
சனச்கசொந்தழுங்கக்கலங்பயேயெர் தாய்சான்முளையீதியாலென்று 

பனக்சவிண்ணவருக்கிட்டியாதிகள்சேர்பத்பல சோன்பெலாம்புரிந்தான். 

எண்ணி யேயாசமியற்றியீண்டுருக்களேற்றியேசகத்திரசா மம் 

பண்ணியேதானம்்பண்ணியேயறங்கள்பாச்சியேபழிசசியேபாணி 
நண்ணியேகாடி.யோடி.மாமசகப் பேருடொக்கருமத ததைகாடிச் 
சண்ணியேயட். யேன்மாட்டி. ரங்காதசருத்தெவன்கண்ணவென்றமுதான். 

அளவறுகாலமரும்பெரும் சே தமடைர்தசெய்தவ தீதினைமதித்துக் 
சளவறவனைததும்பூத்  தகெல்கனலிகாஹ் றவருடசானாக 

வளமிசகைந்தமூனிவரனளி தீதலப்பனையுகப்பி 'த்துமுத்தி 

வளமிசவழங்குவாள்வனமிலங்குவனசகலீட்டூனளன் ரோ வென்னா. 

- அழுதவனாயகத்தினிலிலவ்வாறெண்ணுவனெவ்வன மெனினோ 

வழுதவமுடையபாரினிலீன் றவப்பனிலும்பரிவ தனிற் 
றமுவியாணடருளுந்தாயருண்மிகுதியன்றசொலெனச்சராசர ச்துங் 

கொழுவிலாவருட்டாயொண்மல.ரம்மையன்றுகொலெனச்சொலியுகர்தரன். 

ஆசறுமாசா ழ்யெற்றுமென்னை சயச.ற்றியல்ப் பனீென்னே 

சேசுறுமகப்பேறீக்திஙனென்னாச்தெளிவுகொண்டம்மையைநினைக் து 

உாசமாராசனம்மிருக் சனறிர்கூலமேபன்ன மேவழங்கு 

சேசமாருணவொன்றேனுமற்றவனாகெறிப்படி யாச்கையிட்டி ருந்தான். 

ஐம்பொறிக்க சசமடைத் தவனயெட ற்புலமட்டவனாகி 
வம்புறுகாமம்வறுச்சவனறைவொடுயைக்கட்டி.னனாூப் 
பம்புறுயோகவிஞ்சையின்வழியிற்பட்டகனாயெப்பாமன் 

கழ் 'புதகிமலமிருந்துல கோம்புசாயகிதனை த் துஇிகவின்றான் 

இலக்குமியாசைத்துதிசெய்தபரிச்சேதம். 

வெண்மலைக்தெத்திபொன்மலைக்ெத்திவேய்வளர்கன்மலைக்மெத்தி 
சண்மலைக்கற்பகாடனிம்செதகெடவுளர்முனிவர்கணாகர் 

முண்மலிமனிசர்செச்சிெட்கெல்லாமங்கலங்களை ததருங்ழெத்தி 

தண்மலையமுத்வாரிமாதேகிசாணரிற்செனையருள்புரியே 

கான்மதைப்பயகுமேழிசைச்சவைக்குநாயசொசவேதாந்தச் 

தான்மறைந்சொளிருச்சத்பான்மார்பியைதொவமின்மோக்க 

“ஒர்க்மறைவனீசசாயயெடுலராயகிவல்லுளிவழ். வாய 

கோன்டிைதர்தச்க்கொள்ளுமா சேவியான்விரும்பலைக்கொடுத்தருளே, 

ஒளிச்சலையம்்மைமணச்சுவையம்மையோல் வெ சச்சலையெனுமம்மை 
களிச்சுவையம்மைமெய்ச்சுவையம்மைககனங்கானீசெரிப்பூவாழ் 

ஈளிச்சுவையம்மையவைக்குமேலாயரவில்குணச்சுவைதருமம்மை 

யளிச்சுவையம்்ஷம்வலையமா தேவியமாசுவைய்ம்மையெற்கருளே. 

தானுமாலயனைப்பெற்தருளென்றாவ்தாலமுண்டஎச்திமிழ்பசன் பாத் 
சாணுமாலென்றாய்கவிசெசஓகாவலோர் தமைத்தருங்கனிவுறு தாய் 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௨௦ 

(௧)



௨௭ -.வது, பங்கயவல்லித்தர்வாரும் ௭௯ 
பார்ப்பதியாரும் திருவவதரித்தபடலம் ம். 

பூணருளென்றாய்புங்சமியென்றாய்புங்ககர்தாய்முனியரர்தசய் , 
வேணருளென்ராய்வலையமாதேவிமேவிடுர்சாயெனக்கருளே, (உள்) 

அட்டமி த்தியளித்திவொய்ச்செயட்டபாக்யெக்தருடாரீரிச்சி 

ஈட்டமாம்பொருளைகாட்டி.மொய்ச்சொன்மறையாய்சியாணவத்திற் 
கட்டுணுமுயிருக்காச்கையீயாய்ச்ரகதிபதவிசளருளாய்ச9 

மட்டொணாமாதேவிப்பெயராய்ச்சிமாதவசாய்ச்சியெறத்கருளே. (௨௧) 

மங்லொமும்மைமறையவாமாதாவறிஞுைச்செல்வர்செய்மாதா 
(வெங்குமாமாதாகெதிகடம்மாதாவிப்பர்மன்னவர்பதமெழுக்தோர் 

தங்கடம்மாதாதசைப்பொன்மாமணிகஉர்தருள்விஞ்சையீமாதர் 
பொங்கமிமாதாவலையமாதேவிப்போர்தமாதர்வெமச்கருளே, . (௨௫) 

அன்னமீரு சவுதல்லிமல்லாடையன்பினீச்திடுமருட்டல்வி 

வன்னமாமழகு தந்திடுதல்விமாதவன்பரனெலுல்கல்வி 

தன்னையீர்தளிக்குர்தல்வியன்னவற்கேதா சனாச்சிவேயிராக 
முன்னமீசல்லியினியமாதேவிமுளைத்தெழுதல்வியெற்கருளே. (2 @F 

கடிகொளுங்கமலவல்லியேயுன துகருணையிலாசன்றோகாக்கைக் 
கொடி. கொளுமவளுக்கடி யசாய்சாளுங்கொதித்துஹும்பீழையாதுலராம் ய்ப் 

படி.கொளும்பாவமுற்றரிபா தபங்கயங்களைத்து றர்திறர்து 

வடி கொளுர்$ிமைக்குரிமையாகுவர்கள்வலையமாதேவீயேற்கருளே. (௨ ௬] 

மணியினுளசொஸீயேமதியினுட்பனி யேமலரினுண்மணமெனப்பூன்று 
துணியினுட்டோன்றுச்தொல்லைசாண்மூவாத்சோன் றலாயாவுமேயினிதி 
னுணியுனுண்ணிறத்தேயுற்றுலசேதுபோச்வேடளிச்குமெரண்டொடி, மே, 
பிணியிலுளேனுக்சகமஏழ்வலையம்பெற்றமாதேவியெற்கருளே, (௨௭) 

பூழூட்டவெழுர்தபூவராகனுச்சென்பொக்குரைச்காதருள்புரிலா 

னீமுட்டவெழுர்தென்னினைவினைமுடி. தீதுன்னிமலமென்பதச்தொழவருள்வாய் 

பாமுட்டவருளும்பத்தருக்கருள்செய்பங்கயச்சிழத்தியாம்பறரயே 
வாமுட்டமகிழவலையமாதேவிவர்திடுமங்கசைழயெற்கருளே ் (asa 

Caav ig. wachle Gadel Gwaunared ip, ணினசசியேவிண்மண் 
Linen யீன்றயவாங்கன்னியேயென்னாத்தாபதன் தணிவிக்ஹ்ார்த்தி 

தூண்டியவணநன் றேத்தியேயோகுதாங்கென்சாண்டொலைவனத்தீர் 

காண்டருங்கமலைகருணை செய்சவற்குச்சான்முளையாடெறாதோ, (2.4%) 

ars Gunwar liGuiwn sce PQ OEUSEOIN HEM Sc GOs 

கோத்திரங்குலவம்போசொலுஞ்சூனுக்குறைவெணிமைமயைச்சுலைப்பான் 
ரூ.த்திரிவேணிதன்னிலிம்முனிபோற்றவஞ்செய்தாரிலையெனவிமக்து 
௦ gn த்தரமாடக்சமலவீட்டணங்குந்தோன்றுறகினைச்தனண்மாதேக் 5” (௩0) 

பானுஞற்றரியதலத்திற்கும௫ழ்ச்தப சஞ்சுடர்கிறம்வளர்பாவை 

தானுகந்துஞற்றுர்தா பதத்குகர்அதணலெழுகோனுனியதனின் 

மினுறத்தோன்றலும்மரனயனாசண்டலன்சிளிர்ச.ரர்மு சலோர் 

வானுறுமலர் துக் துபிமிசவதிரப்பொஜழிச்அவர்ழ்த்தெடுத்கனனசே. (௨௧) 

மங்கலமாதிங்கெழுர்தனளுலகலா்யொள்பவன்மனைவம்தாள் 
சங்கரனாதியுயீரெலாம்பெற்ததாயிவணெழுக்தனடருமத் ்



610 திருமூட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்தீதிமான்மியகாண்டம். 

தீங்கமாம்பட்டத்தாசியில்செழுர்தாளனைவர்ச்குமெண்டி. ௬வளிக்கும் 

சசல்கமல த்தாயெழுர்தனளென்னாத்திருச்சினஞ்செப்பிடவெழுர்தாள். (௩௨) 

இீச்சடைக்கோலாற்றீக்கடையமையத்க்கடைக்சோலுயர் நுனியில் 

வாச்சடைமனமெய்யடைமசமுனிவன்மகிழ்க்திடவறிஞன்காண்பொருளி 
னோக்குறச்சண்டானானர்தங்கொண்டானோவசல்களிமிகவுண்டான் 
போக்கினேன்பிறக்தைப்பெருங்கடிலென்ருன்பொன்சண்டானென்சொலிப்புகழான் 

வருசவென்னம்மேவருககென்செொம்மேகருகவென்றனைப்பெறுந்சாயே 
வருகவென்னிதியேவருசகெள்மதியேவருசவென்குலக்குடி.விளக்கே 
வருகவென்பீழைமா ந்றிடுமாஷழமங்கலர்தங்குறுமணியே 
வருகவென்சளியேமலருறையளியேமா தவர்க்கருள்புரிவாழ்வே, (௩௪) 

வருசவென்றணைச்தான்வாரிரூசக்கு நிர்சான்வனசவாய்மலர்முத்தம்வைத்தான் 
பருகரிம்யாணர்ச்சன்னத்சையள்ஸிக்கிள்ளினான்கண்ணெறிபறித்தா 

லுருநெந்தாயேயுர்றைசொலென்றானுலகமாசாவினைப்பெற்றுன் 
பெருடுமுவகைத்திறத்தனையாமேபேசுவர்பேசுவதரிதே, (டு 

அசணியினடி.ப்பாகத்தரன்மனைக்கன்மசண்ருருசன்னனைமகவாய்த் 

தீரணியிலுதித்சாளிவ்விருசேய்கடலமயதிதரப,தன்ம௫ழ்ச் சான் 

மூ. ரணியர்தைமுருக்னெனாஇமும்மவங்கரிக்கெனாடுப் 
பரணிரிட்டோய்ச்தன்றார்உ.திபால்யொவருர்திருவினைப்பயர்தான்- (௩௭) 

இவ்பருங்கடவுண்மாதசைமகாசாவீன்றிமொட்டுியானன்ரோ 
வொப்பறுந்தவமவ்வுர்தணனாற்றவுஞம் ரினனாசலாலுலகோர் 
தப்பறுமுயற்சிகள லற்றுற்றிம்மண்டரும்பொருளுற,த்தடையென் 
னப்பனேயளிப்பனாத்லாற்றுளாண்மைக்குகேரிலையெனவறிமின். (௨௭) 

வேறு, 
இலக்குமியென்றிடமசட்குமுமையவளென்றிடுமகட்குமினிமைபூப்ப 
வலக்சணறிப்பெருச் தவ த்திலவ தரித்தவருமையினையறிஞலோக்டுச் 
கெச்லற்கருமாச்செல்வமுடனினிதருமைபாராட்டி.ச்சொல்லியேத்தி 
நலக்குரியுசருமமெலாமினிசதாற்றிச்சிராட்டி ஈன்றுகாத்தான். (௬௮) 

அதலெதஹெலாமுண்டுமிழ்ச்சபூவராசப்பெருமானசலத்தாட்குஞ் 
சசலமெல rapa enreg anes சேழ்முஷடலமைந்தசதியென்பாட்குங 
ககனமெலாமெண்ணவருங்காத்தியாயனிசளெனக்கனிந்துகூற 
விகலமிலாவபிதானமிட்டுவிவித்தனன் வேதவித்தாஞனே, (௩௧) 

மைந்தரறும்பீழையினைமாற்றவரும்பெருந்தேவிதங்ஸ்சயோடு 
தந் தமனங்களிதாங்கத்தவிழ்ச்தூர்ர்தேயிருந்செழுர்துடக்துபோற்றிச 
சந்தமுளங்ண்ம் வளர்ர்சபெளவமதியமயபோல ப்பரு வஞ்சார 
வச்தமுளமணிப்பூண்பொன்னாடையுடனனிஎளர்ந்தாளமலைமன் னோ (௬௦)   
அ௮றிமினெனவாங்கரீசப்பெயர்மாமூனிவர்பிரானார் சத்தியோடு 
குறிமினெனும்பெரியபிசாட்டியருடன்வெண்மண்குளத்திற்குலவாகின்ற 
பொறியுடையபரத்திவாசன்னவலுச்சிிமையுறப்புதன்ரானென்று 
செறியுடடையசேமிவனமழையிறாச்கருஞ்சுதளிகழ் ச்தினானே. (௪௧) 

முற்றிற்று: 
ஆச. படலம் உ௭-க்ரு இருவிருத்தம் ௭௦௨,



ஸ்ரீ as 

௨௮-வது. ஸ்ரீ காத்யாயனிதேவியார் என்கிற 

கமலவல்லித்தாயார் தவமியற்றியபஉலம். 

  

கைமிசாரணியநாரணனடி.ப்பூன்றொளிர்தருங்குள த்தவத்தீர் 

வைமிசாரைச்சேதிப்படைலானோன்வச்ர்தைர சனைப்புலவெழுந்த 

கைமிசார்கனலியாயின தேவன்கைம்மலர்பற்றிடக்சமலை 

யீம்மிசார்பவமு மில்வழக்காக்குமியற்றவமா த்றியதிசைப்பாம், (௧) 

ப தங்களைப் பகுதிப் படி. த்தியாளேனப்பரமன்ராட்டுனியவரீன்பத்திச் 

சிதங்களையுடையபா.ரத்துவாசியெனுஞ்சிறப்புஎதவத்தின்னுச் 
சிதம்பெறவியையவிசைத்திகொத்தியாயன்னியற்றியதவத்தின் 

விதம்பெறவந்தவமலையுமுமையும்வேதியன்களிப்புறவளர்ந்தார், (௨) 

அந் கதணனகத்திலகங்களிதூங்கவம்பிகைச்சேடி. யோடலசாள் 

எந்தையிற்களிப்பாஞ்சிர் துறஞ்செல்வச்சிதப்புடன்சிவஏசர தியி 

னந்தியேபாலலீலைகளாடி.சான்மறையகவன்குன் றவகற்றி 
விர்தையின்வளர்ர்தசாடனிலோர்சாள்வேதியன்தனைவிளித்தியம்பும், (௪) 

எங்களைத்தவத்தாலீன்றவெம்மையவிரும. சளமரர்சளயர்க 

டங்களுக்கினியவருகர்யாமல்லேர்தரணியிற்சன்னிசண்மான் 
விங்கென்மணத்திற்ியைவொணாதிருமினென்றனளீசர்க்கும்விதிக்கு 

மங்கலமுனிவர்மன த்திற்குங்காணவசமலாமான்மனமலராள், 4௪) 

நடைத்திரை'ப்பரவைராகமண்ணாகமிவைமிடைந்துறுமொருகான்கும் 

படைத்துறயோனிப்படைப்பெலாம்பூத்தபவங்கடம்மிருவினைப்பயனை 4 
கொடுத்தவர்பா சக்கோவையிலாட்டி.க்குறககைமலர்ந்திடுகோல 

மெடுத்திடுமினியபூவராகனுக்கேயியைச்தயானறிதிரெம்மைமீர், (௫) 

வேறு. 

பனியெயின்மாமழைகாற்றுப்பசிகெக்சோய்க்கும்பல தயாமற்துபரம்போதிபல்சா 
ளெல்லாம், முனியெனையாண்டருடேயையுறம்நின் தவன் றவ ததுக்குசப்பானவன் 2" 

யானாலே, தனியெனைநகின்றனையையெனவினிதுதர்சேன்றசணிவளர்சேய்மன ச௪வ 

ச்தின்மிச்கோ, யினியெனைமாண்டுடலெடுக்குமய னாதி த்தேவினங்களுக்்ப்பாணிச௪ 

விசையேனாக்கை, (௬) 

நந்தாதரால்வே தவிளக்சைமூலகாவீரண்டாமக்கரத்தின்பேல ழக்குள்ளே 
சிர்தாதசெம்பொன்மரகதத்தை புள்ளிச்செழுமலரின்னீலபிங்களமாஞ்சொத்ை ்.] 
யர்தாமத்தரசிருப்பையலெமெல்லாமளளியுண் டேயுமிழ்ச் தளம்துகாத்தேர்திப்பி [ன், 

னெந்தாயிந்நிலத்தில்விஎங்சேனச்தேலையிணைர்£றில்கசம்பெறுவானிச்சைபூண் டே 

வேறு, 

அவ்வியகவ்வியந்தேவர்பிதுர்களுக்சேயருகமெனவமைந்தவா போற் 

செவ்வியயானும்மிவளுந்தே வேசன்பூசேசன்செறிர்துதி ண்ட 

நவ்வியமாயினவ௨றி$ீெனவோதிய்ம்முனியைஈன்றதேற்றிக் 
கவ்வுறுகான்றனிலேசச்சருத்தொருமித்தினிதிருந்சாள்சசம ண்பெற்டுள், (லி) 

சருவாங்கசுந்தரியாய்சருவசசன்மாதாவாய்த்தபவெல்லாஞ்சே 

ருருவாஇயுறுவாளாயுத்தமிசட்செல்லாமேலோங்கிறின்த



தருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
Cas திமான்மியகாண்டம். 

இருவாஇயுறுவாளாய்ச்செல்வமெலார் தீருவாளசய்ச்செறிர்துகாக்கு 
மொருவாவென்பவனுச இலுறுவாளாமஉடிலத்துக்கொருமைப்பட்டாள். 

கருமவயத்தின.ராகயெரித்தில்யா ப்புுமீர்கணங்கட்செல்ல ர் 

தருமவ ருடருமகலசனூயெனும்பெகுத்தேலித்தாயார் தாழா 
வொருபெரியவிலங்குபதியுசரு/ளவ ower னிலம் பரேத்தி 

யரும்பெரியவெம்மினியவம்மேயென்றே தீது தவத்தமர்ந்தாளன்றே. 

அதுசண்டவாரணத்சதானற்புதமிதற்புசமென்ருங் கேகிற்ப 
விதுகண்டபுனலாச்திவிடசாகம்புலிகரித்சோன்மமுவான்் வெய்யச் 
சதிகண்டமுக்குடி மிச்சாமீமத்தாடி வர்துசெட்டி. த்சாயை 
மதுகண்டமலர்மணஞ்செய்தவன்கயிலைமலைமேவிமருவிவாழ்க்தான். 

, வேது, 

இச்சடைக்கோலினக்செம்பூத்தச்தொன் மு,சனிறம்வளர்இருவும் 

மாச்சடையுகத்துவடவனன்மாழ்கவரிசவபிருக்குழிமழுகோன் 
இச்சடைக்கோலினடி.மலராமையார்தேவியையுலசெலாம்வியப்ப 
வர்க்கடைவாணிவாழ்த்தி_வதுவைசெய்தபின்௪ருசைசேண்மின் 

ao’ * வேறு. "ச 

சிறியறுக்குங்கட்டி.னேப்பேர்சசிமாடளேவீளைகண்மூட 
செறியதுக்கும்பாசவங்கணெறுக்சமிடும்பெருங்கானினிம௰௰ல,ச் தாயார் 

பெற்றியறுக்குமவசையறுதீதும்புலமறுச்கும்வகையற த்துப்பொங்குர் யே 

வெறியறுத்துவ்கா ஏாமைவேோதுக்திக்கிர லறுத்தும்விஎம் இஞாளால், 

மற்றுகற் பதுமாகனம்பூண்டாம ருமேனிப்.படி வச்தன்னைச் 
சீதீறுமசையா தவே ரவியமானச்சமை தீதிட்டாள்சவிக்குங்காற்றை 
#6 pad sap p ப்புரிர்காளுதவிழியைமூக்குஎனியூன் றச்கொண்டாள் 
ச.ற்றவருங்காணானைப்பன்னிரண்டங்குலவெளியிற்கவினச்சண்டாள். 

அமிசமொழிப்படியம ருங்குண்டவியினெறிப்படி. யேயகவாயிட்டுக 

சழிசனுச்குங்சாணரியயோ கசாதீசரநெறியிர் த்கஞலுசாடி. 

வ சமதின்வகுப்பறிர்துகும்பசபூரக சேசகம்சண்மாறி 
யிமிசையிடுங்காணமெலாமிரிக்தோடவிலக்குமிரன்றிருந்காண்மாதோ. 

சடைத்தலையுங்கருவிழியுஞ்சவிகூசச்குக்திருமேனி ச்சசமுஞ்சாயா 

வுடைக்கசமுக்இிருப்பதமுமுள்வளியுகன்மனமுமொன்றாய்ச்கொண்டே. 
யடைத்தலைகனீறடை.ச்தமலனாம்பிரமமெனுமரியினருளைவேட்டோர் 
படைத்திடுமிவ்வாறுதவம்பண்ணினவனருள்சடைத்தல்பகுச்திட்டாளால். 

பற்றியெரித்திரவெயிற்குப்பதையாளாய்ப்படப்பிணிச்கும்பயமில்லாளாய்ச 
சுற்றியெரிர்திடுங்காட்டு த £க்குமுகஞ்சுளியாளாய்த்சொலையாக்தாச 
முற்றுமதற்கொல்கீளாயோங்குகுளிர்மழைப்பனிக்குமுடலங்குன்றிச் 
சற்துமசைகில்லாளாய்த்தற்பர னைனைக்துறுஈம்சமரஇவாய்ர்தாள். 

மென்மாப்பூர் தளிருமொவ்வாலில மழயணிச்சமலருமொவ்வாவிமலமேளனிக் 

கன்மாம்பூக்கானிலுறச்சடவதென் றோவெனக்கலங்குங்ககங்களெல்லாம் 
மன்மாபூத்தயமாடி ச்குளிர்.தால்குமாப்பெரிய/றகைமாட்டி 

மின்மாப்பூக்காட்டினிழலசலாமன்மீச்கடி.விரித்துக்காக்கும். 

(#0) 

(௧௨) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(5௬) 

(௧௭)



௨உ.-வ/து. ஸ்ரீ காத்யர்பணிதேவியார் என்கிற ௭௩ 

. கமலவல்லித்தாயார் தவமியற்றிய்படலம். 

டிகுவாய்வெங்குர.ந்கனற்கண்பாடுளைச்கசெயிற்நுப்பருர்தான்மோடுத் 

தருவாய்வெமபுவில்குழுக்கணமு.தலாயவிலங்கெல்லாந்தாய்க்கோரின்னழ் 

புகு தாமற்சடற்கரையிலவானரச்சேனைசையமகண்புரத்தன்மானத் 

தகுங்காணுகொனச்சுழ்ச்துவலங்டெர்துகா ததிருந்ததடவின்மாதோ (௧௧) 

இத்திர த்தவ்விலங்குகளும் பக்கெளும்ெ தாண்டஈற்றியிழுக்குமாயி 
ன.ததிர ததுவாணியனுமகன்மேகச்சக்ரியுமசன்றமேரு 

வைததகுசபபெண்ம௫௰ழும்மணணானும்சகூ நீதிதியின்பாலமகிழுவானுஞ் 

]சதருமவானவருமுனிவசருமனிசருக்சொழும்புசெயற்கென்சொல்வீர், (௨௦) 

பூவராகனைப்போற்றியபரிச்சேதம், 

பி சதிகைபபொறித்திட்டுப்பிறங்கடு - வர்த்தியிட்டநெய்வார்விஎச்கென்னவே 

முத்திமிட்டருணமூலஈற்கோலனைப் - பத்தியிட்டவறிவீனிர்பற்றினாள். (௨௧) 

எனையொச்தவ்ருக்குமவ்வீறிலா - வன்னையொத்தவரியருண மேவுத 

றன்னைமாவரிசென்னலைத்தாமரை -மின்னையொத்தவிமலைவிளக்கனாள். (29) 

என்றுமுச்சரையோருமியம்புற - நின்றும்ரிச்தக்களினிபியற்றியே 

யன்றகங்கணிக்சானைவிளிச்தவா - நின்றுபோற்றிகிற்குச்சாணென்றனள். (௨33) 

இஙகிலங்டெல்காட்டென்றிசைகடா - மங்கவந்தோர்மதலைமூழ்க் துற 
வங்கனுமோர்மதலைபபொனாக்கனைப - பூங்கமாக்கும்பத்ககுச்சாணென்றாள. (௨௪) 

ஆட்டுமேனியக ற்தியாளீசனே * காட்கொள்மிக்கைர்சனனென்நிடும் 
பாட்டுகேட்பெபரிந்தந்திவண்ணன்றீ - தோட்டுகிற்குச்சசணுகர்தாளெல்றாள், (௨௫) 

ஏமகேசனொடேறற்வக்கண்ணுத - லாமகேசவென்னர்ச்சித்தேனென்றிடச் ்் 

நூமசேசமெனச்சொலச்செய்புய - மீமகேசநிம்கென்ச.'ணென்றனள். (௨௬)! 

வாரணாடிககுச்சென்மறையோன்மனைச் - தாரமைந்தர்கடம்முயிர்வ்இட: 

வீ ரமாமனததெணணியபுண்ணிய - சாரணாகிற்குசான்ச்ர்ணென்றனள். 

கடலழுந்துறுகாலத்துக்கப்பல்வா - முடன்விழுந்தவுமிர்பஒ தத்தோய்வணம் 

சடலழுக்துமிபபாரூயிரகம்பலை - விடவெழுந்தநிற்குச்சாணென்றனள். (௨௮) 

தரணியெங்குந்தழைத்திடுதண்டகன் - முரணிச்வேலைத்தின்னமுறித்தநா 

ளரணியக்கேழலாபெபூத்தோன்றியே - கருணைசெய்ரின்கழந்குச்சாஜொன்றாள். () 

ரீலககோலகிற்குச்சாணீண்டவெண் - கோலக்கோலகிற்குச்சாண்கூவெழுச் . 

சாலச்கோலற்குச்சாண்டழையிமச் - தூலக்கோலகிற்காச்சணடோன்றியாள்,  () 

என்றுன்மறையீறிசைமாமனு - வொன்றுங்குன்றா துரை த்தருவெண்ணியே 
கன்றுன்றெனகூழ்மேலாசாகங்க - டன்றுமாத்தவர் தூ.யவளா ற்றுழி. (௧௧) 

வானும்வையமுமாம்வயாவற்றெலா ௩ மினுமம்மைச்சரமறவிவ்வண்ட் 

தானிருக்இிடச்சாம்பிச்சசாசரவ் - சானுங்கம்பமுற்றேகிலைசாட்டி ற்ருல், (6௨) 

கனக்குந்தேவகணங்கட்குமூவர்க்குஞ் - சனக்குந்திச்குண்மாதிசெருத்தவன் 

மனக்குமெட்டவரியமகேசன்மா - தனக்குர்சண்டானெனுமுறைதாச்ஜெள், (௩௩) 

சணித்தனீக்ெர்சாபமாசெளாச - மூணிச்குழரல்சள்ம்போருக்மூ ற்ற்வ [னே.() 

ளினிச்குமாறெழுர்தெம்மான்மணஞ்செயச் ஃ சனிச்ச்வாழ்? த௫ள்சான சமைச்கேண்மி' 

in



௪௪ தருழுட்ட்புராணம் முசலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

மூலமாயையின்மூர்ச்சிசதுறங்கிடு - காலமேனிகரணமெலாந்தரு 
நீலபிங்சகளகின்மரனின் மலிக் - தேலவேயருள்செய்திடவெண்ணினான், (௩௫) 

எண்ணியெச்)ைைவாகனக்கானின்வாய்ப் - பண்ணுகற்றதவப்பத்தினிமுன்னெழீஇ 

சண்ணிச்சொற்றதுசாயசசொற்றது - மண்ணிச்சொற்றுமறிதர்கொலர்தணீா, (௩௬) 

முற்றும். 
ஆக படலம் ௩௮-க்கு இருவிருத்தம் ௭௩௮, 

ees OOO 

ஸ்ரீ 
௩௯-வது, உதீபலமாலினியென்கிற 

இகுளையார் தூ.துசென்றபடலம், 
Ot 

நித்தியாநித்தியதை தவிவேடுக்கும் - பத்தியுற்றிடுபாரத்துவாசிகே 
எத்தைடுமாங்கரீசமுனி - சத்தனேதுறுகாதைவிஎம்பு தம். (௧) 

ஏய்ச்தமாமலரில்வியடென்றவ - மோய்ர்சொர்போ து சமூள்ளமுகந்திட 
வாய்ரீதவுற்பலமாலினிச்சேடி. யோ - டாய்ர்தபள்ளிவாயண் மியிருக்குகாள். (௨) 

கமலையாறீறமருர் தவச்சாட்சியா - லமலன்றன்னிலடக்கருமன்பினான் 

முமலமந்றவரேத்துறமோதமா - ரமலக்சாட்டி னிலண்மின்னேனமா, (௩) 

பிசமருத்திரரிந்திசர்பேண்டவச் - சருமர்விண்ணவர்யாவருங்காப்பினுக் 

ச௫சராப்புடைய்மர்ந்தானையா - லுருவகன்றுவிலங்குபுள்ளுருவமாய். (௪) 

மருவிச்சூழ்ச்துவரலசாகப்பிரான்ீ - பொருவிலாதவெணகோடி.ச்சுதைபொதி 

மருவிலீ£ தசியம்மலைக்தால் - லுருவுசொண்டலகுற்றவுறழ்ர்துற, (௫) 

தூயவெள்ளை!*/ளிங்கன்னசோற்றச்ச - ராயவேட்களனர்சராமற்புதா 
மாயகல்லழகானதோரர்ச்சையர் - ஞாயமங்கலகற்குணகாமத்தா. (௬) 

தூயவாரணத்சோத்திரவாற்றலார் - மாயமற்றமணவாளமா சவர் 

சர்யமுற்றுக்சடுங்கானிலாயினார் - €யர்போற்றுந்திருத்தாளிட்டேயினார். (er) 

சுமூுகமோசனசுத்தமாவேடரா - யமிதமாவருளீஈ்சல.ரக்கசாய் 

கமலபாதகசத்தராய்ப்புன்னகை - யமருமாசதாநர்சவமலராய் (2) 

பரமசாருணியப்படி வத்சராய் - மருவுமாமைவாயகயத்தரா 
யொருவினாடி.யேனுந்தமையுன்னினார் - பிரியராடடும்பித்திற்பெருத்சராம், (=) 

. ஒனனியச்சரணானவர்தம்மைத்தம் - மனனமாக்கயெஊர்சரமத்திலே 
- பினசனாற்கும்படைச்சருகற்பதர் - தனகன த்துடன் றச்.திடுதாயராய், (௪௦) 

இனியரீனகம்பீரத்திலக்குமி - யுனியராமையிலாற்றுமுயா தவத் 
கீனியள்வாழுந்தலக்தனிலெம்பிரான்- முனிவாவாழ் ச்துறமோசமொடெய்தினா.(௧௧) 

ஏகுமெக்தையெழின் முககோக்யெ - பாருமென்மொழிப்பங்கயச்கண்ணமை 
யூகுடுய்துடையானென்றுகக்துள - வாகுளாமதுமாச்்சனெளாஏயே, (௧௨) 

அர்தமற்நதவழகனைச்சாணலு - மக்தம.் றவவாவிலாமைம்புலப் 

'பர்தமற்துயரராணரார்தேனினை” - யக்தமழ்ற பரியாலருக்இனள், (sm)



௨௯-வது. உதிபலமாலினியென்றெ. இகுளையார் ௭௫ 
தூதசென்றபடலம். 

அளவிலாத்திவமாகப்பிறிக்துள - களவனாகுச்தன்கா சலனா சலாநற் 

றநுளவமாலெனசத்தோன் றிம்சாணிஞழ் - பள௫லாப்பணிமத்சசங்சொட்டி னாள். 

புதுமணாஎனைக்காண்புஅ ப்பூவையின் - விதுமுகத்தைப்பூவேண்டி. டச்கோட்டி.னா 

எ.இதிபனாருக்தன்னாண்டானழகுதேன் - wo Bien cr Outer Swe ener, (௪௫) 

அர்சவேலையெம்மையனியானிற் - சச்சவேலையார்தன்றாளிட்டன்றசோ 

வந் தவேலையைநாடி ச்செல்வாரினே - யெந்தவேலையென்றேகலுமேந்திழை. (௧௬) 

தன்முன்றோன்றித்தன் பாடரான்போற்செது - மன்பன்பாலாமவாவின்மனத்தினை க 

சன்முனிற்பச்தகைந்துதன்ரோழியை - மன்முன்னாகவிளித்துவழங்குவாள். (௧௭) 

அன்பினாயதோ(லேகுமென்னாவினே - ரின்பினாயவெழிற்றிருமேணிசேர் 
வன்பியைமண்கொள்வல்லுளிக்குகே - ரின்பிற்செல்ன்ராரிங்கனவர்தமை, (௧௮) 

'கொணாதிபோதியெனுங்கோதிலாண்மொழி . யுணர்திறச்சயொடுநிமொண்டொடி. 

புணர்சராசரப்பூவராகன்னுழித் - துணரினோடி.வணங்கிச்சொழுதனள். (௧௯) 

தொழுதுகிற்கின்றசோகையைகாடிய - பமுதிலாமுதல்புன்னகைபம்புற 
விழுதுமாமொழியெற்ரொடி.யென்கொனீ - தொழுதுநின்றனைபோர்தடத் தாறினே. . 

எனவினவுமெழில்வராகன்னெழிற்,- கனவினாுலுமுன்காணருமாமைசேசர் 

சனவினாடி.ப்போற்றியெங்கணாதனே - யுனைவினாமொழிச்சுத்தரமீருவாய் (௨௧) 

என்னவென்னிலெமதுபிசாட்டியார் - சொன்னவண்ணம்யான் சொல்குவநூயசேண் 

மன்னிடுங்காத்தியாயனமாமுனி - தன்னிருர்தவச்தன்னிலாங்கன்னியாள். (௨௨) 

சவமிருந்இடுமாச்சிரமம்மி.து - சவமிருந்தரீர்மாவெயினந்தியே 
தவனங்கொண்டுறப்போதறவிர்ச்தரோ- வவமகன்றஈம்மம்மையையண்மியே, (௨௩) 

களையசனீறுகருணைசெய்தேடெ - வளையகன்றிடவோடோடியுற்றனன் 
றளையகன்றிடச்செய்தயையென்றும்பின் - முளையசன்றதோர்கூர்த்திச்கிசைக்குமால்.() 

காத்தியாயனிசெய்தவக்காட்சிசேர் - பாத்தியாயதோர்பாழியிலுற்நசோ 
இர்க்தமாப்பிரசாதாதிபச்சண - மார்த்தியாற்றாலஞ்சைசெழ்தேகலாம், (௨௫) 

வருதிரென்றவள்வாண்முகசோக்கியே - கருதுமிசன்கழறுநீகேட்டி. யல் 
தருவுலாவும்வனத்திற்சரித்திடன் - மருவுமாவிலங்காதுரீவார்தைசொல், (௨௬) 

நாட்டினுககாதன்னினுமானிடக் - கூட்டந்தன்னினுங்கொள்பவர்தின்னிடும் 

வாட்டமாமுணவாதியினுமமெவன் - மாட்டும்பந்தமெனச்சொலிமாற்றினை. (௨௪, 

ஈரட்டுிமானிடத்தோடெனச்கரிதுரான் - சாட்டுமாமறைதன்னிற்கரர் அள 
வாட்டமற்றபத்திக்ழெங்காஇவா - னீட்டக்கொண்டுநிலவுவனித்த மே. (29) 

ஆர்த்தியா முயிரள்ளலிலாடுவேன் - பூர்த்திஞானப்புதரினிர் நூங்குவேன் 
சாத்திசெய்குணச்செம்மலைச்சேருவேன் - பார்த்தியென்னைறம்பாவைப்பாலோ௮இ, 

என்றெம்மானிசைத்தேகெனவச்ச௫ - கன்றெமாய்முனம்வந்தவன்சொல்லினை 

யொன்றகெஞ்சினிலோ தலுர்தேவியார் - சென்றிதோசெனச்செப்பிடலாயினாள். () 

காட்டி லுற்றவருங்கனிவோடுமா - சாட்டி லாவனஈற்பொருளுண்வென் 

காட்டிலாமகரும்பொருளித்சில - சாட்டினாயபொருள்களுதன்றுள. (௩௧) 

காட்டின்கண்ணவருங்கனிவாலுணு - காட்டமாமுணவுண்டிச்தராட்டி. லே 
சாட்டின்சண்ணவரும்மிகராடியுண் - வாட்டமாமுணவுண்டவ்வனச்திலே. (௩௨)



Gl a திருமுட்டபுசாணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மிபகாண்டம். 

கன ச்தினார்க்கும்வனஈகரத்துவா - மினத்தினர்க்குமிசைக்ருமளவிலாக் 
சனித்தயாப்பினைக்காணிற்கணிக்கொணா - வினித்தவாதலிவரறியார்கொலோ,.(௩௩) 

வயல்குமைச்தணேயாம்பொருண்மாட்ரியான்- மயங்குமென்ற தூன்மாண் பறியார்சொ 

லோ - வியங்கயொவுங்கலத்தவிடமெல்ச்-தயங்குச்சானறியாதுகொருழ்குழர்வ, (௩௪) 

கர்கமூலபலாதிகள்காண்ச - ரந்தமானிடரன்போடருர்துத 

விர்சமானிடமாதியையேர்புலி - முச்தமார்தியுண்டாசைமுற்றாக்குமால், (௫) 

ஆதலாலேயவரவர்க்காம்வினை - நீதமுண்டொர்கநியதிவேறில்லைகா 

ணீ சலாலீவருக்குமெனக்குமே - வாதியாததொர்௨ண்பொருத்தம்முள (௩௬) 

பொருத்தமுரைத்தபரிச்சேதம், 

எந்தவாறெனினீரைர் தசம்பச்தங் - கந்தப்பூக்குங்களுக்குமொளிச்குமெட் 

குக்துகெய்க்குமொளிக்குர்£பக்கும்பால் - வந்தரற்சுவைக்கும்வளக்கன்னலை, (௩௪) 

பற்றிரீங்காதியச்கும்பசர்மொழி - மழ்றுநீங்காப்பொருட்குமுயிர் தனைச் 
சற்றுரீங்காச்சடக்குஞ்சசிக்குளே - தற்றுஞ்சதளத்துக்குஞ்சோதஇப்படர். (௩.௮) 

பானுவுக்கும்படர்வெயிலுக்குமா - மானமாப்பொருத்தம்போலவெற்குமெய்ஞ் 

ஞானரபத்தவர்ச்சென்றராடொணா - வனமில்லைநீயூகித்துக்கோள்ளரோ, (௩௧) 

உத்சமர்க்குளவசோல்லுத்தமர் - பத்தினிக்குள்யானேயரும்பத்தினி 

வித்தைவேதமுலேதிகரும்மிய - லொத்தறிர்துஎருண்மையீதோதியால், (௪௦) 

சுட்டொணுச்சுயம்பாகுமச்சாமிக்கும் - கட்டொணாதவெச்சங்கட்குமாயுள 

ஷெட்டெரன்றாகவிசைக்குஞ்சம்பந்தங்க - டட்டொவெற்டுவணுண்டுரீசாற்றுஇி.(௪௧]) 

ஆதிதற்றகாளாகவமைக்துள * நீதியுர்றமூறையிஅரீயறி 
போதியன்னவருக்துபோதியான் -: மாதேயென்றுவராகன்பாலேவினாள். (௪௨) 

இன்னவாகச்ம்கொண்டதுிகுளையு உ மன்னுங்கோலர்வனப்பதம்போற்றியே 

யென்னையீன்றதாயோஇயவின்மொழி - தன்னைத்தாழ்விலாதன்பொசொற்றினள். |) 

சாற்றியையசயைசெய்சென்றாயிட .மாற்நிலாதெழுசென்றுவணங்கலு 

நீற்றினான்விதிரேடியுங்காண்டுலான் - கரற்றினீர்க்குமிழென்னக்கரத்தனன். (Px) 

க.ரந்ததோர்ந்துளசாரிகையச்சோவென் - றரர்தையாயதன்னாச்சியகஞ்சொலீஇப் 

புசக்தசாய்ரீடிகன்றவெலாஞ்சொனே - னிரந்தரனன்றுகேட்டுகிமைக்குளே, (௪௫, 

மறைர்துவிட்டன்னென்செய்சேன்வக்தன - ஸிறைர் சநின்மலரீர்மைசேரன்னையென் 

தறைக்ததோர்ந்தவமலையவசமா - யுறைர்தெழுந்துதன்னுட்டெளிவெய்தியே, (௫௬) 

என்றனீர்மையறதியாதவெம்பிசாற் - கென்றனீர்மையென்சொல்லிமிணக்குகசேன் 
பொன்றக்துன்பித்புலம்பியபூத்துயர் - பொன்.நவேர்இப்புவிச்களித்தாருக்கு, (௪௭) 

பேதையானெடுங்காலம்பேதுற்றுவள் - வாதையோர்லெனேவாாகப்பிரான் ப 
சீடைதன்னஞர்சேதிச்சச்சென்றரீ - ரேசையாவெனகச்டின்னருள்செய்கலை. (#3) 

என்சனோச்குருதெற்குளிருக்குரீ - யென்சஹோசக்குருதேனோவேனப்பிரா 

லுன்கணன்றியாண்பெண்ணொழியும்வவி - யுன்சண்விட்டிளவோவுரைமீசனே. (௪௧) 

பெண்ணிணிச்சைப்பேணித்திரியானினைப் - பெண்ணினிச்சைவிரமோபெரியதோர் 

விண்மணிச்சைவிளங்குஞ்சராசரக் - சண்மனிச்சைசலச்தருள்க ச்சனே, (௫௦)



௩௦-வது. ௮அயனன்னமாகச் தூதுசென்றபடலம். எள 
ச் * ரர 

கமாகணீயிலைநீசாவாயாயினே - வளைசொளாழிவசஈகவென்மாமனே 

புள்கொளென்முனமுற்றரியின்னொர்காள்-விளவையாயினென் வேட்சைவியக்குமே, 

என்றபன்னியிளங்குயிலோசையிற் - கன்றிக்கன்றிக்கதறினள்சான்மினே 
தன்றுசஅனசத்தூயவசேயென - ஈன்றுவியாசனற்€டனவின்றனன். (@2) 

முத்திற்று. 
ஆக படலம் ௨௯-௧௧ இருவிருத்தம் ௭௬௦, 

—-Lfr-—— 

௩௦ - வது, அ௮யனனனமாகத் 

தூதுசென்றபடலம். 

ee OOOO ம டு எவள் 

வேறு. 

அற்புறஞானானர்தவமலன்றனருணீர்மார்து 

மற்புதசெளரகாதியந்தணீரமலன்பாடு 
வுற்பலமாலினிப்பேரொண்டொடி. நூஅசேட்டி. ர் 

சிற்பானேவச்சென்றதிசைமுகன்றூதுகேண்மின், (ச) 

வேறு, 

படமெழுதிபராவியபரிச்சேதம். 
சிரத்ைமூ?ச்சிவன்றெழுசெங்கணமால் - பரத்தைக்கேட்குறும்பர்ரத்துலாசியே 

திரததையுதறதவத்திருபபாலய - னுரத்தையுற்றதாதோதலுசைத்தங்கேள், 6) 

ஏனககோலவெழித்பிரான்மாயமா - போனக்கோலமப்பெரற்கொடி.மாமுனிச் 

கானக்காதன்மகட்குரையாடலும் - தானக்காலம்படுரந்துயர்சா ற்ரொணா, (௨) 

அன்புழர்அுசுழலாவிதுள்ளியே - யன்பிழர்தெனைவிட்டான்டகாலோகெ் 

வெனபுசெக்குருகககரைக்தேங்கியே - தனவிழிக்சண்டயங்கியசோதஇியை. (௪) 

தான்சண்டேததியவண்ணர்தளரிலா - ஒன்சண்டேத்தவுஞற்றும்பிசானைவிண் 

ஹணோர்கண்டேத்திடுமோர்படர்தன்னிற்பூ - மான்கண்டேத்திவழிபடவாற்றினாள். (௫) 

படத்தின்கணணெம்மான்பாதமத்தங்காறு௩்-இடத்தினோடு£ட்டி.க்காட்டி சாட்டி ததன் 

னிடததிற்கூட்டி ச்சண்டின்புதழைத்திட - நடத்திரல்லுபசாரமியற்றினள், (௯) 

கண்டகண்ணாந்கலப்புனல்கொட்வோள் - விண்டுபோனவினையெண்ணிகயெம்புவாள் 
தண்டனென்றுபலதரர்தாழுவா - சாண்டமேனியணைத்துயிர்வீங்குவாள், (௭) 

கரத்தெடுத்துக்கணொத்திக்கலுமுவாள் - சிர த்திலிட்டுச்சிவிர்த் துச்சிதைகுவாள் 
பரத்தையெண்ணிப்பதைப்பறகோச்குவாள்-வர த்ையீயும்வாற்சல்லியம்வா?ப்பாள். 

மார்பிலொத்திமுச்திட்டுிமாலாவொ - ளார்வமூற்றியபினிவேசசத்தினாற் [பாள். (௧) 

சோர்வுமுற்றிச்சொரூபத்தைசோக்குவாள் - யார்சொலெற்குனையன்றியென்றியாசிப் 

பாரளக்துச்சிவன் முடி. பட்டுற - நீரளர்ததிகின்மலத்சாளென்பாள் vs 

வீரளந்தவிதியாதியார்மய - லூசப்பெண்விடுமூறிதுவோவென்பாள். * 120) 

எந்தநாளுமெலாந்தருவேதனார் - வர்தவுர்தமலரிதுவோவென்பா 

எந்தமற்றவலெமுண்டேதரு - மிச்தக்குக்டுயிசாமமென்றேங்குவாள். (௧௧)



௭௮ தருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

மீணிச்சுடுமற்குமாயைக்கும்வனக்குமே - குணிக்குமார்பிதோகோலங்குலாவுவாள் 
கணிக்குமன்பர்ககிபெறக்காணுர்2ீச் - தணிசகுமைம்படைக்கைகடகுமென்பாள். () 

வேதசங்கம்விளங்குமிடழ்றழ - கோதகென்னாலொண்ணாதொண்ணாதோமென்பா 

ர சனஞாகுணான்கணிராவலர் - காதினாரியங்காணவாதாமென்பாள். (௧௩) 

எவளவென்பேனியற்சிறமூசற்செம் - பவளவாய்மலர்பண்ணழகமுஇனைச் 

குவளைவேதங்கொட்டி. க்கொடுகோங்கி?ர் - திவளுஞ்செக்தாமரைப்பூத்திருமூகம், () 

கோவெடுத்தவெண்சர்திரக்சோட்டழ - காவெடுத்துக்கழறுர்தாமுளேன் 

காவடுத்தவருட்கடற்கண்மல - ராவெடுத்ெெசெஞனாட்டுநடையு ளேன். (௧5) 

படி.யெடுத்தபராற்பரமாம்பஇ - முடிமெடுத்தவழகெவன்மாற்றவார் 
தீடியெடுச்சவான்சர்திரக்கோடியும் - குழியெடுத்திடுமேனியார்குழறுவார். (௧௬) 

இச்தன்மைத்தாமழகெலாமிட்டஞ்செ - யத்தனைக்கண்டவாரணங்காவியை 
நிச்தமுண்ணநிலையிலாதாருயிர் - பித்தமேறிப்பிசற்றிப்புலம்புவாள். (௧௪) 

பத்துடைத்தா ம்பரன்குண த்தாழ்வரா நி 'த்தமும்மனநீராஇரீத்தரா 

வ த்தன்மிசாமக்சாம்பசையைர்தையு - மெற்றிவையெடஇுிராசரிலண்ணரா. (௪.2) 

சித்திரப்படத்தானதேவின்சிவர் - துற்றபாதத்துலவாசமுதரோ 

வெய்த்தசிக்ையளாகியேழ்சாட்பகல் - க,த்இனாளையச்சாத்தியாயமுனி. (oa) 

சண்டேனர்தோயான்காணா த்தவம்புரிந்- துண்டர்மம்மைக்குழந்துவருந்து த 

றண்டாகற்றவஞ்சார்ிறிரிர்கென்குல 3 வண்டார்மாமலர்க்சண்ணிவழங்குதி, (௨0) 

துன்னையென்னைநீயீரரஞரெய்தலுச் - சன்னகாரணமென்னுதியீறிலாப் 
பொன்னிபோச்வுருவுளபூசணி - மன்னின்மார்புலறைமாசேவியென்னலும். (2 6) 

ஸ்ட்டமர்முனிகேனை றிட - விட்டபேருடல்மேவிடவேண்டுமோ 
கட்டழேரினுங்காணிடுங்சண்ணினை - விட்டபேோ்சுகமேவலுக்காஉரோ, (௨௨) 

தாழிராத்தளிரீசாபச்அ.த்சாழவி - லேழிராத்திரியேங்க்களை ததுவீழ்ச 
தாழிராத்திடரண்டைகாணாமலே - கீழிராத்திரிவிக்கவிழுங்கறொள். (am) 

ஆவிலாஞ்சுவையாறுளவராயினு - காவிலாவிடி.னன்குவிளங்குமோ 
கோவிலாதகுடி.ச்சோர்சுசமெவன் - பாவிலாசபாடமெங்க குமே, (2௪) 

தர்மதர்மிபின்போலலவோமறை - மர்மமாற்குமம்மாவிற்குமாயது 
சர்மற்யாவுங்கைவக்தநீர்காணிசென் - றம்மையாஞ்சகியாண்டுஈநடர்த௭. (௨௫) 

சேதியாவுர்தெளிவுறவோதலு - நீதியென்றுநினைவிற்றெளிமுனி 

யாதியம்மைரம்மையனின்னன்பினால் - வாதியாதுனேமாமணமாற்றுவான். (௨௬) 

புலம்பலென்றன்பொன்னம்மேயென்றக்கநீ, 'ரலம்பனீமப்டெவாடையாலாற்றி 

னான், வலம்பூவோங்டெமங்களஞ்சொல்லினான், சலங்சச்கண்ணன்வ.ரச்செய்வல்கா 
ணென்றான், (2 ௪) 

சத்திசாம்பவலென்றோதிசாகச்தையு - மத்தியாட்ரெசத்தையுமன் பினா 
லுத்தமாமுனியீயலுமு ற்றவர் - பத்தியோபெல பலப்பன்னுவா£. (௨௮ 

சக சசாகம்பரிசாதினி௰யனுப் .. பார்தமாகப்பல பல பாடினார் 
சார்தனாடுற்றசாட்சியுமீட்டியும் - போர்தமாமுனிபுக்திவிஎக்கினார். (௨௯) 

வாளாநின்றுவராகனைகாழ் தீதி - கேளாயென்மொழியென்றுளெத்திளன் 

மாளாஞானமகாமுளிபின்னசே - ரீளாவாழ்வ£லாறுநிகழ்த்துவாம், (௩௦)



௩௦-வது. அயனனனமாகத் தூதுசென்ற்பட்லம், ௪௯ 

என்னையாண்டருளேனப்புச்சேள்விதி - சன்னையுனனலுந்தாமரையுக்கியா 
கன்னைடப்பவென்னாருபிரேயெனை - யுன்னற்சென்னெனவோதிவணங்னொன்.(௩.க)' 

வணங்கெனைவாழ்ச்திச்கேள்பிளாய்கம - தணக்குக்காச்தியாயம்முனியேதமேண் 

கணங்கொல்காதன்மகளாவென்காதலி - னுணங்வெற்றாளவண்மனவுச்சரீ, (௩௨) 

யாவருக்குமுணர்த்திதொ தனாய்ப் - போவருக்கெனப்போக்கவவனுமே 

காவருக்கஙகலந்துறப்பளளியி - லாவருக்சகசலன்னவழி. வஞய், (௧௩) 

காலைகாத்தியாயம்முனிவாழ்பன்ன - சாலைவர்.து.றுகாபதனைவிளித் 
தோலைசெய்தலெனுன்மகன்பேைமை-யாலையாயென் த௨ன்யா வும்வினாவினான் (௩.௪) 

கடந்தகாலங்கண்டாக்குவானுக்குமுன் - னடந்தயாவுஈவிலலுகசான்முகன் - நடஞ்செய் 

வார்க்குத்தடஞ்சொலுவாரினே.படஞ்செய்தேத்.துவார்ச்னெனனபண்ணுவான். (௩௫) 

அன்னையேயென்சொலன்பினிற்கேட்டியான் - முன்பினாமீவிதிமுற்றுமறிந்துள 
னென்னையன்னமென்பச்சியென்மெண்ணலை - நின்னைலாழ்க்கைநிறம்புமானோ துவன். 

நிந்தாஸ் துதிபரிச்சேதம், 

ச.த்தியச்சசமுற்றவனங்கொல்யான் - கித்தமாமனையாவுநிலைபெறச் 
கற்றடாவினன்காரணத்தாமரை - யுற்றவீட்டி. லுளப்புள்யானோர்தியால், (௬௭) 

சோசமாறிசுெதறிச்சோகமா - மோககிற்களிமூர்த்தியின்சீர்த்தியோ 
வாகமானவனன்றவன்வண்மையை - யேசமாசவிசைப்பவரில்லைசாண். ௩.௮) 

மனச்சார்தேயமூர்சாடெனையெனத் - தனச்சாவோதிடத்தக்சசனல்லனீ 
புனச்சாவெண்ணிடலொவ்வானவன்பல - ரினக்காமாறிருப்பானிலானாகுவான் (௩௧) 

வேதியன்குலமங்கைநீவேட்டவன் - சாதியின்னதென்றியாருஞ்சாஇச்கலா 

னோதுகாற்குலத்துற்றவோர்தாய்சர்தை - யேதுமற்றவனிச்சையின்வண்ணமே, (), 

தேவமானிடமேதிரியக்குடன் - பாவுதாவரமோவவன்பாடுற 
மேவுசாதிவன்னம்வினை கேட்டி.ல - னீவினாவியுண்டென்சொலிகேரிழாய். (௪௧) 

அஞ்சென்னவ.றிவைவளர்த்திடும் - விஞ்சையாவரிடத்தும்விசாவியே 

வஞ்சமற்றுவாரித்தவனல்லன்காண் - பிஞ்சனிற்பழுத்தானிற்பிறங்குவான், (௪௨) 

காயமுற்றகதியாய்தனக்கோர்ச - காயமற்தவன்காயமற்றானவன் 

தோயமுற்றுந்நூங்கததூங்மெமனை - சேயமுற்றவணைந்துநிலாவுவான், (௪௩) 

அன்னமுண்டறியானொருகாளுமே - யின்னமுண் டறியானிர்தநீருமே 

மூன்னமானமுதலூதியழ்மிலா - னென்னாவில்லவன்றன்னையியம்பகே, (ee) 

அறையுமன்னவீனுண்மைசொல்வாழெனின்-மறையெலாரமக்சென்வம்புசொல்லவினே 

குறைவெல ஈஞ்சொல்லிச்கொள்ளுமிவ்வூரெலா-நிஹறைவதாடடநீருங்கேட்டுய்திசால், 

உலடூனொாயகன்றன்னைவிரும்புவோ - ரிலகுதாய்தர்தையின்குலமீசையூர் 
இலகமன்னவன்செய்சைவடி.வு£ர் - கலகமின்றிவினாவிக்கவின்கொளல். (௪௬) 

கண்டுகேட்டுச்கடி.மணமாற்றுத - லுண்ககாணுலகத்துளவொண்டை 

விண்டுரீவிர்விவேயொயுத்றமப் : பண்டையானையென்பற்றினைபாவையே, (௪௭) 

௮ண்டத்தன்னான் முகத்தில்விழித்தவர் - கொண்டபெண்டி ர்குழைர்ைதசளைப்பிலுவ் 
சண்டபேரிலையாயினவன்கவி - லுண்டுகொலுரையுத்தமாபத்தினி. (aa) 

ஆசனத்தகீயாவலெங்களை - மோகனப்படவாக்குவான்்றன்வலை 

தாகமுற்றுறச்சிக்னேத்தா ரணி - யோசமற்றவளாயுடலோயக்தனை; (௪௬)



19 இருமுட்டபுரீர்ணம். முத்லாவது 
மூர்த்திமான்மியகாண்டம்: 

க்ண்ணையுண்டஙராகனைச்சண்டரி - பண்ணையுண்ணீர்பட்டாடைப்பூண்விண்டுகா ! 
சூண்னுஞ்சோறுபருிறீரும்போய்ச - சண்ணுநீருகும்சம்பலைகொண்டனை: (௫௦) 

இன்னமெற்றுச்யொன்சான் நிசைப்பதே - யன்னமென்சொலையன்னமறிர்துகொள் 

முன்னமுன்னமுகத்தில்விழிச்தலோ - வன்னமன்னமெனப்பறந்தாயினேன். (௫௧) 

காடுதோறுமலைர் சவண்காண்பவர் - போடும்பூவிலைபோதிடாவாசையால் 

வீடுதோறுவிதிரிடேதம்மற - வாடி. யானஅவழங்குவரோவெனா. (@-) 

இச்சையுற்றெலாமாயவர்பத்தியின் - பிச்சைக்கேங்இுப்பிழியும்பேணுற 

வச்சமற்றடிப்பாருமற்றேதுமற் - றுச்சமுற்றவொரு அணையற்றவன், (HE) 

அவனைப்போலெலாமற்றவர்யாரவர் - தவனத்தோதெகுமுறவாகுவார் 

புவனத்திட்சமுசாரிகள்புர்தியி - விவனைச்சொல்லியிசைகூறுவாரிலை, (௫௪) 

மூப்பன்யாருளுமூத்தவன்பாலனிற் - பார்ப்போர்கென்றும்பஎகறச்சானுஉன் 

£ர்த்திக்கேழற்ழெவனனைத்திற்று - மார்த்தச்சொல்லால்வனைகன்றோதினாய், (௫௫) 

ர்த்தசெய்கையெலாமுஞ்ிலேடையால் - வார்த்தையாடினன்மாயவன்மாயமாய்ப 

புரர்த்திருக்குமவ்வேலையிலேபன்ன - மார்த்கசாலையிலானவள்சேட்சவே, (௫௬) 

வென்றிகூறுமனத்ைவிளித்தென்றாய் - ஜீன்றுநீதேவ்ப்பக்கியென்றுற்றுமே 
ஈன்துநிக்நெலைபோலவோஇனாய் - வென்றிமேதையர்வித்டைமீசன்றுகாண். (௫௭) 

ழுணம்லைதமு.ற்றுமவத்்திற்குழறினை"- மணச்ைைமுற்றுமாறாகவழங்கனே 
- தணத்தஞானச்தர்தாழ்வெனச்சாற்றினை-கணத்திலோதினர்சாரியமன்றுகாண். (௫.௮) 

ஆயிரக்வலக்சீரச்சானுங்கடி. - தரயினாடுச்சடையறவாற்றென்ப 
பாயிர்த்மூளபன்னூற்பசர்தலை - நீயுணர்ர்தில்போலுமானீங்குஇ. (Gs) 

நீதிமானைநிந்தித்தார்தலைகளைச் - சேஇிர்தியெனச்சொலுஞ்சேதியை 

வாதிரீயறிடாய்போலுமன்னலைப் - போதிப்போதினன்பூச்குளாம்புண்ணீயே, (௬௦) 

என்னச் £ற்றத்தெழிற்கணழற்ை - மன்னத்தூ ற்றிமறைச்குலமாசலா 

லன்ன மேரினையெற்ராதகற்றினே - முன்னகிற்கலையென்றுநூனிர் தனள், (௬௧) 

எத்தனை ப்பெயசெத்தனைசொல்லினுஞ் - சத்திய த்தையசத்தியம்வெல்லுமோ 
சுத்சசத்துவந்தன்னைச்சுளித்தை த - மெத்தத்தாமதமென்னின்மெய்யாகுமோ, (௬௨) 

அன்னவாறென தாண்டவனைச்சில - பின்னமோதினும்பின்னமதாகுமோ 

மன்னுபூவைமண ச்தைப்பிரிக்சினு - மூன்னமானமுறைவழுவாகுமோ, (௬௩) 

பயனிலாமொழியோதஇனைபாசிரி - சயமிலாமொழிச்சற்றத்தெர்தியே 
யயஞ்மன்னமுனாதற்றகாசென - வியலிலாமயிலென்னவெழுந்தரோ. (ar) 

இம்மென்தேடத்தனிற்குட்புகுதலு - மம்மானங்குமறைர்இருக்சம்மையின் 
சம்மவாங்கருங்கூர்தற்கைப்பற்றவென் - னம்மாணோக்யென்றன்பிலெழுந்தரோ, () 

ஜஜையூடி. யவயோசெழுத்தாதியைக் - சோதைமூடக்குளறிடுகூ ற்றிற்கு 
. வாறைமூடமறைச்திடன்மாண்பெனச் - சாதைழமூடி க்சனன்றகம்புக்கலும், (௬௬) 

காசன்மாமணம்ர்ளனென்ச்ண்மணி - ராசினென்றுநறுங்குறும்புன்னக 

*தீசம்விண்டுவகரீக்கக்கொணாணொடு - போசன் மேவியிற்புக்னெள்பொற்குயில், (௬௪) 

பன்னசாலைவாயிற்படிப்பண்ணவன் - மனினியுற்றலர்மாதகசைப்பற்றலுங் 

சன்னிராணிக்கவீழ்ர்்துளேயேசது * மன்னமோதஇியலற்நியடங்க றும், (௬௮)



௩௧ - வது, இருமணம்புரித்தபடலம், YS 

சண்டமாமுனிகாத்தியாயன்சளி - சொண்டபின்செய்வரலாறுகூறுகேன் 
பண்டுசேளெனப்பாரத்துவாரிக்கு - விண்டானங்கரீசப்பேர்சல்வேதியன், (௬௪) 

௮றிதிராழிக்கடத்தமசந்தணிர் - மறிதியேர்திழுத்துமீவராகன்€ 

ருதுதியென்றுசையாடி.னனோதிசேர் - மறுதியற்றசூதப்பெயர்மா முனி, (௭௦) 

முற்றும். 
ஆக படலம் ௩௦- க்கு திருவிருத்தம் ௮௬0, 

———:(0.); ene 

ஸ்ரீ... 

௩௧-வது, இருமணம்புரிந்தபடலம். 
காத்தியாபனி இருடி.தேவியாருக் கருள்புரிபரிச்சேதம். 

வேறு, ' 

பண்முகத் தமழைக்குலத்திர்மாதேவிப்பன்னவிற்கட்பரமன் மேலாம் 
விண்முகத்துவேதசாராயணராமமணவாளவேடந்தாங்கிச் 

கண்முகச் துச்சாமழ்கின்கா த்தியாயன்றஏத்திற்கருணைபூத்துக் 

கொண்முகத்துக்கோசரகைதனைமணச்தமாட்ரியினைக்கூ றச்சேண்மேர். (௧) 
on 

பற்றறுத்ததோர்பாரத்துவாசியே - முற்நவேனத்தொருமூவாமூர்த்திபின் 
கற்றபேருங்காணாப்புகழம்மையைப் - பெறறமாமணம்பேசித்தீவீரிடே, (2) 

முூனி௨ன்சாலைவாயிற்படி. முன்றிலிற் - றனியன்றன்னுருக்கொண்டுவிளங்கலும் 
பனியொடுங்கிடுபானுவுங்கண்மூச - ஈனிவிளங்னெனாதன்றன் மேனியே. (a) 

பாசமானபாரஞ்சுடர்மேனிகொ - ளாகமாகவசந்தம்பேர்சித்தசர் 
வாகமாகவருசல்செய்தாலுமே -* யாகாநல்லழகப்பன்விளங்கலே, (௪) 

கோடி. சித்தசர்குழுமியவாறெனச் - கோடி சண்ணவர்குழுமிவந்தாரென 
நாடி ஈன்குைஈவ்வியின்காச்தியு - ரா ஈன்குரைப்பாரிவணில்லசோ, (௫) 

அழடூன்மன்மதனையருளாளரிச் - கழகுசொல்லிடற்கார றிவுள்ளவர் 
குழகன்குண்டலக்கொத்தெறிவிற்குழாங் - குழகுகூறிடக்குண்டலிச்காகுமோ, (௬) 

ஆரசேயுர மோலியணிமணி ம சே வேந்தியசெம்பொனல்லாழியே 

வாரவேந்துபொன்வச்திரராணுடன் - பாரமாம்வீரசங்வலெபன்மணி, (௭) 

கட்டி ழைத்தகடவுளிர த்தின - மிட்டபல்விழையேங்கருண்மண்டல 

மூட்டத்தின்னுவிற்கற்றையைமூசலும் - விட்டுப்போனவர்வீட்டினைமானுமே, , (௮) 

செய்யபாதங்கைவாயுந்திசண்முக - மையனலுக்சழகெல்லாஞ்செர்தாமரை 

மெய்யபாதகர்வேண்டக்கிடைக்குமோ - வையளார்தம்மருள்பெற்றார்ச்சன்றியே, (௧) , 

கருணைமாமழைகொட்டிடுகண்களும் - பொருடருமறைப்புன்னகைப்பூச்களும் 

வருணமங்கலமார்ந்துளவாரமும் - வருணமைர்தாகுமாப்பெருமாலையும், ட (2 

எண்ணவொண்ணாவெழிற்பூண்கலையுடன் - கண்ணன்வந்ததுகாத்தியாயனப்பெயர் 
ஈண்ணுமாமுனிகண்டானச்தக்கட - லண்ணவிழ்ர்துகரையேரறாதாடி.னான். (௧௧) 
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௮/௨ இதருமுட்டபுராணம் முதலாவது 
ஜூர்த்திமான்மியகாண்டம். 

ச 

    

   

  

ஆடினானசசோவற்புதம் நவுழ்த்த் தேடி னோமெலாத்தேவரும்யாவருங் 
கடி ஜெகினைக்கூடல i ae ீஃ. பாடினோமெங்கட்பாடி ப்பதுங்கனோம், (௧௨) 

நின்னையார்கொளி தினை /10ற்த்.த௨- ரென்னையார்தசதிலெண்ணிகொலெர்சைநீ 

பன்னு யனெணைப்புசி$்சாள்கைக்ா - முன்னம்வந்துமுளைத்சனையென்செய்கேன்.() 

நாதநிற்குகமக்காரசானுஹும் - பா திற்குஈமக்க ரம்பாவமி 
லாதகிற்குஈமக்காரசான்மறைப் - போதகிற்குகமச்சாரம்டுண்ணிய (௧௪) 

கட்டமட்கெழற்பதகங்கையை - யட்டமூர்த்திச்களித்திமக்காரம் 

பட்டஞ்சூழ்விண்மண்ணேந்திப்பாலித்தசீ - முட்டப்பூதரஞூர்ச்திமக்காரம், (௧) } = 

முத்தியீயுமுகுந்தசமக்கா.ரம் - பத்தியீயும்பரமஈமக்கார 

மத்தியாளுமரனேகமகச்காரஞ் - சித்தசித்சனானாய்ஈமக்காரம. (௪௬) 

நின்னைவேட்டுநெடும்போதுமாத்தவச் - தள்னையாற்றென்றனையைநின் ரூர்நிற 
மன்னிவாழலற்றென்னிடம்௨ந்தாணீ - சகன்னிதானமாச்கைப்பிடி. ச்தாளுவாய் (௧௭) 

உன்னையன்றியோருூணுறக்கம்மிலா - ளென்ஷேயாண்டெனதிச்சைமுற்றாடுடத் 

தன்னையென்மகளாகத்தந்துன்வயிற் - றன்னநின்றனள்சோதிநீசோதியேல், (௧.௮) 

ஆண்டுகொள்ளெனவம்போருகப்பதம் - பூண்டமாச்சொப்பண்ணியமாமுனி 
வேண்டெல்லுபசாரமவிஎக்கியே - நீண்டசேவன்முன்னின்றான்்கையாத்தரோ,(௧௨) 

ஈண்ணுனச்குளிரீயுநின்னன்னெறிப் “ பெண்ணுமாற்றும்பெருர்சவப்பேற்றினை 

மண்ணுணன்இமூழ்கந்துமதெண்ணமே * தண்ணமாகச்திருட்டி முனின்றனம். (2.0) 

என்றுசெல்லிகிஇயையிலேகரை - மன்றுளாடியைமாதவர்தம்மையத் 

தன்றிருவுளந்தன்னினினைச்சலு - முன்னாவர்துமுடியடி.யிட்டனர். (௨௪) 
இட்டமர்விஇக்கச்செயலோதலு - மட்டமாசித்தியானவர்யாவரு 

மெட்மொதிரமெட்டும் படி க்குப்பொன் - கட்டுச்சோதிமாணிக்கத்திற்சாவணம் (௨௨) 

அரங்ஈமாளிகககசுளிகையைர்சேழா- வரட்கொண்மாஉங்கள்கோபுரவாயில்கள் 
தரங்கொளும்பலசாலைகடாழ்விலா - து.ரங்கொளுமுறையுட்பலவாச்கினா, (௨௩) 

இருக்கல்யாணதின ச்தினுக்காயகல் - வருச்கம்யாவும்வரகினை ததன்புட 

ளெருச்சமாகுஞ்சுரர்மரதர்கேருந்தொண் - டி ருக்கவேண்டியிறும்பூதோடாற்றினார்.() 

ஆக்கவேண்டியதியாவுமமைத்தசோ - கரக்குராகன்சடையினின்றாரணன் 
வாககுமூடி.வழங்கெனித்தியா - சேர்க்கையோடெமான்செய்வனவாக்கியே, (உட) 

எட்டுகோடி. வசுச்சளுமீராறு - பட்ட பானுக்குழுக்களு மேழென 

விட்டமாமருத்தேவருமீரொருக் - கட்டமாங்கர் அகப்பெரிலேகரும். (௨௬) 

ஐக்தாறென்னுமுருத்திரகோடியு - நந்தாதுற்றசாலைர்துபிரமரு 

மெந்தாயென்னுமிரண்டைந்துவேதரு - முந்தாரின்்றவரம்பையர்முற்றுமே, (௨௭) 

வதுவேசவசாகன்மணத்தினைச் . ஈர்தையன்பொடுசேவித்திருச்கவென் 

றர்தர.த்தையிலச்தரமாக்கியே - சுந்தறிதவச்சாலையைச்சூழ்க்தனர் (௨௮) 

தங்கடங்கடாசோகவிதிப்படி. - மங்லொமணக்சாவணமாற்றினார் 

துங்கசாநித்தர்முத்தர்தக்தோகைமா - ரெங்கண்மாமலர்மங்கையையீண்்டினார்.(௨ ௯) 

அம்மையாரைஅலங்கரித்தபரிச்சேதம். 
எம்பிதாட்டி.யெழுகரின்மேனிதொட் - டும்பரிம்பருறம்பொருளேோகையான் 

மங்லொத்தவமாற்றியவாழெலா - மிங்கெழுர்தெதிரேத்திநிற்கின் றவால், (௩௦)



௩௧ - வது. திருமணம்புரிந்தபடலம். ௮௩. 

வருகமாமலர் ் .ப்பூவையேம EQ - ஒருகுமாத்தவரு)ந்நெழுதோகையே 

   

வருகவெங்கடமங்கலக்கிள்ளை யே - வருகமாவராகன்மஜிதமட்டி யே. (௩௧) 
> ro 

கஞ்சனீசன்றன் கார்தைகடொட்டி ட . வஞ்சியஞ்சவீத்தஜ்ஹ்சீர்பவே 

நஞ்சராககலுமன்மனைஈங்கைமரர் - தஞ்சமென்றுகைல கட்த ரூல் சவே. (௩௨) 

வந்துமூன்றரைக்கோடி பேர்மர்தி - த்திடர்இருமஞ்சனந்தாகிக யே 
சுந்சரததிற்கோர்சுந்தரமாற்றவிற் - சந்தமுற்றசவிச்சோணட்டேயொளிர். (nm) 

பீடி கைக்கணெடுத்தணிபேரணி - மேடுசைக்டொமன்மாழைமேனியின் 
மாடுகைக்கிடாமன்மயன்மாயன்சை - வீடுகைக்டொமல்விரல் பற்று (௩௪) 

எழுகவென்றிமெம்மையரின்கமி - ழழகுகுங்கதிர்மென்சுசக்காந்திபாயக் 

தொழுகுகாயசெழும்பட்டொடோங்குறும்-புழுகுதோயம்போருகச்கைபோட்டனள். 

சங்கெழுர்திடச்சாமரஞ்சாய்ர்திடத் - துங்கபேரிதுவைச்சிடத்தோசையா 

மங்கைமாமலா ப்பாதம்பெயா த்தெழுர் - தங்களுந்திருமஞ்சனமாட்டினாள். (௬௯) 

சவணச்சோதிமலர்ப்பீடச்சுந்தரி - சவணத்தாமணிச்சோதப்பூண்பூண்டனள் 
சுவணமச்காந்திவெள்ளங்கவிழ்சூடி.னள் ஏ சுவணக்கார்திமெய்ச்சோதித்தாயின்பினே () 

பூமலர்க்கைசாளாமிடைபூகமி - தாமெனுங்கழுத்தாதியுருப்பெலா 

மாமெனும்மணியாவமெஞ்சசமலே - காமன் றந்ழைதன்காசலிபூண்டனள், (௩௮) 

திருமணச்சட்ங்காற்றிபபரிச்சேதம். 

௮லங்காரஞ்செயலங்கரச்கோயினி - லீலங்குமுற்பலமாலினியின்புற்தீ 

தல௩்களியாவையுர்தந்துகாப்பாளுக்கு - நலல்கெலாஞ்செய்துமாமங்களப.ஞர். 0): 

புலமைவாய்க்தவிதியாம்புசோகித - னலமைவாய்ர்ததன்மைந்தர்சலஞ்செய 
வலாமேன்மங்கைக்குமாமுட்டத்தப்பற்கு - மிலகச்காப்பிட்டாேதமில்வேதரே, .() 

சாச்திசாக்திமுதலச்சதுமறை - கார்தியோடெனச்சாட்டி.யவண்ணமோ 

பாந்தமாம்பலதானமெலாம்பரிர் - தேந்தியாற்றினரெந்தையெனம்மைக்€ச, (௪௪) 

முக்சனன்மிரகுமோதமோடேவலர் - தக்கவண்ணஞ்சுழன்றனன்ருபசர் 

பொக்சமற்றிகபு.அணியவாகினாற் - றக்கவண்ணஞ்சதாச்செனச்சாற்றினார். (௪௨) 

மாலைமாற்றிப்பொறியையிறைத்தனர் - சாலமிரேமுக்தந்தாட்குந் தந்தைக்குங் 

சாலையோரைக்கணக்ககலாமலே - பாலைவாரியள்பாணிபிடி. த்தனன். (௪௩) 

சேவராதர்களாடி.னர்தேவர்கள் - பாவைமார்பங்கயன்மனைப்பார்ப்பதி 
பாவதாஞ்சரியோடுமருந்ததி - பாவெலாஞ்சொலிமங்கலம்பாடி. ஞர். (௪௪) 

தேவகாதமார்.து$துபிபம்பின - பர்வலோரெலாம்பல்லாண்டி.யம்பிஞார் 

சாவலோரெனுகார தனாதிய - ராவலோடி.சைவீணையசைச்கினார், (௪௫) 

மூன்றிரண்டுகருவிமுழங்வெ - மூன்றுவேதமுமும்முறையேத்தின 
கேரண்றிலான்றிருவின்மிடற்றேதிரு - ஷன்றியூன்றியோர்மும்முடி.யிட்டனன். (௪௬) 

ஆரியத்தசைமேனகையாடி.னாண் - மாரிப்பூமழைமாறிமாறிப்பெய்தார் 

பேரியங்கவண்பெட்பின்முழக்கினார் - காரிக்கரந்தருவா தியா்பாடினார். (௪௭) 

என்னைவிட்டெங்குமேகிடலென்றுகொ - லன்னையாக்திருவுக்கொருவாரமா” 

யுன்னுமோர்திருவிட்டனனுத்தம - னென்னச்சொல்லியிருங்களியெய்தினார், (௪௮) 

காளமாதிகலித்திடமாமண - வாளன்மாமலராளுடஜோர்மணித் 

தாளமேங்டெச்தங்கமாணிச்சமா - நீளவோங்கிரிலவுமேல்லாசன, (௪௨)



ச 

௮௪ எத ப்றிய முதலாவது 

மூந்திதமான்மியகாண்டம். 

பீடமீ.துபிறங்கெக்சண்டவர் - காடுமிச்சடங்சொண்டாற்பேற்றினைக் 
கூடுமாறுபெற்டீராமென்றுகூதியே - பாடி. ப்பாடி ப்புதவ்களில்வீழ்ர் தனர், (௫௦) 

ஆகாவுகூவெலுமிசையம்பர - ராசாவுகூவெனுமிசையாச்இனார் 

பூகாவேசாவுனிதரபுசச்சரா - சாசாசாரணாகா சாவெனச்சொனார். (௫௪) 

தூயரன்மணச்சார்சளித்தாவினார் - காயகற்பகப்பூர்தொடைமாலைகன் 

காயவாசத்தடைகாய்சவின்பெற - சேயத்தார்ச்சளித்தானக்தரேத்தார். (௫௨) 

ஆறுகற்சுவையைந்துண்டிப்பன்னிறச் - சோருமோகரைசொல்லற்கரிசெனும் 

வீறுமாமணப்பச்சணம்வேண்டியே - யேதீமாற்கும்பிராட்டி.க்குமூட்டினார், (௫௩) 

அம்பரர்தருமைச்தருமாவு௨ - னம்பரர்ச்களிவெண்ணிதிபொன்னிதி 

யெம்பிரான்றிருமாமணத்சொண்டினா - லெம்பிராட்டி.சளிச்சவியற்றின. (@e) 

தேவமாச்சளுமாச்களுர்தேங்னெ - தேவமானமூமானமுச்தாம்ளெ 
சேவைசெய்சதசிதரிசென்னஷே - சேலையாடத்துச்செய்துளம்விம்மினார். (௫௫) 

ஏட வட்டமங்சானெல்குமாகின. - சடவுட்புணொளிசாயத்தொளிர்ர்சன 
குடைகள்சாமரச்கூட்டங்குலாவின - குடைகளாடன்முதனடங்கொட்டின. (ட) 

wer deent@ew paver eS Gari - சாவிரைத்சொடைகட்டினசரெங்குமே 

சாவின் இது ரசான்மழைப்பாட்டுகள் - சேவிரைச்சனச்சாமிறைசெப்பினார். (௫௭) 

ப்ண்டைசாதர்கும்பாற்கடலம்மைக்கு - முண்டாமோகைச்சடிமணத்துற்சவங் 
கண்ணிண்டாமுனிவர்தங்கற்புலார் - கொண்டக..தகுலத்தையார்கூறுவார், (௫௮) 

அம்மையப்பனை யாராதித்தபரிச்சேதம், 
பூமூசத்கொடுபூவாளிருத்தலிப் - பூமூகுச்தனைப்புல்லியவீரிடை 
நரமுதிச்திடவன்றோதாமோதான் - காமவின்கரம்பற்றியகாதலே. (௫௯, 

'அல்லசன்மணவாளனைச்£ழ்ச்கணான் - மெல்லகோக்கியம்மென்னகைபூத்தலை 

வவ்லன்சண்மெர்தவாசம்பூத்தலை - புல்வியின்பம்பொருக்தினரீயாரு மே. (30) 

் "நரண்ப்பாகையத்சாணிமிதெமான் - கா.ரணச்கருணாகரியோடுறக் 

'8ீரவாணிக்கிரீசைசசியுளார் - பாரவாணிசேர்மங்கலம்பாடி.னார், (௬௧) 

சுதீதமாகுகமங்சவிம்சர்சளா - லத்இியேற்றிவழித்தெறிக்தார்சளால 
மூத்சொடொன்பதிரத்தினச்குப்பையை - யெற்றியெற்றிச்சுழற்றியெறிர்தனர்.(௬௨ ] 

வெள்ளடைக்சாயமுதமும்வெம்மணக் . சொள்ளச்சொண்டபூச்கோலைத்தொடைக 

களும், பள்ளத்தார்ந்தவமுதுங்கெரண்டம்பு£ - ருள்ளச்தாமூவகைக்கடன்மூழ்கினா. 

ஒன்றிரண்டுரூன்றைச்தேழொன்பானுட - னின்றதவக்ளைநிறையாயிர 
ஈன்றுஈற்றுளவம்புனற்நூபமொ - டன்றுகற்றியச்கத்தெச்சிலோட்டினார். (௬௪) 

ஈரேட்டாமுபசாரமியற்றினார் - யாசெட்டானையுமானையும் போற்றினார் 

காசெட்டாச்கொடையெம்பெருமானரு - ளோசெட்டாயிரசாமமுரைத்சனர். (௬௫) 

துளபசண்ணுர்துய[ஆசேவடி, - யளவுகுன்றாமலர்ச்சகரர்ச்சித்தார் 

வளவிலாச்சமொவிளர்கேத்றினார் - பளூலாப்பதபற்பத்தையாடித்தார். (௬௬) 
4 e che es 

ஷ்ரைபுரச்சாண்டவராகனார் - பசும் தழாய்கமழ் பாதம் பரிர்தளி 

தசம்பென்றோஇடுமாணவந்தாக்க - நிசமென்றோஇிடுகின்மல ப்பா தநீர், (௬௭)



௩௧ - வது, திருமணமபுரித்தபட்லம். 

சந்திடககொடுதாமரயானர - னிச்திசன்னிபவானின்தும்பர்கள் 

கந்தனொன்பான்காண்மாதவர்காதல்சேர் - மைந்தர்மங்கைமா சோம௫ழ்ச்சனர், 

அக்தர.த்தவர்க்கெல்லாமருளப்ப்£ - டெர்தையிட்டவரிச்சைநிரப்பலு 

முந்துமூவரும்யாவருமூலமா - மச்தணாளனடி.மலர்போ ற்றினார். (௬௧) 

பெணணைத்தாரையிட்டேச்துப்பிராமண - னெண்ணத்தாராநிரஇசயாச்ச்2 
வண்ணச்தாயதோர்வானவசோெச் - சண்ணத்தாடிச்சுசச்களிதூங்கெள். (௭௦) 

நித்தர்முத்தாமுமுட்சடனின்மலப் - பத்தராஇபகுப்புள பண்ணவர் 

இச்சனார்சவுலப்பியச்செணி - யத்தியாசர்தத்தாழ்வார்களாயினார். (௭௧) 

Carp. 

ஏகராயகன்றேவியோடிலகுவெஞ்சடர்துற், ரூகசாயசத்தரியணைமீதுறல நிச்ச, 
சாகராயசர்முனிவர்கணாயகரெழுவாச், தோகையோடுதோத்திரங்களைச்சொற்றிவை 

யுரைப்பார். (௭௨) 

ஏனமாட௫யெங்குடி.யுயிர்களையெலாம்புசசச, ஞானமாகியமேணிசேசெங்கண்ஞா 

தருவே, னே ராகுமெம்மிச்சையின்படியிவண்செறித்தே, யானவேசச்சாயணப்பெ 
யாகொடிங்கமாந்து, (௭௩) 

கமலவல்வியாரின்னருண்மங்கையைக்கலச்து, விமசாறன்ச்தம்செொொ ச த.ப்பரிச 

னம்விளங்௪, முமலமற்றவிம்முனிபுரி நஇர்த்தச்தின்க£ம்பி, லமரீர்திந்கர்ச்சையின 
௫ள்புரிந்தருள்சவென்றிரந்தார், (௪௪) 

இரந்துசேண்முனிபிண்டை யனரனிருடி.கள்வான், புரச்தரன்புவிவீண்ணவர் 

மூதலினோக்தமக்கு, கிசர்தரம்முமதிச்சையின்படி.மிவணிருப்ப, வரர்தர்த்ம்மசழ்பெ 
றுமினென்றெம்பிசான்வகுக்கும். (௭௫ 

இரவியாற்றரப்பட்டதாவிறப்பினைமூப்பைச், கரவிலாக்கிடப்பட்டதர்க்கஇர்ம 

ணிக்குழுச்கள், விரவுவிற்சுவண த்தாம்வலையக்ைைமகட்குக்ி, குரவனாமுனிகாத்தியா 

மனன்கொடுத்துகந்சான். (arg) 

சனதுபுட்கரணிக்குக்காறிக்ளெற்றகுதி, மனமுவர்திடுமணிப்பொனாச் ௪ட$து 

யாமானங், சனதுயத்திருக்கோயிலைச்சிற்பத்தாற்கட்டி, யினமுயர்ந்தமாக்ரரமுனி 

௮ரருடனிருர்தான். (௭௭) 

தாபித்தப்பனைத்தாமைத்தாயினை ப்பரனைப், பூபித்தரயுடன்புரிசன த்தணிபரி 

Iris காபுத்தானவன் கமலனாதியர்களுங்களிப்பச், சோபித்தானவைந்துற்சலங் 

களையெலார்தொகுத்தான், (௪௮) 

ஐர்.திராத்திரியெனுமர்தவாகமத்தறைந்த - தெச்தமாநியமங்களோவவ்வணமெல்லா 

மிர்தசாளுங்கண்டருளுவலும்பர்கள்வாழ்த்தட்-பக்தரீங்யெபாரத்துவாசிகேளென்றான் 

ஆங்கரீசமா தவனருண்முட்ட்மான்மியத்தை, கரங்க சவேதியன்புகழ்வியா தரர் 

னவின்றே, நீங்களீங்கறிரிமலியின் மணந்தனைச்கேட்டுர், தீங்குதீர்ந்துனுர்திருபபெ 

றுமெனச்சொனான்சூதன், (௮0) 

முத்றிற்று. . 
௮௧ படலம் ௩௧-க்கு திருவிருத்தம் ௬௪௦, 

முதலாவ து-மூர்த்திமான்மியகாண்டம் முற்றிற்று,



௮௬ ஸ்ரீ 
௨ஃவது கேத்திரமான்மியகாண்டம். 
முதலாவது - ஆலயச்சிறப்புரைத்தபடலம். 

a Te 

சாத்திசா திச்கப்பாஞ்சரா,த்தி முச்தழங்கொளிழுணிமுடி ததேவ 
கோத்தராதிக்சச்கோகனகத் ரட்கொண்கனுங்கு arte mien mye. 
சூ ச்ரொதிச்கப்புருடருச்சருமே 9 aya oon சேயுலஇற் 
கேத்திராதிக்கமுட்டமான் Mu seo திகளைக்கு 2மலக்கறத்செளிமின் 

வேலையச்தகங்ககங்க ஆல் வளி ன் 

சேலையற் பக்கிமானச் ச்பெக்கருக்குழி 
மாலையு நநிரக்குழிக்காலாழ்த்தம்தக் சாகல, 

சாலயச்சிறப்புரைத்துமதிதிர்மல தசெலலத்தணரர். 

கரலுசோடி. மோனிகளுரான்முசனவன் மகன் 

கசாலொடம்பரீடரென்றுங்காணரும்வேசம்மருட். 
கோலமாதமுனிசடங்சோவிச்குஞ்ஞானகோலமா 

மூலராதன்வாழுங்கோட்டமூலமறிதிர்கித்தசே. 

'சளகென்னாவிஞன்கு வேதச்தெம்மணெல்லாச்தெள்ளியே 
களங்கெணாதவணூமெடுத்துக்காட்மொணிக்சப்பிரா 
னுளங்கொணீலச்கோலசாதனுற்றுவாழ்?முட்டகேர் 

விளங்குமொன்றின்றென்றுச7 த.மிட்டனனவ்வீவனே. 

மதிமிலை*சசடைமிலைந்தமாகிலா சகங்கையீர் 
மதிமிலை*்தமாசின்ஞானமூர்த்தியாஞ்சசாவன் 

விதிமிலை$தவிந்த£விமானமானவிபுலையில் 

லி. ததிலையென்றத்தமிதெடுத்தப்பாடி.னான். 

சிவனும்பிருசென்றோதுமவனுஞ்சீமுட்டச்சீருக்குகே 
ரெவனுங்கணடஇன்றென்தத்தத்திருபுயங்களேக்தியே 

கவினுமினியசசதமாற்றீக்கருதுமயா வுமுற்றன 
சவியகவியதீசானின்றேத்துமறிவிரறிமினினிதரோ, 

வாரணாசிதன்னிற்றாரகதின் தயக் தவன் வன் 

தாரணாசிரொசவருளென்றோதிமுத்திசாட்டல்போற் 

பூரணாபுரா தீனாவென்ழேந்துகலுழன்புகலு ற்த் 

தேரொணாமகாசுகாதிதேவலூரிலாவரால். 

அத்தனேவிளித்தாளென்றுமயன் வணங்கியணங்கு_ 

னித்தமும்மழ்முத்தக்காசகுரண ச்சைரிமலன்முன் 

PMaAgMoa ss மோனமுற்றவாஞ்சையாவுமன்னினான் 

தத்சனுந்தமுட்டத்தின்னுங்காண்மின்ஞானக்கண்ண சே. 

ம முஞ்செடி. யுங்கொடி. யும்பூண்டுமல்லும்புல்லுகெல்லும்வெண் 
பெமுங்காடுமோடுங்கல்லும்புதரும்பதறும்பூமியுஞ் 

௪) 

(௪)



முதலாவ - அலயடிறப்புரைத்தபடலம். 

சரீமுந்தேவமுனிவராகித்தங்ெவத்தலவணி 

யுசமும்உரமும்பகர்வெவர்களுைமினுபயமனஸ் றவலீர் 

குறுமுனிக்குவேண்டுஞ9த்தியீர்ததர்கக்கொன்றைே 
வெறிபிடி ததவாகமத்ை தவிகூடியுச்க்ல் கீடவே 
மூதியடி. சததிதுருத்தவெண்டி.ச்சாஷாலீட்டி யே 

பொறிசெய்மெய்ங்ளித் கடத்தப்பூவராகேத்திரம் 

மாலளிக்குமெட்டி ரண்பெதிசேன்னைகுர்சையி 

யோலளிக்குக்கீமை£ர வேண்டி. ‘ude gir 5. 

னூலளிக்குமெறுழி யாரைப்பூமீனால SIS BOM Lp Lp 

மேலளிக்குமாறன்றேர்திவி ens 

PaqutewavteCurdeApyarn 

ஃவருமிச்சச்லெவியின்கடச்தி்ன்ழேகல தத் 
றவ.றலன்றிஞன் றப் பேச்சதிகள்யாஒச்சவமிருர் 
இவணொளிப் பதறிமினென்றவ்விருடி. கட்ெசச்தசனள,* 

விருத சசயிலமானவச்செப்பிரானைகீட்டி. டச் 
கருத்சமுசுண்டனென்றவகான்மாளவாண்டகளிறுரு 
வொருததனுகப்பிலா பாடாண்டராசமுற். றே தறீர் 

பெருசத,£ர்ததமாகுமுட்டப் பருமையார்பிதற்றுவார், 

சனககார தன்மரீ சிகலுழனிவர்கடற்பச 

வனகன்வைகுகந்தத்திலாமனேடி வந்திவ்வயன்றவ 

கனகமாகுமுட்டமுற்றுக்கனவிசேவைசண்டுதன் 
னினவுழுற்றிதாகுநிமலமுற்றவித்தலம்மசோ. 

பபதுமமாகுகற்பசாளிற்பற்பகாபர்் தந் தோர் 
விதியினாலியறறுபூசைமேவுதூற்றெட்டுசசலப 
ப.தியிலீதிப்பாரினுக்குளா தியாகும்பரிவுளீர் 

முதியபருவம்வருமுனோடி. முட்டங்கண்டுய்ந்திடுமினே, 

மு தகராயவிச்ைதமாளழுன்னிஜஞோ்முர்நீருடை 
வைத்தவசுதையார்க்குச்வேவடி.வுதேவன்வடி.விவை 
மொத்துவடிவுமுதலவோதுமூதுஞானமக்ப்பிரான் 
இிததியீயுமுட்டநேடி.ச்சென்றுசெடியையொடி மினே. 

சாமவேதஞ்சாதித்தேத்திச்சாலவீறுபூத்தன 

காமசாதனசனவியோதிகம்பட்டாளைக்கெளவினான் 

வீமனானுமாமனானும்வேதனானுவெணகிரி 

மாமனானுமிதிலாற்றுமாண்டவச்திலாயினார். 

கேணமினம்புயத்தண்மாலைக்கேற்றமறைவலாளமே 
நாண்முனானகான்குவேதமேனியானகலுழனார் 
வாண்முனானபூவராசவரதனார்வாழ்மாட்சியை 

யாணமுனானஞானமரி௫க்கருள்வதருடுமறிதிரால். 

மரிசியென்னுமுனிவன்௧கஓுழமறை ப்பிரானைகணங்கியே 

புரைசெய்காதமுழற்றுமுற்றவோதியாளருனைவிடத் 

௮௭௪ 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ser)



of HY திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

சரைசெய்வானிலெங்குமற்றதரமுணிரர் யானுனக் 
குரிய£டனாமினேலுக்கு ற்றசல்சையா 

மாத்றியாட்கொளென்றுதாளிள்மி தவீழ்ரதிலாழ்த்தியே 
மார்த்தியோடுகைகளாத்துகிற்குர்தர்தையப் பளை ப் 
பார்த்துநிற்கென்தல்கையென்னப்பறலவராதபாரினே 
நூரீச்திர்.சதகேத்திர்முண்ருர்தநின் ெதுவரோர். 

௮ூலை தீர்த்தவக்ரெத்தமர்ச்தவமலனடி. மூலர் 
நிிலகாலமும்விடாதுநின் றமிமலவருளேனு 
மிகலின்ஞானமரநிசியறிதியீதிலாச்சுகஈ்தரு 
சகவின் நூயகேத்இரசீ€ர்சவிறுமென்றாவிலுமால், 

அரியினானுமடி.யரானுமாயகேத்திரம்மெலாந் 
தெரியிழெய்வஞ்தித்தமாரிடஞ்சுயம்புமானிடம் 
பெசியவிவையைக்துட்சி ஈத பற்றியுற்றதா.ற்றெணி 
ஓரியதெர்ன்திக்வுலகுக்கெல்லாமோங்காதிக்கமுற்றத. 

அளைதயென்ராதைதாைநீயென்ரானபாசவன்பினால் 
வசைசெய்சன்மக்கொத்ை தமாளவழங்கலானேனதன் பெயா 
சுைசெய்மிச்சகசிரமவரணிசேர் திசே.ரானந்தபஉன் 

நிதிசெயாதிவேதயாகநிமலமாத்தலம்மரோ, 

கட்டமிட்டவொட்டருற்றகாதிசெல்வங்கா த 
முட்டமென்சுமுனிவசே த்தமுன்னநின்றதத்தல் 
துட்டமுற்றவாதியிரணியச்சணானை த்தொலைத்துவாழ் 
பட்டீமுற்றரீலராம்வராகர்பழையகேத்திரம், 

இதியளித்தவிசணியாச்சன்சின suas ge Ca sur 
மதியளித்தவெண்வராசர்வாழுமலனியாட்குரல் 
விதியளித்துகர்.அபுல்விலீற்றிருர்தவீறுசேர் 
பதியதற்குநிசருரைப்பசெவர்திறம்பகர்விரே, 

பிரமனையோதிவைத்தபரிச்சேதம்,. 
முற்றுமற்றகன்றமூஒலு மற தாமதத்திலே 
சற்றுமே ஈதிர்சரர்லொப்பசக்குழுக்கடங்கதி 

யூற்றராதனுள்சமெலமு.ற்றவோசெச்சத்தையே 

கற்றவேதநான்கிச்சிட்ட. க்காட்டி.ஞனக்காலையில். 

பூவெழுந்துவந்துளான்பூவானமெங்குசோக்கினா 

னோவென்றியாருமற்றவான்சண்டுட்மெசுபையுளா 
னாவென்ழேங்கியோலமிட்டழுங்காலத்தவ்வாண்டவன் 
தேவென்றோ தவன்கட்டோன்றித்தெளிவுசர் சத்திசைமுகன், 

*திசைமுகனையோதிவைத்தபரிச்சேதம். 
சாணநின்றவன்றன்சங்சையாவுங்காணாதாக்கயே 

யாணவங்கொண்மூலமாயையானவெச்சங்கட்செலாம் 
பூணவங்களேருமாறுபுவனதேசம்பொறிமுதல் 

வேனுமாறளித்தியென்னவிஞ்ையீர்ததவணரேோ, 

(20, 

(௨௩) 

(6௪) 

(௨௫) 

௨௭௬) 

3]



முதலாவது - ஆலயசசிறப்புரைத்தபடலம், 

அயமுகப்புச்தேண்முகத்தனர்தவேதமோதினான் 
பயமுகதஅமினகாதன்் பாவிலக்கணங்களை 

supe ss oss gro ih wvemaewg. Bed 

வயமுகத்சாமகாதைஷ்சித்தானவ்வனசனே. 

ிஞ்சுமாரசீபஇககண்டி. கழமுசாவிலகீசமா 

யஞ்சமாற்றசோதிடத்ன சயானவுபயமறையினைக். 

சஞ்சனு றறபின்ன ரச்சங்கருடணப்போகடவுள்ப்ர்ல் 
வஞசமுற்றவைதிகபபேர்சருமம்யாவும்வாசித்தான் 

பின்னரும்பிர சதியும்மனெனறிடும்பிசானிடம் 
மனனுஙகாலவிஞ்சையோமடுபூசைவிஞ்சைவாக்கமும் 

பனனிடசசெளிக்கதறுருக்ச_பபபெயர்கொள்பரணிடச் 

து எனிிம்மவ்வத்தியாததுமத்துவிசண் ததுகள் ற " 

யோசவிததைபததிரானமுாற்றவிதைைமற்றவும் 

2! ரகவாசு தேவனோதப்பெற்றபின்னப்பூமக 

ளேகசாகவென்றெணற்றவாணடெலாமியற்றவர் 

சாகமோடி.யற்றித்சம்பிரானைகச்கணடுசணிவிலா. 

மகையோடுபோற்றிலாம்கதியோலேசாச்சவொருவகின 

உாகையானவடியையுட்பு மம்பிலென்றுங்கண்டரே - 
காகமோடுபவியியற்நிடற்கெயன் றசாமியை 

காகசாதவருள்கவென்றவர்ச்கர்சாசனருளுமால். 

வட்டமாம்பூவுக்இவர்தமைந்தவுன்றன்மாஇனத் 

இட்டகசாலமதையெட்டாவியற்றியப்பசற்கணே 

யெட்டதாகுமென்சுயம்புமானங்சணடி.ங்சேச்தெனா 

வட்டமாத்திகோயிலாகஇியடைவவற்குக்காட்டினான். 

எட்டுககாலமும்மொவ்வொன்ருயேத்தியா்ச்சியிஃ தலஈற் 

ட்டரங்கமே£€முட்டம்வேங்கட த்தொடாதியா 

மட்டமாவிமானசேவையாக்கவைத்சவற்கெமா 

னிட்டமோடி.வ்வண்ணம்பின்னரினிதுபேசுலான சோ. 

எததனைப்பலூழிபேரினுமமம்மாவென்னிச்சையில் 
வைச்தகற்சயம்புமானமாள்வதில்லைமடகயுளோர் 

பித்தன் லோர்சாலஞ்சேவைபேணிலாசெளிக்கினுஞ் 

சததசத்துநேடுராஸிமார்கள்சாணவாவினால் 

மேன்னரம்பொன்னாதஇரங்கசரதற்குமுன்சூசனை ப் 
பின்னரம்பொன்னாதிபூவராகர்க்குப்பேண்குசனை 
யன்னைமுன்னமாளுமப்பன்வேங்கடத்தான்குசனை ப் 
பின்னர்கண்ணன்பதரியா தியெட்டுமா ற்றிசூச்னை. 

பகுதியற்றபேோர்கள்கண்பெணிவதொன்றுபகுதிசோ் 

விகுதியுற்றபேர்கள்சண்டுவிதியறப்பதொன்றுமாச் 
தகுதியு்றவெண்ணிசண்சொமரைப்பூவாணிறம் 

மிகுதியுறறவிமலர்வாழ்விமானல்சாண்டியென்றனன். 
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௯௦0 திருமுட்டபுரர்ணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்: 

பதியநின்றவிருவகை)்தாம்படி.வங்காட்டிப்பளடலா 

விதிரீயர்ச்சியிவ்விரண்டுவிமலைவிமலர்சமையரோ 
சதியறுக்குகினதுபுவனிதன்னினு மச்சாவலம் 

புதஇியபுவியின்மிதினும் பொரு தீதியாற்றுபலியெனா. 

பரமனேதியெட்டுமிட்டுப்பாய்மினனொன்பினர் 
வ ரமனோதிமத்துமன்னன்மகயுளே?ிறர்.தள 

சசமதாஞ்்£முட்டமெய்திச்செகரஞ்செய்தருங்கலை 
யரிவையாந்தன்மனைவிமகரொடெய்திகின் றசச்தலம், 

வேறு, 

சினகரமியற்றியபரிச்சேதம். 

மரிசயென்றுரைச்குமதிஞ்சேளந்தமான்மகன்மான்மலர்ப்பதத்ை தத் 

துரிசிலாதேத்தித்தேவனின்வடி. வைத்தினமும்யான்பூசனையாற்றிப 
பரிசு.றற்னெயபடி.வமெஃ ததனைப் பரிர்சளித் சருளெனப் பரிக்தே 

யுரைசெய்தானதஇி£விதேரப்பக்குவத்தினுச்குகக்தவெய்மீசன். 

சுயம்புநாற்றெட்டுட்டோன்றலாமெட்டுட்டோன்றுமாவிக்ெகங்கள் 

சயம்புசளீரெட்டவைகளிலெட்டுத்தழைச்திமெப்பிசாகிருசம் 
ஈயம்படுமினியபிசாஇருதம்மாகாட்டுவரிருவகைத்தாகப் 

பயம்படுமாயையுறுமவர்பாசரார்பரமமாமப்பி.ராடஇருதம் 

பிழையறுமுனிவீர்பிரகரு இக்குட்பி றங்டு€வர்கள்விழிக்கு த் 
தழைவுறக்காணும்பிரருதிப்பேர்சவிகொளும்விக்செசம்மே 
பழையனவாகப்பகருமவ்வெட்டும்பங்சயன் பதியினிர்பதிட்டை 

விழைவுடனாற்றியிவ்வுலகசனில்விளக்னென்விமலனாணையினான். 

பொன்னியின்வடபாற்£ழ்ச்சலிகுடக்இற்புகழ்பெறுமிருடி. வந்தியததிற் 
குன்னிய$ழ்ப்பால்கருடமாகதிக்கேடோங்குறுமவாசியினுயர்ந்து 
மன்னியவனமைச்தியோசனையுச்இவாய்ர்துளதாயிர த்செட்டாத் 
அன்னியர் ச்தத்சொகுதிளவைகணடுவணாந்தூய்மைசேர்நில த்தில். 

என்னையா ளேனத்செம்பிரசானருளாலெனெமேகடவுவான்சிர தை 

மன்னியமனத்தாலானர்்தபவனமதிலொருபசமபாவனமா 
சன்னயத்தாம்விமானமேபுரிர்தானந்திடுமுவ்வியாக்கிருதி 

முன்னிமமொன்றுரற்பிரகாரமூ ரஈத்தமாமூலமாவெழுத்தோ. 

கமெனவுமத்தனமனுச்சர. கழ்பெறுமண்டபக்குழுவா 
மாசரமெனவுங்காயத்திரிப்$ப்ரம்மி னுசுசமருணா?ப் 

பாகுரஜெச்வும்பான்உிளே சதிமான்பனிவிசசோமகு தீரத்தில் 
age rl. புரளாகவும்யோசவருக்கமேயிருப்புகளெனவும். 

வின்னைத்சோவேளங்குறப்புருட சுச்சமாம்வேதமும்விமலை 
தன்னயமோது?பேரீளாவின்குச்கமுர்தயங்குறவரங்க 
மன்னியவொளிசேர்மண்...புமனமமாட்சிசேரிச்தில மழைச் 
அன்னியஅகளின்மண்டபமெனவுர்துலக்னொன்றூயமாமலசோன். 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௪௭)



முதலாவது - அலயச்சிதப்புசைத்தபடலம். ௯௧ 

சுருதியம்மிருதியோடி. திசாசஞ்சருச்சமின ற்புரர்ணிச்சு 
டருமிவைக்கியைர் சவுபயங்கணாமச்சகத்திச சாத்திரத்தொகுதி' 

வருமிவையெல்லாமொன்றிரண்டாறுசான்கெலும்பன்னிரண்டாறு 
தருமொருநூருாயிரமினும்பலவாச்சாற்றமண்டபல்களாச்சமைத்தான், (௪௮) 

சக்கரம்வளைந்தசாமங்கண்மலிந்துதயங்குமாமண்டபத்செதிரின் 
முக்யெமாயபெரியதென்னோதுமெம்பிசான்மூலமீாமாயை 

யைக்கரும்பலீயாம்பீடமென்றாற்றியாவயிற்கடி. பரிகிமல 

வீக்ரெகங்கட்ெியதத்துவத்தைவிதித்கணியாக்னென்விதியே. 6௪௧) 

அழீவறுநிகமார்தங்கள்கேசனமாயவிர்கடசெறிவியன்பகலாற் 

கழிவறு$வக்கம்பமாநாவேழ்கனறபுலமதிலழிவில்லாக் 
குமுரிறைபூதேவின்கணஙிறைவாக்கூ ற்றுசபொலர்திருவடி.யா 
வழுவகல்வடச்சிற்சேனையர்கோனாவகுத்தனன்மலா மிசைச்ழெவன், (௫௦) 

வாருணப்புலச்துமயர்வறுமதிசேர்மங்கலகுணசுகத்தாழ்வார் 

பீருணப்புகலாப்பேறடைந்துளமாப்பெற்றிசேரடி யர்தம்பீடா 

ரூருண ப்புகலாதோங்குமண்டபங்களுகர்,து. நவாச்கனொலும்பன் 
காருணியத்தாற்காத்தருள்புரியக்கருந்தவம்புரிந்தவுக்கமலன். (௫௪) 

மூவ்வியாக்கிருசமெனும்பசணத்துமோசமார்பரமவைதஇிசமென் 

செவ்வியாபகமாம்பாஞ்சராத்திரத்திற்றருணமொழிக்கியைவுறச்சமைத்துச் 
கவ்வியமூன்றராங்காப்பினுத்தரத்திற்கவினுறசசத்திரச்காலா 

னவ்வியன்மானரநாட்டி னனகன். றஈவமணிமண்டபமாதோ (௫௨) 

எழுதருங்கேளவிகான்குமேசுவாசாகாரமாவெரிமணிப்பொன்னாற் 

ரொழுதருக்தோமில்கோபுரஈயினாராகியேதுஎக்கமுற்றோங்க 

வழுவதுவாசற்காப்பிடுகித்தமாஞ்சுகஞானகீரியர்கள் 
பழுதறவிளங்குமண்டபப்பரப்பும்பல ப்பலவியற்றினன்பிசமன், (௫௩) 

தென்௨உடகிழக்கிகம்பதென்றடி யிற்செய்தொளிரரங்கமண்டபமும் 
,பின்னிடவிடையினூற்றிருபத்தா றடி.யினிற்பிறங்குமண்டபமும 

மன்னிடைமூன்றாமாரையினுழியேவயங்குநூற்றிரு பதாமடி.யிற் 

பன்னிடையொன்பானிதிப்பொன்னாற்பகல்களொளித்திடகரமும்படைத்தான், () 

உத்திரத்தினிற்பத்தென்னுநூ ற்றுக்கான்மண்டபமிீசனாரிடத்தே 

நத்துற தண்பூமணம்விரியொளிசேர்சன் னயவசர்சமண்டபருச் 

தத்துறுசவிசேர்சாசவேசாவினம்ப.ரந்தன்னைத்தற்பரற்கு 
மொய்த்துறுகடவுண்மணங்கமிழாறுஞ்சுவைமுழுதுமாற்றுதல்செய் §@@) 

இருமடப் பள்ளியினை தசனைப்புல்லுர்திருவணிப்பனுவலாட்டி. க்கா" 
மொருமடப்்பள்ளியுகச்குமாறுஞற்றியோங்குறுதச்சணக்சசட்டை 

அருமடக்கல்லாப்போகமணடபத்தைவண்ணிருதித்திசைகழங்கும் 

பெருமடக்கில்லாநூறெனுங்சாலா த்பேணிடமண்டபச்தனையும். (டுசு) 

மான்மணித்தேசோன்மாதிரம்பலவாமணியணிப்பொன்னிலாம்வையர் 

தான்மணித்தாமமண்டபத்தளுச்தடத்தொரு£ழ்ப்புறந்தயங்கு 
வான்மணிவீரவைரவக்கோனும்வடக்ளெிழ்பாகசாதனனா 

மான்மணிச்கோவுந்தக்கணக்கேத்தரத்தையாண்டுதுசட்வுளரும், (௫௭)



௬௩. திருமூட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்தாமானமியகாண்டம். 

மேக்ளெற்றச்சராங்கணுஇச்சவேர்தரும்வீவியாவாகை 

தூச்யெவபிமானப்பெருவவிசேர் துணைப்படைக்குழுநிறைவுற்ற 
பாச்தயமிகுர்சகடிபுரியெண்டோட்பகவதியெனுமொருசத்க 
நீக்கறவல்விராப்பகவிமைகோட்டா து றகிறவினன்விஇயே, 

சயவிசயாதிமுத்தர்சண்மருவிச்சார்புறுகடி செயத்தகுர் த 

குபரமபாவனமானசோபனசுகவிமானத்தை 

வய்மு ச்கீகுடக்குவாயிலேர்டாற்றிவாச்செறிதியிழைப்பூண்ச 

ணயமுறுகலைசணிங்நிதியொன்பான்றானியமண்டபராட்டி.. 

a 

அம்மையோடப்பனறிதுயின்மேவியலமாண்டனித்தடற்காகச் 
செம்மைசேர்சுத்தசத்துவமாயவப்பிராரு சமாஞ்சேடன் 

கொம்மைசேர்மேனிமீத றக்குலவுகோயிலாஞ்சயனமண்டபத்தை 
ஈசம்மையாள்பிரமன்வடக்கெிலாற்றிரசையெலாழுற்றினன்மாதோ. 

 கோசமண்டபங்கள்வடச்ளெலிட்டான்கோலமா BUT POH] on EES 
சேசமாங்கனறிக்ிலொருகூபநிறுத்தினான்1காலைப்பூை சக்குத் 
தேசலாஞ்சுவேதாதிப்புன விட்டான் நிருவபிடேகமாற்றிடற்கு 
மாரிலாமித்தியப்பெயர்சடத் துமஞ்சனக்தனைச்செயவகு த்தான், 

பிரமோச்சவப்பரிச்சேகம், 
மண்ணகம்வானத்தண்ணகமனைத்துகிறைர் த பல்லயிர்களைமூழ்க்து 

சணணகன்ஞான ச்கண்கொடுநோக்கிக்கரிசறச்சாத்தருள்சடவு 
டண்ணிலையாயவுலகவிக்கியா சசச்சிதானர்சவிச்ரெக 

வண்ணலையான$தக்கடமதனிலைந்திசாப் படி. க்குத்சாபித்தான். 

பரிசனபரிவாரங்களம்மையர்கண்மறறுளோர்பரிர் அ.றபாத்தி 

வரிசையின்பேற்றைநேர்நிரைகிரையாவைத்தவைகளிலவ ரிருப்பப் 
புரிசையிற்பொலியவினிமையிற்போற்றிப்பூரவாசனிதருமகராம் 

வரிசையின்சனசனச்திரிபிருகுசத்தமன்றக்கன்மாவூட்டன், 

சிந்து ரீலலோடிசனகத்தியன்புலத்தியன் மு கற்சிறுவர் 
ரந்துறுகளியானந்துறக்கலக்.துசாகர்கணாகர்கள்சூழ 

வெந்தையென்னேனத்தரும்பெபருங்கடவுளிருவகைஸூர்த்யொமிறையை 

யர்தரத்தவறாமந்தரச்சவருமருமறைச்முழுவுமாங்கேத்த. 

பன்னருங்கோழியருக்கருங்கூசம்படி. ஊராகன்மாட. வேய்ந்த 

வுன்னருஞ்செசையுற்றவராகமுகத்தராய்ச்சார்தராயொளிசெய்் 
ஈன்னயக்கே% னுனியிற்பூமாையு்டயராநடுவினினட்டி. 

மன்னயத்தோபவிளங்கிருகைத்சாமரைமலருடையராம௫ழ்ச9, 

பூ த்தற்ஜெரருப்லை பப்வோலராக்கவசகுண்டலமண்டி தபூண்ச 

ளேற்றிடுேக்துடையராமார்பிவிலங்குறுபலவணியினராச் 
சாத்துறும ரஜிவளைக தாதரராத்தச்சணமுக த்தராத்சழங்கு 

சர் சதிசேர்சவுத்துவதிதுறுமாமஞ்செறிவனமாலைமார்பினராய், 

அபு தரமாபாதபங்கேருகத்தரா்.நூல்கிருணங்கு 

மர பசசேவமணியணிமாவுமங்லோதுருவரரமவைப்



முதலாவ - ஆலயச்ரிறப்புசைத்தப்ட்லம: 

பூபச மாககாட்டியபாசப்பூவராசோக்சகெக்குருஇத் ' 
தாபசமுருகுங்கவிகளைத்தென்மாமொழியுடன்பர்றினான்ருழக்தான. 

தன்டெனவிழுக்தானெழுக்துபின்றொழுதான்றடையறுமார்த்தியின்குழ்ி 

சண்டென்வுடலமவசமூற்றொன்றுகீதானுணராதூழ்கடெப்ப 
தண்டர்கோனானபூவாசப்பேர்மலரைறிர் துவீழ்ச் துளஈல் 

லண்டமிபவனாமவிதியினைத்தொட்டேயெடுத்தருள்புரிர்தனனன்பன், 

எடுத்திமமெயனைகோச்செம்மேனவீசனாரிண்டையோயுனக்குத் 
தடுக்கரும்வரமென்கேளெனவவனுந்தம்பிரானின்னிலர்தனிலே 
விடுக்கருமூழிதோறும்வீற்நிருந் துவிபுலையோர்விருப்பமீந்தொளிருல் 

கிக்கரும்வரமீியெனவவனவ்வாரோமெனக்கருணைசெய்தனனால், 

சிலைமயத்சேவைமானத்சைப்புரிர் தத்திருமலர்மகன் நிருகில்லாக் 

கலையுரை ப்படி. யேதாபித்தபின்னர்கவின்றருகும் பமாந்திய்ச 

"எலையுரூப்பர ணிராளினிற்றசவாரோகணமாற்றியொள்ளிர தர் 
தலையுறவாக்கமொடிமாமகத்திற்றண்கடலாசொருற்றி, 

அவபிருதத்ைதமூடி த்தபினவசோசணச்தினையாற்றியெம்மடி.கா 

டவமிருந்தேத்துமென் பலிநாளுங்கொடுமகழ்ச்திவஹுறுசென்றப் 
பவமகல்வரங்கேட்டடைர்தினுரீங்காப்பருந்சவமுற்றனனென்றே 
யவமசன்ஞானக்கலுமனுமரிசியறிந்திடவருள்புரிந்தருளும். 

வஞ்சராயமுங்கெவதையிற ப்பிறப்புமாறிலா தனிதியாங்கலையி 

னெஞ்ச.ராயளிப்போன்கடவுளன்றறுத்துநேரெறிக்கிமெவன்றரானே 

சஞ்சராவைத்தோனாதனென்றலற்றுமவர்தெறாசான்மறைமெளவிப் 
பஞ்சராச்திரத்தின்பணிப்படி ப்பதிட்டையாக்ென்பாக்கெத்தயனே. 

இப்பெரும்பாஞ்சராத்திரமம்மாவிருடி.சாளிை சமுனம்பிரமன் 

செப்பருங்கன்னஞ்சிைைதவுறப்புடைச்துத்துணைமறைக்குழுக்களைப்பறித்து 
நுககிடுமோரைநாற்படி.ச்சிருட்டி த்தளிச்தவனுளங்கொளத்தோன்றி 

யிப்பெருங்குடிம்பகோடத்ைையெம்போல்வார்க்கலொதாக்குமாகமமே. 

இரண்டெனுமாயிரம்மொருபசகலாவிருப்பவனிரண்டுமூன்றுன்னா 
எரணடி.டாதாளவயமுசக்குருவாலறிர்ததன்னவன்சொலத்தெரிந்தான் 

குரண்டிமார்பாறுவைவசு தப்பேர்மனுவெனுங்கோமகன்கற்றுக் 

குசண்டம்வண்கரண்டமுரண்டமார்வயல்கசுழ்கோசலகாட்டி ஆன்மன்னன. 

கரும்புருவினியவிக்குவாகப்பேர்ச்சாவலனறிந்தினும் பலர்க்குத் 
தரும் படி.வந்துவசிட்டன் பல்லோர்க்குச்சாற்நிடச்சத்த்வக்குருச்க 

ளரும்பெரும்பொருளாவமைச்தொருகிமையுமமைவிலரசஞர்படும்பிதவி 
இரும்பருர்சயர்திண்டரும்பாஞ்சராத்திரமுடையவர்தெருளே.. 

ஐந்திசா.ப்படி.யச்சுயம்புகளாகுமப்பிராக்கிருத்த்தைமணிசர் 

நைந்துறுபிறப்ை பரசித்திடிலையாநாதவேதார்தத்தானவிலு 

மக்தமாம்பிரகருதியினாலமைந்தவர்ச்சையைத்தாபித்தானதற்கு 

மேத்திராப்பகலுமைர்அுற்பருவகாலமாஞ்சாறுமேமுடு, த்தான். 

எமூகடல்ளைந்தபெருக்சடப்பாரிலெண்வசைச்சமம்பினுளிசண்டாத் 

சொழுமடற்புவியையுத்தரித்துலகோர்செய்திகெருமசங்கற்பத் 

Sole. 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௧) 

(௭௨) 

(௭௧) 

(௪௪) 

(ஏ௫) 

(௭௬)



௯௮௪; திருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
கேத்தாமான்மியகாண்டம். 

தழிவறராளுஞ்சுவேதவசாககற்பமென்ராசரித்துகர்.த 
வழிவருகாமமுற்றுவாழுற்றவண்மைவாராசகேசதிரமால், Corer) 

சுருள்விரிசாவிச்குலையுயர்கமுகந்தெங்கரமபைக்குலைபலமா 
வுருள்கனியுதிரச்சலஞ்சல த்சோடுமோங்கிடுகளிறுகளிகவித் 
தீருமொளிவீசவெழுர்தண்டா்குளங்களேரிசண்முதலியதழங்கத் 
இருமணியிருண் மேய்ந்தொளிரிவசேழுமாடமார்திருமூட்டஈசசே, (௭௮) 

பிறைச்சடைருமி. த்தபிஞ்ஞசனமசர்கோன்சுரர்முனிவார்பிறருங் 
கலை pF Few DSSS தீதுளவவர்தங்கற்புளரமனைவிசண்மைர்தர் 

தை றச்சடையறுத்துப்பா தலத்தொளித்ததகுவனைச்சாய்தததற்பரனா 

யறைச்சடைவிக்குங்கிருட்டி.யாமீசனமர்தலச்குடி.களாயினரால் (௪௬) 

இப்பெருங்குடி.களிலங்குறுகுரின்ளஞ்சொலவெம்மனோர்தசமன் 
'கப்பெராமாட்சியென்பதிவ்வகிலமறிச்துளதிசைக்கலவென்னாச் 
செப்புவரிலைப்பினப்பெருர்தலச்ரெனுங்கடலமு இனையடி.யே 
லஷெப்பறஞ்சிறியராவினானள்ளியோதுவனுகர்திவண்சேண்மின் (40) 

அறிதிர்சொனைமிசாரணியத்தினமர்க்துடன் மேயபேறடைவா 

ுறதிகொண்டி மைப்போதும் பயனில்லாப்போதுபோக்கரதவுத்தமத்தர் 
செறிதல்செய்வேதச்செம்புளாங்குருவின்2 றடி. சிர முறுமரி௫க் 

குறுதியாமோச்சப்பேற்றினையு சவலுசவுதுமெனச்சொலுஞ்சூ சன். (24) 

ழமூதலாவது ஆலயச்சிரப்புறைத்தபடலம் முற்றிற்று. 

திருவிருத்தம் - ௮௪. 
௦ ஆமா - 

ஸ்ரீ 
2-வது துருமனென்கிறமகாசாசன் 

இத்திரனவைபுகுந்தபடலம். 

  

அடுமகந்தனையாற்றியப்பசுவன பயையாவியையக்யை 
யுருவையாவையுமும்பலீகாத்தவற்கு தவுமு த்தமபத்தர்காள் 

பெருமைமேவியகருடஸர்மரிசிக்கு ப்பேசியபிழையிலா 
அருமனிர்சசனவையுகுர்ததுணிவிலாங்கதைசொற்றமால், (௧) 

"வேறு, 

முஸிசஜீற்னொழுங்கடவளாமுகுர் சனார்பதத்திற், கனியராகெயவிருபிறப்பாளசா 
மினத்திர், முனிமரீசியினசங்கொளவித்தலத்துற்றோர்ச், கனியபேறவர்ததுசொனதி 

யான்சொலவுணர்கீர். (௨) 

ஆதிரட்டி சாளாமெசுயம்பெனுமனுவி, னீதிரற்குலத்து இத் சவேோர்நிருபனல்லொ 

மூக்கன், சோதிரன்மறையாதிரற்கலையெலார்சொச்சா, தோதியோதியேயோதியின 
திகு. த்துளவொருவன், (a)



௨-வது துருமனென்கிறமகாராசன் ௯௫ 
இத்தாரனவைபுகுந்தபடலம், 

துருமனென்௫ிறமாட்சிசேர்புகழ்மலிதோன்ற, நருமமென்பவையாவுஞ்செய்வள் 

ளலிற்றக்கோன், கருமகாண்டத்தின்கசைசெளிர்தவ்வணமெல்லா, மருமமின்றியேோ 
டச்தி௨ண்புகழ்பறைமலிந்தான். (௪) 

சாதுசங்கமுங்கலைவலோர்சங்கமுர்கணவா, வாதுசங்கமுமறைப்பொருளினையு 

சாவுவதுங், காதுகார்முகவிஞ்சையிற்கையறத்சேர்ர்செப், போ.துஈற்பகலெனச்செய் 
ேபொலிசருபுனிதன், (௫) 

எந்திரத்திர தர்செளிப்புடைக்கலாவிசன்மா, வுந்திவிட்டெறியாதவொண்கர்து' 
மறத்து, வந்துபோகலாமாமலைகாற்படைவெள்ள, மிர்தவண்ணமாம்வலித்தொகைப் 

படையுளவிறைவன், (௬) 

மனுவின்மாககரரசிருச்கையிவிருர் தலகைச், கனிவினிற்புசந்சருளுசாள்காரினி 

'பரசர், பனியினிற்பணிர்திடர.றவிழறைமையைப்பயக்கத் துணிவிலாசவனச்சுவமே,த 
மேதொடர்க்தான். (௭) 

உலகிலோங்குறுமுடி.யணிமன்னரையொருங்கே, யலலொததனபுயவலகொடவெ' 

யனணிச்து, தஇிலஃமாகயெதிணிபறிமேதத்தைமுடி. த்.துச், கலசமாறிகொவலர்போற்று 
சாகெளவி (௮) 

கொக்கனெயாகத்தைக்குறைவிலாதா ற்றியபேற்ராற், சக்னோக்குற்ஞ்ச்சமெலா 
முலவு?ர்சார்ர்தே, யக்ரொசனஞானவனந்தரத்தொருசா, ஹுக்கியேறியத்தேவர்கோ 
னவைச்சணேதுழைந்தான், (௯) 

அழைக்தமன்னவனாங்கவிர் நாறுயோசனையிழ், றழங்குவாச்சியத் தமனியவின்ம 
ணிசழைசது, முழங்குமுப்பதுமூன்றுகோடி.ச்சரர்முனிகள், வழங்குகாற்பத்தெண் 
ணாயிரர்வாழத்தவைகண்டான். (௧௦) 

௮. ரம்பைமேனகையுருப்பசியாதியர்நடி ப்பச், சரம்பெய்காரதராஇிய/சுகவிசை 
சொரியத், தரம்பெயைச்சருவேட்கையீர்தடி. மிசைத்தாழ, வரம்பெய்மானெளிச்சத 
ர்மையாமவைசனின்மன்னோ, (௧௧) 

கதிர்சொரிஈ்திகொந்திசேோகவமணிப்பொத்திச், சதிரசொரிர்திடுசோதிமாப்பொ 

ன்னொளிதழங்கு, மு.இர்சிங்காசனமீதில்வானவசெலாமூச, வெதிர்ரங்காசீன் த்திந்தி7 

னரசுவீற்றிருக்தான். (௧௨) 

வீற்றிருந்துஎ௪சசிமணாளன் றனைவிளித்தே, யேத்திமன்னவனினிதுறப்பணிந்து 
நிற்குழியு, மாற்றன்மிக்குளவிந்தரன்வத்துளவாசற், கேற்றவோர்முகமனுஞ்செயாதி 

ருந்தனன்மாதோ. (௧௩) 

  

வர் சமன்னனைவாவெனலற்றனன்வாழ்த்தி-பிர்தவாசனத்திருவெனலற்றன்தந்த் 

ரெர்தவூர்ரகரென்பதுமற்றனனிமையா-வந்தரத்தவரராசெனுஞ்சதமகத்) ன் ணில்(2௪) 

மூன்றுலோகமும்புரச் தருள்பெருக்திருமூசு, மான் றமாநிதிவெண்ணல்சக்கரியிவ 

ர்மகவான், ரோன்றுகல்லுபசாரமற்றிருர்ததைத்தூய்மை, மான்றமன்னவன்றுருமனெ 
ன்.பவனுளமதித்து. (௧௫) 

சற்றிருந்துளசாணியேதயர்ச்கடல்சாம்ச்து, மற்றமங்லொதகசன்றுவர்தடக்கொ 

ளாமானம், பற்றியுண்டிடப்பதைபதைத்தர்தரமசன்றே, யுற்றவூர்ச்சணேயுற்றவலுள் 

எமுள்ளுவனால், (௧௬)



இருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம், 

இச்தவிர்திரன்றனதிழுமாப்பரிமார்பில், வச்தவிர்திரைவழங்ககவளங்கொலோ 

நம்மை, மயெர்தவரெவணென்றிடாதாக்னெதப்பே, துர் சஈம்வயினுற்றிடனிவனெனே 
யச்சம், (eer) 

அழிவிலாதவெப்பேற்றையு மரியின்பாலமையி, னொழிவிலாதநற் சுசத்துயார் 

தோங்கலாமென்று, கழியெலாச்கலையுணர்ச்தவர்கமறினனெனத்துன், னுழியெலாமு 

ணறிவினிலுறிதிகொண்டனலஞால்., (௧2) 

வானின்மன்னவைவிட்டெழுக்சவன்றனதினி௰, தாரன்மாளிகைத்தங்கயிராவெ 

லாந்தனது, மானம்போயதும்வானவர்கோளிநமாப்பு,மீனமாடொசெணியெணிப்பெ 

Galt uO Des, (௧௧) 

மானமேபுரப்பதுபெருங்கதிசுகமஒழ்ச்சி, மானமேபரம்பொருள்கலைமறையெ 

லாமாட்சி, மானமேயுயிர்பொதிபுலமுடலரசசன்ற, மானமாயினனுடல் பிணமாமெ 

னடிஇத்தான். (௨0) 

் -மதித்தவன்விடி.யோரையேமர்ல்ரத்தலைவர், விதிச்தவேதியர்புலவர்வேர்சாற்று 

அவீரர், சதித்தசேண்ண்மயரொக்கல்சண் மன்னவர்கவியப், பதிச்சவிண்மணிப்சொன் 

னவைதளின்வரப்பணித்த, (௨௧) 

தன்னுண்மாரசையோகஇத்தன்றலைமகனுக்குத், அன்னுசாடரசாற்றிடுமெளவியை 

'ச்சுட்டி, யென்னையாஞடைசாரணனிணையடி.யெண்ணிக, கன்னிமாவனத்துழிம் 

தான்றவத்தினிறீகருத்தன், (௨௨) 
சேசவன்றனைக்காறித்துவன்றவத்தினைக்கூட்டி, வாசஎன்வளச்செல்வம்யான்வெள 

௮வலென்றே, சேசவன்மரவுரியணிந்தணிசடைநீட்டி.த், தூசசன்றறுசுவையெலாந்து 
நந்தவனா?. (௨௩) 

காவவிற்புலமமைத்சைந்துபொறிக்கதவச்ை, யோவலாடொதடைச்துச்சனு 
ட்கதவகற்றி, மாவலோகொசிச்கொருபோக்குமாக்காது, தாவமோடுதனுட்டெளிமூர் 
ததியைச்சாரர்.து. (௨௪) 

ஆறிசண்டெழுத்தானிறைமனுவினையா த, லீதிரண்டி.லானிருபதப்பூவுளமிருப் 
பத், தேறிரண்டி.ராப்பகலினல் ஓருவினைச்செய்சவ், வாறிரண்டடி லாமனச் துடன் 
யோகமேவரித்தான், (௨௫) 

உத்தமத்துவாதசவெழுத்திமமலையோங்குளு, சத்தமாங்கடந்தனிற்சுகாசன த்தினி 
விருத, மொத்துங்காமமாதிகடமைமுரித்துவெம்பசிநோய், ஈத்துபானஈற்றுயின்மி 
குபையுளைகலித்து. (௨௬) 

மடி.மடி. த்தவைமந்திரச்தனையெண்ணிப், படி.யிடத்செலாவற்றையுஞ்சமஇட் 

*பண்ணி, யடி.யிடத்துறுமைம்முசனறுமுகனான்கு, முடியிடச்துளன்மா தற்சராசர 

மெலாமள்ளி. (௨௪) 

உண்டுமிழ்ந்தருளொருபெருங்கடவுளையுள்ச், சண்டஈற்கரு ச்துடனொருவைரங் 
சுண்டவளனா, யண்டாரா தவச்சருள்செனமன்றுகல்லாண்டு, earl. wn Be ein Bula) 

ருந்தனன் அருமன். (௨௮) 
ஆதிந்தபவனமடைந்தபரிச்சேதம், 

௮ப்போதத்தலைகவ்விசம்பிணில சரீரி, கப்பேகான்றவக்காவலோய்நின்றவங்க 
ண்டிங், பப்போதெம்பிரானெஇர்கொெர் தனஇச்சை, யொப்போவாச்சலனின் றவ 
த்தை யொழித்சினிசே | (௨௧)



௨-வது; துருமனென்கிறமகாரர்சன் ட் ப 
இத்தொனவைபுகுத்தபடலம். 

நித்தியச்தடநோச்துளவானக்தசடமா, முத்தமத்தந்தச்சமுட்டத் சல த்திணிலோம் 

பல், வைத்திருக்துளசேவசாட்டெனும்வராகன்பா, வித்தி த்திற்சென் றருர்.தவமிய 

ந்தினைமெனினோ. (௩௦) 
நின்கருத்துமுற்றிடுமெனச்சேட்டவந்நிருபன், நன்சருத்தினிற்றளர்வதவெம்பி 

சான்ருட்சண், மன்கருத்தனனாயெக்கட்டத்தைமறுத்து, மின்கருத்துளவான்மெழிப் 

பவழிமீணடான். (௩௧) 

பொச்சைப்பூதாம்பொங்சர்பைம்பொன்மதினகாம், பச்சைப்பைங்குமுப௫ெ.இகத 

மெலாம்படர்ச்து, ஈச்சசாகஞ்சொன்மொழிப்படி.ச்கோட்டொாசாத, னிசசைவைத்து 

ளசீமுட்டத்தலத்தையுற்றிவர்ச்தான். (௩.௨) 

பீதமாசளமபூவியைகாஞ்சினிப்பிதிரைச், €தராவெலும்லெண்மணினுர்திவாய் 

eps, சோதிமாவிளக்கசைவுறத்திருமகடனையே, போதமேவிடுபாலமேவைத்தன 
ன்பூமன், es 

முூட்டங்சாணலுமுட்டற்றபாவியேற்நெதச், சிட்டர் மைராஞ்சேவிப்பக்கி௮டைத் ச 

தேயென்னா, விட்டதியனாத்தண்டநிட்டச்சகாவீதி, பட்டடரர்இிடுபட்டங்கட்படப்பை 

SGT ICON ES). (௩.௪) 

வலங்சொண்டப்பனுமன்னையுமடூழ்விளையாட்டி. ற், பலங்கொண்டோங்டடுறித்இ 
யுத்தடத்தினிற்பரிக்து, ஈலங்கொண்டோங்கெயமுறைப்படியாடி.ஈசன்னான்று, தலங் 
கொண்டோங்கயெமர்திசத்திருமணைச்சாத்தி,, . {%.@) 

நித்தியக்சடன்யாவையுநினைவுடனாற்றி, யத்தனார்விமானத்தினிலமலனைப்போ 

ற்றி, சுத்தனாக்கடும்படியுயர்சோதிவாழ்தலத்திற், சத்தியாஜொனும்பூப்பிராட்டி.யால் 

யந்தனைச்சாரஈ து. (௩௬) 

பாவகாசனப்பூக்குளச£ழ்த்திசைப்பாங்கர், தாவகாசனத்தாஸுவாழம்பரந்தங்கிக், 

கோவகாசனச்சாக்தனாத்தவமுழைகொண்டு, சாஙவ்காசனாம்பூவராகன்றனைச்சார்நது. 

பாதசூடர்தான்சேவைசெய்கோயில்காழ்பானைச், சூ தமாடலற்றடம்சயெவணமு 

அசூட்சி, நீதமாமனமுதற்பரிசனங்களைநிறுவி, யாசமாணையிலாக்கிமொசவச்தினிலமா 

ம்தான். (௩௮) 

கோடைசாளிதற்றியைச்தலெங்களைக்கொளுவ, வாடையாதிவிட்டவைஈடுவண் 
மியேயடங், வாடைசாடனிலீர்ங்குளிர்வாவியில்வைக, நாடகாடருரசாரணப்பரம் 

* 
தினைநாமி.. (௩ ய் } . 

அண்டம்விண்டிடவாட்டி னுங்கோட்டுமாபத், கண்டவாறுசெயூர்வனநீரினன். 
நிச்துச், கொண்டவாறுசெய்காலத்துங்குலைகலாமனத்தாற், பண்டுங்க£த்தருள்புரி ' 

வராகனையெணிப்படி ச்சான், (௪௦) 

தன்னிடம் படுத்திரிபொறிதரணியாண்மன்னன், றுன்னிடப்பெருக்தவமுஞற்றுறி 
யெழுங்கனலாற், பொன்னிடத்தையுமண்ணிடச்சையும்புடைத்தேற்றி, மன்னிடச் 

செயன்மானவாயினவெலாமண்ணும், (௪௧) 

அண்டமாகெயகுகையிடையலெத்சையடைத்த*, கொண்டிம்மன்னரிபதத்தவா 

க்கனவினாற்கொளுச்சக், சண்டவாகண்டலன்சிதிசண்டனாச்சமெப், புண்டாீகனாமு 

யிரெலாங்கனலிணிற்புரண்ட. (ete) 
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௬ திருமுட்டபுரரணம் இரண்டாவது 
கேத்தாமான்மியகாண் டம், 

அரம்பையாதிமங்கையசெலாமங்கையசானார், சரம்பெய்வாயவீனையரெலாஞ் 
சு.ரம்பெயலாரூர், சரம்பெய்வான் மெலமெல்லவேச.ரம்பெயலானான், வரம்பெட்மாவ 
சாசன்றவமன்னவன்முன் னே. (௪௩) 

வச தசாண்மலர்ச்சழகுசெய்வனச்இினில்வலாரி, யிசைந்துளான் ஐவமழிப்பவெ 
ன்றேவியவெல்லாசம், பசைர்சஞானவைராகராம்பிசபத்திபரர்.ச, மசைர்ெெதெமெனவ 

விக்இணைமன்மனமான, (௪௪) 

மன்னன்றன்்ப,சமருவிடவருஈதவமழிப்ப, வென்னவாற்றஓக்சேங்கடுமிர்திரன்சு 

ரர்கண், முன்னஞ்சேலைசெய்திருப்பத்தன்றர்திரமுழுதும், பன்னியாற்றிலுமஉன் 
சண்மாத்தசாணெனப்பட்டான், (௪௫) 

பகவஙன்னாமசம்£ர்த்சனப.ரரகன்படி.வர், சகுமுன் னேக்குவானன்றியோர்சேமு 
கந்தன்னை, ஈகமுன்னேச்கிடாரர்நிலையியையப்பூபதியுள், சுகமுச்சதஞ்செட்கெள்ளி 

சைவிமுச்திலன் தூயோன். (௪௬) 

சக்கரத்தாழ்வானெழுத்தருளியபரிச்சேதம். 
நிலையினிற்சலியாகிலைநிருபன் மேற்சறிச், கொலையினிற்சலியாச்சசகொண்கன் 

றன்கொடிய, சிலையினைச்சலியாதுறச்தறித்திடுதிண் கூர், வலியினிற்சவியா சஉச்சிரப் 

படைபிடித்து, (௪௪) 

இன்னுஞ்சற்றிவன்றவங்கெடாதிடி.லுயிரனைச்தும், பன்னும்பற்பமாஏடுமெனச் 
சுலவியப்படையை, மன்னன்றன்சிரமறுத்திடவிடுதலும்வையந, துன்னும்பையளிற் 

சுழன்றுவன்றுயர்ச்கடல்சோர்ந்த, (௪7௮) 

தீவத்துளான்றலை துணித்திடவரும்படைதன் மேற், பவச்துளாரறியாதவேனப 
பெருமபரம, னவத்துளாயகோலெலாகடிெககொளிப்பரப்புஞ், சிவ ச்துவச்சிவக்கதிர 
வளையேவினன் €மான். (௪௧) 

கழுமுண்மாசசகோடி.வேற்படைக்கப்பணங்க, டொழும்வண்மாட்டிசேர்படைக் 

கலங்கட்செலாக்தோலா, செழுஈற்சச்கரவர்த்தியாமாழியேழுலகும், விமுஈஓ கரத்து 

டனுலகேச்சவான் மிளிர்ந்த (Bo) 

ஆயிரங்கதிராங்கனற்கற்றைவெஞ்சோதி - பாயிரம்மறைபாடிவாலுருவெனப்பசப்பி 

டாயிரஙகுளிர்சாமசேவன்னழ.ய௨ரை - மாயுறச்செயுமாகதருளர்சொலோவம்மின். () 

எம்பிரான்படையிருட்குழுஈக்சியுச்சிரங்கொண், டம்பாச்தவரச்சன்றனடி.யலை 

உடர்வா, ரிம்பரும்பரெங்கிருக்திலுமெரிப்பல்யானென்னாப், பம்பரம்மெனவுலகெலா 
ஞ்சழன்றிடப்பறந்து, (௫௨) 

வேறு, 

௮ண்டம் பலசண்டம் படுமாசத்சைவிடுச துத், தண்டம்படல் தணவாதெனுக்சழன் 

மாண்டொளிகோடிச், சண்டங்செணங்கொண்டடர்சசிநாதன்விடுப்ப, பண்டக்கெ 

முமாவச்சிரப்படைமுன்மலைவுற்ற. (௫௩) 

சயமிர்திடுகுவீசத்தெதிர்தசாசப்பெயசென்மாப், புயரீங்கரிதாசப்பொலிபுத்தேட 
கைவிடலை, ஈயமோடறிவயிரப்படைவிடுத்சானிடராடி, வியமாறிடவோடோடலை 

விஸ்ணோரறிதற்ரம் (௫௪)



வது. துருமனேன்றெமகாராசன் ௬௯ 
இந்திரனவைபுகுந்த்படலம். 

இத்திரனாதியரிரிந்தோடி.பபரிச்சேதம். 
மலைவார்ரெமெல்லா ரொடி.வரையிற்பொடியாக்கி, நிலையாகுதுமென்றாங்குறு 

கெறியாழியையிமையோர், தலையானவன்கண்டச்சடனந்தோவினிச்சசயொண், முலை 

யுண்ணமுதுண்விண்சுகமுற்றாதெதனமுன்னி, ( ந௫) 

வெண்மாப்பிளிறிட்டோடி டமேடந்தொடாந்தோடத், தண்மாக்கருமெருமைப்ப 
கடோடத்தடம்பூதம், மண்மாத்தடங்காணாதழிர்தோடப்பெரும்வாரி, யுண்மா ப்பெரு 
வன்மீனிடருற்றார்கவியோட. (௫௬) 

கலையானுயிர்க்லை$தோடி டக்காண்வச்சிரக்கண்ண், னுலையாமனமூலையத்தசமுக் 
கப்படர்ர்தோட, ஈவியாவொருஈச்சன்னிவரேறேறிரடாத்தி, உவியாரெனுமகர்சம்மி 

னான்மான்மேவிடவோட, (௫௪) 

சிவ்னேடி. ட மசனோடி டத்சேயாதிபனோடச், தவரோடிடச்சுராதானவர்தாமோ 

டி.டத்தரைவா, னிவரோடி.டவிரைச்தேயேறிற்பெரிபின்ரொடராழி,யெவணே௫னும் 

வி9வன்சொலென்றினிதேனெதன் றே. (டு௮) 

எண்மாதிரத்தவரோடலையெட்டோங்சொலோகென்னா, விண்ணோவிமுகண் 

ணீர் வழுக்குறவீழ்ந்தெழுக்தோடத், திண்மாச்சுடராழிச் சுதரிசனப்பெருந்தேவன், 
கண்மாச்சடரசொண்டின்னவர்சலங்கப்பினரெய்து.ம, (௫௯) 

விடுவேற்கொலெம்மான்றெண்டன்மீதெழுக்தோருயிர்விட்டுப், " படமுன்னெ 

னப்பின்னேவ்ருதாரிதேர்ர்தபண்ணவர்ச், ளிடச்தாவிடமெல்லாஞ்சுழன்றுயிர்காப் பல 

ரிலையென், றடங்காவ்முங்கலையோதியவ்வயன்பூரையடுத்தார், (௬௦) 

அயன்றாமரையடி.மீதபயங்காத்திகொலென்று, செயன்மாண்டவாசவனாதியர்செ 
ன்னிப்படச்சேவித், தியன்மாண்டவிராசன்பொருட்டெழுந்தேயெமையெல்லா, சயன் 
மாண்டி டத்தொலைப்பானெணிசாசாயணனானான், (௬௧) 

வென்காட்டி யேவெள்ிச்சழ.விரைந்தோடி.யெம்மாவி, மின்காட்டி டகின்றன 

டைக்கலமாயினகெடி யோன், பொன்காட்டி.யபூமேலெழு புனிசாவெனயவழுதார்ச், 
இன்காட்டியவிசைப்பெண்ணிறையிவ்வாறிசைத்திடுமால், (௬௨) 

அறவாழியர்சணனா௫யவம்மானடி யார்தம், மறவாழிமாற்றலர்மீகடவியசக்கரமத 

னைப், புதவாழிமண்கானிழ்தூத்திவெற்தியுற்றுரு, சிறவாழிமிறுண்டோசொலிர் 
சிமையாவிழியெற்றீர், (௬௩) 

ஈடோடெடுப்பில்லாவெமதிறைவன்கரமிலகுற்) 'கோடோடிணையாழிச்சடவு 
ளைவெற்றிகொடேவ, ரீடாயிடி.னீறுக்கெடநிறைபூணற்கிுயைய, ஊடாமறைகவிலுற்ற 

கசைரானேதிடலாமே, (௬௪) 

மாயாவலியாழிப்படையோடேர்பொருவ்யமார், வீயாவலிமேவுஞ்சுரர்விபுலைக் 

கனுமுளசோ, வாயாவவியமராஇபவமுதாசனத்சவர்காள், சாயாவலிமுனிகா ளெனச் 

சாவித்திரிசணவன். (௬௫) 

அருளாழிசெய்மம்மானைன்றகமேத்தியஞ்சலிசெய், வருமாழிமாதவாவிண்ணவா 
சூநாதன்மற்றவரோ, டி.ருளாழியற்றிடுமாரருளீசன்றுயின் மேவும், பெருமாழிவெண 

ணமுசச்சடங்கடன்மேவினன்பிரமன், (சு ௬]



௧௦௦ திருருட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கெத்தாமான்மியகாண்டம்: 

பிரமன்னுயிர்பேணித்தரவழுந்சேவபிசானே, டர மங்கையர் இருவாங்கொைைய 
ன்ஓயின்மேவுர், தரமன்னியகோயின்மிசைச்சென்றேத்துழித்சேவன், வர மன்னியவ 
னசன்மு தலினர்கேட்பவகுக்கும், (a er) 

ச.ரணாகதிசெய்தேச்திசெலசக்குடி.மகனே, மரணாதிகளறதுங்களைமகழ்க் சாளுது 

மகிழலீர், சுர ராஇகளதிமாபதபோ சரெனச்சொல்லும், வரராஇகளதிமாவிதி முத 
Gouri gepraé sri. (௬௮) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் ௨ - க்கு இருவிருத்தம் ௧௪௯, 

ef ச (0): 

ஸ்ரீ 
௩.வது துருமன்வேள்வியாற் றியபடலம், 

  

    

கருமன்னுயிர்கலச் தவ்வுயிர்சருமங்களையெண்ணி 
யிருமன்னிருவினையூட்டி யாளெம்மான்குணவின்றே 

மொருமன்னயிருளசாளுமுண்ணறிவீரனல் வேள்வி 
அருமன்னெனுமொருமன்னவன்றொடங்கச்செயல்கேண மின். (a) 

வேறு. 

மரிசியென்றமுனிவவம்மாத்தவக் - குரிசிலாற்றுதவத$கொளுத்திடன் 
மூரிசெய்வேசன்முதலினோச்கூவாவல் - வரிசெய்யாசருளாவின்றமைந்சமின். (2) 

சககரததையெம்மானுபசங்காரம் - வைச்சவற்றபினன்னவன்மாதவன் 
றச்கவாறெழாத்தாமதத்தாலுவன் - (மிசசவெண்ணிவெழுப்பு ற்ரோனாகியே, (௩) 

யச சளம்படுமோர்குழிவெட்டினன் - €தளம் படுசெங்கனல்கொட்டீனன் 
காதளச்சருசோமங்கவின்பெற - மீதளககரும்வேள்வியொன்றா ற்றினான். go 

இனனவேள்விக்குமிசனெழாவிடி.ன.- நன்னையேபலிசெட்டதசானெண்ணினான் 
பின்னரும்பலபோததீப்பேணியு - மென்னையாள்பவனேழாதறிர்சமன், (5) 

தனதிரத்தத்ைத்தானறுத்தக்கினி - உனமுகத்தவிசாகெடயாக்கினான் 

கனமுகத்துத்தன்புண்ணினைக்சவ்வியே - வினமுகச்சமித்தென்னவெரித்சனன. (௬) 

அத்திரத்தப்புண்ணாச்கையைஇயூற்றியே - கத்திரத்தத்தீர்காணவுகுத்தனன் 
முத்தக்த்தைத்துமித்துத்மோய்த்தெ - வுத்தேகித்துச்சையொள்லாளருவினான். (௪) 
இரசறுத்துத்?ிச்சேர்ந்திடச்சர்தைசெ - யரசன்முன்னரெம்மாஇவ.ராகனார் 
சரசமோட்க்ன்றன்௧கரம்பற்றியே - மூரசமோதிடமுன்னாநின்றானரோ, (4) 

வாட்கொடன்சிரமெற்றுழிமா தவ-னாட்கொள்வாகனமாதிரத்தம்பரர் | ரோன்றினான். 

தாட்கொண்டேத்திடத்சாவின்மாவாணநர்-தோட்கொண்டோங்டெத்தோன்றன் முன் 

தோன்றுஞானவாககற்சோதியை - யான்றமாமனுவா ற்றொழுமன்ன2: 
னீன்றஞானபத்திக்கியையற்புத - மான்றமுககரணங்களுமரணபுற. (௧௦) 

சளினஞன்குபுயங்கறேஈற்படை - யொளிரகும்பலவொண்மணிப்புணகளுங் (ம். 

சளிகொண்மாழைக்கதிர்விற்பொழிதரு - துளிசொண் மேனித்துகன்மணிப்பூண்களு



௩-வஅ. துருமண்வேள்வியாற்றியப்ட்லம், S08 

௮விரிரத்தின் ச்சாமபிடேசமுங் - சவினுஙிகாக்இிகீக லன்களுங்காக்துறப் 

புவனமாதிட ப்பாகம்பொலிந்து றச் - 9வெனயன்ே தவர்செங்கரங்கட ப்புற. (௧2) 

அச்தமற்றவானந்தவீ 8ட்டம்பரர் - ரிர்சமாமலர்வாச்லெகுசெய்திட 
முர்தவச்தமு தல்வன்றவம்புரி - சொக்தமன் சரம்பற்நியேசகோவற. (am) 

கருணைமாமலர்க்கண்ணால்விளித்தகோ - தசணிமன்னவதாழ்வறவாற்றிய 

மரணமற்றவெம்மாத்தவமெண்ணியே - கரணமுற்றிடச்கண்டனங்காண்டியால்.(௧) 

என்னுமிச்சையிரக்குதிமீதுமான் - மன்னவென்னுமறைத்தேரின்மான்மொழி 
தன்னைத்தற்பரன்சாட்சியைத்தாழ்விலான்-றுன்னுஞ்சோதிஞானச்கணாற்றுன்பற, () 

சண்செண்புனல்காரவெங்கத்சனே - யண்டுநின்முனெழுக்தடி வீழ்ச்செழுக் 

துண்டுசேவையுகப்பிற்றுதித்திடப் - பண்டுண்டாமுடல்பட்டுளனாதலால். (௧௬) 

வலியற்றேனெனுமன்னுடன்மீதெம்மான் - பொலியுஞ்செங்கமலக்கையினாற்புனை 
ஈலிவசன்றிடரீவினரசாளினே - யொலீசெயிட்டி யலுச்கயுவொண்டவன், (௧௭) 

இரச்சிமேமையெலும்புரியாவுமே - வரச்செய்தோங்வெளர்ச் அுசெழித்திட 

றரச்செய்தேத்திப்பணிவவிச்சார்ந்துமுன்-னுருவுறச்செய்தானோத்திலுட்பூத்தவன். () 

தோரைமேதையெலும்புரிதோள்புறுச் - தரல. ரயாகத்சழைத்துவளர்ர்செனப் 

பாரைவானைப்படைப்பரன்பாணியாற் - சரையெய்தியசெய்தவமன்னவன், (௧௯) 

களிமிசக்கொகொண்கனகாம்பச - னளிமிகச்செயுமற்புதச்சாட்சியாற் 
அளிமிகச்செயுங்கண்ணநீர்தோன்றுற - ஈஷிமிசச்செயுசாமங்களோ துமால், (௨௦) 

கரகமேறிஈடுக்கடன்மீதிலே - நாகம்விண்மணினண்ணீசொல்வகை 
யாகமீந்திடுயோனிசேராவியு - சாகமேவியருள்பர மேயெென்கோ, {2 3) 

தாகந்தீரக்குளிர்முகிறந்தவர் - போசங்கூடப்பொலிச்திடுமோடது 

வாகமாகவழங்கியளித்திடு - யோசமேவியவோதேவனேயென்கோ. (௨௨) 

கருவினுள்ளுயிருள்ளிருந்தேகவி - லுருவினுள்ளுயிருள்ளிரூச்தொண்விதை 

மருவியுள்ளிருக்தாகுஞ்சுவேதநீர் - பசவியுள்ளிருச் சாள்பசமேயென்கோ. (ae) 

ஆலமேவியமர்ந்துலகம்மெலா - மூலமாயையுண்மூட்டினனேமென்கோ 

காலகாலமாந்தத்துவக்குப்பையுன் - 2லந்தேர்லொச்சின்மமனேயென்கோ; : (௨௪) 

பூரணசடுய்சகமானபுராதனா - காரணக்கரியரள்கமலாதிபா' ' 

சாரணப்பெயர்கரமநரோத்தமா - வாரணச்சிரவத்தாவெனக்கருள், (௨௫). 

ஆக்குவானையழிப்பவனேயருள் - போக்குவானுயிர்போக்குவானேயருள் 
பூக்குமாறுர்திபூக்குவா னேயருள் - நீக்குமாறிலாநினீம்லனேயருள். (௨௪) 

காட்டிமாவிகளைக்கவின்பெணவலை - மூட்டி.யேமுளைப்பித்தவாமுன்கொடு 

கடட்டி ச்சாட்டி.ற்சுழல்சவிபோலவ - ராட்டக்கண்டாசமாடவானேயருள், (2. 67) 

காத்இிரங்கருத்தன்பிற்கலங்குறத் - தோத்திரங்களனேகந்தொடுத்தசோ 

வேசத்தியேத்தியுருகுமவனையெம் : மார்த்திரோச்சிமுமுதருள்செய்யுமால், (௨௮) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௩ : க்கு திருவிருத்தம் ௧௪௭, 

-i(9):  



௧0௨. திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

௪-வது துருமன்மகாபலியாகியபடலம். 

ee CY ye 

வேறு, 
பூபலிகொடுத்தெஞ்ஞான்றும்போத்றுபூமகணாதற்குப் 
பாபலிகொடுத்துளாக்கும்பண்டி த, திறமைபூண்டீர் 

சேபலிகொடுச்சவென்றான்றிண்வெறிபோச்சியாக்கை 
மாபலிகொடுத்தான்றன்னைமாபலீசெய்தசேண்மின், (4) 

எம்பெருமானகருணைபுரிந்தருளியபரிச்சேதம் 
வேறு. 

ஈன்னயங்டெர்தபொன்னகர்க்கிவனடா gs Gu 8 Oe Sus eet 
மன்னயமானமீர்ப்பவிப்பெறியமா தவம்புரிச்திடுமதிசேர் 

வின்சயவேர்சேறீபுக்தவ த்தான் மிகுகரியெய்தியாம்வந்தா 
முன்னயவரமென்சேளெனவவனுமுவ்கையிளின்னணம்விளம்பும், (௨) 

கடுமுரண்குடி.ச்குநெரிங்கு.ற்பகுவாய்க்கரிவருகரியவ ளைப் 
படுமுரண்வவியவொளிசழைசேவர்பதியினுக்சரசெனப்படுமம் 
வடுமூரனுரிமைவாசவனாகும்வசமடி. யேன்பெறுவர தனத 
யிடுமுரணகலாதிசவென்னாசைமுற்றுமாறெனவினவினனால், (௩) 

தனையவமதஇத்தவிர்திரனுரிமைதானனடைர் தவன்மனையலக்கண் 

மனையவளுரியருடன் படவேண்டிவந்துமாதவம்புரிமன்னை 
யெனையருளஎமலஹோச்செல்வேர்தேயெனைநினைச்தியற்றியதவத்திற் 

புனைபெருக்தாமதப்பலியியற்றிப்புச்தியற்ராரினிற்புரிச்தாம், er 

தாமதக்கொடியவேள்வியிற்களிக்குர்தேவரினெனையெணித்தடி யான 

மாமதவிரத்தவாரியாற்பூரணாகுதிவழங்கெவழக்கோ 
நீமதமுடையபவீமியற்றிடலைகேர்தலானீகினை பல த்தை 
வீமதமகன் றமேலெழுமுக த்தின் மேவுவையிர்திரன் லீடு, (5) 

இணிவ௫சருப்பத்தினிலலசேசனென்றிடுபதவியையேன்று 
பனி௫ருரீசெயசரயாகத்சா ற்பவித்திருமசரனா த்தோன்றி 

சனிவருபலீயென்ராகுரின்றனக்குரல்லுபசாரஞ்செயாத 
மேரிவர௬ு2சவர்கோன்றனைய/லக்கணிட்டவன்றுயர்க்கடன்மூழ்9, (௬) 

எல்ளையிலம$ச்சன்்வளமெனைச்தமினிமையிற்கவர்ந்தவனோவா 
அல்லலிலுழப்பவாக்குதியினியோராச்சையிலப்பசனானுன் 

வல்லயாகத்திற்கெழுக்துமூவடி.மண்வாங்கிகேவரவன்மூன்றாச 
சொல்விடுமூலகைப்பெற்றவற்கீவன் றேருகதுருமனாமரசே (௪, 

மாங்செம்பலியெற்கா ற்ழுநின்குறையான் மாவலியாகிரின்மாட்சி 

நீங்டெப்புரிர் தவிர் சன முங்கரீயளவற்சுகமெய்தி 

யோங்குஇிபீன்றையென் பதமசகலாகொண்டவஞான பச்தியினு 
ஞக்குறமாசண்டலனெனரெ?ங்காலசிருர்தாச்சையையகற்றி. (24)



௫-வது. எமசேசன் வலாம்பெறுபடலம். ௧௦௩. 

peas டறுதியஎவறுதவத்தான்முதிர்ர்திடு தருமனென்றிசைக்குஞ் 

சத்தியும்புகமுங்கல்வியுச்சயையுஞ்சாக்தமுமுடையசத்.துவனா 

ரித்தியனா தியென உருள்புரிந்தரிருமலப்பூவராகப்பே 
ரக்சகனாகாயமின்னலின்மறைந்தானறிதிமாமரிசியென்றவத்£ர். (௬) 

பூச்தலர்விரித்தசேப்படகமலம்பொங்களிமூசுறுபாட்டின் 

சீர்த்திசெய்முட்ட த்துஞற்றிமொ தவத்தினாற்ிற்பானளித்த 
அர் த்திசெய்தவத்திற்களித்திடுகேச்தன்கிருட்டி-யைப்பணிவிடைசெடைத்து 2 
காத்திடுதனதுககர்வயிற்சென்றான்சவின்படைக்கணர்தொழமா தோ, (5௦) 

அ௮ரிசியினருட்செர்தாமரைப்பூர்தாளகலடில்லாவருண்ஞான 
மரிசியேயிர்தமன்னவன்காணுமாப்பெருங்கலந்தயைமேவி 
யுரைசெயும்பிரகலாதனென்றேச்துமுத்தமன்குலத்தினிலுஇதசத 

தரைசெயுக்தாதாவென்றமா பலிரீ.ரதசவுறவறிதிர்சச்கவசே. (௧௧) 

மை றபடுதவத்துமரிசியென்பவா்க்குமல வடி வாகியபுட்கோ 
கறை படுவயினதேயமாமுனிவரிசைத்தனரிமையவண்டலஞ்சார் 
குறைபடுசேமிகனத்தினிற் றவஞ்செய்கோதிலாவர் தணர்க்செல்கி ர்ழ் 
சறைபவஞ்செய்முட்டமான்மியத்சைச்சாற் நினன்பிறவீகோய்தணிப்பான். (#2) 

முற்றிற்து 
ஆக படலம் ௪-க்கு திருவிருத்தம் ௧௮௮. 

ஸ்ரீ 
௫ - வது ஏமகேசன்வரம்பெறுப்டலம். 

    

பூமணிச்திருவைமார்பிற்பூண்டொளிர்புனிசன்பாத, நாமணித்திருவைகாட்சென 
மனத்தவத்$ரெம்மான், ருமணித்திருவைச்மேட்ட த்தினிற்றருமகேசன், கோமணித் 

இருவைகசாட்டி வாழ்வளங்கூறுகேமால், (௧) 

பாய்திரையுடுத்தஞாலப்பரப்பினிற்பகவொய்ந்த, “ஜேய்பூசைதோண்காஞ்ல 

மெல்லியண்ம௫ழ்சன் பாதர், தோய்புரையகன்றஞானழரிசியேதுகளிலவ்யூர், வரிய்பு 

ரையகன்றவேமகேசன்றன்வரச்சீர்கேண்மின். (2). 

வீடைச்கொடிநிறுத்தனொன்றன்வெர்தகருருவைவீட்டி.ச், சடைக்குறைபநமா: 

சாதுசாத்திடுடவுளேனப், படைக்குறைவகன்றகேத்திரததுச்குவடரதுபாஙக, ௬ 

டைச்குறைவகன்றிங்கோங்குங்கருட்டனையுகச்து குழும். (௩) 

பேசருளாளனானவெறுழியாம்பெருமானின்பச், ரருளோகையோடுசெப்புகார் 

செல்வமானச், சார்வளஞ்செழித்தசால்பாற்காஞ்சியாக்தகு திவாய்ர்த, நீர்வளநகரந்தன் 

னையாளுமோர்டிருபனுண்டால், (௪) 

மணிமுடி கவிச்துநீதவழுவறகாடாண்மேலா,ச், இணிமுடி.தருமகோசனென்றி 

றக்சநாம, எணிமுடியரசர்போற்றவா வயினொளிரன்னாற்குச், கணிமுடி விரண்டு 

பேர்கள்சளச்திரமுண்டுமாதோ, (௫)



௧௦௫ இருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

மூத்தவட்னெயஞானபத்திசேர்கல்வீரூசுஞ், சீர்த்திசோறிவின்மேலா வேமசே 

சப்பேர்வாய்ச்த, சத்திசேர்புதல்வனலுண்டாற்ழேவட்டினியனான, தஅூர்த்தனிற்சிறர் ௪ 
தீர்மசோசனென்றொருவனுள்ளான். (௬) 

இருவரிலேமசேசனென்பவனெழின்ஞானச்சர், தருமிருமொழுச்சஞ்சார்தந்தரு 
மந்தானம்பேர்வேதம், வருமவர்சேண்மைதாய்மைவாய்மைசல்வணக்கமாதி, கருணை 

யாங்குணங்களெல்லாங்கவின்பெறகிறைர்சமேலோன். (௪) 

எத்சனைப்போதும்வீணிலியற்றிடாதிறைவன்் ளை, நித்தமுமுரைப்பார்கேண 
மைவரம்பினைநிறுத்தவல்ல, சத்துவிசாசஞ்சார்ர்சபாகவதப்பொகோட்டி ப், பத்தியிற் 

பயிலுஞான்றபலித்ததுமதங்கர்கேண்மை. (௮) 

மதக்சரென்றுரைச்குமாமத்தருச்தவர்மகிமுங்கேண்மை, சதங்கடைச்திடலாற்சா 

மர்தத்துவசீசங்கை£ீ.ர, நிதமதஞ்சுத்தாகத்தகிருமலமலஈன்னீதி, விசம௫தம்மவிச்சை 
வித்தையேயாதிபேதம், (க) 

என்றிடுசல்விசா.ரவியல்பெலாமொருங்கு தேர்ச்து,சன் றிகெடவுட்கெல்லாமடி. மை 
யாகாகற்சாக்கு, மென்திஞ்சாத்சேயாளாவிரும்தி92ரஞான, நின்றவனாசயேனநிரும 

லற்கடி.யனானான். (௧௦) 

என்னுளங்குடி. யாக்கொண்டே யிரும்பயனுதவிக்காக்கு, மின்னுளஎசமலைமார் பன் 

விசைமலர்ப்பதத்தைசாட்., ரன்னயமதங்கசோதசான்குமூன்ரானசீர்சான், மன்னய 
வெழுத்தானாபடீந்திரம்வமுவானா9, (௧௧) 

, மணிீமுத்தாசதியென்றோதிமாற்றுக்குவட்க்கின்மாடு, தணிமுத்தாபன்னென்றோ 
தீச்சசவமுமகழற்றிச்சாயாச், இணிமுக்கூ.ற்றாகுரீர்மை £ீர்ர்திகெ.ரணச்தேடு, பணிமுகச் 

காற்றினையுக்தன்பாற்படுச்தித்தன்பரர்தவுள்ளம். (௧௨) 

பெருமழைழுழல்குக்சாமமமைப்பதப்பெருமான்பாவிற், ஐருமறைமுழிஞ்குர்தா 
வின்மந்திரர்சழைப்பவெண்ணி, மிருமறைமுழங்குமேனக்கடவுளை யெதிர்சோக்குற் 

ரான், வருமை றயவருகதேவர்வருச்சுரு்ம்ணங்கமாதோ, (௧௩) 

ட உண்மூழ்க்துலகமோம்புவ்கடவுளையுகந்தவுள்ளக், கண்ம௫ழ்க்தினிது காங்காகாக 
கத்சச்சாவன்மன்னன், விண்ம௫ழ்ர்திருசண்மூக்ொனியினினிரு பபவாக்டித், திண்ம 
இழினியயோகச்சிறப்பினிற்றிகழ்ர்துமாதோ. (௧௪) 

ஒருதனியஹவான்்மூன்றுகான்செனுமுலகங்கொண்ட, விருதணிலீறிலாதானி 

ணைச்கழன்மறப்பிலரனாய, வருதினம்வருடமானபின்னரோர்வைகன்மேலாச், தருதி 

னமிரண்டாகாகச்சாற்றிடுமவத்ைதன்னில். (௪௫) 

அத்திமுனானதேவன சன்சொப்பனத்தினெய்ச,வெததினமுன்றன்பாசமிடையற 

நினை த்தியாயிற், சித்தியையடைதறிண்ணமெனத்தெரிசெம்மறேர்ந்து, ஈச்துறதன 8 

பாங்கர்சண்ணுறுமறைவலோனாம், (sar) 

புண்ணியப்புலமையாஎனாயெசுதரமனென்னுர், சண்ணியகுணப்புரோசென்றனை 

வீளித்துக்கண்டே, யெண்ணியலீசன் சாஇத்திருந்துஎ௪உண்ணஞ்சொல்லப், பண்ணி 

யவர்தமுந்நூற்படி.வனிவ்வாறுகூறும். (௧௭) 

பொறிசொளும்புலமையாய்க்தபுரவலவேனத்தான, நெறிகொளுகேயிராசனிகழ் 
த்தியதுணேயம்மூட்ட, முறிகொளுமரசமாச்சேர்ரிச்தியமுச்சண்மூர்்தி, தறிசொளு 

மாறுகூடி ததவத்தினிலிருத்தியாயின், (௧௮) 

ஆ
.



௫-வது: ஏமகேசன் வரம்பெறுபடலம். ௧௦1 

எண்ணியவனைத்துல் கூடி.யிசபரவினிமையாரச்தே, சண்ணுதியென்றானிற்கு நச் 

பதியெனுமன்னானைத், தண்ணியமனத்தானேசத்திப்பூசரன்றனைநீல்காது, பண்ணிய 

கொண்்டன்னான் சொற்படி முட்டக்தனைவக்துற்றான். (௧௧) 

அரசடியிற்றவமாற்றியபரிச்சேதம், 
பவித்திரமுத்தித்தானமென்றிதலத்தின்பாங்கர், கவித்திமெழியாகித்தச்சயத்தின் 

மாட.சசென்றோதிக், குவித்திமுமரத்தினீழற்குவித்தகைமனக்கணோக்குற்றுன், தவித் 

கஇிடுபொறிகளாதியாவுமேசலியாவண்ணம், (20) 

கிருவிகற்பச்சமாதிநிலைபெறகிறுத்இரீங்கா, வொருவிகற்பமுமிலாமலோம்புற 

வொருநற்சோது, திருமலர்ப்பாதந்தன்னைச்சிச்தையாஞ்சிலையினாட்டி க், கருவிகற்பல் 
கண்மாற்றிக்காணருந்தவஞ்செய்தாசால். (2.5), 

அச்சுவத்தாரின்ழோயமைர்தவனாகியாறு, மெய்ச்சுறசவைசேரன்ன£றில்மேை 

யோரு, ணச்சமின்மூலங்காலோடாவனயாவு£க்கி, கிச்சலழாகமாதற்றவதீதின விலை 

oD OU TUE SMT, (ees 

தெளிவறகற்றிசே தாயுகத்தினிற்றிகழ்விசாகத், ஜெரளிதருபெளவசானிணேங்கு 

அதிர்வந்துசசிக், குளிர்தருகிற்குசாளிற் கோமசன்சாணதிற்வர், ஈளிஃ்மலர்மாரிபெ 
ம்யகாரணன்வெளிப்பட்டானால், (௨.௯) 

நித்தெயகயத்தினுமிபாநிலவறுமமராபோற்றி, சத்தியக௫ட்பல்லாண்டுஈவிறரகளி 

னியோடுஞ், ச தியசயம்புகாதன்னோன்றலுமேமகேசன், மு.த்தியையடைச்தானாமு. 

முழு தலியைக்கன்டே த்தும். (௨௫௪7 

கமலனையுக்திப்பூவிற்காட்டியன்னவன்சண்காணு விமலனேயென்றுகர்ஷம்விரி 

சடையோடுமேத்துங், குமானார்தாதைதன்னை ச்சொடுத்துக்கோசகள்றஞாலச்,. ஒடு, 

சரானாரேயாதியாருளுமானாய்காத்தி, (௨௫). 

ஆக்கலுமாக்கிகின்றவவற்றினுக்காவவீர்து, போக்கலும்போக்டுப்பின்னரீப்பு 

ணர்தலும்பொருவின் மோக்கஞ், சேர்ச்சஒஞ்சேசதார்த்கஞ்சுதிசம் வருத்தங்சண்மன் 

னூற், பார்க்கது மாக்கிக்காக்கும்பரமனேகாத்திகாத்த (௨௬), 

உலகெலாமுண்டாய்விண்டாயுள்ளடி.டெப்பசோக்கி, யிலடெவெடுத்தாய்வைத்த 

விசைவுறவுமிழ்க்தாய்பின்னர், ரலகறக்கருணையாலேயசத்திதியா ற்றிரின்ளுய், இலசகித் 
/ரசேவாஇிதேவனேகாத்திகாத்தி, (௨௪) 

ரைர்தமுகொடி க்குச்கோடி ஈல்கெகுணத்சைசாசிங், கொக்திந்வரப்க பரீச்சக்கு 
அ௫யகுண ச்ைப்பிள்ளை, வத்தனைவழுச்தவர்ச.௰ தலையார்குணத்ை தமாகா, spores 
சசசிர்சைசெட்இடற்கருள்வாய்காச்தி, (உ௮) 

அருவனேயன்பிலாருக்ககிலசற்குணத்தினாருக், குருவணேமூலமானவொற்றை 

மாமெழுந்துக்கென்று, மொருவனேயோயாஞானவுத்தமர்ச்குகப்புகல்கி, மருவனேம 
ருவா/்குல்லைமார்பனேகாத்திகாத்தி. (>. &) 

அஞ்சிலேயொன்றுபெற்றுஎகலம்வாழருமைத்தேவே, யஞ்சிலேயொன்றுண்டச்ச 

த்தாயரைக்காச்தகோவே, யஞ்சிலேயொன்றைக்கோட்டி லாட்டியிட்டமர்ந்தரூவா 
வஞ்சிலேயொன்றுண்மஞ்சத்தப்பனேகாச்திகாத்தி, (௬௦) 

மறைகளுமிவ்வாறேத்தும்வவீயிலமென்னப்பன்னி, யிரையவரிழதையைப்போ 
ற்றவெம்பிரான்கருணை கூர்ச்து,கறையறுதவத்தையாற்றிக்கசழ்வுசேர்காவலோய்டின், 
ஹிறைமதிவேட்கையென்னேகிகழ்த்தியார் தருதுமென்றான். (௩௧) 

14



௧௦௬ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண் டம். 

நிறைமொழிமுச் நாலாளர்நீங்கரும்புச்தேதேவின்ற, னறைவழிச்திருத் துழாமசேர் 
சாகம்விண்ணளர்சபாச, மிறையுழிவேலையேனும் பொச்சாப்பற்றெண்ணியேத்துங், 

கறையறுவரமொன்றீதியிஃ தலாற்கடையேளளும். (௨௨) 

இடையது பத்தியோடுன்னைகரமிருந்துன்னே௨, னடையடைந்துன ககுப்பூசை 
நடத்தியபின்னருண்ணுர், திடமனமளித்திறின்றன்சயம்புவிக்கரகசேவை, விடவொ 

ன்றிலேகாச்சிந்தைவீரரீயளித்தியென்றான, (௩௩) 

அ௮ரியவற்றுள்ளெல்லாநல்லரியவாம்வரங்களாசை, யுரியவன்வினவக்கேட்டவுவ 

மையின்மூர்ச்தியோங்கும், பெரியகல்லன்புபுல்கப்புன்னகைபூச்துமைந்் ச, தெரியம் 
கேட்டவண்ணந்திருவுளமானோமன்றே. (௬௪) 

காசல்செய்ரினதுவேட்கையாவும்யாங்கருணை செய்தனன், புதலமாண்டுவெண்டிம 

போகமூமுூண்டுபுந்இக், கேதடைவனவோவெல்லாமெய்திகின்னிறுவரமபிற், சா தடை 

ஈலமருப்பேர்ச்சச்தொனர்தலீட்டை, (௩௫) 

அடைந்தெனதன் பரோராடுமவித்தையையவித்துவாழ்தி, யிடைந்தறிசில்லாஞா 

னபத்திசேரினியவென்ருான், கடைந்தெழுமமுதரேலனோர் கதறிடச்சடற்ஈீழ்வீழ்ர்து, 
குபைந்தெழுர்தினிதுவாழ்த்தக்கவெடுத்தளித்தமூர்த்தி. (௩.) 

வேறு. 

செவியினுச்சரியின்கதையுணவாகத்தினமுழுண் டி. மெரிசிப்பேர்ச 

கவீயினுக்குரியமுனி௫ரவேனக்கடவுளவ்வர சனைவிளித்தே 
புவியினுச்சரியமன்னநின்னகரம்போயிவனிதமுறவெண்ணிற் 

சவியினுச்ளெயவித்தலத்தினுக்குச்சாருமோர்பிலத்தடமுண்டால், (௩௭) 

வேறு, 

உன்னகரீசன்மாதிரத்திருந்திவ்வூர்பூச, மன்னவன் ஜிச்னெ€ழேவருமொருபிலம 

தன்றால், சொன்னவஃசைர்துநூருமடியகன்றினியசோதி, மின்னிடுநாகமாதர்கடி. 
கொடுமிளிர்வதா௫, (௩௮) 

ஒன்றரையென்றயோசனைக்குக£முள்ளதாகி, யொன்றரையென்றயோசனைக்கு 

நீண்டள்ளதாடு, யின்றுமுண்டதற்குக்காத்தியாயனிபிலமென்றியாரு, மின்றுஈன்று 
ரைப்பசோர்தியின்றவச்குரிசின்மாதோ, (௩௧) 

௮ ப்பிலவழிக்சண்டஞ்சமாரிருஎகல வேண்டி. னிப்பெரும்வருணனீர்தயகளங்க 

மென்னுகாமஞ், செப்பிடுமணியைக்கோடியென்றுதன்செல்வியா.ர, மொப்பிடுங்காத் 

இயாயனிச்செம்மானுகப்பினோக்கி, (௪௦) 

அருள்புரிர்தனன்மாணிச்சமெனுமகளங்ககாம, மிருள்பரர்தொளியையூற்றுமெ 

ழின்மணிமாலைவேய்ர்த, வொருபெருவேக்சனல்லவின்குருவினைசத்தாள்பூண்டப், பெ 

ரும் சவச்€டன்மானப்பிறங்வென்பெட்பின்மாதோ, (௪௧) 

கேசவனளித்சதவிற்கேழ்கேசமின்மணிவேய்மன்னன், ரூசனாமெற்கெம்மான்செய் 

தயையெவனென்பனென்று, மூசியபுளகனாடுமோதவாரிதியின்மூழ்கித், தேசுடன் 

பொலியுஞ்செவ்வித்தேவர்கணா சன்மாதோ. (௪௨) 

சூலிவிதாதாகாரிகரர்முனி௨ரர்சளோடு, மாலியாம்மறப்பற்ரார் தம்மா தவன்மு?த 
இலீட்டுச், €விகளோடுவானிற்ரேன்றமின்போன்றுகாணான், காலியாவகன்றகன் 

றிர்சசறினன் காவன்மன்னன், (௪௩)



௬-வது. தருமகோடன் *ங்கானைநினைத்துத் ௧0௭ 
தவமாற்றியபடலம். 

மன்னவன் கோட்டுமாச்சேவந்தொளிமாயமெண்ணி, ஈன்னயவுளளத்துள்ளித்தெ 
ளிவுடன்மைமாகாதன், றன்னயப்பள்ளியேசத்தாழ்முறைவலங்கொண்டாற்ற, மின் 
னயப்்பலிசளாற்றியிறைவருள்விடைமேற்கொண்டு, (௪௪) 

தற்பரன்வாசுதேவனென்றுமுச்சடைகணீங்கக், சற்பர்தம்மனத்திலாமேமாப்பி 

ஸிற்களிப்பானாடு, யற்புதஈகரத்தாம்புசோதொமைச்சர்கல்வி, விற்பனர்சேனைகூத் 
தோர்விபுதர்கண்மிடைந்துசூழ, (#@) 

அட்டமங்கலங்களேர்தியெதிர்படஉரசன்வாழ்ப், பட்டஈல்லினியவானகரஞ்சிய 

ரம்படர்ந்தமூது, ரிட்டவெண்ணெழாம்மாப்பொன்னாலியற்றியமணிமாடஞ்சேர், வட் 

டமாவனப்பிலார்சன்மாளிகைபுசக்கான்மாதோ, (௪௬) 

மாளிகையிருர்தமன்னன்றாதைதாய்முத லோர்க்கெல்லாம், பாளிதமாசவாழ்ந்தப் 

பலாமனங்களிப்பவாற்று, நீளிதம்புரிந்செம்மானைநிதமறவாமற்பூமி, வாளி தவரறியிற் 
சென்றவாம் சஇச்சேவித்துவந்தான். (௪௭) 

கற்பினுச்சியமாதர்களிசகங்கவினக்கொண்டே, யற்புதத்தோடுநாடாண்டறம 
கன்போலவாழந்தே, பொற்புளபூவராகன்பொன்னடி.மறவார்கேண்மை, விற்பனனா 
கொளைவீணினிற்போக்கானாகி, (௪௮) 

மனுமொழிப்படிக்குப்பூமிவாழுயிர்களையாண்டெம்மா, னுனுங்கலியாணநீர்மை 
யாமமுதுண்டநீண்ட, தனமெலாம்பூவ.ராகன்றிருமுனமாசச்மா, னெனவருமியல்பி 
னானானின்றவத்தினியோய்தேர்திர், (௪௮) 

என்றருமறைப்புளானவீசனார்வையமோத, ஈன்றெனுமரிசிகேட்டுப்பின்னருகன் 
ரேவேத்தி, யன்றுமின்றென்றமாளாவாழியாற்கியோய்பின்னர், நின்றவத்தலத்இ 
ன்மாட்ரிநிகழ்த்தெனநிகழ்த்தலோர்மின், (௫௦) 

முற்றித்று 
ஆக்படலம் ௫ - க்கு இருவிருத்தம் ௨௩௯, 

ORS ப வயப் 
ட 

ஸ்ரீ 
கா-வது, தருமகோடன்சங்காவள நிவளந்து 

தவமாற்றிய படலம். 
ond ne   

  

ஆமகாசத்துண்மேவுமவர்களோர்போதும்லீலை, வீமகாசத்துநீங்கன்மேழிருன 
டி.க்கன்பான, வேமகேசக்கோன்காையிசை2தனமறிர் தீர்பின்னர், தாமமார்தரும 
கோசன்றவம்புரிமாட்கேேளீர், (a) 

அத்தியாண்மலராண்மைந்தவடி. மைநின்னடி. யேனீங்காப், பத்தியீசென்றுவேண் 

டமொறெலாம்பலமாமிக்க, சித்தியெய்துயர்ர்தவேமகேசனென்ிறக்குமன்னான், 4 
யிற்செங்கோ லேர்திப்புவியினைப்புரக்குஞான்று, (௨) 

HAT DCO தக்ளையாண்மைர்தனென்றுை சயொருவனான்ற, சிெயன்றந்தைக்கி 
னியராமச்செம்பொருண்மறழையோர்மிதிர் ற், கவன்றந்தழில்லாச்€ற்றங்காட்டி. நல்ல 
வர்கள்கேண்மை, யெவன்றச்துவ்கொள்ளானாயிடர்சலோர்க்டெடானாக,. . ()



¥ 

0௮] திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்ன் மான்மியகாண்டம். 

அருககத்சோ ல அந்தமத னிய பெருமறைபேசாவீசன் 

பெக்பினர்ே clgrers Mhgoep@agaicaws ரிடையரீதிமோகச், தருமறை 

வில்லாமானச்சழக்கெஷ்த்தை ழத்தற்சானான். (௪) 

சேரி ஸ்தன்சட்சாலிம்பொய்வஞ்சங்கோண்மெய்ஞ்ஞான, மலையடக்கம்மிலா 
ையருளின்னமக்சீழ் பாத்த, முலைழறமுவமையில்லாவொண்பொருணசைதீயூக்கர், 

தொலைவறுசோடக் “பூத்தோழமையனைத்துங்கொண்டான், (௫) 

சிக்றினமஞ்சானாகித்தெளிவினர்ச்சேரானாடச், கற்.திசெல்வியாளர்சகணங்களைபப 

ese, மூறிறுமதமுகுந்தமாலைமுனிக் திர் திபபானாக், கழ்ைவார்சடையான் 

பாத்தகுலங்கணமறவானாக, (௬) 

ஏமசேப்பேர்சாமத்தேர் சன் மேவிகலானாட,சாமமாரண்ணன்மீ*ுசையறனெச் 
ar @R, சேமகிட்டைகளைசிச்சிரீசனாய்கிலெச்சோரை, யாமெனாசடற்பானாயெெசு2.ராக 

கதனென்றாதி, (௭) 
வெருவக்தஞ்செய்துலோசவெஞ்கமனாஇன்னாறன், பருவம்வந்தண்ணன்மீ துபடு 

செத்தோடேதற்குத் தீருவமென் றிகொடீதியென்னலுக்தன்பிஞற்குச், திருவமொன் 

ஹேனுஞ்சொல்லாதன்புடன்றேயமீர்தான். (௮) 

தன்னரசமர்ச்சராட்டி. ற்றசக்கசாம்பாதிமீர்தான், சொன்னவக்தருமகோசன்றுக 

எறுவெள்ளாற்றோர, மன்னீயபுவனராமஈகரியைவளஞ்செய்தந்த, சன்னயப்பேரூரு 

ற்றேரவையறுமரசுசெய்தான். (௯) 

ப மேட்டத்துமூவாத்தூய்மைமுச்தனாமுகுக்தன்றாளைக் கட்டத்துப்பற்றயேர்சேண் 

மையோன்றூயனான, பட்டத்துமூத்தோன்ஞானப்பாகவசப்பேர்பூண்டு, கட்டமற்ற 

எவில்செல்வக்காட்டியிற்கவினக்கண்டு, (40) 

ஆசழுக்காறென்றோதுமபாவியானடழ்றன்மேவி, மூசமுக்கத்தாலன்னான் முழு 
அணித்தவன்றன்செல்வ, சாசமுற்றிடவேகொள்வனானெஞாச்சுறையாடு.,யீசனைமுது 
குன்றத்தாரிறைவனை பிதயத்தெண்ணி, (௧௧) 

மரவுரியசை,சீதெல்லாசல்வளமனமகந்றிமாசைச், சருமொருபூதிதன்னைத்தாழ்ச 

டைக்கான்மெய்மச்தங், கரம்புரம்யாவும்பூசிக்கனகவம்பலநடேச, ArerPaGaree 

கரவரகரஇவன்றேத்தி. (a> 

ச ' மடியுளார்பையுண்மூழ்கமா॥ வபத்தனாடச், சதவிழியவனைக்தாமச்கரமனுசெவிட, 
பானாதெ, இகெழ்வழிமணிமுத்சாகதிக்கவாசியினையண் மி, யிசழ்வழியீறைர்தாமிந்திய 

மெலாமீர்ச் தானா, (௧௩। 

, இருகரமபூமேவிட்டானியன்முகர் தமை நோக்குற்றா, னிருபதம்வானினீட்டி யி 
டர்தருமெய்யையீந்தா, னொருபதக்சண்ணீராதியொன்றுமேயுகவானானா, னொருபதங் 

காலையார்ந்தேயொண்டவமுஞற்றலானான். (௧௪) 

விளியசோமுகத்தனாகிவிள்ஞமைச்ே கழூத்ையோதிக், களிவெவருதியென்னாக் 

கரைக்துளங்ககலச்கொண்டே, யொளிசி௨னுருவை யுன்னியோரிருதிங்களோங்க, 

வெளிசிவனமக்சோமேல்வெர்சவம்விளையச்செய்தான், (௧௫) 

ஆடகத்தாக்கையானுமைந்திரண்டுக்கம்மாளச், தோட்கத்தானுஈதாரைத்துணை 

கனுமின்னும்பன்னு, மூடக் 'ச்சசசச்சர்முதலினரும்மில்லாறு, சாடகத்சவஞ்செய்கி 

ல்லாரெனச்சொலகாடிச்செய்தான்; (௧௬)



௬-வது. தருமகோடன் சங்கானைநினைந்துத் ௧௦௯ 

தவமகற்றியபடல்ம். 

திம்களோரிரண்டுமிசன் றிருவடி மறவாத்தன்மை, தங்யெதவத்துக்குளளஞ்சால 

வுண்மஇழ்ந் சானா, யங்கொருகள்விராவிலமச்சவகண்க ளேத்ச, ,கிகிகையேரர்பா 

கன்வந்துநின்றனன்ம௫ழ்ந்துமாசோ. (௧௭) 

திக்செலாமொளியைச்செய்யச்செறிர் துறபூதச்கூட்டம், கொச்சரிந்தடமாச் 

கொவினிலேழிச்சூலங், கக்கிணசெய்வார க்கையோகெண்டதேஷவச், சக்குறவ ிச் 
சான்தர்மகோசனச்தவச்தோன்மாதோ, (௧௮) 

பெர்ள்ளெனவெழுக்தானே ற்றிற்பொவியனற்கண்ணன் 
நனை த் ள் owe 

கைமூடச்துள்ளியேசொழுதானெர்தா, யுள்ளியவெல்லாமீதியுதத வாபரசக்சவானைத், 

சள்ளியவ சளுலாவு் சணியிடைச்சம்பேயென்றான். (௪௧) 

சிவனைத்துதிசெய் துவரம்பெற்றபரிச்சேதம், 

ச இர மெளலிசம்போசங்கரசிவசிவாவோ - மங்களசரகங்சேசவாில்காமிவாச 

துங்கமாமச்திமாலிகாச்சுடர்விழிகடூற்று-மங்சேரமலநீலமணிமிடந்தம சவென்ருன், 

செந்நிறவந்திவண்ணச்செங்கொன்றைமுடியவாத்தி, மன்னின்றமமழுமானேந்து 

மாதவமாகபால, வென்கரவெவ்வராவார்வியன்குழைவிபுதவீரத், தன்பரகொகச்சன் 
னோகைதரித்சவான்றுணுநாத. (௨௧) 

இங்தெலீமத்தாடு.மீச்சரவகோ.ரவாலந் - தங்குதற்புருடலீசானக்கனலேச்திசாகா 
வர்திதவரா௫ிரேசமாபுரவரவான்போற்று - மெங்கடமிசராவணேசலாகவுமேச,(௨௨) 

போற்றியோசமச்சிவாயபுனிதபுங்கவகின்றாட்கு ப், போற்றியோசமச்சிவாயபுயங் 
ககங்கணகின்றாட்குப், போற்றியோகமச்சிவாயபூதவேதாளகின்றாட், போற்றியோகமச் 
௪) வாயபுண்ணியக்கண்தூன் ரோயே, (௨௩) 

போற்றிவொயகசேயப்பொன்மலைவில்லிசாச, போற்றிவாயவானைப்புகாமுகப் 

புதல்வசாமி, போற்றிரிவாயகாமம்புகல்பவர்புனித$.7, போற்றிவொயசா யேன்புரிச 

வப்புத்தேளோஜனோய், (௨௪) 

பொக்கராவல்குற்செவ்வாய்ப்பசுங்கொடி. ப்பூவைசாளும், தங்குறமுடலங்கொண் 

டதாணுவேபோற்றிரீயே, யெங்குமாங்கடவுளென்னா வெண்ணியேதவமச்செய் 
சேன், சங்கராகாத்இகிற்குச்சசணெனையளித்திபோற்றி, (௨௫) 

எம்பிரான்போற்றிவேங்கையீருரிவிடையாய்போற்றி, சம் பசாசரமம்போற்றிதர் 

ணுவேசயம்புபோற்றி, யிம்பராயுன்றாளேத்துவார்ச்கருளேமம்போற்றி, . வம்பருக்ச 
டம்பன்றும்பிமர் முகற்றந்தாய்போற்றி, (௨௪) 

என்றிவையனக்தமாகவிருபத்செட்டாசமத்சா, னின்றவன் றன்னைப்போற்றிசி 

லையுடமமைறந்தானா௫க், கன்றவன்றன்னைக்காமக்கோட்டியின்சணவஜனோக்கத், துன்று 
வன் றவத்தின்மிக்கோய்சொற்றினின்னசையேதென்றான், (ae 

சசைவிசசவையேவென்றனண்பறுகள்ளா£வீயும், விசையமுமென்னைச்கொல் 
வார்விபுலையிலில்லாவீதுச், இசைதொறுமுழங்கும்வெற்றிச் செல்வமும்பலமுமாச்ச, 

வசையறபடையும்வேண்டும்வணமெலாமாகுமாறே், (௨௮) 

வரமருளெனுமன்னான் தன்மனப்படி.வழங்கமொகர், சசமுருசொடி. த்தான்குன்றாச் 
சாதற்றும்வெண்கயிலைபுச்கா, வெருதுதுமீசன்ருமின்சணத்தோடுகேளீர், பெரும, 

ருண்மாலின்பா சம்பெறவெணுமரிரயென்றான். (௨௧)



௧௧௦ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்: 

பொறித்திடற்கரிய வேதவாகமபுராணம்யாவும், பறித்திடற்கரியமேனிப்படி. வ 
மார்பச்சியாகி, தமித்திடற்கரியகாமோதரன்றனைத்தாங்குமையே, மறித்திடற்கரிய 

மன்னென்னாற்றினன்வழங்கயென்றுன். (௩௦) 
சள்ளி. ராவர் சவர்தவண்ணனால்கப்போன, வள்ளிருவரத்தனாலேம்துவெறி 

பேய்காஞ்சோறி, கொள்ளுதேட்குரங்கைமானக்சொக்கரித்செழுர்துசன்னூ, ௬ள் 
ள.ராதரிப்பவர்தேயொளிமணித்தவிஏனுற்றான். (௩௧) 

. அரன்மடிழ்பத்தனாயெபரியின் மேற்சினந்தானாகி, ௨உரன்மசழந்தோமென்ன்ன்மாண் 
பறிச்தனைகொலென்றே, ப.ரன்மகழாழிச்சாட்டுப்பாகவதப்பாடுற்ற, வு. ன்மகிழையர் 

சேட்கவுரைச்தனன்சுதன்மாதோ. (௬௨) 

முற்றிற்று, 
ஆச படலம் ௬-க்கு திருவிருச்தம் ௨ ௭௧, 

மூட னு 

ஸ்ரீ 
எஃவது. விருத்தாசலேசன்வென்னிட் 

டி ரியல்போய படலம், 

  

புவனசம்புணர்ச்தவெச்சப்பூரூவாகத்தையூட்டி க, கவனகம்பலைக்கரித்துக்கதிகரு 
கட்வுட்கான, தவனகங்கொண்மரீசிதன்னழ. யமனால்வர் த, சிவனகம்பாவஞ்செத்ற 

செருவயஞ்செப்பக்கேண் மின், (௧) 

“ அசசுதுமவன்பிசரதவானவனரிஷயப்போற்றஞ், சர சறட்பூசலாற்றிச்செறியவன் 

செல்வகாட்டை, முரசறவெற்திய/ற்றிச்சொள்ளுவலென்றுமூடச், தரமுறுமமைச்ச 
சோடுமளவளாத்தகும்போர்கொண்டான். (௨) 

பொர்மளைர்தேகுவாமென் றமர்கவித்செழுச்துபொங்குஞ், சீர்கவிபேரிபம்பை 

தீம்பஷடமூருடுரர்வான், ரார்மலிகொடி.கள்வீரர்தாவிடுவாசியானை, தேர்மலிசேனை 
'செஏ்ளச்செருச்குடன்றேர்மேற்கொண்டான். (tm) 

றாவலிமன்னன்மிதுமாவென்வரங்கொள்வாசை, தாமலியரக்சர்கோமான்சென் 

றடர்தரத்தைமானச், சமலியேமகேசன்சரரகராவைருழ்ச த, வீமவ்தரம்போரிட் 
டான்விண்ணவருட்கமாதோ, (௪) 

் அச்சரவணிர்தானீர்தவடன்மலிவரங்கொண்டன்ரோ, பொச்சகெனலறியான்மீ 
தபோர்செய்வான்புகுர்சானென்று, தஇிக்குளரோ தவன்னான்்செறியனிகங்கண்மாய, 

அக்கினானிப்பூவப்பூநானத்திற்குழையமாதோ. (௫) 

சூமசேசன்றன்னொண்டாம்பின்னவன்றொடர்ச்தபூசல், தாமமேய்ந்தட்ற்போ 

ரிட்டதரமுண்ர்சர் துவான, 'வேமசேசன்றனாதுஞாட்புடனிகலிச்சூழ்ந்த், வரமசேசன் 

றன்ன தமறர்திஷின்மேற்போரிட்டான், (4)



௭-வது. விருத்தாசலேசன் வென்னிட்டிரியல் ௧௧௧ 
போயபடலம், 

கரிசரிவாரிவாசிசொற்படைகாலாள்வையம், சரிசரியென்னத்தாக்இச்சாய்குருதிச் 
சிர்சாக, வெரிவிழிப்படைசண்மன்னசெண்ணறவிகலிமோதி, ஈரிபடைச கழுச்சளுண் 

ஊப்பிணமலைகாட்டி னானால், (௭) 

தீயர்தஞ்செல்வர்$மை£ர்தவர்சனியன்மானச், தூாயவன்படைகளெல்லாச்தொ 
லைக்தசத்தட்டனாலே, மாயவனடி.யான்கண்டமொாழ்கெவலியனாடு, நாயமிலாசார்மூன் 
நைல்லவரியையடின்றான், (௮) 

ஏழிசாப்பகலுமோயாவிசன்மலிபடைகளோடு, தாழிலாப்பூசலாடி.த்தாண்டி௰ 

வவனை சசாக்கு, மூழிலானாகியேங்குவமையினிடக்சணுற்று, லீழிலாப்பூவசாசவிமல 
னார்கோயின் மேவி. (௧) 

பிலத்துவாரத்தாலெம்மான்பீமிறுந்திருமுன்பர்தோ, யலத்தல்செயவன்தன்ரொ 
“ண்டனடர்வவியனைத்துமோதி, யுலத்தவற்றவன்முன்னிற்பவுலகளீத்தழிக்குமும்பன், 
கலத்தல்செயினியமூரல்சாட்டி நீகலங்கலென்றான். (௪௦) 

கலக்கலையையவென்றேகவினுளதனதுதோளாம், விலங்கலையிரண்டுவீரவிபுத 

சென்ராக்கியிந்த, கலங்கெழுமடி யான்பின்னரேகியின்னவர்குப்பொல்லா, இலங்கிட 

வியற்றுவாரையியமனார்கேற்றிவாரீர். (௪௧) 

போதிரென்றேனப்புத்சேள்புகறலும்போற்றுந்தோள்ச, ளாதரத்தோடேயாங்க 

தாதரனகன்றமாட்சி, காதுரத்தோடேயாஞ்சார்ங்கக்கரனென்றகாழ, மோதுறவ்வம 
ரர்போற்றவுத்தமன்பின்னர்வந்தார். (௧௨) 

பூதரம்பொருவுந்திண்மாவலிதிணிதிரண்டதோளும், மாதாம்பரவும்பாருக்கெய 

ந்திடுமார்புஞ்சாறுச், கோதர.நாலடீண்டவும்பன்மூக்கணையாம்பாணிச், சோதரராகக் 

காணுந்தோற்றத்துத்துலங்கும்வீரர், (௧௩) 

கோதண்டம்பிடி த்தகையர்குறைவிலாதெழுமாவம்புச், கா சண்டமிணைர்த.தாணீ 

ரங்கட்டி ச்சலிர்தபின்ன, ரோதண்டகோடி.யாளுமொப்பறுலீராவந்து, இசண்டச்தி 
றன்மாஞாட்புச்செய்யினுஞ்சலியா,த்$ரா, (௧௪) 

செந்திருமலர்ப்பூங்கண்ணர்சேச்சசெல்வொளிவில்வீச, ு௩.தமிலழகுல்ரவுமாட 

சவாடைப்பூணர், கந்தனுமவன்பிதாவங்கமலனுமினுமத்ரோரும், வர்துபோரிடினும் 
லீலையாகவெல்வயவினோதர், (௧௫) 

சாட்டமிலடி யோய்கின்மேன்மலைம்றக்கொடியரெங்கள், காட்டுமிஞ்ெடி. பே 
லைக்குட்காலனுக்காக்ச்செல்வேம், பூட்டுிமின்போரையென்னாப்பொங்குவெங்கதரா 

யல்லை, யோட்ட் களங்கமாணிக்கம்மணிர்தவன்பினுற்மூர்: (ss) 

பிலம்புகுதடத்தனாலேபிறங்கொளிமாடப்பேரூர், ஈலம்புகுமன்னனள்ளானால்வ 

கையூகங்காட்ட, வலம்புகுமெம்மான்றிண் டோள்வாகினர்மலைர்தசெவ்விக், கலம்புகுத 
ர்மகோசன்சனன்்றெதிர்மலைக்தானன்றே, (௧௪) 

எம்பிரானுருவத்தாயவிருபெரும்வலிசேர்ர்தார்மே, லம்பராச்சடையன்டறொண் 

டனன்னுகொனானென்றன்னா, ஸிம்பரம்பரங்களேங்கவெதிர்த்திசாகவர்சண்மீதிற், 
கம்பராகிடமாலோகங்கம்பத்தான்போரிட்டான்போல், (௧௮) 

மலைர்தனன்சதாதரப்பேர்மாலின்மேன்மங்கையாக) னலைந்திமெடி.யான்பின்ன 

வன்படையரசசோடு, கலந்திலாவெள்ளச்சேனைகவிந்த துசார்ங்கப்பேரா, gyi 
டாழூர்த்திமீதலுலகெலாம்பையுண் மூழ்க, (௧௯)



௧௧௨ திருமுட்டபுரரணம் இரண்டாவது 
கேத்துரமரன்மியகாண்டம். 

அஏவிலாச்கோடிக்கோடியட்டக்காற்பூச்சென்றோதும், வளமிலாச்சரபப்பக்க 

ததஞான் தினுமேயெல்லா, வுளரமெண்டிலர்ச்கஞானச்சோதியாமொருயேத்தைக், கள 
திலாதெற்றற்காமோகழறுதிர்கஇர்மின்சண்டீர். (௨௦) 

சதைதகரப்புக்தேளர்தக்கண்ணு சலடி.யன்றன்னை, வசைபுரிச்தசககண்ற்றமாறி 

னன்மற்னோர்தேவன், "தையுறவெதிர்ர்தவெள்ளச்சேனையாம்பூளைப்பூவைப், பதையு 
திச்சழற்றிமோதும்பவனனிற்றொலைத்தானன்றே, (26) 

இருபடைமன்னன் ரன்னையிருபுயசத்தேவாமாய்த்துச், கருவடைக்காசமாவராக 

ரர்சொண்டன்காணப், பெருமடைவழிதோன்றும்பபைப்பேரொருமாலையேய்ச்.து, 
இதுவடைச்செல்வங்கொண்டேதிளைத்திறுமென்றுக. நி, (a2) 

agsuma sEOuyorhager%cras gaCope, siena g 50 0 F Quin cog oir 

Pris ap be ed 5, தேரிவைச்திருக்தாசங்கன்றிரும்பவிகஙனம்பூதேச, னாசைை 
'இரசன்னொண்டனற்றசைத்தேர்ச்தபின்றே. (2௩) 

மச்சனேமாண்டாய்கொல்லோவரங்களெல்றெக்தகொல்லோ, HE STL aT 

கேலி ஞ்ம்ன்றொலைச்சகொல்லோ, வந்தரத்தவர்களெல்லா மாடகன்வாணன் 

வாவி, கர் தரமிரைந்துள்ளான்௧தியுற்றாயென்றார்கொல்லோ. (௨௪) 

சுந்தரமூர்த்தியானதொண்4_சனேதொலைவிலார்ர்தி, மைர்தனேமாமாணிக்கஷாச 
சனேணெப்பட' இரார்திறரர்தனைகொலச்சோவம்மவோலவோவுற்றென்னைச், சிந்தனை 

செய்தாய்கொல்லோதைவுழியென்று?றி, (௨௫) 

கத்திரந்கலங்கநொந்தேகந்தனேகனற்கண்வீர, பத்திரவலனே பா(நிவ௫கனேப 
ருக்சோணீண்ட, சத்திரவலனாம்பொல்லாச்சாத்தனேசலிக்கவொணணா, வித்தகயா 

னைமாமுதத்தனேவிரைந்துவம்மின், (௨௭ 

நம்மடி சனிலேயன்புகாட்டினைவியக்கொன்ற, கம்மடிமண்கொண்டானாங்கரு 
'வெண்வராசன்மாள, விம்மெனுமுன்னர்மாய்ச்துமெழுமினோவென்றுகூ றித், தம்வி 

னைதம்மைச்சூழச்சமர்விளைகோலம்பூண்டார், (௨௭) 

இதக் சபித்படக்குமர்தப்பேரிழஷழென்றோது, நீதியைநிர பபுவானாநின்றிடுநீல 
சண்டன், கோதைகுழ்பூத்வேசாளங்கூசுமாண்டங்கூட்ட, வாைசேரலகையீட்ட 

மற்றுளார்மருவக்கொண்டே, (2 2) 

அண்ணியதூல்கள்கோடி.கற்டினும்வகு த கானிட்டுப், பண்ணியசன்றியென்னே 
பலிக்குமோமரிசியவ்வா, றெண்ணியவெல்லாச்தோச்துமெம்பிரான்றொண்டி.லாரர் 
அம், கண்ணுதற்குரியவூழேகலக்குழாகெதிர்ச்சச்செய்த. (2 ௧) 

சணகச்கறகுணக்குவெள்ளங்காதலர்கஞலுச்தானை, யிணச்கமுற்றமசர்க்கென்றா 

சம்மிட்டரற்சிமைசெய்வான், வணக்கழகந்திமீதுவருங்கதிர்சூலமேகஈதிப், பிணக்க 
அர்சுழ்ச்துவந்தார்பேரிகைமுழக்கத்தோடே. (௨௦) 

பம்ை பயிட்டாடுமோர்பேய்படசந்தொட்டி.டி.க்குமோர்பேய், தம்பமிட்டிடக்கை 

இண்டி த சண்ணுமைகொட்டுமோர்பேப், கும்பமிட்டதட்டுமோரபேய்குழைகளையூதி 

ச்கொண்டு, பிம்பமிட்டி.ன்றுசன்றா பபிணந்தின்பெட்பாடுமோர்பேய், (௩௧) 

் இவ்வணமனிகஞ்சுழவேறிவர்ந்தெரியுஞ்ருலச், செவ்வணன்?€முட்டத்தெர்தே 

வன்மேற்சீற்றம்பொக்கு, யொல்வணத்தேனுகோலா வொளிசொளிபடைகளேவிக், 
சவ்வணப்பெரும்போரிட்டானன்சனவிதாண்மறவான் றன் மேல், (௩௨)



௭-வது. விர்திகாஈலேசன் வென்னிட்டிரியல் ௧௧௬௩ 
போயபடலம். 

அத்திரமோவாமோகமடுத்தவரவியவோக்கஞ், சத்தி ரமோவா மோகந்தடையுற் 

சாதன்மீதி, லெச்சாமும்மெண்ணாமலீருண்டதாமதத்தன்வாசி, யெர்த்துறவுஞற்றலா 
ஞலுலகுணியொருவன்கண்டான். (௩4) 

அச் னம்மாயையப்பாலாப்புண்டவரன்றான் றன்னைத், தக்துகாத்தளிக்குகூ: 

வாத்தனிப்பரம்பொருளென்றுன்னா, இந்தவாறெதிர்த்தானென் தேயின்னகையிலங் 

சச்காட்டி, ஈந்திமேனின்றான் முன்னர்ஈற்பன்றிவடி வயெய்தி, (௩௪) 

வீட்டி டி.ன்விளிவனென்றேவிளங்கிவெளியரீண்ட, கோட்டி.னிலவனையேற் 

றைச்கோச்தெடுத்தாட்டிக்கூவார், ட்டி சைக்கடற்கண்லீழ வெறிதலுங்€ழேலீழ்ச் 
சான், மாட்டுடன் மாயாவண்ணமங்கைபங்காளன்மாதோ. (. 

வத்திரதுண்ட த்தாலேவவ்விவிட்டெறிச்சகாலைச், சித்திர கூடட் புரங்கர்வீழ்? 

'வன்சேவினேடே, மொச்துண்டுமாச்சை மாரிப்பயப்பயமும் தச்ச! சற்ற 
சைச்சதெழுக்துமெல்லச்சாய்ச் துடனிமிர்க்துமாதோ. (௩௬) 

பார்த்சவண்முன்னமெம்மான்பார்ப்பதிவழக்ஐகமாற்றச், சீர்த்தியினெழுந்ததில்லை 

ஈசரன்றோவென்றுசேம்பி, யார்த்தியினசன்றவைந்தம்பலமுறுபாழியேசிர் சத்திய 
ஙகுலமிடேறக்சனசவம்பலச்சவென்றான். (௩௪) 

சந்நிதுமுன்னர்சாழ்ச்செர்தண்டெனவிழுச் துமேலாம், "பன்னசசயனங்கண்டுப 
தைபதைத்திரொவாலே, ஈன்னயப்பழிச்சலா ந்றிரர்திட்ர தச். இனானன், வின்ன்மவிழி 

யாலப்பிவியன்ற இவிளம்பலானான், (may) 

இழித்தனனென்னையானேயெம்பிரானின்மேன் மோதிப், பழித்தன்னென்னையா 
னேபங்கயநயனபோற்றி, வழுத்தனையியற்றுமென்னைவதைத்திடா தாண்டாய்போற்றி, 
பிழைத்தனனினிமேனின்மேற்பிழைசொலேன்பேணிபோற்றி, (௫௩௯) 

ஒருவனேயொப்பிலானேயோதருறங்ெட்டம், வருசுயம்பாம்வசாகவ.ரதனே 
வன்னப்பொன்னாற், றருசுயம்பாயதில்லைத்தானத்திற்சேவைதர்த, மருவிடுபூவராச 

வத்துவேபோற்றிபோற்றி, (௪௦) 

௮. ரத்தினசவைக்குமாதனாகுயென்னாடனோக்குற் 
கருத்தனேபோற்றிபாந்தட்கண்வளர்கருணை போற்றி 

நிருத்தனேனின்ருணீங்கேனிருமலபோற்றிகாத்தி 
வருச்தினேனின்மாக்கோட்டான்மங்கலராசபோற்றி, (௪௧) 

இல்லையிற்றிகழுஞ்சாமிவேன்யான்சிவனாயுற்று 

மல்லலையடைந்துன்னேடுமமரசெய்வானமைந்துவிட்டேன் 

வல்லதம்பிசாவைத்தாளான்மதிக்கனுமகவின்் பாலே 

கொல்லவின்றதுபோணையேன்குப்புறலீழ்ந்தேனாளாய். (௪௨) 

நீடியகோட்டான்மூர்ச்சைநெடி துவீழ்ந்தெழுச்தேனெம்மான் 

நாடி.யவருளையெண்ணிசாமங்கள்பிதற்றினேனென் 
கூடி யகுமசர்சேனைப்பேயெலாங்கூவிட்டோடி. ப் 

பாடி.யநினை ச்தேருமலழுங்வெவன்பிற்காத்தி, (௪௩) 

பேம்பபடை.பறர்சசெவ்லிப்பாிணவப்பொருளேசாத்தி 

வாய்ப்புறகனகசெய்சென்னையாழ்த்திகெனேகாத்தி 

15



BSH திருமூட்டபுராணல் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண் டம்: 

சாப்பிடுபர னேசாதஇகரிகளேளகாற் வோ 
னாப்பிரெரனேகாததிசாரணமுனிபேசாத்தி. (௪௪) 

கத்தனேமுனியேல்காத்திகழூறிடுமெல்லாம்வல்ல 
சிச்சனேமுனியேல்காததிரின்மயச்செல்லகாத்தி 

பத்தனேன்முனியேல்சா ச்சிபத்தறுக்கிடுக்கண்செய்,த 
பித்தனேன்முளியேல்காத்திபிறப்பறுத்சாள்வோய்காத்இ, (௪௫: 

மூரிர்தனன் முகுர் தகாத்திமுன்னுகின்னோடுபோரிட் 
டி ரிந்தனனின்னுங்காத்தியிகலற்றேனினிதுகாத்தி 

வருர்தினன்வரசசாத்திமாவராகப்பேர்மா த்தி 

இருந்தினன் றிரும்பச்சாத்திகருமணவாளகா,தஇ (+ ar, 

எத்தனைப்போதோவாணவச்தினாலகக்தையேறி 
மொச்துணபபட்டுகின் மேன்முனி௰்துமூர்ச்சி ததமாழ்ச்சேன 
சித தசதஇனைச்தேராரிற்றேச்குண்டேன்முனியேல்காத்இி 

சத்து? த்தெனுஞ்சபா பதிப்பிசான்றயைசெய்காத்தி. (Por, 

சவிமணிப்பொன்னானிட்டசவைசவாபதியேபோற்றி 
யவியுணுமமலயாகத்தழபலவாணபோரற்றி 
க்வியுஸந்தில்லைமூஅர்சண்டெனைச்சாப்பாய்போற்றி 
செவியவுஞ்செம்மனிமிச்சாஞ்சிற்றம்பலச்தோய்போ ற்றி (> 3) 

அம்பலத்தர சேசாயேனுடெடுத்தாடகச்காட்டு 
மூம்டலைச்காச்கற்சோடுமொளிமலர்ப்பதங்கள்போற்றி 
பலர்புண்டரீசைமகழட்டாக்காசோபானத் 

செரிகீரான்றகசாசாயத்திை றிஉபொன்ன் ரல்கபோற்றி, (௪௯) 

என்றடி.யீனை றஞ்ஞஷெனையெற்றினாயென்று?தி 
நின்னடி. மறர்த நின்மேனமுனிக்தரின்னீண்டகோட்டான் 
மன்ன்கு.:டி சணமாயாவுணமிங்கனெதிர்துக ர்த்தி 

பொன்னடி ச்குரியனெொன் ரோபூவராகக்கேரன் போற்றி. (௫௦) 

மூன்றெட்டுமாசமேழுகடன்டிரமூசமேசோ 
டீன்றிட்டாட்ப்புகிக்பவிவவயெலாமிடைர்சபூலைக் 

கான்நிட்டுக்கோட்டி னேர துவ்க்ளிவிளையா ட டோயென்னை ச 
தோன் றிட்டசேவினோடுதொலைத்ததேரர்வயமோகொ்றி, , (௫௧ 

பன்றியாய்பபாரையேர்தும்பாழியாயடி.பேன்செய்த 
கன்றிகொளன்றிட்ட நிமைநாடலைபோரற்றியென்றே 

கன்றியமன த்தினோசெவினடமிவொள் மிதிற் 
பொன்றியசனத்தனாடுப்புனிதகோவிர்தமூர்த்இ, (Be ) 

என்றின்னபல்வேதாச் சமி சதிருமுல ற்சளோதிக் 
சன்றன்னசனிவி னெக்குக்கண் ணநீர்சாரு si 
ஈன்றெனச்சருணைகூர்ந் தன்னவன வை vem ப் ப்யென்னு 
அன்றியழ்றருளப்பாட்டை.கீகேண்மின்களர்தணுளீர் (௫௩) 

rien sohae-ertaed eel 
சேருங்காணடி.யார்க்இன்ற ci 

 



6r- On ga, விருத்தாசலே௪ன் (வென்னிட்டிரியல் 
“போயப்பலல்.. 

வீருங்காணீயேன்விஞ்சைவிளைவிற்றொக்குண்டுவீழ்க்கா 
யோருங்காணினிமேவலேனுஞுாமென்ச்தோட்டி ட்டி. , 

அூலெரின்னபராதற்களறிகலொ தக்க த்திரீசெய் 
சசலநின்னட்டத்சாலேசஸையவிளைக்துகக்தாகிற்கு 
நி௫லமேலென்னவேண்டகிசழ்த்சென்றாணிமலசென்னப 

புகலடி.யவர்கடீனமைபோச்்யெமாக்கெொண்ஜார்த்தி, ° 

சந்ையானவன்ற்ன்மிதிலுமிழ்தக்யனுக்குச் சாமா 

மர்தவாசகத்மைக்காட்டிமணிரு த்தம்வைக்தன்மான் 

வெர்சைகேட்டிடலுமீசனீதிலியகருளாளஎ.ப்பே 
ரக்தமிலானேநின் னம. மற் அறியாஞானம். 

பத்தியுகினஅ தாட்டூழ் ப்படுபகலெல்ல.ர மோயா 
தெத்ிநெடமுநீங்காதிருச்திடவரமிந்தர்ளவா 

யத்சவென்றவனுக்கள்வாறளித்தசனு SL NI 

நிச்தியயிமலனாஞ்சவா.பதஇிசிகழ் 2. துமன்றே. 

விட்ணெொசாமியென்னுசமதுகேத்திரத்தில்வீழ்ச்து 

பட்ணொகோயானொச்அுபாடி யாடிூ.யகின்ய இ 

நிட்டைமிக்குகந்தாநீயென்க௫ங்கொடி. சாண்மாயக் 
இட்டியிற்கயச்ச ப்பட்டுக்சேசமிலெம்மோடேற்று, 

பூசவிட்டனச்தந்கோடிப்புங்கம்விட்டெதிர்த்தாயேனு 
சாசமிட்டறியாயானுன்ஞாட்பினைப்பொருள்செயாது 

சேசமிட்னேயெர்சச்ததனியெடுச்தெறிதனேர்ச்தேம் 

வாசமிட்டுளவித்தில்லையெல்லையில் லக துவீழ்ச் சாய். 

வீழ்க்தவணிரண்டுகாவ்தம்வியம்வீயப்பூகேற் 

ரூழ்க்துடன்மோதப்பட்டுச்சலித்தனையந்தோபாவம் 

போழ்ந்துலசெடுத்தயாமுன்புலம் பலைக்கேட்டுச்£ற்றப* 
வீழ்க்கனமா௫கின்றுஈடுங்கலைவீட்டும்வேஈ்சே. 

பொறியறியா தசேயின்பிழையினுக்கருளார் சந 
கெறியநியாதென்றெண்ணிகீடருணேர்தன்மானக் 
குறியறியாநீசெய்தகோதினைச்குணமாச்கொண்டாம 
வெறியறியாதுவாழ்தியினுமொருவிழைவையீதும், 

நந்திருவிமானத்திற்குகுணுகிரிலா சக்காட்டைச் 
சுக்திரச்சுதரில்லாளோடினி.தினிற்சுத் அச்சூழ்க்து 
வக்தவணிறப்போர்ச்சந்தம்கிழ்க்சவார்காதில்வேத 

மூந்திதுமோனஞானபிரம,சாரக;தை தமுன்னி. 

சொல்விடுமுத்திப்பேற்றைச்செய்தியால்சோகச்தர்க்கு 
ஈல்லியல்குருவென்ருசொசபூடணனேகின்னுட் 

டபுல்லுமச்தரியாமிச்தேயானெனிர்புலமிச்கோயே 
வல்லவென்றனக்குகிற்குமாற்றுவேற்றுமையாண்டுண்ட 

சீருளேயுப்புமுப்புருமீர்சிலவனேச 
பாருளேயர்னுமன்னாடுசஜ்துகேரிமா சலா மி 

௧௧௫ 

இ ட் 

(௫௫) 

(௫௨) 

(& on) 

(௫௮) 

(௬௦) 

(௬௧,



௧௬௭௬ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

னீருளேயிருப்பீருமமுணிமஜன்யானிரு ப்பனித்ைைத 
வீருளவிமலஞானவிசிட்டசேவிளங்கச்தேர்வார். (௬௪) 

கம்மூறமுலகமெல்லாங்காணிடவனுச்குஞ் 
சம்மேறுசாட்யொனசவிபசவேனுக்கு 
மம்மிரிபேதமெவ்வாற்றானுளதென்றுவாளா 
அம்மையுமெனையும்பேதமுரைப்பவருண்மைசேசார். (௪௫ 

ஆச்கையுமூயிருக்தேர்ர்சாரகலகாரணனாமென்னு 
ணீக்லெருன்னையென்னதுவன் றவனாவொழ்ச்சப் 

பாக்செயமுற்றகாணுபணிதிருப்பல்லாண்டோது 
நீக்மினிமலனேமிநிருபகிட்டையிலுற்ரு னால். (௬ ௬) 

விருத்தமாமலையைச்சாண்டவத்தினைமுட்டமேகி 
மரித்தவர்க்கருளுர்தார கத்தனைமகதேவன் மேற் 

சி ரத்தையைச்குடிம்பச்சோடுசெய்துசிங்காமல்லரழ்ர சன் 

ப.ரத்துவமரியேயென்று பழுமழு பரித்தமூர்த்தி, (௬௪) 

மதிவளர்மரீசயென்றேஉயினதேயப்புளீசன் 
கதஇிவளர்தரச்சொற்றருக்ீர்சசவன் கேட்சையா லே 
முதிர்வளரினிபுகூடிமமுட்ட்மான்மியச்ைச்சொற்புஞ் 

சதாபெறாசவனகாசென்றுியர்சூதன்சாற்றும. (௬௮) 

Ppp Dp Dr 
படலம் எ - க்கு திருவிருத்தம் ௩௩௯. 

(0): 

ஸ்ரீ 
௮-வது . (ரமன்வேள்விப்படலம், 

  

  

ome. 

  

ஆர்வமொடாசணச்சிரவீட்டி.லமைசக்தேதிப்பிசானடி.யிற் 

சேவதாமூன்றுகரணமுற்றமைந்தகுண்வலிஞான தேூகர்கா 
ஞரர்வசாசடப்பபதப்பரிற்பனவாயுள்ளவைக்குடவிடுபிரமன் 

சேர்வதாங்கங்கைகாளிந்திசரச்சுவதிவஇிசேோ்ந்தொளிர்தலமாய், (5) 

பேசிரிபிரயாசைச்கணோர்காலக்தனிற்பெருமிருடி. சண்மிடைக்து 

சேசிமொளிசேர்தேவர்தானவர்கள சக்கரக் தருவர்கள் சித்தர் 

மூசிடுமாதித்தியருருத்திெண்வசுக்கண்மாமருத்துவமொய்ச்த 

காசிிமணிப்பானட்டவர்கலம்பூணிவர்கள்கற்புள்ளகன்னிகைமார். (௨) 

லீட்டிவைசாகவேதியாமுதலாமுற்றுணர்விமலசைக்குவிச்தப் 
பாட்ரையளிமொய்த்தழிமதுவழியும்பங்கயன்பத்தசுவத்தா 

லீட்டுமுச்சனல்வாயிட்டி. யையியற்றிவருவழியினிலொகுஞான்று 
கூட்டியமரச்க சரிசெளியாருக்குழுமிவாக்கொர்்த்தல்சள்கெடுத்தார். (௩)



௮ வது பிரமன்வெள்விப்படலம். HART 

காவியசாடகம்மலங்காரஞ்சத்தமேதருச்ச்மீமர்ஞ்சை 

மேவியசுருதியர்தமேயாஇிவிளம்புமிரேழெனும்விதைை 
காவியவறிவாலறிர்துளமூப்பா த, துவர்தரமரைவீட்டி 

னோேவீயமீன்னவிலச்குமியொருதன்னாசனென் தறுதியிட்டுகர் த. (௪) 

எத்தனைகருமமியற்றினுமிலக்குமிப்பிசாற்கற்பணமாகு 

மத்தனையன்றிவேறிலைய தனலைமைபலமாண்டபினிவர்த தி 
முதஇிென்மார்ச்கமுதிர்வழியென்னாமொழிகர்திந்தமுத்இக்குசாதன் 
சத்தியமாகச்சாற்றுவோனிருவிபூதிசாயகனவனினிய, (௫) 

குணகணரிரதிசயசுகாசுகச்சமாத்தியாங்சோவிர்தனருட்கே 

கணபணவுசககங்சகணனாதியுயிரெலாங்கரிசறவாகும் 
௨ணமலதெற்றுக்குக்கருமங்கண்மலிர் தசக்கருமங்கடம்மிற் 

றணவிலாஙித்தகைமித்தங்காமமென்றுமூவகைப்படச்சாற்றல், (a) 

எணணுமிம்மூன்றுட்டீர் த்தயாத்திரைசளெவையுளாகிடுமெனவவற்று 

ணண்ணுசதானர்தபபெயரிருடி. ஈற்சங்கசாப்பணிலெழுந்து 

பண்ணிூசங்கைக்கெம்பிரானுந்திபடைத்திடுசேயெனும்பிரமன் 

றண்ணிெுகுண ததிலவையுசோர்கேட்பச்சாற்றிடுதொடக்கஞ்செய்தனனால், (௪) 

சருமமேயோசபுத்தியாஇகளக்கரிசறுமறைக்குழுசீழற் - 

லருமறையக்தமமசெமானருட்டாமரையடைர்சழிவருலத்தில் 
வருமறைப்பசுச்சளெனவன்றோவசனி த்திடவத்மூன் முங்கரும fg. 
டருமறைகாமியம்விடத்தகுந்சதாகுமாக்கைக்ிட்ர்தரலால், (௮) 

நித்தியமெனலைவினவிடி.ன தவுநிசழ்த்திருகாரணநிலையான் 

மொய்த்திசெமுசாரக்கொடி மூலமூரித்தலுக்கன்றியென்மொழியி 

னெத்திறத்சேனுமிவனரிபொற்ருட்சனியனாடெற்கன் றோவிவைசள் 
வைத்துளதாதலாலொருநித்தவகைதனிற்றேர்ர்்தசையுரைச்சின் (௪) 

சாத்திரத்துறநிபெறவிசைகாமியம்மெலாஞ்சார்ந்துளவிரண்டு 

மாற்றுதம்மாவிமறைப்பறுமோக்கமடைபவர்தமக்சுச்சிர்தசவஷியச் 

£ர்த்சகேத்சமாமூர்த்கடி கழுந்திவ்வியதேசமேயெய்தி 
யார்த்தியோடவண்முக்கரணமுஞ்சேடம்படஉறிச்திடுமினத்திசே. (so) 

தர்த்தயாத்திரைசெய்தலேவிசேடமென்றபரிச்சேதம், 

குரிம்பத்தின்கோடங்குலைர்செமான்குறைவற்றிகெலங்கொளநினைமூத்தோர் 

விடும்பத்தியளிக்கும்விதங்கரணங்கீண் மிளிர்ர்திடுஞ்சு த தமிர்.தநதம் 

தொடும் பத்தியவியீந்தா ற்றுகோடி ப்பேரிட்டி.தொட்டிடுபலந்தோற்றாம் 
படிம்பத்தியோடொர்பிறப்பிலாற்றிடுவோர்தர்.த்தயாத்திரை பலம் பதிவார். (௧௧) 

கோடி.ஈற்பிறப்பினலும்போச்கொண்ணாப்பாவகோடி. கடமைக்கூட்டி. 

கரடொறும்பிறப்பேதீர்த்தயாத்திரயானூப்பிச்சகற்கொருஈவையின்றால் 

மூடி செமுசாச,த்தினினிவர்த்திமுளைபவரஈதிரதமா.தி 

யாடிடுமவராகடி.ன்மிகுகலமாமவற்றினிற்கங்சையேயதிகம். (௧௨), 

அ.திசமென்றிசையிவ்வாற்றுடன்மூன்ராங்கோடியைம் பதிலச்சமாகு 

சதிகளுஞ்சென்ழேகுளிச்திடுகித்தபுஃ்சசணித்தடாருமப்



கக திருருட்டபுசானல் இரண்டாவ து 
கேத்திரழான்மியகாண்டம். 

பதியெனுமாவராககேத்திரமாம்ன் சயேஎர்பசர்ர் தவர்கேட்டோர் 
சதிபெறவேடிக்குளிச்தவர்கொண்டோர்சண்டவரிரரதவர்மாதோ. 

௮க்கணந்தமதுபவக்குழுவெல்லாமனன்முகப்பஞ்சினிலாகு 
ஹிச்கணகோக்குஞ்சாமத்துமுளதவ்விணையறுகேத்திரமாட்டி 

தீக்சகேத்திரங்களனை த்திற்குஞ்சிரத்திற்சா ற்றுவர்சாமிவிமானம் 

போச்கறுமாவியாக்ருதிளாற்பொவிர்திடும்புணணியத் தலமே, 

தக்கணமுச்திச்சே த்தங்கட்குட்டலையதுவாமதிலிறந்சோர் 
பக்கெட்கரசாங்கலுழனாங்குருவாற்பகர்மனுக்கேட்குஈராடத் 
இக்குறவிப்பூச்சனித்தல்செற்றவராகுவர்சதானர்தசேதெரிமின் 

பொச்கறமப்போீமூட்டமிவன்காண்பேசிடுபுலமைசேர்புலவீ£, 

பழிப௫சனனஈரசவேதனைக்குப்பையுளாயினர்களுக்கனிதா 
மொழிந்திடத்தருவதாகுமா,த்தர்த்தயாத்திரைய சனினுஞ்சுருக்க 

௮ழிபடுஞ்€முட்டக்குயர்தலமாமுனிசளேவாழிவிண்ணவரே 

விழிபடமாச்சைமேயினர்மேதையாளர்விட்டி லரிைமெய்காண், 

என்றுமான்மறைவேர்திசைமொழிகேட்டவிருடி.களச்சண மிறும்பூ 

தன்றுகொண்டவணாமிட்டி யைமுடிவித்தன்புடன் பசவதற்பணத்மை 
நன்றுசொணடா ற்றியயன்சமபாவுனைகணல்சவுற்றவன்விடையேன் றே 

வன்றுயரகலவர்தசாளென்னாத்தென்றிசை ப்பட்டுவக் தனால், 

சாவதம்பலகான்றேயங்சணீங்சச்சண்டளவதுமுனிவரர்கள் 
சாவதும்பிறப்புந்தகுவதோலம்மாசாய்ப்பமென்றிசைத்தயன்சாற்றும் 
பாவமதசன் ற2முட்டங்கண்டுபயனிழைச்சாவியின்வீழ்க்து 

'ூவதிற் போற்றிப்பொலிம௫ழ்வடைச்தார்புண்ணியமழைக்குலப்புலவா, 

மாட்சிசோஞானியாகுமரீசியறிஇரம்மாமுனிதொகுப்போர் 

மீட்டிசெய்யார்தபவனச்சைச்சண்டுமி௫ுமுவகைக்கடன்மூழ்சச் 
சாட்சிசெய்தவண்காண்டீரீத்த்ந்களனைத்துமாடி கித்தியத்தடக்கரைமே 
னீட்ரிசெயூர்த்துவப்புண்டாங்கணிலவுறவீரறுவிட த்தில் . 

சாத்தி. ராசித்சண்டுளவினிலாக்தாழ்வறமணிதிருமலரிற் 
பூத்துளமணிமா பவித்திரமணிகள்பொலிதருதாழ்வடம்பூண்டே 

மாத்தசார் தமதாகியன்மலர்ப்பா தமசங்சொடுபூவசாகப்பேர் 

மூர்த்திவாழ்கோயிற்குணமூறைப்படி.யேசேவித்தம்மரீத்தியைபோற்றி, 

இர்த்தசசடாரிமாலைமாப்பிரசாதம்மெலார்தேவனார்கோயி 
லார்த்தராமருச்சனைப்பெருமடி.கடரவுகர்தேன்றசங்குளிர்ந்து 
£ர்தசெய்விரிஞுசெ ப்பியமான்மியம்மெலாஞ்ிச்ைத்செய்திருப்ப த் 

தூர்த்தர்செழ்வினையைச்சகக்கலான் போலச்சூரியன்மேற்கடல்குளித்தான். 

முற்றிற்று, 
ஆச படலம் ௮- கீ௫ இருவிருத்தம் ௩௬௦, 

(௪) 

(௧௮) 

(௧)
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வேறு. 

: மதியுத்றமறைசொற்றமணியோடமடி.மி - முதியுற்றதினமு.ற்றமூவாசவூழி 
விதியுற்றவிதிநாதனடி.யீர்கள்கள்வர் - கதியுற்றதியோதுதுஙசனிவிஞோர்மின். (4) 

வேறு, 

எமபிசானடி. மர்ச்சிழிவைபவர்களிசல்புரிசலுட த்தையேய்ப்ப 

வம்பருவிருண்மேற்்ழெலாம்பசவியமர்ந்துளஅணர்ந்தளயெய்ய 
வம் பராங்கள்வர்£மூட்டப்ே பருமான்சேவைக்குவர்துளமூனிவர் 

கம்பராடெலே பற்றியன்னவர்பாலுறம்பொருணமுழுவங்கவர்ர்தார். (௨) 

'பொருளினைமுற்றுங்கவரர்ததல்லாமற்புண்ணியருடலெலாஞ்செைைத்தவ 
வருளினர்்தம்முட்லவரைவதைத்துச்கொண்டுவிட்டசன் றகான்புககார் 

தெருளினையுளவச்திருமுட்டத்தரசன்றெளிபகவிர்தவாறுணாந்தே 

யிருளினையகற்றியாணமுனிவரருக்கன்னனமியன் றதேயென்னா. (௩) 

இடுக்கனுற்றமைச்சராதியசோடுமிசைச்திருண்மொய்ச்சசானேடக் 
கடுக்டெநேடி.யக்கரவினரையொழிடடாவணணமேசண்டு 

திடுக்டெப்பிடி த்தேயாத்துடன்மாயவீர்த்துவர்கணிதிருமுட்ட 

வொடுக்கமினகரிலவரைவிசாரித்துயிரறுக்கண்டதிைவிதித்தான். (௪) 

நீதரன்னிரு பனமலரைவதை த்தரீசராந்தக்கார்சென்னி 

மோதுறத்துணிமினெனவரசாணையேன்றுஎவரர்கண் மொய்த்துக் 

காதசர்சமையப்போர்க்களமேற்றிக்கதிர்சொரிகூர்ங்கொவொளாற் 

பாதகர்செொ.தைதவீசிவிட்டெறிர்தார்பைதைத்தவருயிரெலாம்பறக்ச, (௫) 

மத்தியதேயமபெதியானைவரிவலித்தறுகண்மாவீர 

சத்திசெய்சோரரணிூசந்துமித்தவடைவினிலாரணவடி.வாஞ் 
சுத்தசத்துவமாகடுமொருபெரியதிருவடி. சோதிசேர்மலுவைச் 
செத்திடுகரவர்செவியினிலோ சததீயர் தம்மூடலினையொகுவி, (௬) 

பன்னிருகதிர்களேோர்பகலுதித்தபடி.யெலும்பசகஞ்சுடர்ச்சோதி. 
துன்னருமேனிச்சுவணரரயளவில்சொரிகதிர்க்கற்ை றவில்லீசு 

*வன்னருமாணிச்சாஇயொன்பானன்மணியிழைப்பூணுடையினரா 

ஈன்னருமகுடவுர்த்தனராொகத்தின்மேனடுமவரா, (௪] 

சருவலட்சணசம்பன்னராமெம்மான்றாதராச்சவிரிறைவினராச் 

கருவலங்கெடுத்தகருடனார்ச்சினியடராக்கவின்மமறமொழியே 
வருவலங்கொண்டவாயராத்துதிசள்வழங்குடச்சரங்களஞ்சலியிற் 
றருவலங்கொண்டசத்துவத்தனராச்சசலவித்தையிற்புலவர்களா. (௮) 

சவிகொடம்மேனியொளியிஞலிருளைச்சாய்ச்திடுக்தேவராவானிழ் 
புவிகொடம்புகழைப்பொச்திடுமவராப்பூவரரகன்னருட்பொலிவாற் 

கவிசொளுஞ்சேணிழ்ககனர்கள்வாழ்த்தச்கள்௨ர்சள்கதிர்விடுசோதி 
ஈவிகொளுமாறுமாவிமானங்சளேறியேசன்றவீற்றிருக்து, (௬) 

௮வணியெம்மம்மைச்கருள்புசிருவபட்சமலபல்லாண்டுசின்னகன் ற 

புவனியிற்பொலிர்தநித்இியமாக்பூர்தடமிஸிதி பல்லாண்டு



52.0 திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்துரமான்மியகாண்டம். 

சவனினும்விரிஞ்சியினுமிருச்தோங்குந்திருமக்ளழகபல்லாண்டு 
பவசனியுடையகரவராமெலையும்பரிர் தருணிற்குப்பல்லாண்டே, (௧௦) 

ழ்மியராசபுனிதபல்ஷரன்பொவிக்த0ீலவராகச் 
சாமிபல்லாண்டுசவியாசப்பேர்தருக்கு பபல்லாண்ட டரிமைய 
வாமியாச௮ராசபல்லாண்வேெனசையோடாந்தக்கொச்தவரு 

சேம[மாடினிதைம் படையுடன் விளங்குநித்தனேயுனக்குப்பல்லாண் டே (கக) 

வண்ணிறச்சோதியாகுசுவேதவீரவராகபல்லாண்டு 

நண்ணிிவேதகாதவராகநா.ரணநினக்குப்பல்லாண்டு 
பண்ணுறுஞானவொளிப்பொருளுருவாம்பரமவராகபல்லாண்டு 
தண்ணுறுமாயிரத்செண்மா தீர்த்தச்தடத்துடனின ச்குப்பல்லாண்டே, (௧2) 

அத்தனேயெனநின்னருட்குணசணத்தாழ்வார்களாரியற்குப்பல்லாண்டு 
௩ த்தனேயாழிகா.தனேயெனவுண்ணையுசாவலர்க்குப்பல்லாண்டு 
சத்தனேகருணைச்ச்ன்னெயென்றுன்காற்றொழமுமலர்க்குப் பல்லாண்டு 

நித்ததின்றொழும்பினிலையு தமடி.யர்யாருரீ€ழிபல்லாண்டே. (an) 

என்றிதமடி யாவானெலாம்சவிப்பவிருமறைபாடி. ப்பல்லாண்டு 
ஈன்றிடலதிந்தரு னீவர்கணோக்செவிலரும்வியப்பினரா௫த் 
அன்றுமிக்சாட்டஞ்சேகிறுமேதுரிசிலோமெனத்துணுக்குற்றே 
வன்றயனருளுஞ்சமுட்டமான்மியத்தினைக்காட்சியிலாக௫. (௧௪) 

இசாடும்பவத்திறாடர் தீமத்தபிப்பதவீகொடுக்கு மித்தலமெனில் வேறெ 
படுஞ்சொலற்சென்னாலீழ் மக்தத்தங்குவித்சேபரவுவான்பார்த்தருமையா 
னெடும்பொழூதேத்திகிற்புழிச்சாவர்ரிலவுறுமானமாகாய 

தடுவினிற்பிளவுகொடுசுகநந்தாப்பதவியினாட்டினமாதோ. (கற் 

அடக்கருமாரல்வியப்புளமுனிவாஈக்குவானன்றுளரா௫க் 

கடக்கருங்கா தலுடன்றிசழ்பள்ளிகட்டி.வாழ்ர்திருந்துவராக 
னிடச்கருமாலையச்தினலலைடி. மையியற்றியெம்மான்குணவமுைத 
படக்கருஞானகெஞ்சினாலுிண்பெற்பகல்கழித்சனர்மாதோ. (6 | 

வினவுறுமரியெம்பெரியோனே வேதவராகவிண்ணவன்றன் 
மனமுறுசில்விவனவன ப்பிசைக்கும்வல்லனாரீ துரை மகிழ்வி 
ரினமு தவென்னாவிசைச்ததோர்கஓ ழணியற்குருவாக்கயெமதனை 
பனைவருந்தெரிமினென்றருளாழியடவியர்க்கருள்செய்தான்சூசன். (சளி 

முத்தும். 
ஆக படலம் & - EG இட வகுத்சம ௩௩௭௭, 
  

8 6 9 ௧௦-வது கந்தருவன்பிரகலா தனாகியபடலம், 
aE EO ST யயமை 

பிறப்பெனும்பேைமைக்டெங்காட்டுமவித்ையைப்பெயர்த்திடறகுரிய 
மறப்பறுமாலின்மலாப்பசமேத்்துமறைக்குல்மாமுனில்ச ரே 

யறப்பெரியானென்நிசைக்குறுமால்சரீசன்பாரத்திவாசிக்குச் 
செப்பு? முட்டப்புகனுகைத்தானஇிழ்ில்செப்புவ்ன்றெளிமின். (௧)



௧௦-வது. கந்தருவனபிரகலாதனாகியபடலம். ௧௨௧ 

பரம்பொருளிற் சேக்குறும்பாத்துகாசிகேள்2 மூட்ட்ப் பகடு 

வரம்பிலையெனினும்வழங்குவல்பூருவத்தொருசித்திரரதப்பேர் 
தருமொருமாகந்தருவனவ்விமயத்தடத்தருகசசபுரிர் த -. 

வருமொழருவனுக்கககொருசுதன்பிறச் தான்மதெலமேல்பெகர்தோ, (௨) 

௮ப்பெருஞ்சுதீனச்சிவன்வரமேற்றவாற்றலானூலெருமுட்க 
முப்புவனததுமுள்ளவர்பெண்கண்முசித்திடச்சவர்ச்துவந்தவர்க 

ளொப்பறுநிலையையழித்தயலார்தமொண்ணிதிகவர்க்துயர்மறையோர் 

தப்பறுவிலங்குபறவைகள்வதையச்சவட்டி கோக்குற்றகம௫ூழ்வான், (a) 

மானிலத்துயிரைவதைத்துகோக்டெலேமனுமுறையெனநிசந்தச முங் 

கானிலமெங்குகேடி யேவருத்துங்கருணையற் றிரிகொடுவ்காலன் 

௮ாணிலமெங்குமிவன்கண்முனேசாவசையினிற்கரந்துறமறவ 

னீனவெங்கொலைகள்காமம்பொய்வஞ்சமீரிடைச்சினமதமெழுவாய், (௪) 

தீசக்குணகிறைவானளவறுநகரையூர்களைச்சேரியைத்திணிர் 

பட்சத் மாகச்சணச்சானைமைக்தரையெல்லாம்வளை த்தெரிகன த் 

கோச்சணம்பதறியாவிவிட்டவிதல்கண்டுகண்குளிர் த.ரக்குலவித் 
SIEGE தன்வலிக்கும்வனப்புக்கும்வர.த்தின்றரத்துக்குமகிழிறுமாப்பா ன். (௫) 

தக்சவானரனீசூலத்தான்மறயோர்் சமைப்பிடி. த்தேற்றிமேஹேத்தி 

சச்சகசாகாரமாச்சுழன்றாடி த்தாவிலீ ழ்க்தலகறிக்ளிப்பான் ் 

மிக்குறுமவனைமீன்றிடு தந்தைவி னையெலாங்கண்டுயிர்பொறுக்கா 

தக்கமுற்றவனுயெத்தனையறங்கலெக்கியுவ்கேள்வீயற்றவளுகஃ, (௬) 

தந்தைதாய்குருகல்லோர்மொழியெல்லார்சணச்துகாற்சடையிற்கோண்டவனாச் 
சந்ததந்தீங் கேபுரிர்துளநெடுகாடனிலொருஞான்றுவிண்மண்ணோேர் 
சிந்தையில்வணங்குமகதியாழ்வீணைசேர்முனிதேவயோகத்தா 
லந்தகந்தருவனாங்சொடி.யவனலூரடுத்தனனவன்முனமம்மச. (=), 

நினைக்கருங்சொடியமறப்பெரும் பாவிரிலையுறுமரண்மணைகியலன் 

றனைத்துஇச்தெஞ்ஞான்றங்களிதூங்குஞ்சாதுவாகாச sre 

புனைத்துமாய்ப்படலைபுனைப.ரந்தாமபூமகணிதமுலாம்புனித 
வெனைப்புரந்தருளாயரிகரிமுருந்தவெம்பிரான்சணெனப்புகுக்தரக் (௮) 

சக்இரனிகர்த்தவெண்மணிரடுவட்டயங்கொளிகான் நிடச்சஉத்த 

'இந்திரகோபநிகர்த்திமெஞ்சளிலங்பெக்குளகடுகிவந்தே 
சுந்தரமிகுர்ததண்டெவீன்றதோமறுமணிவடகால 

௮ர்தரத்தவர்களேத்திடத்தண்டாமரைமணியாரமேலமர (a) 

புகுந்தவர்கீண்டவெண்ணகையொளியைப்பொழியுமீசாறுபுண்டரமுச் 
தகுக்தவர்சிரத்திற்றரிக்குஞ்செம்மேனிச்சூரணவிளச்கொளிதழைப்பும் 
வகுந்தவனிறத் துவாழ்பவள்லீட்டி.னக்கமுமணம்விரிவனத்சா 
னகுக்சனிமணிகள்கோத்திடுவடமுகான்னொளிரமார்புசன்றிலங்க, (௧௦) 

வீணேகாதத்தோடக்கொடியவன்முன்விளங்ககீற்றிருச்தருண் மேலோ 
ஞாணையற்றவனைக்கண்டர்தோவீணேயகலதச்தீக்கிையானாய் 
காணை யோவெனத்தன்கருணைே சர்வியியானோச்கிச்கர்.தருவனைவிளி ததிட் 

டேணையாவிம்கனண்மினோவென்னாவீர்ங்குளிர்கன்மொழிசியம்பி, (5௪௧) 
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௧௨௨ இருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
கேத்துரமான்மியகாண்ட.ம். 

வெகுளியற்றவராய்விலதலத்றவராய்விருபபியேருகமலர்ந்தவராய் 2 

தெகுளமுற்றோங்குக்தருமமிட்டி வனை த்திருத்தித்தன்றிருமகள்கொழுஈன் 
றரும்படி.யடி-மைகொளும்படி.யினிமைசாற்றுதுமென்றுளேயுன்னாப் 
புகுமவன் செவியிற்புகுதரச்சிலசொல்புகலுவான்றொடங்கெர்மாதோ, 

அ௮னங்கனுமணங்குற்றான்விழிச்சசயாவாகிமழகயவ(. வாற் 

சனங்கொளுங்கானச்கக்தருவப்பேர்க்குலச்தினோ்கதிர்முடியாசே 

யினர்செளியாதகலைரநினச்சென்னேயிவனுள இிளங்கதிர்வனைக்க 

வனங்கொளுமாதுபங்கனார்வரத்தான்மலிவலிமாண்டசர்மன்னே. 

தேடருமனந்தகோடி. புண்ணியத்தாற்கெடைக்கருச்தேவகந்தருவ 

மாடருமாக்கைகொண்டனைகொண்டமுமலுவழியாயுனை ப்போக்கா 

வீடருக்£ச்காலத்தனைவிளைதீதுகிண் பலராளெலாங்கழித்தாய் 
கூடருகினதுசாளெலாம்கிதகாய்க்குறுகிழ்?றகினைச்சமன்கொளுசாள், 

ஓ௫த்தலிலமுதமுண்டவனாசவுறுதிசொண்டனையுனக்கும்பர் 
ஈரித்தல்செய்குரையைகல்ெர்நீயுகாடி.லனாயெம்மதுவைப் 
புித்தனையதனாற்நீயவாசாரப்பொக்கனாய்த£நெறிபுக்காய் 
வரத்தினிதிவணீவாழகாளில்லைமாயுசாண் மு இினவறிதி, 

இத்தனைப்போதமிரக்சமிற்றுபிர்ளேங்மொய்வுறுவினையியற்றி 
யத்தனையறனையுன்னைவான ரகைகீட்ட்.னையுததினையாலம் 
வித்தினையேனும்விக்ிவிசாரமறீறநின் நூச்ச.திவிழித்தே 
னத்தினம்வந்தாரன்னெறிராடி சற்ககிபெறுசெனகஈவின்றார், 

உற்றநோய்சோக்கயுருமன்முற்காத்குமுவமையிலாதபேறுற்ற 
பெற்றியாரென்னும்பிழையறுபெரியோன்பேரியமொழிகளைக்கேட்ட 

வ்ற்றமேயலசையாடி யோய்ந்தவரின்றுஹுக்கழமுற்றவசமுற்றலறிக் 
சற்றமாதவன்றன்சுள்மலர்வீழ்ந்துகாத்தருள்குரவவென்றமுதான். 

ஈன்னெறீவிடத்துச்£நெறிபிடி. தீதசாயினேற்ெமதுசேருஞ் 

செச்நெறியருளிச்செய்செனப்புலம்புச்தயவன்றீவிரதர த்தை 
யெர்நெறிதனையுமிலங்குறுங்கையிற்கனியென த்தெளிக் துளவிருட. 
சன்னெறிப்புலனையடைச்துளேகெடும்போதிருந்துசாவித்தளாவகன்று. 

பசுவகைச்செல்லாம்பதியசாயவர்கள்பாசங்கள்வீட்டி ஈற்றிதிசெய் 

அகெதர்விழியானோக்கிச்சாய்வற்றவீட்டி னையுதவுதற்பரன்றா 
னிசமுறுகாயத்திரிவள£பிரணவப்பொருளாஇிடுநிமலை 
வசமுறுவாசுதேவனென்றறிதியிரமறைமுடி.வெனவறிதி, 

அப்பரம்பொருடான்விண்டுவினாமமமைந்துயிரனை த்தினும்பூன்றாச் 
செப்பிடவிஎங்சச்ன்மயானர்சத்தேவனய்முத்சொழினடத்தும் 

கீ. சனென்றுறுதிகொள்ளுஇயாவிகரிர்திடிகாலத்துங்கலங் சா 

துத்தமவென்றானாரணமனைத்தும்வீணேயிற்பாடுறுமுர வோன், 

சா. ரணனவிருமுயிரெலாங்கலங்ககறுக்ளனேகசுக்கனைவதையிட் 
டாசணவென்ருவியைவிடநெருப்பிட்டவித்தனையன்னியாகிலம்பெண் 

ஞாரனுமாச்கமுதலியதவர்ந்துசன்ளெதியனைத்தையுக்துறச்து 
வுழாணத்துரில யயசைத்தவள் புளைஎண்ங்கியுமறத்ையேவளர்த்தாய், 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௭) 

(5. | 

(௧௧)



௧௦-வது, கந்தருவன்பிரகலாதனாகியபட்லம்: ௧௨௩ 

Qods £டுங்சழிமாசெறியினின்னாளையிறப்பித்தாயீனியுனக்கொடுக்க 

மிக்சிசிகாலமிணடதுண்டினியான்விதிக்குஞ்மேட்டத்துண் மேவித் 
தச்சவிப்புவியைத்தாங்த்தாபித்திம்மேதினித்தாய்மொழிப்படி.க்குச் 
சக்குகணேச்சச்சயம்பினில்விளங்குச்தனிப்பசம்பொருளினைக்கண்டு (௨௨). 

போற்றுவையெனினின்னத்திசண்முழுதும்பொரிந்துகும்புண்ணியசெய்,து 
மாற்றமின்மோக்கமடைகுவையப் பேறுறுதலர்சக்சகணமாகு 
மாற்றலோய்பொன்னிமாகதிவடக்கும்வானஇதக்கண த்தினுக்குஞ் 

சாற்றுங்கழ்க்கடற்குமேற்குமாயுளதத்தனிமுதற்கோலமாக்தலமே. (௨௩) 

மறுவறுகாட்9ி ட்பார்த்தவாிமாரிலார்சேண்மையின்மாண்ட 

தொருபெரும்பொருளெங்குளவறிர்தனையாலின்னனமோதியவோதி 

॥ ருமுதியவன்சொல்பசுமரத்சாணியாப்பெனவவனுளம்பதிய 

வருமுனிவாதிதீக்குணமாய்ச் துமலிசலமுறுகுணமவிர்சான். (௨௪) 

ஆரிய னுரைத்தவிதிசெயவுறுதியறைதலுஈ ஈப்படையவன் சச் 

இரியசேவர்ரூனிவர்களேத்தத்தென்கயிலாயமேசென்ருர் 

காரியமுணர்ந்தகந்தருவனுந்தன்கருணையார்குருபரன்கழறு 

மூரியவினியமுத்தியீசீமா முட்டம்வந்திடவுள முன்னி. - (௨௫) 

திருமுட்டமேயெபரிச்சேதம். 
மனஈலமாக்குமாட்சியார்கேண்மைமருவலற்றன்றுகொல்மு த்தி 
யின5லமகன்ே றயிழிபவத்யேவழிசையிவர் தரநிலை றயு 

மெனதெனகின்றேனீசனேயென்னாவெரிவிழுூருமியின் கெம்பித் * 
தனசலமிகுமாநிதியெலாந்தருமவழியினிற்போக்தெதக்கணமே, ' (௨௬) 

தன்பதியசன்றத்தலத்தினைசோக்ித்தண் டெனவிழுர்துகைம்முடு 

மன்பதிரசாகொடுகணீங்கிவந்துவரரகன் £முட்ட 

ஈன்பதிவலமாயடி.க்கொருசண்டசன்றசெய்துளமுடனைர அ 

முன்பதிபாவமூட்டையைகினைச்துமூர்ச்சையாயுமிர்ப்பினேயெறிச்,24, (௨௭) 

காதகனையேபழிபுரி$யகற்பின ர்கலங்கிடப்புரிமா 

பாதகனையேபஞ்சமாகோடி.யச்திகள்பரிவடனியற்று 

மேதகனையேயிழிசனனையேயெம்பிசானிணையடி. மறந்த 
சேகனையேர்தருங்காலந்தேசிசனருளிலிங்கடைந்தேன். (௨௮) 

ஒன்றதானியற்றாகொடுர்சொழின்முழுதுமின்கலையுணர்பெரியவர்பாற் 
சென்றுரை த்தடி கேள்பொறுத்தலீர்தருண்மின்ரீயனே ந்கென்றமுதேங்க 

, வன்றுயாமாய்க்குந்திருமுட்டங்கண்லொழ்த்தியேவணங்மாமதத்திற் 
இுன்றுசுக்லெகும்பத்தினிற்பெளவமதியினிற்சூரியோதயத்தில். (௯) 

எம்பிசான்சழனீர்வாருணமாடி. ப்பிறவிவானாப்பணாரெல்லை 
யுமபர் ரேத்துயரும்றொளிர்ஈ திதொயவப்பிரச.ரசினீராடி. 

* யம்பராவணியனலரசன்றேவனாதனாமந்தமீற்றேலை 
வம்பருமலரஇசளிடுவிச்துவணங்கியர்சாளுறுமிரவில், (௩௦) 

நித்தியவின்பீபட்டத்திற்குளித்துநிலவபன்னிரண்சொமங்க 
ண ச்தினனளினக்குல்லைமானணிசணாலமார்பிலங்கெப்புனிச 

மூத்திசாயகளான்சில்விசாவனத்துமூலகாரணச்திருக்சோல 

வத்திரொயசனையாலயங்கண்டேயாச்சைவாச்சுளமெலாமமைய, (௩ ச)



௧௨௪ திருமுட்டபுரசாணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

் உடல் பனித்தடங்காவார்த்திமேவிட்டேயும்பர்கடம்பிரானுருவைச் 
கடல்விழுபூவைச்கெளவியுத்தரித்தசகருணையார்மலர்விழிமுக ச்சை 
யடல்.படுமிரண்டம்போருகச்சரத்ைதையணியிடையமைத்துளவழகை த் 

இடல்படுமோக்கஞானமியாழிவளைமறைதிண்புயத.ர சை. (௩௨) 

போதமருததச்கணமேர்திப்பொவியருண்மிகுர்ததுண்டத்தைச் 
சீ தமருதபச்சிமாவவிப்பிராயஞ்சேர்ச்தவிர்தருமுகத்தைப் 
பூதமே தபூழூகமலர்ர்தபொற்றிருச்கோலபூர்தானை 
வேதமருதமேனியார்பூவராகனைவிளித்துச்சேவித்தான். (௩௩) 

அவிரிழையணிமாமணிப்பெருஞ்சாம்பூரத்த் சமையாடைகடயங்கிச் 
சவிவிரிர்தழகுபொழிர்திக்சவுத்துவம்மணிசாக.ர மேய 
குவிவிரிகதிர்ச்சற்றைகடமைச்கொட்டச்கோசனசக்கொடி குலவப் 
புவிவிரிகேள்விக்சாலையுய்ந்திடற்குப்போதமீபசனைப்போற்றினனால், (௩௪) 

போற்றியோரமவராகநின்ருட்குப்போற்றியோசமவரரசாறுகட்குப் 
போற்றியோரமவராகநின்பொற்றாசசைதொடைகடி.யிடைகளுக்குப் 
பபோற்றியோசமவராகநின்ன௨னைப்பூத்தபொற்றாமரைப்பூச்குப் 
போற்றியோசமவராககின்னலெம்பொருர்துபூண்சாலபண்டினுக்கு. (௩௫) 

போற்றியோசமவராகனேபுருடத்துவமணிபொலவிகனக்குப் 
போற்றியோசமவ ராகனேயருட்டாய்பொலிச்தருள்புரிகிறத்தினுக்குப் 

போற்றியோசமவசாகனேபகுதிமரூவுளபுனிதமார்பினுக்குப் 
'போற்றியோரமவமாககின்புயங்கைநுகங்.கண்வாய்செவிமுடிப்பூக்கு. (௩௬) 

'போற்றியென்பூத்சதோன்றப்பனேயடஈ. யேன்பொற்றொடி.மயலினியா ப்பண் 
டேற்றுனையெண்ணாவசத்தியனாகயீனவைம்புலமெனுங்கள்ளைத் : 
தோற்றமற்றுண்டன்னகர்ருனங்சடையனாகவொளத்தவிஞ்சைகளை 

மரந்றியன்னவர்கரற்கடையினில்லீழ்ர்துவருந்தென்திருக்திலேன்வர தா. (௩௭) 

மூடைமலக்கூடென்றரிவையருடலைமுகந்துசண்டுண்டுகேட்டி ருச்.துங் 

கடையனைக்கடுப்பவவர்கண்வாயிடைமெய்கால்கரஞ்சிரமல்குலசையு 
கடைகொடி.மொழிவெண்ணசைசகைழுலையூறுதிகளாகுசஞ்சினையயா 
ண்டையருதுண்டேயுனச்குமஞ்சாசென்றுரமழிக்திரும்தனனஷனொருவா, (௩௮) 

ழமூறைவழுநீதிவமுவெனவரினுமோகவிகாரமார்மாதர் 

கறைவழுடிரயச்கனற்கொருஅரும் பாக்கரிர்துணர்வழிர்சனன்சடையேன் 
நிறைவழியவர்தசேயமாஞ்சுழிலீழ்ர்தவரெனும்பேய்க்குசான்பயர்தே 

னிறைவவன்னவர்தொண்டாடமொண்டொழிந்தேனெம்பிரான்புரந்தருளெனையே, () 

புற்றாவல்குலெனுங்கொடும்பாம்புசீறியேவெண்மஇஅபுலம்பப் 
பற்றிமுன்விழுங்கற்றென்பொறியதனைப்பருத்திடுகுயப்பெருங்கற்க 

ளெற்றியேபுடைத்தவர்விழிவாட்களிலங்குறங்காணச்தைத்துமித்த 
கற்றவன்னவர்வஞ்சகமெனந*்கன் றகல்வியுண்டொழிர் சனசாணேன். (#0) 

நிறைந்தருள்புரிகின்னுயிர்களையனலிலூறினனனையின்சாலி 
லறைர்சனன்செச்லறைத்தனன்கடலிலழுக்தினன்கமுக்கொழுவேற்றிச் 

குறைர்சனனசவம்புவிமுதலுண்ணக்கொத்தனன்கொலைவிளையாட்டிாா 

இர்ழைர்தகொளையோட்டினன்கருணையொழிபெரும்பாவியேற்கருளே, (௪௧)



௧௦-வது, கத்தருவன்பிரகலாதனாகிெயபடலம். 

அருள்புரியவனியம்மையர்க்கருஞுமமலமெய்ஞ்ஞானப்பிசரகனே 
கருணைசெயென்றீவினையைநின்னருளுக்லெக்கமென்றுகர்தருங்கனலி 

யுருவனேகுணத்திலுத்தமத்தோனேயுருவருவொன்றுமில்லானே 
சருவணேருதிச்சயம்புவேசம்புகும்பிடுசம்பிரான்சரணே. 

சாணெனப்போற்றியவன்சரண்டீர்த்தமாதிசொண்டர்ச்சையாம்பானை 

யரணெனச்சொண்டசக்கேத்திரஞ்சிலஞான்றமைந்திருக்தர கூ.றுர்தனது 

புரமதிலிருக் துபூசுரன்புகன்றமொழிப்படி.ப்புல்லுகாண்மடிந்து 

விரைர்ச,சன்னவனான்மாவிதையறிந்தவியத்தகுகருளனுமாதோ. 

மாண்டுயிர்ரீங்குமுழிமை றப்பறவைமன்னனாங்குருபரனெழுந்து 
தூண்டுமாவிதஞ்செய்பி மவித்தையினைச்செவியினிற்சொலக்கொடேயிழந்து 
சாண்டவனேத்துங்கேழற்பிரான்மேற்ராவியமனத்தனாச்சுவர்க்க 

மீண்டனன ரசகோடி. வீழ்ந்தொழிதல்விட்டுவராகன்லீ.றருளால், 

தக்கண்மூர்த்தித்தலத்இனில்வசித் துக்தாபமார்சுவர்க்சமுற்றிடற்சென் 

பகீகமென்றிசைச்சினந்தக்கந்தருவனிவ்வுலகுறும்பல பலவாத் 

தொக்குணும்விடயவாசையிற்றுலங்கிச்சோர்வறுமுத்தியிற்பிறகு 

வைக்கவென்றெண்ணியாவியைவிடுதல்வாஞ்ை சசெய்[தயெபடி. யாஃ 

ஏனமாயவனியேந்தியாள்பரமனிச்சையின்வணஞ்சுசர்பதவித் 
தானமாயவணிற்பதிச்தலகில்லாப்பகலெலாஞ்சுரர்சுசத்தமைர்து 
வானமாய்காலவகைப்படி மாண்டுமறவவித்திரட்புயவச.த் 

தானவனைவிரணியன்வீரியத்தமைந்்தஇருந்துதாயகட்டி ல், 

கருப்பமுத்நிருப்பவெம்பிரானருளாற்கருவிலே இ௫வடைக்துளதால் 
விருப்பமுற்றவலஞானியாசா.ரதன்னெழுர்தருளித்தண்ணிமயா் ' , 
பருப்பதன்மகட்குப்பகர்சிவகுருவின் படி.யிர ணியன்மனைப்பண்டி. 
யிருப்பதையறிர்தன்னவடனமுன்னிலையிலெம் பிரான் ததுவமிசை த்தான், 

ம்ச்திரனிசைக்குமுறைப்படி.க்கருப்ப$ீச்சைசெய்தையிராவழாத" 
சுந்தரஞானருனுவிற்கருத்தபஞ்சகஞ்சொலிச்சுருங்சாச 
வந்தமின்ஞானவயிரபத்திகளையருள்புரிந்ேதெனாசின் 

மந்தமின்மணவாளம்முனிகுருவைவரித்தவர்ச்செங்குறும்வருத்தம், 

தாய்வுபிற்றிருக்குங்காலமேவேதமுதற்கலைலமங்கைக்சனிபோ 

லாய்வயிரக்சண் மேதையுற்றவனாயவனியிற்பிசகலாசாழ்வான் 
வாய்வயிரத்தாலிவ்வுலகெங்குமாயருட்ப.ரமிவனென்றே 
தோய்வயிரத்தாற்றோற்றியுய்ந்திடற்குத்தோமிலானுஇித்தனன்மாதோ, 

இப்பெருமறிஞர்சேகரனுதிச்காதிருப்பனேலிப்புவனத்து 

எப்பனையமரையனையகிலபூரணனானநாரணனை 
யொப்பனையுளைச்சாவெ.ருவனைச்சிங்கவுருவனையுலகெடுத்துண்ணுங் 

கற்பனையறிவிற்கண்ணனையறிர்துசகதிபெறுமவசெங்ஙன்கழறும், 

சரேசமாஞ்சருதித்தொகைகளுமவைகணிகழ்த்திடுந்தேவருமவர்பாற் 

பாசமாஞ்சிறுத்தொண்டத்தொகைதாமும்பாரினினிலையுறப்படிமோ 

தாசனாகிமெப்பிரகலாதப்பேர்ச்சா.துவந்தாடகன்மாள 

வாசுசேவச்சிங்கப்பிரான்வெளியில்வரச்செயாவிடி. ற்சொலுமதிஞீர், 

க௨டு 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௬௬) 

(ater ) 

ஹி) 

(ரிய) 

ஸ்கர்



௧௨௭௬ திருமுட்டபுசாணம்। இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகரண் டம். 

சில்லிசாவனத்துச்சுயம்பரியருளா ற்றொலைவருபவாரகழிர்து 
உல்லிசேரெம்மான்சாயமானத்தான்மடியுஇத்தரியழித்து௨க 
னல்லனென்னறவோர்வாழ்த்திடவறக்கோனடத்தியாளரியுபாசனையா 
லல்லலற்றவிருஞ்சுகச்சுடர்ப்ப்வீடமைந்தனனரியருகம்மா, (3௨) 

சி.தஇரர.தப்பேர்ச்சர்தருவன் சேய்முட்டமுற்றுவான்பலத்தா 
லெத்திரத்தவருமேத்திடுபுகழையெல்லையில்வாதடைந்தவன் றன் 
குத்திரமகன்றமாட்சிமையறிச்சகுணமுளபாரத்.துவாசி 

மற்றதுங்கேண்மின்பணித்துமென்றுரைத்தான்மதிஞனங்கிரீசனாமூனிவன், (௫௧) 

மேன்படுதவத்திலாம்பகடுயர்த்தமேதையோடனுதினக்திருமால் 
கான்படுதுளவக்கனலியாங்கடவுளடி.மறச்தறிகலாக்காட்டு 

பான்படுெபரத்துவாசியென்றாங்கரீசமாதவன்சொனபசகட்டைத் 
தேன்படுதுளவத்தேவனைவாழ்த்துமுனிவருக்குரை த தனன்சூதன். (௫௪) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் - ௧௦ - க்கு திருவிருத்தம் - ௪௩௧. 

  
ட்ரூ த 
(0) 

ஸ்ரீ 
ககஃ-வ:து. பகுப்பிரத்தனென்கின்றசூத்துரன் 

பிரியவிருகனென்கின்ற மகாராசனாகியபடலம். 
ee 

  

பாபசாசனமாமானநதபவன ப்பாடுய/கசேத்திரக்தனிலே 

பூபளுச் $தேவப்புலார்சனுக்குப்புகல்பணிவிடையினைப்பரிர்தோர் 
தா பராசர்களாய்த்தரந்தரஞ்சத் ச$வங்களாண்டுசக்கசத்தே 
சபதிமுத்திசேர் தலைச்சேண்மின்சிட்டராஞ்ரிறப்புளமுனி௰ீர். (௪) 

பிரமன்.றன்பூருவக்கருப்ப த் தப்புகல்வெகுப்பிர த்தனென்பேசோ 

னெருவனான்்காவதானவன்னத்தானொருதினமாயிரகாழி 

மருவிடுமணகஈற்கிருசஞ்சேர்பசுக்கள்வருக்கத்தான்்.குச்கொணாத்தனத்தான் 
பொருவெணாகவசானியமவிசேர்களகளஞ்சியப்போர்மலிவளச்தான். (௨) 

_தானுணானுடுக்கான்றருமத்தைப்பகையாவெண்ணுவான்றா ரங்காலவருக் 
'சேனுமிச்தறியானீய்க்கரிக்சியையவிருப்பவனுழிப்பொருட்குவியல் 
வானுமிப்புவியுமலரடி.யாலேபொத்தினான் ரொண்டர்மேனிரஈ்சை 

யீனுவார்டொயவீட்டம்போலீண்டியிழிபுனளிழை த்தடமேய்ந்த. (௩) 

ஈகையுரைத்தபரிச்சேதம். 

இப்பெரும்பிரினனு ழிவிலையீர்தேயேற்றிபெஞ்சகவ்வியத்து ச் 
அப்புறம்பொருளைவினவிடற்கொருஞான்றவன்மறைமுற்றுணர்தூய 
லிற்பனாயும்விட்டுணுக்கடி. மராயும்வேள்விகளெலாமா ற்றிப் 
அதிப ஓதருமபோ,சசராயுங்செளதமன்குலவழிப்பட்டார், (௪)



SE OUD UGS KOCK Slot DSSS Ta க௨ஏ 
பிரியவிருதனென்டன்ற மகாராசனாயெபடலம். 

வேறு: 

பஅமபர்துவென்றுரை இருகாமத்தா ற்பகரும், விதுவணிந்தவற்கியைமூனிவாரு 
Cua, பொதுவணிக்திடுபுண்ணியரவன் ஜனைச்சேர்ச்து, மதுவணிர்திடுமருண்மல 

ர்க்க்ண்ணினானோக்கி, (௫) 

ஆக்கம்வேண்டியிங்கடுத்திடுசாசனேயண்மின், வாக்ச்சச்தொழும்வத்துவைவழ 
ங்கும்யான்வழங்கல், கேட்கச்சற்றிரு்செெச்சொலுமவரருட்டவி, வாக்கற்சட்டு 

ண்டானெம்பிரானருள்விதிவசத்தால், (௬) 

அறத்தினூகவெணாச்சமின்றாருயிர்ச்கெல்லா, மறத்திலூங்கொருகேடிலையெ 
னுஞ்சொலைமதிச் துச், சிறப்புஞ்செல்வமுவீடும்பெழ்றவிர்தருஞ்€ரை, மறத்திருக்சன 
ன்மானிடற்கியைபலமதியே, (௪) 

கீருகிகத்தின்னுழிப்புத்திரகளச்திரசாச, வருக்கம்வான்சசபோசமாவரசெலாம 
மைந்தே விருக்கவென்கொனீயிழந்தனையீகையைவிடுச்சே, யுருக்குமுன்சொடுந த 
மைசண்டி.ல்வணமுரைச்சேன். (௮) 

ஈகையற்றிரமுலுத்தனையாவருமிழிக்குஞ், சோசைகநிச்சையாதுலர்பழிசோர்கெ 
ய்வேதனைகள், போகமாறிதெப்பிறப்பரும்பான்புலத்தல், வேகரீவ்லொக்குச்சசோய் 
காசகோரய்விடுக்கா, (a) 

உலுத்தனைப்பரிச்€ீன்றதாய்தர்ைையாசியன்வான், வலுத்தவானவர்பிதிர்குற்றசே 
யமாமங்கை, நிலைத்தமைந்தர்மா சவர்புலமமைந்திடுகீதி, செலுத்துமன்னர்மாதவருயிர 
னைத்துமேறம், (40) 
கைத்துண்டாககொலமேயைம்புலத்தாறே - வைத்தழிர்தி௫வென்சணராகிடாதறத்தை 
யொத்திருக்தவா.றுதவுவரேலவர் தகைமை - கற்றகாவலராலுமேகழநிடப்படாவால், () 

அகனமர்ந்துசெய்யாளுறைவரும்புகழறத்ைை, முசனமரந்துசெய்யாள்பெருகர 
குழன்முகடி., சகமதிற்பெருபதடியாய்த்தலைப்பெரியார்தஞ், சுக.நிழச்சவர்சளித்திடு' 
சாபத்திற்சழல்வார். (௪௨) 

எத்தனைத்துணையேனும்வாழுயிர்சண் மேவிரங்கி, கச்துநதல்லறஞ்செய்சலாப்பாத 
கன்றனக்குச், சத்துசித்திமுத்திப்பசமு தலறிதவத்தால், வித்தையாற்பலகுணத்தனாழ் 
பயனிலைவிழலே, (௧௩) 

உலுத்தனுக்கு ப்பல்லாயிரகுணமுளபோழ்தும், வலுத்சசீப்பழிமமவனேயையமி 
ன்றிதிலே, கவித்ததாமரைக்சண்ணனுக்கருப்பணமாகச், செலுத்துஞ்செல்வரேசக 
மெலாம்போற்றிடச்சிறர்தோர். (௧௪) 

மின்னினும்விரைச்தழிந்தொழியுடவினைவிரும்பி, யென்னென்செய்வதஇிப்பொரு 
எினையிங்ஙனமிட்டு, மன்னுங்க.ற்றுழைவாசைராளிப்பொருள்வருமோ, துன்னுகல் 
லறமன்றிரீசொற்றிகுச்சானே. (௧௫) 

ஜவர்பார்புரியுலுததனாமந்தசன்மசன்றன்,மெய்யருக்குலமுழுூவதும்போர்க்கள 
மூரீயச், செய்யலாயினான்றன்மகன்கதிர்மகன்சிலரும், பெய்யலாகும்பூமழையுடன்பு& 
மூடம்பெடுத்தார், (௧௬) 

சொண்டமெய்யுஎகாலமேகட்டியபொருளை, யண்டர்தம்பிரானடி.யவர்மு சவி . 
னர்க்கருத்தார், கண்டபேருணவிட்டி றந்திரகடைமகனி, லுண்டுகொல்லொருபா,௧க * 
னுலகினிலுளரமின். (eq)



கவல] இருமூட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திமான்மியகாண்டம். 

ஆத்தமாத்தமசாயெபதுமபக்தாகு, மேச்துமாதவமுனிவரரிவ்வணமியம்பச், சூத் 

இரக்குலவெகுப்பிரத்தன்செவிகொடுத்திட், டார்த்தியும்பொருள்விர தஇயும்விளைத்தெ 

மூர் தனனால், (௧௮) 

வீழ்க்தெழுக்து தன்விழிவழி€ரினாலமலன், சூழ்ந்தபாதபங்கயங்களைவிளக்கியென் 
தீமை, போழ்ந்தமூர்த்தியேயென்னறம்புரிதலெற்குணர்த்தீர், தாழ்ந்துதாசனென்ற 

னக்கருள்சாமியென்றிசைச்தான். 

வேறு. 

பற்றுகபற்றற்றவர்பெருங்கேண்மைபற்றியவிடும்பைகள்பாறக் 
கற்றிலார்ச்குரியயானெனசென்னுஞ்செருச்கறுகருத்தினரென்றே 
யூற்றுமெய்யுணர்ர் த. நாலினருரைத்தலுண்மையென்றறிந்தனனும.து 

ஈற்றிருமுனகின் றஞ்சலிபுரிர்தஈற்பபனடைந்தயானையா, 

ஐயரேயெனத்சாழ்ர்தவமறச்சமுசாரம்மறப்பிறப்பறவறிவிற் 

செய்யரேதாபத்திரையமறகரகச்செயலறவினைத்தொகையறமா 
மையல்செய்கொடியமனமறலோபவலையறப்புலமறவாழிக் 

கையரையமலைகணவரை மோக்கக்கரையுறக்கருணைசெய்கென்றான், 

என்றுமூன்றொன்ருாங்குலத்தினன் கடவுமத்ற்குளங்கரைர்துளவிருடி. 
கன்றெமானிவனுக்கருடந்தானென்னாகற்றிருவுஎத்தினினாடி. 
நின்றிடுபிள்ளாயிருகிலைப்பேற்றைரீயடைவுறவெணினிலெர் 
தன்திருவகட்டிட்டடீயினிலொளித்ததற்பரனேபரனென்பாய். 

அவன்றிருவள்ளமுகப்பவாக்டெலேயறத்தினுளுயச றமென்ற 
சிவன்றவமிருந்துசெப்பினனுமைக்குச்செப்பரும்பொருளெணிச்சிர்சை 
கவன்றவனேநின்னினிவறன்மைஙீக்கிக்காசினிதன்னிற்காசற்ற 
பவன தவப்பரமன்சுயம்புகேச்தரமாம்ப.திதனிலேடரீபணிக் த. 

செய்யறங்கொளணமுசகக்கெமென்னச்செப்புவர்கெளண மேதென்னி 
னைவறத்தமதுவன்னவாச்்௫ரமராடி யேசெய்வதுசாரங் 
கைவறச்செய்யுங்கயங்களும்வாவிச்சணங்களுமேரியுங்கூ.வன் 

மெய்வரச்செய்யுகந்தனவனமுமேவுறுதடத்தினிலன்னம் 

வசையறுமார்க்கசமண்டபமன்னம்வைத்திமெண்டபம் பனிரண் 

டசைவறுதானமுதவியமுப்பா னிசண்டுமேயமைச்திடல்கெளண 
மிசைவறுமுக்கெத்திலசாதாரணச்சுத்தவியலுள தருமர் 

இசைஞுகன்வெனாதியர்புரிஈ்துயர்ச்சசவையெவையென்னில்யாந்தெரித்தும் 

அட்டநிக்சரகம்பாடண்டவிலக்கந்திருமொழியிருமறைதொல்லை 
யிட்டளமிருதியாதிஈற்கலைகளியலுறப்பயிற்றுவித் இடுதல் 

பட்ெபலகோடி ப்பெருங்கலையும்பகர்பாம்பொருளெனுந்திருமா 
லெட்டுளசயம்புகேச்திரமுகலிலெண்ணருமதிட்ட மற்றவர்கள். 

இருபபிரதிட்டைதிருமஇடி ரவா.ராதனபாத்திரந்திருப்பூண் 

ழருப்பரிஉட்டர்திருச்சயச்திருத$வர்திருவாச்சியக்திருப்பாண் 

ழூ. ருப்பெருஞ்செகோ புரச்திருமாலைகடி ர௬ுமண்ப்பெருங்கலவை 
.இருப்பெருந்தேசோடுள்ளவாகனங்கடி.கழ்திருச்சினகரஞ்சமைத்சல், 

(௧௯) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௫) 

(௨௬)



க௧௧ஃவ, பகுபிரத்தனென்கிென திசூத்தரன 
பிரியவிருதனென்கின் ற மகாசாசனாகியபடலம்;, 

இருவலட$கைதிகழ்திராக்கோலக்்ட்டுசைகாட்டிடுபலவாநஈ 
இிருஉமர்மண்ட பங்கள்சட்டிடுகைதிருமறறஞான வேதியர்க்கு த 
இருமலிதிருமாளிகைகளிட்டி.டுலகதிருவளக்திகழ்பஞ்ச பருவத் 

இருமலிசாத பெரும் பலிசாறுசெய்திடன்மு தலியவெனைத்தும், 

மூன்றிரண்டி ஈவாவாகமப்படி. யேமுற்றுவிப்பவர்கள்சமுட்டச் 
கான்றுமாவழியாச்செல்வராமுததியுததற்கோரினலிலையுண்மை 

மான்றமாப்பொருள்சேர்தாசனேயென்னவழங்கெபதமபந்துவின்றோ 

ஞூன்றி டவீழ்ச்துவணங்கெயேயவருக்குகக்குறுமிகுபொருளீந்தான், 

சேவித்துவணங்குஞ்ச்சகனுக்கன்னுஞ்செய்விசம்யாவையுஞ்செய்து 

நீவிச்சமுடையோயறஞ்செயுங்காலைநின்மன முகங்கீண்வாய்பாணி 
யாவத்தனைப்பேரவயவங்களுஈன்றலர்ந்தகமசமுடனாற்றிப் 

பாவித்துமுடி.யாச்சமுட்டத்தெம்மான்படி. யெனச்செடத்தியேசெனனார், 

அருள்புரியருமாமறையவர்தாளையசம்விடாதசத்தினினுவச் அ 

மருள்புரியாசன்மனைசுதர்ச்செல்லாமாதவர்வழங்கெயவார்த்தை 

சரும்புரிர்துரைப்ப,சதவரறிர்தினிமைதரும் படி ச்சிலவுரைபகர்ர்து 
வசம்புரிவழிக்குத்துவரித்துச்செல்லும்வகை தனின்மருவினன்மாதோ. 

இட்டமன்னெறிக்சகேயியைதரவென்றுமீகையாதியபொருண்முழுதுங் 
கொட்டி. யஞ்சகடுமு சவியசுமச்துகொெ ரவையங்கண்மீ த 
கட்டி .யேகாலிமர்சைசண்மவிர்துகணங்கணமாப்பினர்மருவ 

முூட்டமேவந்து பணீந்துளம௫ழ்ர் தான்மூச்தவரருள்செய்ருத்தினே. 

சூத்தினாகுசுகுணசம்பன்னன் நூயவானச் தித்தியமாய 
பூர்த்திசேோச்தவிர்சோதிக்க திர்விடுசாம்பூன சமணியினற்பொலிந்த . 

காத்திரமாயபடி.களாலவிருங்கயங்குடைச்செழுக்துசெய்கடன்மை 

கோத்திரமு சப்பவெம்பிரான்கழிப்பக்கோதறுகிபமமேற்சொண்டு, 

கேத்திரமடைச்தோன்களையுடன்மூழ்சதுகெழுமறையுருவடைகிருட்ட். 
மூர்த்தியின் முழுப்பொன்மணியொளிதா ம்றமும்மறைவியாகிருதிகளாற் 
சேத்துளபிரணவப்பிரமவானச்தச்சினகரமதினனிசென்று 

யார்த்தியின்மூன்றுகரணங்களொடுங்குமன்பினானெம்பிரானழகை, 

சண்டுகைகுவித்து த்கண்டெனவீழ்ர் துகண்புனல்சொரியகாக்குழற 
விண்டுவண்டி ருமாலைகளெனுந்தென்மாவியன்றிருக்கவிகளென்றிசைக்கும் 

பண்டி. ருப்பாடற்மொகு தஇகளோதிப்பரம னர்தொமும்பரேபரிர்சத் 

தண்ளெவடி.ரீர்சடங்கெடக்கோவிச்சாமியேமுதலியவேற்ரான். 

Hts ese னியல்பெலாமு ற்றத்தெளிர்துளராகயெசுருதி 

வித்தையாதிகளாஞ்சதுர்த்தசமுர்தாழ்பாணியின்மணியென மேவு 

மத்தலவனுட்டானத்தராமறையேரகட்களிலெய்திடப்பணிக்தே 

யச்தமநிலம்வீடரும்பணிப்பூண் பொனுளகசையாவுகஈன்.றுதவி, 

நித்தியவாசரீரனாய்மனத்துக்கியைமனைபுத்தரர்நீங்கா 

தீச்தலவாசச்தர் சணர்பலர்க்குமன்புடன்மிருபொருளுதவிக் 
கர்த்தனாம்பூவராகருச்செியகயிங்கரியம்மெலாமா ற்றும் 

வித்தசனாகிவியன்றிருத்தேர்கண்டதற்வைவிளைவனவிளைத்தான், 
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௧௨௯௬ 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(=m) 

(௩௪) 

(௩௬) 

(௩௪)



௧௩௫6 திருமுட்டபுரார்ண ம்*இரண்டர்வது 
கேத்திரம்ர்ன்மியகர்ண்டம். '' 

தணட சார்சகனார்பூசனைச்கெஞ்சாத்தானியர்ச.ர த்தகுவளஞ்சார் 
சண்டசங்களிப்பவனர் சமாங்காணியாட்சியூர்பலகொட.விடுத்தே 
யண்டசங்களிப்பச்சதிய/ாகளமு.தசெய்திடப்பெரிய£யருக்சா 

மண்டபமடங்கள்சத்திரம்பலவுமலிவுறச்செய்துவைத்தமலன், 

இஉர்ந்தணிரகரம்பவனியுலாவியிச்சையீர்திடத்தகுசுவணங் 

. சவர்ந்சசெம்மாணிச்கம்வயிரங்கோமேககமரகசர்தரளஎஞ் 
சிவர சசெம்பதமராசமேதப்புச்செங்ககிருறழ்வெயிற்சோதி 
ஈவர் தருமணியிலாகும்வாசனங்கணவசவமாப்புரிர்சளித்சான். 

சேஹறுயர் சடத்திண்பொன்மணியோவியம்பலசிறர் இடுஇிரு ததோ 

சாணுயர்பிரமனாதிமுப்பான்னான்ருகிடுரர்கடாபதர்கள் 

காணுயர்மறையாதிகள்சொலிப்போற்றிக்கரிசறுசொண்டிகளு கற்ற 

மாணுறக்குமிற்றிச்செய்வனசெய்துமாட்டிசேர்மேடமாமதியில், 

காற்குளமானபூசரன்னாளிற்சாப்புசெய்திடும£? ராகணஞ்செய் 
தேற்குளவைந்துராத்திரிப்படி ச்கேயிருபிறப்பாளர்களுஞற்ற 
மாற்குளமகிழமலர்மகள்களிப்பமற்றுளநித்தியமுத்தர் 

பாரீகுளவுவகைபன்னரிசென்னப்பண்ணினனுச்சவம் பரிந்தே, 

ஒன்பதாம்வைகலாகும்விசாக,ச் துயரக்திடுகித்தியபட்ட த 

சன்புடனயாருங்குடைர்துளபவங்களசன்றஉரவர்கருச்துவப்பச் 

தம்பிராணக்குந்தாமரைவீட்டுத்தாயார்க்குந்தயவுகொர்தளிப்பத் 

அன்பறு£ர்த்சவாரிசெய்தவரோசணம்புரிர்தசங்களிஏறர்தான். 

கம்பமாம்பிரமகற்பமென் றிசைச்கும்பிரளயமதிற்கமலத்தோ 
னம்பிசையிடச்சதோன்சசமணவாஎனாதியார்சேவமானுடம்புள் 

பும்பிடவிலங்குவிலங்கல்கண் மு சலாப்பகர்சராசரங்களுமாண்டு' 
தம்பிரானென்னுந்தனிப்பரம்பொருளாம்பூவசாகன்நிருப்பண்டி. , 

தங்கயேயிருக்குமண்டெலாமிருப்பத்தாமரைத்தாயரா்தந்தயவா 
லங்குறுமுயிருக்சாச்கையையளிப்பதாகநிசேதுகமாக 

வெங்குமாமீசன்றிருவுளத்தெண்ணியிலகூமுரந்திப்பூவிலக 

“நங்கயேவிரிஞ்டுிபுனைச்திடகினைஈ்சானூற்சொலுமாறெலாமாய, 

மூலமாம்பகுதிதனின் முறைப்படி க்குமுக்குணத்தத்துவமுழுது 
மாலமாம்பீசத்தமர் துருமம்போலறைர்திடுகாரண த்திருந்து 

சிலமாங்காரியங்களைச்சருட்டி செய்தனன் 1 BA pes 
தூலமாம்பஞ்சபூசபெளதிகங்கடோன். றினதோன்றிலானினைவால். 

எழுவகைப்பிறப்பாம்பசுக்கடம்வினையையெண் ணியன்னவர்க்ியையாக்கை 
வழுவகையல்லவாக்கி$ம்வர.த்ைையளித்திடப்் பற்றபொன்வனசன் 

ஜொழுவகையாகத்சொழிற்படுவேலைசோகமிலாப்பா மேட்டி. 
யெழுவகைசாளாமப்பரார்த்தச்திலியம்பெழுவாய்வருடத்தில், 

மூசற்றினமு.தலாமுகுர்ச்தத்திற்பிரமன்மோகமார்ச்திடமிகுயோக 

விதத்துடனுஇத்தானி௨னெவனென்னின்மேதையோர்பகர்சுவா யம்பு 

கதத்துளமகன்றகருணை சேர்சருதூ.ம்சொருவருல்கருத்தனாபமைக்த 
பசச்துளவேர்சர்சேகரனானமனலுப்பிரான்பாவலர்பெருமான், 

(௩௮) 

(௪௦) 

(2௩) 

(௪௪) 

(௪௭)



௧8-வது, பகுசாத்தசென்கின் ஐஞ்த்தூரன் 
பிரியவிருதனென்கின் OWE TTF CYS ILI avid. 

கரமெனுங்கடவுட்டன்மையானரசாசாமமார்ச்துளமுதற்றேவன் 
ஈரமெனும ஒக்கட்டி சண்மவிசாச ததுண்ணவர ரங்கத்தினண்ணி 

ஈ.ரமதைப்புர ப்பானறிதுயிலமரச்தரா.ஈணன்றான்பரமென்னா 
க.ரமைலத்தினாட்டி டுர்சன தருமதூனாட்டினன வனே, 

சண்டமற்றகண்டசசலகாரணகாரியவினோதப்பெருங்கடவு 

எண்டபூரணவநாதிமாசித்தமுத்தரித்தியவமலன்ரான் 

விண்டவலாகுமவன் றருமுத்திவேணடி னோயானுளைநூலார் 

சண்டனையொழுக்கமாள்வினைமூன்றாச்சா ற்றிமிம்வழிகின்மினென் றே, 

. உபக்கிரமஞ்செய்தருளிமானிடசையுரமுளசாக்கெதருமச் 

சு பச்சுவாயம்புமனுமகனாடியுஇித்தனன்சூத்இிரனான 

பச்சுகமசன்றப துமபர்தெனுகல்லாரியரருளியபடி யே 

தபச்சுகச்சீமுட்ட, தறங்குயிற்றிச்சலப்பிரளயத்திற் தவனே, 

பிரளயச்தொருகாலம்மெலாமெம்மான் பெரும்பிர இருதியாங்குக்கி 

வரளின்றவன்ற சபோருளாலேவசம்பெறுபகுபிசத்தன்ருன் 

குரள யைரீண்டகோவிர்தனியதிகொமேலுகுக்கியல்வரவுந் 
திரள3ாஞ்செல்வத்தவன்விதியோடுதிகழ்தருங்களிப்பினனாகி, 

சாதகன்மாதிக்கரியைகளாற்றிச்சவிபொழிமகன் றனையேக்திப் 
போதக மிகுந்தபுத்தான் றனக்குப்பிழையறுதானங்கள்புறிர்து 

கோதகல்பிரியவிர தனென்றிசைக்குங்குணஒருதம்முளகாமம் 

பாசகமசன்.றமனுவெலுக்சர்தைபரிர்தளித்தனன்புவிபரவ, 

ஆதியாஞ்சுயம்புமனுமசகனாயெடலவிஞ்சைகளெலாமுணர்ந்து 
சோதியாஞ்சுயம்புகாதநாரணனந்சோகமில்வீடுறத்துணிந்து 
ரீதியாஞ்சுயம்புயோ யொயகிலவாஞ்சையையீ த்தவண்டீவத்தி 

லோதியாஞ்சுயம்பிலுறுபவித்திரன்பாலுகப்புள விரிஞ்சியங்கெழுந.து. 

தத்துவமுணர்ந்தபவித்திரத் துறவு தவிரத்தெனெதாணையைச்சிரத்தி 

கொத்திச்சேறுழறும்புழுவிலிவ்வுலகமோம்புறுமசினியுநினே 

வத்துகாரணழ்குமெனக்குமற்ளரோர்க்குமகிழ்வரும்போ தலையென்னா 
ஈதீதுகன்னெறியையோதிச்செங்கோலைஈடத்திடிமாறெலாமோதி, 

‘mn ர்புர்தருளுமெளவியைமிலையப் பணிப்பதுமத்தவனேக 

யார்புரந்கருள்வரன ப்புவியடங்கவறப்பெருங்கோறனைஈடவித் 
. தேர்புரக்கருளச்சென்னெறியேழுங்கடலெனப்பாரெலாந்திறர்து 

நீரபுரந்தருளுஞ்ச த் தத்தவோக்கிகிறைறர்.திடுமுயிர்குடி.யா 48, 

விதிகொூத்தெழுந்தபதிஞொர்புதமாம்வியன் றருமாயுளைமேவி 
சதயறுவிபுலமானசாம்பிராச்சியப்பெரும்போகமேசார்ச்து 

* கதியறுமுயிர்கள்சதியுறுமர சுசாப்புசெய்தரும்புசழ்மேவிப 

பதியுறுமனைவிபுத்தி7 பெஎத்தரத்தொளுடன்சுகமெய்தி. 

ஏழிசாமுற்றுமிலகுதன்னிர தவெயிவினாற்பகல்வரவியற்றிசத் 
தாழிராலையச்சகட்டெழுமேழுதீவினைமுற்றுந்தானாண்டு 

பாழிராவனப்புங்கல்வியும்வலியும்பு்பலபகமொண்டளிக்குங் 
£ழிராக்ழோர்சாணருங்கமலைசேள்வனுக்கடியராச்சளக்கும், 

BRD 

(>) 

(ee) 

(a0) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௫)



Be திருருட்ட்புர்ணம்! இரண்டால் 

கேத்திர்நானமியசாண்டம். 

அங்கவண் சிங்கக்குருளைசண்மானச்லூ சதுமேழ்கதர்பயந்,து 

புங்கவண்டிவேழினையுமன்னவர்சிள் புஉர்திடுமுரிமையமீந்சே 

யங்கவணவலமாம்பெளத்திரர்சமக்சின் பாடுகண்டமொன்பதையஞ் 

சங்கவண்புலவசேத்திடவரசுதாஞ்செயுமுரிமைசெய்தவர்க்கு, (GE) 

மதித்தசெணாவாக்சாலிசைச்சொணாப்போகவாரியிற்படி ச் தவனாடு 

விதிக்கொணாச்சுவர்க்கமேவியவ்வின்பமியைந்தசைச்தழிவிலாவின்பப் 
பதிக்கொணாப்பிறங்கல்பட்டவனாடிப்பாருருகீட்டி னிற்படிந்தான் 
வதிச்கொணாவிதியைமாற்றுவராககேத்திரத்தறம்புரிவல த்தால், (a6 

பரங்கொளும்பாத்தவாசமாமுனியேபகர்ர்திெடைக்குலமுதித் த 

கரங்கொளும்பகுப்பிசத்தராமத்சான்றாழ்ர்சவுலோவத்திச்குணத்தான் 
சிரங்கொளும்பதுமபர்துவாற்றெளிவுகொண்டுவராகரைச்சேர்ந்தே 

, யுசக்கொளுமிசசவச்சவமாஇயுஞற்றியுற்றுள துணர்வீரால், (௬௦) 

இப்பெரும்பதிவாழேனவீசனுக்கேயின்புறச்சாறினிதுஞற்றி 
யப்பெருமமலவறத்தினரன்றோவாழிமன்பொன்மலையரசன் 
து.ப்பெருங்கயிலைவாமுஞ்சோணேசன்னோன்மலைமகணமயிற்பரியோன் 
செப்வுறுமாகுகேர்துசேண்மண்ணிற்செல்வரென்றவரெலாமன் னோ (௬௧) 

பாரத்துவாரியெலுபறைமு தியீர்பாத்திராபாத்திவரந்தான் 

சேசத் தவாதரிம்மனுவளிச்குஞ்€ெலாஞ்சீமுட்டமளித,ச 
தாசப்பாவிர்தவருமையையுணர்வரென்றவாங்கீரசருையைச் 
சேரப்பாவனத்துச்சோமுனிவரர்க்குச்செப்பினன்சூ.தமாதவனே. (௬௨) 

முற்றிற்று. 
அகபடிலம் ௪௪ - க்கு திறுவிருத்கம் ௪௬௯௩. 

(0): 

௧௨-வது சம்பானென்கிறபிராமணன் 

  

சிவிச்சக்காவர்த்தியாகியபடலம். 

oe pe, இட்ட நிதா) 

வேறு. 

  

அமபரத்தரகக்கணமர்ந்தரு - எம்பரத்தற்கடி யமூட்டத்துளோர் 

சம்பாத்தரற்சொப்பிடத்தக்சகற் - சம்பரப்பெயர்ப்பூசுரன்றானுளன். ௧) 

சல்லறத்தினுணன்றெனுஈன்கலை - யில்லறத்தனி௰த்குணச்செய்கைசே 

ரில்வியோடுமிருப்பபனெண்ணெண்மா - வல்லநூலெலாம்வக்தவனந்தணன். (௨) 

பரத்துவாசகுலத்தவன்பாம்பணைப - பர,த்துவாசப்பங்கேருகம் பற்றினான் 

சிரத்துவாதரிச்செம்மனுவின்மிகச் - செத்துவாசச்சபச்சீமானாயினான். (௩) 

இக்தியத்திமையீர்த்தவனீசனை - வர்தியத்திகாமா சவர் தங்களை 

இயுர்சவத்தினமுர்சொழுசேத்தியே - வர்தவர்ச்க்மிட்மெடுழ் பவன் , (௪)



BOsarB. FD To ree Gaels cyonr oir ௧௩௪. 
சிவிச்சக்கரவர்த்தியாசியயடலம். 

இன்சொலீரமளைஇப்படி.நிலா - சச்சொலோதிகனறுபடொண்பளரைப் 

பண்சொலோதிப்பணிர்சவரிச்சையைப் - புன்சொலோதா தளித்துடல்பூரிப்போன், 

என்னானும்வேண்டி. னீகுவனென்றுளே - பன்னாப்பன்னியவர்சடாகேட்டரோ 
தன்னையோர்பொருளாக்கெரென்றுதாழ்ர்- சன்னார்கேட்டதற்காளுஞ்செய்வானரோ. 

செல்விருந்தோம்பிச்சேரும்விருந்துற - வல்லிராவுமகமுகமண்மியே 
ல்லிசே யிங்குஈண்ணுஇர்நுக்சசை - யில்லையென்னாமலீகுதுமென்பவன், (௭) 

இிவகருல் பட்ச - மிச்சினச்சியுண் மேதைமிகுந்தவன் 

மச்சும்வித்தும்விசைத்திடல் வேண்டுகோ - லெச்சிலுண்ணுமிலத்தறர்ச்சென்பவன், 

மலிக்தமைந்தருடையவயிணவன் - பொவிந்தவூர்த்துவபுண்டரங்கொண்டவ 

னலிந்தவாக்கையனன்றணாகாவினன் - வலீந்தமேலாமரவுரிமாண்பினன். (௬) 

சாயம்வாழக்கருத்திலாச்சாட்சிய - னாயவாக்கமிலாப்பெருமா,துல 

னேயரீபொருணேர்ந்தழித்தரோ - மாயன்மாக்குணமுண்டுமூழ் பவன். (௧0) 

இன்றைக்சாயபொருடமைமீட்டி.யே - பின்றைச்சென்றம்பேணாமலளிப்பவ 
னன்றைக்கன்றேயதிதிகட்கூட்டி யே - சன்றைத்தேருஈன்சானவிரத்தியன். (௧௧) 

தேகசாரணமாச்திரத்தேயுணுந் - சாகசாரணன்றாமோசாகலா 

லேசதேவனிலையென்றவச்சிறு - போசதேவரைப்போற்றிலாப்புண்ணிய்ன் (௧௨) 

எம்பெருமானதிதியாகியபரிச்சேதம்- 
இன்னயாதுலச்சம்பரவீகையன் - றன்னகசங்குடி தங்கெதாமரை 
யன்னையப்பனிவ்வர்தணன் றன்றவர் - தன்னையிச்சசகங்கண்டாசு சாழவே, (௧௩) 

காட்டுவாமெனப்பூவராகப்பிரா - னாட்டுிமானிடசான்மறையாஎனிழ். 

காட்டுமேனிகவின்பெறத்தாங்கியே - பூட்வொளில்விற்சேகவுள்ளெண்ணினன். 

பஞ்சகச்சப்பட்டாடையசைக்கினான் - முஞ்சமோதிரமுள்னூனமுருச்சிளு 
னெஞ்சலற்றவீராறுவெண்புண்டரங் - கஞ்சசாயகொணவிளக்கினான், (௧௫) 

குல்லைமாலைகுலாவக்குலுக்கனொ - னல்லவண்டுளவம்மணிராட்டிய 
வல்லன்மாண்டிடுகோவையகன்றமார் - பெல்லைசெய்திடவின்பினினாழ்.நிஞன், 

சிகைவி?த்துமடக்கிச்செருக்கினான் - பகைவிடுத்துமறைச்சொல்பயிற்றினா 

னசைவிடுக்குமேலுத்தகியத்தைல் - வகைவிடுத்திவொடுன்மடக்கினான், (4௪) 

ஆய்மொழிக்ளையாஞ்சடகோபனார் - வாய்மொழிக்குவகுத்தசகோசமொன் 
ஜெொய்வளிக்குமொளிமலர்க்கையுகச் - தேய்வளிக்கவெடுத்துப்பிடி ச்துளான், (௧௮) 

காளிவாகனமேறியபரிச்சேதம். 
சன்றென்றெண்ணியங்கோ/சள்ளிராவிலே-குன்றவில்லையில்லாள்கூற்றுதித் தளக் 
கன்றிலாததுருச்கையாங்காளியைத் - துன்றவெம்பிரான் நூமனச்செண்ணினான், () 

எண்ணும்பூவராகன்னிட்டமிட்டவா - உண்ணுமெண்டோணகையுருமாற்றியே 

வண்ணமாஞ்சிங்கவண்வழ.வத்தினாற் - பண்ணும்பற்பலபூண்களணிந்தரோ, (௨0) 

வென்னிற்பொன்மணமேவிடதூயவர் - மின்னிறத்துவிளக்கிடிசேணவாம் 

பன்னிறத்துப்பட்டாடைப்பூஞ்சேக்கைகொண்-டுன்னுமீசனுழியர்துபோற்றினாள், () 

நின்றெமானைகினைவழிப்பட்டபி - ளென்னெமானிங்கெனைகினைவின்றொழி 
தின்னைச்சாற்றெனச்தாழ்ச்துவினாவினாட் -.கின்னதென்னவில சத்சவளின்சடம்,(௨௨)



௧௩௪. திருருட்டபுர்ணம்.இரண்டாவ.து 
கேத்திரமான்மியகாண் டம். 

பெற்றபேறடைர்தேன்மறைவாகன - முற்றசாதவுமைச்சுமந்துட்ர்திட 
வற்றவென்னவப்பாவச்சடற்றணீர் - வற்றரிற்ியொன்வாசனமாயிட, (௨௩) 

என்றிசைச்காவிறம்பூதியைர்இட - கின்றயாமளைசாமளைநீவிமா 
துன்றுரிரியெண்டோஸளிவேசதாளிதீப் - பொன்றுமாதங்மெிதிற்பூம்பாதத்தை. (௨௪) 

வைச்திவர்ஈ தவண்மிதாமலர்த்தவி - சத்தனாசிடுமர்தணன்வீற்றிருர் 

அய்ச்தசெவ்வியுவாச்சிங்கவெண்டொடி. - கத்தனெண்ணியவண்ணங்சவர்ரந்தமோ. () 

சம்பரப்பெயரையங்கர்சார்ந்துவாழ் - சொம்பறாத்திருமாளிகையின்னரு 

கெம்பிரான்சிங்கவாகனகின்றிழிர் - தம்பரே ச்துமவ்வுத்தமனீவ்வயின், (= &) 

பாதிராஈடுயாமத்தப்பாரிட்ட - வாதிமாவராகப்பிரானாகிய 

வேதியனன்னம்வேண்டினனாஏயே - காதியன்னர்கதவைப்புடைத்தனன். (261) 

புடைத்தவேலையப்புண்ணியவேதியன் - கடைத்தலைச்கதலைச்காப்பகற்றியே 

ஈடை்தலைச்கணணுகெவன்பதங் - டைத்தலைக்கெத்திப்பணிர்தேத்தினான். (௨.2) 

வருகவெங்கண்மறைக்கொழுந்தேயிங்கன் - வருகவெங்களறப்பெருவாரியே 

வருகவெங்களதிதியம்மாதவ - வருகவெங்கண்மனைவருசெல்வமே. (௨௪) 

என்றுபன்னியிசைக்சருமிச்சையாற் - கன்றுஈன்முகமனளித்திட்டசோ 
தன்றுணைவிதரும்புனல்பற்றியாங் - கன்றுவக்திடுமசணன்ராணமலர், , (௩0) 

போற்றியாட்டி.யோர்பீடி சைமீதிலே - வீற்திருப்பவிளம்பியிராவினிற் 

மோற்நமற்றவிரேயிங்கள்குழ்தற்கென் - சாற்றியென்னவச்சால்புறுவேதியுன், (௩௧) 

அன்னம்வேண்டியஇதியாவின்னணர் - துன்னினேன்பசியாங்கனறுன்றியே 

யென்னையுண்டி.டபீழையினெய்தினே-ஜுன்னைவேண்டவிதொன்றென்றேயேன்றஈன் 

௮ிச்சேவன்னமின்றேயென்றவ்காயிழை - வைச்சபாச்திரத்துண்மன்னனங்கொடு 

பிச்சையென்றங்கள்சென்றபிசானுச்கு - வைச்சபோதுனும்வான் பசிமாறிலன்,(௩௩) 

என்றெமானைநிசர் சமுதேய்சியே - கன்றுங்காட்டியிலாழ்வார் தடி. த தலி 

ஆன்றுவர்தவஇதிப்படப்பிணி - கொன்றதென்செய்வல்கூகூவென்றேங்கலும் (௩௪) 

௮ண்டகோடி.யனந்தமுண்டாலவிலை - கொண்டபூங்குழவிப்பிரானுக்கொரு 
பிண்டமாமோவிப்பேர்பிரமாண்டமென் - றண்டர்சொல்லுமவன்பசிகோக்கியே, () 

பதஞ்சமைத்திபொத்தரமென்னென - விதஞ்சமைந்துளயாவுந்தாம்வீடிலாத் 
துதஞ்சமைந்திடத்தூக்யெப்பாதிரா - வதஞ்சமைந்திடவிற்றெடுத்தப்பொருள், (௩௪) 

சொண்டுநற்சுவைகூடி யவண்ணமே - தண்டுலங்கறிபச்சணந்தாழ்விலாகீ 
சண்டுகன்னற்பாலாதிகள்கவ்வியே - யண்டர்போற்றிடுமக்கணர்ச்கூட்டினார். (௩௭) 

அ்டஞ்ட்டெலாம்வித்நிடுதாழ்விலா - வட்டசோறுண்டவர்தணன்றன்பசி 
விட்டசென்றுவிஎம்பிவிச்சிராக்தியிற் - பட்டசெவ்விப்ப.ரமனிவர்ந்துள, (a) 

சிங்கம்பசுவைபிடி த்தபரிச்சேதம். 
சம்கஞ்சிங்சகாதஞ்செயச்சேருல - கங்கமஞ்சவதிர்த்தங்கு த்தங்கிய 
விங்சமில்பசவைப்பற்றித்தின்றிட 2 நுங்கும்வேலைமுந்நூன்மலிமார்பினன். (௩.௯) 

ஐறுகுவத்து சோக்குன்சாலமாவலி - யறுசொராவைத்தினம்பிடி, த்தார்ப்பொலி 

புறுணோச்பயொவுட்டெசோச்கிய - மறுகலுற்றம.ரவுரிமாதவன், (௪௦) 

பார்த்தச்சோவர்தோவிதென்பாவங்கொ - லார்த்தனோக்கியங்வவ்வினைநீக்டர் 
இரர்த்திருத்சன்மாப£ீதசமாமென - வார்த்தியோடரிமாமுனிமெப்தியே, (௪௧)



௧௨-வது; சம்பரனென்றெபிர்ரம்ண்ன் க௩ட 
சிவிச்சக்கரவர்த்தியாகியபடலம். 

மாக்கடம்மரசேமகாபாகுவே - யாக்கன்றேங்கவில்வாலவைபப்பிடி ச.துயிர் 

போக்கஓண்ணற்கப்போச்தினைச்சண்டுநீ-சாக்சவேண்டுமெனவெதிர்கன்றியே, 

ஆலையுண்ணம்கவென்றெதிராடயே - யோவையோவெனவோலமிட்டேங்கையி 
லாவைவவ்வியகாளியாமாளிகண் - டேோவையவெனாலோச்சறுங்குக்சகோய், (௪௧) 

குக்கிபக்சிச்கொளுச்தும்பிணிப்பர - புச்குறச்கப்பொறுக்கலனாதலா ற் 

ஏிககியவாவைச்சிை தத்துணேனாடிற்றீ - யுக்குமாறெங்கணோதுதியென்னலும். (௫௫) 

என்னைக்கொன்றெனிரத்சச்சைமாக்தியென் - றனனைப்பீறித்தடி யையுண்டாயெனி 

லுன்னைபபீறுமுதரக்கனலுகு - மின்னவாறுசெயிற்பசுவின் னுயிர், (௪௫) 

கீ௩்குமென்றமெடிமொழிகூறலு - மாங்குகின்றவிழிச்சனலாளியு 
மேங்குவெங்கதத்தோடும்பருக்குறப் - பாக்குகிற்கும்படிவரைசோக்கியே, (௪௬) 

- பசுவையுணடுபரியநுமெனபசி - சிசுவையேயுநினை த்தினிற்றீருமோ 

வசையநாலணியக்சணனேயுன்றன் - ரசைபெருவென்பிப்பிணிதாழவே, (௦௪) 

என்றுகூறியிறைந்திடவச்கண - னன்முசேவினானுண்டெனைத்தின்றிடு 

கன்று ப்சமேயென்றுகணவன்முன் - கின்றுகூர்ர்திடகேர்ச்திடுசிங்கமும், (2.9) 

விளித்தோய்வேதியகின் றசைநின்மனை - யளிச்தோயிட்டவ.ர த்தப்புண்ணாரினுங் 

கொளுச்சென்குக்கிச்குளிருமோவென்னலை&-களித்திட்டச்சணன்புத்திரர்கண்டசோ 

ஆளியேயும்மடற்பசியாறிடச் - சகேளியாமுனச்கேயிசையாகுதும் 

தாளில்வீழுமிவ்வாவைத்சகைர்ெமைப் - போழ்தியென்றபுகன் றெதிர்நின்கனர். (] 

தாயைச்தக்ை தயைமைச்சரைச்சாடியே-தோயத்தோரையைத்சோற்றசைமேதையை 
யாயத்தின்றுனையட்டிடுபண்டி. தத் - தயவாக்குதியென்றுதியங்கியே, (௫௯) 

எமைக்கொலெம்மனையைக்கொவிப்புத்திரர் - தமைச்கொலுன்பரிதன்னைவிடென்ன 

யமைக்கநின்றுவினாவிடுவான்றனை-யிமைக்குணின்றொஸிரெம்பிசாஜோக்கினான், | மே 

கருணைவெள்ளங்கரைபுரண்டோடிட - வருணர்கோடி.யரங்குதித்தாரென 

மரணமற்றதேவாதிபர்மாதவர் - சரணம்போற்றிடத்தற்பசன்வந்தசன், (௫௯) 

அன்னமிதியெனவந்தவர்தணன் - மூன்னமானவராகமாயார்த்தியாய்ச் 

சின்னந்தோன்றச்சிவன்விதிதேவர்கள் - பன்னும்பல்லாண்டுபாடவர்சானசோ, (௪) 

வேறு, 

புண்ணியவதஇிதிவடி வராயெழுச்தபூவராசப்பிசான்கருணைக் 
கண்ணனாய்க்சலுழன்மீதினிற்றிருமாமகளுடன்காசினித்தாயா 
ரண்ணுறக்காத்தியாயனிவிளங்கவனந்சனுஞ்சேனையர்கோனும் 

பண்ண றமறைபற்பலசொலிப்பாடப்பரம்பரனம்பரமெழுந்தான். (௫௫) 

கற்பகமாரிசர்திடதே௨ துர் துபிகறங்கெெஒமச 
ரற்பு தச்சணிசையரம்பையராடலாழிசங்கடர்கைகாள்வில் 

பற்பலபடைகளொளிசெயயெம்மான்படி. கவெண் படி.வத்தின்சோதி 
விற்பலகோடி.ச்கொள்ளையைவிளைப்பவியன் தருமாணர்மாப்பூண்கள். (இக) 

விளங்கெவேங்கையாடைவில்வீசவிரியொளிமகரகுண்டலங்கள் 
களங்கெடகச்சாணக்கவின்மணங்கமிழத்துளவுடன்வைசயக்திப்பேர் 

கொளுங்கடவ்ட்பூர்தத்தவத்தொடைகள்குலவிடச்கோப்பெருவீ.தி 

வளங்கொளச்சனகாதிகளுடன்மழையோன் மனைமச்கள்காணவந்தனனால், (Ga),



~
 

தள அிருமுட்டிபுசாணம் இரண்டாவ 
கேத்திரமான்மியகரண்டம். 

வரதருள்வரதன்பொனமுடி மலர்க்கண்வாய்முகங்காதுகபோலஞ் 
,செர்இருகிழம்வண்புயஞ்சுழிபாணியிடைசகமூறுசெங்கழற்பூ 
விங்குளவனைத்துங்கண்டுவீம்ர்தேச்தியெரியிழுதென்னசெச்குடைர் து 

துங்சவண்சண்ணீர்சொரிந்துசீசுச்சச்சோத்திரமாலைகடொடுத்தான். (௫௮௮) 

அளவிலாநிர திசயசுகாகந்தவாற்நினிலழுந்தியம்மானைச் 

சளவிலாதெதிரிற்கண்கொத்தளிக்குங்கடவுளேகடவளர்ச்செல்லாம் 

பளகலாப்பதத்தைப்பகர்பகாப்பொருளேபகவனாமம்பொருளான 
வுளவிலாவாதியீறிலாவொருவாவுன்சரண்சரணெனவுகத்தி, (m=) 

சிவமயமானரன்பய2வவேனே?€பேதிசெறிந்த 
தவமயகராசராசகாதார்தமா.ரணவாரணம்காணாத் 

தவம3தாமோதரசுகதரபூகரகுணாகரவரசாம 
இகமயவ£உரஞான தேவரின் ரணெனையுகத்தி. (௬௦) 

விச்சுவவிச்சு௨ப்பெருறிட்டவேதவேதார் தவிண்ணவஈ 

எச்சுதவமல௰ிர்க்குணசகுணவாற்றிடுமெக்கெவத்த 
ஈச்சறுஉட்பவப்பெருசாசரான்மகழீசசர்வேச 
சச்சிசாரர்தசமதமறிற்குச்சாணெனைக்காத்திடவுகத்தி, (சுக) 

என்னுழியன்னம் வேண்டி யேயெழுச்தவெர்ையேயான் றருமன்னர் 
தன்னையுண்வெர்தசாமியேகாளிதனையொருவையமதாக 
முன்னியேயிவர்ர்சென்முன்றிலினின் றமூர்த்தியேசத்தியொன்றில்லா 
மன்னியவென்பான்மூழ்க்ை தயேநிற்குச்ச.ரணெனையுகத்தியாலென்றான், (௬௨) 

தணித்தியெம்மையேபிணிப்ப௫யென்னாத்தளருயிர்சாம்பிசொந்தேங்கிப் 
பணித்தவிண்ணப்பம்படி தசபங்சயலும் பார்ப்பதிபம்கன் பண்ணவருங் 
குணித்தவராககுரைமைமதித்துச்கொண்மரும்தூட்டியவக்கோ 
பிணித்தருபிழை யேழையேனமுதுபடைச்திடுபீடுளேனையா. (௬௩) 

என்செயவல்லேனெனை: ॥மோர்பொருளாவெமுச்சென்முனின்ன றயேயென்று ற் 

றன்செயலகலச்சளாந்து சன் றேவிகூசருடன்றளர்பவன் றன்னை 
மின்செயலாகமேவியபெருமான்்வேதியன்செவியுறவிஸித்துப 

பொன்செயலுகந்துபுரக்தருளமுதபோதமாதவனிதபுகலும், (௬௪) 

உனைமனைமகரையுணவளி த் தாயையுயிர்பெறவுகர்துளமுனிசீ 
செனையெனவினவவிச்சைகீசேட்டி.யினிமையிலருளுதுமென்னப் 

புனைமறைபுகன்றபூதரன்வினவப்புண்ணியத்தவனுணர்ந்தடி. யேற் 
கனைபிதுகுருவாமத்தகேளென்னாவடி. பணீச்தின்னணம்விரும்பும், (௬௫) 

சந்தசமுன்பொற்றாண்மறவாதவார்த்தியுஞ்சவிகுண SC eer é 

சந் ததமரு் தஞ்செவியையும்வலஞ்செய்தாளையுந்தாழ்ரகரமுஞ் 
சர்ததமுனதன்பரைப்பணிர் தவர்தொண்டாற்றிடுமனமுமெய்யிணையும் 
சந்ததம்விளங்குஞ்செல்வமாவீதிசனிப்பரங்குன் மமேயென்றான். (௬௬) 

பின்னரும்பீழைபிறழ்சிலாக்குடும்புப்பெருங்கடன்மூழ்கலொப்பெற்றி 
யென்னருங்கொடி.யசெல்வம்யான்வேண்டேனென்றரின்னடி த்செழும் பாற்றி 

மன்னிசுகமேவேண்டி. னேனவிச்இகச தவரர்சனேமென்னாப் 
பன்னினன் தனக்குப்பத்தருச்செளியபரம்பானின்னணம்பகரும். (௬௭)



கடவது, சம்பானென்கிறபிராமணன 
சிவிச்சக்கரவாத்தியாயெபடலம். 

விரத்திவிராசவிப்பிரவேர்தன்வினவியவாய்மொழிசேட்ட 

கருத்தனுங்கமலவாய்மலர்விண்கெருணையுல்களிப்பும்புன்சிரிப்புஞ் 

சிரக்தையுமுடையனாடகம்மடி யிற்றிறம்பலாப்பத்தியின் மிகுந்தென் 

றர த்திலாம்வாருசைத்ககியருக்கமு துபடைப்புகழ்சார்க்தவகேட்டி. 

சளன்றுமு ப்புவியில வகைகோட்டாலையுறினுமுன்பூங்கழன்மறவா 

சேன்தளகுணவின்பார்ந்திடல் வேண்டுமெர்தையேயென்றவென்னன்ப 

மான்றநுழ்மனையுமைரதருமாகமவிர்சவில்வுடவினொடி.னிதாத் 

சோன்றுறஞ்சுசமீசுவர்ச்கச்திலேசச்சோபனவானனங்க_டி, 

அருங்கடலமுதகமருக்தியைந்தருவியனைத் தமுண்டணிந்தலகல்லாப் 
பெருர்தினமெல்லாம்போகமுண்டி ருத்திப்போவெனும்பெரும்்பரன்பதத்திற் 

றிரும்பவும்லீழ்ச் துதிருமகள்கரர் ததேவ ர்தமழிச்கம்விரும்பே 

அரும்பசாபரமேயருள்புரியென்னுமக்தணற்கெம்பிரானருளும். 

அன்னகானபலமுரைக்தபரிச்சேதம். 
கேட்டியர் சணனேயிப்புகழ்மலிந்தகேத்தாத்கினிற்பதமிிவொர் 

வாட்டமாமாசையுஎரிலசெனினுமலிசுகபோகமாஞ்சுவர்க்க 

காட்டி. னிலே௫யெத்துணையன்னகநீர்முதலளித் கன சோவங் 

ஈட்டமாங்காலநினைச்களிப்புடனேகிகிலவின்படைகுவர்மாதேோ. 

தக்கவிக்சேச்தித்செவன்றானமிரவனோவவன்சதகோடி. 

மிக்டிகருப்பகாலமுகசியாமிகுகளியுலகினின்மிசைவான் 
க்கிடுகொடி.ய€வினைவிளைச்தசயனேயாயினுந்திறமே 

பொக்கருமினி௰யபுட்கரணியீற்சிராரத்தமேபுரிகுகர்குலங்கள், 

கோடி. யும்பகலோன்குசக்சியைப்போழ்ச் துகொடுரசியாசவென்னுலூஜ் 
கூடி.யுங்குறைவற்றிகெலத்திருந் துகோதறுமிவ்வுலகனைப்பின் 

காடியும்வீரெவிவிலாமுத்திண்ணுவரித்தல த்தன்னச் 

தேடி.யுமிவொர்தமைத்தொழுமவருந்தேவனா தன்மகழ்பெறுவார். 

இத்சலச்சன்னமிடுபவனிருக்குமிடம்பிரயாகையன்னவன்பா 

ஓத்தமமனத்தோடி ருப்பன்யானவன் பாலிட்டி.யும்தீர்த்தமுழமுவை 

வைத்திநிதேவவருக்கமுமறங்சண்மலிகணத்தொகுதியுங்குண ஸுஞ் 

இத்தியுமிகுந்ததிருவருவீடுந்திண்ணமன்னவன் றனக்கறிகீர், 

அன்னவத்ரம்பூவீசென்மணமேயார ணமாரிழையமரச் 

சொன்னமேயடி.யாச்சொல்லுபகாரர்தோமிலாவித்தலத்தவர்க்கும் 

பின்னமிலாமற்பேணியேபுரிந்தபீளொர்சு ற்றத்தினோடு 

மண்ணிடிசோமசூரியர்வாமுசாளெலாமலிசுகமடைவார், 

ஆதலாலென்பாலன்பனேநீயுமம்பரரிலகுறும்பதவி 

போதலாய்ப்பின்னர்ப்போகங்கள்புசித்துப்பொன்னுல$ூழிச்இந்தப்புக்கண் 
வீ சலாகாசவிண்மணிக்குலத்துவேக் தனாயாழிமன்னென்று 

சிதமார்குணத்துச்சிவியெனுஞ்சிறர்தரமனாயுலகெலாமாண்டு, 

உடலையுமளிக்குதாரியாயும்பருக$துவர்தனை புரிபுசழை 

சடலையிலாமனவின் திடவர்சசண்பலுபவித்துரர்சாவென் 
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காட்டா 

௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(௭௬)



௧௩௮ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது: 
கேத்தாரமானமியகாண்டம். 

னிடமலப்பாதவின்பனு பவிச்திவ்விழியுலசினில்வசா திருக்குர் 
இிடமமர்ஞானப் த இமீர்சனஞ்செலென்றுசேண்மறைச்சனன்றிருமால். (௪௭, 

பரிசனபரிவா.ரங்களோடமலன் பகன்மினின்மறைச்அழிப்படர்பொன் 
கரிசவிகொழிக்குங்தேராட்டி.யப்பூரழைபொழிசெர்விமானம்மேல் 
வரிசையில்வானோர்வர் இத துக்கொண்டுவர்தவர்மனைவிமச்களையு 

மூரசங்கள்வாழ்த்துமுழச்சமிட்டேத்சமோ சமொடும்பரூர்சேர்ச்சார், (௪௮) 

அறிர்தனைகொல்லோசம்ப.ரனென்னுமன்னமிட்டவர்புகழென் ன 
முறிர்தறுப்பொறியார்பார ததுவாசமுனிவருக்காங்கெசப்பேர் 
வெறிச் சராவிருடி. விளம்பியகாைவிண் ணுலகுலவிடுமாழிப் 
பொதிர்தருக்காட்டுப்பூசுரர்சமக்குப்புகன் றனன்ரூ தமாமுனிவன், (௪௬) 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௧௨ - க்கு திருவிருத்தம் ௫௭௨, 

சரககதைககளையவளை (௦) 

ஸீ 
SKM துவாதசாக்கரமந்திசோப 

  

தேசத்தால்கமடனமுத்திபெற்றபடலம், 

en OEE டு ரவ வயைவானை 

தவத்தனொாலரியின்பதந்தாழ்ர். தள - வவத்தையட்டி.டுமாங்கிரீசப்பிரான 

பவச்தைமாற்றிடப்பட்டுளவத்தலத் - தவச்தலுற்றவருற்றபேரோசச்கேள். (4) 

எச்சவத்திலுமேற்றமாசெம்பிசா - னொதசநாமமுருவெணலுத்சமத் 

தீத்திலொன்றுதாராமிரமாகுமி - செத்தலத்துமின்றிதண்மையெண்ணுதி, (௨, 

ஈடெடுப்பிலாவீசனுமெண்ணுவார் - மாடடுப்பனெனின்மழுவான்மு.த 

னாடடுப்பதற்கென்னவைநற்றல,் - தூட9த்துருவோட்டெர்க்கென்னவை, (௩) 

மனுவையெண்ணியன் ரோூத்திமல்கிய - முனிவராயினரம்மனுவைமுட்டங் 
கனிவிலனோடி ருர்செண்ணிடி ற்காண்பய - னிளைவினாற்சொலுநீர்மையனன்றுகாண், () 

உத்தமத்இருமர்திரங்கட்குளே - யுத்தமத்த துவாதசியொண்மனு 
ல. த்தையோதிடினாடடுங்காமிய - மு.த்தியென்றநீமுன்னுஇபன்னுதி, (௫) 

அ௮ன்னமாமனுதன்னையக்கேத்திர - முன்னிஈல்லுருவேற்றினா்முத்தியின் 
மன்னியுன்னியவவ்விவாமுற்றவ - ரின்னரின்னரென்டுறண்ணிடற்பாலதோ, (a) 

௮ல்லசேனுமட்டாயசென்றோர்பதங் - கல்லியேன்றுகடமெலங்கோடலி 
னல்லவோரிதிகாசத்ைதாட்பினிம் - சொல்லச்கேட்டியென்றேசொலலுற்றனன், ௭) 

காச்சுமீரத்திலேகமடப்பெயர் - பூச்சியக்குலப்பூசாரனென் பவ 
னீச்சனுநினையாதநிகாதனாய்ப் - பேச்சிடும்பிழையீட்டிடுபேதையன், (௮) 

ஐந்துபாதகத்தக்சனாயுமே - சைந்துநிர்சைசெய்சாத்திசனாசலால் 

பர்துபாரினர்யாரும்புழித்திட - முர்துநிற்புவன்மூர்க்கன்கடாதிபன், (௯)



௧௩-வது. துவாதசர்க்கரமந்திரோபதேசத்தால் ௧௩௯ 

கமடன்முத்திபெற்றபடலம். 

துன்றுமூர்சகரெங்கணுந்தூ ற்றலா - லென்றுமெக்குமிருப்பரிதாகியே 
பொன்றிலாப்பெரும்சாட்டி ற்புகுந்தவ - ணன்றுவாழ்விலங்கசெல்லாரலிர்திட, (50) 

கொன்றுகொள்றுகுலவிடுபக்சியை - சன்றுதின்றுாராவிதச்வினை 

துன்றவாழ்றிதிதொலைவறுதோடஞாய்க - கன்றிறன்மனங்காட்டியவாறெலாம், (௧௧) 

செய்துகொண்டுசெறியுலகெங்கனும் - வைதுகொண்டுநிசே துகமாகவே 

சொய் துகொண்டுசீமுட்டத்தலத்தின்௧க - ணெய்துசகொண்டி.சைவோடுமிலங்குமால்,() 

வீதிதோறுமிவ்விப்பிரன்்வேண்பவி- சாதிரோவெனச்சாத்றித்திரிர்திடும் 

போதுபொன்முடி மன்னொருவன்கொள - வாதியீறிலாவாரணப்பாசைவாழ், (௧௩) 

பூப்பிராட்டி ப்பூசாதனைப்பூத்திடு - காப்பினாட்டி.டுகாமர்சளாகியே 

இப்பினீட்டுகாவாயிராறச்சர - வாப்பைகாட்டியதன்பொருளோதியே, (௧௪) 

மன்னன்மன்னியமாசெலாமல்யே - வன்னமுத்தனடயல்லலன்றிடப் 
பன்னியோதிடுவிப்பிரபாரக - ருன்னுகோட்டி க்குளுற்றிவனின் றனன். (௧௫) 

நின்றரீதியிலாச்சமடப்பெயர் - ஈன்றிலான்மனுநற்றலத்£ரததததிற் 

பொன்றிலாப்புகழ்பூவராகன்புகழ் - துன்றச்சேட்கத்துணுக்கமுற்றனணசோ. (௧௬) 

எத்தன்மைச்சேனுஈல்லவரீட்டமே - முத்தஞக்குமெனச்சொனூன்முற்றுறப் 

பித்தைகப்பிராமணன்பேதைமை - யற்றனுயெரண்டெழுநர்தானிழே. (a) 

௮றிவு$ச்கொளுத்தப்படலாய்முனம் - பிறிவுபேதையிசிம்பிருவத்திலே 
மறுவுரீங்கப்பிதாவுரைமாமனு - கறுவுநீக்கிற்றாமென்றுகருத்துளே;. (௪௮) 

மன்னுதன்பிதாவோதியமாமனு - வின்னதாகுமெனவுளத்செண்ணினான் 
பின்னுக்தானிதுகாறும்பிழையென . வுன்னிடாச்செய்துறபஉமெண்ணினான். (௧௧) 

அன்னேவன்னோவென்செய்வலென்றோடினான்- பின்னுமங்குப்பெரியாமுன்பேசியே 
சொன்னமர்திரஞ்சொன்னவர்பெற்றிலா - தென்னவென்றஃதெண்ணியுசாவினான். 

ஈரா.றக்க.ரமர்திரமெண்ணினா - பாசாக்கேளாப்பரம்பவராயிலுஞ் 
ராவோதினர்2பதிசேருவர் - வாராக்கற்பத்துமாய்தவின்ருமசோ. (௨௧) 

பின்னுக்தாய்முலையுண்டுபிறச்திங்ஙன் - மன்னவில்லைசனவினுமாசிலை 
யென்னீஈல்லரிசைத்தலைக்கேட்டவன் - பன்னிப்பன்னிப்பலமுறைபாடி.னான். (௨௨) 

ஐயமேற்றுணஒந்தகம்மத்திகள் - பொய்யதாஏிடுபோற்றுதித்தென்றுளே 
கையகையகஈடாத்தியவாரினை - வெய்யதென்றெணிவெய்துயிர்ப்பெய்தினான், (௨௨) 

காஹுசல்லவர்காற்றாமரைக்கெலா - சாணுசாணொன்றுசாடாதுபோற்றியே 

வேனுசாதன்விமலருரைப்படி.த் - தாணுசாதனைத்தாழ்ச் தவன் மேனியாய், (௨௪) 

வர்தநித்தியமான சடாககீர் - முக்தவீழ்ர்துகுடைர் துண்டுமோர்துகண் 

டந்தமின்றியவ தரியம்பசச் - சச்தமார்வராகப்பிரான்சாரரதுள. (௨௫) 

பாழிபோற்றிப்பணிர்துகரக்துள - வாழிபோற்றியவப்பனைேப்போற்றியே 

பூழியூழிபுலவாதவு.த்தமன் - £ஜிலாவசசத்தருச்£ிலே. (௨௪) 
தந் தையோதியதாயதுவாதச - மக்திரத்ைதவரன்முறையின்படி. 

ஈந்திடாதுறுகாவினடாய்கனி - வர்ததாளுழிலாழ்சாண்மரித்ததால், (௨௭)



௧௪௦ திருமுட்டபுரரணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்: 

௮ ரசின்மழிலவ்வர்தணன்மச்இரச் - சரசையெண்ணித்தன் வேன்விட்டேகுழீச் 
சாரசுரேசனைச்தோளிடுசோகமில் - பரசுபாவனபக்கெணா தனும். (௨௮) 

வர்தவந்தணன்வாழ்செவிதன்னிலே - யந்தப்பன்னிரண்டக்சரமர்இர 

மூந்தவோசலுமுண்டெழுவனை - யந்தகன்படாங்குபிடி. க்கவே. (௨௯) 

வந்துநின்றுமறித் துப்பிடி த்திட - முர்.துகாலையின்மூவர்பிரானிவர் 

சு. ரக்கலுழன்சேனைகூருட - னர்தகன்னடியாரைச்சகைதலும் (m0) 

அ௮ன்னவீ.சசமலரைப்போற்றியே - முன்னர்நின்றுகையாச்துமொழிகுவா 
ரின்னபுன்னெறியாற்றியிளிவுளன் - றன்னைவீடுஇர் தாழ்வறுமிசரே, (௩.௧) 

இட்டி வேட்டல் வேட்பிதசனன் தலே - விட்ட்ளன் வேதமோதிலன்விண்டி.லன் 
சுட்டொணாதசுகோசயச்சோதஇதாள் - கட்டொணாதகருத்துளகாதசன். (௩௨) 

பாவமெசத்சனைப்பாரித்திருப்பவோ - வாவதத்தனையா ற். றினனாயினு 

மூவவத்தையினும்விடாதாள்முதற் - றேவரத்தனைச்சிர்தைசெய்யாதவன். (௩௩) 

தியர்மாள.த்திருவுருவாஇிய - மாயர்தாளொருகாளும்வணங்கிலா 

ஞாயர்சங்குலமானப.ரன்சசை - நேயமாயொருகாளுகினைகிலான். (௩௪) 

ஆயிரந்இருநாமத்தடி.சளை - வாயினாலும்வழங்கியறிகலான் 
'போயிரந்தார்க்கொன்றீகலான் போயினு - மாயலன்றிவரவிட்டி டானரோ, (௩௫) 

கொல்லைப்பல்வியிர்கோமையோர்குலச் - தெல்லைக்குள்ளிவனெய்தினனறா தலா 
லல்லைப்போக்குமறத்தினிரம்£ர - கெல்லையாக்கசாமெய்தினமென்றனர். (௩௭) 

கூற்றுச்தாயினர்கூறியகூற்றுணர்ந் - தேற்றுச்காதிவரிண்டைமலர்க்கணிற் 

றூற்றுதிப்பொறிசோரச்சொரிர்துசொல் - லாற்றலாரைவிளித்தறைவாரசேச, () 

அ௮ளவிலாச்கொடும்பாசசராயினு - மளவிலாவருளையன்றன்்கேத்திரங் 
(சொளவிலாவறங்கூடி லாருண்டுகொல் - சொளவிலாவறங்கூடி யதூ தர்காள். (௩௮) 

இறம்பன்மின்கண்டீர்சேவடி. மாமத - மற் துமேபுறமேத்தாசமாந்தர்பா 

லறந்திறம்பாதசாதுவராகுமி - னிறச்திறம்பாதிசென்றவனீதியை, (௩௯) 

மறந்திர்சகொல்லறமைந்தன்றன்வாக்கனைத் - துறந்துளசாரைப்பணிர்திடுதா தர்ர 

ளிழந்தெம்முன்னிற்சாசேகுமினென்னலும்-பறந்துபோயினர்பனவனைவிட்டரோ. () 

விட்டகாலைவீவேந்தருண்மந்இரம் - பட்டதாதன்பவித்தரனாகியே 

பட்டமாதிரமார்ந்திடுசோதிசேர் - ௨ட்டமாகும்விமானத்இவர்ச்சனன். (௪௧) 

பானுமண்டலந்தாண்டி ப்பாஞ்சுடர் - தானுகந்தப தத்தினிற்றங்கொன் 

, தானுகந்தகருந்துழாய்மாமணி - தானுகர்ததாமோதான்ராசசே. (௬௨) 

என்றுபாரத்துவாசிக்கென்மிகு - சன்றுமாவல.ரரமய்கரீசனார் 

துன்றுமாறுதுளச்கறச்சொன்னசொ - லன்றுகுதனருர்தவர்க்கோதினான், (௪௩) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௧௩ -க்கு திருவிருத்சம் ௬௩௫. 

  பயலை] (0) ; அவ்ன்



ஸீ ௧௫௧ 
௧௪-வது, தி டடத ; வதூ. திருமுட்டத்திருவாசைத் 

திருவாராதனஞ்செய்து வள்ளிமணாளன் 

வரப்பிரசர்தமுற்றபடலம், 

  

வேறு. 

தளைகட்டவிழத்துமதுவுண்டவண்டர்சலசத்தணா சனடியை 

முளைகட்டவிழ்த்சவறிவிட்வொழ்த் துமுனிசாஎம்முட்டமதிலே 
ய௭கட்டவிழ்த்தேயமுசாருமிசனாக்ச தெழுர்தசருவைக் 

களைகட்டவிழ்ச்துபூ4ித்சகந்தனகமிர்ச் இிய்கருணையநிலீர், (௪) 

ஒருகாலமதிலவ்விருதாசலச்சகணுறுவேளவாவையுறுவான் 
வருகாலமதிலம்மயன்மிறுமோகமதியானனக்சணகுவளைத் 

தருமேனிபச்சைசவிகோங்குகொட்கைதனியத்தமுளரிவணர்தோள் 
பொருவாகினாயவொருவள்ளியோடுபுகன் றேயெழுந்தும$ூழ்வால், (2) 

பிழையாவொணியவளோடுக்கூடி சகண்ணாயிரத்தனுறழப் 
கழைபாடி.லாதபிச்சச்கலாபமஞ்ஞைச்கனூர்க்துபிறமு 

மிழையாடுகொங்கையினமாடல்சண்டவெழிலாசமாகுகுமரன் 

றழைபாமிமேவுமானர்தசானச்தனிலேயிழிச் துவலமாய். (௩) 

உள்ளத்துவக்குமன் போடுபோற்றியுலகுண்ணுமேனியுகுநீர் 
வெள்ளத்தடத்தைவிழியாற்பராவிவிழைமங்கையங்கைபிடி.யாக் 

கள்ளக்சனத்தையடையார்பெராவச்கயநோக்கயென்றுகழறிக் 

கொள்ளக்ைப்பவரிதாகுநன்றுகோமாட்டி. யோடுகுலவி, (௪) 

பலமாகுமந்தபட்டக்கணேடிபரிவானமங்கைய/ுடையை 

ஈலமாகுமின்பினவனுத்திரத்ைதஈன்றோமுடி.ஈ மனுவைப் 

புலமாகவெண்ணியோமென்னலுக்சேய்பொருளாளபொன்னிவானே 
துலமாகவருடி.யெனநீர்குளிச் துச்சோபாளமேறியினிதே. (டி 

வெண்கோடிகத்தையிடைசுற்றினார்கள்வேசாவையீன்றபரமன் 
பண கோடிகத்தையினி தேபயின்றுபயினித்தவிதியைஈடவி 

யெஸ்கோசென்பினேகாதியற்றவீசன்றனாமவெழிலாச் 

தண்கோசிகப்புணடரந்தீட்டினார்சடழைசோதிகாலுமணிகள். (௬) 

பொத்திப்பொலிர்தபூண்பூட்டி.னார்கள்பூமானின்னருளினிலையா 

டெத்திக்னெருமெத்திச்னொரென்றெம்மானையினிதபுகலும் 
பத்திக்குமேலென்பத்திப்பாடென்றுபணிசெய்குவார்கள் பரவச் 

சித்திச்குவேண்டும்வர்தேர்தினார்கடி. கழ்கின் றவ.ரசையணாஇ. (er) 

போற்றிப்பணிந்துமனுவெண்ணிப்பலிசெய்பொருண்முற்றுமிட்டுபொருவி 
லேற்றத்சரானமறையோர்களிப்பவிதமாகுதான முதவி 

நீற்றுக்குளானுகிறைநூலினானுநிழன் மோதுமாவினவனு 

மேத்தற்குமெட்டவரிதானவன்கணெழுதாருவருடி.யெனவே,. (4) 

கடன்முற்றுமாற்றியப்பட்டமுதிறுகசமானவரசமரனை 

யிடனிட்டி டாதுவலமிட்வொழ்த்தியிருவோருசெஞ்சமூழ ச்



௧௪௨ இிருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்: 

தீடனிட்டி லங்குவான்றாவுசவணமிழைசோதிமணிகடளமா 
நிடனிட்டவிதிசெய்பவிகொண்டகோலமிலகும்விமானமதிலே. (௪) 

பணியாதியென்னமுறையைந்திராவிற்பகருற்றவண்ணமென்னச் 
குணியாதியன்னவிதமேயகோவில்கொண்டார்கள்விண்டவிதமா 
மணியாதியாசம்சாழ்சாமமாதிமாழைச்சவிங்கமுதலா,ச் 

இிணியாதிசோலகீசற்குமேழுதோற்றங்கடம்மையிதமாய், (சபி 

ஈனாமலீன்றுமண்வானிலிட்டவ்வெழிலைம்புலத்ைதயினிதா 
சானாவீசஞ்சேரம்மைந்தருக்குஎன்றாகவூட்மெருளே 
தானானபூவினன்னைக்குமெங்கடதியர்க்குமேர்தினவனாய் 
போனான்?வெற்குங்குருசா சனென்றுபுகலும்மயூ முடையோன். (௧௪) 

பெருமானையப்பூவரும னையிப்பூவருமானையன்புபெருகத் த் 
தீருமரனையீன்றசாயாக வன்றகுறமானையுடையபுலவன் 
க்ரூுமாறுமாதும்பொருள்சேருமாறுங்கரு இப்பணிர்துபலியான் 
மருணீங்மொயமறுவான்€பாதவனசேடமு சலம$ூழ்லால், (௪௨) 

வேறு. 

உண்டுமுப்பொழுதுங்கோலவராகத்தொண்சுடாடி.மலரிதயங் 
சண்தென்காதல்மளையுடன் வேட்கைமுற்றுமாணோக்கியேயிருர்சான் 
பண்ளெப்சமன்ரெண்டரேபின்னர்பகர்பதிதனில்விளகாதை 
விஷ்டெரதருவவென்றுபின்கு தன்விளம்புவான்றொடங்கென்மன் னோ, (௧௩) 

முற்றிந்று. 
ஆசபடலம் ௪௫ - க்கு திருவிருத்தம் ௬௨௮. 

—— 

ஸ்ரீ 
௧௫-வது கந்தனகம்பாவங் 

கடி. ந்தருள்படலம், 

    

பர்தமறப்படைத்தளித்துச்சொடைச்தருளெம்பெருமானைப்பரிர்துவாம் தள் 

சிர்தைமலிமறைவலவீர்€முட்டர்தளினோன்புசெய்துசிர்தை 

வத்தவணமெண்டுத்திமுற்றுமவா மேவியுறுகாலஞ்செவ்விச் 
கர்தனகம்பாவமதுகடி.ந்தருளெம்பெருமான் றன்சருணை கேண்மின். (௧) 

Cag, 

பெற்றின்பினோதலவாசையாசைபெரிதானமுறைமையதனாற் 
புற்றின்பினோடவரொளிவிர்தமுருசேச்ன்பாலிற்பலபேர் 
கற்றின்புமு ற்றவந்தாரவர்க்குக்கலைவல்லபுலவன தனா 
ஓதற்றன்பினோதிவைத்தேனராதனைச்சேவையாற்றுமுழியே, (௨) 

ஒருதியராச்சசச்கேடன்சிச்சனென்றோதுசாதுவடி.வா 

யுருசாங்கெண்மையுணராசவண்ணமுற்றுறவசனவழசார்



௧௫-வது. கந்தனகம்பாவங் கடிந்தருள்ப்டலம், ௧௪௩ 

முருகோனைய்ன்றனுழிவிஞ்சைவேண்டி முனமுற்சனென்ன்வவனுக் 
,தருவேரீயோதியென வேபயின்றுவருவாசினாகுத்குவன், (௩) 

வருவாயென்றோதிவருசாளிசசவில்வச்தான்ற2னுண்மைவடி.வரய்கி 

குருவாம்வசிட்டனச்சத்திமைந்தன்கோவந்தமுனிவசெழுவாய்ப் 
பெரியோர்கள்வாழுமாப்பள்ளிவாயில் சோவீட்டவாவிபெயர 

வரிவரமிலிட்டேயுண்டாக்கடம்மைவதைசெய்துண்டேகுமதனால், (௪) 

மறையாச்கமுற்றமாமூப்பர்யாருமாழ்டுத்தம்மாரின்மனனாற் 
கறையாக்கமற்ததிருமால்பதத்தையினிசெண்ணியோதிகலுழ்வார் 
குறையாக்கமுற்தகோதாளனாற்றுகோதொன்றுங்கண்டுதெளியா 

துறையாக்கமுற்றகரவாஎனல்லலொழித்தாடி.யொன்றுதயரால், (௫) 

மூனிவோர்சகளிட்டமுறைகேட்டபூவசாகச்சேமுனிவிலிரலிற் 
௮னிவோடுசோக்கடமையெற்றியுண்டுதோலாதகளியினுலவு 
பனியோடி.சாக்கதப்பையல்முன்னர்பார்த்தோர்களாவியசலும் 
கனிவோடுசிக்கவேருகிமீசன்சண்டீயுகுத்ததிறனால். (௬) 

நின் றேனசிங்கமத்தியன்மாளரெறியோடி.யவனைசலிவான் 

கன் மோடி வாலையறிவு ற்றவெய்யன்ச சறித்கணீரினுடனே 
மன்றாடி .நின்றமமுவாளனீன் றமகனேரின்பாதமறவா 
யின்றேனைவலியவேறுண்ணனீச்சியெளியேனையாளியென வ, (௪) 

அடி யேனையாளிமாயாளியென்னையலைவிட்டுகொலைசெய்இடுவா 

னிடி. போலவுர்ததிதுவென்றுபோற்றவெண்ணாதகர்தனிகலிப் 

படி.மிதுயானுன்குருசா தனானபடி. யானின்னாவிதர௬வ 
லடி.யாதுன்னோகைதலைகொண்டுநிற்றியஞ்சம்சவென்றுரவிலா. (௮) 

சிங்கத்ை தகோக்கமொ௫ிங்கராதஞ்செய்வேளெதிர்த்துமுனைவி 
லங்கத்ைசவாங்கொணோசைவாங்கெயகியேத்ைசோக்மெனிதச் 

சங்கத்சைரேசவெனையும்கினை த திசவியென்றிராறுவிழியும் 
பொங்கப்பொலாதவெந்விடுத்தான்புங்சானுபுங்கமெழவே, (௯) 

புங்கங்கள்சோடி.பொருமாழிகோடி.பொலிசூலங்கோடி.சொடிய 

கங்கங்கள்வீசுகதைகோடி.கோடி.கதிர்வேல்கள்கோடிகொடிய 

பங்கங்சள்வீசுபாசங்கள்கோடி.பாலங்கள்கோடி.கொடிய 

சங்கங்களாவச்சலமற்றடிங்கமிதேவிரின்றததியே, (௧௦) 

அப்பாணவெள்ளமெல்லாமணுக்கள ரகாயமிதிலுலவ 

லொப்பாகவொன்றுந்தையா தவாகவொளிர்சோயேவவிமையுணரா 

னகப்பாலறைந்துகதமுற்றெயிற்றைமென்றேகனன்றுக தறி 
முப்பாருமஞ்சமுனையாடலாயினானேழுமாதர்முருகோன். (௧௧) 

எரிவாளிமூரியேயேறிவாளியேமாச்தகூனிதோளாம் 

பரியேறிவாளிகலையேறியாளிபகரண்டசத்தின்முதுகற் 
சரியேறிவாளிதனமேறிவாளிசதியேறிவாஸிசசிகேர் 

கரியேறிவாளிவிடமேறிவாளிகண மோ ச்சிநின்றகவிஞன், (௪௨) 

பஞ்சானனத்தின்மிதொன்றொன்றாசவிடவர் தபகழிவமுலா 

தஞ்சானனத்தனப்பன்கொலென்னவலமர்துபோ.ற்றியகல.



௧௪௪ இருமுட்டபுராணம் இமண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம், 

மஞ்சேறுசாயன்மயிலேறிகோக்மொலேறிமற்றுமூளவா 
ஈஞ்சேறுபோசன ரன்வாளிதூவவையும்மு ன் போாலசமுவ. 

௮ம்மாவினோ. சகொடி. சானசாயகம்யாவுமமலனெனவே 
சம்மாவினோசமாவந்துசுத்றியேபோற்றுகுழ்ச்சியுணரா 

விம்மாவினோதமென்சேசரிச்செச்தென்ணா சதெண்ணியிசலித் 

தம்மாவினோதவேலேவியாவிதடி.தேதிழஷ்ராசமுடனே. 

அவ்வேலைகமூமோகாயமுண்்டிவெம்மான்மடங்கலறவே 

செவ்லேலையேவிவிடவர்தவேலுஞ்சென்றீசன்ராச்சுபடவே 
மிங்வேலைவெட்டினார்பட்டசாம்பவேபச்தோய்ச்சதுணருமவனில் 
செவ்வேலையுள்ள்சென்ரூயுுஜெவுபரிடயராமிசனிகலி, 

அ௮ப்போதுகாளிமீயேறுகாளியாம்பூமணளனரிலைச் 

செப்.பாசகோடி. யாச்கெள்ன்றுதின்ற யோன்மறித்துவிடவே 

தீபிபாதுசெய்தவயமுற்றசீயர்தனை நோச்ரின் றமயிலோ 
னிப்போதுசாணிலிதுயேமன்றவ்வேமத்தனுடலைவூரா, 

ஈரகசேசரித்சேவென்றத்தமத்தசாட்டி ப்பணிந்துநினைவால் 

வரசேசவத்தேவாவோவலுற்றமாமோகவாணவமதாற் 

பர்மேகிறைந்தபசமேயெலாமுண்பாலாழிவாழிரலமென் 

று ரமேயிலாதவுரமோடியான்செயொழிசோதெணாஇியுடையாய் 

மலா 

பலகற்றிருரந் துகின்னாடல்கண்டும்பவசாக ரத்திலமிழ்வோ 
னலமுற்றசாணிலானேனின்மாயநட்டாற்றிலோடுகூழிவாய்த் 
தலமுற்றுனோடுமிகலத்துணிச்சதப்பெண்ணலென்னையுடையாய்- 

நீயேயனாதியாய்கின்றுமூலமோகத்தைகன்குநிலவித் 
தாயாகவீர்தத்சாயோடுகூடி சவியாகு தர்ையிடனாய் 

மாயாதகோடி.யான்மாவிளைத்தும்வினை சோர் துவரி சபிழையா 

தோயாதவேதன்முதலோரினின்றுமுடலை க்கொடுத்தியடையாய, 

உடலீந்தபின்னீரைம்தொன்றதாகுமுரமானபொறிகசணிலவத் 

இடனீர்தவற்றினுள்ளேவிளங்குச்செறியைந்துவிடையநிலவிச் 

சிடனீந்துபாரின்மு த்த பமேற்றியேயெங்குமாடிச்சவின 
அடபூமிதுநாகவலைமிதுமன்னவசமாதியென்னையுடையாய். 

உலகோம்பிச்சாத்தலேயுண்டி.நிற்றலுலகோர்சண்முத்தியுறலே 

பலகாலமுற்றபடராகணைச்கொண்டோவாது நூங்குபதமென் 
றலகோதலற்றமறைவயாசகத்தையறியாத$யர் தமையுங் 
கல்வாதுகூடி ச்சருணைக்கலக்சாடடவாதியென்னையுடையாய், 

கரியோவனாதிவாவென்றபோதுகரைஙகின்றதேவனினியார் 
சரியார்தெரித்தியென் பான்முனின்றகருணாம்பாத்தேவினியார் 
சசிபாணிரீட்டியருணீவியென்றுதவிமா இன்சாமியினியார் 
சரியாயிலாதவிடம்வேண்டுபாலன்றலைவானமிட்டஇனியார். 

சிவனார் சமத்தகதைதத்தொடற்குவந்தானைவென்றசெயலுஞ் 
வளார்தமில்லுமான்மாவுங்சொள்ளகர்சானைவென்றசெயலுஞ் 
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௧௬-வ.த, தருவரசமான்சியஞ்செப்பிமப்ம்லம், ௧௪௫ 

சிவனார் தமத்திவிட்டோடால்லசிவனாக்சிவிட்டசெயலுஞ் 
வெமாகுவார்களறிவார்கண்மாயவேன்சளோரவசமோ, (2 m.) 

என் னென்பனி ன்றனருளாஇதன்னையென்னென்பனின் றன்வவியை 

யென்னென்பனின்றன்விபவாதிசெய்கையென்னென்பனின்றனிலையை 
யென்னென்பனின்பன்னாமங்களினிமையென்னென்பன்சுருதிதலையா 
யென்னென்பனின்றன்பரதத்துவத்ைதயிசைவீத்தனென்னையுடையாய், (௨௪ 

என்றேத்திகிற்குமிசைசாவலோனையெம்மா ஜ்கர்திவீளியா 
சன்றேத்திவாழ்த்தனாயென்றசென்னிஈர்சம்பமிட்டினருளை 
'யொன்றப்பயின்றவுன்றேவியோடுமோவாதசோன்பிஐவசை 
பின்றுற்தநின்றனிசையாவுங்கோடி.யென்றீச்தும்சிழ்சலனே, .., (உடு 

எனவன்புசெய்தவ்வகல்வான மின்னிலெம்மான்ச்சர்ச் பீன் றச் 

கனவன்பினின்றகருமாமணிக்குநிகர்மேனிகாமரவளைப் 
புனைமார்புபுல்பெராதன்மேன்மைபுகன் றேபல்சோடி.வளணில் 

வனைமாவிசேடவிருசாசலக்சண்வர் சானம்மஞ்ரையலனளே, (௨௪) 

வேறு, 

கொடியவினையாதமறச்கோசனகைமணவாஎன் 
அடி. யவரென்றினிதானவபிசானவச்சணர்ச்குச் 
செடியவனுக்கில்லாதவசட்டி'யகமறவருள்செய் 
செடி யபுகழினைச்சுதனிகழ்ச்தினனன்றினிதகாக, (௨௭௪) 

இருடீரவருண் முனியேவத்தலத்திலரசருக்கை 

வருகாதையென்னுளதவ்விருக்கமதற்கென்வ. ர த்தைச் 

தருமாட்சியோதியெணுர்தவர்க்கந்தகாரதியத் 

தொருமாட்சியச்சவச்?ருரைத்தவகசையுரைச்துமால். (௮) 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௪௫ - க்கு திறாவிருத்சம் ௬௫௬, 

(0): 

ஸ்ரீ 
௧௬ - வது, திருவாசுமான்மியஞ் 

  

செப்பியபடலம், 

    

கரு. ரசறுக்குங்கவிசளாறிருமால்கழனிதமேத்திடுகருத்தின் 

குருகசசருச்குத்தொண்டுளப.ரத்துவாசனேகூறுமத்தலத்தற் 

* றிருவரசிருககுமசன்மலிசர்த்இசெப்பிடலரிதகாண்சில.து 
வுருவசசறுப்பானுரைக்குஅங்கேட்டியுன்மரப்பனைத்தையுமோட்டி., 

தரைசவர்ச்தவனைத்தடிச்சவ.ரரகசாமிதன்ராசச மேனி 

வரைசவர்ச்தந்தப்பிரளயமெழுர்தமுட்டமாம்வனம.தினின் றே 
யுரைகவர்வேதவுருவினையு தறுமுழியுஇர் அமிதவாயுல்கர் 
ஈரைகவர்நித்தியச்சயஞ்சிட்டி யாயதானாசரன்கேச்த, 
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௧௫௬ இருமுட்டிப£ராணம் இண்டாவது 
கேத்திரமரன்மியகாண்டம். 

தழைறுமேனிகுந்தளத்திருக்துதருப்பைசளாயனவேள்வி 
விழைவுறுமிருபத்செட்டி.லுக்கேய்ர் சவிதவுபசசணமவ்வீசன் 
பிழையதுமுறுப்பிற்பிறர்தனவிரிச்சித்பெருகிடும்விடு த்தன ம்பின்னர் 
மழையுறகருணைச்சண்டுளிவர்அவளர்ச்சதவண்டுழாய்வனமே . 

இலச்குமிவாசத்திருச் துழாய் சன்னையேம்பிரானியற்திருமேனி 
கலக்குறவணிர்சான சன்பினரவக்பதிதண்மலர் சனிலுல சேத்த 
UNE SED ppdquésa daar சவடி.வுள தேவன். 

ஓலச்சமுந்தெழுக்துசத்தெச்ய்கள் சர்சென்£ழ்த்திசைத்தோன்றி. 
மரக் வடி. வாமீசனாருசப்லுதிர்கி (aN yin ppiatoris 

மைவைதனிலேவல கக்தரக€ர்திற்கொடியிடக்சண் 
வாமமாங்குல் லைவயல் 9௧0 aged perce sein San செம்மான் 
பாரவனமாவைர னவினிழ்துட் பபகர்ச்சனபகருஅமன் றே. 

அர்சுவத்தப்பேசமல வேரி யனைவருமெ ன்பெயரமர்த்தி 
வைச்சனைவணங்கவவரவர்சல சசெய்வரங்களுமெனைநிகர்வழங்கா 
விச்சைசெய்தருளினாகினக்சன்றியியலுநின்னின தஇற்குமினிமேன் 
மெச்சுறுமாறுமேன்மைசாமியையமிகுமருள்புரிந்தனமாதோ. 

உன்னிடத்தியானுற்றகர்திடபூசையுஞற்றுருவகைமுற்றிடச்செய் 
அன்னடி.க்கண்யானாரியனாகிவீ ற்றிருந்துவசையிஷனேடு 

மன்னழ.மைகளாதியைமலரோன்கடவுளர்முனிவர்களென்றன் 
மன்னடி.மருவவோதிவைத்தமலமருவிடப்பண்ணாவலறிதி, 

(என்தெழிலேனப்பெருந்திருவாளனில சத்தடர்மரங்களுச்கெல்லா 
மன்ற ரசென்னவருள்புரிந்தபிடேகஞ்செறிர்இடப்புரிர்தாச 
என்றுறவிருச்கினான்கொனான்மறையீர்சவிலுறமம்மரமின்றுங் 

கன்றிலற்றகண்டங்குலவுறச்சாகைகஞலுறச்கலைகளின்விஎங்கும், 

அதுரமு தலாவிவ்வவனியிலாயவசசெலாமாட்டனமயடைந்தே 

யெதுவெதுயாவசெண்ணியேத்தனமோவவையெலசமீர்திடலான 

பதுமனார்குலத்தெம்பாரத்துவா௫ி பசர்க்தவத்தலத்துறைவிருக்கம் 

விதவினிற்குளிர்ர்துபசுமையிற்றழைத்துவிண்ணளாய்விளங்குவதவணே. 

அத்தருவலவைசூனியம்வைப்போடமர்சவக்கோள்களின்றோடம் 
பித்தம்போ்குட்டங்கயம்பெருகோய்பாண்டாகிடுபீழை சேர்கோய்க 
'ளெத்தனைமுன்னாடிக்குறைவேற்றத்செய்அமோவவையெலாமகற்றிச் 
சத்தராக்கிரிலின்றுமுண்டறிதிர்திருமுட்டத்தலத்தினின்மாதோ. 

ேவர்வெஃகனைத்தும்பெற்றனரசிலர்தெரிவையைநிதியைத்சண்ணில தசை 
மூவர்களருளைமுத்தியைப்பத்திவிச்சையைமோ தவெண்வகைய 
தாவருமினியசித்தியைப்பகையைச்சாய்த்திடுவெற்நியைத்தனைய 
சாவருமினியவன்பினைத்துன் பவரிப்பினேயனை தது.முற்றுயர்ந்தார். 

கதிர்முளேசாலைநினைந்தவரிட்டங்கானுவர்வேதிகையமைத்தோ 

மூதர்பரவீட்டையெய்துவர்முலமீ/சொரிர்தவர்முத்தசே ச்துஞ் 
சதிரடைந்துயர்வர தனைகாடோறுந்தாழ்ச் துபூரிதசவர்சமனை 
யெதிரிடாதாக்தநொறுல்லாண்டீண்டிருப்பரின்பெய்தியேமன்னோ, 

(௩) 

(௪) 

(௮) 

(se



௧௬-வது. திருலாசுமான்மியஞ்செப்பியபட்லம். 

௮ச்சுவத் துயர்நிதமூர் த்தியினடியைப்பணிபவரவரவரீவடி வை 

பிசசசத்தறிந்தேயிச்சையையடைவரிசவிசானூ௮கோமத்வதைச் 
கொச்சையின்மிருத்தியஞ்சயமனுவோடாற்றுசர்கூ ற்றினை தூறு 
கிச்சயமிரு திதுவினைவயங்கொள்வர்நிகழ்வியாழத்தினமதனில், 

அ௮ருமறைச்சிட்டர்ச்சன்புடன்மிருட்டான்னங்களையஞ்சைசெய்வித்தா 
சொருமறைக்குடையிலவனியாண்மன்னனாகுகசொண்சனியதனிற் 
ஐருமறையிடையிலாடைசாத்தினவர் சமசெல்ர்மா்கரியற்றென்றம் 

இருமறைவில்லா தடைகுவர்?ரூக்கத்தினாத்திருப் சிமிட்டோர். 

லீடுறுகாறுமேபுருடா த்தமெய்அவர்விமலவராகன் 

பாடுறுசகத்திரப்பெருசாமம்பன்னியேபூசைசெய்த்சல்ம் 
4டறுமரசைப்பிழையறபூசைபேணிலனேனுலகெலாம்போந்ற 

நாடுறமசண்டசாம்பிசாச்சியத்ைைலனுறுமசழ்பெறகிடைவான், 

மங்கலகுருவாரத்தினிற்பணிர்தோர்மருவிலர்விதனமற்நதனை 
யிந்திரனாதிதேவர்சேவித்திட்டி ஃ தடி௫டத்தலாலிசனைச் 
சிக்தனைசெய்துசேவைசெய்பவரைச்சேர்விடச்வனேயாதி 
யெந்தராச்சசபைசாசமேபோற்றிவிலகிடுமிதுதிண்ணமாமால், 

இிருவரசுக்குச்சாபமுண்டானபரிச்சேதம். 

ஆயிலுமிதற்கோசாபமுண்டஃதென்னென்றிடி னோர்இனமாழிச் 
சாயிலாமன்னனெனும்வருணனுமித்தருபதிசாலுமேகூடி. 

மாயிலாவொளிசோயாணாபூத்தொளிரும்வாசமாரைரதருநீழ 
லோயிலாவும்பாபணீசசரலமுணோங்கல்வெண்சரியிலர்மன்னன். 

சுதாமையாமவைக்குட்சென்றுழிமேலைச்செய்சவச்திரொலாஞ்சேவி 
டதரெலும்பிப்பிலாசமாமுனியும்புகுச்இடுகா ற்புரச்சரனுஞ் 

'*செனுமூவர்தமக்கொருதசமாச்செப்மிடுமிருச்கையீர்தனனான் 
மதருறமிருவர்பப்பிலர்வ சனகோக்கியேயச்சறவரைவயார். 

இக்திரபதியேயிவரவைநாப்பணிருப்பதற்கேற்றவரல்ல 

செந்திரமென்னிவிரணசூசத்திகராவிருப்பசாலென்றுசெலெனனலு 

மக்தரத்தவருமஞ்சவீயாற்றற்கருக.ராமம்முணிகேட்டு 
நஞ்சராவதுபோற்டீறியேயனங்கனல்வரவிருவரைகாடி. 

வருணமாமரமேதும்மிருவருமேமாப்பினாலறிவழிர்தவைமுன் 

சருணையற்றவராய்ச்சல்வியற்றவராய்க்கடையரின்கொடுமொழிகழறித் 
சருணமல்லாதவணம்பழித்தாசஞ்சமைத்திரவ்வணம்பெரியார்பா 
விரணசூதகமேமு தலவெப்பாவமிலங்கிடுகுதிசளாயினுமே. 

பழித்தவைதனிலேகைத்திடுதயபா தசருண்டுகொல்பழித்தோர் 
குழித்திடிமைகொண்டவர்தமைகொள்ளுவரென்றநான்மொழியை 

யழித்திடலானீர்போலுமென்றவையோரச்சுறவிருவரைவிளித்துச் 

கழித்திசொபங்கழறிடலானார்பெரியருசக்கெவர்கரிசறைவார், 

பெரியரைப்பழித்தாரவர்பழியேற்பரென்றசொரழ்படி.ப்பிரமத்தி 
யுரியவராசயின்றதொட்டெவருமோட்டி. டற்சனருகசமடை£து 

க்ச்ள் 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௪௮) 
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௧௪ திருமுஃடீயுராணம்: இசண்டீர்வது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

விரியவராவிரென்றகர்திரும்பவிசைச்செழுகெருளியால்விளித்தப் 
பரியதோர்கிருச்திமச்சையும்பிசசச்சதையும்வ ப்படைத்தான், 

துட்டிருத்திமச்தைப்பிரமரச்சிகதமயைத்தாண்டி பின்னவரிடத்துறுவா 
ருட்டெவுங்சட்குணவினசாசவுச்ச்சசமுணர்மினீசென்னா 
இலட்கின ராடி ப்பையுளின் மேவிமேசையிலெர்சமம்ப்புரத்இ 
அட்னெதாயபுண்ணியப்பெராமான்பொற்சழல்போற்றுவிசென்றார், 

பேசத் .நியேரறியர்பெரும்பிழைமெல்லாம்பொறுப்பதுபெரியவர்சடனென் 
ூற்றல்சாலூல்களைவதநிகெம்மாதினையகற்றியாள்சாப 

அாதிற்திரென்னமாமுனிமழெர்தமறுத்துவண்டுருத்தியைநோக்ச் 
ச்.ழ்றிசெவமேபருவரற்றிதியிற்சார்ர் து சாகரங்குளிப்பலர்கள், 

புருக்சையேயெடுத்துச்சடலி னீத்சேண்வாய்பாறவிட்டெறிந்துள படி.வா 
ரிருச்சைவிட்டி டுதியப்பருச்கங்சகவியற்றழுனக்குணவெனக்கோடி. 
செருச்குளஈன்னாளன்றியர்டி.னைரத்தின்னு தியென்று சேமதாம் 

விருகீசவேர்நினைத்சொட்ட்ள்வொருகொடி.யபிரம.ராக்கதன்முகம்விளித்௪, 

கேட்டி. சாக்சதரீயில்வ.ரசப்பேர்ம.ர.த்இனைக்கிட்டி யேயிருந்.து 
வாட்டமாம்பங்குவா.ரமங்காகுமனிசரைமறுவிடா ருந்தே 

யீட்டமாமற்றைமீர்வினின்மனிசரிலை றச்சியுண்டி. தினுளேயிரு ததி 

நாட்டமாமற்றைராளினிற்றொடச்சகாசெனச்னெமெழரவின்றான். 

எப்பசலேனுமிதனருகஹுகாதிருமினோவிச்சகமெங்கும் 
பப்புறுமாசபாதபங்கட்செலாடுமனப்பகர்ர் தவல் வேலைச் 
செப்பிடுமச்சுவத்தமாமுனிக்குத்திருமகணேர்தருதன.து 

மெய்ப்புகழ்மகளைத்தானமிட்டேச்துவேலை பப்பிலவான்விழைந்து, 

பன்னு?முட்டத்தில்விருக்கத்தின் பாடுசென்றியாருமேபணிர்து 
மன்னுபன்னலமுமருவிடச்கடவர்வாஞ்சையரெத்தினமும்மூன் 
சொன்னமற்றுள்ளபா தபங்காலைப்போதினிற்றொழநற்குரித்தா ௫ 
சன்னயப்பலிசெய்தவர்ரசைமுற்றிககு பவ.ராவரென்றாசி, 

'சொல்லினனதனையேற்றவரிருக்கைசோகமற்றேயினர்முட்ட 

ஈல்வியன்மரமார்தேவடைச்தென்றுஈணுடச்சேவிப்ப சாயிருந்த 

மல்லியன்ம$ழுமாச்கமிர்தெம்மான்மடழ்விழிவர்திடுபேற்றா 

லல்லியற்பகலுமார்ந்திடுமாராதனைகொடுபலனளிச்தவிரும், 

மங்கலவமல௰மருவிடுகழனீர்வாஞ்சையிலணிசவற்கரிதா 
மெங்களின்னமுதையினிதுணும்பர ததவரசியேயீதறிகென்ஞச் 
சங்கையின்ஞானவங்கரீசப்போத்தாபதன்சொன்னதைச்தாவ 

மங்குளசவுனகாஇயர்க்கருளிச்செய்தனனருங்கலைச்சூதன், 

முற்றிற்று. 

ஆக படலம் ௧௬ - க்கு திருவிருத்தம் ௬.௮௬. 
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பர் ௧௪௯ 

௧௭-வது சுத்தியும்மணஷஸுக்குப் 

பிரமகத்திபிடித்தபடலம், 

  

வேறு, 

ஓல்வா சபலவேறுசமயங்களுள்ளுர் - தவ்விசதிருச் துச்தானொட்டா சதனியன் 

செவ்வாரவிர்தத்திருப்பாதநுதலீர் - செளவலீசசாட்டீசன்சாரத்தியறிதிர், (4) 

ஈரநா.ராயணமாதவன்பாதமேத்தி - யரனாச்சமுட்டத்தடைந்தார் முத்த 

வரம்யாரடைந்தாரவ்வாழேதோவருள்வீர் - குருமாதவென்ராற்குகப்போடுபகர்வார். 

ீரேறசடையேறுகிலவேணியரனே - uns pediS cunt 58 warn Gy 

£சேறவாண்டுற்றதினர்சன்னிலோர்சாள் - பாசேறுகிணமேறபடையேறுகரவர், (௩) 

அவன் பாசெகறுற்றவன்னசரினுள்ளே - சவன்பாமெறையாளன்றன்யசகமா [வ்வி, 
வெவண்டேடுபொருள்யாவுமிட்டி.யுளனதனைக் - கவண்டேடி.யடி.சரவர்கண்டியாவும்வ 

போனார்களென்றேபுலம்புற்றமறையோன்-ரனாளுமன்பாற்சென்றேதசையையாளுங் 

கோனணாேகேணாளைச்கென்னோமங்கூடக் - கானாருமஜைராகெனாகர மோடி. (௫) 

கேடி வருபொற்குவியனெருகவிரவினிலே, சாடி. யுமிர்வல்வியமனினச்சயீர்கொ 

ள்வேலை, யோடி.விரிசள்௨ருளயாவுங்கொடுபோனார், சேடி.சனியூதிசொடி வேலையெ 
னல்செப்பி, (௬) 

கேட்டி யரசேகுரிரில்கெட்டகுணமான - வீட்டமிழிகாமமிவரன்மைசனமின்பில் 
வாட்டமருளின்மையகமமதையனலன்னா-னாட்டி.௨௮மவோருறுதனனறலகாணமரதோ. 

யாரினுலானெனவிலானெனிலுகஈன்லூ- லோரிலனேலும்பெரியருறவிலனேனுந்£ழ் 
தேரிலனேலுங்கடவுடேவவரதன்றாள்-கோரிலனேனலும்மவலூர்கொள்ளாசறிவுள்ளார் 

சாமவெகுளிம்மயன்மடி.க்கொடுமைகாமன் - வாமமிலனீதிவமுவஞ்சமுளமன்னன் 

ருமமுளவூருறுகுடி க்குறுதகர்க்தச் - சேமமறுஉங்கமிசைசந்துசெலன்மானும், (௯) 

வேறு, 

என்றவேள்வியியற்றுசன்றுன்பினை - ஈன்றுதேர்ச்தசராதிபனான்ம ற 

நின்றவேதியநீயஞ்சனின்றுயர் - பொன்றவேண்டும்பொருளீதும்போசென, (௧0) 

இட்டியாற்றிடற்கேலும்பொருளிலா - ஈட்டமுற்றானுக்நெதுரரோத்தமன் 
கட்டமுற்றிகொவலரைக்க.ர - விட்டமாலரையிக்கணகாடியே, (௪௪) 

கொணாமினென்றுகோவாணைகொடுத்தலும் - புணரும்வாண்மிளிர்போர்புணர்மச 
லகர் - துணருறுங்கான்றுருவிடச்சூழலை, யுணாழிச்தவக்கள்வருணர்ர்தரோ, (௪௨) 

௮ங்குத்தானறவான௨ன் சேண்மிசைச் - கங்குரீங்கொயத்திரிக்குளா 

மெங்கணாதனிலூடுபானுவை - யங்கரோச்குவானாடுடியோகுளான, (Gn; 

அ௮வியமீர்தரியேயெனுமன்பின்மாண் - ௨வியகாமவருஈசவனாருட் 
குவியலானகோதற்றகுணாகரன் - செவியெலாஞ்செறுசேட்டையிலாசவன், (௪௪) 

உடன்மறர்துளவச்சமமாமுனி . யிடன்பினிற்பொருளீட்டத்தையிட்டரோ 

யடன்மிகுர்தவச்சானறியாமலே - மடனசன்றமசாவனம்புச்சனர், (௧௫) 

வனம்புகுச்துமறைர்திடுகள்வரை - யினம்புகுச்திடுமேலர்சாண்டிலர் 
வனம்புகுந்து துருவிவருவழி - யினம்புகுந்தமுனிவரிருப்புழி, (am)



௧௫௦ இருழமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமானமியகாண்டம். 

பள்ளிப்பாடேபடர்பொற்பணக்குவைப் . புள்ளிக்காணலுங்காவலரபொங்கை 

கள்ளவேடச்சரவடன்காண்மினோ - சள்ளத்சள்ளவெனச்சொலித்தாபதன், (௧௭) 

தன்னைக்கள்வர்தலைவனிவனெனாபி , எ்னிப்பன்னிப்பல தரம்பேசிவாண் 

முன்னைமாமுனிவன்கைமுருக்கிமெய்த் - இன்னமாமி. ச்சிவப்புறயாத்தனர். (௧௮) 

சீ சவடச்சனிவன்௧சவாடிகள் - கு.விடச்சவன்கொள்ளைகொள்வான்பொருள் 
ரலி. சஅறச்சோப்பயெடுத்துராம்.- விரவிடத் த. ததவஞ்செயும்வேடச்தை. (௧.௧) 

சாண்கெலெலாங்கொள்ளையிட்டேதவம் . மண்டக்கொண்டவனென்றடி. மாறியே 

உண்டமுண்டிவரியுரிவென்னறும் - கொண்டுவந்தரசன்முனங்கூட்டினார். (௨௦) 

மன்னர்மன்னவிவன்பல பேருடன் - முன்னு தாபதவேடர்துலச்சியே 

பன்னுபார்ப்பான்பலபொருள்வவ்வியே-பின்னரிட்டொன்றும்பேணிலன் போலுமே. 

இருடருக்சொருதேரிென் போழமால் - மருடருச்குமசாமுனிவேடனாய்ப் 

பொருளெடுத்தப்புகுர்தொருபா। வாய்- தெருளகத்தினிற்செய்தவமாற்றினான்.(௨௨) 

இவன்பினாழ்பொருவிட்டல்டெச்ததண் - டெ.ஒன்றனாலுமின்றிப்பொருள்போயது 
ஈவின்னுமென்றசொன்னாடாதமன்னவன்-றவன்றலூழித்தடத்தின்படி.ச்சரோ, (௨.௩) 

கமுமூட்குலத்திஎன் தனைச்கவ்வுறத் - தழூமுட்புச்கசயவறவேற்றியே 

முழமுமுட்புக்கவிருத்துமின்முன்னெனா - வழுழுட்புக்கனனாணைவழங்கனொன். (௨௪) 

சாணுங்காவலரீசெண்ழர்கூடியே - பூணூம்யோசநரிட்டப்புண்ணியத்தை 

நாணுரைர்துறவீர்த்துககுங்கழுச் - சேணுஞ்சேந்துறச்செய்துசெருக்கினார். (௨௫) 

சூலச்தேற்றியபின்னரத்துட்டர்கள் - சீலச்துற்றவர்டேசெழுவரை 

ஞாலத்தெட்டாலச்சவர்சென்னியை - நாலச்திட்டுச்துணித்தெறிர்சாரசோ, (௨௭௬) 

எட்டி. ரண்டுகொலையாளரின்றவம் - பட்டி ருந்தவெழுவர்பதைத்திட 

வெட்டி, ரும் சபின்விற்பனவேதிய - ரட்டவத்தியொன்னறொன்றுகோடி ச்சணம், (௨௪) 

பேய்களாஇப்பெருங்கனல்கொட்டிவர் - நோய்களாகிகொடி த்தடி த்சார்ப்புடன் 
வாய்கடீயுசகவக்கம்வானக்குறப் - பாய்சட்சேண்புவிப்பைபுளிற்பட்டுற, (௨௮) 

உம்மெனோசையுறுத்சேயுடற்றினோர் . தம்மைப்பற்றித்தசாதிபன்மாடுசென் 

றம்மவம்மவெனச்சொலியாப்புடன் - சும்மையாடி.ச்சுழன்றுபுலம்புற, (௨௯) 

ஆச்இத்தாக்குறுமத்தியறிர்தம - லூக்கித்சார் றியவுண்மையுசாவினான் 

தாக்குச்சூலவாய்தங்குமூணிச்கெதிர் - போக்இவீழ்சஅபுலம்பிப்பணிர்தரோ, (௩௦) 

வேறு. 

காராயணாயாமவென்றவனடி.ப்பூச் - சேராரைவெக்ரகுசேர்தலைகிகர்ப்ப 
வேராளுமென்னைகொலையிட்டார்கடம்மை - பாசாதவெழுகோடியத்திகள்பிடி. தத. () 

பத்தியுடன்முன்னமொருபாசமொழிபேசி, வெத்தபொருளேதனமறுத்தவறை 

யுற்ற, வத்தியெனகோடி.பலவானகுணங்கெம்மைச், சுத்திவைைசெய்வவருள்சுகுனா 

மூனிவரனே. (௩௨) 

க்கெயளியப்பனரியன்றிலையென்முடு - மூக்கமுளஞானியரையோது பிழைகூறு 
வாக்குளரைவவ்வு,பவவாரிநிகர்கூ.ளி - தாச்கவதைசெய்தவருள்சாமிசஏியேனால், () 

முப்புரிதாலிட்டவனொருத்தனைமுரித்தால், செப்புறுகற்பம்செஎ.ரவத்தினிலே 
சென்று, தப்பு தலன்றியலு காபமு௮.அன்பம், வைப்புறுசலென்றுமனுவாக்குளதெ 

ன்செய்கேம், (௩௪)



௧௮ வது சுத்தியும்மண்ன் முத்தியுற்ற்படலம். கடுக 

விப்பிரனைச்சர்திகருமத்)தவெறுவானைத - தப்புறவைத்திடில் பப்பத்ததிகமாகும் 

அபபனையருட்செய்மறையக்சசமொன்றராலு-மொப்புறவோசாமுளனையொட்டி வை 
யிட்டால், 

(கட) 

கோடி தருகற்பமதுகோடிரெஎரவத்தைச்- கிரியா தனைகுறித்தலு பவிப்பப், போ 
டுவதுமாசரதமென் றிடி லும்போல்வார் - வீடறுமாற்ரலெமையென்மேவுவதுமாதோ: 

பாரியையியற்றுபிழை பதிதனைவசைக்கும் - பூரியர்சாற்றில்புரோகெனையாக்கும் 
பாரிலுறு€டனியல்பாதசமனைத்து - மாரியனையாசுறவடற்குமுலகத்தார், (mer 

செய்தபிழையாவமரசைச்செறுதல்செய்யும், கைதவருரைச்சிறிதுங்கைதிலனா, 
யுற்றப், பொய்தவரியயென்றுவசைசெய்துபுகழற்றே, ளெய்தபழிரீம் ருக்கு" 
ருவேயென்ன, (௩௮) 

மரணமெனையாளுதிமகாமுனி௮நிற்குச் - சரணமெனவோதுமவன்றாபமதுசண் டே 

பருளையுள மன்னவனீயஞ்சலெனயவோதி - யிருளையுறும த்தெளையெற்றுவகசையோதும். 

ஈல்லவரசேபெரியாஈட்பிலனாய்ரைர்தாய் - வல்லவெனுரைப்படி.யீராறுவருடங்கள் 

செல்லவிர தத்தையுளனாகம௫சென்று - புல்லியருளாற்றுதிதிசெய்தருள்பூசா.தன்; (௪௦) 

அர்ச்சையவிரன்புதலமாறுகுளமாடு - மிச்சைபழுதன்றியியற்றையெனிலுன்றன் 
கொச்சைபடுமத்திபலகோடி.யுமழிர்து - நிச்சயசுகப்பசவிநியுறுதியென்றான். (௪௧ 

என்றுபலஈன்னெறியிறைக்கருளினார்தங் - சன்றுதவிலாசவரடி. க்கமலமிது 

கன்று பணிவிண்டும துன்மொழியின்வாற-நின்்றுநிலவுர்தலமெலாக்தொழுதுநேரும்.() 

குற்றமதகற்றிரலங்கொள்வலெனும் வேர்த-னற்றவநீரும்முமதுஈச்சிடருசாஞ்செய் 

துற்றகொலையிற்கொலைதலுற்றிடலற்றாவி - பெற்றுளவதற்சென்வகைபேசுதியென் 

PEDO, (௧௩) 
வேறு, 

மையாருங்கருக்கண்ணிமாமலராண்மருவுநிறத் 
நையாவையகமகலாவரனேயவ்வ ரசைநவி 

மொய்யாரும்பிரமகத்திமோக்கமுறவிரும்புசெங்கோற் 

கையாற்கம்முனியருள்செய்செறியுரைத்துங்காண்மினிரோ, (௪௪) 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௧௭- க்கு திருவிருத்தம் ௭௩0, 

(*)}—— 

ஸீ 
௧௮-வது சுத்தியும்மணன்முத்தியு ந்றபடலம் 

எவவ னன்ன வடட ஜோ; அந்திய இலி ப தனலை யய 

  

சித்தமொத்துத்தெமுமெம்மான்றனைப் - பத்தியுய்த்துப்பணிபுரிபத்தாகா 

ணச்தியுற்றஈளாயினிமாட்சியு - முத்தியுற்றமன்மோதமுங்கேண்மினே, (௪) 

நளாயினி கற்புநிலையுரைத்தபரிச்சேதம். 

வேறு, 

காரணத்தையுணர்த்துகலைமுழுதுமொருங்குணர்ர்துளகற்கவிமீரும்மை 
மாரணத்தைப்புரிர்இிடும்யாங்கண்டி டறம்மாணாச்சருடனே?விச்



௧௫௨ திருமுட்டபூராணம் இரண்டரவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம், 

தே ரணத்தனிருபதச்தைமயந்திவளீர்களிமேவியிருச்தற்கேது 

வாரணத்துமாமுனிவீரருடி.பெனக்கேளரசேவகுசத்துமென்றான். 

எம் மைய. முக்கவகடலேற்றியஞான்றெழுவாயாகெனதூழெனணி 

யம்மையலர்மங்கையகலா தவசலானைடுயணியழுங்கியேத்தி 

லெம்மைவிளைப்பீனைழயனுபவித் தள்வவ்கேலைளன் வேட்கையோடு 

செம்மையெற்லீன்ற்ளித்தபெண்மிணிகணாங்கமாச்செப்போர்மாது, 

மழையளச்மதிலதனவ்னசமுசகலசகுசவகொர்ரோக்கச் 
ச ழசமறலால்கடாரவல்முசொனுக்சலைசொல்கற்பினார்ர்தாள் 
பிழைஏழறலகன்றசளாயினியென்னவறகோர்கள்பேசுஞ்சர்த்தி 

தழைருணமுஞ்செய்சையுகற்சு சர்திரமுஞ்சொல்லரியதகுஇிவாய்ந்தாள். 

நிை றயுடையரீருடையரிலையுடையகலையுடையநிறைபொற்பூவை 

கறையுை டயளரவடஎ்கற்புரிழ்கண்லெகங்கைகள்கூட் ப்ப 
மை றயுடையககள்சோமூரனெனுமுனிவன்பரிபவிக்கும்வயிரனடூத் 
தறையுடையச்வானுடையசய்வம்ர்கென்றிடவேடந்தரிததுறின்றான். 

பதிபழிக்குகிர்தனையைச் துதியெனவும்புடைத்சழும்பைப்படாகற்சோதி 

குதிகொழிக்குங்கரணெணணியிழைமாழையணியெனவுங்கொ ழுகன்றிய 
மதிபழிக்குமவன்கொடியமுடைமலறீரசமைதேவமணச்சாக்சென்னா 

விதிபழிக்குங்குணவினைகள்விளங்வெருகற்பு டயவிமலச்கோகசை, 

சாதை.பனையும்மிறகர்சானன்ராமேயெனவிரும் பச்சச்சசோயின் 

வாதையுடன்சாணரியஉழிகாதம்விசுகொகநொழ்றச்சிழ்வார் 

கோதையுளப்புண்வழியவமுகுபெருரோயுடையகொழுகன்றன்னை 
மேதையாச்சம்முடலங்கொட்டி டச்சன் மேற்நூக்கிவேய்ச்சாள இ 

காந்தன்மொழிசனககஞ்சகாயகிதன்றாகன் மொழிகடுப்பக்கொண்டாள் 

பார்தணிகரவன்ரியவெறியாடவினைச்சண்ணன்படியிற்கண்டாள் 
சேக் சவிழியனல்9சறச்செய்துவருந்தியவனைச்சிங்கசா சன் 

போக்சனனென்றகமகிழ்ச்கன்னவன்நீயவினையனை ச்அம்புளிதத்தென்றாள், 

அப்பெரியகற்பினடன்னன்பனுக்குச்சமமாகவிலையென் ரோந்சாள் 

தப்புரைக்குமவன்வாக்கிற்கெதிராகவாக்குசையாச்சன்மைத்தானா 
சொப்புரை£கவரியவழகுடையமதலனொ்தவனாயும்பசே ச்துஞ் 

செப்பரியகலைஞானச்சத்துதிருவவியறிவசமர்தானென்றாள், 

ஷ்ன்னமுணவிழையாடையில்லாதவிலம்பாட்டினசன்றாளாகி 
மன்னுமணவாளமுனிமனையாகயச்சகணவன்சொன்னமாற்றக் 
தன்னுடையவுடனோவுமெண்ணாமனள்ளிர விதனில்வினோத 
மூன்னமறிந்திடவேண்டுமவ்வருச்கேகெனவேழுதுகலேந்தி. 

உன்னுடையககரிடத்தென் நனையாப்பிட்டிளவிவணிலொற்றையாகச் 
தன்னரியகற்பழவெருமுழியன்னவன்ருளென்ருளிற்றாக்ச 
வன்னபொழுசெனச்சரியைப்பானவனென்றவர்மொழிபோலப்பாவாதை 
மன்னிடலுமாற்று தவெங்க தத்தாலவளைவரவழைத்துமாதோ, 

(50) 

(௧௧௪)



௧௮ ௨௭ சுத்தியும்மண்ன்*மூத்தியுற்றடீட்லம். 

கொடி யவளேூின்சாக்தன்குளிரடையக்கொ டுபோரீகுருதிச்சு ழ்புண் 

வடியவுறுமெனையசைத்துவாதனையிட்டனையாதலாலேநின்றன் 

சடி.யன்குலைக் துயிர்மாணடுகூ ற் தாருக்கேடவன்குலவதாவி 
வி யுமுனமறுச்சியெனமுச்காலுந்தப்பாமல்விரிச்சேன்மன்ன, 

அம்மொழிகேட்டவணவிஓ மதமகனேயானதீவாதா ந் தம்9ிமைச் 
இ.ரமொழியிட்டனையேனுமென்றதிருசாணெச்சாளுமிலங்குமாது 
ச மொழிசேரிர்சாளெந்ராளூம்விடி.யாதிருக்சத்தக்சதாச 

ரம்மொழியினானவின்றாமெவ்வாறுவிடி.ந்இடுமோகாச்தேர்ற்பாம், 

்' எனறவள்குளிடச்சதிருமிலகலறவிருண் மூடி. யிருப்பத்தேகர்' 

ரன்றறியமனிசர்விலங்காதியெலாஞ்செயன்மாண்செச்தற்கான 
வனறயனு மாலுமமசாதிபனுமும்பர்களுமறவோர்தாமுச் 
துன்றுறவந்தெமையுமந்தத்தோகையையுமனமுவுப்பச்செய்துமா தோ, 

என்மொழியிற்றிருவொடவளிருப்பவுமன்னவணமொழியிலி7 விதோன்றி 

முன்மொழியின் படி.யிருப்பமொழிவித்தன்னவடனக்குமெனச்குமூண்ட 
வின்னலகற்றிடவரங்களீந்துமறறந்தனச தனுலிறந்தவின்னு 

சென்னுடன்யானோகசன்றுமிழை ச்துகளித்திருப்பவற்றவேற் உமையா, 

இச்சையுறகணவனிூமிடச்சரடச்சலுக்குமனமுவந்தார்தோறம் 

பிச்சையெடுதத௨ழ்கூட்டி உன் புழுச்£யிர த்தமிடுமெச்சிற்பேணிக் 

கச்சைவரிமுலைக்கணிகைவீட்டி னிற்ரொண்டாற்றித்தன்கணவன்கூட 
ஈச்சியவன்டரிசீமைக்செல்லாமுமனமுவச்தசல்லாளான, 

கற்புடையகல்லகளாயினியாலேயானிழப்புக்காணாதென்ற 
னற்புடையமாணாக்கருயிர்ப்பவருளவனாலேயடைந்துவாழ்சதேம் 
பொற்புடைமபெருங்கேள்விப்புலவரிடங்சேண்மையிலாப்புலமையாலே 
வற்புடையவறிஉகன்றிவ்வாறுபுரிமன்னவநீவருக் சாதியான்சொல், 

புணணியத்தர்கீகிடும்பா சப்பூவடி.யாலளவுபுரிபூவைபுதி 

யெணணிவலம்புரி*தரியபரமன்றிருவுடனிலகுமெல்லைக்கெல்லாந் 

சண்ணரியமன த்தோடுதகள. ராமலீராறுவருடங்காறும் 

பண்ணரியகோன்பியத்றிப்பணிச்தாலக்சேத்திரத்தாற்பாறும்பாவம், 

இப்படி.'யேமுப்புரதையெரிச்சபிரான்பிரமகத்தியாப்பாவியாப்புண் 
டபபனரியலசணங்கொடமர்ர்தகேச்இிரதிர்தசமாடி.ப்போற்றி 

யொபபரியசேவராண்டி.ஸனிற்பனிரண்டாண்டுலகலவிருச்செம்மானைச் 
செபபரியனருட்படி யாங்காங்குப்பிரதிட்டையிட்டுத தோர் சான் டீமை, 

திருப்பதிகளின்றிருநாமமுரைத்தபரிச்சேதம், 

ஆசலானினச்குரைச்தேனசசனேயெனுமுனிஉ௨னடி.யைப்போற்றிச் 

சாதலாசாதவவர் சமைக்சமுவினீக்சியமன்றன்ழேயத்ைை 

கோதலாகாதரசுபுரிபவருச்சாக்செலசோற்றுச்கொண்டு 

வீதலாகாதவித்திவ்வியசேசங்களெலாம்விழைச்்த சென்றான், 

இருவரங்கந்திருமலைதோ தாத்திரிபாடகல்கண்டங்கூடன்மெய்யந் 

இருக்குருசைஇருக்குடக்சைதிருக்கண்ண புரங்கச்சிதிருவேளஞுச்கை 

20 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௬) 

(௧௭) 

(சலப் 

(2-0)



௧௫௪ திருமூட்டபுசாணம் இரண்டாவ. 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்: 

இருவதரிசசரா தஞ்சாசேதமேழ்ுூரிமல்லைக்கோவழ்சர் 

இருவனர்தபுரங்காவளம்பலு.இருச்சோவல்நிருவண்வண்டூர், (௨௧) 

இழுவுறையூர்திருத்தஞ்சை திருச்ச. ரம்பனூர முக் தூர்திருப்பேோர்சேறை 
திருச்சண்டி.பிரயாசைகயையளன்யில்சிறுபுவியூர்இரு வைகுர்சர் 
இருக்கண்ணமங்கைநிருக்குற்க்குடிமோகூர்சாளக்ரொமங்காழி 
சிருச்சோகைமலைபார்ச்தன்பள்ளிதிருவிண்ணகரர்திருவாட்டாறே. (௨௨) 

இழுதழரிச்சளமல்விக்கேணரிதிருர்/ ம$லயேதிருக்க ரர்வானர் 

இருக்சடி.சைபுட்குழிகா.சசம்வாதன்விளையட்டபுயமாழிக்சானர் 
திருரறையூர்திருப்புலியூர்விலீ8ரீட் த்தார்சோட்டி யூர் திருப்புல்லாணி 
இருக்கோரரரூர்திரபுரர்திரூவாவிலல்லீயாழ்மாடச்கோயில், (௨௩) 

ந்ச்குஎர்ை த்யிடவெ5ல ந்திருவி த்த ஏச்சோடுவெள்ளவோடை 

இருவெவ்வுடி.நுமழிைதஇருத்துவரைதிருவெளை றகள்வங் கூர் 
திருமயிலைதிருத்தில்லையரி! மேயவிண்ணகரர்திருவாய்ப்பாடி. 

இருச்சண்ணால்குடிமிசி ஐவ னம்முட்டம்சவித்தலல்காட்கரைகாவா யே. (௨௪) 

இருச்செங்குன்றூர்வெல் சர்ரீரகநூ.ரசம்பிருதிே சம்பொன்கோயில் 
இருத்செற்றியம்பலமேசிங்கவேள்குன்றமணிக்கூ டம்பூதூர் 
இருவெள்ளியங்குடி. யேதிரு ப்பவளவண்ணம்வடமதுையாளூர் 

இருச்சுதரீசனர் தண்காவண்பரிசார்திருவண்புருடோ த்தம்மே, (௨௫) 

இருநின்றவூர்க.டலூரருள்சேர்வாதலூர்தேவசேவன் 
இருநின்றபுளிங்குடி.யேஇருத்தேவனார்தொகையேசெல்வக்காவார் 

இருகின்றதென்றுவரைநந்திபுரவிண்ணசரந்திருத்துழாயூர் 
இருகின்றவைகுர்சவிண்ணசரர்தலைச்சங்கச்தேவர்தாதை. (௨௬) 

வசமங்கைதிருப்பேரைவிர் தஞர்கடி த்சானம்வழுத்தாகின்ற 
இருமங்லை சயாருரைத்ததொலைவில்லிமங்கலம்புட்கார்தோமில்லா 

வொருமட்கையுளப்புள்ளம்பூதங்குடி.யநநிலா த்திங்கட்டுண்டம் 
கருமங்கையில்லாசபாபராசஞ்சேதுகருதாரின்ற, (௨௪) 

புண்ணியகேத்திரமனத்தும்போற்றிரீவருதியெனிற்போர்தராளாப் 

பண்ணியபாதசமனை சத்தும்பட்டொழியுமெனப்பெரியோன்பணிமேற்கொண்்ெ 
சீண்ணியதன்மனத்சோடேயாவரிடத்தும்பணிரதுவிடைமேற்கொண்டு 
சண்ணியவாகனமுசலவிட்டை டயுடன்வருவானண்ணிப்போனன். (௨௮) 

வருதுமென கே௫ித்துவழிமீண்டுரெடுந்தூ ரம்வர் சவேலை 

கருதபுனலனமு தலவில்லானாடைமெலிவாற்காதுமூடி ப் 

பொருதுபுலமறிறவனாவொருபாதபத்தருகுபுவியினீழன் 
மருவபெருமூர்ச்சையினின்மயன் மேவிக்டப்பவங்குவழிப்போகச்சாளன் (௨௯) 

பிரசாதமான்மியபரிச்சேதம். 
ஆதியிலாவொருமூலமுட்டமார்தலத்தேகயமர்வராகச் 
சோஇயையவாவுடனேசேவைபுரிந்தவலூர்க்குச்செல்வான்சூழ்க்து 
வேதியனாங்கனமருவியேர் தன்டடச்சசயையுணர்ர்துமெவிர்தானென்று 
வாதியுமின்ன௫ளாலேப்வன் நிருப்புற்டடைபின்ண்மைத்துப்போற்றும், (௨௦)



௧௯-வது, மூன்றுசூத் தரரும்முச்சடசாடெயயடலம், கடுடு 
பசையசன்றுசாய்க்துலர்ந்திட்டறச் நியபச்கணத்தைப்பரிவினீர்தா 
னசையசன்றவரசனதைத்சன்வாயினிடையிட்டானந்தகோறை 

ஈசையகன்றவவனுடலைகஹுகிரின் றவுயிசோய்ர்துககுமச்வேன் 
வசையகன்றபிரசாதம்வாம்கிடப்பப்போய்ம க அம்துமாண்டானன்றே, (௩௪) 

௮.ரசன்பா ல்வர்தகொலையாளர்களுமச்சணனுலளிச்சப்பெத்ற 
சிரசையுறம்பிரசாதஞ்சிலதுில தருர்திடலுஞ்€வன் மாண்டு 

பிரசமுறுமலர்மாலைப்பெரியதிருவடி.ஈயினார்முனை வேன்மன்னன் 
சரசமுறுவலக்காதின்மாம லுவையுபசேசச்தம்சான்மா தோ, (ee) 

அப்படி யேமற் $ றவர்க்குமருள்புரிக்தவுடனவர்களகன்தசோதி 

வைப்புடையதிருமேனிவர சனிகரானவசாயுமாழையாடை. 

யொப்பறுபூண் சாலமுளவுத்தமசாயத்தியகன்ரொளிசெய்மான த் 
செப்பவுமிக்குளிவாசத்செழிற்கானோமெனவானாறேகனாரால், (ஐ) 

ஆனவ.ராகப்பெருமானமுதுபுசிச்செஞ்சியதையார்ர்துளார்மி 
வானவருங்காணரியவடி.வழகுசுகமேவுமாகமேவி 
யீனமுறுமிப்புவிக்கணினிவலற்றத்ியெலாமிறப்புமாளாத் ite: 
தானமதிலுற்றனர்கடாணுவறிர்திடுதியெனச்சாற்நினானால், (ae) 

சொல்லரியமான்மியமார்சுவேசகோலப்பெறாமான் சோதிமேனி. 
வில்லிடுமச்கேத்திரச்சேவிஎம்புவசோவெனச்செவற்குவிண்டுமேனி 
நல்லதொருகரகாரணம்முனிவ.ருளாற்றைசான்குவேத 

வல்லவருக்கெழுஞ்சூதமுனியருள்செய்தனன்யாரும்வாழ்தற்கமமா, (கடு) 

முற்றும். 
ஆச படலம் ௧௮) - தீர திருவிருத்தம் ௭௬௫. 

:(0): 

ஸ்ரீ 

௧௯-வது, மூன்றுசூத்தாரும் 

முச்சுடராகியபடலம், 

  

வனர மவ இ இதுத ஜவ 

சுத்தசிவஞ்சத்தியஞ்செய்தபரிச்சேதம், 

நல்லினத்தினூங்குதுணையிலையென்றமனஈலத்தினாலேயெம்மான் 
சொல்லினத்துப்பாக்களெலாம்படி.த்தாருமாளோட்டுர் தூய்மைமிக்கர் 
வல்லினத்துமுலையுமைசேர்மதிவேணியவளுழிச்சென்மகதியாழோ 

னல்லினத்ைையகற்றறிவினொடுவினவினதம்விடையுமறைவல்கேண்மின், (௧) 

வெள்ளிமலையுச்சியொளிர்பொன்மணிவேய்மாடமொளிர்வேணிப்புத்தேன் 

புள்ளிமழெவைமேவிப்போற்றிய/வணையினாற்பீட த்து. ற்றே 
யுள்ளியகங்காணரியவொருமுதவின்முதலசங்கத்துயர்முன்சொன்னீர் 

தள்ளரியவிரண்டாவதானமுட்டத்தலமாட்சொற்றாதற்தீர், (&)



கடுக திருருட்டப் ராணம் இரண்டாவது, 
கெத்திரமான்மியகாண் டம். 

எண்வகையாஞ்சுயம்பததுளிரண்டாவதென்ந் தலவியலைக்கேட்சக் 

சண்வகையாக்காகல்கரைகட்டரக்கரவேரியெனக்சஞூலற்குற்ற 
பண்வகையாம்பற்கேருகக்குடி யாளசலாதபரமன்வாமுர் 
கண்வகையாமபுனல்பசச்சபூவசாகன்றலச்ச்சாதிச்சாள்வீர். 

சாதிச்சாளெனுமுனிசார.தற ர் த திகனியமொழிதன்னைக்கேட்டுச் 

சோதித்சாழ்செஞ்சடைவானவன்ம௫ழ்ந் துமயிர்பூப்பச்சுகுணரன்ற 
உாதித்தேவழங்குகெனவர்ச்வுனைப்போலெ.ர்சாண்வரதன்ரைப் 
பேரதிப்பாயெனுமகர்சளெனப்புசழ்க்துமனமகழ்ர்துபுக்திசோர்ர்.த. 

சுருதி ரமரிதரிது தகளிலரிபச,ச தவத சச்சொவற்கென் றஞ் 

மிருதியிதிசாசபுராணங்களுடன்மெளனமுற்றவென்னினுனோ 
கருத்சில்லிவனத்துமுட்டமான்மியத்ை சச்சொலகருகன்சமலன் பிள்ளாய் 
வருதிசிலமக்கணம்யாமருளுதுமிர்தியமடைத்தும௫ழ்ச்து கோடி, 

இமப்புபிறப்பருரரசாஞ்சேதகங்களிமமறைதேர்ச்”றின்மோச்ச 

மூறப்பெரியவாணவத்ையுலவாப்பல்சம்யமமையுளவிலாக்இ 
மறப்யறவெம்போல்வாைகர சேவனென்றராக்கியொயனான 

அறப்பெரியசடவுளர்சளருச்சனைசெய்சேவைகினச்கருளல்கசேட்டி., 

கோடி யெனப்பதுமாசனத்திருச்தாண்மெய்வாய்கண்முதலகடட்டி 

ராடி.களைரடைபிடி. த்தான். ரணசோதனைபுரிர்தானாகமிதே 
யோழிடி. ரேசகபூரதங்கும்பசங்களையுற்றடச்யெள்ளே 
கூடிபிதையாம்போருகச்கோயிலரங்கனைக்சண்கூடச்சண்டான். 

பணிவகையின்படி. த்தொண்டுபலவாற்றிச்குணகடி.வம்படுசமாதி 

கணிவசையிழ்சின்னாழியிருஈ தவிடைகொடுவெளியிற்கண்கள் சேப்ப 
மணிவிழியைமலரவிழிச்சொழுகுபுனள்மாற்றிமலர்ப்பூவாய்விண்டு 

சணிவிழிரார தமூனிவமுட்டமான் மியஞ்சிலகேணவிறுமென்ரான். 

ஈவிலு தமென் நலையிறுறுமத்திமுகனாறுமுசனணங்குலீரன் 

கவிமுனிவர்பிருங்செந்திசசனரினும்பலபலவாங்கணங்கண்முன்னே 
செவிகண்மணிமினிர்சூட்டுப்பெரும்பாந்தட்கங்கணக்ன்செமேற் நாக்க 
புவியில்வெறம்பவமொழிச்துமுத்திசருர்சவமிவைகள்புராரிகூறும், 

ில்லிசைதன்வனத்துமூட்டத்தலச்தினுக்கோரொப்பில்லைமே £தென்னுர் 

தல்லிதனதகம்வாழத்தரித்தவிர் தற்பசமன்நிச்சாமியில்லை 

யல்லலறவ்வரியடி.யற்கடி.யரன் நிமுத்தியினரிலையச்சேவை 
உல்லவருச்சன்றியெல்லாச்ச த்திதிருகலைஞானம் வருவ இல்லை 

சாதனநற்சதுட்டயமுற்றவர்க்கன்றியெம்பெருமான்சாயமான 

மேதனமாயுற்றபரமேதையுஎமேலாருக்கன்றிமீச்£ழ் 
-வாதனையுற்றெழுபிறப்பின்மாழ்குர்க்குவருவதிலைமகமையார்ந்த 
போதனையீன்றாள்கனலிபொலிதவத்திற்புகுபுனிதம்புசகுலின்மாதோ. 

சத்தியமீதெனமூன்றுகாலெளச்சைச்சிசமிருப்பச்சாற்றிச்சாற்ற 

ப.த்திவித்தையுளரெவரும்பரிர்துபுத்திபுத்தியெனப்பணிர்து கேட்பச் 
க,த்தியக்ளச்சசிவாலாநச்தரீர்வெள்ளங்கவிலூமோட. 
சத்தியுற்றநாரதருச்கோரிதசொசம்முலை த்தானக்கன்மாதேோ், 

(௮) 

(#3) 

(௧௨)



௧௯-வ தமுன்றுகுத் தரரும்முச்சுட காதியபுடலம், ௧இஎ 

கிருணிஎன்கிறசூத்திரமன்னவன்*ரிதமுரைத்தபரிச்சேதம், 
ஆர்வமாலத்தியலகாதியேகாத்தியெனவழைத்தாற்கான் 

சா ர்௨மாஷத்தெநுபரன்றாளையனன்னிய௰மாச்சார்ர்தமேலோய் 

பூவகாலத்தினூராட்டி லுக்கு ப்புரவலஞப்புரர்.வாழ்க்தான் 

கூர்வைமாலத்திபுரிவேனெடுங்கைச்ருணியெனக்க்.. றும்பேரான், 

இழுக்குடையகுணமென்னவிருப்பபவோவவைகளெலுமிகன்மிச்காள் 

சழூககணிறைவிருச்சமெனகச்கானுமவன்கொடுங்கோல்கைபிடி தீசகாலன் 
வ முச்சணிறைகெறிதனிலேகளிப்புடையமாமற்ங்ன்மசயோரஞ்சம 

புழுக்கணிறைபூபாலன்சூத்திசாதியிற்பிறக் சபுகீழிலாதோன் 

புகழறிவுகலையிலியாயுலகேத்திவருங்சாலம்போ ர்தகோரீஞான் 

ிகழறிவின்மறவருடனெண்ணரியவெங்கதச்தின்வலியேழேய்ச்ச 

இகழறிவிற்பெருஞ்சேனைச்செறுசாய்கடொகுப்பருகுசெறியச்கொண்டே 
யசழ்முழஞ்சின்மலைவனங்கண்டுதலானவழிவேட்டீமாடச்சென்றான். 

கொடுங்கானினெடுங்கா சங்குறுகசெடும்போ திபக்கிவிஐக்குக்கூ ட்டம் 

படுங்கானமாக்காவன்படைவேட்டையாடி. யிளைப்படைந்துசுழ்ர்த 

கெடுங்கேதப்பரிப்பிணியுர்கண்ணீரறுமினுமொன்றுங்டெடானாக 

வடுங்கா லமடுத்ததெனஉலையமா சேவியின்கணடுத்தானன் தே, 

புண்ணியசென்திடசோத்தியாயனராச்சிரமமூற்புகுக்தான் பின்னர் 

நண்ணியூட்டி.ணனெனவுமக்கினியென் நிடவுமுளகாமம்வாய்ர்அ 

இண்ணியால்லமைச்சரெனச்செப்புமவர்தம்மோடுமை£ய 

வெண்ணியகெம்பெருமான்றனின்னருள்வச்திடவல்கனினிதுமாதோ. 

சூத்தினென்றிருமரசன்சுழமைச்சருடன்சுழல்குழ்ர்தபோதம் 
கேச்துறுராராயணனையங்கமலவல்வியுடனிருச்இிப்பத்தி 

சோத்துருகவவ்விரவிற்கோதகன்றமுனிவர்குழாங்கோட்டி கூடி. 
யார். ச்தியொடுந்திருவாராதனைசெய்துவருமமையமமைர்்துண்டம்மா, 

செளிச்தபசுஞ்செந்த.மிழின்சுவைபழுத்தசடகோபன் றிருவாய்வர் ச 
வளிர்தமனமாச்குமொழிய த்தியாபகமாகவருளுமோதை 

களிந்காலமாச்சுபரன்கமலமலாவா௰்வர்சகானமான 

செளிர்தமைா ரன்னுளுரிமலபராயணஞ்செய்யஙயிறைர்சலோகதை, 

மணிமலிந்தராக்சரமாதியாமைங்கருவிவாசியோசை 

குணிமலிந்ததிருகாமமாயிச முமருச்சனையிற் கூறமோசை 

பணிமலிர்சசொண்டருணவெம்பெருமான்கண்டருளும் பலவின்பான 

வணிமலிர் சவலங்காரவோசரையுண்டவன்குணஞ்சொலழடஏினோசை. 

கதூயநறுங்குல்லைமுல்லைமல்லீகைகற்பகல்கொடுத்ததுச்ளில்லாத 

சாயாறங்கொழிச்சோதிமாமணப்பூமாலைசொடைசரங்களாஇி 

சேயாறும்பாழியிசொவண த்திற்கமிழ்வாசநி றவுக்தேவ தீ 

தாயாறஞ்சாந்சலெத்சேய்விலமர்கலவைமணமம/ர்துவீ ௪. 

எண்ணரியசர்ப்பூசக்குழுவிஎச்குங்கெ £ழிசோதியிவர்ச் சவானெய் 

லிணணரியவிளங்குபுகல்விவிதவிளச்கனம்,சமசாவிரிர்துக6 

(wat) 

49௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 

(<a) 

(௧௮) 

(௪௧)



கடு௮ இரு ூட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்துரமான்மியகாண்டம். 

சண்ணரியகாரணன்றன்பணிக்குவர்.துவர்செசெனசாவோர்தங் 

சண்ணரியகெனக்காணற்சண்ணவின்சச்ஈதியிற்குளிர்கதிர்கள்காண, (௨௨) 

(Waseda ம்பசக்சனிசன்ப்ச்சணஙசணமு,தலாயமூசவாக்டு 

யக்தமலன சன்்கவ்சிகணிசசாசணத்தரமர்ந்துபோற்றச் 

ச்ச் நண அட *ச்சாத்தியாயனமுனிவர்சாலைக்குள் ளே 
புச்சனனச்சத்திரனாம்பொல்லாசபுரவலனென்புகன் றமன்னன். (௨௩) 

உழையரைவெள்ளிடையிருப்பவாச்ஏயுலகாண் மபெனொருவனாகப் 
பிழையகன்றபெரியர்விப்போடையசோயிலுளேபுகுர்தங்குற்ற 
மழையகன்றவருண் மேயமாமுனிகடமைக்கண்வெருத்தாகின்ற 
தழையகன்றபரிதாகர் தடுப்பரியதயசோ இிச்சாம்பிரின்றான், (௨௪) 

சர்சோடவினயமுடன்வினவினவன்ரெதனைசேர்சான்றோர்கண்டே 
யந்சோவென்றாற்றுபவியோமமூ தவியவிஸவிலாற்றியாங்கு 
வர்தாருமதிதபலிமந்நிரிகளுடன்புரிந்துமறைவலாளர் 

சச் சாதுண்டவிர்வனசெய்சோரிடத்துக்குழுமியுறஞான்றுமாதோ, (௨ட) 

௮ண்டமருர்தமலருனமறைப்பொருளோன்குதெரிர்தொழுகுஞானங் 
சொண்டருலவக்கிரத்துக்கோதகன்றகுணநிறைர்தகுன்றனாரே 
சண்டவும்கிசெல்லாம்யான்சரிசசன் ற சாசனெனக்கழறிப்போற்றித் 
தண்டமெனவெட்டுறுப்புர்சகறையிலுறவீழ்ர்துசேவிச்சானன் ஹே. (௨௪) 

வேறு: 

அறக்குறைவைநிறைவாச்கும்பாவம்போக்குமருஎளிச்குமருளொழிக்குமாச்கமா 
GEG, பறக்குமுயாகலையளிக்குச்சண்மையாக்குர்தீமபெருசோய்போச்குந்தெளிவு 
ண்டாக்கும், பிறக்குமரிவினைக்கெடுக்குகிரயம்போக்குபிரமன்பிஞ்ஞசனுமுறாப்பேது 
ண்டாச்கு, மிறக்குடிவர்ச்செட்டாதானடி.யார்சோக்கிற்லெச்கானார்க்செனுநூற்சொல் 
ங்குத்தேர்ர்தாம், (௨௭) 

இிருவணியும்பரம்பொருளேவத்துவென்னுச்திருஞானசம் பர்தமூர். திதியான 
சருவணியுமருளார்த்திச்சனிவாலெம்மான்கானமசைப்பாடி.நொ.ரதவம்மன்னன் 

மருவணியுர்துளவமணிமார்பரானமறைக்தெவாமுககோக்கிவஞ்சநீக்கி 

யுருவணியுமருவணியுமொப்பின்மூர்த்திக்குரியவசேயென்றுவிளித்சொன்றுகூறும், () 

கான்வேட்டலிகவாழிக்கண்சண்மூடுங்களையோடுமிகவாடி ச்சலச்கவேள்வ், தான், 

வேட்டுநும்வாசத்தலத்ைச்சண்டதமியேன்.றன்மனங்குளிர்சர்தரனைக்கண்ட, போ 
ன்மோட்டைப்பொருவுகடற்பொருவ வள்ளம்பூரிச்தேனாயினும் யான்பொறியிலான, 
ஞ்ன்மோட்டைக் சடுப்பவளர்ந்துள்ளே னல்லானான்போகும்வழியை ஈன்றுசாடேனா 
னேன், (௨௯) 

ஊனெடுத்தசாண்முதலாவும்மோடேய்ந்தவுத்தமரைச்சண்டுமிலேனுசைத்துமில் 
லேன், கானெடுத்தகருந்துழாய்கண்ணாவிண்ணோர்காதலனேயாட்கொளெனச்கரைச் 
தேனல்லேன், பானெடுத்தசாள்களெலாம்பழுதேபோனபத்தர் சமைச்சேவியா ப்பமு 
துற்றேன்யான், ருனெடுத்துக்காட்டிகெறிதன்னையே்தித்தமிமேனையாண்டருடிர் is 

யவின்மிக்2ர், (௩0) 
அரியபரம்பொருளினீரேறுகத்தாலும்களனவ சாணும்திட்டமுற்றவழியேன்றிமை, 
தெரியவருமேலுமதைச்சர்ஷ்சளோல்ச்செய்யாதுசெய்குை தயேசெல்மாய,பெரியல



௧௯-வஅ.ஆன்றுசுத்திரரும்முச்சுடசாகயபடலம். ௧௫௯ 

ரும்பொருள்கப்பேணிச்சொண்டுமிழையேனைப்பிழைப்பூட்டி.யினிதினாள்வீ, ருரியவ 
ரும்பொருளையெலாமுள்ளங் கையிலொளிர்மணியின்றுத்த்று முணருரவின்மிக்கர், () 

அளச்கா த்றிலாயிரவாயனந்தன்மீதிலறிதுயில்செயெம்பிரானமர்தஞ்சேவை, களச் 
காத்நிவருகடையேன்கண்டபோதேகமலகாயகொதன் சோடஆச்சன்னுள், விளச்கேற் 

றிவருர்சொண்டில்வேட்கையானேன் மேலீறே.தமசாணேவிசத்ததத்சொல் வீர், ௮௭ 
க்கேற்றும்பிறவிசோய்தணிக்குமாறுச்குணழு னித்தாளிரொனச்சொஷ்ஷ்்மாசே ad} 

இருக்தபெருமூப்பருளேயொருமெய்ஞ்ஞானவிருடி.யாக்யெவற்யென்றமேலோ 
னருர்சவரையம்மானைக்கண்டபோதேயதிகாரியில்.சசனானானென்று 
வருச்தன்மனச்சூ த்தினேயுன்பாலெம்மான்மகிழருளுண்டாயினதென்றருகுசோக்கி 
யிருர்திடெனவருள்சுரர்துகிகமாந்தத்திலீடேறுமான்மகெறியிசைக்சலாஞுன், (௩௩) 

யாஞ்ஞிபவர்க்யெமகாமுனி சூத்திரற்கு பஞ்சதக்கை 
செய்தருளியபரிச்சேதம். 

ஒர்த்தியோய்கருணியெனுமர சேயிர்தவுலகமதஇிழ்றவப்பேற்றாலுதித்சபே்க 

ளூர்த்துவயோனியிற்பிறர்தமேன்மையோர்ர்தேயூர்ச்துவுமுத்தியிலிருத்தற்செல்பதா 
சிர்த்தியுள வேதார்தமிருதியாதிதிருக்கருத ததூல்களெலாஞ்செப்புமாற்றைப் 
பார்த்துலமடைபவருக்குரிமையானபக்குவரற்றருமமதைப்பகர்.அமாகோ. (me) 

அ௮ருமையிலாகியமனிச ப்பிறப்புற்ரோர்களலகிறர்தவகம்ப/வமுடைஃமித்கம், [க்குச் 

பெருமறையின்ரிசைகளெலாம்பேசாரின்றபிரணவமேனிப்பரத்ைப்பெத்துப்வோர் 

தீருமழையைஞ்சமக்சாரம்வேண்டுமல்லாம்றருமகுணங்கருமபத்தியோகஞானம் 
வருமழையின்மார்க்கமுளஸரானபோதுமருவார்சண்முத்திசசமன்னேயுன்னே, (௩௫) 

த பருதலைந்திக்கைதவிர்ந்துவேறுசசமுடையவாயிரமாஞ்சமக்காசங்கள் 
கோபமுளகரமடங்கன்முன்னங்சோபித்தெழுஞ்சாபச்கோடி கனாய்ச்குலைந்துமாளும் 

பாபருளவனை ததினையும்பஞ்சுத்தியாய்ப்பணும் பஞ்ச ச்கையற்றேபரமன்றொண்டு 
இபமுளவனைச்தினையுஞ்செய்யவேண்டுர்$ீக்சையிலார்செய்பணிகடீயர்மாட்டே,. () 

உள்வெளியிலமர்பமேச்சரனைப்பூசையுஞம்றதமலசொளிகொழிக்குஞானத்தியால் 
வள்வெளியாமாககைதனையெரிப்பித்தன்ழறேமாஞனவமுதசொெனலுவாற்பின்னர் 
தள்ளரியவுடலதனைத்தழைப்பவாக்இத்தனைஈன்றுகண்டி தயர் சன்னிலம்மான் 
விள்ளரியவிமலைபரிசனங்களோடுவிளங்கெடவைத்தரும்பலியைவிளைச்சல்வேண்டும். () 

ஆானஞனா்ச்திப்பிரசவளையாழிதம்மைன்ஞானப்பாகையறாளோமச்£ீயி [Wags 
லானபத்தியொகொட்டி.யடி. யன் வாலமைத்தவன்மெய்யினைக்கொளுத்தியருண்மெய் 

மோனமுத்தர்முக்குஎத்தலவிர்வெண்ணாமமோசசனாங்குருவளிக்சப்பெற்தெம்மீசன் 
ரூனநித்தர்வாழ்மறனுகொண்டபிதான த்தாற்றாசனாயாகமைச்சமைத்சல் வேண்டும், () 

சமக்சாரமைகந்தடையார்செய்சிராத்தமாதியாமைவேள்விசமைத்தாசேனு 

மூம்ச்சாகாவெமக்காகாவென்றுநீக்கியும்பர்மு தல்யாவருமேயொறுத்தல்செய்வார் 

சமக்காசவர்தருள்செய்தயவாலாசான்தனியனலுசரித்சமலன்றரித்துக்கொண்ட 

வெமக்கானசுவேதவரசாகன் பாழ்9ந்திவிருர்தெழுர்தமேனியள்எலிஷ்தென்றோசதும். () 

௮மு.தவரியள்றனைமூலமானவுகசெமக்திர.த்திவிழை கரியின் பாதங் 
குழு சமுறுமறைவேட்டோர்குதித்சவண்ணங்சோணாமனமுதற்கேசார்தம்மா,த் 

சமிழினொட்குளரு2? தவிழ்.றரித்தல்வேண்டுமசனவிற்றுமசைச்தாங் தழுவுமாறு ' 
சிமிழிடைச்செம்பசமைநிறச்சோதிவாசஞ்செறிமணவத்திருச்சுரணச்தைமாசோ. ()



௧௬௦ திருமுடடபுராணம் 'இரணடாலது 
கேத்திமான்மியகாண்டம், 

சி தீதிரபோசாரம்ே பாலவாசதத்திருசெடுமாலத்சமுறுதண்டமாக 

லெத்நிசமாம்! வேயினொளிடையேயா தவிலங்கெவைத்திடல் வேண்3ழினிடிவேதங் 

ச,ச்திமேச்திரிவேர் சாமனுைவச்சொல்லிக்கணித்தவள்பேரருளுடி.க்கருணையசாக 
லும்தீதிரேல்வினிமை சனிலெஞ்சாதற்றேயுள்ளவடலறகாளுமுளுற்தினாயேல் (aa) 

பிறலியுறும்பெரியவரார்பேஹுமாதிப்பெம்மானையாசரிக்கும்பெற்றிலாம்க்த, வற 

.வியலினருங்களிப்பவாகுந்தொண்டுச்கருசனாமியல்வனவுமாற்றலாகு, மறவினையற்ற 

றவினைச்சண்வா சைகசொண்டமன்னவனேயென் தமுனிஉசனங்கொண்டான், நுறவி 
னைஈற்பொருளாகக்கொண்டவீணை தத முனியேயென்றசிவன்பின்னுஞ்சொல்லும் () ' 

ஆடவிந்தவைச்தீச்கையுற்றபேசேயடி.யறியாவம்மான் றனமலப்பாழித் 

காயப்லசத்றொழும்புகீகருகமாவாரஃ தற்ரார்செய்கருமமாசிலாய 

சேயகுண்வேசைபுரிகருமமேய்சேகிண் ணயமிம்மொழியிலையமில்லையென்னா 

மாயகுணமறுவறுத்தயாஞ்ஞு௫ற்மொடி. ருத்இச்சு.த்திமன்னலுக்குச்சொன்னான். (௪ ௩) 

சூத்த மன்னவன் கேட்டுச்சுசிச்தேனேயேசொன்னவிதஞ்செய்வலெனத்துணிவு 

கொண்டு, சாத்தரமண்படவணங்கிநியமமேற்றுக் கரிரிலமைச்சொடுசலந்து கடி. 

சொள்செல்கப், பாத்திரமார்தனதுரகரடைர் அண்டர் சப்பசனீம்ரொப்போசடிப்ப 

Contigo op, மாத்திரசற்றுயினீங்கெயவைச்சணேடுமக்இிரிகாணம.ரங்காண்மருவீரெ 

ன்ரான். (ee) 

விளிசத்தருலமைச்துசொடுவீணேகாள்கள் விழலாச்சிப்போயின வென்னாயுண் 

மூற்றுவ், சளித்தருல்வாருமெனப்பெரியோர்பேசுங்காரியமொன் றேனுமிலாச்கரங் 

லொனே, ஜனொஸித்தருஞுமொருமுதலினருளா னென்னலோங்கிமவ்வலையமா சேவி 

மூதூர், மூளித்தவதுமுனிவர்குழாம்புகுக்துசன்றாம த்தோர்சொலமு சமல சமுசர்துண் 

Oui war. (௪௫) 

தனுவெடுத்சசாண்மு தலாவர்தோவர்சோசருவிலங்குபறவைகள்போற்சவிகொணானை 

மனுவெடுத்தவாக்கரற்றின்மருவிடா துமண்ணாக்கத தீவினை செய்மறவனனே 

னனியெடுச்சசாளிழிவிலேசிடாமலெனைப்புரக்௫ம்வைணவரன்னெ தியிலேகு 

மூனியெடூத்தமொழிப்படி.யேதிச்கைமேவிமுச்தியுறகிற்பனீர்மொழிதிசென்றான். () 

எண்ணரினர் துணைவா்மு சலானார்மன்னனின்மொழியைக்சேட்டுவச்சேயினிமை 

யாகத், தண்ணரியவுமதுமொழிதகுங்காணைய தாபதர்களருள்புரிர்தவண்ணமா ற்றி, 

யண்ணலெளவவ்வாறேயகல சோடுமமலையவ தரித்தருளுக் சவ ச்ைமேலாப், பண்ணி 

புளசாத்தியாயனர் சம்பள்ளிப் படுவலையமா ேவிப்பதிக்கண்வர்சான். (௪௭) 

நூனமருள்செய்யாக்யெவ நீயொதம்பாசமுளரிமலரடி.பர விமுனங்கையாத்து 

மனமருளாதிருத்குமவன்றன்மேற்சங்கமருவுமான்மலர்ப்பதரீர்புரோச்கணித்துச் 

கனன்மருவுங்கஇரரழிவளைசடம்மைச்சாவலன் மன்வலதிடமாம்புயங்சகள்காண 

உனமருவுமரிலச்சனைசெய்சவன் தனெத்றியா தியிடங்களினுமரிபாசம்போன்ற. (௪௮) 

மேஜேக்குவெண்ணொளியின் சல தயாகல்லவெண் மணிலாம்புண்டா தைவிஎங் 

சககாட்டி த, தானோக்குர் சற்பரனைத்தருசற்கேன் தனிம வேர் இனையவன் றன்வலைக் 

சாதோதி, பூஜோச்குர்திருமாமஞ்சாத்தியள்ுடன் வேட்டோர்ச்சல்வாறேயுஞற்றிப் 

பின்னர், வாடுனாச்சும்யாகமையெண் ணியன்ஞன்மருவியற்பொண்டுச்ளினைர்தில்வா 

Papin, (௬௧)



௧௯-வது.மூன்றுசுத்திரரும்முச்சடராயெபடலம். ௧௬௧ 

திருவிளக்கேற்றித்தொண்டியற்றியபரிச்சேதம், 
கேட்டி யால்ருணிதிருமுட்டச்செம்மான் ளெசொளிசெம்மாழைமணிக்கோ 

யிறன்னி னீட்டிமோர்விளச்கேற்றவல்லனாஇ னிகழ்த்தமொருகோரி.பிரமத்திவே 

சைக, கூட்டமார்சோடி.யரைப்புணர்ர்தபாவக் கோடி.கசெல்லாா?த்துக்கோதென் 

ரோதம், வாட்டமேயிலனாகலென்றுரச பம்லைக்காகர்க் சென்னிசைச்துமதுமன்னி 
யன்னே, (௫௦) 

அதலாற்சோவேகின்னியவிற்கானகன்புவிளக்சேற்றிவரவாசைசொண்டாம் 
போதியோவெனக்கேட்டமன்னன்றப்பிப்பின்னருறமக்திரியும்பெட்பிற்கூட 

வேதியர் தங்ருலதேவதேவன்வாமும்விமலமுட்டமாந்தலனைமேவிப்போற்றிக் 
சோதறமக்கோயிலுச்குததென்பாலுற்றகுறைவில்வளமார்ச்சிடுமோரூரைப்பே?ி, 

விலைகொடுத்துச்கொடுதிருத்தியவ்கூருக்குவிளக்குவசாசப்பெயையிஸிஇற்சடித்தி 
அலைகொடுத்தசாலிகளையகர் தமாகச்சவினவளர்த்தினிதுமேய்த்ததனெய்வாற்இ 

மலைகொுத்சவுயாகன்றமாடகூடமதிளெங்குமல்கியுற்றவெம்மான்காட்ட 

நிலகொடுக்கவொண்ணாதவசர்தமாககெய்விளச்சமிட்டனனர்நிருபன்மாதோ,  (டு௨) 

மத்தியதேயச்குரிரின்மசழ்வினலேமங்காதிராப்பகல்கண்மாராதாற்று 
முச்சமயின்னவன்றனேருற்றோனுமுசப்புடனேயுச்சச௪ச்தின்புறப்பாட்டி சிகுப் 

பத்தியுடன்றிருவிளச்காதிகளுச்காசகவாமணச்சையிலுப்பையினைப்பச்திமான 4 

வைத்துவளர்த் 2, ச்சபிலம்வாங்கவொன ச்சவாக்கும்விழிமுடுமொளிவாய்ப்பச்செய்தான் 

இருணியினையவனமச்சனக்சினிப்பேர்கெழுமிவனுங்கிடி.ப்பரமன்சிழமைத்தொ 

ண்டை, கருணைபெறவாற்றிவர்தான்ஸூன்றார் தேர்ச்சிகலையமைச்சன்இருட்டியனாக்க 

வினும்பேசான், தருணமெனப்பத்திமுதிர்சரத்தினானே தா.துவெனுந்தயிலமரந்தமை 

ப்பவாக்கி, யறாணர்பலருதயமிட்டாரென்னுமாறெம்மண்ணலுச்சவச்திலொளியவிசச் 

செய்தான். (௫௪) 

கோமானுமமைச்சரிருவருமேகூடி.க்கொளுங்கொள்சைசனிலணுவமெஞ்சாதுற்றே 
யாமாறுதிருவிளககுத்தொண்டையாருண்டாற்றிவருசெவ்வியயன்ருட்டி நீங்கிப் 

போமாறுகற்பமுற்றவாழேயிநர்தப்பூகோளர்திரிர்திருகச்குமாவிமாண்டு 

சாமாருயவித்தைவிளைமூலமாயைதனிலங்கியொடுங்கெகாண்டவமிக்கோயே. (௫௫) 

பொன்மலையன்வெண்மலையன்போதனிற்றல்புரிமலையன்கலைமலையா ப்போதத்தேவர் 

புன்மலைசேர்புவீமனிசரா தியானபலவுமிறந்தானதினம்பட்டவேலை (ன் 

வின்மலையும்பொற்பூச்சண்விதியைச்செய்துவிட்டபிரானருளிலவன்விளையச்செய்கா 

மூன்மலையமுட்டமதில்விளக்குச்சொண்டுமுற்றினைமூலவிருளிருச்சக்சண்டான்.() 

கண்டகலைமகணாதனவர்களா சுகழன்றசவின்வினை சோக்டிக்கருணை கூர்ந்து 
சண்டவொளிச்சூரியசர்இரத்தயோசச்சவிமேனிகொடுத்துலகுதன்னினாளுங் 
கொண்டமறைவாக்கயெத்தாற்கோதிலாதார்குறித்சேத்சவிஞ்ஞான்றுங்குலவுர்தேய 
மண்டலராவாழ்ர் திடுபேறுற்றுமாசமழுங்காமலிருத்தலறிமகதயாழோமய். (௫௭) 

முச்சுடருங்கருமாதிபதிகளாடவுலகுமேத்தாதிக்ச,த்ை தமேவி 
யிச்சகத்திலிருப்பவை ததசமுட்டத்தெம்மிசனா ர்சொண்டாயினிதனின்மிக்க 

் வுச்சவமேதுயர்பரமேதருமையாகவுரைதவமேதரார்தவமேதுண்மையோதி 
நிச்சயமாயரிக்கடி-மைசெய்துவாமுரிமலமனரா.ர தநீரின்றுதேறே, (இ.௮) 
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௧௬௨ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம், 

என்றுகய்லாயபதியிண்டை வீட்டி லிருப்பவலுச்குகப்பாகுமைர்தனாற்கு 
சன்றுைமுட்டவிபவச்தைச் சொன்னகவையில்கதைதனைச்சூதமுனிவனாழி 
சின்றவனமுனிவருக்குநிசழ் ததன்னிர்கிலமதிவிருச்குமவர்நி௫லவாழ்வு 

தன்றும்வகைதகுமுடிடர்சனிலசென்றதொல்லையிறையருளடைந்துசுகிக்குமாறே, 

முற்றி ற் Ml. 

ஆக பங்லிம் க்க - க்கு இருவிருத்தம் ௮2௪, 

TOE 

௨௦-வது, இருக்துழாயமான் மியப்படலம், 
அவ கைமா மாமன பு, 

  

  

வேறு, 

வருசத்துமாயையைவெறுத்தெமானடி வழுத்துகாரதமா.தவ 

கருத்துளேத்தியுசையத்தலக்கனலியார்தமேனிவருகடி.மணம் 
பெருத்துகற்பசுநி௰தசதாகியடர்ெெபட்பினாய் சசழையார்குளிர் 

இருததுழாயருள்விரித்துரைத்துநீதிருத்சமோடி மைவரித்துவாழ். (க) 
௮ச்செலார்சனது மேனிமேற்கொடமைவோடுகாத்தருளுமாயியா 
ரிச்சைமுற்றுறவவ்வாக்ககோச்கெனையெற்றியாண்டருளேனப்பிசான் 

சொச்சையற்றருள்கொழிக்குமின்சுகமலர்ச்சகண்வர்தெழுதண்குல்லையார் 

வைச்சவண்புகழவ்வசசுதற்கும்வழங்கற்கொலாதுவரமாமுனி. (2.) 

கண்ணனாரெழுவராககற்பமதிலவர்விழிக்கணெமுகந்துளி 

விண்ணெலாம்விரியிம்மணணெலாஞ்சுகம்விளங்தமுன்னமூன முட்டமே 
னணணிமண்ணினின் முர த்திவ்வெணடி சையுஈந்துருவகைசெழித்தரோ 

வண்ணலார்மடழவடியுளார்மகிழவணியுமன்புதுளவானதே, (5) 

, அருட்பராபரையையகலமிதும்பொறையானவம்மையையமலமாம் 

பொருட்குலாவுமறைவத்திரத்திலொளிபொங்குகோட்டி னும்பொருச்தினேன் 

மருட்செய்மாயையைவறுத்சபாதமுதன்மத்தகார்தமுடன்முற்றுமே 

யிருட்செயாவகையிலிட்டனந்தசுகமெயதிலப்புசழ்யார்செய்குவார். (௪) 

எ.த்தலத்தினுமிலங்குமர்தமிலியித்தழாயையெழுமிச்சையா 

னத்துமேனிமுழுதும்பொனாடைமணிப்பூணராவசையாம் போனகம் 

டைத்துமிச்சையிலனாகயிச்துளவீவகையிலப்பொருளின்மகிழ்ந்ததிற் 
பித்தனாெ. ல தன்றன்பீடெனாபிதம்றுவேணிதைநீர்பேசுமின், (௫) 

பூவெழுச் சஈமதம்மைபுத்தமு தபோகபோககரணாதிக 

ளாவெழுக்தமிகுமார்த்தியோ துளவிட்டி யாவிடி. னம்மப்பனார் 

வீவெழுர்தி6மெய்யாவிழிச்லெனாவெற்றுலாச்ச் ளு வத்தனை 
யாவெழுர்தசரகட்டரீரெனினுமார்சதியோிசமேற்பரால். (௬) 

சாடி மூன்றரையாங்கோடி தீர்சதமைல்லலகேதியர்கணான்மறை 
வீடுமத்திர£ச்சாதிசெய்துவிழைவோடொற்றுளவீடாமலே



௨௦-வ.அ: திருத்துழாய்மான்மியப்படலம். ௧௬௭௩. 

பாடியீயினஸ் தயெம்பிசான்டி.யர்பங்கிபன்சிவன் பதங்களை 
வீடி யேயமிடுமா றச்ரீலைரயெணின் வேறெவன்்புகழ்விஎம்புவீர். (௭) 

ஈவமணிச்சடர்கொழிச்கும்பொனிழைசவணிந்துளவிண்ணாகருர் 
தவமிரு பபவருஞ்சாற்றுமாச்சிரமத்தாரும்யானயலுநீருமின் 
னெவருமம்மலர்வீட்டாளுமையலும்வீட்டாருமிச்துசவிலாமணி 
கவருமாறுகொடுவன்துகொன்னசைகவர்ந்துசற்களியிலாதலே, (௮0) 

காயமென்சிறுவோரடையிடைக்குகில றயென்றுபூணக்வாமியை 

கேயமாகநிறையிட்டுமக்கடையையீயுரு ப்பிணியணிஸைமையை 
ஞாயமோடுதெளிவுற்றைகொன்முனிவநற்றுழாய்ப்புகழைரசானசோ 
வாயமாபலவரேககோடி.யுகமாகவோதினுமரு௮சாண், (௬) 

அ௮த்துழாயவதரித்திடாததருவைந்துமுற்றிகொவாயினும் 
,பதீதரச்தையோர்படப்ை பயாகவதிலாயதைப்பரிசியார்சள்கா 

ணெ தயெத்தையெடுத்தோதுவேனதிலெடுத்த்மாமணியினாலலோ 
விதைதவீட்டைவிரிசித்தையுற்றவிர்தல் வீணையின்சிரமுடி. த்துளோய், (௧0) 

செடி யறுத்திரதுழாயைகோக்குழியேசேவித்தோரயலூர்சேருவார் 
தீடியறுக்குமொளிவிசெகத்திரமார்தமணியச்குசுமத்தனையெமான் 

மடி.யறுச்குசாணர்ச்சைசெய்பலனின்மங்லொத்துளவினோ ரடை 

யிடுமவர்க்குவருபலனீசெட்டி.  னிலொன்றில்லையென் பரியலாளசே, (௧௧) 

துளசிசாசரெனலாகியப்பரமன் நாயபாதமலர்தன்னிலே 

துளயெர்ச்சையிடி.னவர்களப்பரமன்றூயபாசசனியடைகுவார் 

அளசிமாலைசமர்ப்பிக்குமுத்தமர்சடொலைவிலாதபவமற்றெமான் 

றுளசிவாசப.ரவாசுதேவரைவவைகுந்தமேய்ர் தசுகரதய்ப்பரால், (௪௨) 

குல்லைஈச்சனவன ச்தையிட்டவன்குலங்கண்மூன்றுகிறறயாச்சகரா 
யில்லைர்தனமெனாதுவாழ்மலியுமிகையெய்தியிருபோகரர 

யல்லைரக்தினவ.ராகரமோக்சமதிலாவராயிரமிதழ்க்குலைச் 

.-சொல்லையோதியருச்சித்தபேருவசைகொண்டுமுச்இயினினுறுவரால், (௧௩) 

தூயரற்றுளவின்மணிசணூற்றிருசான்சாகுமாறுதொடுத்சன்் பினா 
லாயவிச்சிரகபூவ.ராகருரமாக்கிவொங்கெயணிவா..ரவர் 
சேயமுத்றகினை வெய்தியென்றுமிருநரீடுபாவமெலாநீங்கயே 

சாயவற்றசருவேசன்மோக்கபதஞ்சார்வராவரிதுசரதமே, (௧௪) 

வேதமா ரணவ.ராகனாரடி.யின்மேற்றுழாயினிலட்டோத்திர 
மோதிவீசெனெவருலகுவீசினராயோவிலாவினையுடற்றுவார் 
ரீதமாகரெடுகாளியற்றுஈர்கணிலலபாவமெலாகீறுக 
மேஈதியாதியீறிலிதன் பாதபதுமத்துளாவர்முயன்முனிவிசே, (௧௫) 

வின்மணித்திரளைவீசுசோதிசேர்விமானவுத்தரம்விழைத்துழாய் 
பன்மணித்திரளைவீசுசோதிமுடி ப்பன்றியாம்பரமனுச்குவைச் 

இன்மணித்திரளைவீசுமிர்திரைக்கடி யருக்கடி,யருக்கடி. 
னன்மணித்திரளைவீசுமோவியசசெய்திழுத்திமுடிஈண்ணுவார். (௧௬) 

மணமுடி.த்திடலும்பிணமுடி. த்இடிலுமண்ணுதித்திடலுமாதியா 

மெணமுமி. ச்இிடுமெலாவிதிச்சனுமிக்குல்லையில்லையெனினில்லையே



௧௬௭7 திருமுட்டபுராணம் இரண்டாலது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

பண முடி த்திடுபடாடவிக்சண்லளர்பரமனாரடி.யா தீமையாங் 

குணமுடி ச்இடுகொழுர்சண்லாசனைகுலாவுகுல்லைகிகரில்லையே, (௧௪) 

வேறு. 

உலப்புசஞ்சி வலுமிட்ப்புசமயனுமார்பிடல்கமீவைய்கோட்ட 
ச லப்படப்பூமினாளான்குறசோகாட்டி யக்ஈறுச் துழாய்மானைக் 
ச்ப்றமத்தசாச்சமிட்ட?சர்திச்இடச்குல்லையின்மாட்டி 

சோலப்படுங்கொல்லோ பண்ணிழைச்கோலோவென்றனன்சுட/மதிமுடி யோன்; 

முற்றும். 
, ஆச படலம் ௨0 - க்கு திருவிருத்தம் ௮௪௨, 

(x) 

ஸ்ரீ 
உக-வது தேலமிடன்முத்துபெற்தபடலம். 

  

  

கோவமிடலாலளவிலாப்பிறவிகொத்தை - தாவமிடலாயவெனவோ துறுதவத் தர 

இவமிடலாயகயிலாயபஇஇீஇதார் - தேவமிடன்சாதையருள்வாறறைதர்தேர்மின் 

ரசாசமறுநாரணனைகாளுமறவாஅ - பூசைபுரிபூசரசேபூக்குண்மிகுமாட்ி 

வாசமிகுதண்டுளவதாற்கொடியமாலன் - பாசமறுஈற்பரமவீடுபெறல்கேண்மின், (2) 

வேறு, 

அகம்படி. புகுர்சவந்தமிலாஈம்மம்மையராசவப்பலுக்கு 5 

தகும்படியானபண்ணெடுத்தோதுதாபதசாரசசரணி 

மிகும்படியானமேன்மையாமுட்டவியன்்றலந்சனிலுகப்போடு 
ஈகும்படி.யானபிருக்ைதமாவனத்திலாவிதீர்க்சவனலமத கேள். (௩) 

Cag. 

ருடநாட்டிடுசோழகாட்டின்கட்டீர் - பீடநாட்டுப்பிராமணன் பேதைமை 

தேடராட்டிடுசேவமிடப்பெயர் - கூடசாட்டிடுகோதுஎனானவன், (௪) 

நல்லினத்ைஈலிவிக்குந்தீயரைப் - புல்லின் துப்புலையர்தங்கேண்மையாற் 
சொல்லினத்தர்ைததாயர்சொலோட்டி ச்ச் - கல்வினத்துச்கருமனமுற்றவன், (௫) 

நன்றுநாடாமைகாணாமைகாரின்மை - யென்றத$ீமையெலாம்புரியீனராச் 
கன்றுகள்வருடன்சலந்சன்னோர்பா - னின்றுநீசரினுங்கடையாயவன். (௬) 

தனதுபொன்னிீலந்தாங்குர்தமர்களை - மனமுககர்திடமா ற்றிவிட்டிந்நிலத் 
தெனதியானெனுமேமாப்பினெங்கணு - மனமுகந்இிடச்சென்றுசென்றங்குள, (௭) 

ஏதிலார்மனைபெண்கடங்கற்பிற - மோதிமோதிப்புணர்க்திடுமூடனாய்ச் 
சாதுவானவர்தங்களைச்சநியே - கோதிலார்பொருள்கொள்ளையிட்டேடுயோன். (௮) 

மதுவையுண்டுமயசக்கியிம்மாரிலத் - ததுவெனும்பசச்கூ ட்டமலறிட 

வெத்வுமின்றிவைத் துவலை தத்தெழு - கதுவு€ற்றத்தொடுண்செளிக்குகன், (௯)



௨௧-வ.து, தேவமிடன்முத்திபெற்றபடலம். ௧௬௫ 
சென்றவருட்செறிர்தபகச்களைத் - இன்றுதின்றுதிருடி. த்திரிசையி. 

முன்றுமூராரிவனை த்துறத்துற - நின்றுவாழ்வரிதாகிலத இலே, (40) 

இருந்துவாழிடமித்திடுவேழையாய் - வருர்தியேங்வெருதச் தன்னிலே 
கருதுமிசன்கருணைசெய்முட்டப்பேர் - பொருதுகேச்திரத்தட்புகுர்சசனசோ (௪௧) 

புகும். தரீசப்புலத்சொழிலாயவன் - தகுர்சசாதெனலற்றிதொமதன் 

மிகுந்தகுக்கியெரியிரிவேதையாற் - பகுர் தலீ தியிலையம் படைப்பிரிர்ஷு (௧௨) 

ஜயவையவையம்மெனவார்த்சிட . சையவேற்றுஈடப்புதியர்சகர் 
செய்யமூன்ருங்குலத்துச்ரிரேட்டிய - னொய்யென்றுள்ளீருச்சோங்குற்ம்வி.வொ ம். 

,வநர்துமுன்றிலினிற்குமறைக்குல - நர்தவர்இிடகாசனைசாடி. யே 
யெர்தவசெவனென்னயானையமேழற் - றய்ந்துளோலுதவீசெனப்போற்றினான், 

உதவிரென்றுரை ச்தோனைவிழித்இடு - கதமிலாவசியச்குலக்கானவன் 
நிதியிலாகிரப்புற்ருனைசோக்கயே - மதியிலாய்சேளென்மாற்றமென் 0ோதுமால், 

ஒயமேற்றுணுமாடவகேட்டியிவ் - வையத்தேமனிசப்பிறப்பாகியும் 

பொய்யரெண்ணருபூவராகன்பத .: முய்யுமாறுகப்பாடலாடின் ச்சு) 

கைத்துக்காலன்கடுகதத்தயின்௧க - ஹுத்திடாமுனமேயுடையானுக்கு 
வைத்துளேன்பிருக்தாவனமவ்வன - மித்தனத்துளவத்தலக்கேகிரீ, (௧௭) 

காத்துக்சாவல்புரிர் துஎனாயினின் - கோர்த்தத்திப்பசிகுக்சிமில்லாமேே 

யாக்குமன்னமுடையுனக்காக்குவன் - பாச்யெம்மெனப்பன்னுதிபஞ்சையே, (௧௮) 

சொற்றியென்றவர்சாய்கன்சொலேற்நிடு - மற்றமாமறையர்தணனாயவ 
னிற்றைக்கையமளித்திடினையயா - னெற்றைக்கும்கினதிச்சையின்வண்ணமே, (௧௯) 

தருத்துழாய்வனக்சாப்பினிற்றீதின் றி - யிருத்திவாழ்குவலீதிரீசோறென 
2ருத்தமானவன்்கேட்கையில்வாணிக - னருத்தமன்னாதியீர்தசனனன்பினே, (௨௦) 

உண்டபின்னருக ப்புறுமக்கண - னண்டமுண்டபேராளனுச்கர்ச்சைசெய் 

தண்டுழாய்வனங்காத்ததிற்றங்கினான் - தொண்டுகொண்டடஉன்சொர்படி வாழுகாள். () 

இலக்கங்குல்லைச்செடி.சளையிட்டுளான் - நுலக்குமானையின்வண்ணமத்துட்டனுங் 

'கலக்சமற்றுீர்சாட்டி க்களைகட்டே - யலச்சணற்றிடவா ற்றியக்குல்லையை, (௨௨) 

மாலைகட்டி. வணிகனணாணைப்படி. - யாலயத்துளவாதிவ.ராகற்கு 
வேலையிட்டவன் வேட்கைபுரிந்திட - நாலைவிட்டவனோற்றுச்செல்போதசோ. (௨௩) 

்ஆயவர்தீணனாயுளெண்பச்தெட்டாய்ப் - போயதோர்ந்திடுபுர்திசேரந்தகன் 
கரயரீக்குமவன்வினைகண்டகாண் - மாயவேண்டும்வகைவினையின்படி, (௨௪) 

வடி. த்தவுட்டுிளாவன் கொடூநஞ்சுகால் - பிடி. ச்தபேழ்வாய்ப்பிறங்கெயிற்றங்கதங் 
கழ. க்கவென்றிவண்சங்கற்பித்தகாலையிற் - படி.க்கணத்தெரிப்பார்வைசேர்பாந் களும். 

குலங்கெடுத்துக்கொலைகளவாடிய - வலங்கெடுத்தமறையவனைத்தொடப் 

பலங்கெடுத்திடுபார்தளவனுறை - தலங்கெடுக்கவரந்தன்னவன்சாவவே. (௨௬) 

தேடும்போழ்துதிருத் துழாய்க்சாட்டுளே - கஉடவான் றதனைச்சோறல்கடாவெனு 

காடககமுணைந்தின்றிவன் தனைச் - சாவொமெனிற்சாதுசாமென்றரோ, (௨௪) 

௮ந்தப்பாந்தளவன்றுழாய்க்காடகல் - சந்தமோக்டிச்கறிக்குது்தாமெனா 
வந்துவந்தமையங்கண்வராமையா-னொந்அபற்பகனோக்கிச்செலெல்வையில், (௨௮) 

பங்காசென்றபேர்பட்டவணிகனுச் - தங்குவீட்டுக்வென்புற்சுமைகளை 

அஙிசவேர்தியநூலற்றேதியன் - மங்கிலாமறுகேகுழிமாகணம், (௨௧)



௪௭௭, திருமுட்டிபூரணம் இரண்டாவுது 
கேத் தரமானமியகாண்டம. 

புற்கட்டுள்ளேபுகு$துகறித்திடு - மற்கட்டுள்ளவமையர்தேர்ந்தார்ர்துழி 
யிற்சட்டுள்ளீவனேருமறுங்கெழ் - சற்கட்ளெளசோர்சேண்மையன்சார்ர்சரோ, () 

பூவசாகனைப்போற்றிக்களைந்துள - சேவராற்றச்திருத் துழாய்மாலையைப் 
போவதானபுலமில்பூஹூலன்மேற் - பாவப்பாம்பெனப்போட்டுப்பழித்தனன். (௩௪) 

சடுச்சென்றிட்டசம்த்தறமாலையாம் - றிடுச்சென்றன்னடரத்திடுபுற்சுமை 
தீடுச்சரீச்த்தனறைவயிற்சோடறும் - வெடுச்கென்றேற்றுவிடத்துவியாளமும், (௩௮) 

தஜை௫ழிர் அயிர்சாச்கொசொய்சமன் - கொலைூழிர்தவன்கானசருற்ற த 
சலைகழிர்திடச்சாசிவொள்லிதி-- வலைகழிச்ததுமாவனமாலையால் (௩௩) 

அவமிருச்துமழிச்ததுவர்சணன் - தவவிருத்தர் தழைத்தது சண்டுழாய் 
பவமிருத்ததுபார்த்திசொல்பாணுளோய் - இவமிருத்துந்திருத்துழாய்ச்சொண்டி.னால். 

ஏஎனத்தாற்றிருத்தழரயேர்இனா - னாளாஞ்சுசமனைவென்றானெனிற் 
காளாச்சுறுசண்ணன்றுழாயினை - வாளஈச்சிவாங்கன்னவர்மாட்டுயை, (௩௫) 

பேசப்போந்தொல்புசலுஇியென்றுரல் - லீசனோேதியினுஞ்சொலுங்கேட்டி யோய் 

கேசவன்றுழாய்க்காவிலக்கேடி.லி - வாசமாய்ப்பலகாள்கள்வ9த்சபின், (௩௬) 

்'இட்௨வாயுளழ்நீன்த்சொழிலினிற் - பட்டவிப்பிரனாவிப்பாழாகொட் 
கெட்டுமாண்டனனக்காலக்கேடிலாச் - சட்டமுள்ளசமன்றமர்தாக்கனார். (௩௪) 

பற்றியேருழிப்பாச்துபரியங்சன் - வெற்றிவீ ரர்கணால்வாவிளங்கிநின் 
நெற்றியேமனினத்தரைவேதிய - னற்றிலாச்சுகவீட்டி.னினாட்டி.னார், (௩௮) 

பிரமபர் துவென்றோதும்பிரட்டனு - மரணமாசமகாநலமாவனேல் 
சரணமென்னுமையொத்தவர்சார்சகச் - தரணமேனுஞ்சொலுர்சரமெங்கரோ. () 

என்றுசாரதற்சேனிசைத்தை - சன்.றுசேண்முனிவோர்ச்சர்தசான்மறை 
நின்ற சாம்பிரமாண்டகிகழ்த்தலைச் - துன்மவோஇனன்ருதமசாமுனி. (௬௦) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் ௨௧ -க்கு திருவிருத்தம் ௮௮௨, 

(0) 

௨௨-வது மணிபோகன்முத் இயுற்றபடலம். 

ee யய பட்ட 

    

வேறு, 

பணிபோகங்கொமுடி.யார்பழிசாதங்கொடுவேதக் 
திணிபோகங்கொடுவையம்மெனஷுருந்திருகாதன் 
ரணிபோகற்கொமெ௫முராசதனாரற்கரனாரும் 
மணிபோசன் பதமேறும்வன்சயோறம்மதுசேண்.மின் . (a) 

வேறு, 

கடி.மலர்ச்கட்கடவுளர்சாதனார் - குடி.பிராக்குங்குசைமனராரத 

படியெடுத்தபரன்றலத்தேயறம் . பிடியெடுத்தவர்பீடினைப்பேசுதும், (a),



௨௨-வது. மணிபோகன்றாத்தியுறறப்டலம,. ௧௬௭௭௪ 

ஆச்சயெத்துக்கருகனாராலயம - வாச்யெத்தைவழங்கச்செய்மாண்பினர் 
பூச்சியப்புகழுற்றுசப்புற்றுமீ - யோச்சலற்றசகப்பதமோமல்குவார், (க) 

அமஒனாதிப்பிசாலையத்துளே - முமலருக்குறுமுத்திக்ச்ைகளை 

உமரவோதினர்கசேட்டவரந்தமில் - கும.ச.ரா௫இச்சாயுச்சியங்கொள்ளுவார், (௪) 

சீலமேனிகெடியபராபசன் - கோலமேனிமுன்னறடி. ச்சொடுத்தவ 
சேலமேனியிதயத்திறைவனைச் - சாலமேனிீச்சாசாச்சுசத்தாகுவார். (டூ) 

அந்திபோனிறத்தாடையுளாருக்குச் - கக் சமாலைகலையீழைபோனச 
கக்தவிர்தவர்சாகர்கணா தனா '- வந்துக். தவச முத்தியாகுளார்.' (௬) 

வெள்ளமேனி௫.ாகவிமலனார் - கொள்ளச்சாமரைசதீிரிக்கோநிலா 

அள்ளபோசவுபகரணஞ்செய்தார் - விள்ளற்கொல்லாவேர்ச்ய்வீடுமேவுவாம்,. (௪) 

௮ஞ்சனத்அருவர்தமிலாருக்குப் - பஞ்சகாலவிழாப்புரீபாகிடியர் 

ழஞ்சுசூழ்மகமுற்றுக்குமன்னனா - மெஞ்சிலாசலச்தின்பகீடெய்துனாச்,” (x)! 

கூபமேரிகுளங்கோவில்கட்டி யே - அ பதபபுட்பர் தயமஞ்சனச் ் 

சாபர்£ரக்கொடுத்தவர்தங்கண்முச் - தாபர்தரந்துச்சாகாமுத்திசார்குக£ல் (௯) 

பூவைவண்ணப்புராசனர்கோயிலிற் - சேவைசெய்தவர்ச்சன்றிச்செறிபலக் 
கோவைகொண்டவராச்சக்கொதிப்பவர்க் - காவசன்றுகாணித்தலத்சாசசம், (60) 

இத்தலத்தடாகத்திலேயிண்டையை - வைத்தப்பூகச்களைவ்ளிவராகருக் 

குப்த்தபேர்களுகப்பெலாமுற்று' :0 - னத்தனம்போருசச்சரணாகுவார்., (௧௧) 

தண்டவெண்பிறைசுடி.ய - கண்டமிட்டசனவியின்சர்நிதி 
தண்டனிட்டுமுன்றாண்டவஞ்செய்தவர் - கொண்டகோதறல்கூறுவல்கேண்மினோ. () 

தாகமற்றிரதாபதனேமணி - போகனென் சோர்புலமிலிவேதியன் 

காகநாய்கழுவுங்கைக்குர்$ீத்சொழி - லோகையோடுசெய்துண்டுசளிப்பவன், (5௩) 

களனிலானவன்கள்ளினிலான௨ - னளவிலாசவசாமேளனானவன் 

பளகெலாமுருவானவன்பாருளோர்ச் - களவிலாத்துயராற்றிவருபவன், (௧௪) 

காதன்மாவட்டன்சவிசன்மாட - பாதனுக்கும்பழிகொலையானவன் 
'வேதனைக்யெல்வேடருஞ்செய்யரும் - பாதசத்தினிற்பார்ச்திபனானவன். (௧௫) 

தியபாதகனமிவன்றேயத்தில் - மாயமாய்மழையற்றதுவானிலே 
தோயமுற்றுந்தொலைசலாற்றுட்டனுக் - தாயதீப்ப?ிதன்னிற்றுடி. த்தரோ. (௧௯) 

தாயைத்தந்தையைத்தன்னனா தன்பினர் - மாயக்கொன்றுவதைச்சவர்தோரையை 

யாயமார்தியவரத்திமேதைபுண் - வீயமென்றுதின்றேவிளையா டி.னான்,. (௧௪) 

பின்னர்தன் பிரியத்திற்பிழையிலா - வன்னமொத்தவில்லாளையறுச்சவண் 

மென்னலத்துறுமாங்செமென்றண்டு - தன்னலத்தரிலையெனச்சானுளான், (௧௮) 

ஆயபின்னரவன்சாதன்மைந்தரை - மாயக்கொன்றுவதைத்துததுடி. த்திட 

காயம்வீங்இக்களிக்கரின்றாடினான் - பேயுங்கண்டுநடுஙஇிடுபேயினான். (௪௯) 

அச்சளெச்தனையெத்தனையச்சுவங் - கரச்சையெத்தனையெத்தனைகாய்கமு 

மாச்களெத்தனைவாலேபமெத்தனை - யூக்கமோடுவதைச்துண்லொவினான், (௨௦) 

கூகைபூஜைகுரங்குகள்குண்டலி - வாசையானதோராமைவனச்கிளி 

வயோகையோடுலாபச்டிவிலங்செலார் - தாகமோடுபிடி த்துண்டருச்சினான். (௨௧) 

கள்ளிறைச்ியையுண்டுகாண்மாதரை - துளளிரைச்சலிட்டேடிப்பிடி. த் துக£ழ்ச் 

சள்ளிப்புல்லித்தறைதனிழ்றேய்ச் தயிர் - ளெளிக்கள்ளியுண்டேசிஎர்மேனியான். ()



௧௬௮) திருழுட்ட்புராணம் இரண்டாவது 
கேத்தாமான்மியகாண்டம். 

வே சமோதிவினையறுவேச௯னை - மோதிமோதிமுருக்கயுண்டே பல 
சாதிமாதர்குழவிகள்சாவுறக் - சாதிமென்றுசளி த சான்சணக்க ற, (om) 

இந்தவாறவனெண்ணருஞ்வேரை - வர்தலாறிங்கழைத்துண்டுமாழ்குஞான் 
தரி சபாவிகச்சகடங்காதமாவெறி - வந்து பற்றிடலாயதுமா,த௮, (௨௪) 

வெறிபிடி.த்தவவ்வெங்கொலைவேதிய - னெறிபிடி. ததசாடெங்றாநில்லாமலே 

சொறிபிடி. த் துச்சுழன்றுபிசற்றியே - பொறிபிடி ததூமுட்டம்புக்கானரோ, (௨௫) 

மூட்டம்வர்துமுணுமுணத்தூசெலா . மிட்டவீதியிலேகியிரைர்துகொண் 
டட்டமூர்த்தியிலென்றனையாக்கினான் - பட்டகோயில்வ.ராசனார்பார்வையாம். (௨௬) 

சந்நிதிக்குமுன் பாகவர் தண்ணியே - முன்னரின்றேசொன்றேனுமுன்னாமலே 
அதன்னுச்சன்வெறிதோன் நியவாறெலாம் - பன்னியாடி.ப்பிதற்றிப்பறந்தனன், (௨௭௪) 

மருளனாவயென்டத்தனய்ப்பித்சனாய்-செருளுளாரைச்செட்டி த்தெட்டி ததேங்முலான் 
கருளனார்பச்கியென்றுகருச்திலே - யிருளகோக்செல்லின்பினிலங்குவான். (௨௮) 

இன்னவாறச்தவெண்ணருமத்தியை - யுன்னியாற்றியுழன்றுளபாதக 
னன்னமாதலர்தன்னிலேயுற்றிருர் - சன்னதாயுஎற்ருவிதளர்ர் னன், (௨௯) 

ஆச்கைவிட்டவனாவியையச்சகன் - சேர்ச்சையிட்டி டவந்திடுசேவகர் 

பார்க்கும்போதேபராற்பரன்றூதர்ச - ளார்ச்கும்வாச்சியச்சோடெழுர்தம்பாம். (௩௦) 

அம்பர த்திலளவருசூரியர் - கும்பலிட்டகுறியிற்பொலிர்்இடு ம் 
வம்பவிழ்த்தருமாலை 2வய்மானமேற் - கும்பிடிட்டிக்குலவி3யேற்றிக்கொடு, (ms) 

போனார்நித்தியரானபூராசனா - சானாமுன்னமறிவிலானாடலைச் 
தானாயேற்றவனாற்றியவத்திகள் - வானாராற்றமு சாசமகழ்ச் சரோ. (௩௨) 

ஆனசன்்மவனீதியனாமணிப் - போனசன்வினையாவுமுண்போனச 
மானதாசவவனையுமெம்பிரான் - ரூனமிர்.அசவிப்பிலதாக்கனொன். (௩௩) 

பிரமசகத்திவெறியாம்பிராமணன் - இருருனாடினவன்னடம்தன்னையும் 

பெருமையென்றுகொண்டேபிறவாதஅறு - மறுமைலீட்டினேரல்மும்வ.ராசனார். (௩௪) 

பசத்சாத்திரச்தோடவன்பாழிமுன் - னிரசமாசவியன்றுரட்டஞ்செயின் 

வ ரசன்ழன்னிலைவைச்இனுமென்னெவன் - றருவன்சாற்றுதிதாபதர்வேர்கனே. (௬௩௫) 

என்றுரசா.ரசமாதவற்சன்பவெண் - எகுன்றுவாழ்ச்திடுருன்்றவிலான்சொற்ற 
இன்றுசெளரகராதிகளின்புற - ஈன்றுகுசனவின்றதிதுவரோ, (aa) 

முற்றிற்று. 
அசபடலம் ௨௨ - கீரு இருவிருத்தம் ௧௧௮௮. 

— (0)   

ஸ்ரீ 
௨௩-வது குசமகாராசன் 

பிருகுமுநிவரருள்பெற்றபடலம். 

  

சசமாண்டருள்கருணாம்பரசென்றோஅமாதேவ, னெசமாண்டி.டும்யாழின்,சணே 
யேத்தும்பெரியவமு, ணிசமாண்டெசம்பசத்திலேசார்சாட்சமாநிலத்தும், குசனாண்டவ 
னிரீசாள்ச.ரர்சோவாசயெசதைசேள்- (4)



௨௩-வது. குசீம்காராசன் பிருகுமுனிவ ௧௬௯௯ 
ரருள்பெற்றபடலம். 

காச்தாட்சமாந்சேயந்தனைச்காத்தாண்டி.டுசூரிசில், மாக்தாதவென்னோதேர்தவாவ 

குராடனிலொருகா, ளேச்தோங்டிடுவரிவெம்முலையெழினமங்சையர்சூழப்; Sums gr 
ங்கிரிமணிரட்டொளி/பொன்மாளிகைதனிலே, (௨) 

சவிதாங்குறசுசியென்றிகேன்பட்டமாதுடனே, புவிதாங்குறுங்காசனம்பொலிீ 

வெய்திடவிருந்து, குவிதாங்குறுவட்டாடிடுசகோதாடவிற்குலவிச், செவிதாக்குறுசெஞ் 
சொற்சொலிகளியாடிடுசெவ்வி. (க) 

சுருதிப்பொருண்முற்றுந்தெளிவற்றோங்குறுதொல்லை, பிருகுப்பெயா்பெருமாமு 
னிபெட்போடவனேசகச், தெரிவற்றமன்றிக்கென்னெழுந்தம்மாமுனிவரனை, மருவுற் 

பிிமனையாளுடன்மலர்ச்சேவடி தொழுதான். (௪) 

சொழுசாடி.மாமுனிஉன்சளிகொளுமாறுதோமிகக்ச, வழமுவோடிடுமுசமன்கள் 
வழங்கித்தவிசேற்றிப், பமுதோடிடுமுபசாரமாங்குசலங்களைப்பன்னி, பிமுதோடிசெ ' 
னன்முவ்பியையுள்ளத்துடனிருக்தான், (௫) 

தன்மைகனன்றிப்பெருந்தேவின்றெனுக்சன்மை, நின்றோங்டுமமமனனவனி 

றைமாதெனுஞ்சுகயொ, ணன்னாளெனறீராடி வெண்ணற்பட்டுடைகட்டிப் பொன்னா 

ளென ப்பொலிவோடுபோனகஞ்செய்திடலானாள். (௬) 

௮ந்தாமமாரரிதாசருச்சடி.சிற்சமையமையம், வர் சாஓயலாமேயெனுமாருவவா 

வுஜ்றராள், வந்தால்விவொாளோவழங்களைகாழிகையசனிரற், சச்தார்க்திடுதிருப்பாவனு 

சர்தானத்தொடமைத்தான். (௪) 

சமைத்சாளறுசுவையுண்டி யைச்சருவேசனுக்கெட்டா, எமைத்தாயினவையாவெ 
முந்தருளாயெனவரச, னெமைச்தாங்குறுமடி கேள முதேற்ருளுதிரென்னாக், சமைத் 

தோண்மனைபரிமாறிடக்சவின்மாமுனியுண்டார். (௮) 

௮டி.ஏிற்னியாளேபதியன்பிற்னொியாளே, படி.சொர்கடவாவில்லறப்பாவாய்ம 

இழ்க்தனமென், நிரிசொற்ியைமுசசோங்குறுமேச்திற்கிசையாடி., வட.சொற்டயைகல் 

உாசகமுனியுண்டபின்மாதோ. (௯) 

௮ரசன்முனிக்கியைமெல்லணையமைத்தேயதிவிருச்இ, சர ச.த்தெழின்மனையாளு 
டன்பிருசென்முனிவரன்றாள், புருடப்பிறப்புறபேற்றினைப்பெற்றாமெனப்பிழி. 2.2, 

வசச்னொலறிமாமுனிமஏபாலனைவிளித்து. (௧௦) 

என்னென்கலையோதுற்றனையிறைவன் றனையடையு, மென்னென்கலையோதுற் 

றனையித்சேகுயையிசைக்கு, மென்னென்கலையோதுற்றனையியலிட்டி களாற்று, மென் 

னென்கலையோ த ற்றனையென்செய்தனையிசையாய். (௧௧ 

இசையாயெனுமுனிவன்பதமேத்தவ்வரசனுமெ - னசையெய்துபிதாவுள்ள்சாட 

னிலாசணசான்காம், ௨சமாகடுமாசாத்திரமாறும்௨சமாகு, நிசமெய்திடுமின்னும் பலநி 

கழ்விஞ்சைபயின்றேன். (௧௨) 

பயின்றேவருபருவச்செனைப்பெற்ளோர்பாமுற்றா, ரயின்ழறேவருபருவத்துயான 
சாயெபின்றைத், துயின்றேயுயிர்களையோம்பிதொமாபசம்பொருண்மிச், குயின் ர 
துறு தூனோக்லொக்கோதாடலினனேன், (௧௩) 

கலவிக்குரித்தாம்வித்ன தயைக்கற்றேன்சணக்கிறக்ச, ஈலமிச்குறுபெண்ணின் ப 
“மென்னரலைக்கணமுச்தி, வலமிக்கிடுபொருள்பூமிகள்வவ்விப்பலசாளுங், குலமிக்குறு 

_பிரமத்தைவிசரரிக்லென்கொடி யேன், (ae) 
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௧௪௦ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

அவத்சேயருமர்தப்பெருமாண்டியாகயையுச்தாண்டி, பவச்சேயுழன்மாபாசசப்ப 
சராயினன் பாவி, சவத்தேனடைசவிசாமியென்சழக்கோதிடன்முடி.யா, குவித்சேன் 
கரநின்பாதமேகளைகண்குறித்சருள்வீர், (3) 

மண்ணிச்சையாங்கண் மாக்இினன்மால்செய்மயன்கூட்டும், பெண்ணிச்சையாம் 

பேய்கொண்டனன்பிறவிக்குரித்தென்னப், பண்ணிச்சையாம்வெறிகொண்டனன்ப 
ச மன்னடி.யவசை, யெண்ணிச்சையேளஎனங்கொண்டனனெவ்வாறுயலானேன், (௧௬) 

இம்மூன்றுலகும்முண்டுமிழீசன்னடி.யவரா, மும்போன்றவருயர்சேவையிலா 
னேரொருஞான்றுர், தம்வெர்துயார்சாரார்சனனத்தியினும்வீழா, ரம்வெங்கலையறிவாரி 
னிலாவாரிழிவடையார், (௧௪) 

சடராயினுஞ்சடகோபராமும்போலியர்சார்பால், விடலாவதெலாம்வீட்டுயர்வி 
நிபோச்சராவார், செடலாவதெலாம்விட்டனன்ிட்டும்பதமென்னிற், படலாயினவா 
மேயினமென்னேகரிபகர்கீர். (௧௮) 

புனிதப்புரோடாசம்புசோகதிச்குப்பொருக்தாது, சணிதப்பறுகதலிக்கழுகைச்கி 

ச்சையிராது, வினீதப்பிலாவிவ்வாறுயினர்தாமரியடி.யர், மனிசப்பிறப்பென்றேள 

னவசையான்மறக்தழிலார். (௧௧) 

பொன்னேகொகுத்தடி. போற்றியம்பொறுதற்கரியாலா, சன்னேரினிலுற்்றந்தொ 

முதன்பாலவர்சாற்று, சன்னேரிலாவெம்மான்சரிதங்கேட்ரொலோட்டாப், புன்மானி 

டவடி.விற்சினைபுன்மாமரமபொருந்தா. (2.0) 

புணரப்புணரும்மின்பியல்புலமைக்கியல்சேண்மை, புணருற்றவர்ச்குறுஞ்சேதன 

மு.றழப்பெரியோய்கின், குணகற்றரிசனையாலழ். யேன்காசொழிவெய்தி, மணம் 

றனன்மனையாளுடனென் ரோதிஉழங்கும். (2 6) 

ஊட்டும்பரனவர்சஞ்சிசமுறுமாற்றிலிவ்வுயிரை, யாட்டும்பரனரியென்திடமமருண் 
மாமறையவர்தங், கூட்டங்கொளலற்றன்னியரா்குழுக்கேண்மைசெய்குகர்கள், காட் 

டங்குபிணங்கவ்விடுகழுகாக்கணங்கடுக்கும். (22) 

வில்வித்தையில்வியனாரியர்லீண்விச் தயிற்பலகாள், கல்வித்தையிலுற்றேயவிக் 

தையைமாற்றிலன்சரிசேன், பல்வித்தையுமாற்றிப்பான்பார்வைக்இலச்கிட்டுன், சொ 
ல்விக்தை.புளாக்இத்திருத்தொண்டாக்கியாளென்றான். (௨௩) 

வேறு. 

பரத்துவமுதலாவர்ச்சையீறாகும் பஞ்சக் ச தஇிகள்படி aw He 

சிரத்தையொடருள்செய்தோம்பு? பதிக்குத்திர்ந்தமாகாகராமூணிகா 

ஞூரத்ைமீபிருகுக்கெற்றியபவியாலுகநதமெய்ஞ்ஞானமார்குசனும் 

வசத்தையீமுட்டமெய்தியமாட்சிவழங்குதுமெனச்சொலியகுக்கும். (௨௪) 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௨.௩ - கீ௫ு திருவிருத்தம் ௬ ௪௨. 

கரக SQ



ஸ்ரீ ௧௭௧ 

OD Favs HF மகாராசன் 

ஆத ந்தபவனமெய்தியபடலம், 

ERE 

ப.வமாற்றியபடி.யாலிழிபஉமாட்டி.யவென்றே 

யவமாற்றியவறிவ7ற்றியவன்பாலரிபதமே 

நிவமாற்றியநிதமுர்சொழுமுனிகாள்குசவேர்தன் 

றவமாற்றியசரமோதுவல்சார்ர்தோருஇர்தருவல்,. (4) 

ஆளாஈ்9.பாளெனுமேந்தலையருண்மாமுனிசண்டு, கோளாச்சக்கோளகையாக்கி 

வான்கூலாக்கியராதன், மூளாக்கிகொனிற்குறுதலினுலிவண்டானாங், கேளாச்நிரமு 

முற்றனங்சேண்மின்னறமன்னே, (=) 

அரிதிந்தமானிடம்பின்னரிசரிபத்தனாடடுத, லரிதைர்து $ச்சையையேற்குதலரி 

சக்த€மூட்ட, மரிசேகு சலரிசக்கயமாடற்பெறலசனு, எரி£குசலரிஇிட்டி.களாற்றப் 

பெறன்மாசோ, (7) 

எழுவினுச்கொருமன்னனாவிருர்சென்பயனுற்றாய், வழுதிவனிசையரெண்ணி 

லர்மயலாலென்மகிழ்க்தாய், தமுவாயுளோர்சடி. மானலீழ்ச.ரமாகிடும்விரைவிரழ், ரொ 

முமாறு?முட்டத்தினிற்செய்யான்சொலம்௨ண்ணம் (௪) 

பாசேத்திரிபரிமேதமோர்நாரறாற்றிடி.னியுஞ், £ரேற்றிரிதேவேர்இரனாவாய்திரு 
மாலுன், சேரேற்றிரிமொருபாகனுச்செளிதம்பியுமாவான், காரேற்றிடவூர்ந்தேயுல 
காதிக்கமடைந்து. (ந) 

முப்பாரினுமொப்பாரிலாமுனிதேயர்களரசா, யொப்போதறியாவிண்ணலமுழ் 

றுன்மனையாளோ, டெப்போதுமைந்தருபோசமுண்டி.றுதிப்படுமூழிச், கப்போதய 
னுடன்முத்திவீடடைவாயறிகென்றான். (௬) 

திரிலோசமன்னவனாய்த்திரிமலையேரிதிக்காளர், புரிலோகமுங்கீழ்வான்தனிர்பொ 
விலோகமும்போற்றி, வருவாகையற்றுன்றேவியும்மகிழுன்சசியாதித், இருவாசையுற் 

ழியாச்சுகந்துய்ப்பாயெழுயானும், (ஏ) 

வரு வேனவணுன்னூறெனுமகமாற்றியப்பலமே, தருவேன்றடையின்றக்சலத்த 

டமாட்சிமையறிதி, யொருவேலுள்வரசேயெனவுடன்பாடுளவவலுங், குருவேதடை 
யின்றல்வணங்குறுின் ரனனென்றான், (2) 

எழு $வினுசரசேயரிச்ணையாயெவொருதே, தொழுவேருச்சின்றச்சுசன்றொ 
ண்டாடுசல்பண்டாம், வழுவா சநற்றவத்தல்லதுவாராதுமற்றவருச், சழிவ்ற்றவப்பரம் 

வாழ்பதியதுசான்பர முத்தி. (௧) 

முத்திக்கசிபதியாடெமுறையானமுகுந்தப்பே, ரத்திக்கருள்செய்சான்றனக்கே 

யாயினவத்சே, பத்திச்குரியவ யவன் பாடுறுமாட்டு, நித்தஞ்க்ணஞ்செய்துநின் 

னிூ௰ ப்பவநீ ற்றி (௧௦) 

நீற்ரோலுமம்மலசோனும்வானிலத்தானும்விண்ணவரு, மாறு தமாமறையோரு 
மாதவர்சித்தாகடாமுர், தோற்றாதுறுதோற்றச்துறுசுடராழிசங்கனல்வா, யேற்மூர்ச் 

அளபுயத்தாரியனிடவேற்றவராகி, (௧௧)



Sore திருமுட்ட்புராணம் இரண்டாவ 
கேத் இர்மான்மியகாண்டம். 

மேனோக்குபுண்டா மாதியாமைந்திச்சையைமேவிக், சானோக்கு£முட்டததுிச் 
இயமாகயமாடி. த், தானோக்குமச்சுவச்£ழிரும்ைசர்தாசையைச்சவட்டி., வானோக்இடு 
சுகடற்றவமாற்றிச்குறைமாற்றி. (௧2௨) 

கெஞ்சத்துறுகசையாலையுநிலவும்பூவராகர், வஞ்சத்திலாதருளக்கொடுமகழ்வெ 
ய்தினர்வான்மண், துஞ்சப்பெரு.துறமச்சுயபுத்தேவினைதுளங்காச், கஞ்சச்சருத்துண் 
மேவிடக்கண்டாற்பவம்விண்டாம். (௧௩) 

மூன்றோ ராசையாங்கோடியாமொழியாறுகண்முற்று 
மான்ளோர்்பசமாங்கேழன்மெய்யவிர்க்தாயெசயத்தின் 
மான்ருடி. தம்மாவாசுமறித்தெண்ணியவரமுற் 
ூண்டாண்டுமேகுளிமேவியட்களிமேவினனம்மா, (ae) 

நீயும்நிகழ் த இிடுமச்சயகீராடி. ரீணெற்றி 
தோயும்படி.வெண்மண்ணிழைத்தோமாற்றிடரீண்டே 
வாயும்மொருபனிசண்டி.டமலிபுண்டா மிட்டுத் 

தாயுந்தணவாத்தாமசைமணிசதண்டுளவின்கண், (௧௫) 

புரிமாமணியாசர்தாழ்வடம்பூண்டச்சலமுற்றே 
யரிமாசவர்ச்ரோ.றுசானங்சண்மவிவாகத் 
தருவாய்புகறருக்கழிருச் சவிர்மாமமைமனுவை 
பெருவாயதையுறுவேற்றுவாய்ப்பினர்யானுசைப்படி. யே. (௧௬) 

பரிவாகதாறென்றோதிபெரிமேதரீயாற்றி 
வருவாயதின்பின்னிச் திரமலிசெல்வரீயுறுதி 

கருவாடடாவணம்பின்ன ரக்கமலன் றனொட்மலன் 
ஐருவீடுபெற்றினிமாண்டெழு தருபீழையத்தவிர்வாய், (௧௭) 

என்றோதியப்பிருகென்றிசையெழின்மாதவர்கோவர் 
சன்னாசறுதவவாச்சரமத்சேசனென்் பின்மன் 

வின்மாசறுவேள்விகசயைவேண்டும்பொருள்வவ்வி 
முன்மாசறுமுட்டத்தலம்விடுத்தேமு தன்மகனை, (Sot) 

புவிதாங்குறுமரியாசனம்பொலியக்கொடுத்தறக்கோ 
லவியாதளித்தம்பொற்ஈடர்முடி. சூட்டி மன்னாக்கிக் 

குவிமாமுலைமுலொங்குழல்குழலாமொழிமனையா 
டலியாதுபின்னுறவக்குசதாராபதியெழுக்தான். (am 

மனையாளுகால்வகைச்சேனையுமமென்னர்குழாமுச் 
அனையாளச சேயென்றுபணிர்தேபுடைதாழ 

மேனமோதியமுனிவாழிடமேடப்பணிர்தறவோன் 
சனிவோடுசொல்வாழிச்சொலைச்சண்டேம௰ழ்கொண்டபே, (2.0) 

அத்தாபதன்மாணாக்கர்களளவற்றவரடுப்பச் 
சச்தாவரணக்கோகச்கடல்சமமாமொலிதரல்போன் 
மொத்தாடி.மாறுவேந்தனும்வேட்கும்பிரான்மேவஞ் 
சத்தாகு£முட்டத்தலஞ்சேோச்தானதமோர்ந்தான், (௨௧) 

மன்வர் துமாதவன்முர்துசொன்மாருதுகித்தியத்துண் 
முன்முந்அபுட்சகரணிக்குளேமூழ்கிக்குழைமனையோ



௨௪-௮௮, குசமகாசாசன் 
ஆதத்தபவனமெய்திபபடலம். 

டனபுக்திடுமேனோச்குபுண்டசம்யாலவயுமணிர்து 

வின்புந்துவிமானச் தனில்மேவிப் பசன்விழைக்க, 

யாச்கும்பிசானடி.கீர்மு சலாமர்ச்சகரருள 

டேற்கும்வணமேற்றெம்பிராணிருகான்மலர்முடி.யைச் 

சேர்க்கும்வணங்கண்ணெஞ்சினிழ்நிகழக்கொமொதோ, 

கலவாசசளுளவேட்சையெலாச்சக்தவர்மழெப் 

புலஎமாசைபோகட்டம்பரர்புகழப்புகலடு.யரர் 

சலமாசிலானிவனென்றிடகாசாவிதமான 

குலமாசிலாசாருப்களிகொள்ளச்கொடையீர்தான். 

கொடைமீக்தருண்முனிவன் பதங்குதுகிப்பணிர் சமல 
விடையீர் துளவண மேவியவிமலன் றனைமறவர 
தடைமாமனமதிலும்விழியதிலுகடையதிலுங 

கடையேன்கனவதிலும்ஈ.எவஇலுஞ்சுமுத்தியிலும். 

நின்றாலுமிருந்தாலுசெடுழ்ச் சாலுமேதும்ம 

லென்றாலுமிருமிக்கனைப்பென்றாலுமிசைக்கு 
சன்றாலுக்சதென்றாலுககைத்தாலுமாணொழிக்சே 
இன்ருலுந்திகைத்தசாலுசோவென்றாலுமேதினமும். 

எதிராசயாசவ ரச் சனசரசவெக்கயமாம் 

பதிசாசகேசவசாசசாகவராசபண்ணவர்த 

மதிராசமாதவரசாசமாசண.சாசவாசனவவ் 

விதிராசவெண்மலைராசனுண்மிளிருந்திருசாசா. 

நா.சராயணசடகோபவேதாமோதசகமகா 

பாராயணப ரரந்தாமகேசவகண்ண பத்தர்கண்முன 

வாராயெனும்வரதாவரங்கேசாச்நிவாசா 
காராபூவராகாகமலேசாசருவேசா, 

அ௮ர்ீதாமரைவர்தாண்மகுிழந்தாவருளுங்கோ 

விர்தாவினைகந்தா௫யவெர்தாமரையச்சா 

மூந்தாமகந்தர்தாளுமுருக்தாசிவைகுச்தா 

பந்தார்வினைமுந்தாமுனம்ப.ரந்தாப.ரஞ்சிறந்கா, 

பன்னிப்பணிச்தேத்தும் படி.ப்பகர்கின்மொழிப்படி யே 

மடென்னித்தியமனம்வாக்குகேள்விகளேற்றனவெந்தா 
யுன்னித்தியவு / மோதியவணமுற்றனனினியுன் 
சொன்னித்தியவிடையென்செயல்சொல்லாயெனசசொற்ளுன், 

அகம்வீட்டுதிமகவேட்குதியறமா ஜ்றுதிவிடைய 

மூகம்வீட்டுதிமுக்காசணமும்மாவினைமோக்க 
நக.மாச்சி௫ரட்சாமறைச்சுடசாகுகா.ரணனைச் 

தகவாக்குதியிசயக்குசுமத்சாகடை சனிலே. 

க௩. 

(௨௨) 

(௨௩) 

(&௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௪) 

(௩௦) 

(௨௧)



௧௪௭௮ தருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

என்றேமுனி௮7சோஇியவணமாறியவிறைவன் 
படு ணமமாதிகளா ற்றிச்குருபசனா 

ன்ருரெலும்பிருசென்முனிகிலை சாணினைவாலே 
யன்றாருமத்தருவேர்தடி.யமர்ந்தான்றவமிருந்தான் 

பணிபத்தினிபணியா ற்றிடப்பகாரவெற்ச தங்காமக் 

இணிமச்சரலோபங்கவிமோகர்்திறல்டம்பங் 
குணிவிச்சசகுரோதங்கொதிமதமாதிகள்சொன்று 

தணிவீச்சையனாடுத்தரணியின்மாத்தவமுற்றான். 

மூகீகச்சரேரோக்கச்ரேமுறையாசவிழித்தான் 

தாச்சற்றிடுதறியாகயேதலைசாலுடவினைஈன் 

ருக்குந்தவமாச்குர்திறலணிவாசியடச்டப் 

போக்கும்வரவும்பூச்திடாவொருபூசசம்புச்சான். 

குளத்துக்செதிரேயங்குலமிராறுகுறித்த 

விளக்குக்செதிசேயம்பரவிமலாகரவிபுவைத் 
அளக்குற்றவிர்ர்திடகோக்கினான்றுயிலாததுயிலுற்றான் 

பளக்கற்றவிர்பரன்மான் மியம் பாடுர்தவமுனியே, 

வேறு. 

ஆவியையரங்கமாலையவனியாள்[றயைமீட்ட 

கோவினைக்குளச்சணேசேகொண்டமன்னாறுதிங்கள் 
மேவியசவ த்தைச்செய்சாள்விடைக்கொடி.ப்த்தேண் மேவித் 
தாவியபிரமவித்ைைதற்பானருளாற்சொன்னான் 

முச்குடுமிச்கைநீங்காமுனிமுடி. முக்கட்டேகன் 
றச்சஈற்றவஞ்செயேர்ததனக்குபசேசஞ்செய்யப் 

பக்குவமெய்திப்பின்னும்பண்டவத்துகந்தசோதி 

யச்குரிசிலினுட்டோன்றியவிர்ர்சனனிசயப்பூமேல். 

இதையவண்கமலமீதிலில௩்கிபவில றயைகோக்ூப் 
பதையறமனச்தினாலேபார்த்து ப்பார்ச்தெமுமானந்த 
வுதையனாயோங்குமோச்சலற்றகற்றவமேற்கொண்டான் 
வதைசெய்வெம்பசிசோயாறும்வறத்திடுமதிசேர்மன்னன், 

பிரமதத்துவத்ை தப் பார்தட்டோடணிப்பிளறைசேர்மார்த்தி 
கருமதத்துவத்தைக்காய்ர்தசாவலற்நேதபின்றை 
வருமதத்துவச்தையுள்ளேமகிழ்பெறக்கண்வொளாச் 

தருமதச்துவத்தனும்பர் சவத்தினிவிரு ப்பவானான். 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௨௪ - க்கு திருவிருத்தம் ௬௮௪. 

அணக $( (0 ] வண்கை 

(௩௨) 

(5 ௩) 

(௩௭) 

(௩௭) 

(௩௮)



ஸீ aor 

உ௫-வது குசமகாராசன் 
இ.நீதிரனாகியபடலம், 

  

சசர சனருமகவெனவருதனிமு தல் தசவிசும்பிளைநில றமறையினு சல் 
வசமறுமவர்கடமவசமுறுசுவெனவருதிருகருணைசெய்பெரியகுரு 
சபதவசமுறுகசைமனமிசைசவகிருமலமறைதெரிமுனிவர்களே 
குசன்விசும்பமர்பதிகுறுகிமீவரமதுகுண முளபலனுளகொடுமகஇழ்மின் 

அகம்படி.யெழுக்தரீலபிங்கலவடி.சண்மாசி 
னகுபதசளின தமேதனைசனகுனுஞுிமிறினண்ண த 

தகுவிதஞ்சத்திராவேபகலெனன்டாவ௨ண்ண 

மிகுபுகழ்குசனாமேந்தன் மெய்த்தவம்விளைக்குமேல்வை (௨) 

உளக்குறுங்குடி. யில்வாமுமொருதிருவரங்கச்சோலன் 

விளக்கமுற்றிருக்துவேந்தன்விளங்டுமுட்கண் காணாத் 

அளக்கமுற்றழுங்பெபீழைதோன்றிடக்கரந்துபோக 
வளச்க.ராந்துன்பிலேங்கெயலறிஃயயாற்றலானான், (௩) 

'கெடுந்தங்க்குரவர்கெஞ்சகெருப்பெழமாய்சேய்மானக் 
கடுக்துயரா்மிடி.யராகைச்சோர்கனதனங்கடுபபஃகாமி 

விடுத்துயரசன்றவிம்முமுலைவியன்கொடியைமேவ 

௨டும்பூசிதாகன் ஐன்னையகலனநீரையேற்ப, (௪) 

எம்பிரான்பூவையேச்தியேழுலகினையுமாண்ட 

தீம்பிரான்றரணிவேந்தனுளத்தெழுக்தகன் றகாலை 
வெம்பினான்விழுஈ்தாலெர்தான் வெள்கனான்விக்கிவிக்கி 
யம்ப.சக்சறங்குமானச்சுழன்றுறத்தழலைச்செய்தான். (௫) 

ஒப்பனையில்லாவின்பீயொண்கடருருவேயோவா 

வப்பி.ராஇருதத்தாயவழகயமணவாளப்பேர் 

செப்புறுகுருவேசீகிவாசனேதிருமுட்டக்கண் 
கப்புறகாளமேகக்கண்ணனேவிண்ணோர்வாழ்வே, (௬) 

ஒம்பெருகிதியேதாயேதர்ை தயேயெனச்கின்பீந்த 

வம்பசாவமுதேயுண்ணுமன்னமேநீரேயாளும் 
வம்புறுசுவையேயெட்டாவழங்கபிபோகமானக் 
கும்பசக்களிற்றையாட்கொள்குன்றமேகூர்மக்கோ வே, ௭) 

என்றுளேயிருந்தெற்கானவீறிலாச்சுகமீயுன்றன் 
பொன்னுருவினைப்பொக்சகென்னப்போக்கினாய்பிழைகளென்னே 
யுன்னுழியுஞற்றிமாழ்ந்சேனுசமறுபாவிகானே 
சொன்னையேலன்னவாறபுரிகுவன்றுட்டன் சாமி, (௮). 

என்பிழைகருதல்யானோவிழிகுணக்கடையனேழை 
வன்பிழைஈலந்தேர்கில்லாமாலன்மாசுருவனீனன் 
தன்பிழைதே.ரார்மானத்தருக்னென்றவமில்பேதை 

யன்பனேயருளாளப்பேோரமுதனேயகண்டவின்பே. (௬)



௧௭௭௬ திருமூடடபுராணம் இரண்டாளது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம: 

என்றின்னபலவுஞ்சொல்லிச்சொல்வியேபுலம்பியேமுற் 
தின்றவனழுங்கனேக்கெயெமலனாரருளால்வானி 

தறமறலோய்மன்னேசீயிக்சானிகழ்த்தல்கே ட்டி. 
மயொன்றெனவொலியைச்செய்சேயுசைத்ததிவ்வாதுமன்னோ (eo) 

கேளையேயீயுரின் றன்டுழ தஇயுஈ், சவத்ைமா ற்றி 
சாளையேயுலசமாளுசாளினாற்கற்பமாண்டுச் 
சேசளமுர்சேவமானிடா தியாங்குலமூமூடி. 
மாளவுய்ச்திமம்பொல்லாதபிசளயம்வருதலானே. கக) 

யோகத்சாலுடலைமாற்றியுலகமுண்டிடுவான்குக்இ 
தாசத்சாலடைமினென்றுசாற்நியேசணச்சசெவ்விப 

பாகத்தாளோடகச்சோவம்பரிசத்தியளிக்சாரின்ற 
Cure gerd seen uci ered gC sale ganar. (a>) 

வைணவவறுட்டானத்ைவவ்வியவாறுஞற்றி 
யுய்ரவக்களிப்பினோடேயோகங்குமத்திரத்துற்ற 
வைசவவரசினீழலாவிந்தாசத்ண்ைதயேன்று 

கைதவர்கருக்காத்தியபுல த்தினைக்கடுச்மொதோ, (on 

அ௮ஞ்சவிச.ச்தனாகெயலகறுமார்உம்பொல்கு 

கெஞ்சமும்வாச்குமெய்யுசெக்குகெக்குருககின்று 
வஞ்சமில்பூவராகவ.ரதனைமறைகணாணத் 

தீஞ்சமிட்டி.நீதவாறுபழிச்சினன் றரணிமன்னன், (s+) 

GurpAytyateareGur bs GureuGa srs 

போற்றியகாசசாமபேர்ற்நிமசாச சேடி. 

போற்றியப்பர்ச்கவாசிபோற்றியச்சிற்குணேடி 
போற்றியோவிண்டுதேவபோற்றியோவாசதேவ. (கட) 

போற்றியோபகவர்காமபோற்றியோதேவதேவ 
போற்றியோமச்சசாதபோற்றியோகூ ர்மரூப 

போற்றியோபூவ.ராகபோற்றியோகா.ரசிங்க 

போற்றியோசுவேசகோலபோற்றியோரகீலகோல (௧௬) 

சுத்சமாம்பளிங்கனேயத்தோன்றியசோதிமேனி 
யத்தயைலெசகோடியாக்கியாண்டழிச்காநின் ற 
கத்தகனேகமலைச்சானசணவனேகறஞ்சன்றன்னைப் 
பெற்றிதொசையானபிரணவப்பொருளேபோற்றி (௧௪) 

இட்டி.சட்ிறைவனாயுமிட்டி.பூணுண் போனாயு 
மிட்டி.கட்கனலனாயுமிட்டி. யின்கருச்தனாயு 
மிட்டி. களுருவனாயுமிட்டி. சாவலவயு 

மிட்டி. பாவனனென்ருூயுமிலங்குநிற்னெதிற்போற்றி' (௧௮ 

சமலத்தாண்மஇழ்கனாயுள்சமலதச்சான் றக தயாயுங் 

கமலவத்திரத்தனாயுங்சமலசாபியனென்ராயுவ் 
கமலவாயழகனாயும்கர்னுரின்சஈமற்கு ப்போ ற்றி, (௧௧௪)



௨௫-வது, குசமகாராசன் இந்திரனாகியெப்டலம். ௧௭௭ 

சகத்திரச்சரத்தயைஞ்சகத்திர பாகுவாயுஞ், சகத்திசவிழியனாயுஞ்சகத்திரரிற த 
ளாயுஞ், சகத்திரகரத்தனாயுஞ்சக தரத்தாளனாயுஞ், சகத்திசநாமனாயுஞ்சவிசெய்கின் 

ருட்குப்போற்றி, (௨௦) 

சங்கரவெசம்பாயுஞ்சச்சிதானந்தனாயும், பொங்கரவணிர்தானுள்ளே விர் இடு 
புருடஞயு, மெங்கணுநிறைக்தோனாயுமெனெமாத்தேசோனுள்ளே, தங்கயேசிருட்டி. 

யாற்றுச்தற்பரரின்றாள்போற்றி, (௨௧) 

அமலவம்பலத்தனாயுமறகுணமகலானாயு, நிமலகிர்க்குணத்தனாயுலிட்களகிபிடா 

னக்ச, மூமலமற்றவர்கண்மோக்கமோகவீகாரனாயும்,விமலவிக்ரெகளாயும்விசுங்குநின் 
மலர்த்தாள்போற்றி, (௨௨) 

௮ந்தமிலாதியாயுமட்டமாசித்தனாயுஞ், சந்தவிராட்டுவாயுஞ்சாச்தசம்சாட்டோ 

யுஞ், சுர்தரமாஞ்சுராட்டுகச்சசாத்துவிசேேத்து, மர்திரப்பொருளதாயும்வயங்குகின்ற 
னக்குப்போற்றி, (௨௩) 

சத்திபடத்தைரன்றா ச்தெளிவுறவிரித்துமூடு, மத்திரமசலகோ.டியமைத்தழித் 

தாடலாற்றிச், கு,த்திரமில்லாச்€பூரீளகோமோக்கம்வாழும், நித்தியரோகோசநிகழ் 

Fb ox cory. ser Guin wp. (2 #) 

தித்திரைத்திங்கடன்னிற்செறிசதுர்த்தசியிற்சோர்.2, பத்திசேரிரவிகாளிற்பரிச் 
தபாதபக்கோனாயும், முத்தியம்மதியிற்ரானேமுகுத்தமைர்கினிலேமுன்னா, வொத்த 

வர்சுவனிமூன்றுபச்தெலுர்திதியிலோங்கும், (௨௫) 

மாவராகப்பேரர்ச்சைவானவர்பெருமானாயுர், தேவதேவாதிதேவரதெள்ளியரு 

எத்துமேவு, மூவர்கண்மூர்த்திபோற்றிமூப்பறுபாலனாக, யாவுமுள்ளடக்கியொன்மேல 

றிதுயிலமாச்தாய்போற்றி, (௨௬) 

போற்றியென்றின்னவாறுபுகன்றுபூரகத்திலேறிச், சாற்றியயோகஞ்சேர்சமாதி 
யிற்கூடியாக்கை, தோற்றிடாசகற்றலானான்சுசமனையோடுகூடி., யாற்றினுக்கரசாங் 

கார்கோளகிலங்கண்விமுங்கஇற்றம்மா, (௨௪) 

நெற்றிக்கணவனுமேணனிநிறைந்தகண்ணவனுமெட்டா, யற்றச்சணவனுசீண்டவும் 
பற்கணவனுமாறு, பெற்றக்கணீரானோனலும்பெருங்குடி த்தேவர்கூ)த்த, கற்றச்சகண்மு 

னிவர்யாருங்கரந்திடக்கடன்ஜாடி. ற்ரால், (௨௮) 

எண்மதவேழங்கோடுபொன்ூரிசாகமேழ்கா, தண்கடலேழ்மற்றுள்ள் தடவரை சீ 
தொற்றிமேழும், விண்வகைவிளங்குவாரும்விரிச்திடுமிருகண்ணாய, மண்வகையனைச் 

துங்காணாவசைப்பிரஎயத்து மாண்ட. (௨௯) 

மாண்டதுபிரளயாந்தமதிலயர்வறுமெம்மிசன், சாண்டகுமூலவேதமனுவினான்க 

ரிரிலாம, லாண்டவனச்சுசாநந்தப்பெருமமலமூலச், தாண்டவன் ம௦சராசாயச்சயம்பெ 

ன்பானிவன்றானின்றான். (௩௦) 

எண்பத்துகான்குபேதவெச்சமுமெழுர்தவெள்ளத், தண் பத்திற்சாய்ந்தெ ! மீறில் 

சச்சிதானந்தமூர்த்தி, யண்பற்றாம்பகுதியென்னுமசட்டி னிலருவமாச, வண்பற்ரும்ப 

வஇிகாதிமாய்ந்துமூர்ச்சி22.லீழ்ச்௪, (௩௧) 

வீழ்ச்துளகணுக்கண்டாற்றும்விரிசிட்டி யளவுர்தூக்சத, சாழ்ரதளசால.மா.இரடிமு 

டியற்றசோதி,* போழ்ந்துளார்க்காச்சையீர்தப்பூதர்தங்கருமங்கண்டு, வாழ்ச் சவாபூரு 
வாகவணணஞ்செய்வாரின்றென்னா, (௩௨) 

23



HOT H தருமுட்டபுராணம இரண்டாவது 

கேத்தாமானமியகாண்டம். 

தீன்றிருவுளத்திலேசிற்சத்தியேபிரவிருத்தி, மன்னிடுநிவர்த்திசத்திமமெனுக்கொ 

6°59), யென்றிடுவிருத்தியச்குமிலக்குமிடென்னவோது, மன்னவளாகுக்நூயவருட்ச த் 

தியபினைதோன்ற,. (௩௩) 

அருட்பசா பரசையென்றோதுமமலையினருளினாலே, விருட்கொளாவிறைவன்ராம 

லவிருளினையருளானோகக, மருட்கொளும்பகுதிக்குள்ளே புகுந்தசைத்திட்ட வாறே, 

வெருட்கொளும்பொருள்களியாவும்வீசுதரங்களாயம், (௩௪) 

போலவொவ்வொன்றிலேமுன்போலத்தத்துவக்கொத்தியாவுஞ், 2லசெங்கண் 

மான்மாயன்செயலினாற்செகமுண்டாக்கப், பாலவெங்கணனைமீச்தான்முதவினர்பம 

மையான, கோலவண்கருமவா றேகொள்ளுடல்காணவர்தார். (௩௫) 

௮.ப்பெருங்காலக்சன்னிலானந்தபவனமென்னு, மொப்பறமுட்டச்தார்ர்சவொண் 

சுடர்க்கற்றையான, வப்பனாம்பூவராகனரசடி. தவஞ்செய்தாச்கை, துப்பறவிடுச்தவேர் 

தாங்குசனென்பான்றுணைவியோடும், (௩௬) 

இர்திரனாகராகமததியராகமென்ன, வந்துளவனை த்தினுக்கும்வானவர்கோனாய் 

வர் சான், சுந்சரத்தம்மனில்லாளாகியசுகியென்மாது, மந்தரஈடுக்கீழ்பூவிற்கரசியாய 
மைச்சாண்மாதோ,. (௩௭௪) 

௮ந்தரர்முனிவர்சித்தர்கன்னச.சுரர்மக்கர், சுந்தரகருடரேகார்சருவர்கின்ன ர 

சேசோதி, வரதெழுமியக்கராதிபதினெணமாகணங்கண்மாடு, நந்திடாதென்றும்போ 

ற்றராகாகோனானான்மன் னோ, (௩௮) 

. சாரதமுனிவகாராயணனருணண்ணினாசே, பாரதன்மிதில்வாராப்பரமமாமோக்க 

த்தாவர், £ரிதின்மலரான்யான்வான்சீபதிமுதலோசானேம், தேருதியமலனார்தங்கேத் 

திர சிசெழுவீறம்மா. (௩௯) 

இவ்வணமென்றுதோவின்றோவினையிடையிற்சாத்திக், சவ்வணங்காளப்பூவை 

மேணிஈங்கண்ணன்சீர்த்தி, செவ்வணவுரைத்தவாற்றைச் செழுஞ்சுடராழிக்கான்வா, 

ழவ்வணமு னிகட்ச்பாலருளினன்சூ தன்மாதோ, (௪௦) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௨௬ - க்கு திருவிருத்தம் ௧௦௨௧, 

என்னாத அறுதி தி) வதை 

ஸ்ரீ 
௨௬-வது இந்திராதிதேவர்கள் 

வானரங்களாகப் பிறக்கும்படிக்கு 

பிரமன்சாபமிட்டபடலம், 

அணி ட வைட 

சுடசொளிபரர்தசவணமென்கஞ்சச்சுகவனமணிநிறச்சோதி 
படசொளிபசச்தபதுமமென்கழற்பூபழிச்சுறுசெளனகமுனிகா 
p டரொளிபந்தவீரவைணவராச்சிறச்திரொரதபகவா 

னடதசொளிபரரந்தவறிஞராம்பிருகுச்சருள்செயிம்முட்டமாண் சேண்மின், (௧)



௨௭-வது.இந்துராகிதேவாகள்வானரஙகளாகப் ௧௭௯ 

பிறக்கும்படிக்கு பிரமன் சாபமிட்டபடலம். 

கொழுங்கொடி. முல்லைசண் பகங்குல்லைமல்விகைமதுகரங்குழுமி 
யுமுங்கவினலர்கற்பகமுதலருச்சிச்தலகளவிடும்பதமேத்்இத் 

தொழுங்கலைச்சருதியாளசேயொருசாற்றோமிலாப்பிருகுமாமுனிவ 
செழுங்கவின்பிரமவர்த்தகசேத்தின்கணேயெழுத்தருளினால். 

பரத்துஉமரியேயென்றதததுவத்ைப்பலமறைச்சுருக்செலாம்பகர்தல் 

கரத்தினிற்கனியிற்சண்டுகற்கருமாராத்தியனென்றிடுகருச்திற் 
சிரச்தைசெய்தனக்சசகாளெலா கோற்றஞ்சின்மயன் சேவைரிக்குதலற் 

ற ரத்தைசெய்மனத்தோடவணுரறுபிர்துசசசினார்வரம்பினிலமைர்தான், 

ஆசனத்திருந்துவாசியைநேரிச்தைம்பொறியகலலைமறித்துப் 

பேசலைவெறுத்துப்புலன்களையொறுத்துப்பொலிமனமெய்யினைப்பிடி. ச.ச 
'கேசவன்கமலமலர்ப்பதங்கெத்திக்கே தமற்றிடுமலன்படி. வை 
யாசமிட்டவிருமிதயதாமரையாஞ்சிதம்பராமதன்கணேயமைச்தான், 

சங்குசக்கரகதாயுதசரராய்ச்சாமமாமேனிசார்ர்தவராய்ப் 

பொங்கெழிற்பீதாம்பரதசவரதபோகராய்ப்பொலிதருசோத 

சங்குகுண்டலஞ்சேராரகேயூரகடககங்கணமுடி.யாசாய் 
மங்கைவைசயந்திவன மழைச்சிலம்புமலர்ப் பதவடி வராய்ச்சண்டான். 

உவப்புடனளவிலாதவாண்டெல்லாவுடல்சிலைமதலையிலாக்கித் 

தவத்தினிலிருச்குமேல்வையிலாங்குத்தவத்னெர்சேசரரான 

வல்த்தமில்பாண்செய்மகதியாழேந்துமத்தராசா.ர தரகலம் 

நிவப்புறுகிமலவரிகரியென்றேகிலைதவமுனியெதிரநின்றார், 

நின் நிடுமுனியைச்கண்டி.டுமுனியுசேயகன்முகமனால்விளித்தத் 

தீன்னெடும்பள்ளிதனிலவர்க்கெயெற்றுர் சரத தினிற்சாய்தலற்ராச்இ 
மன்னிடுபெருவளா சமாகிலச்சென்வியப்புகண்டுளிசதனாலே 

துன்னிடுமுமதுமுகமலர்க்தவிருமுறுவலிற்றோன்றினீருரைமின், 

எனவினவுழிமாரநாரதசாமசெழுவியப்புறுகளிகிறப்பப் 

பனுமொருசுயம்பாந்தலங்கனூற்றெட்டி, ற்பகடுயசெட்டி னினிரண்டா 
வனுமொருதண்டகாந்தனாமபிரமமுகர்தருண்முட்டமுற்றெம்மான் 

மனதுறுவினைச்சேவித்திவணடைந்சேச்்தலத்துயர்வினைக்கரிசிகர்சேம். 

௮ப்பெருந்தலத்திற்பனுவலாட்டி த்தாயட்டபோனக த்தினையயனா 

லொப்பறமொருவராகன்சண்டருளவுகப்பித்தவோதனமாஇ 

கைப்ப்டக்கொண்டேயருக்தியகளிப்புங்கடையனாம்புலையன்கையிடி. னும் 
தப்பறும்புனிசமெனுமன்னமாட்செதனையும்யானினைந்தெழுமகழ்வும், 

ஏந்தலா.ரந்தத்தல ப்பிரசாதமிமசேதுவரையுமார்தூய்மை | 

வாம்ர்துளவளனும்வழங்டெம்மான்மியந்தனைமறைகளிழற்சாம 
மாய்ந்துசெய்பழிச்ச நனையுநர் தரை தயரவணிஷார்த்தியுமன் பு 

தோய்ச் துபல்லாயிர ப்படி.யாக த்தொடுத்துளதோங்கு நூற்னொகுப்பும். 

அலகருதேவர்மனிச.ாராதியரங்கடைக்தளபேறுமுண்ணினைந்து 

விலகறவெழுத்தவுவசையாலடங்கரவிதத்தவணடைக்தனனென்றுன் 

*பலகருமங்கள்யோகுகள்பயின்றுபரம் பரன் றனை.புளேபார்க்கும் 
ஈலகருமஞ்சேர்பிருசெனிதேச்திரா.ர தமுனிவவச்சருள், 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௮)



௧௮௦ திருமூட்டபுராணம் இரண்டாக.து 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

ஒன்றெனுமுசைச்சென்னுளங்களிகூ ர ர்குஞற்றுதஇியென் வர்க் வெரு 
கன் தறிமுனிவீரரீரறியாதென்னவில்குவிரெனவினவுசலாற் 

சென்றவோர்காலத்சாயவாறொன்றியம்புவல்கேண்மினத்தேவ 
மஜ்சினின்மாகர்காகனுஞ்சாருமருவி யோர்ரசாளினிற்சேக்தார். 

சேர்ந்து) சேவரவைச்சணேயேழுதெளிமுனிவரர்கள்செஞ்சுருதி 
யார்ர்துளமிகுதியாதிரன்னூவிலாப்பிடுவாச்யொர்த்தங்க 

டேர்ச்துவிவவியொருவருக்கொருவர்பூரூவோத்தரத்திறக்செளியச் 
சாரர்துசொற்போரைப்புரிர்தளபோத தானவர்பகைகளார்சேவர், 

விஜிவிதிபிர மனறிவுஎனாயும்விதிரிடே தம்மூணசாமற் 
ச.திவிதிமாறன்கணையிஞார்பிஎர்தசவியசன்மதியினிலெழுக்க் 

கதிவிதிகாமச்சனலவிதிறன ற்றவனியற்றிட)ட்டி. யெழுக்த 
மதிவிதிகலைமாசெனுஞ்சசச்சுவதிமசளெனுமுறைவமுவாக, 

புணாந்தடங்கரியகலயியின் புணரிவிமுச்தனனெனிற்பிறகெவசே 

தணச்இடற்கரியாகாமமாதஇகளென்றுரைத்துரைத்சவையெலாங்கேட்ப 

வணசகலேளனச்தினாலேகசேயென்றுசையார்த்தவர்ககைத்து த் 

தணர்சனருண்ணுமமுதிறுமாப்பாற்றங்களைமறர் அளவமரர், 

அச்சவைக்கரானாகுமிர்தரலுமப்பெருங்காமியர்னவனைச் 
கொச்சையனென்றுட்கொதிார டெற்சென்கொடுசத்துளதருமநூலென்று 

ஈச்ினர்கேட்பாகைஈகைச்தார்த்தானல்லைநகுவசையுசைத்தல் 

வைச்டுஈலங்கெட்டின்னலாலென்னுமஇிகெறிகாடி லாமன்னன். 

அம்மொழிபகாக்சவவைக்கணேயாகாவுகூவென்றறைதருவீணை 
தம்முழியகலாக்கந்சருவருமச்சவிவிதியலகினிலேக 

ஈ௦முடைச்தர்தையடி பணிர்ை தயகாகர்கோமானியலவைக்க 

ணும்மிடவருளாலுற்றனமங்கணிகழ்ச்ததிவ்வாறெனவுரைச்சார், 

அம்மொழிகசேட்டவச்சணம்பிர மமரியலவென்றவர்மீது 
சம்முழியகலாச்சாந்தர்சஞ்ற்றற்றகவெனச்செமுதிர்ந்தோக்கி 
யம்மவோவென்னாவிழிவழியொமழுகுமன ற்பிழம்புலகெலாமழிப்ப 
விம்மியவாபோற்கருத் துறுத்தழுங்கவிழித்சவர்முனமிவைவிளம்பும் 

சேண்மினோவீணைக்கெவர்சாணம்மைக்செசொளிசுடர்மூடி த்தேவர் 

பேண்பிதாமகனென்றுணர்கில ராஏப்பிழைபடவேளனம்பேசு 

மாண்மொழிவழங்கிக்குரச்குச்சேட்டைகளைபழங்கலாலிலர்பலவைகற் 

சாண்மலைகானமாறுகளாதிவிடமெலாங்கவியுருவெடுத்து, 

அலைந்திடச்சடவரிர்திரனோடுமமர்ச்திடுமூன்றுமுபபஃ தாப் 

பலக்தருமிமையோரென்றுயர்ந்தோங்குவெங்கதச்சாபமேபகர்க்தாம் 
வலகந்தருவீணைக்குரியர்காள்புருடர்வாமபாக்மமனைக்கான 
தலந்தருமென்றதருமத£ற்படி.க்கென்னிடமெழுபார.திதன்னை. 

என்மனைக்ழெத்தியாகயான்மருவியென்னுனிராத்தலத்திருத்தி 

மன்னுயிர்ச்சானமெய்யினைவயக்வொச்னெளுடன்மருவினன்யா 

னுன்னியவுர்திமலர்தருமப்பனுகந்திடுமாணையாலென்னாத் 

தன்னுழியிருக்சார்தழக்கிவைவழங்இத்சன்ளிற் சணிர்சனன்விதாதா. 

(௧௬) 

(கள) 

2௮, 

(a, 

(20; 

(௨௧)



௨௬-௮து.இநீதிராதிதேவர்கள்வான் ரங்களாகப் ௧௮௧ 
பிறக்கும்படிக்கு பிரமன் சாபமிட்டபடலம், 

முப்பதுமூன்றுகோடி சேவருக்£ீ.ச்சேட்டையிற்குலவியழோத 

வப்படி.யூதனில்வானர ராயெலைந்திடச்கடவரென்றியாருஞ் 

செப்பிடுசா பஞ்செய்தசனன தனை த்தேர்கலொத்சேவர்கடமக்குத் 

தப்பறுதவச் துவீணைரார சலனுஞ்சா ற்றுதுமென்றுளேநினையா, (௨2) 

அருள்புரிந்தேகுதும்மெனச்சுரர்களவைக்கணேயேசயம்பரசே 

யிருளறுநால்களியாவுகாக்காச்சவென்றவாக்னை ச்தவிர்ந்தயனைப் 

பொருள்செயாதுரைத்தபொக்கினாற்குரச்குயோனியிற்பிறப்பினையெகேசத் 

தெருள்செய்வாச்காலேசபித்தனலுணர்மின்றேவர்சாளென்றமாரதனும். (௨௩) 

கண்டி. டுவெள்ளிக்கதிர்பொழிகயிலையேெனிையுணர்ககனர் 

மண்டியவயிற்றுத்தியினின் வெதம்பிமலிர்செழுபீழையின்மாழாச் 

தண்டர்கோனோடுமளவளாய்நொர்தேயம்மவென்செய்துமென்றலற்றிப் 

புண்டரீசன்றனிடமெழுர்தடி.யிற்பொக்கெனவீழ்ர்துமுன் புலம்பி, (௨௪) 

எங்களைப்பயர்ததாதையேயாங்களியற்றியவே சத்தான்மண்ணிழ் 

சங்கையின்மர்தியோனிவாய்ச்சனிப்பச்சாபமிட்டருளினையேனு 

மங்கெமதமலனாதிப்பிரானாற்கடி.யராத்சொண்டுசெய்ஞானந் 

தீங்குறவேலுர்தயகருளென்னாச்சரணத்திற்சரணமென்றழுதார், (௨௫) 

அ௮ழுதலர்பொருமலுடன்ரொழுமவர்மேலாரணற்கருள்சுரந்தடுக்கா 

வழுவலரானவானகரேநீரனைவரும்வமுவினையகற்றத் 

தொழு தலாநித்தியக்கயசரத்தோமிலாமுட்டமார்தலம்போர் 

செழுபொறிசஈணமாதஇிசணீக்மேறறுதவத்தினிவிருமின், (௨௬) 

சவ ச்தினிவிருச்சாற்றாமசைத்தாயாசருளினாற்றம்பசாபசலு 

ம௮த்தினைமாற்றுமாசலாலவணேயகன்மினோவென் தருளியபின் 

பலத்தினைமாற்றப்பதைச்சதபண்ணவர்கள்பண்ணவம்பாற்றுமாமுட்டம் 

வெத்தினைப்பெறுவான்சென்றுமாதவத்தைச்செய்திடலாயினர்மன்னோ, (௨௪) 

இமைழ.ர்ச்சிறைவனம்பசருடனேயிலங்கிடுதனுக.ரணங்க 

எமைவறச்சலியாதம்பரந்தாமனழ். மல.ரகத்தினராசக் 

கமைவு றக்காய்ச் 'தகட்டைசண்மானக்கடுந்தவமுற்றகாண்மனுவென் 

நிமைமிகுமேர்தலாகிடுமவனுமிச்சைமுற்றிடவவணெழுர்தான். (௨௮) 

ஈரருடன்கூடி யவர்முறைப்படி. யேதுளக்கமற்றமலனைக்காணும் 
வரீ முறுதவத்தில்வஇிர்தனனூறுவருடமாவம.ரர்களுடன்செங் 

£ரமுறுந்துள௮வத்தெமெணிவடத்ைச்கையகன்் றநிகலாலயிரம் 
பிருகுமா முனிவவிகரில்வாருற்றுமாண்முனோர்சரிதைபேசுதங்கேள். (௨௯) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௨௬ - க்கு திருவிருத்தம் ௧௦௫௦. 

  

பணை



5942. திருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
| கேத்திரமான்மியகாண்டம், 

௨௪-வது கண்ணுவமுனிவர் 
தவமியற்றியபடலம். 

  

வேறு, 

மண்ணவரும்விண்ணவருமற்றுமுளவிலங்குபக்யெசைதனிற்ற 
லெண்ணவரும்யாவுமுளவண்டகோடி.கடம்மையுண்டுசான்ற 
வண்ணறனையகக்குசைக்சணடக்குகன்றசகரவித்ைதயறிந்தமேலீ* 
சண்ணுவசென்றிடுமுனியுமனுவோடுவிரதமுற்றகலர்தைகேண்மோ. (4) 

வேறு, 

சரீட்சுவென்றமனுவந்தரத்திலே - மோட்சவிச்சைமுமுட்சளவேதியன் 
சாட்சியொகச்சராசரத்துண்ணிறை - யாட்சிகொசனைக்காணவாவாடனான். (௨) 

ஆயர் சசண்ணுவனென்றிடுமக்தண - னோய்ர்சவெம்புலனுற்றவனாடச்தாள் 
வாய்ச் சவோர்விறலைத்தறையூன்றியே - சாய்ந்தவெய்யிற்பனிகரு சாமலே (௩) 

முக்கணீசனுமுன்சமலச்தனுர் - தச்கரற்றவமாற்றியுஞ்சார்கிலாப் 
பொச்கமில்புண்டரீகக்கண்மூர்த்தியென் - பச்ச நோக்டப்பரிந்தருளென்றரோ. (௪) 

மனனு பன்ன ரண்டக்கரமாமனு - தன்னைஈன்றுருதாக்கச்சவித்தொரு 

முன்னுமாண்டோச்சலற்றிடமோதமாப் - பன்னுமாதவர்தன்னைப்பயின்றனன். (௫) 

ஆண்டொன்ராகுதனித்திரையாதிவிட் - டீண்டகோரவிருந்தவமாற்றுழி 
நீண்டமாதவனேருளாற்பக்ட - தாண்வொனிலோர்சத்தம்பிறச்த து. (௬) 

விண்டுவேண்டி.விளைசவமுட்டமொன் - றுண்டோர்மாத்தலமல்வயினுற்றையேன் 
மண்டுநின்குறைமாற்றுமவராகனா - ரண்டவணெனவோதியட.ங்இற்றால், (௪) 

ஆக்சையறறசொலேற்றவனக்கணர் - தாக்குமின்பினிற்றங்கி5 தவத்ைவிட் 
டூச்சமோடவஹூரலுக்கேகுழிப் - போக்குமாநெறிதன்னிற்புலத்தியன். (௮) 

முனிவன்காணவவன்பதமுன்றிவிற் - இனிதினேதஇிக்சகனங்கெத்திய 
பனியி னைப்பகர்தலைசா ற்றியத் - தனியன்மாத்தலமென்னணஞ்சாற்றுஇி, (ச 

என்றுசேண்முனியின்பவினாவினைப் - பொன்றிலாதபுலத்தியமாமுனி 
நன்றுகேட்டந்தகற்றவனற்றவ - வின்றுசானவனுற் நிவணெய்தினேன். (௧௦) 

இருமணாளன்றினந்தினமென்னு ளே - மருவிசாளுமழுங்காவடி.வினைத் 
சரவுந்தாழிலவன்பத்திமுற்றவும் - வரமடைர்தனன்மாதவப்பே ற்றினாய். (௪௧) 

நீயுமவ்உயினேருதிபோதியென் - ரூயுமத்தலமாட்சியுமன்னணம் 

வாயுமாறுவராகன்றன்சேயையாற் - ஜோயும்பேறஞ்சொலிச்சொவிப்போக்கனான்.() 

சொன்னமாமுனிசொற்படி.யம்முனி - மன்னுமார்க்கத்தலஈதியாடி. யே 
யென்னையாளிறைகுண்டலியேந்துறத் - துன்னுதூயதுயிலமர்தில்லையை. (௧௩) 

சேவித்தேத்தித்தெளிந்திடுவெள்ளையும் - காவிச்சோற்றமுமாகுமீராற்றையும் 
மேவித்தோய்ச் துய்சில்லிகைமிவனச் - தாவித்தாவிச்சென்றவ்௮யிற்றங்கியே, (௧௪) 

நித்தியச்சுகரீராடி. நின்மல - வத்துவானவரகனை ப்போ ற்றினான் 

௮த்தனார்படி வத்தமுதன்புற - வுய்த்தவுள்ளத்திலுண்டுண்டுறங்கினான், (௪௫) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௨௭ - க்கு இருவிருத்தம் ௧௦௬௫. 

வகா (0) 

 



ஸ்ரீ ds Sie. 

உ௮-வது, சேவாழுதலியா 

சேலைசாதித்தபடலம், 

  

Ieee es 

வேறு, 

வானைமு சலில்யார்படைத்தார்ஒளி சரீர்மண்மூழமுதுடன்பூ 

வானைமுதலில்யார்படைத்தாரவர்வர்தாள்கவென்றமத 
யானைமுதலியாகவருமழகனடி சேரர்தணர்காள் 

சேனைமுசலியாரெழுர் த சேவைபுரிந்தசெயல்வகுப்பாம், (௪) 

வேறு. 

மனுவுமாகருமாகர்சம்மன்னனுங் - கனணிவண்டாயசனவியைகாடியே 

பனிவெயில்குளிர்வெப்பம்பசம்புனல் - தொனிசெயுதைமழைதொடச்சத்தவாம்,(௨) 

ஊறுெய்வனயாவுமொறுத்தரோ - நூறுசாலஞ்செயாண்டெதூறிலா 

வீறுசெய்யுமகோரமாபவெக்தவர் - தேறமாமனத்தோடுஞ்செய்தாரரோ, (௩) 

மோனவிந்தியமுற்றிடுசேவர்சண் - மானஈற்றவர்தேரச்தவசாகனார் 

ஞானநித்தியரோெண்ணாமையால் - வானமுற்றவர்யாருமாழாந்தரோ, (4) 

எம்பிசானேயெமக்குணிறைக்துள - தம்பிரானேதனக்குத்தானாகிய 
தும்பிது.் பினை த்தேோரன்றித்தொலைவுசெய் - ஈம்பனேகங்கணஜற்றுஇராடுதி, (௫) 

எங்குமானரினெண்ணறுங்கண் மூனே - ஈங்களின்்றவுண்ணிலைபோலுமா 

லெங்குமானநினெண்ணறங்கா க - ணங்களின்றுதிண்ணிலைபோலுமால், (௬) 

தேவதேவவக்தாளுதிசென்றமிழ் - சாவசரோதுகா.ராயணவாளுஇ 

தாவராதியெலாவுளமாயவை - மேவவாள் பர மேலவவாளுதி (௭) 

சங்குசக்கரசாமிவந்தாளுஇ - சிங்களுபசிவாரிவவாளுஇ 

சங்கரர்ச்குளாஞ்சங்கரவாளுதி- சிங்கமாய்ச்சிம்புளைசசெற்றோயாளுதி. (௮) 

கருணைமாகடற்கண்ணனேயாளுதி - யருணனுக்குளருணனேயாளுதி 

வ௨ருணனுக்குள்வருணனேயாளுதி - மூருகனுச்குண்முருகனேயாளுதி, (௬) 

'ஐந்துகரன்கைந்துதத்துவத்தாகெ - ஐச் துகான்கைர்துமற்றவவாளுஇ 

ஜஐந்தொன்றாறுமிலாதவனேயருள் - ஐக் துதொன்ராறுமற்றாள்பர னேயருள். (௧0) 

மூன்றுதயுண்முளைபரனேயருண் - மூன்றுகாலமுமுட்டி.லானேயருண் 

மூன்றுீரைமுரித்தவனேயருண் - மூன்றுமூர்த்தியுண்முன்னவனேயருள், (௧௧) 

அருளவானிலாவிர்ப்பவித்தாளுவாய் - கருடவாகனகச் துகனேயென 

மருளிலாமனுமாகருடன்கர - மிருளிலாச்சிரமேர்திவானோக்இினா். (௧௨) 

௮ண்ணாந்துற்றகண்டி த்தாந்றைநோக்கினார் - சண்ணாகண்ணாகடி தெழுவாயென்றார் 

விண்ணாாமுன்னிலல்விக்குவசேனை - யெண்ணாமூர்த்தியேவவர்தவீசனும், (௧௩) 

சின்மயாகந்தசோதிசொரிர்தெழு - ஈன்மயானந்தமேனியுகற்கலை 
பன்மயாசக்தப்பன்மணிப்பூண்களுர் - தன்மயானர்தச்சார்.தா.திரீர்மையும், (௧௪) 

கமலமானகசண்வத்திர பாதமுங் - கமலமானவாழிசங்கக்கார்தியுங் 

கமலமானகரமணிவேத்திரங் - சமகுபாணியிற்சாண் முழி ச்சோதியும், (கந)



௧௮௪ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

வானமெங்குங்கமழ்வனமாலையும் - வானமெங்குங்குளிரொளிவாசமுங் 

சானமெங்குங்கழறிசொசச - கானமெம்சனுமானவர்காணவே, 

கொண்டசேனாமுதலியார்கோக்கணே - யண்டவந்தமர்ந்தார்தவமாற்றுவார் 
(௧௬) 

கொண்டகொள்கையைக்சொண்டிடரேர்ந்தரு - எண்டநின்றதறிர்துளதேவர்கோன். 

உயர்ிலத்தினசோடெழுக்தோங்குவா - னயர்வறத்தோன்றும்விக்குவசேனரை 
மயர்வறத்தோன்றுமாறுகண்டேத்இனார் - தயரறுக்குஞ்சுடாடி. சூடினார், 

ருடி.யாடி. த்துதிபலபாடி.னா - ராடி யெங்களாழ்வாரெழுக்தாபென 
வோடி.யேயுபகாரமிட்டுச்சிமேன் . மூடி.ச்கூப்பியேமுன்னரின்ரார்த்சனர். 

4தர்த்துளார்தமையம் பானார்விடுஞ் - சூத்திராவதிகாசலர்சோதிவான் 
காத்தவிர்திரனேசசனத்தரே - யேத்துசங்களீறற்றபராபரன், 

சேயசல்லதிருப்பவளச்சோத - வாயலர்ச்சணெழுந்தருண்மாற்றநீர் 

சேயமோடறிர்தும்யுமின்யாதெனிழ் - சாயமாயினசோடுமிக்சகானெலாம். 

கூடுந்தேவக்குழாத்துடன்கூடி.யே - சாடுமிர்தவனத்ைன்ருய்வலர் 
தேடித்தேடி ச்சுழன்றுசேவிப்பிரே ர் - பாடும்வேதப்பழம்பொருளாகுலான். 

பூவராகன்பூப்பூவையரோடெமழும் - தாவசாமுமக்சாவனவாக்தெ2ப் 

போவதாகப்புகன்றருளீச்்சனன் - தேவநாதரீசெய்கெனச்சேணினே. 

புகுந்துபோயினபின்னர்ப்புரர்தரன் - தகுர்தவிண்ணவரம்மலுதா பதர் 
வகுந்தமாவனச்சேவைவன சத்தினை - மிகுந்தவன்பின்வலஞ்செயமீண்டனர். 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௨௮ - க்கு திருவிருத்தம் ௧0௮௬, 

(x) 

ஸ்ரீ 
௨௯-வது, வாசவனாதியா 

வனந்தொழுதபடலம். 

  

    

அந்தராதிகளுமைம்புலங்களுங்கேளாஇகளைந்துமான்மனமு 
கைர்திராவசசன்னாரணநின்றாள்ச ரணெனநியாசஞ்செய்தள்ளீ 
ரிர்தராவணிர்தானாதியர்கவிசளாடெவிட்டசாபத்தா 
ணீர்திராதியாம்முட்டமாவனச்சையினிதுரவலஞ்செயல்கேண்மின். 

வேறு, 
பூவராகரதம்பூப்பதம்பூத்ததோர் - காவதாகுங்சசனத்ையெம்பிசான் 
சேவைமேனியிற்கண்டர்சச்சேனுளா - சாவலோமெழ.யறுபாசபம், 
போலவீழ்ந்துவணங்கப்புகழ்பல - சாலசோவுறச்சாற்றியேதங்கடஞ் 
சாலபாணிசடஞ்ெஞ்சாரவே - ,வோலமாமையோஇடலாயினார், 
முன்புமுன்புகதிர்கண்முளைதிசை - யன்பினோக்ெசன்றவின ச் தட 
னின்பினேவெருங்காவிலங்குறுர் - கின்பினிக்குஞுசரின்றொடர்ச்சியில், 

(௪௮) 

(௧௯) 

(20) 

(௪) 

(௩) 

(௪)



௨௯-வது. வாசங்னாதியர் விர்ந்தெர்ழுதிப்டலம். ௧௮௫ 
தஙகுமுக்கனிப்புன்னுகவோடையில் - வாங்குதாமரைநீலங்குமுதமான் 

லீங்குவள்ளையல்விச்கணகீக்கணர் - தாங்கு சத்தடப்படப்பைக்கணம், (௫) 

காணுன்றசரசருகற்கணம் - பூணுனெ்றார்போய்ப்புக்குபுகாணுழி 
யாணர்நின்றவக்காடுமாசாயமா - மாணசேயதுமாயமாயிற்றரோ, (௬) 

பாகமாவனமென்றபேர்பட்டஅ - போசசேவர்முன்போயவியப்பினை 
மாசதேவரறிகலர்மர்மமாம் - யாசமாதவயானுமுணர்டிலேன், (ஏ) 

சாகொணாமலேமைகானபின் - னாடுமிர்திரனாகியரங்கொரீஇச் 

சேடா்முத்தா த்திக்கனிற்சேவலும் - பேடுங்கூடும்பிரமவன த தினை. (௮) 

சண்டமாத் சவந்தன்னையியற்றிடு - மண்டீராடியமு த்தரையன்னணங் 

கொண்டசுவேதமெனும்பெயாகூறிடச் - சண்டதஇீர்த்தச்சரைையினைக்கண்டனர், (௬) 

மூ.த்சரென்றிடுசேவரைமூசுற - புச்தேளிரொடுபோனபுர்ந்தரன் 
வ்த்தியிற்பணிர்சேத்தலுமிவிலான் - வைச்சவிச்சம்போலும்மறைவாயினர். (௧௦) 

குருவைநிர்ைசசெய்வான்கொண்டசல்விபோன் - மருவிடா தந்தமூ.த்தர்மைந்தபின் 
பொருவிலாச்துயர்புண்ணியர்போயைர் - தருவமான தறிர்சவரற்புதம், (௧௧) 

என்னசொல்லலென்வெண்ணியாண்டகள் . நுன்னுமுத்சாதிக்கொ்கணும்பர்கள் 
பெொரன்னின்சுக்லமாஈஇிபோயின - சன்ன? சத்த மக்துள பேர்களை, (௧௨) 

பார்த்துரீவிர்யார்பன்னு இரென்றிவ - சார்த்தியோ௫கடாவலுச்சன்னவர் 

போர்க்லெப்பிரமச் காத்திடு. சரச்சமாசாலரு பாயாக்தேருதிர், (௧௩) 

கால்ரூபர்கள்யால்கள்கரிசறு - மூலராபறுருர் சன்ருத்திப்பத 
நீலரூபவராகர்செ௫ழ்த்திடச் - லர. பதல ச்னசச்செயாநின் ஹேம். (se) 

என்றுசொன்னாையேச்தியயணொரீஇப் - பொன்றிலாவனம்யாவையும்போழ்றியே 

நன்றுசாகருமாகர் சங்கோனுமே - அன்றுரீலமாக்தூசதிதுன்னினர், (௪௫) 

நீலமாஈஇரகேர்ச்சவறோக்குழி - சல்வேழ்ைசயான்விருடி.கள் 
சாலவின்புடனண்டசைச்சார்ச் சவர் - சோலவின்புடன்கூடி.ச்சொண்டாசசேச, (௪௯) 

கூடி வர்தவேழ்மாமுனிச்க.ட்டமு - சாழூ.வர்திடவிண்ணினன்னாடரும் 

வீடி.மாமலர்வீட்டி.னளைத்தரு - சாவெரழ்சாத்தியாயர்தம்பாழியை, (௧௪) 

கோக்இயப்பெரியார்துதலாசியை - யூச்சமோடும்பசோகையிலுற்றரோ 

தாக்குக்கீழ்க்கடற்சங்கமஞ்சார்ச்தவ - ரேக்கமற்றமீராடி. யாவரும், (௧௮) 

$ீலவெர்ளைநீர்நேரிடமாடி.ய - சாலயாவ்ருஞ்சார்ச்திடுவெண்மணைப் 
பாலமீதுபதுமினியோடணிர் - தேலவின்றுளவிற்ராமரைச்சணே, (sa) 

ஆனமாமணித்தாழ்வடராகியே - மோனவிர்தியமூப்பர்களெண்ணு,.று 

மானமாத்துவயத்தையமறைந்துள - கானமாதவவாயின்ராசியே, (௨௦) 

அகலாவவ்வகரப்பொருளாகயெ - தகராகாயமாந்தில்லை த தலத்திலே 

புசலாவிட்டுணாசாயியைப்போற்றினா - ரிசலாவின்பிடையேன்றவணிீங்கினார். (௨.௧) 

போற்றுமுச்சசப்பொன்னிபுகுந்தரோ - மாத்தியானவனுட்டானமா ற்றினார் 
சாற்றுமாதண்டகாசரன்சார்ந்துள - வேற்றதமாங்கங்கைமாகசரெய்தினார். (௨௨) 

தண்டகப்பெயர்த்தானவன்செம்பனி - கொண்டவன்குறித்தோதியவண்ணமே 

சண்டவீசானஇக்கற்கவின்மிச - மண்டுமன்னுமாசேதிகமன்னிஞர். (௨௩) 

பிரமன்சந்துசகேள்வியிற்பெற்நிசோர் - செொமமாஞுசாவர்9ரவரூர்தவம் 
ம்ருவவரற்றுமதங்கருணிஊாச் - சி௱மமெய்தனர்சேவரனைவரும், (௨௪) 

24 '



௧௮௯ இருமுட்டபுசாணம் இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம். 

மன்னுகேத்திரத்தச்னெவாவியிற் -பன்னும்யாரும்படி.ந்தங்குத்தோன்றிய 
(சின்னும்வீரகாராயணகீசனார் - முன்னமெய்திமுடி.யடி. வீழ த்தியே, (௨௫) 

தண்டர்தாங்கெமனாலுறுபீழையெற் - கண்டாதாளுஇிகிற்சணென்றமாக 
கணடமாமுனிகாலலூரேடொ - மிண்டுசெய்தருள்வீரநா ராயணா, (௨௬) 

அடி.யரவ்வயனுக்குஞற்றாசினைப் - பொடியசாச்டுப்புஈதருளென்றரோ 

குடி கள்யாருங்குழறித்துதிகளை - விடையடைர்தவன்விட்டவ்வனமெலாம். (௨௭) 

சண்டுபோற்றிவரும்வழிகானிலே - சொண்டன்மேனிகொழித்திடுசோதிசே 

சண்டராமரிபாரிடாங்குளா - ரண்டசண்டி.டவர்தரமாயினார். (௨௮). 

செழிச்சமெய்செய்சசேவனென்றெண்ணாது - பழித்தபாதகறின்னாமுகத்தினில் 
விழித்தலாசாதென்றேகொலவ்விட்டுணு - வழிக்லெம்பரரம்ப. மாயினார், (௨௧) 

என்றுகூ_.நியிராவிற்குண்முட்டமே - நன்றுவந்துறுரித்தியராமமார் 

அன்ற பட்டச்தொடரினிற்றெச்சணத் - தென்றிருர்தமலன்னருளெண்ணியே. (௩௦) 

இருக்கும் ராவிளிலிம்பருமும்பருர் - தரிக்குங்காதிற்குகோக்கிற்குந்சண்டி லா 
விரிக்குமின்னிசைவேதத்தினின்னிசை - தெரிக்குமின்னிசைதாரியவின்னிசை. () 

பாடுமின்னிசை பன்னியர்பன்னியே - யாடுமின்னிசையா ரா தனையிசை 
கூடுமின்னிசைகோதில்குணஞ்சொலி - சாடுமின்னிசைசாசர்கள்கேட்டனர். (௩௨) 

கேட்டயாவருங்கி.டி.யிக்கேதமில் - பாட்டுமாட்டுமெங்சென்றுபரிரந்தசோ 

சாட்டங்கண்டிடராடி.யுசாடிலா - வாட்டங்சொண்டனரின்றுமுண்டாங்கரோ.(௩௩) 

அல்லிசாமுற்றுமாயவிவ்வற்புதஞ் - சொல்லயாவருண்டவ்வராசன்சுக 

ஈல்லகோவினினாளுமுண்டி.வ்வணம் - புல்லுநித்தருமு த்தரும்போற்றல்காண், (௩௪) 

விடிர்தவோரையவ்விண்ணவரக்கயம் - படி.ந்துபன்னிரண்டாயெபுண்டரங் 

கடி.ந்தான்மனமாதிகள்கட்டி. யே - யொடிரந்ததீயராயுற்றொளிமேவியே, (௩௫) 

கேரும்பூவராகன்றனைகநென்னல்போல் - வாரும்வாருமென்றேவெனந்தனை ச் 
தாசொடேத்திச்சுற்றிச்சுற்றிப்போற்றினர் - தேருவாய்பிருகென்றிடேெள்ளியோய்,.() 

முற்றும்: 
ஆச படலம் ௨௧௯ - க்கு இருவிருக்தம் சக௨டு. 

(௦) 

ஸ்ரீ 
௩0-வது. திருவாழியாழ்வான் 

சேவைசாதித்தருளியபடலம். 

  

  

  

emer, 

வேறு. 

கருவாழிவற்றவெழுங்காராழித்திருமேனிக்கடவுட்டாட்பூ 
மருவாழிரசசையான்மண்விண்போற்றப்பணியாற்றுமறைவல்லீசே 

யுருவாழியவுணரும்பர்தமைச்செகு ப்பான் புரிமாயமுலையகாதத் 

இருவாழியாழ்வரன்றனிகன்மாட்ரியினை விதிசதுக்தெளிமினீரே. (௪)



BO யதா இருவாழியாழ்லாண ௧௮௭ 
சேவைசாதித்தருளியபடலம். 

அசரமாயையகன்றபரிச்சேதம், 

உன்னுமாவனந்தன்னைச்சூழோரையி - லொன்னலரென்றசுரர்களோச்சறத் 

துன்னுமாயையைத்தூண் டி. யத்தேவரை - மன்னுமாமாணத்திடவெண்ணினார். (௨) 

முன்னைகாளின்முறைப்படி.ச்€ரணி - தன்னைஈல்வலமாகத்தாழ்க்தம்பசர் 

சன்னிகாத்தியாயம்முனிசானின்கண் - டுன்றுமோரையத்தேவர்தமொட்டலர், (௩) 

௮சுரர்யாவருமண் மியிவ்வேலையில் - நிசசவத்தனிராயுதநீரராய் 

வூவன த்தினரா௫யவானவர் - சசவெனத்தினோடேசரித்துற்றனர், (௪) 

இன்னசெவ்வியிலேசயிலேசரைக் - கன்னற்குள்ளேசாங்காதுதல்செய்துமென் 
றன்னிசாப்பரியொன்றுரைமாயையார் - தன்னையேவினர் சானவரனவர். (௫) 

வெள்ளைநீலவாருடி யவிண்ணுளார் - கள்ளமாற்றிகொச.தியாயம்முனி 
கசொள்ளுங்கோதில்குறும்பொழைதன்னிலே-சள்ளுமாவிதளர்ச்து.தள்ளாழனார், (௬) 

வேகசாம் பரியென்றிரவிஞ்சைசெய் - காகபாணத்தானாகருகாதனு 

மோகழுற்றமுயக்கெடச்கலா - தாகசகோகவவனியில்வீழ்ந்தனர், (௭) 
வீழ்ர்தசாலையெம்வேதவராகவென் - oppesAgen சயொடங்கமறர்துயிர் 

போழ்க்சபோதுபொருர்தவிருத்சல்பூ - வீழ்ர்சசாணெடுவிண்ணவன்சண்டனன். (௮) 

ஞரனமேனிகல்லாழியாழ்வான்றனைக் - கானமேகெனக்சாரமர்மேனிய 
னனைவாணையகற்றாசெழுர்துவீழ் - சரனவானினமேத்காக்திசெய்தோங்கலும், (௯) 

எட்டுத்திகனுமெண்ணதுஞ்சூரியர் - விட்டொளித்துவிளங்வெர்போன்மனம் 

பட்டசோதிபரப்பியப்பண்ணவர் - சட்டசாசபரணங்கருஇப்பட, (௧௦) 

% இயசாம்பரிசிதசெய்மாயையும் - மாயமாய்க் துவலு த சடர் தானவர் 

வீயலீட்டி முன்கெள்கவென்காட்டி.னா - சாயவாவியொடி.ங்ஙனின்ஜோடினார். (௧௧) 

நாகபாசசலிதலையோட்டி வெர் - தாசசோகமார்ர்தாவிதளாந்.துள 

மோகமார்சுரர்சேவர்கோன்ராசுறு - வேகநீங்கவெளிச்சண்விளித்சனர், (௧௨) 

விளித்தபோதுவிளியாவிகேதனா - சளித்தபேரறவாழியடுத்தது 

மொளித்தசாம்பரியுக்கயொழிந்ததங் - களித்ததானவர்கந்து 4 துண்டம்பட, (௪௩) 

வீடுபட்டதயித்தியாவெம்பிணச் - காடுபட்டுளச்சாசொணாமலே 

கோடுபட்டளதாருகுளஞ்செச்ரீ - ரோடுபட்ளெவோங்கல்.சாணாமலே. (௧௪) 

ஆக்குமாழியாழ்வான்சமராடலை - ரோக்கமாயிசசத்சானுஈன்னோேக்கஇனாற் 

பாக்யெம்போக்கெயம்மெனப்பார்த்தனன் - தாச்குண்டேவர்தளர்வசன்றானபின். (௧௫) 

சக்கரத்தண்ணலாடியபூசலை - யெக்கருத்தரிசைப்பவரென்றனர் 

பொக்கருச்சப்புயங்கள்வந்தெங்கடர் - துக்கறுங்குஞ்சுடர்ஊளையென்றனர்.. (௪௯) 

சக்கரத்தாழ்வான் றுதிப்பரிச்சேதம், 

போற்றிசச்க.ரத்தாழ்வானின்பொற்பதம் - போற்றிசக்காத்தாழ்வானின் பொன்முடி: 
போற்றிசச்கரத்தாழ்வானின்பொற்காம் - போற்றிசக்சரத்தாழ்வானின்பொன்னுரு, 

போற்றிமுத்திச்குவாயிலாநிற்குயாம் - போற்றிப,ச்திக்குவாலொகிற்குயாம் 
போற்றியாரியரரற்பொறிகிற்குயாம் - போற்றியேதிசம்சாட்டெனுகிற்குயாம். (௪௮) 

ஸ் சாம்பரி--ஒர்மாயவித்சைடர் சச்து--கமுத்தட், 
 



௧௮ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 
கேத்தமான்மியகாண்டம்: 

காலதத்துவங்கட்செலாமரதிசீ- மூஜ சத்து/வநூர்த் இப்பத் தரீ 
€லைசேவாரிரத்தொளிர்சின்னநீ - தாலம்யாவுமாள்சச்சரவர்த்இநீ, (௧௧) 
தமஞ்சவட்டிடுசக்சர.த்தையனிீ - சமஞ்சவட்டிடுதும்ை பப்பூத்தாரனி 
யிமையளீசன்றுருவாசனேத்திடச் - மையமாயின்றுஞ்சேவையீசெல்வனீ, (20) 
௮றுபச்சரநூங்கபுசோதிரீ - நூறுபத்ததுசரத்தாம்வினோ சனீ 
நூறுபத்துகோடி.க்கழைநூறிய - நூறுபத்துச்சோடி வீரவாகுரீ, (௨௪, 
வாழியர்கணர்மாமறைவாழ்த்தற - வாழியந்தணனானமசேசனார் 
வாழியங்கரமாருதிருந்சவன் - வாழியர் சணர்வாழ்ெபெறநின் ரி. (௨௨) 
நீயன்ரோசதிசாதியமுச்சுடர் - நீயன்றோநிகழ்சக்க.ரவர்சஇகள் 

நீயன்றோசமன்முன்னநின்றாள்பவன் - ரீயன்றோமுச்இகேர்தடங்சாட்டுவோன்.(௨௩) 

என்றவ்விர்திரனாதியரேத்தினே - யன்றவ்வாழியகங்சொடுபோயபின் 

றுன்றுதூங்கல்விட்டாரினெழுர்தவர் - சன்றச்சகாட்டைகடர்துமுன்போலவே. (௨௪) 

பாகசசாதனன்பண்ணவரும்வல - மாசவேழுதனமுமவ்ண்ணமே 

யோகமாதனிசைத்தருளின்படி - யாசவானர் சவத்தத்ைச்சுற்றினர், (௨௫) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௩.௦ - சர இருவிருத்தம் ௧௧௫௦. 

we (0): 

ஸ்ரீ 

௩௧-வது ஸ்ரீபூவராகா் 

  

சேவைசாதித்தருளியபடம். 

  

வேறு, 

சாந்தமேசமதமாதியேமு தலாந்தண்ணிடுநீர்மைசேர்தவத்2ர 
பார்சமாகிய'௪/ண்ணுவமுனிமனுவிரக்தொன்ச.ரர்பாண்மலர்க்சமலை 
காக்சனாராணைப்படி.யெழுவைகன்முட்டஞ்சகுழ்காட்டினைவலமாச் 
சூழ்ச்கபின்னெம்மான் சேவைசாதஇித்ததிருவருள்சோர்வ 2ச்தெளிவீர், (க) 

வேறு, 

எட்டதானஇனத்தினிலையமே - இட்ட னித்தியம ரசுச்சிக்குறும் 
பட்டர்தன்னிற்படி.ச்துயர்பன்னிரண் - டி.ட்டசாமமிலகவணிர்தனர். (௨) 
வாமமாமறையுச்சிவழங்கெ - காமமர்திரமெட்டுசன்னாவினிநற் 
சாமமோடுசவித்திடவொர்சளாய் - சாமமறைசாற்்.நிடசாவசாம், (௩) 

தக்சதண்டெளவின்மணிதாமரை: - யச்கமாமணியாரபவித்சி 
மொச்கமார்பிலுலாவிடுமும்பரரப் - புக்குரல்லனுட்டானப்புனிதராய், (௪) 

தானைமன்னன்சாதித்திரொோளினி - லானைமன்னன் முன்னானணுகுமென் 

தூனையன்னநீராஇியையோச்ரினாச் - வரனைழண்ணேயாண்மன்னனைரோக்லனொர். (௫)



௩௧-வது ரீபூவுராகர் கஸ் 
சேவைசாதித்தருவியபடலம். 

வெண்மனூாததுவபுண்டாமிட்டனச் -. தண்மட்டாமமைத்தாய்கிறக்சாபூற 
விண்மட்டாவொளிவீசஞ்செழுஞ்சுட உ எண்மட்டாருமகித்ிலையார்த்தனர், (a) 

சோச்சோராயிரத்தானுநொடி.ச்சொணா - வாக்சமாமினத்தாருமதங்கருங் 

காச்குமாமனுவுங்கண்ணுவனெனு - மூச்சமாமுனியும்மற்றுள்ளாருமே, (௪) 

மு. தலிசேனைமொழிர்தரசாளாயிற்றே - நுதவிலோங்கெங்கனூழைஞானத்துளோய் 
சதவிமானவெங்சான்மனம்சன்றுசே - கிதவியாஜெனகின்௮.௮ச்சனர். (௮) 

உத்தரராயணமோங்குறுகும்பத்திற் - சு.த்தசுக்ல பக்கத் அச்சூரிய 
னத்துசாளிலிரேவதியாம்த - சத்தமித்திததன்னிலேதற்பான், (௯) 

வாரிமாமலர்கற்பசகநித்திய - சூரிமார்கள்சொரிதரத்தாயசா 
சாரிமார்கணடஞ்செயகன்மாத்தித் - தூரியங்கடுவைப்பத்துக்க்கனொ். (௧௦) 

சாண்டமூன்றாக்கணிமறையாவும்பல் - லாண்டுபாடிடவாடடலாடடடச் 
தூண்டுசோதிச்சுடர்கோடியாகுமார்த் - தாண்டர்தாவித்தழையொளிதர்திட, (௧௧) 

ஒத்தவிற்றழைமாவெயிற்கற்றைவா - னத்இனான்மறைவேள்விகணான்குமே 
சுத்தமேனியெடுத்தசு வேதமா - மத்தன்பூவர ரசப்பிரான் சேணின்வாய், (௧௨) 

படிசமொத்தபடி.வத்சைக்காட்டி.னான் - கடி.கைச்குள்ளேயிக்காரினிகாட்டினான் 

சுடி கையித்சுடர்மோவிதுலக்கினா - னடி.கைகண்ணரவிர்சப்பூவாகனான். (௧௩) 

கோடி.மாமதியின்குளிர்சொள்ளுரு - சாடி யேந்துபற்பூணணிசம்பரன் 

கோச௫சக்கரக்தண்டுவாள்வில்கொடு - சரமொாசளினக்கசசராட்டினான். (௧௨) 

மூட்டக்கோழியிற்பூமூளேமோகத்தான் - குட்டத்தாமரையாலருள்கொட்டுவா 

னிட்டமார்பிலிலக்குமியேற்றத்தான் - கட்டு€வக்கங்குல்லைகாணாகத்தான் (௧௫) 

புன்னசைப்பூபொலிதிரு ப்பூவினா - னன்னலையனகத்திருப்பூவினான் 

துன்னுர் தூயருளப்பதத்தூய்மையான்-றன்னைவான்றடர்சன்னிர்சண்டாரரோ,. (௧௬) 

கண்டதேவருங்கண்ணாயிீரத்தனுங் - கொண்டவானந்தக்குப்பாயராகிஞர் 

தண்டர்தண்டமெனப்பூமேற்றாவிமண்-ணண்டகீழச்தட்டாங்கம்பஞசாங்கஞ்செய்தார் 

ஒவொருகப்பார்விழுக்தாலிப்பார் - சாவொரச்சோசாமென்செய்கேமென்பார் 
தேவொரையன் சேவடி. சாணிக்கை - வாடுவார்காணாமாலினான்மாழ்னாவார், (௧௮) 

எந்தாயெந்தாயென்றேங்குவாசெம்பிசான் - வந்தான்வர்தான்வாரும்வாருமென்பரால் 

ஈந்தாரம்முனஈண்ணினானேயனேச் - சந்தார்தற்பான்றன்னருளென்னென்பார். (௧௯) 

வேறு. 

பரஞ்சோதிமயமானபங்கேருகக்கிழத்திபதியேரின்ற 

னுரஞ்சோதியுருவனர்தமாங்கோடியருணரெனவுறுதலாலே 
சரஞ்£வியானேருஞ்சேவைகொளமுற்றுதநின்றன்சர்த்தி 

தரஞ்சேராயெமதவிழிதளர்ந்துவடி வதுகாணுர்சரமன்றர்சோ, (௨௦) 

கூசிவிழிப்பையுளுடனவிஏன்ராஙின் சோதிகுலவுமேனி 
தாசசெனுமெமதவீழிக்காகுவணங்கொடுசேவைசாதியென்ஞ 

வீசனுமவ்வாறேகாண்பார்தம்விழிக்சியைசார்தியிடுமாசேவை 
யாசரித்துக்காட்டிடலுமப்பிரமேயப்புரனையண்மிப்பார்த்தார். (௨௪) 

தயைபொறையானச்தமைமு த்தேலிமார்சளென ச்சமைச் தரல் 
மியைசித்சைமறவென்ளயுயிள சமணிவ/மென்னமான்றண்டென்ன



௧௯ திருமுட்டபுராணம்: இரண்டாவது 
கேத்திரமான்மியகாண்டம்:. 

உயத்செருளையிருளைவாண்மல ஐவென்னவாங்காரம்வளைவில்லென்ன 
சயர் தவிருபூகமவையிரண்டமாலைகளென்னசகுவாய்போத்றி, (௨௨) 

மாச.றீசன்மனனையொளிர்சக்கரத்சாழ்வானென்னமறையின்ஞானத் 
தேரனைசல்்வளையென்னச்சிறர்தசன்மஞானங்கள்செகுவேலென்னச் 
தூசறுகதற்சருதியெலாச்சொகுகலுழவையமெனச்சுத்தரீர்மை 

வாசமுறும்படுச்சையெனவவ்வியொளிர்மாதேவமலர்த்தாள்போற்றி, (௨௩) 

முன்னலுறுமூன்றுவியாகிருதியுமுர்நாலென்னமுனிவசேத்திப் 

பன்னு இருவாய்மொழிகளவிர்செொணெமணிச்சோதிபச ப்பாநின்ற 
மன்னுதிருமகரகுண்டலமென்னவப்பிசாகருதமாயை 
தன்னையொளிர்தமனியமாக்சோடியெனவசைத்தசனிப்பாமேபோற்றி. (௨௪) 

சல்லதிருமெய்ஞ்ஞானசாவலர்தம்பத்தியெலாகற்பூணென்ன 
வல்லபெருஈ ற்கருணையென்பலை தக ற்கலவையெனவழங்குர்தன்பா 

வில்லைகளைகண்ணருடி.யென்பாரைப்புரச்குமருளின்பூணென்ன 
வல்லையறுத்தடி.யர்பிழையகற்றுதுமென்றிசைச்சிலம்பாசடி.சகள்போற்றி, (௨௫) 

ஆசரித்தாரிடரகற்றும்வாகுவலையமபுனைர்தவழகுபோற்றி 

மூசுறபல்சோடியண்டமுதற்கோவென்றிசைொணமுடிக்குப்போற்றி 
கேசமுறுசரவசரரின்றுகுளிர் திதிபுரியுரீமைகாட்டும் 

வாசமுறுவெண்குடைக்குஞ்சாமரைகடமக்குமிகவணச்கம்போற்றி. (௨௬) 

எஞ்சாவெம்பிழையுஞற்றியெமக்கொருகாற்கைகுவித்2வெல்லீர் தமைக் 

கஞ்சாதிரெனக்காட்டுமபயவ. தப்பூக்கட்சன்பிற்போற்றி 

கஞ்சாருமிடற்முனைல்னெவக்குழவிதருகற்பூப்போற்றி 
அஞ்சாசபிரணவகாயத்திரிமாப்பூவையுருசசோதிபோற்றி, (௨௭) 

மூவாதபேருலகையொருகோட்டினாவெடுத்தமுகப்பூப்போற்றி 
யோவாவெவ்வுயிர்த்தொகுதஇிச்குள்ளிருர் துசோச்ெருளொளிப்பூப்போற்றி 
மேவாததேவமனிசாஇகளைக்£ழ்க்டெத்திமிதிபூப்போற்றி 

தாவா சவாரணமாகதைதமிழ்வேதமூழ்தருபூப்போ ற்றி, (௨௮) 

வீடாக்கும்பெற்றியறியாத்தேவர்தமைப்பொருளாவெண்ணுவார்கள் 

உடாக்குவானையதைவீடாக்குவானைவினைகொடுச்கனானை 
நாடாக்குவானையுண்டரசாரணனைப்பசம்பொருளாநாடி.ச்சாச்கப் 

பாடாச்குங்கங்கைதருபாதபதமச்தாட்டுப்பல்கால்போற்றி (௨௯) 

மதிமெளலிக்குள்ளிரு். அம ரமெஎலிக்குள்ளிருச்துமணிப்பொனாலே 
விதிமெளலிக்குள்ளிருக்துவினைமூன்றுமிகவாற்றிமோச்கவீட்டுக் 

சதிமெளஎலியணிபர மேயயனாலேவிலங்காகவானதீச்சொல் 
கொதிமெளலிச்சாகாதுகொழியருணின்௧கட்கோடி க்குரிமையாக்க, (௩௦) 

அருள்புரிதியெலுங்கசனத்தசசனையுக்தேவசையுமாண் டானோக்கி 
யிருள்பீரியுமாணவத்தாலாப்புண்டவ்விண்டையனையேசேயென்ற 
தெருஎகன்தீர்சேண் மின்மிக த்தேம்புகடும்பிழையினைற்சிை சக்ர்நீர்செய் 

மருளசுன்தமசத்தானதவத்தானாமகழ்வடைர்சாமழ்வரமென்வண்டும். (௩.௧)



௩௨-வது. இத்திராதியர்ச் கெம்பெருமான ௧௬௧ 
நியமித்தகுளியபடஃலம்- 

௨ரர்தருதுங்கேண்மினெனாவாணையிடவெல்லாருமண் மேல்வீழ்க்து 
புரகதருளும்பெருமானேபூவீட்டுப்புத்தேளாற்புறவர்தன்னிழ் : 

௧.78 துகு£சங்கியோனியில்யாம்பிறர்தாலுமப்பிறப்பிற்கடர் தசாலர் 

தீரந்தரமாயறிர்திடவுகின்றொழும்மினின்றிடவுர்சயைசெய்தாள்வாய், (௩௨) 

வேறு. 

தரணியுண்பெருமானிசையசைமக இ சடவியப்பசனருள்பொதிர்த 
பசணியென்றியம்பும்பாசவதாக்கரேசராசாரதர்பகர்தல் 

வரமணியாழிவனமறையரேவருதிர்கொல்பின்னசம்முனிவர் 

சிரமணிசீமான்புங்கவர்முதலோரதீமை£ீர்வகையருடெ.ரிமின். (௩௩) 

ஆக படலம் ௩௧ - க்கு திருவிருத்தம் ௧௧௮௩, 

ஸீ 
௩௨-வது. இந்திராஇயரீக் கெம்பெருமான் 

நியமித்தருளியபடலம். 

அலைவதை 

  

er 

  

மறைச்சிலம்பருக்கன்மதிவிழியகர மேனிகாயத்திரிவதன: 

மறக்குணஞ்சாந்தமந்தமிலின் பமரிவைய % ரலர்மனையம்போர் 
இிறக்குணமகராதிதிபுரிபெருமான்றிருவடி க்சினியவோபிருசே 
யிறைக்குணச்சுரருக்கருணியமனத்தையிசைச்குதுமசைப்பறச்கேண்மோ. (௧) 

வேறு, 

அண்டவகின்னடி மைகளையாளுதியென்றிசெரர்மேலருட்கண்சாத்தி 

மாண்டதிருவாய்ப்பவளச்சோதிமலர்த்தேனுகுவமானநோக்கிக் 
காண்டலுறுமீராருஇித்திய்காளெண்கோடி.வசுக்காள்காள 

ரீண்டகண்டம்பதினொன்றுகோடி. யுருத்திசகணம்காணிமைச்கானின்ற. (௨) 

இருகோடி.மருத்துவர்காளிருடி.மனுவானவர்காளினுமஞ்சாஇர் 

பெரி துமதுபிஸ்ழபெரியாமாட்டனந்தவிதத்தாலும்பெயர்ச்சகலாகா 

வருமுமதுமனமுவக்கும்வரமீ தமெனத்தனியேவிளித்துவாக்குத் 

கீரூமதனையறிதிர்பிருகெனுமுனிவேவென வீணைத்கண்டோனோதும. (௩) 

வாட்டமுறுசசிபதிகேணீவாவியெனச்தோன் றிவருமிராம 

சாட்டமுளகம்மாலேகலிபடுமுன்னிறுதியிலேஈன்றுகாண்பா 

யீட்டமுளவிற்சோதியிரவியேநீகக்இரீவனாஇ 
நீட்டமுளகேண்மையனாயின்புறுஇகாலிவிநீயிசையாகின்ற. (௪) 

கோடுடைக்கும்வளிகூற்றிலாயவஅமானெனப்பேர்கொண்டென்றொண்டி ற் 
'கேடுடைக்குங்நெமுஞானபத்திவைராகமாங்தெமைபூண்டு 
  கனகு 

tees <a 

Yenc Cever,-



1 1௮ திருநூட்டபுரர்ண்ம் இரண்டால். 

கேத்தர்மானமிய்காண்டம். 

காடுடைக்குரிசிசசனைமசகமெனப்பியைந்தவிக்குஈற்றிண்மேவி 

யீடுடைக்குமெனதுபதசாமமதையகன் றறியாவினியனாதி. 

ஆனசசப்பிரழதியென்னபிதானவெஇவசஞயனச் சமான 
நானமனுக்குழுக்களுக்குசாயகனாயசுரரிராச்சசசேயாதி 

மீனமுறுமவர்ெத்திகளைப்புலம்பச்செய்யுமுருச்திரனாரந்தான் 
மானமுறுமறைசாமச்சொண்மேறச்சறியாசமதினனாி, 

ஆணையகன் றறியாதசிரஞ்£வியாயிருச்தேயடுத் துநேருங் 
கோணையகன்றநியாததுவாபரமாயுகத்தர்தக்குந்திச்சேயாய் 
வாணியுளமாவீமனாஇியிருர்்ினிமேவமூழிப்பின்னர்ப் 

பாணிமறழையவன்பதத்ைைப்பெற்றடலம்படைப்பிரமன் பதம்பெற்றுய்வாம் 

தெளிவசன்.றசேவர்களேயெல்லீருங்கவியாசெசெனித்துமுங்கள் 
சளியசன்றசுருதிசாத்திரஞான பத்தியினிற்கலக்கமில்லை 
பளியகன்றவென்பாதம்பற்றவகன்றிருப்பதிலை பழயஞான 

மிளியகன் றவணமேற்றென்னுடன்பதத்திலுறதிசெனவிசைத்தானெம்மான், 

கலக்கமுறுசகண்ணுவனேநீயறிதிபூரூவத்தித்கவின்வீடீயு 
மிலக்சணஞ்சேர்பிரயாகைதனிற்றவச்திற்புத்தேறவிருச்தியாரும் 
விலக்கரியதவம்புரிர்தாயையுணசாவிக்காலுமேன்பாடுற்ற 
கலக்குரியவேள்விபுரிச்திடப்பூவையுமுதுவருஞான்றுமா தோ, 

பூசோதனைப்புரிகாள்புற்றாலேமூடவிருர் துளவுன்சென்னி 
யாசாகுமசோயாற்றவாற்றுமல்வாயுவினையறிதிவேதத் 
சேசானைமாமூலரூபமுடன்பணியா ததீயனாதி 
யீசானனுச்சடுத்சானுக்கடுத்தானாகியுளவில நயேயென்ரூய். 

அச்சாவரீயிடலுமவன்க&டுகிக்கண்ணுவயானதியாத்தீக்கே 

யிச்சாவமிட்டதனானீயிராக்க தனாகியிருத்தியென்றா 
னச்சாநின்றிடுநீயுமிராவணன்றன்றம்பிவிபீடணனென்ருடுப் 
பொச்சாவென்னினியவடி த்சொண்டனாயுலகேத்தும்புலவனாவாய், 

என்னாலேயெற்றவிடுமிராவணன்றனிலங்கையசசெய்திகாளும் 
துன்ஞநின்றிடுபோகர்.தய்த்திறவாப்பேறடைந்துசோகந்தீரப் 
பன்னாகின்றிமிமிர்தப்பதுமனழிர்திஞான் றென்பக்கமேவி 

மன்னாகின்றிடுநிரதிசயசகவானர்தமதில்வாம்தியென்ரான். 

மருச்கமூறுசுவாயம்புமனுவேநீழுத்திமினில்வாஞ்சைமேவி 

யிருக்குநெறியான் றருவனானா ஓரீயிர விகுல ச்தினேக 

யருக்கனெனுந்தசர தனாப்பிறத்திநினக்கினியமகனாஇவெந்.துன் 
பெருக்கமுளமரணத்திற்பிண்டோதகர் தரு௨ல்பீடுற்ளோய்நீ. 

மு.த்திகிலைபெறுவிஃதேமுன்னாமுனூழியெனமுகுந்தனோதிச் 
சத்தியன்றுணர்ச் சமசதங்கப்பெயர்மாமுனிவரரீசார்ச் துகேட்டி, 

சுச்தமுறுதங்கபத்திரைப்பீடுதருமாற்றின் சுழன்மேவிப் 

ப ச்சியற.ஞ்சுச்ரோவன்வாழும்பொருப்பிருந்துபன்னாள்வாழ்கி, 

“
3
 

வே
 

e
e
”
 

(௬) 

(௮) 

(௧) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௪௪)



௩௩-வது. வனசரனமுத்தியடைந்தபடலம. ௧௬௯௩ 

சஞ்சயனத்தாழ்வாருஈம்பாணியாழ்வாருகமமார் பூற்றே 
யெஞ்சலறரம்போகத்தாம்வாருமிணை தலுடனிரும்பூவுற்றே 
யஞ்சஏலொக்கொடி.யவிராவணானாஇவிலங்குசளையடரும்வேட்க£ர் 

துஞ்சலின்றிப்புரிக்தாடி. த்துஞ்சலறவருதுமக்காற்றூயனான. (௧௫) 

மதங்கமுனிவரரினச்குகஞ்சேவைமகழ்வளிக்குமசனாநீயும் 
பதங்களுக்குப்பசமளிக்கும்பரமபதமடைலையெனப்பகர்ச்துதேவர்க் 
இதெங்கொடுக்குமிர்திரனேவாலியெனுகினைச்சவட்டியெழும்யான்சகண்ணன் 

சிதங்கொடுக்கும்யாதவர்கள்சிங்கமெனு மன் கேண்மைச்செல்வனாக. (௧௬) 

வருவையர்சாடனினிதுமனதுவச்ரும்போதியெனமாற்றமோதிக் 
கருவையளித்தருள்பெருமான்மற்றவர்க்ருமுளகறாமத்சொடக்கையோதி 
யுருவைமறைந்தகண்டநெறியுற்றனனற்றகர்யாருமுடையான்போன 

வருமையினைநினைந்தேங்கியழுங்கெர்சைப்பொருளிழர்தவறிஞராகி. (3a) 

சருவரியாச்தரிசருவகதன்சருவேசுரசருவசமசந்தோச 
னுருவமுடனவதரிசக்கு மும்பர்கட்காத்தாயுமுடனுறுசேய்கூப 

மருவவிழின்மா தாவும்விழின்மான்வவதரிக்கும்வாஞ்சையான 

இருவறிக்சவக்காயத்திரியென்னுமாமனுவுக்தெஸிவுமேவி, (௧௮) 

நாற்சணத்தம்பாரரானோற்றவத்தாற்பிறப்படைச் தம்பானுக்கான 

கரற்கணத்துக்காகுத்தர்காற்றொழும்புச்ச ரளானசனச்ைநோக்கி 

மாற்கணத்துக்குணமாட்செெழங்கயுறபேறடைதுமென்றன்றோகா 

ணேற்சணத்தாமிருபத்துசான்கெனுமாலக்கரமுமினிமையான. (௪௯) 

சருவாதிசாரமுளரோமாயணமாடச்சகத்தேவந்த 

மருவாதியரூுளாலேபடனமிடுமஏர்காமம்வழங்சலான 
வுருவாதியந்தநடுவொன்றுமிலாப்பரஞ்சோதியருவைச்சாணும் 

பிருகாதிமாமுனியேயென் தருவீணைக்குரியான் பேிப்பேசம். (௨0) 

முற்றும். 

ஆக படலம் ௩௨ - க்கு திருவிருத்தம் ௧௨௨0௩ 

(0): 

௩௩-வது. வனசான்முத் தியடைந்தபடலம் 

  

  

வேறு. 

வாணேருண்சண்ணார்கண்மான்முரித்தவரிபுரிக்கோற் 

பூணேருணணார சனாாபுசன்றஉனசன்சரிதை 

யூணேருண்ணுலகுண்டவும்பனடி.ச்கன்பீேே 

வீணீருண்டழிபவத்தைவிட்டுவப்பக்கேளீசே, (4) 
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௧௬௪ திருமுட்டபுராணம் இரண்டாவது 

டேகத்திரமான்மியதாண்டம். 

வேறு, 

இப்பெரியதலத்தறிந்தவிவ்வியப்்பைபயியம்பறும்்பாலெய்தினேன 

னப்பெரியவற்புதத்தையறையாதுமறர் துரைத்தேனச்சோகேட்டி. 

யொப்புரைக்கவரியகொடுந்தொழின்மறவன் மா பதகனொருதீவேட 

னெப்பொழுதுங்கொலைபுரிந்தேயுடல்குடுழ்பந்தனைப்புஈக்குமெரிகள ச. 

காட்டி லுறம்பக்கெளைவிலங்குகளைக்சண்ணிவலைகழுமுட்டீய 

வீட்டி முதலியவதனா்பிடி. த்தலறவைத்தசெற்றி.பிறைச்சியாச்கி 

சாட்டி னில்விற்றடலெடுப்பானொருகாளிற்சாவடி யினகுமின்பக்கி 

வாட்டி யதன்புண்பொதிர்துதோ ளேந்திமுட்டமதில்வர்தான்மாதோ, 

தாமசமற்றவரேத்தர்சலமணுகிச்சிரமமறத்தாகந்$ர 

வாமசமதரிசிகள்சேர்நித்தியபுட்கரணியினிற்குளித்துண்மார்தி 

மாமிசத்தைமுடைமீனைமலமகற்றுங்குளநீரிற்கழுவிமாண்ட 

தாமசமாதிப்புணெனலுங்காவடி.யைச்தன் றோண் மேற்ருங்பெபோவான். 

மூவழியாலுலகளர்சமூர்த்திமுன்றினிலிருகைமுகிழ்த்தானச்சால் 

காவடி யினுடன்கதிர்கற்றைகள்லீசுந்தருமேனிச்சடவுண்மானத் 

தேவடி யினருளடைந்துநித்தியமு சீதருக்கணேயாச்செப்பாநின்று 

(கரவடி.யின்மு ச்கியினிற்போவானைச்சண்டி வணிற்குறுகேஞால். 

ஏசலுறவவன்வதைத்தவிலங்குகளும்பறவைகளுமீரநீர்வாழ் 

சல நடர்ருலமுமிளி ஈ சச்கண்மேனிகொகொண்போர்கணகள் 

கூசலுறக்குயின்மேவும்பானமெலாங்கொழிசோதிகொடுத்துமோக்க 

வாசலுறவா யினவென்றிடினசன்€ராருரைப்பர்மடுழ்ர்துசொல்லீ£. 

ஆவிர்சவிதிகாசமறிதிசெனப்பிருகுமுனிச்கருளித்செய்த 

ஞானவராசபபெருமான்கேத்திர த்தின்மாட்சியினேஈகன்குகண்டீர் 

மோனமெனக்சணத்திரெனமொழிகச்தான்வியாதகவிக்கனியகன்மைக் 

தானபுமாணங்களெலாமறிர்தருளுஞ்சுசனெலுமறிஞன்மாதோ, 

முற்றித்று: 
ஆக படலம் ௩௩. - க்கு திருவிருத்தம் ௧௨௧௦. 

ஆக காண்டம் ௨ - க்கு படலம் ௬௪. க்கு 

கூடிய திருவிருத்தம் 2 530, 

ome கனிம 

  

(எ)



ஸ்ரீ Baal 

LjoCermor ee rwelot. 

இருமுட்டபுசாணம் 

  

மூன்முவது 

தரத்தம ரன் பியகாண்டம், 

௧-வது. இர்த்தங்களின்றிருநாம 

முரைத்தபடலம். 

ee nel 

  

eerie 

பரீபூப்பிசாட்டியார் அ5ர்தகருடாதியர்க் கருள்புரிபரிச்சே தம். 

மறையேறுமதியேறமலரோனும்வான்சூழ், பிழையேறசடையோலனும்பேசப் 
பெரூத, விறையேறுமனமேறுவெழீன் மேற்குலச்சீர், துறையேறுர்த்தங்கடொகை 

நாமங்கேண்மின், (௧) 

மூவாதவொருகேழன்மூர்த்திவிழிமேனி - யோவாசெழுர்தேயுசாச்சத்துமுற்ற 
வாவாவெஞும்மாண்மைஞமுட்டத்தலக்கண் - மாவாழுசுகமியுமவட்டமுண்டால் (௨) 

அக்குட்டவணியென்னோவருளென்றுசிவனு - மிக்குற்றகரகாரணம்மேதைமுனியின் 

றக்குற்றசரணிற்சரண்செய்துகேட்டற் - கெக்குற்றமற்றானுமினிதோதலறிமின். (௩) 

தானேதனச்கொத்ததாமோதரன்றாள் - வானேயென்றேத்தும்மகாமத்தசத்தோய் 

மினேய்கடன்மண்ணைமிவைத்தளிச்தோன் - மானேசைம்விட்டி.ந்தமுட்டச்துவதிராள், 

௮கியொடியொனும்மவ்வகியுண்ணுவானுஞ் - சயொதுமுட்டமென்றோதுதலமா 

மதவந்துமமொதுமாண்பாதமேத்திக் - குவவெந்தகைகால்குணங்கொண்டுநின்று, (இ) 

அம்மாவெம்மமமானக்கடல்வானமற்றே, யிம்மாரிலத்தென்னிருப்புற்றானருடீர், 

சொம்மாவெந்தமையுற்றசோதியெனயார்க்கும், பெம்மான்றன்பொறையானபூமாது 
பேசும், (௬) 
காலுணடிகாலற்றகட்செவிகணாதன் - காலுண்கொலற்றகட்செவியுணாதன் 
பாலுண்ரெசைகண்டபார்மாது£ழ்வான் - பாலுண்டுவளரீசன் படி.யோசலுற்றாள்.(௪) 

வேறு. 

அறிதிகொல்சேடபக்கெணா சவம்பரத்தந்தரமவிர்ச்தா 

னீறஇியற்றி௨வணேசச்தசமிலங்குமிச்சையானிருமலர்ப் பதச்சை 

யறுதியிற்படி.ந்தென்னங்கம்வாழ்சேய்களகஈசைழமுற்றுறவடி. யே 

னுறுதியிலோவாஞானவானந்தமோங்குறவோச்துைரசுயம்பில் (ம) 

சிற்பராப.ரச்சிதானச்சசனமாஞ்€பதிவிளங்செனவலக 

லற்பினான் வேண்டென்ிந்ைதகோய்தீர்ப்பானாசியெற்களிவ.ரத்தாப்பா 
றம்பரிவசலாவீயூசங்கடணந்துதழ்ங்வெனிச்சலமதிலே 
பச்பலமறைசாத்திமெலாமறிர்சபண்டி,சராகும்பண்ணவசே, (௧)



௧௯௭ இருமுட்டபுராணம் மூனமுவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

கறைமலர்ப்பொகுட்டுணகுமழைப்புத்தேணறசுபக.ரமனையகத்து 
நிைமலசவநீத்தழிவறசலமிரீண்மதிமோக்கவியோமதீ 

துறைமலர்ச்சரணத்தம்பரனுழிச்செலோவறுமர்ச்சைமார்க்சக்கண் 

டுமைமலர்ச்சோதிவிரசையின்றீசத்துறைதிருவரங்கமாக்சலத்தும். 

வூத்திடன்மானவித்தலத்தாதிமாவராகப்பெருமானென் 
றசித்தினிலாகார்போற்றிடவருடி. யையவென்றிடுமெனசன்பில் 
விசிசனனதனலிவணவாவோடுவிளங்கிடுமச்சு தனீவிர் 

முசித்திடாதிருமினெனவவர்முத்தநித்தியசோடவண் வடித்தார். 

் தங்கவத்தலத்துட்லெங்குறுர்த்தங்கேட்டியாற்றோசைபங்காள 

விங்செசுகவானந்தநித்தியமாங்குளமதினாப்பணில்விரசை 

தீங்குறுமூன்றுதரையுதமுூன்றோடரையுறுகோடி. இர்த்தங்கண் 
மங்குறுகுறைகண்மாறிடவூச்குமெனிலதன்மாட்சியார்வகுப்பார். 

விடங்கசிந்துமிமும் படங்கெழுசாகமிசைதுயில்விமலனைப்பணிவோய் 

மடங்கெழுமாயித்தலத்தினைச்சூழவழங்கிடு ர்த்தமாயிர த்தெட் 

டடங்கெழுநினக்குஈவின்றனன்றிதியென்றனர்காரணமுனிவர் 

தடங்கெழுவனத்துச்செளனகமுனிகாடாழுமினெனப்பினுஞ்சாற்றும், 

அருமறைப்புட்டேவதிகுணமரிரிச்சன்புறுபிரமபுசாணத் 
இருமறையேத்துமித்சலச்ீர்ச்சவேர்சலிட்டதையிசைக்குதுமால் 

பெருமறையறிர்தமரிசியேயர்தப்பெருந்தலத்தைர் துயோசனைக்குள் 

வருமறைவகற்றச்சூழ்ந் துளதீர் தவகைகளாயிர ச்தொசெட்டாகும். 

மூன்றுயோசனைக்குண்மாழங்கு நாற்றெட்டார்நீர்த்தங்கண்முனிவசேயறிதி 
ரான்றவீரோசனைக்குளேவிளங்குமாறுபத்தாகிமி£ர்தீத 

மேறிடுமிர்தச்சலத்தினை ப்புடைசுழ்ந்திருப்பரப்ெபெரியமாமுணிவர் 
சோறிஞொனச்சோசைமாரோடு % சூழலிட்டனுதினமாதோ. 

மூனிவர்கண்முன்றுயோசனைசூழப் பள்ளியிட்டனு இனமோ தச் 

சனிவுடனிருப்பரவையபிதானங்கழறுவல்ஏிலதஅகேணித்த 
ஈனிதரு ர் சசமைம்படைப்பேசானகுமணிதர்த்தங்கணன்முச் 

தொனிதருகசமாகுண்டமப்புலகம்புலத்தியய்தோமிலவான. 

பாபவினஞசங்கிருமிரல்ல.ரணம்பதச்திரமிரணமோசனமே 
தாபசுசரணப்பிசாசத்துவங்குட்டவரணமாகுஞ்சா பாவி 

கோபமின்மனுவச்தேனொடி.ந்தரமேகூறுகுமாரமேகாலஞ் 
சாபமிலனிருத்தங்குசஞ்சங்கருடணமப்பிர த்தியும்மன மே, 

சுத்தசவேதமச்சவச்சிங்கரேணுபாலனசுசவேனு 

மொத்துறமலமோசனமணிமெளச்துகலந்துருவாசமோசமிலா 

நத்துறஞானமாப்பிரசாசமவித்தைசாசனம்பிதஇர்ராம 

சத்சசன்னிசைசடரவருமவைகள்சாமதச்சினிப்பெயர்த்தீர்த்தம், 

சிந்துபேர்திரங்காயத்திரிசேவிமன்மசச்பரபூத 
மந்தமேடம்மேமாவராகம்மேயசிகரவவப்பிரதம்ே ம 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௪) 

(க) 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௧௮) 

    

* சூழல்--முனிவர்ஆரசமம்,



௨-வது. நித்தியப்புட்காணிப்படலம்: 

சந்தசசடாயிவாயுகணணுவழமசவிகளவவேதகாரணமே 

வந்தவீப்வாசியிரூடி. சங்கம்மேபார த்துவாசவண்பகடு, 

பாண்டவம்பரசுராமமேபஞ்சவ.ரத்துடனேச துர்வேத 

மாண்டிமேகத்தியஞ்சத்தமாதரமைகயம் யோடனியேமம் 

பூண்டிடுபுண்ணிடம்காரங்கசர்தருவத்துடன்பிசமர் 

தூண்டிதொமோதரம்பிரமாணகோடி.மாதீர்தசமே துலங்கும். 

பாசமேபிரசாபத்தியேபயிரவஞ்சனீபீடைமாமரண$ 
தூசறுசாமேச்சுரமலாயுதமேதூவகவரவசகாமே 

பேசுகன்னரகுபே.ரஏெச்சபாணமாதித்தியம்பீடார் 
மாசறுமதியஞ்சிஞ்சுமாரம்மேமடுிழச்சுவத்தசாயையிலாம், 

புண்ணியநீத்தம்பீமருத்திரமாமூர்த்தியேமுத்தயேபோற்றி 

யெண்ணிலக்குமிசகாரணத்துடனெரியேசுக்லெந்ரருட்டி. ண மினிமை 

"'சண்ணும்பார்க்சகவமேகசாத்தியாயன மேகாட்டி.டுவொாசுதேவம்மென் 
ண்ணிூவப்பிரச்சசசுடனே தழுவுசஞ்சவியேமுதலா, 

நித்தியசுகவானந்தவிமானகிலையினுக்கெண்டி.சைதனிலே 

'பத்தியின்விளங்குமறிதியோய்மரிபொரினிலித்தலகிகர்ப்ப 
தெச்சலமின்றாுலெனமறைவடி வாசெழிற்புட்டேவிசைத்ததையிசைத்தரா 

னத்துறசெளனகாதிதாபதர்க்குருவையறுவியாதன்மாணாச்சன், 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௪-ச்௫ு இருவிருத்தம் ௨௩, 

ணை 

ஸ்ரீ 
௨-வது. நித்தியபுட்கரணிப்படலம். 

  

  
  

வண்டுமும்பூங்காவளர்வளைக்சான்வாழ்மறைமுறைமதிஞேவான்£ 

முண்டுமிழொருவண்கனலிவாழ் தலத்துளவன்றிருமேனியிலுகுசத 
புண்டரீசாதிபொலிதருநித்தியப்புகழ்புட்கரணிக்கா 

மண்டி டுமாட்டுவகுத்திடற்கரிதேயாயினுஞ்லைசொலவறிமின். 

அணிவள மேனத்தக்கெயினாச்கையவதரித்தருளியவழியான் 

மணிவளர்வனச்திலாகிடுபேற்ரான்மலிந்தஙித்தியசகமளித் தப் 

பிணிவளர்பிறப்பிற்பெருகிம்பூத்பேணசைமுத்திபெற்றுய்வான் 
குணிவளர்தருஞ்£முட்டமேன்மருவுர்£ீர்த்தத்துண்மு தல்கு றிக்கொண்மின், 

கடி.மலர்யோனிகாலமோய்காலங்கண்ணனைச்சாதனமாசப் 

பிடி. மலர்மனத்துப்பெரும்பிச பன்னர்பீடுயர்வாசுதேவனையு 

மடி.மலரசன்றமானதயோகர்வயமுஎசங்கருடனையும 
படி.மலர்கருமத்தவரெலாமநிருத்தப்பெபயர்ப்பரமபரன்றனையும், 

இர்க்சசம்சாரசவர்கள்யாருக்தியங்கிடுபிர த்தியுமனையு 

மார்ச்கமாயடைவரென்றறிர்திடுமினிவ்வணமிருர்திடமமைய 
மார்த்இிடுபிரஎபத்துறுாரத்தவிரசித்தெனும்வடத்தடைமேன் 

மூரச்தெணா தன்கூ:டி. Rein AES Up Lis han Gal Lip. aio, 

௧௯௭ 

(௧௧) 

(2-0) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨) 

(௩) 

(௪)



௧௯௮ திருமுட்டபுசாணம் apes pal gi 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

சொண்டுதம்மூதாவிப்படி.யாவிக்குழவிசடமைப்புரச்திடற்காக் 
சண்டுளசாற்றாம்ரைப்பெருமவிறலைச்சீனிர்இடுதிருப்பவள த்தே 

யுண்டுறுதிதியையுஞற்றி + யன்னவசஞ்செய்தொளிர்குவனெனச்ரூ சன் 
வண்டுளர்பூங்காவனீமுணிவசருக்கருளினன்பினும்வழங்குவனால். 

அண்டகோடி.சளெங்கரன் மு சலோரெங்கறிகலனென்றமுதிடுமார்ச் 

கண்டனையாண்டரான்குவியூகக்கமலன்றன்றாசயின்ருளாற் 
பண்டையரானமுத்தர்களிச்சை ப்படி. ப்பட்.வங்கள்கொண்டி.ந்த 

மண்டலமெல்லாம்லீலையிற்சழன்றுவருமூழியோர்தினமாதோ, 

பூரூவக்கடலின் றலக்கணேவடித்தபுலவராமவர்திருமேனி 

வாருமவ்வியவைவனத்தினான் மிளிரும்சிமைசேர்சாமஈன்னிறச்து 

ளசாருமப்பிசமச.ரசெனப்பெயரசையடைர்சதால சனையண்டவர்கள் 

யாருமாமுத்திடாகிடும்வ.ர த்ையளித்்துரசணியரன் றன்னை, 

௮ரித்திடுமமியைவாயுவாக்னேயத்தமர்ர்இடுவரத்தினையடைந்து 

விரித் துளவப்பிரச்சரசினுக்குமேற்கினவிலொன்றனரயாக 
வரித்துளயோசனைக்கணாம்பூவராக்னார்வண்டல் மேடுத் 

தரித்துளபரமானர் சவாகாயச்சாமியையி 'தய௲ாமஸணாமேல், 

கண்டவராடிக்கலுழ்ர்திமொனந்தப்புனல்கான்றிடவஃ தார் 
குண்டமேசண்டார்நித்தியமானகுளப்பெயரிட்டனர்கோதாம் 

பண்டமேமாற்றுஞ்சரமபகரிணியென ப்பெய்பன்னினர்பின்னுர் 

தண்டமேயுடையதாமளைைக்கண்ணான்றானமார்கித்தியர்மாதோ. 

மாகமாமதியிலாதிராடன்னின்மருவிடுபெளவமாதிரக£ழ் 
(வேசமார்கடலிலாடியக்சா லேவிளங்குமப்பிரச.ரசினிலே 

பாசமார்ர்திடவேருளித்சசாள்சாயுமமையமேறித்தியமாகுக் 

தாகமார்சயத்திற்றீர்த்தமாடிடுவார ரஇயக்சயத்தருசமார்த, 

புண்ணியப்பூவராகனைப்போற்றும்புண்ணியகோடியசெம்போ 

லெண்ணியவனைத்துமெய்திடுமுத்தநித்தியாாகடக்கடவர் 
இண்ணியவரமீதென்றனரதன்?ர்செப்பிடற்கருகாயார்திறமா 
லண்ணியவாழிவனத்தமர்பிரமகுலத்திர்காளெனப்பினுமருளும். 

மாகஈற்றிங்கடனிலிரதப்பேருச்சவமலர்மகனைப்போ 
லாகலேற்றுயாச்தோ.ரச்தினமலையா.ரத்தியிலாடி. யத்திகளாழற் 
றோகையார்வேகத்தற்புதச்கணக்ிலுைகுஇிதில க்சகணத்தோடு 

வாகையார்கோதுமதகசத்தினராவாரிசூழேழுஇவினுக்கும், 

மன்னவ ராகிமானிடரர்சமருவியேமறபிறப்பினினன் 

குன்னிடுகிட்காமிகள்பதமுறுவருண்மையித்தலத்தின்மாட்சிமையைப் 
பன்னிடுபலர்ச்கெலாஞ்சொலலாகாபண்புறுபத்இினிமகற்குக் 
சன்னிருபதமேகதியெலுமவர்ச்குஞ்சாதுவாமவர்க்குமேதருமால். 

முற்றிற்று, 
ஆ௪ படலம் ௨ - க்கு திருவிருத்தம் ௩௪. 

em ff வடைய 

(௧5) 

(௧௨) 

(கீ ட) 

  

.... 4 இன்னவசம்--௮.நிதயில்,



ஸ்ரீ ௧௯௯ 

௩வது, மணிக்கிரீவனென்கின்றமகாராசன் 
குருக்குமாரனைக்கொலைபுரிபடலம், 
OF வட்ட ரர 

திருமகளத்திமா சணகத்தித்திருரயனர்துயிலினிதா 

யொருமகதேவனுகந்துகொளுள்ளத்துயர்மறைக்கிழவரேயொருமன் 

பெருமசமோகப்பிச்சினார்கலியின் பிணேவுபட்டுளைத்துழன் றேங்கிச் 

குருமமனத்திகொணடவன்முத்திகொள்கதைவிள்்வசைச்கொண்மின். 

இன்னபுட்கரணிதன்னிலாமிதிசாசங்கள்பன்னூறுளவவற்றி 

லுன்னவொன்றிசைப்பல் சேண் மினோமணிக்கிரீவனக்சேகயதேய 
மன்னவனாயொசுசெய்வேலையன்னவன்மாட்டுமைமதியிற் 

பன்னி$ினியபுரோடுதராகப்புகதருகுர்ச்சரமுணிவர், 

தி த்திசெய்பெஎண்டாீசமாமசச்தைசெய்திடவெண்ணியத்திக்கை 

நத்திரடாத்திவருமுழிமகச்சாஈற்பொருள்வேண்டி௰ம்முனிவர் 

புத்தரன்றன்னைப்புரவலன்பாற்போய்வருகவென்றேயினரவரு 

மச்ெம. சனிருப்பினை கேடி. ப்போர்தன.ரத்தினமா சோ, 

மாறன்வெஞ்சலையிலெழுமலர்க்கணையான்மான் முதிர்ந்தடக்கருமோ௮ 

மேறினனாடுயிசழ்கனிவிழிசேலிணைத்சகச்சறுமுலைகோங்கு 

காறணியகன் றவல்குற்றேருருவண்பெருவாமை உற்கூர்த 

லாறணிமுடிலாக்சருணியாமனைவிசனளைப்புலுமாசைபிலாழ்ந்தி, 

அந்தரற்புர த்தேசேயைந்தணைமஞ்சத்தமார்தறுபத்துசாற்கரண 

முந்திமெதகைமகெறிப்படி யேமுற்றுமற்றவரெனவாடைச் 

சர்தமேரு தலசணந்துயிருருகத்தாழ்க்இருர் தாழருங்காமம் 

வந்திடப்புல்லிக்டெக்கும்வைகவினைமதித்திடாவிம்முனிமைர்சன். 

மாகமாரரசன ரண்மனைபுகுர்துமலர்தொறுமாய்மதுவண்டின் 

வேேசமேயியையவேர்துறுமிடங்கண்முற்றுமாய்ச்தடக்கருங்காம 

போகமுண்டுறங்குமொருவருஞ்சென்றுபுகப்பெருப்பொன்னிழைசயனத் 
தாகமார்கூ டம்புகுந்துமோக்குழியத்சரணிமன் மனையுடறமுவி. 

காமவெங்களியுண்டக்கருமினியகட்செவிகண் மிடைர்துருண்டு 

வாமவெம்முடல்சண்முருச்குணக்டெத்தன்மானவேபுல்குறுமமையம் 

வேகவம்முனிவன்கவுச்சனென்றிவொன்வெள்கியங்கொதுங்குறாதந்தோ 
போகவெங்களியுண்ண சசருகுற்றான்பொறித்துளவிதியெவர்மறப்பார், 

முதிர்நிருவாணத்திருவர்சங்டெக்கைமுனிமகன்சாணலைக்கண்ட 

வதிர்கு ரற்யத்தரசன்சண்டரிக்குமதிகருஞ்சமருமுண்டென்னாச் 

கதிர்குலையானக்கரிரனருரைத்தல்சண்டஈன்மேல தயர்சடுப்ப 
வெதிர்குலைகுலையவெழுர்தடன்மறந்தேயிலங்கடு£ற் வெர் சணவில். 

வெர்செழுபுசைச்சண்ணனற்பிழம்பூற்றவிலங்குகூர் நு. திவடி.வாளை 

வர்தெடுச்கோடிமதியருள்குருவின்மகனெனவெண்ணிடாதநர்தோ 

வந்தசன்முனிவன்சிர த்தினையறுத்சேயசன்றுயர்செ த்தினை ச்சவிர்க்தா 

னந்திடு£ற்றதிதினுக்குமேற்நியகுணமெனுண்டுரைமினோசல்லீர், 

(௨) 

(௪) 

(௬) 

(<7) 

(௮) 

(௬)



2.00 இருமுட்டபுராண்ம் கூன்ராவ்து 
தர்த்தமான்மியகாண்டம். 

தலையறுப்புணலையவன்பினரெழுர்ததாபதரனைவருமுணர்ர்சே 
யலையறுப்புனல்செய்யறிவரும்யாக்த் தமர்முனிவரனவயிலோடி. 

மலைவறுமன்னானும்மகனாவிமன்றடி.ந்தனனெஞனாக்கேட்டவ் 
வலைவறமுறவோனுடலனல்விழுர்தவுவமையிலுயிர்படைத்தோய்ர்தான். 

அதர்வணவேதத்தணியெழுபரிச்செதம். 

அடக்கருந்துயராமம்பரத்தாழ்ச்திட்டடர்கரையறிகலா தரற்றி 
வடக்கருர்தயும்வ ரிட்டன் சேய்மகனாரிடமெழுசினமெழுதீயுங் 

கடகச்சரும்வெம்மைக்கனல்பசெனத்தாற்சன்றிடுகவிவரன்க.ரத்தின் 
முடக்கருர் சருப்பைபெஎத்தரமுடி.ச்சையவிழ்த்துமுனோங்குமாறறைச்தான். 

பார்தனிலறைதசெவ்வியவ்வயினே படுவலியடன் மிகுமிர த 
மூர்சனிற்காணாவும்பல்வாம்பரிதியொண் வயத்சடங்கிறிபுயத்திண் 
வார்தனின்மாலைவேய்பெருவீரர்வகுப்புகணான்குமெண்ணசன்ற 

பேர் சணிச்சேனைத்தலைவர்களுடனேஞாட்புறலெங்கெனப்பெயர்க்தரல், 

௮ட்டகாசங்களறைந்துகொக்கரித்தேயருண் முனிவரையிவணடாக்து 
மேட்டுமில்வலெழுற்றுமோர்சண ச்சேமுருக்குதும்பணித்தியாலென்னா 
விட்டவம்மறையோன்வீரரைவிளித்துவேந்திடமேவிடப்படைக 

ஸிட்டவவ்வாணைப்படியரசிருக்கையெய்இயக்சகரினை ay at BN oT, 

கேகையாதிபன்றன்சகெழுபடைவெள்ளக்சொள்ளையையளளியேகுடி த்து 

வாசையுற்றரசைமுடி பிடி தீர்த் துவரிசயிற்நினிற்படயாத்சே 
யோசையுற்றெற்றிமோதிவர்தறிஞனொளி/மலர்ப்பதத்தினிற்டெத்தி 
சாகையிற்சான்நீரி௨ன்றனைக்சொல்வான்்சாதியென்றவன்ரமழுத்தி. 

பிடி.த்துவாளோச்சிகிற்புழிமுனிவன்பிழையறுமனைவிபிசாட்டி. 
சடுச்துளவுயிரைக்கடி.ந்திடா தருடி. -ண்ணனேயெனவவன்பதச்சைப் 

பிடி. த்துக்கைகுவித்துவேண்டி.யாண்டி.மமெப்பெற்றியிலஸருணிறைபெரிமீ 

ரடுத்தவிவ்வரசையடரன்மினென்னாவஞ்சலித்தின்னனமறைர்தாள். 

பத்ினியென்னப்படமெவள் பஇியின்பாதபற்பங்களைப்பிடி தது 

நத்துரான்மறையு£்தருமநான்முழுதுசன்குணர்க்தாற்றுகாவலசே 

யெத்துணையேனுமுயிர்வதைகூ.டாவென்னினுமரசனோவெவர்க்கும் 

'பெற்றிடுசத்தைதாயவனாவன் பேரருளிழச்சென்னேபிழழ்ர்தீர், 

ஆயிரங்கோதைமார்தமைச்கோறலாயினோர்கோலதமாகு 

மாயிரங்கோவையடர்த்திடினொன்ருமந்தணன்வ)ையெனலாகு 

மாயிரம$தணவழையொன்ருமஞ்சுசோத்திரியன்றன்வதமா 
மாயிரஞ்சுரோ.த்திரியனைக்சொன்றாலோரரரினைவதைத்திடலாமால். 

ஆதலான்மறைமீரிவ்வ.ரசனைச்செயத்தியையகற்றுதிர்ரமது 
காதலான்மு.தியவூழ்வினைப்படி. க்குக்சாலமோய்க்தடங்கெனெவரா 

னோதலாமூழையொழிச்சலாமதனாலுலகமாண்மன்னவனுழியார் 
போசவாங்கோழி.கோடி.சான்சணிகள்பொக்குறமடி.க்துயிர்வதைச் சர். 

கெள்ளியஞானச்செல்வராயினு மேசெய்திபெருவாகத்தைத் 

அள் ளிட்ட டஃயா வென்றசாத்சமுர்சரணியிலாமலுபவமும் 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௪௭)



௩-வது. மணிக்கிர்வனெனகன் Hs Ts 1 For 

குழுக்குமாரனைக்கொலைபுரிபடலம். 

கொள்ளிடமின்றாவென் றனளழடன்குண்டலியெனுர்திருசாம 
அள்ளிய வணங்குமிலக்கு மிச்ணெங்கு மாமுனிமனைவிமாசன்றால், 

முச்திரமலமுமூவிருகுணமுமோதமார்பொறிபுலமுற்று 

மற்றவராகயகம்பிராற்கண்டவசமறுஞானியேனும் 
பு£திர சோகம்பொறுக்கிலெனலுண்டாயினும்பொறச்சருள்கென்னாக் 

கற்றிடுமுனிக்குப்புருடகா தை சக்காட்டியவ்வரசனையாண்டாள், 

அசசன்றவப்பரிச்சேதம், 
கற்பினிலகன்றகாதலியுரைத்தகருணையைச்கேட்டமாதவலு 

மற்புடனிகழ்ததுஞ்சூளவம்போகாதரசன்றன்சிகைசிரஞ்சீவி 
மற்புயன்றன்னைமுண்டி தனாக்சமண்ணுலகாளெனப்போச்இ 
நிற்புழிசிருபனுண்முதிர்ச்தாசானேர்மகன்றனைப்புரிகொலையை, 

எண்ணியேயமுங்கித்தன்னசரேகலிழந்தொருகுருமகன்சதையப் 
பண்ணியபவச்ைைைத்தொலைத்திடவுன்னிப்படர்தருவிர.த்தியின்மன்னிக் 

சண்ணிகொனிழ்கேடயிக்தியத்மைக்கட்டி ச்சட்டையிற்றவம்புரிந்தான் 
புண்ணியமுனிவனிறர்திரிசேயைப்புலம்பியேதோள்உயினேக்தி, 

இட்டி முற்றிடலுக்செண்ணிலனாடியிறர்சொழிமகன்பிணமெடுத்துப் 

பட்டசானாகெகர்பலகடச் துபகர்தருகர் சமாதனப்பேர்ச் 

சிட்டர்வாழடுக்கல்சென்றவண்வதியுந்தேவராமாயுள்வைத்தியர்பா 

னட்டமாங்குழ்விரல்குதியென்கைவின்றவர்க்ஞ்சொவிட்பணிச்தான்; 

எத்தினனவருமிம்முனிப்பீழையேடெவருள்சரச்தரிதன் 

சத்திசேர்மணிமந்திரமருந்தாலேசாவுறுமசனுயிர் தழைப்ப 

லைத்தனர்சவுச்சமாதவனெழுச்தமகன் நனை த்தழுவிமுத்சாடி. 

ரக்துறு சனதுகேகயசாடுஈண்ணினான்யாவரும்விய ப்ப, 

வியப்புறமையோன சேசயகாடுவேர சறவிருச்சலைகாடி. 

பயப்டறபவஞ்செய்குரிசிலாமணிக்கிரீவன்முற்பயரந்துளமகற 
ஈமப்புறசோமசேகர நாமகன்மையன்றனையக்காட்டிலுக்கு 

௨யப்டறுமோலிசூட்டி சசெங்கோலைவழங்கெனவனரசாண்டான். 

சொன்மனு£திச்சோமசேகரனுச்தோமில்செக்கோனடத்திருஞான் 

றன்னிலம்முனிமன்றணர்துளவேள்விதனையியற்றிடகினைக் துழியம் 

மன்னவணோரந்துவந்துஞற்றறவோன்மகழ்பெறப்பொருண்மு தலீச்து 

சன்னயத்துடனன்னவனிடுமேவனன்றுசெய்திருந்தனன்மாதோ. 

ஆர்த்தியோடறவனெக்கெயமதனையாசறவுஞற்றியவாவைப் 

பூர்த்திசெய்தேத்தும்பூபதிமருமானானன நோக்கிமெய்ப்புலமை 
ீர்த்தியிற்சிறர்தவிருடி. சகேண்மன்னேசெய்தநம்வேள்வியிற்றினமுங் 

கூர்த்திசிரச்தையோடுளவாற்றிக்குறைவறமுற்றுவித்தனையால், 

மூழ்க்தசனமனைவிமைச்சனோடியாமுன்மனமெனவாஞ்சையோவதனை 
நிகழ்ர்தஇிடநிகழ்த்தியென்னலுங்கேட்டகிருபனவ்வறிஞனைப்போற்றிப் 

புகழ்ந்திடுறம.தபுததிரன்மாளப்போழெனதப்பனாம்றத்தி 
யகழ்ர்தழிந்தொழிகவாக்குதியபயமென்றமுதேச்தினான. சன், 
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௨0௨ திருமுட்டபுராணம் மூன்முவ.து 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

௮. ரசனாரிளவல்கேட்டவம்மொழியிற்சறமகன்ம௫ழ்ர்துன் றன்பிதுவை 

வசவழையெனலுமன்னணமவனும்வனக் தவச் துளகுரவனைச்சென் 

றுரமுனியழைத்தாரெனவரசென்பானோடி.வந்தருர்தவனுபய 
சரணமேசேவித்தமுதத்திபோச்சொளெனத்தாழ்ச்தனன்மன்னோ. 

௮ருந்தவமையோனரசனைவிளிச்தோயத்தியாயுனதிழிவசலத் 
திருச் துவையாயிற்பெருர்சவதூவிற்செப்பியதியாசெனிற்குரவன் 
குருர்செனுங்குமரனுயிர்செகு£டன்கோடி.மூன்றைந கூடி. 
யருர்சவம்புரிர்கோர்காலமேயவற்றிற்குளித்திடி னத்திமாண் டி.டுமால், 

என்றசொற்கேட்டவரசனவ்வாறேயென்னண மியையுமோவென்னக் 

கன்றிகொனினருமதையாற்றிற்கருக்தொருப்படவிதிதனைத்சன் 

வென்றிகெ.ரணமனத்தினிற்பதித் துவேண்டி யேவிளம்பருஈ்தவத்ைை 

ஈன்றுசெய்துலகோர்வியப்புறவாற்றுஞான்றிலோர்ஞான்றினின்மாதோ. 

அயனெழுபரிச்சேதம். 
அ௮டசொளிபடர்ர்தகடவளர்கணங்கண்முழுவதுமாகவாறெழுந்து 
திடசொளிபடர்ர்தத்சேர்தெரியற்கோசெய்தவச்சாலையிற்செ.றிர்து 
மிடசொளி படர்ச்சேடடவிவணடுத்தாமேதுகேளெனுமமையத்தே 

படசொளிபடார்தபதுமயோனியமேபரிவொடும்வான்வழிப்பட்டான். 

வானி ௩ லஞ்சத்தேர்வாணிசாப்புச்தேண்மருவியேகவின்செயுங்காட்சி 

சானிலஞ்சறுச்சச்சவமுளகுரிசில்சகண்டுமண்டண்டி னில்லீழ்ரது 
நாநிலஞ்சேராத்துதிபலவிளைத்துகாயினேன்புயிகுரு தஇ 

தானிலஞ்சோரயானலமெய்சதத்சயைபுரியெனப்பலசாற்றும், 

குச்சா.ராமென்குருவுமேகிலெ தீர்த்தமுங்குழுமிடோர்கால 

சச்சுறுவை தீர்தரவவற்றுள்ளேரன்குரீயாடி. னேயாயி 
னிச்சைசெயென்றன்மசவினைக்கோதற்றேகுமென்றிசைத்தசனனதனல் 

வைச்சவக்கோடி. மூன்றரையாறுமருவிடவேண்டுமோர்போழ்தே, 

அ௮வ்வரமளித்திரிருட்டி.செய்வேசத்தமலனேயென்றமன்முகத்மைச் 
செல்விதினடி த்திண்புயவேர்தேநின்கடாவின்படி.செய்தற் 

் கொவ்விடாதேனுநின்றவமாட்சியோசையாலொன்றருள்புரிவல் 
கவ்விடச்கேட்டச்சாரியமுடி. ச்தியென்னெனின்முன்னமோர்ஞான்று 

ஆதவனுலகலாகதிரதங்களாகிடுதேவர்கள்குழுமிப் 
போதினிலமசென்பொன்மலர்த்தாயின்போகமுண்டடலமின் றழிக்குஞ் 
சாதமிலெர்தைசச்சிதானந்தத்தற்பரம்பொருளெனுமமலன் 

பாதமேகருஇப்பெருந்தவம்பலராள்பயின்றனர்பண்ணவர்பெருமான், 

மூன்றரைசக்கோடியாற்றதிசேவத்கொகுஇகண்்முயன்றுளதவத்திற் 
சான்றசல்லருளாஎப்பெருமானுமனுமதிதான மேசெய்வான் 
ளோன்றினானாகமூன்றரைச்கோடி ச்சுரர்களுர்தொழுதுசாச்சோச 

வன்றிசெருதிப்பழிச்சலைப்பாடி.யுவகைமீதூரநின்றுரைப்பார். 
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* அஞ்சத்தேர் - ௮ன்னவாசனம்,



௩-வது, மணிக்கிரீவனென்கின்றமகாராசன 
குருக்குமாரனைக்கொலைபுரிபடலம், 

விதிசிவமேனிகேசவ £ரத்தவேடநின்னடி.யர்கடம்மைஃ் 

பதிஏவமசன்றபலர்களுமலில்பாவமாகோடி.சனியற்றி 
௮ திவமாமெம்மேனியைப்பரிச ததவர்பவம்யாவுமெம்மாட்டுப் 

பொதிசிவமில்லாதாம்டப்பாவன.ராப்போதலால்யாங்கள்பொக்கினராய், 

தவ த்தினையகன் மசியரைக்காணறண்டுதனோக்குதலுரைத்த 

லவத்சராமவரை த்தொட்டி. டல் சேட்டலவர்கிழல்கால்படவடுத்தல் 
சவத்தராமன்னாரூபெயர்சாற்றல்சார்ந்தபேர்சேண்மையர்தமையு 
மூவத்தலாயினருக்$ீயேயென்னாவுரைபலவுளபன்னூலுரசைக்கும. 

மாற்றமாராகவந்துளார்தம்மேன்மருவிடுபழிபலமாட்டிச் 
சாற்றலாகாவெங்கோடியததிகளுஞ்சார்தலமாயினேமெமது 

ஞூற்றமார்தவத்திற்குகர்தடை$மையுகவகமடழ்ல.ரமளித்தி 

போற்றலாமறைக்கும்பூசபூவினர்க்குமெட்டி லாப்பூரணப்பொருளே, 

பொருளெலாம்பொலியும்புகழெலாம்பூத்தகு த்திரியென் தபுண்ணியமாம் 
தெருளெலாநிறைந்ததேவர்கள்வினவுமதற்கெர்தைறுசகைபுரிந்து 
மருளெலாமகலவருளுதுங்கேண் மின்மருவிகேதியதிட்டான 

விருளெலாமகன்றதேவர்காளென்றேயீறிலாலீசனீது சவம். 

அசையியைமூன்றுசோடி தீர்த்தங்களாமதிட்டானவம்ப.ரரே 
இரையியைபூமண்டி. ௬டி.னனாவிசெகுத்தசம்மேனியிற்கிதறி 

நிறையியைதாயவெண்புனலமைந்தநித்தியபுட்கரணியினிற் 

றரையியையருளாம்பூவையாஞ்சத்திமாரெனுக்தையல்கடமு௨, 

களிப்பெழுமாறெவ்வாண்கெடோறுங்கஇரவனாடி வர்திங்க 

சொளிப்பெழுகசர்தச்சுச்கலெபச்கமோங்குறுபெளவன ற்பகவி 

லளிப்பவனழிப்போனாதியசே ச்சற்கருகமாமச்சயராப்ப 
ணளிப்புறவிருக்குமோையப்பட்டரளிர்புனலாடுவகாமே, 

௮த்தினமச்சீமுட்டரீரவணுற்றருளியகுளத்அமீராடி.ப் 
பத்தியின்மாக்தஇிப்பன்னிருகாமப்படி வராய்ப்பன்றியாமர்ச்சை 

வித்தினைவேண்டிவருதிரேலுங்கண்மேன்மிகுபவமெலாமுரிந்து 

 மூத்திடிஞ்சித்திமுழுமையுமேற்றுமுடி வறுசுகசலமுறுதிர், 

தடைபொறைம £தர்மேனிஈம்மேணிதளிர்விடுசுவேதநீர்பெருக்கா 

வியையிலஞ்சிக்குணேசொருச்காலென்னெழிற்சரண்பெரும்புளலான 
தயையியைகங்கையாதிகட்குண்டோசாற்றுமின்றடம்பெறுஇகாள் 

வயமியைநீவிர்வம்மினக்காலென்றகண்டமிமறைந்தனன்மாயோன். 

தேருதிகுருபுத்திரன்வதைக்கேங்குஞ்செம்மலேயத்தலக் தன்னைச் 

சாருதியயகோட்டத்தொருபோதுசாய்ச் துமாந்இச்குளிப்பாரதம் 

பூரூவசோடி. பிறப்பினீற்பிழைத்தபிழையிலாம்பீழைகண்மாய்ந்து 

சாருவர்சாயுச்சியமிதுச.ர சமென்டுறகன்மீ துவிண்சார்ந்தான். 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ௩. - க்கு இருவிருத்தம் ௮௨. 

௨0௯. 

(௩௮) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௨) 

(௪௪) , 

(௪௫) 

(௪௬)



௨௦௪ திருமுட்டபுரரணம் மூன்றாவது 
இர்த்தமான்மியகாரண்டமீ 

௪-வது,மணிக்ரிவமகாராசன் அத்தியற்று 

முத்தியுற்றபடலம்: 

வேறு. 

சணக்கிலீறிலாசசோஇகமலைராதன்சழலிணை 
வணக்கிலீறிலாதரசையின்வர்இத்தேத் தமர் தணீர் 
குணக்கிலீறிலாதசாமக்கு ரவைவீழ்க்சச்கொற்றமார் 
மணிச்சரீவன்மாள்லொரல்வீடுகூடல்வரிமினே, 

அர் சணாகோமானருளினன் கேட்டவரசர்கோனவ்வணங்களிப்பின் 
மூர்தினனாகிமுன்குருவானகுச்சருக்கவ்வுரைமொழிந்து 
சுர்தரமசனாஞ்சோமசேசரனேயாதியசோடதர்கொணடு 

வர் தனனானர்சக்கடமுட்டமாப்பெருந்தலத்தினின்மாதோ. 

வான்வடமிலட்டுயைச்தககுணடலியுமைந்தனுமாமுனிதானுங் 

கோனுபசாரங்கொண்டுபின்னடுப்பச்கூறுமத்தலர்தனிற்குறித்த 

பானுமேடத்துப்பெளவசாளுச்சிப்படவருமோரையிற்பகாக் த 
சேனுை றதுளவத்தெரியலெம்பெருமான்றேவியராடல்செய்பின்றை, 

சோடி. மூன்றராயாக்குறித்சவாறெல்லாங்குழு மியாடுறமமையத்தே 
நாடி.மாத்தவஞ்செய்சாபதியெழுவாய்கணணியபெயருடன்மூழ்கித் 

தேடி.யகுருபுததிரன்வதை$மையாதிமுன்பிறப்பியை$மை 

கூ.டி.யவனைத்துங்கொளிச்சனனயனார்கூறியமொழிப்படி மாதோ, 

சலதரமாடி.யுண்டுசண்டேத்தித்தாபமாறியதராபதியும் 

பலசரம்புடமிட்டொஸிர்தருபொன்னோபடவலிசாணைசெய்மணியோ 
வலதாக்கரும்பாம்படல்பெருஞ்செம்பாம்படாக்தெதிர்விழுங்கியேகான்ற 

நல சரக்சதிரின்மதியினிலவிர்ச்தானாகாசள்வியப்புறவேர்தன். 

அவிர்தருவடி. னாய வேந்தொடாதியரவெண்மிருத்திகையாஜற் 

செவிகுளிரடையப்பன் * ருகாமச்செம்பொருட்பாச்களைச்செபபிப் 
புவிகுளிரடையப்பொலவிர்தமேலனோக்குப்புண்டாதுதன்மிசைபொலியச் 
சவிகுணத்தோசொத்திவண்டுஎவ ச் தார்மணிமார்பினிற்றயங்க, 

குச்சமாமுனியைமுற்கொடுகோவிற்குலவிடுகோமறைக்கொழுர்தா 
மர்ச்சையாமமலனாதிபபிரானையடி. முடி.சண்டுகேட்டுவந்து 
ஈச்செனுமத்திசாசமிட்டாண்_சாகர்கள்சேகரநாயே 

மச்சுதவென்றேயளித்தசடாரிதீர்த்தமாதிசடமையடைந்து 

மூன்றெழுத்தசனான்முளைத்திடிசோதிமூவருளொருவனாமா.தி 
மூன்றெழுகுணமுண்முதற்குணமூவாமூட்திதியேமும்மறமேனி 
மூன்றெனுங்கருமமகற்றிடுமுச்திமுகுர் தவைகுந்தமூசிடுவெம் 

மூன்றெனுமலத்தையாருச்குதியென்னாமொழிபலதுஇபலமுடி. த்தான், 

முடி.த்திடுதுதியான்முடி.கலாவொருமாமு தவிவாழ்முட்டமேயிட்। 

மடுத்திடுமடங்காவாஞ்சையாலவணேயமர்ந்தனவர் தநீராடி ப் 

(க) 

(க்) 

(௪) 

(௫)



௫-வது. கதராசன்மூவாயிரம்பிரம்கதிதியினின்்று ௨௦௫ 
நீங்கியபடலம், 

பூத்திரிமுச்தக்காசினலாயபதமுறுகுரணர்தனைப்பூ -% 
கெடுச்திடுமேனச்சடவுளுக்ட்டானெஞ்சியசேடமேயுண்டான். (௯) 

அத சலவாசததடி களைப்ட 

பத்சர்கண்மிகுமாபத்தனென்றோதப்பட்டுடன்மரித்திடுஞான்று 
விச்சஞம்வீக்களரசனார்மேவிவிளம்பிடுமனுவினைப்பெற்ற 
மூத்சறுர்வாழுமழிவிலாவின்பமுத்திவீடெய்தினன் மன்னே, (40) 

முற்றிற்று, 
ஆக படலம் ௪ - க்ரு திருவிருத்சம் ௧௨. 

a————(0) 

  

௫-வது. கதசாசன்மூவாயிரம் 

பிரமகத்தியினின் நு நீங்யெபடலம். 
EE இறச ட டவ பபப வையை 

சாமகாராசன்கன்னிகைவிசேரபிக்குச்சுயம்வரம்சாம்றியபரிச்சே ௪ம். 

சேவாயிரரும்மாமறைதெளிவோடினிதோது, சாவாயிரருக்கணடருசாசாயணச 
மைமீர், பாவாயிரசரிதத்தினும்பகர்முட்டஈற்றலக்துண், மூவாயிரங்கொலையாஎனுமு 

றைவீடுறல்சேண்மின், (க) 

சாராயணனொருராமமேரவினாரதற்கடுக்க - லா.ராவிடவரவாவரனத்தானருடக்ச 
வாராகமுதன்பேரருளினிலாயதீதகன்ற-£ராவலியசனாலெழுதிவாண்முடி.யசசன், () 

௮ழியாவலியயமீடனென்றுரைசான்றிமசசன், பழியாவலிககனென்பவன்பா 

ரேந்துறுபகவிற், கழியாவலியுறுகாசிமன்பெற்றானொருகன்னிச், கழியாவலிமணமா ம் 

று, சற்டிட்டானொருகோலை, (௩) 

விழிமின்னிடைமின்மென்முலைவெம்மாமரைமொட்டு, கழிமின்குழனறல்லாய் 
துவர்சவாபன்முலையூறோ, வழிமின்ன ரம்பைப்பர்ம்பணிவதியல்குறேர்வசனங், கொ 
ழியின்னமு தள்ளிக்கொளும்வடி.வாகியசோனதை. (௪) 

சொடி.யென்னவுங்குயிலென்னவுங்கழிமென்மலர்கொமபாம், படி யென்னவுமி 

பாவைக்ணைபூவைக்ணை பன்னுர், தடி.யென்னவுர்தகுயாணர்தயங்குங்களிமொழிச் 

குக, கடி. மாமணங்கோடி த்திரெவின்மன்னவர்கண்டார். (௫ 

விண்ணோரும்வியக்குந்திருவிளச்காம்விசோபிக்சீ, ணண்ணார்களுஈசையேந்தொி 
ருகாற்பானொடீரெட்டா, யெணணாரும்வண்டேயத்தலையிறையாயினர்யாரும், புண் 

ளரும்வேன்மாசேனைகள்புடைசூழ்தாப்போந்தார். (௬) 

௮க்காலைமுன்னறையுங்கசனாமன்னவர்பெருமான், புக்கான்சுயயசசாலையிற்பொ 
ருதிண்வவிதானை, யக்சாவிவனாபேடியென்ருடுங்கடல்டுப்ப, மிச்கானாரவாரத்துடன் 

மேலாசனமுற்ரான், (௭) 

மேலர்மழசானாளைவிசோபிப்பெயர்மின்னை, சாலாரகர்சாட்டார்மைைசாவார்தவ' 
மானார், சாலாதிசமாங்கா௫ளங்ககன த் தமண்லூயிர்சண், மாலாம்பரனகட்டின்சணாம் 

வணனீங்காணுறவர்தார், (௮)



௨0௭ இருமுட்டபுராணம் மூன்ருவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

அவ்வேலையிற்சங்குச்சிசென்றோதிமெறிஞன், செவ்வேயுணர்பதினமிரஞ்சடக் 

குழூகுழ, வெொவ்வாவழகுளவொண்டொடியுறுமாமணப்பர்தர், செவ்வேலவர்கண்கா 

ணவட்சென்றானவணின்றான். (௬) 

நின்றொெண்டொடி.யழகுங்குணநிறையும்வினைவழியு, சன்றென்றுகண்டக்கன் னி 
கைகற்பாணிபிடி.ப்பான், நுன்றுந்கசைதுன்னச்கொடுதோன்றம்முனிவரனை, யன்றம் 

மவணங்குங்குறிப்பாலின்பொடுசண்டால், (40) 

பலமன்னவர்நிரைவாங்கெப்பாசாள்பவனோடு, ஈலமன்னுறப்புணர்க்தின்புறும 

இனுந்திருஈணுகும், புலஎமன்னியகல்விப்பொருணிறைவற்றதொர்புலமை, வலமன்னி 
னனுடன்கூடி யுண்பீழைக்கெதிர்மருவா, (௧௧) 

, வில்லேருழவன்வேட்கையைவிட்டேமழைமறப்பான், சல்லேருழவன்கான்மலர் 

கட்குங்கவினார்ர்,, சொல்லேருழவன்கான்மலர்தொக்குண்சுகமெய்தின், பல்லேருழ 
வன்வாழ்பரம்படலாமெனவுன்னி, (௧௨) 

செக்கச்சிவந்துறுசெங்கழுநீர்மாலைசேர்சேடி., பக்கத் துறமவள்கையினில்வாங்கி 
ப்பலமன்னர், சக்ன்குழுமாணுக்கொளச்சசணிட்டுவந்தறவோன், றக்கப்பிடரிக்கட் 
டொடுத்தடி. போற்றிமுனின்றாள். (௧௩) 

கடி. மாமணத்தொடையைக்கழுத்தடி சூட்டியவோரை, படி.வான்முழுதுண்டா 
னடி ப்படாரன்மனமுனிவன், டி. யோகையினகுபொன்மணிவளைஈங்சைகைம்மலரைப், 

'பிடியோகையிற்பிடி த்தான்முனிபேம்பலர்கண்டார். (௧௪) 

பொன்மண்மணிமுடி. மன்னவர்பொன்மேனிசேர்பூவை, ஈன்மன்னுறுபெண்செய் 

கையையமாடி.த்தகுமென்றே, முன்மன்னுறுதர்காட்டினைமுழுவெம்படையோடு, மின் 
மன்றுறசாலச்சணேவேட்சைதச்சவிர்ந்து நரூர், (6%) 

இவ்வாறிவைநீகழுஞ்செவியினிலேழு வேந்த, ரவ்வாவில்தென்னேகுலவரசக் 

குழூழூன்னே, யொவ்வாமனையோர்தம்முறியோடோடி ரந்துண்போன், செய்வாய்ம 
யிலன்னாள்கைபிடி. த்சேகுதலென்ரான், (௧௬) 

மூவா.பிரமுனவர்களைக்கொலைபுரிபரிச்சேதம். 
கடி.மாமலர்த்தொடைமாமுனிவன்மார்பிகென்னி, யடி. மாமலர்சேவித்தவனிடப் 

பாகமமார்ச, வடனேசதனெலுங்கோவிளவிற்சோவறு£ற்றம், படனேயெரிபார்தற்கி 
ணைபடவுள்ளமெரிந்தான். (ser) 

கண்ணன்குணகண்ங்கேட்ட தீக்கவியும்புறச்சமயர், வண்ணன்முனிவன்பெற்ற 
தைமபென்சதமண்டி ப், பெண்ணைச்கனன்றம்மாதவன் றன்னைப்பிழைகூறி, யெண் 

ணத்தகுவதுகொள்முனியிரர் துண்ணியைவரித்தல், (௧௮) 

முன்கேதிமன்னறக்கோமகன் முனை வேள்வியின்மாலைப், பன்றிமொழிபலகோழி. | 
கள்பகருற்றனகடுப்பக், கன்று சசாபதனன்மனங்கதறக்கொடுகிக்தை, யன்றாகுமவ்வை 

யாருளமறுகப்பலவறைச்தான். (௧௬) 

செவிதந்திடுதீமரற்றநுவன்ராகய£மன், புவிதீக்திடுவெங்கோலழ்வான்புசைமண் 

டல்மிடவே, ஈகைர்திடவிட்டங்குறுன்மாதவன்?டத், தொகைீர்தியெணக்சன்ப' 

டையினைத்சாண்டி. னன்முனிமுன், 2.0)



௫-வது, கதரரசன்மூவாயிரம்பிரமகத்திகினின்று ௨௦௭: 
EIB LILI ov the 

௮ம்மாவணிராற்சேனையுமகங்கன்றியஇர்த்துச், செம்மாமறையோன்.சேனையாஞ் 
சீடக்குழுசெருமுன், வம்மிசெனப்போரரத்தியம்மூனிவன்வழிபவொர், தம்மின்மறித் 
னின்திகிமாறுதாபதவுததமரதம்மூள், (5.௧) 

மூவாயிரமூத்தோருயிர்முனைபிற்பைத்தோய்வான், காவாச்சசனென்பான்கதன் 

கதிர்வாள்கொடுவெட்டி, வோவாதவவ்வேழாயிரமுறு£டர்தம்முயிருக், தாவாவமர்த 

ணின்மாய்க்திடத்தாசாதிபன்முனிர்சான். (௨௨) 

வேறு, 

மூனிந்துமாதவன்பாற்பயின் மோனிக - எனிகமாவியற்றஈ்தகன்பாற்செலத் 

தொனிகொளும்பலவாளிகன்முற்றவே . பனிகொளெம்பிசான்பத்த/ தம்பையுளால். 

இன்றும்வாளாவிருப்பசேடாவெளுப் - பன்லும்பற்பலமர்திரப்பாழியான் 
மன்னன் சேனை மேன்மண்டி.டுசிற்றஞ்செய்-மின்னும்வாளிவிவிதவிசம்பெற, (௨௪) 

எவிஞர்களலகறுமேவுக - பாவுமாகரிவையங்காற்றானைக 

ளாவியாவுமற்றங்கவடுக்கலிட் - டோவியம்போலுற்றோங்டெ.வாக்ன. (உ) 

பின்னரப்பெரியானடி.பிள்ளைகள் - மன்னன்மீதொருமாரசாகபாசத்தைப் 
பன்னிச்தூாண்டிடவப்பாசபர்தமுஞ் - சின்னபின்னமாச்செய்தந்தச்செம்மலை, (௨௬) 

கைகள்பின்னுறக்கட்டி ச்சிகையினை - கையவேபிடி ததிர்தஇர் தசன்முனி 

யையன்கா ற்ரூமலர்க்கணிலாண்டுறும் - பொய்யிற்றண்டெனப்போட்டுக்டெத்தினார். 

மூத்தசேயிவன்முப்பதுநூழுபே - ரச்திமாலையடைச்துளவர்சசன் 
மத்தனாமிவன்றன்னைதும்மாவருட் - சித்தத்திற்குகப்பாசச்செய்தெள்ளியோய், (௨௮) 

என்றுமன்னையிட்டேத்துமாணாச்கனார் - தன்னைசோக்கயெதாபதன்றர்மர்கா 

ஸின்னனத்திமூவாயிர மேற்றவன் - முன்னகிற்கொணாதாயினன்மூச்தகர். (௨௯) 

இவனையாவியிரு.துவிடுமென - வவனையாவியினோடேயகற்றியச் 

கு௨ளையொண்கண்குழன்மு௫ுற்றோகைதன் - வளைவசைரச்சகைதன்னைவயித்தரோ, () 

காமென்றருகாரிகைதன்மண - மாசரித்தவளோடேயடுத்இடு 

மாலா தமாணாக்காமகிழ்ச்துறச் - தேசிலாகுமச்சங்குச்சிரத்தவன், (௩௧) 

மனைவியோடுமாணாச்சர்தம்மாடுறப் - புனையுமாச்சிரமத்துட்புகுர்து சன் 

கனிவிலாவிகழற்றிய£டரை - நினைவிலுன்னியேகெட்டுயிர்ப்பிட்டரோ, (m2 ) 

ழையாழிவிழுந்துபிசற்றியே - மாழைமேனிமாதான்மனந்தேறியே 

யூழையெண்ணியுயர்முனியுற்றன - னேழையேந்தறனின்னகருற்றனன், (௩௩) 

பொன்செய்மாஸிகைபுச்சவப்பொன்னரி - பன்செய்கேம்்பயின்றதார்மன்னவ௨ன் 

மூன்செய்மூவாயிரம்முனிவோர்கொலை - சன்செய்யுளளக் சனிலெணித்துள்ளினான்.() 

வைதுசொல்லவிடுகிர்சையும்வான்றுயர் - பெய் துபேதுறப்பீதிசெய்பேய்ச்சணச் 

தைதுவெந்துயர்தந்திரிசாபமுங - கைதுவந்தனைக்சாதலர்காந்தலும். (௩௫) 

பூதவேதாளப்பேய்க்கணம் போர்த்துத்தி - வோசமாடி.யுரப்பியுருக்கியே ' 

மோதமோசமுழக்கமிட்டாத்தி - வாதையாற்றவலியற்றமன்னவன். (௩௭) 

அமுவனாவெனக்க தளாவன - விழுதுபோலுடல்விட்டுச்சொண்டேங்குவன் 

கழுதுகோடி.சளாச்சைச்கனலெரி - பமுதசோக்கிப்பசறிப்பதுங்குவன். (௧௪) 

பேயோடாடி.யயிஞ்ஞ்கன்போலவே - வாயோடாடி.வலியாமையோட்டினை 

காயோடென்பினைகாசச்தின்னோலினை - யீயோடும்முடையேறுமின்பீறலை, (௩௮)



௨0௮] இிகுமுட்டபுமாணம் மூன்ருவது 
தர்த்தமான்மியகாண டம்: 

சுடலைமாப்பிணச்சாம்பரைச்சூழ்க்தெரிப் - படலையாஇபலபலவேய்ர் தசொண் 

டெடலைமென்றுனுமச்திகண்மொத்தலாற் - கடலைமாலுங்கழிதுயாமேவினை, (௩௧) 

இருளைக்கண்டி.பைந்தோடி.ப்பதுங்குவான், மருவினால்வாயில்லந்தவாரோதுவா, 

னருளையெண்ணியங்கோவையோவென்றுவான், றெருஎடைந்துசதெளிமொழிசெப்பு 
வான். (௪௦) 

இன்னவாறளவில்லாசசாளெலாம் - பன்னற்கொல்லாப்பலபலகேதமே 
யுன்னற்கொன்னாதனு பவியோர்பக - றன்னிழ்ரூாாமுடி.த்தாராதிபனசோ, (௪௧) 

சாச்கையின்வலிகட்டுண்டபின்னத - னாக்கையாதியறிர் தளான் போன்றமன் 

ரூச்குமத்தியிற்றள்ளுண்டதுசற்றே - நீக்குங்காற்சேதனத்தினிலவினான். (௪2) 

பெண்ணைபழித்தபரிச்சேதம், 
சே தனச்திற்செறிந்துளசெவ்வியின் - மோதனச்தத்சைமுன்னிடன் னோ வனே 
யேசனத்ததையெய்தனானெண்ணினா - னா தனேயெனவுள்ளேோடுங்கினான். (௪௩) 

காதுவெம்முலைகன்னியரில்லெனின் - மோதுகாமக்குசோதமுூமோகமும் 

வாதுலோபமதமச்சரங்களுஞ் - சாதல்லீதனராகுஞ்சா.ராதரோ, (er) 

காணுங்காரிகைமீதறுகாசலர் - நானுஞானமுஈல்வயிராகமும் 

பேணும்பொன்மனும்பெட்பினாமற்றதம்-பூணுவார்கொலோபுந்தியராயினும். (௪௫) 

காமத்திற்குங்கணின்றுகதிதரு - சேமத்திற்குகிலையின்றுசேர்முறை 

வாமச்இற்கும்வரம்பின்றசாதியார் - தாமத்திற்குர்தடையின்றுதேரினே, (௪௬) 

எண்ணில்கோடி.யிழிபவப்பெட்டி.யோ - எண்ணில்கோடி. நோயேர்றிடுவங்கமோ 
எண்ணில்கோடி.கிரயத்திடங்கரோ - பெண்ணிலாணைப்பிடி தீதணவந்தவே, (௪௭) 

இடி. விழுந்தும்பிழைச்கலாமேதிக - எடி.விழுச்தும்பிழைச்சலாமைம்பூசப் 
படிவிழுந்துமபிழைச்கலாப்பாம்பலகுற் - கடி.விமுர்துபிழைத்தவர்ச்காண்டுலேம். () 

பேசைவிட்டவன்றான்பிறப்பாிய - வாதைவிட்டவன்மாயதலைவிட்டவன 

ரூசைவிட்டவன்சூழ்ஈர கேடும் - பாதைவிட்டவன்பாக்கெமுற்றவன். (௮2) 

இமையாவந்திரணடுருச்சேர்ந்தரோ - வாமையாம்பரடாகியமாதர்கள் 

சாம்மாரையுண்கட்செவிசாலனார் - நேமிதா தர்களென்றேநிகழ்த்தலாம். (௫௦) 

புழுமலிர்தபொலிமுடைபூத்தது - வழுநிறைச்சளிபூளைமவிக் த.து 

பழுடிைமலமூத்திரம்பாய்ந்தது - விழுவெர்கோய்க்காழிமெல்லியர்மேனியே (Fs) 

என்றெணமலன்னறோவெற்றஜொடியினாற் - கன்றிமாதவர்காத்திரஞ்செற்றன 
னென்றுதன்னகசேர்திகொவலை - ஈன்றசன்றுகானண்ணினனாடியே, (௫௨) 

அடல்செய்கோட்டலையாலலர்தேங்கியிச் - கடல்செய்மேதினிகன்மலையாங்களு 

மேடல்செய்துன்பினையோச்சலற்றோவென-விடல்செய்பூங்காவெமுனைக்கணேடனான் 

பித்தனென்றுபிறாசொலப்பேயனிற் - சத்திக்சாஸிர்திக்சகாமர்சேராற்றின்வாய்ப் ' 
பற்றிசோக்குழிப்பாவனமூர்த்தியா - யுற்றகர்க்கரையோகையிற்கண்டனன். (Ge) 

கர்க்கம்காமுனிவர்கருணைபுரிபரிச்சேதம், 
கற்றவேதியன்காற்றமரயைகோக் - கொற்றியேயுகுமோவாக்சணீரனாய் 
முற்றுமூப்பயான்மூவாயிரத்தச்தி - பெற்றபேயனற்பேழபெற்றுய்ச்திட, (௫௫) 

தக்கசாதகஞ்சாதித்தருளுஇி - பொக்சனேன்சரணென்றுபுலம்பலுங் 

சர்ச்சமாமுனிசாவலனாவலை - யொக்கரோச்கியுசர்தரு ளோல்கயே. (a)



௫-வது. கதசாசன்மூவாயிரம்பிரமகத்தியினின்று ௨௦௯. 

நீங்தியபடலம், 

அஞ்சல்வேந்தேயக்கம்மிலார்க்கச்கமுச் - துஞ்சினார்ச்ுதற்ளச்சமாமாக்கமும் 
யிஞ்சுமாதுலாவேண்டிடுமாக்கமு - மெஞ்சனீங்டெவெய்தஇிடலேயனே, (௫௪) 

அ ச்திகோடாகோடிப்புரிந்தாருய்வான் - வைத்தமாநிஇயர்ரும்வசாகனார் 

ஈத் சமாந்தலக்தன்னிடைத்தூயதா - நித்தமார்தடமொன்றுளகேரதில். (௫௮) 

2மடமாமதிபூரணைமேவியே - கூடுசாளினிற்கோடி. மூன்றோடரை 

ாடமாறுகணர்திமாசையாற் - பாடுமுட்டமாம் பட்டக்கணெய்இிடு, (௫௯) 

அக்கானீவிரைந்தக்கயமாடி.னாற் - பொச்காம்யாவும்பொறிகனற்பஞ்சினி 
லுககுமோகையிலோதினனீயவ - ணிற்காசேகுதியென்றிசைத்தானசோ. (௬௦) 

தன்றோனோதியவண்ணமக்கோமசன் - சான்றாமீசன்சயம்புத்தலம்புகுர் 

தீன்ரானின்னருளீச்சிவண்ணமே - பூன்ருஞானததுவகையினாலமோ. (௬௧) 

துவசமேற்றித்துளக்கமில்சாறுகள் - பவசமாதிகள்பட்டுறவா ற்றியே 

5வசமாகிடுசாமர்செய்வாவியிற் . வெசமாதஇயிற்றேசுற்ரொளிர்ர் தன்ன. (௬௨) 

ிவன்முன்னத்தியிற்றேங்கெயச்சீபதி - யவன்றன்னாட்புனலாடி.யபின்னர்தா 

ளைவனிலாயினனோவன்னவாடவன் - புவனமேத்துபுணிதனிழ்பூத்தனன். (௬௩) 

கில தீர்ச்சரிமலத்தடங்குடைர் - தலபாவங்களற்றரிபத்சனாய்ச் 

சகலமுர்தெளிதாபதன்மைக்தர்கள் - புகலருஈலமர்சமில்பூப்பெ.ற, (ae) 

அலகசையானவவருடல்கீடுறப் . பலவென்ராமலர்சாமங்கள்பன்னியே 

குலமதாங்கயக்தன் னிற்குளிச்செழுக் - தலவிலாப்புகழுற்றனன்பூபி, (௬) 

வேறு. 
மூவாயிரம்பேர்க்கோர்முறைமூலாயிரமச்இ, மூவாயிசச்தரமூழ்கழுரித்தான்மு 

னீயருளாற், சாவாயெனும்பிதிர்தர்ப்பணங்கண் டே.க.இதநது, காவாய்திருமுட்டப்பெ 
ருங்கருணைக்கடன்மூழும். (௬௬) 

தானத்தொதகொமத்தொடுததியர்ச்குளமசழ, வேனத்துருவாமீசனையின்போபெ 

சாவிச், கானத்செழுமம்மாத்தலங்கவினோவெடச்தே, மோனத்சவர்புகு வீடுபுகுக் தான் 

முறைமன்னன். (௬௭) 

ஈன்னாரதமுனியோருதிரன்றேயெனகக்சன், சொன்னானறிர்இினிதேத்.து தியென் 
றேசுழிவளையாற், பன்னாரணமுனிவர்க்இதம் பசர்ந்தான்வ தரியில்வாழ், பொன்னார் 
சடைமுனிவன்கழல்புரிர்தெய்்இடுசூ சன், (௬.2) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் டு - க்கு திருவிருத்தம் ௧௬௦, 

அணைய (0) 

« ( ரூ a ° 9 ௨ 

oir வது,தென்புலத்தாருக்கின்பளித்தபடலம். 

ane மாயயை 

வன்புலத்தான்மஇிபுலத்தேமாதேவதேவ்னையிட்டரிதின்வாழ்ச்.ு 

மின்புலத்தா துறுபிறப்பாலேற்றமுற்றவாத்திகராமினியமேலீர் 
தன்புலத்தாமகதிமுனிசனக்கருளிச்செயச்கேட்டமுட்டச்தின்சண் 
தென்புலத்தார்க்கன்பளித்ததிறமுரைத்தாமன்புறத்சார்தெளிந்துதேர்மின், (௪) 
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OL 50" இருமுட்டபுராணம் மூன்றாவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

சான்குவருணச்சாருணான்குமறகளுமோ தவிக்குமேன்மை 

வான்குவிக்கும்பாணிமலர்மைறயவர் தங்குலவழியில்வர்தோன்றிமை 

தான்குவித்தசர்தாப்னெலுமொருவன்குடி கேடன்சழச்கெனுண்டோ 

மான்குவித்தவவையொருங்கேவழுவானபுரிகருமன்மத்தமாலன், 

கசடசன்றகல்விநரிறைந்தவர்க்கேனுமனமுவந்துகனவிலேனும் 
வசமகன்றுமோசவினைவருவித்தேயகல்பொருளைவழங்காலோப 
னிசமகன்றபொருட்டொகுஇதனிற்றனதற்சையானோனீசரீர்மை 
தீசமகன்றகம்மாளன்றருமமதிலெஞ்ஞான்றர்தட்டானாவான். 

கருமானுச்ணைமதத்தன்சடவுள்குளிருறலீசுங்கற்றைத்தோகை 
* தருமானுச்£ீர்தேலுகாணியுயிர்விடுபிரனன் மருமங் காணா 
வருமாணா 1 முட்டிநிசர்மாமானான்றீமையெலும்வருக்கத்தாற்றான் 

பெருமானையடியவரையொருஞான்றுநினைந்சறியாப்பிழைப்பேராளன், 

அக்கொடியமுற்குலத்தாமவன்சருணையெனும்வீயையவியத்தின்றான் 
பொச்சமுளவதமனவன் றனக்கொருதூழெலுக்சொகையிற்பூமூன்றுள்ள 
மிச்ககொடுபவங்களெலார்்இிரண்டுருவங்கொண்டெய்துமேதையாளர் 
சச்சழுங்கச்கம்பமிடத்தகுதியுளமைந்தருதித்தார்ர்தார்மன்னோ, 

௮ர்தூறுபிள்ளைகளுமாலநிறைச்செரியுகுக்குமர வச்கூட்ட 
மன்னூருண்மலி€வர் சமச்கெல்லாம்பெருசோயைமான த்திமை 
பன்னாளும்புரிர்தறமில் பாதச.ராம.ரசர்கடங்கேண்மைகொண்டு 

முன்னாளாந்தியவரச்கரைப்பொருவவெந்துயரின்காள்வித்தாரால. 

துட்டர்களாம்வேர்சர்களுச்சமைச்சர்சளாயொல்லாததோடறீக்கி 

மேட்டகன்றமுழுமசராயர்நூறுவேதியருமோதத்தோடுங் 

சட்டுடையகற்பினசெக்குலத்தினசேயானாலுங்கடி.ர்.தபற்றிப் 

பொட்டெனவன்னவர்மிலையைப்பாழாக்கெருணிலையைப்பூதியாக்கி 

வெருளிகொலைகட்காமம்பொய்மயக்சமாதிகளின் மிக்கோராடுத் 

தருமினியவனுட்டானமற்றளவின்மறவினைஞர்தரத்சராகி 
மிருமினியமேதினியோருயிருருக்குமந்தகராய்வீறுற்ளுயு 

ளுகுகாலமணித்தாகவுயிர்மாணடுஈமனுலகினு ற்முர்மன்னோ. 

சதமகருமுயிர்நீங்கிச்சமனுலகிற்றந்தையுடன்ராழ்வில்லாமற் 
பதமகன்றவாதனைசெய்பைசாசம்பவனிவருபர$ததவாய் 

விதமசன்றொளசவமார்$ரரசக்குழியதனின்வீழ்ந்துசோர்ர்து 

ஈசமகன்றஈமன்தூசர்சைப்புடைகொண்டோவென்றுகதறிச்சாம்பி. 

அழுவார்கடீயர்கடம்கேண்மையினையணியிடும்ை பயகத்தையெண்ணி 

விமுவார்கள்விரும்பியருண் மேதையறுதர்தையினைவிளித்துத்தூய்மை 
வழுவானபாதசனேமழைக்குலச்திற்பிறந்துமவெய்யமான்மீக்கொண்டாய 

(௩) 

ததாமுவார்களருண்மாற்றர்தொலைச்சவிட்டகுஹையாலேசோர்க்தோமென்றுர் 3850, 

... மான் கவரிமான் - தேனி. * முட்டி - எட்டிக்கொட்டைமரம்.



௬-வது, தென்புலத்தாருக்கின்பளித்தபடலம். 

நரகவாசிகள் புலம்புபரிச்சேதம். 

வேறு, 
விரதம்வீசிவிலாசமேசவிவலேக முற்றியலராய்க் 

கரகமுங்குசையுங்கொடென்றுங்கண்ணனைப்பணிமு த்த்சே 
யுரசமேக்தியவுல௫ஏல்்வேதியா்குலமுஇித்தவராயுமே 
ஈரகவாசிகளானவாறுளக்கு தஈ்.£விலக்குமின். 

வேறு, 
ஆவலோடரியினடியிணைடரவுமருங்கலையுணர்ச்சியினகன்ற 
பாவலோர்தமமைப்பழிவரைகாயைப்பாந்தளின்விழித்தவர்விழியைத் 
தாவியேபிடி. ச்துத்தரித்துவெங்கூர்வாய்த்தழங்கெரிகழுகுகட்டுட்டு 

பாவிடுசழலினவர்தமைப்புசட்டி ப்பாழ்சசகுருட்டுதல் பட்டார், 

மேவு. 

புழமுக்களெக்சப் படுவேமோபுவிகள கடி. க்கக்கெடுவேமோ 

கழுக்கள்பிடுங்கவிழுவேமோசனலிலொடுக்கயழுவேமோ 
வழுக்கெர௫னுளைப்பேமோவனப்பேயடி.க்கக்களைப்பேமோ 
விமுக்லுழைசதுவைசதபொருளெல்லாமளிப்பேமெடுங்களென்பார், 

வில்லேருழவர்பகைகொளினும்வியன்மாவுலகுண்டவற்கிளிய 

சொல்லேருழவர்பகைகொளினோசசுளிக்குங்கூ தீ. சாற்றொலையானாள் 

அ௮ல்லேருழவராதிரெனவறைர்தவறதநூன்மதியாதிம் 

மல்லேருழவர்வதைத்தி. ற்குவல்லேமல்லேமென்பர்டலர். 

படம்பையரவிற்றயில்பயிலும்பரமன்மகிழும்படி. ப்பசித்தார்க் 

இடும்பையகலும்படி.ச்சன்னமிர்நீரீயா விழிவதனால் 

உடம்பையுரித்தேம்புண்ணீரையுண்டுகுடி. த்தேம்பசியாற்றேம் 

குடம்பபைகொளுத்தலாற்றடில்லேம்கோகோவென்றேசிலரழுயார். 

ஓப்போ கரியபெருமானையோதிப்பிழைமினென்றவர்சொல் 

திப்பேயென்றபிழையசனாற்றவிப்போமென்பர்சிலபேர்கள் 

இப்போதிந்தவேதைவருமென் பதறியா தங்குற்றேம் 

௮ப்பாநோயையாற்றடில்லோமருளீரென்பார்லெபேர்கள். 

உ்டலையறுத்தேயுப்புதிணிச்துறத்தல்பொறக்கேமென்பாசிலர் 

குடரையிழுச்தேபக்கியிடல்குறித்துநோககேமென்பாகிலர் 
நடலைச்சூலவாளிற்றுண்டாய்கறுக்கலாற்றேமென் பரசிலர் 
சுடச்செய்றீரின்மணலிலியச்சூட்டி ற்றுடி. யேமென்பாஇலர். 

குதியையறுத சேவாயீவிடச்கொதிகொப்பரைக்குள் ளேடெத்தி 
நெரியவறுத்தல்பொறுக்கலெமேசேயசான பாவியர்காள் 

அறிஞசேதுபசமேதிவ்வக்சசப்பேரெமனேது 

மறுமையேதென்றுரைத்ரேவர்துபாரீரென் பர்சில் 

வேதமுரைத்தவிப்பிரன சவேலையசன்றவீணரென 
வாதமுரைத்ததியாசொலைமதித்தமாய்ச்தேமென் பர்சில் 

சாசமேஅபிறப்பேதுசாமியேசென்றோதியெமை 

(சோ.சவிடுததகநேயர்களானெர்சேமென்பர்சிலபேர்கள், 

2. Be 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௭) 

(௪௭) 

(௧௯)



௨௧௨ இருமுட்படிராணம் .மூன்முவனு 
இர்த்தமானமியகாண்டம்: 

பரமபதத்துச்சாளாவீர்பாசவதரைப்பணிர் 8ே.ற் 

சரதமெனச்சொல்பெரியர் தமைச்சழக்குவார்த்னை சொல்லு களை 

இச, தசென்னாகிர்தித்திவ்வெரிவாய்கில ரயஞ்சசெடலமே 
சு.ரசமளித்தபரத்தையாசாள்சொல்லீரசவசோடென்பர்சிலர். (௨௦) 

பாசமமர்ச்தபத்தினிச்கும்பரமஞானபத்தருக்குர் 

தாகமசன்றகொடுஞ்சூதச்சண்டாளச்திமார்களெனும் 

போகமிகுர்தபாரத்சையரைப்புல்லியவசோடிம்ரஇல் 

ஏகமாக்கொள்ளிடும்பைகரையிவர்வசென்றோவென்பாூலர், (௨௧) 

௮ண்டர்பெருமானடி யவாதமமருண்மெய்ஞ்ஞானவிசச்தியுள 

புண்டரத்துக்கழிவைச்சேம்புகலுமவர்சொற்டுழிவரைக்தேம் 

கொண்டவவர்கள்பத்திமுதவியவம்றெல்லாங்கோதறைந்திக் 

குண்டத்தெரிவாய்ப்பேய்க்கிரையாக்குறித்தோமென்பர்சிலபேர்கள், (௨௨) 

ஐயற்கூட்டி யுண்ணாமலையம்பகரர்சதசாராமல் 

வெய்யற்கூட்டி .கேசிக்கிட்டேவெட்சமகன் ரோமென்பர்சிலர் 
துய்யசமனேதறமே௫துயரில்சோதிதானேது 
பொய்யென்லுைத்தார்சொற்கேட்டேபுந்தியழிர்தேமென்பர்சிலர், (௨௧௨) 

சண்ணைச்சிலதுகமுகிழுகச்சச்காைச்சிலதுசாயிழுச்சப் 
புண்ணை ச்சிலஅபுழுவிழுக்கப்புக்கிசெடுத்சாசென் பர்சில் 

பண்ணைப்பகர்க்தபதைைையர்பாற்பழக்சமானபாவியர்காள் 

மண்ணைவிடுத்திங்கோடி வந்துவார்த்ைசொல்லீென்பர்சிலர். (௨௪) 

ஓப்பிலாசவொருமுதலோடெொப்பென்நிருவர தமையுன்னச் 
கற்பிச்சழிச்சசடையரா்சளாற்கடைய ரரனோமென் பர்சிலர் 
பற்பகாபன்மேற்பரமொன்றுண்டுபணிமினென்றுரை தத 

அற்ப. ராலேகெட்டழிந்திவ்வனவிற்குளிக்தோமென் பர்௫ிலர். (௨3) 

மனையேமகரேமற்றவமேமாதாவேயென்ராை தயரே 

வினையேயறியாதங்குழன்றுவிளைந்தபொருளையுமக்களித்துக் 

கனையா தடி. த்தெப் முயிரைவசைகாலதூதரிடஞ்சிச்கிப் 

டபுனையும்வேதைபொறுச்சகில்லேம்போக்துபாரீ ரென்பர்சிலர், (25) 

உலகதச்தவரைசக்கொலைபுரிந்தங்கோவாதலைர்துபொருளீட்டி த் 

இலகத்தறத்ை தச்செய்யாமற்செத்தேமென்றுசிலர்சொல்வார் 
LBs HAGE தம்பாழ்க்கிலர ச்தேம்பதைத்தீங்கிருந்து படுந்துயசை 
விலகும்விதங்காண்காலமதுவிரவலுறுமோவென்பர்சிலர், (௨௪) 

பின்னும்பெண்டீர்குற்றத் $ர்பின்னணீவீசெமக்குசனி 
மன்னுந்துணையாய்வருவிரென்றேமறங்கள்புரிந்தேயறங்கெடுத்துத் 
துன்னுங்கடன்பட்டளவசன்றதூாசொடாசைப்பொருள்குவித்சே 
இன்னுஈசூவிருக்கம்ர்தேமெடுப்பீராள்வீரென்பர்சிலர். (௨௮) 

பெண்காளாண்காளெனைப்பிடுங்கப்பேயனாக்இமையவிட்டுக் 

கசொண்சாவாடைமேடையுடைச்கொழிப்பூண்பூமிகொடுமெனவே 
கண்கால்பாணிராவுடல்கள்கறங்சென்றலைததப்பொருள்சொண்டீர் 

புண்ணாய்பிடுங்கப்பொறுச்ச௫ல்லேம்போர்தாள்வீ ராசென்பர்சிலர். (௨௧)



௬-வது. தென்புலத்தாருக்கெபளித்தபடலம். ௨௧௧௬. 
இக்குவ்க்இக்கொடும்பீழையுழை ப்.பதறிச்சாலிட்டி mares 

சங்ககிதியைப்ெெபரியவரைத்தாழ்க்துகொடுப்பேமென் பர்சலர் 

அ௮ங்குவி௫ச்சாலே௫யுள்ள்களைத்துமா அலர்க்சளித்சே 

இங்கணுறுவோமெடுக்களையாவென்றுதொழுவார்ெபேர்சள், 

கணக்கில்கொடுமைபுரிர்கோமேசாணாவிடத்துப்பழித்தோமே 
வணக்கம்பெரியர்க்காற்றோமேவஞ்சமொழிந்துமாண் டோமே 

குணக்சராகிக்குலைதோமேசோட்சொல்சொல்லிக்குடி கடமை 
இணசக்கமகலவிடுத்தோமேயசனாவிடும்பையேய்த்தசென்பார். 

ப்ரியகேயரெனவுசைத்துப்பேணும்பொருள்கடமைப்பறித்தே 

உரியகாளுமுண்டுருண்டேயோவாதழித்தபாவியர்காள் 

பெரியர்வார்ச்சைசேளாமற்பேசிக்கெடுத்தபேயர்களே 
அரியவேசையாற்றகிலோமறிமினென்ே றசிலழுவாரி, 

ஓ ப்பிங்குரைக்கவெல்லாமாற்குரியமறையோனாப்பிறக்தும் 
கைப்பாற்சங்சமேச்துமின றகழற்கானாைநிர்ைைசொலிச் 

செப்பைகிகர்த்தவேசியசைச்சேர்ந்துண்டுழலுங்கொடும் பாவச் 
குப்பையாகின்சொற்கேட்டுக்குளிச்தேமனலினென்பா்சிலர். 

செகூற்றிரிச்சப்படுவேமோசெறிலேலெதியக்கெடுவேமோ 

சக்குமெரிவாய்ப்பேப்பிடி. ச துக்கறித்துமுரிக்கக்காண்பேமோ 

குக்கலிழுக்சப்பபுவேமோகொடுஞ்சூலக்கண்குலைவேமோ 

ஓக்கலானீர் பக்கவீல்வச்சொருசொல்சொல்லீசென்பர்சிலர், 

ஈல்லோர் மச்கொருறுதிமொழிசவிலன்னவருண்ணடுங்டெயவே 

ஓல்லாமோசமொழியுரைத்தவொருவெங்கொலையிலுழல்வேமோ 
எல்லோடி. ரவுமிடையின்றியெல்லாக்சொடச்தீமைகளுஞழ்றி 
அல்லார்ந்தவர்கள்பலம்பலித்தேயமுவேமன் ரோவென் பரல். 

வேறு. 

புலம்பியமுங்கண்ணீரும்புண்ணீருங்சம்பலையும்பொருமலோடு 

மலம பியுதுமாச்சமுடனளவில்லாவாண்டுகளவ்வகன் றதிவாய் 
ஈலம்பெயரக்கடவுளடி.ஈண்ணாதகரிரிலெணிகாணிகொந்து 

பலம்பெய்பெருசோயுழக்துடெர்தார்களறிதியிசைபயிற்றமேலோய், 

.மிகைமிகுமிலேச்சசெனவினைகொண்டபாசக.ராய்வீர்த நூறு 

தொகைமிகுமவ்வேதியருமவர்பிதிருங்கொதிரிரயந்தோய்ர் தபின்றீ 
வகைமிகுந்தவக்குலத்திலோர்புசல்வனர்தின்வாயிருளைமாய்க்கும் 

பகசைமிகுகத்ெ தாளைக்கரியமு,ச்கெழுர்சவகைமானப்பட்டானன்றே. 

௮றத்சாற்றினொழுகுமவன்றில்வியதேயங்களமசமலன்றன்னைப் 

புறத்தாற்றிற்போகாமற்போழ்றிகருசெவ்வியிற்பூப்புரர் சகாதஇ.ச் 

இறத்தாற்றிற்றிகழ்சனெறவானர்சபவனமெனச்செப்புகின்ற 
மறத்தாற்றினாவாரையறத்தாற்றினிறவவலவன மேவந்தான். 

ஆனந்தபிவனமெனுஞ்£முட்டத்தலமணுகெவண்மாயா,ச 

மாநர்சலறுகயத்தேரீராட்டள்கண்டவணிலமுூங்குமாறு 

(௧௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(na) 

(௩.௫) 

(௩௫) 

(ma) 

(௩௪) 

(௩௮)



௨௧௪ .தருமுட்ட்புராணம் மூன்ருவது 
தர்த்தமான்மியகாண்டம், 

தானந்தமறுபிதிர்கடர்ப்பணல்சண்டிடுசெவ்விதன்னிற்றேன்வாய் 

வீரர் தவெர்துயரினோயுழர்தவவன்பிதிர்கள்மிகுமின்புற்று, (௩௬) 

சென்னவன்றன்றமர்கதத்தாற்சேவதச்குவார்போலச்செய்யாநின்ற 
பின்னமூ.றுவாதனையிற்பேதுறுவாரிவரீர்.அுவெட்டண்ணீசா 

னன்னயவில்லொளிலீசச்திருமேனியிஎம்பருவரற்பூணாடை 

பன்னயஞ்செய்திடுமோக்கப்படி.பினடைசுகவடி.வம்பரிக்துண்டாக, (௪௦) 

ப. ரமபதமு. றவான்சணெழுவேலையவண்கடி.கொள்படர்கள்£றி 

வரமசன்ற்கொடுர்$ீயவழிநின் றரீவிர்சலமருவற்காமோ 

த.சமகன்றசண்டாளகெறியினின்றீரிவணகன்மினென்றுதாவி 
யரமகன்றநாற்னொருவர்முதலாமக்குலத்தோரையுறுமிநின்ரார். (௪௧) 

மூப்பேரன்முட்டமுறுகித்தியபுட்கரணிதனின்மூழ்கியெண்ணி 
யப்பாலார்தர்ப்பணத்தாற்றென்புலத்தார்பசவிபெறவானசெல்வி 
தப்பாதவியமபடர்தகைர்துநிற்பத்தற்பரமன்சாயைபோன்ற 

வொப்போதலரியவரியடி.யரெனுகித்தியரங்குற்றுமாதோ, (௪௨) 

ஆங்காணுஈமன் தமர்சாளழியாதவச்சுசனாரழடின் மேனி 
தாங்காணவிளங்குமிவர்தமைத்$வாய்சாய்ப்பமெனாகினைப்பிட்டுற்றீர் 

போங்காணுமெனவவருமடி வணங்கியெமமடி.காள்புகலக்கேண்மின் 
தூங்காதவிவர்சீயவொழுச்சமெனவவர்பவங்கடொகுத்துச்சொன்னார். (௪௩) 

தீயவர் தந் தீரெறிகடிருச்செவிசாத்தியசேவதேவன்றூ த 
சாயவசேநீருரைத்ததாமெனினுமிவர்குலச்தேவர்தமேலோன் 
மாயவராகன்.றலத்தேவந்தன்றுநி 'ததியமாம்பட்டமாடி. த 

தூயவ.சாமறையவர்சள்களிதாங்கப்பொன்னீ$ததோமிலாதார். (௪௪) 

தென்புலத்தார்மகழ்பூப்பத்தாப்பணஞ்செய்தருங்கடனை ச்செவ்விதாக 

ஈன்மனத்தாலாற்றினனன்ராதலினாவிவர்களொளிஈரகங்காண 
வின்மனத்தராயினராயீறில் சோதியின்மிசைவீடெய்தற்கானார் 

நின்மனத்தீரச்தலச்சருணருதிரென்றம்மாட்சிநிகழ்த்தினாரால். (௪௫) 

வெள்ளேனத்செம்பெருமான்வேட்கையுளமாத்தலமான்மியத்தைமு ற்றுந் 

தள்ளாவெர்சமன்நூதர் தமச்சோதியருரகர்தம்மைகாளும் 

விள்ளாதசுசசலதிலீடுறவாக்னெ.ரறிதிவீணைத்தண்டாற் 

பொள்ளாதம்ணிப்பொனிழைப்பூமானுச்காமானைப்போற்றவோயே. (௪௬) 

மாடேறுவெண்மதியன்மதியேறுராசதற்குவகுத்தசோத்திப் 

பீடேறுசெளனகராதியரானமறையவர்க்குப்பேசினானால் 

நாடேறுசெளரவரிர்காடேறித்தம்மனைசகணண்ணிச்சோரர்து 

கூடேறநினைர்தமு னிகோசனசத்தாளடைர் ககொற்றச்சூ சன், (eo) 

முற்றிற்று. 
படல்ம் ௬- க்கு திருவிருத்தம் ௨0௭. 

ணைன; ([0) :  



றீ 
௭-வது. சுதரிசனமகாராஜன் 
சுத்தமடைத்து முத்தியடைந்தபடலம், 

  

இந்துமுடி.க்குமெனையுமறையெடுத்துமுடி க்குமவன்றனையுங் 
கந்தமுடி.க்குங்கரியனையுங்காலைச்தருப்பூச்சசனசையும் 

பந்தமுடி. க்குநுணிவரையும்பரிவிலாமென்மைந்தரையுஞ் 
இர் தமுடி.க்கும்வேடாைமுட்டத்தலச்சர்செப்புதங்கேள்: 

வீணையெடுத்தமாமுனியேவிமலராராயணமுனிவர் 

சாணைவிடுச்சவெனச்கந்தக்கிருட்டி த்தலான்மையைஈவின்ற 

வாணைப்படி.ச்கேயருளுதுங்கேளகன்றமகதராட்டாசன் 

தணையடுத்ததோள்வவியன்சுகுணன் யோகபூடணனாம், 

௮ன்னோற்ினியசகோசலகாட்டசசன்மகளாஞ்சமதியுமி 

மன்னாவளனார்விதர்ப்பனருள்சுனித்திரைப்பேர்மகடானும் 
பின்னாவிற்கரங்கெத்திகளாவிருக்குஞான்றுசுமதிவயி 
னன்னாவினியசதரிசனசாமலுதித்தானன்னாளில், 

இளையாடனக்குச்சேகனென்றியம்புஞ்சுசன்வர்துஇச்சனன்பின் 

களைதீர்பைங்கூழியையவளர்சாலத்திளையாள்கரிசாலே 

வளையவினியமனமகன்றுவஞ்சகினைவார்புலையர்குல 
மளையப்பிறர்தபெண்மசவைத்தோழியகத்தேவளர்த்தனளால், 

தோழிவளர்த்தபுலைச்சியின்மு ற்னோன்றினோனாம்புலையனையும் 

பாழிவளர்த்ததிண்புயமாச.ரசர்குலவான்படி.௨மென 

வாழிவளர்த்தாண்கூத்தாளீமகற்குப்பூமிலாழ்ரீப்பர 

னாழிவளர்ப்பானடி.சொழுலீரமுச்சாற்்றினுக்கென்னமமுண் டே. 

மூத்தாண்மகற்குமயொளுமுறைமைத்சகுதியாங்கொலெனச் 
இத்தார்புலையரிருவரையுஞ்செங்சோன்மன்னனிளையவில்லாள் 
பார்த்தாதரித்துவளர்த்துவருஞான்றுபறப்பெண்பருவமதிற் 
பூத்தாள்பூமான்கழத்தியதைப்புர்திமகழ்ர் துபோற்றியபின், 

புலச்சியை மணம்புரிபரிச்சேதம். 
வஞ்சமினார்தமனத்தினளாமருவும்யோசபூடணன்கா ற் 
றஞ்சம்புரத்தியெனப்.பணிச்தாடார்வேலேச் தலென்னலுனக்குக் 

கஞ்சநிசர்த்தசண்ணா ளேகழறியியற்றித்தரு துமென 

வஞ்சநிகர்த்தவடி.விழியளரும்புககையொடி அுபகர்வாள். 

எச்சாலத்துமெனக்சனிதேயியற்றுமறத்திலெஞ்சலிலா 

வக்காண்மகனாஞ்ச,தரிசனவருமைமகலுக்காம்பருவ 
மிக்சாலானதனக்கும்வயதோயுங்காலமுற்.றதுகீ 

par சோடுங்கலக்துகடி. சாவிப்புரிதிதகுதியென்றாள், 

வெய்யஜேங்கை தகர்சனைதல்விரும்பிப்புலம்பறனைமானச் 

சையள்சயவணினைர்துசைத்தல்சானாக்கோவுமவளுையை 

௨௧௫ 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௮)



௨௧௭௬ திருமுட்டபுரரணம் மூன்முவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

யையமமனறகிளவியெனவவளபேதவன்பினுக்குச் 
செய்யும்பரிசொன்றின்டறெனலேசெப்பியவட்சோர்முத்தமிட்டு (௯) 

உனக்குமூத்தாண்மகனெனறீயுன்னாுதுன. த்தவொண்டொடி.யே 
நினக்குமிகுத்தவன்பானரிரைப்பொய்ரொடி மைகீகோக்கி 
யெனக்குனைக்குமுரைத்தியெனிலெழிலார்சு தரிசனன்்றனக்கு 
மனைக்கணுசக்கும்வணமிச்கான்மண தைைமுடி, த்து. மழென்றான். (௪௦) 

கோவேர்துரைத்தமொழிகேட்கெகொம்பேருடையாள்குடிலமுளான் 
பாவேந்தர்கடம்மாசியளாய்பானுகுலத்துப்பார்த்திவர்தர் 

தாவேம்வழியிலவதரிக்காடருவைர்தவனும்பெறலரிய 
மாவாங்குணமுமழகுகடைமவிவுகிறைர்அமல்கியுளாள். (௪௪) 

ஒதிமுகிலோவுரைகரும்போவுடல்பொன்னுருவோகண்மலரோ 

காதவளையோகைக்கழையொசகமலமுகமோகர்தாக்சான் 

மோதுகமுகோமுலைமசைசண்மொட்டோதட்டோழமுனைபறடு 
மாதுவதனவழசனையென்வசமோவசனித்திடன் முடியா. (௪௨) 

௮ன்னாளெங்கனுஎளென்னிலடி யேன்செய்்ச,தவப்பேற்ரான் 
முன்னானுடன்யான்௮ளர்ச்தெடுச்குருை றமைபூண்டேனவடர்தை 
தீன்ருய்க்குழவிப்பருவ.த்தேசாயர்சா.ர சனாஜென்சேடி. 
துன்னாமனைவாய்வளர்ச்சலுற்ேன்றுணைவாவென்றுசொல்வினளால், (௧௩) 

சஞ்சமலர்வாய்வஞ்சமொழிசாணாவரசன்கரிசோரா 
தஞ்சசடையேயுன்வாக்கேயமையுமென்ருனனமூழ்ர்து 
கஞ்சநிகர்த்தசாரியும்பின்றனச்குமூச்தாளசமனறாடக் 

கொஞ்சியுரைத்சமொழிசேட்டகோமான்றலைவிகுலவிநின்று. (௪௪) 

என்றனருமைத்திருமசலுக்சனியமணஞ்செய்வாஞ்சையெழு 
முூன்றன்றருமரீதிகுணமுைச்சவல ேவுச்தமியே 

நன்றுன்பேசமில்லாசசலத்திற்கென்றேரவின்றுன.து 

கன்றலகன்றகருச்திணங்கக்சடிமைமுடி. தடி சென்றான். (௪௫) 

என்றவ்விளைவையறியா தவிலங்கேரிழையாளியம்புதலு 

ஈன்றெண்ணியசன்குழ்ச்சியெனஈரடிற்போவாள்களி மேவி 
மன்றன்முடி.ச்கும்வகையுஞத்றிமன்னர்மறையோர்சுற்றமெலார் 

துன்றுவதுவைச்சுருண்மேவச்செய் அச தரிசனன்மசனை, (௧௬) 

தானமறையிற்பாராட்டி.வளர்த்தகொடியசண்டாள 

வீனமகளையிழைமகளென் நியம்பியிறைவன்மசனுகப்புக் 
கானமுறையிலுளையேற்றியாசாமணத்ைையாற்றிவைத்தாள 
கானமுறைபோய்ச்சொல்வேறுகருச் த வேருங்கடும் பாவி, (ser) 

ஆகாநிமித்தங்கண்டமசனன்னைபிசாச்சளன்பினெடுஞ் 
சாசாயெனகஞ்சடி. னுமுண த்தகுவதன்றோ சனையனென 
வேகாநின்றவேட்கையிலவ்வீனமகளைக்கைபிடி. த.துத் 
தாவாநின்றவெங்சாலச்தனிலேதாலிமுழ. க்சனனால். (6.2)



௭-வது. சுதரிச்னமகாராஜன சுத்தமடைநீது ௨௧௭ 
முத்தியடை நீதபட்லம்: 

மணமாம்ச்சடங்குபுரிசாப்பண் மண தை தநோகடமஇழ்க்திடுமா 
குணமாய் ப்பாவியாமவடன்கூ பச்தொருபெண்ணினைச்தாக்க 

நிணவாய்த்தோரையொழுகியுயிர்நீங்கவீழ்த்தியுயீர்மாய்த்துப் 

பிணமாய்ப்போக்சென்மணந்தான்பொவியுமவைக்கண்பிறங்கவிட்டாள், (௧௯) 

இன்போடி.னிதுயான்வளர்த்தவிளம்பூங்கள்ளாயென்மார்பில் 
வன்போடினிதுவாய்வயிற்றிற்புடைச் தப்புலம்பிவாய்வ தறி 
யன்போடவண்வந்சவரையெலாமணைத்தேயலறியிழவெடுச்தாள் 

முன்பாடறியாயாவருமம்முகுர்த்தம்மிணத்ைைமுன்புகண்டார், 

மணங்கண்டுவத்தன்மாறியங்குவளர்த்திக்கர் சவவள்வஞ்ச ப் 

பிணங்கண்டேங்கியசையெரிவாய்ச்சாடேயய்ததுப்பேரிழவான் 

மணங்கண்டுண்ணாதியாவருஞ்செல்வழைக்சண்டுவகைமனம்பூத்தால் 

கணங்கண்டுரைக்கப்போகாதகாதரிரயக்கதியடைவாள்., 

இவ்வாறில றவன் றலைவிமகனேங்கக்சகண்டவெற்றொடி யுஞ் 
செவ்வாய்ச்சுமதியுடன்பிறர் சச சர்மனென்னுந்தோன்றறனை 

யொவ்வாவிடத்ைைவெள்ளிலையிலூட்டி. ச்சுதரிசனன்கையா 

லவ்வாவென்னச்கொடுப்பிச்சேயவனைச்சாவவமைச்திட்டாள், 

தமர்மனாகுந்தலைவியுடன்ரோன்றினானைக்கொலைபுரிந்தா 

எமர்தன்றமக்கைதனைப்புல்லியமுதேயண்ணனுலகாளுச் 
தமர்யாமேனுமிலரதனானின்்.றன்மகனைத்தாம்வீட்டி. 
லமசரக்கோமான்கோசலகாட்டாரசனாகவாச்குதியால், 

என்றுமொழிசர்தேசு தரிசனையிலகுர் சனதாக.ரக ற்றித் 
தன்றுமுவகைதலைக்கூடி ற்றென்றேதாயசணவலுக்கு 
கன்றுகூறிசல்உளஞ்சேர்மசதசாடெயர்தாள 
வென்றுதனதமகன் றனக்கேயிலகுமுடி. சூட்டினண்மாதோ, 

£மாங்குணச்துச்சேகனுக்கனியவரசைக்சழமையிட்டப் 
பாழாமிளையமழெத்திகசவடத்தைப்பா.ராபபார்த்திவனுங் 

சகேமாமணிப்பெரனிழைசுமதியென்னுங்கேடி ல்குண ச்தவளுஞ் 

ரூமாரின்றமடகம்வோடுஞ்சுகித்துவா முமெல்வையினில். 

கொழிக்கும்வளஞ்சேர்கோசலமாடாளுஞ்சுதரிசன வேர்தல் 
பழிச்கும்பைசேர்குலமாதைப்பரிவிஹேடுசலசர்தவள்பா 

லொழிச்குமொருமைந்தனைப்பயின் றேயவகையோகொென்ராண்டு 
செழிக்குமாதுலன்குமரன்றனக்கேயுலகாள்செயலீச்தான். 

அன்போடம்மான்சு தனாளவ.ரசைக்கொடுத்தவறங்கொண்ட 
மன்றானக.ரம்உருவலென் ரவகையையறிந்தவஞ்ச௫யு 
முன்னாமன்னன்றனக்குன்மசன்மோ தமோடுமணம்புணர்ந்த 

ஙன்னாணீ சாவழியுதிக்சாளெனல்யான் கசேட்டேனசசென்முன். 

நரபதியைநகரம்விட்டகற்றியபரிச்சேதம். 
கொகர்தார்குழவிசுமதிமகன்கொலை சேர்புலையர்குலமானை 

ஃந்தாமணஞ்செய்தவள்வயிற்றுல்லமசனை ப்பயச் ச சனா 
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(௨௫) 

(௨௭)



௨௧௮] திருமுட்டபுராணம் மூன்முவுது 
இர்ததமான்மியகாண்டம். 

னந்தோவாசுச்குரிமையிலானாயினான்கொலன்புறுமெஞ் 

சந்தா.ர.ரசக்குடி.சனித்ததலைவாவென்றுசா ற்றினளால், (௨௮) 

சன்றசுமதியெனுரதாயுமினியதவஞ்செய்தளித்தும௫ழ் 

தோன்றருனும் கேளீருச்தொகுப்பாங்கேண்மையுடையாருங் 

சான்று$யகனற்குழுவாய்க்கவிழ்ர் துபை தச்தகதிமானச் 

சான்றசாகுமிழறைவவெனப்பதைத்துப்புலம்பிச்சாம்பினரால், (௨௬) 

அச்சோவச்சோவென்புரிதுமாய்ந்தாய்்சொன்ை றயாற்றாதார் 

பொச்சாப்பறச்சார்துணையுர்துயருழப்பரெலுது.ல்போ த்ராதெ 
னச்சார்விழியாண்மொழிகேட்டுசர்தாவிடும்ைபைசாமடைந்தா 
மெச்சாவமைச்சாள் பண்டி தர்சாளினங்காளென்ன வேங்னெனால், (௩௦) 

தூற்றைக்குறுணிறுக்யெவாபோலத்தூயதா ற்குலத்தை 
யாற்றச்செடுத்தாரெனப்பண்ணையமைந்தகுலத்தாளுடன்பிறந்தான் 
காற்றைப்போலப்போய்ச்கசொணர்திரென வேவவித்துக்கொணர்ந்தனர்பின் 
கூ ற்றைநிகர்த்தான்றனைவிளித்துன்குல த்தைவிளக்குகெனவவனும், (௩௧) 

பையுண் மேவியரசகுலமென்றேன்பறையன்குலமெய்யே 
யையேபயறிவின்றவனெனலையறிர்சயோகபூடணனு 

மையோவெனப்பேருயிர்ப்போச்சியயநூனவின்றதசலாமற் 
செய்வானவன்றன் சென்னிவிழச்சேதித்தவன்றன்சேயாவான். (௩௨) 

கூனலயஞ்சூழ்கோசலச்தேகுலவுகுமரன்றனேமனையோ 
உனன்மருகனொடுவருகவென்னச்சுருளையிட்டோட்டிக் 

கரனலடுக்சறேயமெலாகங்கடக்துகடுகவமகன்றன் 
தானம்விடுத்தானவனம்விரைந்தானாவடுத்தான் தந்தையிடம், (௩௩) 

வந்ததசயன்றனையீன்ராள்வயிற்றையதுக்கச்கொடுதந்தை 
சமொர்தமனத்தினெடுபுல்லிப்புலம்பிச்சேர்ர்.து தூங்கெரு 

மைச்தநின்னைமாலனெனகைத்தேமென்னேவழங்கலெனக் 
கொர்தார்ரீிசெய்மணமகடான் கொலைசெய்புலையர்குலமென்றார், (௩௪) 

நினதுமனையாளிழிஞர்குலக்கவுண்டரீன்றநேரிழையா 

மனதுகஇியையவிவரித்தேமுண்மையெனலைமகனநிநர்தான் 

சனதுச்கமதாயவன்சோர்ந்துசகண்டதுயரைவிண்டுரைப்ப 

வுனதுகருத்தும்வல்லமையுமுரைமினென்றானுமைகேள்வன். (௩௫) 

ஏலாச்கொடி.யவெந்துயசையுழப்போன்றர்தையெண்ணரிய 

நூலாக்கறிவார்வேதியரைக்கோட்டி. ப்புரி துநுவலுதிரிம் 

மாலாச்தியவினைபுரிவார்ச்கென்னேதண்டம்வமுவாம்ல் 
தோலாதுடைத்செனமறையின்றொகுப்லை பவகுப்லை பவிரிப்பாசால், (௬௬) 

கொலைஞர்புலைஞாமாதங்கர்குணங்கர்சவுண்டர்குணுங்கபென 
விலங்குசணஞர்சண்டாளசென்னுமயர்தள்குலமகளைப் 
புலங்கள்பொருச்தப்புல்லி௫வன்பொலியுமாவிரீக்ெவிட 
வலங்சொண்மிகுதிவருச்சமெலாம்ல்குக்குமென்றார்மலை தயவசே, (௩௭)



௮-வது. குல்மழிபட்லம், ௨௧௯ 

மனையைமகரைவெகுசா ரம்வர்ச்சித்திடல்காண்முறைமையெனும் 
வினையைவிஎம்புமவராணைவித்தையதிக் துவிழிரீரி 
னனைச்துஈவியுர்துயருழந்துகாசெகருகசர்சுரருங் 

கனை தகலக்கபபீழையினாற்கலங்கிப்புலம்பிக்கைர்தனரால், (லி 

அன்புமிகுந்தபேரசனவனுந்துயரையாற்றாமன் 

மூன்புபுரிர்தமண ச்தலைவியோகொனமுாற்புகுக்தா 

ளின்புவிலகாமகன்காதற்சகியாச்சுமதியெனுந்தாயு 

மென்புகரையுமியோகுபுரிர்தேனக்கடவுளிணையடி. யை, (௩௧) 

எண்ணியிருக்துதனதாவியிற்ருளபின்னரீச்சு கரிசனை 
மண்ணையாளவொட்டாதவகையால்யாருநீக்குதலாற் 
கண்ணைநிகர்த்தகாதலையுயிசைமனையைக்கடி.யாத 

வணணமவனுக்தர்த்ததலமூர்த்தியரளான்வருந்தோடம் (#0) 

போக்டிப்புனிதனாவலெனப்புகன்றுபூவைவலமாக 
நோச்குங்கருமமேற்கொண்டுநவலுமனைவிமைந்தருடன் 
ரூக்குஈதிகடேயமலைசலங்கள்வனங்கடமைச்சூழ்கது 

சாக்குமருள்சேர்சோணாட்டுட்கலந்துநடர்தான்கரிசறப்பான், (௪௧) 

முற்றிற்று. 

ஆக படலம் ௭ - க்கு இருவிருத்தம் ௨௪௮, 

0 

ஸ்ரீ 
௮-வது, குலமழிபடலம். 

  

  

பாகினிற்பழுத்தகன்னற்பாணறைசைதேனாநி, வாடினிற்பழுதசவின்பின்வாக் 

கரிசாமத்சென்றுஞ். சேடினிற்பழுத்தசாவார்செம்பொருண்முனிகாண்முன்னா, ணாக 
னிற்பமுத்தமன்னனற்குலமழிவுகேண் மின். (௪) 

டிட்டிமர்களுண்டானபரிச்சேதம். 

மன்னனும௩லப்பெண்ணுமைந்தருமழறையோர்வேட்கை, துன்னுகல்லுருவுதாங்கி 
ச்சோழரன்னாடுதோன்றி, வன்னியர்வாழ்த்தும்பாடைவசனித்தவ்வதிஇமார்கள், உன் 

னிடஷர்கடோறுமுண்டுடல்வளர்த்தார்மன்னோ. (௨) 

வேறு. 

ஒத்திலுயர்ந்தவொருபெரியமுர்தூலாளருர்புகுர்து, சாத்தும்வனவரசத்தரெனத் 
தரித்தவேட்த்தவரெனவே, யாத்தர்போலவருமழறையோசகத்தேசலச்துபரிமாறி, மத் 
தர்குலத்துண்முர்தனரைமுழுதுங்கெடுத்தார்முமுமகசே, (க) 

தான்சண்டாளனாயதன்றித்தழலைய)்ததாலமெனப், போன்சண்டாளக்குலக்கு 
ியிற்பொதிர்தபெரியவூரெல்லாய், சான்சண்டாளிசான்முள்சளோடேயெண் பத்தா 

ருண்டிவ், வான்சண்டாஎமன்னிருக்துவாமுஞான்திலொருஞான்று, (௪)



௨௨௦ திருமூட்டபுராணம் மூன்ருவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

மாசமதியிற்சடலாடி. வர்தமறழறையோனொருவனவ, ஞாகவவனிமமன்சரிதையறிக் 
தபடி.யாங்குள்ளாருச், சேகேயெனச்சொற்றவனுரயையோவெல்லீருங்கலந்தே, வா 

சையகன்றபுலையர்குலமானீரென்றுவழங்கினனால், (௫) 

கொள்ளாயிரகோடிக்கலசங்கொண்டகலசமோர்இவலைச், கள்ளான் மிரிரப்படி.ன 
கற்றக்கடவவேபோற்கரிசார்ந்தே, யுள்ளானிவனாலூரிலுளாசொருங்கேபுலைஞராயொ 
ழிச்தீர், விள்ளாவித்தானீரென்றேவிளம்பிவிடைசொண்டானன்றே, (௬) 

அப்போதியாரும்வாய்மார்பிற்புடைகொண்டலறியமுங்கேவா, லிப்பாவியினாற் 
சண்டாளவினத்தரானோமென்றேங்தெ, தப்பா. ரசன்றனையுமவன்றழுவுமனைமக்களை 

யும்வசை, யொப்போதரியவாய்பேரிப்புடைத்தேயூர்விட்டோட்டி.னரால், (௭) 

ஒட்டி.யுயார்தமறையவரப்பொன்னிக்ெளியுலனெராய், நீட்டி க்சொடி.யடி.ட் 

ட.மர்களெனப்போநிகழ்த்தப்பட்டனர்கா, ட்டி லேயக்கரவரெனநவிலற்காயிந்சாள் 
சாறு, மிட்டமோடுவ௫க்கன்றாரெழினற்குலத்தாரிழிவேற்று. (௮) 

வீணைமூனியேயவ்வேந்தன்விழைரந்தபுலைச்செயினுதித்தார், சாணுமிரண்வெருகீ 

சமுளசணத்தரானாரியாவரெனின், கோஹணுமுகச்கத்திரியச்குலத்தாரென்றுங்கோமு- 

ழூயோர், நானும்பள்ளர்குலமென்றுஈவிலற்கானாரிருசாரா, (௯) 

பெண்ணின்வயிற்றிற்பிறந்தார்மூகக்கத்திரியப்பெயரினரா, யெண்ணுங்கொடிய 
இராதசமசென்னப்பட்டாரெண்குமரன், பண்ணும் பண்ணைப்பள்ளசெனப்பட்டேமங் 

குப்பரவியவர், ஈண்ணுஈகரமேற்குலமேதேயகுலமாயினர்சில்லோர், (௧௦) 

புலைஞர் தமதுகேண்மையினாற்பொருந்தலருக்தல்பூண்டதனா 

னலஞ்செய்வேதஈற்குலதீை தராசம்புரிந்தரார் தயை 

வலஞ்செய்துயிளைமாய்த்துமெனாமண்டீக்குழிவாய்வீழ்ர் இறந்தார் 
சலஞ்செய்மூடருறவுசொண்டார்கவினும்பேற்றைச்சாண்பாரோ. (௧௧) 

குடும்பத்தோடுமுயிர்மாயக்கோையிழைத்தகொடியவனை 
யடுங்கானகற்றிவீட்டரிற்ராயமுங்குப்புழு த்தேயருகிரயங் 
சடி.அுகொண்டேயழுச்தினஎக்கரிசார்புலைச்சிமாண்டவுட 
னிடங்கொண்டெரிவாயிழிர்துவிட்டாளிறைவன்மகனாஞ்சுதரிசனன், (௧௨) 

பற்றியெறியிட்டவிர் தயப்படுபஞ்ச..த்திலசப்பட்டுச் 
சுற்றிச்கதறிச்சோர்ந்தோயுஞ்சுகத்தையுறழச்சவிமன்னன் 
சிற்றுயியற்றுஞ்சூழலினார்சழன்றெண்ணரியகோதியற்றிப் 
பெற்றருர்மகிமுமந்தணரைப்பேதுபடுத்திக்கொலைபுரிந்தாம், (௧௩) 

௮ரதோவரந்தோவென்புரி துமளவில்லாதமழையவரை 

கொர்தோய்ந்துயிரீ£ங்கெப்புரிர் தாரீசர்குல த்தைநிறுவிவிட்டாம் 

வெச்தோமெரிவாய்ப்பிறப்பிறப்பைரீங்கோமென்றேவெய்துயிர்த்துப் 
பர் சார்வினையையுள்ளியுள்ளிப்பதைத்ே தீதுடி. த்துப்பதறிரின்றார், (௪௪) 

என்னேபுரிதுமுல கமெலாமின்றோயாண்டோயிறப்பிப்போய் 

தன்னாமோக்கந்துலக்குவிக்குர்தோன்றாததுணையாத்தோன்றடன்றரோ 
யன்னாமாவேகிளிமா வேயார்ச்தேயூரூமவர்தேவே 

யுன்னுசாளேயுவெனச்ிற்கோவாவருளீயொருவாகோ, (௪௫)



வி -வது. கூலமழிபடலம், உஉ௧ 

தவம்ப்ரிபரிச்சேத்ம்/ 
தஇவென்றமுதேபமூதில்லாவொருவான்புத்ேசகளொண்சரணே 
காவென்றகண்டந் தனை கோக்க்கனரச்அசைவான்௧கடவுளரு 
டாவாநிற்பக்கருத்தொன்றைச்சாரப்பொன்னிரமதை 
மேவாறின்றைங்கனல்பரப்பிவிமுமிதானதவமிருக்தான். (௧௬) 

தண்டாத்தவசத்இவிருந்தரியேசழைக்குமண்டகோடி கட்கும் 

பண்டாஞ்சுருதிபலவினுக்கும்பகரும்விரிஞ்சிபார்ப்பஇசோ 

எண்டாதிபர்களெழுவாயாயமைந்தவருக்சச்சேதனர்க்கு 

மூண்டாங்கருத்தனென்றறவோருரசைக்கும்பர தத்துவமென்றான். (௧௭) 

குருவினருளுற்றவர்ச்சன்றிக்குவிசன்சலசன்வெண்ணசலன் 
மருவுமகல்வானவர்மூதலோர்வாக்குமனச்குமெட்டாத 
பரமென்றையந்திரிபறவேபடுமோபட்டாலன்றவரே 

கருமமகன்றவழிவினலங்கவிழ்வாசென் நேகலக்கற்றான், (௪௮) 

எந்தாயெம்மாரியனெனக்குன்னெழிலின்பரத்தையிளம் பருவர் 

சரி தானகனானினையன்றித்சழன் மேணியனை ச்த.றிதலையை 
வர்தசார்யோனிவானெனைவள்ளிமகனைவழிடடக்குச் 

த தாமுகனைப்பயிரவனைச்சுரரைப்பொருளாத்தாழ்ந்தறியேன். (௧௬) 

பொருளாத்தேவதாந்தரத்தைப்போற்றாதுன்றன்பொவ்னடி.க்கே 
தெருளார்சேடமுற்றமுமூட்சுக்கட்ினியதொண்டி னன்யா 

னருளாகனதுசுதந்தரச்துக்கிலக்காவென்னையாட்படுத்தி 

யிருளாம்பவக்கண்வீழ்த்தாதென்னிழவைவிளிச்தியெர்தாயே, (௨௦) 

சுசர்தசம்பொருளாக்கொண்டென்னைச்சுகிப்பானினைக்கிற்சோர்பவமே 

விகிர்தமாகுங்கற்சோ ற்றின்மேவும்பதங்காண்விரகுண்டோ 
வகியையணையாப்புலையுண்ணுமதனைக்குசங்கசைவையமென 

வகயென்மாயையும்விளங்கவைத்தாளத்சாமறச்கேனி, (௨௧) 

ஆணைக்கிலக்கிட்டச ற்றாதுன்னருளுக்கலெக்டிட்டாளாயேற் 

சாணைகலெக்டிட்டவிர்மூவேல்சமனுக்கலெக்காச்சாய்ச்சொழிவேன் 
கோணைக்கிலச்சாங்கோவேநின்காகனகத்தாட்குரியனென்னான் 
வீணைக்கெக்காமரிகைவிளைக்குமுனியேவிள்ளுதுங் கேள். (௨௨) 

அனற்குழிவிழுவா னுக்காகாயவாணியருளியபடலம். 

எரிவீழ்ரொமியியைவினையையெண்ணித்துடி ச்சேனீறிவியே 
யரியேயனையேயென்னையேயருளேபொருளேமருளகன்ற 

தெருளேதிருவேங்கடக்கோவேதென்பாலரங்கச்மானே 

திருவேய்செல்வப்பெருமானேதேவாதிபனேயாளென்றான், (a) 

இவ்வாறேத்துவான்சாம்பராகச்சனலையெழுப்பியச்ே 
ழொவ்வாக்குழினை யயோங்கவிடுத்துயிரையொழிப்பானுளத்தெண்ணிச் 
செவ்வாய்ச்சகமலைகாயகனேசேர்ர்தேனின்றாளபயமென 
வவ்வானனலைவலனஞ்சுழ்ச்தஞ்சவிசெய்தெரிவாய்லீழமயம். (2) 

அருள்சேர்பெருவானருளாதல்ண்டஞ்சலிப்ப்ப்பேரொலியான் 

மருள்சேர்மன்னேலீழாதேமர்த்திச்குழிவாய்மருண்மாய்த்சென்



0.6.0. திருமூட்டிபுராணம் மூன்றாவது 
தீர்த்தமான்மியகாண்டம், 

பொருள்சேர்முட்டமாச்சலநுள்பொச்கைமுறுக்க ப்பர் தில) 
தெருள்சேரெனதுமாமோச்சஞ்சேர்க்ஒம்வருஇ யேறு தி, 

அஞ்சேலஞ்சேற்றீயிலுயிரவியேலெழுதியென் பசமே 
யெஞ்சாதனனியப்பற்றாவிருக்காயுனச்சென்குறையுள.து 
பஞ்சார்தியினின்பவங்கள்பறக்குமென துநித்தியப்போ 
அஞ்சாக்குளரீர்சொலைக்குமவண்டோன்றித்தோன்றாலென்றொருசொல், 

வரனிலெழுந்தம்மன்னவனைமா த்$வீழாவசைமறுத்துப் 
போனதுணர்ந்தபூபதியும்பொருவின்ஞானம்பூத்தவர்ச 

ளேனவடி.வத்தெம்பெருமானின்றியாபத்தினிற்சாப்போன் 
ரூனுமொருதேவின்றென்னச்சாற்றற்பமுதோவெனமடழ்ந்தான். 

குழியிற்கவிழ் தறனைநீங்கிக்குழுமியவண்வந்துறுமவரரன் 
மழுவிழ்பூணுமாத்தாணும௫ழ்ந்தேத்துறுமா த்தலமேகும் 

வழுவிற்றடத்தைவினவிவருமார்ச்கங்கொடுமன்வைனெழுந்தா 

னிழிவற்றவேத்திடற்குரியவேனப்பெருமான்றலந்தனக்கே,. 

கேட்டி மகதியாழ்முனிவூழ்மேவிரண்சொவதமு 
வாட்டமகன்றவடச்குகெற்குமானமூன்றுகாவதமு 

நீட்டமானரிரசசெயானந்தபவனமெனநாப் பண் 

சாட்டவிளங்குமதுமூட்டமன் மோவதன்சண் சலக்தானால், 

கலக் தவனத்ைவலந்தொழுதுகவினுமழியாக்சயமாடி. 

யலர்தையகற்றும்பன்னிசண்டாயவிருசாமவணிவிளகக் 
குலச்சைபெரியருரைப்படி யேகுலவும்பல சரத்தங்களெலாம் 
வலங்கொண்டாடி ப்பருகவினைமாற்றிமாற்றற்றிரிசபோல், 

விஎங்கும்வேந்தன்விபுலையுடன்மேவும்பூவராசபிரான் 
களங்கண்டறியாச்சமலபதங்கண்டுபணிர்துசரிலகன் ற 

வளங்கண்டாராதனைபுரியுமாரன்மழயோர்வழங்கவரு 
பளங்கணகசற்று£ர்த்தசடகோபமுதலபலவேற்று, 

உய்ச்தேனுய்ந்தேனும்பருச்குமு சவாவோதக்கடலமுதை 

நைர்தேராடுமெனது௪ த்தானன்குமாந்திரான்புரிர் தக் 
கொந்தார்வினையெங்கதைறினைக்துகூப்பிட்டமுதுகோவென்னுஞ் 

சிந்தாகுலமெங்கசன்றனவோதெரியேனென்றேதெளியானான். 

அருமாமுனணியேயெமபெருமானமலபதத்தையனனியமாப் 
பெருமாவினிமைப்பேறடைந்தார்ச்சென்னேபிரதிபந்தமுள 

வருமாவினியச தரிசனமா வேர் சவணேவாசமுற்றுப் 
பொருமாச்முத்திகிலைமேவிப்பொன்றுக்காலம்பொன்னுருவாம். 

சுருதிப்பறவையரசாலேசொல்லுங்கவினார்மர்திரத்ன தகீ 

கருதிச்சவினார்சோ இமயக்காச்திமலிவிமானத்திற் 
பொருதிக்குகளெல்கணும்போற்றபபொலியும்்பதல்சஉடமையகத்தி. 

யொருதிக்ையுமுள்ளா தாருரிமைவீட்டி ஓழ் சனனால், 

(4) 

(௪) 

(5) 

(௧௪) 

(௧௨)



௯-வு.ஆ.. மகித்தவருயிர்த்தெழுத்தபடலம். ௨௨௩ 
காண்டி வீணைக்கவின்மொழிலேவென்றுசயிலைலாழ்சிவனார் 
பூண்டவினியவாதரத்தாற்புகன்ததீர்த்தமான்மிய சை 
வேண்டுஞ்செளஎனகாதிகட்குவியா சமுனிமாணாக்கனெனத் 
தூண்டுஞானச்சூ தனிசொன்னானுலகஞ்சுடித்திடவே, (௧௩) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௮ - க்கு திருவிருத்தம் ௨௮௩. 

:(0): 

ஸீ 
௯-வது. மரித்தவருயிரத்தெழுந்தபடலம். 

  

  

கருமமாமனைத்துமாற்றிக்கண்ணனார்பதச்துச்சாச்குர், சருமமாராழிக்காட்டுச் 

செளனகாதியர்காணீவிர், பிரமமாம்புராணத்துண்முன் பேசிடுமீசிசேட்பப், பெரு 

மனாரிவரும்பெற்றிப்புட்பிரான்பேசல்கேண்மின், (a) 

மருமலர்சொண்டெம்மான்ருண்மதிசனிற்பொதஇமரீச, சருமகோசன்சேய்மாட் 

சிகேட் ெயன்றோவன்னான், றநிருமலிகரஞ்சிகாடாடி.னச்சனி லவர்குக்கேண்மை, 

டுயாருமலிமறையோனுண்செதர்மனென்றுசைச்கும்பேரான். (௨) 

புகழ்மலியேமகேசனாமவன்புலமைவாய்ச்சே, யிசழறுபுரோ௫ெஞ்செய் இருப் பவ 

னியற்கைஞானி, இகழ்மவிகங்கையாடவெலஃ்யேசெங்கோன்மன்பா, னிகழ்மனைம 
கனையாடைரீ ரனமீர்தாளென்றான். (௩) 

அன்ன$ராடையாதியனைத்துமீந்தருடி யான்போய், முன்னவன்பாதநீரின்மூழ்டி 

வந்திடசாள்சாறு, மன்னவவெனதுமைச்சனடைக்கலமென்னாமன்னுஞ், சொன்னவா 

றுஞற்றிக்காத்துக்தாயநீபோதியென்மான். (௪) 

தூயரீபோதுயென்னாச்செப்புழிச்சுதாமனென்போ, னேயமாமனையாடன்பானே 

ர்ந்தலர்கிரைமெல்லோதி, சேயமாண்மன்னின்னிற்கார்திரவியமதியகசோற, ஞாய 
மாயுதவுரீபெற்றசமதின்ண்ணிவாழ்தி. (௫) 

சுடர்முடி மன்னீயன்னச்சுகிப்பினிற்சுகத்தில்வாசற், படி.படர்கடவாதியானிற்ப 
1உவருங்காறுகீவாழ், குடி. சடவாஅகூடி வருகயான்கூப்பிட்டுண்டா, னடி.படுதீர்த்சமா 

ழ.யண்ணுவலென்றுபோனான், (௬) 

தேய்த்தொளிர்செய்வேன்மன்பாற்சேயினைமனைவியாரை,வாய்த்திடச்காச்தியெ 

ன்னாவைத்தெழுமறையோனானா, ீர்த்தமாஈதிகளாடச்சென்றபின்செம்மலவ்வா, ரூ 
ர்த்தனாயவரிற்கானபொருளினையனுப்பிச்சாத்தான். (௭) 

மங்கலமழையோன்மைந்தன் மனைவிகட்சொெண்டென்றோது, திங்களுமறவா கை 

செலுத்தென்செங்கோற்கோமா, னங்கவர்பெற்றுவாழ்க்தார வனியாள்குரிரிலானான், 
றங்குறுமறிவைச்தின் ருன்மறவியாந்சச்கோனம்மா. (௮) 

அடைக்கலமெனவிட்டேயெகா்க்ருரியர்தண்மைத்தான், புடைச்குலமானைமிச் 
கவிஎமைபுத்இரரசைப்பூவாட், படைச்சலப்பதியோர்சற்று நினைலமறந் திபாழாங், 

குடைக்குலவுலகையாளுங்காரியச்குழுவிற்குழ்ர்தான். (௯௬)



2 of இருமுட்டபார்ணம் மூன்ராவ்து 
தர்த்தமான்மியகாண்டம். 

மறதியாம்பசைவன்முன்னாரநினைவினைவாரியுண்ட, பிறூருதிங்களாயும்பிராமண 
ன்ெெபண்டுபிள்ளை த், இறமதுதோன்ருதுற்றான்*தனுடன்சு தர்மன் ஜேவி, யறமதுகண 
வனாணையன்றுகொலென்றுளெண்ணி. (௧௦) 

ப௫ிப்பிணிவறுத்துச்சோகப்படுமுழியினுமேபர்த்தா, வ௫ிப்பினையசன்றுவாசன் 
மறுவிடலென்றவாச்கை, ஈடிப்பிடனங்கைமார்க்குரன்றலவென்றுகாத, னிசப்பினைமு 

டி.மேற்கொண்டேயில்லசன்றறியாளானாள். (௧௧) 

அறுவத்சாளுமுள்ளாமனைத்துமுண்டதற்குமேலே, யுநறவதொன்றேனுங்காணா 
தோயந்துயிர் துடி. த்துவேறு, பெறுவசதொன்றேனுமற்றுப்பிள்ளையுந்தானும்பீழை, யுற 
வசாயுடலென்பாகியுட்பதைத்துைசத்துச்சொண்டு, (௧௨) 

சினி ரற்றுர்ண்டஈயனங்கா சடைத்துமெய்யி, லாவிசோர்க்தடைத்துவைத்தபுத 
வுடனயல்வீட்டாகு, மேவி.ரதகன்றகாதலன்றனைவிழித்தோசொன்றும், கூவிடாதன் 
பினீன்றகுழவியென்றெண்ணிடாது. (௧௩) 

சணவனாராணைதனனைக்கடைப்பிடி.கற்பினார்ச்குக், குணமதாகடுமோசீவன்குலை 
யினுமென்றட்கொண்டாட், பணமதாடடுவெம்பாந்தட் படுக்சையார்பரத்தையெண் 
ணில், வணமசாகிரசேயோடுமரித் தயிரமாண்டாண்மன்னே, (௧௪) 

அன்னமிலாதுதாயவன்னமென்னடையார்பூவை, துன்னு தன்கணவனில்லிற்றுப் 

பிலையென்றுவீட் டின், மன்னல்விட்டடியைவீதிவைத்திடா இருக்துமன்னீய், தன்னை 

யுண்டவன்பாலேனுஞ்சே ரலையென்றசாற்றி. (௧௫) 

போனதோர்சணவன்போர்திடறகரண்டாண்டுகால, மானதாவிருர்துமன்னன 
யரவடைரந்திருந்தசெவ்வி, மோனமாதவனாஞானச்சு தர்மனென்றிமமொழமுதசன், வான 

மார்காவுலாவுங்காஞ்சிமாகக.ரமாடு, (௧௬) 

வந்தொருபூங்காமேவிமன்னிடங்கங்கையாடி., வர், சனன் போனானன்ரோவவளி 

aco neu pup, னெர்தையேயென்றுசொற்றியென்றொருதூ தன்றன்னை, முக்திடவி 
ட்டான் வேரியர்ச்கெலாமுத்தோன்மாதோ, (௧௭) 

ஏவியயேஉலாஎனிருபிமப்பாளன்வீக்சக, டாவியகாவிலுற்றசெய்தியைத்தாணி 
மன்முன், மேவிவிண்ணப்பஞ்செய்தவேலைவேந்துணர்வுதூண்ட, வோவியமுற்றவண் 
ணமுயிர்பதைத்துறக்கங்சொண்டான், (௧௮) 

அச்சோகோவிக்சத்$யவாசெனுமரிட்டங்சொண்டு, ஈச்சரவுறங்குரா தனடி.யனை 

யவனில்லாளை5, கொச்சையினீர்மைகொண்டுமறந்தயிக்கொடியதீமைச், கச்சுதாவெ 
ன்செய்கேனென்றலற்றினைகமன்னே, (௧௯) 

௮ன்ன பானாதியீயவமைத்தவரிரண்டாண்டாக, வென்னமாவிருச்கின்றாரசோவெ 
ன்றுணர்ந்திடுமாறெண்ணி, ஈன்னயச்சுதர்மனிற்கணாடி.யேயோடி யன்னான், பன்னய 

வசச்தைரோச்டுக்கா ப்பி௰புதவு பார்த்தான். (௨௦) 

காப்பிடுகதவநீச்சிக்கானுழிக்கவளமற்றே, சேப்புறமலராண்மைந்தன்றிருவடி யற் 
ஜோர்தேவை, வாய்ப்புறவணங்கனொதமனமெனச்சிதலமாகத, சேய்ப்புறுமத்திக்கூடா 
ய்ச்சுருங்யெசவத்தைக்கண்டான், (௨௧) 

 சோறுரீரென்றுதேம்பிப்பொருமவிட்டமுதுச்சோரர்த, வாறுளமைசர்தன். றன்னை 
மார்பனைத்தரியேயென்றக,கூறுளகொம்மைச்செவ்வாய்க்கோற்றோடி மாண்டுபோன, 

வறுளதிமைநோக்டியுள்விதிர்விதர த்தான்மன்னன். (ம௨)



௯-வது, மரித்தவருயிர்த்தெழுந்தப்டலம், ௨௨௪ 

என்செய்சேன்வேதசாசணப்பெருமாளேயென்பா, என்புசெய்பூவசாகவச்சனே 
உமலச்தாயே, துன்புசெய்மகதியாலேதாயளைச்சதனைமாய்த்தேன், வன்புறுமடமையா 

ளன்மாவத்இச்குள்ளாய்மாண் டேன், (aa) 

நம்பிவிட்டேடனான் றனங்கையைச்சேயைக்கூழால்; வெம்பிவிட்டாவியேசவிரை 

சீதிகொடியபாவி, கும்பியி்போவேனென்னைச் கொன்றுதிக்கொளித்தியல்லால், 

வெம்பிடுவிசுவாசப்பாதக ற்கொருவிருப்புருண்டோ, (௨௪) 

ஆனனசக்கண்வாய்கன்னமகடு௪ சயவனிதன்னி, லீனன்யானென்றுவாளாவெற்தி 
சேபுடைத்துக்கொண்டான், பானன் போனமெய்தேரு மற்பதறினான்பசவவையோ, 

சானி*ற்கென்னசெய்கேனாணாகாயேனென்றான். (௨௫) 

மாண்மிடல்வற்றறன்னைவந்துவக்இனிதுகோக்கித, இண்டுவார்தம்மால்வாளாப்பு 

தட்டி யேபுறட்டி ததிய்வான், சாண்டகுகருணை சேசெங்கடவுளேபொச்சப்பசலே, சோ 
ண்டகுகொடி.யன்நீவாய்கொதிப்பனவேகோகேயென்பான். (௨௬) 

நி பசல்கேண்மையாசான்கேளிர்கணீஇகொமம், வசகுலமானங்கல்விஞானமாதா 
னங்கோவஞ், சுசியகமோனந்தெய்வந்தவமறந்தோலாவாண்மை, பசவெரிற்பறக்குமெ 
ன்றபகர்மொழிசடர்தாளென்பான், (௨௭) 

இவ்வணம்பன்னிப்பன்னியேங்கியேயினி தூ௫த்துச், செவ்வணமலராடேவன்றி 
ருமுனம்போற்றிவந்து, சவ்விடுமாவிசன்னைச்சனவிலேசாளைப்போது, வெவ்வினைவி 
ச ச,தசாமேவிரிதுமென்றுள் ளேயுள்ளி, (௨௮) 

கேளையாமறையோனேசீசவமிசாள்ிட்டி. ந்றின்று, சாளைசணன்்.நூருள்ளேண்ண 
லக்க சனானீயும், பாளையார்பொழிலூடின்றுபகலிராவிருர் தானானே, சாளைசாணின்னை 
க்சண்செகர்வலஞ்செய்வித்துன்னை. (௨.௯) 

௮சமுறப்புறிதுமென் றேயாவணவோலைதட்டி. ச், சகுமெனச்சகுவான்கையிற் 

போக்னென்றரணியேர்சன், புகுமழறையவனுங்கண்டேபோர்திடுமோகச்சோடு, ஈக 
பெருக்சாடற்றானேசண்ணினன்பின்னர்க்கேண்மோ, (௩௦) 

நன்றிய % லபிரின்னென்னுகாழிகைசகசசாளை, வன். ரினன்மறைவலோய்நீவருதி 

யென்றோலைபோக்௫ிச், சன்றியற்காவன்மன்னக்காத்தியாயனிவாமுற்ற, சென்றியம் 
புறும்பூக்ழோகும்பிலச்துவாரத்தாலே, (௩௯) 

வஓையமா தேவிகாத்தியாயனிபிலத்துவார, நிலையிலேற்சோதிமணியொளிகெ 

தியேபூமித், தலையிலேதயங்கும்பூவராசனார்சக்நிவேசச், சலையிலேயானகோயிற்குள்வ 
யிற்சென்றானனீறே, (௩௨) 

மிருதசஞ்சீவி என்கிற தீர்த்தபரிச்சேதம், 

அண்டமிட்டவனைத்தந்தவாதிவராகவென்று, தெண்டனிட்டெழுந்துசையைச் 

 சேர்த்தவஞ்சவியினோடு, கண்டங்கர்ச்சகத்தைக்காட்டக் சண்சணீர்வெள்ளங்கசாட் 

"டப, பிண்பர்சம்பதிைக்காட்டப்பீதிசெயுயிரப்புவீங்கி, (௩௩) 

௮க்குசெக்குருகியென்றனப்பனேயடி.யரின்பாஞ், சச்கைவிட்டசல்கில்லாகற்சா 
ட்ஈயேசகத்தையுண்டு, பொக்குறாததைப்பினாலும்போற்றிடத்துப்பிச்காக்குஞ், சக் 

கரக்கையம்மானேதசாசனையாண்டுகொள்ளே, (௩௪) 
x ae 

* அபிசின்--மா தீதியானம், 
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2.26) திருமூட்பபுராணம் மூன்றாவது 
தார்த்தமான்மியகாண்டம்; 

ன்ப்பனேயொப்பிலாவென்னாரமுதனையசாமத், துப்பனே2ப்புண்டாச்சத்தப்பி 
லாச்சரலைகாஞ், மெய்ப்பிமமவணர்தம்மையெற்றியெல்விருவான்றேவ, ரொப்பறு 

முயிரையீயுமொருவனேயாண்டுசகொள்ளே. (௩.௫) 

கஞ்சனாற்கொள்ற்வாறுசாளையருயிரைமீட்டு, மஞ்சனாகச்சண்டாய்சாணவாச்சை 

யோடஸித்ததேவே, துஞ்சிடமுமறையோன்மைர்தருயிர்பெறச்துரோணன்€டன், செ 

ஞசிடவழைத்துத்சச்தகேழ்லேகருணைசெய்யே. (௩௬) 

சிர் துவீழ்ந்திறர்துபோனசிஉ௨ன்றனக்குவமைசான்ற, வந்தச்சார்பேனீன் றவரும 
சன்றனையீராறு, முர்திவெருடஞ்சென்றபினுமர்தமுருகன் றன்னைத், தர்இிடுமெல்லாம் 

வல்லசாமியான்றாசனானே. (௩௪) 

காமீடுத்தியசனிற்றீந் துகரிர்திடுகற்றாக்கோடி, மாட்டுமாவிடையர்மைந்தர்மங் 
சையரைகச்திலக்க, வீட்டமுமிறக்சாதிந்தவிமைநொடி வேலைத்தியைச், கூட்டிவாய்ப் 
பெய்துகாச்தசோலவராககா,தஇி, (௩௮) 

௮றுபுரம்பொடியதாச்சியொண்டவவறுகையோடி, மறுபிறப்பகற்றிச்காத்தமாத 

சமதலைவான, முறுமொருககரங்கரக்கவுய்த்தவபாண்டியைவர், மறுகுறுகுளகஞ்சுண்டு 
மரித்திடாவணஞ்செய்மாய. (௩௧) 

கல்வினைப்பெண்ணதாச்டிப்பெண்ணினையாணதாச், ஈல்வியலாணைப்பெண்ணா 
க்கரியினைககராண்மன்னா, ௨ல்வினைப்பகலாவெல்லையல்லதாமக்சர்தம்மை, யெல்லி 
யருமன் போலவிலங்கெவியற்றுவோயே, (௪௦) 

அ.ரன்றனையாடதாக்கயொட்டினையானென்றாக்டுப், புரந்திமமாச்சன்ராயர்புதல்வ 

ர்களஈகிப்பூமன், வரந்தருமேமாப்பெல்லாமாய்ந்திடமானக்கூறை, கரச்திடுகெனக்சே 

ட்டாட்குச்கருணைசெயையகாத்தி,, , (௪௧) 

இயைரீசாக்நெஞ்சைத்தின்னமு,சாச்க்சல்லை, வாயும்பூலாக்கெல்லவங்கமதாக்கி 

த்தாக்க, லாயுபசாரமாக்யொப்பினையலராரத்தால், வேயுபசாரமாக்டச்சுதனையாண் 

மேலோய்காத்தி, (௪௨) 

பவன்றனைச்சிவனென்றாச்ப்பத்தனாமவனுன்னோடே, யுவனெனப்பூசலாற்றவு 
ற்றவனாக்கியுந்தி, யவன்செயுமவர்க்குச்சூராயவதரித்திடநின்மாயை, யெஏன்செயலறி 

யவ௨ம்மாநின்னிசையிசைக்கலென்னே. (௪௩) 

அறிவொன்றுமறமதொன்றுமருளொன்றுமற்ற$யன், வெறியொன்றுமடி. யேன் 

பானின்மெய்யக.யவன்றனின்பப், பொறியொன்றும்பிள்ளைதன்னைப்பொற்றொடிக்ச 
ற்பின்மாதை, நெறியொன்றுகங்கையாடவென்னிடைகிறுத்திப்போனான். (ee) 

போனவனிசண்டரண்டின்றுபோச்தனன்புந்திமாய்ந்த, வீனவனாகும்யான்சென் 

நிருபிறப்பாளனில்வி, லானவ்னாகிகோக்கவாவிமாய்ச் துலர்ச்துமாய்ந்தார், தனதயாள 

நின்பாற்செப்பியென்சவன்மாய்ப்பான், (௪௫) 

வர்தனனென்றுசண்ணீர்வழிர்திடப்புலம்புவானை, யர் தமிலருளாளப்பேராஇவ 

ராகமூர்த்தி, வெந்துயர்கொண்டுகோகேல்வேர்தசீயஞ்சலென்பா, லந்தமிலன்பிட் 
டரர்ச்குமாவதோர்பீழையுண்டோ. (௯௬) 

பின்னொருபேணணீக்டுப்பிழையறுமென்றாடன்னி, லன்னியசசையற்றிச்சையா 
இடுமருமையாமென், பொன்னடி.யவர்ச்கெனின்னலுண்டவர்பேணல்யாவு, மென்ன் 

துகு்றகிளன்றோமுட. த்திடவுளன்காணேந்தால், (௪௭)



௯-வது மரித்தவருமிர்த்தெழுந்த்ப்படலம், ௨௨௬ 

நன்றுரீயிறர் த போனபிணங்களைாளைக்சாலே, சென்றிவண்கொவெர்திப்பூ சதீர்த் 
த,ச்திற்கனற்பாகத்திற், லுன்றுகுரோசதூரத்தினிற்றுலங்குறுந்தீர்தூய, வென் நிடுமிரு 

கீசஞ்”வஊனமெனவிருக்குச் ரத்தம். (௪௮) 

அத்திறத்தர்ச்சர்சன்னிலக்தணன்சூனையாசைப், பத்நினிதனேநீராட்டப்பண்ணு 
திபறந்துபோன, வுத்தமிமைந்தனோடுமுயிர்த்செழுக்கிடவணியும், பித்தனிற்பேதரு 
மேபெயருதியென்றான்பெம்மான். (௪௯) 

அருணனாருகிக்குங்காலையருண்மொழிப்படி யேயாற்றி, மருணைநீயென்றம்மண் 
ணனமாயமாயினன்பின்மன்னுர், தருணமென்றண்ணலின்பத்தாடொழுதானைப்போ 

ற்றி, வருணமங்கலதேஞ்செய்வழிப்பிலவொழமுக்கேவந்தான். (௫௦) 

வர் சவனலூலொ சமகழெருணினைந்துவாழ்தி, யெர்தையின்செளலோதிநீர்மையை 

யிரவெலாமுண், டந்தமிலவனாமத்சையலற்றிமெமையம்வெய்யோ, ஜனொச்இிறக்தவர் 
மெய்கொண்டேவருதலைகோக்கவந்தான். (௫௧) 

வெய்யவனெழுமுன்மன்னன் நயிலுணா்ச்தரிவைமாரோ, டுய்யர்திரொளெண் 

ணியொளிர்மணியிழைப்பொன்சோதி, செய்யுமாக்சடவின்பானரிவிகைமேற்வேனி 

ல்லாத், தையலைத்தனயன்றன்னையேற்றியேதளங்களசுழ. (டு௨) 

இருமுட்டச்சீர்சான்மாட்சிக்கேச்திஞ்சென்றுசிமான். வருமுட்டமகற்றவல்ல 

வாவழங்கடு£ர்ச்சக்கண், கருமுட்டமகற்றவல்லகடவுளைநினைந்துமாய்ந்த, வொருமுட் 

டமில்லாச்வனொழிந்தவப்பிணங்கடம்மை,. (இக) 

ஆட்டி னனுடனேறீர்வீழாவியாடச்கைமானச், சேட்டையிட்டளவினாணம்பயிர் 

ப்பச்சச்செயலினோடு, வாட்டமின்மேனியோடுமைர்தனைவவ்விக்சொண்டிட்டீட்டமா 
மிலங்கைச்$ீவர்யெழுஞ்சனடியினேர்வந்தாள். (௫௫) 

வ.ரஈறும்புனன் மேற்பட்டவள த்தினிலெழுக்தகங்கை, யரசனையங்குளாரைச்கண் 
டதிவியப்பினோடும், ப.ரசிடுமவைரோக்கிப்பயின்றிடுபரிவு சேட்டு, மூ.ரசுரவரசனோ 

டுமுன்னையூர்புக்சாண்மன்னே, (௫௫) 

புச்சவப்புரவலோனும்புகன்றிடுசசமிரசாளில், சக்இடுமுச்சிப்போ த சண்டலையம 
ர்துளானை, முக்கியரான்குசேனைலாச்சியமுைைமைவீங்க, வக்ரா. ரத்சேவாழப்புல 

வன்வீடமைச்திட்டானால், (௬) 

இர்த்தவரலாறுரைத்தபரிச்சேதம், 
இசைவலர்தமச்கெலாமேலீசனாமாங்கரீச, வசைவலர்உணங்கலாவெம்மாதவன் 

வகுத்தசர்த்த, நிசைமறையவன் றனாடுநின்றுதிச்ததுவாயென்னாற், புசவலியமுதுகொ 
WAG fen Gul ov gar Seah cr pw. (Ger) 

உகுந்துளதவெலைசேர்ச்சேயுள்ளஅஞ்சித்தர்கூடி த், சகும்படி.யவீழ்தங்கூட்டி வை 

த்ததுமிர்தநீத்த, மிகும்படி மூழ்கொர்க்குமிரு ச்திலைகலிகாலச்தே, நகும்படி.யிருச்கலா 

காதென்றந்தகவிவைசாம., (௫௮) 
'விக்ருவசேனைகாதர்வீய்பவர்சனித்தனீங்கத், தச்ச தாய்மற்றயாவுங் சருவ தாயதற்கு 

மாட்டு, வைத்துளரதனானீண்டுவருபவர்வரல்கள்யாவும், பொக்குறு தளி ச்சேயோங்கு 
ம்புசன்றவத்தீர்த்தமம்மா, (Qe) 

மதிரலமு ற்மஞானமரிசியேயறிதியென்னாச், கதிரலமுற்றவீ.றில்கடவுள்வையர் 
தான்கூறல், விதிரலமுற்தகேமிவனமுனிவரர்க்குவேட்கைச், அதிகலமுற்றகுதனுரை 

த்தனன்றொகுத்துமாதோ. (௬௦) 

முற்றிற்று... 
ஆச படலம் ௬ - கீரு இருவிருக்தம் ௩௪௩. 

அமண் (0) ௮௮௫



௨௭ திருமேட்டப்ராணம் .மூன்றுவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம். 

௧0-வது. முருண்டாகரன் 

வரலாறுரைத்தபடலம். 
எ பஸ்ல வைட டட 

௮ெவன் றனையோர்புரங்டெத்திவாக்சகானையோர்புரந்தனிற்டெச்தி 

சடுவணின்றுல கோம்புமஞ்சைச்களஈன்னிறப்புத்தேடன் 
௮டி. மலர்க்குளத்தந்தணீரயகா, தீர். ததமொன்றுண்டுமற்றதன் ர் 

செடி யகன்றிடச்செப்புவலண் மினுஞ்செவிகொடுத்தினிதோர்வீர், 

வேறு. 

ஈவராட்டுறுததருசாகருமா - தவராட்டுறுவாருமேதாமரைமேற் 
றுவராட்டுறுவாருந்தொழற்கரியான் - சிவனாட்டுருவைச்சிை தர நிலீர், 

செம்மாமலராண்மடழ்திருமுட்டத் - திம்மான்மியமேய்ர் இிடகாந்தமதி 

லெம்மானுமிசையேழாம்பிறிவிற் - கம்மார்புவிகைதொழஙின்றுள தால், 

கன்றாமறைகாவலர்காள்கருணை - நன்றாகவிளங்கிரரொரணஞர் 

பொன்றாவருள்கொண்டவர்பூவுலி - னின் ருடடுபீழையைநீங்கெர்காண், 

ஈஇப்படி.நிற்பவோர்காலமதி - லேதிப்படி.யென்றுணராவொருவன் 

காதிப்படிகைமூசமெய்ச்சாமென் - ரோதிப்படியாவுடன்மாவசரன், 

அண்டதை தயோராக்கையிலாக்குறுமூ - சண்டப்பெயர்சொல்லிடுசூரதிபன் 
முண்டத்தைவிழித்திடி ன்மோட்டுமலை ப்-பண்டத்ைைதவருச்துளதாப்பகர்வான். 

மலைமூக்குவகுத்துளவம்முழஞ்சிற் - கலைமாத்சொளைகொண்டுளன்காதிரொ 

வலைமாக்கடல்வாயகடேழ்குரவை - தலைவானடி.பாகளத்தானமுளான், 

அத்திக்கியையப்பனையையலவென் - புத்திக்கியைதாமசம்போலுருவான் 

பத்திக்சியையாவெறும்ப (தகர்தம் - வித்ைச்சியைவக்ர வெள் ளெயிற்ருன். 

சுருதிச்சிஞ்பேதியல்லவெனக் - கருதிச்சொலுவார்கவிழும்கிரயச் 

குருதிக்கு. நிகொட்டெரிசோக்குடையா - ஜொருதிக்குமிலார்களினேயுலைவான். (௯) 

அகரப்பொருளாம்பரர்தாமனெனப் - பகரப்படுநாலுள்பலப்பகர்வார் 

தகரப்படுசன்மதரந்தரமாய் - ஈகரத்தினுகாட்டி.னு மேகிலையான் 

௮ர்சாமரையாளழசன்பதமே - சிர்தாகுலர்தீரவெணாதவர்க 
ணர்தாவினைபோலடனாகமசைப் - பந்தாகவெறிர் தபரித்திவொன். 

குறுமாதவர்கோடியர்குக்இபுளான் - தறிபோலுளதாயெதாளுடையான் 

பதியும்ழலையுங்காடும்பாரும் - முறியுங்கீழ்மேற்குழிவாய்முடி.வான். 

௮ரிமாகுழிவாமுகமாவமரு - மெரிவீழசருமிவனேருறினே 
குரிவிச்சசமோகொதுகோலீயோ - தெரிதற்கரிதாத்தினுமாவலியான். 

மாச்கோடி.களைமாவாத்தினுவான் - ஆச்கோடி.கள்பற்கடியாவார்வான் 
வீக்கோடி.களும்விரிமானிடரு - மாக்சாச்கறினேர மையச்சொளுவான். 

ஏரியடைத்தேவாயின்மூிப்பா - லூரையெரிக்கேழயூட்டிஈசைப்பான் 
பாரையிடி. த்சேபாணிமுரிப்பா - னாரையிடி.த்தேயாறுவமென்பான். 

அச்தசரக்தாமேயொளியானார் - சந் திசசூரிய்சாடையிலாை 

ருந்துறுமா தவருற்றவுழித்தேர்ச் - செர்திரமன்றாலிசைத்திடமாசோ. 

(௧௦)



௧௦-வது. (PRONTO UTI HOS SLL, 2.2 Hf 

எண்ணாயீரமாமிசணியனிவனோ - தண்ணா்நிற்பலதசமுக னிவனோ 

கண்ணாகிற்பலகண்டையனிவனோ - திண்ணார்$யனென்றியாவருர்திய்வார், (௧௭) 

இப்பாசகனுளவெல்லைபிலயாருக் - தப்பாருண்டெனிற்றாவியொளிப்பார் 
கைப்பாலுற்றிகொலுயிர்யாவ - மொப்பாயன்னவன்குக்கியிலொழியும், (௧௮) 
அ௮ண்டமெலாமிவனண்டியுலாவிச் - சொண்டுகுலாவிச்கொச்கரியவனைப் 
பண்டரிரசாசன்பதமுைமுனிவன் - சண்டனனாச தனாகிடுகவிஞன். (௪௪) 

௮ர்சாரதர்தமையண்டினர்யாரு - முன்னாமுறைமையின் முனிவகலுற்ே 
யென்னாமையரேயென்றுவினவு - ஈன்னாவோடுரைஈவிலுவர தனால், (௨0) 

இம்மாலசரனுமிம்மூனிதன்னைச் - சும்மாவாருஞ்சுளியேனும்மை 

யெம்மாவிஞ்சையுமேராரறிவு - மும்மோடொப்பிலரென்றுணர்வுற்றேன். (௨௧) 

அ சலைம்வயினண்டி யெனிட்ட - விதஞ்சொற்றும்மொழிவிதம்யானியலம் 
.இதமாயினனவ்விச்சையெனென்னிற் - கதமற்றோதுவலென்றுமுன்கழறும். (௨௨) 

ஸ்ரீமந்நாரகபகவான்ரிவஞானத்்தியால் 
சீ*இிரபலப்பிரதமென்றபரிச்சேசம். 

வேறு, 

சரனடியையன்றிச்சேதனர்பதத்ைவெஃகி, யாதரவில்லாமூன்றுகரணமும 

ஸமர்சமேலீர், மோதுறுமுசண்டனென்றமூர்ச்கனா தரைசோக்டப், போகரகணடா 
யிங்குப்போதரவென்றுசொன்னான், (௨௩) 

முப்பதுமூன்றுகோடி.யென்றிசைப்புத்தேட்குள்ளே, கொப்பெனக்காலறீளாதக் 
கணங்கடி.துகூடி த, தப்பறத்தம்மையுள்ளி த் தவநிலைசார்ர்துளாருக், செய்ப்பறகரமீ 

தேவரெவரவருண்மைசேர்ந்தே, (௨௪) 

உரை த்தருள்புரிதியென்னுமுவன் றனக்குவமைசாலா, ஈ௯.ரத்தளவலெண்மண்பா 

லகல்லதோரையங்காருங், குரைத்துளவீரவாட்கை கொண்டகுவவுச்திண்டோள, 

விரைத்துளவாகைத்தும்ை பமிலைநதுளவீச கேட்டி . (௨௫) 

கரிபுவியகளைக்கண்டையிட்டுங்கட்செவிகடம்மை, யெரிபுவியொளித்தோடாக 
விட்டுமென்பெல்லாங்கோலை, வரிபுலிமரித்தார்தசம்மைவைத்துமார்பா.ரம்பூண்டுர், தி 

ரிபுலியுள்ளரீண்டகுடுமியைத்தீண்டி.க்கொண்டும், (௨௬) 

குரங்கெயைக்கறங்குகின்றகுசத்தியைச்கக்கைச்சூட்டைச், யரங்கெயைபற்பப்பூ 

ச்சையறுனைக்கொக்னெகூழை, யிரங்கல்செய்திலங்குசாற்றத்தெயிற்றினிற்€றிக்கா 
SG, சிரங்கவைத்சலைகள் சேர்த்தசெர்தொடைச்சொள்ளைக்ிரை, * (௨௭) 

௮ச்திவானவிருமேனியாக்கத்ைதையைம்மூன்றாய, செர்தழனோக்கமானைச்சேர்ம 

மூவெரியையோசை, வந்தெழுமுடுக்சைக்கையைவாளெரியிலங்கச்சாட்டித், சொ 

ந்தலிட்டாடி ச்சுழுர்சொழுங்கமுகணிசச்சுழ்வை, (௨௮) 

ரசாளுங்கொண்டணிந்அுமூன்றுலோகமுஈடிக்காநின்ற, வாளும்கொண்டமைரந்த் 
நீலசண்டமாதவனைமங்கை, யாளும்பங்காளன்றன்னையானைச்சம்மாளன்றன்னைத், தா 
ஞங்கணீராறும்மாந்தப்பிலிதசயன்றன்னை. (௨௧) 

ச்ர்ததஞ்சார்ர்துவெள்ளிசத்தடச்தினையிடமாக்கொண்ட, ஈர் சலினமரிவாயனென் 

நிரிவனைராந.*், சர்ைசெய்தவமுற்றாயேற்சர்பெற்விரைவிற்றோன்றி, வந்துன்து 

எளந்துள்ளவரமெலாமினிதிற்பெற்று, (௬௦)



ட... திருமூடிட்புராணம் மூன்முவது 
ர்த்தமானமியகாண்டம். 

சொள்ளுதியிர்தத்சேவையன்தியோர்கோதிலாச்சே, யெள்ளலற்றினிமையோ 
டுமினி துவர் தீயுமிசன், ஐள்ளுதிவேறேயான்சொ்றுணுவையன்றியின்றால், விள்ளு 

தியுளரேலென்னாவிஎம்பினன்வீணை ததண்டோன். (௬௧) 

ஈலத்தினை த்தேர்ச்தெம்முன்னோர்நிசிசார்கூளிசாகாப், புலத்தினும்பொலியுர்தீ 
வாயலகையாதிகளுநாடெங், குலத்தினுக்குங்கோடி.க்குங்கோவிலர்கோவைப்போற் 
றும், பலத்தினைப்பகரர் £ர்£ீவிர்பெரியீரென்றினிதுபேசி. (௩௨) 

விடையளி த்தர்ணமானவிடைஈடைவிளங்குமீசன், சடைவிரித்தாடுஞ்செய்யவடி. 

வினைச்சலியாவுள்ளத், இடைவிளங்குறவைச்சைம்சாமச்சரமினிதினெணணித, தொ 

டையிடைடிரங்கான்முற்றுந்தூளண Cal GB. (௩௩) 

௮க்கத்தைப்பூண்டுள்ளன்றியக்கத்ையகற்றானாசச், இக்க ச்சன்மனத்சைரன்றாச் 
சிச்சமிட்டரன்றுடன்னிற், பக்சமிட்டனந்தங்காலம்படி. சவம்பண்ணுமேல்வை, 5௧ 
கனும்வானிற்னோன் நிவிளித்திதைஈவிற்.நிஞனால், (௩௪) 

மோனவைம்புலனையுற்றமுசுண்டப்பேரடியனேநீ, ஞானவானுணர்ச்தேநீயுஈமக் 

குகப்பாகுமின்ப, மேனமாதவனாலேற்றபழமலையின்கணேகி, மீனவைம்பொறியைமீ 

ர்ந்தேயெழிற்றவத்இருப்பைபயாயின், (௩௫) 

விருப்பமு ந்நிசைக்குமர தவிருத்தமாயலைக்கண்வச் தன், கருத்து எதாய்நீவேட்ட 
காசறுவரங்களீவ, லொருத்தனேயென்றுகூறியும்பரிலொளித்தபின்னர், ages pp" 

வனாவீசன்வருத்துளவிடமேவந்தான். (௩௬) 

வியன்விருதாசலச்தேமேவியமுசுண்டவீரன், பயன்பெறுபெட்பினாலேபணிசிவ 
ன்பாதப்பூவை, யயன்சுனறாரன்முன்னோரதிவியப்பாகநின்று, புயன்மிசவறளற்கான 

பொறியெறிதவச்தைச்செய்தான், (௩௪) 

௮ண்டதைப்பொடி ப்பான்போலவருக்தவஞ்செய்யரீல, som gen sien wt 
ன்ஞனுண்டைகடுகடவிரைர்தேயம்மு, சுண்டன்முன்றோன்ற௨ன்னான்றுணுச்கெனவெ 
முந்துபோற்றித், தண்டத்சைச்செய்துதாழ்ந்து துதிபலதரமாச்சொல்லும், (௩௮) 

௮ ரகரசமசிவாயவம்பலத்தரசேநங்க - ளரச.ரஈமசிவாயவருட்குணககுன்றேதேசா 

£ரகரசமசிவாயவத்திரிவெள்ளிவாச - வரகரகமசிவாயவருவுருவீசபோற்றி, (௩௯) 

சஙகரசிகமேசம்போசச்சிதாசந்தவாழ்வே, பொங்கரவணிக்தமூர்ச்திபுரார்தகா 
4 

சாலசாலா, மங்கைவாழ்பாகாங்கண்மான்மழுச்சகழுமுண்மேய, செங்கைசேர்செம்பி 
சானேசிவசிவபோற்றிபோற்றி, (#0) 

ஒருவனேயொப்பிலானேயோதரீர்விடமுண்டானே, செருவிலேநிகரிலானேசே 
விவர்ன்க்சட்டேவே, கருவிலேகுருவானானே தகரவித்தையைச்சொல்ல ரனே, யு 
உருவாய்கின்றானேயுரசத்தோடானேபோற்றி, (௪௧) 

முச்சணங்கரும்பேமூவாருதல்வனேமூவர்வாழ்வா, ரச்கனேயருணந்திப்பேரம 
லனேயகண்டவாழ்வே, கக்டுசாளநீலகண்டனேகருணைக்குன்றே, பொக்கறுநீறபூத் 

கபுணிதபுண்ணியனேபோற்றி. (௪௨) 

| செற்கைமான்மமுவுளானேசிவபுசச்செல்வனேபூ, வெங்குமாமீசனேயெம்மிறை 

் வனேயேத்துமன்பர்க், சங்கமேநு தலவியுமார்த்சனேயாசுதர்ச்கு, மங்சகஎசங்கைதங் 
குமத்சனேபோற்றிபோற்றி, (௪௩)



6 t ® b e . ௧௦-வ.து. மூசண்டர்சர்ன்வரலாறுரைத்தீபடலம். ௨௩௦ 

போற்றியெம்புனிதஞானபூரணபூட்கைச்சேரைச், சார்த்தியசாந்தலிங்கசாதவே 

தாசரீர, கார்த்திகையானையீன்றகர்த்தனேயென்றுவாழ்ச்தி, வார்த்தியினிற்தனெரானை 
யாலமர்கடவுள்கண்டான். (௪௪) 

நிற்தன்ருன்றன்னைப்பொன்னஞ்சடையுஎநிமலமூர்த்தி, யற்புடனப்பாமைந்தா 

ரீபுரிதவத்திற்கான்ற, பொற்புளமரகதப்பூங்ளெளையும்யாமுஞ்சூழு, மற்புதபூசமா இர் 
இயுமஇழ்ர்தாமஞ்சேல், (௪'இி) 

என்வரங்கேட்டி யீ தமறுச்சலமியம்புசென்னா, முன் உரம்வேண்டி.ரின்றமுசண் 
டப்போமூர்ககன்றேவே, புன்வரஙககொண்டுன்றன்னைச்கொல்லவுமுன்றனோடு, மன் 
வரங்கொணடகின்றன்மனைை யுயான்மகிழ்வினமமா. (war) 

கடி. மண் மினிதினாற்றிவாழவுங்கருததட்கொண்டு, பொடி மணிபூண்டுவெய்யபெ 
ருந்தவம்புரிக்தேனீதி, துடி. மணிமானைப்பூண்டசோதியேயென்னவீச, ஸனடி. பணியவ 
னைகோக்டியன்புடவீதுசா ற்றும், (௪௭) 

எமைவணங்கடி.யனேரீயென்னுயிரினைமாய்த்தென்பா, லமையுமையவளைரீகள் 

தமைமணமாற்றிவாழ்தி, சமைவரத்தர்தாமேற்றுக்கோடெனத்தனிமையான, விமை 

யவசேஜனோரியாருமேஙகுறவ்௨.ரதையீந்சான். (௪௮) 

சிவனைக்கொல்லவநீதமுசுண்டாசுரனைச்சங்கரித்தபரிச்சேத ம் 

வருடமோ ரனந்தமாசுவலியுளதவத்சையாற்றி, யிருடருகணடச்துன்னையின்றுக 

ண்டி னிதினேற்றேன், மருடருில்லாநீமிவ்வரந்தனைப்பெறுதலாலே, யருடருகின்பா 
லன்ோவவ்வரமறிதல்வேணடும். (qa) 

நீதரும்வரத்தானின்னைக்கொன்றுசோதஇத்தாலன்றோ, நிதருற்குமான தநிழைம 
ணமுடி ததுவாழ்வ, னீதருறெகுமவாக்குகின்வயினேருமாயி, னீதரும்வ.ர,ச்தையிர் தநிஓ 
லரகினனயமாக்கசொள்ளும். (௫௦) 

மற்சமர்பயிழ்றினார£வயங்கொளினன்ஜோவர்த, மற்சமராசான் ர த்திவயங்கொ 
ளும்வசுதைதன்னுள், விற்சமாபயிற்றிவைச்சவீடமன்பசசனொனை, விற்சமசடனின்மோ 

திவியன்சொலவிளஙடிலானோ, (௫௧) 

வடி. தரும த்தைச்சோதிவாளறமானயானீ, பொடி தரும்படி.க்குன்னோடுபொரு 

குவலண்மியென்று, வெடி. தருங்குரலனாகவிழியனலிரைப்பவோடி.ச், செடி தரும்படி. 
க்குப்பற்றிச்சிதைக்கமேல்விழுக்தான்.றீயன். (௫௨) 

மேல்விமுவீரன்மன்னைவிழிகண்மூன்றுடையசாதன், ரோல்விமுர்தோடத்தோ 
கைக்கணமெலாஞ்சழன்றேயோடப், .பால்விழுர்தாடுஞ்சோதிப்பிறைகங்கைபலவ 
மாடக், சால்விழுந்தோடி.யோடி.க்கரர்திடப்பட்டானீசன். (௫௩) 

ஈசனன்ரோடக்கண்டவெரிவிழித்திணித்தோணீதி, சாசனுஈமசிவாயரானுனைவி 

டுவேன்கொல்லோ, பேசுஇிநின்றன்வீசம்பிடி. த்தன்றிப்பின்னிடேன்பூ, வாசனுநாசமர் 

கும்வரைக்கு மேயென்ரான்வம்பன், (௫௪) 

முற்றிற்று 
ஆக படலம் ௧௦ - க்கு திருவிருத்தம் Mad, 

a (k)



௨௩௧, இருமுட்டபுசாணம் மூன்முவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம்: 

௧௧-வது, சிவனாட்டுருவகற்றி 

யருளியபடலம், 

  

௮ம்றுவளக்கொல்லாமாகயூட்டைந்தாஞ்சோதி, எம்பெருமான்கடம்பையேத் 
இசாளேற்றுசல்லீர், வம்பராமுசுண்டாகு.ரனென்பவன்மதிச்தோன்மாண்ட, வம்பறாச் 
சென்னியானாட்டுருவகற்றருளைச்சொல்வாம், (௧) 

காடோசாடோரகசோஷூசோகனமலையோ, வீடோவெளியோவிழலோபுதசோ 
விண்ணாடோ, கோடோசோடார்கயமோவானோகுவிசோலை, பூடோவுவணோவவணோ 

Cav rip. cm Gas (2) 

தட்டாவிடமெலாவொட்டோடி. ப்போயுற்றுழியும், விட்டானில்லைவெள்கெனில் 
லைவெநர்தோய்ந்தே, பட்டாணில்லைப்பையுளுமில்லைப்பகரருளைச், சொட்டானில்லைத் 
தீதோடமுமிலையச்சூர்ச்சம்மா, (a) 

மூன்னாளோடமுனிந்துளவம்மிருகாசரலு, மின்னளைமிவனுக்கொருகொடி.யே 
லும்மியையா, னென்னாத்சேவருகாகருமாதவெல்லோரு, மிச்சாளிச்சிவளெவ்வாறு 
ய்கு௨னென்ருர்கள், (௪) 

நோக்கியயாருமையோகொடும்பாவிறுவன்றவண, நாக்இனாலீச்தாரேயிவனந்த 
சக்கனையே, பார்க்கலாமென்றேபற்றிடவோடப்பட்டானே, தாக்கெப்.பட்டாலவரு 
யிர்தன்னைச்சாய்ப்பானே. (௫) 

இப்பாவிச்கேனிப்படி.வரமிர்திடல்வேண்டும், கைப்பாமப்பாககனிவர்வரங்க 
ண்டி டவேண்டு, மப்பாசசனிவ்வரம்வினவுங்காலாகசாதென், ரொப்பாவோதிட ஸில் 

வாழேனினலென்றார்கள். (௬) 

கேட்டதளித்இிடுகருணைமுதர்க்சசரீசனையும், வாட்டமிகு ததிடவைத்திடலாமோ 

வரதாவோ, காட்டி லனேசசாணகரிலனேசசாணதிமலைவான், காட்டி. லனேசகாலங்க 

சவாஇியும்விட்டிலனே, (er) 

என்றுபல்லோருமிரங்வெருக்திடவேறடையான், சன்றுமத்தினனாகுகணீருகச் 

கடி.தோடி., வன்றுயரற்.நிடுசண்டசவனமது வர் அவரா, கன்றுயரற்றிகொற்றாம்்னரம 
its 05 Ber Car. () 

அ௮ஞ்சவியத்தனாவம்பரம்வீற்றிருக்தருளையே, சஞ்சலமற்றிடவெண்பாம்போதமே 

ற்சாயையோ, குஞ்சரங்கூப்பிடவேனென்றோடிக்குலவையே, வஞ்சமசன்நிடமுச் 
தொழின்முற்றும்வழங்கையே, (௬) 

மூப்பகுதிக்குண்முளையெனலாகிகாசையே, யப்பகுதிச்குமடங்கா தேயருடரு 

மையே, செப்பிமொய்காசம்மசான்சாணாச்சரையே, மெய்ப்படுமுயிருக்குயிரெனவா 

சவிடுமையே. (௧௦) 

விலகைாரம்பூததீ்தாசாமேனியரமையே, மலசைம்பொறியான்மதியாப்பொறியான் 
இருவிடியே, புலரைம்புலமாகாத்தப்புஸமேபொருமையே, கலரைங்கருமச்சரணக் 

சொடாக்கதியையே, (௧௪)



௧௧-வது. சவெனாட்டுருவகற்றியருளியட்லம், ௨௬௯: 
| திருமாமகளு$திருமாசணமுர்தேடையே, , வருமாதவரூமல்சானியானும்வருமையே, 
கருமாதிகளும்யோசாதிபருக்காளையே, பெருமாதஇகனாச்சருவாதிகனாப்பேசையே. () 

எழுவகைதோற்தத்தவையுணிறைச்சேயிலகையே, வமுவசையற்றேவளர்இரு: 

மேனிமஏழையே, தொழுவகையாகத்தலரதிகாடேதுலங்கையே, மமுவகையான்செ 
ய்வர்தனைகொண்டாண்மலையையே, ் (௧௩) 

இயனியற்றுதவ.த்திலயர்ர்தேதெனியாதென், னேயமிகுத்தாடன்னையுமென்னைய 

கெறிதேரூ, மாயமனத்தால் தர்சனனவனிவண்வருகின்றா, னாயனேயப்பனேயன்னை 
யேயெள்னையின்றாளையே. ் (௧௪) 

உன்சாணேசரணுன்பதமேசரணோத்சோ௫, முூன்குணமேசரணுன்னருளேசச 
ணோவாத, வுன்னிசையேசாணுன்மனுவேசரணொல்சாத, வுன்சரணடி.யார்தஞ்சரணே 

சரனுசர்தாளே. (௧௫) 

தாணுவுமில்வாருணவமற்றசமிழாலே, பாணிகளாதிமுச்சரணமு மூறப்பலப 
ன்னி, கோணியாமிசனருளுறமாறேதுதிகூ.றச், சேணிலோர்வாசகம்மானேயெனச் 

செப்பிற்றால். (கச) 
சச்சனடைச்சசலைபோலுடலுர்தரவேற்றே, யிச்சணமித்சகர்சணமூட்புகு ர 

ஞ்சா£, ரச்சகணமவனிவ்வாகெடின்னற்கமைவாவான்; சச்செனவவளுயிர்£ீர்சரமாய் 
த்தேதிசம்வேனால், (௧௭) 

ஆட்டுருவாகியிம்மர்ை தபுளேரீரணைகென்று, காட்டி யவாக்காலச்வெனுட £க்கல 
ந்தானால், மோட்டின்முசுண்டனவ்வுளவோர்ர்தேமுனிவா௫, சாட்டி. யவாட்டின்வடி. 
வான்றென்னாகலனெய்தி. (௧௮) 

சானீரூறசாவுசுவைத்தான்பரொடி. - சானீரோடிவர்திடுசோர்வறுசாலமெஞுப் 

பானீருண் டேபட்டி.னியானேன்பலசாளும்-வாரீவர்தேனென்றவனாகமசழோடே., () 

அ௮க்கிடைவாழ்தகரத்தனையும்மளியளிவாயாற், சக்சரையின்௧கழியென்றிடமென் 
ஹேதணியாமற், பொசக்செனவயோடி.யச்சிவனாகும்பொலியாட்டை, அுச்டரின்றானவ் 

வுழியெம்மானொடி. வேலை, (௨௦) 

திவனாமொட்டெ.திரேரின்றேதிணிதோளா, ரவனாமவுணன்முனமொருகேழ 

துவாகிப், புவனாதிகர்யாவருமேவாழ்த்தப்பொலிபோதே, யுவமானமிலாச்சேழலை 
யவுணனுற்றோரர்ந்து. (௨௧) 

ரள்றுகுகபசிரர்திடவர்சிரொளென்னா,மென்றேசன்னெயிற்நினை யோட்டத்தை 
விழிசேப்பக், கொன்றேயிச்கோலத்தொருமேதைகுக்கியெரி, வென்றேவிடுவவிவ்வே 
வூ -மேவென்றானல் (௨௨) 

அ௮ப்பாதசனிதோரா.ரணியக்கடி யென்றெண்ணி, கைப்பாலுற்நிடவென்றுவவில் 
கரணமபோட, வெப்பாலசத்தருமெட்டாசச்கோலத்தேவன், றப்பாசப்பொல்லான்மு 

னம்விளையாட்டி.னைத்தந்தான். (௨௩) 

பலபோதிப்படி.விளையாட்டினையயர்படி.சண்டு, வலமாமத்திரசத்தபாசவலை 

Gwalé, கொலவாகாதபற்பலமாயாவினைக்குழுவாற்றி, ஈலமாகாதிழிவடையவன்சவ 

ன்முன்னனுகுற்றான். (௨௪) 
அவ்வேலைக்கணெம்மானடி.யனையசலாமற், றவ்வாவம்முசண்டப்பேர்நானீநள் 

ஒிலைசாயச், செவ்வாய்க்கமலச்சண்டி,ருமாலார்திண் சேழ, லொவ்லாங்மர்செயீதியிர் 
பலியிட்டேயுலவிற்ருல், (௨௫) 
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ஆசு: இருநுப்ட்புராணிம் நூன்றாவது 
தர்த்தமான்மியகாண்டம். 

விண்ணோரைச்தருவிரைமலர்மாரிலீழ்த்திட்டார், பெண்ணானவரெலாமங்கலம் 

பாடி.ப்பிழையற்றுர், தீண்ணாாவாசமும்வாச்சியவேசையுச் சயஙகுற்ற, மண்ணாாமாச 

வனாடி.யசேழலின்வவிகண் டே, (௨௬) 

௮ப்போதிச்செனையேயிவ்வாட்டுருவசல்வ, செப்போதோதெனவின் பார்துதி 

யாவிதுகேட்ப, ஏப்பாரீரம்மம்பொன்விமானத்துத்இரமா, மிப்போஅளவடிகப்பெயர் 

ச.ரசங்தன மே, (௨௭) 

As Buns es Poof avn ip. weit IQ wes ar, மூசகதிபோமுன்பாமூருமூளுமுசி 
யாசர், பரிகதிமுசலாம்பாவமிலாதபடி.யாச்குஞ், சகெதிதானேயெனவுச்சிவலெறிச 

al Gu a. (௨ ௮) 

௮ன்பலர்தலையுஞ்செவியுமசைத்தே?ிறுகல, மின்பலர்தர வேயீட்டி யஞ்செய்ய 

மயி/பூத்துத், துன்பலரற்றாமென்றிருதுணைக்காலினைத்தூக்கு, முன்பலர்பீழையொ 
ழிர்தேயோச.முழக்கிற்றால், (௨௧) 

அம்மானருள்புரிவணமேயச்சரசினிலாடி., யெம்மானடி.யவரருணோக்குறுமவசெ 

ழினேரா, தம்மாமுன்னுருவினையெய்திடவரன்ருனோச்ச், செம்மாமல.ரவடன்னரு 
ணதனார்சீெண்ணி. (௩௦) 

பெரன்னார்பூவராசன்மானசரம்போய்ச்சேவை, தன்னருள்ளமுகோக்கமுமாக் 

கர க்தரும்பேற்றை, யுன்னாவுடல்புளஎகுறவேயோகையிலுற்றேத்தி, கன்னாவலர்சொ 

லும்பன்னாவின்றுதிரன்றா ற்றி, (௩௧) 

லீழ்சக்துபணிர் தடி.மென்மலருதசம்மென்றுளவர், தாழ்ந்தெழுச௪டகோபம்பிரசா,த6 

தமையேற்று, வாழ்ந்துயிருய்ந்சேன்மாலருணின் ஹறேன்மகிழ்கொண்் டேன், சூழ்ந்திடு 

மில்லாண்மைந்தர்மற்றுள்ளோர்சுகமென்றான், (௩௨) 

இனமாரிச்சிவனிவ்வண மேத்தியீசனருள், சசமாயினபெற்றவணுறுகணமாதிகள் 
குழ, மூனமாயினமூவாவெண்மலைமீ,சா வேறி, வனமாலிகைசேர்பெருமானருளால்வா 

ower. (௬௩) 
அறிமின்பொறிபின்னளிசேர்துளவாரமலன்றாள், குறிமின்மனமாராரணமாகுக் 

குலழுற்றீர், வெறுமின்வினை யோரவர்சேண்மைவிரிமுட்டம், பெறுமின்பெரியீரென் 
திருள்சு.தன் பேசினனால். (௩௮) 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் ௧௧ - க்கு திருவிருத்தம் ௪௩௪, 

(0) ———— 

ஸ்ரீ 
௧௨-வது, இர்த்தோச்சவ 

பலமுரைத்தபடலம், 
cee I I tren 

  

அரும்பிரமபுசாணத்திற்கலுழநா தனர் தணர்கடலைவனாமரீசிக்கன்பாத் 
தரும்பிரமவாச்சியமாங்கோலப்புத்தேட்டலத்துளொளிராயிரத்தெட்டார் ரத்தங்கள் 

பெரும்பரமாப்பயனீயுதூந்றெட்டென்னாப்பேசினல தறமுக்குரைப்பல்பெட்பினோ 
வரும்பரமமடைர் துய்வான்கேண்மினென்னாமாசவர்க்குச்சுத்முணிவருச்குமாசோ. ()



௧௨-வது, தர்த்தோக்சவபலமுணம்த்தபடலம். ௨௩௫ 
அச்சு தவக்கம்காப் பண்விரஸ்சரூழவரிபதசையமுனையொடச்சசயுவாணி 

யுச்சிதகோகாவிரியேகறுத்தாள்வேணியொருரேவைபீமைமலமொழிக்குராமி 

நிச்சமுறுதுங்கபத்திரைப்பேராறுகிகிலபவகாசனிகா டேரிசந்தோ 

டச்சமறுதேன்குமரிஉக்குமாயினிதன்றகைமையாவரேயறையு?£ரார். (௨) 

செயற்கரியசெய்தவத சானமலமான தேயமான்மியங் கேட்குஞ்செல்வம்வாய்ந்த 
அயற்கரியமாட்டிமைசோசில்விக்சானமவிர்£ர்சசவடைவுரைத்துமிளிரானம்ச் 

புயற்குயர்மானத்ைவளைமன்றுகாவதக்காறுமேபொலியும்பொருமேவில்லர் [தோ.() 

வியற்பெருமான்னெகா த்துச்சேய்ந்தமேற்ு விசையரையோசனைக்குள்ளேயினிதுமா 

நயருண்டவ௫ிட்டர்சாபமிட்ட பரிச்சேதம். 
சக்கரஞசங்கங்கைதாமரைசார்ங்கமமேசகுகாமத்சோடைந்தாச்சா ந்றன் மேய, 

முக்யொர்குணடலாசகாரமாகமுழுவினையைமுருக்குவிக்குங்கயங்களுண்டாற், நுக்கமி 

லாவவற்றரையோசனைக்குட்டியய்ப்பலெனுங்சகயகுண்டமென்றொண்றுண்டு, தச்ச 

வதன்வசலாறுபாவச் சன்னிற்றனிச்சலைதேர்பயிங்கனெனச்சாற்றம்பேரேன்ட் (௪) 

முனியொருவன்மறைக்கடலையொருங் சேமாந்திமுற்றுணர்ர்தானென்றவன்பான்்மோத 

மோடு, துனியறுச்குங்கல்விதனைப்பயிலவேண்டி. ச்சூழ்ந்துணர்ந்தநூறுபேர்முனிவரா 
யோர், கனியறிர்தவிஞ்சையினானிறுமாப்புற்றிர்கா னிலத்திற்றமச்சியைவாரில்லைவென் 

னா, வுனியறிவிழ்? றந்சதமிகப்பெரியரானவுத்தமராம்வசிட்டரிடமுற்ருர்மன்னோ, (௫) 

மாப்பெரியவசிட்டா தமையிகலிநின்றுவாக்யெப்போரினைவிளைத்திட்டவரைநாணத் 

தீபபெரியமதத்தா லேபுரிச்சபாவச்செயன் மோ தவம்முனிவர்,நாறுபேருங் 

காப்பெரியகார்தா.ரக்கரிகளாக்இக்கரிசிலவர்சாபத்தாலளவில்கால 

மாப்பகன்றசாச்காட்டி னலைந்துமூப்பராயினவர்தமைசாளுமலந்சைசெய்தார். (௬) 

மறையோதிவருபிரமனேயானாலுமாவயிரமதியுடையனேயானாலும், குறைகுறைக் 

குங்கும்பமுூனிகுருவென்றாஓங்கோச்சூடி. கோளொன்பானேயானலு, மிறைகுறை 

விற்கலைபடி த்தாமென்றேமாப்பிலிவர்ச்துபெரியார்ப்பரிபவித்தா.ரரயிழ், கறழையுடலைச் 

கருமலைபோற்சுமர்துசோர்ந்துசவிழவருமென்றுணர்ர்தார்கவிசண்மாதோ. (ஏ) 

அறப்பெரியவரசிட்டன்மொ_ ரியாலேநாறென்றறைமுனிவர்தம்முடலமாறியானைப் 

பிறப்பெ?ச் தச்சக்தகமும்பெரியார்க்ன்னல்பேணவவர்சயொதுபிறப்பிலாத 

சிறப்புடையபூவசாகனுக்கு வேண்டி.ச்செய்பலிகளிடவம்மான்டுங்கமாஇ 

மறப்புடையமச்தகயங்களைக்கொ ன்றின்பமாரு-சதனதுபதம்வாழசசெய்தான். (௮) 

அ௮ப்பெரியகயத்தாலேயமைச்சதானயானைகுண்டமுண் டதன்களுடி. ஜோர்கள் 

செப்பரியகல்விபினாலடைர்தபாவச்செயலறுவரிதுகிற்பவதற்கப்பாலே 

யொப்பரியபுலகமுடன்புலத்தியம்மேயோங்கிசொபாவிமாபாபராசர் 

தப்பரியகருமிய/ணம்மேமிக்கசானரண மோசனமேசுரவிசாசம். (௬) 

அட்டகுட்டமது தர்த்தம்பசாசராசமாஇவராகனைப்போற்றுக்சேனுதிர்த்தஞ் 

சிட்டர்பணிசபதியான்மாண்டவெய்யதண்டசனையான் சைத்தேனென்றதீது 

பட்டதோரிக்கரன்றன்பாவ க்கப் பட்டதொருர்த்சமதற்க ப்பாற்சன்ம 

மிட்டமலமகற்றுபெருர்தீர்த்தமுண்டாவிதற்கப்பான்மணிமெளசத்துக்கலமொன்றுண்டு 

குமாரதீர்த்தப் பரிச்சேதம், 
ம் தலீபயமெஞ்ஞான்றும nf pe [ழ்வில்வைக்கும்வகையளிக்குமார்க்கணட தீர்த்தம் 

,விறவியெனுங்கண்ணுதலினிளையபிள்ளைவேதசம்மியம்மதனையறிகலாது



ti Pat. LMPoinD முன்றாவது 
இர்ததமான்மியகாண்டம் 

கு.றவிகடஞ்சோதியெனும்பகவனிர்ை தசொலியஎவில்பா தயொய்த்தொலைந்ச, சமை 
யறவிமலக ரத்தியெனவறிவுதாண்டவாத்திகராலொருதர்த்தமமைச்ததொன்றால், (௧௧) 

கரய்மையறுமதற்கப்பாற் நூருவாசத்தொன்முனிமந்திரசித்திசனச்குண்டாக 
வாய்மெய்மனமடகீகியயமுகத்தேவின்றாளைமதித்தரியசவமா ற்றிம௫ழ்வுபூப்பச் 

சேய்ழையுள.தூருவாசப்பேர்த் £ர்த்தஞ்சேர்ர்துளகாணிலைகள்பச்சிமத்துண்டோர்தி 

சாய்மையுளவாயுமாதிரத்தின்ஞானமவிர் ர் த்தமுண்டதிலேயறிவுண்டாகும், (௧௨) 

சதீதகனனிகள் தீர்த்தப் பரிச்சேதம்;. 

செளிச்ததிரிலோகபிரசித்தியாகத்தியங்சவித்ைராசனமாந்திர்த்தமுண்டா 
லளிந்சமன,த்தவர இலேயாடி.ன்விஞ்சையடைவரரைக்குரோசத்துக்கப்பான்முன்பு 

சளிர்சவிழியம்பைபூர்சியேகர்தமாலைகவின் மேசகைபிங்களையேகாம 

சொனளிர்ச்திலோத்சமையுடனேூருதாூப்பேருத்தமிகளெழுமாதரும்பர்வாழ்வோர்.() 

சட்டி யெணாச்செர்விமுடியாச்சோதியாடுத்தோன்றாததொன்முதலிமனிச வேடப் 
கட்டியிடைச்குலததர்விழிக்ளெயனாகு ங்காளையினைமனமாருக ப்புல்லிக்காமங 
சொட்டியுணுமுடலளிப்பான் வேண்டுமென்றுகோளரிக்குங்கோளரியாம்பூவராகன் 

இட்டிவரும்.படி.ச்கொருகற்குட்டங்க்டுசேதமறுதவமிருந்தார்செக்குமாதர், (௧௪) 

எப்பெரியதேவரங்கசங்கச்தாலேயின்றணலேநேற்றுணலாயிருச்சதல்லா 

லொப்பரியசுசமொன்றுமுணர்சிலோமென்றோச்சாதவிச்திரியமெல்லாமோச்சி 
யப்பனையெம்மம்மானையனைத்துமானவாயர்குலக்கொழுக்தினைத்தம்மடி.யார்க்கெல்லர 

மொப்பமுடன்றனையளித்தென்னீர்தேனர்தோவுதவுூலேனெனுமொருவன்றனையே 

wy Dept. : (௧௫) 
உத்தமிசளாமிவர்களெம்மா ற்கின் பேயூற்றெடுக்குமழகியவிராையென்னும் 
பச்தினிகளெழுவாயாஙகின்றமாதர் பரிவகன்றபட்டமிதுபரிவுண்டாடி 

நித்தமிதிலாடினரெம்மானைமேவிடிபிடானர்தச்சுக மேரிலவிவாழ்வர் 
சத்தடித்சைப்பரமித்ைவிவரித்தோர்ந்தசறர்தமரீசிப்பெரியோய்தெரிதியென்றான், 

அட்டசதயோகினிக டீர்த்தப்பரிச்செதம், 

௮த்£ர்த்தட்பும்யோகினிப்போ திர்த்தமதுமுதியகாலமதிலாசையோடே 
யெத்திர்த்தங்களுக்குமுயிசானவேதத்தெம்பிராட்டி ச்குமகிழிருளைமாரா 
யொத்தீர்த்தமுச்சசணத்தோடேவாமுமொளிசுகமாளா தாலமுறுதற்செண்ணி 
வைச்தீர்ச சமனச்சொடி.யோடினிகணூற்றெட்டானவர்கடவம்புரிர்தவ்ட்டமிதால். 

உள்ளியதாற்ெ ெட்டியோகினிகடம்ைமயுலகமிர்தருள்பரமனுச மீயுற்ற 
கள்ளமறுகன்னியராவிருப்பவைத்தகயத்தினுக்குகசையினராயாடி. னோர்க 

ளெள்ளினுளுமணுவிஎளுமிருச்குமாற்கேயின்ரொண்டசாகர தற்யென் றமாடு 
தெள்ளியரான்காரணமுங்குழுமியாற்றுச தர்வேத£ர்த்தமென ச்தெரிவதொன்றால். | 

சதுர்வேத தீர்த்தப்பரிச்சேதம், 

சால் வேதங்களுமறவிசலியவோதிசடுமுழு. சளடி.சளெலாமகாரக்கூட்ட [ம் 
மேல்வாழுசாரணனேபிசமமென்னு மேன்மொழிகடமைப்பலவாம்விசத்தாலெண்ணு 

பால்வாழும்பெர்ருளாகப்பகரு$நியபடுக்கொடி.யர்பரிசிபாவறீல்கச் 
கோல்தாழுகினைவுவர தீசக்மாங்குந்தசோட்டமதற்சப்புதத்சோர்குள்றுண்டம்மா, ()



௧௨-வது. இர்த்தோச்சவபல்முசைதீதப்டலம், உஉ்ஏ 

சாமதக்கினிகால ரத் சத்தப்பாற்சலனனார்கற்றினிலேகலிகாலத்திற் 
ரூமதத்தாற்செடுகேடர்கன்குதேர்ச்துதனியனாரைம்படைபெத்துய்யும்வண்ணு 

காமதத்தாற்பிழையாதுதண்டமேன்றசவியெதியென்றுரை முனிகன்பசோயாலே 

லாமத்தாமபவிகேட்பவொருமாதன்பால்வரயோடியாவமுளவனமின்சென்றனாள்; (௨0) 

வேணுதர்த்தப்பரிச்சேதம். 

அனமுள துநீரிலையென்செய்சேனென்றவருந்ததிசேரினண் மொழிசேட்டம்மேயிஞ்ச 
வனமுளதுவருவித்துமென்றுவேணுவாற்பாைக்கல்லவதில்வானகஙகை 

யினமுளதுபோன்முககின்றும் பர்காணவெழுர்து தடங்குளிர் தூயவினியரீசாய்க் 

கனமுளதாயிச்சாளுங்காணலானகவின் வேணு சண்டமெலுங்கரிசிறீர்த்சம். (௨௪) 

பிதிர்கடீர்த்தப்பரிச்சேதம். 
, அன்புசருமதற்கப்பாற்பிதிர்தீர்த்சப்பேர மைர்திருச்குமதுவோமுன்பிதர்ச்சளியாரும் 
அன்புத்ரப்பிறப்பெதெ.துத்திரியாவண்ணஞ்சுவேதமாதவனடியைச்சுத்தமோடே 

யென்புதருமுடல்வருர்தத்தவத்தையாற்றியிருக்குராளிமவாதவேனத்தெம்மரன் 

வன்புதராவகையவர்முன்வந்துமீங்கள்வருச் சாதிருங்கடங்கரல்வர்தபேர்கள், (௨௨) 

எல்வுலகத்திருர்தமுமையுன்னிச்செய்யுமியல்கிர ார்.த்.சம்மதனையினிமையோடே 
யல்வசுருத்திர வருச்கருருவச்தாலேயகமடூழ்ர் துகொடுபிதிர்களருச்திராளும் 

செவ்வியுடன்சுவர்ச்கத்திவினி துவா ழச்செய்இிடுவல்பிரமகற்பத்தினமுமென்று 

கவ்வியநற்கருணையுடனருளுமூர்த்திக்டருள்செய்தீர்த்தமிதுகருதிரன்றே, (௨௩) 

சத்தவிம்சதி நட்சத்திரநாம தர்த்தப்பரிச்சேதம், 

உச்இிரத்திலச்சுவனியாதியாகவுரையிருபச்சேழெனும்புட்கரணியுண்டு 

ஈத்துழமிசானமதில்லாசதேவகாமமுதலாசான்கு,£ர்.சசமூண்டு 

சுத்தமுறுதெச்கெவபிரு தமாதியாகவுரையிருபத்சாமென்றுசொல்வ |மா.(௨௪) 

வைத்ததிருச்குளங்களுண்டுள்ளெண்ணம்யாவும் வழங்குமவைமாட்சிசொலமுற்றாசம் 

தக்கணச்திற்டுஞ்சுமாரப்போமாட்டுதனித் ர் ச்சமாதியாம்பத்துண்டன்பி, லிக்கண 

மத்தர்த்தகவரலாற்றையோதினிதுவரம்பற்றகலுமெனவிசைத்தல்விண்டாம், பொக்க 

மறுமவைகணிற்பமிகுக்சமாட்சிபொருவமொருசோடசமாீர்ச்சமூண்டாற், சிக்கமறு 
மன்னவற்றைச்தெரிப்பல்கேண்மின்செய்வினையுகோயினையுர்கெளிவின்மிச்ேர்.. () 

சோடச தீர்த்தகாலபலமுரைத்த பரிச்சேதம். 

சித்திசையி ற்பெளவழுறுகாளி ற்பாதுசேர்ர்சவுச்சியம்போதிற்றெளிவிற தூய 

நித்தியபுட்கரணிதனின்மூன்றுகோடியரைப்புனிததீர்ச்தமெலாநிமலன்மேனி (ன்பி 
ப.ற்றிவிழுந்தொளிர்புனிதப்புனலினாடி. ப் பரிசத்தியினைப்பெறுவான் பொருட்டாங்கி 
இழ்ரொெளிருங்காலமதினெ௫னெமீதிலுச்சவமெம்பெருமானுக்குசுற்றுவாரும், (௨௬) 

வபைகாசிதனிலாழித்£ர் த்தர சன்னின்மருவுபெளரணை சஇஇயின்மகமென்றேச்த 
மைகாசிலாதகற்றுமார்த்சாண்டன்மேன்மாவராகப்ப.சமன்வரும்விழாைச் 

செய்சாசிலாதவருமானிதன்னிற்செவ்வியாற்பிரமமெனுக்தீர்த்தர் தன்னி த் 
றைகாசிலாததண்டசப்பேர்ச்சுரன் றன்மீசாமுச்சவஞ்செய்சழக்கிலாரும், (௨௭) 

ஆடி.யினிலக்சினிப்பேர்ச்சரக.தன்னிலட்டபுமமமைக்காளிழன?ங்க 
மோடியமைவாகளச்நிற்சோலலுரீத்திமோ தமுடன்வாவிழ்வுமுடிவிட்டோரும



Pos ஈ.. AGP LAT OTP: மூன்ருவது 
ரத் தமான்மியகாண்டம் 

சாடி யவச்ரிக்கமஇற்சல்க ர்? சசண்ணாம்வசையெம்பெருமானக்சன்சென்னி 

கூடி யலச்சர்தரவாகசனததிலேறிக்குளிர்விழியானோக்குஞ்சாறியற்றுவாரும், (2 2) 

சன்னியினிற்கு.ச்சிலமாமாற்றிற்பூச்சள்கஞலவிட்டுக்கட்டி யுறும்வையமிது 

மன்னிவரும்படி. விழவுெெய்தபேருமாத்துலாவினிற்கருத்தமணிமாலைப்பெண் 
டன்னதியிற்சிவிகையின்மேலெம்மான்காணத்தளராமலுச்சவஞ்செய்சவிப்பிலாரு 

மூன்னருமார்கழிதனிலேயும்பன்மிதிலோங்குபார்க்கவசர்த்தோச்சவஞ்செய்வாரும்.() 

தைம்மதியிற்பிசமதடாச்.த்திலெம்மான்சதுர்முகனாம்பிரமவாகனச்திலேறி 

பொய்ம்மதியிலா தவர்கள்சண்கள்காணப்பொவிந்தருளுச்திருவிழவுபுரிகுவாரும் 
மழ்மதியின்மாசமகமதிலேர் துவக்தெறுழியாம்பெருமான்னமீச்சாற்றைச் 

செய்ம்மதியின்வருமநர்தத்திருவிழாக்கடி ர௬ுவிழியிவினச்சசொடுசேவித்தாரும். (௩௦) 

மீனமதிலிலக்குமிராரணப்பேர்தீர்ததமிலிமக்குளமஇிலேவீரக்கேழ 
லானமதியர்தமிவிச்சன்புபூணற் ஈமர்பெளரணைத்திதியிலருமைச்சாற்தை 
வரனவருமானவருமற்றுளாரும்வந்துசேவிச்கும்வணம்வினைசெய்தாரு 
மூனமறுமித்திருவிழாக்கடம்மையுள்ளினருஞ்சொலவினருமுட்சகொண்டாரும். (ஈ ௪) 

கொலைகளவுகட்காமம்பொய்யேயாதிகோதிறைகொடும்பாவக்கோடி.கூ ட்ட 
மலைகளளவுக்குள்ளவாச்செய்தாலுமவர்சவத்தியண்டவதிற்கணுவும்போதா 
விலைகலைகளிவர்புகழையிசைப்பாவாணரிஃ திருப்பவித்தலங்கடம்மிற்சாற்றைக் 

கலைமு தலவளிப்பவர்கடங்கள்பேற்றைக்கரைவலதுகேண்மரிசியெனுங்க ந்ரோனே. 

இயம்புபனிரண்டுமதியங்கடம்மிலெம்மாலுக்குகப்பாகத்திருவிழாக்க 
ணயம்புணரவியற்றினோருலககா,கரரவசொளிதரும்.ரயசூயர் தன்னை 

யியம்பிடவேசெய்குஈராய்க்கோடி.மாதர்ச்கியன்மண த்ைழுடி. த்த பலமடைவர்தங்கள் 
வயம்படுவான்குடும்பமுடனழியாவின்பமாம்பதவீடடைவரிதுசரதமன்றே, (௩௩) 

கார்த்திகையிற்கு த சதவ தசியிலாங்குச்சவினொளிர்செய்பூகராகக்கோட்டத்தி 

லார்த்திபி[போதனியாங்காலச்தன்னிலகவிடத்ை தமுசச்கோட்டி.லமையம்மாற்குத 

தோத்தித்தோடுச்சவ?$ைச்செய்தபேர்கடோமறுமிசாயகுயத்தையாற்றிச் 

காத்திரத்சையளியாதவீட்டில்வாழ்வர்காணுமரிரசிப்பெயராற்கவினுமேலோய். (௩.௪ ) 

சொல்வியவித்திருவிழவுசெய்தபேர்கள்சொன்மலசோனும்பலுளோன் சேமேலுள் 
னல்வியனாலைக்துகண்டமாளவுள்ளோனாவரேலித்திருவிழாக்கணாளும் [ளோ 

புல்லியலற்ரு.ற்றிவசநிதியம்வைச்தார்புகழ் ; இருவையெவர்புகல்வர்பொலியுகாளுங் 

சல்லியலுங்கல்விதனையோ இராளைக்கழியறிவின முனிகடொழுங்கவிவல்லோயே. () 

தித்தியனாம்விட்டுணுவினுலூல்வாழ்வர்ரித்தியமாமச்சயத்திலுதகமன்னம் 
பத்தியுடனீர் தவர்கடி.வளையன்னம்பகர்சணக்கின் படி.சுகச்திற்படிந்துவாழ்வா 
கித்தியவத்தடத்தினிலேபொன்னைத்தான நேர்க்சவர்களிறையாண்டுமாளா£க்தம் 

பத்தியுடன்பரகஇியைப்பசிர்துகொள்வர்பதுமினிசேர்சாரணனர்பட்டக்தன்னில், () 

சன்னிகையைத்தானமிமமவர்களிர்தச்க ற்பமளவும்பிசமனூரில்வாழ்வார் 

கன்னயப்பூ£ர்த்தமதிற்பூசானத்ைசகல்னெர்கள்காடிசரபதியதாகி 
பிச்நிலத்தையொருகுடையிலாண்டுமுத்தியெய்துவசச்சச்செமார்தீர்த்தர்தன்னி 

ஓன்னிகெற்றிலதானமுஞற்றினோர்களோக்குமவமிரு த்துவினையுடற்றுவார்கள், (௩௪) 

பிறச்.திறர் துசலியிடும் பமா ற் றவல்லபீடுசருகெறிவினவுபெரியோய்முன்னர் 
ம தர்த!புதச்தொழுததியாப்பெரியரே.த்துமாவராக ன்னசசையின்டிருவுகோயிழ்



௧௨-வழ. “தீர்த்தோச்சவப்லமுசைத்திப்டலம். உலகி 

சிறந் தநித்தமுதலவுளர்த்சக்தம்மிற்செவிமலுவு்தேவதையும்பலமுசாளு 

சிறந் சரமாப்புரியுரைவேத்தியமுமற்றுகிகழ்த்துவன்வராகமதினிகழ்ர்சவாதே. (௩௮) 

கொலைபுலையன்மி' ன் சுமையனித்சதமானகுளமதிலேரீராடி.க்குை தகடீர்ர து 

கிலைகுலையாச்சகப்பதியினிலவிவாழநோர்தவதிற்டுத்திலாபெளரணைவிசாகச் 

தலைகஇர்வாழ்சமயமதிலாடி.யின்புதழுவததியனமருந்திதைவேத 

மலைவுதசாசோதஇபசுவனமேயீர்துமாக்கனவியினையனமேன்மகழ்ர்த்கண்டோர்.(க ௯) 

எழுபிறங்காத்மயவைகளில்லாச்செல்வமியற்றகிழோடாரணங்க சேம்ர்தகல்வி 
பழிபிறககாப்புதல்வர்மு ச்தியாவுங்உூடப்படுவர்சளவ்விலக்குமிராரண் நீரத்தத்இற் 

க.நிபிறங்காக்கள்னிகையைச்தானஞ்செய்துகண்ணணர்மனு வெண்ணிமினமாச 

மிழிபிறங்காவெண் பக்சப்பூரசாளிலோங்குதிரையோ தசியிலுரசன்மீதில், ' (௪௦) 

கல்லுளிமாதவன்வருதல்கண்டுசானாவகையன்னங்கண்டருளச்செய்தங்குற்ற 
, வெல்லொளிமாமலரவணர ணஸ ரப்பூரிச்சேற்றமுளாரிருபதொருகாலர்ர்பொன்னம் ் 

வில்லொளிசோமுடி. மன்ன ராகிமுத்திவீறுவர்கண்மாசி பருவத்திலேயச் 

கல்லொளிசேருத்திர த்திற்பூோத்தச்சகண்காரினிதானம்புரிர் துகனவிசாமம், (௪௪) 

“எண்ணினவரும்பருக்குமெய்தாப்பேற்றையெய்துவர்கள்சக்கரஇர்த்தத்திலாடி. 

சண்ணிமைச்திரமசனையெண்ணிஸஹோர்கணரகுபிறப்பசற்றிடுவர்ராகனாாதர் 

தண்ணியசசகரமதனைமறைத்தீயாலே சணலாச்டித்தரித்தவர்களாடுக்கோலம் 
(ப4/ணணிமகழ்ச்திருபரமன்மகழ ப்பூசைபண்ணினவர்பவவிருக்கம்பறித்துவாழ்வர்ர். 

நித்தியபுட்கரணி நீராடினார் காலபல நிகழ்த்து பரிச்சேதம்: 
வறு, 

அ௮ரும்பயனாயுமறிவினர்பெருமாரைணவடி வினிலெழுக்த 
பெரும்பயனீயும்பெருமையிற்ி றா தநித்தியச்சடவியல்வினவி 

வரும்பயன்ம௫இழ்ந்தபா ரத் தவாசமுணிவனுக்கங்கிரீசப்பேர் 

தீருந்தவனுரைத்ததடவிறல்கேண்மினென்றுபின்கு தன்சாற்றுவனால், (௪௩) 

யானெனதென்னுஞ்செருச்சறப்பாருக்யொன்பானென்றவேனக்சோன் 
ரூனெனவளிக்குந்தயையருணா ர தீயச்துச்சாற்றியதிதுவா ற் 
கோனெலுங்கோணிகுலவியமேனிகுசத்தினிற்கரிவிளி,த்திகொ 
ளேனெனக்குஇத்தான் றனைநினைந்தாடினார்ெறும்பேற்றினையிசைப்பாம, (௪௪) 

ஆக்கமீந்திடுமிச்கயங்குடைவார்களழூயபுண்டரமீது 
சோக்டெவணியாதயர்ச்துசோவெய்அபுண்டரங்குறுக்டுமவர்கள் 

பாக்யெத்தவள்களனைத்துமேயுகுத்தபவசெனலாகயேபாழாம் 
தீக்குளாய்த்தீயாப்பவக்கடன்கூழ்டச்சீபதிக்கனருக.ராவார், (௪௫) 

௮ச்சுயத்தாடி.யச்சவததடியிலானகாயத்திரியறைர்தோன் 

பொக்குறுபிரமகத்தியைப்போழ்வான்புகழ்புனலாடி.யெண்ணெழுத்தைச் 
சிக்சறப்புகன்றோன்ின்மயவீட்டி ற்றிகழுவன்வராகச்கோன் 
தக்கசன்மனுவையிலச்கழாங்கணக்கிற்சாற்றினன. ரின் றனிழலவில், (௪௬) 

மூன்றுமான்கானதிீவங்களாளுமுதன்முடி சரபதியாவன் 

சான்றழெனேயிதற்குத்தடையிலையரதச்சனிவராகப்பிரானடி. பி 
வூன்றியேசாஞ்முரைபயமாடி.யாயிரதாமங்களுனத்சே 

யீலி றவனுவக்குர்திருத்தழாயேர்தியருச்சனை புரிபவனினிதே, (௪௭)



௨0. திருமுட்டபுராணம் மூன்றாவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம் 

எமுசக்வசசனாபேசோடி யாம்மிதப்பனர் சலிள்பியைந்து 
வழுதலமாசாமோக்சமேபயஞமைன்னுவளிதிலைய மிலையாற் 
பமுதலவானவாயிரராமம்பகர்ந்துவெண்பாலமிடேகம் 
விழு தலவாசவியற்றினன்்ஞானம்விஎங்கீடேறுவனினிதே, 

அத்திமுனாஞ்னெனெமேவிவரவாக்யெச்குளச்சணேபேர்ற்று 

மூத்தமன்சவர்ச்சபபதியெனற்சொன்றுமுரைப்பவரிலையெமா லுவப்பச் 

சச்சியராகச்சலத்னி லீலையாற்றிசொறுசெய்சவியான் 

*த்தமாசவேதவினுக்குச்சோன்றலாகுவனிதசாசம். 
அ்திறுறுமோடைசனிற்பலவானவுச்சவமாற்றுவானமலன் 
சழிவற்ப்ழிச்சற்கருகனாயம்மான்காழ்.பதங்சமமுவன்கழறு 

மிழிவுமேரிசனிழ்சொர்த்தத்ைதயியற்நினோன்பிதிருடனினித 
பழிவருபாவச்குழிகளைத்சாண்டப்பட்டருஞ்சுகமதிற்படி வான். 

பகக்ந்திடுமிஸிய ஈ விலஞ்சியிற்றதியாராசனைபணமவனன் றே 
தீகர்ச்திடாச்சுகமீதற்பாற்தினியகேண்மையன்சச தமிதறிதிர் 
வஒர்ர்திடாமனத்தோடவன்பிதுர்களுக்குவாஞ்சையில்வழங்குமக்கயகச 

ணிகழ்ர்திடாவன்னமீர்சவனளி;ச்சசெட்டைச்தனவெளினேஜஸும். 

அன்னமோ மேருவாகரிரீசோவலைகடலாூிடுமானாற் 
சொன்னவன்பெறும்பேறெவன்கொலோசொல்வர்கசூழ்ச் இடுநிச்தியத் டத. 

மன்னியபூணூன்மாக்கடி.யாற்றிவைதசவன்மன்னவ/வணங்கு , 
மின்னயக்குரிசிலாகுயேமோக்கமெய்துவனிதில்விஞவிலையால. 

புண்ணியவடி.௨ம்பொருர்தியவிர்த ப்புட்கரணிக்குசாம் ற்புறமு 

.கண்ணிற்சிலைசணர்துருவண்ணநாட்டி. யேகற்றுை மயமைத்துப் 

பணணிய 1 சோபானச்சனெம்பெருமான்வாழ்பமபதர்தனச்சன்றே 
திண்ணமாம்படி.களியற்றியதிறனாய்ச்சின்மயன்ம௫ூழ்சுவர்க்க த்தே. 

அரசுவீற்றிருச்குமதிபதியாவனருள்புறியழிவிலாராமச் 
சரசினுக்கியரான்குமாதிரமுஞ்சவிவவியுள்ளமண்டபங்கள் 

விரசுறவாற்றுவித்தவன?வைகுச்சத்திற்பரிசனாவியக்கு 
மொளுசுகவானாடற்கொருசடையுமிலையிவையுறுதியென்ஜோர்திர், 

௮ப்பெரு $ மாவிச்சனிதுசா ற்புறமூமமரந்திடுசோலைசெய்யதிட்ட 

ஜெப்பறுமொருதேவுளம்பிரியாதானாகுவலுண்மையீதிருப்பச் 
தப்பறுமினியசாளக்கிராமசானமத்தடச்சணேதர்தான் 

வைப்பெலாமாளுமன்னவாவொழ்வுசேர்மு த்திவைக னால். 

சணித்திடுமினியஈளினியிற்சன்னிசானமேவழங்கெமனிசன் 

குணித்திடுபிசமன்குவலயமதிலேகுடியுறங்குருவராக்களிலே 
பணித்திகொலையெள்கொடுசென்புல,ததவர்ம௫ூழ்பெறப்பணிர்சே 
'சணித்திடுமரியதருப்பணமியற்றப்பட்டவன்பவடுமலார்தடிய௰ும், 

குசன்றினங்சேரமயத்தனாற்பூசக்சொண்பஒன்குளிழ்திர. ற்கோச்ச 
ணிசபலமாயிரத்சையுமேந்றுகி தஇற்சசப்பவனாடு. 

* இலஞ்சி - தடாசம், 4 ளேபானம் - பழ.சள்,'8 ஆலி - தடாசம்.. 

(© 2) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(சு) 

L



௧௨-வது; தர்த்தோக்சவுபலமுகைத்தபடலம். ௨௮௧ 

ஈசிபலமகன் புபசுவுலசத்தேசகணணுவிஞ்ச்மிலி படுகர்: 
வசமுறுதிலகமுடலெலாம்பூசிவரு துவா ஈதசெருக்கனி லே. (௫௭) 

குளிப்பவன்் கோடி. துரிதங்கள்குை மத்தானதே யகுல்வுவனகஊ் பப்! 

லொளிப்8றுமபர பக்கத்திற்பதினான்கெலுந்திதி உ கவ்வியமைச்தைத் 

தளித் துறவுடலக்ைவரக்குளித்தான்றழைபலப்பிணிகளிற்பிழைத்சே 
களித்தவைக்காலலூசேகாவாயுளைப்பெற்றுகன்கவிரும். (௫௮) 

4 அருச்சபத்திரத்ைதச்சரத்தினிலமைத்தாணைகமயேபாலுச்ச்தமியில் 

முருக்கமில்்பண்ணைமூழ்கனாவிரணமூசுசோய்வீசுவனினிய 

சுருக்கமில்சுக்கலெத்தெழுபெஎரணைத்தினமதிற்குளிப்பாடி 

யிருச்செடுத்துரைக்கும்வராகவிக்ரெகமியற்றியேயிருபிறப்பினர்க்கு, (௫௪) 

சதுர்மாசியபரிச்சேதம், 
நந்திடா சீயுமவன் பலமியுஈற்புதல்வனை த்தருரலனை 

முச்திடாப்பெறவனிகிலவான்மலசோன்முப்பிழயவன்சரர்மூணிவர் 
வர்செழுமனிசர்விலங்குபுள்ளாவமர மு சலியாவும்வாழ்வுறுதற் 
Osten தூந்தனைசெயிரட்சகத்துயிலையேன்றுசெய்சங்கற்பமான, (௬௦) 

ஆடி.யார்திங்கடனிற்சத்தவேகாதடிடதனிற்சயனமிட்டகன்று, 

நாடி சேர்சங்கமதிதனிலேகா தடிதனில்வலதுபாற்சாய்ச்து 
ரீடியபாச்சரப்பசவேகாத தணிவிடதபானிவரார்து 

குடி யவினியதுலாமதஇச்சமமாய்க்கோ தறுதுயிவினைச்கொள்ளும், (௬௪) 

மிருச்சிகவேகா தசிசனிலெழுதலாகிடுவிமலனைக்குறிச்து 
வருச்சயொரான்குவகைபடுதுறலிமார்கள்செய்சா.தர்மாரியமா 

மருச்சனையாளராற்றுபாற்கடல் சேரப்பனாருளங்கொளமிடி.க௭ 

செருச்செயும்பீழைசெறுமவரிர்சச்சீமுட்டச்€ப.இம௫ழ. (௬2) 

மாதங்கடோறுஞ்சசசங்கையாகவளரெரிதன்னிற்றீவளர் சுப் 

பூசங்கடோறுமபொலிபரன்மகிழ்ச?பூத்திடுமதிமுடி நாளில் 

நாசங்கடோறுககுதிருமாதனாகுமவராகனைமிருத்தா 
லேதங்களியாவுமியற்நிடவியற்றியிருபிறப்பாளரை யேத்தி, (௬௩) 

கொடி. த்திடி. ர்கோலக்கொண்டலுக்குகப்பாங்கூடி ர௬திததனிற்குளிச்தப் 

படி. த்திடுருக்கும ப்படி.யோமமியற்றியேதாம்பிரத்தாலே 
ag Gin ப்பூசையாற்றியேவேசச்கவிகளுக்£ந்இடி ற்சாமன் 
கொடுத்திடுசச் சக்காசைமிக்காகுவ்கொள்ளுமினருஈ்தவங்கொழுத்ா (௬௪) 

மாசறுமாதமூன்றினின்முன் போல்வ்ளசெசியின்சடனாற்றிச் 

சேவகன்மடகிழுமிரசிதச்கோலக்கிருட்டி,யையியற்றியாரணக்கண் 
வாசவற்டுையுமறையவழ்ேேயின்மாவசாகன்மூழ்பூப்ப 
சேசனி லாவனதிதிர்வண்பயனார்ரில ௦ தவமுனிவசேபின்னர். (௬௫) 

முன்சொன்த்தாறேபூபத்ல் சயாற்றிமொழிச்துளசாதர்மாகயெத்இின் 

மன்சொனத்சாலேவளசொளிதழைப்பவாக்குவ.ராகமாதவனை 

யின்சொலத்தோன்றுங்கார்.த்இல.கபு சான த்திலாகடுமேகா தியி 
னன்சொலத்தானேசான்மறையமச்க்குககுரியாம்பெறாமாத்கும், (௬௪) 

கல்வியைச் து « . பஞ்சசிஙிவியம் * ௮ருச்சபத்திர்ம் எடுக், 
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௨௪௨ திருமுட்டபுராணம் மூன்முவது 
இர்த்தமான்மியகாண்டம் 

பூசனையியற்றிமாசறத்தோன்றுமர ச் துவபுண்டச த தவர்க்கு 
சேசனைகினைர்து சானச்ையாற்றிகிலையுள நூ.ந்றிருபதினா 
ஞாசமிலானைநினைர்துனேபங் ராசான்மறையவர் சமச்கூட்டி. 

லோசனைவேண்டவின்றவசெழுகோம்பாசாற்றுதலுண்மை, 

உண்மையிலாள்வோனுலகுணியோடேயோதுறுசாயுச்சியதைச 
யண்மையிலனுபவி த்திவொன்பினத்தல த்தினிற்பயசளிக்கும் 

கண்ன்மயாவி கீதோன்னிவகுர்சமடைவன்வரைந்திடுமிட்டி செய்வலவன் 
தண்மை௰ர்மினிக்குண்ணெலார்தல ழக்குர்சாழறமாபதியாவன். 

் சுர  தியாதிச்ளேசொ ற்றிரிமேகாதசிதனிற்சோழநீச ற்றுக் 
கருதிடி .சாவிற்சண் படையில்லா தவ்வராகப்பிரான்சாணும் 
விர சனாகிருச்சேவிமலஈல்லறிவீமுத்தச்சாசானசூ.ரணத்தி 
விரதமித்தேனேயினி தவிசாவியின்மண ச்சோடெமாற்னித, 

காட்டியுண்கனிவோனெழுபிறப்பகன்றுகமலகாபியன்பதங்காண்பான் 
வாட்டி மில்லாவிதனிற்குளித்தமலன்வடி.வுண்டாயிரகாம 

மோட்டிடவோதினவன் ௫ ச்தியுறசற்கொருவிதத்தடையுமின்றவப்ப 

நாட்டிடுஈரசசதுர்ததச தின,ச்தினான்முகன்றர்ைையர்தமக்கு. 

எட்டயிலத்சாலாட்டி. னமனிசனின்பசகங்கையாடி னவன் 
பட்டவின்பலத்ைக்கொள்ளுவனிவணோர்பட்டனுச்சன்மதைப்பகர்ந்தோன் 

மட்டறுசசமீப்பரத்துடன்சகலப்பன்மகிழொடுமோர்பசுவதனை 

யிட்டிடுபிரமாணப்பட். தானமியற்றினவச்சணமதிலே, 

பூமகன்பூமிதனிற்பவம்பொடியாய்ப்போகவேபுகுமிவ்வூர்தன்கட் 
காமகன்போற்றகான்மறைப்பாடமோதிடச்செயவலகனவான் 
வீமகனேறுவிமலனார்மகனாய்வேதவேதாச்தவங்கங்கள் 

கேமகனாஇநிகழ்ந்துளிருட்டி.நிகழ் த்திடுதேவனாகிலவும், 

லேசவராகன்றனைநினைந்துருச்செய்வித்ததன்வெமெலாழுறுவன் 

சதலவராகனுத்தியானத்தைச்சய் தவன்சுவர்ச்கச்கோனாவான் 
காதவராகன்பொருட்டொளிர்வசாட்டி னோனாயிர கோடி. 
பாதகங்கோடி.கற்பமாற்றினுமேபாறிடச்செய்வலோனாடி 

முச்சுடர்மயனாய்மோக்கவீடேறமோதமோடொருசத்$வ 

மிச்சையிலேற்றினோன் பரதா ரவிச்சைவைபவமெலாமெரித்து 

நிச்சயபிரமக த்திகணீங்கரிலவவனெம்பிசான்கருணை 
வச்டெவேண்டி,. மணமலரன்னஞ்சர்தனமாஇசஎளித்தே, 

குவலையம்யாவும்புசர்.தருள்செம்மற்கெற்றிடுகோதறுமுகமன் 

சவலையற்றாற்றினவன்ருத்தனாதற்கொருகவைகாணடல்லேமால் 
பவவலைமாற்றப்பட்டி, யூர்மாட்செடுபுகழ்கேட்குறுமுனி யே 
தவவலை தூங்குக்தம் பீரா லு si sped Boxer பலன்சாற்ற. 

நந்திறமன்ராற்சருக்சியேசவில்வனானிலத்யொவராயிலு மே 
கிச்திதன்கன் ணேவஞ்சமற்றியா துவழங்கெழு,ச்சயேவலுப்ப 
ரசீச்தடப்பெறுவர்சாண்மினோவென்றுமோ தமொடாய்கசீசப்பேர்ச் 
ர்தரமுனிவன்பாத் துவா சன்சசமுறவேரஇனன்மன்னோ. 

(௬௪) 

(௬௧) 

(௭௦) 

\ (௪5) 

(௭௩) 

(௪௫௪) 

(எடு)



௧௨-வது. தீர்த்தோச்சவபலமுரைத்தபடலம். ௨௪௩, 

தானபரிச்சேதம். 

வேற். 

இயற்பெரிம்பிரமதர்த்தத்திலாடையீக்தவருமக்கினிப்பேர்சரசினெய்யை 
மயற்பிரியதானமைவழக்கனொரும்வாழ்காள்கள்விருத்தியுற்நுமகழ்தற்காவார் 
வியன்மதிசேர்சங்கமெனுஞ்சர,சிற்சேவெந்தானமியற்றுர்கள்வியன்ஞாலத்தைப் 

பயன்மதிசேசொருகுடைச்€முலகாள்வார்கள் பசர்பெரியபிரமதடாகச்சண்மாே 

௮ப்பியங்கன த்இனைச்செய்வித்தபேருச்காபத்தென்லுண்டிவைகளகலுவார்கள் 

ப்பிிமவ்வெள்ளாற்றில்வெள்ளிச்சானஞ்செய்தவர்கடென்புலத்தயர்சயையித்பிண்டீம், 

வைப்பவரின்மசழ்வெய்திவாழ்த் துவார்கள்வழங்குகருட்டி னேப்பெய.ராமாற்றின்,க ண் 
'ணே, யொப்பரியகரியவுழைத்தோலைத்தானமுதவினர்சள்சோடி பவமுகுத்தோராவர். 

எம்பெருமான்சக்₹தியின்மாதானத்தையீர்தவர்கள்பிரமனுலகருஈதுபின்ன 
செம்பெருமானுலகடைவர்நித்தமானவிலஞ்சியினிற்கோ மிதுனமீச்தபேர்ச 

ளெம்பெருமா ற்ியவராம்புதல்வரோடுமிலங்கடுவரவண்கயத்தில்விதிபாதத்தி 

லெம்பெருமான்ம௫$ழ்ந்திடுபூதானஞ்செய்தாரிசமலடரென்னாதுமகவைமீவார். (௪௧) 

௮ழியாவச்சயக்கரை மேற்கைதயோதுமவரழியாசத்தெனுமாமமலத்தாவா 

'சழியாவப்பெருமானாயிரசாமசத்ைதயாராசனைச்சாலததறைகலானோ 
சழியாவச்சாயுச்சியத்திலாவாரத்தலத்திலேசாத௫ிப்போசாளி 

லழியாசவணமன்னக்தயில்களாதியற்றிருக்தேயத்துவா தசியின்மா தோ, (௮0) 

முத்சக்காசிச்சூரணத்ைைதையாதிமூவாவராகபிரான்முனமிட்டேத்திச் 

சுத்தமாயுண்டவர்சள்முத்திசேர்தற்கொருஈவையுமிலையுறுதிசோதிராதன் 

மத தகமாதிப்படி.வந்தன்னை நோக்கும௫ழ்ச்தவரிவ்வுலகுவருமார்ச்கமில்லை 
யச்சனிவன்முட்டஉரவெண்ணிப்பாதமடி.க்கடி வைச்தெடுக்குமவரடி கடோறும். 

பரிமேசபலமடைவரம்மாரச்சத தப் பரிக்துரீர் ப்பர்தலிட்டுப்பாணியீர்தார் 

வருமவருகிகென்னென்னவறுமையுண் டோவவைமாற்றித்தலவாசமழெச்செய்தார் 

'பெருமாற்குந்தாய்மார்ச்குமாழ்வார்கட்கும்பிழையறுங்குருச்களுக்கும்பெற்றார்கட்கு 
மொருமாற்குமூவாதமுத்தியின்பத்த ததிபடி ர்தழியா தங்குவப்புற்றுய்வார், (௮௨) 

காத்தியாயனிதர்த்தபரிச்சேதம். 

கலையறிகிற்றிகழ்காத்தியாயகுகவின்முனிவனிரவியின்பாற்சென்றுபோற்றி 

மலையறிவைமாற்றுமறைவிஞ்சைசேர்ச் அவருமுழிமார்ச்சாண்டனுளமூழச்சாமி 
நிலையறியாவடி யேலுச்கருளிச்செய்தநிமலவிஞ்சைக்சென்லுடலேகினக்குமாறாச் 
தலை யகன்றமனக்களிப்பிலீர்தேனுயேன்மணவாதுகோடியெனச்சாழ்ர்துசொன்னான். 

சொன்னமுனிவனைச்சேரமழெரோக்கிச்சொற்றகினச்வெவலயமீர்தேனீது 
துன்றுபசிதாகசோகங்கணீக்குக்தொலையா தபிணிமரணாரையைரீச்கு 
*மன்னுகுமதப்பருவமஓழெவாக்குமாமுதுமைரீக்குமிதுமூழ்ர் துகோடி. 

வென்னவிசவிச்சோமானீ௰யப்பெற்றவிருடி.கதிசடி. பணிர்சேயினிதுகூறும்். (௮௪) 

இவ்வலயச்சனச்கடி.யேனருகனேவெற்ததுவேனென்றுரைப்பகவனி ல சச்கு 
மைந்தா, ஈவ்வியனோச்சலெசசன்மாதாகிற்குரற்புதல்வியெனவருவளஉட்டீயென்னாச், 
செவ்வியான்மொழிகூ. ஐக்கேட்டமேலோன் திருவலயல்சொசல்லிவனமேவர்து, சல் 
-வியசன்பள்ளியொன்று£ட்டி மேலாற்க்தியளிக்கும்குண்டமொன்௫சல்லிச்சொண்டு,



௨௪௪ நிருமுட்டபுராணம் குூன்றாவது 
தீர்த்தமான்மியகாண்டம் 

கல்லியதோர்கயச்தின் * கால்வடக்கேவேதச்சடவுளினையிருக்குமறழைசனிவினோடு 
சொல்லியதோர்பவமானமஇனாற்றாபிதம்புரிந்தசெயலாலேயவ்வாவிக்கு 
ஈல்லியலோர்பவமான$ர்த்தமென்றுசாட்டினரம்முனிவனிடாளினச்செர்சாய் 
வல்லியெனவவற்குஇத்சன்னவஜோர்சூத்திரத்தினுக்குவலவனெனவழங்கினொளால், 

௮ம் னிக்குச்சுத்தரஞ்செல்யாற்றலீச்தாளவன் புரிந் சபடி.யாலக்சவிக்குமேலோர் 
றைசேரதுதேவிராமகுத்திரம்மெனவும்முனிவர்பெயர்சேர்க்கலானா 

Aw ape punter தீதியாயனியின் பே சாவிலகுமிதிலெம்பிரானசைமேலுண்டு [ல். 

சம்மு நியாசதிற்குளித் தீசாவாடையீந்தோர்சாதியிரண்டுடையவர்க்குத்தடையில்லாம 

உபகயனமீய்த்றிலைைழ்தாருள்எதானமு தவிசெய்சாசெம்பெருமானுகச்கும்வண் ணம், 
பவசயனமாகாதுகேதர்.ராயணன்றனக்கேயுகபாசப்பறவைராதன், தவயனமுறத் 
தோண் மேவிவர்ர்தெம்மீசன்சசத்தோர்களேத்தவெழுஞ்சாறுசெய்தார், புவனமதிலி 
னிமரணரச்சன்னல்பொருர் சாம ற்புந்தியெனும்பொருள்களேன்று. (௮௮) 

எம்மதிச்குமெட்டாதவீடேகாணியெனவிருப்பரித்தலத்துச்கெழுந்தோர்முத்தி, விம்ம 
சம்மதிச்குநித்தியமாங்குளத்தில்வெய்யோனுச்சியுறுகாலமதிர்குளித் துச்சாந்தம், இக்கு 

வசையிருச்செண்ணெழுச்ையெண்ணிவிமலனைச்சேவித்தடி.யார்க்கினியபொன்னை 

த, தம்மதிக்குமுகப்பாகத்தானமாற்றித்தர்ப்பணமுமர்ப்பணமுஞ்சவியிற்செய்து, () 

மறுசாளிலரியைமனமிருப்பச்செய்துவாழகலாக்குளமதிலேயாடி.ப்பின்னர் 
வெறிகாளுமகலாதகரணமூன்றைவிமலமுறவாக்கியெம்மான்மேனியாகுங் 

குறிகாளுநீங்காததிருமணோங்கக்குலவிடுமீராறிடத்திற்கோணாதிட்டுச் 
செறிராமமர்திரத்தையெண்ணிச்சாற்றுஞ்செல்வியவானிகங்களெலார்தெளிவினாற்றி, 

பொரிமாவுஞ்சருக்சரையுச்தேலுங்கூட்டி.ப்பொருந்திரென்மணமகலாமுத்தக்காக 
தருமாவிற்கலந்தடற்பூதரசாமிக்குச்சமர்ப்பணஞ்செய்தச்சேடர் தன்னையெம்மான் 
திருமானல்லடி.யசெனுந்தேவேஜேர்தெளிரச்துகொளலீர்தரியைச்செப்பாநின்ற 
வொருமாகாயத்இரியையுருவிட்டானெய்பூற்றிடுற்பயசிலாயிரமாவர்த்தி, (௧௧) 

அக்னெியிலோமமாற்றிடுதலாற்றியதன்பின்புர்ச்தரததததையாற்றி 
மூச்சிெமாமூன்றாரசாளிரண்டாருனமுதற்தீர்த்தங்களிற்குளித்துமோதமோடு 
பக்குவமாயியன்றவதிற்கரப்பிலாதுபல சானம்பண்ணினவர்படைத்தபேற்றைச் 

சக்கரமாங்கையவற்ருஞ்சாற்றலாசாத்தமியேனென்சருக்கிவிமுச்தரத்தனாவேள்,(௬௨): 

இத்தல த்திலைச்துசாளலதமூன்ராயியம்புசாளேனுமிருந்இங்ஙனான [பார் 
வுத்தமமாஞ்சரசுகளிற்குளித்துத்திமையொழித்துளத்திற்றன்னினவையு தவக்சண் 
Ag தணர்ச்சபாகவ சர்களிப்பினாரத்திசமாறுசவை பழுத்தவன்னமாட்டி. 
யத்தலம்விட்டேராமவரேகவேண்டுமவர்க்குகிசசெவ்விடத்தமானாரில்லை. (௬௨) 

ஊச்சமுளசெளகசயமரபுந்தூலாகமுற்றவரிககனியதொண்டரானீர்மிக்ச 
வாகச்சமுளவிம்மாப்சமரிசிச்சாய்ச்சவாசணப்புள்பிரமமதிலைதசொற்றாங் 
காச்கையுளக்சட்வுளமர்மேட்டத்துச்சவின்றீர்த்தமான்மியமக்சயிலைநா தன் [ம். 
வாக்கையுலமதையடக்இிக்கேட்பவர்தவானெனுகாரணமுனிவன்வழங்கல்செ ரன்னா 

ஆனிமதிசுக்லெயக்கத்துச்சத்சமாசாவிர்சாசிகிமாயன ர், சத ததிற் 

் மாரிகராமேணியல் ரவி பிர. ப்பணிசெய்யாம்னங்காண ட் ப்படைசத்துளா ர்க 

ச கால்வடக்கு - வரரநரே, இ 
 



௧௨-வது. நீர்த்தோச்சவபலமுரைத்தபட்லம். ௨௪இ 

டானிகராம்சகோடி பவ ப்பவங்சண்மாம்தீதுச்சாயாசசசவீசெமைவாரென்று 

மானிகராகாரணமாமுனிதானுக்குவகுத்துஎவரரசமதிற்காண்மினையீர், (௧௫) 

Cag, 

புண்ணியகரமாமக்குளச்சரையிற்புகன்றகோதானமேமீர்தோர் 
ஈண்ணியவுபலீனம்மதைப்புரிர்தோர்சனிபிரமத்ைசத்தாபித்தோ 
செண்ணியவிருபத்தொருதலைமுறையுமியற்நியபவமெலாமுுத்துதி 

இண்ணியகுருபாதகமிலாராத$ீதறமோக்கமேதிகழ்வார். dull} 

நாதனும்வேசசாரணனுக்குகுகுஸிர்கா ததியாயனிப்பே 
சோதுதீர்த்தச்சண்மீனபூரணையிலூசவிட்டுச்சவம்புரிந்தா 

சே.தளகினைந்தாரவையெலாமுற்றியில்சுசர்சற்றமோடினிறு 

சாதசேவிதசர்தோடராவைகுந்தத்திலேசந்ததம்வாழ்வீரர், (mer) 

௧௨-வது GISCSTFFAILIN POTS SUL VDEPD HD we 

QE-F- ULM - 6266 A- a - Gry, 

a டு வலம டட டு எவள் 

தேவதேவஸ்ரீபூவராகப.ரப்ரம்மணோம? 

ஸ்ரீசிவாசராமாதுஜமகாதேச்கோ த்தமன்றிருவடிகள்வாழக, 

௧ காண்டம் - ௩ச்கு படலம் - THEG 

கூடியதிருவிருத்தம் - ௨௬௭௭, 

கணக் ( ()] வைனை



ஸரீ 
ஸ்ரீமதேவ.ரவ.ராயபாமகயாகுரவேகம। 

ஸ்ரீமதேராமா.நுஜாயநம1, 
0, 0 இிருமுட்டபுசாணம். 
ஆட்ட 

நான்காவது 

சூரனமான்மியகாணடம். 
FORO. கக்னுலு. பஞ்சசமக்காரப்படலம்: 

  

  

சட்டெசனாக்கசவார்தத்சொன்முசத்தினியதொண்டீர், மூட்டொணாமுட்டமா 
ட்யொகுமுர்நீரிலென்னாச், சட்டுவத்தினுக்கொல்கும்மாறண்மியேமுகந்துதந்தா, மி 
ட்டெணாவைணவத்தார்?க்சையைச்திைசதுங்கேண்மோ, (8) 

'நெருச்சறுசெவ்விதானபுண்டரநீத்துவேத, முருக்கல்செய்குறுக்குப்பூசுமவருமி 

லேச்சர்தாமு,மருக்கரும்புத்தராகுமவெழுவாயதிய, தருக்குறுநெறிசேர்மார்க்க த் தவரு 
மாங்கலிகாலத்தில், (௨) 

புண்ணியச்சமயம்போ ற்றும்பொறிநிறப்புத்தேண்மாற்றி, யெண்ணியவனைத்துமீ' 
யாவுயிர்களையில றவனென்று, கண்ணியகலிகாலத்துட்கடவுளர்காதர்சாதன், மண்ண) 

யமார்ச்கமெல்வாராகுமோசாற்றியென் ன. (௩) 
வினவியபரத்துவர௫ிக்கங்கரசப்பேர்வேத்தா, சனவினுகனவைமானக்கண்ணனை 

க்கருஇிரீர்மை, மனமொழிமெய்கணேர்ந்தமாதவகேட்பீர்முன்னர்ச், சனமொழியம்பரீ 

டன்வூிட்டனார்இருத்தாளேத்தி, (௪) 

சலிசனிற்கமலன் றர்மைக்காமு த்திகெறியினினின்ஜோர், மலிவகையாதென்றரோ 

னைவட்டமாதவனுசோக், ஈவிவகையறாங்சோமானறிதிமுன்னொருகாடன்னில், வ 

லிவசைகங்கையாற்றின்வரம்பிலேபுட்பயோனி, (டூ) 

ஐயிரண்டி.வுளிமேதமாற்றிடவாசைமண்டோர், துய்யகல்லிட்டியாற்றச்தொட 

ஙடச்செய்யுழியாங்குற்ற, மெய்யளையையாதேவர்மிடைந்துளகோட்டிக்குள்ளே, மை 
யறுமலராடந்தமா தவன்பிருகுவந்தான், (௬) 

உலூனருய்யுமாறங்கொளிதருவீணைத்சண்டார், சகலசமின்முனிவர்பாதகமலச் 

தைக்கம்மாலொற்றி, ஈலமெலாமொருங்குதேர்ர்தோய்ஈர்சுரர்ரந்திலாத, பலமெலாம 
டைவசெசக்தப்படி.யதைப்பகர்தல் வேண்டும், ் (er) 

பலவருகலமுற்றோங்கும்படி வினாமுனிவவெச்சச், குலமெலாங்கோ தநீம்டக்கு 
ஹறைவறுசுகங்கைக்கூடு, வலமருள்புரிதுமாயின்மருவியமாட்டைகூ£சு, மலமகன்றிடச் 

செய்வேலைவழங்கொளிவிடுதன்மான, (4) 

அ௮லகழமூழியூழியாற்றியேவருமாசெல்லாம், விலடெலரியவாகலீழ்பவாரகை 

வீடா, தலைவ றுவேர்க்கியான்சொலுறுதியாமுபாயம்விட்டா, விலையிலைமு.த்தியென்னா 

விசைப்பதையுறுநிசொள்கீர், (௯) 

பிருகுவென்முனிவயான்சொவிச்செறிபிறழ்ர்சோர்வீடு, அருகலசெக்தஞான்றுமஃ 

செதோகென்னின்மாண்ட, விருவசைவெளியுளென்னாவிசைசமக்காசமற்று, Garr 

முவசைவெளியிலைர்தாவுசை ப்ப சஃ யாதே வெள்னின், (௧௦)



௧-வது. பஞ்சசமக்காரபடலம்: ௨௪௭ 

ஆரியனிலக்கணப்பரிச்சேதம், 
தா பபுண்டா மேசாமமக்திசம்யாகர்தாழா, தாபமாவதுயாதென்னித்தத்பசன்கை 

பபூவாழுர், 2ப்மாமோக்கவீட்டுத்திருமணிவாயிலாகு, சபமாம்பகுதிதீய்க்குஞ்சக்கரச் 
கோடுதமமை, (௧௧) 

மறைமொழியனவிலாட்டி மாசறுகுருவினலே, ௫ றவழுவா துவாகுமூலத்திற் 
கொள்ளல் வேண்டும், கறைகழுமுட்போற்சத்தினைசலிலுதத்போலன்றா, len pw f 

பபடையையெண்ணிலிலைகதியேற்ளோர்ச்கன்றே, (௪௨) 

பரிவடன்பிறவிப்பஞ்சுபற்றிவெந்தொழிர்தபின்னர்த், தெரிவுடனாசான்கையாற் 
நிகழ்தருவெண்மண்ணாலே, யொருதிருமால்செம்பா சவ ஆழம் படி.ச்ஜரா6), வருவழி 
படி.யாக்கொண்டுமட௫ிழ்குளனேற்றல் வேண்டும், (௪௨) 

மூக்கடி ச்கேசமீராமுளஎரிப்போன்முகுந்தன்பாதம், பூச்குறப்புனைர்துகொண்டுபு 
கல்குருசசயனாக, கீச்சவேரொருபொய்த்சேவர்மாமத்தைகினையான்றன்னை, யாக்குவா 
னரிப்பானேச்துமரியின் பேர்கொள்ளல் வேண்டும், (௧௪) 

௮மங்கலமானதாயுமவைதிகமானதாயுர்,தமங்கொளவலியதாயும்விண்டுவினருளு 

க்கேலா, விமங்கொளக்கடவவானபேர்களைமாற்றுமன்னான், கமங்கொளக்கடக்தான 

வாரியற்சண்டுமாதோ, (௧௫) 

ஆரியப,த்துச்சானோரா.ரணமாதியாக, மூரியபதினான்சானவிஞ்சைசண்முற்று 
மோர்ந்த, சிரியராதல்வேண்டுர்திருமணவாளன் பத்திப், பூரியைவாரிகாரிப்பூதர்க்கு 

ப்பொழிதல் வேண்டும், (௧௬) 

அன்றுலகளந்தவெந்தையருட்குண த்தாழ்வார்நீர்மை, ஈன்றுகேட்டுய்யார்கேதநாரடி. 
யேயந்தோவென்று, கன்றியகருணையாலேகண்டபேர்கனிரந்துபோற்றப், பொன்றிய 

புதல்வற்கேங்குதாயெனப்புலம்பல் வேண்டும், (௧௭) 

௮ரவணைச்செல்வனாற்கோரஞ்சவிபுரிமினன்னான், பரனெனவுணர்மினீவிர்பத்த 
சென்றறிமின்பாவ, வுரஈனியொழிமின்முட்டத்தொருதனமிருமினோவா, வ.ரணிவ 
ணுறுமினென்றுவசனித்துவாழ் த்தல்வேண்டும். (௧௮) 

விரத்தியுற்னொளிருமாசான்விபுலையோர்தம்மைக்கூயிப், ப.ர.தைதசன்றுணர்மின் 

பாலன்பகடுஈற்பரிஉட்டங்கேட், சரத்தைற்கன்னிச்சானதேவெனச்திருகல்வேண் 
டா, வொருத்தனேயுலகுகாத்துண்ணோமுதலென்னல் வேண்டும், (௧௯) 

அவன்றனக்கடிமையாமினழூயெவீரராமி, னவன்றிருசாமர்தன்னையன்றிவேறணி 

சஇிடேன்மி, னவன்றிருப்போனசத்தையன்றிகேறெண்ணா துண்மி,னவன்றிருசாமமன் 
திக்கேளன்மினென்னல்வேண்டும். (௨௦) 

தத்துவமூன்றுன்றாத்தரவலனாதல்வேண்டு, முத்தியின்வழியின்சுக்குமமமெலா 
மொழிதல்வேண்டு, நித்தியகிகழ்த்துமானிசம்மெலாகிசழ்த்தல்வேண்டுஞ், சத்துசிச்த 

னச்தமானந்தம்மெலாஞ்சாற்றல்வேண்டும். (௨௧) 

ஏகவாதம்மீசென்றுர்துவிதவாதம்மீதென்றும், போகமாம்விசிட்டவாசப்பொரு 
ளிசைவாக்குச்கெல்லா, ரீ.தமீதென்னல்வேண்டுகிசகுணயோடூயொடச், சாதமும்மிறப்பு 

மாற்றத்தகுவல.ராதல்வெண்டும், (௨) 

மேக்குறும்பறுத்தா.ராமுன்றிண்டொச்தா ராடு, முச்குணத்தோற்றமாற்றுமு 
ஹையெலாமுனர்ச்சாராடச், சச்சாச்தாபமேனென்சங்சைகள்சாய்ப்பா.ரரடச், சகச. 

தம்சோன்?ர்த்சசலதஇயிற்சாய்ச்சா.ரா6, (௨௧)



உளவு தருமுட்டடிராணம், ரான்காவது 
| ஞானமான்மியகாண்டம். 

சீமந்தமம்விர தஇிசார்தங்கருணையேமு இதைசார்ர்ச, வீமமெனும்வசனம்வெண்ம 

ஸணிலகுமீசாறுசாம,-மைஙனமாலைசெர்தாமசைமணிமாலையாண்டா, னிமைபவித்திர 
தீதின்மாலையிலகுவா.ரா.தல் வேண்டும், (௨௪) 

ஞானமேயநுட்டானம்மேரணுடொதவரைத்தாழ்ந்தோ, ரரனமாமோட்டையோ 
டத்தொழுகலோடம்முற்றுற்போ, லீனமாமென்றசேடி.யிச்சையிற்குகப்பான் மன்னை, 
வானமர்மலையாசானின்மதித்சவர்வரித்சல்வேண்டும், (௨௫) 

அரும்பெருவிரதமாதிரியமமிட்டவனைச்சோ,த், திருபெரும்வியாபகப்போமர் 
இரமாசாமின்ற, 'பெரும்பொருணிறைந்தவீராறாகிமெழுத்தாலாய, தரும்பெருமனு 

வைச்சொள்ள.ற்காடெவேண்டுமன்றே, (௨௬) 

சிச்சனிலக்கணப்பரிச்சேதம், 

தவவின்மறையிலுச்சியிடையடி.யோவாதோதுர், தாவலின்மனுவைப்போதிசற் 
குருபானார்தாளை, யாவவிலவன்றன் பேரராலாகயமனுவையோதி, மேவலிவின் பவீட் 

வைமேவிடன்வி௫தமன் மே, (௨௪) 

குருவருண்மனுவையேனுங்குருபதமலரையேனும், வருமொருகாலமெல்லாம்வ௪ 
னித தப்போற்றானாயின், பெருமொருசெளரவப்போரரஇனிற்பெரியகாலர், தருமொ 
ருசாட்சளெல்லாச்தளர்ர்திடத்தகு௨ன்மாதோ, (௨௮) 

மந்திரமறர்சபேோ்சண்மாரரகடைவரர்த, மர்திரநியாசம்விட்டான்மர்இிரரீசமா 

கும், மந்திரநியாசசாசமானதாற்பலமிறக்கு, மர்திரத்தனையா சோடும்பசனியாதாளல் 
வேண்டும், (௨௧) 

மர்திரத்தினுக்கேய்்துள்ளதெய்௫ தமிருடி. சந்தம், வர்தவருரைப்பச்கேட்டுச்சவிச் 
கலராயினன்னார், முர்துறபொச்குமாண்டுமோதிடுவியாதிமோதச், சநதுவரா சலாலே 

சிக்கெனக்கொள்ளல் வேண்டும், (௩௦) 

எண்ணியகளைச் தமியுமிறிலாச்சுகவீடுய்க்குர், தண்ணியகுணத்தோடோதுச ற் 

குரூவிளையர்நீல, வண்ணணம்வரவராயமாமணவாளயோக, யண்ணலேகாத்தியென்னா 
வர்ரியற்போற்றல் வேண்டும், (௭௧) 

ஆத்துமவட.வுங்கத்தாவானவன்வடி. வுங்காணா, வேற்றுமையாக்குஞ்சித்இன்வ1.. 

வும்வே.த்றுமையையீக்கு,மாற்நலாம்வடி.வும்பேற்றின்வடி.வமெண்ணெழுச்ிற்காட்டு, 
ஜத்தவனைனஞானூதறிவாளன்றன்னை. (௩.௨) 

அத்தனாச்தர்ை சசாயாமருமறைப்பிரமமேயா, ர5த்தமவுலோசமேயாமூயர்பராங் 
கதியதேயாஞ், சத்த சனர்சமேயாஞ்சத்தியஞ்சயம்பசேயா, மு.த்திமீமனிசவேடமூ 

த்தியாமென்றளெண்ணி, (௩௨) 

அதிலையாச த்மையாக்குட௨ல்பொருளையாண்டு, மறவிமின்மாண்ட?வன்றன் 
னைமாநறிதரிஇிழ்சொண்ட, இற்முஎகுருவம்சிட்டேயனருடி. ருமெய்ஞ்ஞான, கிறமுள 
தன்னைச்கண்டுதொண்டர்தாணிற்றல் வேண்டும். (௩௪) 

குருபரப்பிரமமெல்றுக்சோதமுகிவாச, முருநிருகமக்கனென்றுவ்சோசனகச் 

சொக்கோறு, முருசரிளிமனென்றுங்கெர்சறுமெலுரிச்சண்,. ஏருஇழுமுட்டம்வாமு" 

ிங்சோலவராகனென்றும், ட)



குருவி ஊகாளுமெண்ணிப்போ நீறியச்குருவின்டெொ ல்லே, சுருதிகண்மிருதியாதி 

விஞ்சைகளென்றுணன்றாக், கருதியன்னவர்தம்பா சசமலங்கடலைமேலேற்று, வருபச 

ன்முழுதுக்தொண்ற் அம௫ிழ்ர்திட் சசெய்யலிவேசமம். (௩௬) 

௮ன்னவனருளினுனேயலர்மகளமலன்்ரானே, முன்னரநின்்ராவ௨தியாதோவவை 

யெலாழுற்றுவிக்கும், பன்னகராடும்போற்றும்பண்ணவர்நாடும்போற்றும், மன்னவர் 

சாடும்போற்றுமாகவிண்ணாடும்போற்றும்: * ” (௩.௭) 

மருவியதினங்கடோறுமந்இரந்தன்னையுன்னித், இருமகளு தஜ்றன்னை ச்சேர்பீரிச 

னத்தினோடுற், கருத. தன்னகத்திற்பசைசண்டவன்கண்டதுண்டு, வரும்வன் பேற்றை 

பாரேவகுத்திடும்வவியரமமா, (௩௮) . 

பூசைசெய்தோமத்தியிற்றண்டுலமன்னம்பூண்ட, வாசையீகெய்யைவாக்ெருண்ம 
அவறைதலன்றோ, சேசமாமகத்தாற்பூசைநேருதலைர்சாந்திச்கை, பாசமில்பா த்திவாசி 
தெளியெனப்பின்னும்பன்னும்,. (௩.௧) 

யாகமென்சமச்காரத்யோசத்தில்யாவுமாயச், சோகமிலரியைச்சாயத்திரிகொசெ 

அீதினாக, வாகுறப்பூசிப்பானேல்வசனியாப்பவங்கண்மாண்டு, தாகமில்பலங்கண்முதற் 
இந்தழுவியுண்டமலனாவான். ( ௪௦) 

ஆனதோசெளபாசத்தியாற்பலமுனிவர்தேவர், மோனவைம்புலத்தரதிபோ ற்றி 
மூகுச்தனாரருளையெய்தி, வானவர்மண்ணோேசேச்துமெண்வகைகித்திமல்க, ஞானமாம் 
பத்திமு. த்திரண்ணினசெணணிலாதார். (௪௧) 

வேறு, 

குருவெனவந்தமலபதஞ்சரத்தலமைத்தைர் துபொருள்கொடுத்தமேலாங் 
குருவையலர்தூற்றினவன்கொடும்பிறப்பிவிறப்பில்சதக ற்பங்கூடும் 

குருவுளநொந்திடப்புரிர்தோன்கொதிஈரடற்கற்பசசங் & முணங்குண் டேய்குங் 

குருபசைசைக்கொண்டோனையெம்பெருமான்பகசசொண்டே 1 கூசிடீழ்வீழ்ச்கும், 

வேறு, 

ஜம்பெருந்தீக்கைக்காமீசற்றவரெச்சஞான்று, மைம்பொறிபுலங்கண்மாளவாசல 

ரானஞான்று, மைம்பெரும்பூசமாதிமுக்குணமலராநின்ற, வைர்திருபதற்குமேலாமா 
_வி.புஎமர்க்தான்றன்னை. (em) 

ஆவியையறிர்தஞான் நுமாலியுஎமர்ச் சான்தன்னை, Cudliegp genes snug 
wpCure, CenSaQercrpasnmusCarspup.enuQuer pe, gia peenrega" 
ங்சச்சத்தசத்தறிகலொரால், (௪௮) 

மோக்கஞானத்தாவரயமுகுக்தனார்படைத்தியாவிவ், வாக்சையைச்சுட்டிரவன் நி. 
யச்இனையகற்றலாகா, தூச்சமோடனக்சமாகவோத்தெளாமோய்விலாத, வாச்கியந்க, 

_ளினாலோதிவருவைவாசித்தோர்தர், (௪௫) 
ச fat ச் He 

மூற்திற்று. 
ஆச படலம் ௪ டக்கு திருவிருத்தம் ௪௫, 

—— Es een 

பணக eines 
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Ro இருமுட்டபுசரிண்ம் நாண்காவறு 
ஞானமான்மியகாண்டம்: 

௨-வது, அநுட்டான SET 

முரைத்தபடலம். 

  

தானுளு£துரும்பிலுள்ளுமாஞ்சோதிசோகமில்விண்டுவேயென்னா 
வாணவமகன்றவறிவீனாலேத்துமக்தணீரைம்ே பருந்தீக்கை 

காணவேசுருச்விண்டனளாம்கரீசமாமுனிவன்பின்கருது 

மாணைணவர்களாற்றுகற்றருமம்்.ழங்னென்வழங்குதும்வரிமின். 

சவிமுனிபசச்துவாரிகேளிர்தலவணவ தருமமக்கமலன் 
செவியுவோதிவைத்தனனெனக்குச்செப்புவல்கேட்டி.யைர்€ீச்கை 
புவிசனிற்பூண்டபுணணியரசாற்றும்பொக்கறுகியமங்கள்புசவிற் 

குவியிருபதினான்காமவை சா முங்கோதறவுரைச்குதுங்கேண்மின், 

முன்னசாநியமமென்னெனினளிக்குமூர்த்தி யழமுழுமறைச்கொமுக்தை 
சன்னயராரலங்களைத்திருமேனியாச்கொளுகாதரா.ரணனை 

யன்னியனாகவறிர்தபா சகராயழிவுறபாடண்டர்சேண்மை 

தன்னைவிட்டி டலேதருமமென்றுரைத்தான்றாமரைவீட்டில்லா ழொருவன், 

அயன்றனைப்படைத்தவ்வயன் றறலுலகமாச்சவன்னவனுளத்திருந்.து 
ஈயன்றரவெல்லாருள்ளுமேகிலவிசாரவாச்சியமெலாங்கலந்து 
வியன்பெறவிளங்கும்விண்டுவிற்குக ப்பிலீனபாடண்டராநீர்கள் 
பயன்றசாதென்றும்விட்டி டவிரண்டா ப்பகர்தருதருமமாம்பண் பீர், 

வேத்சாத்தொங்களனை சசையுகன்ராவிமரிசஞ்செய்கலாதந்தோ 

பாதகரபருக்காச்குதாமதத்தாப்புண்டிவராகயத்க்கை 
நீதமாக்கொண்டபாடண்டர்க்கனியநெறிசனினிலவியச்திக்கை 
சாதமாங்காலுக்தண்டி.லாதிருச்தலாகுமூன்றாவது தருமம், 

தாமதகுண ததிர்சானபுத்தேளீர்்தலஞ்செலல்போற்றலன்னவர்பா 
லாமதையேத்றலவர்தமைப்புகழ்தல்மைத்தமுச்சசணங்கடருத 
லீமமாமிவர்தம்விர சங்களா ற்றன்மு தலியயாடையுமிறுச்தல் 
காமளுர்தானை சக்கடி யர்கணான்கார்தரும்மிசறிமினோகவியே 

சுத்தனாயெம்மான்றூயச்ற்பசத்திற்றுகளறவுடலுளகாறும் 

பத்திவைத்திடுசறன்னையைந்தாவதாகவேபகருவர்பரம 
னொத்ததிருவாய்மொழிமறைய்இயோதியொண்பொருளுசாவுதலை 
வைத்திடுமாரும்விசதமென்றுளைர ச்தான்மான்மகனாகுசான் முகத்தான், 

அண்டமுண்டளர்துபடைச்டக்துண்டுகொண்டுமிழ்ச் சாண்டுவீ டளிக்கும் 

புண்டரீகாட்சன்புணர்ர் துயர்ம௫ழ்ர்அகொடுசிரமு.ரங்கரஞ்சரணம் 
கொண்டுவாழ்.துளவின்மணிதனைமார்பினிற்புரண்டி டவுளவிர தங் 
சண்டுசெங்கமலையாமுல்சன்ளைச்சச்மெனப்பகேன் தாய. 

பெசதியளிதெ.றிக்குமமிமொதுபொதிடவிழ்தீறலையெதிமத சேர் 
செதியடியினியவழசவிசொளிசெர்விம்லலள்டாமர ச்ணிலம்: 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௮)



௨-வது. அறுட்டான.ச்சிரமமுசைதீதபடலம். 

கெறிபெறவணிச்தெணணிடகிளையாகவீரும்பிவாநீக்கிடுதலைமேல। 
குறியெனுமேழாவதுமிகவலதாக்கோத்தனன்௧கலைமகளிடத்தான் 

ஒன்றனர்தங்சொண்டி 6பலமாசவோத்தெல* மோதியேயோய 
நின்றவண்டெவின்சாட்டத்திலாட்டி கிலவுறுமணிகடிககோவை 
கன்றிடக்கொண்டரறைநியைமரையினக்கத்தாங்கோவையைக்சொண்டு 
துன்றிடன்மிகவுகன்றுகையேர்திச்சவித்திடி ம்பலஞ்சொலச்துணியோ, 

விதிவன்வேலன்வேழவானனத்தன்வீரன்வைரவன்முதற்பூச 
பதிகளை பபே ற்றியவாபெயா்சேடம்படபவாகேணமையைமரீஇயம் . 
மதியறுபூதியுருததிராச்கம்மேமுதலீயபொருள்சளைதணடி ற் 

கொதிதருபூதிகுடி யுறல்வருமென்றகற்றலேவைணவச்கொள்கை, 

ஈம்பிடற்காகாதுககடம் மூழேசாமெவன்செய்துமென்றறவோர் 

கெமபிடவுரைத்ததொக்குமென்றோதற்வைந்திடவவுணரச்கதர்ச 
ணம்பிடஈவிறியென ச்வனுை சசவாகமங்களையெலாமாடி. த 
தம்மையேதம்பிரானெனவுரை ததுத்தலைவனையிழர்தவர்தண்டா. 

தண்டுழாய்மணியுந்தாமல ரமணியுக்தனிப்பவித்திர ப்பெறாமணியுந் 
'கணடதூன்மா£பர்பன்னிருசாமங்கலர்இிகெஞ்சுசச்சழகர் 
புண்டரீகத்தாட்குரியராப்போற்றுமவர்பொலம்பொகுட்டுறைமலரோன் 
சண்டி கைகணவன்சசமணவாஎன்சணமுகன்றம்மிற்ரோியரால். 

ணடுயினிலவுகுண்டகச்செழுர்தகதிர்சுைைமு. தலதாக்கணிப்பப் 

படி.டிசோற்றைமுறைப்படியெம்மான்வார்திடக்கவர்ர்துபோய்தமையு 

மண்டர்கணதனெனச்சொலவைத்தானருர்திலாவன்னரீசகற்றுத் 

தொண்டர்ச்சசெட்டாம்விரதமென்றிசைத்தான்சுடாரயன த தவன் ௪, 

ஆவிநீங்கமையமமையினுர்திருமாலடியராசா சவர் சமக்குப் 
பாவிபோலவாகட்கடியராகாதுபடி.வத்தைக்காப்பிடறமமை 

யோவிலாதகற்றலொன்பதாம்விர தமாகுநிச்தியவநட்டானச் 

சாவிலாதிறைலன்சம்பச்தமாயிற்றடையறவாத்றுதல்பத்தாம், 

3௫௧ 

(௪) 

(40) 

(we) 

(௪2) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(3) 
பபொன்னினையளித்துப்போற்றினுங்கடைப்பவரியசோர்பெரியர்கேண்மையினாய் 

ஈன்னயத்தோடுமேத்திச்சேவித்தனனிஈலமா மிதனாலே 
ழென்றிரிரகியமமிதுபெறன்மிகுமாவரியதாமதுபெறுமியலோ 

சன்னவர்திருவாய்மொழிப்பொருஎருளச்சொள்ளுதலாறிரண்டாமால். 

கற்டெருவிரதமாகுசா.ரணனா சாலயசாளருதேட 
யற்புறபப்போந்றலாறிரண்டொன்ரும்விரதமென்றிசைப்பராலன்னான் 
பொத்பதரீரைமாச்திவாழ்ச்திருத்தழனை ப்பதிசான்கசாசோன்பென் 
சிற்குணச்சிறப்பார்செல்வர்களுசை ப்பர்தெரிதிரீபிருகெலும்பெபரியாம். 

சந்ததம்விண்டுவளர் தகருகோயிறன்னில் சேவிச்துசகாள்வருதன் 

முந்திடுபதினைச் தாவ துகியமமென் பர்சண் முகுர் தனாரருளால் 
வர். இிசசெரிசைசேட்குதறன்னைவசனிப்பரீசெட்டாவாசச் 
சந் சதமேத்தறனைப்பதினேழாவதுவீரதம்மெனச்சான்றோர். 

வேதசாத்திபுசாணமாதிகளில் விழைவுசொண்டாண் டெலாம்விணா 
ளாதலாகாமலக$னைச்சழிச்தலீசெரன்பானியமமென்றான்டறோ 
சோதுவசரிஸ்யயுத௨௫ல்ல* தசை வொருவிடறன்னை 

ரீசமாபேச்சொன்புசரடெ0௮ரிகழ்த்சென்வகுத்திபிசமன், . 

(sa) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௪)



pe இருமூட்டயுணம் நான் காவலு 

ஞானமான்மியகாண்டம். 

இந்தியமவித்சேயிருக்கும்£தவர்ச்டம்மையேர்ரிரு பத se gid 
வந்சவசென் பார்விதியதுமுணவைவருச்சித்தறனே ப்பெரியகாச் 
ணைந்திடாவிருபத்தொன்றதாசவில்கர்சாசணனார்சமதரியச் 

சந்தமார்சாறுகளைவிடாதேபெபோற்றகைப்புரிகு தறன்னை. 

இரு பதோடி.ரண்டாநியமமதாகுமிசைப்பர்சள்புண்ணியநீரிற் 
பரிவுடனேடி.யாதெறன்னைங்பன்னுவரிருபதுமூன்ர 
வருகியமம்மாவஏலமார்கர்லாழ்வு றவேண்டி.மாமறைக 
டருடொருளெவர்க்குஞ்சாற்று சறன்னைக்சாற்றுவரிதுஈனிசிறப்பால். 

வீர் மன்றலெமருள்பெருமானைவிட்டொருதேவரைவிழையா 
விரசமேவிஎக்குரல்விதிசாசவிஎச்குதறனைப்பெறுமவிதிதான் 
சரதமாமிருபானான்ன்ம்விர தர சச்சதென்றிைசத்சனளிதனைச் 

சசதமாவிசைத்தேனறிதியா ற்பிருகென்சாழ்றிசொமமார்முனியே, 

தேவதாந்தரமறுப்புப்பரிச்சேதம்: 
இத்தகைமைச் தாமீவிச தங்களுடையனெவனவன்ுனரிக்கினியன் 

சத்தியமிவன்றான் பாசவசப்பேர்க்குரியவன்றுண்டரும்பிறவி 
யத்தியையகன்றோனசண்டவாகந்தமோச்சவீடடைந்தவனாவ 
னத்தியபிருகுவறிதியாற்பிரமனவின்றவாழென்றுபின்னவிலும். 

பொன்னிலமாதர்மைச்தர்விடாக்கையுயிர்பகழ்போயசாடனிலும் 
தீன்னையப்பரானாந்திருநெமொாவின்ருளலாதரன்ரு லான 

ஒன்னியதேவர்ச்கடி மையாக்காமலானர் தமுறுவதேயரிக்கு 
ஈன்னயவடி.யா்முதற்குணவி.ரதமென்றனன்நாசதமுனிவன், 

ஈலலபாசவதரன்னியசேவாபுசுழ்திருவா்பதிராடி. ச் 

சொல்லிடார்கேளார்சோக்ிடார்செலலார்சொப்பனத்தின்மவாதொடச&! 
னில்லெஞார்நிற்பார்தம்மையுமீப்பரர்நித்தியமோக்கமிகக.தஇல் 
உல்ஐராவிகுப்.பான்பொருட்டெவர் சமக்குமகிவர ப்பேணுவாம மேத 

க.ற்பணிரல்லாள்குணமிதுவன்றோகண்ணனார்சழல் பணிதவத்தீ 
சற்பரர்சளானகணிசயையியையவாலம்வித்தத்தனை ப்பொருட்கும் 

விற்பனையாகததம்மைவிற்றுண்ணாவீபினும்விஇபதிதரினுஞ் 

சொற்பதங்கடந்தசோதிமாற்சன்றிச்சொன்மனமெய்கொடாாதூயோர், 

செந்திருமாலின்னகரமன்றிச்சென்றிடாச்காலவர்பாணி 
முந்துறக்குவியாவிழிசளுசோச்சாமோதமார்சாத்.து.இவிளம்பா 
ஈந்திடவுள்ளசாடி.டாச்செவியோகேட்டி. டாவவர்பொருளனை தற் 
மிர்தவாருமாலீயற்பெருவிரத்தியிலக்கு திறிசனேவிசையான். 

முத்தொழிற்கொருமாமு தலெலுமுகுந்திஜ்சர்சொலாமைபலை றயாதா 
நித்தர்கணா தனாமிவன்பேரைகிகழ் த்திலரமறுமழுவாகா 

சத்தியனாகுமரிசரிதத்தைச்சாற்றிலாதனவிதிகாச 
வு.த்தமமாகாவுள்ளநூல்னைததுமொண்பொருவ்ருங்கடலோலை சீ: 

மான் மறைக்குழுவுமைக்திர கலாசா யவாலம்ச்ஜொகையுள். 
அன்மறையங் சமாமெதுர்மொழுடுச்சனம்ச்ேமிசோன்பர்னென்ஸ் 

(௨0) 

(௨௧) 

௨௧) 

(2௪) 

(2 &) 

(௨௭) 

(௨௮)



௨-வது: அற்ட்டானக்பெமமுரைத்தபடலம். 

மேன்மறைமிருஇவருக்கங்கடாமு மேதையோர்சூ த்திரத்திரளும் 

வான்மறைவாசுசேவனையன்றிவத்துவாப்பிறர்தமைவாழ்த்தா, 

குறைவறுகோவிச்தப்பெருக்சசையைக்க. றில்லா தனவனைத்து 
மறையலவாகமம்மலபுராணவகையலமறைமுடி.வல்ல 

கறைபறுமிசாமாயணமலபாரதம்மலகருமநூலல்ல 

நறைகெழுகாயத்திரியலபிரணவம்மலகல்லசாவல்ல. 

எட்டுமூன்றிரண்டீராரொடாயிரமாவிலகிடுசோக்குள॥இ 
யிட்டசேதனவசேதனத்துள் ளேயிருக் சவர் தமைத்தனுளெகஷக்கி 

யட்டசத்திகளை த்திருவினையீர்தன்னவரிருவிளைப் படி.யாச்ட 
விட்டவன்விட்டுணு ப்பிரானென்றுவிஎங்டொர்மேதையரலசே, 

அலெசத்திகளுங்காரணகாரியல்களுமண்டருமனைத்தா 
நிலைமுமளவுகொண்டவிர்கெடி.யதற்பசம்பொருட்குளேகித்ன் 
வசையெலாமவன் றனருளினைப்பெற்றமாதலசாகுமெய்த்தாததி 
தொகையெலாமதியுர்தாமதரறியார்தொடக்குணுமாணவத்தொடிக்கால், 

சதிசெனுங்குணகாகரனிவனயார்க்குஞ்சான்றிவன் சருவசாமியுமாஞ் 
சித்திவன் 92 சச்சேட்டைசெய்தாட்டுஞ்£பதியிவனெவராலும் 

பற்றிடமுடியானனைத்தையுமாட்டி ப்ப.ப்பவனிவனயஎ ரனார் 

ஈத்திரொ. ரண ப்பிரானாககாதவேசாரச்தமேகவிலும். 

ஒருவருமிவனையொட்டி.லாரிவன்றானுண்மையினலுபாடத்தற் 

குரியவவைனுயிருளேயுறுதலாற்கலருயிையுமிவனாத் 
தெரிசருற்பாரிவனகலாசகேண்மையாழ்சவெவிதிசேர்க்சே 
யரியலாதொருவத்திலையவன்செயலேயனைத்துமென்றறிதிர்சற்றவத்தீர், 

சாலமென்குணமென்மாயையென்தருமமென்சகமதென்பகுதி 

மூலமென்வேனாவதென்னனைத்துமுத்சர்சண்டு த்தன முகு£சன் 

பாலதாயவன்றன்விஇவழிநிற்கும்பண் பதாலிலனெவருச்குஞ் 

சாலவேயருள்செய்தேவெளத்தகதைகுருமுதற்றணையெனச்சாற்றும், 

விதிரவனாசகண்டலனெரியியமனிருதியல்வருணன்கானிதிக் கோன் 
பதிமுதல்யாருமிவனடி.யன்றிப்படி.ரீதிடாதுயர்வயிரகச்சாற் 

சதியறஞான பத்திசெய்தான்மசமர்ப்பணமிடி.லயன்பதிபோய் 

ச.திபெறுமவனோேடப்பிசாடரு தமாமர்தமிலாச்சுகங்கவிழ்வார், 

மீளகில்லாதமேந்சுசவீட்டின்மேவுவரறிதிராலென்றே 
யாளகில்லாசையாளிசாலென்னுமற்பஞானத்தினையறுத்தே 

மாளடில்லாதவைரஞானத்ைதவழங்னென்பிரமனென்றுை த்தான் 

ரூளூல்லா ததுயரிலாப்பிருகுமுனிவற்குச்சோகமின்முனிவன், 

யர்ழ்பயின்முனிவனருள்புரிவிதத்தையாவுமோராங்கரீசப்பே 
ரூழ்முனணிகருணைபுரிஉணரநுரை ச்தான்ரு.சமாசவரூனியோவில் 
சாழ்மணிஞானசெளாசகாதிகட்குச்சாசினியுயிசெலாஞ்சுக த்தில் 

வாழ்மணியாவியாவுமுய்வதற்கேயாமவற்கென்செயவல்லேம், 

முற்றிற்று. 
ஆசபடலம் ௨ - க்கு இருவிருத்சம் ௮௩, 

எஸ் (0) கனலை 

௨௫௩ 
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(௧௪) 

(௩௫) 

(௩௧) 

(௩௪) 

(௩௮)



௨௫௪ திருமுட்டபுரரணம் நான்காவது 
ஞானமான்மியகாண்டம். 

௩-௪, கவிநடைப்படலம். 
அடிதடி வடுமைழனகயாயாகையை எவவ 

௮னைபி 'துகுருமணியக நிலமனைமகனகனசையவையெறையவையாவு 

மனையரும்ருமசளழகனதடி.யெனவிச வொடுப்கலெலாநினைவீர்காண் 
மூனைமு.த்லெனுமொருமுழுபரவருளினைமுழுவதுமிலையெனுக்கவீகாலத் 
தனிசஷ$ மினையறிடெலுமுனியரன்கொளத்சருவிதமறைகுதுக் ததிகேளீர். (௧) 

Po beng Met 60 டவிரிமதிமுடியுழைபிடிமதிமானே. 
,இ்ர்னிரடையளிவளைமதுவுணுவனமணியொருபுமதுதாளிலையெனவே 
. ஈலிகடைகருபவு Wie கொர. தெனுநிலைஈகவருபெருதுயர்கொடி தாய 

க்கள் பசக் )செளிகுதிர்களமுறுகளமுளகனலாழு.. (௨) 

சலியசம இலரியிலையரு. யவரிலைக தியிலைமனறயிலைமறமாவ 

மலியுகமஇழசப மில தவமிலைமுறையிலைபொழையிலைமதியாசார 
திலையிலைநிலைஇ்வழியிலை சலையிலைகஇரெறிலஉழியுதவுறசெயமான 
நலமிலைஈசையிலையருளிலைபெரியைஈவையறவுனுமொருகரரிலை ய (௩) 

  

    

வேறு. 

'மெய்யோவையோவென்றுகலல்9$மேலென்னப், பொய்யோடவ்வானச்தொளி 
ர்வெண்சுடர்போலாகு, மையோவென்பர்களையர்களியாருமற.ில்லாச், சையோர்சூ 

மூ.மிச்சைகள்குலைத்சேகளியாவார். (௪) 

தீருமமிரங்இத்தளருற்றோயுக் ரவம்யாவுங் - கருமமெனுங்காலற்றுபுலம்புங்கலையாவு 

மிருமலெனும்படி யேளனமெய்துமெம்மம்மான் - - பெருமையழிக்தேபேய்க்குழுமல்கும் 

பீடெய்தும், (9) 

கு.தும்வா.தும்பொயீயும்மெய்யாத்தோற்றிவி?ங், கசாதுங்கொலையேயருளார்நிலை 
யாக்சாட்டி விடங், கோசேகுணமாச்குணமேகோதாகுலவிவருர், தீதே.திறமாத்திருவா 
மலியுர்€ச்சாலம், (௬) 

சொல்லியசெரீன்னம்புற்றிடுபெரியார்சோகமுறச், சல்லியவெய்தாரிர்தைசளெத் 

இடுசலிகாலம், சொல்லியபடி வர்தத்தங்கேளாச்சொல்லாச்£ச், சல்லெனவிட்டேமோ 

இலகெள்கிடச்செய்கூங்காலம், (௭) 

ஆரியனென் ழேயடி.யைவணக்பவெவன்விழிகள், சோரிவிிப்பச்சொல்விடமுங்கச் 
சூழ்காலம், பூரியர்பூப் பப்பூண்கலைநிலம்பூப்பூச்காலம், சரியர்சிந்தாகுலமு ற்றவர்பின்றி 
ரிசாலம், ( ௮) 

உத்தமிகட்கேயூன்மியுற்நியொழிசாலம், பத்தர் தமக்கேபங்கமிழற்றிப்பழிகாலம், 
சித்தியளித்தி்மோம்கன்புசெய்டர்கண்மேற், கத்தியவெம்மொழியான்மிளாக்குழிக 

விழ்கரலம், { & ) 

பெற்றபிசாவைத்தாமையாசானைப்பெரியோனைச், செற்.நிடவசைசெய்சன்னவர் 
பொருளை ச்தினவாக்கு, மற் தவரெவ்வாருவர்கணீயேமஇசிவனே, சுற்றமிலாரிலைச்சு 

ற்றமூமில்லைச்சூழ்காலம். (௪9) 

படியாளசசோழுழு. யாகாசைப்பாடனியா£ம் , குழியாளத்சங்சோசறமோதிச்சொ 

டுபோகுங், குடியோபடி,யாண்மன்னைகதைத் 'சசொள்காலம், படி ய௩மிர்சப்பாழ்ப' 
சலியிற்பசொலம், (௪௪)



வ, கலிநடைப்படலம். ௨௫டு 

கல்லவர்தம்மைசாப்புழுவிழவேவசையாடிப், புல்லர்தமக்குப்பொருணனியீர்து 

புகழ்கூறிச், செல்வர்கணமிஇித்தெதியமுக்கசற்ரு.ற்றீதாற்தி, வல்லவா த்தங்கவருற்த 
௨7 சமைவழைகாலம். (௧௨) 

பாவலசாகயெபத்தர்சண்மிதிற்பழிகூறிக், சோவலர்பெருமான்றன்னடி.யவரைக் 

குலைவெய்தத், தீவலசாற்றித்திருமன உயவசை த $தோதிப், பூவலர்பேரத்றப்புகழுறுக் 

தீதிற்பொவிகாலம், (௧௩) 

௮ப்பாவக்காலத்தாக்தப்பாரறைவார்க, ளொ ப்பாம்பத்சாவைச்சாச்துப்பிட்டு 
தைவார்க, ளுப்பாமுத்தமியைச்தாம்வசைத்தேயுகப்பார்கள் ரம்வேசையரை 

சீ சார்தேவெனவீழ்வார்கள், ௪௪) 

சவிய்கண்மை pa 

  

   

  

த$ைமுூன்றாயன்வீயுர் தலைவிபின் றலைவீயு, வம்ர்தன்ருன்ன J 

குழுன்மறமோகம்கும், பர்தமார்பருவமாும்பாலகர்சாள் னந தளை எ?! 

மையுமாறுந்தீநெறிதிகழ்காலம். (௪௫) 

குருவென்றோதியருட்குருவருவ்பொருள்கொண்டபினர், திருஉன்மிற்வன்றி யன் 

னீனன்கறுபுலையன், கருவன்கயவன்் கவடன் க,தமார்கடுங்காஉன், ம௫ுகின்மாபாதகனி 
வனென் ழஹேவைகாலம். (௪௬) 

ஆசிரியன்பணிகொண்டேசன்முமமா்கால, மாசறுதந்தைவணங்டெரோச்சிமூழ் 
காலம், பூசரர்போற்றப்புலையர்கள்பெற்றுப்பொவிசாலம், கஈசறுவா ரேகடவுளர்போ 
லாங்கலிகாலம். (௧௭) 

சணவன்வணங்ூக்கைகள்குவித்தேகண்ணீர்விட், ெவளியுத்தமியுன்றுட்டொ 
முசேனெல் Cop Bia, குணமிவியாமவளேவவினின்றேகுற்றேவற், இணவரவர்ற்றத் 
ையலிருப்பத்தழைகாலம். (௧௮) 

கற்புடையவரை ச்கணிகைகணிச்தைகணிசால, .மற்புடையகை ப்பகையிவரெ 
ன்ஹறேயறைகால, ஈற்பலியீர்தேன்றிசெய்வார்தனமை£விசாலம், விழ்பனர் தம்மைவீணா 
£களெனவசைவிரிகாலம். (௪௯) 

மைந்தனைமனையைஙகீர்கள்யாரென்றேமதிகால, மைந்துமாபாசகங்கள்புரிச்சாரவி 

ர்காலம், நைந்திடாதன்பேசெய்பவர்தம்மைரவிசாலம், வெர்துய/செய்வரர்ச்சாவன 

?ல்கிவிழைகாலம். (௨0). 

நிஜ்தியகின்மலகின்னாமன்னாநெடுமாலி, னர்ச்சையைரிர்தித்தாலயமெற்றியேயவ 
ஹகு, வித்தமெடுத்தேவேதியர்பொருள்களைமிகவவ்விச், சத்தெனுமவர்களைமொத்திய 
DEO DATE TEV, (௨௧) 

தருமடத்சத்தக்ககரென்றேபெயர்மேவிக், சருமமழித்சேகடவுளர்பொருளைகி 
தவ்ர்காலம்) மருமகளுக்கேமாதுலன்மாமிகண்மதிமாழ்டி, வருமவளுழியவ்வழியில்வ 
ணங்சொழ்காலம். ் 62௨) 

மூற்றுமுணர்ச்தருண்மூப்பர்களாப்பைப்பிழைகூறிச, இற்றநிலினர்செய்சன்மொ 

நியினிதாத்தெளிகாலம், சற். றவமுடையார்ப் பணியா தறியாசலிவேடம், பத்தினர்தம் 
மைப்பரதேசிகளாப்பணிசாலம். (௨௩) 

ஆவதைமிக்கமொச்சிரமங்கெடுமதக்கோவார், தேவசைமீரிருபாதமிதக்குஞ்சே 

ல்விழியார், பரலமிகுத்திரிபொருசாளிகண் மேற்படர்சாமச், தரபமிருர்தவர்சற்பழி 
புதிழேசாய்சாலம், (2 ey



     சசயாற்றளர்வெய்தி, பவனினைகீர் ue Par = dh a த சசிபழிவார், புகனிபழிக்கப 

பெொங்கதெநிலீழ்க்தேபோற்சர் லம். (௨௫) 

க்ிசந்த்திதுள்ள்ச்ற்பழிவுறவேசவின்மேனி, வலியமினிக்ரெகைத்துவணக்கமி 

த் thaenem டட . உர்சொங்௬க, குலையறாலிச்விழிககி 

ர sient 4    

  

ஆ ுமிலுமோர்பசன்கேண்டு மீளாவாதரத் 
க் த ; (2 ஏ) 

CM ag ப கர்டடற்பொருதவணக க்கம் , கூடகோர்சிறியகூழைசரக் 
Gitlercran en’, தேடவிரும்பாற்சேண்டைஞயஙினையர்ர்றுபோ.து, மூடனிலெண: 

ணிமுன்பின்ன் மாழிசாலம், (௩௮) 

“ உயிர்தருவாரிஐுமுவசைகொடுப்பாரொருரொடி.யி, லுயிர்விசொறங்கொடுமைவி 
சப்பாரொணஞானப, பயனுளச்சயோகெ௫யைவாரையும்பையுளுற, ஈயமுறமால் 

செயவாள்கவகைப்பாணகுசாலழ்; (௨ ௯) 

கருணேனமயமறமைச்சரத் னைச்சமலேச, னருளினையொருசாளேனுமெணா 
கள்ன் பாகுங், குருவினைய றை சவரைராணைக்குலவாழ்லைப், பொருளினையெண 

CDi ptt Law saben wae gis (m0) 

வஞ்சனைசொப்டி. யபஞ்ச்ணயர்குகர்வாளாப்பொய், யஞ்சனமிட்டவடுக்ச வினா 
குவர்திதிமை, யெஞ்சலிலாச்சடலென்னிடலாகுவரிவாமோசஙக, சொஞ்சமலாதிவா 

கெஞ்சாழஞ்சொலச்கூ sare, (௩௧) 

2றம்வினையதுபெண்ணுருளெரித்த த இிதமாகும், பாறுங்சமுகும்புவிபேயென்றது 
ம்பண்பாகு, மிரும்பவா ரசலையிவரிலையேலெளினல்லோர, , கூறம்பலநூல்சொள்சை 
வீணலகாண்குளிஈநீராய், , (௩௨) 

சடல்பமிஞ்சங்கட்செவிஈஞ்சுங்கனலூ ற்றும், வடிலையுமாட்சன்மைந்தனையாற்றும்வ 
an suas, திடமுடனுண்டுங்கொணடுயிசோம்பித்இரிதந்தும், மடனுடைகவிகாலம்ம 

டவாரால்வாழ்வரிதால். (am) 

இச்சவிசாஒத்தோபெண்முச்சர்னிருப்பாளே, லக்ரேதத்தார். த.றலிகளுஎராவர 
சாரகாண், பொய்க்கலியுகமிதாதவினெமமான்புரிலீலைக, ஃ்கொடி ல் சான்சிசப்பி௦ 

விஞ்சைக்செவானர்... (௨௪) 

| வாதமைத்தனண்திசமாக்க், தூயர்களேலுந்துறவிகளேலுர்தொ 
லையாழா,' 'லாயவரேனுமாய்ந்தவசேனுமதிகாரம், வாயவரேனுமிவர்வசமாகிதியூழ் 

வெய்தீ்ஃ15. 3(௧௫) 
சர்கேரங்பாலிக்சேல்கிதிய்சாசையிலார்க சச்சோதியும்பலமும்க£ குடிக் 

மே, யுச்சாண்மாமோவாரலமிதொருவீடு, ஈச்சாாயனத்தவளுஎளாெலயிலையால்: 

அதிதிர்கொள்முளிசாளூணமுனிவர ன் சேட்கு, கறிதியிலோஇயகவிகாலத் 

சாொருவேடிட ரமைகிலா சருச்சிம்டோ இளமற்பின்னுல், றமல ச்சி்சொ 
ஏிவூத்குறனும்வரிமினசோ, (xa)



நி ல்! கலி)! -ப்படலம், 2 Wor 

௮இலம் ரடுக்குமகட்டுடனேவடமமர்சோதி, யிகபரமெங்குமிலானெனறரிக்ையி 
சைத்தாசாய், சசுகடகாசிதேங்களிலிர்சைமிகுத்தாசா, யகமனைபொருள்சளனித்தவா 

தொண்டரிலாவார்கள். (௧௮) 

உம்மைச்ன்னுள்பரமெனவுன்னியுபாசத்தே, தம்மைப்பரமென்றெண்ணரதருக் 

இற்சா iste, யம்மைப்பயனேததுபொய்மென் றேயஎவில்லார், கொம்ழைகவர்ச்கமி 

வர்ந்தலுகுற்றோகுடி.யாஞளார், (௩௧) 

உத்தமனாயபிரானுமுபேட்சையிலுறுகால, மத்தர்களாேேவேர்தரும.றிவீனையறி 
யாராய்க், ச.ததனுறுச் தலம்யாவுமழிர்திகெலமாற்றப், பதிசரமற்றுபராபரமாத்றுநின் 

பரமான, (௪௦) 

உப்புப்பரவையிலோர்வையினோர்வையினொளிசோதி, சப்பிட்டெகிரிர்சாமணி 
களிருத்தல்கடுப்பாக, வப்பிட்டாச்குமடி. ப்பதனுலையமாஙகெலா, மொப்பிட்டோத 
வொலாதவிதத்தேயொளிவான, (௫௧) 

அ௮ட்டச்கரமார.ரணியகோலத்தவ்வீசன், முட்டக்கணமகஜிஜிதரமில்லாமுறை 
மேவிப், பட்டப்பகவின்மானிடர்காணாப்படி மேவிச், சட்டர்க்கும்மூயர்சவவிதிகட்கு 

ந்தெளிவாகி, (௪௨) 

வெளியடையாளமிலாதுள் விஎல்கும்விதமாகக், களியடையாளக்சகனத்தவராற் 

பவிகண்டே, யளியடையாளப்பூவாளோடேயமர்காளி, லொளியடையாளச்திழிஞா 
ன ச்தாமுலகெல்லாம், (en) 

சச்ிதானர்தவிக்சரகந்சான்றறையாடூப், பிச்சர்கள்காணாப்பெத்றியிலாகப்பிழை 
யில்லா, வச்சுதனுணையினீசெய்யாகமநெறியாப்பை, நிச்சயமுற்ரூரக.ரபைபசாசகிசாச 

ரே, (௪௪) 

சம்மாலும்மாலாத்ெமோகாகமகாடி,, யம்மாவசுரவிசாக்ச,சரெல்லாமகன்ஞாலத், 
இம்மானிடவடி.விட்டிகெருமத்தினையெய்தி, ஈம்மாணையதாமறைகட்கெதிர்மறையி 

rr en (௪௫) 
உணமையையுணசாதுலகுண்டன்றுகளித் சோம்பி, யண்மையிலேந்தியளர்க7௧ட 

ர துபிளந்துவளர்ர், செண்மையிலீறறுசகவீடீசஷையேகேயென், றுண்மையிழப்புபிறப் 

பினிலாயினரூனரெலாம். (௪௬) 

இச்கண்ணுவரேமுதலோரவ்வாகமமேத்கத், சச்சப்பொருநூறருவாரசரர்தாம் 
பேதப், பச்சக்குலராகிடவரந்தரியைப்பரம்லவென், றுக்கக்குணஞானிகளாயலைவானு 

ற்ருரால், (௪௭) 
இஜவாருயெ வேலையில் வேலையிவீயசேன், றவ்வாமுட்டப்பெருமான்பூச்சண்டாம 

விர, வவ்வாவென்றச்சேடபிரான்வான்மிகமாசச், செவ்வாலையமிட்டுக்கொடுநின்றா 
ன்சீராக, (௪௮) 

புத்தி முற்றுப்பூபராகப்பேரர்ச்சையினைப், பற்றிசுடப்பார.ற்த தீம்த ண்ணவ 
னாத், சற்றதுணர்ந்சசண்ண தலேசெர்சமிழ்வேசஞ், சொற்றவராகயெமூதீதர்சணேர்க் 

தார்துணிவாயால், (௪௧) 

நர சாயணபாராயணராமல றான் லூலைப், பாரசாயணமிட்டமலரசந்தப்சம்பரனார், 
காராவடிலைகச்குண்ணைச்குணிஎஃயச்சாண்பொருளைச், சீரார்திருவ்ய்மொழிபாடினர் 

- காண்டி த்காட்டார், (ஸ் 

a3



PAB oof திரூமுட்டபு ராணம். நான்காவது 
ஞானமான்மியகாண்டம் 

ஆசணமாம்பொருளாரர்தச்சடலாழ்வார்கள், கா.சண்காரியமிலயவயெனவோதின 
ர்சசண்றமோ, வா.ரணமுன்னசெழுக்தமுதற்புத்தேண்ம௰ழும், பூரணஞானிகளாலொ 
CUT BDL ALTE ben (௫௧) 

சசதகுணச்சுதர்மப்பேர்மன்னற்ரூழ்புவியு, ணித்தியனானவராகரிலாலயஙிமைவா 

ன்வை, தைத்தெவாற்றிடலுற்ததிசோருநிசஇிதேவி, வைத்திவேனினியுருத்திரவென் 
முனிஎன்சோன்ளுளி (6௨) 

௮ழி.க்காம்பதசா சணனன்றியிலோசதிதேயைப், படி.ச்சாதிருமின்பணியா திருமி 

ன்பலசசையை, யெடுக்காதிருமினெண்ணாதிருமினென்பாசை, யிடி.க்காயிழிவாயிசை 

யாநிரயத்திழிர்தார்கள், (௫௩) 
-சொன்னவம௩சதிருருக்கள்பி ரான்சாண்ரொழுசேவ, னென்னையாளீசவகாதிபாசங் 

களிலாதவணர், தன்னையளித்இிடுில்விவன தீதாஞ்சவிராச, னென்னவிதச்தாவிம்பர்கள் 

சாணவிசைவுற்றுன்.. (௫௪) 
இசைவீட்டருளுதியென்றுபணிர்தவீமத்தாடி , ஈசையிட்ணெருதியென்றந உன் 

றநிடறனைஈன்றா, வசையிட்டறிகலாசவுனகர்மு சவினர்வசநோக்க, கிசமிட்டோதினன் 
வாதராயணமுனிநினை£டன், (௫௫) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் ௩ - க்கு இருவிருத்தம் ௧௩௮௦. 

—— ff-— 

ஸ்ரீ 

௪-வது, பாகியகு தரஷ்டி. 

மதோத்பத்திப்படலம். 

ணை 650 வைட்ட 

சிரச்சாசயோடி னிதுமுட்டச்செம்மல்கேட்டுவக்காரநின்ற, சரத்தமைகாளகண்ட 

னகுமாணாக்சசாண்டி., பாத்துவம்யுசிசான்சிற்கும்வைரம்மாணிச்கம்பச்சை, வாத்து 
ய்ர்நீலமாயவடி.வுகொண்லெகையோம்பும். (௧) 

அ௮ப்பெருங்கடவுணா சனாககெண்ணணாக, யொப்பறுமுரசப்பூணணொளிசகச்தஜி 

சன்காரி, வெப்புறத்தேனோராண்மை௰ீட்டிவானறத்தைராட்டி.ச், செப்பறுஞ்சுகலா 
கர்தத்தன்னடி.ச்சோதிசென்றான், (௨) 

அளக்சமிறுவாபரச்துக்கடையினிற்சோஇமீங்க,விளச்சமிறவ்வைசகொண்கனாட்க 
விவியாயித்தரர்ச்சர், வளச்கர்சூழவனிசன்னிலர் சணர்யோனிவீழ்ச்து, களச்சராமக்ர 
சரச்சதக்குழமுபிறர் சகாணீர், (௩) 

மன்னர்முப்புரரீர்செத்திரன்றுகொலவர்கண் முற்றும், வன்னியர்யேரணிதம்மிற் 
பிறட்சகரரவொழு, சன்னயலேசமாதிதாலெலாமோதிரன்கு, மன்னியமறையாதஇிக்கு 

மிய றமருச்சஞ்செய்அ. ‘(#) 
தீக்கருமத்தைவே ச,ச்சிரப்பொருளென்றுதேறி, யாக்யெபசக்கடம்மைப்பைைப 

சை,த்சாவிசோர்ர்தே,. .பேச்சமிட்டி றச்குமாதசவட்டியேதின் தேமாச்தே, யூக்சமிட்? 
டி. ருச்சலோர்ர்சவும்பர்சடுசயாலெம்மான், , (௫)



௪-வது பாகியகுதிர்ஷ்டி, மதோதபத்துப்படலம்., ௨௫௯ 

(னீமமனும்வேசமசைததிடுவீணைக்கோலார், சுத்சசாரதப்போலீணைச்சுகமு 
னிவசலுஞ்டேப், பத்தசாய்ப்போற்றப்பீவித்தோகைகைப்பத்திச்?ப்பப், புத்தஞய்ப் 
மித௩்கிவர்துபுகுன்றுபோதித்தன்னாசை, (௬) 

அனந்தலோசனனனாஇிபிடகன்புங்கவனல்லாதி, சனந்தவிர்தருமசாசன்சாக்தன் 

மக்குற்றநதீர்ந்தோன், கனக்தருமேகதேவுன்சாக்கியன்சைனன்காமர், விளச்தருவாம 

சேவ௨ன்விகாயகன்னென்னப்போற்றி, (௪) 

சரந்தனனவ்விராக்கதக்குழுவனைத்துங்காச, னிரந்தவசாூப்புச்தனிகழ்த்தியசம 
யந் தன்னை, வரச்சருமென்றுளெண்ணிவஞ்சனையறியா ராடு, சிசர்சானாறாமாலைநிசழ்த்து 
அமறையைகீத்து, (9) 

yssrowuGurTésCuguoyBurmCuGe, சத்தியைத்தாழ்க்தபேருஞ்சைனிய 

சாயபேரு, மித்தைபிலானபேருமிலேச்சராய்த்தொலைக்தபேருழ், _ பத்தசைவதை்த 
விண்டுபதிகள்பாழாக்னொரால். (௯) 

Ca yy. 

கன்றுரைசெய்வார்சம்மைஈமன் போனாடி.யறங், கொன் நிடுரீஇரன்னிதுயென்றோ 
தியேகுணமில்லா, வன்றுயர்தாமதமோற்குணமெனவாதாடிப், பொன்றுதவில்லாசத 

துவங்$ழாப்போங்காலம், (௧௦) 

ஆரணமும்பொய்யாகமமும்பொய்யவையோது, நாரணனும்பொய்கான்முகனும் 
பொய்யவனீனுல், காரணமும்பொய்கண்ணுதலும் பொய்கதியருள்வான், வாரணமு 

வ்னேவரக்சதுவும்பொய்மதிகாலம். (௧௧) 
சலியுசவாதிச்சகண்வொபரச்சேசண்ணபிரா, னலிவிறன்மாயாமயப்பிரஇரு தமாக 

ற்றருவை, யுல்்னினீட்டி.க்காட்டியேயெபினும்மாலே, வவியிழந்திடமமாவசுரரெலா 
ஞசிவமதமாக, (௧௨) 

அத்தையகண்ணன்னெனுக்சேவன்பசமலவென், புத்தமதத்தையளித்திடவதி 

லேபோனபலர், பித்தர.ரச்சர கன்றவேழ்திவினும்பூத்தவராச், சத தம,தச்தைவெருட்டி. 

யிருட்டி ந்சுழலு்மூர், (௧௩) 
புண்ணியதிர்த்தங்கேத்திரமூர்த்திசள்பொய்யென்ருர், கண்ணனையெண்ணாக்கய 

வரரநின்மாயையிலானா, ரெண்ணியவுமசெண்ணம் மிஃதெண்ணாவிசைர்தோரார், 

பண்ணியவவர்தம்மூழ்வவியென்னோ பவனேசொல், (௧௪) 

வேதபுராணாகமமிதிகாசமிருதியெலா - மோதிடலாகாவுண்மையுமாகாவுளவாயி 

னீதியுமீகாநின்னயமாகாநிமலப.ர - மாதியிலாவரிதேவனுமாகானென்றுர்கள், (௧௫) 

மழறையவர்புலையருமாணிடு£செதிமூழுந்ரார், மறையகர்பார்ப்பார் தம்மினுமேலா 
ப்பனலுற்றா, ரிறையவசெம்மேலிலையெனவோதிமாப்புற்றார், சறையுறுவெய்யகிரீச்ச 
சவாதருங்கவினுற்றார். (௧௬) 

சாத்திசசாடுடுபூசியர த்தம்சணலுற்றா, சாத்திச்மானச்சன்மானவ்களஹுகுற்றார், 

குதிசரமானவன்னவர்சொல்லேகற்சொல்லென்றார், பூர் த்தியிலாகப்புல்லர்சரையே 

Quinlan i. (௧௭) 

சு,த்தமிகுர்திடுசத்துகருணமா,தவனாகு - ம.த்தனதடி. லேசா சனசா.த்தியயச்சமெனப் 
பற்றினர்பாணிவேடஈடைச்கும் பழிகூறி-மு.ற்றிரமெகிதீச்குழிவிசசாய்மூழ்கிகொலம், 

அக்தோகச்தோஙல்லசசப்பொருளாமரியைச், சர்தார்மையோன்சல்க ச னோடுஞ் 
*மமாசக், கெசக்சார்சாவுல்கூசாதோச்சொடிரிரயம், வர்சேகிழ்வார்மலிமலிசாலயா 

peur, (௪௪)



eafOs: இருமுட்டீபுளணம் 6 FTE NARS 
ஞானமானமியகாண்டம், 

இதிபுரிபுச்சசேளினையொருபொருளாத்தினமெண்ணார், வபுரிபு த்தேண் மகிழ் ப 

வீமீட்டேவருவார்கள், சதைவதுகொண்டேதிருமலசாளிடஞ்செல்லாமம், சொதி 

கொடி யவண்மாட்டையமெடுக்சக்குறிப்பார்கள், (20) 

புச்சொசசேமணம்மாயாவாசம்பொருவிக்லாச், சத்தறுமுலகாயதமச்சா த்கஞ்சைவ 
மதன், கொத்தெனலுங்காணாதங்கவுமாரங்கோதாரும், பித்துளவீரககாபாலம்மேபிற 

ழ்ர்திட்ட, (2.8) 
சாளாமுகமேபசசபதம்மேகரிசாரும் - வாளாவதறும்பேய்க்கணமசமேமவிவான 
நீசாகிற்குமிலேச்சவகுப்பினினேர்சமய - மாளாநிற்குமரீதிவவித்திடுமழிகாலம, () 

சடைகநூடியிட்டேமுண்டி தமிட்டேசசிபோலச், கடையெயிரிட்டேசாவியசைச் 

கசசஜாபூச, மூடையுடலிட்டேயச்சுசனிந்தையில்கூத்தோரா, நை டசொடி. பாவனை 

காட்டி மயக்குகர்நகுவார்கள், (௨௩) 

சந்தரமோவீசங்கசசுவிசல வேணி - சந் தாகாரிசெர்தழல்பாணிகதிராம 

மந்திசமாலிமலிகலிகாலமதினீரு - யக்சரவாசமமோகர்களாயேயழிவா£கள், (௨௪) 

சத்திகடம் பனிடும்பன்சடப்பெய்திடஞ்சூசை, வத்திரன்வீரன௨்வயிரவன்பேய்ச் 
குழூவாம்யாவு, நத்திடுகவிகாலத்ததிவியரைவினினலனீயு, மத்தர்களென்னாகன்னீறிட் 
டேயவிரீவார்கள். (௨௫) 

நீயும்நின்னீலியுகின்மகருநிலைகே.சா - தாயுங்கலைதேருமரடி.யாருமழியாத 
தாயுந்தலையும்மாமறைமுடி.கடாழாது - வாயும்பரமாச்சொல்லுவதென்றேமதிமேவி.।) 

வேறு, 

உலசஎவிட்டபொற்றாசொருமு தலுகர்துவாழுர், திலகமார்தீர்த்தமூர்த்திகேத்தி 
சத்தொகுப்பைத்தீர, வலலொதழித்தாராகியாங்காங்குத்தங்கடங்கண், மலமழிகில்லா 
விங்கப்பள்ளிசண்மலியவார்த்தார். (௨௭) 

௮5 சசோடி.சளென்றோதுமசிதிருப்பதிகள்செய்து, புளைர் துளகிருசமாகுமுகந்ச 

விற்போற்றிராகர், நினைச்துளபேற்றையேற்றேகிலவினாரிர்சாளர்சச், கனச்சருதலங்க 
டம்மைக்கஉர்ர்தனர்தகர்ர்துமாதோ. (௨௮) 

ஆசணச்சமயர்தேய்வுற்றாகமச்சமயமோங்கு, நாரணசாமமில்லாசாடனிலரக்கசா 
தன், பூரணப்பதரிமுட்டம்பொலிசசரரதம்பூத்த, சா. ரணவருச்சைமூர்த்திமாகடாங்க 

யிசிலாமல், (௨௯) 

மறைவினிலிலகித்தயமானவர்சண்கள்காண, முைழயலவென்றேயிர்தராச்தொ 
ளிர்முளரிமான, வறைந்தனசுயம்புசின்மஉயானர்தவுருவமா௫ச், சிறந் துளபகுதியாலே 

செய்கீலக்லையின்மாசோ, (௬௦) 

இச்கொடுள்கவியிலேயல்விலிங்கச்ைப்பிசமமென்ற, தீச்சவாரோதிப்போற் 

றுஞ்சமயிசளரிவாசத்ைை, றச்சியேரிவனைத்தாபனஞ்செயுநுளைநாலோதி, மிக்குறலா 
ளகாலமிளிர்சென்னிவேச்தன்மாசோ, (௩௪) 

அளவறுமறையோர்க்காச்கம்பூவகமாதியீந்தும், பிளவுசெய்யாசசண்டப்பீதியைப் 

பிழையைச்செய்துர், தளவனுக்கடிமைசெய்தமொெலைமினென்றோதியோதிப், புளகு 

பபோட்டக்சமாலைபுஇியிற்புறட்டி ட்டானால், (௩௨) 

வன்னியும்வளியுஞ்சேர்ர்சயாறெனவைணவர்ச்காஞ் சத்ததியெல்லாஞ்சீற்றச்சை 

வர்சரோடுக்படிச்.ச்ளபின்னங்சலாசச்செதச்சிக்”முப்டம்வுர் அ, முன்னயுவர்க்கி 
த் சானிமுப்புரிறாலோர் ர். சம்மை, 4௩௪)



டு-வது, காம்மதாசன் மோன்றியபட்லம். ௬௬௧ 

குடியுற்ச்கூட்டி நங்கள்சகோல்ங்ரசன்கோவிற், Lipp sears sue A buries 

இபதியைசாட்டிக், கடிகொளுமரங்கமொன்றுங்கருத்துமுததற்றிக்காலன், .பிஉகொ 
ஞூமாறங்கேடுப்பினரெழாத்தித வீழ்ந்தான். (௩.௪) 

இன்னவாறனரந்தர் $மைமீனர்களியற்றுஞ்செவ்வி, யென்னையா ளேனத்தெம்மா 
ன்மன்னையோரறிவின்மிக்சான், ஈன்னயப்பரிவினோடுகாப்புழுபுலையர்காணா, : தன்னி 
மற்குபபைக்குளொளித்துவைத்திருந்தானம்மா, (2 @) 

முற்றிற்று: 
ஆச படலம் ௪ - க்கு திருவிருத்தம் ௪௭௨, 

(0) 

௫-வது. EKO STFS 
மோேன்றியபடலம், 

© ஆ 

    

சசா்கிசமதுறவருள்செய்க இர்வளையணிரத - புசர்நிசமதாம்பரமர்பொன்னடி. விள்ளாக 

உசாநிசமகறிதினென்பசேமுட்டச் - சுசர்மஙிசதாசர்.ரலாறசொலவறிமின், 

வேறு, 

அவ்வசாகப்புத்சேண்மேலனந்தனும்புறரறாய்மூடச், செவ்விலாகனச்சகாலஞ்செ 

ன்றபினவ்வூர்சன்னிற், சவ்விரகண்ணன்பத்திமிகுமொருகனகத்தாலே, யொவ்வி 

லாச்சீர்மைவாய்ந்தபுண்ணியனு தயஞ்செய்தான். (௨) 

ஒருபிறப்பாகுஞ்சூத்திரக்குலமு.தித்தமேலா, மிருபிறப்பாளரீமக்தமறைபொரு 
ளெல்லாமேற்று, வருபிறப்பறுக்கவல்லவைணவன் இீச்கைமேவி, கருபிறப்பறுச்கவல் 
லகருணைசேருளச்தன்னான். (m) 

cpamErmaCudésa ppQuencppSeCeiés, upsp od unger dee 
பாடமைந்தவனென்றரோதத், தொழுமொருதனதனானான்சுசர்மனென்றெவருஞ்சொ 

ல்ல, வழூவறுமஉனேபைச்திமல்கெபிச்சனானன். (௯) 

வேறு. 

சேவருங்கொடி. தூக்சச்செய்யமறைக்கொடி. நூக்ச்சேப்பாமுட்டாட் 

செ.வலருங்கொடி தூக்ச்செருச்செயிடி.ச்கொடி. தூக்கிக்கூ.கூவென்று 

பாவலரும்படிதூக்கப்பாடி.கொட்படி. நூச்யொண்டதேவன் 
பாவலரும்படி. தூக்கிப்புலம்பிடுவாற்காலயத்தைப்படைத்தான்மன்னோ, (௫) 

மூ.த்தவெம்முனிவாவேர்தமூண்டவெங்கலியிற்கோயிற், 2த்தவர்யாவாபின்னா 

செய்தவச்சூத்தரன்றான், பார்த்தசெவ்வாறுபின்னர்ப்படைச்சசெவ்வாறச்சலா, யார் 

தீதியால்வின௮ா யேற்கருளு இவிரிச்ே சன்முானால், (3) 

வேறு, 

முச்சவட்டுப்படையின்மூதாவியை - யுக்தவெற்றிக்சாலன்பதிச்கேற்றுகோய் 

சக்கரத்தேவராதன் தலமெனுச் -, தக்கமுட்டந்தரைமட்டமாக்யே. fer) 

ஏயலில்கத்தைச்சேசழடினிட்டழின் - , மாயமாயகன் கோயின்மறைச்தவூர், 

போயிருந்தகுடி.யிலோர்புண்ணியா ஒயுகு ச்ரனங்குசிச்தானகோ, (i



&௬௨ இருமுட்டபுராணம் கானகாவ து 

ஞானமானமியகாண்டம், 

சூதீதிரச்குலத்சானாகச்சொல்லினும் - சாத்திரக்குலச்தாரிற்சவிசய 

மூத்சசற்குணமுற்றவனாயரி - யேச்துமேற்குண த்சாரிலிலங்கினான். (+) 
Horalova 5S viens & Lp 1 Gear ee - பளகிலாப்பொருளுற்றிட பாக்கெயன் 

துளபமால்பதர்தோலாமலெண்ணுவா - னிஎகுமின்சொலொடீகையினேற்றத்தான்.) 

ஒங்குருத்திப்பேம்பூதமுள்கலான் - ருங்குமாமறையோர்க்செலாந்தாசனாய் 

வீங்கிரிங்கலியாயீரவாண்டின்மேற் - பாங்கில்யாரும்பழிச்சப்பிறச்தனன். (௧௧) 

சுதார்மதாச னுக்குசொப்பனங்காட்டியருளிய பரிச்சேதம், 
சில்லிகாஉனச்€மானென்றோதிட - நல்லனாகியேநந்துறரான்மறை 
“சொல்துமாறைந்து$ச்சையைச்சோபன - வல்லனாடுவரித்தவயிணவன், (௧௨) 

என்றுமேகப்பிரானேர்தன்மாதவர் - சன்றுசொல்லவறிக் தசாளோட்டுவான் 

கன்றுங்கணணீருட்சம்பலையுங்கொடு - நின்றுநீசனைநீயாடி யோவென்பான். (on) 

இள்ளிவர்.து. க்சோயிறன்னைமண் - டள்ளிவிட்டசரிதங்கேட்டம்மம்மா 

வள்ளிமாமனைவைச்ச£$செண்ணியே - துள்ளித்துள்ளித்துடி.ச்தப்புலம்புவான்.(௧.-) 

என்றெமான்கோயிலிட்டிங்கனேத்துகே, னென்றெமான்வடி.வைக்கண்டுபோற்று 
கே, னெனறெமான்சாற்றைச்செய்துசேவிப்பனோ, வென்றெமானியங்கேட்டுப்பூரிப் 
பலனே (௧௫) 

என்றுளேங்கியோர்சிற்பியினனைலம் - பொன்றிலாசொளிர்பூவராகன் றனை 

டன்றுத்திரர்சன்னிலெழுஇனொ - னன்றுதொட்டப்படத்தையவாவற, (௧3) 

பூசையாற்றிப்பொருவறுபத்தியார் - பாசம்வைத்தபரஞ்சுடர்சோ தியே 

கீசனுக்குகின்னர்ச்சைநிலவிடர் - தாசனாடுடக்காட்டுதிதர் பரா. (௧௭) 

அ௮.ற்றம்யான்செய்தஉச்சமெலாம்வெறுஞ் - சுற்றமுண்டுதொலைச்குதுதொல்லைகாள் 

பற்றியாகெபாசமார்பந்துவே - குற்றமெண்ணாதிகோதறுதர்தையே, (௧) 

வாழிவாழியென்றோதுமப்புண்ணியன் - யாழிவாழியென்றோதுவாழாகெ 
வூழிவாழியென்றோதியுறம்கொரு - பாழிவாழிசாடன்னிலப்பத்தமா, (sx) 

நன்றுஈன்றுகாடி. த்தேடி. யீட்டி.ய - கன்றிலாப்பொருடன்னைக்கனவிஃகாப் 

பொன்றிலாதவிமானம்பொலிவுற - வென்றசெய்குவனென்றுகண்டாடுகேன். 

ஆற்றினிவ்வாறேயாடெவனென்றுகை - தூற்றிரீட்டி. த்துணைச்கைகள்கொட்டி. யே 
பூர்த்தியாயெபித்தணிற்பூத்தொர்சா - ளார்த்தியோடுகுளித்துலீழ்ர்தானரோ, (26, 

வேதமாயவிமானமிருக்துள - மாதிர.த்ைகெடுநோக்கிநோக்கிமாக் 
சாதலேற்றிடுபித்தின் முதிர்ச்யொற் - சோ தனத்தாகுஞ்சொப்பனங்கண்டனன். (௨௨) 

சொப்பனத்தையென்செப்புவலப்புவா - ழப்பனேயச ணேகநங்குழைர்சைகே 
சொப்பிலாதவொருமுதல்சோடியாச் - செப்பொணாதவொளிவிடுதேசுலாம். (௨௧, 

வே தசாந்தவிமலவிமானமா - வோதுமாநந்தபாவனவோமெலா 

நீதமானகிலெகிராமய - சாதபிந்தானகோயிலைாட்டத்தில், (௨௪ 

காட்ட, ன்சடன்மேதினிவாழுயிீ - ராட்டி யாப்பினையர்சசன்மோதலை 

யோட்டுமாறுமுலைவிலாசன்னலல் - உூட்மொதறுமச்கோலப்பிசானரோ, (௨௫' 

சொக்கனாகுஞ்சதர்மன்றன்சொப்பனச் - தப்பனைச்தமாகும்விமான தலை 

யெர்ப்பிலாதவொருமுசலோக்கிலை - யெய்ப்பிலா சகெயிறுடன்௧ண்டனன். (2௪)



௩ வது. சுசாமதாசன் மேன்றிபபடலம். ௨௬௩. 

அரர்தமாதகரார்க்துளசோதிய - மாந்தவைகசேயாதியமரருங் 
கனஞ்செய்முத்தாகணஙகளும்காமாசெய் - கனஞ்செய்தொண்டுங்களிப்புறுகாட்ியும். 
மண_பங்களுங்கோபுரமாலைய - மண்டரங்கங்கோதாரணப்பாசையுஞ் 
சண்டபரீணியைச்சாரணிமாசரர் - விண்டுபேரிடுவேசவிண்ணப்பமும். (௨௮) 

பூபுவாசுவாவென்றபுணர்ச்துள - சர்புணர்ந்தவியாகிருஇச்செ றி 

சாப்புவாகிமவாலயத்சாமமுர் - ோபுவாகியதிர்த்சங்கண்முற்றுமே, (௨௧) 

பனுவலாட்மி பாச்தாட்டலுமபக கயன் - கனிவிற்காட்டி.ஓங்கையேற்குங்காசறு 
முனிவிலார்க்குமும.மணீமோலிசே - ரினியதேவருக்சேலுமேததலும், (௩௦) 

பிரமபீடமும்பேசக்தசாளமுங் - கருமமாற்றிகொக்இிசெய்சாலையு 
மருமையாமருத்தமணடபங்களும் - பெருமைசேர்மகாமண்டபப்பிதஜியும், (௩௪) 

கரப்பமண்டபந்தன்னிற்றான்காணலும் - விருப்பமாகத்தான்வெம்படர்தன்னிலே 
பிருப்பவாகவெழுதிப்பூசித்தவா - றரு$தியோடங்கணன்பினிற்கண்டனன், (௩௨) 

சி. சஇிரச்இற்றான்றீட்டியமாயனை - வத்திரச்தினைகானவனசனும் 9: 

 (தீதிரப்புட்பங்கொண்டுபலிசெயல் - சுத்தனாடுருத்ரன்கண்டனன். (௩௩) 

௪ச்சலஞ்வெலுந்தாரசச்சையாங் - குச்சமாக்குபசேசமிட்டோங்கலும் 

பதசராகியமாமுனிபண்டி த - ரத்தியாயனமாற்றலைச்சகண்டனன், (௩௪) 

இந்திராதியிலேகரில்லாருட - னச்கரத்கலறாம்மழுதுங்கொடே 

யெர்தைசேலையெமக்குமக்சென்ன வே - மேர்திசேனாமுசவியைப்போற்றலும்.(௩௫) 

முர்திசேனாமூசலியார்வேத்திரச் - சந்துமுந்துத்தழும்புசொண்டாயினும் 
௮ந்துபோற்றலும்வாகினைநோக்கலு - மிந்சசுத்தி வேர்சல்கண்டானரோ. ் (௩௪௬) 

அரம்பையாதியசாடலஓுகாடகச் - கூரம்பெய்வீணையர்சோர்வறபாடலும் 

பரம்புவாச்சியம்பம்பஓங்கும்பல்சள் - வரம்பிலாதெங்குமல்கலுங்கண்டனன். (௩௭) 

வாணிடட்டியவன்னமாமன்னமே - சோணிக்கிட்டி.லச்சேடமேகொள்ளற்கு 
ச 1ணையட்டியகான்முகனைமமுகன் - சேனைவிட்டவர்சேப்பக்கைநீட்டலும், (m2) 

வேசவயோதவிகோதவிகோசமாய்ச் - சகவோசைகளர்திருவாய்மொழி 
ஈ7சவோதைஈடசாரிசாமமப - பாதவோதைபல்லாண்டோசைபன்னலும், (௩௮) 

பூவராகன்பொலிதிருமேனியின் - பாவபாதமுடி முதல்பார்த்திடச் 
சேனவையீரச்தசைசேவித்சரு த்தி - னாவுகாவெனவாமமுதுண்டனன். (௪0) 

ஸ்ரீஞானப்பிரான்திருப்பவளச்சோதிவாய் 
மலர்ந்தருளிச்செய்தபரிச்சேதம். 

அழு சருந்தியவன்பனையெம்பிரான் - குழுதமொத்தமலர்வாயாற்க.வியே 
சமதமாதிகுணமுளசாதுவே - யெமதுவிக்கரசம்மிதுதேருதி. (௪௧) 

அப்பிராக்கருதம்மிதுவாக்குமீ - தொப்பிலாதமபிராக்கிருசம்.மிது 
தபூபினிற்கிதுசா.இித்தாங்காணெஞச் - செப்பும்பின்னருஞ்சேயிவர்கோயதி, (௪௨) 

வேவறு, 
சால்புறுசு,தாமவிதுசார்ச்தளது.திமைப், பால்புரிசம்மிச்சைவழிபட்டகவிகா 

லம், வால்புரிமழைப்பொருண்மழைப்பவுளமேலு, மேல்புரிரின்னன்பினால்வெளிப்ப 
டையடைசர்தாம், (௪௩) 

நின்னசையினெற்கொருகிகே தனநிகழ்ச்த, வென்னசைவிலிச்ைைசவ(நியேங்குறுரீ 
யன்பாற், பன்னசைவில்சொப்பனமறிர்சபடி பார்மே, Gerard el «gy A sc. 
சிலவிசைக்கும். (ee)



3௬௪ திருமுட்டபுரரணம் தான்காவது 
ஞானதஜ்சின்மியகாண்டம். 

சைர்திராவாரணபுராணவிதிசாச - மைர்திராவ்ரீசமமோடாறுப துகான்கர் 

மூர்துமாநூன் முழூ துங்கற்றெனைப்பூசிப்பா - னிச்தசாவானவுடனிவ்வயினிருப்பான். 

தேற்றமுணருற்றிசெசாசனெனுமூத்சோ, ஸுற்றரினதன்பியையொருத்தன் ம 

ஹையோன்காண், பத்தனவனஞளையிவன் பாடுதவமாற்றுஞ், சித்தமுடன்சேர்குவனவன்ற 

ஜனொடுசேர்ர்சே, (Par) 

பிரணவவியாகிருதிமூன்றுமேபிறங்க, வருணமுறுகோயினீவகுத்தியவனாகு, 

மருணமுளவேதியனருச்சனைசெய்யன்பன், புரணமுளயாவனகன்பூசையுளங்களிப் 

பன். (௬௭) 

சிற்பரமனாகுமெனை$விர்சிலகால - மற்புடனாரா தனைசெய்தா கைவழிநீவிர் 

கற்பனைகெறிச்சணில்களேபரமகன்ற - பழ்பலஇனங்களில்வெளிப்படாதிருப்பீர். () 

சுததனேசுதாமனேநீசெய்சதொளிரிச்கோயில், பத்தாரமடழச்சலியில்பன்னுமொ 

ருநாலா, வைத்தெணிடுமாயிரவைஞ்ஞூற்றாண்டுமாயா, துத்தமபலத்்துடனொளிர்ந்து 

வளர்ஞான்று. (௪௯) 

காண்டகுரீகட்டி டுமிச்கோயில்கலிதன்னி - னீண்டிசொலாயிர வைந்தூருண்டி.நீர்மை 

மாண்டி.டசோழாதிபனுமாயமுளசைவன் - நீண்டரியனாயி ஞ்2முட்டமதில்வந்து () 

சின்மயமிலாச்சினசரத்தனையுடைத்து - ஈன்மயமிலாச்சிவனைகாட்டி நவையற்ற 

பொன்மணிநிதிப்பையல்பூண்கலைகளாதி - வன்மனமிருக்தபடி. புட்கரணிவவ்வி, (௧) 

இள்ளியரிகாமமறக்சேடுபுரிள்ளி - பள்ளிசெயரங்கமறமற்றவைபாழாக்கித் 

சள்ளியுறசோழனஉன்சன்மகுலமெல்லாச் - துள்ளிவிமு சோகுசூழ்ந்திவென்மாதோ,.() 

OM gy. 

HOTU UME SHOUTS cM vEnSipsAssed sanehev 
ஈன்குறராலாயிரவருடங்சணவிவறவிருர் ஐபி னலியும் 

வன்புறகாலாயிரதைைஞ்தூற்றின் மேன்மாயபாடண்டனாற்பின்னு 

மின்புறுகோயிலிறக்திடுமுன் போலிலகுவன்பூச்கணேமாதோ, (Bx) 

உகவறவிருத்தியுகப்புளயானேயுடற்றுபேட்சைக்கணேயுறகா 

ளகமுறச்சென்னியகலதண்டகனாவருமறைக்காலனாயமைந்சே 

யிகமதின் முடி. மன்னாயினுமிசையாவிடும்பைகொண்டளிக்குமெற்காகப் 

பகைபடுரசிலெழுபடிகாறும்பட்டபின்௧லிசனின்மாதோ, (இ) 

இரும்பவுநூறுவருடமாயினபின் €ர்மைசேர்ச்இடுமொருகல்ல 

வரும்பெருமடி யனாகிடுமரசஞர்புஅப்பிச்கவுற்றிருக் துர் 

இரும்பவுரீயச்சோழன்றன்குலததச்சுடாமுடி பேந்கனாய் த்தோன்றி 

வரும்பெருமரசாண்டி ருப்பையோர்மறையோனடுத்திடுமமைச்சனாயமைவான், (௫௫) 

மறையவனமைச்சனாகெயெஞான்றுமகெபஇயாகெரீயு 

மறையுமானவலுமளவளாயிர்தவானந்தபவனமேயடுத்துக் 

குறையுளஈமதுகோவிலைமுன்போற்கொழியொளிமணிப்பொனாலிழைத்துக 
கறையறுபாஞ்சராத்திரப்படி ச்குக்கவினுளவிழவெலாம புரிவீர், (௫௬) 

சனியுறுகவிசாலாயிரத்தெழுதாத்றுக்குமேனுமசழ்ஞானங் 
சனியுறுவயிர்ப்பத்திமேலிட்டசனச்தினிழ்பிறம்பிரபச்இ



$ வது. சசர்மதாசன் றோன்றியபடலம். ௨௬௫ 

யரியளமருவவொழிவறசுசமியும் பர்வீ௮ம் ச்திடருகீ.. 

பாணியஎமத.பின்பத்தலேயென்னாம்பர ம்பரனருண்மொழிபசரக்கான். (எ) 

அருண்மொழிபசர் ர்சவாஇவராகசரிபனார்கோடியாதவரி 

வீருண்மொ: நீயாகமத்தர்காணா தவெயின்மணிசகோயிலோடி. மைப்பிற் 

பொருண்டொழ்மாருப்புண்ணியாபோத்றதப்பொருக்செனமறைச்தனன்மீன்றைத் 

செருவமொழிமாறுச்சபதியடி யன்றிடுக்கெனவிழிதனைவிழிக்தான். (௮) 

விழித்தனன்வியர் ச்சான்வெய்துயிர்ப்பெறிர்தான் வேதவேதாச் சவிண்ணவனேக் 

க.ரித்திடுசியன்கண்டனனென்முன்கமலனுங்காணரிதாகும் 

கொழித்திசோதிக்கொள்ளைசேர்கோயில்வாயிலின்யானனிகுறடப் 

பழிச்சல்செய்திட்டேன்பாவியேனென்ரான் பதறினான் ௧தறினான்பணிச்தான், (௯) 

பணிகுவானெம்மான் பணித்தசொன்னினைப் பான்பலபலவெனக்கணீருகுப்பான் 
மணிகுவானாசைசாமச்திடவீழ்ந்தேயாோவொன்பாவொன்றானே 
துணிசொள்வான்நூயன் ரோன்றினன்கொல்லோதோடனாமூடனுச்சென்பச 

னெணியெணசெல்லாமெண்ணுவானழுவானீசனாருருவினைபிசைப்பான். (கய) 

தடிச்ததுபாவச்சலதிசாணென்பான் ॥ளர்வறச்சனக்குத்தான்விளம்பிப் 
படி.ந்இடுசுகமாம்பரவையிற்கெச்குமுழியவன்பயன்றிசிபால 

னடத்துவந்ை சயேஈமதுபன்செய்யினனிவள/வரசெலாகஈலியக் 

குடந்தவோர்சகேமல்தின்றமென்றிட்டகாணியாலெனச்சொலிக்கனன்ருன். (wa, 

எங்களான்முடியாகப்பெருங்கேழலேகுமவாகடெற்கெனலு 

மங்கவனர்தோவாழிப்பிரா ஐுக்காகுபைங்கூ.ழெலாமழிபப 

இங்கதெதமாமோலெனவின்ு” ணேற்றியிலகிரபடையெலார்தீட்டி. 
மங்கிலாச்சனவிமேறகளை : -பிமாப்பெரும்பூசலைம₹ர்தசான். 82) 

A ‘ உட்க 4 * a . 
ீவராகநமினா MWD hi S. ப்படயருரியபரிக்செ 

பன்றியைமறித்துப்பல பலபகழீயேவியேபார்புகழ்வேட்டை 
ரன்றெனப்புரி.புசாழிபிலேனஈ.பஜுால்விளையாட்டா 

வன்றவணகன்றகாடெலாமலைந்தேயருழறைஃ்சாடெலாட்காளாற 

கென்றியைவிஎக்இிச்களைச்சதுபோலலீரன்கைட்பட்டபோன்மிளிர்ர்கூ (47) 

த்தியிற்களைததபசத்தன் பின்னுறவும்பரஞ்சுடராகெயபன்றி 

ிித்தியமாகுபுட்சாணிப்பேர்கிறைறைபுனல்குளிக்கரை மீதாம் 
புற்நினிலொளிதஅப்புகுசலையினியபுண்ணியனகுசதர்ம 

னத்திடககண்டான்புற்றின்பாலுற்ரானாடி.க்கரணமலச்சுற்மு 3. (௬௯) 

அச்சுறலுடனப்புற்றினைவளைர்தேயதிலவிர்தொளைகளைகாடி. 

யுச்சிசவுயாவாங்கிரியுறழொருத்தலோங்குறுிறுபுழையுறுமோ 

சிச்சிசம்பிச்சேயல திலையென்பான்சிச்செனவித்தொளைபுகுங்கா 

னிச்சயங்கண்டாம்பொய்யலவென்பானின்றுகின்றேங்கிகிச்சயிப்பான், (௬௫%) 

கரியுறழ்களிற்றைச்சண்டனேயென்பான்காணுமிவ்வன்மிசத்தொளைவாய்ச் 

சரியுறப்புகுதல்பார்த்தனேயென்பான்சாய்ந்தசவ்களையிலுற்றானே 
யுருவெளரித்தோற்றமேகொலாமென்பாஜேதைவிஃ றிகலாசகச்சண் 
வருசலமென்பானுடல்வியர்வருமய்வாவொனாடுவான்௨ இவான், (௪௬, 

௦4



௨௬௭ திருமுட்டபுராணம் நான்காவது 
ஞானமான்மியகாண்டம். 

ஆதிவராகனன்றியோர்பன்றியன்றுவேராடடி னசன்ற 

சோதிசேர்மேனியாகுமாலென்பான்றனுச்செனச்சிறுதொளைப்புகு ச 

னீசமோவென்பானாகியப்புற்றுணிலவிடுமுட்டொஎை வழியி 
தமேசேனுஈனுகுமோவென்பானேக்குழிரசான்மறைப்பெருமாள். 

குருகுருவென்றேகுலவுறுமோசைகேட்டலுங்கோதறலன் 

பொருவறுபுளகம்பொடி.ப்பகல்விழியைப்பொருத்தியேகோக்னெபோழ்து 

கருவறுமலவாநந்தக்காட்சிமொழியொளிதழைத்திடகதர்சூழ் 

(௬௪) 

சருதிருச்கோட்டத்தம்பிரானென்றேதடைகண்மூன் நறச்தெளிக்தனனால்.(௬௮) 

அஞ்சலவிபந் தனாகொவந்தவளவினி ற்ரோத்திரப்பாட 
லெஞ்சலிலாமலீசனாரமலலீலையையிசைத்தவணகலா 

மஞ்சனிலிருச்குமேல்வையவ்வாரிவ திமலைமீதிலவ்வருக்கன் 
சஞ்சலமகன்றார்தற்பரன் கோயிறழைக்குங்காண்குதுமெனச்சழைத்தான் (2 ௬) 

பழிதருபாடண்டவ்விருளசலவியைத்திடப்பாசெலாம்பரந்த 

விழிதருமியமமில்வழக்காகவெல்லிவர்திலயெஞான்று 

மொழிதருமுர்நூலாளன்சுசர்மன்முக்தியீமுட்டமேயெய்திக் 

கொழிசருவன்மிசகக்சணேடுடச்குககோதிலாச்சுதர்மனைச்சண்டான். 

சுதர்மதாசனசுசர்மனென்கிறபிராமணனொடு 

அளவளாவியபரிச்சேதம் 

சகுணசுதர்மன்மறையஉற்காணாச்துணுக்செனவெழுர்தவஞ டி F 

தகுகசையோடுகைகளைக்கூப்பித்தண்டனிட்டையரேநீவிர் 
புகுமிவணெழுர்தீரிருக்கையாங்கருள்வீரெனவினவுறுமவன்களிப்ப 
மிகருமருளமலன்கருணையைகினைச்துவிசாஈசவாறறைசன் மேயினஞனால். 

பொன்னியின்றீர த்சமாபதியிருக்சைபொருர்தினோன்மறையவர்குலத்தின் 
மன்னியவைணவதச்திருக்கொள்சைவவ்வியமாட்சிமைவாய்ப்பத் 

துன்னிடவுதிச்தோனென்பெயர்சுசர்மனென்பர்கடூயமாதவர்க 

என்பனேயானுமென்றுஈம்மமியையெண்ணியேமுத்தியாசையினால். 

புறப்பகைகடி.ர்துமனப்பகையொறுத்துப்புலப்பொ றிகளைகள்கட்டோம்பி 

மறப்பசைமறிப்பவெருட்டி.யேமோனமாடூமான் மேன்மயன் மேவிச் 
சிறப்புபப்பலவாண்டளவிலாவினியதவச்இினிற்சோர்்துளசெவ்விப் 

பிறப்பறுபெருமான்சனவினினெழுர்துபேசியபடி பி௨ணடுச்சேன், 

ஒம்புதலோம்பியாண்டருளொருமாமுதலுறைப்படி.வரவவனு 
மாம்படி.யருள்செய்வணச்செளிவுற்றேனவன்செயலென்கொலோவறியேன் 
றேம்புறுவிழிரீர்பனித்திடவடலங்கம்பமிட்டாடி டச்செழிச்து 
வாம்புறுகளிப்பின்ாழ்னெனாகமொலுறுமற்பு தமருவி, 

விளங்குவிப்பிரனைப்போற்றியசல்லவிபலசு தர்மனுஞ்சாமி 

களங்கறத்தவனுங்கமலனுங்காணாக்கடவுணின்சனவிலென்கரைச்தான் 
வளங்சொளவசனியென்னலுமெம்மான்வழங்கெவனை ச்தையும்பச£த் 

அளங்சவீலவலும்பாஞ்சுடருரைத்தயாவையுஞ்சொற்றனன்மன்னோ, 

(டு) 

(௭௫)



ரி வது. சுசர்மதாசன் மோன்றிபபடலம. 

பரஞ்சடாருளிச்செட்இருகனவபழு£றகனவினிற்கண்டாங் 

கிருவ ரமியம்பீம௫ழ்க்திறம்பூதனிலூயெப்புற்றின்மாடி. ர$்.த 
புரிவினையொன்றும்புலப்படாராஇப்புளகமுற்றவசரா.பிருப்ப 

வருவினையறப்பான் பொருட்டகண்டத்தேயசரிரியாச்ிலைவருள்வான். 

ஸ்ரீஎக்கியவராக நமீனார் ஆகாயவாணியா 

லருளிச்செய்தபரிச்சேதம். 

பாசருடத்தாம்பச்தர்காணிவிர்பரிவடன்புற்றினைச்சோஇத் 

சோதுவேதார்சச்சொண்சுடரர்ச்சையுகப்புறகெடுத்தியாமுரைக்க 

நீசரீஙகா சநித்தியத்சடத்தின்மேற்னினிலவிடப்புரிச் து 

வாதவேதியர்கள்பவிபுரிவண்ணம்வணங்குதிசென்றனன்மகிழ்ர்தே, 

சேணருண்மொழிசேட்டி ௬ுவருமெழுக்துசெங்கரங்கூப்பியேவணங்க 
யேணருமிச்சையோடுநித்தியமாந்தட சீ தினீர்தோய்க்துகின்றினிய 

கே ணறுகுர்ச்துவக்குறிகுளமாஇகடமிற்றீட்டியொ கடனை 

4மாணருமி.பலினொகெடாயாங்கல்வனமுறுவன்மிசம்போற்றி, 

கல்லிடவதன்கணிருபுயத்தினராக்ககன நோச்கானனச்சவரா 

வில்விடுமாழிவளைமறைந்தவராவெண்பளிங்கியைகிறச்தவாச் 

சொல்லிடுசக்கணத்தபிமுகராச்சூச்குமத்திடைகரத்தினரா 
மல்லிரசண டகாக்தனென்பவரா௨னசனாதியர்வணங்கலசா, 

வீற்நிருக்கருளகோக்கினோர்கனவின்விளங்கவன்கணடனமென்னா 

மாற்றமிலுவகைதலைத்தலைச்சிறப்பவணக்கமிட்டச்கருங்களியா 

ேற்றமிலாசாரருளியவண்ணஞ்சூழெயில்குழ்ச்திடுகோயி 
லேற்றமொடாற்றிப்பாஞ்சராச்சிச்தீவிசைச்சவண்ண சஇற்ருபித்தரா 

5, லராகலையமுன்னராயதெவ்வண்ணமோவவ்வா 
ஹேதமினான்குசோபுரமூன்றாவிசைமதிண்மண்டபவிருக்கை 
௨ரதமிலாதுவணமணிச்சுவணவசைகொடவோனளவிடகன் 

ஞூதனமாசசசுதர்மன்செய்வித்தாலூன்மறையாளன்பூரிச்தான் 

சிதி௨விசகேற்பநாறுவேதியர்ச்குகிலவுகிகேதனமியற்றிப் 

வதிகும.யாக்கிவைத்தனன்பின்னர்.ப்பன்னிடுபடி.யுடன்கயங்கள் 
விதிவிரைமலாவான்குல்லைமல்லிகைசேர்விமலார்தனவனமமைத்துச் 

ஈதியருசென்றும் பறிச் சலர்மாலைசமைத்தளித்திருக்சனன்சு தர்மன். 

இசழ்தரு சர் த்தத்தொகையையுத்தரித்தான்றிதறுபஞ்சவுச்சவமு 
சிசழ்கரா'துஞற்றியவ்விசாகத்திலிரதமுங்கடமனின்மகமும் 

புகழ்சரச்சாறபொருத்தியேவாழ்ந்தான்புகரறுசசர்மனோடகில 

மசமச.ரக்கண்டவாதி௨உராகக்கேத்திரந்தன்னிற்சுத்தா னே, 

முற்றிற்று, 

ஆக படலம் ௫ - க்கு திருவிருத்தம் ௨௫௬, 

வவ யற்இதிட வய 

27 7 oT 

(௭௬) 

(6767) 

(74) 

(௪௯) 

(வகி) 

(௮௨)



ன் தருமுடிடபுராணம் தான்காவது 
ஞானமான்மியகாண்டம், 

ச-வது, சுதாமதாசன்சோழனானபடலம். 
oer 

சண்டவன்சனகரத்தினச்சவாபதியைகூ,த்த4், சொண்டவன்குனிபபைசஇல்லை 
கீகோவிந்சன்றுயிலைராளா. மூண்டான்மனச்ைசக் சொ ண்டவுத்சமசசலக8 1௩௧௪, 

கொண்டஞஞ்சதரமசாசன்சோழமன்னாைசேண்மின், (௪) 

வேள, 
புரிகருமஞ்சிதையாமேராளாமெம்மான் பொன்னடி ச்சேதொண்டாற்றுவோசா 

Corrie, எரிகருமஞ்சிைகாசவேடக்கோமா னழகியபெண்குழுக்களூடனலர்சடா 
சச, தெரிமணிபபூண்கலைமாற்றி உ சச்சசராடியிழைபவரோடனம்சன்மசலீலையாற 3, 
வருவதைசோக்குற்றவன்போற்காமர்தய்ப்பான்வாஞ்ை சகொடமேரிச்சுரிரைவிட்டா 
ரன்றே, (2) 

வேத, 

வாடரியமலரெடுப்பான்வர்தச்தர்மன்ரானும்வராகன்றன்னை 
வீடரியபூசைபுரிவிமலவேதியன்றாலும்வேட்கைமாசர் 
கூடரியறீர்ச்குளத்திற்கடிடுவேடச்சோவின்குஷ்றவிலாச 
தேடரியசெல்வகனிதாமுமெஞ்ஞான்றறுதமென்றேசேம்பீலராம். ட் 

சம் பறிதிரறறயிலதாராவிச்சின்ன மெனசத்தழைச்சபச்இ 

பம்மவிவருளரேனலு மருமறைதேர்ந்துளரேலனுமரிவைமார்தம் 
மம்மைவறுத்துளரேனுமிச்கான்முன்னோன்வலியைமறுச்சஇல்லா 
செம்பெருமானும்மவர்களிச்னசயுணறனச்சச்சையென்னாமென்றாள். (=) 
வாரசகன்றபணைமுலையுமடி யசன்பபெருகிதம்பவள்முஞ்சோந்த 
சாசசன்றகருங்கர்சற்சவினகன்றமாசருடன்காமவேட்கை 
ரீர சன்றகயமதிலேநிலையகன்றநிருவாண த்தோடுபுல்கும் 
தாரசன்றசெல்வமுடன்மேஉலர்சாமுமுணச்சாவங்கொண்டாட் 
நிலவணிர்தவேணியனேநேரிழையா/மயன்மீறிநின்ரா ராயிழ் 
பஉமணிர்சரீயெனினும்பூவணிர்ததேவெளினும்பூட்கைமேவி 
பலமணிர்தமன்னெனினுசாகர்மாசவர்சிச்சர்வானோர்ஞானம் 
குலமணிர்தபச்தெொனிலும்பிதக்துண்டுழன்டலதகூடாப்பேற. அ! 

செஞ்சடைவானவனேயச்சீமானினருஎலதுவர்தாமும் 
வஞ்சமுளமடமா சர்வடி.வாசையற்றமலமானஞானம் 
விஞ்சுவிர,ச்திப்பெறுசன்மேவார்கள்சாண்டி.யர்தமேலாமன்பர் 
துஞ்சியொருபீறப்பகற்றிச்சோழகளசாடத்னிற்ரோற்றமானார். (ஏ) 
பகைரமுசத்துவளவேலன்றனைப்பயின்ற பண்ணவனேபகர்ந்தவர்தத் 
தகைரமுசத்துச்சுத்திரன்மார் தீசாண்டகுல்ச்சோழனெனப்பி ற்ந்தான்பின்னர், 
தொலகமுகத்து வேதியலுமச்சோழனீறனைப்பிரியாச்சுழலே டம 
வகசைமுகத்துமறழையவனாய்மச்திரியாங்குலமதனில்வர்தான்மன் னோ, (௮) 
அல்லனசெய்தரிவாசமடங்கலுங்கொன்றாகமத்தாமுனைரானாக 
ஒல்வமைசெய்புறச்சமயுச்சைவமேயுவுகடுமங்குமல்கிச்சல்வி 

சச்சார் - நிருவ ரணிசள்,



-வது. ஸ்ரீபூவராகர் அட்டோத்த்ர்சத்நாம 

முரைத்தபடலம், 

டெ ௩லையின் கணிலகுமுட்டச £சனாசெனக.ரதலைசயில்லையாக்கக் 

கல் ஃபுரித்துளவள௮ன்குலபதியாப்பிறம் ச ரசுசவினக்கொண்டான், 

சோழியில்வர்சார்க்தாத்திமுடி கொண்டுசோரமிவர்ர்தரசளாடு 

௩7 மியெலும்புவிக்கெரடியைவலம்பிடிக்குஞ்சுதர்மனெனுமாட்?க.. ஈ 

வாழிஉளையமர்பசமனடி.வணங்குமன்பினனாயரசாணாஜிற் 

பா $மறையவனலுமுன் போத்கேண்மையஸய்மச்திரியாப்பக்கமார்ச்தான். 

முன்னவன்செயாணை வழிச்சுத்திரனுமன்சைகனாய்மூர்தூலாள் 

வன்னயஞ்செய்மந்திரியாயூத்திருப்பமனுமு றையினாட்டையாண்டு 
பன்மைஞ்செயரம்பையரப்பழிக்குமழசவிரிழை ப்பொனாடைரீர்மை 
கசொன்னயகற்குணவினைகடொகுப்டிரிைமங்கையாகைச்ண்டி மாதோ, 

திடமுலையுங்கடுவிழயுங்குமின்மொழியுமயிலியலுங்சொடி யநாகப் 
ப_முல்யுங்கடி சடமும்பணைத்சோளுந்துடியிடையும்படைத்தமின்னா் 

- _மலையும்ப..யளவிலவருடனேதடங்குடைந்துமாறன்போசத் 

,திடமலையிலனுபவித் துத்தளர்ச்தானவ்வமைச்சனுடன்றாதன்ரானே. 

.ரிதறமவாப்பிறப்பையளிக்குமெனும்விதிஉழியேயம்மானன்பாக 
இழிகரு தலில்லாதவிருவர்கரு ச ின்வண மேரிழையாரின்பம் 
ட மிசருதலில்லாமற்பலசாலுமனுபவிப்பபபணித்தபின்ன ந் 

மோழி சருதலில்லாசசனதுபயபசமதிலன்புறப்பச்செய்தான். 

செல்விதெரி$துரையமைச்சனாகசசர்மதுடன்சோழர்கோமான் 

சப்வியுறுகவிராலாயிரத்தெழுநூற்றுக்குமேற்சாலஞ்செய்து 
ஈல்வியுறழ்திருமகளாரஈம்பனடி.யவர॥கிமுட்டமெய்தி 
முவ்வினைக்குமவீட்டி.னிற்குமுதல்வனமாசனெ ௪. ச்ைைமுழு, தசா.சன்றே, 

இருபிறப்பரிருவரும்்௨க்திணியசசசையைமேற்சொண்டிருர்துமாண்ட 
வொருபிறப்புமறியாசபூவராசன்கோயிற்கொன்றெஞ்சாது 
பருபிறப்புமிறப்புமறவாழ்த்துவார்ச்கருள்சுரக்கும்வவ்சய தாகத் 
சருவரத்தெம்பெருமாற்குச்சலிமுழுதுமழியாமர்சமைச்சாரன்றே, 

இர்கனுந்துய்த்தறியாப்பேரும்போகந்திளைததவர்களியழ்றிச்தர்த 
ர? திமங்காணெர்சாளும்௨யல்கலுற்றின்றும்முளதான்மதியைச்சூடி. 
டந்தவிருவரும்பிரமனதிவிண்ணேரூர்போகமனைச்துமார்ந்து 
ஈஃசல இசுகவீட்டினண்ணுவராயினரறிதிசாசத்தோடோய்,. 

முற்றிற்று. 

ஆகபடலம் ௬ - க்கு திருவிருத்தம் ௨௭௨. 

—— F-——~ 

௭-வது. ஸ்ரீபூவராகர் 
அட்டோத்தரசதநாமமுரைத்தபடலம். 

ததத ec Guee— 

ஏட்டாச்திரியம்பாகனுமெட்டாற்றுகையாலு் 
சுட்டாத்திரிசண்டாலிமர்முசனுமமறுமுகனும் 
An SHAH Sa corr ge நிருயாவுமீ கனவி 
யட்டோத்தரசசாம்மிதறிமின்னறாள்பெறுமின். 

௨௭௬ 

(௪௦) 

(கக) 

(௧௨) 

(sa) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬)



உஏ0 திருமுட்டபுசாணம் நான்காவசு 
ஞானமான்மியகாண்டம் 

Gat gu. 

கடனுடையமறைப்பொருளைசன்சருளுசா சணசேகாயினேற்குப் 
பயலுடையுங்கவிகாலத்தெம்மதளவச்சர் சானம்பண்ணற்இன்பாஞ் 
சயனுடையசாசகவருளெனுஞ்செலுக்கருள்சரச்.துசாக்தமூர் ததி 
சுயனுடையச்சில்லிவனச்மோனைத்திதகவிகடொகுத்தச்சொன்னன். 

விண்டுகெள்ளவேணியலுச்சாரணவராகப்பிரான்விமலராமங் 
கண்டவிதமானகொரு தூற்றிருசான்குங்கழறிக்கருத்தினுள் ளே 
கொண்டுறங்கியோகுசெறிபூசைகெறியாகரெறிசோதிலாது 
பணடைவணமேச்திசெறியக்கசக்கரங்சணெறிபலவுஞ்சொன்னான். 

சவராசாயசமமரொதவெனமுன்லுர்?மைஇய்ச்கு 
மோவ.ராசாயவருளெலுசாமமிராகவுை நூற்றெட்டு 
மாவசாகன்மாட்ரிமதகருர்துமானேச்திமகழ்ர்துகொள்ளப 

பூவசாகன்னங்ககசகியாசமுடனோதிப்புரர்தானன றே, 

மெய்வருத்தம்பாரரமற்பலகாலுர்தவமுஞற்றுவெள்ளேற்ரானே 
செய்யருச்தமில்லாதிவ்வட்டோத்திரத்ையெவன்செப்புவாஜே 
கைவருத்தமில்லாவன்னஉன்கருதுமுற்றுமு ற்றுச்கலங்காராட்டை 
வைவயருத்தமற்றவிட்டவணிமாதியாவுமுற்றுஞ்சரதம்வாமும், 

இலகுமணிமுடு.யரசர்கோமைச்சதாமனிருபிறப்ல பக்கொண்டா 
ஊலகுநிழறைமறைமுடி.வாம்பாஞ்சராத்திர முணர்ரதகானமைசசனா ளன 

கலசவிழிமடமாதர்சளைப்போகங்கருதினவாறம்மானீச்தான் 
றிலகமெனுமவயர்மீட்டுர்திருமுட்டத்திருப்பணிகடி. ௬.த சலானா. 

சாலமறிர்துமச்சமல ச்திருமுட்டமாட்டுயினைக்சழறினாரீர் 
சிலமறியுமையவட்குமைரசர்சட்குமனிசாகட்குஞ்சித்தில்கு 
மூலமறிமுனிவருக்குர்தேவசாதியர்களுச்குமோ தமோடு 
மாலமதிச்துண்டவனேயருளுநியிக்கலியவபையடுச்காவாறே 

இம்மாட்சியினையருஎச்கேட்டஏரிசாதிபதியென்றுங் காணா 

விம்மாட்ரியுறுகளிப்பாலாக்கைமறச்தானர் தவெள்ளம்பொட்டக் 
கைம்மாட்ரியுறக்கூப்பிச்சழூற்பூமேற்சிரல்டெப்பச்சனிர்துபோ றற 
யெம்மாட்ரியுதபொருளும்யானறியத்தெளிவளித் சவிஸ றயேயென் ன, 

அச்சுதனேயவ்வியனேயாச்சனிடச் துயிலனர்தனான தேவே 
கிச்சயகிராமயனேகின்மலனேகின்னயனேகிலெமேனி 
யுச்சமுளவுச்சமனே பும்மைவீடவேறுகதியுளதோகின்றா 
ளிச்சையுஎனிகமோகமிதவருள்செயொருவசிலாயேழைசானே. 

உம்மையலதொருதுணையுமொருபசமுகிலைப்பேறமுளனென் பேனே 

ஒம்மையுமிம்மையுமருள்செய்யருசாழியம்மான்வேறுளனென் பேஜே, 
செம்மைமலரவணாதன்செல்வகினையன்றியொருசேவுண்டென்ன 
விம்மு தமுடிபடி. த்திமுசலொருசேவுமை௰ன்றிவிஎம்புகேலே. 

ண்டசிச யனம்பொ சலெனைசோக்பெபொக்லொக்குவ 
ள் றதா கமத்ககுணாயிலுகிலெக்சா க்சத்சாட்கேட ° 
ண்டனிதோசின்ராளேசரணமனக்கெச்காலுஞ்சாமிசாத் 

நுண்டவொருகிழலின்றுனின்ப மேவ்தில்லைரு.யனேத்சே 

(2) 

ler) 

1௯) 

(50) 

(௪௪)



ot- a gt. ஸ்ரீபவராகர் அட்டோத்தரசதநாம 
முழைத்தபடலம்: 

க5ம்பிழைமுழுகினவன்சருமமொன்றும்புசிலெவன்கதியிலா தேன் 

'அ$ிம்பிழையறிகிலவன்பத்திகளொன்றும்மிவவன்பவஞசவாழ்க்சை 
கொம் பிழையெனசாளுக்கு ரிச்ெவன்றீ க்குணத்திற்குன்றமான 
உம். ழையாஞமென்றன்றெனையாணடுகோடிகிலள்றுள்வரித்தேனை யே. 

உண்னையலசொருகருமந்சம்மி துமென்லுள்ளமில்லையில்லை 
யு்னையலசொருவரிடத்திலுமெனக்குப்பத்தியீலையுளங்கைவாக்கு 

முன்னையல சறியாமலெஞ்ஞான்றமுள் துழியேயுகப்பதாக 

வன்னருளைப்புரிவிழியானோக்குதியென்றருர்த்தியுடலுரைத்துகின்றான். 

உளச 

(௧௩) 

பரீமக்நாரராயணமுனவர்் ந க்கபிரானுக்கருள்புரிபரிச்சேதம்: 
சாளுடனே சடக்கைபுங்கூப்:9யருள இியெனமுன்றாழ்ச்துள்ளானை 

சாளுமரங்கப்பெருமானரனேநீயஞ்சாசேயருள்செய்முட்ட 
*ளமிக்சமான்மியத்ைைதநிலமகட்குமாப்பெருமானிகழ்த்திகின்றா 
சாளமிசையுனச்குஸா ச்சாசாமுமதைரீமறவானாமொதோ, 

ச*9நிகரத்இடாமதுவிருத்தகாரயைகினக்குச்சருணையாக் 

மாசிபுரிர்சளிச்சமன்றோவ சல த்தினீஉசச்செம்மன்புரீங்கா 

லாசமுள2முட்டக சனைகாளும்வக்.து.தரிரிச. சா ஞ.இத் 

சசெனுஞ்சஇிகர்சசாரதவந்தரவாசச்சகாதிக்ரும், 

ச சசாச்விகமசமாமெமதுமதமோதிச்சுகமாளாத 

நீசதமோக்கமளித்தும்ீமையிலாவரக்கருக்குமசுராகட்கும் 

,சதி.பிலாப்பைசாசகணங்களுச்குந்தாமசராப்பாழிற்போகும் 
விச்தையுளமனிசருக்குங்கு தளிகட்குமாகடிச்சைலிரும்பகோ இ, 

பாடண்டசமயசனிபயிலவைத்செம்முடைலீலைபரவுமாறு 
உடன டலியல்கூறிரமதுச சத்திரராமங்சோதிலாம 

ஞடண்டவருகாளாவின்றுபலிபுசிச்துளையேனம்மைச்சார் இர் 

உா௱டண்டநீவேறின் நியாம்வேறின் நிஃ தறிதிமலைவில்லோயே, 

சர்சசமும்விருத்தசிரிசனிலிருக் தமுட்டமான் மியத்ைல்ல 
“ச்சையுளதேகமானிடற்சென்மேற்பத்திவரச்செய்த?ச்கு 
மீ$சவாசமமதனையடர்தாமதருக்கோஇயடுச்சவென்னை 

உர்துசாளும்ே பாற் திவருவையெனினனிவாழ்வையென்றுகாழ்ச்சி, 

'ஆண்டாலுக்குமமடி மைச்கும்பேசமென்சொலல.மறிவிலாதார் 
சீண்டானாமென்மேனிக்குமெனச்கும்கேறி$சனிசராமென்று 
தூண்டாசவிளக்கியையும்விசிட்டஞானிகளிசன்றன்்ரூட்டுதோகார் 
சோண்டாவமவர்பேதல்சொளவாடி.க்கொடும்பாசக்சொண்டுசோர்வார், 

சேடி யெலுமெனைச்சேடமென்றுசைச்சுமதுபேசஞானமாகுஞ் 
சேடமெனுமுனைச்சேடியென்றுரைக்குமதுபேதஞானமாருள் 
சேடி மெலுமென்லுடையசேதனவசேதனம்சடி.ருமெய்யாயிழ் 
சேட்சேடி சட்சென்னேயதிடோனீசானா த. றிண்ணமாமே 

என்றுபலவருண்ரணானவள்ளல ரருள்பரிச்தீடித்தோய்கிற்கு 

ஈன்றுபுரிமக்சகலமுண்டாகளெனசவிள் தங்ஞற்பணிதேன்மே 

(a>) 

(& a) , 

(ser) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(¢0)



௨௭௨ திருமுட்டபுராணம் தானகாவது 
ஞானமானமியகாண்டம் 

யன்றுரசாரணர்களர௬ுமறைமா தவர்சூழப்பிரமகர த்த 

க4மென்றகெழிழ்புண்ணியசே ச்ரஞ்சென்றேயதியலுற்ருரினிதுமா 3 2௧) 

பனிமலைமன்னவனகத்திற்பிறங்செசொரணமுனிவர்பரமன்முட்டந் 
துனிமலையச்சொல்லியயணனிவிடைகொண்டேடூயெபின்சுவாமித*) 

கனிமலைமங்லகையைமீர் சமா. அலன் பால்விடையேன். றகணக்சள்போற்ற 

ஈனிமலையாம்வெள்ளிமலைசனிலேடலாழலுற்ருனக்கன்மாதோ. (2.2) 

ஆழிவனமனைைகலாகளடி.ச்கடி.சா.ரணமுனிவரர் தாளேத்தி 
வாழிக்னமு நவோதிவிடையேன்றவ்விடையேறிகள்ளிமாமன் 

பாழிசனத்தமைசண்சள்பரவிவரச்சயிலைமலைபரிர் தரவா ழ்ர்,சா 
லூழிவனமுளனாளுமுலவாவிராமனடி.யுன்னுசோனே. (௨௩) 

சச்கரவண்வனமுநிகாள்சு தர்மனென்னுஞ்சு ச்தான்றன்சரில சதன்னை 
முக்யெவராகிரமாண்டசா7இயம்பிரமர் தன்னாலே 
யக்சலியனேடசலமுறச்சொல்லியுளவதனையாங்காங்கோத 
லிக்சதயோடேமுரணாதறிதிசெனச்குதமுனியிசைச்சான் றே. (3௮) 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம், எ - கரு இருவிருத்சம் ௨௯௭, 

(0) 

| ஸ்ரீ 

தி - வ, நித்தியர்களவதரி 5; தபட லம். 

ய ல டி ud ர ஒது படட வனி 

  

  

மன்பதையோம்பாஇபரன்மலர்ப்பதத்துக்கடிமையுற்றம றக: வல்.லீ/ 
முன்பசைவிலாங்கிரிசமுனிபசச்துவாசலுச்குச்சவிலயவீச 

மென்பதையில்கருளு தரீிரிசைமின்மழையொழுக்கமறவியலுக்கா ௨ம் 
பொன்பதையினம்ப.ர னும்புண்ணியருகாலுகமும்பூப்பாமாதோ, 

திரிபுர. த்தின்மாண்டவருஞ்செளகர்இபருப்பதத்திற்டித$்தளாரு 
மசிபுசத்தியென்னா சவசரரிராக்கசலசேோலகர்சளெல்லால் 

கரிபுசத்தியென்றவிதங்கண்டிருர் தும்வேதிய/போற்சலியிறந்றேன்.றி 
யெரிபுரத்தினவையவர்ச்சியைர்தவலாரப்பரமென வேயிசைச் துமாதோ. (1 

தீருமமலரிடவழைத்துமறைவிருக்கம்களைமுரித் தச்சாய்க்குஞான்று 
பெருமனெலுக்கருளையிஞன்சச்கசமுஞ்சல்கமுமங்கல தவாள்பேண 
மருமையுளசேனையர்கோனானவருமிலக்குமியூம்பதுமச்தானு ம் 
கருஜமயுளசார்முகமுமாதிசேடக்சோவுல்கருணேவாய்ச்த. ‘ay 

சனகாஇியோடுயரு$ரதமாதன்டெர்தாமுமுன்னர் 

டதிண்சாநிரும்சச்சமாதனத்தா சண் த்தங்ருமின் ஓம்பன்லுஞ் 
இிசெற்றபெசியாருமேயவனிதனித்சிதததமேலாப் 

திரு மு சலாபிழிசாதிகுல்4ரு.ப்புசாகிள் 2. (௪) 

   



௮- வது. நித்தியர்களவதரித்தபடலம். 

சாஇருலத்திதீபிறச்தமொருசாதிசானுமில்௩ரஈடவச்.அ 

மோதிடுமோயோனியிலும்பிறவாமலேயுதித்துமொளிகூ மிக்க 

சோதிமூழ்சடர்ஞானச்சருதியய ற துளடுபாருளேத்தொசையதாச 
வோதுறும்வசையாகவிரிவசகத்தமிழ்லேத்த்தசைப்பரமாதோ, 

2சறுஇிராவிடங்கடமிற்கருதிமிருதியிதிசாசர்தேசார் 
கோதறுல்லுபகிடதங்கதைபுசாணங்கள் முதற்குலதூலெல்லா 
மோசவால்லுரையிடவுமுரியர்களாயிச்தலபுசாணக்சன்னைப் 

பாதமொருகான்காகப்பாவிசைக்குகாஉல்சாப்பசிர்துசார்வார், 

சலைமலிசல்லாங்சரீசப்பெரியமுநிவார்சள்பிசான்கனிச்சவன்பா 
மலைமலியம்பாரத்துவாரிதனக்கச்சா.ரதயத்இச்தத் 

சலமலிபீடினைநவன்றபன்னிரண்டாமச்தியாயத்துண்மாட்ட 
நலமலிதென்சவிதனிவிப்புசாணமதாமென்றுளஈன்மறைவல்லீரே, 

எண்ணிடி லீசெட்டாண்டில்லாக்கவியையாயிசத்திவிப்புசாணம் 

பண்ணிடுவனாதமுடிபதமடைமாணாக்சர்பசம்பையைப்பற்றி 
ஈண்ணிூசெர்சமிழ்ச்சுவையார்சாவலோனிச்தெளிமினாதன்பாதங் 
 கண்ணிபபொரத்துவாசித்தவசியென்றுபிலுங்கழறுமன்றே, 

மூந்தையாயிரமாகமுளைத்துளதுர்சொல்்பாவைமொழியாகின்ற 

சந்சையாஞ்சாகையளவாகசான்மறைத்தமிழாச்சமைச் தருவ 
சர் சமாதனமதனிற்றன்மாட்சியெம்பெருமான்கருணேகூர்ந்த 

விர்தமாப்பிரபர் சமென்றாடியிவ்வுல£டேறற்கான. 

அரிபிரமன்சின்றேவாமுனிவரிவர்தாஞ்சாத்திர த. தக்காய 
பெசியரிவர்சொற்படி.க்குத்தருமகிலைப்பேராகுமிவர் சம்வாக்கே 
யுியபரிச த்சமுளவிவ்வாழ்வாராரியராலுலகின்றிமை 

யெரியின்முனம்பஞ்சாகுமென் றம௦இதனிம்சாணீரினிதுசோமின், 

தனதுமான்மியமதனைச்சாற்றியுலசோ.ம்பவர் சன் கோயிற்சண்ணே 
மனதுமான்மியமுடனேவ?க்கவேண்லெசென்றுமவசைசாளு 

மெனதுபரிவாரமுடனனி3யத்திப்பலியிடுதலியல்பாமென்று 

மினது தானெழ்குகப்பனவர்பூசையில்லாமலெனைப்பூிச்தால், 

பலமகறும்பாசசவசென்றுதிருமகணா சன்பசிவினோடு 
சிலபகலின்முன்ஸசஞ்செய்துஎன்சசதமாசலினாற்றிருமால்கோயில் 
வலமாகவடி யவர்கசள்விக்ரெகல்களையமர்ச்திலாழ்த்திப்போற்ற 

னலமாகுமவ்வாதேசலிகெடுத்தார்சமைப்பூசையைத்துச்காண்பார், 

இப்பெரியரும்மிவசையடுச்தாரும்பிரமலனுலூருச்சன்னானோ 
டெரப்பரியபரமபதர் சனிலச்தமற்றகலமுறுவர்காண் மின் 
“செப்பரியசெளசகரேயிவராலுங்கவிமாளாமு இர்ச்சசொளி 

,அப்பரியசிரமுடி த்தவரன்வைணவச்தைகிலையாக்குமன்றே, 

முதுக்குறைவுகொமொகுச்தற்றொழுசெளசசாஇயசேமூர்ச்சர்ச்கான 
கிலாதுக்குடையகவிஐருச்சமொவ்வாசதேவரெலாமொருகன்பாற்போய்ச் 
சஅச்சமெலாஞ்சைசபுச் சசைவமு சமர்ச் சனகின்சாணமோது 

மதிச்கொருேஎமிலையெள்புரிகிசேன் பானரயமல ச். 

Sa 

௨௧ 

(௫) 

(+) 

ச 
(7) 

(௮) 

(௬) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(aa)



௨௭௪ திருமுட்டபுராணம் நான்காவது 
ஞானமானமியகாண்டம் :. 

கலிதோடங்கூறிமுறையிடுங்ககனருக்கெம்பெருமா 

காரணங்கூறுபரிச்சேதம். 
ஆங்கானுமமசர்களேயுகர்தோறுமின்னவண்மூலத்தோர்க 
னீங்காமலிருப்பவெனகினை த்து ளஈம்நினைவுகிலையவேண்டாவோ 

போங்காணுமெனச்சிறியமுறுவறனைப்பூத்திருப்பப்புனிதர்வேட்கை 

நீங்காதவிதமுணர்ந்தநின்மலனுமின்ன விதநினைந்தானன் றே. (௧௫) 

தேவிபூடணம்படைகணித்திய/களாதியார்இரள்களியாவும் 
தாவிபூமியிலெழுக்து.த் தத் துவகிச்சயமுணர்த்தத்தகுதிவாய்ந்த 

கோவிலாமுதுஞானத்தமிழ்மமறயைவெளிப்படையாயுதவுவாறேற் 
ரூவிலாஈமதருளிக்கெக்கானாருயர்வரென த்தயவுகூர்க் து, (௪௬ 

உம்முகப்பின்வணநினைகந்தாமெனவவருகனிமக௫இழ்ச் தாருயர்முக்நூலீ 
ரிம்மமமைவாறுசை ப்பதெம்கனெனிம்பிரமமெனயிசைக்குதூலி 
லம்மணிர்தவரற்தியைர்தவறமுநிவர்கூடி.பிரயாகைக்கேஇ 
வம்மினெனுமயன்பாற்சென்றடி சொழுதின்னனஞ்சொல்லிவணங்குங்காலே, (௪௪) 

உலகோம்புமொருமுதலியுதவுபிதாகமசேயிக்கலியிலோசத்தி 
விலசாதியிறைபிலையென்றலமற்றுயிர்தாங்குஞ்£வர் தம்மைத் 

திலகாஇவீடீயுந்சேவனெனவசுரசெலாந்திரணடுமொய்த்த._ 

பஃசாலும்பகஉருக்கேயி...ராற்றலாயினர்யாம்பன்னலென்னே, (62) 

வேதவி௫தங்களெலாமவிழலாச்சேவிதெமிலாபபுறநாலெல்லா 

மோதவிசெம்மாச்சேயோகோகசோபாடண்டமோககலாச்சே 

சாதுசனசவைபோச்சேசைகபவுச்சம்மாச்சேசலங்கள்போச்சே 

சேதுபரியந்தமிலேச்சம்மாச்சேயாங்கடுயர்செய்யலாச்சே, (Sa) 

இனிமேலெம்பெருமானையெண்ணேமோவவன்றலம்போயினிமையாசுக் 
கனிவோகோண்் பேமோகண்கெளிகொள் வேமோகண்ணனாட 

ஓனிவோமென்றுருகுவமோவூர்த்துவபுண்டர ச்சேவையுணர்குவேமோ 
சனிமேலாயினவோவோசலசமலர்த்தவிசுைவோய்சாற்றுகென்ளூர். (2.0) 

பவன்€ர்மைசாணுழியேபாகவதரசெல்லாரும்ப.ர.தம்விட்டே 

யெவன்€மைச்கேடிவிட்டாருமைவினவியகன்றுவிடற்கக்ஙனுற்றாஞ் 
சிவன் €மையாகிவிட்டதென்றுரைக்குஞ்சிட்டர்களைச்சிரித்துகோக்கித் 
தவன்சர்மையோடருளுமிருடி களேகேண்மினெம்மான்சால்பையென்பான். (௨௧) 

நவையகன்றதால் படி த்ததல்லவசே£மர்காரணர்க்கேன்பாஞ் 

சுவையறிமினவன் செயலைத்திரு ச. துமவரிலையித வோகலியினாட்சி 
யிவைகளிவ்வாறேயிருப்பகாடகம்பார்த்திருப்பவனுக்இச்சையாகு 
மவைகளவ்வாளுயிடி. னுமச்காடக2துஞ்சிலவறமுண்டன்் மோ. (௨௨) 

௮ன்னவணமேகருணையப்பனாற்சிலமேசையவர்வினவா ற் 
பன்னகமுஞ்சக்கரமும்வளைகதையும்பாவையுடன்மாத்தர் தாமுஞ் 
சொன்னவணக்தென் ஹழேயமதன்சணவதீரித் துமு. துமறைசோராமற் 
ழென்னவனுஞ்சென்னிய௰னும்பூழிய்னு eae GAO seer Bus வாசால், (௨௧)



௮-வது. தித்திய்களவதரித்தபடலம். ௨௭1, 

வாழ்வாரும்படிக்கமலன்சொருபகுணருபவிபூதிகளைமாற்றி 

வீழ்வாரைவீட்டி விலக்கி9ரஇ.சாவீடவேதம்விளம்பியின்பி 

ல ழ்வாரையவதரிக்கவருளாழிட்புட்கடவுமமமானுன்னுர் 

தாழ்வாகுமெனவுளக்கணடஎரன்மின்மாதவர்சாளென்றுசா ற்றும், (௨௪) 

சிறகதுளசீமுட்டமுதற்றலமெல்லாஞ்சிவமயமாய்ச்சிதைந்துபோச்சே 
மழைச்துஎமாமறைப்பரமன்வனேயெனப்பிதற்றும்வகையுண்டாச்சே 

மற$திறம்பிற்றென்னா$ீழுமசஞ்டை சச சலுக்கேயகந்தப்புத்தேள் 

குறைர்துளதைநிறைவாக்கவெடஇுபஇயாய்முக்கோல்கைக்கொண்டுபோதும். (௨௫) 

௮வ்வெதிகளதிபதியாற்கிலஇவ்வியப்ப தகளமரும்வேதங் 

கவவியசூததிரங்களுக்குக்கறை,ரும்பாடியத்தின்்௧னமுண்டாகும் 
ஓவ்வியவென்ழரையாக்சவசுரபிராமண் சாலாமுளைகட்செல்லாஞ் 

செல்வியகற்பொருளோதிகுதிர்ட்டி. பாகயதூலைச்£க்குமாதோ,. (௨௬) 

கூிமையுறங்கலிகேடுங்கண்டுகொண்மினெம்பெருமான்௧௫ுணை பாடி. 
யடுமை படுழுய்ச் இடுமினாயினுநும்மூழ்பாழ்த்தவிதியாயிற்றே 

தொடுமைபடாதிருமினுங்கடமையுமுங்கடேவினையுங்கொடுத்தமூர்த்தி 

படுமிவுலகுணடஎகதுதேர்ர் துமிழ்$ துகாப்பபனேபாரமெல பார்கள். (௨௭) 

பொய்யுமலபுகழமுமலபோற்றுமினோறர்தெய்வமாகநின்றா 
னய்யமிலைகாண்மினமதாதிபரனென்றுரைப்பாரவனியோராற் 

செய்யபராங்குசயோபெரகாலசெதிவ.ர. ராஞ்சயசென்றும் 

வய்யமெலாமுப்யவந்தவாழ்வாராரியர்களென்றும்வாழ்ச்தற்காவார், (௨.௮) 

அம் பளவிலளித்தருளுமரிபதங்கடமைவெண்மையாமண் ணோடே 
செம்பவளமல்லியையினிதழ்மானச்குளமிலகச்செய்துகாப்பண் 
அம் பவளமல்விகையினடி மானவரித்திரையையமைத்தெம்மான்றன் 

செம்ப.துமச்சீ றடியைச்சேருமளவறுபெரியர்திசழ்வரமாதோ, (௨௯) 

ஆயினுமவ்வெதராசவழயெமாமணவாளவறவோனாலே 
இீயினு மேலவரிட்ட தீமகங்கணசித்தளவில்வேர்சன்மை 

போயினுமேதலிமலிந்துபொருவிழறேசகர்மதமேபொலியாதாகு 

வாயினுமேபுறச்சமயமற்நீதியுலகமெலாமல்குமன்றே். (80) 

சீஷிசால$மிர்ச்சியினாற்கண்ணனலா ற்றெய்வமிலையெலும்வாக்கிற்கு 
வலிசாலமாராடப்புறச்சமயமுலகமெலாம்பரவிமல்கி 

ப யொலிகாலந்தனிற்பவனாஞ்வெயோடியவதரித்திட்டெசமூன்றும 

பலிபாலாடெவாங்கிப்பாகசாசனற்களித்தபரமற்கன் பாம், (ma) 

பத்திஞானத்திவரந்தவைணைவமாமதம்வேதப்படி. யேயாக்கி 

யுத்தீமமார்தலங்களெலாமுத்தாரணம்புரிர்தேயுகத்தைமுன்போல் 
த்தமுறத்தெளிவிப்பானக்சாறிசே. தமெனுஞ்செம்மைவாய்ந்த 

வத்தன்மகழெறப்பாதரான்குகிலமுறுசாலமமையுமம்மா, (௩௨) 

வைதிசசம்மசகவைணவக்குருக்கடம்பிரானானசம்பு 
வைதுதனதாகமத்தைமாற்றுபிரபத்திமசமலியச்செய்ய 

வய்துமெனவான்வருமுரம்வலுத்ததாபதருமுகப்பிலாவர் 
'கய்தவீர்தவ்கடவுளருமவசைவழிபடுமவருங்கவற்டுச்சோர்வார், (xm)



௨௪௬ இருமுட்டபுரரணம் நான்காவது 
ஞானமான்மியகாண்டம், 

செர்சருமர்சான்மசழ்செய்கிருதயுகமாகட ஓுமரியின்௯கே ரயில் 
களர்தருமிவ்வையமெலாஞ்சயம்புதாற்றெட்டடனேயொன் பான்சோடி. 

தீளர்தருசலாசகாப்பின்சவுகேோயறிதிரிர்தக்கலியின்றண்டம் 

விளர்தருசலும்வைணவப்பெரியலீரர்வர் துவிளக்குமாறும், 

பிழையறுபுசாண்மெலாமையமறப்பேசடலைப்பேசலாயிற் 
தழையுறுபல்லாண் டேகுமீதிருப்பமுன்பிரமன்றன்னைச்சார்ரத 
முழையுறுமாதவசெல்லாங்கவிபயமெங்ககலுமெனவினவவன்னான் 
மழையுறுமாவனஞ்சூழுமானர்சச்சடமேசலழங்கக்கேட்டார். 

கொலையாளிகள்முத்திபெற்றபரிச்சேதம். 
மனைறகளுமாமகவினங்கடானுமவ ரிச் துள்ளவாழ்க்கையேற்ற 

குறையகலுஞ்€முட்டங்குறயெவனுறுபலவாச்ர்த்தம்யாவு 

மழைமனலுச்சடமைப்பாடி. ப்பூவராகன்கோயின்மருவியேத்திக் 
குறைகளறசனிம௫ழ்ர்துகுலவியவர்சாளிசவிற்றுபில்கொண்டாரால், 

அன்றிரவிலாறலைப்பா.ராமடைத்தேபோழ்றிவருமறப்பீடுற்ற 

சன்றலறும்பசைவர்தமைவளைகொண்டன்னவர்பொருளைச்சவ்விக்கொண்டு 

ஈன்றுசைசெய்யவரிலனேகரைச்சஉட்டியாவிவிடஈலிவுசெய்து 
சென்றனரிச்கொடும்பீழைசமையந்நாட்டசசலுக்குத்தெரிவித்தாரால், 

மூதீதியதேராடி.யுறமறையவரைச்கொலைபுகிந்தமுரணைக்கேட்ட 

மத்தியதேயக்குரிசின்மனமெரியக்கொடுஞ்சீற்றமண்டி. ப்பொங்க 
வுததமர்க்குமிக்கொடுமைசெய்வர்களோவெனரடுங்க்யோடோடி.ப்போய்கி 

கத்தியவாக்கானுள்ளேகரச்சவரைச்சிகைபற்றிச்கொணரர். து.ந்.2. 

முட்டமெனுர்தலமதிலுமுறிவர் தமைச்சகளலாடி. மூருக்கனாரை 
விட்டி டவுந்தகுமாயின்மறமு றயென்னாகுெனவிளம்பிக்கள்வர் 
பட்டி. டென்டெளிலீசவடி நெயவொளினையோச்சிப்பற்றிப்போக 
லெட்டி டவென்றாணையிடுவித்தவர்கள்சிரச்சேசம்வேந்தன்செய்தான். 

- அக்சொலையுண்டாவிவிடுசோரசெலாங்கதிர்போலவவிர்ச்தமேனிப் 
பொற்சலையுமணிமுடி.யும்பொங்கொளிசேர்குணடலமும்பூவின்ராரும் 

விற்கலையும்வேளழகின்மதிமுகமும்புண்டாமும்வியன்செய்வாகை 
பற்கலையும்பற்பணியும்பசகல்விளக்குசகைமுகமும்படைத்தா.ரா. 

திவ்வியதேசோமயராய்த்தரும௰றவாகனகுருவின்€டசாகச் 
செல்வியவண்சுருதிகுலத்தோத்திரராயாசாயத்தெருவிற்றேவ 
சல்வியமற்றலர்தூ ற்றமழகென சாயஞ்சலிசெய்யத்தத்தாரா 
யெவ்விருளுமிரிக்தோடுசோஇிவிமானம்மிதிலிருப்பைக்கொண்டார் 

கருட குருவருரபதேசங்கைத்தமுட்டமுற்றகன த்தினாலே 
இருடசெலார்திசைவணங்குர்திசைமுகனார்தாதையிடந்திறமாக்கொண்ட 

இதுடனையால்குளமுனிவசெல்லாரும்சன்குளிரலநிச்துசோக்கிப் 
னமர்தலமன்றோதலமாகுமற்றிசலம்பூகீழோகும். 

என்திடுலவாறு சலிய ப்பிசமனருள்புகீர்தசெண்ணியெண்ணி 
யன் ம்மாட்சியணிசசசமக்காம்லடத்துவர்ழ்ச்தார் 

(௬௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௨)



௯-வதுட ஸ்ரீதோபடனப்படலம்: 

கன்றகொடுவிளவெறிர் சசண்ணனடி.ச்சன்பானமுனிகாளின் ரொன் 

றன்றசொலவிட்டிரு்தேமஃ அசைத்துமெனவன்பாளருளற்கானான். 

கார்த்தபங்கள்கதியுற்றபரிச்சேதம், 
செளலீரத்தரசொருவனெழுபிரமகத்தியினாற்றாச்கப்பட்டுக் 
கெளவீரமனமறியாக்கொலைசெய்பதினாறபேரோடுூச்சானிற் 
றல்வீரமாள்௨உயினேமுட்டசேடப்பரிசத்தாலேக ற்றி 

னவ்வூரிலேகாமற்சேசளதேயச்தேகாவித்தன்வீட்டில் 

கடனீயுங்கன்மமதாலீரங்கோலிக்குடி.விற்கமுலைதயாச 
உடன்மாயுமசசனுடனடுத்தாருமூடலெடுப்பவவனுமின்னார 
கடனீயக்கொள்ளாதமூன்றாங்குலத் தானைக்கண்டுவிற்ரா 
னிடனீயுமன்னவனும்பொதியேற்றிராடெல்லாமேகலானான், 

நக ரசாடர்தோறும்போய்வாணிபஞ்செயலுக்கானராடி. 

நிகரமாங்கத்தபங்கண் மேலேற்றியேரடத்திரிலுவைசொண்டு 
சகரரானவிதமாய்ச்செய்தொளிருஞ்£€முட்டஞ்சென்றுவிற்றுப் 
பக.ரசானாவிதமாரதியமுற்றவன் கோகுபகுவாய் சம்மை, 

தடி.யாததாமணியினியையாகப்பிணையல்புரிதானோர்கீட்டி ற் 
குழி.யாகவவனிருப்பவர்காளிற்குயின்மேகங்கொட்டரீரை 
யிடியேரொன்றண்டமெலார்தம்பமிடவேயதிர்ச்சியிட்டுமுட்டப் 
படி.மிதுவீழ்செவ்விப்பதினேழுவலேசரிகட்படுக்கைவீழ்ர்த, 

இடி யேறுண்ட த்இிரிகளுயிர்மாய்ந்துகரிர்திடவம்மோக்ககீட்டி ற் 

குடி யேறுமுத்சர்கணேரீரைர் துதிசைநகோச்சக்கூசாரின்ற 

படி. யேறுவிற்கற்றைச்சுடாபரப்புமொளிமேனிபடைத்துச்கொண்டு 

தடியேறுசேணின்மிசைதழைசவிப்பொன்மணியாடைதரித்தமன்ஜே, 

சருவசுபக.ரவிழைகடரித்தரியின்சருணைகிறைதாசரடச் 

சருதிசுபகரவைசசுச்திசமர்திரகுருவின்சொற்கேள்கொண்டு 
கருதுசுபகரமடையச்சடவதெனும்பதவியினிற்போயித்ரூதி 
விருதுபகரமுடையமுட்டமதிற்பட்டிடுவேசரிசகண்மாதோ, 

முற்றிற்று. 
ஆச படலம் ய - க்கு திருவிருத்தம் ௩௪௫, 

(0) 

ஸ்ரீ 
௯-வது. ஸ்ரீதோபடனப்படலம். 

  

  

களைகணாத்தனதருணபதமலசைக்கற்றவர்பாற்பற்றைச்சட்டிப் 
பிராகளாவனமறந்து தனையவருக்சேகொடுக்கும்பெருமாற்சானீர் 

முளைகணுந்றநியாதமுனிநா.ரதன்பிருகுச்சருளிச்செய்த 
இளைகனாவினுமறியான்ைபடனங்கிளத்தக்சேண்மினீசே. 

முந்தியசுவாயம்புமத வரதர் சறிலேமுப்பச்தேழா 
வந்தளதோர்சலிகாலர்த்ன்னில்வீட்டோனுச்சருமம றயோன்வேசச் 

உள 

(௪௧) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬)



௨௭௮ திருமுட்டபுராணம் நான்காவது 
ஞானமானமியகாண்டம் 

சந்தமுளகருதுவென்பானவன்€டேன்மாத்தவரிசனக்சூகூவர் 
மைஈதருளசரியென்றுஞ்சுதரிசனசங்கசென்றும்வழங்குகாமர், (௨) 

அம்மூன்று தாயருர்சன்றாதையடி முடி. குடி யையாவிக்கா 
லிம்மூன்றுதலஈடுங்கவெழுகவியானங்கண்வன்மிந்திட்டீர்ச்கு 

ஈமலன்றுதொழிற்கானராரணனைவழிப்படுசலறக்காமாதி 

வெமமூனறுகுணங்கடமைவிளைவி தீ சல்சயொதுமீணடாமிஞ்ஞன். (௩, 

கல்வியறிவாசாரர்தவச்சானம்பூசையெங்குக்கரர்சவோகாண் 

மல்வியணியோதியர்ச & மணியிரதமூர்வசற்சேயாசைபூண் டேம் 

சொல்வியறஞ்சோராசஞானமெனுமைந்தர் தமைச்சகுணனோக்க 
வல்வியனா7 நிவடையமைக்தாகாள்கலிமாய்ககுமரும்தொன்றுணடால. (௪) 

ஒன்ராலுமொழியாதகொடும்பாவச்சாடாக்குங்கலியையோட்டற் 
கென்ருலுலோகமெலாமிணையடி யிட்டுண்டுமிழ்ர் சவிழைவனாமம் 

பொன்றாதுபலபோதும்போச்குவரத்துண்டி.ருர்.து.துயின் றெழுர்து 

நின்ராலுமறவாமனெடி. தசொலுர்தவமன்றிநிலைவேறின்றால். (௫. 

எம்டெருமான்றிருசாமசங்கீர்த்சனத்தையன் நியிம்மைசோரய்க்குச் 
தீம்பெருமானும்மறியான்ரு பதருமாரணமுக்சருமநூலும் 
வம்பறுமவ்வானவருநங்குருவுமோ மு துசவிலவில்லை 

யிம்பருமிக்கவிக்ுதவேயேற்றமடைதிருநாமமிசைமினென்றான். (௬) 

பின்னருந்தம்பிள்ளைகளைைனிகோக்மெச்காணீர்பிறழ்லொத 
வின்னமொருசதைகேண்மின்தியவொழுக்கத்திலீழிவீனனான 
௦ வன்னியனைவன்பிரமவிச்ையறிதர்ை தசொலைமறித்துள்ளத்தா 
லுன்னிடவுமரியகொடுர்திமையெலாமாற்றினவனொருகாடன்னில், (௭) 

தர்தையெதிர்கின்றிடலுங்கண் டமிதாவர்சச்தோதசயகேண் மோ 
ஈதமறைவர் தகுலர்,சனிற்பிறர்துந்தயோ சன்சேண்மைசார்ந்து 
முர்தியம்முறைமாறறிப்புலவலைமாதினைப்புணார்ந்துமூத்சோருள்ளல் 

சிர்திடவெங்கொலைபுரிர்த இன்னாததின்றுண்டுத்தீயஞ க. (2) 

சங்கள்குலகரகழுச்சச்கெடுகெடுவாகம.ரங்காணம்மைத்தூற்ற 
மங்கெயெரீமாயாமன்ழற்றுளரையுங்கெடுத்சாய்மாலனேரீ 

யிங்வவெேணேன்வச்தநின்ராய்ஈன்ருற்றிரற்சததியையெய்தலாகாய் 
தங்சகாயென்றிடலுமவன்ரூழ்ர்தேத்தியுள்கலங்கிக்கண்ணீர்மல்ச, (௯) 

சன்றெதுகொறீதெதுகொனானறிகலேனெந்தாயச்தோகெட்டே 
'னென்றமசன்றன்சகருத்தையெண்ணியிவற்செம்பெருமான்சாயமான 

நின் றஇதனத்தன்லுள்ளேகெடி தூ௫த் 1 தயன்ருகத்தேறிகழ்த்திவர் ச 
ன்றலழங்சேைையினை ப்புகன்றபவம்பொடி. பதெசப்புலப்பட்டானால். (௪௦) 

'கருதுமென்பாலன்புடையகான்முளையேசொலற்கரியகுழ்ச்சிநிற்குச் 
'ருதிகுல்சாசதமமெலும்பஞ்சராத்திரத்திற்றுலங்காரின்ற 

. , மணியிர தம-நிதம்பம், 0 வன்னியனானவன் - பிராமணன், * ௮யருசத்தே- 

அயக்சரீவக்சடவுள் அயம் - குரை இரீலம் - கழுத்து, 

 



௯-வது. ஸ்ீதோபடன்ப்படலம்;. ௨௭௯ 

ப.ரமமெனுமபா ச் துமசங்ிையிலளபெருந்தகமைபபடடதாயு 

மு. ரமதுளவீசொன்பானத்தியாயத்திலுருவுற்றதாயும், (௧௧) 

பேசரியடிரமமொன்றேயுகந்துகளிசிறப்பவியல்பெற்றதாயுச் 
தாசரெனும்பேருவச்கத்தக்கவர்தம்பிறப்பிறப்பைபத்தடி.ங் தாயு 
ரீசமூளபவமதிலேகித்தியமுற்றவருசக்காமீக்கமாயும் 

பாசமறுத்தினிலீலைக்க॥கா தமுனிகணிதிபர ப்பதாயும். (௪௨) 

எண்ணுமிருபச்தெட்டாமுகமதிலேயெதுகுலத்திவிலகித்தோன்றுங் 

கண்ணபிசான்முற்றுமற்றவருச்சுனனுக்குயர்யாப்பைக்கழற்றிவீட்டை 
சண்ணவகைரசவின்றளசன் லூலாயும்பாரததைசான் சோடைத்தரச் 

திண்ணமுளவேதமெனச்செப்பிவணங்கிடுமாட்டிசெய்ததாயும். (a) 

பிரமவித்ை தயெனமறைமுக்கோலொருசோல்பிடி ததவர்கள்பிடி. த்தாயுங் 

கருமவித்தைபிடி த்தவர்சங்கருத்ை தயொருப்படஙிறுத்தக்கடவதாயும் 

பெருமவித்சையினுக்குவிகசுவா திர் த்தகளொண்மர்பிறங்குமின 

வருமவித்தையழிமச்சமாதிபத்தாமையர்களையுரிமையான, (௧௪) 

அதிட்டானமூர்த்திளாயமையாட்ியுற்றிருப்பவவிர்வதாயு 

மெதிட்டாலுந்சன்கடமையெனவுறுதியுற்றவரையுமிர்ப்பதாயு 
மதிட்டாளுமனமானொடகங்காரமமகாரமாய்ப்பதாயு 
மதிட்டாளுமுடலுயிரைப்பிரியறிவுகொடுத்துயீரையாள்வதாயும், (௧௫) 

இலக்குமியிப்புவிதுருக்கைவாயவனிலிச்திரன்பார்வதியவ் வேதா 

ஃலக்குமெழிற்சரச்சுவதிகாமன்குருகந்தனச்சிவாசுதேவன் 
அலுக்குமெழிற்பிர த்தியம்மனன்னனுருத்தப்பெருமான்சிவன்றூமிக்க 

வலக்சணுறுசங்கருடணன்னிவர்களபிமானமாட்சித்தாயும், (௧௬) 

பச்சியாப்பரவலறும்பழிரிரயத்திழிவார்ச்கு ப்பலிக்கப்போசா 

வ ததியாயம்பதினெட்டி ற்குமுப்பத்தா 3 ஐதிமாவமரர். தம்மை 
வைத்துளதாங்கேதைரினக்கோ.துதங்கேண்மதிமகனேயதனைசாளுஞ் 

25 சமூழ்சரப்படனஞ்செய்துவரினரிபதரீசேர்வாயென்றான். (௪௭) 

அண்ணாலவ்வட்டதசமாகுவகுப்புறேே தயடங்குகாளு 
மொன்ணாதென்னாற்படனஞ்செய்தலுக்கன்னவைதம்மிலொன்றிரண்டு, 
பண்ணாகும்பருக்தருடி.யெனுங்குழவிக்கருள்சு. ரர் துபையுண்மேவேழ் 
சண்ணாவிபூதியையும்விச்சுவத்தையுங்கருதிச்சரணஞ்சேர. (௧௮) 

பாசாயணம்புரிதியிரண்டத்தியாயமெனப்பரிவினோடு 

€ராயமகன்றனக்கு ப்பயில்விக்ககவனுமதைச்செ.த்ைதையோடு 
கரசாயமேனியனேகடவுளரையுண்டுமிமுங்கரியானானே 
யா.ராலுமறியானேயடி.யவருச்கெளியானேயாளாயென்று, (sm) 

தந்தைமொ ழிதவருதுசர் சதமும்படனஈனிசெய்துசென்றா 
னச்சமூடனோரயனமானவடனென்றனையாளும்பனார்ச்குச் 
சிந்தைகரைகந்திரக்கமுறுகருணைளொர்ச் சசமூழ்ச்சிசெய்துனே த 

வர்.தவிரண்டச்தியாயங்கடமைப்பச்செளாமருவச்செய்து, (உ. 

1 அதிமாவமரர் - ௮இிட்டானசேவதைசள்,



2-0 திருமுட்டபுராணம்..தான்காவறு 
ஞானமானமியகாண்டம்; 

3 பகீ'சொணிவிரிருவரும்படனசத்திங்துடையபாகமார்ந்த 
குச்சயினுட்புகுர்தவன்றன்சொலைகளவுகட்காமம்பொய்யேயாஇ.த் 
அச்சமுளஎதோடானிதினர்தின் முமுண்செல்கசைசாளுமாடி.ப் 

பச்குவஞ்செய்திடுங்களெனவவையுமவ்வாருச்சவவன்பாவநீங்கு, (2 ௧) 

சில்விகனச்சேவைசெயவேண்டுமெலுர்திருஞானச்செல்வனாகி 

யல்லையழித்திடுசச்தாமாரியாவத்தமெலுச்தேயட£ங்பப் 
புல்லையுகர்தருள்கருணைப்பூவசாகனைப்போ ற்திப்புளிதனா௫ச் 
சொல்லுமனமுங்கடர்தசோதிசகப்பசமபதந்துன்னினானால், (௨௨) 

ஸ்ரீபகவந்நாமசங்கீர்த்தனமேபரமபதசோபான 

மென்றபரிச்சேதம்: 

ஆசலாலரிராமத்தன்புடையமைந்தர்காள்கலிசாலத்திற் 
சாதலாம்படி.க்காித்தழைத்துளபாடண்டமதஞ்சாய்ச்சவேண்டி. 
னோ சலாகாதவணங்்கேதைபடனம்புரிர்செம்முடையானாமம் 
வாதமோதாது£ர்ச்சனஞ்செய்துவருவதுவேமார்ச்கமாகும். (௨௩) 

௮ரிசாம£ர்த்தனதைைையசகலாமற்புரிகுஈர்சளஎசன்றசமை 
யெரிசாபெஞ்சாடியெரிர்துவியெர்சகடம்மையேயஞ்சொன்னார் 
பெரிதானதவமுழுதுமுடைகடத்துநீராகப்பிழையுண்டாக்கும் 

தெரிதாசவறிதிர்பகவம்சாம£ரத்தன த்ைச்செய்திர்மக்காள், (22) 

என்னம்மான்றொண்டர்களையவமதிக்குமீனறாக்கென்னமுண்டேலு 
மன்னாலமெல்லாம்பாற்சருச்சரையிற்சலர்தவிடமாகுமென்றே 

யென்னம்மானவர்கடமைக்கடுமைபுரிதீயெரிவாய்ப்புலம்பிச்சாம்பி 
மன்னனலனென்றுள த்தினினைஈ்தவனாச்சைவிடுவன்மச்சாளோர்மின். [5 ௦ 

எ கொடுர்தூமகேதுவையுங்கடும்பூயெக்கமுளகுழுக்களிந்த ' 
வடுந்தீயகலியினிறைவடைச்தருளாலுலசோம்புமகச,ச்தேவை 

wats ச்தேவென்றவன்றனட்.வணங்காதாக்கித்தாமசத்தேச்காட்டை 
விடுர்தீமையினையொருவும்விமலரன்றோசவிகடிர்தவீர.ராமால், (உ௬” 

அரங்கங்கங்கைபிரயாகை£€முட்டம்கொமதிஇவ்வைந்தும் 

முத்தித்தலமென்றபரிச்சேதம். 

ஏம்மான்றன்றிருசாமமிசைச்குரசெக்குலச்தொழிலாசேனுமன்னா 
மம்மானேயெனைகினைதலமலவாழ்வடைகுநருச்சன் றிவாரா 
சும்மாயான்சொற்றவணஞ்சாஅசங்கங்களைக்கூடிச்சுதெ.தச்சூழ்ச்சே 

ழிம்மாசானிலத்திலரங்கங்கப்சைபிரயாகையெழிநற்சீமுட்டம்,'” (௨௭) 

சோமதியென்றுையைந்து சேத்தசுமு ச்தியினேக்சொடுப்பதென்ன 
சாடிதிச௫ளெல்லாருமேசசண்டடிதாசவாழ் ச்திச்சொன்னார் 
இயுரடிகளாம்புசல்வீர்ரீவிர்புளதார்ம்வித சம்புலேச்சிபோச 
கண்கிதிலவென்னாதவுணவுகுழு;வானீர்கசைதுமென்றாள். (ow) 

அனிதாஷ்தைவு 

உபச, 4 தூமகேது உவாக்கசுஷ்த்தரம், 1... 

 



௯-வ.௮, ஸ்ரீதோபடனப்படலம். 

விளம்புவிட்டினுச்சருமனெலுச்சச்சையடி பணிச்தளேட்ைமைர் த 
ரளம்புவிவிட்டோல்குகலனீசென்றேதச்ைவிடைசொண்டோங்குற்று 
பளம்புவியைவிட்டொருவன்பிசயாசைக்குடி Conse en grain. 

வளம்புவியைவாழவைத்துப்பவஞ்செறுத்துமுத்தியின்கண்மருவலாஞ்ன். 

மற்றொருவன் கோமதியிற்கண்ணபிசான் சக்கிதியின்மாயனாமஞ் 
சொற்றவனாயிருக் தழிவில்சோ திபொலிகைகுர்தர்துன்னலா னா 
னற்றவணமற்றொருவனரிகைகடமைப்பாடி முட்டம்வச்து 
சற்றுநினை$் துரை ப்பரியசவிரிறைசன்னிசதிசயவின் பஞ்சார்ர் தான், 

மும்மாட்சிமு துமறையோர்முத்தலத்துமூவாதமுகுச்.தனாம 
மம்மாட்செயரும்பதவியமாச்சவகைதனைப்பிருகுமுனிக்குச்சொற்ற 
வ்ம்மாட்சிவாமனத்திவிருப்பதெனச்சூதமுனிம௰ழ்வினம்மா 
வெம்மாட்சியினுஞ்சிதர்தமுட்டமான் மியச்தன்னிலியம்பினானால், 

ச.த்தியஞானம்மனர்தமானர்சமெனுஞ்சருவசகநிவாசன் 
பத்திமிகுபாக்கெயரேயிம்முட்டமான்மியத்தைப்பரக்கச்சொற்றுக் 
கத்திடலுச்கெண்ணியயன்காலதத்துவமுடையகாலமெல்லாஞ் 

சச்தமுடனுசைத்தாலுர்சசாயானென்புரிகேன்சாச்தர் தன்னில். 

ஆனந்தபவனமெனுமுட்டமதிலெம்பெருமானைவாறங் 

கானமதாம,சதலமேபிசயாகையென்றுசொலக்சவினுமாறு 

மானநதமதிமிலைஈ் தான்விருதசஏரியாமமியைமண்மாதாவைத் 

தானர்தமில்லாமற்றலைமீதுசுமர்திருப்பச்சமைந்தவாறும், 

நீண்டபிரான்றிருவழி.யினிமலமாஞ்சானவிசம்பவித்தவாநர் 
தாண்டுமவளித்தரையைத்தழுவியேபவசாசியானவாறுங் 
காண்ட்குமக்குறுமுனிவன்கருதுபலமுற்த்தவத்திற்கண்டவாறுச் 
இண்டல பாடண்டர்மையொழித்திடு£ர்த்சஞ்சிறச்தவாறும். 

வ்்ழ்வளித்துவரக்கும்பூவராகன்சவசம்வக்தவாழஞ் 
சூழ்தவச்தச்சோமனெனுமச்தணனைச்சுக்கொனாச்சொழ் part pus 
வீ ற்கெடுக்குச்திருகாமமாயிர மும்விபுலையிலேவிளைர் 'தவாறும் 
பாழ்கெடுக்கும்்பலங்கொடுக்கும்பஞ்சாமென்றொன்றருஎப்பட்டவாறம். 

நாதமு னியெனுங்குருச்சணாசஞாரவதாசசடந்தவாறும் 
காசலஓளமுருகனார்கேண்மையசக்கனைவீட்டிக்காத்தவாறும் 
வீதிதிசைப்பாலருயிர்விடச்சவட்டி.யவர்பிழைப்பான்விளித்தவாறுஞ் 
சாசலுறமோகசன மேதருபாகர்தொலைசவச்திம்சமைச்தவாறும், 

திளையளிக்குமாசமச்சைச்சமைத்தியெனச்சவன்சமைச்சசசவாவாறும் 
களையளிக்குமெனைத்தேவர் ச்சணியெனுமச்செவெற்குவசங்சாட்வொறும் 
இளையளிக்குஞ்செவபெருமான்விருத்தசிரியாய்ப்புவியைச்ண்டுழ்நின்றும் 
வளையளிக்குர்திருமாலைச்ரிரத்தின் மேற்சமக்கும்வசம்வரித்தவாறும், 

இனுமனச்தகோடி களாவியம்பியுளவவைவிரித் சம்சசையாவெள்றே 

௨௮/௧ 

(௨௪) 

(௩௩) 

(௩௪। 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௨௪) 

யுனுமனர்தமான்மியபிண்டத்சொன்சயையுமைச்குைச்சாமினுமோர்ளானற் 
கனமனர்தமாகவெம்மசற்கழதிடரீர்சேண்மினெனச்சருணையோடு 
மனமனச்தங்களிரிறப்பவச்சுசமாதவனுமிசலழக்குமன்றே, 
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ob திருமுட்ட/புராணம் நான்கர்வது 
ஞானமான்மியகாண்டம். 

இப்பாரிலிப்புராணம்மெழுதினோநுன் ஞளென்செய்தாரோ 
வப்பாவிர்நூலுைசெயவர்முன்னோசென்னோற்கலாயினாசோ 
செப்மாநின்றாரிதனைச்கேளாகின்றாரெய்தும்பேழ்ல றச்செப்ப 
கொப்பாகின்றாரெவரோவுன் ஞுகின்ருரெவரோவொருவர்கா ணேம். 

பழமலையாயுருவெடுச்சபரமூவன்றலையா லேபூழிசாளுக் 
சொழமலையாச்டுசாம்பொடி. த்சதெரலைவிலியாமன்றியு-ப்போவொழு 

மழிவிலையாஞ்சயம்புநிலைப்பேறுடையவித்சலச்2ர றிக் தமாச்தர் 
சழிகிலையாமனிசரலர்சிததியரேமுத்சர்களேசாண்மின்காண்மின். 

சவிசயன த்சோடுவகையுறமுட்டப்பெராமான்றன்றகைமைகாய்ர்த 
குவீர்யனப்பேரமுசைக்சொண்மினகங்குலையுமெனக்குளிர்வாச்சாலே 
செவிகிையவுயிர்நிலறறயமெய்கிறையச்செழிச்சவிட்டசெயல்சேர்சிட்டர் 

USden தயவுமக்சென்னேசைம்மாறசெய்யவுளேம்புசல்லீசென்றார், 

நீரருளிச்செய்பொருட்குமேனிவச்சதுண்டாயினன் றோறிற்குப் 

பாரளிச்குமோசைதரும்படி.யீயுர்தரமூடையேம் உ பவஞ்சமெல்லாஞ் 
எரருளிசசெயுமுனிவியாதாருள்பெறுமுமச்கென்செய்யற்பாலோங் 

சாரருளிசசெய்சலுச்குண்டாயினுமக்கும்மு தவிகரு தம்காவேம். 

என்றிமுனிவரைரோக்யொமருளிச்செயமுட்டவேற்றந்தன்னை 
ஈனண்றிமறவாதிருர்தரரகைவலமிட்டுமதுசசைகளேன்று 

நின்நிடலேநீர்சளருள்பொருளென்றம்முனிவர்சருமுகமன்கொண்டு 

சன்றலறுவிடையேன்றுவியா தனிருந்துழிச்சென்றான்கருணைசசூ தன், 
4 

பிரமகிலைதெரிசூ சன்பிரமபீடி கைமேவிப்பிரமமோதிச் 
சரமஙிலைதந்தருளித்தலமான் மியந்தன்னைச்சாற்றவோர்பாற் 
சிரமரிலையகலவிர்தத்இரு நாலைப்பணிச்தபலிபுசிச் த கேட்டுற் 

பரமநிலையுறமவருச்சென்னசையோ௨உவைகளெலாம்பவித்தவாழ்வாா. 

௮ருமைபெறுமித்தலபுசமாணமோசா.ரதியங்காச்தமாண்பார் 

பிசமபிரமாண்டவாமனவராகம்மிவற்றிற்பேசாகிற்கும் 
பெருமையினைவடமொதியினின்றுதமிழ்ப்பாவாகப்பேசலானோ 
மொருமையுளவுஎத்தினனியோ தவார்ச்குறுதிலமுறுதற்கம்மா, 

குத்திரமழ் றவன்குறிஞ்சிக்கொல் லையளான்வேளாளக்குலசமபன்னன் 

சதீதிரமிட்டெமுருகன்வலையமாசேவியெனத்தழைக்குமூர்க்க 

ஹுத்தமமாக்காத்தியாயன தீர்த்தக்கரைமேன்முன்னிருந்தோய்வுற்ற 
வத்தலத்சைமுன் 'போன்றுகட்டிவித்சைர்தெனுஞ்சாதுமா ற்றிவாழ்வோன், 

வீமலனாங்கலியாண$ேவேதசா ராயணற்குவிருப்பரச்தொண்டன் 
சமலனால்கருணைக்லெக்காஜேன்சவியிலழிசோயில்செய்த 
கிமலனாஞ்ச.தர்மனிவன் முட்டமான்மியச்தன்னைநிலத்தோர்கேட்டே 

வமலம(கடெவுதித்தோனிப்புசாணம்விளங்கற்கன்புகடர்ச்சோன், 

யச * பலஞ்சம் - ப்ரபஞ்சம், 

(௩௧) 

(௪௨) 

(ea) 

(௪௬) 

(௪௭)



௬-வது. ஸரீதோபடனப்ப்ட்லம். o Sym. 
புதை வவருசெளரிருலகேங்கடராமன்றகச்நிற்பொலிர்தசாளும் 
வதுவைநிறைசேசவளூர்வாழ்குருவின்றாணீல்காவளழைகரய்ச்த 
வெதுசலமுநிறைவானிராமாதசப்பெயரானியற்றுநாலா 
னிதுகுலை றவிலெழுதாதவச்சினிலிட்டழிவிவிசையேற்றான்மாதோ, (௪௮) 

வாழி, 

சத்தாகும்பயபிணவகற்சமயம்வாழிசமயமருள்குரவசருட்டாள்௧கள்வா 
சித்தாகுர்தன்மையருள்சுருதவாழிதிருமணுடனைர்ராவெனுதூல்வாழி 
பத்சாகுமெட்டாகுமறைகள்வாழிபத்திருவைர்செலும்கேதப்பரப்பும்வாழி 
கத்தாவிண்டெலுமவசெல்லோரும்வாழிகருதிந்தூல்பயில்இற்குமாந்தர்வாழி, (௪௯) 

வாழியிசாமாறுசனார்வாக்கருள்செய்பாடியமும் 
வாழியிராமாறுசனார்வாங்இிருவிபூதியமே 
வாழியிராமாதசனார்மாவருளோடோதுசெறி 
காழியிராமாதசனார்வாழடி.மைச்சடி யவசே, (௫௦) 

அன்னம்வருவான்வருவானறியான் 
சன்னங்களியாசவருட்குருவா 
மன்னும்மணஉாளமகாமுனியே 
யின்னும்பலவாண்டி வண்வாழியகே, (௫௧, 

௯-வது. ஸ்ரீ தோபடனப்படலம் முற்றிற்று. 

௫-வது. ஞானமான்மியகாண்டம் முற்றிற்று: 
OQ DOP en 

,கஷ்க புலம் - ௯ - க்கு திருவிருத்தம் ௩:௬௪, 

, ஆக் காண்டம் - ௪- புடலம் டு, 

பரிச்சேதம் ௮௧; 

திருவிருத்தம் ௩௦௭௫. 

தேவசேவளுபூவராகபரப்ரம்மணேகம$ 

ஸ்ரீநிவாசராமா,நுஜதேசிகோத்தமன் 

நிருவழ. கள்வாழ்ச: 

 



பக்திம். 

௨௯. 

உட 
௨௭7 

௪டு 

சலி 

இக 

P
R
E
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சி 

GaGa 

Sor 

கடு 
குகள் 

௧௨௮) 

௧௩.௪ 

Sih. Se 

௧௪௭ 

Sf da 

௧௫௪ 

SGT Fe 

Says 
Zo 

பிழை, 

இறம்பற்தொலாச்சுக 

வமுனு௮வா 

ஜெஞசீ 

மதைத்தக்ககளே 

உத்தமற்கு 
நாடோறும் 

ழக்மள 

செலை 

வாருறறிதி 
ரானே 

புருடாத்தாங் 
கருமாப்பத்தி 

திருபுயத்தை 
சுவணத்தாம் 

கேரெறிக்கு 

விக்குவாகப் 

மிகுத்துளவொ 

மால் ரதீத 

சூட்சி 

குருவணே 

௪.தர்பெரு 

apap 
கொளண 

பசுவைபிடி 

விரும்பும் 

மருவிலர் 

னிடன்பினிற் 

சேர்வாதலூர் 

றனது௮ 

துளவத்தொடு 

முன்றேழுகுணமுள் 

கொளிஜேச்் சளி 

லியே. 

தருத்தம். 

இறம்பாவொரு௬5 

வமு poet 

Qexen 

மதைக்களே 

உத்தமர்க்கு 
நாடொறும் 

மங்கல 

செல 

வாறநிதி 
ரரனே 

புருடார்த்தம் 
கருமப்பத்தி 

றிருப்புயத்தை 

சுவணத்ததாம 

சேரொரிக்கு 

விக்குவாகுப் 

மிகுத்துளானோ 

மக்திரத் 

சூழ் ச்சி 

axl, Be 
ச.தர்பெறு 

வதிகதி 

“கெள்ண 

பசுவைப்பிடி. 

விளம்பும் 

மறுவிலா, 
னிடனன்பிற 

சேராதனூர் 

றனதுரு 
துளவத்தணி 

மூன்தெழுகுணத்துள் 
கொளினோசுளி 

ஏவிமிவேவ



ஸ்ரீமதேவசவ*ரயபசமதயாருசவேசம3 

திருமுட்டபு ராணம் முதலாவது-மூர்த்திமான்மியகாண்டம். 
RI re 
  

  

  

கெம்பர். படல அட்டவணை. ர்க் 

& | பாயிரப்படலம் | ௪௦ 
௨ (கைமிசவனப்படலம் 2.8 
& |சூதபுசாணிசசெழுர்தருளியபடலம் ம்] ௧௦ 
௫ |கரசாராயணமுனிவரஇம௰யமலையசையனிடமெழுச்சருளியயடல | sm. 
@ |கா.ராயணமுனிவர்சக்களலுக்கருள்புரிபடலம் 20 
௬ |காளசண்டன்சடாவியபடலம் ௩.௨ 

பிசமசொருபம்போதித்தபரிச்சே தம் 
எ | தூற்றெட்டுச்சயம்புசசலப்படலம் i oil 

௮ருச்சாவசா.ரவிவசண பரிச்சேதம் 
௮ |ஸ்ரீசகர்சாதவிசேடமுரைததபடலம் ௧௮ 
& |பங்கயனும்பரமசிவனும்பதிதபாவனயாசத்திறா பண்ணியபடலம் & 
௧௦ |விதியுஞ்சிவனும விரதமாற்றியபடலம் 5.4 
௧௧ |வாணிபவானிகள்வரம்பெற்றபடலம ௧௮ 
௧௨ |8லவராகாஆதியிரணியாக்கனைசங்கரித்தபடலம் ௨௨ 
6x |விதிசிவாதிகளுக்குணழியம்விதித்தருளியபடலம் | ee 
௧௪ |சுவேதவசாகர்இரண்டாவதிரணியாக்கனைச்சங்கரித்தபடலம் [ம் ௬௪ 
கடி | இரணியா£₹கன்மகள்சில்விகைக்குச் சுக்சொசாரியசருளபுரிபடல। ௧௫ 
௧௬ |தண்டகாசாரனுதித்தபடலம் ௧௯ 
௧௭ | தணட்காகுரனவரமுற்றரசாண்டபடலம் 1௧௧ 
௧௮ |பூதிசா எமார்க்கச்சைப்போதித்தபடலம் ௧௪ 
௧௯ |தேவர்கள்போர்புரிபடலம் ௨௧. 

அக்னெிசேவன்அதிதியானபரிச்சே தம் 
| வாசவ்ன்வனசரனானபரிச்சே தம       

        

உப |இரதிசனிசலேறறபடலம் ௪௫ 
2S வசாசசெழுந்தருளியயடலம ௨௨ 

Hs Sade னிறமாப்புற்றபரிச்சேதம் 
௨௨ [தண்டகாசரன்முத்திபெற்றபடலம் ௨௫ 

௨௩ [|ல்விசைஞுத்தியுற்றபடலம் ௨௬ 

2௪ | இம௰யவராகசெழுர்தருளியபடலம் ௪௦ 

௨௫ |சதுமுகன்சாரறாற்றியபடலம் AGT 
௨௬ [|திருமூட்டரகரப்படலம் ro 
௨௭ |பங்கயவல்வித்தாயாரும் பார்ப்பதியாரும்திருவவதரித்தபடலம் Og 

இலச்குமியாரைத்துதிசெய்தபரிச்சேதம் 
௨௮ [|ரீசாத்தியாயனிதேவியார் என்கிற கமலவல்வித்தாயார்தவமிய 

் இறியபடலம் A. Gir 
னீபூவராகனைப்ே பாற்றியபரிக்சேதம் 

௨௯ |உத்பலமாலினியென்கிறெஇகுளையார்.தூதுசென்ற படலம் @a. 
பொருத்தமுைத்தபரிச்சேதம் 

௩௦ யனன்னமாசத்தூதுசென்றபடலம் | ௪௦ 
” படமெழுஇப்பசாவியபரிச்சேதம் 

, நிர்தால்துஇிபரிச்சேசம் 
as |இருமணம்புரிச்சபடலம் பட. ௮0௦ 

கா.த்தியாயனவி Gig. ச்சருள்புரிபுரிச்சேதம் | 

| __ஆம்மையாசை அஜம்கரித்தபரிச்சேதம் | 
 



படல அட்டவணை. 
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௧௯ 

௧4 

௧௫ 
௧௭௬ 

௧௪௭ 

௧௮ 

௧௪௬. 

  

  

தஇருமணச்சடற்சச த்தியபரிச்சே சம் 
அம்மையப்பனை ஆ.ராஇத்தபரிர்சே.௪௦ 

மேனாகது மூர்த்நிமானமியசாண்டம் முற்றிற்று. 
ஆசபடலம் ௩௧ க்கு பரிச்சேதம் கக சக்கு திருவிருத்தம் ௬௪௦, 
  

இரண்டாவது-கேத்திரமான்மியகாண்டம். 
ஆலயச்சிறப்புரைத்தபடலம் 

பிரமனை.திவைத்சபரிச்சேசம் 
கனசசரமியற்நியபரிச்சேதம் 
பிரமோச்சவப்பரிச்சேதம் 

அருமனென்௫றமகாராசன்இர்.தரனவைபுகுர்சபடலம் 
ஆனர் ;பவனமடைச்தபரிச்சேதம் 

சச்சரசசாழ்வானெழுர்தருளியபரிச்சேதம் 
இர்திரனாதியரிரிர்தோடி.யபரிச்சேதம் 

அருமன்வேள்வியா றறியபடலம் 
அருமன்மகாபலியாகியபடலம் 
ஏமசேசன்வரம்பெற்றபடலம் 

அ.ரசடியிற்றவமாற்றியபரிச்சேதம் 
தருமகோடன்சங்கரனைகினைர்து தவமாற்றியபடலம் 

சிவனைத்ததிசெய்துவரம்பெற்றபரிச்சேதம் 
விரூத்தாசலேசன்வென்னிட்டி ரியல்போயபடலம் 

அரியராதிகளுச்க பேதமென்றபரிச்சேதம் 
பிரமன் வேள்விப்படலம் 

திர்த்தயாததிரைசெய்தலேவிசேடமென்றபரிச்சேசம் 
Sarat ang Ay தற படலம் 
கர்தருவன்பிசசலா தனனாகியெ படலம் 

திருமுட்டமேயெபரிச்சேதம் 
பகுப்பிரத்தனென்கின்றரூத்திரன் பிரியவிரதனென்கின்றமகாரா 

 சனாயெபடலம் 
ஈசையுை ததபரிச்சேதம் 

சம்பானென்ன்றபீராழணன்சிவிச்சக்கசவா்த்தியாயபடலம் 
எம்பெருமானதிதியாகியபரிச்சேசம் 

காளிவாகனமேறியபரிச்சேசம் 
சாளிசாசேவியாயெடுங்சம்பசவைப்பிடி த சபரிச்சேசம் 

அன்னதானபலமுரசை ததபரிச்சேதம். 
அவாதசாச்சாரமர்திரோபதேச,த் சால்கமடன் மு.ச்சிபெற்றபடலம் 
இருமுட்டத்திருவரசைத்திருவாசாதனஞ்செய்துவள்ளிமணளஎன் 

வரப்பிரசாதமு.ற்றபடலம் 
கந சனகம்பாவங்கடி.ந்தருள் படலம் 
இருவசசுமான்மியஞ்செப்பியபடலம் 

இருவ ரசுக்குச்சாபநுண்டான பரிச்சேதம் 
சுத்தியும்ணலுக்குப்பிரமசத்திபிடி ததபடலம் 
சுதீதியும்ணன்ழுத்தியுற்றபடலம் 

ஈளாயினியினத கற்புநிலையுல ரத சபரிச்சேதம் 
இருப்பதிகளின்றிருசாமமுனைத்தபரிச்சேதம் 

பிரசாசமான்மியப்பரிச்சேதம் 
மேன்றுருச்திரரும்டுச்சுடசாயெபடலம் 

௮ சுத்தவெஞ்சத்திய சய்தபரிச்சேசம் ee 
ருணியென்றருச்திரமன்ன எ்சரிசமுர் த சபரிச்சேசம் | 
யாஞ்ஞியவ Ce ceaguhn dit bytukeRime 

செய் னிங்பசி ட்ட, 

திருவிஎச்சேசிச்சொண்டிடமற்றியபரிச்சேதம் 
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படல அட்டவணை, 
  

  

இருத்துழாய்மான்மியபடலம் 

தேவமிடன்முத்திபெற்றபடலம் 
மணிபோகன்முத்தியுற்றபடலம் 
குச்மச1சாசன்பிருகுமுனிவாருள்பெற்றபடலம் 
குசமகாராசன்.ஆகச் ச பவனமெய்தியபடலம் 
குசமகா.ராசன்இக் தி ரனாகயபடலம் 
இர்திரா.இதேவர்கள்வானரங்களாய்ப்மிறக்கும்படி. ப்பிர மன்சர் 

பமிட்டபடலம் 
சண்ணுவமுனிவர்தவமிருந்தபடலம் 
சேனைமுதலியார்சேவைசாதித்சருளியபடலம் 
வாசவனாதியர்வனரந்சொழுதபடலம் 
இருவாழியாழ்வான்சேவைசாதித்தருளியபடலம் 

அசுரமாயையகன்றபரிச்சேதம் 
ர பூ௨ராகர்சேவைசாதத்தருளிய படலம் 
இக்திர ஈ.தியர்க்செம்பெருமான்கியமித்தருளியபடலம் 
வனச ரன்முத்தியடைர்சபடலம் 

இரண்டாவதுகேத்திரமான்மியகாண்டம் முற்றிற்று, 
ஆகபடலம் ௩௩க்கு பரிச்சேதம் ௨௫க்கு திரு ருத் சம் ௪௨௦௯. 

    

மூன்முவது-தர்த்தமான்மியகாண்டம். 
இர்த்சங்களின்றிருகாமமுரைத்தபடலம் 

ஸிபூப்பிராட்டி.யார்௮ஈச்தசருடாஇயர்ச்கருள்புரிபரிச்சேதம் 
நித்தியபுட்கரணிப்படலம் 
மணிக்கிரீவனென்௫றமகா. ராசன் குருக்குமா.சனைக்கொலைபுரிபட 

லம் 
வி தர்வண வேதத்தணியெழுபரிச்சேதம் 

அசசன்றவப்பரிச்சேதம் 
அயனெழுபரிச்சேதம் 

மணிச்ரோவமகாசாசன்௮ததயற்றுமு த்திய ற்றபடலம் 
சதசாசன்மூவாயிரம்பிரமகத்திபினின்றுரீங்யெபடலம் 

காசிமகா.ராசன்கன்னிகசைவிசோபிக்குச்சுயம்வரம் 
சா.ற்நியபரிச்சேதம் 

மூவாயிரம்முனிவர்களைக்கொலைபுரிபரிச்சேதம் 
பெண்ணைப்பழித்தபரிச்சேதம் 

கர்க்கமசாமுனிவர்கருணைபுரிபரிச்சேதம் 
சென்புலத்தாருச்கன்பளித்தபடலம் 

சரசவாசகள்புலம்புறுபரிச்சேதம் 
சுதரிசனமகாசாசன்சுத்தமடைச்துமுத்தியடைச்தபடலம் 

புலைச்சியைமணம்புரிபரிச்சேசம் 
சசபதியைகரம்விட்டகற்றியபரிச்சேசம் 

குலமழிபடலம் 
டி.ட்டி.மர்களுண்டானபரிச்சேதம் 

தவம்புரிபரிச்சேதம் 
அனற்குழிவிழுவானுக்காசாயவாணியருள்புசிபரிச்சேசம் 

மரித்தவருயிர்த்ெெெமுந்தபடலம் 
மிருசசஞ்சவியென்றெ£ர்த்தப்பரிச்சேசம் 

இர்த்தவாலாறுை த தபரிச்சேதம் 
மூசுண்டாசரன்வரலாறுஷ் ச.ச படலம் 

ன£ீமச்சாரதபசுவாள்வஞானிதஇயால் ச்செ 
பலப்பிசசமேன் றபரிச்சேதம் 
வனை தத.இசெய்சபரிச்சேசம்   கவெனைச்கொல்லவச் தமுசண்டாகரனைச்சவ்கரித்தபரிச்ேதம் 
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பர் de Year. 
  

| சிகனாட்டுருவகற்தியருளியபடலம் 
நிச்த்சோச்சவபலமுரை ச சபடலம் 

சயகுண்டிம்வரிட்டர்சா பமிட்டபரிச்சேதம் 
் குமாசதர்த்சப்.பரிச்சேதம் 

சத்தசன்னிகடீர்த்சப்பரிச்சேதம் 
௮ட்டசசயோடினிசடீரதசப்பரிச்சே தம் 

சதுர்வே சர்ச சப்பரிச்சேசம் 
கேஹர் த்தப்பரிச்சேதம் 
பிதிர்கடீர்சதப்பரிச்சேசம் 

சத்தவிம்சதிசெட்சத்திரசாம ரத சப்.பரிச்சே.சம் 
சோடசீர்த்தசாலோச்சவபலமுரைச்சபரிச்சேசம் 

நித்தியபுட்கரணிநீராடி. ஞர்ச்குக்காலபலப்பிரதமுனை த்த 
பரிச்சேதம் 

சர். தர்மாசியபரிச்சேசம் 
தான பலப்பரிச்சேதம் 

காத்தியாயனிதர்த்தோச்சவபலமுரை த்தபரிச்சேசம் 
மூன்றாவது இர்த்தமான்மியசாண்டம் மூற்றிற்று. 

ஆகபடலம் ௧௨ க்கு பரிச்சேதம் ௩௨ க்கு இருவிருசதம் ௫௨௮. 

நாலாவது-ஞானமானமியகாண்டம். 
பஞ்சசமக்காரப்படலம் 

ஆரியனிலக்சணப்பரிச்சேதம் 
கிச்சனிலக்கணப்பரிச்சேதம் 

அதட்டானக்சமமுரைத்தபடலம் 
தேவதாக்தரமறுப்புை த்தபரிச்சே,தம 

கவிசடைப்படலம் 
பூர௫யகு இரிட்டி மதோற்பத்திப்படலம் 
esi gn ger Couper Muito 

சதாரமதாசனுக்குசசொப்பனம்காட்டி யருளியபரிச்சேதம 
னீஞானப்பிசான்றிருப்பவனச்சோ.திவாய்மலா்கதருளிச 

செய்தபரிச்சேதம 
ஹிவராகசயினார்வன்மிகங்காட்டி.யருளியபரிச்சேதம் 
சுசாமதாசன்சுசம்மனென்டிறபிராமணனோடளவளாவிய 

பரிச்சேதம் 
ன்ரீஎக்டெவராகயினார்ஆகாயவாணியாலருளிச்செய்தபரிச்சேதம் 
சுசர்மதாசன்சோாழனையடலம் 
னரிபூவசாகா௮அட்டோத் சரச, சசாமமுன Fg SLND 
நித்தியாகளவதரித்தபடலம 

கலிதோடங்கூ றிமுறையிடுங்ககனருக்கெம்பெருமான் 
காசணங்கூ றுபரிச்சேதம் 

கொலையாளிகள் முத்திபெற்றபரிச்சேதம் 
கார் த்தபங்கள்கஇயுற்றபரிச்சேதம் 

ஸி£ீசா படனப்படலம் 
னிபகவக்காமசங்கோ த்தன மேபரமபதசோபர னமென்தபரசிச்சேதம் 
அ.ரங்கம்கயகைபிசயாகை?முட்டம்சோமதி இவ்வைதும் 

முத்தித் ,சலமென்றபரிச்சேதம் 
நான்காவது ஞானமான்மியகாண்டம் முற்றிற்று, 

ஆசப்டலம ௯ க்கு பரிச்சேசம்.அ௨ க்கு, 

் திருவிருத்தம் ௩.௬௮. Sa + oe ட 

ஆககாண்டம் ௪ க்கும், படிம அடு Si. பசிச்ே ச்தம ௧ க்கு 

கூடி. யநர்விருத்தம் ௨௦௭௪. 
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ஸ்ர்சோணசைலமஹாநகர 

அ௮ருணாம்புதவல்லிசமேத 

ஸ்ரீஅம்பரீஷவரதராஜ 

பரப்ரம்ஹணேகம?, 
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ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம:. 

ரீசுதரிசனகிரிபுசாணம். 

  

பாயிரப்படலம். 

ஸ்ரீபராங்குசர்வணக்கம், 

இருவாழிமலையண்ணல்செப்பற்கெள்னெஞ்சே 

கருவாழிமலையண்ண்த்சானாசெமழுர்த்: 
மருவாழிமலையண்ணான். ம பாடி யார்ச்ரும் 
திருவாழிமலையண்ணன்பா,சரினைவாம்,



ஸ்ர்ரசசிசனளைவாகளம் 
வேறு, 

வான்றிகழுமெய்ஞ்ஞானப்பேரொனியாய னான்காய்வர்தான்மாககள் 
ஊன்றிகழுஜழிகிலங்களுருமாய்க்திர சாவ Serene bu 

251 pOaiuigGleh Pon cou EAD Lehn gh shag Bee si 
mi amu ipin co OWA be 510 05 wr ntti) dita oth els Gy) iti. (௨) 

திருகாகாவறூரா மதகள் சன். 

அத்தியாலரத்தியாலமங்வாலமணனம்£ இதமத்னமரிக் த 

ச த்திசெய்தர்ை திய தீதியு் றமல த்ந்ர்ண்டடவச்தர்.த்திரு ததாணீர் 

ப் Wenge நி மாற்றுமிர்சண்டி. OG. ற்கணேமுளைதச 

BE பவ்ணிக் கேல் னன்னடுராட்டாதிலயயயோ திரன்சடைகாம், (௩) 

இருவ௫கீதிரபுரம் தேவகாதன் 

மூவரிதிளருமொ ந்றையக்கரத் SHAR GOT PEEPS Card 

Caterer bey gpd Dowd wrench pCa rans ten 1 Cro ற்சினவித் 
தாவிடுபூச பதிபணிபுத்சேட்டரங்கணிபுயங்கரசூரென் 

னாவிடிரரொட்டே.வராயகனைவின்றனமசன்றனரவை யே, (er 

    

தரிபுரவதிகை சரந்தர் தபெருமாள், 

உசர்தீருமுரமூன் நினேமுரித் துயவானுன்னுபுவரங்களைப்பர்விச் 
சிரம் தீருஞ்சடையைச்சமில தயா வேட்டலுழிச்சிவன்சளிப்புறததோன்றி 
வரந்தரு வனதேயமாவுர்இிவடச்சமாவதிகைமாசசர்வாழ் 
சரஈதமம்பெருமாடனைநினை ததவரோழ் பவவினைபபரவைசாய் சதவசே, (தி) 

ரிசோணமாரகர் அ௮ம்பரீஷவரதன், 

ஜிவசடி வாவுசித்திரணடொன்ராய்க்குணமதாயாமிருவினையாய் 

மெய்வசையோன்ராய்ப்புசணமாய்ப்புலமாய்விருத்தியாட்க்சணமாய்பபொதிடாயச 
செய்மலப்பாழாய்பபாழகலதகரச்சேசதாய்கசோசமாய்புபாச 
சைவகைத்சாயசோணமாரகரஈாரணனங்களாராணே (௬) 

வேறு, 

வம்பருதமலரா னுமேறிவருவானும்வானவரு.ம்யாவரும் 

எம்பராபசமேயாவுமாந்திரமேயென்றுநைக்துரு) : ஈழ்தின 
திம்பரம்பருளு கேடிசாடலொவீசனெரதையருணாசலத 
தம்பரீடவரதன்றன்பாதமலரார்த்தனேனழிவில்சர்ச்தினேன். (எ) 

அருமைபுஜவல்லியா. 

வான்றனிலொலியாய்வாயுவிலூறாயவன் னியில்வெபபமாய்வன த்திற் 

கான்றிடி சசமாய்க்கசாரினிரறையாயிர்தினிலீரமாய்கஇிரில் 
அன்றிடவெயிலாயபபிரத்தப்பாயாக்கையாயோதியவனை த்தாய் 
ஈன்றிரிமழலாய்சோணமாசகராயிணைப்பதர்.தணைபபதமெமக்சே, (2) 

Carp. 

(சமாங்குசமென்றோதியபாட்டான்மலர்கீட்டான் 
,டரமாங்கசமுச்சப்பணியொருமானிறழூற்றுச் 
கருணாம்புசமசனாலுக்ளிக்சுஞ்சேோணசயிலச் 

சருணாமபுசவல்விச்சொடி யத௰மார்துயர்பொடி யே. (௧)



வாயிர்யிபடல்ம்ஃ! rib. 

ஸ்ரீசோணமாககர் கஜேர்திரவ.ரசன் - வேறு. 

லெடுங்குன்றந்தனக்குசேரானகுன் றகிடாழிக்குன் தமெனமிகழ்த்தாஙின்ற 
00 Goh piles யயேற்றானன்னமேற்றானாடகவூரசசேற்றுனண்ணற்சேல ர்க் 

சடுங்குன்றமாகுமண்ணாமலைக்கண்வாழுங்கரிவ7 தனாகங்சடவுட்சமல்பாத 
ஈடிங்குன்றத்தொளிவிளச்சாவென்னுளோங்கான்றுபணிர்தென்றமறுசலமு ச்ழேனால், 

பெருக்தேவித்தாயார். 

கச த்தகராங்கதுவிகொல்யார்சாமென்றுகயமுறுகம்பலைதொலைப்பான்ச்ருணைகூர்ர்சே 
யடுத்தருளாவ பலமுளவயன். றன்றேவியர வணியம் பலத்தாண்டி.யண்ியுந்தேவி 

சடி.ததவிசெலகரவையத்தான்றேவி தீழற்ழேவியெழுவாயதேவிக்கெல்லாம் 

படி.த்.சரமீர்த்ருளாதிமூலமாமெம்ப.ரன்பெருக்சேவி தீதாயார்பதங்கள்வாழி, (௧௧) 

ஸ்ரீசோணமாரகர் வேணுகோபாலன், 

தாண்மாலயனாதிபசச்சட்செல்லாச்தனுகரணபுவனபோசங்கணல்ூக் 
காணுமாலயமாக்கிமுத்திவீடாங்கட்டுறியிட்டருளக்கருத்துணுடி ச் 
சேணுளார்முனிவர்குழாஞ்சேவித்தேச்சத்திருவண்ணாமலையென்னுந்தலத்தின்பேவும் 

வேணுகோபாலபரச்தாமன்பாசமென்சமலங்களைப்பசவிவிரும்பிவாழ்வாம், (௧௨) 

திருவாழிமலைத்தாயார். 

ஊழிமலையாணவத்தாலாப்புண்டாருக்குடலீர்துசாத்தோட்டியுதவிமுத்இ 
வாழிரிலைவைசத்தளிக்கும்வண்ணம்வெள்ளைவாரிவர்துவாழ்வளிக்கும்வனசகலீட்டு: 
பாழிகிலையுற்தவளைவிதிவாஇட்பண்ணவர்பன்னிகடி ருவிற்பதிர்த cop Sor 

ஆழிமலைத்தாயாரைக்க.ரணமூன்றாலஞ்சலிஜாக்குள்ளத்தாலமைத்திட்டேமால்,, (௧௩) 

ஸ்ரீஆண்டாள். 

தாண்டாவராதியசத்தியாப்பினலேதனைப்பரனைததெரியாவெம்பீழைசாய்ர்து 
மாண்டாயாவுறவிகளையெழுப்பிரர் சாமழ்பையைவழங்கியெனமறைப்பூச்சென்னி 

ரீண்டானைத்துயிலுணர்த்துநிமலியாளைநிலமையிடைச்சியையிடைப்பூணாடைப்பேச் 
சாய், ஆண்டாரர்யடி.யனகத்துன்னிகைர்தென்ன ச்தமலர்குவித்துரின்றேனவிதீதைவெ 
னன்றே ன். (௪.௪) 

இருவாழிமலை - வேறு, 

.வனமாகோகரமிபமா6 கூளிமீன்மான் றசமிவருச் 

தேவதேவிகளுமற்றையசுரருமுனிவருர்இிரு7ச.ர.ப்புயக்கண் 
மேவறவிலச்சினைப்ப.டலேற்றமேன்மையிற்சுகப்படக்கருணேப ப 
பாவிடவமைத்தவாழியாம்பொகுட்டைப்பணித்சனன்றுணிச்சனன்பவமே, (#5) 

பேறு, 

கண்ணாமறையெண்ணாமுதத்சடவண் முலருளாற் ~ - 

தண்ணாமுனிவிடு£சத்தாள்வானுஈங் கோழுன் 
விண்ணாருமூச்சுரும்விதிச௫ன் இய்ரேத்ச றி 
சண்ணாமலையரமாழிகெமமருள்ளீடி பணிவாம் s



௪ ஸ்ரீசேதரிசனடூரிபுசாணம் 

ஆழ்வார்கள் - வே௮, 

கோவவிடைகழியில்பரஞ்சுடரைக்சண்டார்குளநெருப்பைக்கானெருப்பாற்கொள்ரு 
ர்கோனை, ஆவவிை டயாக்குசடமழித்தார்கூடலவையுழிப்பொந்திழியறுத்தார்குடங் 

கையிட்டார், வாவலொளிவழிச்சென்ருர்குழற்பூவீந்தார் வழிமதித துமனுப்பறித்தார் 

முனித்தேரூர்ந்தார், சேவகருன்பைஃபொன்வட்டி ற்கொடுப்பச்செய்தார்செம்பதப்பூ 
ச்செழிகைஈஞ்சிர ததிற்காக்தார். (௧௪) 

வேரு. 

முச்சசத்துண் மீப்பூச்சமுழுமு சன்மூவாவின்பத 

தீச்சுதவராஇிரிச்சமுச்சமூச்தொழின்மாமுத்திச் 

சச்சி சர்சந்தனென்னாசான் றன தவன்பாலிட்ட 

நிச்சசாமிராராழ்வார் தனமைநினைகினைப்பினுய்க்சேம், (௬௮) 

அசாரியர்கள் வேறு 

சாகமேனியுய்யவர் சார்மணற்கானம்பிஈமசாளவர்தவர்சேர்பெரியாம்பி 

நீதமுறுமெதிராசசெம்பார் பட்டர்நிருமலாஞ்சீயா்பிள்ளைபிள்ளைபெற்றோர் 

'ே பரா.தமருடி.ருமலையாழ்வார்சம்பா சப்போதடைத்தமுனிவரிவர்பொன்னர்தாளாம் 

ஏதமிலாவழிவர்சசோவலூர்வாழெம்பெருமானாேயேரிணை த்தாள்போற்றி, (௪௧) 

Ly பாஃயகாமர், 

மு.சனடுவீறில்லானம்மு. த்தனென்றுமும்மையாஞ்சித்தசித்தோமூன்றிரண்டுஞ் 
சசமாகயெஞ்ஞான்றுரிர்பவென்றுஞ்சாச்சொல்சிலபிரவாகரு பமென்றும் 

இதமாஇயிட்டட்டலளித்சன்மூன்றுமெம்பெருமானிச்சைவழியிருப்பவென்றஞ் 

சிதவுருவகுணசொருபஞ்சியுண் டென்றஞ்செய்பாடியக்குருசாள்சென்னிசேர்ப்பாம்() 

கடுங்காமதுகர்விலானிறைவளம்சக்கண்ணபிரானெனச்சுருதிகத்தாகின்ற 

கெடுங்காமறிர்க்குணமுஞ்சகளமாகுரிமலவுருவும்மிருவிபூதுதாமும் 
படுங்காமனேவேபர மிரணடிமொன்றுமபகர்சூத்திரப்படிப்பாடி.யஞ்செய்தேத்இ 

ஈரிங்கசாமவிரிட்டசித்தார்சத்தைசல்குகங்களிசாமாறுசமாமுனிகாள்போற்றி, (௪) 

ஸ்ரீமதவேதாந்ததேசிகா - வேறு, 

சா.தார்சாகுமெண்ணெண்ணூானரலைமாக்இியிழிகராமூன்றாலே 
போதார்தமாகுபுறச்சமயகயங்களைச்சடி.வாட்பொருவிலூலா 

மோதார்தநூற்றிருபதருள்புரிந்திவ்வுலகுபரமரியன்றின்றென் 

வேதாந்ததேரிகனைவினையார்தமோசகனைவிரும்பியுள்வாம். 

னிமத்மணவாளமாமுனிகள் - வேறு. 

மோக்சசசைமுன்னினருக்கட்டரேகைமொழிமூன்றுதத்துவஞ்சேரைர்துமாகுப் 

ஆச்சமறிஞானம்வரல்வேண்டுமென்றுமதுவுமவ னின்னருளேயாகுமென்று 

நீச்குரமப்பசவனுட்டானங்கைவந்தானிமலபமாம்வீடுகிலையாமென்றும் 
வாக்கருள்செயுலககுரு நால்களோதெம்மணவாளமாமுனிகள்மலர்ச்தாள்போற்றி. 

௮ஸ்மத்திருக்கோவதூாஎம்பெருமானாஜீயாலஸ்வாமிகள் - வேறு. 

செல்வீடுகலியான்மேழைமாண்டுளவோர்ளெளிசகழ்நினாக்கணேகமலன் 
றல்வியைவான்மாண்டாவியைமரைப்பித்தரன் மனைப்பபிட்டைசெய்தலக்கண் 
செல்லிடைபோதிச்சள்ளை த£யிருர்.துெெெளிவ சச்தேற்நினைவிஸித்துப் . 

புல்வினைக்காட்டி கீ£ம்ப்பதியோட்டெம்புனிதசற்குருபதம்சொழுவாம், (௨௪)



பாமிரப்படலழ் டு 

கோட்டிவணக்கம். 

தஇிசியொளியகரக்திருமறைசாத்துவிகமரிவீட்டி னுககியைய 
வதையிருண்மகர முகடியாகமந்தாமதாரசவைசனியகுத்து 

முதிர நிவிஞ்சைவலியினானென்னுமுழுமசனியையுமாமருகுர்தன் 
சஇசவியாழிச்சச்காமான்மியதையான்சொலற்கெழுந்தகைவே, (௨௫) 

வேறு. 
சுக$்சைதருசுகசாசைபிசமாண்டத்திற்சொற்றக.தரிசனூரிவிபுலப்பேற்றை 
அகந்தைசருமஞ்ஞானமற்றைந்தாகுமருச்சவிலக்கணக்கடலைமாத்தியோர்ந்த 
சகந்தைசருவஞ்ஞருரையிர் நூலென்னாற்சாற்றலாந்தகைமைத்தன்றுங்கையாழி | San, 
ய்கச்தொலிசெயுரை மானககேட்டி.ன்புற்றேயுண்மடசிழ்வீிரெனவிசைர்சேனுர த்தின் மி 

புராணவாரலாறு, 

ஆகா. ரத்தியமுளவறிவின் மிக்காரடி. யேனைவிளித்துஈமசரியின்வாச 
மோகாரமணிவனைவிசாலமாகுமுதிர்தலங்கணவசோடியுளவான் முன்னர் 

ஏகாசவிருண்மானவிரணியாதியகரருமிராவணவாலிகண்மொய்த்திப்பூ 

ரீசசரீங்கு சலமசர்தமாற்றிரீலமிடற்றான்குடி. சணிலைப்பித்தாரால், (௨௪) 

௮ம்ப.ரர்கடேவனரியாதலாலேயாயிரரற்குணமுடையேனுமன்னார் 
தங்கடி ருமாலெனலாலவ்வாருற்றத்சகுதியுளரதானவவர்தமச்கவ்வாறே 
இம்பரினுமகத்தியன்செட்வித்தானாகவிருடி. சேசன் மலமாங்குற்றால ச ததி 

சம்பெரியதலமென்றுகார்ததீசட்டி.சைவர்கள்கொண்டாடி.வரல்சரதமன்றோ. (௨௮) 

௮வ்வாறேபக்ிரியாரூர்காஞ்சியதிற்சிலவம்மு.துகுன்றங்காசி வேளூர் 

தவ்வாவிவ்வாழிமலைமுசலனேகத்தலங்களெலாந்தாமதக்கோத்தம்மாற்கொண்டார் 

இவ்வாறக்கலிவருசான்குகப்பாதத்துமெம்பெருமான்விளையாட்டி னேற்றத்தாகும் 

ஓவ்வாவிச்சோணாகராழிப்பேற்றையுரை த்தியுலகுணர்ந்துகலமூறுதற்கென்றார்,(௨௧) 

அருள்புகிர்தவணம்பிரமாண்டப்புசாணத்தாறிரண்டாமத்தியாயத்தினாலே 

தெருணிறைர் தபிருகுமுனிவரனுக்காழிச்செல்வனார தமுனிவன்்௧கருணைசெய்தே 

இருணிறைக்தபலவருளக்செளிவுசோன் றவீறிலின்புண்டாககனியிசைத்தசாதை 
மருளகன்றமஇஞாருண்மன்னவிர் தரன்வழங்இனாங்களங்கமிலீர்வரிமினீரே. (௩௦) 

பொருளை.பிழர்தலமாத்தல்போகுவானைப்பொருளையப கரித்தறங்கள்புலம்பக்கொ 

ண்டான், மருளையிழந்தழுங்கலடாவென்னன்னான் றன்வாய்புதைத்து ச்தலைசிறப்பான 

டுக்கும்வேதத், செருளையுடைமகதியிசைக்ெவன்சொன்ன செங்கணலாழிப்பொகுட் 

ழூன்சிறப்ை பயெம்மான், அருளையடைந்தருட்பாவாலமைந் சதென்னாவாராயாதழுச் 
காறுமருவினாசே, (௩௧) 

வேறு, 
௬தர்மஞ்செய்பவனைச்2ற்றளசெய்பவன்சுதரமமில்லான் 
சுதர்மஞ்செய்பவன் மேற்? ற்றஞ்செய்கலான்*தர்மமுள்ளான் 
அதர்மஞ்செய்பவனுநிதியட்டிணொபவனும்கெய்ய 

அதர்மமாமழுக்காற்றானுமறமிர்நாலன்றென்பானால். (௩௨) 

ஏ.திலார்குற்றம்போலத்தங்குற்றங்காணிற்பின்னர் 

தீதுண்டோவென்றசீதிதேர்ந்துளபெரியர்காதும் 

வாதுண்டென்றெவர்சண்மீதுமதஞ்செய்யார்சம்மைப்போலெப் 
போதுமுண்டான?வமேலருள்பூச்துவாழ்வார். ( உ;



ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுமாணம் 

எமக்குளஞானம்பத்திவைரமேமாணமேலா 
சமைத்துளரீதிசேவினாற்றன்மற்றவைகடாமும் 

உமக்கிலையென்றவாளாவுறுத்தல்செய்குரர்க்குச்சொல்வி 
௮மைத்திடஞாயமின் ஹறென்றகமூழைர்தாம்்றினேமால். ௩௪) 

வேறு, 

ந9நிலையநிவாலிருவகை நூலைராடுமினவியபிமானக் 

கடுநிலைகறுத்துக்காலபேத்ச்தாலாகெயகடவுள்சர்சாண்மின் 

செடி.நிலையறுக்குந்திமலைச்சேசச்சென்றராண்முதியரைச்கேண்மின் 
படி.நிலைபண்ணாமலையும்வைணஎகேத்திரமெனல்பள்கறவிளங்கும், (௩௫%) 

சலிதனிலாயிரத்தொள்ளாயிரத்செண்பத்ைைர்இன்மிதுசாணினி து 
வவிதனிசாரணாவெனுமாண்டி ன்மதிகும்பவுச்சிராடச்இல் 

ஓலிதனிராமாநுசன்றிருக்கோவலுழிக்கலையுததியுண்டவாமு எ 

மவிதனியாழிமலையின்மான்மியத்ை சவாழரங்சேற்றினன்மாசோ, (௩௬) 

வாழி - வேறு, 
வாழியாழிவரைசோணமாகசர் - வாழியம்பரீடன்வர,சன் (ளி 
வாழியவ்வருணாம்புயவல்லியார் - வாழு£ரத்தவயிணவமாந்தமோ,. (௩௭) 

வாழிரசாமாநுசன்வெண்மண்புண்ட ம் - வாழிராமாறுசனருட்பாடி.யம் 
வழிசாமாறுசன்விரிட்டம்மதம் - வாழிராமாறுசன்வழிச்சொண்டரே, (௩௮) 

முற்றிற்று. 
ஆழ்வாசாசாரியரொம்பெருமாஞர் ஜீயர்இிருவடி.களேசரணம், 

அட திருவிருத்தம் - ௩௮, 
( 
(6) 

னீமதேவரவ.ராயபரமதயாகுர வேம, 

  

இரண்டாவது - நைமிசவனப்ப டலம், 
(nen EI eR erecta 

இமிழிசையருவிதூங்குமிமயத்சென்றிசைப்பான்மிக்க 

தமிழிசையன்னபண்ணந்தழைசிறைஞிமிறுசுற்றிக் 

சமிழிசைரறைவார்குல்லைக்கண்ணிகணாலக்சண்ணன் 
உமிழிசையோங்டப்பூக்கனுள்ளதோர்நேமிக்காடு, (௧) 

நளியிருட்பிழம்புதின்னுஈலத்தகுஈளினப்பூங்கை 

யொளிர்தருஈவையின்ஞானமுதவிடுகோடுபூண்டே 
௮ளியலொ ியுந்தியமர்ச்செழுசேயாற்காட்டவ் 
விளியகன்றிலகுரேமிவிளக்செவிமலக்கானே. ( 

சேமியார்கோடு£றிறு ச்துமைமிசப்பாணிசக்சண் 
சாமியாலொன்பான்கொணமுச் நாலினர்தனாவான்தீரீர் 

வாமியார்வாமன்பூமன்மம்றுளவனை த்துமார்ச்த 

சாமியார்சம்மையுன்னிச்சவின்மு ச ததொட்ச்கஞ்செய்சார், (௯) 

) (v



௨ - வது. தைமிசவனப்படலம. எ 

தோன்றுகா ற்சதரமூன்றகோணம்விற்கோணந்தோமற் 

சூன்றவாயமைத்தெம்மானையருள்செயெண்ணெழுத்தினானே 
மூன், மிடவெண்ணிப்பூசையுஞழ்தினர்சீண்டவெள்ளைப் 
பூன் மண்மின்ஸெக்கின்றபுண்டச முகப்பூத்தேவர் (௪) 

சருப்புணவாதப்பாண்செய்சொன்னஈன்னளின த்தாயின் 
அருட்டி ருமேனியன்னவமையரிதச்தினாயொண்பாலர் 
திருப்பருஞ்சீயையீயுமிறைறவனைததீண்டவாஜற்றுங் 

கருத்துமாய்மணிகணாலுவ்சகவினி௰க்காட்சியாளர், (௫) 

விழுமியவெழுதாக்கேள்விவிரும்பினிவ்வெச்சமுச்சம் : 

சழுவியசுப்பானெண்ணிச்சண்மராக்கிழத்திபுல்கும் 

அழூயெபுத்தேளிப்பூவாக்கவீடமைக்குமென்னாப் 
பழூயவேள்விவேட்டார்பார்ப்பனச்சிட்டசாவார். (௬) 

| சான்மறைக்குரிசின்மீவெண்ணரைவளனாக்கழுமுட்டேகர் 

ஊன்மழையிரட்டைஞ்னூற்றுச்சட்குவியொளிரும்புத்தேள் 
வான்மறையமு தரையாமக்கண்மண்மாக்கண்மற்றும் 

தேன்மறைப்பசுர்துழாய்மால்சேடமென்பார் நாறேர்க்தோர். (or) 

இருணிறைமாஞாலச்சணேழமுறுமெனெடாக்கோ 

மருணிமைமக்கட்காறுண்மல்கருண்மருவித்தாலும் 

பொருணிறைகருணைக்குன் றமருச்சையின்வடி. விற்பூத்து த் 
தெருணிறைச்தொளிர்செய்கோட்டஞ்சேவித்துவளப்பராமால், (4) 

கண்டைசாதிட்டராஇகமலசாபன்னாமத்ை ச 

விண்சொம்பன்மிப்பூசிவிப்பிரர்தமமைலீட்டப் 

பண்டத்தைப்பவற்குண்பிச்சோன் படுவழிபாடுபாற 
௮ண்டரச்ையுண்டான் கோவிற்கடி.புரிர்தமருமாங்கே, (௯) 

இண்டையிற்கிழவனுத்தமாங்கக்தையெற்றுதமை 

உணடபிச்சுசவீழ்ந்தான் மேவின்பு£இன்யிறைவனன்னான் 
கொண்டகையகலச்கங்கைவீழ்த்தியய்வனவையக்கோன் 

மண்டையிற்பிண்டங்கூட்டவைத்தமான்மருவுமாதோ. (௧௦) 

காடி யஈரநாராயணப்பெருழமுனிகள்பூசை 
கூடி யகோட்டமன்றுகொள்கையான்மலை றவலாளர் 

சேடியவாவைமுற்ற த்னமும்வீடாதுமொய்த்தும் 
பாடியசுருதிசொற்றவணமின்றுமச த்தைப்பண்ணும், (௧௧) 

அம்மகமாற்றுசகாடோவரனையுமயனைத்தாலும் 
நகம்மனோர்சமையும்பேதகாட்டிடாநாதன்குக்இ 

௮ம்மெனாவைத்தாள்வானைச்சிவணவல்வயிரமாண்ட 
சிம்புளைச்சிங்ககேறுஞ்செற்றிடாதருளிற்காக்கும். (௪௨) , 

மர்திரவிதியினோதுமரபுளிவழாதுமான் மேற் 

இக்சைசென்றிருப்பகெய்தாய்ச்சேட்டைசெற்றனற்கட்சோடாஞ் 

'சர்திரசவிதாகென்னுஞ்சச்ச ச்சாங்குபாணி 
௮ச்தரியாமிவேள்விச்சாசளியெனுச்தீயாளர். (க௩$



ஸ்சீசுதரிசனகிரிபுராணம் 

உச்சமீயத்தப்பூச்கர்கூம்பிடவோண்டாணுக்கு 
னவச்சிடவனமர்சயோகமாட்டெயொவனசவீட்டாள் 

௮ச்சுதாவ்மசரோதேயட்.சடமாராத்தேனே 
ஈச்சுறுபார்தண்மிச்சோசர தவோவென்பாசோர்சார். 

செருக்குடைச்செறாரர்த்தேய்த துச்செம்புணீர் தூ விவாளிட் 
டருக்சனிலவிரும்வாழ்க்கையம றவாழிப்புத்தேண் 

மருக்கமினசைவண்ணாற்றப்பசுசைத்தண்டுமாய்மால் 

ஒருத்தவெம்மேற்றலேற்றெண்டிததிமீயென்பரோர்சார், 

பொலங்குழைச்சதியாரங்கண்புலந்தெரிர் தவணாவங்கன் 
பலன்சளையென்றோரியாரும்பசவுவளாகர்தன்மிக் 
குலன்களோடங்களாற்றிக்கொழுகலக்.துய்த் தாரில்லை 
மலங்கலோநின்பாலன்றிவரம்பெறோமென்பரோர்சார். 

சேண்பயிலியற்கைத்தாயவாண்மஇதிரிகலாத 

நூண்பயிலிடரகொனன்பர்தூமனகேசவாப 

பாண்பயில்கானரண்டர்பத்தர்கள்சித்தர்பாடல் 
சாண் பயில்கடலையேய்க்குங்கம்பலைத இரட்டி. மன்னோ, 

கேழ்விபச்சிலைவண் மேழை$ரையலாவிழிப்பூச்சேந்த 

காழ்ளெர்வயிரமுள்ளங்கனிமொழித்தேரனீழன் 

வாழ்பொறைபத்திவல்லிவன்பசாரைத்தாண்மோனம் 
போழ்புலங்கொண்மாமூத்தோர்போன்மெனலாமப்பூங்கா. 

'வெண்கலைமின்னீர்வன்னிமிலைர்தரவங்கணஞ்சுச் 
கண்கலைச்செம்பலாசுகவினொளிர்கானங்காலான் 
விண்கலைர்சசைதலேக்கின்வியன்றிலைமூதூர்சன்னிற் 
பண்கலைவிதியினட்டம்பயில்கவன்றனக்குரேராம். 

மூத்தமிழ்யாப்பாலம்மான்முற்குணக்கடற்கணாழ்வார் 

உத்தமச்சகவியிஎனேங்குசுவைகொலோவெனக்கூ மூரு 
மொய்த்தணிவருக்கைவாழைமாப்பலவானகூசம் 

பைச்செழுபாதவங்கள்பழமுதிர்சோலைப்பாலாம், 

வட்புலியுழைக்குங்கொக்குமல்குநீருயிர்க்குவன்னி 
கட்செவிமண்கோதிசணத்திற்குங்கசராட்டாங்காம் 

புட்குழாங்கட்குஞ்சாந்தம்புல்குகாருணியமோ தி 

உட்குழாம்வயிரமுக்ககேண்மையினுலாவுமாங்கே, 

இருபிதப்பாளாவேள்வியியஜவையெழினீராடி. 
வருபிறப்பில்லார்சும்மைமாசவசாமத்தோசை 
பெருமறைத்துழனிராமாயணச்சும்மைபுராணக்சவ்வை 

தீருமநாலமலைனே தராதந்தாவலையைச்தா க்கும். 

முற்றிற்று. 
ஆக படலம் - ௨ - க்கு திருவிருத்தம் - Qe. 

ண து வேட. 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௨0) 

(௨௨)
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௩-வது. சூதபுராணிகசெழுக்தரூளியபட லம். 
> 

இன்னதல்*மைத்திலகுறுகானதர் - முன்னமொண்மஷழறமுட்டறுவேதிடன் 
சன்னடி.க்குடி.ல் தங்கிடுகு தனென் - மன்னுமாருகி௨ந்தனனென்பவே, (க) 

சேசவாதிசாமோதரன்சேசமில் - பாசமோதுபராபரையாரீபகர் 

உரசமாகுவெண்புண்டரமிராறும் - தேசமாடெத்ட்டி.யதேிகன். ( K அ
வ
ன
 

பளடூலாக்கிதொமதம்பாமுற் - துளவிலாக்கடு நாமணிவாரிசத் 

சளவிலாக்ககமக்கமென்றாழ்வடங் - களனிலாக்பிகொர்திசெய்காட்ரியன். (௩) 

சம்பிரான்கம்பளந்தாவிலாவைத்தும் - வம்பிலாமலேவல்விடுவாரினே 

உம்பரிம்பருவப்புறுவைணவர் - சம்புவேடத்திருமார்பினற்றவன். (௪) 

அருக்கருச்குமகலருங்காரினை - மருக்கருக்குமஞ்ஞானமாமும்மையை 

இருக்குசாமத்தனானுஞ்சொல்லானுமே - கருக்குங்காட்செவினுஞ்செருக்கினொன். (௫) 

சிட்டி செய்வினை சேதித்தலாம்வினை - கட்டிக்கொணெடவாதம்மைப்புரந்துகான் 

இட்டசாதனியலிசைபுத்தகம் - பட்டபாணியன் பன்மலுகாவினன். (௬) 

௮ன்னவச்தமணுகுழியாங்குளார் - அன்னவிட்டுத்துண்ணென்மெழுக்தன்பினான் 

மூன்னவிட்டுமுகமன்மொழிர்சஉன் - தன்னையிட்டி ததலைக்கண்கொணாந்தசோ. (௪) 

மூத்தலர்ச்சென்னியற்றுமூறைமைகொ - லார்ச்தியோடவர்காற்றியவிர்ச்தொளி£ 
கூர்ச்தகோவிர்சதாசனையுன்னசஞ் - தர்த்திரிம்பிரமாசனஞ்சேத்தனர். (௭) 

பிரமபீடி கையேற்றியபெற்றியர் - பரமன்றன்குணப்பாற்சடன்மாக்.துநீர் 

வ.ரவென்னோற்தெயகொலென்றுமகழ்வெனும்-பரவைவீழ்ச் தவ.ராமேற்பன்னுவார் 

பாசமற்றராமாநுசன்பாதமே - வாசமுற்றமனக்கண்வாய்வத்திர 

தாசசென்றிகெதவிச்தாபதா - சேசமொன்றுநிகழ்ததுவல்சேண்மினோ. (௪௦) 

புகல்செயாரணப்பூரூவகாண்டமே, ஈசல்செய்தாற்றகாங்கண்டனரசான்மறை, 
பகல்செயுத்சசசாண்டத்தின் பாற்பொருள், இகல்செய்சைம்மணியென்னத்தெனிம் 

Bi, (௧௧) 
பிர்மகாண்டபுராணேதிகாசங்கள் - கருமகாண்டமெமக்குநீர்கற்பித்தீர் 
பெருமகாண்டதுபேணியிவ்விட்டி செய் - சருமகாண்ட நீர்தண்டினீச்சக்தோடம், (௧௨) 

கரவிலாசங்கள்கண்ணனருளிலனும் - வரவிலா ந்இனமாஏறுவா தூ 

இருவிலாயதசன்றிறமுன்னநீர் - சருதிசென்றுமுன்றாழ்ச் துவினாவினேம். (௧௩) 

பெருக்கவோதற்டுக்காலமொல்லாதெனச் - சருக்கமாசப்பலமுறைசொல்லினீர் 
- வருக்கமாகவதன்2ரெமதுளே - இருக்கவோ திரென்றுவினாவினர். (௪௪) 

ஈதிருச்சகவமேமப்பூவேரிழை - மாதிருச்குமண வாளர்வாழ் சலம் 
ஏதிருக்குமிசைமினீரேத்துகாள் - சாதிருக்ருர் சலமுற்றுஞ்சா தறினீர். (௧௪௫) 

அ.தீதலக.களருள்புரியோரைநற் - சுத்தமாகுச.தரிசன,த்தடம் 

*பெத்றமான்மியம்பேசமுன்போச்தனீர் - இத்தினத்திலேமூர்தருள்செய்திரால, (௧௪) 
ஆதலாலெம்மவர்ச்செலாமம்மலை . காதல் தீரக்சனிர் துஎங்கவ்வுற 
ஓதல் வேணடுமெனவினாவொண்டவர் - வீதல்திரவிஎம்புவன்சூ.சனே, (௧௭) 

Sa 
முருகுசொப்புளித் தவண்டர்மோய்த் தனுர் சண்டுழாய்சேர் 
கருகுசொப்புளிக்குமேனிசெர்ண்டுர்சிலமலதீசாட்டேன் 
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் சசொட்டுவளமாழிசகழாட்டெளம்பாட்டி னவின்றுவாழ்வாம்" (௪) 

ஸ்ரீசுதரிசனூரிபுசாணம். 

பருகுஈற்குலத்துண் முந்தசெளாகாதியசே பாருள் 

இருகுகெர்சலிலை யவாட்டுந்திருணஉாளன் பத்தி, (௪௮) 

மாயிருஞாலர்தன்னுள்வர்துமொத்துண்ணும்பீழை 

தாயுறச்சலக்ருவார்க்கு?்சண்டலின்றுமச்கலா.து 

வாயுறலறிர்சேனுங்கண்மலியதிகாரமோர்ர்தேன் 
நீயறக்கேணமினமூன்ருங்காணங்கள்சேமச்திட்டே. (௧௧) 

முழங்குமு,த்தீக்கணெம்மாற்போற்றிிமுரிகாண்மாட்சி 
வழங்கி$மார்தாதாவின்வழிவருமம் பரீடன் 
சொழுங்கடி சர்த்தியன்னான். றுலக்குறுந் துவா தசிப்போ 

சீழங்கிரிவிர தமா இசத்தடமலைத்தாத்ைசச்சொல்கேன், (2.0) 

மூன்னரம்மன்னோர்போதுமூன் றுநீர்வேலிசூமு 
மன்னிருஞாலஞ்செங்கோள் மடி யீடங்கொண்டவைசல் 

துன்னிரெசொட்டி ன்சட்டுலங்குறதூயோர்போற்றிப் 

பன்னிடுமினியசோணமாககர்ப்பதியைச்சுழ்ந்ச. (2௧) 

அீஈ$ிரொட்டைச்சோணமாககரதனையன்பாற் 

சொன்னபின்விரசமாண்பைச்சோணமாம%லையின்பேற்மைப 
புன்னுதுங்கேண்மினென்னாப்பன்னுபு அுரமன்கூற்றின் 
மன்னியவியா தமாதவன்கழல்வணங்$ச்கூ றம், (௨௨) 

மன்னிருபாங்கர்ச்சாஞ்சிசோழமாகாடாமாதர் 
துன்னுறவிஎங்குமாட்சிதுலங்கலாலான் ரோரெல்லாழ் 

நன்னகொடென்றோதுஈங்கையாணவையிலாத 

மின்னகுமாழிக்குன்றாமிளிர்முடி கவித்துவீறும், (௨௩) 

௮ச்சரொடோமீக்கீழளவுசொண்டறிஞராய 

மூன்னுறுமூவர்மூவாஞானாஈற்நீபமேற்றி 

மன்னிடுமவாக்குமார்க்கண் டேயன்றந்தைக்குஞ்சேவை 
தன்னிடவளித்ததோன்றாச்துணை வலூருடைச்சாமன்றே, (௨௪) 
சாவலர்$வினுள்ளேசாயகமணிய௰தாகும் 

நாவலேத்தாகின்றஈகுவளஈமிசாட்டெல்லை 
ஆவலோடினிதுகேட்டோரட்டசெல்வம்வீடெட்தித் 

சவரிற்றிகழ்வாரென்றுசெப்பிடற்கிசைந்தான்சுதன், (௫) 

தேற்றிற்று. 
ஆ. படலம் ௩ உ கரு திருவிருத்சம் ௮௧. 

—(o)-—— 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநம;, 

௪ - வது. நமிநாட்டுப்படலம், 
eg ற ல டவ ee 

படி.சாட்டுப்பசஞூிர மேற்படப்பூட்டி மன்னுமயிராம்ப தஅமயோனி 

அடி. சாட்டுச்சடரமெஎலிசரர்சாட்டுமணிமெளலிதொடக்கத்செல்லாம் 

பொடி காட்டுப்பூதிவிழா சருள்புரிதுமெனக்கோகல்புனிதத்சேவாழ்



சவத: நடுநாட்டுப்படகம், ௧௧ 

கண்ணை உளைநிமையினுயிர்களைவளை த்தரண்ட ருள்புரிரல்கருணை திதேவின் 

விண்ணைவளைமக்திர ச்தின்புக்கருக்சசிவனேற்ஜறகெருட்டி வேதப் 

பண்ணைவளைபலியேனறுபணவவிமானம்மிவரமெய்ப்பரமஞாணி௰ 
பெனண்ணைவளைகன்னகாட்டணிவளங்களெம்மவசாச்பேசற்.பாற்றே. (௨) 

குவிகுடர்சமிட்டலர்செங்கொழுமணாற்பூத்தூவிக்குய்கள்வீசி 
அவிகுடங்களிட்டும்பாரயிசம்பேர ரகரவென்றரற்றுமோதை 

செவிபடகடழ்வீழ்ர்சேத்துந்திருவாழிமலைபுவித்தாய்மார்பிற்பூண்ட 

சவியொளிசேர்பெண்ணையமு தாறுகளாஞ்சாக்கோவைத்தரத்ததாமால். (௩) 

வேறு, 

சென்ஞட்டை வடசாட்டைச்கோடியாக்த்தெளிபசம்பொற்சடர்பரர துரீலங்கார்தும் 

எச்நாட்டுஞ்சோஇிநிலஉரும்பும்பூண் களியற்பொன்னிசாகவியாவிலங்கவாழி 

மன்னாட்டூமலேமெசாலியாகவாரிவனமணிக்காஞ்சியிலாகவடத்தென்சோடு 
நன்னாட்டுமுலையாவீற்றிருப்பளிப்பூரசொட்டுத்திருநாட்டுகடரொட்டம்மை, (௪) 

கன்னிலரிலாவலயகணுகிமும்மைரான்காகக்காவுளவாச்வில்வதக்கா 
சந்நிலவியிவர்சலறிகுதுமாலென்னவே௫யெவாறெனப்பழுத்தசாகைகோடி ன்னும் 
துன்னிலவுசடர்பர ப்பிச்சுரர்கட்கூட்டுஞ் சர ர்பொழிலைக்காண்பான் மேனிவாக்சவெ 

அன்னிலவு£முலகார்சடைகணாலவிலூடுசா ப்பூங்கோவலீசற்கேயும். (௫) 

அந்க$சாட்டும்யானனக்காப்பூக்களறுபதங்கள்கிழிச்திழிவழிதேன் வெள்ளம் 

பன்னசகொட்டம்புமாசிக்குளொன்றாப்பரந்தகூ.ரர்ச்குசவையினேர்பகர்தலென்பார் 

இக்ககோட்டி.ஸிலடருகாவிகும்பமியைசெருசத்தலிழிந்தலைகளெற்றிலீசத் (லென்பரா. 

சென்னிபோலின்பெருக்சிர்கொள்ளைச் சேர்ப்பாற்றிருப்பாலாழியிற்கிறப்பத்திகழ் ச 

வேறு, 

பாய்திரைப்பனிச்சிச்தார்சபவனச்திற்சல்விரரப் 
போயுளமனிதன்மான ப்பொதிந்தரீராவெண்மஞ்சு 

சேயிருவிசுஃபாறேகித்திரைக்கலிமுகந்துவிஞ்சை 

வாயிருகுரவன் பாற்கொணமதிஞனின்மிண்டமன் ஹே, (er) 

புனனகமேய்ர்சதாராசாம்பொலியாழியோதி 
கனனசவமர்ந்துசுன்மீக்காணமின்விடுதல்கற்றோன் 
மனனகமனனஞ்செய்துவிஞ்ையைவழங்குவானில் 

௮னசகநீரிற்பாருக்கம்புதங்கரக்கவான, (௮) 

தே.தரர்தமுச்சுடர்கண்மூன்றுமுகழ்த்துறமின்னிட்டம்பு 

அதர் துறவாக்கிெயண்டப்பிச்திசையமார்தவோரசை 

தசர்ந்திடச்சடுவெங்கோடையேழ்கடருண்டி.ப்பாறல் 
பகர்க்திடுபெரியாரரன்னோக்கன் முனாம்பவக்குழாமால். (௯) 

படநிரையூச்சண்டுஞ்சும்பரன்விடுமாழிப்புத்சேள் 

சகிறைகழுமுட்டாங்குங்கடவுண்மேலெதிர்த்தஞான்று 
விடுகிறைவாளிவெள்ளஞ்சிவணுஞ்€மோ சஞ்௫ர்து 
சடன்மடையுடைந்தவா போற்காரினிகழுமிற்றம்மா, (௧0) 

வில்லிடுரெண ச்செங்கேழ்வெஞ்சடசாழிச்குன்றம்। 
சல்லிடமாறுவீழ்செண்கருவிமாமழைக்கட்சஞ்சம்



௫௨ ஸ்ரீசுதரிசனடரிபுராணம்: 

புல்விரிபொறிமான்பாசப்போதிழீ இரத சமேறு 

செல்விடுசம்புச்சென்னிலீழ்தலைச்சிவனுமன்றே ௧௧) 

வான்மூகங்ண்டகென்னகழிவயவளர்ச்சியிப்பூச் 
தான்முகல்இழிர் து பாருக் சகர்ர்திடப்பிஷூபாலி 

தேன்முசங்கழிகாவோடேசென்மணியமுதாபுட்சோ 
மின்சிழிப்பொன்னாரங்கண்மிடைச் துசெல்லாகுமன்றால், (௧௨) 

இனும்பலவாருப்பொங்கியிடைர் துறன்மதுசைமள்ளர் 

பனும்பலப்பல தசெய்சம்மைபயச்சுமைபடி.யக்சொட்டி த 

துனும்பலகோடுபூட்டி. த. து தர் துழுந்தோ ற்ற த்தாய 
வெனலுங்கடாவெருமைப்போத்துக்கோத்தராஞ்சிலைக்கைக்கொணடா£ (௧௩) 

அம்புசமாழியோதியடர்தடியெடுத் துவாய்விட் 

டும்பர்களுசச்சரன்மொய்ச்குமுழிகான்மழைகொலென்னாத் 
தம்பிசான்மூத்சாம்பிபிரலம் பன்றலைக்கண்மோதும் 

சம்பத்ைக்கடுப்பவாகக்சம்பலைசெய்துசென்ற (௧௪) 

எம்பி.ரசன் பற்ரென் றேயுனலறவெழிழ்கண்மாரி 
கும்பகும்பல்களாகச்கொட்டுசலேய்ப்பக்கொண்மூ 
௮ம்பிலாவுலகமுற்றமம்பெனவனல்செய்கள்ளார் 
சும்மெனாதேமொய்வான்செழுங்குளிர்சூழ்ச் ததன்முல். (௧௫) 

கார்பொழிவெள்ளைவெள்ளங்களையெலாங்கடி ச்சகாட்டா£ 

ஏர்பொழிசோதிக்கூர்வாய்ச்கொழுசழியலமேதிட்டு 
நீர்பொழிநில ச்ைக்ணே்டச்நிமிவழிச்சசகன்பூத்தா 

யார்பொழியருளிற்றோன்றமலமுழுமக்காளேய்க்கும். (௧௬) 

மலைநிலைக்குறிஞ்சிதின்நமான்முலைமென்றுமண்டீ 
யுலைநிலைப்பாலைமாக்இமருதினைவிழுங்கியொண்மீன் 

௮லைநிலைகெய்தல்பூத்தேயணிதழீஇச்சமயர்பல்லோர் 

நிலைகிலையீறுகீச்சேகீண திரிறைந் துற்ரூவால், (௧௭) 

உற்பலவாவியேறிமு சனிறழைததோடி ப்பின்னர் 
விற்பலமினவாரிகலந்தநீர்விண்டுமூர்த்.இ 

பற்பலசமயத்தோர்க்கும்பலமளித்தீறுபா டே 

௮ற்புதச்தமலமார் சன்னடி நிழலமைத்தலேய்க்கும். (௧௮) 

இணைநிலைமு. சமார்.ப்பக்கெள்ளைமூக்கியைவாய்மள்ளா 

பணைரிலைமடவா சோடும்பழஈழைமார்திப்பாடிப் 

பிணைகிலைக்கண்வாயாஇபிடுங்கெரை வர்போரில் 

அணைகிலையு மவென்றெண்ணாவளையுணியமலன்மான. (௪௯) 

ares Apter I $B erga aw esp. iss 

கான்முளைகளைகட்டோம்பிக்கதிர்படக்சாத்தமள்ளர் 

மான்முளைமதுவையுள்ளஉயலிவிட்டெனஇயானென்னும 

ஊன்முளையசஞ்சேறுச்பென்றசோச்குறுவாசொசக்கும். (௨௦) 

சன்னலோகமுகோமுக்கட்டாழையோசமு.கொள்கேலிச் 
செர்சகெலோவலலொகஞ்செய்யெலாம்வான்€ழ்மொய்த்துப்



௪-வ௮. நடுநாட்டுப்பட,லம்: 

பன்னலாம்பசமைசசோதிபசமனார்படி. வ த்தாடிப் 
பின்னெலாமீனான்றபீதப்பூச்சாய்போலானால். 

சக்கிர பாணியென்னும்பசத்திற்குஞ்சமமாகச்சொல் 
வச்கிரவான்மாவிற்கும்வழக்கிலையெனவாஇத்த : 
எ௫்யெஞுர்த்திமானலெழுந்திறுமாக்தபைங்கூழ் 

௮க்கிராசனத்தெம்மாசானடி.பணிதிழம்பூச்சாய்க்தால், 

பூப்படி. நெல்லைமள்ளர்பொம்மல்வெம்முலையிழ்கட்டி. ச் 
காப்பிகெளனிற்பப்பிக்கண்ணன்றாள்கருதார்சென்னி 
நாப்பிளவு றத்சென்மன்னனடி ஈடி. துவைச்தனண்ண 

ஆப்பிடிபோத்துக்கோச்தேயடி. துவைத்தெடுப்பார்வைக்சோல்ஃ 

நாடெலாம்விளைநசசெவ்விககும்வைக்கோனீச்துச் தூற்றிச் 
கோடெலாங்கோணசக்கூட்டி ச்சகொணரார்சனர்குறைவில்விஞ்சைக் 

்- சாடெலாந்துருவிநேடிக்கற்றுததம்முள்ளமென்னும் 
கூடெலாங்குழுமச்கொட்டுங்குறைவில்சர்ப்புலவர்மான, 

தேன் முளைக்குறிஞ்சியாஇிப்புலமெலாச்தஇிரண்டுமொய்தத 
கான்முளைநிதிகண் மு.த்றுஈல்லவர்க்குதவியெஞ்சு 
கோன்முளைக்தநேதுமற்றகொழுமணிப்பொன்னாற்கூ ட்டி. 

மீன்ருளைமாடகூடம்விரிவுறுமாறுய்த்தா. ரால். 

ஆவிடைவசுக்சண்மத்தமலரிடையளிகண்மத்தம் 
வாவிடைமினகண்மத்தம்வயலிடைக்களவன்மத்தம் 

காவிடைமயில்சண்மத்தங்கழியிடைக்குயில்கண்மசத்தம் 
பூவிடையனசணமச்சம்பொழிவிடைக்கவிசண்மத்தம். 

மடந்தடமெல்லாமன்னம்மகழறமெல்லாமன்னம் 
சடர்தடமெல்லாஞ்சொன்னங்கவியுளசெல்லாஞ்சொன்னம் 
தடமிடமெல்லாம்பட்டம்் தாச.ரங்கெல்லாம்பட்டம் 
இடச்சடமெல்லாங்கோயிலிருப்பதெம்பெருமான்கோயில், 

செரிவையருள்ளம்வண் டேதேன்மலருள்ளம்வண் டே 

பிரியாபஞ்ச.ச த்தினுக்கேபிடகர்பஞ்ச.ர.த்தினுச்கே 

உரியசச்தகரவிச்தைக்குரவினர் தக.ரவித்மைக் 

கரியவர்தசுப்போலையமவர்கரனிசைப்போலையம், 

தண்டலை தடங்கள்கொச்கேதாழ்சயத்தடங்கள்சொக்சே 
அ௮ண்டரில்லடருமானேயரிவையசரிக்கண்மானே 
பண்டையபாணிசங்சேபண்டையாபாணிசங்சே 

முண்டகமியவன்னமு,தலறமீவவன்னம் 

வதுவைசெய்யோதைநீச்தமல்கல்செய்யோதைவேதம 
எதுவதவிசைக்குமோதையிணர்ப்பசம்பூத்தேனோதை 
மதுபொழியோசைமூப்பான்மலர்கனிவிமும்ேபேசோமை 

௮தவிதுவெனழத்சேலாமலலர்கடலொடுபோசாடும். 

ஓம்புலத்தாறோம்பற்கேயாரணவரசேயாஇ 
கம்புளா.ரச்சாடெல்லாங்கவின்வினைஈட்டலட்டல் 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦)



௧௪ ஸ்ரீசுதரிசனடரிபுராணம்: 

வெமபி௫ர்இூவோர்கட்கும்கேட்டல்குணிடுவார்சட்டும் 
அம்பிடுமாச்சமாக்கலடி.யர்மாட்டி னுச்குமன்ரோ, (௩௧) 

வண்டுசண்முச்சச்கோட்டம்வயன்மருங்கொத்தகோட்டம் 

வ௮ண்டுகண்மார்தியாட்டமள்ளாகளா மார்திராட்டம் 

கணடுகண்மடவார்ேர ம்கவரிசன்றளளுங்ேேம் 

கண்டுசகண்டுரை பபார்யாரே கமமெலாங்கமுழமுகானா. (௩௨) 

உாரணம்வனச்தில்லீழவா சணம்பிளி நிட்டேங்கும் 

வாரணக்கொங்கைசல்லார்மலர்க்குழனீராட்டத்தான் 

வாரணமீனராற்றமாறிரன்மண தை தமல்சல் 

வாரணக்சமலரசாபன்வன்பெயர்வைர்தார்மானும், (a) 

மர்திகண் மருஞூண் டோடமாப்பலாச்கனிகள்லீழக் 

கர்திகண்மலைஈதுசாயக்காமருசெங்குபோழ 
உர்தியிற்பந்திவாளையுட்ெவான்றுசளியாண்டாம் 

இந்திரன் றருவைச்சாடி.யின்புன ற்றடமுலாவும (௩௪) 

பண்டைநான்மறைகடேராப்பாம்பரன்றன்னையம்மார்கி 
கணடனார்ப்பெற்றசாசைசேகளிசண்டகாட்சி 

கொண்டமும்மேதையாளர்குறிரகொட்டின்செல்வம் 
விண்டி சைக்குநரீங்கில்லைவிரிசகாசிறிதுவிள்வாம். (௩௬) 

வேறு, 

வடசாடுந்சென்னாடுமிருப்பவிந்தவளையாழிராட்டி.னுக்கவ்வனசக்கோமான் 
நசொடென்றிடற்சென்னேசயனமென்னினண்ணிமோன் மாக்சளெலாகந்தாமோக்கக் 

குடி. சாடும்படி யம் பரீடனேகா தரிவிர தமரிம௫ிழக்குயிற்றிரன்றும் 
படி. கூடும்படியசசாண்டி. ருந்தசோண ப்பஇமான்மியச்திலன்றென் பகர்தன்மாதோ, () 

முற்றிற்று. 
௮௧ படலம் - ௪ - க்கு திருவிருத்தம் - ௧௧௭, 

  

(0)—— 
ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநம். 

௫-வது ஸ்ரீசோணமாநகரப்படலம். 
eee ener 

  

காணமாந்கரமன்னமாவிவாடியான்மாக்கள் 

மாணமாமக ரவாச்சியம்மெனமறைத்தாய்சொற்ற 

ஆணமாமகரவாச்சியன்றொழும்பெனலைக்காட்டும் 
சோணமாாசரென்றொன்றுண்டஇன்வஎஞ்சொலும்பாற்றன்றே, (4) 

வேறு. 

௮ப்பெருசசர்செவ்வெரிமணிச்செஞ்சூட்டரவணைச்சட்டுபிலமலன் 
ஒப்பறவெண்டண்சுடர்விழிகஸினேயுய/வலக்கண்வருகுலத்தோன் 
எய்ப்பதுமலைத்தோணா பகனீன்றவெறுழ்வலித்சடக்சரத்திசலோன் 
சப்பறுமம்பரீடனுச்கொருக்காலீதசரிருக்கையாச்சமைச்தால்- (௨)



டு வது: ரீசோண.மாநகரப்படலம். ae) 

அட்வரசிருக்கையாகசர்தனையாஎண்ணலார்பரிபவமடைச் ச 

செல்வொளிபசந்தகடுஞ்சினத்தருகா சம்முகிச்ற்றவெஞ்செல்லால் 

கவ்வி$முறுகண் பற்றிகீராடைகவளமுங்காணகல்லாராய்த் 
துவ்விரயாஷி கண்ணனீரவர்வாழ்சவர்க்கக்கொவியைபெனத்தலங்கும். (a) 

தா.ரணிசகளிதாரணிதிரிகுழ்தாரணிவாகியொண்ணெய்யாப் 

பூரணவிளச்சமிலகவுண்ஞானப்புலமறிபூவிண்மண்ணெல்லாம் 

பாரணம்புரிர்தபரஞ்சுடாப்போற்.றுமூவர்கள் பாடற்பாடுற்றச் 
£ரணச்சிறர்தசக்கர த்சாழ்வான்்சோணமாககர்வளஞ்சிலவோ, (௪) 

விரியொளிப்பிழம்பூற்றழன்மணிகொடுபுவெம்பசுங்செணசற்சுவண 

அரியொளிப்பிழம்பையள்ளிவிட்டாற்றியவிசொோளியாரைரூழரணம் 

எரியொளிப்பிழம்பூர்றெட்டொன்றாமணிசகளிழைமணியோவியச்திவர்ந்த 

விரியொளிப்பிழம்பின் வெள்ளங்களோடுழ்விண்டலம்விளர்குகோபுரமால், (௫) 

கொழுகர்தடச்சினைப்பராரைவிண்டாவிக்கொண்டெழுவருக்கைமாவரம்பை 

பழுக்தடர்ச்சிகெளிற்படுகறைப்பூக்கட்படுமது ப்பெருக்இற்பாறேறி 
எழுர்சடச்சகடற்கணேகிமுப்பலமுமிச்சவர்மரக்கலத்திலகுஞ் 

செழுக்தடப்பொருள்சொண்டெழுபொழில்செறிந்தசெல்உமாசோணமாககரே, (ஈ) 

கதிரெரிசேய்செம்பாம்பியைசேர்சசகணமணிசவிமதிசவியின் 

முதிசொளிவி?வெண்கலைமணிபங்குமூசறுபசுநிறப்புச்கி 
சதிரொளிநீலக்கரியபாம்பியைந்ததனிமணிக்குவாவிவையேர்்இ 

எதிசொளிசழைப்ை பம்பொன்றனிற்பதித்திட்டி லஎகுமாடம்மள பபிவவே, (௪) 

அளப்பறு சமணியத்சவிரரணமம்பரைந்தரூர்காண்பான் 

இளைப்.றவேககோக்ரொக்கதராவினுமமராவதியிதுவோ 

அளப்புறரமச்சென்றளசையைகசோச்வெருதுமென்றேடிக்கண்டி தும் 
களிப்புறன்குபேரனூசென்றேசகமெலார்தழுவிஙின்றவிரும், (௮) 

் புதவுபொன்னளிர்சம்பு தச்யெகெரிபொலிவயிரம்மிழைவலிய 
சதவுகண்மடங்காவடுக்கல்கணுக்சமாச்செலுர்சடமுயர்காயில் 

விசமலியமுவவலையஞ்சூழ்விபுலவெள்ளங்கரரழிகொள்விமலன் 
இதமலிதிருவாம்மலரினையியையுமென்னலார்சகைமைத்தாமன்றே, (௧) 

ங்க்கண்டவுபர ப்புறழகழியுட்குடமடவியருளமாம் 
வீம்கல்செய்விலங்கலரணாயசெம்மான்வியன்ரொழும்புடையா்சண்மாட்ரி 
பாம்ூல்செய்முளரியரண்டடமெம்மான்படி. ப்படி விஞ்சையின் பரப்பு 
தாங்கல்செய்யரணோகானமுளைகுாச்குத்தளம்வளை கூலத்தின் 2ரமால். (௪௦) 

மூூல்சழித்திவார் தவுவளகமிமோ,தடி. முரசடி.சொடி முழச்சம் 
கழி திவரர் தசெம்மணிமனை மேற்செல்லொளிவிழியிமைபழச்சம் 

அூலெழி இவர்க தவர்ஈலாரல்குல்குடி யிருப்பரங்கற்குப்புழக்கம் 
தூலைூழித்தெழுர் சதோகைகண் முலைவேள்கருடி ச்செஞ்செருப்புரிவழச்சம், (சச் 

ஏழலவலடூன்மாட?கச மேவிணக்குபுவாரமார்கொழடி.கள் 
கூழலவலவென்றுணரகில்லாதகுளசென ச இனமணியயங்கள் 

வீழ்வலவாகங்வற்.றினைசாளும்விடவிடப்புடைத்திடல்விண்டு 
தாழூளதேவென்றிசைச்சசாணச்திசவள்புடை திருவடி சகுமால். (௪௨)



௧௬ ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுராணம். 

சரளச்செம்பவளம. ரக சவயிரமாணிச்சமு தன்மணிதமுவி 

தெருளகன்றிடுஈற்கம்மியப்புலகன்செய்பலசெம்பொன்மாளிகைகள் 

அ௮ருள்பெருஈவச்கோளம்பசர்மானச் சவிரினுமணிச்துய்பொங்கர் 

இருளசல்கலைத்தாணிவரினு மேற்றுச்சறிவிலையியற்கையீறுற மோ, 

சண்கமழமலரிரால்ஏிை தத்தேதேறலாினிமுதுசளை சகார்து 

மண்டிடுதேறன்மாமுசக்கூகங்ிசெய்யம்மணச்சனித்தேறல் 
விண்டுடுமார்திச்சுள்ளிலீழ்ச்சேற்றல்வீசைவாயவீழபூங்காக்கும் 
குண்டுரீர்கொடுத்தல்சாஈவிவருமால் பதங்கழுவயற்ியைபிடலாம். 

வெளளிகெள்விலங்கறனைச்சுணமாக்கவீறுவெள்வாரிரீர்விடுச்.த.த் 

செள்ளொளிக்கதிரிலுதரர்தசெம்மணியைத்்இரட்டி. ச்செய்குன்றுறழ்மனைகள் 

விள்ளுமிசேழாவிளங்குலகம்போன்மீயளாமாடமாச்சுரர்கள் 

திள்ளருர்துறக்கர்தமச்குமொன்றதுள போனினைப்பரேவிலை சயெனேசாற்றல் 

௮.ப்பெருசகராஎம்பரீடன்றனறிவினிலொளிருமம்மறகு 
செப்பருமவன் றன்ரானரீரியையச்சிர்து.ர ப்பூமதுவூற்றும் 
சப்பறுமவன்றன்றருமத்தின்ருரைமும்மையுமதிதனிற்சாய்க்கும் 
எய்ப்பறுமவன்றன்வவிறிகர்சான்குகூழைகளிடமெலாமியையம். 

சர்.இிருசகர்மன்னருங்கழற்பூக்கனவையிழைஈரைமுநிகதச்சான் 
தந்திருகர்மன்றனைமிடி வீழ்ச்திச்சடப்பயஞ்செ.றியலைக்க £ர்.த 

செர்தருபசுமாவா*வண்டாசிசெம்மலர்விண்சமனெவனென் 

'சுத்தர த் சருக்களாகரிசள்ளைமுதன்மிடைசகர்சுகத்திவரும் 

ஐரதொரானனப்புத்சேண்மலின்னகரத்தகன்மணிப்புடைபரர் தண்ணார் 

துர்துதந்திகன்மாமத்தகக்கோட்டி ற்யையிணை ப்பொன்கொடி.ச்சுணங்கு 

வர்சொளிர்சோங்கார்சாயன்மஞ்ஞைச்சறுளமதிச்திடவலதியாசே 

மூர்திவெள்ளிச்சொடி. படர்வேங்கைமரமெனமுளைச்தனன்வனத்சே. 

இராகரன்னஈகரமுராடுமேரிழைமா ருங்காளையரும் 
பன்னருக்திருவுங்கல்வியுமினும்பல்வளங்களுமுளகொலோவறிதும் 

என்னமூடி கத்தோடம்மணமாகவிலக்குமூர்சாற்றெராவெல்லாம் 

மினினிலிற்றிருர்துஉன்றருகாத்தமசன்டெர்இடி னெனேவகுச்து.ம். 

சோணமாசசாச்துடி யிடைச்சடுச்கட்ருன்முகற்குழற்குமிழ்காசி 
சேணவாமருங்குற்சிலம்பவாங்கொங்கைத்சேச வாமல்குலார்ச்சண்டு 
சாணவாகசாரிரூவிபாற்கரர் சாணாசர்கண்மாதர்நீர்விமுக்தார் 
ஆண்மார்வடமீனைவ/பெண்டீலீழ்ச்சாசெனிலெவர்சொலற்கருகர், 

நிழன்முனிகடுவெங்கோட்டுரீள்சரக்கோட்டி னைகிகரவாகுளகுழகர் 
அழசெைனைசாணியன்றுகொன்மதனுமயிலனுங்காரியுல்க த்தார் 

உழையனுமொற்றைக்கொம்பலும்விதியுமிரிர்தனருலசர்தமகத்தும் 
விழைஜசைவனத்தும்விண்வடச்சர்இவீயினுமெனிலெனேவிரி த்தும், 

வாலுயர்வாகுபூதாங்குழையவடமணித்தடமுலைஜெழுங்கும் 
மீனுயர்விழியார்முகத்தினில்விளி தசவிரிசயாவினமுண் முடங்கல் 
சோனுயர்வெடுக்குமெத்துணைவிஞ்சைகுழுமியசெனினும்வெவ்வறனம் 
தாலுறினொடுட்த்களருழபான்மை,ரமெனச்சாற்றலார்சகைச்சே 

(௧௭) 

(௧௮) 

(20) 

(a2)



௫-வது. ீசோணமாநகரப்படலம். ௧௭ 

சுஈபிஃபிருங்கரிகமவ்விகவ்சச்சுபாலமொருங்குறச்சூழ்ந்த 
ஈகசகமொழியோசைசாயனாலோதிரடைமடவசல்சண்மீசத்சளமிீ 

முகமுதன்முகந்துசுவைபடுகாமமறபதுகான்குமேழுற்றித் 
சருவருமேல்வை ச்தகைப்பிமூடலெறியிழையமசர்தோடழைக்கும், (2m) 

கர்துடைப்பூட்கைமாமசக்களிற்றைக்கடுத்திடகுண்டலக்குமரர் 

பந்துடைப்பருத்தகொங்கைக்கலேறிப்பங்கயமலசவ.சரம்பைச 

சுந்த. ரவல்குற்றடர்தனிற்குளித்தேசூப்பர ச்சுககனிறமீ 
ம5தரமென்னுமருங்கெர்மயில்போன்மான்விழிகூம்புறத.துயில்வர், (௨௪) 

குன்றத்சைக்கொன்றகொற்றத்துக்கெவன்குன்றத் தார்வடகிழற்தெவன் 

கன்றச்ை தமலாவாளிச்சிரைபடுத்துச்சருதுபுசெய்சவங்கலைச் து 

மன்றத்ைைசமாற்றிமலைமகட்புணசவைக்கிளிக்கிழுவனேய்மைர்தா் 

அன்றத்மைச்காண்மாவெறும்பிப்பொன்வையத்தோகொடோறுமேசுழல்வார், (௨௫) 

அருள்செயிச்சோணமாககர்க்சோனத்தினிலவனிராரணமென் 
பொருள்செய்கேச்திரத்திற்பொறிப்புயங்சேசப்புட்பதிவியா தனறைியர்க்கு த் 

தெருள்செய்யாளரியாயரங்கனாய்வேங்கடேசனாய்வரதனாய்ச்சேணார் 
இருள்செய்மாகதலிவன த்தடன்மலைமேவிருந்தருள்புரியுமாலவணே, (௨௭௬) 

பசல்செயிச்சோணமாசகாவடடழ்ப்பகர்தருவிசாலமாரகரில் 

இசல்புரியா துசானவர்காலனாகுமிராகவன்சோழன் 

அகமகழ்வெய்தவேங்கடசமணனாகொழ்வுறுமதனிறுதஇிப் 

புகழ் தருபிருகுமு, தலினர்க்காசகப்போந்தவசாகமாகதியின். (௨௭) 

தெற்னெிற்றெளிசிங்கப்பிரானாகிச்சிங்கர்கோவிவிலருள்புரியும் 

அற்புளவதன்றெற்டினிற்றருமர்க்குமமமறிகெளதமன்றனக்கும் 

பற்பல தேவமுனிமனிதருக்கும்்பலர்தருவேங்கடப்பதிக்கண் 

பொற்புறுராமன்மா பரவாசுதேவனென்றிடவிலும்பொவியும், (௨௮) 

ச்ககரமலையினககின்ல திதனிற்பரசகல்லெனுச தலககண 

உக்ரெமிகுத்தவிரணியற்கேற்றமுற்றபராகரனும்பர் 

விச்சியேங்குறச்செய்காலையாங்கரிமாநடவடி வுடனவன்வீட்டி. ப 

பக்குவியானவசர்தனையாண்டப. மனார் தலமவண்விளங்கும். க) 

ஆழிவேதண்டச்் சனலுறும்பா விலமலனுக்கக்ளெக்குண் டம் 

ஊழியிலா நறிப்பரவியவயற்காவுசமீக்சண்வளர்கன்ற 

வாழியஞ்செல்வன்பினாஇயின் ஹென்பாலவிர்திருவரங்கத்துமடுத்த 

பாழிசெய்யிலவாநாசூராந்தலச.தும்பலன்றருமா திகேசவனாய், (௩.௦) 

புசழ்தருசோணமாசகர்ச்சோனத்தினிற்பு தமங்கலமென் 

அீசழதுமஞ்சசாசலமிலம்குமிதன்கணேவேங்கடத்தீசன் 

அசகமூழ்முசுகுர்சம்முனிமு தலோர்க்சருடருமத்தலத்சென்€ழ் 

சுசமருள்விழுப்புரம்மென த்திசழுமதன்வயிற்ளுத்திரக்கமலன். (az) 

செய்யறமிட்டி விக்சேச்சரைச்செருத்தருளிடவெனப்போற்றி 
கையுறுவேலையெழுர்சடலையரைஈவிவுசெய்தொளிர்வளையோடுர் 
செய்வசமேச்தவைகுர்தசாசன்சேவைதர் தருளுவன்சோ.தி 

பெய்திருச்சுதரிசனூரிசகர்க்கு ப்பிழவ்கடுமக்ெக்€ழால், (௧௨) 

3



BD ஸ்ரீசுதரிசன ரிபு ராணீ ம: 

இண்ணியரண்ணாமலையினுக்கருகாவதத்தழன்மாதிர ர்இகழும் 

பெண்ணையின்றென் பால்வெண்ணெய்ல்லூசென்பீடுசாறலத்திற்பிஞ்ஞிகனும் 

பண்ணியதவருமெண்ணியவாறுபலமுறவைகுக்தராதன் 
ஈண்ணியமலரா ளோடுவீற்றருள்செய்.ற்றஉமொன்றுளஇனிதே, (௩௩) 

பாண்டுசேயைவர்வூித்துதேவபாண்டளமெனப்பெயர்பனனும் 

காண்டகுகேத்திரம்மூளமுசுகுந்தப்பெயசாறளகடுமாத் 

தண்டிடுபார்த்தசாரதியெம்மான் சேர்ச்துளதாருவாசனுக்கெம் 

ஆண்டவனன்னமளித்துளவாறங்காயுளதறிதிரான்மன்னோ (௩௪) 

சம்புறப்பணியிச்சக்கர மலையின்குணச்சொருகாவ.தமதணில் 

அம்பரமணவுஈன்னெடுங்குன் றமார்திரிசாசலமெனவுண் 
டும்பர்கணாதன்சுகநூனிவரனுச்குமைபணிசன௫யாதியரோ 

டெம்பரன்சின்டுத்திரையொபெலமீர்செழுந்தருள்புரிபுமாலவணே, (mG) 

அனவிததலச்குப்பூரூவதிசையிலமைகமலாஇிரியதன்கண் 
ஞானமுச்சர்களர்குஞ்சனகாதியோடிகட்காககம்வரதன் 
ரூனருட்கங்சையமுனையவ்வாணியாதியைந்தாறுகூ.வங்கொண்் 

மனார்துறவீற்றிருக்குமாலகன்பேறிசைத்திடயாவரேவல்லார். (௨௬) 

குறித்திரிசோணமாசகர்ச்கொருகான்களையுளகாவதத்தககசை 
அ௮றுத்துளகஞ்சிராயபாளயமென் றரையொருதலமுளததன்கண் 
பொறுத்துளமாகோமுகரஇிமுசுகுர்சம்மூனிகெளதமமுனிவர் 
மறுத்துளமற்றதுறவிகட்காக௨ரதன்புட்டேவுடன்வதஇியும், (௩௪) 

ஆழிமால்வரைக்சோனமாஇ.ரத்திலவிரருளாரணியத்தே 

பூழிமாத்தவவிபாண்டமாமுகிக்காயு த்தமியோடி.ராமத்தே 

வாழியீர்தவணேவூத்திடமதன்றெற்னிலரனகமறமிகுவெம் 
பாழிசேர்தேவராதன்வாழகயிர்திரபதிபலமு.றவிளங்கும், (௩௮) 

பெருர்திருவாழிப்பிறங்கலினன்மாதிரமதிற்பொய்கைபூதன்பேய் 

அருர்சவமிருகண்டம்முகியெழுவாயானவர்சமக்கருள்சுரப்பான் 

வருக்திரிவிக்செமனெழுகேத்திரம்முள£ர்த்தமைர் துளவான் 
தீருமீபினாக்குத்தெற்குளதிருக்கோவல்லெனத்தகுதலமுளதால். (௩௯) 

பஞ்சால்விச்தகேத்திரமெனுமுத்திரமலூர்பாண்டவர்ச்கருள்வான் 
பஞ்சமாஉரசனாகவிராடன்பரிவுதீர்த்தவன்மகன்பேரால் 

மஞ்சுளபதிக்குப்பேரிடவதியுமாப்பதிமலையையாடரியா 

மஞ்சிதமமைந்தகேத்திரமீசானம்முளதிர்சசர்மாதோ. (#0) 

அரும் பலமு தவுமாழிவேசண்டத்தணிரகர்ப்பாங்கர்புசாணத் 

இரும்பலபதிகண்டி.யம்பிடற்கொல்லாவவைகளையம்பரீடச்சோன் 

.தரும்பலவைந்துபருவவிழாச்கடழைவுறவாற்றியேதருமம் 

பெரும்பலமீவுரன்மநுமுறைபிறழழாதக்சசொடெலாம்புரர்தான். (#6) 

வேறு. 

இடி.மு.ரசியைந்தபல்லியமுறங்குறா, கடி.சமழ்கறுச்சொடைகளுலுச்தோசணப் 

படி.கிறைபொன்மணிப்தித்சமாளிசை, குடிநிறைச்குழுவல்கள்குழைச்தனீங்கு௫ு. ()



௫-வது, ரசோணமாநகரப்படலம். ௧௯ 

சசமளாக்கொடி நிரை கம்.பிதம்மர, பசமஎஏரக்கம்புளார்பட்டரீரரு 
சுகமளாப்பண்பயிலாழிதாூக்குரு, சகமளாக்குயத்திய/ஈட்டார்,தர, (௪௩) 

புனைமலர்வழிமதுப்பூக்சழிக்குமாண், கனைமுலைவழிகழிகடங்கிழிச்கும்பெண் 
நினைமுலைவிடலையர்நிறங்இழிக்கும்வெம், மனைமுற்கஇர்கள்சேர்வான்சழிக்குமே. () 

பன்னியரல்குல்தேரினைப்பழிக்குமின், மன்னியாவரிகுயமலைபழிக்குமா 
வன்னியரதரம்வெம்மத ப்பழிக்கும்பூச், சென்னியாவீழிகுளஎச்சேல்பழிக்குமே. (௪௫) 

அர்சகர்கூலச்தாமத்தச்தின்றொகை, முக்ககர்கோகுலமுதல்வன்குச்சியில் 

கந்நிய/சோதையார்கண்டவாசொலவின், இந்ஈகராவுணத்திருப்பிசைச்சலாம், (௪௭) 

வன்னிய௰ரிட்டி. யாற்ரார்ப்புவண்மறை, பன்னிடுபயிறல்வேட்பாலர்பல்படை 
அன்னுறப்பயிற்றொவிதொடைக்கணார்தொழில், முன்னிடுகம் பலைமுந்நீர்கம்பலை. () 

பிருகதிமகஇகச்சபிகளாவதி, தருகதி$ஞ்சுவைப்பாண்கடாவியுண் 
ஒருகதிவீணைகளுளரல்கேட்டுமா, தெருகதியிவுளிசேய்திசைமயங்குமே. (௪௮) 

நீர்குடைச் சாடுரேரிழையரானனம், பார்குடைந்தாடியபசும்பொன்மாளிகை 
ஏர்குடைச்தாடுபல்கணியிலங்டெல், கார்குடைந்தாவொமதியிற்காணுமே. (௪௧) 

ச வேலுண்கண்பாலுண்சொல்வேயுண்டோண்மலர்க், சாலுண் பஞ்சரியுண்பூச்களுலு! 

மோதியர், வாலுண்சண்மகிழ்சரோடருந்திமாறன்போர்ச், சோலுண்டாணட்சையர் 

தோட்குன்றந்தூங்குவார், (௫௦) 

-  குன்றொடுகுன்றபோர்சொண்டகொள்கையில், சன்றிடுவேண்மலாவாட்சடுப்பி 
ஞான், வன்றிரண்ருலைகளான்மகழ்கர்மார்புயம், வென்றவர்போர்க்களஎம்வியன்பொன் 

வீடெலாம், . (Gs) 

மாணிழைமடர்தையர்மகவீனோய்கொலோ, சேணிழைமனைப்புரவதிர்ச்சியேகொ 
லோ, பாணிழைவீணையின்பாடலேகொலோ, பூணிழைப்பூவையர்புகமலேகொலோ, 
அறிவருமிர்சகரமைர்தபாவலர், செறிவரிச்துணையசென்றிடர்குச்செப்பினே 
குறிமனச்கெட்டருஞ்சோதிசகோட்டமே, நெறிதொறிச்துணேயெனறிகழ்த்தலாகுமே. 

"சுடர்வளைச்சச்கரச்சோணமாரகர், படர்வளைமருங்கலடல்லவாபலத் [றமே. 
இடாவளைமனைக்குழாஞ்செறிவினாப்பணே, சொடர்வளைத்சோன்றவினீருக்கைசோன் 

உடுகச்களினடுவடுபதியுற்றாலென, வீடுக்களவறுசழன்மணிவில்வீசுற | 

தடுக்களவறுமுற்றர் தழுவுமேனிலை, தொடுக்களவறுகதிர்சகரிதோன்றுமே, (@6) 

அச்சகசியிலருக்கன்னசட்டி. னே, துன்னுகங்சேசவச்சோதிசேச்கையின் 

மன்னிடிமம்பரீடப்பேர்மபெதி, 'பன்னுசெங்கோன்முறைப்படிக்குவாமுமே. (௫௭) 

சச்கர நெறிவழாசாஇரால்வழா, மூசக்கெயக.ரந்தவந்தான மும்வழா 
தச்ியலாறுசளாதிதாமுர, தச்கசற்றணைவ.ர ச சமுவியாளு மே, (௫௭) 

படைகுடி.நட்பமைச்சோகழ்பச, டடையசணீகசையஞ்சாமையூக்கமே 
இடையருவீகையின்சொழ்கல்விப்பொருள், ஈடைதணிவாயாகுவாய்மையேச் ஷே, 

சன்னசொட்டினாபாசனல்யே, மன்ன௫னம்பரீடப்பேர்மாட்ியோன் 
மின்னிடுசோதிசேராழிமீமலை, தன்னிரசோணமாரசரை த்தூக்குமே,. (டக) , 

எறுழ்வலித்தடக்சர வேதியேர்சனன், னெறிவழிமழையைகேூப்பர்கேஙிமால் 

குறிபதபலர்வருகுலத்தர்தம்மைசற்,பொறிபசவொழுக்கமேயொமுச்சிப்போற்றுமால், 
மும்முரசுறங்டோமழைமூன்றெஞ்சரு, அம்மையைர்திட்டி யுமாற்றலோய்வுரு 
மெம்மைசோயல்கனோம்முதலமேஏர, செம்மணிப்பொலன்முடி ச்செம்மனாளினே. ()



௨0 ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுமாணம். 

மகப.இிகினக்குமார்தாதையென்றவா, றகடிதிலேன் றமாக்.தா.தாவின் வழி 

இகமதிமறுமையையாவரும்பெறக், சகமதிகதிர்குலத்தச சுகாவனாள், (௬௨) 

வில ரசெய்பஙசயத்தவண்விரவுமீப்ப.ரன், இரை செய்யாரணப்படியியஓூப்பார்காள் 

ஈரைசெய்காத்திகறிலாசகொட்டின்னகர், உரைசெய்தாம்பினருறுகாதையோர்மினோ. 

முற்றிற்று. 
ஆகபடலம் - ௫- க்கு திருவிருத்தம், ௧௭௬. 

(0) 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநமா. 
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a டட 1 

வாய்மைவெகுளாமையொடுவெஃசாமையருளுடைமைமடி.யிலாமை 
ஆய்மெய்யறிவுடைமைமு தலாங்குணங்களுடையமறைக்குழவர்காணீர் 

சேட்மையுறுசுதரிசனூரிகாட்டுரகர்வளஞ்சிற்சிலயாஞ்சொற்றாம் 
தூம்மையுறுமக்சக ராண்மன்னீதிவிளக்கு த தீத துணிமினீ சே. (௧) 

சன்னைவியர்சறியாசமுற்குலத்செம்முனிவர்களேதாவின்ஞான 

முன்னையமாமூனிபிருசென்றுளசீலனாச சமாமுனியைகோக்கி 

என்னையருளிடுமாழிமலைமாட்டியினுமொருக்காலியம்பிடென்றான் 

அ௮ன்னவன்றன்சன்னமகங்களி தூங்கவருள்புரிர்ததனை றவல்கேண்மோ, (௨) 

அ௮லையனமென்பெண்சென்னியவனயனிந்திரன் மேவரடி யோர்க்கண்ணா 

மலையெனநின்றுளவா ழிமாட்சிமையைப்பினருசை ச்துமுன்னர்மன்னும் 
கலையெனும்வண்கையாறுமுசந்துண்டபிருகுருனிகதர்க்சான்மைந்தன் 
ஈலையெலுஞ்சேண்டோண்மன்னனம்பரீடன்மாட்டிதெரிப்பல்கேண்மோ. (௩) 

வேறு, 

புறனிமுக்காநிசழ்புரியும்பூண்புகழ், இறனிமுக்காசசாபாகன்செய்தவன் 
நிறனிழுச்காவரைநிவார்சசோளினான், ௮றனிழுச்சாசகோலமைந்தவாற்றலான்.(௪) 

சாமமும்வெகுளியுங்கடுஞ்சொற்கொள்ளையின், காமமுங்கருக்யெரொம வேவிஞன் , 
எமழமுஞ்சாமமுமெல்வைமுற்றுமே, வாமனனுருவெணிவாழும்வாழ்ச்சையான். (௫) 

இயமமுகியமமு மிருப்புமாவியின், ஈயஈமுமனநிலைஈற்றியானமும் 

பயமறுதா. ரணை பகர்சமாதியாம், சயமுறமெட்டி னுக்சணிவிலாதவன். (சு) 

சாடொ.றுசடறிலைநீஇரச்துருக், சோடவுன்மதுகெறிகுறுக்டொதவன் 

காடலைக்களவர்திச்கொளுவுவார்கருக், கேடலைச்செய்குவாரறுவெங்கேடிலான். (௪) 

மான்ிழைமங்கையர்மாலிலாசவன், பூணிழையாதியினசையில்புண்ணியன் 
சாணுழிதோறுநங்கமலகாபனை, யாணவமனமறுத்தா ப்புணாசையான். (௮) 

ஈதலுமேற்றலுமிட்டியாற்றலும், ஓதலுமோதவித்தெரிசெய்வித்தலும் 

சாசசாரணன்பதசாளுமேத்தலும், ஆதலேமறையவர்க்களித்தவன் புளான்: (௧) 

படைகுடி கஉழமைச்சோநேட்பசண், தடையறகாளுமேடிரக்குர் சன்மையான் 
மிடைபொருளீட்டலான்காத்தனமிப்பயிர் இடையிடைகிலை சரலிவை$டா த்துவான் ,
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கானெறிமாச்.தருகாரணாவெலும், தானெறிமதுமுறைதாச்சலாசவன் 
வாணிலமெங்குமேகவாழ்த்துக்கூறி9, சோனருளோருருக்கொண்டகொள்கையான், () 

எள்ளறுமில்லுளானேனுமென்றுமே, ௮ள்ளவிலறுபுழுவன்ன மேதையான [ன். 

விள்ளருககண்ணனென்றிகசொன்மேவுமுன், தள்ளருங்க ஈணலர்சாய்க்குக்தன்மையா 

தன்னுயிருடலெனத்தயவினோூறு, மன்னுமிரனைச்துமேயோம்புமாட்சியான் [ ear. 

பொன்னையுமோட்டையும்புகழைகிர்சையைச், சன்னொருபசையுறவினையுக்கானெணா 

ஓட்டலரென்றபேசொருவரும்மிலான், எட்டெனஞ்சத்தியுமெட்டென்னாக்கமும் 

விட்டி ௨ன் வேளுமவெள்கிடுல்வாகுளான், கட்டறுபத்துசான்்கமைந்தசல்வியான். () 

சானமுர்சருமமுமொழுச்சமுமமிகு, மானமுந்த௨முமேமாறிலாதுளான் 

ஆானமும்வைரமுரசையும்வித்தையும், ஊனமிலாததனதுலகமுற்றுளான். (கடு) 

பங்கயச்செல்விசேர்பரமன்பூசனை, சங்கையம்ருற்றிடாதொன்றுக்தண்டி லான் 

அங்கவனடியர்பாலன்றித்தன் பணி, யெஙகணுமற்றவனீன்றதாயனான், (௧௬) 

அறிதியோய்பிருகுவேயற்பச்கன்னலும், இற திசெய்யாமலேயெம்பிசான்குண 

உறுதியாமமுதருங்கடலுண் டோஙகியே, செறதிசெய்கடறனைவறுசத்தசெவ்வியான். () 

பொறுமைசோமு துக்குறைவுடையபுர்தியான், மறமையுமிம்மையுமல்குவாழ்வுளான் 

சிறுமையிலாதுதன்றேயழுற்றுமே, வெறுமையிலாமலேவிளங்கவைத்துளான். (௧.2) 

குடமணிரகாவசையாதகோற்கொடு, படமணிப்பார் சண்மீப்பரமன்பத்தமை 

இடமணிச்சோணமாககராளேக்தனற், றிடமணித்திறமுளவிரதங்கேணமினோே, (௧௯) 

சுடர்மதிருடினான்் கூ ற்றிலத்கிரி, இடம்வதியேரிழையுயிர த்தவேற்றமும் 

சடசடவெனச்செனர்தாண்டவஞ்செயும், தடமுளமாமுநிசலம்பின்சாற்றுவாம. (௨௦] 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - ௬ - க்கு திருவிருத்தம், ௧௩௬, 

  (0) 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாருரவேநம£. 

௭-வது. முரசறைவித்தபடலம், 

எண்மரிருவர்பதினொருவசெற்செட்யீசாறெனுச்சேவர் 

பண் செய்றிருதரெழுவாயாம்பதினெண்சணத்தர்குடியுழலப் 
புண்செய்யாச்கருயிர்குடி. ச்சபொருவிலமலன்பூங்கழற்சண் 

கண்செய்மனருங்கட்டி நின்றீர்சேண்மின்பினராங்கைமாதோ. (௪) 

மின்பூத்தன்னமணிமெளவிவிளங்குகமலைமேவுபிசான் 

சேன்பூத்தன்னதிருவாய்ப்பூச்திகழமுமைசே்பிருகுமுநி 

வான்பூத்சன்னவசுவெளியான்மலருமாடமறுகுஈலச் 

தசான்பூத்சன்னஈடவுதடஈசராண்மன்னின்்றயைசேண்மின் (௨) 

சால்வேறியற்கைத்சேவர்களுநறுசான்கெட்டுப்பாலர்களும் 

பால்வேறியற்கைச்கண த்தவருழமுகிவரமனிதாபலபேரும் 

கோல்வேறியற்கையவித்சையுழல் பவ ச்தைக்கோறலிட்டழிவில் 

மால்வேறியற்கைஈலமருளுமேசா தரிசாள்வருமுன்னாள் (a)



௨௨ ஸ்ீசுதரிசனகூிரிபுராணம். 

அறிவானமபரீடனெனுமறக்கோற்குரிலெசங்களிசொண் 
டெறிவான்சோதியேமமணியிலகுங்குலமார்புசமெங்கும் 
பறிவான்பவச்தைப்பத்சாசகாளென்னாமத்தமாமுரசம் 

குறிவானுழகர்கொட்டவிடை கொத சானவருங்கொட்டின சால. 

விருத்தபாலகுமாசனெனாவிளம்பும் பவத்$ீக்கைமயலில் 
கருத்தவவித்ை தகொடுநிரயங்கவிழ்ந்தேருக்கூழ்ப்புலையஸனினே 

இருத்தலகன்றீரின்றுதிதிசசமிவர்ததெல்லீரும் 

வருத்தமசன்றவிரதமைவரிமின்னசசின்வாக்கென்றுர். 

இமையாமுக்கணெயின்முருக்கயிண்டைப்பூவாழிற்றருக்க 
அ௮மையாழாற்றுப்பத்தடுக்யெக்கியீராறக்கொஞ் 
சமைமாமுசப்புத்தேண் முநிவர்கடவுட்சாதிசணந்தறியா 

கமைசேர்தசமிரோன்பின்றுகாண் மின்னெனவண்பறையறை்தார், 

பாலகுமா.ரவிருத்தமரணத்தைப்பலவாகிடு௩ரசை 
ஏலவளிக்குமிழிகாய்தின்சடையன்வித்துக்கிழிபிறவி 
மாலச்சூளைமகன் புலையன்வாயிற்புழுச்கள்மல்கலெனச் 
சாலப்பிறவியெடுத்தழுங்£ர் சசமித்தினமின்றென்.றஇர்த்தார். 

நா.ராயணர்கேசான்முகனுமவன் சேயவன்சேய்நாமெவரும் 
நீராவடி-மையெனப்பிரணவச்தாலறிர்ததெளிமிக்கர் 
ஆசாவமுசாழ்வானருளையாசாதச்தோவடியறிக்சே 

யோசாவூத்திலுழலா$ரொருபத்செனுசாளுணர்மினரோ. 

ஈரைந்திசாறாச்இிதியிலிருர்தோர்பொழுஅண்டி டல் வேண்டும் 
ஈரைச்தொன்றாகாடனிலேயிரவும் பகலும்புனலேலும் 

நீருண்டி. டலாகாவெனிலென்புச்சற்கொல்லுகிகலகலம் 

ரீர்சொணடிடஈன்றுண ச வல்லீர்கிருபன் ஸிருபக்தெரிமினரோ. 

இப்பன்னொன்றாசர்திதிவிர சமிருர்சபலமன்றோவிமையோர் 
அப்பன்னருளோடவிர்பொன்பூவகமா.ஈன்னையருளடைந்து 
சீப்பின்றேனுமறத்தமதுசாண்மிலீழுஞ்சிறத்தொண்டர் 

எப்போதேனுங்குறைவில்சுசமிருப்பதாசவிறுமாப்பார். 

அ௮ன்னம்பானமபலம்பச்சணங்கண்டு?தலவருக்தாது 

முன்னும்புட்பகர்சமூசன்மொழியம்போசபேரச்கியங்கள் 

என்னுமெவையுங்கூடாரல்விழையார்வாசவியைபாகா 

மன்னன்னேன்பின்மரபுளிநீர்வரிமின்றடையற்றெனவறைர்தார். 

சேட்டையறிநிண்ணாக்கையராய்த்பம்போலப்பொறிபுலன்கள் 
ஆட்டையடா்வெந்திறவினராயவிசமருந்தாத்தவசின ராய் 
ஒட்டைமாடம்புரஞ்மெனவுன்னுச்திடராயொண்புரத்தைக் 

கூட்டுஞானக்கொள்கையாய்க்குறிஈந்சமாதிகூடுமென்ரூர். 

ஆண்பெண்வருணவிபாகமறவருளெம்பெருமாற்கார்தின த்தில் 
சேண்மண்டொழுமாதிருவாய்மாமொழியேயன்றித்திருமறையும் 
வீண்டன்னாளாகாதுபுராணங்கண்மநுமர்திரவிசதம் 
காண்டன்னூலாகிகாசங்கருதிக்கழிமின்காலமசோ. 

(ச) 

(௪) 

(௮) 

(க) 

(௪௦)



௮-வது. விரதமாற்றுப்பட்லம். ௨௩ 

கேரிதிதேலுகன்சகடன்முதலோர்மடியக்ளெர்பானை 
வாரித்தேலுங்கேட்டெழுதிவணம்கயேலுமுருவெண்ணிப் 

பூசித்தேலுமடி யாடி. போற்றியேனும்புதர்தமருள் 

கேத்தேனுமருச்சனையினின்றுற்றேனுகின்மினரோ, (௧௪) 

வாக்கைமனனையாக்கையினைவரைவின்மகளைமருவிடவே 
ரூக்குர்தேவராஇகளுக்காக்யொரறுத்விறகாய்ப் 

போக்காதும்மைப்புருடோத்தமன் பாவிட்டேவருவிசெனில் 

நீச்காச்சசகவீறுதிசெனகிலெங்கேட்கப்பறையறைர்தார். (கடு) 

கோமான்கூறிவிடுத்தவணமாற்முதுற்றதவறளரை 
வீமாமுகப்பற்றிவை சச்திடற்கோரினலுமேவாவென் 

ரூமாவாடியத்திரிவென்னமர்ந்தகுன்றிறயைபறையால் 

சீமானாளுர்திசைமுற்றஞ்செவிடி. ட்டி. டவண் பறையதிர்த்தார். (௧௬) 

அறைந்தவண்ணமச்ஈகர்சாடடங்கப்பது பன்னொன்றிரண்டுஞ் 
கிறந்தசிமச்சா.சணனார்தேவியஈந்தகொத் முத்தர் 
துறந்தபெரியா ற்புதமென்றினிதின்வியர்துமகழ்க தருளை 

திறந்துபுரிக்துவரவம்பரீடன்முத்திரிறைப்பித்தான். (6௭) 

இன்னவாறச்சோணககரினிதிற்புரக்குமிசைவேர்தன் 

பொன்னவாமெம்பரஞ்சோிபுரிமுத்சொழிலினூதியத்தை 
மனனவாக்கித்தென்புலக்கோன்வழியையடை த்துமதிகுடி. 
தன்னதானதொழிலும்விதிதனதுதொழிலுக்தகைச்திட்டான். (௧௮) 

அ௮ந்தோவிவ்வாறிச்குரிசிலறக்கோலோ ச்சியினுஞ்சின்னாள் 

த்சானென்னில்வைணவாற்சமயத்தெவரும்மன்னிமக 
முந்தாஞ்சிருட்டி முற்றுமெனாமுனிவோர்சொல்லிமுழக்கிட்டார் 

சந்தார்மறையுஞ்சசலீலையென்னற்குன்னித்சளர்ச்தனவால், (௧௬) 

சேட்டீர்பிருசென்றிகொமச்கே தமசன்றமுகிவநடு 
சாட்டின்மன்னன்மதுமுறையினக்தாமாட்சியென்றவருட் 

பாட்டின்வண்ணஞ்சூதபுாணிகனுங்கேட்கும்பார்ப்பார்தம் 

நாட்டங்களிப்பலீற்றிருர் துவின் ரான்பினசாநழ்சரிதை, (20) 

bpp 
ஆக படலம் - எ - க்கு MGSHSs0 - 26H. 

  (0) 
ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம£. 

௮-வது. விரதமாற்றுப்படலம். 

  

பொருவிலருவெஞ்சருகுநீருங்காலுமுண்டுபோசெலாம், பெருகுண்பெருமன் 
றனைநினைந்துபோற்றிவாழும்பீடுசேர், பிருகுமுகிவவம்பரீடனென்றமன்னன்பெட்பு 

டன், பருகுபாகியம்மும்பற்றற்று.ற்றுவிர தம்பகர்உல்கேள், (௪) 

தசமியேகாதசியிற்சொன்னவண்ணமாணைசாற்றியே, அசைவிலாவத்திவசம்புலரி 

யாமூன்றுயில்விட்டரிகரி, நிசகிலாவினோ,சவே,த£தசாதரிமலவென், பசையிலாதுன்ப 

சைமளித்தாள்பரமவென்றுபன்னினான், (௨)



௨௪ ஸ்ரீசுதரீசனகூிரிபுராணம் 

போழற்றியவணிலானிகங்கண்மாற்றமின்றிப்புரிந்தபின், சாற்றுமினியநூடலாடச 
சக்கரத் 2ர்ததக்கணே, ஏற்றுளானுமேத்துமாறுகூடி.யாடியுடையுடீஇ, ஆற்றுமிராரு 

குமவெண்மண்சேசவாதியாவசோ,' (௩) 

புண்டரங்கள்பன்னிரண்டும்பொலிவுறப்பொன்மலரிடம், சொண்டவன்னைசெவ் 
வரித்திசைத்$பச்திற்குலவறத், தண்டுழாயின்றாழ்௨ட ஞ்செர்தாமரை ப்பூமணிவடம், 
சண்டமார்தர்கரிசறுச்கக்காமர்மார்பிலங்கிட, (௪) 

தேவநாதனார்தமேனி8ண்டிடும்பவித்தரம், பாவராமமற்றிடப்பதிந தகை ப்பவித் 
தரம், மேவிடும்பரன்றன்பாதபாணியாதிமேலவர், தாவிலாத்$யோவுமாமபுற்கூடை 

வாஇற்றங்குற, (௫) 

அ௮மலபரமயோயொனவம்பரீடமுநிவரன், விமலமாகுசக்க.ரத்தீர்த்சக்கணேவிள 

க்யெ, கமலனாதிமுதியர்கூறுகடன்களாற்றிக்கரிசெனும், முமலமற்றமுதுவர்சூழமுத் 
தவிற்கண்புக்கனன, (௬) 

மூ;த்தவிற்கட்புக்இருர் துமுத்துமாணிச்கத்தினால், பத்திவைத்தியற்றியுள்ளகோயி 

லாழ்வார்பாங்கரா்வீழ்ஈ், தத்தவருடி.யென்றுசேவிச்சச்திருச்காப்பைத்திறர், துத்தமக் 

கைதட்டி யாங்குஞற்றமாறுஞற்றியே, (=) 
தாக்லொதப.ரமனார்க்குத்துயிலணர்சதுந்தாயவாம், பாங்லொயவேதகதப் பாவை 

யோதிப்பண்ணுடன், ஆங்கரூதவிச்சுவஞ்சுபங்கலந்தவாடி யோ, டோங்கவாயவால 
வட்டமுள்ளயாவுமு£தவினான், (௮) 

சென்னவீணின்மாலியங்களைந்ததற்குகேர்ந்து, மூன்னுமாதவத்தனாகுமு த்தனா 
ஞ்ச தாசிவன், றன்னதானசென்னிதாழ்த்தவன்்களிப்பக்கொட்டினான், மனனுமாணிக் 

கச்சிம்மாசனத்துமாதவத்தனை. (௯) 

வீற்றிருப்பவை ச்துறுமவேதாச்சவிக்செகமசைச், சாற்றுமந்திரப்படி.க்குட்புண்ட 

ர்சத்சவி௫னே, ஆற்றுமாசாதனையியற்றிடங்கமா தியடைவுடன், நீற்றஞானவனலினால 
தநிழலினுலுணர் கதினான், (௧௦) 

தூயஞானவாரியானற்றுப்பெலாந்துப்பாக்குனான், அயபூமிபாச்திரம்வத்தியாவு 

மாட்டி லமைகொடு, கேயமாகமனம£மகங்காரம்புலங்கணேருமு, பாயபேயமே தையிர் 

இயங் கர ம்பயன்பெற, (௧௧) 

நிருவிகற்பமாஇமிஞ்சமாதியோதடிருபலும், சருவிசற்பயங்கடாச்சலாததூயதா 

சிமாம், மருவிகற்பமற்றமாமேனிப்பிசான்வழங்கடும், கருவிகற்பமற்றிடுங்கசேந்திர ச் 

ெதமஉர தனை, (௧...) 

அருச்சைசன்னையபபெருர்சேவிச்சாயாமெனன்னையைக், கருச்சமனமில்லாத 

பேசெண்காலுணகாலிலாதியை, தருத்தவேதரூபிசூத்திர க்குமாரிதேவினை, விருத்த 

துபவிசயகணாதிவிமலவித்தவீரரை. (௧௧௩) 

மற்றுமானமித்தர்முத்சர்பரிசனங்கண்மல்குறச், கற்றவேதகம்மியக்கணங்கள்பஞ் 

சராத்திரச், சுத்தவாகமச்சிரஞ்சுரக் சவாறுபூரனை, வைததவாசனத்திருப்பவைச்துபச 

AasGon. (௧௪௪) 

வே. 

பாணிதாமரைபாததாமரை திருப்பவள த்தாமரைகமுநீர் 
தோணிரீசெழுசோ திகா யமெடிழ்சுவா மிக்க தர தனம்வான் 

காணிசாயக ர்க்ட்டுமுன்றாபனச்கமழ்குளிர் தூமணிநீர் 

ேண்சாயச னிதயசாயசன்.றி௫ுமேனிமஞ்சனம்புரிவான் (கத)



உடு 

  

oS 8D apsQurciuedobBrdemner?fuesidepeisd@e rip. 

சமைத்தபுண்ணியச்சகசைமைசேர்பரிமஎத் வ்னகெண்புனன்்நுன்னா 
இமைத்சவாசமாசெட்டமிலங்களு மிலகுமானிட சச் தும். 

குமைத்ததீங்கரும்புடைத்தி€சோறும்வண்சோதின்ருக்கனியாதி, (௪.௬) 

இருவொத்தாடைபூம்புகைபுரைபொன்னுடைதிகழ்வெயில்விடும்யாணா 
பொருவறுங்ககாசோதிச்செங்கேழ்ரவமணியிழைப்பூண்கூட்டம் 

மருவுறுந்திருத்தணடுழாய்ப்பச்சிதழ்மலர்கொடுதூலூலும் 
பெருமனார்சளி ப்புறமலர்த்தொடையல்கண் முதவியபுனைவித்தான் . (௧௪) 

ஆயதீகனிபல பலபிழிக்திடுசாறுமைச் சமுதோடு 
தரயவின்மணக்குங்குமபடீசமாதியகெழீஇச்சுகாரக்த 
மியவல்லவாஞ்சர் சனமுைமூறையிறைவனுக்கினிதாட்டி. 
சேயமாமூற்றதூ பதீபங்களுநிகழ்த்திடும்படி.யா ற்றி, (௪௮) 

வேறு, 

அன்புடைமைதூய்மையறிவாராய்க்தகல்வியமையறிஞேறே 
இன்புடையவசசமுநியிலகுகசேர்திரவரசனெனுமெம்மாறகு 

வன்புடையநறுகெய்முழங்கைவாரகவோகரைகணானாவாக 

சன்புடையவறுசுவையைந்துண்டி. பலகனித்தொகுதிராளுமிட்டு, (௪௯) 

ரூவகைரீரளித்தாடையொற்றிஈறுஞ்சுருளமுதுமுதலவான 
தேவ௫மயீக்தருள்பரனுக்களித்சகன்.றபரிமளப்பூர்தெரியல்சா,த்தித 

தாவமகல்சயித்தியங்கடந்தருச்சித்சாயிரம்பேர்தழைப்பவோதி 
மாவிறையைவலம்வந்துகைத்தாளநட்டபிரணாமமாற்றி, (20) 

சங்கேததோ $BranéQuyo ரஈணம்பாடி.ச்சாமமாதி 

மங்காசவிருமறசண்மல்டெொன் நியல்சேவைவழங்கொழ்ச்தி 
எங்கோதவுங்காணுமியல்சசேச்தரவச தனெலுமெம்மானை 
யங்சாசச.ம்பொலியவா.ராதித்தினிதிருப் பானம், பரீடன், (௨௪) 

என்றருள்செய்சாசதமாமுனிவர்பிரான்முகசோக்கியெர்தாயர்தச் 
குன்றநிகர்குவவுச்தோட்கோமானெம்பசலுருகமார்தகோழி. 
கின்றுளவன்றோவவைசணித்புசசேர்திசவ௱சனாமெம்மானை 

ஏன்றுமுபாசனைபுரிதற்சென்னுடலமெலும்பிருகுக்கசைக்குமன்றே, சர 

ஈன்முனிவவிஃ தரியமர்சணமேலும்சவில்ஙல்கேண்மினாதன் 
மூன்ருளைத்தபரத்துவமோபாட்டினைச்கேட்டி ருக்குமிடமண்டமுக்கீர் 
பின்முளைத்சபாம்கடலோகூப்பிடுசேட்டிடுள்கோயில்பிறங்குவானீர் 

பன்முளைத்தப£வுருவோடுதித்சவிடம்பெருச்சாரும்பசர்வான் முற்றும், 

நிர் தவரு ப்பூச,தரீர்வளைத சவிடங்கொடுந்தா Lider pFa ha 

மறைர்சவிடமாயினவென்றவைகளைவிட்டைச்தாவசானகோலஞ் 
இத்ச்தவருளூட்டுமிடச்தேங்குரீர்மமெவொகுர்.திருவோடென்றும் 
அஸ் .றர்தறிவும்வலியுசனிமாராடி யகர்சோறுமமர்சதசாச்கும், (௨௪) 

அருச்சையினுமோ ர்வினந்தக்ழைக ரலமானயனாதியர்யாமாரும் 
உருச்செய்தளிழ்தழிசத். மணனைனருக்காதுமோதி 

நச்ளை செம்சசியம் சான்மன் னோ. (௨௫) 

     



௨௭ அரீசுதரிசகாகிரிபுராணத், 
பிருகுமூனிகசகருதியெனலீணேமாதவலும்பிழைகடா 
உருகுமுள் ச்தொடுதகன்றவொண்மாட்சியரசே ந்றமுற்றவரற்றைச் 
இருகுமனமற்றதிருவாழிவனமல றயவர்க்குச்சிறப்பச்செரன்னான் 

கெருகுவிழியன்னவிசபாஞானகு சமுனியெனுமேலோனே- (௨௬) 

மூற்றிற்று. 
ஆக படலம் - ர 5 கீகு திருவிருத்தம் ~ 2H. 

ணைகககைண் ப (3) ) அண்மையவை 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுர?வநம3 

8-வது. தூருவாசர்வந்தபடலம் 

அரவு தகவ ட்ட 
பாழிலாயரவிற்பள்ளிபயில்பரம்பசனைச்சராச் ச, பூழிவாய்ப்பூர்கணசேககைப 

பொஜற்குயிலினைகாளேத்தும், ஊழிவரய்மன றவலலீரேயொணடுருவாதன்மன்பால், சூ 
மிவாய்முனிசளேத்சசசெனறசரசொல்லககேண்மின். (௧) 

* ழையறுபிருகென்றோதும் பருந்தவவம்பரீடன், விழைவுறுதிங்கடோறுமிடை 
இதியிரட்டி.யாறீல், தழைவறுமறைக்கிழாருந்தாமூகோன்பாற்றிப்பின்னாண, மழைய, 

ருவச்.வெம்மானைமகழ்விசதண்டொளிருங்காலே. (௨) 

இயன்மறைமிருதியாதியிசைத்திடுவிரசந்தன்னைப, பயன்றருஈநோடாளுமபா£ச 

இவனாணைகொண்டு, சயன்றருமனிதர்மாச்சள்பச்செடாமுமாற்றிப, புயனிறததமலன 
வீடுபுகுந்திறபபற்றுவாழ்ந்தால், (௩) 

அலகறுநிசயங்கோடியாகனபாழாய்ப்புற்பூண், டி.லகுற்ப்பூச்துப்போனவிணட 
யணிசென்மாய்ச்௪ச, பலமுறு$ச்சணளன்சாலனார்தூ தர்மற்றாம், சொலையினரினமூமாற 

றும்வினைச்கெலாங்கொலைகணேர்ச்த, (௪) 

நிலவலயத்தணேர்ர்தார்பிறவிசணீத்துப்பின்னர், சலமிலாச்ச்சவானர் சக்தஙகுந 
Lore peau, வல்முளான்கூற்றிற்ரோன்றுமத்திரிமுனிவன்மைந்தன், புலமூளான 
தூருவாசதபபொருண்முனிவாரன்சுழ்வெய்தி, (௫) 

(9 tnd piebler Sern HC uM DCsrerucr eA, சிறப்புறசோணமெனனு 
ககர்வயிரிடச்ல்வானுன்னி, மறப்பறுகலைசகணோர்க்துமன்னுமாணாக்கர்சுழத், துறபபவ 
ரதுறககலெலாத்திதிபனிரண்டி ற்ரோன்றி, (a) 

படங்கெழுபருவாய்சஞ்சுபடுபெரும்பார்தண்மத்தத், தடங்கலுஞ்சாமபராக்சயெம 
பச மேழுண்டோக்கும், மடங்கலோரவடி.வங்கொண்டுவந்தெனச்சற்றசதேோற்றம், புட 

*ம்பலவாற்றுங்கண்ணார ச்திரிபுதல்வன் போர்தான். (௪) 

செங்கனன் மேனிவீசச்சிவெவென்றலாக்கான், சங்கெனவுடலம்பூத்தசாம்ப 
சீரீன்சம்புகாதன், ஞம்பிடிகும்பிகா.த்சான்கோசனகத்தாண்முன்னா, கம்பிகள்பிறப்பை 

நானமவிந்திழிசடைசண்மூத்தான். (௮) 

௮ண்டருமஞ்சும்வாக்சானச்சன்சண்மல்சிச்சோத்த, சண்டிலசசவினச்சொண் 

டான் கார்துசெற்கோடிடுண்டான், ுண்டிஎசசொண்டபாணி கோ சிடுபாணிவே 
ணி, மண்டலமாலவீழ்க்துவர்ச்திடம்ததத்சாசரன்,* (௧)



௯-வ.ஐ-தூருவ்ரசர்வறந்தப. லம். ௨௭ 

அசனியுமூப்டிச்சாம்புமதிர்ச்சியின்காணும்யாவும், மசசனின்முலைர்துநோச் 
கும்வசையுளான்மலர்மாதாவின், சுசிமலர்ப்பதர்ண்டாசமிசழ்சுசேசனும்வானோரும, 
வூசராகரமும்பீழைவறுமையின்மாழ்சச்செய்தான். (௧௦) 

௮ரவசேசான்றனேசனாகினானாயர்சேசத், தருமனைப்பிட்சைவேட்டுச்சாச்செய 

ELE SST MEST, பொருந் தபல்லண்டசோடி பொருந்தியோடப்பறிற்ப, Bas 

அளேகாப்பான்பூத்தாயிலகுவானிறையெண்வித்தான். (௪௪) 

இம்முனிமாட்சிெயன்னோபலவுஎவிசைத்தற்கேலா, அமமுனிமுனிவசோணமாச 
கராண்மன்முன்னர், சம்முனிக்குமாங்கணமொய்ப்பத்தராபதிபனிரண் ஆகான், ம் 
முனிததொகுதிகுழராமுணவந்தாமென்றான், (௧௪௨) 

துலங்கடுவிசதமார்.துவாதஇனத்தினிற்கண், கலங்டுபசிசோய்மாய்பபானேட் 

னன்கருத்தேதென்னத, துலங்குதோன்றலீசன்கூறுளமுனிவதோலா, வவங்கெழுபி71 
சாதங்கொள்சன்னல்வந்துளதான்மன்னே, (௪௩) 

இப்பொழுசேச்தோற்றமிறுறவடி.யோமெல்லாம், சொப்பெனவழிவிவின்பங் 
கூடி. டமுசிவாகோவே, முப்பழச்சுவையாரோடே முனியுணிபோற்றிவாழ்ச்சேன், ௮ 

பபழமுக்கணணாரையவமுதுசெய்தருடி யென்றான், (௧௪) 

அதுச்இர௫க்கவேண்டுமானைகாத்தவன்றன்சேடம், கனக்சிர௫த்துக்குக்கிக்சன 

அவித்தருளல்வேண்டும், சனத்திடேலமலவென்னாவருககயமாதிதிட்டிப், பனிப்பலமு 
சமனோஇப்பாணியாத்தெதிரினின்றான். (௧௫) 

நின்றவனீலகண்டநிமலநின்றோற்றத் சாலே, ஈன்றுளதீர்த்தகோடி. ஈன்னவகோடி. 
மாயோன, றுன்றிடுநிலங்கணமுற்ராமிட்டிடோமினேன்பா, மென்றிடுமெல்லாமி 
யும்பலங்களு ற்றுயர்ச்தேதனென்றான். (௧௬) 

சொன்னவக்குரிரிவின்பாஞ்சொற்குஞ்செய்முகமன்பூத்த, ஈன்னயவிசயத்தொ 
ண்டி. னசைக்குமுண்மகழ்ர்தமேலோன், பன்னக ப்பணத்துண்மேயபரமன்றன்பத்தயா 

ன்போய், மன்னயரீராட்டங்சகொண்டொடி. அடி.வருவல்சாண்மின், (௧௭) 

என்றவனிசைத்தலோடுமிறைமுனியெர்தாயின்று, சன்றுளராண்முந்ரன்னெ 
னிசிறிதுளதாலஃத, பொன்றுமுன்போதராயேயென்னமுன் போற்றிரின்றான், செ 
ன்றிதோவருதுமென்றச்சச்சசதீர்த்தஞ்சென்றான். (௪௮) 

மந்திரமரபுரீங்கசாவகைபலவழங்கிறீரில், சுச்தரச்சகுணருச்சமுருச்திருச்சஞ் 
சொல்லிச், சச்திரமெளவியார்க்குஞ்சகமருந்தமலனார்க்கும், இந்தியையமஷிவர்ச்குமி 

சைமறையெல்லாஞ்சொல்லி, (ce) 

சாட்டிடுமறையின்சென்னியாவ துங்கழறிரன்னீர், ஆட்டங்கண்டி. ருக் தானந் தவச் 

திரித்தூருவாசன், காட்டமாட்டாமலம்மாதவன்வருவுழியைசாடி.க், கூட்டமோடினி 
துகாத்தான்கோவல்குழ்பெண்ணைசாடன் (௨௦) 

கேரவல்குழ்பெண்ணைசாடன்ருறிருணமறிச்சாய்சொல்லோ, ஆவல்சுழபிருசென் 
மோஅமருச்தவவெனச்சொல்காதை மூவல்சுழெழுத்தாலேத்துமுன்னவன்முச் நாலா 
ளீா, சாவலோடி லுமாங்காகுரற்சதையுைத்துங்சேண்மின், (உத) 

முற்றிற்று: 
ஆச பட்லம் ௬௩௧௬. இருவிருத்தம் - ௬௬௬, 

அனும 10) எனமக



2] ஸ்ரீசதரிசனகிரிபராணம்। 

கீடு - வ், சடாவிடைப்படலம், 

  

சற்ஸறவாணிலகு தூற்றுங்கலையினன்சவிசம்மாளன், ஓ.ற்றைால்லெழுச்சாலேத் 
அமோதிமற்றச்ததர்தை, ஈற்றடி.க்குகட்பார்சோண்டீர்சரபதியுழிச்கூழ்வேட்டே, உற் 
திுனிக்குங்கோச்குமுறுகடாவிடையைச்சேண்மின், (௧) 

_ விமும்ச்ரூன்றுிர்ர்த? தவின்மணிவிமலைமேை, தொழும்புயன் மேனிப்புத்தே 
டே வினைவணங்குதேன்றல், எழுர்துவாசசியிற்பா.ரணம்புரியெல்லையொல்லே, ௧ 

ழிர்திட்ம்போலாகின்றதேயெனேகடவனென்றான். (௨) 

மந்திரச்ெவர்சாளம்மறைமுனிபுழுச்சல்வெஃ்டு, வர் தவன்வாரானின்றேபார 
ணைவரிச்ஜல்.சாலம், முந்தினதென்செய்கோவென்றவருடன்முறையிட்டேம்,, ௮ம் 
ணன்வருகைசோக்கயெனன்மிதியடி. மேனின்றான், (௩) 

வேறு, 

பிருகுசேண்மீன்பிராமணன்பாரணைகச், கருகனென்றனலோடுரைத்தாழியாம் 
இருசெனீர்குளித்தா மச்செய்தமையிற், கருமமாற்றுக்கடனிற்போதோட்டினான். (௪) 

சரந்திமீர்இரர் சகீசகைவல்வியம், .ஏந்துமர்திரமாதியென்னென்னவோ 
போர்தயாவும்புகன்றுமன்சொல்லிய, தாய்ந்திலான்குளித்தாடலிலாயினான். (௫) 

ஆசணச்செனியாவனமுற்றுமே, பாரணச்துடன்பன் னிச்செய்யானிகம் 

சரண ச்செய்சவத்இற்றிகம்பரன், பேரணச்செய்தவசஇற்பிறங்கினொன், (௬) 

அடியாசொல்லாரணச் சொலென்றெண்ணிலான், அடியரந்தணர்ச்சச் தெரென்றெ 
ணான், ௮டியருக்சரியாவியென்றெண்ணிலான், அழி.யனீயுமன்னத்தசமாய்ச் திலான்.() 

மன்னிவன்மிகுசம்மின்மாலாவனோ, மன்னிவன்சொற்படி. ப்போசன்மாட்டுமோ 
மன்னிவன்றனானம்வினைமாறுமோ, மன்னிவன்சோண்மதஇத்திடம்பாலசோ, (௮) 

என்றுகூறிபிவனிங்களிற்புழி, சன்றுபூபதிசாண்மதிராடி. யே 
சென்றமாதஉன்சேரலைசோக்னான், கன்றினான்௧சழிசன்னலைப்பன்னினான், (a) 

பொன்மயப்பூங்கோவற்றாய்க்குண்பித்தான், சன்மயத்துசர்தாய்க்செலாமுண் பித்தான் 

தன்மயத்தனந்தாதிகட்குண்பித்தான், சின்மயச்ேமு த்தருக்குண்பித்தான். (௧௦) 

ஆற்றுமென்முசமன்னெலாமாற்றினான், சீழ்நமாமுளிசேர்டிலாசெண்ணினான் 
ஏற்றமாமுனிருசக்த்யெண்ணினான், சோற்றசோன்பெணிசோக்கொடுசேம்பினான். 

மூனிவனைத்தரமூப்பரனந்தரை, யுனிவிடுத்தளவற்றவுற்றாருடன் 

கணிவிற்சாத்திருந்தம்முனிசாணிலான்,இனியென்செய்குதுமென்றுஎம்கெம்பினான். 

௮ருலொருமருமிறையாளஎஸ் ரக், குருகுலாதியரைப்புலவோர் தமை 
மருவுமர்திரிமாரையுசாவியம், முருகுலார் துழாய்நீருணமுன்னினான், (௧௩) 

ஆணைகொண்டரியம்போருகப்பதப், பூணையர்ச்சனைப்பூர்சண்ழொயுடன் 
ign op சன்னைத்தனித்தாண்டவஞ்செயச், காணும்சாற்றாமரைத்தாணீர்கவ்வினான். () 

வாயுர்திமைப்பஞ்சாகுசையங்சட்சோர், நீயுச்தீராசலர்,சரு.தர்.ச்தமோ 
ட நினுங்கடையேற்குரலுசலென், சேபுரன்பனச்தோடேயுட்சொண்டனன். (௧௫) 

a பஞ்சாதுர்த்தர்றுளவர்திகம் ஹ்தியேஞ்சாதுசொண்மன்னனமாதிகள் 

    

   
மிக ரு * 

இியெஞ்சா துகொள்ளாதுவிருப்புண், அதியெஞ்சாதறுமா.ர்ழைநோச்குற்றனன்,()



௧௦-வ௮. கடாகினைய்ப்பயமும். ௨௯ 
உத்றவேலைய(த்ரனாசெலும், அற்றலாக்கைமகாமுனிமூழ் pete 

முற்றுமாம்விதிரூற்றுமூ த்ருக்இமன், பத்றுமாளிசைப்பாசிணைக்க த்தன! (௧௪) 

பாரணைக்குப்பதைச்செழுவான்முனம், தா. ரணைக்ருச்சசாதிபன்றுன்செகீடு 

ஆசணை த்தருர்தேரிகவாரிலா, ஊூரணைச்குச்.துவாதரியுன் னுதி, (௪௮) 

வருதியென்றுமுன்னின்றுவணங்கினான், கருதிவாடி க்சலங்டுப்புகழ்ச்தருள் 
தீருதிசாருதிசார்திசெய்தாளுதி, சுருதியாதிசசோத்திரவென்றனன். (௪௧) 

ஏந்தவின்முசசோக்கவியனமுனி, காந்து ப்ப௫ச்குச்இக்சடுப்பராம் 
போர்திடாமுன்புரிச்ததியாதெனச், சாந்தியோமென்சாற்றிடன்மேயினான். (௨0) 

வேறு, 

மூற்றுணா்முந்நூலாளீர்முண்டசத்தடத் தண் மூழ்ச், சற்றுபோதிற்குண்மேவு 
தும்மெனாச்சாற்றிச்சென்றீர், த.ற்நீடுதுவா தசப்பாரணைபுரிகாலரேர்ர்தே, அதிறதென் 
செய்வலென்னாவாரியர் தமையுசாவி. (௨௧) 

௮ரிதிருவடி.யிற்றூவியருச்சித்தபசுந்துழாய்?ர், பருனெள்விரதர் 2 ரராவணமனமா 

தியாவும், கருதிலன்கருணைசெய்துகமலராபன்றள் சேடம், இருசிலாதண்டுகாத்திதிசழ் 
பரசிவமேயென்றுன், (௨௨) 

குரிரிறன்மாற்றங்காதிற்குத்தியயழமுமுண்மான, எரிரிசையிட்டிபெய்தவாச்ரியச் 
தெழுர்ததீயின், கரி௫கைத்தணவின்கட்டி.கண்கள்சச்டெமெய்வெச்.து, தெரியனற்ி 

வர்தமேகச்செம்மையிற்றிருகிநின்றான். (௨௩) 

கண்கள்சாட்டெரிபோற்றீயச்களேபசமயிர்க்காறோறும், புண்கள்சொட்டி தொ 
மங்கள்பொங்குறப்புருவமேறத், துண்டத்தின்புழையில்வெய்யவட்வனமோன்றித்தோ 
னறிவ், வண்டத்தைச்சாம் பராச்குமழற்கிகையடர்ர் துகாட்ட, (௨௪) 

இச்சகெலாஞ்சற்றத்தியிற்பொரிர்திடுதிமின்மேற்சொண்டு தக்கமிட்டலறிச்சாம் 
பிச்சுழன்றுசுலாவியேங்க, சக்கபிசாற்குமிவ்வாறெழுசினச்கொள்ளைசாங்கள், புச்ட 
ச்சணடோமில்லையெனவிண்மண்புலம்பியோட, (௨௫) 

நாட்டச்சையோட்டப்பல்லைசனிரெறித்ததிர்ச்துச்தின்று, சேட்டத்மைச்சேட்டுப் 

பின்னுங்கஞ்சகத்தயின்குப்பை, வாட்டத்துப்பூவாழாவிவதைபடச்கொட்டி.மன்னைக், 
கஉட்டத்தோடுரப்பிரோக்இக்குலைவமாற்றங்கூறம், (௨௬) 

கேட்டியாலரசேரீயோர்ஜேமையுமில்லோனாதும், வாட்டி.னோன்பொறிசண்மா 
யத்தோன்மமைமுடி.மாயோன்பத்தன், கூட்டநூலார்தங்கற்றோன் கொதியழுச்சாறு 
மாய்த்தோன், வேட்டுளோன்விசத€லேனென்றுயான்விழைச்அன்லீட்டில். (௨௭) 

பரித்துவச்தையமேற்றுப்பனிசண்டாந்திதியிலன்னம், புரித்துறும்பேற்றைப்பூ 
ண்டுபோதுமென்றெண்ணென்முன்றீ, ஒ௫ித்திடுதுளவுச் தூயவுசகமுமுட்கொண்டொ 

ன்றும், ஈசித்திலவமுதுண்டி.ல்லேலுண்ணெனகசவின்ருய்சன்று (௨௮) 

பொய்யிவியுண்மையாஎன்புலவன்புண்ணியனற்சார்தன், உய்யுஞ்சத்தியன்றயா. 

ஞரீதமானென்னல்பொய்யே, செய்யுமுன் ?ர்த்திசேட்டுவச்தசம்மாட்சிரா, தைய, 

மேற்றுண்ணுமாண்டியாவெனைநினைச்தாய்போலும், (க 

கூவடி.யிரர்துண்மண்னுண்ணியிளெனைமுன்னியுண்ணாய், சேகடி ப்புடைே 

நின்புசெய்தி௫மாலேயபோலும் தேவடிமறலாச்ச வஊட்டளைப்போறுஞ்சோழற்றுக், 
சாவீடிச்சாவிசகோடிக்கணத்தெனைகினைர்தாய்பேகலும், (ag



my ஸீகுர்சளிகட்றாணம் 

அமடாபுரிந்தரின்றனசமதைய்டக்கவல்ல, சாழ்டரவறக்தேரு தரர.தீதிகசான்கோ 
வித்சால், வேமடாவுலகமென்றன்விழிமுனம்பட்டார்செல்வம, பேர்மடாபுரங்கண 

மாய்ச்தான்்கூ. நடாபுலமிலானே. (ma) 

அிதிதியான்புசர்ப்பானியோவரசனவிருந்சாயேனும், . திதிசெயுச்திருமாலன்பர் ! 

யாவராயினுமன்னாதம், மதிசெயுமன்னமான்மலாழ்வெனும்வசனமெணணிச், சதி 

செயுமின்பாலுற்றேன்ச௫ச்சிலேள்சலங்காணென்றான. (௩௨) 

சலம்படவங்கபொற்குச்தழன்மயமுனியைத்தாழ்ந்து, நிலம்புடசீத்தா£சற்.நநிகி 
லமாற்ராதேசான்றோய், ஈலம்படாவடி. யேனாறறுகவைபொறுத்தருள்சராயேன், புலம் 
படானானேன்காத்திபுகலுனதருள்காணென்றான, (௩௩) 

திவமுளாய்சார்தியுள்ளாய்தயையுளாய்சமசமாதி, சிவமுளாய்சிவனிலாய?€ருளாய் 
சிறியேன்செய்5, பவருளாயாஅண்டாறிப்பரிர்தருள்புரிதியான்னோய், அவமுளாய் 

பொறுத்தியென்றுதுதிபலதொடுத்துநின்றான, (௩௪) 

சோ த்திரிதசெதிரினிற்குர்தோறுளதோன்றாலாசு, பார்த்திருநதாற்திச்சாததிபா 
சிவகென்றுபோற்றும், ஊற்றனேயுணர்விலானேச்யவனேயுன்பாலுற்ற, ரீற்றனைய 
வமாணிததாய்கிருபநீகின்றுகேட்டி , (௩௫) 

பிழைபுரிர்ததுமல்லாமற்பொறுத்தெனைப்பேணியென்னாக், குழைமனத்தினனா 

யுர்றசனறியுங்கூருகின்றாய், உழைகர ச்தவனீயென்று முபசரித்தொ.த ஙகக்கற்றாய், 
முழையிடத்்தழுவைராமமுகம்புடைச்தொலகன்மான, (௩௬) 

சமக்தமமுற்றாயென்றாயெங்குயான்சடப்பச்சணடாய், சமமிலாதெல்லார்தேர்ந்த 
சங்கசன்வடிவென்றெனனை, அ௮அமைவுறவறிந்ததுணமையாகினீயரனைப்போற்றா, தி 

மையவர்க்கிறைவனைவர தனையிறைஞ்சுவா னேன். (௩௪) 

உலகெலாஞ்சாம்பராக்குமுரகமென்றெனைரீதோதி, ௮லூலாவருளையீயுமரும் 
பசரிவச்தைப்போற்றாக், குலமெலாங்குலமோநீயுங்குண முளானாயிழ்கூறும, ஈலமெ 
லாரன்ி்லோதிசசைபெருசென்றுசககான், (௩௮) 

சம்புசசாவொநந்தத்தழன்மேனிபூதி, பம்பிருபன்ன சாப ரணன் நனை ப்பணிதியே 

ன்னா, விம்பிதொருவாதன்விஎம்பியதுணர்ர்தசோமசன், கம்பிதத்தள்ளத்தோடுககண 
கணீராகாலக்கூறும், (௩௯) 

இருச்செசச்சாமமாதியிருங்கலைத்தொகுஇப்பூமா, இருச்குமிறறறமூவாவொருப 
சஞ்சோதியீசன், விருக்கமாவிருப்பானென்றும்விதின்வினணோமமசஹோ, பெ 
ருககிளையிலைப்பூவா தியாம்பலபெருககாமென்றும, (௪0) 

சொல்லியபடி யேமேலோ(ே்கலைச்சுழ்க் துகாத்த, வல்லவன். றனைப்பூ)ிதேன்ம 

தியணிவிதியேனோரும், *ல்லமுதுண்கொழ்ஏபெறுவரெனனகையின்ஞான, மல்ல 
கான்மடழ்க்தன்னோக்கும்னவ் த்தனன் பலிதானென்றான். (௪௧) 

சருவ்ச்ரீரிராராயண்னிகெனயன்சாமிப்பூ, தருபதிமுப்பான்மூன்று தன வர்பசை 
அர்தாழா, இருபதினொட்டுச்கூ.ட்டம்னிதர்மாவினுமற்றள்ள், பெருபுவனங்களெம்மா 
ர்குடலெனலபேணிலீேர், (௪௨) 

சேயொமரியைப்பரிச் இடி த்பிததேங்ராஜனோர், வா௫லாக்தேகமேற்றுமகிமுமெ, 
PRG pFC re, த்ச்சேவிருக்க லஞ்சொரிப்னலருந்திச்சர்ல்ச்;-” பாசமரரிலைப்பூக் 

“gh diver Guoe ria ical eb Caer: (௪௧)



௧௦ Qh: AL. COVens oily, 6V LD ௩௧ 

நிற்பனசடப்பவண்மேணிலவியிர்நிலெக்தன்னைக், 'கற்பனைபுசிர் துகாத்தக்கழித் 

தீழிவில்லாமோக்சப், பொழ்பினையீச் துமூலப்பகு தியிற்புருச்துபூச்த, அற்பினையுளதயா 
ளத்தமலனையறியீர்போலும், (ee) 

ஆரணத்திறுமூலா$வெழுசத்சோசையாவுங், காரணமூன்றும்பொற்பூக்கமலையார் 
காந்தனுகும், பரணன் முருச்சன்விண்டுபொலிபரவாசுதேவன், சாரணனச்சு சார்ச் 
பிரானாடீர்போலும். (௪௫) 

அயன்றனாலுலசமாக்கயெவன்சிசுவரன்ற ஒலே, பயன்பெருதழித்துக்காச்குமபா 
மனைப்பணிக்கும்வேதஞ், சுயமெனலறிர் தமென்னீஈசூழபிமானச்சூழன், மயமகப்பட் 
டேன்சித்தமருணடி சென்றரசன்சொன்னான. (௫௬) 

கச்சளங்கருச்குஞ்செங்கேழ்ச்ககதிரொளிமெளலிகோமான், ௮ச்சதன்விருக்கமெ 
ன்றுமசனயன்ளைசகளென்றும், மி ச்சயகிகழ்கதச்கேட்டோ னிருமல்ன்மோச,த்சா ப்புண், 

டச்சுசன்விருக்கமோவென்றனல் படச£றிக்கூ றும். (ea) 

வேறு, 

விருக்கமுஞ்செவன்மேவிிமூலமா, இருப்பதுஞ்சிவனக்ளையோடி லைப் 
பெருக்கமுஞ்சிவன்பேஹும்பூக்காய்சணி, வருக்சமுஞ்சுவன்மன்னரீயோருதி, (௪௮) 

௮ச்சுதன்வனச்கமலன் வன், வச்சிரன்சிவன்வானவருஞ்சவன் 

எச்சமுஞ்செவனிச்சையுமச்வென், சச்சிதாகந்தசம்புவுமச்சிவன். (௪௯) 

அகரமுஞ்சிவனாரணமுஞ்செவன், பகரும்வேதபா.ரர்யண்ருஞ்வென் 
சசமெலாஞ்சிவன்றணணீருமச்சிவன, புசலுக்$வளிப்பூண்வெளியுஞ்செவன், (௫௦) 

ரீயுமச்சிவனானுமேயச்டுவன், யுமச்சிவன் றனயனுமச்சிவன் 

சாயமச்சிவன்காண்பவுமச்சிவன், வீய்வுமச்சவன் வீடுமேயச்ிவன், (டுக) 

என்றுபேதவேதார்தமிசைப்பதை, சன்றுதேர்கலைபோலுரசாதிப 

இன்றுதொட்டி ரண்டொன்றெணாதச்சிவன், அன்றுபாதர்துணையெனசம்புதி, (௫௨) 

போற்றியப்புருடோச்சமன்றொண்டனென், அூற்றமும்மிறுமாப்பும்விட்டோங் 

கல்வாழ், ரீற்றளானைநினைந்துபூசப்பையேல்,மாற்நிலாப்பதம்வாமுதிமன்னென்ரான். 

மூனிமொழிம்தமுரண்மெழுழிச்சம்மனும், கணிவிருச் சுரு தத்டனையசே 

ஈணியிருந்தகலைச்குழுஈன் றுணர், இனியசோதியதிகுதமேற்றியால். (டு ௪) 

ஒபண்மயற்றபெரியரீபேசிய, தண்மையுண்மையஃதென்னெனிலோதக்கேள் 
எண்மையற்றவிருச்காதியோதியவண்மையோதினைமாற்றமின்றென்னெனில். (௫டூ) 

நீருரைத்திடுகேர்பொருண் மூற்றுமே, நீர்தித்தசவனெனனிண்ணயம் 
யாருரைச்குமனைத்துளுமச்சுதன், யாருைசத்கும்படி ச்சமர்ச்சாருமால், (௫௪௬) 

வானிலுஎளும்வளியுளுச்தீப்புனற், ரூனிலுள்ளுர் சரையுளுர்தாச்கு௮ம் 
கானினுள்ளுமலருளுமம்மலர்த், சேனிலுள்ளுச்திருடிரவிலங்குமால், (௫௭) 

விதியினுள்ளுஞ்கெலுளும்விண்ணித்குப்,. பதியிலுள்ளுமப்பண்ணவர்மாதவர் 
சதியிலுள்ளுஞ்சவிசாவினுள்ளும்வெண், மதியினுள்ளுர்திருமால்வ௫க்குமால், (௫௮) 

அக ரவக்கரத்துள்ளுமடுத்திடும், உக.ரவக்க ரத் துள்ளுமுடலுறும் 
மகரவச்சரத்தள்ளுமகழ்ச்சொளிர், செர்வச்சரச்மோனிலங்குமால். (௫௮5 

பூரினுள்ளும்புக்ர்சுவருள்ளும்வான், காறினுள்ளுங்காயச்இரிகாட்டிய 
குரியீள்ளுஞ்சுசாசசலுள்ளுமற, மூரினுள்ளுமரியவிர்ச்சாருமாள். (௬௦)



௩.௨ ஸ்ரீசதார்சனிகரிபுராணம். 

வேதத்தள்ளுமவ் வேள்வீசளள்ளுர்ற், பேர்,சத்துள்ளும்பொருர்.துஞ்சராசர 
பேதத்துள்ளும்பேதாபேசமின்றியே, சர்ததிதுள்ளுரா.ராயணன்வாழுமால், (௬௧) 

தொழுமினோதுருவாசவெனச்சொனான், வழுவிலாதமன்மீச்சினெமண்டுத , 
விழு தவிட்டெரிவிண்மண்டுழிபடப், பமுசெணாப்பதியோடுபல்லாடுவான். (௬௨) 

தடுத்இடும்புட்பத$திர்ன்போலொன்றைப், ‘Sy. தீததைப்பிடி தீதுச்சாதும்பேதைமை 

படி. த்திடும் பார்ப்பானாயும்பரசிகன், ௮டி.த்தொழும்பனாயும்விடானாமினான். (௬௩) 

வாதிகடங்கட்சல்மான்மதங்களுச், கோ சார்காண்வலியின்மையென்றுள்ளினான் 
சூதும்வாதுமல்வேதனைரூழ்விக்கும், போதுமென்றுவிடாதுபோராடினான். (௬௪) 

வேறு. 

பீடுசான்மபென்சொற்றதறிதியோய்பிருகுஞான, வீடுசான்முனிவவென்னாவிளம்.பிய 
சரிதைதன்னைக், காடுசான்முத்$வேட்குஞ்செளாகாதிகட்குச்சொன்னான், நாசொன் 

மதிஞசே த்துரவைலிராமச்சூதன், (௬௫) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - கட- கரு திருவிருத்தம் - ௩௨௧, 

கயை] 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம?. 

௧௧-வது. வாதாடுபடலம். 
ea TS a டவ் 

மாசறவிமைக்குங்கூ.சொள்ளாழிமாமுதலைவாழ்த்ி, சேசமிட்டேத்தாகின்றகிரு 
மலமுனிவபின்போ, ,தாசமிட்டக்கியூற்றுமக்மொமுனியுமன்னும், பாசமிட்டடர்ச்து 
வாதுபுரிதருபடலங்கேட்டி., (௧) 

* லீ.றுசான்மிளிர்வேன்மீனிவின்டலைசதோண்மீமன்னே, நீறுசான்மேனிப்புத்தே 

ணு சனிற்பாடப்பரீண்ட, ஆறுசான்மசெண்முற்றுமாம்பொருட்காலத்துள்ளும், பா 
லுசான்மொய்ச்குமாழிப்பண்ணவனிலவலென்றாய், (௨) 

விட்டுனுவாகருமீசன்றான்பரப்பிரமம்வேசம், கட்டுலுங்கடவுட்டேவனென்றகீக 
ழதுமாலே, இட்டவனவனுக்கும்மேலிலகுவான் சோமன்சென்னி, சட்டவன்றானெம் 

மீசன்சண்னு தல்சாண் மினென்றான். (௩) 

௮ரிக்குமேலாணனெங்களம்பலத்தாடியார்க்கும், ஒருத்தனேரொபபிலாதானொ 
ளிர்முக்கனும்பர்மேலான், வீரிச்குமூவுலசமேத்தும்விரியெரிமமுமான்வேலன், செ 
ரித்தனன்றிங்கண்மோலிச்சேவடி.புணிமின்றோமின். (௪) 

அவருறுதேவர் தம்மை யலடைகலாசழிவில்லாத, சிெவமுறல்னைச்சிவரசிறஇடு 

பொருளிலெண்ணிப், பவமறுஞ்சிவத்துகேடம்பண்ணன்மின்பசஉன்றானே, சவனெ 
னநினைமின்ன்னான்றுத்சொண்டினின் மினென்றான், (ட) 

வேறு, 

இத்தசையகமமொழிசளிசைச்திடமத்திரிமசவென்றிசைச்காநின்ற 
௮ததசையமுனிவன்மொழிமோர்பசதிமைகற்புளமாதகம்புண்ணாக 
உத்தமாற்கெரமுகனைலிட்டோர்மசினப்புண்ரதிரலமுறுவாயென்று 
சத்திதென்மிசவ்சிச்ர றிட விருச்ததன்றியோன்றசகுகிலானே. (சு)



௧௧-வது. வாதாடுபட்.ஷ் ௩௩. 

பூசாரர்சளினிதுபணிபுண்ணியமாமுனிலா சேகீர்முனெற்கும், 
பாசமறுபசமபதம்பெறுவிர்சிவனரியென வேபருதிபண்ணின் 
சாசமுறமெனவருளிப்பினுஞ்சிவனேயெடுப்பரியைகாடாதெங்கள் 
ஈசன்சைலாயபதிபூசபஇிபணிமினெனவிசைச்தலென்னே, (er) 

கள்ளருர்துங்கடுங்கேதனறிவுபறிசொடத்சங்கங்கணகில்லாது 

தள்ளருக்தீமத்தமசதாற்றலைசாலொளன்றுங்காணாச்சமோற்தம்போல் 

கொள்ளுறும்வேற்றுமைகூடாதெனவுரைத்தசீசரிச்குக்குறைத் து. தமை 
விள்ளருஞ்சம்பினைப்பணிமினெனல்சச்,தாசச்குவர்விளம்பல்போலும், (௮) 

அரிச்குமான்றனச்குமொருபேதமிலையவருளென்திசதிலோர்பேதம் 
விரிக்குமவர்விரிரிரயம்வீழ்வரென்றீர்விளம்பியகிர்வாய்கூடாமுன் 

அரிக்குமறிவரியபிரான்9வனென்் நீரரும்பவத்தியமுர்சதம்போல் 
விரிப்பதிலைசங்குரவரரிபானென்ோலத்தின்விள்ளுவாரால். (௯) 

விரிசதிர்ச்செம்பொலன்ராடுமிவிண்டொடுவண்குவடி.யைர்சவிமுத்தோண் மன் 
அ௮ரிகதிர்ச்செம் பொலனாழியமலபச த.த.துவத்ைைையருளக்கேட்டு [னன் 
வருமுணிவனெழுமானமாதிர்ச்சியினாலகங்கருகமண்டாரின்ற 
எரிமுனிவினிடியுஇரச்கறித்து தடுதின்றுயிர்சளேங்கக்கூறும். (௧௦) 

வடி. நெடுங்கோன்மலைமுனியான் மறன்மாக்திவருகுரிசின் மாலாமீசன் 
அ௮ழி.குடியாமெனுமிறமாப் பதின்மாண்டதுபப.தனா வனக்குமேலாம் 
குடிகுடியாமெனவுமசன்கூறெனவுமுூனிவர்பிரானெனவுமெட்டாப 
படி.யெனுஞ்சிச்இசண்மிருர்தபரனெனவுங்கசனெனவும் பயக்தாயில்லை. (£6) 

அ௮ன்னோன்றென்றசசன்விதிர்விதிர்ப்பப்பசகணெரித்தாசேரீசொல் 
மூன்னோனைவிரிஞ்சிதனைமூருக்குபிசான்முச்சணுளமாருகன்றாச 

மன்னாயிவ்வனை த்திலுக்குங்கா.ரணனைம் சக்கர த்து.மலைமா சன் 
என்னாசன்றுன.சத சனனியவம்பணிர்சென்றனைப்பூடுச்சனையேனன்ரும், (௪௨) 

மறுத்து நுவன்றிடி.னீயுமுன்னூருமொருகன்னல்வருமுனின்லோ 
திறுத்தல்புரிசெர்தீயிற்பற்பமிடென்றிறனுணர்திதெளிவின்மன்னே 
வறுத்தலடைந்திடுகிகொலோவெனத்துருவாதன்புகன்றமாற்றங்கேட்ட 

உறுத்தறனக்கேோதன்மனமடழ்ச்து௨ணக்கம்மியற்றியுவர்துகூறும், (௧௩) 

வாதமிடத் துணிர்ெெெதிர்த்துமறுக்கும்வலிசெரியா சகல்விமல்கு 

சூதரெனும்படி வாத௫ச.ராய்மந்திரித்துத்சோல்வியாக்கும் 
நீதமறுமவாபோலுநிசழ்த்து பரிகொடுச்கும்வவிநீங்இச்சானின் 
போதகரிகொடுக்குமயர்போலுமெனைப்பொடி தஇடுவலென்றீர்போலும். (௪௪) 

மூழுதுலசசாரணனாமயன் தனைச்தச்திபெரனாரரூலமானய 
பொழுஅமு சன்மலிர்ததெச்துவங்கண்முளைவிச்சவனார்பூர்சண்சேச்கை 

விழுவிரிஞ்சன்றன்னுழியவ்விடசண்டன் ழனைப்படைத் சவிமலன்றரான்யார் 
பழுசசன்பபலகோடி.ப்பரப்பனை த்துக் தர் சளிச்கும்பசமன்றானார், (௧௫) 

கலிச்சுருதிதனையீழர்துகைதழாயமுமயனைக்காத்துளான்யார் 

வலிச்சுருதிசவர்ர்தசமதுகையிடவசைச்சோமுகனை௫சைபுச்தேள்யார் 

ஒவிச்சுருதியு தவிரிட்டிபபுஞுத்தவருசொருபரன்யாருவகிக்குள்ளே 
மவிச்சுருதிசமடமதர்வமை ய 06ம் சருள்செய்வாதன் னுன்யார், (௪௬) 

9



௩௫ ுரிசுதறிசனகிரிபுராணம். 

வெள்ளிவியாழச்சு தர மரச்செலையுழிச்செர்திவெங்காங்்சேயல் 
சொள்ளும்வடி.வினர் சமச்குச்சரருறமவெண்மைரீர்மைகுலமழகுகூடிம 
வள்ளிகளாமவனிையசைச்சடி மணஞ்செய்வித்துமச்சண்மருவிவாழ 

உள்ளியருளோடுருடி.யுறுவித்தபரம்பொருள்யாறாசைமினீ சே, (௧௪ 

இரண்டுபனிரண்டெபதினொன்றுபதினெட்டெட்டாவிசையாகிற்கும் 
இரண்டகடவுளசெழுவாயானவருக்கமுதாட்டுந்திருமாறான்யார் 
புரண்மெடி.2வர்புலமபா அபுணரியிலெடுத்தப்புரச்துளான்யார் 
'தெருண்டமறைக்குரியவராப்பிறப்படைந்தும்புறச்சமயத்தியச்கம்பூண்டீர், () 

 விச்சமலன்றனக்காசணங்கொடுத்துண்டாக்கும்வினையருளினான்யார் 
முக்குிமியருள்புரிர் துர. சாவியடன்முருக்கும்வினையைச்செர்தச் 
செச்கருடன்மதிமிலைவானவன்றனக்ன்னருள்சரத்ததிருமாருன்யார் 

பொக்சமுளவதிரேசமாயையிகியாப்புண்டாரிற்புச்திமாண்டீர், (௧௧) 

உம கடவுளரடியாவுளவானோர்வாலாட்டுமொடுக்கிமூகத் 
தமைதிபெறவடக்யெலகறுகாலச்தாம்பரமாயனைத்துமானான் 
குமதியுஎமச்சளெங்ஙகனவர்கடேவர்களெங்கன்கோதுமாண்ட 

சுமதிசருஇிக்குலத்தத் தூமுனிவவருண் மினகந்தொலைத்துமாதோ. (20) 

சொன்னவிழியான்றுரும்புமேருமு சனிகிலமெலாஞ்சூழ்ந்துபூத்து 
மன்னியொளிரலெமுழுமுதவிெெயெவனெனவினாவர்தவேலைப் 
பன்னுபலசமயபரம்பொருள்களெலாம்வெளியாகிரிஇிக்கணானைப் 

பின்னமிடி.லென்குறைநீர்பேசுமினோதருவாதனென ப்பேர்பெற்றீர், (2 4) 

௮ளித்தழிக்குமக்தமிலியமரர்முனிவரர்கள்குலவருர்தேமுச்தி 
களித்தளிச்குங்கருணைகிதிசசனமண்மற்றெங்குகிறைசவினார்மேனி 
ஓளித்திருச்குமொற்றையெழுச்தானப ராப. ரம்வருசவென்றவ்வும்பல் 
விளித்துழிஐும்மரியபா மேவியருளிடி. ற்பிழையென்விஎம்பீர்மன்னோ, (௨௨) 

இல்வெலாகிற்கசண்டாகனனுக்சேனருள்புரியவில்லைவான்மண் 
சல்வெலாமாண்டி.டுமாபவியையடர்த்சமரரையேன்சாத்தானில்லை 
பெளவமெலாம்பதங்களெலாம்பருப்பசக்களெல்லாம்பவஞ்சமெல்லரம் 
செவ்வனெடுத்துண்டுமிழ்ர்சேயடி. மிதியிட்டஎச்அழிரின்ேறவெங்கோ டர். (௨௩) 

அரியபெருக்தவனாமத்திரிமுனிக்குமசூயைதனக்குஞ்சேயென் 
னுரியவனாயினுமமழுக்காழுடற்றுவினைக்குடனானீருண்மையோதும், 
பெரியசெவரெனிலுமெனேயயர்குலமென்னிழிகுலமென் 2 சவாடை 
தரிபசமனழியவே சகுதியுளபெருங்குலரச் சவ த்தின் மிக்சர், (௨௫) 

ஆக்குமவன்றொழிலையுமவ்வரிசான்௧1சாத்திடல்வேண்டெயன்€ழ் மற்றும் 
போச்குமரன்றொழிலையுமவ்வரிதான்சாத்திடல்வேண்டும்பூவான்மீதாச் 

தாச்குமவையனை த் துந்தழலா மியகரொ தனரிதடி.ர்.த மூலம் 

சேர்க்குமினுமாக்குமிவ்வாதருளுமுறைமறையினைரீர்தெளியீர்போலும். (௨௫) 

சதீதிவ ததின்ூழிருச்கும்சாசதம்சாசதமதன்£ழ்சத்திலாகச் 
புத்தயழிதமமிருச்குமிந்திர்ை மயின்னிரசையேபுசலுஞ்சிட்டி 

௮.த்தனுமல்உ.சறுமெனாகறிமினிகறுள்எரிசானமர்ச்சன்னார்செய் 

*4ம்றவினை தனையளுற்றுர்திஇிபுரியுஞ்சாத்துவிசமுளார்தேவே, (௨௬)



௧௧-வ௮. வாதாடுபட்லம். ௩௫ 
அர்தகனுக்கொளியிலகாவழிவஇச7க்ெையிலசாஉடற்றுஞ்சன்னி 

மச் தனுச்குச்சுவையிலகாவதைபிறப்பிலிறப்பிலுழன்மாலததயோக் 
செச்னை தபரத்தினிவிலசாஞானமறட்டானமிசெம்பெருமான்கையாழ் 

முக்தையுளவரத்தின்விளவெனவுணர்ர்9ித்இணிலைமு ற்ராமூதத்தர். (௨௪) 

சேவசேவனுஞ்சருவவியாபகனுங்கேசவனுஞ்வேராசி 
மேவுபசமரனவனுமேல்$ழ்கற்றிருப்பவனுமேதாவான 

£தசீமச்சாரணனுஞ்சிர்பரனுர்தற்பசனுஞ்சர்மைவாய்ச்த 
சாததாகர்தபரமானவனும்பூரணலுசர்தேவோர்தர். (௨௮) 

ஒப்புயர்வில்லாதபரவாசுதேவன்முகுர்சனுலகசா குஷி 

கப்புறுவேசார்தபரஞ்சோதிபர ப்பிரமமருங்கடவுணாசன் 
செப்புறுசெர்திருமார்பன்சென்னிவிழிகால்பாணிசோடி கோடி. 

தப்பறுசதாசர்திசம்புவூர £ீர்த.த௪சரணகூாாத்தி (௨௯) 

சசலசராசர௫தஇிட்டாரன்்சமட்டி வியட்டி விச்சுவனஞ்சாமி 
நிலகிரஞ்சசனித்தியன்சூச்குமன் நூல்னதலன்சத்தன் 

அூலெதரவாதாரசச்சிதாசர்சச௫லேசனேசன் 
புசகலவரிதானபுவராஇயகாஇப்புலவன் புகிதனீதன், (௧.௦) 

நரைதிரைபல்பிறப்பிறப்புப்பசிசோகதாகமொருகாளுசண்ணான் 
பரைமூழும்பலகோழ. பசரண்டமண்டுதிருமேனிமாயன் 
கிரைசுருதிமிருதியிதிகாசபுராணாதியெலாரிகழ்த்தாநின்றான் 
சரையற்கல்யாணகுணகருடகேதான்சண்சள்கதிர்களாயோன், (௩௧) 

வேறு, 

மூற்புகழார்சிற்சச்சகிபொனறயாஞ்சச்சிமோதமருளருட்சத்இநிவர் தஇி௪,2இ 

தற்சமதயாசத்திரீளாசத்திதழுவுபிரவிருத்தசத்திசசணென்றாவா 

அற்புடனாளநுகரெொகசத்தியோடேயருட்சத்திஞானவிஞ்சைடரியாசத்தி 
கற்பனைசெய்சத்தியெழுகோடி சத்திகட்குமறிவரியனெங்கள்கடவுளோர்£ர். (௧௨) 

அகசமில்லான்மோகமில்லான்காமமில்லானாணவகாமியமாயையனைத்துமில்லான் [ன் 

சுகமில்லான்றுச்சமில்லான்சுளித்தலில்லான் சூழ்சுத்சவசத்தமில்லான்.றவர்தமில்லா 
,பசையில்லானுறவில்லான்பாசமில்லான்பத்தி னிபுத்இிரர்கள்பெஎ த்திரர்களில்லான் 
சசகமில்லான்மண்ணில்லானெல்லாமில்லான்காண் பலவைகாணாவெவையுங்கற்பித்தாள் 
வான். (௩௩) 

அ௮ரியமறைகளுச்குமெட்டானயற்கு மெட்டானரவணிர்தவனலுச்கு மெட்டானரு 
நூலாய்ந்த, பெரியமுநிவருக்குமெட்டான் சுரர்க்குமெட்டான்பெரியபிராட்டியர்க்கு 
மெட்டான்மு?த்திவீட்டி. ற், குரியகித்தர்தமக்குமெட்டான் வாச்குக்கெட்டாலுட்கெட் 
டான்வெளிச்கெட்டானுனச்சோவெட்டி. த், தெரியவருவான் சோணாகர்ச்சண்வாழு 
ஞ்சுவாமிசசேர்திரவரதன்சொன்மினீசே, ள் (௩௪) 

சுருதியரிதனைச்சொல்லுமூடியுஞ்சொல்லுஞ்ரூச்குமவியாரருதியரியைச்சொல்லும் 
சருதிகொயத்திரியுமமியைச்சொல்லுற்ககரமுடன்சசரமுடன்டசாஞ்சேரீர்து 

அருபகரபஞ்சகமுமகரத்தோடேவசியிருபத்ைர் தமகிமாட்சிசொல்லும் 
சரிமீசரம்சாண்மின்மதுத்தொருசேவிற்குங்காரணத்தைச்சொன்ன இலைகலைசள்பாசீர்



௩௭ ஸ்ரீசுத்ரிசன்கரியாகணம். 

எங்குமுளனாதிஙினால்வீம்தொப்பேரெழுர்திருப்பதுண்மெலாவிலடுக்சாக்கும் 
அ௮ங்கமுளனாதவிஞரன்னாசாஞுமகையுள்வித்திடலாலேவாகதேவன் 

தங்குமுத்தியருக$த்லான் முருர்சன்கே தன்றாஹ வையிட்டனித்தலினாற்கேசகன்றான். 
எங்சபரிபூரணனென்றனைத்துமோரச் ச9ர்ச்சுதரிசெளுடை த சசர்தெளிமினீசே. (௩௬) 

பஞ்ச ,ச்துவப்பிரளயச்தில்யாவும்படுஞ்சமம்ர.ரஞ்செய்அபாலனாக 
வீஞ்சிடுமல்வரித்ைச௨டமாக்கிமாண்டவிரிஞ்சிசவனிஏலமொலாக்குச்இச்சாக்கி 
மஞ்சுதிசழ்குழவியென த்தளிரின் மேவிமார்க்சண் டற்கருள்புரிக்தவைகலன்னான் 

கஞ்சினயுங்கறைமிடற்றன்றனையுமுள்ளரங்காரிணியுங்கண்டுரசைத்தல்காணீர்போலும் 

காஏனியையளவிடக்காற்கடையிலானார்சவளமெனவுண்டுமிழ்சாளெச்சிலானார் 
வீசுகடல்வீழ்ச்திசொளெயிற் நினின்ருர்விரிர்தவுலெெர் திகொள்வயிற்றிலானார் 
மூசலகைமுச்சொழிலுச்ட்டஞான்றுமுழுமேனிதனினின்னுர்முவவெர்சித்தர் 
தாசர்களாஞ்சவெர்பிரமர்மனிதசேனோர்சத்பானாமெம்பெருமாற்சென்னேசான்று. () 

அன்னமதாம்க்குர்தமதாய்மீனச்தாளாியாமையதாயரிவையதாய்ச்கோலமென்னா 
உன்னும தாயாளரியாயுலகமூன்றுமோங்கபுளவருவமதாயு ற்றசெவ்வி 
மன்னுமனைபிதுசெங்ஙனுளருமெங்சண்மாசிலாசேவனிச்சைவண்ணமேனி 
மின்னவெடுத்தும்பர்குடி.யேறவாண்டவிரியருளேன்மறர்சென்மயன் மேவினீரால். () 

தூற்றிநூணர்சிவபெருமான்கூ.ற்றிலுழறுமுகிவர்சளின்மாட்சிய 2்றமு னிவனாயும் 
அற்றும்வினைவழியறிவுதூ ண்டுமென்னுர்தூமொழிச்கேயிலக்சானீர்திதிசெய்தோம் புப் 

பற்றறுமெம்பெருமானைப்பழிச்டொ௮ பழிகூறிவினையுண்ணும்படி.நின்நிசைச் 
தற்றிமெத்திரிமுனிக்குமசருயைச்குமவதரித்துமழுக்காற்றையவித்திலீரே, (௪௦) 

௮றிவசன்றழேமகனேயானஞான்றுமருளோடுபுரப்பவனையகற்றிச்கொன்று 
மூறியவனையருளாளனென் பான்கொல்லோமுனியேநீமுகுந்தனொருபரமன்றென்னு 
மண்மிகுர்தமாற்றமதபற்களுச்குமடி யோட்டமுளமுதஇியள்வாய்தின்றராற்போல் 

உறுளெம்விட்டமலனரூளியரீரன்னமுண்பெரிசோய்சணித்சேயுறுமினென்றான். () 

வேறு, 

செஞ்சுடராழிச்கோடுகொலெகைத்திஇபுரிந்தருடி ரமாவின் 
செஞ்சாணேத்துசெளாசகரெழுவாய்முறிவர்காளத்திரிமுகிவன் 
மஞ்சனுமரசமுநிவனும்வழிபட்டேத்திடுசமயவா தாடி. த் 
தஞ்சமென்றவர்தங்கடவுளர்ச்காசச்சாற்றியச,த்தியங்சேண்மின், (௪௨) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - ௧௧ க்கு திருவிருத்தம். ௩௭௩. 

அகத ((0) அணையை 

ஸ்ரீமதேவரவராயபசமதயாகுரவேநமு 

௧௨-வ௮, ரசூளாடி யபடலஎ். 

ஆஸ்னச்சர்டயறின் ட தத்த? தற் மம பன்னக வை 

சோளாடி யசேனும்புவிதானும்சொடிசொண்டான், சாசாடியதவமேயினிர்முனி 
புழமபெஇியும், நீளாடியவாதாற்றமயாபேலைகினைச்சே, கூளா*.யதனையோ.து 

திர்தெளிமின்றுஎற்களிமின், (௧)



SO. A GAMBA tlhe UD ௩௭ 
புண்வர்யிடுதியித்புரவலசோதல்பொறுக்கான், கண்வாயுஇரங்ககதுறச்சன லுங்க. 

தீழூளளாய், மண்வாயுறுமன்னேயெனைமயொதுபெனுமைசேர் அிண்வாய்மதிபுனையும் 
விமலனையும்விழையாது, (௨) 

மேற்ற்த்துறத்தவனென்றுமூவாநூலெலாமொருக்கே, கற்றுற்றவனென்றும்மெ 

ழிற்கமலாசசன்காளைய, பெற்றத்தவனென்றும்பெருமறழையோர்குலமென்றும், சற்.றற் 

றகம்பீடோர்கிலையென்றருரணிமன்னே. (௯) 

வேறு, 

சதுர்த்சசவிஞ்சைநூற்றுஞ்சச்சரிதனைத்தான்சொல்றும், பஇதஇடுபுவனமெல் 
லாம்பரனரியெனத்தான் பன்னும், விஇித்திடலாச்சனீச்கலளித்திடல்வீட்டையீதல், 

ுதித்தல்செய்யரிதானன்னாற்கேற்றகஞ்செவனெள்ோர்£ர், (௪) 

ஞானமுஞா தாஜேயமாவருஞானவாக்காம், மோனமும்பொருளுல்கேட்பான்கே 
௨பவுங்கீமுமேலும், வானமும்வழங்குங்கர்த்தாகர்மமுங்கரிசைதாலும், ஊனமிலரி 
யேயன்னாற்கேற்றாஞ்சுிவனென்ஜோர்தீர், (இ 

மனத்திற்குங்கீர்க்குமெட்டமாட்டடுல்லாதமாலே, அனைத்திற்குமதிசன்றேவர் 
“மாதவர்மனிதரேஹனோர், இனத்திற்கு மிசன்பல்சோடிப்புவனங்கள்சாக்கும், கனத்திற் 
குங்கடவளன்னாற்கேற்றசங்கடவுள்சாணே, (௬) 

கோசங்க௭ற்றான்காணுங்குறிகுணமத்முன்கூடும், சேசமாமவத்ையற்ரோனிகழ்வ 
தீதுதேயகாலம், பூசிடப்பூத்தான்யோகபுங்கவர்தமக்கும்பூணூன், ஆலொனரியேமற்் 
மின்றவர்க்குமேல்சிவறுமோரீதீர், (௪) 

நிறைமொழிகிகமாந்தங்கணிகழ்த்தினாயேனு மேலாம், கறைமிடற்றவனைச்வேக 
ணத்திலோர்பொருளதாக்கி, ௮அறைவதடாதுமாலுக் சடிமையாந்தருக்கே சண்டேன், 

பொறையெனலறியேனின்னைப்பொடி.ப்பனிச்சணங்காணென்றான். (௮) 

யானெனசென்னும்யாப்பிலாப்புண்டாய்மாரனென்னும், சோன்விரிகோலினா 
லேகுத்துண்டாயற்பமான, மான்விழிமங்கைகொங்கை மலையுண்டாய்வாழ்சாட்ின் 
ஞள், தானுளமனிதனென்னைத்தாழ்ந்துரைதந்தாயில்லை, (௧) 

சணத்தினிற்கழியுமாவிசாவலகிசமார்தங்கள், இணக்சமுற்றுணர்ர்சாய்போலவிரு 
டி. சேசனையறற்ற, பிணச்கறுபிரமஞ்சத்தியம்மெனப்பிரமவிஞ்சை, வணச்சமுற்றவரி 

னோதிமகழ்ந்துமாலாடிநின்றாய், (௧0) 

படி.படுபரனைமேலாப்பணிகினதகர்தைசேர்தும், பிடி.பிடி.சாபமென்னாப்பிடி. த 

தகுண்டி.கையினீனா, அடி.குடி.யரியின்பத்தியன்பனைச்சாம்பசாச்ச, மடி.துடி.9ீற்றத்த 
யரன்மன்னனைமாய்ப்பானின்றான். (௧௧) 

பிரளயகாளமேகம்பிறங்கவெடவைத்தியை, வரளவான்பெய்தன்மானமாதிரம்பு 
கைந்துவாரி, கரளத்திக்கட்டீயூற்றச்காலருத்தரன்போற்றி, உருளவெங்க,சலுங்கார 

மூலகுட்கவுஞுற்றலானான். (௪௨) 
குண்டிகைநீஷாக்சையரலள்ளிவெங்சொடியவான, சண்டி சைசவிசாமுண்டி.சா 

ம்பவிவலிவ சா), தண்டி, தாடாளிசாளிவாலையாதிகளாஞ்சச்தி, பிண்டரண்மயங்குமர் 

திரத்தினைப்பிசற்றிப்பேசம், (௪௩) 

சங்கர சம்புசோமசேக£சதிசமேச, பொங்கரவுணிர்தகுலபாணிபூதேசரீ Cu, er 
கவேதாகமங்களருள்பாரப்பிசமமாபின், 'இல்குளல.ரசனீறுடெவெனவிஞரர்துகட்றும்?.



௩௮ ஸ்ரீசுதரிசனூரீபுராணம். 
அரிபரனெனவுண்டாயவகர்ை சமையடச்சு வேண்டும், புசசரவுழுவைச்கோடி.பு 

னையிடைப்புனிசபுல்வாய்ச், கரவசசரமாசேவகடகுளர்பசனீயாயில், ப.ரமரியெலுமி 
ம்மன்னன்பற்பமாடெவென்றோதும், (க) 

பொன்புஜாயிசழிவன்னிதுசோணம்வெண்பூளைபூண்டு, சன்மலையெடுத்துமும் 
மைவினைபுரிகடவுணாசன், சென்மலைமற்ஸ்சசொண்க னெனச்சொனதண்மைசெய் 
யின், மன்மனைமகவுகற்றமாசகர்மாய்தல்வேண்டும், (௪௬) 

சி௨பரசவமேசுத்தசெவசதாசவமேசாம்ப, சவரமசவமேவாமகோரவீசானமே 

யோ, பவசத்தியோசாசம்மேதற்புருடம்மேபாச, பவனனைப்பழிச் சான்சாம்பிப்பற்ப 
மாடெக்கண்பாசே, (௧௪) 

காலனைச்கடிச்தரீலகண்டனேகாமரசாச, பாலனேமுநிகளேவுபாம்பிபமுழமுவை 
ஈவ்வி, சோலமாருடுச்கையச்சன்சசமுதல்சொண்டுலாவு, ேனேயிவ்வூர்ச்செம்மற 
னைச்செஞ்சவியாச்சே, (கர! 

சினைப்பாமெனயான்சொற்றநிகமனமெழுவாயான, தனிப்பிரமாணமெல்லாஞ் 
ச்த்திய்மென்னின்மன்னின், இனத துடன்மாண்டுயிற்றொபடவேண்டும்வைய, ௮ன 
ச்தீனுமமரரும்பூவலர்சொரிர்சேத்தல்வேண்டும். (௧௯) 

ஏனச்சொலிப்புருவங்சோட்டியெரிமுனிரெருப்பின்கொள்ளை, கனப்பெருமீசே 
ழ்தட்டுங்கரிர்துகுமெனவிண்உாணர், இனப்பெருமுனிவர்சத்தருரகர்வானி௰யச்சர்மற் 
ஜோர், சினைப்பெருங்கதிர்சண்மூன்றுகிலைதடுமாறிற்றம்மா, (௨0) 

இத்தகைமைச்தாஞ்சற்றத்தோடுவெஞ்சாபமிவான், கத்திடமுனியைச்சண்டசா 
வலன்சுற்றத்தாரும், மற்றுளமுனிக்குழாமுமந்திரிக்ெவர்தாமும், வெற்றிசெய்படை 

யுராடுசசமும்வெதும்பிச்சோர்ந்த, (௨௧) 

மந்திரிச்சேர்துரியைமாஇரம்பீளப்பக்கூ. வி, வெர்திறல்வேந்தன் வேவவிடவரு 
வேலைவேலைச், சும தரசயசங்கூம்ப த துயின்று தன்முலினா.ர, விர்சமென்மலரில்கீழும் 
வீயெனவிளபுமன்னே, (2 ௨) 

வேறு, 

அத்திமுனெழுச்தவதுலனாயகிலமஸித்தழியமலனாயவித் த 
பற்நிடவரியபரமனாயடியர்பாலெழுபகையெலாம்பாழாய்ச் 
செற்றிடவருள்செய்தேவனாயவர்ச்கேசேவகம்புமிகதையாழி 
வெற்றிசெய்வளைவில்வாளணிந்தருளும்விமலனாமவன் றனக்க பயம், (௨௩) 

அசர்தனாயமிதாசர்தனாயா திமூலனாயடி. மூடி யிலனாய் 
இனந்தருபிசணவத்திருமேனி௰ீசனாயிருமறைச்சிர த்திற் 

சனர்தருமத்தாணிக்குமேற்கவினவீற்றிருக் தருள்புரிகரியாய் 
மனச்தருவாக்குக்கெட்டருமாட்ெவரதனாமவன்றனக்க பயம். (௨௪) 

மு.த்தியீமு சலாய்முன்னடுப்பின்னுமில்லசாய்கூலமாமாயை 
shag gion னிடனைவாணிராவினனைவள்ளிகால்விமுர்தபண்டி. தனை 
அ.த்திமாமுகனையானைவாககனையாட்டினையெருமையைப்பேயை 

இத்கிமின்ம ரனளிவரிவர் சமையாப்பிட்டசைப்போன்றனக்கபயம். (௨௫) 

இரணகான்குமஙிசமோராறுமற்மல திமீரொன் பான்ருதுஞ் | 

?ரண்ச்ிறர் சகெலுமிதிசாசமீர்ண்டுமிரெர்ன் பதா.த்திகமும்
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ராரணச்ச றச்தபுராணமு மிை வகீசெலாமுபயலகளாசலிலும் 

பா ரணக்குரீய்தூலெல்ரம்பகரும் பஹ்மராபன்தனச்சபுயம், * (௨௬) 

அகரவாச்சியனாயருட்டி ருளுர்சீவாசர் தவடி வஞ்ள்றிஞர் 
சிக ரசின்மயனாட்ச்சிததவண் சமலஞ்சிதப்பவீத்திருச்தருள் பவனாய்ப் 
பகர்பரா பசஞய்ப்பங்கயச்செல்விப.ர்விவாழ்தசருபசஞ்சோதி 
சுகரமாய்ச்சுத்தகித சமாயிலகுஞ்சவாமியாமவன்றனச்சபயம், (௨௪) 

ஆணுமாய்ப்பெணணாயலியதாய்சக்காயவாசரீர்பூவெரியனைச்சாய்ச் 
சேனுளார்கித்தர்முச்சர்சேவிவர்ந்தார்பூவிலார்செம்பொருண்மூநிவர் 
காணிலாரின்னுமெனுமுதிர்பீடார்கண்ணனய்விளங்ககெருணைப் 

பூணிலாவெரிக்கும்பூணஞானபூசனேநினக்குயான பயம், (௨௮) 

முதுமறைமூலப்பழம்பொருள்வருசகெனவிளிவேழவெம்முறைகேள் 
வித வணிபவனும்விதியடி. யவரும்விழுமியபரங்கள்யாமென்று 
கதமெனவிசவல்விதியலவேயின்கனன்றுவக்தாழியெம்பெருமான் 

பதுவிருபதுபாத்தெனப்பிளவிடுமென்றிருந்தஞான்றெழுகினக்கபயம், (௨௬) 

௮.ரவிக்சசசணசரமுகவ சநகயகவிலஞ்சியவமலை 
உரசவத்துவபீதாம்பரதாமோதரவுரகாசஈவிரத 
பீரபரமேச்சுவர பஞ்சாயுசபசாட்டுசம்ராட்டுவிராட்டு 

தரபுரமாபூதாவரபூசிதாவர தாநினச்ச பயம், (a0) 

பாரணபவிவாரணவீசபாபவிராசபசேச 
சா. சணகனகரத்தினமகரகுண்டலமண்டி. தகழல்சேர் 

ஆரண்வமலவாரண?ேவங்ககம்பீரவாபரண 
நாரணவாதிசகேசவநரகேசரிவர தாநினக்கபயம், (௬௧) 

ஈடெடுப்பில்லான்சேசவனெனழூவலிசைப்பதச,த்தியமாயின் 

வீடெடுச்தாவிகட்சருள்புரிவான்விட்டுணுசத்தியமாயின் 

ஆடெடுத்தானையயனையிட்டழிப்பானரியெனல்சத்தியமாயின் 

சூடெடுத்தாடுமிம்முனிமொழிருரியன்முனாமிருளெனத்தொலைக, (௩௨) 

£றிடிவினையாற்கறைமிடற்றிறைவன்€பதிபதப்புனல்ஏிரத்தால் 
பேறிசெபமங்களமதாற்ெவப்போபெற்றதுசத்தியமாயின் 
ஆறிமெதன்கணாடினர்மோச்கமடைவ துசத்தியமாயின் 

மாறிடக்கடவதிம்முனிசாபமாலடியவர்முனாமதம்போல், (na) 
அழூயமணவாளம்முனிவூட்டாதிப்பெருமாகியரருள்செய் 

தொழுயெவாறேயிவர்க்குரைதர்ததன்றியாசொன்றுமோசவமா 
வழங்கேனென்வாக்குண்மையேயாயினிவரிசொபம்வானதிர 

முழங்பெகு வைமுழச்கெனப்பாழாமுற்றுகவெனச்சொலிமுடி த்தான், (௩௪) 

வேறு, 

வேத்கடற்ரானைவேர்தன்விஎக்கெசுளும்வெர்தீக், சாத்சடலாலமுண்டகண்டஞ 
மூனிவன்கூறு, தூற்சடன்மார்திமாவிலூம்கருணுக்குமேலீர், பார்சடற்பரமன்பின் 

சர்பரிர்தருள்புரிதல்கேண்மின். (௩௫) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - ௪௨ - தரு இருவிருத்தம், ௪௦௮.



#0 ie shoo Sificsix rete wb. 

௧௩-வது, Pes she pripeut cs metro) 
ய யபடலம். 

  

சச்க.ரஞ்சங்கமோக்சகஞ்சவிசகொளுஞானமீயத், தக்சவையென்றுமேலோர் தானவர் 
பசைவர்வேச, ௮ச்செமருள்செய்வண்ணமாசரிபிருகுபின்னர், உக்ர தருவாசர்க்குய 

குரிசிற்குமுற்றவா கேள், (௧) 

அ£வுதண்டுவலைச் சண்டேன்றெரியல்வேய்முடி.மன்சோஇப், பூவையுங்குவளைப்பூ 
வம்பொலிமரகதமுங்காரும், பாவனையாகக்கூறும்படி வமார்மேனிப்புத்ேள், தேவ 
னே தேவகாதனாயினிம்முனிவன்செப்பும். (௨) 

குளெனைச்சொடராதாசச்சூக்குமதூலகாயம், ஆளவத்ைையினுங்காப் பானாமரிச் 
குண்மையாய, சாளும்யார்தொழும்பராயினக்கனார்படி.வத்தாய, நீளுமாதவன்றன்ச! 

பதீறுறக்கடவதென்றான். (௩) 

விரிகடல்வயிறணேுவெய்துமிர்த்திடும்பொன்மின்னார், திருமகளழகனாரர்திரு 

நெமோலின்றேனார், சரண்மலர்ச்சபயமென்னாச்சாற்றியமுறைசா ரங்கம், தருமுறை 
கடுப்பவாசத்தனிமு தலுணர்க்தானன்றே. (௪) 

எஞ்சலில்பத்திஞானவடி.யர்களிகலினார்பால், ௮ஞ்சியேயபயமெப்போதறைகு 
வசெனவன்போடு, துஞ்டுகருணைக்குன்றின்றளைச்செவிப்பட்டகாலே, நஞ்சுகுது 

ஊளைப்பன்னாகஈறும்பள்ளியிருந்துமாதோ. (௫) 

சாயன்றேராயன்றேயென்றலகறுதொண்டொடி.த், தாயன்றேகாடி கோக்குந்தனி 
நித்தர்மு த்தர்குழச், கயின்றோயாழிப்புத்தேணம்மடிக்குடி.ற்கண்வாழுஞ், சேயொன் 

ரூச்சற்றத்தூருவாகன்செய்புணாப்பிற்டிக்ட, (௬) 

பையுளுற்றுவிசோரும்படி.ச்குளன்பாரீப்பானாற்றும், மையல்செய்மாயாசாபவா 
ரிநீர்வறளச்சாய்ந்த, பொய்யன்பொக்குடற்றிகர்தாட்புண்ணியற்புரந்துபூவாள், மெய் 
யன்வாச்குண்மையாக்இவிதிவிலக்காதிபோதி, (ar) 

என்றுபேசருளசாள்ப்பேசெம்பெருமானுமேவச், கன்றிமெடி.யற்க்னல்காட்வொர் 
ச்கடியுங்காலர், துன்றுராளென்றெனானவைச்சவைத்துநோக்சாழித்தோன்றல், நன்று 
ஈன்றென்றுபோற்றிரவில்விடைகொடுசென்ரானால். (௮) 

குருமணிச்சுடிகைவாசங்குரமுமுகுண்டலிச்கட்டுஞ்சும், கருமணியன்னமேனிம் 
கண்ணனார்மனமதாகும், அருமணியாழிவானெண்டி சாமுகத்தாவியே.த், இருமணியம் 
பரீடன்றிருமுனஞ்செல்வானுற்றுல், ் (a) 

சித்தா பாறசோடி தரண்டொருகடி.எமாய, ௮த்திரமமைந்தசோதியாயிரவரங் 
களோடு, முத்திறச்சடருக்காணலரிதென்ருகிழ்த்சசண்ணோ, டொத்துளமுழைஞ்சிறத் 
புக்கங்சொளித்துயிசோம்பினாசே, (௧௪௦) 

அவனவள்துவென்றோதுமமைச்ச்னுற்றுவிசாக்கும், புவனபூசணனார்தொண்ட 
ர்ச்செனல்செய்புந்திமாண்டான், 'எ௨னென்வுள்ளுச்தோறுமெழுனெக்கனவின்வெப் 
பரல்) தவர்சளுங்கடலுந்தேவதளங்களுங்கலக்ச்சாய்ச்சால், (௧௪) 

மேனீமுனிவளவில்சோடி, முஇிர்ச்தொன்றுமுளைத்தவ ரபோல், சனிமுனிவுளவா 
ழிச்தோன்மசோவேசத்தோடும், பனிமுதெொயச்சேச்துபடானற்குப்ை பலீயத், தொ 

னிவீடுத்தசற்றவாஞ்சலவுறத்தோன்திற்றம்மா, (௪௨)



௧௩-வது. ஸ்ரீசுசரிசராழ்வான்றொன் நியருளிய ௯௧ 
படலம். 

செவ்வெரிமண்டிலம்பூமண்டிலஞ்செறிகதேய்ப்பச், செவ்வெரிப்பூவின்மாலைச் 
செங்கனலரடைச்செம்பூண், செவ்வெரிமேனிச்சேர் சகலவைச்செங்கமலக்சண்கள், 
செவ்வெரிச்சிகைச்செர்$யைத்திசையெலாம்பெய்துய்கீச, (௧௩) 

சசமெலாந்தழைப்பவானபேராருத்தரித் தலாழி, ஈகஈ தஈதிமாவாரிரா.ரங்கள்கரிச் 

துந்தக், ககமுறுகோள்சண்மன்னுமுடுக்களுங்கா ப்பானோடச், சுகமுறுசுவர்க்கத்தா 

ருஞ்சுுசணற்புழுவிலார, (௧௪) 

ஈமசுவாலெளசட்டும்பட்டெனுமறைகாவினாரும், சமதமகிலைமைமாறித சணாலிளி 

றுடி ச்தார்பாசேர், திமைமணிச்சூட்டுப்பார்தளெட்டும்வானெழும்பியெட்டும், அமை 

கஇரிமெட்டும்பூரியடுக்கலுமவிர்தாடி. ற்ரால், (௧௫) 

சசபங்கள்சாம்பசாகித்தணிர்தனசவித்தல்வாரி, சரச்தனகட்டீயான்சம்முறுசல 

மீரதுமேனி, எரிந்தனவானப்புட்சளேகியசருண்டுவெர்து, கரிர் சனயானைக்கூட்டங் 
கரியெனலானமாதோ. (௧௬) 

ஆழியம்புச்சேள்வானச்தாறுசென்றனலுங்காய்வால், ஊழித்யோற்றகில்லாதுவ 

ரிபுக்கொளிப்பவோசை, ஏழையுஞ்செவிடதாக்இயிடி களை தூறிட்டூதிப், பீழை,£ர்ச் சம் 

யருய்வான்பிரசந்சமாயிற்றன றே. (Ser) 

வேறு. 

பால்கெழுபரவைசடுப்பருமுழைஞ்சில்வாட்வழிகஞ்சகுபார் சண் 

மேல்கெழுமேசமாமணி௰ிறத்து மேலவனெலிந் திட இ௫ரி 

நீல்செழுகிறச துவானதேநரீணைலசசோணமாககரின் 

கோல்கெழுசக்இரப்புனல்பரர்சகுளச்கரைகுறுகயெசன்றே, (௧௮) 

குளக்கரைப்பாங்கர்க்கொதிச்தெரிதிகிரிகோமகன்சவணப்பொன்மணியில 

அளக்கறுஞ்செல்வச்தமையரணமனைமுன்னவிர்்தருசோதஇவாண்முடிமன் 

உளச்சனிவோடுகிற்பதுமுணி௨னு. ப்பியுங்கார மேபுரிக்து 
துளக்கமுற்றேங்க ப்பாணிவான்றூக்கித்துடி. த்தெதிர்நிற்பதுங்கண்டான, (௧.௨) 

காணுறுஞ்செவ்வியமபரீடப்பேர்க்காவலன்விரதமுற்றிளைத்துப 

பூனுறுமென்புமஞ்சலிகசமும்புகழ்து திமா வங்கண்ணீரும் 

கசணுறுமனமும்லை பயுஞழமுசக்துசசையினாமுகமுமெய்ச்சோர்வும் 
பேணுறும்ே பருமானருட்கெதிர்வானை கோககுறபெட்புமுற்றிருந்கான். (௨0, 

எமுவகைச்தோற்றமும்முணவறக்கமின்றியேக்குற்றொறுவினையும் 
விழவிடவுணர்ச்சிவீய்ச்துபையுளினேவிழவெழுதருமொளியாழி 
வழுவறுகோமான்றனையுர்தீய்த்திடமேல்வருதயவற்றவன் நனையும் 
பழு தறமோக்கிப்பகெசச்சியைப்பரப்பிவான்ழிபடடு 55, (௨4' 

கடுத்திடுவேள்வியாளனைச்கடி.வரனோ்வொன்கலங்குறவொலித்கே 

அடுத்திடலறிர்தமுனிவரன்மன்னை யூவித்திடவெடுத்ததைர் ooo gs 
தூத்திடவச்தத்தனிமு தலேலுசச்சர,ச்தேவினைப்பொழட் ப்பான் 
தடி த் ச,சன்மேல்விட்டட்டகாசத்தைச்செய்துவான்றுணுச்குறவதர்த்தான். 

அரன்பர!ப்பீசமமாவதிசத்யெமீமெனிவீர்தரீர்ப்ட்டார் 

உச னழிர்துடலம்பற்பமாட் வெள் லுள்ளமந்திர மெலாமுருவின் 

6



௪௨ Ue SAF OT BL LEN OR to. 

தீசஞ்சொலிச்சமைத்சசா,பரீரினை ச்சக்சசப்பெருமான் படச்சாய்ததான் 
வரர்தருகேள்விவிட்டவாச்சியத்தின்வா நிலந்நீர்வறண டொழிகஆ்தால், (உ௩) 

சச்சரவரசின்றணலிலம்முனிவன் சாபரீரொழிர்தொளிசழைத்தல் 

உகரெமுடையனுணர்ச்சிசெய்தகல்காசம்முதிர்ர். துருத்தரலுருவாய் 
வக்செமனத்துக்கனலவன்பிலு மம்மச்இரித் துளளநீர்மாய்ர் 2 
பொசக்குணர்ர்சசன்றமானமுஞ்€றறப்புணரியுந்தனைச்சடப்பொடிர்து (௨௪) 

௮. ரசனையடுசத்சகுரவரைமனையைமச்சளையின சத்தினை த்தருவை 

மூ சசமார்தானைமுற்றினைகரைசாட்டினைச்சாம்பராயெரித்துக் 
கரிசறவிரித்தசாபரீரளெர்சக்கசப்படைகருக்கெதறிக்த 

சரசுறுதூருவாசமாமுநகிவன்றுறுச்சமிட்டேல்கென்மாதோ, (௨௫) 

கேழ்ளெர்மார்பிற்சோரணியன்னதாயொருபொன்னிறக்கள்ளை 
வாழ்வரசன்ருண்மருவுமாமுநிகாண்மான்மிளிசாழிமாமறையோன் 
சூழ்வினைப்புனலைவிட்டத தீய்$தசறிர்தெதிர்சக்சரஞ்சோச 
வீழ்வலியேன்றகுறளியையேவிவிடுத்திடுவீறினைச்கேண்மின், (௨௬) 

சயலுடைச்சேள்விகாவலர்சாளச்சரபதிமாய்வுறவெடுச்த 
பயன சையாழிப்பண்ணவன் பற்பமாகடக்கடவனென்றவன் மேல் 
சயலுறப்புசோக்கணித்தலஓுமடங்கறண்ணுறத்துளிபடுதரத்தின் 
அயனுறச்சண்டவர்தணன்பினுமாற்றாள்வினையறைகுதுமறிமின். (2.67) 

Yip pw 
ஆக படலம் - ௧௩ - க்கு திருவிருத்தம். ௪௩டு. 

9) 
ஸ்ரீமதேவரவராயப.ரமதயாகுரவேநம:. 

௧௪ - வது, பூதமெழுந்தபடலம்,. 

  

    

பூவிளங்களியைப்புணர்ச் துயிர்புரக்கும்புண்ணியற்போற்றுமாருனிவ 
முவெயின்மூருக்குமுரண்மிகுமுருகன்றாதையின்கறளமுூச்தோன் 
தூவியரீரைச்தூற்றியதிரிமேற்றொலைவறுகடுங்க தத்தால் 
இவியமுறழவுற்றுணர்ச்சாற்றுமொருவினையுணர்ச்திதையுஞற்றும். (க 

உருமிடி. த்சன்னகுரலினனாடியும்பாமண் ஜக்கு றவரப்பிச் 
கருவிடி, ச்தன்னகரகோ.ரகளத்திரங்காணுறவடுக்கன் 

மருவிடத்தன்னமாப்பெரும்பூசம்வரும்படி மர்திரித்திடலும் 
செருவிடத்தன்னமீயெனமுனிமுன்செருச்சிரின்ற தவச சேங்க, (௨) 

அப்பெருங்குநளினற்றலைவிரிக்குமருங்கலைப்புல வனீங்கிலைசாண் 
ஓப்பதுங்கமலையொண்ணிறமுதலையுருத்திளயன்றனச்சொப்பச் 
செப்பிடு) தமிதீயன்தன்பிதப்பின்றீரக்க த்தின்றீர்ச்சமூ ற்றுயர்க்து 
சப்புறுபவன்னறிவின்மைசடுப்பச்சன,ச் தின்ற துவிண்மண்கலல்ச, (௩) 

தாமரை பயச்ததாவின்மாமலசோன்தனைப்புயர்காவிசட்குடலீர் 

தரடிரையமலையருட்சத்திமுன்னுவன்பொடுபு£ச்சருடேவே



௧௪-வது. பூத்மெழுந்தபடலம். 

தமைையுடன்முற்றும்பாமெனலையுணர்கலாதாங்குமாநிசயம் 
வேமறையீனப்புலையரஞ்ஞானமேவுமால்கருகிறப்பேயே, 

புகைமுகர்தன்னபுல்லறிவினரினமேனியும்புதர் தமக்குசப்பில் 
பகைமுகச்சன்னபாவிகணிகர்த்தபடி. வமும்பிணஞ்சுடுநியின் 
சகைமுகர்தன்னசென்னியின்்சசையுஞ்சறுகொடி.ச்கொடியணக்கின் 
௮கைமுகந்தன்னபூணுடையிணங்கவக்சதுபெருங்குறண்மாப்பேய், 

உலூனையோம்புமொருபெருச்தொழிலேவிரும்புகோட்பாட்டினையுடைய 
இிலகனாகிசர்திருகெமொலைத்தெரித்திடுமு பரிடதங்கள் 
சலகறுமாறுவேறுகூறிடுதியறிவினருவ.த்தினைக்கடுப்ப 

இலகுறும்பிறைசேர்வக்ெவெயிற்றுப்பகுபெருவாயுளவிருட்பேய். 

சடுஞ்சிெனங்காமமு தவியகடிஈ்தகாட்சியக்னிதுறக்கலங்கா 
விடுஞ்சினமு தலவில்ல தாக்கிடும்வீடீகுவானிலக்குமியீசன் 
கெடுஞ்சினத்துயிர்காளறிமினென்றிடுமேதையர்தமைக்தேறை£ழோர் 
படுஞ்ெகரகக்குழிகிகர்வாய்கண்மூக்குளகருத்திமம்பட்டால். 

“அண்டமொன்றடங்காவாற்றலிற்சமைர் சதாசவிலப்பெரும்பூதம் 
சண்டனில்விளங்கு தாபதன்முன்னர்த்தாழ்ச்தடி. யேற்செங்ஙன்றா பங் 

கொண்டி.டுகுக்்குணவெனவஃ தோகுழகுறுமாழியானவனைப் 

பண்டி கொண்டிடவுண்டி வன்மு தனசரைப்பதைத்திடவுண்ணுதிபோதி, 

மூன்னரிவ்வாழித்தேவினைமுருக்கெயுண்டபின்னிவ்வச சினையுண் 

ணென்னலுமப்பேயெரிவிழியூற்றவேச்தியபாணிசாநீட்டிக் 

கன்னவிற்கறித்துத்தின்றிடவடுத் துக்கனன்மயமாயெபடைகண் 

மன்னன்முன்வரலும்விட்டி ற்பூச்சென்னமாய்ச்தெரிர்சொழிர்சதமன்னே, 

பொருவறு£ற்றத் தாருவாதப்பேர்முநி௨ரன்போக்மெபூசம் 
, தருமணவாஎன்றிகிரிமுன்னேடத்தீச்சைத்சேவரும்பிறரும் 

தெரிச்தசைத்தெரிர்தசிவனடி.யவனுந்திடுச்செனவுட்டுயுட்டி யங்கி 
வருர்தியமானத்தயினின்வதைர்துமருமமற்றவருணராமல், 

காக்குறகறைசேர்கண்டனேயடி யேன்கழறியசா பமுங்கதிர்முன் 

போக்யெவிருளிற்போயதபின்னும்புரிர்துளதவமெலாமொருங்கே 
ஆக்யெபேயைவிடுத்தனனதுவுமலரிமு ன்பனியெனகெரித்துச் 
'சக்ியெதரசுமற்றுளர்தாமுஞ்சரித்திட ச்ககுவதோவெமே, 

வெ௫வசம்போசங்கரகங்காதரவரதிரிபுரதகக 
சவ9வதஇிூரியர வெனகரந்தியுறத்தவிழிதிதப்பாய் 

சிவரவதிரிதண்டசோதண்டசகேண்டமிண்டமாசண்ட 
எ வவரற்றம்பலவமலதேவவென்றனச்கருள்புரியே, 

உண்ர்வுறுமுனையேபரம்பொருளென்னாவுரை ததனன்சத்தியம்புரிர்தேன் 
வணங்குறுமாசைவசைத்திசொபம்வழங்கனேன்பூசத்தைவிடுத்தேன் 
இணஙக்குறுமிடி. யேற்றின்முனாம் பாச்சளினமெனவாயின வீச 
குணங்குகண்முக்கத்திகொட்டூக்க.தசனேசாத்யொலென்ரான். 

எனத்து இதிருவாசசமெலாம்பாடி.யெரிர தறுமாழிப்பிர ரனைக் 
சனத்தெரிவீசுகனல்விழிப்படவேகண்டெரித்திடவீழிவிழிச்தான் 

௪௩ 

(௪) 

(க) 

(ச) 

(௭) 

(௧0) 

(௧௨) 

(௪):



௮௪ ஸ்ரீசூதரிசன்சிரிபராணம். 

சின ச்்திரிகொடி.யசனவிழிச்தியுச்தின் சடன் முனமுறுர்திரண,த 

இத்தினின்மாய்வுற்திறக்சனநுகிவனிசலெலாமிழவுபட்டொழிதே, (ax) 

அருர்ததியொழிச்தவறுவரும்பயர்சானப்பனைவழிபடுபெரியோன் 
வருச்திடச் செய்தவினைகளொன்றேனுமருவிலவென ப்பெருமிடம்பை 
தருமவன்றன்னைக்கரணலுமாழிச்சக்செத்தேவுளந்தணலாய் 

மருதவன் றனைவெந்துயர்படரெம்திவருச்திடகினை ததனன்மா தோ, (கந) 

ஆக்சயீசாதமழிதலுஞ்சாதவணிபணியாத்தியார தீ 
நோச்சயெராதன்றனைப்பசவியவக்கெயமெலாநூககுநீர்ப்பர வை 
வாக்யெமாமொய்க்ததுமறிர்தமாதவன்மீதுழா தவன்றுன் 

போக்யெவளைசெய்யாற்றலுமுளைப்பன் புக்திசேரந்தணீர்கேண்மின். (3%) 

முத்றித்து: 
அ. படலம் ௧௪ - க்கு திருவிருத்தம் ௪௫௪, 

———{o)—— 

ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதநம3, 

௧௫-வது. துருவாசா இரதந்தபடலம். 

I EL தரவை 

ora goriarepuQeéss - பெய்வதாலப்பிறங்கற்றிகரியால் 

நைவதோர்ந்தவன்ஈற்றவரேபினர் - செய்வதோருதாசெப்புதுமாலசோ, (க) 

சாதசத்தைத்தனிமு சலாழிமேல் - மோதவிட்டவம்மூப்பனைமுன்னிய 

வேதவித்தகவாழிப்பிரான்வெகு - வாதைவைத்திடவந்தனன்மாடசோ. (௨) 

கற்றைச்செஞ்சடர்வெள்கச்சனவினால் - மறறபத்தாகண்மாயமணவிண்ணெலாம் 

துற்றுத்$ச்ச்சைதோன்றவடுச்தசை - அறறமாரமுணியங்ககடுங்கு ற. (௩) 

சண்டெண்புனல்சொண்டிக்சதிர்விட - மண்டுதீயவிப்பாமெனமாழ்கியே 

விண்வொய்விடுத்தோடிப்புலம்பிடு - சொணடன்றன்னைத்தொடர்ந்திடவுற்றதே, (௪) 

தடெடத்திடமொண்டவனுட்டுடப் - பாடெடுத்தபரன்வளைபம்றியே 

சூடெடுத்திடச்சுட்டுவிட்டல்ல.து - வீடெடுப்பதில்லென்றுவிரைந்தது. (௫) 

வீறமற்றுவென்சாட்டி வேகத்துடன் - பாறலுற்றபார்ப்பானைகாம்பற்றியே 

கோறலுற்றுக்கொடன்றிவிடேனெளாச் - சறலுற்றவன்பின்னரேசென்றதால். (௬) 

முன்னரம்மூனியோடலுஞ்சக்காம் - பின்னரோடலும்பீடைப்பெற்திசேர் 

மன்னஜோர்ர்துவருவிருக்துண்டலால் - ௮ன்னமுண்டிலேனென்றுகுளாடி.னான். (௭) 

எட்டி.லுக்குமிரேழிலுச்கும் பாதிக் - சட்டி. லுக்குங்கமலன்சிவனிவர் 

சுட்டிலுக்குர்சொடாமுதரொண்டனும் - பட்டினிக்டெர்தான்பலதிங்களே: (4) 

இம்மனில்வாதிருப்பவிரிதல்செய் - ௮ம்முனிப்பினடுத்திரமொழயும் 

சம்முனிப்புவீசார்பொலிவான்மூதல் - எம்முனிப்புகலெய்தினுமேகிலான். (௯) 

அத்தனாமாதிமூலத்தர.மலர் உ பத்தர் சம்பகைபாமுறவன்றுகொல் 

வேத்தியாழிவிற்றண்வொள்வெள்வளை - பழ்நினன்பானென்றுபினபாறிற்றே. (௧௦) 

சூழிமாமுனிசோடத்தெங்கேகலும் - ஆழியேகயெனத்நிடலாய்க்திடின். 

வூ வாரியேயாயிலும் - - ஊழிமூசமிவிடாவெனறுன் மையால். (௪௪)



கடு-வ.து...தருவாசச்இரித த்தபடலம: eG 
நாசருண்டல்காகமுர்நூலனே - காகவத்திரசாசகாபானனே 
சாககாணகாகவிடிசண்பனே சரகமோசனராலுள்னடைச்சரும். (௧௨) 

ஏற்றுவாகனடு௨ண்டோசெம்மீசனே - நீற்றுமேனிகிலாமுடிகித் தனே: 

சாற்றுசங்&ரசமபேனுசாமனே - ஆழற்றகில்லேனடி. யேனடைக்கலம், (an) 

ஆலமேவுமகாதியாமுத்தனே - எலுமாசெய்யெல்லாம்வல்ல9ச்சனே 

காலுக்தீக்கண்கவின்பெறகதச்தனே - சாலுங்காத்தசம்போகிற்கடைக்கலம், (௧௪) 

காதமோபலவோடி.க்களைத்தனன் - வேதவாழிவிடு தீதிலவெங்கனல் 

போசச்சட்டுப்பொரிச்சதுபுண்ணியர் - காதனேரவிசானுனடைக்கலம். (௧௫) 

கானுட்புக்குக்கலங்கென்சல்லசர் - தாலுட்புக்குத்சளர்ர் துயிர்சாம்பினன் 

தேஜட்புக்குப்பூரீருற்றுத்தேம்பினன் - ஊலுட்புக்குனக்சேயானடைக்கலம், (௧௬) 

வாரிகூவங்கெெங்இழிவாவிநீர் - ஏரியாறுகதமடுவெண்மலை 

சாரியோடி க்கரச்சினுஞ்சக்கர - வாரித்தயென்னைவாட்டலுச்சென்செய்கேன், (௧௭) 

ஐயகோவக்கனிப்பீழம்பாறெலாம் - பெய்யவத்தியினிற்பிறங்காவிகள் 

உய்யவற்றவிந்தோய்ர்துயிர்சாம்பலைச் - செய்யமேனிச்சிவமேநீசேர்தியால், (௧௮) 

. போதவாசமமெல்லாமபூதாதஇகள் - கரதனென்றுகவின்றன்பொய்யதோ 

வேதமோதல்விழவெனலாயதோ - சாதம்போலவென்சத்தியம்போயதோ. (௧௯) 

சாச்ரேயெனல்சத்தியமல்லவோ . அகீஏரீயென்றறைக்சதுபொய்யதோ 

சாக்குமாவிக்கடவுணீயல்லையோ - வாக்குத்தர்சதுமாயர்தபொய்யாயதோ, (௨0) 

சன்முழஞ்சிற்கரர் தம்விடானிலை - சென்முழஞ்சிற்சிக்குற்றுவிடானிலை 

பன்முழககான்மரம்மண் பதும்னும் - வினமுழக்கவேலான்விடானில்லையால்,(௨ ௧) 

வேணிசாதரீவெஃகயொளாயெனில் - வாணியன்வன்னியன்கருமானவன் 

சேணியன்மேக்குச்செய்யங்கம்மாளனோ - பேணியென்னைப்பிழைப்பிச்குந்தேவனே. 
மானையோட்டி.மனிதன்மாடோட்டி யோ - தானையோட்டுர்சணலாழியோட்டவொர் 

பூனையோட்டி ப்பணிர்துயான்போற்றிசெய் - மீனையோட்டி மிளிர்சிவமேயறாள்.(௨௩) 

கலலெடுச்சடி ப்பானையங்கா£ாமுக - வில்லெடுத்தடி.ப்பானையும்வெர்ஈலம் 
புல்லீடட்புரர்தாளும்புசார்தகா - சொல்லிடத்தெனைச்சோர்வறக்காத்தியால், (௨௪) 

குலமேனுஞ்சுழற்றிவிடாய்கொலோ - பாலமேலுக்திறச்ச.பாராய்கொலோ 

காலகாலகசபாலகணங்களைச் - சாலவேவிச்சம்மாரஞ்செய்யாய்சொலோ. (௨௫) 

முருகமுருகரீயேனுமென்முன்னசே - வருகவருகவிவ்வாழித்மோய்வுறத் 
இருகுவாய்திூரித£யிற்றீர்சனன் - ௮ருகுளாசெனக்காருன்னடைச்கலம், (௨௬) 

ஆளைமாமுகனேயத்தெருச்சணே - போனையாகேறிப்புந்தனையென்றன்பால் 

) சோனைமாரியிற்சோர்ர்சமுஞ்சோர்வறச்-தானையோடி வண் சார்ர்தருள்செய்குதி.(௨௭) 

அ௮த்தியீருரியாடையசைத்துளச் - சித்தன் மேனியிற்டுக்யெ£ருள 
பத்தினிபர்மேச்சுரியாள்ப.ரா - சத்திசாம்பவிசாமளைசாருதி, (௨௮) 

நாரிசூலிரராக்தசொசகு - மாரிமுச்சணிமஞ்சளராயஇ 
சாரி£ரிகெளரிசாமாம்பிசை - மூரியாழிமுடி. ச்குமுனாளு தி. (௨௧) 

சோசவேகர்தொலைவுறுமாதவர் - யோசகமாகுறாவாடயுற்றாப்கொலோ 
பாசமேறியபச்சைப்பசங்கொடி, - - போசமாகுருவாடப்போர்சாய்கொலோ, ௭௩0) 

அஞ்செஞ்சியொசசவாளெனச் - கெஞ்சிச்செஞ்சியமுது கரீர்விழி 
பன்சபஞ்சபடரர் துபழங்கணில் - ஈஞசரெஞ்சுபுண்ணாசெவிர்சனன்,



௫௭ ஸ்ரீசுதரிசன்கிரிபூரர்ண ம், 

ஓடியோடி யொளிக்குழியோய்வற - சாட் யோடியச்ரணன்ச்ச்சரம் 
பாடி யோடி.ப்பழைச்குமுனிக?ளைத் . சேடிமோடி SPs sre AG hope. (௩௨) 

பொருமல்கொண்டெண்டுபுலம்பினன்- கருமமென்செய்தேன்கர்த்தனேயென்றனன் 
ருமையாவள்வற்றவணவ்கிரி - தெருபுரங்களூர்சென்றிளைப்புற்றனன். (௬௨) 

பட்டங்சானம்பலபலலோரி.யும் - உட்டவாழிமறைமூனிவன்றனைச் 
சட்டுத் த துச்சுடச்சுடச்சோசமேல் - இட்டுஞ்வனிறவாஇிருச்ததால், (௩௪) 

சேவமா,தவனா சலினாலுமுன் - போதமாதவம்பூண்டெதாலும்வெண் 
9 தமாமதிச்சென்னியன்கூற்றினில் - ஆதலானுமவிர்துலர்ர்தானரோ. (௩௫) 

கீ௫சல்லறரேமியீதாதலால் - பீதிகொண்டுபின்னீர்இிரிவார்சமை 
வாதியாதுவிடாதுமலைர்திடின் - மோதியாவிமுருச்சவியற்கையால், (௧.௬) 

ஆயிரம்பிஞயிசங்காவதம் - போயிரங்கயெம்பொங்கரவங்களும் 
சேயின் முன்னுறுமாயினேர்சேர்லென் - வாயுரற்குணமாமுஙிமற்றுள்கேள். (ae) 

வேறு. 

இச்தியமீர்த்ைச் தவித்திருமுன்றையெற்றியெட்டினமலர் தூவித் 

தீர்தமுனெழுச்சதனிமுதவிறைவன்ரூண்மலர்தாழ்முடி தவத்தீர் 
வச் தனைச்குரியவளைவளைமுநிவன்மன்னனான்மலைந்திடுமிடும்பை 
சர்தமெளலிதாமகெண்கயிலைசார்ர் துரைத்திடுவிதங்கேண்மோ. (mud) 

முத்றிற்று. 
௪ படலம் - கடு - க்கு திருவிருத்தம் - ௪௮௧. 

(0) 
ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம? 

  

  

௧௬-வது. அருவாசர்கயிவபுகுபடலம். 

  

சடுவொடுவ்யெதாம்புடையெயிற்றுக்சட்செவிமேல், சடுவொடுங்யெதிதலைவார் 
சோங்குளகங்கை, உடுவொடுங்யெவொளிமணிமார்பொளிரொருவன், ௮டி.யொடும் 
இயெவர்தணீர்பின்செயலறிமின், (௧) 

இருர்துசாமர்காழல்குலார்திருகுபாடகன்ற, அருந்தவத்தனிப்புவியெலாமரன்ற 

னைவிளித்துச், கருர்திருத்துழாய்ச்சடவுளாலுறுங்கடும்பீழை, பொருந்திடாதகற்றுதி 
யெனப்பலவிதம்புலமபி, (௨) 

ஏற்றுளானறிக்தானைமுனேனெனவெழுந்த, மாற்றிலானெனவக்இடர்மா ற்றிலத 
தீந்து, சீற்றுமாமுனிகயிலைபுக்குளவினைநிகழ்த்தின், ஆற்றுசம்மிடராழியமழியுமென்று 

ணர்ந்தான்., (௩) 

கு௮ப்பொறைக்கணேகுறுயெருகைக்குளேபுகுபு, கறுப்புறைக்குங்காளம்முனி 
ப ரிவகண ச்சை, உறுப்புற்திதுமாறு.ற்றுளகினைச் துருசாளும், வெறுப்பிலாதமுக்கட் 

பிசான்மேவிலனென வே. (௪) 

கோதிலாக்குகசமசிவாயாவெனக்கூவி, சா சனா வனனுலெனெனவவனொரு 
abi சோதிசோக்குளன்குடி.யுறசடர் படர்ர்தவிரம், அதிவெண்கயிலர்யமேவழிகொ 

ள்லானன், (3)



௧௬-வது. அருவாசக்கமிலைபுகுபடலம். Fer 

ருழ்ச்தமொய்ச்சவிர்சடர்படர்ச்சசண்டவான்மலர்சோ வாழ்க்சலீசவல்லாழிப்பி 
சான்பினர்மருவ, வீழ்ச்செழுச்தருந்சோடியாகொட்டிடவச்சாபம். போழ்க்திடாய் 
கொலோபுனி கோவெளனவழுதிரிந்தான். (சு) 

விலகிவில்லுமிழ்வெண்சுடர்வெள்எமிட்டவிரும், அலூலொப்புகழமைசர்சவெள்ள 
டுக்கலாமணங்கு, இலகறீவழியாழிலுக்குட்டிவீழ்ச்இிரியும், இலகமாதவன்றீம்பெணிச் 
இரித்தலைச்சவெஹும், (௭) 

வெவ்வனழற்ரசைச்சச்சசம்வெருட்டலுமுனிவன், செவ்வீதாஞ்சடைமுடியவிழ் 
ந் தவனியிற்டிக்இக், கவ்வியீர்த்திடவோடி.யேவருதலுங்கண்ட, அவ்வரைக்கொடி.மு 
னிமனமசைக்திடவசையும், (௮) 

மாடமாளிகைரூழக்சழகாயவெள்வசைச்சண், கூடராற்றியவிடபவான்கொடி. 
குனித்தொலித்தல், கேடவாமுநிகுறுகலைகெட்டனையாழி, சூடு கில்கெவர்மறுப்பவர் 
போவெனறுலக்கும். (௧) 

வாய்மதத்தினன்மறைமதத்தினைவழுவறைந்து, காய்சினததிூரிச்கெதிர்ப்பட்ட 
னைகருணைத், தாய்சனத்திடி ற்றறயலுக்செவ்ஙனங்களைசண், பாய்சினத்துடன்வாரலை 
மியெனப்பறைபறையும், (௪௦) 

கூப்பிட்டுிண்டவனாழியைவயஞ்செயச்கூனி, மாப்பிட்டு்ண்டவற்சாங்கொலொம 

ஹையவவர்தோ, ஆப்பிட்டேங்யெகுறிக்குரங்காயினையச்சோ,வாய்ப்பிட்டேல்க்சண் 
லலையெனவருவிரீரொழுகும், (௧௧) 

வெள்ளியவ்ரிச்சேணிலாயிரங்கஇிர்வெங்கார், தள்ளியயபொன்மாமணிப்பொ 
கிதழைவெயின்மாடம், சள்ளிராவைரக்குணவளவறுசகாந்தா, வள்ளிமாமற்குமரகதக் 
கொடி கச்குமேவயங்கும், (௧௨) 

பிணிமுகத்திவரறுமுகற்கும்பெருச்சாளி, கணிமுகத்திவர்கரிமுகச்தவற்கும்வெ 
ங்கரன், இணிமுகத்திவர்பவர்க்குமற்றவர்மனைதிசண்ட, அணிமுகதீதிவர்மைக்தா் 
மற்றவர்ச்குமாண்டகமால், (௧௩) 

மூச்திறத்தவர்முநிவர்வானவர்க்குமேவீர, பத்திரர்க்குங்கூன் மாண்டருத்திரர்ச் 
குமேபகரும், சத்திமார்ச்குஞ்சாத்தான்குறள்கழுொச்கதர்ச்கும், முத்திவீடெனத்த 
கழ்மறுகலகன்மொய்த்தவிரும், (௧௪) 

சோவிலாகொடி த்சான்மலையாங்கயிலைக்சண் - பூவிலாம்பலபூதிசாதனர்புசல்வாசம் 

ஆவிலஎ தவாலமிதமாமவர்வசிரகரம்- தேவிலாமெனக்காவதம்பலபடத்தஇகழும், (௧௫) 

அப்பதிக்கணேயக்சமென்பாரதண்மூசு, பக்குவப்பெரும்பூதிகல்லாரம்வேன்மு 
க்கண், வைககருமாப்படைசைச்சபாலம்மழுவடியாத், தொக்கும்வாலால்லடி. யவ வ 
ணெலாந்துதைவயார். (௧௬) 

உடுக்கைபம்பைதம்பட்டமேலுருமிதடாரி, தொடக்கவாச்தொளைசரம்புத்தோன் 
மிடரொலிகஞ்சம், படி.க்கும்பஞ்சவாச்சியமெலாம்பல்குறட்பகுதி, முடுச்குமாரிவபு7 
ஈலம்யாவரேமொழிவார், (௧௪) 

அளவில்காவதவிசசிதத்தடக்குவடதன்கண், குளகம்போன்றகன்மாதிரங்க.ட 
வைமாட்ி, புஎசம்பூட்டியபொன்மணிபொத்தியமனைகள், களஎகசமேறிக்கொம்பொ 
ழூ.த்தெழுதினுங்கரைசாணா, (௧௪.௮௮) 

இன்னபன்மணிச்சாளச வேழ்கிலைமாடத் - தென்னையாளுடைகாயகியெழுதிருவளக்கர் 
சன்னிலாமமுசாதியகொசெதிபஇிகள் - மன்னிமாசிவாரர்சவிபூசியில்மடழ்வார்.(௧௪)



௪௮ ஸ்ரீசதரிசனகரிபுராணம், 
'வெண்சசேர்ருசமலர்க்கணேவென்பொனாதியலா, எண்ணிலாநிறஞிமிறுகண் 

மொய்த்துளதியைய, அண்ணலாஞ்சியசண்முசசணபதிசத்தி, ரண்ணுமாடகோபுரம் 
பலமணிப்பொனானகுமால், (௨0) 

நிணச்தின்றீயுமிழ்வாய்ச்சமுனெங்களுகீண்ட, தணங்கைதூங்கக்கூத்தாடிடுகு 
றள்களுச்தொக்ச, பணங்சள்கொண்டபார்தண். மிலைவங்களும்பகுதிச், கணக்களாகு 
சேவாசு.ர.ராக்சதச்கடலும், (௨௧) 

சணச்சலொதமாதலர்பணிரந்திமாபிருங்ு, வணக்சமேதையார்தண்டி. கும்போத 
சன்வாம் தத, இணக்கமாயெவடியவரிசையுடனினிதே, பிணச்ிலொாததேவாரவாசகங் 
களைப்பேச. (௨௨) 

ஈள்ளிரானைச்குண்டொளிர்சகைமணிமாழைக், கொள்ளைகொண்டமர்சூரியா 

பலருதிகொள்சை, விள்ளவாயெவிண்டொடுசோபுரவாரை, உள்ளவொன் நிடுகோயி 
'லொன்றங்கனேயொளிரும், (௨௩), 

௮க்க.ரங்களுளகரவக்கரம்விரதத்துள், மிச்சவானவேகாதசி மறைதனிற்சாமம, 
தீச்சபூவிளிற்ருமரை தேவருட்டி ரமால், தொச்குண்மேலது விழியெனச்சொல்ஓ.வ 

அழ. ௨௮) 
முக்சகணீ சனுமும்முலைக்கன்னியுமிருளை, ஈக்கவீற்றிருந்தருள்புரிரனகரகாப்பண், 

தீச்சவாகுபொன்றழைவெயின் மணியினாற்சமைந்த, ௮க்கிராசனமாமரிப்பீடிகையச 

CE GH. (2 @) 

செம்மைசேர்பவளக்கிரிப்படி.வராய்ச்செழித்ச, அமமையாகுமாமரகதவல்லியா 
த.ரத்தால், கொம்மைதையுறப்புலகிமிகொண்கராய்ப்புயங்கம், தம்மைமேசழையொ 
ளீவிடுபூணராய்த்தாழ்ந்த, (௨௬) 

செச்கர்வாஞ்சடைத்தஇரளினையொன்றுறச்சேர்ததுச, தச்சகஞ்சுகியா ப்பிணிசவி 

யசாய்ச்சருப்பம், மிச்கமுப்புரிநாலராய்வெணபிறைகங்கை, ௮ச்குகொக்றெகவிர்சிர 
சா.ரசாயங்கம், ௨௭) 

தங்குபங்கமிலங்கராய் சதடங்கிரிதிண்டி. - அங்கவல்லியத்ீருரியகளறுவையராய்ப் 

புங்கமாயெபுயங்கசங்கணவிடதர.ரரய்ப் - பங்கமற்றபிசாரமொன்மழுவுறைபாராய். () 

ரூலடிண்டி மகுண்டி கைசூரிதிபிகைத் 2, பாலகோலராயேறுடைச்கொடியரா 

ய்ப்பற்பஞ், சாலப்பூசியமெய்யரா யிதழியார் தும்பை, நாலவாலராய்நாதவேசாந்ததா 
சக.ராய், ் (2.௧) 

வீற்றிருந்தளவெள்ளிவேசண்டமேராடிச், கா ந்றுமிம்முகிவன்னிரிதலைத்கொட் 

க்சாணா, ஊற்றமுற்றகின்பத்ர்தனக்குள்ளவாவுணர்ச்த, மாறறமற்றவர்காலெனவோ 

மூனன்மாதோ, (m0) 

காலிடைச்திடகோடியமுனிவனைக்கதிர்செய், மாலிடக்தருமாழியு்தொடர்ந்திட 

aig, சேலிடர்தருவிழியுமைபங்சனார்சிமயப், பாலிடச் தருமவைத்தணே புகுச்தனன 
பணிர்தான், (௩௧) 

மேதைமிச்சவேதியர்சளேவிரைர்திரிந்தவன்வெவ், வாதைமிக்கவுற்றரவணிம 
திமுடிமமுகோன், பாதமுற்றமுதிடந/றைப்பர்ட்டையும்பினராம், சாதைமுற்றவும 
ருண்முனிப்படிச்சொலச்சாண்மின். டு (௩௨( 

முற்றிற்று: 
ஆச் பட்லழ் - ௧௬ - க்சூ இருவிருத்தம் - ௫௨௧. 
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ஸ்ரீமதேவரவசாயபாரமதயாகாவேதம 

Sor ge, முறையிடுபடலம். 

  

௪௬ 

கறையிடுபசுந்தண்வாசந்றுந்துள்வணிய்ன்மொய்த்த, கண றயிரிபசங்காரமேனிக்க 

டவுடாண்மறவாமேலீர், பொன் றபடுபூதத்சோன்றல்பூப்பசம்வணங்டப்போற்றி, மூ 

றையிடுவாறும்பின்னாமுூண்டளெவாறுங்கேண்மின், 

வேறு, 

வேண்சொயேண்டி.யாங்குளங்களிப்பவிழைவுடனளித்தருள்விமலன் 
நீணடசெங்கமலத்தாணினைமுனிவனேமியாவிரிதருமறயோன் 
தாண்டவராயன்பொதிச்கணேயுடலர்சளர்ந்தழமுகண்ணரீசொழுச 

ஆண்டவகின்றுட்ச பயமென்றலறிவீழ்ச்தெழுக்தஞ்சவிகசனாய். 

மெய்புமூங்கிழிரீரைவயெலாஈனைப்பவிக்வெச்ப்பெருமிடறிட் 
டையவென்றமுஅசடைவிரித்தேங்குமவன் னைச்கண்டகண்ணு தலும் 

ஓவயமா தவனேயென்னநின் வரவினிடும்பைவல்வழங்குதியென்னா 

அமய்யன்செய்துயா த்தவணியல்விடயர்தனைச்சொலத்தோன். றினனன் ே. 

பூவுடல்பனிப்பப்பன்னுசன்மாழ்செசோர்ந்தவெம்பரிவுளவையே 

சூவுடலரவிற்கண்டுயில்கமலச்சண்ணன் றனடி.யனாக்கழறம் 
மடியுடைச்சோணமாககர்காவன்மன்னெனுமம்பரீடன்பால் 

வடுவுடையேகாதசிவிரதத்தான்மல்கெயவயிற்றெரியலிப்பான். 

பா.ரணைக்சேடுப்பிட்சைவையென்றுபனிபசெச்சரப்பொய்கை 

நீரணைந்தாடி கித்தியமுடி த்துரேருமூன்றானுகர் துண்டு 
நாரணையச்சேடமமறார்சென்ற சன் றிரின்னற.யன்யானென்னும் 
ரினைகினையாதுன்னையுட்கேசகணத்தினவிலொன்றெனச்தெரித்சான். 

௭ த்தனைவிரிவினின்பரத்துவதை தயெழுதருமறையெழுவாய 

௮ழ்தனைச்காட்டுங்காட்டியுர்சாமேலாரணப்பொருசொருங்குணர்ச்த 

விததனைப்போலேமாப்பினைவிளைத்சலீரவைணவனசம்வீயக் 
சத்தியேயுன்மான்மியமுலகறியச்காட்டிடுரூளெலாங்க தறி, 

வீடிகடுஞ்சாபநீரெல ரம்விழலுக்கிறைத் தநீராகயேவீயப் 

பசேடுங்கேசமென்னுஎம்வருத்தப்பட்டெமுனெ த்தழள் பர ப்பி 
we De: னுமுட்டாமந்திரம்பிதற்றிரபஇரகரெலாநந்தக் 

சேடுமொருஇிருத்திமத்தினைவிளைத்தேன்செட்டசெவ்சாறெனிற்சேண்மோ. 

நின்பரத்துவத்ைநிகழ்த்தெனைப்பொராளாநினைகலாநிருபனுமரியே 
மன்பரத்துவமாவழங்னென தனான்மாயந்ததென்வாக்கதனாலே 
சன்பரததுவத்ைத்தாபிச்சானரிச்சேசரணென்றான்றனிமுதலாழி 

என்பரத்துவரோச்சென்றெழுச்தென்மேலெதிர்த்ததுவெரிபடச்சறி. 

றியெற்றேந்தல்சிரித்தடவெள்சயொனுமச்சவியெரிரீரை 
மாறியொண்டி இரிமீதிறைத்திடலுமடங்கன்மித்துமிதமாய்ப்பொரிர்த 

கோறல்செய்யகன்பின்சொடி.யமாஇருத்திமத்தனையாக்யெச்கூர 
ஊறியற்றாழியொழிக்கடவிடுச்சேனுடையவன்றிரெயக்சணத்தே. 
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Go 'ஸ்ர்சுதரிசனஇரிபுரர்ணம்; 
எரித்இடுநீருயிற்றுசவாக்யென் நனைப்பொழி. த டவெழுர்சே 
அ௮ரித்திடனறிதியறிவிவிபேசாயெனவரவசன்றணற்சுடைன த 
தரித்திடவொல்லாத்தர த்சனாருமக்சேதஞ்சமென் ரோடெடுத்தலூல் 
ரிச் சடம்காடுமேடெபன்னாகெ.வலாறேரிரீர்குளங்கள், 

ஒளிச்துறுமுழியுமுனைவிடேனென்னாவூழ்வினை சூழ்வதற்குறழச் 
களித்தெனைத்தொடர்ர்துககனமண் லேவக்கனல் படுகுப்பைகளுகுத்துச் 

கொளுச்தியவுடலின்கொப்புளங்காணீர்குதித்துலீழ்க்இரிர்சகான்முறிந்து 

அளி த்தரைப்புண்டவர த்தரீர்ப்புண்ணாராக்கையைகசோக்குதிரையே, 

ஐயனேயனைத்துமழித்தவருடலையக்கயிற்சட்டரீறணியும் 
மெய்யனேவிண்மணெங்குமேகிறைச்தவிமலனேவெம்மழுவேச்துங் 
கையனேகைக்கபாலனேசயிலையாளனேகருணைமாச்கடலே 

செய்யனேசெக்சர்மேனியானவனேசேயனேசேவிவர்வானே. 

கெள்ளவேணியனேபுள்ளிமான்பிடி த்தவீரனேவீ.ரபத்திரனைப் 

பிள்ளையாவளிச்சபெருந்தகையானேபெருமலைப்பிடியினையொருபால் 

கொள்ளவைத்தவனேகொல்புவியதளைக்கூறையிலசைகுணக்குன்றே 
வள்ள லேவடகசழ்த்தக்கணாமூர்ச்தியாதநொல்வழங்வொழ்குருவே, 

சங்கரசம்போசந்திரமெளலிசடைவிரித்$மமேயாடி, 
சங்கைகபாலிசட்செவிப்பூணிக ரமவிசா இரச 
மங்கள சாமிமலைமகள்வாமிமறைமுதலாளிமாமிளி 
ஈங்கண்மாதேவருலிமாகாலஈம்பதற்பரபசுபதியே. 

என்றபன்னூரறாயிரக்திருவிசைப்பாத்திருமுறையாவுமேயிசைத் ஐக் 

சன்றிடுமூளனாக்கானடுங்கஃ சதோசானுதிசென்னுடலெரித்துத் 

இன்றிடத்சொடார் துகின்றுளதிருமாலாழியென் றவர்ச்கெ திரசாட்டி ப் 
பொன்றிடப்பலராள் பட்டிடுகேதம்புகன்றெணிப்புலம்பினன்மன் னே, 

தேவஙின்பெருஞ்ரினைப் பலமுகமாச்செப்பியவெனக்குகேரலர்சைச் 
தாவடீச்தாழித்தழவிறப்புரிதிதழனிறவிழிபொலிபவனே 
கோவனேர்குருதியாண்டலைச்கொடி சம்குமானேகும்பிவத்திர னே 

ஆவிசேரமைர் சவன்னையாமுமையேயருணர்தஇி௫ிவகுருபர னே, 

யான்றணலாழியாற்படும்பாயோசகனாகிடுவறியோன் 

தான்படுமோகுடச்தான்படுமோபஞ்சு,சரன்படுமோபகைசூமும் 
கோன்படுமோகைம்பெண்டான்படுமோகொடெரகினிற்பவத்தினிற்குடி.யுண் 
டான்பட்மோசொலச்தான் படுமோவெணத்தான்படுமோச தாசி௨மே. 

ஐயகோவென்ழறேயழுங்கிச்சோர்வுற்றவடி யனைகோக்கெய௨உரனும் 
கையலும்யானைக்கடம்பலுங்காமச்கோட்டியுசந்தியுங்கணமும் 
செய்வதொன்றறியாப்பீழையின்மாழ்சச்செவ்விழிரீரெரியொழுக்கிப் 
பொய்யறுதிரிவந்தெதிர் போச்துபொலிர்துகின்றிடுதலைப்பார்த்தார், 

௮றிச்தவரதல்மையக சமிலறவாழிப்பிரான்விளித்தரிக்கடி யன் 

முறிச்சிடமுனிக்சமுனிவனைவிடுமின் முனைக்கலசெழுமின்முக்குடுமி 
பொறதிர்திடப்படைத்தீென்னலும்பசச்ைசப்பொடி த்துஎனகக்கரிச்தடத்துச் 

தெதிச்சிடமுருசசரப்படைச்ச்ெனேசெருக்சகெழுசென்றனன்்சிவனே, 

(60) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(a) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௬6)



௧௮ - வ௫: படைபொருதுபடலம். டுக் 

மூழவறழ்தடக்கைமுடனிழப்புத்?சண் முேியவாழிவேன்மன்னன் 
தழனிறச்சோதிசனில்வெதப்புண்டுதளர்ச் துமைதமுவிடுசடமார் 
குழகனையடைந்தபின்னிசழ்சரிசைகுறைசபுசார தமுகிவன் 

விழைவுறபிருகுக்கருளியவாறுவிஏம்புதமெனச்சொனான்சூ சன், (௨0) 

முற்றிற்று. 
ஆச் படலம் . ௧௭ - கரு திருவிருத்தம், டு௪௪. 

(0) 
ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம. 

  

  

௧௮-வது, படைபொருதுபடலம், 

  

சடைகமிழினியாறுமலர் தூவிகாப்புடைராமங்கணவின்று 

கடையிடையீறுகாணருங்கமலக்சகண்ணனார்கழனிதங்கருதும் 

விடையுடைமுண்வீர்விடையுடையவனம்மாசகற்கருடரவிரும்பிப் 
படையினை விப்பவவைசுதரிசனப்பண்ணவற்பொருதுதல்கேண்மின். (4) 

ஆறுமாமுகனையறுகெனுமுகனையாசெழுமுகனைமாசுணத்தின் 
இறி?முகனைச்செம்கரமுகனைச்சேனவான்முகனைச்செங்குருதி 
ஏறுமாமுகனையேனததஇன்முகனைக்குக்குடமுகனையேலாது 

மாறிமிமுகனைமாமதமுகனைமச்சமின்்முகனைமற்றவரை, (௨) 

சம்புகாரியன்லம்போதான்விருபாச்சன்சலன்சாலவன்காலன் 
௮ம்பெனுமவேசனடலம்பபாகுகதிபலபெஎத்திரன்சண்டன் 

கும்பன்கும்போதரன்னுத்துங்காங்கன்சோபான்திர்ச்சகிசவன் 
விம்புறுபிருங்கரீடன்வெந்திர்ச்சதந்தன்மற்றுளர்சமைவிளித்சே. (௨) 

அசனிகளுட்கயெ.தஇர் தலையதிரவனைவருமறிதிர்சமமடி.யன் 

மசீசனிலாசமாயவனாழிவாட்டி.யததனைவானவரும் 

நிசகுணயோதிமாருஈன்்றேத்ததிமைபடுகன்னவினுள்ளே 
புசீபலம்காட்டுர்தரியைத்தடிந்தபோதுமினெனச்சொவிவிடுத்தான், (௪) 

ஆசவமூக்குசாளெர்சாளென்னாவடலமர்புயச்தினவடரச் 
ேசோகமுற்றிருந்ததங்கடவுளேயென்னாச்சொல்லுமுன்சுப்பிரமணியன் 

2 ராகைமே ற்கொண்டான்சண்டமாமுூச்சன்சோகமிலாகுமிதிவர்ந்தான் 

ஒகைசேருருச்திரக்கணமசரராச்சதப்பேய்க்கணமெழுர்த. (௫) 

இல்லை டமுனியைச்காத்தும்மாமென்னாவிசைசவசணமெலாமிரைந்து 

சல்லடையவாதங்கவரியிலிவர்ச்துகவசங்கீரர்முகமு சற்படைகள் 
பில்லிடவெடத்தேயம்பருப்புட்டி. ற்பூண்டுபோர்ச்கோலமெஞ்சாு 
வெல்லிடவேண்டியளவிலாவயு தவெள்ளங்களெழுர்் சனமாதோ, (௬) 

வெள்ளிவேசண்டச்தடன்மலிபவளவெற்பிவர்ச்தாலெனவான்மேல் 
பள்ளிமான்பிடி. த்தான்புவாங்கணடுங்கப்புகழ்மலிச்திடவிருர்தழற்சண் 
'சொள்ளிகளுதிர்வழற்கைசொழிச்குங்கொடுங்கதச்சோடயோதரத்திற் 

குள்சிய படைசண்முற்றும்வென்விச்சேகரு)டவெளச்சொலவுற்றான். ல்



Ge. ஸ்ரீ்சதரிசன்சிபராணம். 
பன்னரும்பையுஸினைத்தருவேதரஎங்களும்பமுகெலும்புகளுக் 
மன்னுறுமலைகேர்பிணங்களுஞ்செங்களுக்குடரும்விழிசாவுச் 
அன்னுறுமுடைகாற்றம்விரியிறைச்சிமேதைமற்தவைகளுக்சொடர்பால் 

பின்னியகோப்புற்றுள்ளமாலைகளா ற்பிறங்டெப்பேய்ப்படைபெயர்ந்த. 

பன்னருங்குறள் வேதாஎம்பேய்க்சணங்கள்ப்முலெலும்புரித்திபெற்றோல் 
மன்னுறும்னிதப்பிணங்களுங்குடலுமயிர்பெெதெலைகளுமெடுத்து த் 

துன்னிசெரம்பிற்பிணிச்தணிமாலைச்தொடைகளைப்பணிகளாப்பூண்டு 
கன்னிபாகனுக்குக்களிப்பினையீவான்கையினையெறிந்துபின்னடுத்த. 

எரிமுகப்பேயுமிற்ச்சியுண்பேயுமிர த்தமார்திடுமிருட்பேயும் 
பொரிமுகப்பேயும்புட்கலைப்பேயும்புண்கண்மார்திடு௩டப்பேயும் 
கரிமுசப்பேயுங்கனலுமிழ்பேயுங்கலை தவிரம்மணப்பேயும் 
நரிமுகப்பேயுகான்முகப்பேயுஈக்கன்முன்கொஃ்கரித்தடுத்த, 

ரூலத்திற்பிணத்தைத் தூச்சச்கொண்டுண்சலவிடுமலகறுமலகை 

பரல,த்தில.ரத்தக்குறிகொடுமண்டைபலவினிற்கள்ளினைமாந்தி 
ஞாலச்தினடி. த்துஈச்டுஞ்"ிலபேய்சான்றிசெடைகளிற்சிலபேய் 
தாலச்திலிறந்தமுடைபுழுப்பிணத்தைச்சகொடுமுன்னே தாவிடுஞ்சிலபேய். 

தாரைக்சாற்பேயுர்தலையுடன்மாறித்தழலெரிவாய்விழிப்பேயும் 
தோரைக்காற்பேயுந்தொர்தமிட்டாடுதோச்திரப்பேயு்கோண்மோது 

காரைக்காற்பேயுங்கரிபரியிகர்ர்துசாவல்செம்பேயுங்கண்டவர்தம் 

ஊரசைச்சாய்பேயுமுடலைச்சாய்பேயுமுறுகுழவிகளையுண் பேயும். 

பெண்களைப்பிடி த சாட்டிடுபலபேயும்பெண்கருவினைமுறித்துண்டு 
மண்களிப்பெய்திமருள்சொண்டபேயுமாறுருக்சொண்மிமானிடர்தம் 
கண்களைப்பீறிச்குடல்களைப்பிறிக்கறித்துண்கெளிப்புறபேயும் 
தண்களைச்சுள்ளும்புண்ணுங்கொண்டுண்சொம்பரிலாடி.டுபேயும், 

விவிதவிசா.ரவிரிதலையலகைவிரிசலையெரிதருமலகை 

அவிதவிசாரமுண்டி.சவலசைவழுபிணப்பிணியல்சேரலகை 
சவிசைசேரலகையுச்சமாரலகைஓட்டமார்சவியுசையலகை 
சிவிகையேந்தலகைசின்னமூதலகைசவெனிருபாடுகருழலகை, 

சாமரையிரட்டுகுறளிசவ்சோடி, தண்குடைபிடி ப்பன கோடி 

காமரைக்கரிக்குமவர்க்தெதிராடி.க்சைபுடை பேய்பலகோடி, 

வாமரைவாழ்த்திவாச்சியமுழச்வெருபெரும்பேய்பலகோடி. 

சோமரைப்புகழ்ச்துகோகுகட்டுண்டுதுள்ளிலீழ்ச் தாடுவகோடி., 

வேறு, 

(௮) 

(௬) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

வெள்ளியங்ரிவேர்தினந்ப்கடவெலாமிடைய, எள்ளைற்றகான்றிகரிமேலிகவி 
மொய்த்திடலை, உள்ளிவானவர்மூன்ரிவசரு மனீணருழி, அள்ளியுண்டடவடத்சதோ 
சென்றுவானடர்ந்தார். (௧௬) 

ஆதமாமுகத்தண்ணறன் பிதாச்செதிரன்ட, ஏறுமேறியிலள்செய்சலெற்றக்கென 

ிக்சத்து, ரீறிலாெ்ருர்தடி:மென்கவிநின வில், ஆறினய்சொலேர்வென்றுசச்சர மு 
Ds sre. (st)



௧௮-வது. படைபொருதுபட்லம்: ௫௩. 

சக்சரப்பிரான்முள்மயின்மீ துசண்முகலும், உச்ிரச்சனதூற்றுமாறிரண்டுகண் 
ஹுதிசம், சச்செடச்சருவாறுவிற்களைக்ருனித்தகிலம், பொச்கு.றத்சருசாரியையெறிக் து 
பொங்கெனால், (௧௮) 

போர்த்தபூசவேசாளராச்சசரெலாம்பூண்டு, கூரத்தவாளிதோமரம்வளைவேல் 

கொடுபிண்டி,, சர்த்தசூரிமாபரசுவெங்கட்கமேசெறிர்து, ஆர்த்தவண் படையனைத்தும் 
விட்டார்த்தனனன் றே, (௧௧) 

ஒர்புறத்திற்சா௫ினிவலிடாகினியுமையாள், ஆர்புரத்திலார்முண்டி சாமுண்டியி 
ணிகள், கூர்புரத்துவெம்படைகளைவையமேற்சொண்டு, 874/புரத்தரிசக்சரச்குரிசி 
லைச்செறிர்த, (௨௦) 

ஆனனக்கரச்கோடுடையாகுவாகனன்றன், ரூனையைக்கொசெக்சரப்பெருந்த 
கைமீது, சோனையைத்தெறுமற்பெறுபடைக்கலந்தொடுத்தே, வானையுட்டெமலைவு 

*செய்தனனொருமாடு, (௨௧) 

சே?ன்மிச்சவெஞ்சுடரினைச்செருச்செய்வானெண்ணி, ஈசென்வன்மிகத்தெழும் 
அிமொய்த்துறுதலையுமழ, மாரிலாக்கயிலாயமார்பேய்ச்குழுவெள்ளம், வீசுசோதிவெம் 

படைக்கரசாழிமுன்விரைக்க, (௨௨) 

பெரியபிள்ளையார்பீமிடைவிற்குணங்காட்டி., எரியவள்ளியார்புங்கவங்களையெ 
"லாமிரைச்தார், ௮ரியபிள்ளையாசெனுஞூிறப்பிள்ளையாரடர்ர்து, கரியபிள்ளையாராழி 
மேற்கணைமழைகரந்தார், (௨௩) 

பூதராச்கதவக.ரபசாசெலாம்பூண்ட, 2 துற்றலர்தண்படைச்சலமெலார்திர 
ட்டி, வேதமுற்றவிண்ணவனெறியாழிமேல்விடுத்தே, ஏதமற்றவரரகமெய்சலித்தெ 

இரிருந்தார். (௨௪) 

அலைபடைத்தவெண்ணற்றவாடினியெலாமடார் த, கொலைபடைத்தகூர்த்தி 
,கையெலாமாழிமேற்கொட்டத், தலைபடைத்தவெர்சணவினில்விமுபுழுச்சாம்பல், ௪ 

லைபடைத்தவாரொழிரச்ததென்கழறுன்மாசோ, (௨௫) 

மெய்யுணர்ந்தவர்முனமுராவிருவினேமேவ, ஐயனாசெனுசம்மறவாழிமேலடுத்த, 
யெய்யபற்பலகோடி.யாயுதமெலாம்விழலா, நையகோக்கெர்ராகர்மாதவெலாஈகசை 
த்தார். (௨௬) 

ஆயுசத்திரளாழிவெர்£ச்துரும்பாகப், பாயுமப்பெரும்பூதவேதாளராச்கதப்பேய், 
வாயுமச்சனலாழியைமாய்த்துமென்றடுத்தார், நீயுதித்தெரிசிகைவிரிமுனமு.றத்திசை 

த்தார், (௨௪) 

இகைத்திருக்துமானஞ்சுடத்$விடுதிடரி, தகசைத்துமென்றடுத்சழலினிலடலெ 

evra Bw, புகைத்துருண்டுவீழ்க்செழுர்துமுன்போந்தமாமுநிவன், உகைத்தவோட்ட 

மெங்கட்வெயயாவெனவிரிந்தார். (௨௮) 

தொணிச்சதர்ச்செரிசொரிர்செசிரறகோளிர்சோதி, தனித்தசச்சரத்தமலனார் 

முூனமுறுமாற்றல், இனித் சகாவெனவிரைந்தழுதோடும்பேய்ச்கணத்தைச், சினத்து 

ருத்தறிக்தசங்கரிர்தனன்வென்சறுச்சேய், (௨௧) 

கசுமாண்டருத்தரசணங்குறளுடனாய, அசுமுறறுமேசசெனலாயசென்றன் 

27*மாகலாசவிர மேவிருர்துகுப்பாயம், சேசமாகுவாளிப்புசைவவித்துறரெருக்கி.



௪ ஸ்ரீகதரிசனூரிபுமாணம், 

இட்டமாறுசெக்௫ுறக்கறித்து.இரமேயுமிழ்ச் த, வாட்டவாகெயவாழியைமறித இடி. 
மூழச்ச், கூட்டமாகுமெங்கூ.ழைகூழாக்னைசொல்ஜோ, நீட்டிகிற்குஇமின்வவிகா 
ணகுதுகேமி, (௩௪) 

மூவிரண்சொர்முகத்தினுநுளைதெெெழுவாளி, தாவினன் பலவாயிரகோடி.யிற்றயங்க 

மேவுமேவெலும்வெள்ளமவ்வாழிமேல்விழலும், பாவு$ச்சடன் மேவுபசாகமேபட்ட () 

கார்த்திகேயனுங்கற்றிிவிஞ்சைகண்முற்றச், கூர்த்சமான்மிகுபதுமனைச்சிங்க 

னைக்கும்பி, கோர்த்சவத்திரபாறகோபன்முசலாரைச், சீர்த்தியெய்திடச்செய்திடு 
போரெலாஞ்செய்தான், (௬௩) 

பர்திபர்தியாவிடுபடைச்சலமெலாமெரிஈத, ர் இமாய்தலைச்சேவலார்கொடிய 
வன்சண்டு, இர்்திரன்சனலியமனவ்வருணன்காலெழுவா, முக்துமத்திரங்களையெலா 
மேவினன்முருசன், (௩௪) 

முருகனேவியகடவுளர்பத்திரமுடுசித், திருலொ தரந்தி௫ரியாழ்வான் முனங்குறு' 
௫4, கருகவெர்துகுகாட்சியைக்காண்கசனத்தார், மருகுலாமலார்பெய்துசேஞ்சொலி 
we pe gat, (௩௫) 

காலதண்டகாலாச்கினிக்சியைந்தவாகழறும், ஆலகண்டகோபாக்னெியாசகமக 

ற்றிச், சாலகண்டமாக்கதியோவாழிசாற்மென்றான், நூலபூதவாவிகளெலாமக்க 
ணஞ்சுழல, (௩௬) 

கொல்வலிக்குறியோடெழுகோடி வேத்திரதைத, மல்வலிக்ைசச்ச.ரத்தெம் 

பிரான்மறுத்துப், பல்வலித்திறப்பாணியாற்பிடி.த்தொடி. த்தகற்றி, வில்லிடச்சிரித்தி 

கற்ரிறுச்சேயெனவியர்தான், (௩௪) 

வாட்டமுற்றிடசெட்டி.யீதறிசலும்வட்டம், காட்டுமாழிமேற்கண்களிராறுமேச 

டர்£, மூட்டிளாலெனவெரிபுகைமலிர்திடமு9௫), நீட்டி விட்டனன் சத்தியென்றிடுரெ 

டுவேலை. (௩௮) 

முச்சசங்களுமுரிர்தனவென்றுமுச்சுடரும் - நிச்சயம்புரிச் சவர்கடம்விழிகளைநிமையா 

தச்சமுற்.நிடவிடிகளுமுச்குறவதிர்த்தே - உச்சமும்றவூழிப்பிரானாழிமேலுறுத்து. () 

கண்டையுங்கனலும்புகைப்படலமுங்கலிப்பும் கொண்டகொனகசமிடி. படக்குமரு 

சுலகொடுத்துப், பண்டைவான்வரைமாவிருபிளவறப்ப?சத, துண்டவ்வாறிலிச்சக்க 
ரசசரசெனவுன்ன. (#0) 

உள்ளியேன்றிரிவொள்வடி. கீகூர்ங்கதிர்வேலும், பள்ளியேன்றிடுபரம்பரன்ப' 
டைக்கெதிர்படலும், சுள்ளியேன்றுளிச்சூழ்க்தசிங்காரவேறன்னை, அ௮ள்ளியேன்று 

தன்னத்தத்திற்பற்றினதாழி. (௪௧) 

கந்தவேள்விடுசத்தியைப்பிடி. சதொருகைம்மேல், வந்தவாறுகர்தட்டசாசத்தினை 

வழங்கி, ௮ர்தவேளுடலணங்குறவ$த்தவவ்வேலால், சர்தவேலனைப்புடைத்தனன்சக 

சரப்பெருமான், (௪௨) 

தனதிரத்தினவேல்கொடுதன்னையேபுடைச்சு, மன.துசொக்துமெய்மயங்வொய் 
வேதனைமவிவால், எனதுயானெலுமாவிழுமாப்பெலாமிறர்து, அனிமிகுக்சவே. தனை 

தனிற்றுடி. துடி. த்தோய்ந்தான். (௪௩) 

௮ங்இதங்யெமமுவெனவறைதலாற்ரு௮, மங்மெஞ்ஞையும்பூகமுமோடியவழிகள் 
எங்கனென்றுளியேங்கயேமுற்றுடல்வலியால், தங்சியோடி,னன்வல்லசோன்றாட்டிறு 

ெருகன, (fa)



க௮:-வ௫. படைபொருதுப்டலம்: ஒடு 

மொயவிளசாசம்விட்டிரிசல்போழமுருகனைச்சண்ட, துய்யவானவர்துந்துமிமுழக் 
கனர்தோலாம், சையனாஞ்செவசணபதிதன்பினான்௧தியைச், செய்யதன்ரிறவிழியினா 
னோச்ரீடுந்தி, (௯௫) 

அன்புந்துன்புமாற்றாமையுமானமுஞ்சினமும், என்புரெக்குறவிணங்கெதறிவுறு 
மிசன், மூன்புதர்திடு மூடி.கத்தேரினான்முடச, வன்புள்வையனே வாழிசாதன்றனைவ 

ளைக்தான், (௪௬) 

வளைந்தமாசங்கவத்திரனச்திரக்கூட்டைச், களைர் சசெஞ்சறவென்றனில்யாச்துக் 
கஞ்சுகச்சை, முளைச்சமூக்செனும்பாணியிற்றோமரமுசர்து, உளைச்சபொற்கழன்மூ 
தலியவொளிரணிபூண்டு, (௪௭) 

மூடி மு.தற்பலபூடணம்பூண்டோற்க,ச்தும், வடி.விலம்புவாள்சைதவிடுபாசமங்கு 

சமே, ௮டைவிலேந்தியேயட்டசாசம்புரிந்தரிக்கே, உரியசக்கரத்தும்பன்மேற்சிெக் 
எனலுகுத்தான். (௪௮) 

கொடுமாத்தினைவளை ததுசாணெறிந்துவான்குலுங்க, இடி.மரப்புவிவீழ்ச்திடுமொ 

லிதனையியக்கித், சடி.விடுத்திடுதழலெறிவாளிமாசோண, நொடி.விடுச்சனன் னுதிழு 

"ழ.ச்சக்கரததேமேல், (ee) 

வாளெடுத்துவான்சலவியேயெறிந்தனன்வலுத்த, நீளெடுத்திமொகரக்கையினை 
நீட்டிக், கோளெடுத்திடுதோமரம் வீனன்கொஇத்து, காளெடுச்சபுத்தேளிர் களம் 

பெலாகன்கு. (௫௦) 

வீசுமாசுகமனைத்தையுமெரித்தொடி வீர, கேசவன்படைமீதிலைங்கரன்பினுங்கே 
ரும், பாசம்வீசினனன்றுதன்னங்குசப்படையைத், தேசினான்முனமெறிர்தனனதுதி 

இரியின்முன். (௫௧) 

சென்றுமாய் தலுஞ்செங்சனல்விழிச்செரீனீர்வா.ரச், சன்றுதன்சசத்சொப்பறசனைத 
யினைச்கெளவிச், சென்றுவான்றிஇரிப்பிரான் மேற்சிதைவாக, என்றுதன்வவிமுற்றும் 

'விட்டெற்றினன்மாதோ. (௫௨) 

சதையினாற்புடையுண்டவாழிப்பிசான்கடுகிச், சுசையினற்பொலிசுரர்மழைபெ 

ய்திடவவன்றன், கதையினாற்கணபதியினைப்புடைத்தபின்கடுக்கல், வசையினாத்சகி 

க்ல்லனென்செய்குவன்வறிதே, (௫௩) 

கறிதினேயருள்புரிதிருவர தனாராழி, எறிதிநேர்சடி.யிடி.சகத்திடற்கரிசாக, cp 

றியாக்கையனாக மூர்ச்சித்தெழுர்தமுங்கி, மறகியோடினன் செம்புலமகறறிமாமு 

கனே, (௫௪) 

மன்னுமாமுகன்றனைப்புடைச்திடுமுனேயவன்றன், முன்னமாகுவாசகனமெனு 
மூழ்டிகமதனை, என்னையாள்வலப்புபமொளிராழிவேர்செற்றச், சின்னமெய்தியச்சுமு 
தீதிகண்டோடினதம்மா, (௫௫) 

பேஇிவாதையான்னார்ச்சைவீழ்ர்திடுபெருச்சாளி, ஊைபின்னுறவோடிடுபாத 
லைப்பிடி.க்கும், ராதனைலாதிலையெனவல்லமைக்கினியன், போ தன்மேயினானந்சா 

தீ தவர்ரகைபூப்ப, (௫௬) 

இண்வவித்திகிரீப்பிரான் நிண்டி ௨த்தின்றன், வண்வலிப்பெருர்சண்டுசொண் 
டவன்றனைமரீட்ட, எண்லவிப்பெறுமவனிருசோட்டிலொன்றொடிர்து, விண்லலிப் 

ழெருசோய்பொறுச்சாதுவல்விரைச்சான்' (@e)



௫௬ ஸ்ரீசதரிசனூர்பூராணம்: 
ேேசமாசவோடுறுவிசாயகன் றனைவிளித்த, சாசராதியரன்றுதொட் டின்றுமோ 

கைம்பால், ஏசதந்தவக்ரெகதி சொம்பினரிலம்ப, மாகவர்தவண் வயிற்றினர் பூவதி 

என்றுபன்னுறத்தம்பினோனு நழவானாவி, சன்றுகாப்பிடமுழிப் பிசாவினைச்செ 
ருக்களத்தே, பின்றிருப்பகேர் தூசியிற் கரந்தனர்நீத்தோர், துன்றுபுத்திரர் தணையல 

ரென்றுலக்டெவே, (5௯) 

தாருகன்மு தற்றகுசர்களுயிர்குடிகுகனும, ஊருமாமசலுயிர்குடி. யோங்கலா£ம 
கனலும், தேருமாவுங்சாலாட்குறட்பேய்ச்குலத்திரளும், ஆருமற்றவனாகறின் றனன்பர 
வனே. (௮0) 

சமதமாதிசற்குணத்தர்காள்சச்சரத்தாசால், தமநிறைச்ததாபதன்றனக்குஈப்பி 
ணெயியைக்து, சமர்புரிர்திரிர்தவர்வலிசாற்றினஞ்சம்பு, சமர்பிளந்தகெஞ்சோடுஞழ் 
மூர்ப்பினைச்சாண்மின். (௬௪) 

Yop ps 
ஆசபடிலம் - தனு - கரு திருவிருத்தம். ௬௦௨- 

— )— 

ஸ்ரீமதேவரவராயபாமதயாகுரவேதம:. 

௧௯-வ,. சங்கான் சமர்புரிபடலம். 

ne EE I I AE ere 

திருகுமனமறுகுணஞ்சேர்செம்பொருளினருட்லெக்சாத்இணிர் BORN cor 
பிருகுமுனிவர.£யர்கேண்மைகடுநிலைமையினை ப்பேணாதந்தோ 
திராமமழித்திடமென்றரீதிரெறிவிளக்சமதைத்சண்டாதாழிப் 

பெருமிடம்வயமிலிருமிள்ளாகள்செய்சமரினசச்சாம்பின்னுங்கேண்மோ, (௧) 

அண்டமுணும்பேரண்டசண்டமெலும்பச்சமுனாமல௫ல்கோடி. 

சொண்டசரபச்குமுநேர்குழைசரக்கெறுநாலுமுகலுங்கூழும் 
விணடதனையுண£ப ரம மொருகாளுங்காணாவிசனவேதை 

மணடமதிவிதிவழியேமருவலெலாம்வல்லசமர்ச்கெழுமாறுற்றன். (௨) 

அதிசவெண்டிசாமுகருமும்பருமேழறவோருமாக்குமொன்பான் 
விதிகரமவ்விஇக்கைறயும் பன்ன கருமியச்சர்சித்தர்வீணைவாணர் 
சதிகளாஞ்சா.ரணர்முகிவர்முதவினருமெச்சாலுஞ்சார்ச்துநோக்கா 
மதிசமரைச்கானுசசைவலித்தவசச்சண்டிருக்சார்வானத்தம்மா, (௩) 

இருவருஞ்சங்கரராமரிருவருஞ்செங்கனனிற த சாரதும்பைகேய்ர்த 

இருவருமுச்சிரவலியரிருவருமுச்சண்ணுடையரிணையிலாத 

இருவரும்பேருருவுடையரிருவருமஞ்சச்சசத்தரீ சேழாசால் 
இருவரும்வர்தனைக்கு ரியரிருவருங்சோபச்குகிகரிகழிலாதார், (௪) 

இருவரும்போர்மலையினுல்சென்னாமோவம்மம்மாவர்தோவென்றே 
இருவருஞ்செய்வினைசோக்கியிருச்குழியக்தொள்தைநுடியிசனேற்ஷப் 
பொருவருஞ்சக்கரத்தாஜ்வ FG GE EP Sw EG Bh OD tse DRANG LAS 
இபாருவரும்பொழ்பூதரமாம்பொற்ரிலேவாங்பெபொவிரகண்டுட்டி ஞனால், (RE



௧௯-வது. சங்கரன்சமர்புரிபட்லம், 

பூட்டினராணினைச்சோதியுழியெழுகம்ப£லையெட்டென்பூட்சைசேள்வி' 
நீட்டியபோழ்தேபனித்துத்தோரைவிழக்குப்புரறவென்னினீண்மண் ' 
ளாுட்டினராரும்பீழைஈவிலுமதோவஃ இருப்பசாரிபாகன் 

காட்டி யகார்முகத்செழுப்பிவிட்டவண்டுகசராழிகண்ணுற்றாலோ, 

ஊழியெழுசான்மேகச்துருமுமழையுறழவிரு தலையுங்கூ டி. 
ஆழிவளைவிற்கணெழுமப்புமாரியைச்சாமாமூக்கன்மிதே 
வாழிஉஊளையிருமேருமாற்றுருவிற்படைக்கலங்கள்வழங்கிவீக்கிச் 
சூழிவளைப்பெரும்பாக் தளெட்டுமுயிர்ப்பெறிர்தோயச்சுழலுற்றா ரால். 

கரிமுசச்சேயிஎஞ்சேயைமெடுங்காலஞாட்பாற்றிக்கடுகிப்பாற 
உரியரொெனவாக்கெயவாறெமையுமுணர்ந்தனைபோலுமோகோநிற்றி 
அரியகலவரியசுதரிசசனேயென் றமாரிப்ை பயண்டம்பேரப் 

பெரியசமை படச்சாட்டி ப்பேரிடி யாசுசம்பொழிர்தான்பிசாசபாணி. 

மான்மகட்ரும்௨ல்லபைக்குமகிழ்ஈராகுறங்குழவிமகண் மிச்சோட 
சான்வெருட்டி னஃ துளசேரீமுதியனெனைவெருட்டவுன்னிஈண்ணல் 

ஆன்வெருட்மெரியுமரிதான்வெருட்டும்புட்கரசுமலவன்றன்னைத் 

சான்வெருட்டுஞ்ிகரியமுண்டேற்குங்காணரிபசகைசலையிற்கொண்டோய், 

கஷெள்ளியபாற்குண்டாழிவிட தரமென் பஞ்சணைமீவிழிதஞ்சாதி 
உள்ஃரியுகைத்திவாறவ்வடியனையாண்டறமகன்றவுரவோனோடத் 
சள்ளிவருமெனைமலைவான்றாயருடனீயெழுக்ததருமக்தேரின் 

கொள்ளுறுசத்தியமதனைக்சோதுறபொய்வெல்லநினைசொள்சைச்தாமால், 

HEA வரசையவன்புத்இரமித்தரரசளாயழலுக்கூட்ட 

மருளகலநினைமுனிக்குப்பிணையா தலறமன்மென்றெண்ணாதந்தோ 

பொருளசலுஞ்சுருதியளேபொவிீப.ரச்சைப்் பணிரீயும்புர்திமாழ்கி 
இருளகலக்கொண்மெலையுன்னைவிடேனென்றுகணையிறைத்துசக்கான். 

சருமாழியெம்பெருமான் றனைமதியாமுத்தடையானவையிலாவெம் 
புகையா நிமுழ்னெனாயடர்வாளிசதகோடி. சோடி.யாகப் 

புகைமூடுபுவனமெனப்பொவீிசு தரிசசனுடலம்போர்ப்பப்பொ.ுதி 

குமாகுவெற்றிசசாசஈநாரிபிளிறெழுப்பிஈடசஞ்செய்தான். 

கவிலுஈக்கபிரானுடன்மூசுமாசுசங்கணானாவாகத் 

'சடஈவிலுகெடுக்இ௫ரித்சனிப்புத்தேண் முடக்கிெடலுந்தாறுசாலத் 

இடஈவிலுமச்திரசத்திரங்சள்பலவிடுப்பவளையாகுக்தேவன் 

விடாவிலுமிடற்றிறைவன்மேற்பிழி. ச். துவிரிவேல்சள்வீசினானால், 

சக்சர.சங்கரொனுமோரிருவோருரெடும்போ துசலங் சண்மிறி 
மிக்சவரின்னவொனலுக்கொவ்வாவிகோதவிய ப்பாகும்போனா 

'உச்சரெமோடாற்றிவருமோலாயிப்போருசக்யெையவுஞற்றினானா 
இக்குவலயத்தினிலெசக்சகாலுருணராவிமையோரிறும்பூது ற்ரூர், 

பவன்விடுபத்திரமெல்லாம்பத்திமென்றேடழித்சான்பகழிக்சேன் 

௮வன்விபெ.த்தாமெல்லாமாசகமென்றேமுரித்தானலகைச்சேன் 
இவன வனென் றறிவரியசாகியிடம்வலமாசச்சுலவிச்சுழ்ச்ு 

புசினிமு றமுயிரனை த்தும்பூணவருந் துயரும் ப்பப்பூசல்செய்சார். 

(௪) 

(௪) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(sx) 

(௧௪)
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இவ்வாறுபுரிதறுவாயினிலாலுச்சருளாழிபேர்தன்மேனிச் 

செவ்வாயவனமழ்சடுசைச்சா ற்று தவர் இநிஐ7சசெம்மல்ீறி 
விவ்வாவென்றிரநெடியஉனல்வாளியைத்து.சர்தானதற்குச்€கம் 

தீவ்வாதவருணசச்சசத்தினைச்சையேர்இிரின்றான்றுனைச்சோமான், 

நால ாமுரால்வளைவுராலெழுத்துசாம்பதுமச்சாமூமாய 
சோலமுளநீராழிதனையெறிர்தவ்வனல்வாளிகொன்ருன்பின்னர் 
நீலமிடற்ரான்வலியசரவத்தி.ரச்ைவிட்டானே மிமாதன் 
சாலவலியுளகொடியவதைத்துணிப்பானாசவளந்தன்னிலுன்னி. 

பத்தாமும்பத்தெழுத்தும்பத்துச்சோணமும்பத்துப்பதுமந்தாமும் 

சொச்துளபத்சாஉணமுச்திகழுமறவாழிசெொரண்டுமண்டும் 
வித்தையுளதருமசக்கத்சைவிட்டுலீட்டி விட்டான்விடபத்தேரான் 

டி தமதஇிற்சனெம்வெதுப்பத்திசைமயங்குர்திர முன சாச்செப்பாரின்ற. 

கொடியவிராச்சகரூபகோரமுளவத்திர.ச்ைச்கொளுச்இவீசப் 
படி ஈடுங்கப்பற்கடி.த்தானதற்காகப்பரமேட்டி படைத்தவாழி 

கொடியதனிலேகாலசக்சரச்தையேவிடலுமூலெமுற்றும் 
அடி. அடி. தது ததொமுதலறிச்சோர்க்துசுதரிசசமசைச்தொழுதமாதோ. 

௮க்காலசக்கரமோவடி.க்கடி விசித்திர த்தையரிதிற்கா ட்டி. 

மூச்குணமுகுவிரண்செச்சரமுமுளதாென்றாமுந்தி 
தீக்கெ தாயிருமூனறுநேமியதாய்ச்சுலவுமதாய்த்தாழ்விலா,ச 
உக்சரவைர்சாமெழுத்சையுடையதுமாய்ச்சலைசாட்டமுற்றவான; 

காலசக்கரத்சைவிடவதுராச்சசப்படையைக்கலக்கிமாய்த்தல் 

வேலனுக்குத்தர்தையசன்மார்பிலிடி யேறபட்டவிதத்தனீணட 

கோலமுளதோமரத்தாற்புடைச்சசன்றிச்கோசக்குரிசிலாகுகந்தி 
சாலவுளகைந்தேங்டிச்சாம்பவவியோடடி த்தான் றி௫ிரிச்சாமி, 

தோமரத்தாலெற்றுண்டார்திபெருவேதனையைச்தொலைச்கலாகா 

காம.ரவோவென்சடவேன்பொறுச்சசலேனச்சாசோவென்றுகூவி 

கேமறத்தான்மூர்ச்சைகொடுசேமியில்வீழ்ந்தலறிரகெடும்போதுற்றக்தோ 
நரமழப்போர்ஈடத்தும்வவியில்பமெனமெல்லவெழீஇஈவின்றுசொண்டு, 

மாதிடச்சான் றனைவீழ்த்திக்கொண்டிமாடெனவோடி. மறைர்தானாகர் 

மாதிடத்தான்சகீகரத்தேவென்னோதவவலிமாண்டவாறுகண்டு 
மோதிடத்தேநின் றசிவமூர்த்தியுஎங்கருயெறபீழைமேவி 

மோதிடத்தன்வின்முனையினமிசவிதவானிகளைவீசினானால், 

சரமாரியெனவேவைச்சச்சரராசன்வருக்சச்சாய்த்தசெவ்வி 
உரமாறிலானவைகளுசவாட்டி விடவுருச்திப்பேரோவவை 
௮ரமாறிலான்மீதுபோடவரம்பதுமமெழுத்தவிருங்கோணம் 
வரமாகுகான்குடையவீட்டுனுசச்சரத்தசாலேமாய்த்தான்மன்னோ, 

வேறு, 

(௧௬) 

(௪௮) 

(௨0௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

விண்ணின்றுலனையாண்டருள்விகலன்பசமலலஹாக், கண்ணின்றருளிட்லேத்து 
௮கவினெய்துறுமுனிகாள்.. மண்ணின்றிடவிட்டோடியமாவேடைமஇிமான், புண 

ணின்றிரசெஞ்சம்புழுங்டெவெஞ்சம்பூப்ப. வதி)



௧௯-வது: 'சங்கரனீச்மர்பரிப்ட்லம். ௫௯ 

மிசவும்பயங்கரவேகமிகுந்தயளதீய, அகமிறுயாமியசாமவேல்ைவீனனத 
னைச,சசமீறுமைச்தரமக்கரவளைதசாமனணாகோணம், மிசமிறுவிளைசச்கரம்விட்டேகடிந் 
இட்டான் (௨௬) 

பின்னும்பிராசம்கட்சமாபாசாகிடுபெயனா, மன்னும்படைகூன்றாலரன்மாலாகி 
டமோதித், துன்னுந்திருவாழிப்பிசான்மீதா.ரணிகாயோன், பன்னுந்தணிபரசாயுதத் 
தாலேபுடைத்திட்டான். (௨௪) 

புடைச்திட்டிடுபாசாயுதமோராயிரம்பொடியாய்ப், படைச்திட்டகறுலேசிவன் 
பரசாயுதந்தன்னை, ௮அடைச்திட்டிடுமூலகோரதுகண்டன்றுறம்கோலின், கடைத்தி 
ட்டுகுமாகண்டமென்பாரசாயு தமென்றார். (௨௮) 

கண்டப்படுபரசாயுதன்கதமிறிடுமகனால், மண்டப்படுபிரமச்சிரமதைவிட்டுமகழ் 
ந்தான், ௮ண்டப்பமெசைமான்றரஞ்சுரங்கோணமச்சார்த, சொண்டப்பெருமொளி 
,சரமயங்கொள்மாவிதியாழி, (௨௧) 

ஆமோகமதாய்வேதமாதாவாய்மநமயமாய், தாமாகியபிரமப்பெயருறுசச்சரமத 

னல், வேமாறவிூத்சட்டி டவெங்கட்செவியணியான், காமாறறுமாசாலசண்டத்துச் 

இணைகாண, (௩௦) 

௮விசானவவண்டென்றிசையதைபோக்கலும்வளைமான், பொலியாயிரங்சண்ணா 
யிரமரமாயிரம்பூத்த, வலியாயிரவிதழ்த்தாமராவசாயாயிரமெழுச்தோ, சலியாயிர 
மாமிக்இரக்கவிசக்கரம்விட்டான். (௩௧௪) 

௮ச்சக்கரமசுரப்புதையழியச்செயவடலார், செச்சைச்செவின்றக்தையுஞ்சறிக் 
கொடுமரனில், ' வைச்சப்பெருவரன்கோவிசிகம்மேவலுக்திடரி, ஈச்சப்பகொயத்திரி 

யாம்பேருடனகுமால். (௩௨) 

இருபத்துகாலாகும்மெழுத்தானேமிவிடுத்தே, மருமப்பெரும்படைமாய்த்தலுமலை 
மங்கைமணரந்தான், வருணப்பெருவி௫கந்தனைவி?ச்தானதுவாயு, இரண ச்தையோர் 

பொருள்செய்கலாத்திரமெய்தின தன்றே. (௩௩) 

இரண்டகச்கரவ.ரங்சோணவிருத்தம்மலரிலகும, தஇரண்டப்பெயசொலிசக்கரத் 

தரீற்பர்ச்சனியயே, மருண்டப்பெயர்மாதேவலுமாபாசுபததச்தைச், கெருண்டத்திருவா 

ழிப்பெருர்சேவேசன் மேல்விடுத்தான். (௩௪) 

இ$தவேசர்ஞ்சிரசக்கரமாகும்பிரான்'ினவி, ஆவோவெனலும்யையுண் முழு 

வாக்கலுக்குரிய, தாவோதுறமாவெங்கருடச்சக்கரந்தன்னைச், காவாதுவிடுத்தானதவி 

ண்மண்ணவர்கண்டார். (௩௫) 

௮துவேதமயஞ்சர்தசங்கம்மூவியாகருதி, முதுமாரிரர்சோமம்முயீரயசேஇருகா 

மம், பதியிட்டியேகலம்வாமதேவப்படி.வச்இட்டினி, வதிரக்தரம்பிருகத்இிரண்டும் 

வாரூறுபக்கம, (௩௭) 

ஓன்றேயரமொன்றேயெழுச்தொன்றேமலர்கோணம், நின்றேயுளகருடப்பெ 
யர்சேமிக்குவானவர்கள், ஈன்ராகுபூமாரிப்பொழிச்சேத்தித்திருகாள்போல், என்றாகிடு 
மென்ரு. ரணமிசைச்சேவியப்பு ரூர். (௩௭) 

ஈன்னாரதனேனோேருடனடி தீதேமறைபடி த்தார், வன்னாரணிவலிபாசுபதத்தைப் 

பொடியாக்க), ' மின்னாரணிவெஞ்சச்சர வேர்இன்னாயிர்வீயத், சன்னாரணிகைநீங்கலா 

தாதிர்தமுற்ற. (௩௮)



௬௦ ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுராணம். 

தோலாச்சொலைவில்லாசெடுந்துப்பேதியதுணியாச், சூலாயுசமசைச்சச்ச£ச்ச 

சேகன்முனம்விடலும், ஆலாசலவனல்போலதுவணுகும்முனமறிர்சே, கோலாகலவ் 
வியேயமென்கொடுசக்கரமெடுச்தான். (௩௯) 

எட்டச்கரவெட்டென்னரவெண்கோணவெண்பதுமத், தெட்டாவ.ரண த்தோடு 

வெளுப்போடுகழப்பும், தட்டாத? வப்பும்படர்மேலனோக்குறுதடமார், சிட்டாஇபன்வி 
டவச்வன்வேன்னிகர்படையை, (௪௦) 

மூருயிரங்கண்டம்மெனதாறிச்சசவெய்தல், ஆராகசசடையன்னறிந்தகங்கன்றிய 
முங்கச், சேருககினைந்தண்டாசிரித்தாடியதேம், வீராடெப்பாடி.ப்பெருமென்வாசமி 

றைத்தார், (௪௧) 

பீடேறுபிராகக்தனைப்பிடி ததண்டா்பேதுறவே, பாடேறுபல்சசகோடிபலலவ 

மேவியவ்வாழி, காடேறிிமாறாகமேகாணாவகையரியின், னாடேறிடவிட்டான்படை 
நாதன்னு£ம்பட்ட, (ee) 

படைசாதனருடன்மு.ம்றமேபைங்காரனமொய்ச்த, விடைராதனார்வி$ரலமு 
ரிச்துச்கவவிதனத, இடைமூழ்சியிருக்கும்முழியிகலரழ்வெகருண்டு தடையீடில்பிகாகம 

மெனுந்தனுவைத்தடி.ந்தியொன், (௪௩) 

ஒப்பற்றவிருங்காரஞ்செய்திடலும்மதிலுஇதி, செபபற்கரிதாகும்வலிசெம்பீ௫ 

றச்த, தப்பற்சரிதாகும்பிமாகசைத்தணலாக்கி, வெப்பத்தினில்வேவித்திடவெர் தான 
சனந்தோ, (௪௪) 

௮ச்காளயனாசண்டலனாகாயவாசிகளும், பொன்னாடருமுனிவோரும்பூமழைபெ 
ட்துபுசழ்ச்தே, என்னுவனோவேளரோனெனவியையாவியப்பெய்தித், தன்னேரிலாவரி 
சச்சரவலிதன்னையெக்காலும். (௪௫) 

இவ்வாறுகண்டிலமென்றுமூச்கேற்றும்விரலினசாய், ௮வ்வானிருந்தின்னும்மெ 

துவாமோவறிகுதுமென், ஜொவ்வாவுனாயோடுற்றுழியற்மூகியவாற்றைத், சவ்வாதவீ 
ணைச்கோலினைச்சடவும்முனிசா ற்றும். (ea) 

அறி ரறவாழிக்சடமம.ரர்தணீரெம்மான், பெறுபீ?ிறுபிறவித்துயர்பெயர்த்தர்ச 
மில்பேறி, ஈறுஈன்னலமுய்க்கும்பிரானாகுஞ்சுதரிசசன், உறுவாகையெனச்சொழம்றபி 

னுற்ருன்பினுமுரைப்பான். (௪௭) 

முற்றிற்று: 
ஆசபடலம் - ௧௯ - க்கு இருவிருத்சம் : ௬௪௯. 

9) 

ப்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநம?. 
௨௦ - வது. ஸ்ரீசுதரிசநாழ்வான் தமது பரமகிருபாதிசயத்தால் 
சிவபெருமானுக்குத் தன்செர்ரூபரூபகுண விபூதிசேஷ்டி.த 

நிரதிசயாநந்த வைபவ விசேஷங்களைக் காட்டி 
தரிசிப்பித்தருளிய படலம். 

er Ip பயடடய 

இசழ்தருதிருவியைகனமலச்செஞ்சரணகம்புறவிருத்தி 
அ௮கமுறுகாளுமருச்சனைபுரிர்சேயகம௫ூழெருர் தவமுடைமீர் 

சசமுறுகாகவறுவைசூழ்கக்கனச்தலிலாழியெம்பெருமான் 

சுமருளுண்மை௨ழ.வுசண் டேங்கிச்சோகமுற்றிரிந்ததுகேண் மின். கி) 

  
  

 



௨0-வது. தநிசிப்பித்தருளியயடலம். ௭௧. 

மூச்சவட்டடர்வேன்முறியுண்டபின்னாமுக்கணன்மோதுறுசதத்சால் 
ி5ெனச்செம்மாமலையியைபாணிகெறிகொடுமச த்தினின் மேசம் 

க ூூகொலமாரியிலப்புச்சரச்திடச்கசாணகனலாழி 

௮க்கனைஞ்சீறியடுபிராகத்சையலரிதழ் உம்பிடக்கூட்டி (௨) 

ஊதூழுங்காரதசெரிர் தவிச்தசாம்பலையுமைமகழுச டோன் 
போதீடமகோக்கிமூச்செழிர்சம்மாவிஃ் தெனேபுதுமையென்றுள்ளி 

வாதிதேனஅவிரப்பெருஞ்சிற்றத்தினனினிவறிதிருத்தல் 
ஆ இடலாகாவெனக்சனற்கம்பமாகியேவெம்பயங்கரஸஞாம், (௩) 

ஒட்டங்கொக்கரித்துப்பொழிர்இமகுருஇயுமிழ்க்இடுமுக்கரத்தோடு 

மீட்ம்முக்குரிமியொன்றினையுசமிதிட்டுமிக்ழெலாம்பெருச்.2 
நகாட்டத்தைத்திற் துவிட்டனன சன்சணகுசடச௪ட௨வெனப்பெருக்? 

சீட்டிம்வானிிலம்பை சத்திடவெரிர் துகிற்கின் ற துணருறுமாழி. (௪) 

ரெற்றிக்கணெருப்பைவேறொருதியானீக்கிடலரிரெனத்சன.து 

நெற்றிக்கணெகிழ7திறச்தலுமரன்கணெருப்பிம்குபபத் இரட்டி யதாய் 

மூற,சியதுலகமுனறுமேழ்கடலும்புறச்கடலுயிரொலாம்பூதி 

மேற் மியமுடிவுக்காலமெ சதுளறமூண்டதவ் வளைவிஸிமுளை த, (௫) 

சடசடவோசையோடெமுசிவன்் சோச்சணவினைச்சச்சரக்கட்டீ 

படபடவென்றுபாசொலாம்பச்துப்பரவிடப்பாரிவன் சட்டீ 

கட.மிசிபேம்போன்மெனவவிர் தூகரிசசஅபின்னுமக்கனலி 

இடம்படவோரங்கிஙிற்புழிப்பொன்மேருருகிமாவிமங்கரிர்சதவால். (௬) 

சச்சரவாளமச்சரம்ே சமம் சரஞ்சவிவி௫ிவெள்ளி 

அக்கிரிலோகசாலோகமேயணடகூடமேயாமலைக்குழுக்கள் 

செச்குவிட்டாரன்மயமெனலானகிகலமாகதஇசசஞுசருண்ட 
அம்சமலச்சானக்கமாயிரச்சானமரர்மாசவாசிச்சரடியார். (௪) 

முதலியசேவகணமெலாமாழிமுனைகடுங்காலவ்தனக்குச் 

ஓிதருூ£டனிருப்பவரிசெனத் க அதிருசறுமவரவர்வையத் 

இசமுறவிவர்ச்சேயொருவர்போரெறிவாயொருவர்போகாதினார்சோடிப் 

பசு சத்சம்பதியினிற்புகுந்துபையஞர ற்றேபைபசைத்சா. (௮) 

அன்னமுந்திற்றோலானைமுந்திற்றோவாடுமுர்தஇிற்றகொள் மேதி 
மூன்னமுந்திற்றோவலகைமுக்திற்றோமுசலிமான்ரிவிகைமுந்திற்றோ 
மன்னி9ேே௨மானமுந்திற்றோமாதவர்குளிகைமுச்திற்றோ 
என்னமுந்திற்றோவெனக்சனற்காற்றருதேடியர்க.ரஈ் தன ன்றே, (௩) 

தடக்கறுமாழித்தழவினில்வெதும்பிச்சாலகொர் சனனெட்டுவிழியின் 

ஒடுக்கறுமாழியுக்க த்தாயிரம்விழியானுடலெரிர்தான் 

கடுப்புறுகனல்சட்டலரி$குரங்கசேய்சவக் கோள்க திரவெள்ளி 

அடிக்சலாரிரிர்தேயடுக்கவிலிரட்டி.விரைக்தவரடுச்சலிலடுத்சாா், (௪௦) 

சங்க ரரிருவர்சமரினைசோக்ச்சமொனுக்சாமதம்போச்கி 
௮ங்கவரிருவரினுமழனேமிக்காகுமாதிச்சத்திற்கோடி. 
தங்டெவொல்லானாஞ்சதாசிவமென்றனைவருஞ்சாற்றிச்சேவிச்துப் 

பொங்கெிகட்டீச்சாற்றடில்லாதுபோய்ததடி.ச்திசெொரசர,ச்சை, (௧௧)



௬௨ ஸ்ர்சுசசசனடுரிபுசாணம்: 
சருணையங்கடலாகிடுமறவாழிச்சடவுள்கண்டருளியிவ்வான்மத் 
இரளெலாசமதுஇருக்குத்தேய தற்கு த்தீச்தன௫வனித்திரீச்கற் 
கருகனன்றென்னாத்தன்விழிக்கனலையடக்செேகொண்டினியசன்றன்னை 
உருவடனாவியோட்டனன் ஜென்னாவுன்லுழியும்பன்மாறுகச்தான். (௧௨) 

உள்ளினிலிலகுசோதியினராள்வச் துற்ற தாலச:௩ தமாய்ந்தரிக்கண் 
பள்ளிகொள்பரமன்வளைசனை ப்பைபயுண் மேவியபத்தியினோக்இ 

விற்ளருமதுகுறளி.ராக்ககப்பேயகரர்வெம்மைக்தர்மாவெள்ளம் 

அள்ளருஞ்சிகைச்செஞ்சுடர்வெயிலாழிக்கெதிர்ப்படாசதோடினரன்றோ, (௧௩) 

இச்கொடும்பசைகொஞனாம்வயங்கொளலுச்கேய்ந்ச துநம்மிருமைந்தா் 

புக்கொளிபுல மித்திச்கெனவறியோம்பேயெலாம்புகலிட்ேெெெரியோம் 
தக்சஞ்சூலம்பரசுமேபாசபதாச்திசத்திராத்திரகல் 
௮க்ரெமறமர்திரம்உவிமாயையடங்கெயெதறிகிலேமந்தோ. (௪௪) 

இக்சமம்பகசைவன்றான்்கொலோசம்மாலியல்வயங்கொளுமவனிவன்மூன் 
புசகி$ிபுலவன்்போச்கிரிகாளிபூதங்கூழ்மாண்டவேசாளம் 

தக்கநஞ்சூலம்பரசுஈம் பாசுபதம்கந்தியேறுசச்திரங்கள் 

அக்சரமநுவச்திரமட்டகருமஞ்சித்தியாண்வலீயெலாமகன்றால, (௧௫) 

ஏறெடுத்தெறிந்துவிட்டி.ரிர்தோடி யிருக்குமூர றிந்திலமிளவல் 

ஆறெடுத்தோமெத்திமாமுசச்சனகுமாமயிலுடனனிகம் 

ஊழறெடுச்தோடி. யுறமூழையுணரோஷூர்சடுவிழியனலவிர்.து 

மாறெடுத்தோடிமறைவிடங்காணோமற்றெனேகம்்வலிமதிக்கின். (௧௬) 

பாலத்தெள்முளைச்தியிருள்வவிமுன்னர்ப்பளாலவல்லெனபபட்ட 

தூலத்திற்றொலைந்தாம் முயிரோய்வண்ருலமும்பரசு$தோமரமும் 

வேலசத்கியினிற்சேோதுரும்பினிலானவிற.ரமிகுபாசுபதம்மேல 
சாலப்போ.ராடி.யென்வயமுற்றேங்கல்வையல்லஅபலாசமமால், (௧௪) 

வேறு, 

செல்லிடச்துமல்விட ச் தஞ்செய்சீற்றமுவகைஈகைதிருகன்னீதி 
பல்லிடத்துமபகர/சர்ச்திபச்கம்வருபலன்கருணை வீடுபேறு 
மலவிடத்துவணக்கமுயிர்மந்றுமூளஈலமாற்றிமாலச்ககண 

புல்லி.ச்செய்இடுஞ்சேர்க்சார்க்கொல்விரரகுப்க்கமெனல்பொருச்சக்கண்டேம். () 

வகுத்தபிரான்௨ருத்சவணமாகுமலசென்னுளயென்றாழிததேவைப் 

பகுத்தறியும்விழியாலேபார்த்துமெனக்குறித்த றிவைப்பற்றிகின்று 

மிகுத்தபுலம்பொறிகரணங்களையடக்கென்றானவிமலஞானம் 

தொகுத்துணரத்தொடங்குழிகஞ்சு தரிசகர்ச்சருள்பெருகித்துலங்கிற்றாுலோ, (௧௧) 

விதிவெ்காண்டி சைச்ெவர்பதினொருவரொண்மர் பதினிருவர்வீயா 

மதிமருத்துவரரிருவரரொன்பான்கணத்தரொன்பான்ித்தர்மாண்ட 

துதிமிகுத்தகால்வருணாச்சமிசடம்பிரமவொளியெல்லாச்தொக்குப் 
பதிமிகுத்தசக்சாச்செம்பெருமான்றலுருவிலான்பார்த்தான்மன்னே, (௨௦) 

பின்னரும்வெண்மதிமண்டலத்இனடுவினிற்பெருரக்தீயாக்கையோடும் 
பன்னுறபிகங்கரரோமகயகராய்ச்செஞ்சேலைப்படி வராய்ப்பூண் 
மன்னுபலமுடையவராயகலமெலால்பூத்தவரிமானும்ரூ பம் 

தன்னைவகுச்துள்ளவராயம £ழிதனைச்் எண்டான் சம்புமாதோ, (way



௨0-வது. தரிஏப்பித்தரரிய்படலம், 

தலைமன ததிற்கதிட்டாகதேவையாயஇவேசமுடையதாட 
நிலைவலீயையுடையதுமாய்கினேயடியார்சகெபரல்களியவல்ல 
நலமைவலியுடையதுமாயகரரிசாக்கசருடலைன்றுசொன்ற 

வலமையீளவரத்தமிழிமுகமிலங்குவளையையரன்ம$ழர்துசண்டான். 

இடுமவர்க்குமமெவர்க்குமிபத்தவர்க்குமிமையவர்க்குமினுமுளோர்க்கும் 

படுமவர்ச்கும்பாகுசிரம்பட்டி ௬ சன்னவர்ச்குரலம்பரிக்திர்தன்னார் 
இூம்பலம்பூ£ர் தூமமேற்றளிக்குமிறறமைதனையிரச்சஞானம் 

கொடுங்சோபம்முத்திரைக்சைபுருடவடிவாழியினைச்குழைந்துசண்டான், 

மூ.த்திரைச்கையோடி.ருசான்குடையவராய்முகுக் சசமாஇயினின்மூண்ட 

வச்திரவாச்குடையதியாகாதிதுதிமவிச்தவரய்மறுக்கள்யாவும் 

ப.த்தியுப்பணிபவராய்ப்பத்தர்பகையாண்ளெவென்பார்க்கும்பார்வை 

உத்தியுளவுச்சவராயொளிர்சுதரிசசரையுருத்தரன்சண்டானால், 

,அத்திங்களேவடி.வுமறுகோணவறுபதுமமூலமான 

வித்தையுளவக்கரமுஃபதினாறுசேசரமுமேவக்கண்டாள் 

ஈத்தமுளவெட்டாமுஞ்சோடசபீசாக்கரமுஞ்சோதிகாமம் 

ஈதீதிரொராயணமந்திரமுமிருந்ததுகண்டானச்சன்மாதோ. 

அறுகோணமுளவவைக்குகாற்பதுமசாற்றிசையுமுள£€$ழ்போய 
ஈறகாற்றமுளபதுமத்துளதுரைத்தாமிரண்டாவதானபூக்கண் 

உறுமேற்றமுளமுப்பானிரண்டுசேசாமுமீெண்டளமுமுற்றத 
தொறுககரசகரவளவாகுழுப்பானிரண்டெழுத்துச்துலங்கச்சண்டான். 

௮வ்வாறேரூன்றுகான்காகுபதுமக்சண்ணேயவிர்ந்தகோடி. 

ஒவ்வாமபெர்சூரிய/களொளிர்முப்பானிரண்டிகேசசத்தினோங்கும் 
தங் வரவ சாகவறுட்டி ப்புகரசிம்மமநுத்தயங்காநின்ற 

சவ்வாரின்றளவாரூம்பதமமறுபன்னான்காச்சவினக்கண்டான். 

இருமுப்பத்திரிரண்டாவிலகேமப்பூவின்ம;ு சாசனுங்கூழ் 
வருகரசிங்கப்பெருமன்றாபடீயம்மநுவும௫கழ்ந்துகண்டான் 
இருசறமற்றதன்விளிம்பிற்றிருகட்டாச்சரச்சிங்கப்பெருமாற்கான 
ஒருதிருமர்திரமுமுளகண்டுவியப் படைர்தரின்றாலுிதனானாள். 

இணிவயிரப்படைமலிமகேர்திரமண்டி லஞ்சகலதேவரோடும் 

சணிதிசைசண்மருவசுரங்களுலககரஞ்சகரங்கவினக்காண 
மணிமவிந் தீபாசாங்குசஞ்சுழப்படுபதுமமலர்ந்துசோதி 

இணிகோணவஙுரிசையுடன்றிகழ்தரக்க ண்டனனரவந்திகழும்பூணான் 

௮ங்கனைஞ்ஞூற்றிரட்டி.யினுச்சதிசமெனுமா ற்றயரபொன்மேனிவாய்ர்த 
புட்சயக்கண்பலவிதப்பூண்சேசவசாமால்கிெதராய்மூன்றுபோதும் 

இக்தெங்கொள்பூர்புவர்சுவாவெலுங்காயத்திரியினீறுபூத்த 

திங்கசெரபீடமதிற் தேவியுடன் நிகழச்சிெவன்கண்டானால், 

தருமமலிசாந்தகுணகாற்புயபஞ்சாயு தராய்ச்தழைபூண்காய்ந்து 

மருவுதுவாதசரசாமவாச்சியராச்சியர்களுடன்மருவக்சண்டான் 
கருதுபிரதபும்சனையுங்கவின்வாக்குத்சேவியையுங்கருணைவாய்ர்தே 
யருளநிருத்தப்பெருமானையுமிருடாதேவியையுமரன்சண்டானால், 

தண்டகுர்தச்த்தகுசவச்சரமாபரசசனிதாங்குதோட்டி. 
செரிண்டவெண் டோளாற்றொளிர்சரரர்த்தாராம்பெருமானைச்குல்வச்சண்டான் 

OG. 

(௨௨) 

(௨) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧4)



௭௪ ஸ்ரீசுதரிசனடரிபுராணம். 

தண்டதாராம்பூவராகரையுமாகாசகாசிய்சப்பேர்ப் 
பண்டரிநாதலாயுமருளாழிதிசையெட்டி. னு மேபரிர்துகண்டான். 

மூர்கான்கக்கரவாசுதேவபகவனைச்கண்டான்முன்னாளோடு 

மன்னுபுருடனைக்சண்டான்பிரமசச்சரங்கண்டான்மதிசெய்யாதி 

என்னுமவளைக்கண்டான்பிரணவசக்கரமதன்சணிலகக்கண்டான் 

மின்னுவிட்டிணுப்பெயர்ச்சக்சரங்கண்டான்மாபுருடன்மிளிரக்கண்டான், 

௮954 ச்கரங்கண்டானச௫ம்மசச்ச.ரங்கண்டாநந்இித்தான் 

உ9தசரபங்களுணுமொண்ணண்டகண்டபேண்டமோங்கு 

விசிதசக்கரங்கண்டான் வேதசச்கரங்கண்டான்விளம் பற்கேலா 
௮தசக்கரம்பலநாராக்கண்டான்றேவிகளோடறகத்தோடே, 

பீமனென்றுமட்சனென்றும்பிறங்காணு துருக்கையென்றம்பெண்முன் கை 
காமமுளபலகோழு வகுப்பெல்லாங்கண்டனன்பின்பீசவாணி 
காமமுளசாமைகமலசத்தாட்சிமோகிரியேவிசயைவாய்மை 
ஏமையிலாதினியஞ்சிதைூருட்டி ணைமுதலாவிலங்கச்சணடான், 

சிதஇியப்பிசாசிசையுங்கண்டனன்னாபித்திரயஞ்சிறச்சசாகே 

மித்தரயங்குணச்தரயமோசமயமாவிருக்கும்விரிவவாட்ரத 

அ௮த்திறகாலச்சொருபசக்கரங்கணடானதன்சணமலையோடு 

நத்துறரநாரணமார்த்திரன்றிருப்பச்கண்டனனனனாகத்தோடான். 

௮ப்பிராகிருதமதாய்ப்பிரகிருஇச்கடங்காதவாழிகண்டான 

செப்புறுசச்துவச*ுதொண்ணாற்றாறுசக்கரஙகசடமைச்செறியச்சண்டான் 

வைப்புறமெண்டி.க்கொகண்மருவி9சக்சரங்கண்டான்பகசேவென்ன 

ஓப்புறுசண்முககநேமிஏவசக்கரங்கடமையுற்றுக்கண்டான். 

நவக்சரசசகணபஇகள்சிறாசுமாரந்தாராகணங்கணந்சா 

சுவக்இரகசக்கரங்கெல்லாமொன்றரமுறறுந்சோன்றச்சண்டான 
அவமகன்றவாயிரமாமரம்பதிஞயிரமாகும்பதுமச்சாமும் 

சிவமகன்றவாயிரஞ்சூரியசொளிசேர்சக்கரத்திற்சிவன்சண்டானால். 

அதிலாயிரமமூருக்குப்பொன்மேனியெம்பெருமானமர்தலசண்டான் 
இஇலாயவிபவமதையெண்ணியிசைச்சரிசென்றானணினிமேனம்மால் 

இதிபுரியுந்திருமாலினாழிதனைஷெற்றிகொளத்திறமின்றென்ரான 

வஇிராமித்திறமிவருக்குளசறிந்தோமிலையென்றான்மாழ்இநின்றான். 

எணவகை/0)ச்சிகள்கண்டானட்டவசைமர்திரங்களிலசக்கண்டான் 

பணவ்கையெலாங்கண்டான் பகரறுபத்தாறுகலைப்பகுபபுச்கணடான் 

கண்லகையவறு பத்தாமுங் கோடிமர்திரசச்திசளைக்கண்டான் 

மண்வகைவான்வகையிலுளவத்துநிலைபதவிநிலைவருச்சஙகண்டான். 

ஆட்டமுறுசெளசசசாமடி.யீமோயுலகவிராட்டாயகேமி 

காட்டி.யமாட்சிமைமுழுதுங்கழறவலியெவரிசைக்குங்கல்வியாளர் 
வாட்டமுறுவென்மு சலோரிஞ்ஞான்றுகாறுமுயமகிமைதேரார் 

சோட்டமுளகாமுரைச்கக்ூடுமதோவென்றுபின்னாங்குயிறல்கூ றும் , 

முற்றிற்று: 
இச புடலம் - ௨௦ 5. க்கு இருவிருத்தம் - ௬௯௦. 

(௩௨) 

(௩௧) 

(௩௪) 

(௩௬) 

(௩௮) 

[௩௯ 
டு 

(#0) 

(௪௪)



LLG Seunea reise day RG cu Bib. ௬௫ 

௨௧-வது. சிவன் .பெண்வடு:வுகொண்டு 

பணிமலைக்ரிதருபடலம். 

= 

  

சமைரு சலசமைபிருருமுனிகச ரேோகயிலைமலைதனில்வாமுற்ற 
உமைமூழுங்கட்செவித்சோளெகுமரன்றாதையும்் பன்மூசச்சேயோடு 
அ௮மைசமரிலரியாழியோடுகிற்பவரிதாயெசன்றபின்னர் 

இமையமலைக்கரனியிஈ் து. தன்லுயிர்சாச்திருதோம்பலிசைத்துக்சேண்மின், (4) 

Cap. 
Fuld 50 Cat SHUG uMGECar Hae ad APevde@ ung 
சுயம்புசுசேசாமு தலினர்பழிப்பச்சூலம்வேலேறுசூழ்தாளை 

பயம்படச்சாய்ர்சனை பயுஎன்றனக்குப்பாகதிதருமருளாழி 

சயம்படத்தனதிமான்மியவவிமைசன்றுகாட்டலுமறிசச்கன். (௩) 

வேறு. 

அம்மவிவ்வடலாழியினாற்றலை - இம்மடுச்களத்தன்றியிற்கண்டி.லம் 

'வமமெனப்போர்மலையிதன்ழுன்னுறின் - ஈம்முயிர்க்குஈலிவுவர்செய்துமால், (௩) 

புற்சென்போர்வலிபொன்சயிலத்துடன் - அற்கென்போர்வலியாயிரஞ்சோதிமூன் 

எற்கெள்போர்வலியெம்மாழிசாதன்முன் - னிற்கெனீறணிமேனிரீருமரோ, (௪) 

பூமிமுற்றும்பொடி ப்பதுபோலவும் - சேமிமுற்றுநீருக்குவபோலவும் 
சாமிட்பூமியைச்சாடுவபோலவும் - தோமிலாயிரஞ்சூரிய/போலவும். (3) 

கண்களைக்கெளவிக்கொள்ளுவபோலவும் - புண்களைத்தின்றுபோடுவபோலவும் 

தண்களைத்தின்றுசாவனல்போலவும் - மண்களைத்தின்றுமண்டுவபோலவும், (௬) 

வடவை கோடி வழிவன போலவும் - சடையைமீர்த்திழுத்தாட்ுவபோலவும் 
படைகளாமழைபாய்ச்சவபோலவும் - மிடையுமேகமின்னவிடி.போலவும், (௪) 

தேடி. ஈம்மூயிர் தீர்திடவுள்ளியே - சாடி.சம்முனாண்ணுவசேகொலாம் 

தடி.யோடியெங்கேனுமொளித்துசம் - கூடுங்கூ த துங்குளிர்சருமாறரோ. (4) 

ஏ்பணவேணுமல்லாஅுபேய்போலவே - சாணவேஹுசமக்கிர்தஞானமுன் 
காணவேஹுங்காணாததினாலன்றோ - பூணவேளனும்பெரும்பீழையுற்றனம். (௯) 

பிள்ளையெல்லாமும்பிள்ளைகளாயின - சள்ளுச்திதனிரக்தியாயினன் 
உள்ளுருத்திரருத்திரராயினர் - விள்ளுஞ்சச்சாவேச்சோடெ.திர்த்சரோ, (௧௦) 

இன்றுஞ்சற்றிவணின்றாலிவாசொரி - சன்றுமேணிகரிந்துகுங்கால்பெயர்ச் 
'தொன்றுமாறிரிவாமெனிலுக்கிரம் - சின்றவாழியுரீம்காதபின்னுறும், (és) 

சாரிமேனியினாமிரிவாமெனில் - சுரியாழிசொடராதெனப்பினால் 
சாரிவேடம்பின்னாகமுன்னாணெனா - சாரிக்சாசச்சொண்டோடி.டசாணினான். (௧௨) 

பெண்ணென்றாடுப்பெயர்ச்திடினாழியும் - பெண்ணைச்சாணப்பினாகப்பெயர்ச்இிடா, 
பெண்ணைச்சோ.றற்வயையாவெளப்பினா் - - பெண்ணென்றாடப்பிறங்டெலானொன் 

சாஞ்சிகோடிவார்சாப்பிடுமேனியும் - மாஞ்சியோதிமலைமூலைமத்தமும் [மும் (௪௪) 
பஞ்செச்சோச்ரும்வெம்பும்மரக்ல்குலும் + ஆஞ்சில்கொண்மணிப்பொன்னிழையாச 
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௬௬ ஸரீசதரிசஷைகிரிபுசாணம். 

பாடஜ்ரு9ிஎம்பகர்ப்பொலிபப்புற - வாடகுத்துஒனிஷழமின்மாம்கு 2 
சூடசல்கடுணுக்ட்டொலித்துற - வேடசங்கம்வினையாளரினாலுற. (கத்) 

காடுகொண்டகயிலையுங்காதிடு - மீடிகொண்ட்பெரியவிளாகமும் 
மோடுசொண்டமுர சஇர்மாட்மும் - மாடுமைச்தர்மனேயணிமற்றுமே. (௧) 

விட்டுவிட்டுவிடுத்தபேசாழிமுன் - பட்டுவிட்டபாடாற்றடில்லாமலே 
சுட்டுவிட்டசடர்வளைசோச்குறக் - கட்டுவிட்டக்காலென்னவென்காட்டி யே. (ser) 

தடி.னார்ர்தவும்பருமைந்தரும் - சாடி.னாமுமிவ்வாரோடவுள்ளினால் 
கூடி டாசெனக்கூறக்குலைகுலைர் - தாடி. வாடி.யடுக்கலைகேடி.யே, (௧௮) 

மனையைமைர்திஸலாச்சேனையைமாய்சமற் - கனையவாழியமாந் த.றுவேலையை 
நினையகில்லா சவரைவஞ்சித்துகேர் - தனையளிக்குர்தர தை த்சடவினான், (௧௧) 

எங்கொளித்திருர்தாவிறவோமெனத் - தங்குழிச்சனக்குட்டெளிவெய்தியே 

மங்குறோய்பனிமாதுலனாம்இிரி - பொங்கு$யவித்தேபுரக்கும்மெனா, (௨௦) 

கலையுநீருச் தலையுங்கலங்வெ - கலையும்பூணுர் தனமுங்கலங்கெ 
மலையுமானுமழுவுங்கலங்கெ - மலையுமாழியெனும்பயத்சோட்டி.னால், (2.8) 

இனிபிழி க்கரிதென்னவிரிர் துயர் - பனிபிடி.க்கப்பளமுழைஞ்சிற்குளே 

சனிபிடி. தது. த்தொலைச்ததெனாத்தனைக் - குனிபிடி. ச்துட்குறனெனாயி ஞன். (௨௨) 

கடி.யுரிற்ிற்கனலாழியென்றுபெண் - வடி.வணாடியிரிதருமாசிவன் 
அடி.யுமாருமுடியுமறிகலார் - படியுண்மாலயனென்றிடப்பா றினான். (௨௯) 

வெளியிருக்னெவ்வெப்பம்வெதுப்புமென்- றுளியிருக்குங்குகைக்கணுற்றோங்கன்மன் 
இளிவிரிக்குமென்றியாருங்காணவசை - ஒளியிருக்குங்கணற்றவனுற்றனன். (௨௪) 

அட்டமூர்த்தியடலாழியோடுபோர் - இட்டகாலையிளைப்புந்தவிப்புர் £ச் 

சுட்டபுண்ணுச்துறுச்குறமோக்கிததன் - கட்டரீங்கெகளிப்பிலிரு*கனன். (௨௫) 

ஈசனேழைவடி. விலிரிதலைப் - பாசநாசப்பசமன் நிகரிகண் 

டாசமிட்டிவனோடமராடுதல் - தேசமன்றுயராணடி. றமன்றெனா, (௨௪) 

எண்ணியின்னுமெவர்சமரோற்றலுச் - கண்ணிரைடுமின்களென்றார்த்திட 

விண்ணினாமலர்மாரிவில்லீசயே - பண்ணினார்திருவாய்மொழிப்பாடலே, (௭) 

தேவகாததேங்கள்லெம்பின - பாவ.ராக.தாளங்கள்பயன்பெற 

ஆவலோடசம்பாதியராடினர் - ராவலோர்கவிரன்றுறப்பாடினர், (௨௮) 

இத்திறத்திகலாழிவயங்கொடு - மு.த்திறத்துலகும்புகழ்மூடி டச் 

ிச்இமுத்திருசலமிந்திடும் - சத்தியும்றசமர்க்களமு.ற்றனன். (௨௯) 

ஆழிமாவன த்தர தணரேயரி - ஆழிமாவயமாய்ந்துலாப்பாரொவர் 

ஆழிமாதவனன்றியிலேதியர் - ஆழிமாழ்குவராயகிலாரரோ, (௧.0) 

ஈதுமிக்கசருக்கட்டி யம்பினன் - த.துமிச்சவரில்லைமிவ்வொள்வளை 

மோத போரின்முன்மூண்டளேமொய்ம்பினைச் - சாதுவாதிர்சரிைகேட்டும்ம்மினே.() 

Yop ps 
ஆச படலம் - ௨௧ - கீர இருவிருத்தம், ௭௨௧,
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சொக்லெங்குசுவணகஞ்சமுற்றசோதிமாகிறம், புக்லெங்குபுனிதனைருட்ணெல் 

குபுலமைழசர், சச்லெங்குபிருகுதிகரிசமர்ககிரிர்சசாணுபால், துக்கமுற்றடைர்தமு 
னிவன் ரொலையவோதுரீதிகேள், (௧) 

ஒன்றிரண்மொன்றுசான்கைர்தாதேழெட்டொன்பானுடன், துன்றுபத்தோடான 

நூரோடானவாயிரத்துடன், நின்றகோணவக்கரஙிறக்கமலமாதியா, நீன்றுசொண்ட 

நாதனாழியோடுபோர்ஈடாத்திட, (௨) 

சூரபன்மஞவிபுண்ணியென்றரூலுமண்ணனும், கேரரகுறனிபேயரக்கரசரவே 
தாளங்களும், நீரமேறகிசன் னிசேக் தநிலைமைகோர்தவலவலும், ஈரவாடலாபொர்வி 
டி.ரிர்தபின்னர்முனிவரன். (௩) 

சரவனெளிவுசகொண்டவண்ணமூற்றசார்புககிகியே, அரமோராயிரச்சயோழிய 

ணுசலறிர்சவர்தணன், புரகராபுராச்சசாரீபோச்சதேயம்போச்திட, வரமிடாயடாகெ 
ட௨யாசிமாய்க்குதேமாசாளனே;. (௪) 

என்றிரைக் துகைந்துலீழ்ந்தெழுக்இரிர் தழன்றுபோய், ஈன்றுமாதுலன்வீடென் 

றக் தலற்நிருக்திடும், கன்றலற்றசேதமேவுபனிமிகுர்சகவினுள, குன்றிலுற்றகுகையில் 

வெப்புமாறிநின்றகூத்தனை. (௫) 
கண்டுமண்டுமாழியாற்றுபீழைவீகொணவே, மிண்டுகொண்டுமுடுயோடுவேலை 

யாழிவிட்டிடாச, சண்டவேக மோடுபின்னாதனடுமுன்னர்சங்கரன், அணடுசொண்ட 

விடனிலே௫ூய பயமபயமென்றனன், (௬) 

ஆமழினுச்சாற்றாமலாவிசாத்துமிங்சென்றணுஇயும், ஊழினுக்குயார்சதொன்றின் 

றென்றிராதொன்றுளமுறச், சூ.நினுந்தான்முர்துமென்றுசொன்னகீதியின் படி, பாழி 
மாம்லைக்கணுற்றம் பற்றினான் பார்ப்பானசோ, (௪) 

அயனும்வானுளாருமழறுளாருங்காணாவரிவையின், மயமதாடச்சக்ச£ச்சண்வர்2 
நயின்மாழ்யே, பயமசானவிமயபருவதத்தொளித்தும்பம்குபோல், Sumer gas gi 
பூற்றினானிசற்கென்னவிலு சேன். (௮) 

ஏன்றுநைந்தெரிக்சமேனியீ£ரமாகுமுன்னரோ, சன்றுமாகபாலிமுன்னர்வீழ்க்துகா 

:நிமேடெலாம், துன்றிரின்னைததருவினேனினக்குமேவுகதியது, ஈன்றெனக்குமாகு 
wap p@ psa றேலகேகானென்றான். (@) 

அ௮ன்னமலையின்முழைஞ்சின்மேலவியாறிரின்றவரன்றனை, என்னகதியுரைத்தியுன் 

னேடூறகினைச்திங்குற்றனன், மின்னுமாழியுமவிடா அ மேவிவர்துவெளியினே, மன்னி 
நினை றதென்றசொல்லிவசமசன்றுமாழ்கென். (௪௦) 

வசமகன்றமறைவலாளன்றன்னைசேரக்சிமாதேவன், கிசமசன்ரஞானமோனிசா 

னுணர்ச்துரீதிகேள், புசமசன்றபூமணாளன்பூச்.தச்சாத் துப்போச்டுடும், குசமகன்றகு 

வலயங்குலாவு£வர்கட்கெலாம். (சக) 

ஆதிமூலகாசணம்மகாதிலேசகம்மிடம், ததுசோசதாகமரணமூப்பிலா தொண் 

(தல், வாஇபேதியற்றமாப்பிறப்பிலா,சமாப்பரஞ்,, சோதிமாமையம்ரித்தமுத்சடுவ 

சுயம்யுகாண், (42)



௬௮ புச்சதர்ணரிபராணம். 

| உண்ணிலர்வுசோதி சன்னேயுணருதுச்தவ)த்தவர், என்ணிலாஜுகல்விமேய்விருடி. 
யதிதியெண்ணிலா, விண்ணுமண்ணுமுண்டுஞற்றியாண்டுவீடீவித்தகன், கண்ணனல் 
ல.இில்லையில்லைகடவுளென்றுகருதிடே, (௧௧) 

சுருதிமுன்றுசாண்டமுஞ்சூடி சைபுசாணருழ்ச்சியும், மிருதிமூன்றுசாண் டமும்வி 
எம்ெகாொசங்களும், கருதுமெண்ணெண் கலைகளுங்காயச்திரிப்பதம்களும், இருமணா 

சானேயகாதிதேவசேவனென்னுமால், (௧௪) 

அசரவாச்பென்னசாஇயாமூத்தனைத்தனுள், பகரவாக்கியாஇனுட்டூங்காவிசட்டு 

சங்கியே, மகசவாச்ியம்முணர்த்திமற்றிலாவீடீமறைச், சசொமாகுஞ்சீமச்காராயண 
னென்றோது?ற்பான். (௧௫) 

பிசணவச்தினுருவமாகயொவுமானபெரிதெனலும், கரணவத்திலாகுதத்துவக்ளெப் 
பிச்சாரினி, மரணசனனமாகுவேவிதிரிவா திவாழ்வுற, ௮ருளையீயுமரியலாலேோ.ஈணுவு 
மசைசகலாதரோ, (௧௬) 

உம்பலாதிமூலமென்னவோடி.யாண்டவன்னபன், ௮ம்பர.த்தரோடெனக்குமல் 
லஸாகுசாளினே, எம்பிரானேயென்றபோதிவ்வாழிவர்தெலோனாயும், சம்பிராண. 

மனோடுபேணித்தடி.யுமொன்னார்தமையரோ, (௧௪) 

இம்மலைததடத்ைமத்தசத்திவிட்டி சைத்தல்சேள், ௮ம்மலைத்தடத்தினித்தினாக் 

கொளமலனேயயன், சம்மலைத்தலைக்கணாகும்யான்மற்றாவிசாமெலாம், கம்மலைக்கட், 

போன்றிமாண்டுபோசவைக்குங்காண்மினே. (௧௮) 

அருகுசேரிவ்வாழியானீயவசமுற்றவருமையால், திருகிலாசவிதியாஇிசேவரா 
இயோர்ஈலம், பெருகுவாரிக்காலநேமியன்றியொன்றும்பெயர்கலா, முருகுழமுநிவவ 
றிதிரீயெவ்வாறுதேவென் ரூயெனில், (sa) 

அர்தணாவிம்மர்சணத்ைைசயருமையாகிற்கருள்செய்வன், மூர்ைையாகும.ற விலக. 

மோகமாகமுன்னவன், தர்தவாணையின்படி.ச்செனச்குமேதசாகெறி, வர்சவண்ணமா 

சமாபசத்துவத்ற சவைத்தரோ, (௨07 

அ௮லூல்பல நாலாச்சவிட்டச்தமானசமயமும், இலகவாற்றினம்மிதுண்மையிள் 

னசொன்ன்மன்னவன், சலகமாற்றவோதுவாதுசாணவேதியாகின்சொல், உலகமா 
ற்றபொய்பொய்பொய்யென்றுறுதிசகண்டுய்வாயரோ, (௨௪) 

காலும்புவியுச் சேலமானிடாதிமற்றுமுற்றுநீ், சானுசாலுமவனுமவளுமவயையுந்,௨ 
திபாம்மெனும், ஞானரூபராதவேசசோதிதேவஞயெ, ஏனரூபனென்றுளெண்ணியே 
துவாழ்தியென்றனன். (௨௨) 

போதியாதியாறியிய்குப்புகுமுன் ஏர் துபுஏனினே, வாதியாதுமேவிடாதென் 
ஜோதிமாதவ த்தனை, சீஇியோ.இிரிக்விட்டுரெட்டுயிர் ப்பெறிர் துளே, ஆதியான்றனழி 

சட்டவாச்கைசநோக்கயுற்றனன். (௨௧) 

ஆச்ன்கயின்புண்ணாற்றிச்சாச்குமம்மளைச்கணாுமயெ, ஊக்சருள்ளகுகையின்மீதுக 
ப்புண்டாடுபுன்பெயர், சீக்டொசென்றிறுவனுச்குகிற்பவவப்பனென்றுசன், வாச்ச 
ளிழ்தனனவ்வாறுவச்ததப்பேர்கர்தற்கே, (௨௪) 

ாயுமன்னபென்ணின்மேனிஎூயொயிலாய்த்தலாள், பேயும்பெண்ணென்றாலி 
ச்ச்சம்ோபேோணோவென்றுபேரினான், இடம்மேனிெமிசன்றேவிமாமன்றிருமனை, ஆயுமப் 
பலில்மாசாலும்சேவுமாககன்புற்றான். (உட)



௨௩-வத:. யளுஇயரக்த்தியபடலம்: ௬௯ 

அறிதிர்செளச்சாதிமாதவத்தரோயங்க்ச்ளவண் , . உறநியோவொசருற்றுகர் இருக் 
தனன்பினர், முறிதியாழிமுன்னர்பின்னர்காட்டி முகிலன்ருயே, பொதியின் விஸா 
வினோடி. ரிச்துபோனவாறுகூறுவாம், 

தேத்றிற்று. 
ஆச படலம் - ௨௨ - க்கு திருவிருத்தம் - ௭௪௭. 

  

la) 
(0) 

ஸ்ரீமதேவரவ ராயபரமதயாகுரவேநமா. 

(௪௪) 

௨௩-வது. அயனாதியாகற்றியபடலம். 

  

சுயமாயசுகாசுகமற்றபரன் - ஈயமேவுபதச்தொழுகற்றவனே 
பயமேவிடுபார்ப்பனச்சிட்டனைவான் - ௮அயனாதியரோட்டியகற்றியகேள். 

அடாக்கனலாழியினாலெரியுண் - டி.டறிச்சமொறியிறைக்சலறித் 
தீடமுற்றவன்பால்செலத்தாணுமுநி - பிடரிப்பிடி. ததெற்றிவிடுத்தனனால், 

குகனைத்தருகுஞ்சிசவஞ்சடையன் - ௮கமத்தனையும்மமோழியுன் 

சகம்விட்டி ரிவரனைவிடா துவி - மிசவுற்றிடவேதொடர்வேலையரோ, 

அனிமீதுரவாகியதோமதனால் - இனியென்புரிவேனெனவேயுரமற் 
றுனிமேருவினுச்சியிலோங்குசுகம் - கனிமேவியரான்முகனூர்புகுராள். 

செய்யானருண் மேவியசெல்வமுள - தையாலெனுநாமகடான் தழுவப் 

பொய்யா திருட்டி யினைப்புரியும் - ஐயாவலையம்முனியண்ணினனால், 

ஐயாவையளித்தருளாரணமார் - சையாவெனைக்சாலெனக்தான்மலாவீழ்ச் 
துயாவெனதோங்குறுகண்ணொழிவி - துய்யாவெனவேயழுதான்.றுயாவான். 

அழுவானையரண்டுபுரண்டுபிலுச் - தொழுவானைத்தூயாண்மணவாஎனறிர் 
தேழுவாயெனவோதியெனோதியென - வழுவான்வருபீழைவழங்கினனால். 

என்றர்)ைையைத்தர்திதெக்தையுர் - என்றெய்வதர்தர்திுக்தையுக் 
என்றன்னுடல்தக்.இடுதந்தையுநீ - என்றன்றுயற்றிடுதந்தையுசீ, 

'சயேமறைவானவனாடநிமை - நீயேமமையின்கொழடி நீட்டி யதும் 
நீயேநிகிலங்களையாக்யெதும் - நீயேமறையோர்குலநீண் முதலும், 

ஐம்பூசமளித்தனையவ்வயினே - ஐர்திந்தியமாக்னேயவ்வயினே 
ஐம்போக்கியமிட்டனையாவயினே - ஐந்தோற்றமளித்தனையாளுதியால், 

சேன்பட்ட் அழாய்முடி. தீதேவனையால் - சான்பட்டதுசால்வகையோனியுயிர் 
(௧௦) 

சான் பட்டறியா தளரச்தெய்த்தொழிர்தேன்-மீன்பட்டொளிராழிவிலச்குதியால். (௧௧) 

'வேல்சுற்றியவாழிவிலக்கிவிடச் - சேல்குற்றிய?ர் தமண்சற். நிவெறுர் 
தோல்சுற்றியின்றோல்வீசண் டி.ங்கனமுன் - கால்சற்றியகட்செவியாயினனால், (௧௨) 

தூல்வால்யெறுண்ணிடையாண்ம$ழுண் - மால்வாங்கெயமண்ணின்பிசாமகனே 
சீல்வாம்யெடின்மலனார்இ௫ரி . யால்கால்கெவாவியளிச் சருளே, 

என்றின்னவிசைத் துவக்து.ந்நிமேப் - பொன்னின்ற்போசாழிபுல ப்படலே 

(௧௨) 

மின்னின்றிடச்சாட்டி.வெம்மூச்செறியா - சன்னின் றசளர்ச்சியிற்சாம்பினனால், (௪௪)



எர ஸ்ீச்சரினை௫ிச்பரான ம், 

புஒம்புற்றுறகண்பகெண்டுனலால் - அலம்புற்றிளையாச்சையுள்£யுகலா 
சலம்பற்றியசார்ணனார்டியார் - குலம்பற்றிய்கோ துளையுன்வியினே, {43) 

எம்மான்விமொழியையெத்றுகரும் - இம்மாவுலகத்துளரோயிலைசாண். 

ஈம்மான் முடியா.துயர்ராதன்வளை - சம்மாவிரிமோவலிசுழ்ச்சியிலாய், (a x) 

சான்வல்லனெனப்பிமாகத்தனகு - வான்மச்சளோடாடி யவன்சமரில் 
கோன்மிக்ககொளுர்செரிசச்சரமூன் - னேரிற்கரிதாகியிரிர்தனனால். (௧௭) 

yarns a rapes Han - - இவன்பாலெழு£$முனசொய்திடலும் 

தவர்தானஞ்செய்தார்முனமாமகரின் - பவம்போலப்பறக்துகரந்சதுவால், (க 2) 

அச்சக்சரவச்செசுட்டதனால் - உச்சப்படுமுத்தமனோச்கரிதா 
ஈச்சப்பநொழுசர்சேவியுடன் - இச்சைப்படுமிங்குபுகுர்.துளமால், (a) 

௮வ்வாறேயாகண்டலஞ்தியரும் - ஒவ்வாவனலாழியுஞுங்கனலை 
எவ்வாறுசகத்துமென்றென்முனமே - செவ்வாய்மயிலோடுசேணற்றனன் காண் (௨௦) 

உம்பன்முகனோடலையுற்றபிதா - ௮ம் பன்னவவன்சிறுவன்னவனுல் 

சம்பென்னிடுரர்திபேய்பூசவணிகச் - கும்பன்மலையாழிபோர்கொண்டிரொள். (௨௧) 

முூனமோடி.யொளித்தமுனித்திரளை - இலுங்காணடலாதெரியாற்றியுளேம் 
முனம்வர்துநீசாசெரியாழிதனை - நனிவெல்லு £யென்றனைகாடி.னரோ, (௨௨) 

நகையைத்தருமாரணனார்வளைமுன் - பசையைச்தருவாருமூளாகொல்படர் 

சிகையைச்தருமாவெஞர்சதியை - மிசையைச்தருமிளுதிமாமுனியே, (௨௩) 

நம்மான்முடி.யாதுபோர்சாமறியேம் - சும்மாமறைசொற்படி ஈட்டி செய்வேம் 

எம்மான்படையெம்மையுஞ்சுட்டுவிடும் - ௮ம்மாவிஙணிற்கலைபோதியசோ. (௨௪) 

ஆமம்மூனிதன்னையிழுச்.துவெளி - போமென்ன.சிரட்டி யுருட்டி. புல 
மேமன்னவெருட்டி. விித்தனன்செம் - பூமன்னனம்மாதவன் போயினனே. (2௫) 

அ௮ச்சத்தியலோகமசன்றமசர் - உச்சச்சனாயோங்சமராபதியான் 

ஈச்ச,ச்தகுசாயகியோடமரும் - மெச்சத்தகுவானவைமேவினனால். ex 

அவனேடெவாரழலாழியிவன் - எ௨னேனுமென்விடனேயெனவே 

சுவமாவனருக்கயிரைந்துமுனி - யவனேைடமராவதியண்ணியதே. (> @,) 

௮மராவதியானவையாமுணிவன் - கமராடி.யநெஞ்சுறுகம்பலையைச் 
சமராடிடவோதினனச்சசியோன் - தமரோடடருக்சணியாமுனிவால் (௨௮) 

ஒசாமூனிவாவுடையானடி சேர் - தாசாதாசன் சாமா முற்றி 

ஈசானமூர்த்தியுமேயேச - வாசாமகோசரமாசினனாய், (௨௬) 

ேசாரியவேதியவெல்கிலரை - ஏரன்நிரிரிச்செதிரொங்குறுரீ 

சாசன்னாராயணனுக்கெதிர்பூ - தேசன்றனையுஞ்செய்தாய்வைதாய், (௩௦) 

௮ரியின்னடி.யாரலரொங்குளர்சொல் - அ௮ரியின்படைமுன்னமர்வாரொவர்சொல் 

அரியின்னருளாலயனுமமாலும் - அரிபீன்னருதுண்டிலரோவதுசொல், (ஈக) 

நீங்காவவனானிலவும்மிருள்வாய் - தூங்சாவுளயைதாஞானமிலாய் 

ஆங்கசாரமதாலரி நூடணனாய்ப் - போங்காலமும்வர்சதுபோங்காறாம், (ne) 

சாணும்மயலுஞ்சரியின்பதியும் - சேஜுஞ்சறச்செறியக்கினில யக் 
சானும்பொழுதக்கனலுங்கனலாய் ஈ சாணும்படி சன்றுறசெட்டினனால். (4 2) 

அருமைப்பசடானிடவுற்றர வோய் - பெருமைத்திருவாழியினாற்பெரிதும் 

உருகுற்தனனானெனவன்னவளும் - தருகுறறனனச்தோமுனியேசாப்போன் 0௬.௪)



௨௪ வது ுசரிரிவருள்ப்பேடலம்: Ts 

இருமாலடி. யாருழிடய்திங்சால் - வ௫மால்களையார்மலைவார்மதியேரீய் 

இருமாவெருதோனிசிர்தானெனிலென் - ஜனொெருமாபசடோவுதுரியோடே, : (௩௫) 

எனலும்நிருதிக்ெலோதிடலும் - கனலுங்கனலுங்கதனாய்ச்கயிலை 

இனனுக்குறளிப்படையும்மிரியின் - உனலும்முளரனோவொருபேயினனே... (௧௯) 

நில்லா இரிநீகிற்இற்றிகரி - கொல்லாவிடுமோகூக.வெனலும் 
புல்லாபுனீன்மன்னிடப்போயினன்ரீ - ஈல்லாவீதென்னமையெண்ணியதே, (௩௪) 

சானோகலிநின்பகசைவென்னாதன் - ஏனோவடி.யானேடேயிகவி 

வானோமண்ணோமாழார்சமுதாய் - நீனோவினனில்லாதேகென்றான். (௩௮௮) 

கலைமானினன்காவெனலுங்காற்று - அலைமானவனாழியையாரடர்வார் 

உலைவாயுழியார்மெழுகாயுலகம் - மலைவாயினநீவாரல்வாரல், (௩௧) 

போபோவெனலும்போனானளகைத் - தாபாசருணஞ்சசணச்தயைசெய் 
,கோபாதிகள்விட்டறவாழியைக்கொல் - ஏபாபமிலாயெனலும்மவனும். (௪௦) 

'எல்வமருளும்மெம்மானி றம்வாழ் - ரல்லாளருளானானய்ர் து எனீ 

பொல்லாமுனிவாற்புகலுஞ்சமயத் - செல்லாவினலுங்கொண்டேயிளைத்தாய், (௪௧) 

அரியேயுலகுக்காதாரமெனத் - தெரியாதவருந்தெரிவார்தெரிர்தும் 
பெரிமாய்மறையின்பெருசென்னியினுச் - குரியானிவனென்றுண ராய்வினையால். () 

நி.ற்கென்பயனீநில்லாதிரிசி - கற்னெபயனென்கருணாகரனைச் 

*சொற்கின்பயனாச்சொல்லாதவர்தி - ௮ற்கன்பயனாவர்கடேரறவலோய், (௪௩) 

என் நேியிரிந்திடவீர்ச்துவிட - மன்றேடிமயங்கிவருர்திமதஇ 

குன்றேசிகுறித்தருள்வாரிலரோ - பொன்றேூயிச்வேனும்போச் இலையே, (௪௪) 

வி9வளைவிட்டி லைசவர் சமை - இடு$வினையெத்தனையா ற்றினனோே 

படு£யுடலேமடெதுபண்ணினைசொல் - கடு£கசமன்னனாச்காட்டி.யதே, (௪௫) 

௮றி?சரியின்ச.ரணாரமலர் - பெறுதர்பினராயெசாளை சதனை 

உறவினை யோச்சியகாரதனார் - செறுதியறச்செப்பியசெப்புதுமால். (௪௬) 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம் - ௨௩ - க்கு திருவிருத்தம் ௭௬௩. 

கணைகைகை 50) | அனகை 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதநம? 

௨௪-வது. அசரீரியருள்புரிபடலம். 

  

கசமீறியகம்பலையைத்தொலைசெய், - நிசமிறியசேமிரெடுச்தகையின் 
வசமிறியமாதவமாதவனுச் - சசரீரியகண்டனிலோதியகேள், (௧) 

வேறு. 

பெருக்தகஞானபிருகெனுமுனி௫பிழையறுமச்திரிமகனும் 
கருக்துழாய்ப்புடலைச்சடவுடனாழிதனைமறித்தாள்பவர்சாணாத் 

தருக் அயருழச்துவீழ்ச்தவன்றன்மாடமுக்கலாலாழியெம்பெருமான், 
வருந்சொளிலீசசனத்சடப்பைைத்திமறுச்சுமாற் நியவினிசேண்மோ, (௨)



௮௨ திசுதர்தனசர்பராணம் 
என்செயுமச்தோலீழ்ச்களெழுக்சாள் விவனபசர்சோன்றிதி 
மன்செடுமாகர்மற்றுளேவர்மாதவர்றா வருவ்கடிர்தார் 
பொன்செயுமுலசபாலகராசப்புகனவக்கோள்சளேயுடக்கு 
நன்சணென்றானாமலோரம்?இசெய்காதனென் தவருங்கைவிட்டார். (௧) 

பஞ்சமாபூதமேயுமச்சபயம்பருப் பதத்திசச்களேபலவாச் 
சஞ்சரியாற்றின்சமூகமேயபயம்விலல்குகாள்பக்சொள்சந்தம் 

விஞ்சியவிபுலையேயுமச்சபயம்விரிசெடிகொடி.மரச்சாடே 
சஞ்சுகுமரவத்திரள்களேகற்புப்பெணகலேரானுமக்கபயம், (௪) 

என்றுவாய்வந்தபிச்சினிற்பிக ற்தியேனெனவளிப்பவரின்றிக் 
கன்றியவுள,த்தனாகியோர்சளைகணற்றுகின்றான்௧னல்வெ.தப்பச் 
குன்நியேயோடி.யண்டபித்திசைகுழ்கொண்டெதமசெலுமிருட்டில் 
அன்றிடினாழிதெரிர்தடுக்காசென்றோடி, டச்குழ்ச்சிசெய்தனனால், (@) 

சத்துவரீர்மைகொடுதிதிபரிகஞ்சச்சிதாசந்ததற்பரனை 
மூ ச்தொழின்மூவாமுகுர்தனைச்சுருதிமுதல்வனென்றடி.தொ ழாமூடப் 
பித்தரின்ஞானமேயபேரிருட்கட்சரந்திரு்சனன்பி ற்ங்காழி 

அத்தனைத்தமமுமகழரவொளிவிட்ட தனு ளேபுகுர்ததவ்வாழி, (௬) 

சக்கரம்புகவுஞ்சான்றவாவிழிமூன்சார்ர்தவர்பிழையெனச்சாய்ச்தே 
அகச்குளநுனியைக்சாட்டியதாழியடுத்ததுபவையகோவிவ னும் 
புக்சதேயினியான் போவதெங்குள வோதெய்வமேபு. ப்பவரிலையே 
தக்கவிப்புவியின்ராயலாற்கதிவேறின்றெனத்தமைமுகங்கவிழ்ந்தான். (௭) 

தழையனனமுகத்துச்சளீிரெனக்கருடச்சுருண்டுவீழ்க்தவசமுற்றாவி 
மழைமுடூன் மேனிமாண்மறைமு சவிமாட்டதேமற்நிலையெனவுள் 
குழைவுறப்பூமுகங்கவிழ்ச்தேம்குமுழியெம திருட்குணத்தேவால் 
பிழையறுமசண்டவிகம்பின்கஹுலகு செவிறகவொருமொழிபிறக்த, (௮) 
அம்மொழியாரோயோய்முனிகேணீயென்னலுமவனெழுர் தகல்வான் 
செம்மைசெய்விழிரீர்காரவேகோ க்குமோரைரீசெம்பதுமத்தாள் 
கொம்மைகெங்குயஞ்சேர்குழகனைவழிபட்டொழுகுகோ தற்றரல்லடி.யான் 
இம்மையம்மையையீச்தருள்பதப் போதிவீழிகுறைவா ற்றினையதனால் (௧) 

எழுதருமழையின்சென்னியாமகர்தாழ்வானெனுமனையினில ருளைப் 
பொழிதருதிதிசெய்பசபதிபாசம்பொடி. த்தருமு,த்தியி ழ்பொருத்தக் 
கழிசருதுயிக்செய்சபஏளர்கோமான்சடவியதிரரியையேவ 
வழிதருமதனைவாட்டி. யுன்றனையாண்மாகரெங்குஎர்மொழிமதிஞ. (௧௦) 
௮ப்பெருமூவாவொருதனிமுதலாலாச்ச்சாத்தழிவுறுமயனும் 
செ ப்புறுவெலுஞ்சேண்பதியெழுவாயாயவி ண்ணஙவருமற்றுளரும் 
சப்புறுபதியிசமலர்கேசரங்க்இர்ச்சோநிச்ச்சாச்தைத் 
தப்புறச்தடி.யுஞ்சத்தியுள்ளவோசசலசேவலரிவாமாதோ. (ss) 

அலெமுட்புறமுமீக்சமத்தவிர்ட pvedDewdioh OS ewe art 
இசபசமருகற்கறமைபூண்டயென் நிமமடமகருமள்கெமலும் 
சகு பலசாகர்சேலுமற்றுகரூடுல்ஸ்மொல்டலர்ந்டொண்டியற்றித் 

கருபலனண்மித்சம கான் anion tigre ie a வோம், (௪௨)



௨௪-வது: அசரீரிய்குள்புரியடலம்: GT i. 

மிளிர்திருவழிழெய்கண்டதேவன்விஎம்பியவா சம)த்இரளில் . 
சளிர்சிவஞானூத்தியார்பெற்றதவத்தினை ச்சக்க.ரத்தாழ்வான் 

ஒஸவிர்வவியனலையோொழிப்பவருளர்கெர்லுலகெலாமொ ழித்திடரூழி 
வளர்வ்லிரசாளிற்சருவசம்மாரஞ்செய்வதப்படைக்கரசறியே, (௧௩) 

சசானடியாசிவனயனாதிதேவருமுனிவரும்பலவாம் 
பேதவிபாகசமயருமொன் றேபேசியமமைச்சுருக்குணராய் 
ஆதலாலகிலதேவரும்பணியுமரியடி யவரிடமகன்ற 

ஏதமாற்றினையன்னவனலாவிரட்சகன்னிலையென்னலையிசைத்தால். (௧௪) 

இரும்பரும்வீடீ திருநெடுமகலின்றிருவடி.க்கினியவர்மதஇபோல் 

வரும்விதியெனல்வாடுத்திலைகொல்லோவண்கலைதேோர் துமாமாயன் 

அ௮ரும்மகதிரேோகமாயையிலாப்புண்டரியடியவனெனலுமசசன் 

சரும்பததர்ச்சர்தண்டி.லா ச.ரகை ததண்டியிததமவெளிசாய்கதாய், (௧௫) 

இச்தமவிருள்கொலுனைப்புசந்தருளுமிழிதருகழிச்தவஞ்ஞானி 
௮ச்சரச்சாலேயருணந்திதேவையடைந்தனையவருனையிருட்சண் 

உய்த்தடுக்கலையுற்றுலகமுண்டவனையோகத்திற்கண்டுப்புற்றார் 
சித்தத் சன்பேதமோர்கில்லாச்சிவப்பிரசகாசலூலுணர்ச்தோய், (௧௬) 

இிவப்பிரகாசதேவனவ்வாழிசெய்தவெம்மாகவத்திறமார் 

சகத்தினைகோக்கென்றுகொல்சார்தவிங்கராய்ப்பணிமலைசார்ச்தார் 
குகைக்கணேகமசிவாயவென்றோதுசொண்டருளாழிசாயகனை 

அகக்கணேயமரச்சண்வொழ்ச் தனரீ திறிர்துோனயர்வுற்றீர், (scr) 

குருவினைப்பழித்தசீடனுச் தசாயைச்கொலகினைமைந்தனுங்கோவைச் 

செருவினைக்கழைத்தரிறகுடி. சானுஞ்செம்மைமீதர்ை தயைச்சினந்த 

மருவினைமகனுமு சவியைமறச்தமாலனுமுய்வனேனீரும் 

ஒருவினையில்லான்போலுறங்கெம்மாற்கடியர்பாலெதிர்த்துயிருய்வீர், (௧௮) 

இருஸினை ச்களைகணாகவுன்ஞானமிருப்பதாலவ்வுழியுனக்கே 
மருளிடக்சடைசக்கப்பட்டனையுனதமம்மர்கண்டி. ரச்கமுற்றியாலும் 
அருளிடக்சேட்டி யுன்னையப்பிரணவத்தரியல்லதுகாப்பார் 

ஒருவி”உத்தினுமேயில்லைமீஅண்மையுற.தியென்றோடுதியென்ரால், (sa) 

வஷிர்திறலாழிவடி. வினைன்ருக்கண்டசண்ணுடைவள்ளலாரின் 

இடும்பதத்தடி.யானருள்புரிவானணின்வாணிகேட்டேங்கலம்றினிதே 

தொடுமரூண்ஞானச்தோன்றிச்தத்துவரரயன்னெனச்சோமெலாங்கழற்றி 

நடுங்கலற்றர்சோரசாரணனருளேசண்ணினதென்றுகைகுவிச்தான். (20) 

ரசான்கண்டுகொண்டேனாரணாவென்னுகாமமென்றவலுறுதலச்தே 

வான்சண்டவாணியானிலையாவிவவிவர வேகுவரனினைந்து 
தான்சண்டவாழிதனக்குவெச்காட்டி.யோடி.னான்றவத்தர்சகாளென்று 
மீன்சண்டவாழியுலனெ சேச்தவிளஎம்பினன்கு.தமாதவனே, (௨௪) 

மூத்றித்று. 
ஆச படலம் - ௨௪ - க்க இருவிருத்தம். ௮௩௪, 
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௪௪ ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுராணம்.; . 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதமா. 

௨௫-வது. முழுமுதலடி,தொழுபடலம். 

பமுதகன்மு.த்தி வேட்டுறுஞான்றும்பகன்மதிவிழியுளப.ரனை த் 
தொழுதகன்ஞானச்சுகமனமுனிவசோதிவான்வாணிசகேண்மறையோன் 
௮ழு,தசண்ணீரையகற்றியவ்விருளிலலைச் சலைர்தமலமாமிருக்கை 
முமுருசலடி.கண்டமுசம் வீழ்ச் துவிளம்பியவாறுகேள்விரிப்பாம். (4) 

சேணவில்கெவிகேண்மறைக்கிழவன்றிடுக்கெனவெழுநர்துகேட்டுவர்.து 
சாணவின்மிச்சககேவலவிருளேகஞலுறவெளிச்சணே டேடிச் 
சேணவின்மலர்மானவிர்பரம்பொருளின்றில்வியசேத்திரர்தேடி 

தாணவினாண்மையவிச்சகங்குழைவுற்றமலனைநினைஈ் துணைச் தனனால், (௨) 

விசும்பிடையசரீரீயரபேரருளின்மாற்றங்கேட்டிடுமுனிவிமலன் 
நிசகுணயோூமொர்களுக்கெட்டி. டா சவண்டலமெவணிலவும் 
வசமலவடி.யேனறிர்திடவளைத்திவறுத்திடப்பொறுச்சிலேன்வரதா 
நிசியிலுளிருப்பேனெக்ஙனநினைச்சகண் டேத்துகேனின்றனக்சபமம், (க) 

  

  

நின் றனக்சபயமென்றுகூக்குரலிட்டே த்திடுமவனிருவிழிக்கு 
ஈன்றொருசோடி.ஈபோமணிமுளைத்துககுமொளிச்சோ தியைப்பர ப்பி 
௮ன்ஜொருஈசசங்கண்டதுசண்டானஃதயோசத்திப்பெயரவிரத் 

அன்றியததுவோதுயரறுசோதிதுலங்குறுநிச்தியரூசே. (௪) 

தள்ளியதேவதாந்தரஞ்சாதநாந்தரமிரட்சகார்தர நூல் 

எள்ளியமந்திராக் தரம்விடயாச்தரத்துடனிழிபவமனை த் தம் 

இள்ளியவாகக்ளெக்குறுசகேதுகம்மெலாநீத்தவர்மேலா 

உள்ளியவேதார்சம்மெலாமுறைாசெயொப்பறுசுகாசர்கண்டான். 1௫) 

அ௮துபிரமன்றனவனிக்குமேலாயகதமறசதனுக்குமேலாய்ப் 
புதுபசமோதமநந்தமச்சு தறி.த்தியபரம்பூதிசநா த ௦ 

மதிதருசதந்சொருபஞ்சாயுச்சியம்மவியயசுயமாறில் 

இதுசபம்புண்டரீசமாபிரமஞ்சிஉமிழிமுக்குணர௫சம், (௬) 

சச்சதொரக்சஞ்சாட்குணர்தமமில்லாவசாமயசு ச்சஞ்சாந்தம் 
நிச்சயபஞ்சோ பர்கிடண்மயநிராலம்பகிர்மலகிகலெம் 
நச்சுறுமப்பிராகருகம்மேனவிறருசுரிசேவிதம்மேல் 
உச்?சவோங்கா.ரம்மிளிர்தேசோமயமிகுமுலனைச்கண்டான். (௭) 

பேசறுபிரமருத்திராதிகளால்பேசவுங்காணவுங்கூடா 

சாசமிலா,சசான்குவேதார்தரவிறருமுச்சவொசிகள்சேர் 
தேசசேரிருப்பச்சேவித்தானாழி$த்திடுமெய்யெரிதீர்க்தான் 
வரசித்தபேற்றைவவ்வினேனென்றான்மறுச்துமேவணங்கினான்ம௫ழ்ந்தான்.. () 

குணக்கறுகோடி. பாறுவின்சோதிசொழிசவமணியிழைமாழை 

இணக்குபுவிருந்தகோபுரசயினாரொயிலுடனிலங்கெல்சண்டான் 
வணச்சமார்சண்டாதஇயர்கடி. சண்டான்வண்குமு சாதிசணாதி 
பிண்ச்கறுசேரா பதிசளைச்கண்டான்பிடுயர்மு த்தமைக்சண்டான். (௬)



உடு - வது. முழுமூதலடிதொழுபடலம். எடு 

சவ்குசக்காசசாசரராடச்சவிமணிப்பூணுடைதமயங்கு 
மிம்தெமிலகுமிருவகைச்சூரியினங்களங்கங்குறக்கண்டான் 
மல்கலின்ஞானபத்திவைராகமாமணிமண்டபங்கண்டான் 

௮ங்கதனாப்பண்கருடமந்திரகூர்மாதிச?தசுகளைக்கண்டான். (௪0) 

சக,த்திரசோடி, இவாகரமயமார்சளமுளதாமரைப்பூமேல் 

வகுத்துளவிசித்திரங்கதிர்க்கர்றைவாரிவீகறுமத்தாணியின்மீத் 

தொருத்துளவாயிரம்முடி. யகர சன்றுகளறுசாததுவிக ப்பேர் 
(மிகு.த்துளமேனிமிசைமிளிர்சருவகா.ரணமூர்த்தியைக்கண்டான், (௧௪) 

வேறு, 

கள்ளிருணக்கொளிவில்கற்றைவெயிலைவீசி ஈகைச்செம்மாவாடகசத்திவிழைசெய்தோ 
யுள்ள வையகன்றமணிக்கொள்ளையாலேயுஞற்றியுஎகுண்டலகேயூரவாரங் [ங்க 

கொள்ளவருமுடி.கடகதாபுராதிகொழிசோதியிழைகளெங்குக்குழுமிப்பூண்ட 
வள்ளற்னைச்பூரீளைகளோடுற்றும௫ழ்ந்திலசயினிதிருப்பபையோன்கண்டான். 

ரீலமணிவடி. வுமிருகான்குதோளுகிலெமூ்டி.பவயிறும்விரிஞ்சப்பூவும் 
சாலவருள்மொழிசயகப்பூவும்வேதஞ்சாற்றுமலர்ப்பூவுமணிமாயைபூத்ச 

கோலமுளிருமார்புஞ்சுருதிமூன்றுங்கொழிசோதிழுந் நூலுக்குைவிலாச 
பாலமணிபுண்டாமுங்கருடசேடராதிநித்தாமுத்தர்பல்லாண்டோதும்பாட்டும். (௧ ௩) 

சார்ந்தொளிர்சத்தா௨ரண த்தேவசோடுதமனி௰யரத்தினங்குயிற்றிவான்மண் கொண்டே 
ஆர்ந்தவகண்டாகாரச்கோயிற்கண்ணேயமர்ச்துளவராஇிரச்தமுத் சனா 

சேர்ந தமுடி.வில்லா தமூவாவின் பநிருமலவகாமயனாம் பரமன்றன்னைத் 
சேர் ததிருமெய்ஞ்ஞான த்திருக்கினாலேதெளிவுபெறக்கண்டனனச்ூவக்கூறு றறான், 

சண்டவடனடி சாய்ந்தமர த்தின் வீழ்ச துகசறியமு சாழியினாற்சூடுண்டேங்டி 
௮ண்டமெலாஞ்சுழன்றுசதியற்றேனாயொதா.ரமிலனாகயஞ்ஞான ததால் 

தொண்டகுணக்கொடுர்தயனின்றன்பாசங்கோதறபிராப்பியமாக்கோலிவாமும் 

“தொண்டர்தமக்டெரிலை ழத்தகொடியபாவிதூய்மையிலென்பிழைபொறச்தா ளென்றா 

(ன்பின்னும், (௧௫) 

ரீயருள்செய்தநகரணமுடையனாூ£யருள்செய்திதியிலுயிர்கிலேயனாடு 

நீயருரசெய்தழ்மேலுகிற்பேநீயருள்செய்யைம்புலமுண்ணிதியேனாடு 
நீய௫ள்செய்மறைமு தலவறிர்சதேனாடுரயருளெண்டித்திகிலைசேர்ந்தேனாட [வே.(௧௬) 
நீயருள்செய்சீவனையேரின போலெண்ணிரிகழ்ச்செனதுபிழைபொறுத்தாணிமல சத்தே 

உன்கணு இத்துன்௧கணிருந்துன்சண்மாண்டேயுன்கனுறும்பகு தியினிலு றங்கமிண் டே 
உன்கனுஇமமைபட. ததே.புன்கணோக்சிலுஇயருச்சபஞ்சசச்சா.லுனைறீல்சாச 

உன்சுணுளகிரதிசயசுகமுற்றென்றுமுதியாசலீடி.ருத்தமொருவனுன (வே. (௧௭) 
உன்சணுளகலியாணகுணமுண் டோங்குமுன தடி.யார்பிழைபொறுத்சாளுடையகோ 

நின்னியுமத்சவிர்க்தொளிர்புத்தேள்சடம்மைரீயென வேநினைவுபுரிந்திரு ப்பதன்றி 
கின்னையும்பற்பலபிதற்றிமாய்ச்துநீங்காகிரயமதிற்டெர் தடலநீங்கா.துற்று 
நின்னைவணங்கறியா துசருவுற்றேங்குகிகிலவுயிர்களையும்விடா தாங்குங்காத்து 

நின்னைவசைபாடுபலசமயத்தார்கறாரீடருள்செய்திடுகருணைநின்றாள்போற்தி, (௪௮). 

இனிதிலிராமடமூட்டுர்தருமவானிலிழிபாவ்சசன்றவஞ்ஞான,ச்தினாலே 
சணிவிலருளுளைசேரித்சண்டுபோற்றாச்சடையருச்சன்னவர்கரு துகடவுண்மூல



என் LR SN OTS Reps MRF LD: 

சனியறாளும்பலபேசசமயங்கட்டுசாயகனேரர்தாஈழ்சடிரோச யேன் . 
முனிவகன்றசொடுச்$மைஞமுதிர்ச்யொலேமுறைமாறியாற்றுசுபொறுத்தாளெக்தாய். 

சரு௨சகதாதாரத்தர்தையென்றுஞ்சாற்றுமைர்சாமாவிகட்குஞ்சான்றாமென்றும் 

மருவுசலவிசமானமுழறைமைமேவுமகதேவனென்றுமஓராற்று”மை 
கருணையுடனினையாதகமலையாந்தாய்கவினுமு.ரமுளபரனேசாக்குமென்றுஞ் 
சருதிசொலுஞ்சுந்தானேநிகமார்தத்தின்சுடர்ச்கொழுந்தேபிழைபொறுத்தாள்சகுணக் 

(குன்றே. (௨0) 

அழிவிலதோருகநிரயமேவுபாவமாற்றினருமூனக்சோரஞ்சலிசெய்தாரோல் 
ஒழிவில்சுகமு றவவர்மேற்கருணைகூர்ந்தேயுற்றவவர்பிழைகளையேபச்சையாகத் 

தழுவியருடருமவன்சேசவனேயென்றுசாற்றிடுவேசாகமத்ைத்தழுவிராயேன் 
வழுவகற்றித்திருவருளஞக்கிலக்ட்டாள்வாய்வரகுணனேசரதமமைவையச்தானே, () 

கன்றின்வழுவருர்திமழொவைமானச்கம்பலைசெய்கசமுடையேன்செய்ததமை [தி 
சன்றெனகீகண்டருள்புரிதிரளிசத்தென்றாயான்முசங்சண்டெனச்சரணாகதிசெய்தேத 
நினறவனையனலாழிசுடுபுண்ணாச்சைநிலையவனையனரீரொன் றேனுங்காணா 

வன்றுயரினாலழுநீர்வாரநின்றுவழுத்திவணங்குறுமவனைவாதன்கண்டான். (௨௨) 

வேறு, 

நூனிலைமார்பீர் தூருவாசனு நாங்குபச்சைத், தேனிலைது௪ பமாலைத்தேவனைச்சர 
ணம்புக்குத, தானிலைத்தனததெய்வர்தானிலைசாவென்றானை, பூனிலையும்பர்தம்பிரா 

னருளுவகைகேண்மின். (௨௩) 

முற்றிற்று: 
ஆ_ படலம் ௨௫ - க்கு திருவிருத்தம் ௮௫௭. 

  

ஸ்ரீமதேவ.ரவராயபரமதயாகுரவேதம5, 

  

உரா-வது, எம்பெருமான்அருள்பு ரிப. _லம். 

சருகுபுனலறுதவனிலுறுபெரியர்தாழும், பிருகுமுனிவரகருகுபெரியகதமடை 
யோன், திருகுமனமுறுமுறுவறீரவருடி.ருமால், பெருகுகருணையையினிதுபேசு தீர் 
கேண்மின், (௧) 

வேறு. 

கண்ணநரீராறதாகச்சலுழ்நதுயிர்ப்பெறிர்துசைர் த, புண்ணினைக்சாட்டி க்காற்றாம 

ரைவிழுர்தமுங்குவானைத், தண்ணருங்கருணைச்செர்சாமனாமலர்விழிய னோக்கி, வ 
ண்ணமெொன்பவளவாய்ப்புன் ந.றுவல்பூத்இருச்் சான்மன் னோ, (௨) 

திருப்பவளச்செவ்வாய்ப்பூவரும்பிடத்திகழுசசேவன், அருப்பவிழ்கமலபாதம ' 
டைமுனிவனைக்கூயாங்கண், உருத்தொன்கூ.ற்நிலாயவெரண்டலலோம்திலாய, கருத் 
தினைப்பிழைத்துத்தேச சத்தினைச்சவினச்சொண்டாய், (a) 

ssusaSorari@Quiupisshseap she, Ago séGiens sO seron_A 
தெரிவிழிமூமாசி, னிசமலை$வர்சம்மைநிருமலனாமென்னோடு, சதமலைவாசகோதிச் 

சவியழிவுற்ளுய்சத்ரூம், (க



௨௬-வது. எம்பெருமான் அரள்புரிபட்லம். er or 
சற்றதனாலேயாயபயசென்னேசண்டாய்வேதம், உற்றவனென்றுமெல்லாமுடை 

டவனென்றுஞ்சொல்லப், பேற்றகீரமதுமாயப்பிணக்செிற்ரிச்சப்பேழ்வாய், துற்றல் 
சசய்பிணப்பேய்தோன்றரனை ததுதிச்செனைச்தா டி. ச்தாய், (@) 

என்றனையகந்தங்கோடி நிரதைரீயிசைத்ைதயேலும், சன்றரைாசெய்ததாகராகினை 
நீதாசம்பூத்தாம், சின்றருள்புரிவலுன்னைகீச்சகலனிபிடாஈர்தம், துன்றுமென்னலத்தி 

லேதுந்துஞ்சுருதென்றுதேே. (௬) 

அவரடி தீதுகளான்மூன்றாமுலகரமுமாணைமாறா, இவாடி.ச்கடியர்க்கன் ரோவே 

ழைகானெளியனாவன், தவர்பவர்பிரமர்தேவாதாதராயவர்களேவல், சவர்பவராகிசோ 
க்குவாரொனிற்கருதிலாயோ, (௭) 

செபீபிய£வர்யாருமென்றனைத்தமைத்தேராசென், அப்பிலவிருட்கட்டுஞ்சியாக் 

வைகொண்டலமர்தேங்கி, ஒப்பறுமெனைக்சாத்தாண்டுவீடுதர்தெல்லாமுண்டு, துப்பி 
நஇசோன்றாருத்ததுணைவனென்றறியாரா9, (௮) 

மதிகெடுமூன்றஞ்ஞானமால் ராய்மாறிமாறி, விதிகொடுவினைசடேரனமெய்யெடு 
தீதெனைவஞ்சித்துச், சதிகொடுதிரிந்தஞான்றுஞ்சலித்தவர்பிறவிதோறும், பதுசொவெ 
யத்தாம்பாண்டத் துண்ணிலையூரிபாடாய், (a) 

கரிபடவிருக்சன்னாரசெய்கறையெலாமின்றாண்மைர்தன், எரிபடவைதுமோது 
மிருள்வெறிபிடி. ததவேல்வைச், சரிபடானென்றுநீங்கலாதுறுமறைத்துந்தாங்கப், புரி 

படவிருப்பாண்மானப்புவனம்பூத்துளயான்மன்னே, (௧௦) 

செய்விளையுண்பித்சாளென்றனைவசைசெப்பினாரா, ஐயகோவென்றகீங்காதரு 
ள்புரிதருமென்றன்னைக், கைகுவித்தனனியாருகச்ச.ரண்கழறினார்க்குப், பொய்குவித் 

திடுபொலாங்குப்புரிரராப்புலப்பச்செய்வான். (௧௧) 

என்னடி. யவருக்சாசலீறிலாச்சுகமீயிர்சப், பொன்னகர்புரிந்துசாப்பன்புண்ணிய 

ரரமன்னாரே, என்னுயிர்கண்கால்பாணிராவுளசெல்வமெல்லாம், மன்னுமன்னவர்களி 
ட்டவழக்சனின்மடிழ்கதுசெய்வன். (௧௨) 

பெரும்புறச்கடலையோர்சிற்றெறும்புணப்பேசுங்காலை, அரும்பும்புவ்முறுவலவ் 
வாருகுமாருனவாதர், தரும்புன்நீமாற்றமென்றேதயைசெய்வன் சாசர்தம்மைத், $7 
ரும்புறு£ற்றஞ்செய்யின்றொலைப்பன் ரோலா த மன்னோ. (௧௩) 

ஈன்னுயிர்க்குபிரதாகவே.ற்றவாஇச்கமேய, மன்னினைவைதுகவீட்டி வதைபுரிதரநீ 
சாபம், உன்னினையோகோதீயையுனையருளிடவேதில்லை, இன்னிலைகிற்கனென்ன 
மென்றனனீறிலாதான். (௧௪) 

ஈறிலானருச்செய்மாற்றமெண்ணியுணைர் துமாழ், ஆறிலேனின்றாளிற்கேயபய 
னென்றமுசசெவ்வி, நூறிலேசேரூரொன்றிலேறுவன்றவனை நூனம், மாதிடத்தீரா 
வீன்பில்வைத்தருள்வள்ளனோக்?. (௧௫) 

அர்சணனல்லகண்டமறிர்தருள் பெறாுயென்னோ, நொந்தனைரோவேனிழ்குநிலை 
சுசநிசழ்த் துங்கேட்டி , ஏர்சனைபுரியென்ரொண்டன்வ௫த்திமெமைவாய்ந்த, சநதரச் 
சோணமாமச்ககரதனைச்சூழ்ர்துபோற்றி, (௧௬) 

நம்பரததுவமேராட்டிசர்திருவடி.ஷய்றீல்கா, வம்பரீடப்போஞானவரசன்றன்பா 
லிலேூ, வெம்பிலீழ்ந்தேச்இவாழ்த்திவிளவினைப்பொறுத்சாளென்று, கும்பிடி.ற்று 
ஸ்றயீனுதுகொளுமவண்குறுெமாதோ, ' (௪௭]



௭௮ ஸ்ரீசுதரிசனூரிபுசாணம், 

சொண்டர்சம்பொருட்டேயன்றோதொலைவிலாலின்பவீட்டைக், சொண்டு 
சன்றதம்போருசமலர்ச்சோயிலாளை, ௮ண்டவைத்தைர்த/ மேதியச்தமிட்டி ௬த்தலன் 
ஞர், விண்டவாறீந்துதயர்கீய்வுறவீட்டற்கன்றோ, (sa) 

அடி.யர்கள்விளித்தாலேனென்றவர்முனமேயென்னார், இடுவினையியற்றற்கன் 
ரோவிமைடிமுசாழிதூங்கல், கடுவினையியற்றுவாராக் கழி.க்திடம்கன்றோுன்ஸம், 
தொலவெனையின் நித்தோன் றுமுருப்பலகொண்டுதோன்றல். (௪௧) 

அ.றிவறுசமுத்திவீழ்ர்த குழவிதேர்கில்லாவன்னை, முறிவுறுமென்னுமார்பிற்புல் 
லிடவணைச்துமோர்து, செறிவறவிருப்பாண்மானச்சவேருட்புறபபுபம்பு, பொறியுற 

விருப்பன்மாட்டிப்பூணனாகிமாதோ, (௨௦) 

அர்தரியாமியாகயவிரொனையறியார்கண்டு, வர்தருச்சிததுவேட்கைவரித்துவாழ் 
வுறுதற்சன்றோ, சர் தரவருச்சையாடகிச்சூழ்கதிவில்லங்கானம், முர்தரமுளைத்துச்தே 

வமுனிகளான் மோதங்கொள்வேம், (௨௧) 

ஆவியினரும்பேறெய்தற்காற்றிய தடஞ்சொல்மேசம், பாவியர்பயிலார்சன்றாம் 
பத்தரைப்பழிப்பார்பாகம், சேவிலார்பவனும்பூவின் சேக்கையார்பவனுக்தர்ச்கான், 
தாவிலாவடி.யர் பாதர் சஞ்சமென்றுறுஇசார்வாய். (௨௨) 

கோமுனியரசன் பாதங்கொள்கலமாசவீழ்ஈது, மாமுனிமாறிச்சேவி யென்றெ 

மானேவனீங்சாப், போமுனிசரிதைதன்னைப் புகலுவன்கேண்மினென்று, தாமுனி 
செளாசாதிசட்குறைதருவான்சூ தன். (௨௩) 

முற்றிற்று: 
ஆச படலம் - ௨௬ - க்கு இருவிருத்தம் - ௮20, 

  

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநம£. 

௨௭-வது. அ௮ரிதாதவச்சரணம்புகுபடலம். 
aE SS ய வணார்கை 

ரரற்பெருர்தெய்வமேச்துசனிரியார்சற்பொற்பாத, மேம்பெருஞ்சச்ைைைமேயலி 
பன்கலையுணர்ந்தோய்லேசத், தாற்பெருஞ்சவிசேொம்மான் சாற்றியவாறேமன்னன், 
பாற்பெரும்மீழையோதுப்பண்சாண் பசர்வல்கேட்டி., (6) 

சாப்புடைச்சடவுணா தன்கருணை கூர்ர்தன்பின் வேசம், சாப்புடைரசாமமோகதிகாழ் 

தணீர்வறளுவானைப், போய்ப்புரவலன்பாலே௫ப்போற்றிரின்புன்சணோதின், வாய்ப் 
புறவருஞமாழிமாலும்விட்டி டுமென்றாஞல். (௨) 

விட்டிடுமேகென்றுன்சொட் விதமெணிவிமலற்போற்றிச், சட்டி மொழிப்பின் 

னர்த்சொடர்ர்திடச்தோகைமார்பால்,, கட்டி.டுசச்ைதயோடு சடுப்பினைககடுப்பவான் 
£ீம், இட்டிடுபதங்களூர்களிறும்பிருண் முந்நீர்நீங்ட, (கி 

சோணமாசசசொங்சென்றேசொலிச்சொலியோடாநின்,, சோணவாங்கொடி ய் 

£ற்றமுனிகனைக்கொழிக்குஞ்சோதி, வேணவாரச்திூரிச்செல்வன் வெருட்டலுங்கண் 
Carer, ஆணவாமடவாரோடேயக்கி ரசரரித்தார்த்சாசால், (௪) 

தணற்புமெறன்றண்ணிரைச்சாவி வீழ்வானிலோடி, , அணற்படஞ்சோணமாகு 
மதிபஇியாசனென்னா, எண்பமெம்பரீடினிணேறல/பபுதங்கள் சேப்ப சண்த்பதொ 

குவாசனுமுனிலீழ்ர்துபோற்றி, (6)



௨௭-வது, அரிதாதனைச்சரணம்புகுபட்லம், ௭௯ 
மன் பசமன்னுஞ்சென்னிமாசவனமுதுகாத்தி, உன்பதமன்றிவேரோருறையிலை 

யையேயென்று, மன்பதவைணவனமுன்மாழாந்துசொச்துமூர்ச்சை, இன்பசமடை 
க்தானீசன்கழெழுமின்னாங்குற்றோன். (௬) 

உற்றவின்னாங்கனொனையுகந்துகண்டெழுர்துபோற்றி, வற்றினையுடலங்குக்செ.2 
யுடன்வசசனழி, வெற்றிச£ச்சுட்டி னன்றாகெதும்பினையோடி யோடி, ௮ற்றனையா ' 
விமாய்ச்தேயலைந்தனையனஇனய்யாகி (௭) 

என்றிருசயகநீனாக்கான்றிடவிரங்கிமூர்ச்சை, துன். நினன்றன்னைவாரித்தாக்ரரீ 
யஞ்சேலஞ்சேல், உன்றுயமென்னீசொற்றியுஞுற்றுதுமெனுமன்முன்னர், வன்றுயர் தரு 
மில்வாழியெனைவிடவருடி. யென்றான். (௮) 

ஆழித் $யெனைக்சொல்லாம லருளிச்செய்தருள்வாய்மாய்க்கும், ஊழித$வினை 
யையோச்சுமொருமுதலுசச்தமேலோய், வாழித்திவினையிலாதுன் வைரமெய்ஞ்ஞான 
பத்தி, பாழித்€ீப்பவப்பஞ்சிற்சென்றெண்ணிலாப்பழுதினேற்சே,. (௧) 

௮ சசன்ராண்மறையோன்சென்னியமைவுறவணங்கலென்னே, சசசன்றோறீவி 
சொன்றுசேவிசெம்மலைச்சேவித்தே,உரைசெயுங்கலைகண்முற்றுமுலகளர்சவன்றன்றொ 
ண்டர், தரைதனிலெவசென்றாலுமவரன்றோசருவசாதா, (௪௦) 

ஆதலாலமலைசாதனிணைச்சாணடைகவென்ருன், கீதமைபுரிதியென்றுகெட்டு 
யிர்ப்பெறிச்துணொர்த, மாதவன்மகழவாழிமாண்படைய சைப்போற்றிச், சா.தமில் 
லாதவேதப்பழிச்சினைச்சாம்மலா னன், (௧௧) 

பழிச்சினையேற்றவாதிப்படைகளுக்சரசனானான், வழுத்துறுங்குரிசிறன்னைவளர 
ருண்மல்ககோச்டி, இழைத்தநின்னசையென்னெம்மா ற்ினியநீயேவுமாணை, பிழைத் 
தஇடாதெனதுசென்னிவைத்துப்பெட்புடன்செய்துய்வன், (௧௮.) 

௮ன்புறுதேவஞான த்தரசநீயருளிச்செய்சல், இன்புறவேன்றுசெய்தற்சன்றகொ 

லெனையீறற்றான், முன்புறக்கொண்டுவிண்டானெனையருளெலுமாழிச்சே, வின்புற 
வணங்கயேத்தியினிதினில்வருர்திக்கூறும். (௧௩) 

இம்முூணியேவுச்சேறேயியலொருவருடங்காறம், தம்முனிவனவினாலேதாறலுற் 
ஜெவ்வங்கொண்டான், விம்முனிவாலம்மானைநினைவிரன்மாயத்தாப்புண், டம்முனி 
யெத்தாச்ச்சொலறைக்தனன்பொறுத்தியென்றான். (௪௪) 

மாயிருஞாலமுண்டான்மாயையிலாப்புண்டன்னான், முயிலுமேலாம்வேதத்தற்ப 
சானென்தைந்தோ, சோயினிஓ ழச்தேன்காத்திசொடி தனிற்காவாயென்னிற், பாயிரு 

முூலகர்காணீப்படிமுயிர்பரிர்சாளென்றான், (௧௫) 

என்னகின்௧கருணைக்சானதிருவுளமெலுமன்றன்னை, மன்னெரிதிகிரிசோக்மெபெ 
இதன்னைவாழ்த்தி, நின்னுளநினைர் சவண்ணரிகழ்த்தினன்விடுத்தேனின்னான், தன்னு 
௭ல்களிப்பவிச்சையுழிச்செலத்தயையிற்சொன்னேன். (௧௯) 

_ தஷாபரியரியேழும் சசா.இபகினைகின்லூனா, ௮அரைகலையளவிற்நீயிற்சாக்டிசா 

பஞ்செய்வான், வினாவிடுவெகுளிமீண்டவேதியற்சிரங்வேண்டும், நிலாவறகிரு, ப 
நின்போனிலெத்துததமர்கள்யா ரே, (௪௭) 

பீடிசானசொடாளும்பெருச்சசாய்பிழைசெய்சானைச், சாசரன்மலையூரொக்கன் 

கருத்ததோகிசென்றோதென், ஈசோன்மிளியாழியியம்பலுமில ச.நூன்மார்பன், பாடு 
ச்னீமோச்கவாயிலார்இருகாழிப்பாக்சர்; (௪௮)



௮0 ஸரீசுதரிசனகரிபுரரணம். 

கின்றுரீடசழிலென்றிகிலைபலபாடலாலே, வன்றுபரசலப்பாடி.வரதனைவழிப்பட் 
டாராக், கன்றிபச்ருழறிலிர்தகடுங்கனைறகரு £டான்னா, ஈன்றுமாயாடி. ப்போற்றிரல் 

விடையென்றுபோனான, (௧௯) 

போமகன்ன்னையெம்மான்பொன்னடி.யறவாமன்னன், வாமான்ரூவிற்குன் றி 
வணங்கவொய்பொத்திலாழ்த்இ, ஆமனச்கனிவினையரோயோசாண்டாயிற்றேரீர, தாம 

னக்கனிவினையாறண்டி.நீர்சமைர்ததுண்டால், (௨௦) 

வேறு. 

ராலோடி.ரட்டி.ராம்பதெனும்பேதமுகமாராவிகளைள் 
சாலோடகன்்றதலையோடாம்பூதங்கரவாதுணடமிரான் 
சேலோடூடும்விழிச்செல்வியோடுண்சேடமுண்டவைகொண 
டாலோடும்மாப்பவம்பீனழையகலும் பசிசோயண்மினென்றான். (௨௧) 

சானைச்சகரசைத்தனாக்கரசைத்தவத்திற்கரசன்பூித்த 

சேனைச்கரசார்திருசெமொல்சேடம்வருடமொன்ரயும் 
பானைச்சண்ணப்போதட்டபடி.யாம்பலமுப்பானிரண்டு 
மோனைக்கண்ணாமைர்தாறுகறிபச்கணமூண்டு தலான. (22) 

ச.ரணச்சமலத்துலவுடனீர்தளிகைப்பிரசாதங்சொண்டென் 

மரணத்தளவும்மாயோனைவழிபட்டானாமறக்கறியேன் 
அருணத்தம்மாவவனியம்மாவென்றுதலையாற்றொமுது வன் 
இரணத்தளவாக்கரந்திருக்கு்தண்மாவிமயத்திரிரிசென்றான். (௨௩) 

கடந்ததுருவா தம்நுனிவன்ச நயுண்டுழவன்குகைகண்டு 
நடந்தவணணங்குன்றாதவாறுகூறிகாரணனை ச் 

தொடர்ந்சகிருவிசற்பசமாதியினிறகூடி ச்சேவித்துத் 
தஇிடர்தைதிகரிதிருவசசுதிருவின்புகழைச்சிறப்பித்தான். (௨௪) 

மூச்தூன்மன்னுமுதன்மறைமீர்முத்தித்திகரிமுனைமருச்சற் 
செந்தூங்கென்மன்மாகருக்குமேலா.தெல்லாமாமிறைவன் 
தன்முமனாப்பூவாயலர்ர்து.சாறறுகியமக்தலையேற்றோன் 
பின்ராணோடுபேசவவனபிர சத்தஞ்செய்பீடுமாப்பாம். (௨௫) 

முற்றிற்று: 
ஆச படலம் - ௨௭- ச்கு திருவிருத்தம் - ௬௦௫. 

(0) 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேநம:. 

    

௨௮-வது. திருவாழிமவயானபடலம். 
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வருஈரழிசதோறுமொருபலியாஜ்றுபிருகுமுனிமல தயோன்மன்னன் 
தருசாழிசஸிர்பிழைச்தகுகைசம௫ிவாயனிபஞ்சார்க்சான்பின்னர்த். 
Agen futewrer®p. ப்புரைச்துங்கருத்தொருமித்தினிதுடசர்மி ன் (க)



உ௨-வது.. திருவாழிமலையானபடலம். HE 
குளிர்ச்தபனிமலைக்கணொளித்துளவவதனத்குகைமசவாயப்பேர்கொள் 
தெளிந்தசிவபெருமான்பாற்சென்றமுனிவனை கோக்சச்சற்றக்கோரோ 
அளிர்தமனத்தென்வயினேவயமேற்றவாழியின்௧ணின்றசீயும் 
களிந்தமனிச்தொ டூமுயிர்பெற்றெவ்வாறிங்குற்றையெனக்கனிந்துசொன்னான். (2) 

வில்லாருமணிசொழிக்கும்வினையறுகீர்விளை விமலன்வியக்கும்வேர்தன் 
சொல்லாமும்படி.க்கேகிச்சொச்கவெள்ளிக்சல்லானை த்தொழுது தய 

வல்லாரும்வளாச்சியுளவளைவளை ச்தலக்றவரிமடர்தைகொண்கன் 

செல்லாரும்வெண்பிறங்கற்செல்வன்முதவினரீக்குமடாச்€ர்மைபாடி., (௪) 

எவெவர்பாடேறிமுறையிட்டனனோவவர்களுழியெல்லாமேூத் 
சவாபணிதற்பரனாழிதசணியரசன்மாட்ரி சன்னையிமமிக் 

கவரவறியாதியன்றவாறுகந்துகூ றிமறபிறப்புக்கண்ட 

வி௨.ரமதைப்பினுமாடி விமலனைஈன்காப்பாடி மீண்டான்மன்னோ. (௪ 

இச்சையுளவுழிச்சினமேயுருவான மூனிவிதனமின்றி ப்போனான் 

ஈச்சரவாரக்கோமானனிவியப்புற்றரசைவளைநாதன்றன்னை 

அ௮ச்சமறச்சண்டுமகழ்ர் தலகறுபேசாகநதமடைவானாக 
.சிச்சயஞ்செய்தவ்விமயமலைக்குசைவிட்டேவெளிக்கணின்றானன்ழே. (2) 
இவ்வாறேவெஞ்சுடர்ச்செஞ்சுடராழிவேர்தினிடமேவிப்போற்றி 
தவ்வாமிரன்சனைத்துர்சசகடைவானயனிமையோர்தளங்கள்சாய்ந்தார் 

செவ்வேறசெம்மேனிச்சிவபெருமானிரிந்தணைர்தசேனைசூழ 
அவ்வாறுமுகத்தன த்இிமுகத்தன்பார்ப்பபியொடுவிண்ணாறுகொண்டான், (௬) 

பெருவிதியுஞ்சிறவிதியாம்பிள்ளைசளுமுப்பத்துமூன்றுகோடி. 

தீருசுசருங்கணங்களிரொன்பானவரும்முனிகளெனச்சாற்றவல்ல 

குருவினருமவவர்தங்கோதையருங்கழைகளுங்குமுமிக்கூடி 2 
இருமருவுமொருசோணமாரகர்வர்தனரவர்தஞ்சின்னஞ்சூழ, (௪) 

இன்னீங்கள்பலகளலச்சிறர்தபெரும்பேரிகைகடி. சைகள் கேட்டு 

மன்னுமலக்மழைபொழியமாகதர்வர்தியர்புகழவரிட்டன்€டன் 
என்னுமம்பரீடனிடமிமயமலைச்கொடி. படர்செம்பவளச்குன்றாம் 

௮ன்னமழ௫யசோமசேகரசங்கரதேவரடுத்தாரன்றே, (௮) 

சகரனுமைங்கரனுஞ்சண்முக னு்சண்கையெட்டான்றாலும்வானில் 
பதீக்கவிரும ற்றுளருமளவளாய்நிற்பவரன்ருன்முந்து ற்று 
ஃங்கடி ருமாலழுூயனாகுமம் பரீடனவைஈண்ணாவண்ணால் 

எங்கடுதியிருசெவிசாத்திச்கேட்டெம்மிருஈசையீக்தருள்வாயென்றான். (௯) 

வாதிமறையெழுவாயவிஞ்சைசளாம்பெரும்போரைவரைவுசெய்து 
சோ இமறையுட்பொருளைப்பேரறிவாலாங்காற்றிவிட்டுத் தூ ற்றி 
கீதிமை றரிற்கவறிதாயபதால்லாமுகீக்கரின்ற 

ஆதிமறைபபரிசிசனையகங்கொண்டாயிப்பிறப்பினரும்பேறுற்றாய். (௪௦) 
வேறு, 

மதிமாறிப்பலபிற்ப்புமிறப்புர்தியுமருவியுழலான்மாச்கண்மாண்டுமீளா 

விதிமாறிமீனா தீசசக்சனுய்க்கும்வீறுபுனை சறுமேக ஈசியைமேவிச் 
கதிமாறிலா இருக்குமாககொ்டாய்சறைகரிச்குர்தருகாழி௫ம. ஸவச்சண்டு 
சதிமாறியேகுமர்ச்சிசசமரர்கீக்ந்தனைத்சச்தாயினப்பேர்ல்யார்சனைத்திர்சாரே, (௧௧) 

11
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சாதுவாய்ச்சமதமங்சண்மருவிநின்ராய்தனித்திருமந்திரத்துளாைர்சருசத்தங்சண்டாய் 

ஏதுகிரேதுகமென்ராயென் போல்வார்களென்றுமறியாவா ழியீசன்றன்னை 
வேதைவிழலாகதரிசிச்சச்செய்தவேந்தேகிர்கென்மாறுவிரிக்கற்பாலேம் 

ஆதலால்குணவானேயறத்தின்கசோவேயாழிமலைவடி.வாசவருள்வாயென்றான, (௧௨) 

அருள்புரிவாயென்றவனலேந்திதன்னையம்பரீடப்பேசோனன்பிலேத்தி ' 
இருள்தருமாஞாலமதிலுன்றன்கூ.ராவிசை நூருவாதமுனியிங்கு ற்றின்மீ 

மருளசல்வெனையன்னங்கேட்டான்ான்மா தேவவாழியருண்மருவப்பெற்றேன் 
தெருளுடையோர்பெரியார்பால்செய்த தீதுந்திருவளிக்குமெனும்விதியைச்சிறப்பித் 

தாயால், (௧௩) 

௮ம்புலிச்செஞ்சடைமமுமானேந்தியாவுமடருமரவணிசிவமேயருளின் வண்ணம் 
இம்பரிவிவ்வருளாழியெம்மான்குன்றாவிருர் தருளைத்தர் தருளவினிதினீயே 

உம்பருளப்படி யோங்கல்வடி.வமேவியுறைந்திடநல்வரங்கேட்கவுவகைகொண்டேன் 
,சம்புசிவசங்கரனேகருணைசெய்வாய்சக்கரத்தாழ்வானிசையத் தமைசெய்கென்றான்.(] 

தயைபுரிதியெனும்வள்ளாலெனக்குமிர்சச்சதுமுகற்குமற்றவர்க்குர்சகடையிலாத 

வயமுறுரல்லாஞ்சைதனைவழங்கினாயுன்மகிஞானமென்புகழவல் லேமென்று 
வியமுறுற்சுதரிசனனடி மென்பாதமென்மலமரைச்ிர மேறலீழ்ரந்துபோற்றி 

பயமறநின் தலெருடன்வேதமோடிப்படி.ஈாவும்வடவேறப்பழிச்சினானே;. (5%) 

பழிச்சனொன்வலம்வர்சானகலரோடும்பரிவாகவருச்சிக்சான்கருணைவெள்ளம் 

பொழிச்சுதரிசனதேவேயடி யோம்வாகுபொலிமோக்கசத்தொருவழியேபூமானம்மான் 

விழிச்சாரும்வழியழ.யர்வட்கார்தம்மைவீட்டி.யருள்வீ டேற்றுவிமல தாம் 
வழிச்சாருமவருமுத்திமருவும்வண்ணமலைவடி. வாயெழுந்தருளைவழங்கல் பேண்டும். 

மதிருடியாகுமென்றனகந்தையிர்தமைந்தரகங்கொண் டி. ரும் தவகர்தையார்க்கும் 

வி௫சூடி.யெனவிருந்தானகர்தையெட்டுவீதிசரரகந்ைமற்றோரகந்தைவீயக் 
கதிருடி.ரீயெழுச்சசாட்சியாருங்கண்டகக்தையினிமேலுங்கண்டுவாய் 

௪திசூடி. ச்சலியா இங்குயர்ந்தமேலாச்தடங்கிரியாச்சேவைதரத்சயவுசெய்வாய். (௧௭) 

நீர்தூவிமலர் தூவித்தூமம்வீசகினாவிஎச்சங்களைச்சுழற்றிப்பலவின்பாகுஞ் 

சீர்தூவியனங்கண்முதலாகமற்றஇசைகாட்டி மணமாலைகலவைநீட்டி, 
ஏர். கூவிமிரொட்டாமுபசாரங்களெஞ்சாமலஞ்சாகுமியங்களேங்கக் 

கார்தூவியருளுலகங்காணக்குன்றாக்கருணைபுரிந்தருளுதியாற்கடவுளே], (see) 

கடவுளர்கள்கடவளெனுமெம்மான்கைவாழ்கஇிராழிப்பெருமானேயென்றுபோந்ற்ம்: 
௮டவுளவான்பரடிவனையாழித்தேவனருள்விழியாலோக்கியலர்வாய்விண்டின் பால் ப 
வடகிழலிலமரயோகவானேயெல்லாமாமெமதுபெருமான்றன்மலர்ப்பாதத்சைத் 
தடவுதிருஈடுசூடி ச்சிவமானானேதணியாவிர ரமமத.த்தனைரீங்கானே, (௧௧) 

௮ரியடியர் தம்முளாரீயொருவனானவதிட்டமுளஎனாதவினானானனனாருச் 

குரியவடி.யேலுனதின்பானவார்த்திச்குடன்வச்தியாசவுன்றனுளத்தின்வண்ணம் 

இரிவடி விலாவனுகந்திடுதியென்னாக்சிரிகள்பல சேவிச்குங்கழுமைபூண்ட 
பெரியூரிவடி.வா௫நின்றானங்கள்பிறப்பறுக்குஞ்சதரிசனப்பெருமானம்மா, (20) 

சிர்ச்திமலிதிருவண்ணாமலையென் ரோ சத்திருவாழியனன்மலையாகின்றகாலங் [ண்மூசு 

சாச்த்கையிற்சார் த்திசைசாள்வெள்ளைப்.பச்சங்கலர்சபெளவர்தனிற்சிவர்தசடைக 

இர்த்சருளானெண் சளுளானாக் சைசோச்சான்சிரமாருன்முகத்தோலான்முநிவர்வா 

ஆர்த்தியுடண்சேோக்டியத்சம்கூ ப்பிநிற்குமுழியன ன்மலை போலமர்ர்ததன் [ஜோர்



௨௮-வ௮. :திருவாழிமலையானபடலம், ௮௩ 
௮னன்மலையாகின்றிடலைச்சேவிப்பார்களத்யையா ற்ருமையறிர்தசோதி 
கனன்மலையையுட்கரர்துகற்காட1கச்சவின்குளிர்கீர்ப்பெருக்கெடுத்தவ்வுச்சிச்சண் 
ணே, இன்மணியோர்தஇருவிஎக்சாச்செழன்மானத்தெரிர்திடலுங்கார்த்திகைத்திபங்கா 
ணீரால், _உமனமூழும்வானவரோயென்றுவீழ்ர்துவணக்யேத்திப்புகழ்ர்துவாழ் ச்தினா 
சால், (௨௨) 

௮ர்மாஎத்த்பமதைக்சண்டசெவ்வியழ்பு சமற்புசமெனவேயாடி. ச்ரூழ்ந்து 

மன்னாின்றிடுபூசையாற்றுஞ்செய்விமலரானேமதிமானேவானாள்வானே 
“இக்காளிங்குற்றெம்மைப்பரவினருக்கிலங்காணியரசுமக்கள்கல்விஞானம் 
உன்னாகின்றிமட்டசெல்வமுத்தியுதவுவலென்றருள்புரிச்சானாழித்தேவன். (௨௩) 

௮ன்றுசொடர்ச்தின்றளவுமகாதிருத்தசிச்தனாயமரமலவப்பிர மேயன் 

ஈன்றுகளினக்கரம்வாழாழிக்குன்றாகல்லருணாசலமசதர்குத்சேடிங்கட்சண் [வம் 
அன்றிகொர்த்திசையிற்சென்றமரர்மண்ணோர்துதித்தேத்தெவலஞ்சூழ்ந்துன்னிடவயா 
உன்றுயரற்றின்றுகொமெடுழ்ந்துபோசலறியாதாரிலைசாண்மின்மறைவல்லீரே. (௨௮) 

நின்றதிருவா நிமலைதன்னைச்கண் டநிகிலர்களுங்கரைசாணாமகழ்ச்சிவெள்ளர் 
அ ன்றவிழுந்தருளாழிகருணையெண்ணித்துடி. தீ சயாந்துபெறலரும்பேறுற்றாகென் ற. 

கன்றமனத்தொடுசுதரிசனசூச்கங்கள்கனிவுதரப்பாடி.யெதிர்காணாரின்ற 
குன்றினழகனைச்சண்டுசெண்டஞ்செய்துகோ,.துகுலங்கொண்டனர்கள்குழுமிச்சேவர் 

"சேவரயனொவொழ்த்தமுன்னர்நின் றதிருகெடுமால்கரமகலாவாழிக்கோட்டைப் 

பாவமகல்் பரமசிவன் பணிந்துகண்பெரவசமுண்டாகந்தங்கண்ட்கொண்டு 

தா௨உமசல் சசவருளுஞ்சவிகொணேமிச்சவிசாவேகின்னருளாலன ரோகாலம் 
ஆவததனாலன் றோஉகலாண்டங்களாகிநின்றுமாயும்விதமறியாருண்டோ, (2 ar) 

நின்னுருவைச்சசணமலரதனிற்கொண்டகிலைமையினாலன்றகொலோநீருண் மேகம் 

தன்னுருக்சொண்மாதவன்றற்பரமென்றாடச்சாமராயாணிறனாஇிப்பரச்தாமத்தின் 

முஜ்ுருவனுெலடல்லாவண்டமுற்றிற்குமுகும்கனெனலாகிழூன்றும் 

என்னுமொருசொழிலுச்ருமிறைவனூயிருமழைக்கும்பொருளாகியிருப்பனன்றோ. () 

ஏன்சிரத்துமயன்சர ச் ததேவரகோவாமிவன்ிரச்துமிவ்வம்பசென்னுமாமர் 

மன்சிரத்துமற்றுமூளோர்சிரத்துமுற்றமான்மியச்தாலன்றகொலோமாட்சியெய்தி 
க்றனமிதறியாதார்திலச்திலுண்டோரின்போலிவடி.வாழிநெருப்பையாவன் 

கத் *ப இலொத்துறுநல்லாக்கையுள்ளானவனன்றோதன்னடி.ச்சோதிக்கட்சார்வான். 

வீயாதவினை$தொடக்கலொக்குர்தயவெருளிமயச்கத்தாப்புண்டறிவுதீர்து 
மாயாததாமசதத்தாலுன்முன்னி ன்றமக்களுடன்மாருடி ச்சிரிப்பவா னோர் 

'ஒயாதமடர்தேர. யொளிப்பானுற்ற றனோகோகோகென்றுதியமேன்றுகொண் டே 
ஆயாதவண்டமளாயிருப்பசானவனன்மலையாயினரின்றனருளென்சொல்கேன், (௨௧) 

ஒருணநிறமலர்மாலையணிக்தானாயெருணநிறவறுவையிடையசைத்தானாடு 
“அருணநிறமணிமாழையிழைத்தபூண்களவிர்ர்தவவயவங்களிமையழகனாகி 

௮ருணகிறக்சண்களிமைத்தருள்வானாகயருணநிறச்சாச், சணிர் சவன் பள 
அருணநிறத்திருமேனியண்ணலாடியனன்மலையாகின்றநினதருட்கென்சொல்கேன். () 

செர்நிறச்செங்கனன் மேனியண்ணாலண்ணார்தேவிகளை திரு விழச்சப்பண்ணும்விண் 
ஹோர், பொன்னிறத்துமலைபோலுவங்சாணாநின்றாய்பூச்சாகமணிச்சயிலம்போன்முள் 
னின்ருய், என்னிழத்துமிச்சைவழியிலங்காகின்ருபிவ்வுருவின்மாட்செறிச்தினசப்பா



௮௪ ஹீசுதரிசனகரிடாராண ம் 
யாரே, சொன்னிதத்துப்பொறாண்மானவுல்கமுற்றுஞ்சேசஇப்ருப்பசமாகத்தோன்று 
ந்தேவே. (ae) 

விண்ணோருமண்ணோருமேனை யோரும்விதிவிதிக்கும்விண்ணவனும்யானுமென்றம் 
அ௮ண்ணவரிதார் தணலைவீசாநின்்றவதனாலவண்ணாமலையென் றலஞ்சொல்ல ! 
வண்ணமுறவளர்ந்தசிவப்புருவங்கொண்டவாற்றுலேசோணகிரியென்றும்பேச 
கணணரியமுத்தி௫ரியாழிக்குன் றசகுமருணாசலந்திரிகமென்றோதல், (௩.௨) 

என்சண னுச்சரகமுளையா யினிங்கனெர்சாளுமருணூரியபிதானத்தால் 
மன்னிரினைநினைத்தவுடன்முததியெய்சவரமருடி . சோணசகர்மலையேபின்னர் 

உன்னையொருகன்னலும்யானொழியாவண்ண முனதுருவைச்சண்டுளங்கொ ணசைக 
ளெய்திச், சொன்னநினையெண்டி சையுஞ்சூழ்ர்துபோற்றித் தொடரறுத்துமுத்திவரச் 
சொல்வாயென்றான். (௩௩) 
இருவாழிமலையாகவானர்தாவித்திகழ்குதரிசனதேவேறினைச்சூழ்கர்தோர் 
மருலாழிசமுசாரம்வறுத்துமுத்திவரு தலாலவர்காமம்வழங்கல் வேண்டும் 

குருவாழிவாழியெனுமம்பரீடன்சோாசகன்றகின்சோலகாளுங்கண்டுன் 
உருவாழிவாழியெனவாழ்த்துமோதையோவாசதவ ரமளித்தியொருவேன்மன்னே, () 

என்றேச்துமழுப்படையானவன் மேலன்பாமிறிலியினத்சமலரிலகுஞ்சோதி 
தன்றுசடர்தூ ற்றியவிர்சோணமானதூயகரிவனேரீவினவுமாற 
ஈன்றருளினாம்பெறுமினென்றுசொல்லிசகு கிருவண்ணாமலையாச்சன்னிற்றானே 
மன்றமவிமான்மியங்களரன்மற்றோருமடழ்ச்தேசண்டி.டக்சாட்டி உரமீச்சானால், () 

அ௮ச்சோணசயிலமடியசன்றுகூம்பியாரணமான்மியமெல்லாமசலக்கொண்டு 
சச்சாவுபூண்டானுகளினக்கோவுசன்றுதுதிபலபிதற்றிகாடுங்காலே [து 

உச்சமூளவோங்கலுழியமிர்தசாரையொண்ணதியாங் இனிதபெருக்கெடுத்துப்போந் 
அதச்சமறவிளங்குழிச்சச்க.ர £ரச்சப்போசோன்றகன்றுவிஎங்கெகாண்்சுருதிதேர்ந்தீர். 

௮ன்னசக்கரத்தீர்த்தமதன்கணின் பாமமபிகசையோடரலுமயன௰வயையோடும் 
பன்னுபலதேவர்முனிவோர்கடங்கள்பத்தினிகளோடுமினிதாடி. மாச்தி 
நன்னயமாமறுட்டானமாற்றியென்றுநமாடறியவருணூரிதன்னைப்போற்றி 
மின்னு பரஞ்சோஇபரப்பிரமம்வாமுமேலாழியமூதருச்திவினையின்மிண்டார். (ne) 

௮ப்பெருமக்சனிமலையினழகுகாணவமையாதுசக்சபிசானட்டமூர்ச்தம் 
ஓப்பவெடுத்தட்டஇச்குநின்றுண்டாயவோச்செல்லாமோதிமுடி. த்தினிதிஞளும் , 
தப்பறத்தன்றநயருடனாராதித்துத்தடங்கரியா னீனைகாமமெல்லாமுற்றி 

இப்பொழுதுக்ழிருர் துபணி௫ஏன்றான்சாணீசன்சயிலாயம்விட் டேயி 'னிதமாதோ 

சச்கர 2ர்தீதம்மிருப் பவாங்காங்குற்றசவிதேவரபேராலேசமைரந்துநின்ற 
முக்கியமாம்பேறடைச்த£ர்த்தர்தம்மைமொழியவரிதாகுமவர்நிலைமையாகா 
தச்கசிவர்த்தமுடன்பிசமதர்த்தஞ்சமையிர்திரன்நீர்த்தர் சயின்றீர் த்தம் 
எக்குணமியெமனிருதிவருணன்வாயுவிலகுகுபேரன்னீசானன்றன்றீர்த்தம். (aa) 

எனநிகழ்த்துச்£ீரீத்தவகையியம்பவெம்மாவியைவதன்றாலிதகிர் பவிவையிலாடி. 
மனமக௫ழக்கரிவலமாய்வருவாரெண்ணுமவையேன்றுமுத்திபெறவழச்கொன்றில்லை 
இனமூழுச்சேவர்சித்தர்முரிவரானவினம னிதர்விலங்கு பக்சியொவுமர்தக் 
சனம்ழுஞ்சச் ச ரம்வா.ரமு சசாணாசண்டுபிறச்இிறச்கும்வழிசாண்குலாவே. (௪௦) 

போருசாழிப்பெருமானருளிஞமேமிஞ்டிசனம்கனமாரா,சனையைச்செய்து 
சாரருஞ்க்சர்ளெயித்சம்மாஞ்செய்கடவுளேனற்சாயினனச்சமஏயோனி



௨௮-வழு. ' திர்வாழீமலையான்படலம். ௮௫ 

நீரருளுஞ்சருட்டி. நிகழ்திடலுக் சானானி க்ழ்த்துறும் ற்றவரொவருகிலைமைபூண்டார் 

Er meng 2 தரனாசாழித்தியித்தியா அகாத்தருளுஞ்செயலினாலே, (௪௧) 

சிசைவி ஞ்சுவாலையனற்மையஞ்செய்யதிருவமூ.த தாரையொழுகயெதீர் ர்த்தத்தான் 

சகைவிரி மொளி௦ே யமரர்பேரானன்றுதருபுட்கரணிகானாவாடு [8 

வசைவிரி 5குமனிசர்முத )னர்களெண்ணும்வரமளிப்பான்வாய்த்துளதுகளையின்மாட் 

தகைவிரிக்கும்புலவரெவ, டதீமேலார்தலம்போலநினைக்கமுத்திதருமொன்றில்லை. () 

'அவ்வனலாழிச்சோட்டி வஜன்யத்தேடமாண்டெல்லாமொல்லாசவசஜேலெட்டென் 
“செட்வனலாமுருவுகொடுசேவித்துள்ளான்்செம்மலசோனமுடி தேடச்சென்றுகேடி. 
ஓவ்வவிலாவான்முகட்டி.லுட்கொணியோவாதிருட்டி.யினின்முன் போலுற்றான் 

தவ்வலிலாவவ்வருணாசலமோகாளுக்சகைமையு ுமுக்கோணமுகச்திற்காணும், (௪௩) 

௮ரனுமயலுந்தேடி முடிவுகாணாவடி. முடியாரிகனிறைக்சவருணமான 

உசமிகுந்தசக்கரப்பேர்த்திகிரிவானிலுயர்மலையாகின் றதனாலன்மோகற்றோர் 
களாதனக்குச்சக்கரமென்றும்மேலானதிடரியென்றுமன்றுமு தல்வழங்கலானூா 

புளாமிகுத்தபுலவர்கருத்தினுக்குப்புல்லாபுல்லினுமாவாடாவேபுன்மானத்தான்.(௪௪) 

,இத்தகையவனன்மலையிப்பூவின்சண்ணேயிலகுமலைபோலுருவையேன்றுகின்ற 

“தத்தகையவரனயனாதியர்களேத்தியற்பு தமி சற்புகமென்றிருப்பப்பின்னர் 

. மூத்தகையமூன்றுலகும்போற்ருரின்றமுனிராசனாகுமம்பரீடன்றன்னை 
மத்தகயர் துயர்மாயச்சிஞ்சுமாரமாய்த்தவளைவிளி சிதின்னஉாறுக.றும், (௮௬ ] 

எம்மானுக்குயிராயுலசமேகாத9விரதமாற்றியின்பீறற்றமோக்கத் 

கம்மானோழி.ருப்பவையமொருசோற்கொண்டவண்ணலேகஈீசனநீயுண்டோசாண்டாய் 
சும்மாவேயிருத்தலடாஞலபாணிசரர்மு தலோர்கினையருந்தச்சொற்தியென்றுர் 
சம்மாலுமன்ருடப்பட்டதீயிர்சாளிலுண வேண்டென்றாடடமினென்றான், (சு | 

£டமினுணப்போதுமிே னாவென் றவாழிகா,சனடி. முழு. அலக்கிகாயிர்தே( ண் 

தடருமனலாழிமழுவாளிவானமாளிமயிலாளிபெருச்சாளியாளி 

வஷரீகனலாளிநரசாளிதியகழுதாஸிகடலாளிகலைமானாளி 

சுடருகவநிதியாளிகுடஞ்சூட்டாளிகமுகச.ரர்முனிவரெழுமாயமேலோர், (௪௪) 

       

   

  

     

    
    

  

பஅமக்கெல்லாமுறைவழு, ரமுகமனாற்றிச்சமைந்துள்ளகரிவ7தன்சண்டசேட.ம் 
"வமச்செமத்சென்றெதி[ $ராடி.யாரித்தத்தமேந்திநிற்குமவருக்கோராண்டாயுள்ள 

எ௫த்கெல்லாங்டெைப் வரிதாயபாதவிணை இர்த்தர்தண்ளெவமீந்தானக்கால் 

கஜுக்குற்றவாய்விள கோகராகளாதிதமையுண்பிச்சடைக்காயேமுதலதர்தான். () 

FEE EH வேர்துபிரசா] ங்சொண்டுதனைத்துஇத்.5,தாமை ரயானரனேோருக் 

குக்துசையிச்சியம தனையாடியன்னார்க்குற்றவிடையுசவியுலகுண்டபெம்மான் 

"As saris BQogespiwia psa sBepuiorissarssrpanan pare wu enon 
ats £09 6 O10 ctor cect oor My ல்வசனித்தேத்திவாழ்த்திவர தன்ரொண்டின்மகிழ்ந்தான்மன் 

உட்ச சபுறவறபுலன்சிளொருவீசாளுமொண்டுசலைத்தொழுதபகலொழிச்காகின்றீர் 

சடந்தமல றிசாணான்ற த் கைப்பூவாழுங்கனலா ழியர்திவண்ணன்கருதும்வண்ணம் 

திடர்சைநிருவருண9 ழ் ியாழிச்குன்றர்திருஉண்ணாமலைசோணசைல த்திள்கண் 
மடச்சையுடன்மன்ராம்மலசோன்மற்றோர் வாழ்ந்தனர்பின்னியன்மான்மியஞ்சொல் 
Cae, ட்ட (௫௦ 

முற்றிற்று. 
ஆகீபடலம் - ௨௮ - க்கு திருவிருத்தம், ௬இடு. 

ஆ



HF ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுராணம்: 

௨௯-வ௫. மதுசமராடுபடலம், 
IR YT Ie 

௮விர்தளிர்புராயுமலாமசளரனாத் - தவர்பணிசேவிற்களி தவரு டைமீர் 

கவர்தருமருணாசலமிதுசண்டீர் - துவர்தருடதுவொடுதொ௫ுசரிர்காணீர், ச) 
வேறு, iC 

அம்ப.சம்ப.ரவும்மருணாசலம் ம கும்பீடுர்சவங்சொண்டதா0லரோ 

சம்பெனும்பெயாசாற்றப்பெற்றேயினும் - வெம்பராவணிவேர்தவ்வெற்பின்௧கணே. .) 

சாது சேவிசதாசரிவனென்றிட - மா.தமைக்தர்மருவச்சனன்மலை 
மிதுஞானபத்தியவாமிதுற - நீதவாசமுற்றானீலகண்டனே, (௩) 

இன்னவாறுபன்னாசரிலேகரும் - துன்னுயோகாமுனிஉர்தொடச்டினொ 

என்னையாளருளாழித்$யேர்மலை - தன்னைப்பூசித்தவாவறமுற்றினர், (௪) 

மனனமபரீடனரன்வாசமாய்த் - துன்னவேண்டி ததுகளின்மணிப்பொனாழ் 

சனனிமாடகூடங்கள்கணக்கற - என்னவாற்றியின்போடவர்கேர்தனன். (ர) 

சோசகமற்றசோணாசலந்தன்னீலே - தாகழுற்ற வர்சார்ந்துறுகாட்கள 
னேகமுற்றவியலுழியேமலர் - வாகு) ற்றதிசைமுகவானவன். (௪) 

தீர்சமாவ.ரங்கொண்டவன்றன்னிசர் = இந்தமாவண்டத்தில்லென்றவேசத், சன் 

௮ர்சவெணகடரியாதியாவள்ளியே - பந்தென்ருெபலமறியா,சவன், (௭) 

ஐசர்தென்றோதுமகாபூசமாரர்சவோர் - செர்தென் ரோதுசெருக்குருக்கொண்டவன் 

சந்திரன்சூரியன்னிவர்தங்களை - சந்துபுண்டரமென்றுகைப்பவன், (௮) 

வானமூட்டிமெச்சகன்கழரி - தானமுட்டுச்தாளாளனெணவிதி பும் 

போனமுட்டும்புயன்புடனீரினை - ஊெனமுட்டவுறிஞ்சியுலாவுவன்; (௯) 

எட்டுப்பாம்பினையேறமுூழுர்சதில் - எட்நொகத்தைச்கட்டி. யி ம்க் 

, மட்லொவொருபூமாலையென்றுகான் - மட்டும்விட்டெசச்தினட்ப்பவன், (௧50)   
கோடி.கும்போதாரும்போசாசவோர் - மோடுசொண்டவன் மும்மதயானைகள் 
கோடி.ஏிங்கங்குடாவடி கோட்புலி - மோடுகொண்டுமுற்றுப்புசிமூடவன். (௧௧) 

பிலங்குமானிடமென்றுகொணடேயிப்பூச், குலுங்கக்கால்் பயகொள்கையன 
கோசெலாம், இலங்குமேனியனெண்ணிவிரணியர், துலக 'மாருருவெள்றிடுதோ ற் 

DEES (௪ ) 
மூதுகுசாட்டி முடுடுதேவரைச், கொதுகென்றெண்ணிச்கைகொட்டிக்பவர் 

குவோன், மதுவென்றோதுமறவன் றயித்தியன், எதுவும்யாருயிணையறுமாற்றலான்.(7 

வானப்பச்வெலூர்மூனிலாவணம் - Curr Cgagpriseallasa முனம் 
ஆனகாலமடுக்கரிசக்கொளித் - னகாலமிழக்கிலென்சொல்லஃலாம். (௧௪) 

இத்தன்மைச்தாமிவனேயுலகெலா - மத்தனாஇியுலாவிஉருமுழிஎப் 

பத்தனைகுமரிபதப்பாடலை - 5த்இிப்பாடிமொசதனாமுனி, ் (௧௫) 

தினச்குமேலேதலையிலைதம்பிரான் - சனக்கவென்றுகருவித்தளானுழிச் 
சினச்கிடொசவன்£ரதடுமாறசென் - ஓுனக்கொன்றோதுவல்கே னீமயென்றோதுமால். () 

ஈதுனச்கு௩ற்காலமேதென்னெணின் - ஐ துமாழியன்றுளைவிட்? 2டாங்கலாய் 
மாதுபாகன்மனப்படியாயது - போதிப்போர்ச்குப்பொருவலிட, யன்றனன், (௪௭) 

உலகமெங்குமுழன்றுவச்தேனுன்னிற் - நிலகனாுயொருதேவிலை தேர்ந்தனன் 

அ௮லூலொசமொய்ம்பாளனீயேயலால் - விலகவேறுவிதிச்சவீதிட் 0, (௧௮)



௨௯:வழு. மதுசமராடுபட்லம். Her 

ஆதலாஓுனகோமவோர்மாற்றமுண் - டோதவெய்தினனுற்றுக்கேளென்னெனின 
சீதமாகுபாழற்சிந்துசாப்பண்2வ - பாதனாகுமோர்பண்ணகன்றூங்குமால், (aa) 
அன்னு 1 கமகலாமலே - மன்னுகின்ருன்மற்றோர்போனவான்கீழி 
இன்ச்செ நீறிவாரிலையெங்கனோ - துன்னித்சம்முயிர்தோன்றாதொளித்தளர்.(௨0) 

ர கக்க - உனக்குமேலெனவோசத்துறங்குவோன் 

தீனக்குமேலின்றிருக்குமவன்றனைச் - ெக்குமாறுசெகுத்திடுகென்றனன், (௨௧) 

காசனியென்றுளையக்தசாசணன் - நாதனென்றுஎனானாலுந்சம்முளே 
நாதன்யாருளர்நாங்கணினைந்துற - நாதநீசவில்கென்றானன்ஞரதன். (௨௨) 

நா ரதன்மொழிமாகத்தின்காதிலே - காரத்தள்ளிடி.யேறுகடி த்தபோல் 

கூ.ரமாசக்குபிதனுச்கோமுனி - சேதேறரீதெரிவீத்த தண்மையால், (௨௩) 

கன்றுசொற்றனைகா.ரதநற்றவ- என்றுபன்னியின்றேயந்தவேர்தலைக் 
கொன்றுவந்துகுறைமுடி.ப்பேனெனாள் - சென்றனன்செருச்செய்திடமாவீன் மேல், 

,தியர்தங்கட்கே$மொழி.இத்திக்கும் - ஞாயர்தங்கட்கேசன்மொழிஇித்இிக்கும் 
ஆயவின்ன தறிர்தோர்புவிக்கணு - பாயமாகாண்பாற்றிடல்ேண்டுமால், (௨௫) 

.எனநினைச்சபசேகுழியேடனர் - சகனநினைஈ்சமத வெலுங்கண்டசன் 

'௫னநினைர்சகதிகொிமாதவர் - நினைகிசாமயனிததிரைநீங்கலா, (௨௬) 

கரவாரியைக்கிட்டிகர்கதம் - ஆரமாரமிட்ட எட்டகாசமிட் 

பொங்காலையுததியினீட்டினான் - காருரீரைக்கலக்ூடிச்சேருக்கி௮ன், (௨௭) 

வேறு, 

அமலெனவுயிர்க்குமஞ்சுமருந்சமற்கடுகுகான்மாப், புழையெயிற்நரவிற்றுஞ்சும் 

பொன்மலர்ப்பூவைகோமான், குழகுகொடுயிலார்கோயிற் சாகரங்குழைக்சசெவ்வி, 
மழகளிறனையமீனின்வ்குப்பெலாமிழைந்துமாண்ட. (௨௮1 

னை நனை என் அ௮ச்சமற்றடி யைரீட்டி wre 

மின்பிடி ப்பாரோய்ப்பத், தச்சமென்றெண்ணியப்பாற்கடலெலார்.துழாவிக்கொணடு, 

சச்சரவணை த்தேவாமுககுவனக7த்தஈண்ணி, (௨௬) 

வானந்தைகந்தனேகமவிகஇர்சோடி கூடு, தானநதமில்லாவின்பச்சலிலசு சளியி 

ண்,_கோனச்தமில்லாச்சோதிகொழிபணங்கொளும்பாம்ப்பள்ளி, ஆரர்தமுத 
லிஞ்ரையசந்தலிற்கண்டான்௨ண்டன், (௩௦) 

ன்சீன்டன்மாமதுவெள்றோது தயித்தியன்வட்டவாழி, கண்டிலன் வீணைத்தண் 

"மான் சழறிஷதுணமையின்றே, சண்டைசெய்யமையங்கைச்காம்படையிலைச்தகுதி 
'யென்று, சண்டுகொண்டரியைமோதியெழுகபோர்தாக்கற்கென்றான், (௩௧) 

தாச்சறவெங்குமாயதற்பரன்விழித்தத்சானே, ஆக்கியகுமரனன் மேவனைப்பி 
தீவினைத்தண்டி. த்து, சீச்குசன்மாயச்சேட்டையென்றுபுன்னகைநிலாவி, வாக்கிற்கு 
மஒக்குமெட்டான்வைகதேயன்றோளேறி. (௩௨) 

இழ்புயன்வரத்சைக்காச்குமருளினாலகனையன்றோ, கும்பியிற்காச்சானாகக்குறை 
வலியரனிலன்னான், வெம்பிச்செய்சமரிற்றானும்போர்விளையாடல்வெஃடுச், கம்பிதக் 

கஞ்சலாவம*வுட்ன்கமம்போரிட்டான்;. (௩௧) 

சிற்பரன்வேன்ரன்னைச்சேர்ந்துரீயகாதிகாலம், எற்குஈல்லடிமையென்னாவிசை 
ப்பதற்சேலாச்சவன், ' தற்பரனென்னநின்னைவைச்தளித்தழிப்பான்யானே, அற்புள 

'னெளலுச்சாற்றாதாடல்செய்வானிலானான்; (௧௪)



௮௮ ஸ்ரீசுதரிசனூரிபுசாணம். 

போர்புரிபுல்லன்மார்பிற்புட்சசழைத[லோடும், நீர்புரிபாரிற்றோஸாகா ரவாய்வி 
முந்துமூர்ச்சை, சேர்தரக்கிடந்துசில்லபோதுதன சிவப்பநோக்கி, ஆர்சருமார வாரச் 

தோடுபின்னடற்போரிட்டான், (௩௫) 

செய்சம தனில் வேதமாகுபுட்டோளின்மிது, மெய்யழயெண்மீசசெஓ gu ae 
கையர்விழியிற்பாய, வெய்யவெங்கணைகள்பெய்தான்விண்டுவினடி.யார்மு. ஈனா , உய் 
வலியற்றதேவதாந்தரத்தொழிர்தமாதோ, (௩௬) 

அவணிறமமயங்காறுமழயெவரங்கத்தம்மான், தவர்துதித்தேத்தவாடல்சர்துகொ 
ண் டேயன்னானை, எவர்களுமேத்துஞ்சோணமாககாருகுதந்தான், கவர்கனலுருவமான: 

இரிசனைக்கண்டானெம்மான், (௩௭) 

மண்டமர்மதவென்பானைமவியனன்மலையின்மாடு, கொண்டுவந்திசன்மாலேதங் 

கொள்வடி. வாருபுண்மேல், ௮ண்டமெண்டி.சையுங்கம்பித்தாவிவானலூசலாடச், சண்ட 

மாருதமும்வெள்கச்சாரியிட்டார்த்தானன்றே, (௩௮) 

பரைதபுபுலமிச்சாயபுண்ணியசெளரகார், விரைமிகுவெண் பாற்ிிந்திற்புரிசமா 

லெய்யன் றன்னைத், தரைபுகழாழிக்குன் றத்தருகுறக்கொவெர்சான்பின், சுரை படுவா 
ளியானைச்சொலைலரலாறுகேணமின. (௩௧) 

முற்றிந்று. 
ஆக படலம். ௨௯ - கரு திருவிருத்தம், ௬௬௪. 

ம) 

ஸ்ரீமதேவரவராயபரமதயாகுரவேதம% 

  

  

௩0-வது, அருணகிரியிற்சாணமலரிட்ட 
படலம். 

  

கஞ்சமென்வீட்டுண் மேயகமலையைக்கணணற்ூக்ச, விஞ்சுறவிமலமேசைமிளிர் 

பிருகெனுமேலோயே, ௮ஞ்சனவமலனராளையடுக்கலிட்டாழிதொட்டல், வஞ்சனேச் 

தஞசவீட்டன்மொழிகுவல்வணங்கிச்கேட்டி 

எமபிரானசுரன்றன்னையெற்றிகற்கியன்றவேதி, வெம்பராச்சண்ணியான் pg Ga 
ட்கையில்வெற்பாயன்றோ, சம்பமாய்நின்றதஃ திலாமீற்றானவனோசாகான், அம்பர 
பாலோடாண்டங்கடுத்துமென்றடுச்தானன்றே, 

பாற்கடலோடாண்டுற்றபரஞ்சுடர்ப்பாழியாழி, சேற்சடிலவனிதீக்குந்தியனைத 
சீச்சவேண்டும், நூற்கடலொருஙகுதேர்ந்தார்சோவுற்றார்சொழி.யினீயும், வேற்கடலே 
தீதம்பான்மேவுதிவிரைவினென்றான், (௩) 

முடி.வறுமோவாச்தியமோசகன்விளிச்சவோரா, ௮டி.முழி,யார்க்குப்காணவருஞ் 
சோணசயிலசாதன், குடிகுடியடிமைசொண்டசோவலகொன்னாறத்தாசோன், செடி. 

கொடி.ச்சிலம்பதாகத்தித்திக்குர்து திகள்செய்தான். (௪) 

துதிபலபாடி.ப்போற்றித்துகளறஇிரியசாக, விதிகபதிகளோடுவேண்டி னனி 

சைச்தேனிச்கால், அதிபதிவருவனன்னாற்களிவரப்புடி.ச்ட்டென்னைச், சதிபதிமத 
வைச்சாய்க்கற்கெற்றுஇிதடி.வன்மாதோ. (௫)



௩0-வது. அருணகரியிற்சரணமலரிட்டபடலம்:. ௮௯ 

அழுக சண்ணாமலையென்றானமொழி ப்படி யடி யேனாக்சம், எழுர்திடற்கென்மற் 

நில்லேனென்செய்கோவெர்தாயென்னக், கொழுக்துவிட்டவிருமாழிச்குன்றின்கட்ட 

ன வப், தழூம்பிடச்சாத்தினானேதழைசராசரத்துளானே, (௬) 

ருவாவொனந்தடவிடமுகின்மூசுற்ற, அணலெனுமாழியாயவகலண்ணாம 

ம்ம்ம் பணவரற்குக்இக்காயபரம்பரன்பாதப்பூவை, வணமுறவைச்தானி 
ன்றுஞ்சேலித்துவணங்குமாறே, (67) 

கற்பகமாழிகோடுபவிகொடி மனப்பூகாமர், ௮ற்புதமாகுமங்குசம்மெனுமரிசகளா 
த, சிற்பசச்்மேச்சாராயணன்றிருப்பாதப்பூவை, விற்பதச்கெொத்தின்மேற்சூடினன் 

Sones gs. (௮) 

அமரண்ணாமலையின் சென்னியடி.மலாரூடி த்தன்றாள், சமொண்மாகாழிதன்னைத் 

சடமலைவடி.வமாகூச், சமசொன்ஞார்ச்சவட்டமுன்னாஞ்சக்கர த்தனைச்கையேச்இி, Bw 

ாண்மாவலியேன்றுளஎஈகுவளைகேளென்றோதும். (௧) 
"> 

அவனெடுதிவசமாகவடுசமராடுநீயோ, QaQemS Ques serarsCarBer al coud 

வ்ந்தில்லை, ஈவககவடி.வமாகுதிகிரிகேளிங்கெஜஞேடே, தவவமசாடுவானைத்தறித்திடி ற் 

றருமமாகும், (40) 

” ௩3 சரோயெனச்சலாவிப்பூன்றவான்றன்னில்லீசச், சான்றொண்டர்க்கின்ன 

ஜொூகெடுங்கேடியான, பாதூயெசுரனாகுமஅவினைப்பாரத்துச2றிச், கோதுளன்சிரத் 

தைவவ்விச்கொண்டதுசண்டவாழி, (௧௧) 

சேண் புவிதுதிக்குமாறுசெருப்புரிதயன்சென்னி, வாண்மவிவளை துமித் துவாரிநீ 
சாடிவாஷஞேோர், பாண்மலர்பாடி வீசப்பழிச்சலேற்றமலன்பாதங், கரணவீழ்ந்தெழுர்து 
போற்றிசின் றதுகதிர்செய்யாழி,. (௧௨) 

கதிர்விரிகமலன்ராழைகாமர்செய்வளையைரோக், முதிர்படுபடைகட்கெல்லா 
மு.தல்வஞ்க்திகரித்தேவே, எதிர்படுமவரிலாதவேர் தலேயுனக்சென்வேண்டுஞ், சதிர் 

பயல. துங்கோடியென்றனன்சான்றாமிசன், (௧௩) 

சருவீசான்றருளப்பாடுகேட்டுகாயன்றேயென்று, மருவிவாய்பொத்திராயேன்மதி 

நல பவற்கேயாய, சருமூனதிருத்தாட்சூக்குமச்சக்க.ரத்தாவிங்கு, வருமவர்சிரியைச்சூ 
( ஹிவருசபர்நினைப்போர்சொன்ஜோர், (௧௪) 

' நரவருந்தடையிலா சயாவு மாமுனக்கன்பாகு, சேவருங்களிப்பவோங்குஞ்சிற்ப 
சரநந்தசிந்தாம், பாவ.ராகங்கணீங்குபரஞ்சுடர்வீட்டினாளும், ஒவறும்பலங்கணீங்கு 
மு வீறிதில் வேண்டும். (௪௫) 

தஃிணபா த் தன்னைத் தடமலைத்தலைமேலிட்ட, பொகச்சமிவிமையோர்தாசையீம் 

முலைக்கண் ணேபோர்த, பக்செண்மாக்கண்மிச்சீழ்ப்பமெ.ரன்செடி பூண்டாடு, Agra 
இடுகொடிசன்மண் புல்தொகுப்பெலார்துகளிலாத, (௪௬) 

லீட்டையும்விரும்பிக்கேட்குச்இருகையுமியவல்ல, நாட்டமுற்றிலகவேண்டொ 
தஙினீன்ளினபாதஞ், |சூட்டவுற்றுனதுகூருய்த்துலங்கலால்சோகமில்லா, நீட்டனேகி 
கமார்தங்க்ஹிருமிரா தார் தவாழ்வே, (௧௪) 

நின்றிருவடி.சளியாவரசிரத்தினினிலவுமன்னார், மன்றிருவடி. வேயென்சண்மருவி 
deity உன்றிருவடி.யைச்சென்னியுறுமண்ணாமலையையுன்னும், மென் 

திருவுளமுள்ளோ.ரம்மேலைவீடம.ர வேண்டும், (௧௮) 
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௬௦ ஸரீசுதநிசனசரிபூராணம்: 

மிறந்திறந்தோடி.ச்சன்பபேணிப்
பூரித்திலரழ்9, மறந்திமுக்க! , (அிஒுழ்சத்தான 

ழேதருமமல்கச், ஜெக்தறுபலவார்தொன்செய்
சன்னோமுச்சிமற்ற, ட, நிறர்தருதலங்க 

ஜீதோநினைக்கவேமுத்தியிர்தாம்
. 

௧௯) 

பலவிதவே ததன்னாற்பலந்தரும்மற்றெலாம்ச
ம், sod (ரநினைவுகெப்ர! பருகி 

னதுருவமாச, யுலசமீர்தருணம் பாதமுற்றந்னாலேயென்று, ச லகமாம்வரடகள தான் 

நிருமணவாளமூர்.த்தி, 
் (90) 

குக்குமமானபாதசக்சரஞ்சிகரி
௫4-, போக்குபேராட தியேச்திப்பொக்சனைப்பொ 

டி.த்தபின்னர், தக்யொணடருளிப்பின்னரழிபா
மேட்டிமீ*/ரல்கே, நீச்சமிலருச்சை, 

பாஜிலவியவாறுசேண்மின்
: 

(௨௧) 

முற்றிற்று: bs 
HE படலம் - BO- EG திருவீருத்தம் - by A 

on 

ஸ்ரீமதேவரவராயப) ம தயாகுரடேஙதம*. 
ஈட் 

௩௧-வது. அம் பரீடற்கருள்பு! ரிபடலம், 

அசைய பா 

ஆவியிலமைர்தன்னார்த மரு-ப/னையறிர் துண்பிப்பான், 
ே மவியவிமலஞானவித்த 

கற்போற்றுமேலீர், பாவியபரமனாரும்பத்தமைரசன்காணச்
, ே சலையீர்தன்னான்செய் 

தகோயிலிற்நிகழ்தல்சேண்மின், 
(௧) 

வேறு, 

/ 
அ ருணரியின்சிரசில்வலதுபாசமிட்டல்வடி. 

மலர், வஞண்வளையைவரையதாக 

வைத்தரன்றன்வாஞ்சையைக், 
கருணைபுரிசஞ்சக்தெத்தியே £டுகருடவாகனன், இரு 

ணைபுரியுமம்பரீடன்சாணவானிலங்கினொன். 
(௨) 

சோணசைல த்இிற்குத்தெற்குவிதிதேசுலாவிய, 
மாணடை லவம்பரீடன்வசதிமுன் 

னர்மாதவன்; காணகோடவூதவாழிகாண முத்தர்நித்தர்கள். சொணிலாம்பூமாரிவீசத் 1௪ 

,வகாதமூசவே, 

7) 

பாவராகதாளமோபொண்ழோர்படி.த்திடச், 
சேவிலானலு!ம்பூவிலானுஞ்சே்ரிலா 

னுர்தேவரும், தவலோடரேகபல்லாண்டாழி.ப்பாடியார்த்தி'-, 
நாவலோரகமோ£ 

மோராராயணாவென்றேத்திட், 
(௪) 

அச்சரங்களுக்கெலாமனாதிதேவன்வந்தனன், 
சிச்சறுத் தீரான்குவேத Ar Maps 

போன்வந்தனன், முச்சணீசனைத்தத்தானைமுன்ளரிட்டோன்லந்தனன், 
தக்சமோக்க 

மிர்தெலாமுஞ்சம்மரிப்போன்வர்தனன், 

(3) 

தூருவாதனோடவாழிதொட்டவிட்டோன்வச்தனன், 
காருமூசமருணடரிலைகமி 

லபாதன்வந்தனன், பாருகீரும்பகுததாமும்படைசெய்பரமன்ர்தனன், 
'சேரும்பாரு 

மென்றுதேவர்திருச்சின்னங்களுதவே. 
(௬) 

அஈத்தகருடவிச்சவச்சளாதிபதிகளடா 
வே, கனக்தவாதாமலையோகொர்திமார்க 

ள்சஞலவே, இனந்தலதவாழிசல்கஜ்சட்கம்விற்றண்டி.லசவே 
மூனந்தவாதவரம்பை: 

பாஇிமாதர்சடனமுதிர வே, 
(௪)



௩௧-வ3௩ அம்பரீடற்கருள்புரிபட்லம். ௯௧ 

வந்தவெர்தைசர்சமேனிமாறன்கோட்பாலுவின், சுந்தரஞ்சுழ்பூவைசார்திதொ 
a Lee YégurrCsyrbusiehQuad gure, Rig@ranCen 
Bar. பீதாம்பரமுடன், (4) 

Je க்கொத்தொத்தமாணிக்கத்து த்சமனியத்தினால், ச,த்தமொத்தவணிகண் 
மெ £திகான்குபுயமுடன், வித்ைவாகனத்திலேறிவேதகோடமூடமண், அத் 
தனானவ.ரசன்முன்னரண்மினானரங்கனே, (௧) 

சண்டனன்விண்சண்டனன்சண்கொண்டகமலசாபனைத், தண்டெனவீழ்ச்துண் 
'கிதேவன் றண்டி.னான்காணம்மமா, பண்டெனுண்டெனுழியசோ பசாத்பரன்வந்தா 

னனாச, சண்டனென்செய்௫ற்பனென்றுசலதியுவகைவீழ்ச்தனன். (௧0) 

இடினானுலாவினான்்௧ணொழுகுபுனவிலாடினான், பாடினான்பல்லாண்டிசைத்து 
ப்பதறினான்பங்கேறாகன், ஆடினாலுஞ்சரருமுனிவரணியும்வேதமுடி.சளும், தேடி. 
$ரளுங்காண்லொசதேவன்சானீசென்கொலோ, (௧௧) 

பரவுவேத நாபுரபாதாரவிர்தங்கண்டனன், சரவுலோகவணிகளுட்சண்டுட்களிப் 
ஊீப்யுண்டனன், மருவுமண்டகோடி.விண்டவுச்இபண்டி. மறுதிரு, உருவுசான்குதோ 
*ர்சேதியொளிசெய்யழகுகண்டனன். (௪௨) 

'தாமகைச்சண்பாணியுக்திவாய்முகர்காண்மலரொலாம், காமனாத்துலங்கவின்பு 
ஈரட்டியாட்செண்ணனே, நீமறைக்குநிலவுவாய்நின்னீர்மையாவர்நினைகுவார், சோ 
மறைக்குண்டவிமன்னமளிகொண்டுகண்டுஞ்சமலனே. (௧௩) 

சின்றனாழியிற்குமுன்னர்நிற்கொணொததேவரோ, சென்றரின்றவுயிர்களீர்துசெ 
ற்றுக்காக்குஞ்சேவரீர், பொன்றிலாசபூதசாதனோதுபாதபுண்ணியர், சகன்றிலாதகரு 
ணையார்ந்தகமலபாந்கக்தர. (௧௪) 

பாரணா பபஞ்சகஞ்சவஞ்சந்துஞ்சபஞ்ச.ர - கா. ரணாகளைந்தழை)வாரணாக ராவை 

பூரனாபுராதனாபுசாணதிரட்புந்திசேர் - அரணாவோரணாசியரற்சளிச்தவற்புதா. (௧௫) 

வேறு, 

| ப, என்றுபோ.த்துபெத்தலைத்துளவணியெம்மான், நன்றுகோக்குபுககையொளிமது 

ம! "மகளினம், துன்றுவாய்மலர்ர்தருகுறவிளித்தலர்கர த்தால், சென்றுநீவியன்னவ 

ஞு“ _யிளைப்பெலாஞ்ீஜு, (se) 

வீன் பனேயெனைழக ரப சம்பொருளெனவறியா, வன்பன்பன்மதவலைகிடர்தள 
, அம் இர்பரந்த்தேளசமிருட தது வர், வன்பர த்திருவாழ்பதம்வைச் 

இழ்ந்தேம். Be (௧௭) 

ட் a சயறுசுவையெரித்தாய், அர் தவேதியன்வைமொழிபொ 
i oy *செய்துயரக்தனைமறையெலாமுராத்தாய், சிர்தைரொ 
அளிய தூயோய், (௧௪௮) 

ுைமாண்டொன்றாமளவும், எனையுமென்குணச்தினையுமெ 
நீருமாயார்ர்தனையாழியையுலகம், தனையுமுய்க்திடம 

(௧௧) 

   
    

   
     

     
லையெனச்சஷீமத்தனை 

தீருமவானெனத (கே சகுமெனதின், னருமையாஎனேகினக்குவேண்பெ 
னவஸித்தும், @ சசெனும்பிறப்பிவிதனையருங்குரிசில், இருவையோர்ல 
Toohey SFP ani stp. fo al



௬௨ ஸ்ரீசுதரிகனூரிபுராணம். 

௮ண்டவாணவெற்கென்னசையுஎஈசையாண்டும், தொண்டனாூயுள்% wor oe) Fu) 

இடத்திருவோடு, கண்டலர்ச்சையிற்கருணைசெய்தருணமாசகனாக், கொண்க்கோ 
யில்செய்திருப்பவாக்கருளுதிகோவே, க) 

ஆர்த்தியோயுனக் சம்பரீடப்பெயர்வர மூர்த்தியென்றுபேர்முழர்கிர் ‘ar 

யின்முளைப்பேன், பூர்த்தியாகுதிபுணணியப்புரவலபுலவர், Bi sR Quist usin. of 

யென்றெமான் இளக்கும். (a2) 

ApVawessrGisussssécomsGn, அழலிலாகியவரனயனாதியர் பலி 

கொண், டுழவிலாகயெவுட்பசையுயிர றவுசவல், வழுவி'லா.துவாழ்குவலதிமபெதியெ் 

ன்ரான, (௨௩) 

பரவையாகுபாற்கடவிவணமக்குநித்தியமாய்ச், 4௬ வர்தி தமாயை மந்சகரணஃ்தெ 

லாப்பலமும், மருவுவார்க்களிப்பதிலொருமாறிலை ச்சர தம், செரிதியன்னதீர்த்தச்சரை 

யாந்திருக்கோயில், (24) 

அமைதியென்றுவானந்தரியாமியாய?த்தான், உமையணா,தனாதியருறவொளிச்த 

ergy oust, சமையெலாம்புரந்திரபரத்தினையசனவிவால், கணமயிலாதுதாய்மதை 

தசேயினின் மனங்கலுழ்ச்தான். (2.@)) 

சண்டகட்டிவிகரந்தபின்னரசொருவாறு, Soir oo ey, Wor SAA 
A. 

விட்டன், விண்டவண்ணம்பின்னிபற்றுகோயி லும்விழவினையுடம், உண்டுசெய்தவா 

றுரைக்குவலுணர்திருத்சமரோ, 4௫] 

முற்றிற்று: 
ஆக படலம், ௩௨- க்கு திருவிருத்தம், ௧0௩ ௪7, 

 சலைகைமை வைமககககளககக். 

ஸ்ரீமதேவ்ரவராயபரம கயாகு ரவேழ்ந ம. 

௩௨-வது. கோ யிலமைந்தட Le. 

  

௮ர்கராகணியுமாலமார்கடவுளார்த்தியிலாழியம்பெருமால 
சச்சகராகருதியாயெவருணாசலமதன்றெற்கினிற்சமைத்த 
பொக்கர £தவர்க்குப்போகம்வீடுதவுபுண்ணியரினகரம்வீழ 1ம் 

தச்சசாருர்றியத்தரா பதியின் றசவுமேற்சேண்மின்றாபதரே 

இலக்குமியிலகுபரம்பொருளிசைத்தவின்மொழிப்படி ஈவட ஈணிப்பொன் 
‘ . . ‘ ‘ ASB 

துலக்குறச்கொண்டுசிறபுநூல்விலகாவாறுதோமற்றிடுதெட் as 

சலச்சமில்புலமைக்சமமியன்கைதேர்க்தாற்றிடச்சட்டினல் ஈகோயில் 
விலக்றரான்குசோபுரமுகங்கள்விளங்கிடச்சளங்கமில்வே, ந்தே, 

வானமுல்ஜேம்வராவுகாணரிதாமாதினிலேழெயின்மருவும்ட ம் 
சானமாம்பிரமபீடமோடர்தராஎமாமண்டபர்தரவில் 

கானமார்மஞ்சன்ஞ்செயும்மாடங்கவின்லங்கார்மண்டபங்கா ஈண் 

வானமாமலையின்வரிசையில்யாகமண்டபம்வதுவைமண்டபராமமும், 

இருமடப்பள்ளி சேர்த்திசேர்பள்ளிதினமணியிழையணியாளி Ou. 
மருவ தானியப்பெருங்கூ,டமாறிதிவைரிலமாடம்



௩௨-வது... கோயிலமைத்தப்டலம்; ௯௩. 

பெருசீந்வார்சியம்மொலிசா லைபெருக்கருச்சாறுசெய்யோசை 
(ரு கொழு. சோசணரு சலானவாகனசாலைகள்வரு த்தான். (௪) 

a ருசான்கெட்டி. ரட்டியமு சலவாயிசங்கானிறைவுளதா 
ஸ் ருமண்டபங்களீரிரண்டாமதிதொறுச்திருவிழர்வா ற்ற 

மண்டபங்களாற்றினானஎப்பிலர்வரிதனக்கதன்படி.யே 
ஈன் றநீரயாகுகம்பெருந்தாய்க்குமியற்றினன்சயத்திருவேக்தால். (௫) 

அனச்தனைம்படைக்கும்புட்க ரசினுக்குமளவில்கணாஇபர்கட்கும் 

இனக்தவாகித்தரினங்கடங்கட்குமெழிற்றிருக்குணத்திலாழ்வார்க்கும் 
புனைச்தசனன்பொன்மாணிக்கமண்டபங்கள்புகரகல்புலமைசேர்மிக்க 

கனக்தவாவருச்ச ஈக்குமெணணற்றகவினுளசேவசாசெட்கும், (௬) 

அளவறுபரிசாசகஞ்செய்வார்கட்குமகன்றமாளிகைககாயமைத்தான் 

துளவுசேருட்யானங்களைச்செய்தான்நூாயபொன்வெள்ளிமாமணியால் 
வளமுறுபாத்திரம்பலவனைர்தான்மங்களஇரிபரிகருடன் 
களமறுசிவிகைகதிரிாணடியானைகவிதிருத்தோருதல்புரிந்தான். (௭) 

அகிறபக்கோடிவன்னத்திலொன்றாவமைத்தனைம்பருவங்கட் 

குரிய்வுசசவங்கட்குற்றவையெல்லாமுரமறினனொன்பதுவிதமாச் 

சிருமஷ்சாணியங்களுச்கூர்கள் களஞ்சியஞ்சமைச்சனனாறு 

_ தருசவைக்குரியதிரவியமாடந்திகழ்தாப்புனர்தனன்மாசோ, (௮) 

கனசமாணிகச்சமிழைச்துயா்சிகரசலசகோபுசவெயிற்காய 

அனகமார்தடவிசாலவுன்னதமாவமைந்தொளிரகருடசேதனமும் 
இனமுறவமைததானக்தவிறளவமேர்மணகர்தனவனங்கள் 

வனமுறுமுய்யானங்கணீசாழிமண்டபங்களும் பலவகுத்தான்., (௯௬) 

இலனுமெனவுளவோவவையெலார்தனதிச்சையினளவாகஈன்இயற்றிச் 

ஆனகசிையோ௫கெளோடுந்தன்குருவாகுஈல்வ௫ட்டர் 

இனங்சளினேடுஞ்சித்திரா த்திங்களிலகுசுக்கிலபகச்சங்கலச்த 

மனமு£றுமத்தச்தன்னிலேயம்பரீடமாவச தனைவைத்தான். (௪௦) 

அன்னையாமருணாம்புயவல்வியாரையமைத்தவா றேபரிவாரம் 
மத்தான்பரிசனமிருப்பவைத்தனன்மலர்மகன் வனா 

ப் ட் e ட a a « ௫. ௬. 

_ “1ார்முனிவார்டிச்சர்முசவலினர்மருவி௰முகுர்த்தர் 
Mon த் சான்றாழ்வறசாறுசெய்தனன்றமனியச்துவசம், (as) 

ட வே 
செ ந்திருவ திபஞ்சவாச்சமங்கடி. ருமவியுபயவேதார்த 

i he 

மெ.ச்சருவீதியலங்கரிச்தாற்றிவிழைவுறுசவையெலாமொய்த்த 
    

    

   

    

    

  

சடகோபன் றிருமாலை£ர்த்சமுற்றவர்ச்கெலாமமைத்தான். (௧௨) 

*தோர்ககரஞ்செய்ததாலிருபோ.தும்பெயர்கோலவுச்சவச்தை 
ப்பச்துமூன்றுகோடி. ப்பேசமரருங்கணங்கள்பானெட்டும் 

வு அராற்பச்செண்ணாயிரத்தருர்திசைஇசைமயங்க 
எரிஇஇசாணமாசகருச்சவர்தெரிசித்திடவெழுர்தார். (௧௩) 

இடப. மிரவணங்களின் மேத்கவிதருே பேரிசைகவிப்ப 
௮ரிஇீதவோரிமிருபொழுதூமையடுத்திருமறைமுன்பினமா



௬௪, ஸ்ரீசுதரிசனூரிபுராணம் 

உரியஉச்சவத்தினற்புகமொருபோ தும்மறிர்திலமெனவவசை ச் 
இருமணத்தோடுசேவன்றேர்மீதுதெருவெலாம்பவனிவர்,சனனால், 2௪) 

க.ரம்படி.தேவகணிகைணடி ப்பக்சாணவர்இடுதிருலீதி 

பரம்படி. த்தசாற்போலங்கப்பிரசச்சகணம் பணிப் பங்கயன்சுரர்மன் 

உசம்பழியும்பலுரியன்மற்றவர்தமோதியர்விக்குவசேனர் 
பிரம்படி.விலச்சப்பட்டுமேசேவைபெரிசெனப்பேணிமேல்விழுந்தார். (௧௫) 

வே. 

சுருதிகுடி கைச்சுயமபொருளெழுர்தனன்றூயர், கருதுகாசணனெழுர்சனனுல 
கெலாங்காலால், பொருதபூரணனெழுச்தனன்பொறிபுலன்கரண்ம், இருதுபூதட்சட் 
டறிசலாச்கேடி.லியெழுர்தான், (ea) 

சிருட்டி. செய்பவன்றனை ச்சருபேதியெழுந்தான், மருட்மொயையைமருட்டுமாமா 
யனங்கெழுச்சான், உருட்கவொர்,சமையுருட்டுமாமுதலிதோவெழுர்தான், இருட்டக 
திறிமீங்கெழுந்துவர்திறைஞ்சுமினெல்லீர், (௧௪) 

உம்பன்மூலமென்றழைக்சவந்தவனிதோவுற்றான், அம்பரிடருக்காறியைவிதே. 
திவனடுத்தான், கம்பமு ந்றழுருநிவனைக்காத்தவன்சாண்மின், இம்பருய்ச்திடவெழு| 
தீனன்வந்துபோ ழ்றுமினே. 

பக்லேதசொ்- 7 
அ சலுச்சாசவாழியையண்ணாமலைசெய்தானடுத்தான், சரனுக்காக rar, Aree 

றவனிதோரகுவான், பசனுச்சாசப்பண்டவமுளீர்பரனிங்கனெழுர்த (as) 
காகவீழ்ச்சவன்பதம்படத்சொழுசெழுமின், 

விட் ளவிட்ட 
வாணனார்புயவரி௫ரி மூரியிட்டான்வந்தான், மாணியாமெண்வின். ண் 

வன்வரிமின், தூணிலாவொளவுண்னைத்தொலைத்தவன்றோமின், காண 
(2-0) 

காற்புள்ளைசுக்கனொான்சாண்மின், பப 
ர 

மச்சகூர்மவா.ராசவாமனனிதோவர்தான், பிச்சொண்ணிலாப்பிரண. a ond 

ளிசோபெயர்ந்தான், ௮ச்சுதன்னருணாசலமுடி பதனடுச்தான், மெச்சுவியட் (as) 

சரதப்பிரான்மிளிர்க்தான். “ded 

மன்னனம்பரீடன்வ. சன்வச்தான்வேனு, மின்னுசோபாலசா Baan sa) 
இலெத், தன்னையாமருளணாம்புசவல்லிபல்லாண்டு, சொன்னமிச்தியாமுச்சர்! 12. 

டன்சுழ்ந்தார். 

௮ ரன்பெண்ணாய்மலையொளிக்சச்செய்யாழியான்காண்மின், புரூ, 
பொடி.த்தருட் புங்கஉன்காண்மின், வரங்கொ டேவர்மாதவர் இத்ரர்மாக , 

லோர், சிரங்கணீங்கருஞ்சச்சரத்சண்ணல்சேவியுமின், (உட) 

ரானிலத்துள்ளுன்னரொட்டுச்கேத்திரத்துள், வானிலத் தவர்மண்ணவ வமர. 
ளாழி, தானிலத்தனன்மலையெனவ் றமல ற த்தனியன், கானலச்சமலத்தணிடுட்ஷத 

வந்தான்சாண்மின், (௨௪), 

அ௮ஞ்சலிச்சழிவறுமட்டதிருவளியப்பன், மஞ்சுதங்கணுமலைமத்தம்பத் .. 
தன், கெஞ்சினானினைத்திடமுத்திதருதலகிமலன், விஞ்சுசோணமாசசர்த்திற விழவுக் 
காம்விமலன், (௨௫) 

என்றவ்வீசனும்விதியுமம்மதசின்னவியமும், ஈன்றுகூறிட சான்மறு Jee 

சாறு, சன்றிடாசபல்விபலங்சளின்ந்துற்கிண்டர்ள,' நின்றுசெய்தனனிருபல ole 
யவர்வியப்ப, (உண



௩௨-வ௫. -கோமிலமைந்தபடலம். சட 
செரனசக்சசமலைவலஞ்செய்பவர்சிவபேர், அன்னதானமிட்டங்குள தர்த்சங்க 

னாடி ஐ ஜன்னுமெம்பிராற்போற்றிச்சடாரிரீர்துளவு, மன்னவேற்றகம௫ழ்ச்துாற்று 

இசெ ‘ail }Rav Curt, (௨௭) 
'றுவார்பலர்புசழ்திருச்சக்கரத்தடலச், சாற்றுவார்பலர்தரணிமன்விர சத் 

வேறு, 

௮ம்பரீடப்பேர்வரதனுமருணாம்புயவல்லியாயியார்தாமும் 
உம்பர்களேத்துச்சவங்கணடபத்தாவுரைதிருவோணமாசாளில் 

எம் பரன்வருகாளிககுறுமமுதபாற்கடறீர்த்தத்திவிறங்கித் 

தம்பரமருளுந்தாட்படவாடி த்தாபந்திர்£ர்.தத$தந்தன.ரால், 

௮வபிருதத்ைை சச்செய்தபினவசோசணமுதலாற்றியங்காய 
Fac சலினர்க்குக்திருவடி. துடைரீர்கொடைதுளவமுதமார்தளிகை 

சவனமாக்சொடுவித்தவரவர்தலத்தேடெவிடைகொடுத்திவ்வாறினிசே 
பு௨உனமுள்எளவும்பாஞ்சராசத்திரத்திற்புகனெறிப்படி.ஈடா த்தினனால், 

சகட 0போலவமைர்்துளமூன்றுதழைதருசுவாலை£ழிரண்டும் 
அ௮க்ிரமொன்றுமதன்சிரமரியினடி. மலரமைந்துளதகவும் 

மிக்குளவருணாசலமதின்றெற்கேவிஎங்யெவரதன்றன்கோயில் 
தச்கவைம் பருவவுச்சவச்தோடுகரணிகாவலன்புரிர்திருர்தான். 

௮ப்பெருமருணாசலமதைவலமாவந்தவரப்பெருமாழி 
சீப்பறப்பெருகுமமுதசக்கரநீர்தருபலவாயர்த்தத்தில் 

ஒப்புறவாடி கோக்கயுட்கொண்டுசொட்டுச்சொற்றோருயாமுத்தி 

எப்பிழையின்றியெய்துவருண்மையிசபலமெய்தியேமாதோ. 

சுடர்பொழிசுதரிசனகரியதனைச்சூழவெண்வடி வுடனாளும் 

அடர்தருமாசைமைந்தருமனையுமாள்வினையவருடனமைந்தே 
இடர்தருசம்மாராச்குயபடைகளேன்றிணையறுஈலமெய்தித் 

0 பரர்தச்சோணமாரகரோதனதெனத்தாழ்வராயிருப்பான். 

ஆசா. ரண்ணாமலைக்குத்சென்பாகத்தமைர்துளகோயிவிலமலன் 

॥ ஏளியருணாமபுயவல்லியோடும்பார்ச்கடலோடும் பார்.தீஇவனாம் 
யாளிமாழைமாமணிமோலிதரித்துளவம் பரீடப்போத் 

பவஜேடுந்துலங்குவனுளுர்தொழுமவர்நினைவெலாங்கொடுத்தே. 

மன்பெருமேகாதசிவிரதத்ைதமாகிலவுயிரலாமிருர்து 
அன்பறுகிரதிசயசுகமிருப்பவாக்கியதூயமெய்ஞ்ஞானி 
அன்பனைச்கேட்டபிருகுவேசுருக்யெறைச்சனனறிதியாலென்று 
அன்பமீமகதியாமுளவிருடி.ராரசனிசைத்தனனன்றே, 

பாணசைம: ர தம்முனிபிருகுபரிச்துகேட்டி. டவ தற்செைர்தே 
நாணிசைதறவார்சோணமாரசக.ரசசபதியாயுதப்இகள் 
மாணிசைமலரொம்மானிசையரறுள்செய்வண்மொருவாறுமச்சைத்சேன் 
சேணிசைசெளரகாதிகாளுமததிருவளங்கொளுமென்ருன்குதன், 

ese 0 ஏத்துவார்பலரோம்பிசான்குணசணவியல்பை, வாழ்த்துவார்பலரடி.யர்சம் 

பூசையார். குப்பார், (௨௮) 

(௨௬) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(am) 

(௧௪) 

(௩டு) 

(௧௪)



௬௭௬ ஸ்ரீசுதரிசனகரிபுராண்ம், 

சூதமா,சவனார் தமக்வயைமுகமன்செய்தவேதியரொலாச்திரண்டே 
இதமோதொலியிலாகந்தமெய்தியவகைமேத்சொளப்பலதுஇிகள் 
ஏதமாகாதபாடி.யாமா/யாமறைட பொருள்யாவுமேமீ es 

சாதயாமென்னிற்யெழ்திடவலிடேசன் திசேர்க்திருப்பதன்நியிலே. ௨௪) 

என்றுயர்பிரமபீடமேவிலகவிருத்தியவ்வாழிப்பிரானை 
தன்ெனவேத்தித் £ீர்ச்சசத்த.ச்தைவையறவாற்றிசாசணனஞ்ச் 
பபொன்்றிகழ்குன் றேய்புட்பிடரிலகப்போற்றிவேண்வெவெலாம்பெற்று 
வன்றுயர்மாற்றுமாற்றினையோதிலைச்சதகு சனைத்தொழுஇருச்தார். (கதி 

அரனயன்முதலோர்ச்சடி. முழ. தேடி யறியொணாவடன்மலிபலையின் 

உரன்மிகுமான் பியந்தனைவா*த துணர்க்தவர்கேட்பவர்கட்சப் 
பரனருளாழிசல்விசேர்ஞானம்பச்திவைச ரகமெண்விசமாகம் 
இருதிரும்பரும்வீடளித்துரோய்காலன்றீமைகடீர்ப்பதுஇரமால், (௩௯) 

இதிபுரிஇருமால்கேத்திர்ங்க ளைவெச்£யகே ரன்மன்னராற்கவாந்து 

மதிமிலைவானுச்சாக்கயெகோட்பாட்டி னுச்சயெவாகசாவலர்வெஞ் 

சதிமலைமோகமாகுபொய்யாகச்சமைத்ததன் றரிபதஞ்சான்றால் 
கதிதருவியாசன்சவிமொழிபெயர்ப்பின்யரப்பியவைகாண்மினோகவீ? ௭௮11 

இன்னதுபெரியரேவியபணியிலாக்டுயோன்கெளரவகுலத்து 
மன்னியஈசொட்டியல்புரியேப்பர்ச்சம்மெனுமாபதிமருவும் 
கன்னயதவத்தன் வேங்கடராமன்புத்திரனாவலனந்தாச் 
சொன்னயவின்பப்பொருணயமெழுவாய்துலங்கொமாநசதாசன். 

வாழி. 

காழிவாழி தருவாழிமாமலை 
வாழிவாழி முலிசோணமாககர் 
வாழிவாழி யிம்மான்.மியந்தேர்ர்தவர் 
வாழிவாழி வயிணவமாச்சரே, 

முற்றிற்று: 
ஆசபடலம் - ௩௨ - ச்கு. திருவிருத்சம் . ௧௦௬௮. 

a rnc pea RE eh tet ppt சலவைக் 

ஸ்ரீ சோணசைலமகாககர அருணாம்புதவல்விசமேத 

௮ம்பரிஷவரதராஜ ஸீபரபரஹ்மணேஈம:. 

ஸ்ரீசுதரிசனகிரிபுராணம் முற்றிற்று, 
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