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¢ 
Dear dey,



டே 

முகவுரை 

சைவசமயாசாரியர்களாயெ நால்வருள் ஒருவர் 

திருநாவுக்கரசர் என்பவர். ௮வர் இறத்சையும் செயல் 

எளையும்பற்றி யறிதல் சைவர்களான சம்மவர்கட்கெல் 

லாம் இன்றியமையாததென்பது யாவர்க்குக்தெரிச் 

ததே, அவர் சரித்திரமானது ஸரீ சேக்கிழார்சுவாமி 

களால் பேரியபுராணத்தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக் 

இன்றது. ஆனல் அது தமிழ் இலக்கிய இலக்கண 

௮ராய்ச்சியுள்ள பெரியோர்க்கும் ௮ரிதிற் புலப்படக் 

கூடிய செய்டிணடையிலிருத்தலாற் சாமானியர்கட்கு 

எளிதில் விளங்காமையின் அப்படி விளக்கும் ஒருதால் 

இருத்தலவடியம், தமிழுலகத்திற்குப் பேருபகாரம் 

புரிர்த ஸ்ரீ ஆறுமுக காவலரவர்கள் இச்குறைவை 

நிவர்த்திச்ததும் யாவரும் அறிந்ததே, அவர் செய்த 

பெரியபுராணவசனத்தில் பெரியபுராணத்தில் சொல் 

லிய அடியார்கள் சரித்த.த்தையெல்லாம் கூ.றவேண்டு 

தீலின் அவர் அப்புராணத்தைவிடச் சுருக்கி யியற்றி 

னார், ரான் இப்?பாது ஈமது திருநாவுக்கரசின் சரித் 

திரச்தை யப்பெரியபுராணத்திலுள்ளபடி, ஒவ்வொரு 

செய்யுட்களின் பொருளையுமமைத்து ஒரு.நால் செய்



a முகவுரை, 

பின் ௮து அர்சேக்கிழார் பெராமாஜுடைய பெருமை 

யையும் ௮வரார் பொல்லப்பட்ட அ௮வ்வடியார் பெரு 

மையையும் ஈன்றாவிளக்குமென்று நினைத்து இச்சரித் 

தரத்தை அவ்வாறே எனக்குத் தெரிர வளவில் எழு 

தலானேன். ௮ல் இடல் அச்சேக்கிழார்பிரான் “பத்திம் 

சுவைனி சொட்டர் ரொட்டப்பாடிய அ௮ருமைக 

ளெல்லாம், வசனஈடையில் எழுதும்போது சதைந்து 

விடமென்றாலும், ௮சன் பொருவமைஇ3யலும் சதை 

யாமல் வெளிப்படும் என்று நினைக்கிறன், இது 

என் முதன்முயற்சியானறுபற்றிச் குற்றம் குறைகள் 

இருக்கினும் பெரியோர் அதுபற்றி யிகழாது ௮வற் 

றை யெனக்குக் காண்பித்து என்லாத் இருத்தி 

யப தரிப்பார்களாக, 

2 வி. சனசாபாபஇ,



ட 

திவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

௦ 6 

தருநாவுக்காசு நாயனார் 
சரித்திரம். 

oe 

திருநாவுக் கரசுவளர் திருத்தொண்டி. னெறிவாழ 

வருஞானத் தவமுனிவர் வா&சர் வாய்மைதிகழ் 

பெருகாமச் சீர்பரவ லுறுகன்றேன் பேருல$ில் 

ஒருநாவுசக் குரைசெய்ய வொண்ணாமை யுணராதேன்," 

ஸ்ரீ சேக் நழரா பெரியபுராணய, 

பழமையாயே சன்மார்க்க வொழுக்கத்தின் ஈன் 
மை?றக்கப்பெற்ற குடிகள் நிறைந்து, மேலே சந்திர 

னைத் தாங்கும்படி. உயர்கின்ற ௮ழ௫ூய மாடங்களை 
யுடையனவும், மண்ணின்றுகளேயன்தி வேறு துகளில் 

லாதனவுமாயெ செழும்பதிகள் கிலபெற்று நிறைந்து 
வளம் பொருந்தியது திருமுனைப்பாடிராடூ என்பது. 

௮ழயெ மணிகளையும் வாசனையுள்ள புதுடிலர்களை 

யும் அடித்துக்கொண்டுரும் அளவில்லாத ௮௫௪ 

ளோடுகூடிசக் கரையிலுள்ள வயல்களில் கீண்டஏர் பூட்டி 

உழும் பள்ளர்சப்தத்தையும் ௮டங்கச்செய்துலவுகன் 

ற்தும், எல்லாவுலகங்களும் தன் அழகை நினைந்து 
துஇிக்குர் தன்மையையுடையதும் ஆடிய காவிரியா று



2 இருகாவுக்கரசுசாயனார்சரித்திரம். 

பாயப்பெற்று ௮ர்சாடான.து வளப்பம் மிகுந்துள்ள து. 

அர்நாட்டிலுள்ள வாய்க்கால்களிலெல்லாம் வரால்மீன் 

கள் நிறைந் துள்ளன. அவ்விடத்தில் பயிரிட்டிருக்கும் 

கரும்புகள் தேனைப்பொழிந்து நிற்கின்றன. பக்கத்தே 

யுள்ள வயல்களிளெல்லாம் உயர்ந்த கெற்பயிர் நிறைந் 

துள்ளது. அதன்புடையில் குலைகள்மலிர்த சமுகுகள் 

நிரம்பியுள்ளன. கடாகங்களில் செங்கமுகீர்ப் பூக்கள் 

மலிர் துள்ளன. மேலிடமெங்கும் அகிற்புசை கவிச் 

துள்ளது. இருந்திய விரகள்?தாறும் விருந்தினர் 

நிறைர்துள்ளார்கள், 

அக்காட்டின் ஊர்களில் வயல்களிலுள்ள கரும்பை 

வெட்டியதால் ௮வைபொழியும் கருப்பஞ்சாரானத7 
௮க்கரும்புகளினிடையிலே கட்டியிருக்சு தேன்கூடள் 

கிழிதலாற் சிந்தி ஒழுகும் தேன்பெருக்கத்தொடுே சேர் 

ந்து, பு.தூகீர்வெள்ளம் வர்ததுபோன்று மடைகளை 

யுடைக்க ௮வ்வுடைப்பைக் கருப்பங்கட்டியினா லடைக் 

இன்றார்களென்று சொல்ல ச்தக்கதாய்கரும்புசெழித்து 

வளர்ர்து மலிச்துள்ளஅு, மேலும் அக்காட்டில் வாழை 

யின் கரிய பெரிய நிண்டகுலைகள் யானைமுகத்தைப் 

போன்றும், அவற்றின் பக்கத்தே விளைந்த நெற்கதிர்க 

ளானவை வெறழ்றியுடைய குகிரைமுகக்தைப்போன் 

றும்,பெரியவண்டிகள் சகேரைப்போன்றும், வேலையாட் 

களின் ஓரை போர்வீரரின் ஓசையைப் போன்றும் 

இருத்தலால் இவத்திற்கெமாகிய மருதநிலமானது 

சதுரங்கங்களோகூடிய சேனை பலவற்றை யொத்தி 

ருந்தது. ஈவமணிகளமுக்சிய ஆபரணாங்களையுடைய



தருகாவுக்கரசுசாயனார்சரி தீதிரம், 8 

கழுத்தின் பாரத்? தாடு கூர்கற் பாரத்தையுக் தாங் 

காது வருந்தும் பெண்களைப்போலத் தேன்பொருந்திய 

கமுகுகள் ௮இயும் சோலைகளின் வெலிப்பக்கள்களி 

லெல்லாம் வண்டுகள் சப்திக்கும் பெரிய வயல்களிற் 

பாயும் நீரானது ஏறிச்சென்று மணிகளைச் சொரிந்து 

நிறைக்கும். 

அலைகளையுடைய பெரியதடாகங்கள், பெரியகட 

லின் நீர்கொள்ளப்படியும் கரிய மேகங்களைப் போல 

தம்மிலுள்ள பூக்களை 2மயும்பொருட்டெவெக்க எருமைக் 

கூட்டங்களின் மடியை, அவற்றின் கன்றுகள் போலப், 

ப்ருத்துச் செவ்விய கண்களையுடைய பெரியவரால்மீன் 

கள் முட்ெதால் ௮வை பால்சொரிவ தற்கிடமாயிருக் 

கும் கரையையுடையனலாம். வண்டுகள் மொய்க்சப் 

பெற்ற நீலோற்பலங்கள் கண்களைப்போலவும், செழு 

ம்பூக்களின் ௮அகவிதழ்கள் சிவந்த கைவிரல்கள்? பால 

வும் இருக்கப்பெற்ற பூமியென்.ஐும் பெண்ணானவள், 

தன்மேனியழகைக்காணவேண்டிரச் சர் இரனைக்கண்ணா 

டியென்றுகினைத்துக் கையி2லபற் றுகன்ராளோ என்று 

சொல்லும்படியாக அங்கேயுள்ள சோலைகள் உயர 

வளர்க்திருக்கன்றன. மதில் சூழ்ச்து வளமிருக், த ஊர் 

களிலெவ்விடங்களிலும் வாசனைவீசும் வயல்கள் பபர் 

துகிறைந்துள்ளன, அவ்விடங்களில் உயர்க்க நெற் 
போர்களும், ஒளிவீசும் அபரணமணிச்ருு பெண்கள் 

உலாவப்பெற்ற மாடங்களும் மிருர்து, அப்பெண்கள் 

சாயலையும், கூந்தலையும் கேரும்படியாக மயிற்கூட்டங் 

களும் மு௫ற்கூட்டங்களும் அடி Wan FH LIF STN FR ar



44 இருகாவுக்கரசுகாயஞர்சரித்திரம், 

றன. பாவழ்திற்சேதுவாகய புறர்சமயங்கள் எல்லாம் 

பாழ்பட்டு நீலசண்டேசராகிய சிவபெருமானை வழி 

படும் உண்மைமார்க்கமாகிய சைவசமயம் விருத்தி 

யாகும்படி உலகுக்குபகரித்த சைவ7மயாசாரியர்களா 

கிய திருகாவுக்கரசுகாயனார் சுந்திரமூர்த்திகாயனார் என்ற 

இருவரும் பிறத்தற்கிடமா யிருந்தது இந்தத் திரு 

முனைப்பாடிராடு என்றுசொன்லுல் அர்சாட்டின் இறப் 
பைப் பேசுந்திறம் சம்மளவினதோ? அன்று. இத்தன் 

மையதான திருகாட்டிலே உள்ள எல்லா நகரங்களுடீ 

எக்காலத்தும் நிரர்சரமான வளப்பங்களோக்கய மே 

ன்மையை புடையன, ௮ச்ஈகரங்களிலொன்று சைவர் 

தை ஏழுலகங்களிலும் நிலைநாட்டுந் தன்மையினாலே 

தெய்வமார்க்கமாகிய இவத்துவம்பெருரும் திருவாமூர் 

என்பது. இக்காரணத்தால் இ௫ அ௮வற்றுளெல்லாம் 

உண்மையிலேயே இரு ஆன்ற, ௮தாலது இலட்சுமி 

அல்லது செல்வமிகுந்த ஊராயிருந்க.து, 

அவ்ஷரில் பெண்களின் இடையானது அவர்க 

ளுடைய அழகுவாய்ர்த முலைகளாச் சுமந்து வருந்து 

லன; நாபுரமுதலிய அபரணங்கள் சப்தஇத்துக் கொண் 

டுள்ளன; மாடங்கள் வமிசைவரிசையாய் ஓங்கி யுயர்ர் 

இருந்தன; கூற்றமற்ற தர்மங்களயாவும் நிலைபெற்று 

வற்தன; துன்மார்க்கங்கள் யாவும் அங்கிருந்து நீங்ட 

யிருக்கன; மேலும் அவ்வூரில் பெரியகுடிகள் நெருங்கி 

வூப்பார்கள். நீமீலாற்பலங்கள் வயல்களிமீேலே மலர்த் 

இருக்கன்றன. மலாரகளாலலங்கரித்த மறுகுகளில் 
மணியிழைத்த ஊஞ்சல் பலவுள்ளன; விடியற்காலத்



திருகாவுக்கரச நாயனார் சரித்திரம், ப் 

இல உழவருடைய சப்சமான கேட்கும். அபரணங் 

கள் மிகுக்துள்ள விடுகளி2ல எல்லையில்லாத பெரிய 

வளங்களெல்லாம் நிறைந்துள்ளன, பூமியிலே இறந்து 

விளங்கெதாய அர்த் தருப்பதியி2ல எல்லாவித 

ஈன்மைகளும் நிறைந்து ஈன்னெதிவழுவாக மரபிலே 

விதிப்படி. இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு, குலமேம் 

பாடு பொருர்திப் பெருமை வாய்ச் ததாகிய குறுக்கை 

யர்குடி. விளங்கியது. 

அந்தக்குடியிலே மிசமேன்மைபெற்றவரும் இல் 

லறத்திலே வழுவாது ஈடந்று விருந்தினரை எப்போ 

அம் உபசரித் அகவும் மேன்மையையுடையவரும் மேன் 

மேல்வளருஞ் சுற்றத்தாராலேருழப்பட்ட ஈறப்புடை 

யவரும் எல்லாத் இசைகளிலும்பார்த பெருமையை 

யுடையவருமாகிய புகழனார் என்பவர் ஒருவரிருந்தார், 

அந்தப் புகழனார் தமக்ரு உரிமையாயக் குற்றமற்ற 

நற்குடி.யிலேபிறந்௪ மாதினியார் என்னும் ௮ம்மை 

யாரை மிகமகஇிழ்ச்டிக்ருக் காரணமாக மணம்புணர்க் 

தனர். அந்த மாதினியார் வயிற்தினிடமாகச், செக்தா 
மரைமலரின் இதழ்களின் நடுவில் பொகுட்டின் மேல் 

அழகுபெற விற்றிருக்கும் இலக்முமியைப் போலத் 

திலகவதியார் என்னும் பெண்கள்காயகமொன்று பிறக் 

தது. இத்திலகவதியார் பிறர்து சிலவருஷங்கள் கழிர்த 

பிறகு அளவில்லாத கல்வித்துறைகளெல்லாச் தழைக் 

குப்படியாகவும் ௮ரிய தவமார்க்கங்களெல்லாம் வாமு 

ம்படியாகவும் உலூற் பரந்தவிருமரநிக்கும் சூரியன் 

போல ௮ஞ்ஞானவிருளைப்போக்குக் தன்மையராகய



0 திருசாவுக்கரசுகாயனார்சரி தீஇரம், 

மருணீக்கியார் திருவவகாரஞ் செய்தருளிஞர். புகழனா 

ருக்குப் புத்திரராய், மாதினியாரின் இருவயித்தினிட 

மாய் இம்மருணீக்கியார் திருவவதாரஞ் செய்தபிறகு 

செய்யவேண்டிய மங்கலச் சடங்குகளையெவலாம் மு 

றையாகச் செய்துமுடி தீதார்கள். குற்றமற்ற பலருற் 

ற்த்தார்களெல்லாம் மிகப்பாராட்டிப் புகழும்படி மரு 

ணீக்கியார் இளங்ருழந்தைப் பருவங்கடந்து மேற்பரு 

வத்தை சேர்ந்தார். இல்வுலகத்திற் பலரும் மகிழும் 

படி.யாக அம்மருணீக்கியாருக்கு செளளமாகிய சுபசட 

நகைச்செய்து அதன்பின், மலராத பூவைப்போல கட் 

டுண்டு சுருண்டு ஒன்றும் அறியா மலிருக்கும் மனதைப் 

பூமலர்வதைப்போல விரியச்செய்து ௮மிவைக்கொடுக் 

கவல்லதாகஇய வித்தியாரம்பஞ் செய்வித்தார்கள். தந் 

தையாருக்கு மி மகிழ்ச்சியுண்டாகும்படியாக, மனக் 

தை மலர்வித்து ௮ிவைப்புகட்டும் செழுமைவாய்க்த 

சாஸ்திரங்களையெல்லாம் முன்சென் மத்திலேயே கற்று 

வர்தவராகலாலே அதை நிறைவிக்கும்படி மிகவிரை 

விலே ௮ிவு வளரும் வகை அம்மைந்தராகிய மரு 

ணீக்கியாராும் பெருமானுடைய வருளினாலே, (தனக் 

கேற்பட்ட சாபத்தை யொழித்து மீளவும் வளரும் 

தன்மைபெற்று மேன்மீமல் வளர்க்துவந்த) பிறை 

போல வளருவாராயிஞர், அப்படி வளருகாளிலே 

திலகவதியாருக்குப் பனிரண்டு வயதாக, அவர்கள் 
குடிக்கொத்த குலத்தினரும், வேளாளர்களுக்கே தலை 

வர்போன்றவரும், பிரசாசம்பொருந்திய சவர்த சடா 
பாரத்தையுடைய ரவபெருமானிடத்சே மெய்யன்பு 

டைய அ௮டிமைத்திறத்த லாசைகொண்டவரும் பொற்
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இரீடந்தரித்த ௮ரசனிடத்2,5 ௮ருள்கொண்டு அவன் 

வினையிலமார்து போர்த்கொழிலில் வலிமைவாயந்த 

ஆண் இங்கத்தைப்போல விரமுள்ளவரும் யாவரும் 

விரும்பிக் காண த்தகுர் ச அழகுடையவருமாகய கலிப் 

பகையாரன்பவர் இல்லார்க்களிக்கு மீசையையுடை 

யாராகிய புகழனாருடைய ஓப்புயர்வில்லா த மகளைமண 

ம்புரிய வேண்டுமென்னும் அசையினால் பெண்கேட்டு 

நிச்சயிக்கும்படி யவரிடத்தில் லெ பெரியொரைப் 

பெண்பேசவிடுக்சார், இலட்சுமியைப்பொன்ற திலக 

வதி.பம்மையை பெண்கேட்கவக்த பெரியோர்களும் 

தாம்வர்த விஷயத்தை புகழனாரிடத்துச்சொல்ல, ௮வர் 

தாம் விசாரித்தறிய வேண்வெலவவாகிப, அ௮க்கலிப்ப 

கையாருடைய குணம் குலமுதலியவற்றையும் பேசி 

யதி தகொண்டபிறகு பசிபதொடியணிக் து விளங்கிய 

சமது பெண்ணைக் கொடுப்பதற்கு இசைந்தார். 

இவவாறு கன்னியின் தந்தையாராகிய புகழனார் 

உடன்பட்ட சந்2ீதாஷ சமாசாரத்தை கலிப்பகையா 

ருக்கு ௮ம்முதி3யார்கள் போய் ௮மிவித்தார்கள், நிச் 

சயம் பெற்ற தாகிய இக்கலியாண த்தை முடிப்பதற்கு 

முன்னமே, அ௮வ்வரசனுக்கு விரோகமாக வடதேசத் 

தார் சண்டைக்குலர கலிப்பகையார் இரத ௮ரசன் &ழ் 

உத்தியோகஞ் செய்து வர்தாராசையினால், அவர்க 
ளைச் சண்டையிட்டுச் சயிக்கும்படி அரசன் இவருக்கு 

விடைசொடுத்தலுப்பினான், ௮ரசன் காரியமாகிய இக் 

தப் போரை முடிக்கும் பொருட்டு அவனிடத்தில் 

விடைகொண்டு சென்றவராகிய கலிப்பகையார் வேண்



8 இருகாவுுசரசு நாயனார்சரி திரம், 

டிய சேனைகளையு முடன் கூட்டிக்கொண்டு போய்ச், சல 
நாள்களிற் ஜெயித்து வருபவர், இம்முறையில் மிகச் 

சனக்கொண்ட அ௮ப்பகைவரரோடு கைகலந்து, அவர் 

களை வென்று போரை மூடிப்பதற்காக பல நாளாகப் 

போர்செய்வாராயிஞார், 

அ வரப்படி யிருக்கு நாள்களிலே இங்குத் திருவா 

ஷூரில், திலகவதியாரைப் பெற்ற குற்றமற்ற குலத்தில் 

விளங்கிய புகழனாரனவர் பழமையாக இவ்வுலக வின் 

பும் உடம்பும் மீர்மேற் குமிழி? பால் நிலையற்றன வெ 

ன்னும் வழக்ருண்மையாலும் காம் இவ்வுலகத்திற்கு 

வர்க காரியமாகிய வினைக்கழிவு முற்றிவிட இவ்வுலகை 

விட்டுநீம்கும் காலமும் சமீபித்து விட்டதாலும், தீயவ 

ரும் பிணியினா2ல வருத்தப்பட்டு ௮து காரணமாக 

மேலுலகக்தை யடைச்தார். இவர் உயிர்நீத்தபிறகு 

இவரு மனைவியாராகிய மாதினியார், சணனன் பிரித்த 

பின்னர், sre po gon sub பிள்ளைகளையும் தாசுபோ 

லவெண்ணி நீக்கிவிட்டு இவ்வுலகத்திலல என்றும் 

கணவனரைப்பிசியா திருக் ௪ HERD GG தன்மையினால், 

என்றென்றும் பிரியாது ௮ம்மையுலகத்திலேயும் கற்பு 

மார்க்கம் தவருமலிருக்கும்படி கணவலுடன் கூவெத 

DHS தாமுமிவ்வுடலை நீத்துவிட்டார். தம்மைப்பெற்ற 

தந்தையாரும் தாயாரும் இறக்த பிறகு திலகவதியாரா 

கிய பெண்ணும் மருணீக்கியாசென்ற புத்தாரும் மனக் 

கவலையினாலே தம் சுற்றத்தவர்களோடும் பெருக் துன் 

பத்திலாழ்க்து பின் அர்சுற்றக் சவர் தேற்ற ஒருவாறு 

மனக்தேகி, விண்ணுலகடைந் தவர்க்குச் செய்யவேண்
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டய அர்இக்கடன்களெல்லாம் ௮மைவுறச் செய்து 
முடித்தார்கள். 

இப்படி. யிங்கருக்க அ௮ரசலுக்காசப் பகைவர் 

களை வெல்லும் பொருட்டுப் போர்செய்யப் போயின 

கலிப்பகையாரானவர் சண்டை மும்மரமாக நடக்கும் 

யுத்தகளத்தில் பகைவரால் கொல்லப்பட்டு புலையு 

டம்பொழித்துப் பு முடம் பெய்தினார். வேர்தனிடத் 

தே பல காட் சேவகத்திலிருஈ த கலிப்பகையார் ௮வ 

னேவலாலே போர்க்குச் சென்,று அங்குப் பகைவரை 

வென்று வீர சுவர்க்கமாள்வதற்குர் சென்று தாம் ௮ர 

ச.ற்குச் செய்யவேண்டிய கடமையைக் கழித்து விட் 

டார் என்ற இந்தச் செய்தியை ஊரார் சொல்லச், ரெர் 

தாமரை மலரில் வாசஞ் செய்யும் இலக்றாமி போன்ற 

திலகவதியார் கேட்டார், கேட்டவுடனே, என் தந் 

தையுர் தாயு மவருக்கே என்னை மணஞ் செய்து 

கொடுக்க இசைச்தஇிருந்தார்கள். 255 முறைமையி 

னால கான் அவருக்கே உரியவள், ஆதலால் யானும் 

இறந்து என்னுயிரை அவருயிரோடு சேர்க்துவேன் ” 

என்று அம்மையார் துணிச்து விட உடனே ௮௬ 

டைய பாதங்களில் மருணீக்கியார் வந்து விழுச்தார், 

அர்த நிலையிலே யவர் மிகவும் புலம்பிக் * தாயையுந் 

தர்தையையும் இழர்த பின்னும் கான் உம்மை வணங் 

இயிருக்கப் பெற்ற தன்மையினாலே யுயிர் தரித்திருக் 

தேன்; இனி என்னைத், தனிமையாக விட்டு விட்டு நீ 

ஸிரும் போகத் தூணிவிர்களானால் ரான் உமக்கு முன் 

னமேயே உயிர் 8.த துவிடுவேன்” என்று சொல்லிமிக்த
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emus sips தினார். திலகவதியார், தம்பியார் உயிர் தரி.த் 

இருக்க வேண்டு மென்று அவர் மீது வைத்த தயாவா 

னது, தாம் உயிர் நீத்து உம்பருல கடைவதினின்றும் 

தம்மை விலக்கிவிட தாழும் உயிர் தரித்திருக்க உடன் 

பட்டார். அனல் விவாகஞ் செய்துகொள்வதற்கு 

மட்டும் இசையாமல், எலலாவுயிர்களிடத்தும் கருணை 

பூண்டு இவ்வுலகத்தில், வீட்டிலிருந்தே தவஞ்செய்து 

கொண்டு திலகவதியார் காலங்கழித்து வர்தார், 

குற்றமற்ற தமதுமனத்துன் பம் ஒருலா றுநிங்கிய 

பின் மருணிக்கியாரானவர் இவ்வலகவாழ்க்கைக்குரிய 

உடல், மனை, பொருள் முதலிய யாவும் நிலையற்நன 

வென்பகைக்கண்டு நிலைபெற்றனவாகிய தர்மங்களைச் 

செய்தல்வேண்டுமென்று துணிந்து, பூமியில் தம்புகழ் 

நிலைபெற்று விலங்கும்படியாக, உயிர்கள் மேலும் 

வைத்த கருணையினால் தமது பொருக£க் கணக்கில்லா 

மற் கொடுத்துக் குற்றமற்ற தர்ம சத்திரங்களும், 

தண்ணீர்ப் பக்தர்களும் வைப்பார் ஆயினார். பூஞ் 

சோலை, நர்தனவனம் இவற்றை வைத்து விருத்தி 

செய்தும், குளங்கள் வெட்டியும், தம்பால் குறையி 

ரந்த வந்தவர்களுச்கெல்லாம் சமது மூை தப்பாமல் 

வேண்டுவனவற்றை விருப்பத்துடனே கொடுத்தும், 

விருந்தாளிகளை ஓம்பியும், கல்வி வல்ல புலவர்களுக்கு 

நிதி நிரம்ப வளித்தும், இவ்வாறு இப்பூமியிலுள்ள 

எல்லாவகையாரும் பயன்பெறும்படியாக ஈகையின 

லே மருணீக்கியார் றந்து விளங்னொர். அவர் நிலை 

யற்ற இவவுலக வியல்பை யுணர்ந்து, அழியக்கூடிய
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இவவுடம்பின் வாழ்க்கை மெய்யென்று கினைத்து ௮இ 

லே யலைய மாட்டேனென்று அதனை முற்றவும் துறக் 

தொழித்து விட்டு, சமய விசாரணை செய்து ௮வ்வவற் 

அன் மார்க்கங்களையும் உண்மையையும் ஈன்கறித்திருக் 

தாராயினும் எம்பெருமானுடைய திருவருள் இல்லை 

யாதலால் (கொல்லாமை மறைந்துறையுஞ்' சமண சம 

யப் பிரவேசஞ் செய்வாராய்ப் பாடலிபுத்திரம் என்று 

சொல்லப்படுகிற ஊரையடைந்து அங்குள்ள சமண் 

பள்ளி யருகே சென்றடைந்தார். வலிய சமணர்கள் 

இவரிடம் வந்து (மோச்த்தை யதியும் வழி யிதுவே 

யாகும்' ஏன்று உண்மைபோலச் தங்களுறுதியை 

யுரைத்து தங்களுடன் இவரும் வந்து சேர்வதற்கு 

உணர்வுண்டாகும்படி பல போதனைகளைக் செய்தார் 

கள், சமண்சமமபம் புருர்து இம் மருணீக்கியார் அச்ச 

மய சாத்திரங்களை யெல்லாம் கைவரும்படிடாக முற் 

றும் பயின்று அவற்றின் ௮றிவிலே சிறந்து விளங்க 

னார். சமணர்கள் யாவரும் அவரைச் சூழ்ந்து மிக 

மகிழ்க து அவர்க்குச் தங்களெல்லாரிஓும் மேலான தர 

மசேனர் என்னும் பட்டம் கொடுத்தார்கள். ௮ம்மார்க் 
கத்தில் சிறர்இருக்ச தன்மையினால், இவ்வுலக த்.இல் 

ஞானமார்க்க மதியாத புறச்சமயிகளையும் வாஇல் மிகச் 
சாமர்த்தியமாய் வெற்றிகொண்டு, இர்த வுலகத்திலே 
மிகப் புகழ்பெற்ற புலவராய் சமண்சமயத் தலைம. 

பூண்டு மேன்மையோடு விளங்கினார். இவவிதமாகச் 
சமண்சமயத்தைகத் தழுவி யவரிருர் துவிட்டார். 

இங்கே மேன்மையான தவமார்க்கங்கைக்கொண 
டொழுகய திலகவதியார் தொன்றுதொட்டுப் பழமை
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யாகவரும் சுற்றத் தொடர்பு முற்றும் ஒழித் தவிடும் 

படியாக சைவசன்மார்க்கஞ் சேரப் பெருமானது திரு 

வடிகளைா யடைவாரா௫, அநாதியே பர்தித்து நீங்காத 

வலிய .: பாசக்கட்டினின்றும் வீபெட எம்பெருமானி 

டத்துக் குறையாத அன்பு பூண்டு, எப்யோதும் நீர் 

நிரம்பப்பெற்ற கேடில ஈதியின் வடகரையிலே, எல்லா 

வளங்களும் நீடும் பெரிய இறப்பு வாய்ச் த திருவதிகை 

வீரட்டானம் என்னும் இல்ய கேஷேத்திரக்சை யடைந் 

தார். அடைந்து நஇருவிரட்டானத்திலே எழுந்தரு 

ளிய செம்பவளமலை போன்ற மேனியை யுடைய. எ 

பெருமானுடைய பாதங்களில் ஈமஸ்கரித்துக் குற்ற 

மற்ற சிவன்னங்களாயெ விபூதிருத்திராக்கங்களையே 

யாபரணங்களாகப் பூண்டு மிக விருப்பத்துடன், தம் 

முடைய கையாலேயே திருப்பணிகள் பலவற்றையும் 

செய்வாராயிலூர். பொழுது விடிவதற்கு முன்பாகவே 

கேரவிலுக்குத் இருவலூட்டுப் புனிறகன்ற தாகிய பசுச் 

சாணத்தால் திருமெழுக்குமிட்டுப் பின் ஈந்தனவனத் 

இனின்றும் பூக்களைப் பறித் துக்கொண்டு வந்து மாலை 

களாகவுர் தொடுத் நச் கொடுத்து இவவிதமாய்ப் பல 

ரும் புகழ்ந்து கொண்டாடத் தக்கதாகத் திருப்பணி 

கள் பலவற்றைச் செய்து வர்தார். தினமும் பணிக 

ஊச் செய்து தம் வினைகள் குறையப்பெற்று வருகின்ற 

சாளிலே தம்பியார் மீது வைத்த ௮ன்பினாலே, அவர் 

பூர்வ சென்மத்திற் புரிச்ச தீவினைப் பயனுகப் பரசம 

யஞ் சேர்க்தகன் பொருட்டினாலாகிய கவலை மனதிலே 

மிக மூளப் பெருந்துன்பத்திலே யாழ்க்தார். தூண் 

பெற்ற தவவிளக்கைப் போன்றவராகய ௮
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திலகவதியார் எம்பெருமானை வர்தித்தபின் “தேவரீர் 
என்னை யாண்டடிமை கொண்டவரே யாமா௫ில் என் 

தம்பியைத் திவினை நிரம்பிய பாசமயக் குழியினின் 

றும் கரையேற்றி யாண்டருளவேண்டும்' என்று பல 

முதையும் விண்ணப்பஞ் செய்து வருவார். தவம் 

என்று பேரிட்டுப் பாயை யிடுக்டுயும், தலைமயிரைப் 

பறித்தும், நின்றே யுண்டும் வரும் செய்கையுடைய 

துன்மார்க்கமாகிய சமணில் விழ்ச்தவனாகிய தம்பியை 

அங்ஙனம் விழாம லருளவேண்டு மமன்று சைவமார்க் 

கத்தின் வழிகின்ற திலகவதியார் எம்பெருமானை வேண் 
மூவர, அடியவர்களின் பவவினைகளை நீக்கும் ௮ண்ண 

லானவர் இருவுள்ளம் பற்றினர். நிலைபெற்ற தபோ 

தனியாராம் திலகவதியார்க்கு, இடபாரூடராகிய இவ 

பிரான் கனவிலே தோன்றி 6 உன்னுடைய மனக்கவ 

லையை ஒழிப்பாயாக! உன் தம்பி முன் சென்மத்திலே 

மூனியாகி எம்மைசோக்கிச் தவம்புரிர்துள்ளான்; 

அக்தவக்திற் சிறிது கவறுண்டானமையின், ga 

னுக்கு இப்பிறப்பு கேர்ந்து அதன்வழித்சாய்ப் பரச 

மயப் பிரவேசமும் நேர்ர்தது. இனி அவனைச் சூலை 

கோய் தர்தாட்கொள்வோம்' என்றருளிச் செய்து 

மறைந்தருளினார். முன் சென்மத்திற் செய்த நல்ல 

தவத்தில சிறிது தவமின கொண்டராயெ மருணீக்கி 

யாரை அள்வதற்காக நெற்றிக்கண்ணையுடைய பெரு 

மான் சூலைகோயைக் கொடுத்தருளம், கடுமையாகய 

அ௮க்னெிமபால வருத்தும் கொடுமையாகிய அச்சூலை 

தகோயானது அவருடைய வயிற்மிடைப் புகுந்தது. 

உய்வகையில்லாக சமண்சமயஞ் சார்ர்த தருமசேனர்
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வயிற்தி?ல புகுர்த ௮ர்சூலைகோயானது வடவாமு 

காக்கினியும், கொடிய விஷமும், வயிரமும் முதலிய 

கொடிய வஸ்துக்களெல்லாம் ஒருங்கு சேர்ந்து வக் 

தாற்2 பாலக் குடரினுள்ளே குடைந்ததால் அவர் 

மிகத் துன்பத் தாழ்ந்து ஈநெடுங்கி ௮மண்பள்ளியறை 

மில் விழுந்தார், ௮சர்த சமயத்திலே தாம் முன்னே 

கையாண்டு பழகத் தமக்கு மிசப் பயன்பட்டுவரும் 

மணி மர்திர ஓளஷதகாதிசளால் அதைத் தடுக்கவும் 

௮து தடைபடாது மேன்மேலும் வளர்ந்த அதிகமாக 

வேதனைசெய்து ஓங்கி யெழுந்தது, அதனால் ௮வர் 

பாம்பின்விஷந் தலைககொண்டாற்போல மயங்கித் துன் 

பப்பட்டார், தவமென்று சொல்லித் தீவினையேபெருக் 

இத், திரெனிராரும் சமணர்கள் பலரும் ௮வர்நிலைமை 

யையமிந்து நெருங்க வந்து, உயிரைக் கவாடின்ற 

விஷத்தைப் போல, “நாம் முன்கண்டறியாக இக்கொ 

டுஞ் சூலை சோயானது இவருக்கு வந்து விட்டதே ! 

இனி ராம்யாது செய்வோம்?” என்று மனதொக்தழிக் 
தார்கள், 

புண்ணோடு கூடிய தலையினையுடைய வலிய சம 

ணர்கள் மனம புலர்ந்து செய்வதறியாது, சமது கையி 

லுள்ள குண்டிகையின் நீரை அபிமந்திரித்து ௮வ 

ரைக் குடிக்கும்படி. செய்தார்கள். ௮சனாலு மந்கோய் 

சணியாகது கண்டு, மேலும் தலையினின்று கால்வரை 

யும் ௮வரைசக் தாம் கையிற்கொண்ட மயிற்பிலியினால் 

தடவினார்கள். அனல் முன்னைவிட அந்நோய் மிக 

௮ இகரித்தைக் ௪ண்டு மனகொர்தார்கள். குறை
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யாச புகழையுடைய தருமசேனர்க்கு வந்த நோயா 

னது தணியாது அவ்வண்ணமே நிற்கக் சண்ட, ௮௫ 
தீராது என்னுக் தன்மையை யுணர்ச்சவர்களாய், 

“99யா.' இதற்கு காம் என்ன செய்வோம்? என்று 

மனமழிர்து இது (ஈம்மாற் போக்குதல் அரிது' என்று 

சொல்லிச் சமணர்கள் போய் விட்டார்கள். சமண 

குருக்கள்களு மிவவாறு கைவிட்டுவிட்டார்களாச 

கொடிய சூலை கோய் மேற்களெம்பி மேலும் மேலும் 

அ.இகரித்தலால் மருணீக்கியார் மிசவருக்தித் தம் பூர் 

நிலைமையை யோசித்தார். தமது தமச்கையாராகிய 

திலகவதியார் உள்ளார் என்பதுமறிந்து அவரிடத்துச் 

தமது நிலைமையின் குறிப்பை யுணர்த்தும்படித் தம் 

சமயற்காரனை விடுத்தார். அவன் சென்று திருவதிகை 

woe, ow தலத்தினையுடைய திலகவதியார் பூக் 

கள் வாசம் வீசுகின்ற ஈர்தனவனத்தின் புறத்த 

யணையக் சுண்டு ௮வரை நமஸ்கரித்து சான் இங்சே 

உம்முடைய தம்பியாருடைய ஏவலினுலே வந்தேன்' 

என்று சொன்னான், அதற்கு அவர் “ஏதாவது இம் 

குண்டோ' என்று கேட்க ௮வன் “சூலை கோயா 

னது குடரை முட உமது தம்பியாரை மிகவருச் 

Bug. அவரைக் கொன்ற பாடுமில்லை. ௮ர்நோய் 

நீங்குவ தரிதென்று எல்லாருங் கைவிட்டுவிட்டார் 

கள். (இது செய்தியை என் தமச்கையா ரிடத்தே 

சென்றவிவித்து நான் பிழைக்கும் வழியைக் கேட்டுக் 

கொண்டிங்கே சாயகங்காலத்திற்குள் வர். துசேச்' என்று 

சொல்லி என்னை இங்கே யலுப்பினார்'' என்றான,
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இதைக்கேட்டு திலகவதியார் (நான் உன்னுடன் 

aig, ஈன்னெதலியமியாக சமணர் பள்ளியிடமாயெ 

அங்கே வரமாட்டேன் என்ற இச்செய்தியை நீபோய் 

அவனுக்குச் சொல்” என்று சொல்ல ௮வனும் திரும் 

பிச்சென்று நிகழ்ந்ததை அவ்வாறே ஸவருக்குச் 

சொன்னான். அந்த வார்த்தையைக் கேட்டதும் இதற் 

கனி என்னசெய்வேன் என்றயார்தார். பெருமானு 

டைய ௮ருள்கூடின தினால் (பொருக்காத இரச இழிசம 

யத்திஃல நீங்காக இத்துன்பம் நீங்கும்படி, ஈன்னெ.லி 

சார்ச்கு திலகவதியார் பாதங்களைச் சென் உடைவேன்” 

என்று துணிர்கார். இவர் உய்யும்படியாக இம்மனத்து 

துணிவானது உண்டானதினாலே நோயாற்படுத்துக் 

இடர்தவர்க்கு எழுந்துசெல்லும் முயற்சியுண்டாயிற்.று, 

அம்முயற்சி யுண்டானவுடனே நகோய்த்றுன்யமும் மன 

திதைவிட்டு ஓ.துங்கிகின் ஐது. திருவதிகை சேர்வ சனால் 

woes சமண்பள்ளியில் தாம் உடுத்திருந்த பாயும் 

கையிற்கொண்ட குண்டிகையும், மயிற்பிலியும் 9 Bus 

இவற்றை ஒழித்துவிட்டு, போவதற்குத் துணிர்தெ 

முக்கார். பொய்யைக் கொடுக்கும் மயக்கரிறைந்த 

உள்ளத்தையுடைய இழிந்த சமணர்களிடத்தில் நீக்க 

மெய்யாகிய பெரிய சைவசன்மார்க்க த்தை யடைவதற் 

கு வெள்ளைவஸ்திரக்தை உடுத்திக்கொண்டு கைதரும 

வர் உதவியினாலே சமணர்கள் அறியாதபடி இரவிலே, 

தவஞ்செய்யும் பெரியோர் வ௫க்குர் திருவதிகையைப் 

போய்ச் சேர்ந்தார். வயிற்றிலேபுகுக்.து மிகவும் வருத் 

அன்ற சூலைகோயானது தம்மைத் தொடர்ந்து வர 

வும், உள்ள எழுகின்ற இசையானது கைதந்து தம்
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'மைகொண்டுவர்து சேர்க்கவும், மலைபோல் விளங்கு 

இற மதிலின் பிரகாசமானது எ இர்வீசப்பெற்ற Sous 

கையிலே திலகவதியாரிருக்த திருமாளிகையை வந்த 

oi‘ sr, திலகவதியாருடைய பாதங்களில் ஈமஸ் 

கரித்து £ஈமது குலஞ்செய்த ஈல்ல தவத்தின் பயன் 

போன்றவரே! இர்த உடலானது கொடுமையாக 

சூலைநோயால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு ௮டைச்தேன், 

இனி நான் மயங்காதபடி. உச்சீவிக்கு மார்க்கத்தை 

உரைத்தருள வேண்டுமென்று விழுக்தயர்ந்கார். அவ 

சைநோக்குத் திலகவதியார் தம்மை யாட்சொண்ட பெ 

ருமானுடைய அருட்டிறத்தை நினைத்து வந்இத்து 
“ஈநற்கொள்கையற்ற பரசமயக் குழியில் ௮தியாமல் 

விழுக்து, பொங்கிய துன்பத்தி லழுர் தினவரே, எழுக் 
இரும், என்று சொன்னார். ௮ந்த மொழியைக் கேட்ட 
அம் மருணீக்கியார் சமக்குற்ற கோயோடு நடுநடு௩இ 
யெழுர்து சமக்கையாசைத் தொழுது நிற்க, உயர்ந்த 

GA SD Fil] OL ௮வரும்கற்றையாகக்கூடிய சடாபா 

ரக்தையுடைய சிவபெருமானுடைய ௮ருளே உம்மை 
இவவளவிற்குக் கைதாக்விட்டது பாரும்! தம்மைய 

டைஈத அன்பர்களது பாசச்சையறுக்கும் அவரைப் 

பணிந்து அவருடைய திருப்பணிகளைச் செய்விராக!" 

ஏன்று பணிச் தருளினார், இவ்வாறு ௮வர் ௮ருளியசை 

ஏற்றுக்கொண்டு ௮வசை வந்திக்க, ௮த்தபோதினி 

யாரும், தம்பியார் திருவிரட்டம் என்னும் கோயிலை 

யடைந்து உட்புகுவதற்கு அருகராம்படி, பெருமானு 
டைய விபூதியை அவர் ௮ஞ்செழுச்தைச் சொல்லிச் 

2
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கொடுத்தார். பெருமானுடைய திருகீற்றைத் திலகவ 

தியார் கொடுக்க, பெருச் தகைமையையுடைய மருணீக் 

கியார் ௮கனைப் பெருவாழ்வு வர்ததென்று, இறைஞ்ட 

DPMS SHC sa ௮ழகுபொருர் ச ௮ணிர் தகொண்டு 

தமக்குத் திவினையுற்றவிடச்து உய்யும் வகையைத் தக் 

தருளிய தமக்கையார் பின்பு தாழும் வந்தார், இருகீற 

oss இவருடைய உள்ளவிருளும், நிறைந்த இரவின் 

உண்டாகிய புறவிருளும் மாறும்படியாகவரும் அன்று 

இருப்பள்ளியெழுச்சிக் காலத்திலே மா தவூயாகிய 

திலகவதியார் திருவலகும் சாணமும் தோண்டியு மெடுத் 

துக்கொண்டு கங்கையைச் ச௪டையிற்றரித்த பெருமா 

னுடைய கோயிலடைந்து தம்பியாரையும் உடன் 

கொண்டு உள்ளே புகுர்தார். அலைகள் விரும் கேடில 

நதியின் கரையிலே வீரட்டானத்தில் விற்றிருந்கு, 
மாமேருவை வில்லாகவசைத த பெருமானுடைய கோயி 

லைக் தொழுது வலம் வந்து ஈமஸ்கரித்துத் தம்பிரா 

னுடைய தருவருளாலே தமிழ்ச் சொல்லாலாகிய செய் 

யுண்மாலைகள் சாத்தும் உணர்வுண்டாகத் துதிப்பா 

ராயினார். இருநீறுபூடி நிறைந்து விளங்யெ திருமேனி 

யோடு அன்பு நிறைந்த தமது உள்ளத்திலே உணர்வு 

மிகுதலும், மருணீக்கியார் தம்மை வருத்தும் பிணிமா 

யையைப்போக்கும் பொருட்டுத் இரிபுரககனஞ்செய்த 

பெருமானைக் கூற்டுயினவாறு விலக்ககலீர்” என்ருரம் 

பிக்கும் குற்றமற்ற திருப்பதிசத்காலே அதித்து, உல 
கேழில் வருந் துன்பமும் போம் வண்ணம் சன்னதி 

யில் நின்று பாடினார்.



a 
சிவமயம், 

தஇிருவதிகைவீரட்டானம, 
பண் -கெகொல்லி, 

கிரச்சிற்றம்பலம். 

கூற்றாயினவாறுவிலச்சகிலீர்கொடுமைபல 

செய்கனசானறியேன் 

ஏற்ராயடிக்கேயிரவும்பகலும்பிரியா து 

வணங்குவனெப்பொழுதுக் 

தோற்றாசென்வயிற்றினகம்படியே 

குடரோடுதொடக்கிமுடக்கியிட 

வாற்றேனடியேனதிகைக்கெடில 

வீரட்டானத் துறையம்மானே. 

போர்த்தாயங்கோரானையினீருரிதோல் 

புறங்காடரங்சகாரடமாடவல்லா 

யார்த்தானரக்கன்றனை மால்வரைக்க ' 

ழடர்த்திட்டருள்செய்தவதுகருதாய் 

வேர்த் தும்புரண்டும்விழுர் தும்மெழுந்தா 

லென்வேதனையானவிலக்கிவிடா 

யார்த்தார்புனல்சூழ்திசைக்கெடில 

வீரட்டானத் துறையம்மானே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

நிலபெற்ற அப்பதிகத்தைப் பாடிய பின்னர் ௮வ 

TH) NIDA DHSS வருத்திய சூலையென்னுமக்கொ 

டிய வியாதியானது ௮ தடிலையிலேயே விட்டுநீங்கியது, 

அவர், (பெரூுமானானவர் அடியேனுடைய உயிருடனே 

தன் ௮ருளையும் ௮டியேனுக்காத் தர்தருளினார்' என்று 

பிரானுடைய தருவருள்பெற்ற திறப்புடையோராகி, 

சன்னதியில்கின். று அறிவாலும் அனுபவத்தாலும் மு 

தல்வருடைய அருளாகிய கடலில்மாழ்கிரின்றார். தமது 

தேகமுழுதும் மயிர்க்கூச்செ்க, கண்களிலிருந்து
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நீர் தாரைதாரையாகவடியக் கீழேவிழுக்துபுரண்டு ௮ 

யர்வாசாய், “என் பிழையினாலே சான்விழுந்து ஏறக்கூ 

டாத பெரியதிட்டிலே நான்மிதந்தேறும்படி தேவரீர், 

கருணையாகிய பெருவெள்ளம் இடவும் அடியேன் ௮௬ 

கனோ் என்அிப்பேர்ப்பட்டவைகளைச் சொன்னார், பொ 

ய்யையே மேற்கொண்டு பெருக்கெய இழிசமயமாகய 

௮,அிவற்ற சமணம் என்னும் அஆம்ர்தகுழியிலே விழுச் 

து, எழுந்து கரையேறும் மார்க்கம் இன்னதென்றறி 

யாது பாவத்திலுழன்ற கான், ஈ.றுமணமுள்ள கரிய 

கூந்தலையுடைய பார்வதிபாகரான பெருமான் பாதங்க 

ளையடையும் இப்பெருவாழ்வு பெற்றுய்யும்படிசெய்த 

இச்சூலைகோயிற்கு சான்செய்யும் கைமாறென்ன என் 

றுசொல்லித் தொழுவார். இர்தச௪மயத்தில், விரட்டத் 

தெழுர் தருளிய பெருமானருளினாலே, “*எங்கும்பரவி 

விரிந்த செர்தமிழின் இனிய சொல்வளம்பொருக்திய 

பதிகக்தொடைபாடிய தன்மையாய் 'திருகாவுக்கரசு' எ 

ன்னும் உன் நாமமாவது ஏழுலகங்களிலும் கில்பெ 

றுக” என்று ஓர்வாக்கு, மேகத்தையுடைய ஆகாயத் 

திடத்தே எழுந்தது. 

இவவாறு நிக ழ்ந்தபோது திருகாவுக்கரசாயெ ௮ன் 

பரும், *இர்தப்பாக்யெமொனது இர்காள்வரை மனதில் 

இவினைநிரம்பியிருந்க ௮டியேனடைதற்குரியதோ' எ 

ன்றுசொல்லி மேல், ௮றியாத ௮வவிராவணனுக்கு 

முன் பெருமான் ௮ருள்செய்த திறத்தின் உண்மையதி 
த்து தஅுதிப்பதேத மேல்கொண்டு மீண்டும் வந்தித்து 

ஈமஸ்கரித்தார். யாவராலும் வர்இிக்கப்பட்ட பெருமா
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னருளினாலே, புன்றலைச்சமணர் சமயமானது பாழாகு 
Huo. இத்திருசாவுக்காசு இங்கே அருள்பெற்று உயர் 
தார் என்றுகேட்டு அடியர்சூழும் திருவதிகையானது 
அவர்கள் சக்தோஷத்தால் முழக்கிய மத்தளம், யாழ், 

சங்குமுதலிய வாத்தியசப்தம் நிறைந் திருந்ததால் கட 
ல்போலிருந்தது, 

மயக்கந்தரும் சமணமார்க்கத்திலிருந் தும் ஈடேறி 

மகிழ்ர்த வாகீசரானவர், தமதுமனத்தாலும், உடம்பா 

௮ம் (வாக்காற்செய்வதோடு) பெருமானுடைய திருப் 
பணியே செய்பவராடுப் பொருந்திய சவெசின்னங்கள 

தம்மேல் விளங்கும்படி.தரித்.அ, பெருமானுடைய தியா 

னம்நீங்காத உணர்ச்சியும்௮ளவில்லா.து வாக்கிலிருந்து 

எழுகின்ற திருப்பாசுரங்களும், கையிலேவிளங்கும் ௨ 

ழவாரமும், என்கிவற்றைக் கைக்கொண்டு மனங்கக் 

அ பெருமானுடன் உணர்விற் கலந்திருந்தார். 

உண்மைத்திருப்பணி விருப்பத்துடனே செய்த 

லால் தேவர்பெருமானாகய சிவபிரானுடைய பாதங்க 

ளில்வணங்கி, தம்இச்சைப்படி. வரம்பெற்ற அவ்வூரி 

gine சபடிகள், பொய்ச்சமயமார்ச்கமாகய நோயை 

ஒழித்த இருசாவுக்கரசின் முன்னேவந்து எம்முடைய 

பிறவிரோயை ஒழித்து எம்மையாட்கொண்ட தேவரீ 

ருடைய கருணைத்திறதைை எங்களைப்போல வேறுயா 

வர்பெத்றார்கள்2 என்௮ புகழ்ச் து வணங்கினார்கள். 

இவவிதமாக இவர் சைவமாச்கததை யடைந்து 

நிலையான போருள்பெற்றுத் தம் துன்பங்களின் நீங்கி
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யதன்மையைப் பாடலிபுத்திர ஈகரத்திலிருக்கும், இழி 

கொழிலேசெய்யும் சமணர்கள் கேட்டுப் பொரா தவ 

ராக, “தருமசேனர்க்கு வந்ததாகய அந்தத் தீராச்சூலை 

தகோயானது இங்கே ஈம்முள் ஒருவராலும் தீர்க்கமுடி 

யாததினாலே அவர் தாம் உய்வதற்காகச் சைவசமயகத் 

திற்புகுந்து சம் கோயைடீக்டச் சுகமுற்றார். இதனால் 
நமது சமயத்திற்கு ௮ழிவுவர்தது” என்று பயந்து, 

ஈம்மோடு மாறுபட்ட பிறரமயங்களையும் வென்று 

ஈமத்சமயம் அவராலேயே நிலபெற்றிருந்தது. 

இனி யழிந்துவிடும் என்று விசனித்து கொலையும் 

பொய்யும் எம்மிடத்தில்லை ஏன்று சொல்லிக்கொண் 

டே கொடுந்தொழில்செய்யும் ௮ச்சமணர் மயிர்பதித்த 

தீலையும்மயிற்பீலியுர்காழ ஒருஇடக்திற்?சர்ந்தார்கள். 

இவவிதகமாகப் பலரமணரும் துன்பத்துடன்வந்து 

ஒன்றுசேர்ந்து ௫௪ உண்மையை அரசன் அ௮ஜிச்தால் ௮வ 

னும் தன்னை இத்தனைநாள்வரையும் பொய்மார்க்கம் 

உரைத்து வஞ்சித்திருக்தகோமென் monks oC ard gs 

துவெறுத்துத்தானும்சைவனாகிஈம்முடையபிழைப்பை 

யுங் கெடுத்துவிவொன். இதற்கினி காம்செய்யவேண்டு 

வதென்ன?” என்று யோடுத்து வஞ்சனையாலே பொய்க் 

கட்டுக்கட்டுவாராகி *தம்தமக்கை சைவத்திலே யிருந்த 

தாலே தருமசேனரும், பொய்யாகச் தமக்குச்சூலைகோ 

ய்வர்கததென்றுசொல்லி இங்கொருவராலுர் தீரவில்லை 

யென்று இதைவிட்டகன்று வஞ்சனையாக ௮ங்கே செ 

ன்று, ஈமது மதத்தையுச்துறச்து ஈமது தெய்வத்தை
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யும் நிந்தித்தார்' என்று சொல்வதாகக் தீர்மானித்தார் 

கள். ௮வ்விசமாகவே செய்யத்துணிர் ௮ ௮த்துன்மார் 

க்கர்கள், இருட்கூ.ட்டம்போவ துபோலப்போய் பல்லவ 

ராஜுடைய ஈகரத்தில்வந்து சேர்ந்தார்கள். ௮டை 

யையுடுப்பதொழிகத்து நின்றுண்ணும் வழக்கத்தையே 

கொண்ட அ௮வ்வமணர்களெல்லாரும் அரண் மனைவாம 

லடைர்து வாயில்காப்போரிடம், (நாங்கள் எல்லாருப 

ஒருசேரவரஈ்ச௪ செய்தியை அரசனிடம் அறிவியுங்கள் 
என்றுசொல்ல அவர்களும் சமயமறிக்துசென்று தப 

அரசனுக் கறிவிப்பாராய் (வெற்றி Cases! sug 

சமய குருக்கள்களெல்லாம் துன்பப்பட்டு மிச மன. 

கொந்து, கொடியசையும் ௮ரமனைத் தருவாயிற்பக்க/ 

திலே வச்கடைச்தார்கள்? என்றார்கள். வடி.தீ.த நீண்ட 

வேலேர்திய மன்னவனும் ௮ச்சமணர் சார்புடையே, 

னாதலால் *இவ்வளவு விரைவில் இங்கேவந்து மு 

யிடிம்படியாக அவர்கட்கு கெரிட்டதென்ன?' என்ப 

வியாகூலக்சோடு மொழிர் கான், பின் உடனே வாயி 

காவலாளர் உள்ளே செல்லவிட ௮சசனிடஞ் சென் 

அவர்கள் தாம் Hing core po * நமது சமயத் தலை; 

ராகவிருக்த தருமசேனர் சூலைகோய் கொண்டவராக. 

காட்டி, சவெனுக்கடிமைபூண்டு உன் சமண சமயஜ்ை 

யழித்துவிடத் தலைப்பட்டார் என்முர்கள், மண, 

பொருந்திய மாலையணிந்த பல்லவனும் அதுகேட்டு 

கோபித்து * மனத்தில் ௮ங்கே போதலாகய கருத் 

வைத்து கோய்கொண்டதுபோலப் பொய்யாகநடி த 

நம்முடைய சிறந்த சமயத்தை யழித்தவலும் பிழை 

கப்பெறுவதா? அளவற்ற தவத்தை யுடையவர்கே
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இதற்சென்ன செய்வது?” என்று கேட்டான் கொல்லா 

மை மேற்கொண்டு பொய்யொமுகச்கம்பூண்ட சமணர் 

கள் *எல்லாவற்றிற்கும் தலைமையாகிய நம்சமயக்தை 

யழித்து உன் நிலைபெற்ற பழமையான் ராசநிதியை 

bier அ௮றிவிலியாயெ அவனை நீ தண்டிக்கத்தகும்' 

என்று தமது வாயாலே, மூன் தாம் மேலாகக் கொண் 

டாடின தருமசேனர்க்கும், உண்மைக்கும், தமது மனச் 

சாட்ிக்கும் சறிதேலும் மனதில் ௮ச்சங்கொள்ளாமல் 

சொன்னார்கள். கடவுளருளோகடிய உணர்ச்சியில் 

லாமல் ஒழுக்கங்கெட்டு ஞானமல்லாத)ை ஞானமென் 

லு மயங்கஇயிருர்த பல்லவனும் மந்திரிகளைப்பார்த்.து. 

இவ்வறிவுடையோர் சொல்லுகின்ற தீயவனைத் தண் 

டி.ப்பதற்காக, பொருள்வாங்கிக்கொண்டு விட்டுவிடாத 

படி. என்னிடம் கொண்டுவொருங்கள் என்று ஏவினான், 

அவர்களும், ௮வ்வாறே அரசன் ஏவலின்படி, முரசு 

சப்திக்குஞ் சேனையோடு கூடிச்சென்று, மேகங்கள் 

கெருங்கி வாசங்கமழ்கன்ற சோலைகள்சூழ்க்த திருவதி 

கையைச் செர்ந்து, பரசமயப்பற்றை முற்றிலும் ஒழி 

தீத ஈமது திருசாவுச்கரசினிடஞ் சென்றார்கள். அமைச் 

சர்களும் சேனைவிரர்களுஞ் சூழ்ந்து, பிரகாசிக்கும் 

சடையையுடைய எம்பெருமா னடியவராகிய அவரை 

கோக்க, இன்று, நும்மை அழைத்துவரும்படி வேக் 

தன் எங்களை விடுத்தனன். வரவேண்டும்' என்றுகூற, 

நிறைந்த தவத்தையுடைய ௮வர் இவர்களைப்பார்த் அச் 

சொல்வாரா யினா
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நாமார்க்குங குடியல்லோம்' என்றுஅரம்பித்து, 

வேதகாயகரும், கங்கையையும் சந்திரனையும் வைத்த 

சடையையுடையவருமாகய சிவபெருமானை இனிமை 

யாகிய செந்தமிழ் மாலையாக இிருத்தாண்டகம்பாடி, 

நாம் நீங்கள் ௮ழைப்பதற் குட்பட்டோ மல்லோம்' 

என்று உள்ளபடி.யே சொன்னார், 

மறுமாற்றகத்திருத்காண்டகத்தேவாரம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

நாமார்ச்குங்குடியல்லோசமனையஞ்சோ 

௩ரகத்திலிடர்ட்படோரடலையில்லோம் 

ஏமாப்போம்பிணியறியோம்பணிவோமல்லோ 

மின்பமேயெந்நாளுர் துன்பமில்லை த் 

தாமார்க்குங்குடியல்லாத்தன்மையான 

சங்கரனற்சங்கவேண்குழையோர்காகதிற் 

கோமாற்சேராமென்றுமினாவாளாய்ச் 

கோய்ம்மலர்ச்சேவடி. யீணையேகுறுகனோமே, 

சாவாராம்பனையேபாடப்பெற்றோ 

நாணற்ரூர்சள்ளாமேவிள்ளப்பெற்றோம் 

ஆஅவாவென்றெமையாள்வானமரர்காத 

னடனொடுமாற்கறிவரியவனலாய்மீண்ட 

தேவாதிசேவன்சிவனென்சிர்தை 

சேர்ந் திருஈசான்றென்றிசைக்கோன்றானேவந்து 
கோவாடிக்குற்றேவல்செய்கென்றாலுங் 

குணமாகக்கொள்ளோமெண்குணச் துள்ளோமே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இப்படிச் சொல்லக்கேட்டு அவர்கள் வணங்க மிகவும் 
வேண்டி. இவரைச்சொண்டு பொனார்களாக, இவரும்
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இங்கேவரும் தீவினை களுக்குக் காப்பாக எம்பெரு 

மான் துணையா யிருக்கின்றார் என்று துணிவுடன் 

போதற்கிசைந்திருக்தார், அவர்கள் ௮வரைக்கோபங் 

கொண்டிரு கொற்றவனிடங் கொண்டுசென்று ௮தி 

வித்தார்கள். பல்லவனு மதைக் ட்டு, பக்கத்திருந்த 

சமணரை, “அவனுக்கு இனிச்செய்யவேண்டிய "தண்ட 

னையாது?2 சொல்லுங்கள், என்றுகேட்க, தர்மமார்க்கந் 

தப்பித் தமம்குய்வகை யறியாத அறிவினர்களாயெ 

அவர்கள இஜிறும் அச்சமின்றி, ஈண்ணாம்புக் சால்வா 

யில் வைக்கவெண்டுமென்று சொன்னார்கள். பரிசனங் 

களைப்பார்த்து 'அப்படி..2ய செய்யுங்கள், என்று கோ 

பங்கொண்ட அச்நொடுங்கோன் மன்னன் கட்டளை 

யிட்டான். அவர்கள் பெருகதகைமை வடய்ந்த திருநா 

வுக்கரசரை, உருக்கம் பெருக் தீயின் வெப்பம் நிறைந்த 

சுண்ணாம்பறையினுள் இருர்சச்செய்து வெளியே தா 

ழிட்டுிக்கொண்டு, மேலும் அவர் தப்பி வெளிவராத 

படி வேண்டும் பத்இரங்களும் செய்தார்கள். ஈமது 

ஆண்டவரசும் அக்கிற்றறையினுள்ளெ புகுந்தபோது, 

இருவம்பலத்தருமக அனர்தச் தாண்டவம் புரியும் பெ 

ருமான் பாதங்களைச் சிரசன்மிது வைத்துக்கொண்டு, 

எம்பெருமானடி.யவர்களுக்கும் இங்கே துன்பம் வரு 

மோ என்ற மனத்துணிவுகொண்டு அப்பெருமானடி 

களையே *மாடில் விணையும் மாலை மஇியமும்' என்ற பதி 

கத்தால் துஇித்து தியொணித்துச்கொண்டு அங்கே 

யிருந்தார்கள்.
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தனிக்குறுந்தொகைத்தேவாரம். 

கிநர்சிய்றம்பலம். 

மாசில்வீணையுமாலைமதஇியமும் 

லீசுதென்றலும்வீங்/ளெவேனலு 

மூசவண்டறைபொய்கையு ம்போன்றதே 

ய்்சனெர்தையினையடிரீழலே. 

விறஇற்றியினன்பாலிற்படுசெய்போன் 

மறையகின்றுளன் மாமணிச்சோதியான் 

உறவுகோனட்டுணாவுகயிற்றிஞன் 

முறதுகவாங்கக்கடையமுன்னிற்குமே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மிகவெப்பப்கொண்ட அர்நிற்றறையானம முப் 

போது, இன்பக் நரம் இள வணிற்பருவமும் நமது 

உடம்பைக் தடவுவது 2பால மெல்ல வீசம் Goalies 

தென்றற்காற்றும், ரூவி/ம ந செங்க முமீர்ப்பூ நிரம்பிய 

தடாகமும்போலவுமாகி மிக்க பிரகாரமுூடைய வெள் 

ளிய நிலாக்காணங்களை வீசி, யாழ் பாலம் கானத்தை 

யுடையதாகத் சன்கன்மைமாலிப், பெருமானுடைய 

இருவடி.நிழலடைகஈ?த..ரடையும் சருணைபோலக்குவிர் 

ச்சியுடையதாயிற்று, Gog ஈலையிலை குற்ற மற்ற 

சந்திரனையும் கங்கையையும் தரித்தவரும், துதித்தற் 

கனிமையாகயவரும் உலக ந்தையா ட்கொள்ளுபவரும், 

ஈசனும், எம்பெருமானும், எல்லா வயிர்களையும் தர் 

தருள்பவரும் அசையற்ற ஆசா அமுத்ம்போன்றவரும் 

ஆயெ கடவுளை வணங்கிம் துதிந்துக்கொண்டு அவர் 

அங்கே யிருந்தார்.
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ஏழுகாட் கழிந்தபின், பல்லவன் அதிவற்ற ௮ந் 
தச்சமணரை அமைத்து, (இனி நீற்றறையைத்திறந்து 

பாருங்கள்' என்று சொன்னான், மிக்க இருட்டுக் கூடி 

யதுபோலுஈ் தோற்றச்தையுடைய ௮க்கொடிய சம 

ணர்கள் ௮க்காளவாயைத் திறந்தார்கள், அங்கே 

அனர்தானுபவத்தோடு செவபெருமானுடைய இனிய 

தாமரை மலர்போலுச் திருவடியாகய அுமுதருந்தித் 

தெளிவுடையவராய்ச் சிறிதும் கெடுதி வராதபடிச் சக் 

தோஷத்துடனிருக்த ஆண்டவரசைப்பார்த்து *இவர்க் 

குக் சிறிதும் கேயவெரவில்லை, இது என்ன அதிசயம்!” 

GT OO (pT KO ஆயினும் அரசனிடம் “இது ஓர் <j BFW 

மல்ல. முன்னே நமது சமணசமயச்சார்பிலே அவர் 

பழக சாதனங்களாலே யிவ்வாறு தப்பினார், இனி 

வலிய விடபானம் செய்விப்பதே இதற்குமுடிவு' ஏன்று 

முதிர்ந்த பாதகம் செய்வோராகிய சமணர் தமது 

மூடையபோன்ற வாயீனால் சொனனார்கள். அதைக் 

கேட்டதும் சமணசமயச்சார்பால் செட்ட ௮வ்வரச 

னும் உளத்தெளிவின்மையால் அவர்க்கு ஈஞ்சை ஊட் 

டுவியுங்கள்' என்று அக்ஞாபிக்க, ௮வர்களும் திருநா 

வுக்கரசரை விடங்கலந்த பாலைப் பானம் செய்வித்தார் 

கள். செவ்விய சடாபாரத்தையுடைய இசவபிரானது 

கருனை த்திற கை உலகுக்கு விளக்குக் சன்மையரான 

எமது திருநாவுக்கரசரும், வஞ்சகெஞ்செனராகிய சமணர் 

கள் செய்வது வஞ்சனை யென்றதையதிந்தே, *எம்பெ 

ருமானடியவர்கட்கு ஈஞ்சும் அமுதமாகும்' என்று 

துணிரஈது அவர்கள் தந்த பாற்சோற்றை யருந்தி ஒரு 

ஊனமுமில்லாமல் இருந்தார்
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விபூதி பூசிய திருமேனியையுடைய பரவலுக்கு, 

பூமியையெல்லாம் காசம் செய்யும்படியாக முன்னே 

யெழுந்த ஆலகால விவமும் அ௮முதமாயிற்றென்று 

சொன்னால் யாவராலும் நினைத்தற் கருமையாகிய ௮ப் 

பசுபதிப் பெருமானுடைய உண்மையடியவர்க்கு விஷம் 

அமுதமாவதும் ௮ற்புகமோ? அல்ல, 

இவ்வாறு ௮ண்டவரரு இருக்க அச்சமணர்கள் 

கொடியவிஷமும் அமுதமாயிற்று என்று பயமும்கோ 

பழும் கொண்டு, இவ்விடச் சமல இவன் சாம் செய்யும் 

சூழ்ச்சிகளுக்கு சப்பிப் பிழைக் நு விவொனேயாடல் 

ஈமக்செல்லாம் கேடு சம்பவித்தது என்றுட்கொண்டு 

பகைவரை வெல்லும் பல்லவனிடம் பஈர்வாராயினார் 

கள். நாம் விஷக்தைப் பானம் பண்ணச் செய்தும் 

ந்மது சமயத்திலுள்ள விஷவைரி மக் இரத்தினா?ல 

௮தன் வேகத்தைக் கெடுக்துவிட்டான். அவனைத் 

தீர்க்கும் மார்க்கமில்லாமற் (2பானால் எங்கள் உயிர்க 

ளுக்கும், உன் அரசாட்டுக்ரும் கெடுவர்ததென்பது 

இண்ணம்' என்று கலங்காது சண்டவினைக்கட்டுளங் 

காது, தாூக்கங்கடிந்து செயல்' என்பதை மேற் 

கொண்ட ரசூழ்ச்சியாராகிய ௮த்தீ?யொர் சொன்னார்கள். 

அவர்கள் சொல்லைக் கேட்டதும், மடிகெட்டவனாகிய 

௮ம்மன்னவனும் *அ௮வனை யினியொழிக்கும் வழி 

சன்ன?” என்று கேட்க அவன் மந்திர சாதகங்கள் 

செய்யாதபடி நாங்கள் செய்கிறோம். நீ உன்னுடைய 

ஜயம்பொருர்திய பட்டத்,து யானையை ௮வனெதிரே 

விட்டு ௮வனைக்கொல்லச் செய்தலே உபாயம், என்றார்
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கள. மசா பாவிகளான கடைகெட்ட சமணர்கள் 

கபாலத்தைக் கையி?லந்நிய வபெருமா னடியராகிய 

ஈம வாகீசத் இருவடி.சளின் மேல் யானையை யேவும் 

படி. சொல்லவே, ௮.ரர் செயலை 2மற்கொண்டொழுகி 

உண்மையில் புலைக்கொழிலே செய்யும் அப்பல்லவ 

DLL MOTE வெஞ்சனெ '8வமத்தை விடும்படி. ஏவி 

னை, அற்தயானை யானு ௬டம் மாடம் மண்டபம் 

இவைகளைச் ககர்த்தெலிர் நூ, FHS OBS கோரற்காரர் 

Scorpio BW, wort Boru GT GOT Gl, யமன்தான் 

மதயானை யுரு கொண்டு வர்தா:2னா என்னும்படி ஒரு 

பெரியமலை போன்று வற்று, (மலும் தன் கால் 

விலஙறாம் சங்கிலிகளை ய ௮1 ர் ராக்கொண்டு, மேலே 

செல்லும் பறவைக்கூட்டஙாளும் அஞ்சம்படியாகப், 

பக்கங்களில் MHYBAG யூ லர் ு.இக்கையி 

னாலே எல்லாவற்றையும் வளைதீது, இவ்விகமா யார 

வாரம் செய்துகொண்டு கக்முமுன் மழைபோற் 

ரொலலும்படியாக மலை பெய்யும் மரமானது மூ.) 

Cure Bias 64). இரறுடைய இடிபோன்ற சர்ச் 

சனையினால் இரச்சஜங்கறைப. ரடிங் கர்படியாகவும், கால் 

மிதிச்சலால் பூமியும் நெல் நு நடுங்கும்படி யாகவும், 

காற்றைப்போன்ற வசத 2 தாடுவற்து, மற்றவற்றை 

நாசஞ்செய்தழிம்ரார் சன்மையில, யுக முடிலிற் 

கடலிலிருர் துண்டாறாம் வடவாழுகாக்கனியைப்போல 

முன்னே மிர்க சன.52 தாடு விரைர்து வந்தது, 

பாவம் பயக்கும் கொடிய வினைகளிலே சை 

தேர்க்த ௮க்கைகவர் ஈமது நாவுக்கரசரின் எதிரில்
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பசைவர்கமா யழிக்கும் அத்ரக்கரிய மலைபோலும் 

யானையை ஏவிச்ரெலு க்கவும் அவர் பயப்படாமல் இட 

பாரூடராய் விளங்காகின்ற பெருமானுடைய இவய 

பாதாரவிர் தங்களாய இியானித்றுச் தெளிக்இிருந் 

தார். பெருமையுடைப கவட 21 ஷ்டராகய திருகாவுக் 

கரசு, யானயான தம்2மல் வருதலைஈஎண்டு, தேவர் 

களுக்குப் பதியாய் விள தபவரும இடபத்தின் மேல் 

வருபவரும் அகிய பெழுமாளைச் 'ரண்ணவெண்் சக்க 

னச் சாந்தும்' என்ற தொடக்கக்கையுடைய திருப் 

பதிகத்தை யிம்மண்ணுலகிுள்ளார் உர்£வி bi GLY. 

மகிழ்ச் து பாடவா ராயிஞர். 

இருக்கெடிலவீரட்டானக்தேவாரம். 
UO - FTG So rity 

SHIF ovo, 

சுண்ணவெண் சநர்சனச்சார்துஞ் ஈடர்த்திங்கட் சூளாமணியும் 

வண்ணவுரியை யுடையும் வளரும் பவளநிறமு 

மண்ணலாரண் மூரணேறு மகலம் வளாயயரவுந் 

இண்ணென் கெடிலப்புனலு முடையா ரொருவர்தமர்கா 

மஞ் சுவதியாதொன்றுமில்லை யஞ்சவருவ து மில்லை. 

நரம்பெழு கைகள் பிடித்து ஈஙசைஈடுங்கமலையை 

யுரங்களெல்லாங் சகொண்டெடுத்தா ஜனொன்பது மொன்றுமலர 
வரங்கள் கொடுத்தருள் செய்வான்வளர்பொழில் வீரட்டஞ்சூழ் 

நிரம்பு கெடிலப்புனலு மூடையா ரொருர்தமர்கா 

மஞ்சுவதி யாதொன்றுமில்லை யஞ்சவருவ துமில்லை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வஞ்சகராகயெ சமணர் தம்மல்விட்ட மதம் பொ 

ருந்திய வெவ்விய யானைபைப்பார்த்து காம் செவ்விய
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சடையோடு கூடிய நீண்ட முடியையுடைய கூத்தரும், 

தேவர்கட்கெல்லாம் மேலாய தேவரும், பெருமா 

னும் வெவ்விய ஒளிபொருக்இய மூவிலை வடிவாக 

ரூலக்தை யேந்தியவரும் eu வீரட்டானேசுவரரு 

டைய அடியார்கள்; ஆகையினால் காம் அஞ்சுவது 

யாதும் இல்லை, என்றுகூ௮ி யருமையாகய தமிழ்மாலை 

கள் பாடினார். இவ்விதமாகத் தமிழ்மால்பாடிப் 

பெருமானுடைய கழல்ககாயே அடைக்கலமாகக் 

கொண்ட மனத்தோடு இருச்ச அன்பு மிருந்த தொண் 

டராகிய ஆண்டவரசை அகர்தயானை வலம் வந்து சுற்றி 

முன்னால் &ழ்விழ்ர்து வணங்கி யாவருங் காணும்படி. 

எழுக்கது. இவவிகமாகப் பயர்து ஆண்டவரசை 

௮சர்த யானை வணங்கி யெழுந்து சென்றபோது, ௮த 

னைச் செலுத்தி மே?லலிகின்ற பாகர்கள், அதை யப் 

படி விடாது திருப்பி மறுபடியும் ௮வர்மேற் பாயும் 

படி. யவரைச் சுட்டிக்காட்ட, ௮வ்யானை அவர்களையெல் 

லாம் கீழவிீசி ௮அவர்களாயே கொன்றுவிட்டு, சமணர் 

கள்மேலே எதிர்த்கோடியது. ஓடிச் சமணர்களைப் 
பிடித்து, மிதிக் த இரண்டாய் பிளக்து இவவிதமாய்ப் 

பலரையுங் கொன்று பெரிய சமுத்திரத்தைக் கலக் 

கும் நீண்ட மர்தரகிரிபோல ஈகரத்தைக் கலங்கச் 

செய்து அரசனுக்கு மனோவியாகுலத்தை யுண்பெண் 

ணியது. அந்த யானையின் கையினின்று தப்பி 

யோடிப் பிழைத்த ௪மணர்கசொல்லாம் மானங்கெட்டு 

மனம்வருர்து மன்னவன் காலில் தனித்தனி ஒந்து 

விழுந்து புலம்ப, சன்மார்க்கஞ்செல்லாக அவலும் 

கோபிச்தவனாய் இனிச் செய்வகென்ன வென்றான்
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“நம்முடைய சமயத்திலிருந்து ௮வன் பழய முஸ்டி. 

நிலையினாலே, எங்கள் மந்திரங்களை யெல்லாம் விண் 
செய்து, யானையினால் உன இறப்புடைய கெறியையு 

மழித்த ௮வன் தொலைந்த பின்னரே, நெருப்பு நீங் 

இயவுடனே அதன் பின் புகையு மகன்று விடுவது 

போல, உன் துன்பங்களும் ஒழிஈதுவிடும் என்றார். 

இரவின் ௮ந்த சாரத்தைப் போன்ற ௮வர்கள் சொல் 

வதைக்கேட்ட மிகுபாதகனாகிய அரசன் ]'ஈம் பழை 

மையாயெ சமபத்தையு மழித்து ஈமக்குந்துனபம் 

விளைவித்த ௮வனை இனிச்செய்ய வேண்டுவதென்ன? 

சொல்லுங்கள்' என்று கேட்க, வினை மேற்கொண்ட 

அவர்கள் “அவனைக் கல்லிற்கட்டிக் கடலிலே போட்டு 

விடுவதே' என்றார்கள். ௮ரசன் . தன் பரிசனர்களைப் 

பார்த்து “நமக்குச் தீங்கு செய்தவனாகிய அவனை, 

௮வன் தப்பித்துப் போகாதபடி கொண்டுபோய்க் 

கல்லில் கயித்௫.ற் கட்டி ஒரு படகலேற்றிக் கொண்டு 

போய் ௮லை கடலிலே கள்ளிவிடுங்கள்' என்று கட்ட 

ளையிட்டனுப்பினுன். அதை முடித்தற்குர் சென்ற 

வேலையாளரோடு மற்றச் சமணர்களும் போய் திருநா 
வுக்காசிடம் சென்றடைய ௮வரும் தமது செவ்விய 

திருவுள்ளத்திலெழுஈ்த சிறப்பினாலே இவர்களுடனே 

கூட வந்தார். இந்தப்பாவிகள் காவலன் கழ.தியபடி 

கடலிற்சென்று காரியத்தை முடித்தார்கள், முடித்து 

விட்டு அவர்கள் திரும்பி விட்டபிறகு, ஒப்பரிய பெ 

ருங்கடலிற் புகுந்த மெய்த்கொண்டரும் எவ்வாரு 

யினுமாக, தான் எம்பெருமானை வந்திச்சகச்சடவேன் 

என்று துணிந்து தமிழ்மாலை பாடிக் பெருமா 
3
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டைய திருப்பஞ்சாட்சரத்தைத் துதிப்பா ராயினார். 

அன்பம்வர்் தகாலத்துக் கைகொடுத்துகவம் “நமச்சி 

வாய? என்னும் 8நதெழுக்தையும் மிச அன்போடு 

பொருந்திய வுணர்வினாலே “சொற்றுணை வேதியன்” 

என்ராரம்பிக்கன்ற பரிசு த்கமாசிய மொழியாலாயெ 

நல்லதமிழ்ப் பதிக ச்தைப் பாடிஞார். 

நமச்சிவாயத்திருப்பதிகம்: 
பண் -கார்தாரம். 

திநர்சிற்றம்பலம், 

சொற்றுணைவேதியன்சோ திவானவன் 

பொற்றுணைதிருந்தடிபொருர்தக்கைதொழக் 

கற்றுணைப்பூட்டியோர்கடலிற்பாய்ச்சினும் 

சற் றுணையாவதுஈமச்சிவாயவே, 

மாப்பிணைதழுவியமாதொர்பாகத்தன் 

பூப்பிணை திருந்தடிபொருக்சகைதொழ 

நாப்பிணைதழுவியாமச்சிவொய்ப்பச் 

தேத்தவல்லார்தமக்கிடுச்சணில்லையே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பெருத்த அ௮ன்பையுடைய அரசு தம்மனவுறுஇ 

யால், பிரமாமுதலியோரும் துதித்தற்கரிய திருவஞ் 

செழுத்தைப் பாடினவுடனே, கரிய நீண்ட கடலிலே 

௮ர்தக் கல்லானது தெப்பம்போல மிதர்த.து, மேலும் 

௮சதப் பெருங்கல், ௮ரசரானவர் அதன்மீது உட்காந் 
துகொண்டு செல்லும்வண்ணம் தெப்பமாக மிதந்த 

தும், கட்டியகயறும் அறுந்தது, ௮த்தெப்பத்தின்மே 

லாரோகணித்திருந்த குற்றமற்ற ஜெெப்பையுடைய 

மெய்ப்பெருர் தொண்டனாரும் விளக்கமுற்றுத் கோன்
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அினார். இருவினை யாய (ஈல்வினை தீவினை) சுயிறுகளால் 

மும்மலம் என்று ரொல்லும்படியான கல்லிலே பிணிப் 

புண்டு பாலவமென்.னாச பெரு நடலில்வீழ்ர து தடுமா 

றும் பலஅன்மாக்களையும், கரையேறியுய்யும்வண்ணம் 

அருள்செய்கின்ற சன்மைலாயக்த இருவஞ்செழுத்து, 

இங்க கு அரசை யிர் ஈகடலிமில ஒருகல்லின்மீது 

பீற்மியய்விப்பதும் சொல்லவேண்டுமா? பெருமானரு 

லா2வண்டி. திருவஞ்ரெழுக்கைக் தூதிக்கப்பெற்ற 

கருணையாளராகிய தமது திருநாவுக்கரசை, வருணன் 

முன்பு மகாதவத்கைச்செய்து சனது அலைகளாகிய 

கைகளால் இறர்ததன்மையாகச் தன் தலையில் தாங்கும் 

பாக்கியத்தைப் பெற்டுன். ஈமணர்கள் கட்டியிட்ட 

சல்லை சிவிசையாசக ஈமது சாவுக்கரசை யாரோகணிப் 

பித்து, இறப்புவாய்க்த வருணனே, சிவிகையாளாகித் 

தாங்கிர்பொன்று, அழகிய டஇருப்பாதிரிப்புலியூர் என்னும் 

க்ஷேக்றாக்கின் அருகாமையில் கொண்டுவக் துவிட்ட 

னன். அந்தத் திருப்பதியில வந்தடைக்த அன்பரை, 

அடியார்கூட்டங்கள் ல்லாம் எதிர்கொண்டு ஆரவாரி 

SBN AT HT ote Mile ஓசை எத்திசையிலும் பரவும் 

படி முழம்கிஞாகள், அது பொல் கடலும் சப்தித்த 

௮, அதாவது அவர்களுடைய அரலென்னுமொலி கட 

லொலிபோலகிரும்தது. யாவரும் தொழுர்தன்மையா 

ராகிய திருநாவுக்கரசும் அடி.யார்களுடன்சென்று திருப் 

பாதிரிப்புலியூரில் ௪ முக்ரருளியிருக்கும், சந்திசடா,கா 

ராகிய சுவாமீயைய்மும்பிட்டு, மிச அன்போடுவிழுந்து 

ஈமஸ்கரிதி ழுந்து பெருமானுடைய கருணைத்திறம் 

உல௫ல் விளங்கும்படி. பாட ர நொடங்கினார்.
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அகாயகங்கையைச் சடையிலேதரித்தவரும் எல் 

லாவுயிர்கட்குஞ் சாட்யொய் கின் றருள்பவரும் ஆகிய 

பெருமானை *ஈன்றாளுமாயெனக்கெந்தையுமாகி என் 
௫ரம்பித்து கன் ௮டியாராகிய எமக்செல்லாம் தோன் 
ரு.தீ.துணையா௫ யிருர்தார் பெருமான், என்னும் திருப் 

பதிகமாகய தண்டமிழ்மாலை சாத்தித் துதித்தார். 

திருப்பாதிரிப்புலியூர் - 
திநசீசிற்றம்பலம், 

சுனறாளு மாயெனக்கெச்தையுமாயடனமோோனறினராய 

மூன்ராயுலசம்படைத் துகர்தான்மனச் துள்ளிருக்க 
வேன்ருவிமையவர்ச்கன்பன்றிருப்பா திரிப்புலியூர்த 

சோன்றா த் துணையாயிருர்சனன்றன்னடியோங்களுக்சே, 

6 i LL 

பொருர்தாவரச்கனுடல்நெரித்தாய்பாதிரிப்புலியூ 

ரிருந்தாயடியேனினிப்பிறவாமைவர்தேன்றுகொளே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
மேலும் இதுபோன்ற பதிகங்களைப்பாடி. ௮ங 

கே தங்கியிருந்து பின், இருவிரட்டா னேசுரர் பாத 

ங்களை வநர்திக்க வேண்டுமென்று மிக்க கருக்தினாலே 

“he ஆசை கொண்டு அவ்விடம் விட்டுத் திரிபுர 

தசன க்ஷக்இிரமாகிய திருவதிகையை யடைவ தற்குப 

புறப்பட்டார். வழியில் பெருமானெழுர்தருளி யிரு 

க்கும் திருமாணிகுழி, திருத்தினைககர் என்ற இரண்டு 
க்ஷத்திங்களிலும் சென்று கடவுளைப் பதிகம்பாடி. 

வந்தித்துப் பின், பூக்கள் மலர்ந்த சோலைகளின் ஈறும 
ணமானது தன் அடிகளில் விசும்படியாக ௮வற்றைக்
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கடந்து சென்று திருநாவுக்கரசர் வளம் பொருந்திய 

திருக்கேடில ஈதியைக் தாண்டி. அக்கரையில் திருவதி 
கையை யடைந்தார், சமணக்கொடியோர்கள் செய்த 
வஞ்சனையாகய கொடுமைகளையெல்லாச் தீர்த்து வெற் 
கிகொண்டு ஏறிய தமிழ்கால்வர் எழுந்த ருளியதும், 

மேக த்தையளாவிய மாடங்களை யுடைய திருவதிகையி 

லேயுள்ள ௮ன்பர்களெல்லாரும் குதாகலித்து மங்கல 

வாழ்த்துகள கூறி யாரவாரித்தார்கள். ௮ழகயதோர 

ணங்களையும், குலைக்கமுகுகளையும் மடலோடு கூடிய 

வாழைகளையும் நாட்டி, எழுநிலைக் கோபுரம் களிலும் 

தெற்றிகளிலும் விளங்குகின்ற பூமாலைகள் தொங்க 

விட்டு, எங்கும் செஞ்சாந்து பூசி இவ்விதமாக, மூன் 

னே இயல்பிலேயே அழகாயிருக்க ௮ந்த ஈகரத்தை 

மேலும் அ௮லங்கரித்தார்கள். லை பெற்ற அன்பை 

யுடைய ௮2 வலிஈகர் வாசிகளாகிய ௮ண்பெண் இரு 

வர்களின் வாழ்த்தொலியும், ஏழு இசையின் ஒலியும் 

எங்கும் சப்திக்கப் பொன்னிரமாகிய சுண்ணப்பொடி. 

யும், பூக்களும் பொரிகளும் எங்குந்தூவி அந்தப் 

பழைமை யான நகரின் புறத்தே வந்து இருத்தொ 

ண்டரை ப[திர்கொண்டார்கள். 

பரிசுத்தமான சுத்ததாவள்யமான திருநீற்சினெ 

ளிமிக்க ௮ழூயெ மேனியும் உருத்திராக்கமாலைகளும், 

பெருமானுடைய சவகர்த தஇிருவடிகளையே தியானிச் 

கும் மனமும், உள்ளே, அன்பானது நைந்து நைந்து 

ருத வெளிப்பாய்வதுபோல நீரையிடையரா.து பொழி 

யும் கண்களும், தமிழ்ப்பதிகங்களாம் செவ்விய சொற்
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களைச் சொலலும் இறந்தவாயும் ஆகிய இவற்றை 

யுடையாராகிய ஆண்டவரசு திருவிதியட் பிரவேடத் 

தார். இவரைக் கண்டவர்கள் தங்கள் கைகளைச் இர 

சின்மேற்கொண்டு ௮ஞ்ரலிசெய்து “இவரது” முன் 

பொழியுங் கருணைபுரிவடிவக்தைம் கண்டபின்னும் 

இவர்க்குத் தீங்குசெய்ய அக்கொடுஞ் செயலாளராகிய 

சமணர்களுக்கு, எப்படி கோபம்வந்தது என்பார்கள். 

மேலும் ௮க்கொடியோர் கோபத்தினின்றும் தமது 

தொண்டரை ஆண்டுகொண்ட பெழுமாணத் தொழுது 

துதிப்பார்கள். இவ்விதமாஃப் பலமனிதர்கஞம் கத்த 

மக்குத் தோன்றியவாறு சொல்லித் துஇக்கவும், உடம் 

பில் விபூதி பிரகா௫ிக்கப்பெற்ற அடியார் கூட்டங்கள் 

தெருங்கிச் செல்லவும் இவவி ரமாக வி அயில் மீமவிய 

௮ன்பர் சென்று, வெரந்தபவளம்ிபான்ற மேனியையு 

டைய சிவபெருமானுடைய கோயிலாகிய திருவிரட் 

டானகத்கைச் சோச்தார். உள்ளெெரன்று தேவர்தலை 

வராகிய தம்பெருமானை ஈமஸ்கரித்து அவரையே ஈம் 

பிய உறுதியுடைய மன ச்தின் மிச்கறுசையினாலே “எம் 

பெருமானை யேமையே ஞான் பண்டிகழ்ந்த வாறென் 

னும் இருத்தகாண்டகமாயெ செர்தமிழ்ப் பதிகச்தைக 

தம் அன்பு மிகுதியினல் பாடி. ந துதிரெய்து இருந்தார், 

திருவீரட்டானம். ஏழைத் திருத்தாண்டகம். 
கிநச்சிற்றம்பலம். 

வெறிவிரவுகூவிளஈற்றொங்கலானை 

வீரட்டத்சானைவெள்ளேற்றினானைப் 

பொரியாவினானைப்புள்ளூர்கியானைப் 

பொன்னிறத்தினானைப்புகழ்தக்கானை
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யறிதற்கரிய£ரம்மான்றன்னை 

யதியரையமங்கையமாந்தான்றன்னை 

ஏறிகெடிலத்தானையிறைவன்றன்னை 
யேழையேனான்பண்டிகழ்ச்தவாறே. 

தொல்லைவான்்சூழ்வினை கள்சூழப்போக்து 

தூ றறியேனாறறியேன்சுடராய்நின்று 

வல்லையேயிடர்தீர்த்திங்கடிமைக்கொண்ட 

வானவர்ச்குந்தானவர்க்கும்பெருமான்றன்னைக் 

கொல்லைவாய்க்குருந்தேர்சித் து க்குழலுமூ துங் 

கொவலனுநான்முகனுங்கூடி யெங்கும் 

எல்லைகாண்பரியானையெம்மான்றன்னை 

யேழையேனானள்பண்டிகழர் வாறே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பிரம விஷ்ணுகறரக்மு மெட்டாது அடியவர்களு 

க்கு மித எளிதில் விளங்குபவராய்க் கேடிலமென்னும் 

நீண்ட ஈதியால் ரூழப்பெற்ற திருவதிகையிலே வீற்றி 

ருக்கும் அமுதம்? போன்ற இனியபெருமானை, யாவரா 

அம் தெரிக்கரிய பெருக்கன்மையையுடைய திருநா 

வுக்கரசர் மனச தில ஏழுர்ச மிக்கதுசையினால் செந் 

தமிழ்ப் பதிகங்கள் பல பாடிச்திருப்பணிசெய்துகொ 

ண்டு வருங்காலம் சிலை, தன் இழிந்த புத்தியால் சம 

ணர்சார்பாய் ௮வர்கள் பொருட்டுத் தீங்குசெய்துவர்த 

பல்லவராசனும் ஈன் முன்வினையாகிய பாசம் நீங்கும் 

படியாக துன்பத்தைவிட்டு நீங்கி திருவதிகையையடை 

ந்து ஆண்டவரசைப் பணிந்து, சமணச்சைப் பரி த்தி 

யாகம் செய்துவிட்டு சிவபெருமானை வந்தித்தய்யும் 

பேற்தினையுடைய சைவனானான், மோட்சவிலக்கணத் 

தை யதியாத ரமணாமுன் கனந்கு உண்மையென்று
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போதித்த வார்த்தைககா இப்போது பொய்யென்று 

கண்டு உண்மையையுணர்க் தவனாகய ௮ப்பல்லவனும், 

பாடலிபுத்திரத் இலுள்ள சமணபள்ளிகளும், ௮றைக 

ளும் மற்றைக்கட்டிடங்களையும் ஒருங்கே யிடித்துக் 

கொண்டுவந்து இக்கேதிருவதிகையிலே கெற்றிக்கண் 

ணுடைய சவபெருமானுக்குக் குணதரவீச்சாரமென்னும் 

கோயிலைக் கட்டினான். இர்காட்களிலே, பெருமானது 

திருப்பணிகள் செய்லுவர்ச இன்றமிழ் வேக்தராகய 

திருநாவுக்கரசு முனிவர், சடாபார.த தன்மேல் சந்திரனை 

யும் பல பாம்புகளையும் ௮ணிர் கவராகிய சவ பெருமா 

ன திருப்பதிகள் பலவற்றையும் போய்த் தரித்து, 

இருகாமங்களைத்துதிக்கும் தமிழ்ப்பதிகங்களையும்பாடி. 

திருப்பணிசெய்தற்கு நினைர்தெழுந்தார், திருவதிகை 

யின் பக்கத்தேயுள்ள திருவேண்ணெய்லல்லார், திருவா 

மாத்தூர், திருக்கோவலூர் முதலிய செஷத்இரங்களையும் 

தரிசித்துக் திருப்பதிகம்பாடி, மிக்க விருப்புடன் பெ 

ருமானெழுர்தருளி யிருக்கும் திரப்பேண்ணாகடத்தை 

யடைக்து மேகமளாவிய மாடங்களிலே, வேதவோ 

சையை வளர்க்கும் பிராமணர் வாழுமநர் தப்பதியினுள 

ளே சென்று பெருமானெழுகச்தருளி யிருக்கும் திருத் 

தூங்கானைமாடத்தை, உலகம் எல்லாம் பரவும் முனிவ 

ராகிய ௮ண்டவரசு வணங்கிக் துதித்துப் பாவிப்பெரு 

மானுடைய சந்நிதான த்திலே கின்று “எம்பெறாமானே! 

இழிர்க மார்ச்கமாகிய சமணசமயக்கட்டுண்டு அலைந்த 

இவவுடலுடனே உயிர்வாழ எனக்குத் தரிக்கவில்லை, 

தேவரீருடைய சூலம், இடபம் ஆய முத்திரைகளை 

என்மீது தாரணஞ்செய் தருளவேண்டும்' என்று விண்
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ணப்பித்த செழுர்தமிழ் மாலையைப்பாடுவாராய் (பொ 

ன்னாருர் திருவடி.க்கொன்றுண்டு விண்ணப்பம்' என் 

ரூரம்பிதீது எல்லாப் பொருள்கட்கும் முன்னும் ஆ. 

முடிவும் ஆகயெவரும், பார்வதியைஒருபாகத்தில் வைத் 

தவரும், ஆகிய சங்கரனை துதிக்கும் திருவிருத்தச் 

தைப் பாடினார். 

திருத்தூங்கானைமாடம்- திருவிருத்தம்: 
கிநச்சிரறம்பலம். 

டொன்னார்திருவடிச்கொன்றுண்டுவிண்ணப்பம் 

போற்றிசெய்யு 

மென்னாவிசாப்பதற்கச்சையுண்டே 

லிருங்கூற்றகல 

மின்னாருமூவிலைச்சூலஸமென்மேற்பொறி 

மேவுகொண்டற் 

றுன்னார்கடர்தையுட்ேஙேகானைமாட.ச் 

சுடர்ச்கொழுக்தே,. 

கடவுர் இிரிகடவாதொழியக் 

சயிலையுற்றான் 

படவுந்திருவிலொன்றுவைத்தாய்பணி 
மால்வரையபோ 

லிடபம்பொறித்தென்னையேன்றுகொள்ளாயிருஞ் 
Cente Smear 

தீடவுங்கடர்தையுட்கேேகானைமாடத்தெர் 

இருச்சிற்றம்பலம், 
செல்வம் பொருந்தும் திருத்தூங்கானைமாடத் இல் 

எழுச் தருளியிருக்கும், மேருவில்லராகிய பெருமாலு 

டைய திருவருளாலே உடனே ஐர் சிவபூதமானது,
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பக்கத்திலிருர் க மற்றொருவருமதியாதபடி.வந்து நமது 

வாகீசப்பிரபுவின௫து திருக்தோள்களில், ஒப்பற்ற மூவி 
லைச்சூலத்தையும் இடபத்தையும் முத்திராகாரணம் 

சாத்திச்சென்றது. அவரும் தம்முடைய தோள்களிற் 

பொஜஹித்த முத்திரையைப்பார்த்து மனங்களித்து பெ 

ரூமானுடைய இருவருளை arm gions Gl, YL 

போல் கண்கவிலிரும்து சலம்வடியதுஇத்து ஈமஸ்கரி 

த்து௮ன்பினால் மிக்மசமனறுடையராய் சான் உய்ந்தேன்” 

ன்று சொல்லிக்கொண்டெழுச்தார். அங்கே அத் 

தூங்கானைமாடத்திவு ள்ள பெருமானது திருவடிகளைப் 

பசவித் திருப்பணிசெய்றுரொண்டி ருக்றாம் Brot ov, 

பூஞ்சோலைகளின் வாரங்கமழப்பெற்ற ஒப்பற்ற திரு 

வாத்துறையையும், மகம வியசோலைசூழ்ர்ததிருமுது 

குன்றத்தையும் பணிமஈ்து, சமிழ்ப்பதிகங்களாகிய மாலை 

யை பெருமாலுஃகுச்சார்த் இப், பக்கத்திலெயுள்ள, நீர் 

வளம் பொருச்சிய திழுப்பதிகளிலே இவபெருமா 

னெழுக்தருளியிருச்மும் கோயில்களையுங் ரம்பிட்டுப் 

பின் சீழ்திசையில தாமலரச் தடாகங்களசூழ்ர்த 

நிவாக்கரையிலலயே செல்வாராயிஞர். குறையாத 

இறப்பையுடைய திருத்தில்லையம்பலத்திலே அனந்த 

நடனம் செய்யாகின்ற சங்காசடாதாராகய கனசசபே 

சரின் பாதாரவிர் தங்களில் நமஸ்கரித்து, இர் த உடம்பா 

லும் உயிராலும் அடையக்கூடிய பயனைப்பெற நினைத் 

துத், தேன்பொரு£து மலர்கள்கிறைந்த சோலைகளசூழ் 

ந்த திருத்தில்லையின் பக்கத்தே வர்.கடைந்தார். பிரம 
விஷ்ணுக்களுக்கெட்டா ச பெருமானானவர் திருகிருத்த 

ஞ்செய்தருளும் சிதம்பரத்தின் எல்லையில் வந்தவுடனே
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ரூ , . : : 
கீழேவிழுச்து ஈமஸ்சரித்தெழுசகபின் மேன்மேலும் 

அதிகரிக்கும் வேசத்துடன்பெவ்் று, சோலைகளிலேமிக 

அனந்தச்துடன் மயில்கள் ளதிரெ இராடவும், வாசனை 

பொருந்திய தாமரைப்பூக்கள்கிறைந் உ மடாகங்களின் 

மலர்கள் பெண்டள் முகற்டைப் பொல் விளங்கவும்பெ 

ற்ற மருதகிலமாடுப வயல்களின் பக்தி வக்தார். 

அங்கே வாசனைமிமம சாமயைப்படுறரி ல,  மேதிக் 

கூட்டங்கள், பூர்கள் பாளமாப் இருப்பதனை அவற் 

றையே குமம்ரு இபையாமசம்சொல்யரம் அம்மரு தரில 

தீ திலேயுள்ள ௮வ௱ம்பொயும்நிய வபல்;சிலெல்லாம் 

அடர்ததியிவும் அளவிலும் நூற் நடுபோல வளர்ந் 

திருக்கிற கரும்புமன ரர) 2/0 மிமபுகொண்டிருப் 

பன, அப்படி ஈரொிகல் அமல ஈமு பெரிசியாராகய 

திருநாவுக்கரசினுடைய ற, Ih பம்்ியி allel Bh முறைக் 

கண்டு உள்ளுருகி ௮ன்பினுல் கண் alt Caron Outs 

திருந்தது. 

இக்கரும்பு வபல்களையுப பர்கம்சமிலயுள்ள நெல் 

வயல்களையுங்கடற்ூ, அமிவிற்பெ்யவராகயெ சம, 

பிறவியாகிய பவநெிவிட்ம” ௪.௨. னெ. மியடையவேண்் 

டி யவரகள! இருவினையா ம்பெறாபூம் இர் ரப்பாசப்பற் 

று அறும்படி இத்தலக்ைம் ராமுங்நள்!என் று ரயில் 

கொம்புகளின்மீது இருக்அட௮கம்ூ இடமாகிய மரங் 

கள் பலநிலையாகச்ரெஜிர்த இருர்தனவன தை எதி 

ரேசண்டார். ௮வர் அதைக்கண்டு முன்னேபணிந் து 

௮ தனிடம் ௮ணைய ௮ங்ச கொம்புகளின்மீ௮௫ பக்கம் 

சளிலெல்லாம் வளரும் இதகுகளையுடைய இளிகளும்
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எழும், இவ்விதமாகப் பிரகாடிக்கும் சடாபாரத்தோடு 

நின்ராடுகின்ற எமதையன து திருக்கூத்தைக் கும்பிட்ட 

அவர் அன்பின் பெருக்கத்திற் களவேயில்லை. இத்தன் 

மையராகிய திருகாவுக்காச், 'பலவிசைவிழ்ந்து ஈமஸ்கரி 

S50 50pi sg, எப்பபாது வர்தாய்' என்னும் குப்பு 

வெளிப்படும்படி. ௮ம்பலத்தினிட கத நடனஞ்செய் 

பும் பெருமான் அன்மாக்கள்மீதுவைக்,த கருணையினாற் 

பொழியும் அருளைப்பெற உளதாம் அனந்தமெய்ப் 

பாட்டிலே, நஇருவிருக் சமாகிய தமிழ்த் திருமால்பாடி. 

பின்னும் மமேன்மெலும் மம்மனக்இற்பெருகிய ௮ன்பி 

னால் இரு நேரிரைப் பக.ர்தையும் கட்டளையிட்டார். 

“பத்கைப் பாடமாட்டேல்” என்றுகொடங்கு இசை 

பொருந்திய பாடலால் 4அர்கனே! உன் இருகடனச் 

கரிசிக்குர்பொருட் கான் வட். ரறு” என்று துஇத்து 

நின்றே யினிய கமிழ்ப்பதிரம்பாடி.ப் பின், கையினால் 

உழவாரத் இருசதகொண்டுசெய்யும்அசையோடு, வண 

ஙக்துதிக் ஏர நஇிரும்பினார். 

கோமிற்றிருதேரிசை. 
HHIT NY DLAI. 

பத்சஞய்ப்பாடமாட்டேன்பாமனேபரமயோடு 

யெச்இனாற்பத்திசெய்கேனென்னைநீயிசழவேண்டா 

மூச்சனேமுதல்வாகில்லையம்பலத்தாடுகின்ற 

வத்தாவுன்ளாடல்ஈண்பானடியனேன்வந்தவாறே, 

மண்ணுண்ட மாலஃ௨ளும்மலா்மிசை மன்னினானும் 

விண்ணுண்டஇரு வரு௰ம்விரும்பினார்சாணமாட்டார் 

இண்ணுண்டதிரு வே ரிசக்கதில்லைச்சிற்றம்பலத்தே 

பண்ணுண்டபாடலோடிம்பரமநீயாடுமாறே, 
இருச்சிற்றம்பலம்,
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மணிகள் பிரகாசம் நிடிரிறைர த, கோயிற் மிரு 

முன்திற் பக்கத்திலும் கீண்டகொடிகள் சூழ்ச் ச ௮ழ 

இய தேர்விதியிலேயும், கம்மாற்கூடிய இருப்பணிகளை 

செய்து பெருமானைத் தித், நமக்கு மன்னிய ரிறப் 

பின்மிக்க வர்ச்சனை பாட்டே யாரும்' என்ற பெருமா 

னுரைப்படியே வாச்குப்பணியாகிப இருப்பதுகம் பாடு 

தலையும் செய்துவர கார். பெருமானகருளால் உண்டா 

கும் பெரும்மகிழ்ர்சியானது அரிக்க. *அன்னம்பா 

லிக்கும்' என்ராரம்பிக்காம் மர அர்சொரைகளைப் 

பாடியும், பெருகயெழுகன்ற அரையோடும் உழவாரத் 

இருப்பணியைச் செய்தும், கண்டார விரும்பும் தமது 

Age மனியில் அனர் உப FORMAT BL = FAW ST TOM By 

yay aror DaROuaw 7 Bw வண்டல் அட, அக 

இருப்பணிசளரெய்தும், அ Hon விளங்கி யிருர்தார். 

அந்நாட்களில் ஈம வாக்சகர் திருவேட்களம் என்னும் 

இருப்பதியிற்ரென்று இடப।$ொடி. யுயர்தீ த இறைவ 
6 ° 6 ® 

னே வணங்கிப் பிர LELIT Ly. 3 T. 

பின் இருநீலகண்ட ரய பெருமான் எழுந்தருளி 

ருக்கும் திருக்கழிப்பாலை என்னுர் api Bo hoo Be 

உலகுய்யும்படி வம் சடைக் கார். இடபமாகிய கொடி. 

யையும் வாகன த்தையுமுடைய மணவாளசம்பியாகிய 

பெருமானுடைய பாதங்களில் நமஸ்ரரித்.து, அழகிய 

பவளம்போன்ற தமது இருலாயைந்இறக் அ “வானவர் 

க்குச் தானவனே பென்கின்ருள், ரன்னும் திருப்பதி 

கத்துடன் ௮ன்பாலாகிய கண்டமிழ்மாலபாடி,
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திருக்கழிப்பாலை. 
பண்- காந் தாரம், 

திநச்சிற்றம்பலம். 

வனபவளவாய் திற் துவானவர்க்குர்சானவனே 

யென்சின்ராளாற் 

ெபவளத்திடோண்மேற்சேர்ர்திலங்குவெண்ணிற்ற 

னென்டின்றாளா 

லனபவள மேகலையோடப்பாலைக்கப்பாலா 

னென்கின்றாளாற் 

சனபவளஞ்சிந் துங்கழிப்பாலைச்சேர்வானைக் 

சண்டாள்கொலோ, 

அடர்ப்பரியவிராவணணையருவரைக்சழடர்த்தவனே 

யென்கிளொற் 

சுடர்ப்பெரியதிருமேனிச்சண்ணவெண்ணீற்றவனே 

யென்கின்றாளான் 

மடற்பெரியவாலின் ழறரால்வர்ச்சன்றுரைத்தா 

கடற்கருவிசூழக் தசழிப்பாலைச்சேர்வானைக் 

கண்டாள்கொலோ, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

யங்குச் சிலநாளிருந்து யார்க்கும் நினைத்தற்கு 

மரிய பரம்பொருளைக் துதித்துப் பின்' செல்வம் நீடும் 

தில்லைககரை நினைந்து திரும்பினார், 

விடுகளின் முற்றங்களிலே கடலலைகள் சங்குகளை 
ச்சொரிகின்ற திருக்கழிப்பாலையை நீக்இப், பூகிறைக்த 
செகளோகேூடிய மரங்களடர்க்த குளிர்க்சத சோலை 

வழியாக வரும்போது “தம்மை நினைப்பவர்க
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ளத மனத்தையே கோயிலாக்கொண்டு வசிக்கும், 

கனகசபைத் தாண்டவரைக் கொஞ்சகேோமேலும் 

மறர்துய்வேனோ' என்றுபாடிச்கநொண்டுசிதம்பர த்தை 

யடைர்தார, 

கோயிற்றிருக்கு றுந்தொகை. 
திநு$்சி்றம்பலம். 

பனைக்கைமும்மசவேழமுரித்தவ 

னினைப்பவர்மனங்கோயிலாக்கொண்டவ 

னனைத்தும்வேடமாமம்பலக்கூத்தனைத் 

தினை த்தனைட்பொழுதும்மறர் தய்வனோ. 

ஈங்குமால்வரையேக்தலுற்றான்சிரம் 

வீங்குவிம்முறவன் றிய காளிஞன் 

தேங்குநீர்வயல்சுழ்இில்லைக்கூத்தனைப் 

பாங்கலாத்தொண்டனேன்மறச் துய்வனோ. 

நருச்சிற்றம்பலம், 
விளங்குகன்ற; பிரகாசமானது எவ்விடத்தும் 

பரவி எல்லா வலகத்திலும் விளங்கிய கனகசபை 

Wi soa ௮னந்தத் திருநடன ஞ்செய்பவரும், அடி 

யவர்களுக் கெளியவரும் அகிய பெருமாண, ‘gl 

யானை” என்ரூரம்பித்து அடியவர்கள் எப்போறும் தம் 

மனத்திடத்?,க வைத்துப் 2பாற்றும்படியான பெரிய 

திருத் சாண்டகமாகிய செர்தமிழ்மால் பாடிப் பணித்து 

கோயிற்பெரியதிருத்தாண் டகம். 
திரச்சிற்றம்பலம், 

அரியானை யந்தணர்தஞ் சிர்தையானை 

யருமறையி னகத்சானை யணுவையார்க்குட 

தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப்பாலைச் 

இகசழொனியைத் ரேவர்சடங் கோனை மற்றைக்
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கரியானை சான்முகனைக் கனலைக்காற்றை 

கனைகடலைக் குலவரையைச் சலர்,துநின்ற. 

பெரிமானைப் பெரும்பற்றப் புலியூரானைப் 

பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாநாளே. 

காரொளிய திருமேனிச் செங்கண்மாலுங் 

கடிச்கமலத் இருந்கயனுங் காணாவண்ணஞ் 

சரொளிய தழற்பிழம்பாய் நின்றதொல்லை,த் 

இகழொளியைச் சிக்தைதனை மயக்கந்தீர்க்கும் 

ஏரொளியை யிருகிலனும் விசும்பும்விண்ணாு 

மேமழுலகுங் கடர்சண்டத் தப்பாநின்ற 

பேரொளியைப் பெரும்பற்றப் புலியூரானைப் 

பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாகாளே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பின்னும் துஇப்பாராடச் 'செஞ்சடைக் கற்றை 

முற்றத் இளகிலா வெறிக்கும்' என்ராரம்பிக்கன்ற 

மறந்து உண்மைப்பொருரணர்த்தும், அழகிய சொல் 

லாலாகிய செந்தமிழ்மாலையை யாரும் வியக்கும்படி 

பாடி அன்!) நிறைர்கமனத்தாலே இடையருது நீர் 

பொழியும் கண்களையும் பெருமானைப் பரவிய சொற் 

கள் பிறக்கும் வாயையும், உடையராய் தம்செய்கை 

யில இடையது நிகழ்ன்ற உழவாரக் திருப்பணி 

யையும் மாறாது செய்து இரும்சனர், அந்நாட்களில், 

யுகக்கடையிில பிரளயகாலத்திலே பெருகிய கடல் 
மீது தோணிிபால மிதந்ததென்று சொல்லப்பட் 

டிருக்கன்ற சீகாழித் இருப்பதியிில எழுக்தருளிய, 

இடபக் கொடியை யுடைய பெருமானது திருவரு 

ளால் பார்வதி? தவி தனது திருமுலைப்பாலோடு பெரு 

கிய சீவஞான த்தையுங் குழைத்தாட்ட அதை உண்
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டருளிய அளுடைய பிளளையாருடைய செய்திகளை 

அடியார்கள் வந்து சொல்லக் கேள்விப்பட்டார், 

அம்மையாரின் திருமுலைப்பாலருர்திய ௮ப்பொ 

முத, கடல்விஷச்தை யமுகமாக உட்கொண்டபெரு 

மானை “இவன் எம்மான்" என்று சுட்டிக்காட்டி ஏழி 

சைகளும் பொருந்திய வண்டமிழ்மாலையைர் சொல்ல 

வல்லராகிய, சீர்காழியிலவ தரி 2௪ பெருக் கமையாகிய 

ஆளுடையபிளளையாருடைய இறப்பை கேட்டவுடன், 

௮திசயமாகிய அரைமேற்கொள்ள, அவருடைய மலர் 

ப்பாதங்களை வணங்கவெண்டுமென்று தம்மன இல 

ம்க்க விருப்பம் ௪ உண்டாக அப்சிபா 2, கனகரபைக் 
ற 

வணங்கி பெருமான.நூ அருள்விடை பெற்றுப், பெய் 

யாகிய பிறவி தாய் bi FW இரவி இயைப் .|ரண்டு 

சுற்திவம்நு ே 0p Orit எல்லாவுலஈ, 5D ony Foon 

UID DD 9555 தில்லையினெல்லையை நமல் மித் ந 

துதித்துப்? பாய்ச் சொல்லற்கரியபெருமையையுடைய 

திருநாரையூரை,ச் தரிசித்துப் பாடி மமேற்ரெல்வாராயி 

ஞர். அடியார் கூட்டமானு தம்மைர் ரூழ்ற்நு வர 

வும், ௮ஞ்சலிகூப்பிப கைகளையுடையராய்ந், தருகிற 

௮ப்பூச்சு நிரம்பிய இரு? மனியானது பார்த்தவர்க 

ளுடைய”மனமெல்லாம் கடித்து கரைக்று உருகச்ரெய் 

யும் உட்கருணையை மே?லகாட்டும்படியான கருணை 

வடிவுடனே, சமல்கிரதத்து 2லயுள்ள எழு ராக்கிளவி 

யாய வேசச்தை எழு ப மறையாரக் நமிழிற் செய் 

தருளிய ஆளடையபிள்ளையா ரவதசித் சீர்காழியின்
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பக்கத்திற் சார்ந்தார். மலையை வில்லாசவளைக்ச 

பெருமானால் முன்னே சூலைசோயைக் தர்து நேரே 

ஆட்கொள்ளப்பெற்ற திருநாவுக்கரசு ௮ங்கே எழுர் 

தருளிய செய்தியை ஆளுடையபிள்ளையார் கேட்டு ௮வ 

ரைக்காணவேண்டுமென்ற பெரும் விருப்பமானது 

எழுகின்ற திருவுள்ளத்தொடும், அருள்கூடப்பெற்ற 

அன்பர்கள் பக்கத்தே சூழ்ந்துவர, எழுந்தருளி நம 

தரடன்முன்னே வந்தார். முன்னாற் பார்த்ததும் ௮ஞ் 

சலிசெய்து ஆண்டவரசு அன்பினால் உள்ளமுருகச், 

சூழவர்க அடியார் கூட்டத்தினட்புகுர்து குற்றமற்ற 

yor Cur :பிள்ளாயார் பாதங்களில் ஈமஸ்கரிச்சு, 

இடபக்தின்மேல் வருவாராகிய பெருமானை அம்மே! 

அப்பா!” என்றமுதழைக்த பிள்ளையாரும் ௮ரசைத் 

தமது அருமைக் திருக்கரங்களால் Mor கைகளைப் 

பிடி.தீது எடுத்து இறைஞ்9, “அ௮ப்பரே!' என்றழைச் 

தார். அதற்கவரும் (அட.யேன்' என்றார். பார்வதி 

தேவியானவள் செவ்விய பொற்ண்ணத்திலே அமு 

ததிையும் ஞானத்தையும் குழைக்துத் தர்ததனால் 

அழுகை தீர்ச்திருந்த பவளம்போலச் இவர்த வாயினை 

புடைய ஆளுடையபிள்ளையார், திருநாவுக்கரசு என்.லும் 
இறக்க ரையுடைய இவ்விரண்டு பெரியோரும் கூடிய 

அ௮ர்கே சூழவிருர்ச அடியவர்களெல்லாம் மிக இன்ப 

மெய்தித், தேவர்களும் வந்திக்கும்படியாக *அரகர' 

வென்னும் செவ சப்தத்தை உலகமெல்லாம் Sons 

தார்கள். *பிள்ளாயாருடைய பாதங்களை வர்திக்கப் 

பெற்2ற' னென்.று நாவுக்கரசு மகிழவும், இவ்வாகீசரைக் 

காணப்பெற்றதற்குப் பிள்ளையார் உவக்கவும், இவ்வித.
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மாக மனத்தில்கிறைக்த அசையினால் ஒருவரோடொ 

ருவர் உண்மையாகக்கலர்.5 ரேசங்சொண்டு இருவரும் 

அ படுக கடல்மமேல் தோணியிலே விற்ிருக் 

வராய சோணியப்பார் திருப்பாதங்களை வணங்கும் 

வ ருப்பம் மித்கவராயிஞர்கள். உலகங்கள் மீதெல் 

லாம்பெருகிய அருள்வைத்த ஒப்பற்ற கடலும், அன்பு 

வாய்ச்ச கடலும் போன்று விளங்குகன் ற உண்மைப் 

பொருள் கொண்டதும், ௪மயங்களிலெல்லாம் முகன் 

மையானதுமாகிய சைவமார்்கமானது பெற்ற புண்ணி 

யத்தின் வடிவாகிய இரண்டு கண்களைப்போலவும், உல 

கங்களுய்யும்படிக்கு கரியவிவ ததைப் பானம்பண்ணி 

யருளிய பெருமானுடைய வருளும், இரத உலகங்கட். 

செல்லாக் தாயாகிய உமாதேவியினருளும் போலவும், 

தம்மில் ஒன்று சேர்ந்து, சாஸ்இரங்களின் ஞான,ச்தை 

யுடைய பிள்ளையாரும், திருநாவுக்கரசும் ஆகிய இருவரும் 
கூடிக், Rage Fouts sos புடைய பெருமா 

னுடைய அலயத்தை யடைச் கார்கள், 

வண்டுகள் தேம்பாடற்கிடமாகிய சோலைகள் 

சூழ்க்த அர்சீகாழிப்பதியி2ல எழுந்தருளிய பெருமா 

னுடைய கோயின்முன் திரும்கொபுாரச்தை ஈமஸ்கரித் 

தெழுந்து உள்ளே சென்று, விண்ணும் கீழ்ப்படியும் 

படி ஒங்கெயெதாயெ விமானத்தை வலம்வந்து ஈமஸ்கரித் 

தெழுக்தார்கள். அப்போது அச்சீகாழியிலவதரிச்,த 

பிள்ளையார் ௮ரசை கோக்க ““அப்பரே! உங்கள் தம்பி 

ரானைப் பாடுவிராக” என்று மொழியக், கண்ணீர் 

பொழிகர்து கூந்து நின்ற திருநாவுக்கரசும் வேத
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வுண்மை விளங்கிய பதிகம் பாடுவாராய், பெருமாட்டி 

யாகிய தேவியோடு, இருத்? தாணியின்மேல் விரும்பி 

வி.ற்திருர்கருளிய பெருமான் சன்னிதியில் நின்று 
மிக்க பக்தியோடும் அன்பு பொருந்திய செந்தமிழ் 

மாலையாகிய “பார்கொண்டுமடி” என்னும் பதிகம் 

பாடித் துஇத்துச் 

இருக்கமுமலம் - திருவிருத்தம். 
கிர*சிறய்பலம். 

பார்கொண்டுமூடிச்கடல்கொண்டஞான் றகின்பாதமெல்லா 

நாலைர் தபுள்வினமேச் தினவென்பர்ஈளிர்மதியங். 

கால்கொண்டவண்கைச்சடைவிசித்தாவெகழுமலவர்க் 

காஎன்றிமற்றுமுண்டோவர சணாழியகலிடமே. 

சரையார்கடல்குழிலங்கையர்கோன்றன்முடி௫ஏதறத் 

துலையாமலரடியூன் றலுமுள்ளம்விதர்விதிர்ச் தத் 

தலையாய்க்கிடம் துயர்சசான்றன்சழுமலங்காண்பதற்கே 

மலையாப்பரிசிவைநாடோறுநர்சமையாள்வனவே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சன்னிதியை விட்டு அருமை?யாடு வெளியே 

ang பிள்ளைாயாருடைய திருமடத்திலே எழுச்தருளி 

யிருர்து திருவமுறுசெய் அ, பொருந்திய சிகேகமும் 

பர்துத்துவமும், மற்றைச் சாமானியருள் காள் ஏற 

ஏறக் குறைவது போலாகாது, அன்று இருர்த.து 

போலவே மேன்மேலும் வளரும்படியாக இருவரும் 

சேர்ந்து பலநாள் இருந்தார்கள். இவ்விதமாக இவ் 

விருவரும் கலந்து இருச்ததனாலுண்டான ம௫ழ்ச்சியி 

னாலே அளவில்லாத உள்ளமலர்ச்சபெற்று இருந்த 

நாட்களிலே, திருநாவுக்கரசர் காவிரிபாயும் சோழராட்
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; இருநீலகண்டராகிய பெருமான் எழுக்கருளிய 

தலங்கள் பலவற்றைப் தரிசிம்கவேண்டும் என்று 

உண்மையான மிக்க ஆசை தம்மனச்தே உண்டாக 

அதைப் பிள்ளையாருக்குச் சொன்னார், அவரும் ௮ம் 

என்று சம்மதித்து உடன்பட்டார், திருகாவுச்சுரசுபோ 

வதற்குப் புறப்பட ௮வரோடு பிள்ளையாரும் போய் 

திருக்கோலக்காலை இருவரும் தரிசிக் துப் பிள்ளையார் 

ச்காழிக்குக் திரும்பினார். mucin இவரிடத்தில் 

விடைபெற்றுக்கொண்டு பெருமான் விறாம்பி எழுந்த 

ருளியிருக்கும் க்ஷூத்திரங் ளான திருக்கருப்பறியலூர், 

திருப்புன்கூர், திருநீர், திருக்குறுக்கை, திருநின்றியூர், திரு 
னிபள்ளி மூதலியவற்ை தயடைற்று. வாஜோர் பெரு 

மானை வர்இத்து மேற்ரெல்லராயிஞர். எப்போதும் 

சலம் மாுது ஓடுகின்ற காவீரியா ற்றின் இருகரைகளி 

ஓஞ் சேர்ந்து இடபஃ்கொடியை யுயர்த்திய பெறாமா 

னுடைய திருச்சேம்போன்பள்ளியைப்। டித் துடித்துப் 

பின், உயர்ந்த சோலைகள் ரூழ்ச்த திருமயிலாடூதுறையும், 

இன்னும், நீண்ட காவிரிஃசரையிறுள்ள திருத்துருத்தி, 

திருவேள்விக்குடி, திருவேதிர்கோள்பாடி என்பவற்றை 
யடைந்து செர்தமிழ்ப்பகிகஞ் ரெப்பிப் பொற்மிபெரு 

மரனுடைய திருப்பதிகள் பிறவற்றையும் வணங்கத் 

அதித்துச் சென்று, பர்வின் ஈண்ணுளதாமும் பஞ் 

சகவயதக்தை ௮பிஷேகமாக ஏற்றுக்கொண்ட பிரானார் 

எழுந்தருளிய திருக்கோடிகாவையடைந்து துதித்துப் 

பின் திருவாவடுதுறையை* சேர்க்தார். “அவடுதண்டு 
ச் ஹையாரை அடைந்துய்நமிதன்'' என்னும் திருத்காண் 

டக.க்தை யருளிச்செயது,
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திருவாவடுதுறைத் திருத்தாண்டகம்; 
திரச்சிற்றம்பலம். 

ஈம்பனைநால்வேதங்கரைசகண்டானை 

ஞானப்பெருங்கடலைஈன்மைதன்னைக் 

கம்பனைக்கல்லாலிருந் தான் றன்னைக் 

கற்பசமாயடியார்கட்கருள்செய்வானைச் 

செம்பொன்னைப்பவளத்தைத்்திரளுமுச்தைச் 

தஇங்களைஞாயிற்றைத் தயைரீரை 

யம்பொன்னையாவசெண்டுறையுண்மேய 

௨ரனடியேயடிராயேனடைந்துய்ந்தேனே. 

SINGS 
தச்கன்றன்பெருவேள்விதகர்த்சான் றன்னைப் 

பிரித்சானைப்பிறைதவழ்செஞ்சடையினானைப் 

பெருவலியால்மலையெடுத்தவரச்சன்றன்னை 

நெரித்சானை நேரிழையாள்பாகத்தானை 

ீசனேனுடலுறுநோயான தீர 

வரித்தானையாவசுசண்டிுறையண்மேய 

வரனடியேயடிரசாயேனடைர் துய்ஈ்தேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திருக்குறுந்கொகை, திருநேரிசை, சந்தவிருத் 
தங்கள் முதலாயினவற்றையும் வெவவேருக, பாவல 

ராகிய திருநாவுக்சுரசு, செக் தமிழ் மாலைகளாய்ப் பெரு 

மானுக்குச் சாத்து மேன்மேற்ளெம்பின ௮ன்போடும், 

உலக த்தவர்களெல்லாம் புகழும்படியாகப் பலகாள் 

அங்கே தங்கி உழவாரக் கைத் திருப்பணியை செய்து 

கொண்டு வந்தார். பொன்னையும் மணியையும் விசம் 

அலைகளையுடைய காவிரிக்கரையில் இருக்கும் திருவிடை 

மருதூரை அடைந்து மிகுந்க அன்போடும், மானைக்
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கையிலேந்திய பெருமானாரை வணங்கத் துதித்துக் 
தமிழ்மாலை பலவற்றைப் பாடிப் பின், திருநாகச்சுரத்இில் 
எழுக்தருளியிருக்கும் இறைவனைப் போற்றி யரியபதி 

சம் பாடிச் சென்று வாசங்கமழும் சோலைகள் சூழ்க்த 

பழையாறை யடைந்து பின் திருச்சத்தி முத்தத்தில் 
வந்து சேர்ச்தார், ௮ங்க பார்வதி தவியின் மனப் 

பூர்வமான அன்பின் பூசையை எஏற்றருளிய, எப்போ 

அுமடியவர்கட் கினியவராகிய பெருமானைப் பணிந்து 

துதித்து இயல்பாயெழும் உழவாரத் திருப்பணியை 

கோயிற் நிருமுன்றிலிலே செய்து தமிழ்மாலையையும் 

சாதிதுவாராய் “கோவாய் மு$” என்று தொடங்கி, 

“இயமன் வந்து என்னை எதிர்ப்பதன் முன்னே, மலர் 

போன்ற தேவரீரது பாதங்கலா என் தலைமேல் வைச் 

தல் வேண்டும்' என்று விண்ணப்பஞ்செய்.நு இருப் 

பதி5ம் பாடினார். 

திருச்சத்திமுற்றம் - திருவிருத்தம். 
திரச்சிற்றட் பலம். 

கோவாய்முடுகயடு திறற்கூற்றங்குமைப்பதன்முன் 

பூவாரடிச்சுவடென்மேற்போறிசத் துவைடோகவிடின் 

மூவாமுழுப்பழிமூடங்கண்டாய்முழங்கு£் சழற்கைத் 

சேவாதிருச்ச தீதிமுற்றத் துறையுஞ்சிவக்கொழுரச்சே. 

பொறித்தேரரச்சன்பொருப்பெடுப்புற்றவன்பொன்முடிதோ 

ளிரத்தாளொருவிரலூன்றிட்டல றவிரங்கியொள்வாள் 

குறித்தேசொடுத்தாய்கொடி யேல்செய்குற்றக்சொடுவினசோய் 

செறுச்சாய்ிருச்சத்திமுற்றத் துறையுஞ்சிவக்கொழுர்தே, 
இரு ச்ச று, மபுவா
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அப்போது பெருமானானவர் *திருல்லூரில் வரு 
வாயாக” என்று ஆக்ஞாபிக்க, வாகீசரும் வணங்கத் 

அதிக்து மிக ம௫ழ்ச்சியோடும், நன்மைதரும் பெருமா 

னுடைய அருள்வழிஓய வச்து திருல்லூரை யடைந்து 

பெருமானை ஈமல்கரிச் தெழுகன்ற அளவிலே ₹உள் 

இடைய எண்ணத்தை முடிக்கின்றோம்' என்று இவ 

பெருமான் அவருடைய தலையின்மீது தம்பாதமாகய 

ரெ. வவிய பூவைச் ரூட்டிஞர். திருநாவுக்கரசர் (நனைத 

கணைய இருவடியென் நலைமேல் வைத்கார்' என்றும் 

இருத்தகாண்ட கத்தால் துதித்துப் பெருமா னுடைய 

இருவருளை கினைந்று நினைந்து உள்ளமூருகி €ழ்விழுந் 

தெழுக்நு, ஒரு நித்திப தரித்திரன் தனக்குச் சாசுவத 

மான செல்வங் கஇடைர்கால் எவ்வளவு மகழ்வானோ 

அவ்வளவு மகிழ்ச்சி"ய மம் உள்ளம் பூரித்தார். 

இருதல் லூர்த் திருத்தாண்டகம். 
திரிச்சிறம்பலம், 

நினைந் துருகுமடியாரைகையவைச்தார் 

நில்லாமேச$வினைகணீங்கவைத்தார் 

சினந் துருகுகளிற்றுரிவைப்போர்வைவைத்தார் 

செழுமதியின்றளிர்வைத்தார்சிறர் துவானோ 

ரினக் துறுமிமணிமகுடத்தேறத்துற்ற 
வினமலர்கள்பொதவிழச் துமதுவாய்ப்பில்கி 

நனைந்தனைய திருவடியென் ரலைமேல்வைத்தார் 

ஈல்லூரெம்பெருமானார்கல்லவாறே, 

குலஙளெரும்வரு இிரைசளேழும்வைத்தார் 

குருமணிசேர்மலைவைத்தார்மலையைச்சையா 

லுலங்ளெரவெடுத்தவன்றோண்முடியுகசோவ 

வொருவிரலாலுறவைத்தாரிறைவாவென்று
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புலம்புதலுமருளொடுபோர்வாளும்வைத்தார் 

புசழவைத்தார்புரிர்சாளாக்கொள்ளவைச்தார் 

நலங்கெருர் இருவடியென் நலைமேல்வைத்தார் 

ஈல்லூரெம்பெருமானார்டல்லவாறே, 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

திருநாவுக்கரசர் திருல்லூரிலே பெருமானுக்கு மே 
வின இருப்பணிகளைத் தினஈதினமுஞ் செயது தமிழ்ப் 

பாட்டுகளாலாகிய மாலைகள் பலபாடித் தொழுது துதி 

தீது இவவிகமாகத்திடுத்ெகொண்டு செய்துவருககாலத் 

தில பெருமானெழு தருளியிழுமஃகும் திருக்கருகாவூர், 

திருவாவூர், திருப்பாலைத்துறை ம.சலிய பிற தலங்களி 
௮ம் போய் வணங்கிப் பெறாய அ௮ன்பொடுழ் திருக் 

கொண்டு செய்து பின், திருல்லூரை எப்2பாறும் 

பிரியாதே மனமுருகி வர்இித்துக்கொண்டு வக்கார். 

தம்மை யாட்கொண்ட பெருமானிடகத்.நு விடைபெற்று 

௮த்திருகல்லூரினின்றும் haw ரென்று, வாளைகள் 

பாயப் பெற்ற நிர்கிறைந்த ஆற்றிஞற் சூழப்பட்ட 

திருப்பழனத்ைைக யடைந்து, விதை யுட்கொண்டத 

னால் கருமைவாய்ர்க கண்டகச்தை யுடையவரும், உமா 

தேவியை ஒருபாகத்த யுடையவரும், நாகங்களையே 

ஆபரணமாக அணிச் து நீனிரவில் Did HE DC செய் 

பவரும் அகிய பெருமானுடைய பாதங்களிற் பணிந்து 

துதித்தார், பின் திருசாவுக்கரசர் பக்கத்திலேயுள்ள 
பிற சிவ?க்ூஷச்திரங்களையும் சென்று தரிசிச்கவேண் 

டும் ஏன்னும் விருப்பத்துடன் திங்களுர் என்னும் தலத் 

இன் பக்க த தி3ல மேவுவாராயினார். ௮ளவில்லாத 

சனங்கள் எப்போதும் ஓயாமல் போய்க்கொண்டிருக்
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கும் அவவழியின் ஓரச்திலே, கருணைகிரம்பியவர்கள் 
உள்ளமானது எவவண்ணம் குளிர்க்து யாவருக்கும் 

இன்பச்தரு2மா அப்படிப்பட்ட குளிர்ச்சியோகெடி, 

வெயிலில் வர.௪ இளைப்பைப் போக் நீர்கிறைந்த 

விசாலமான தடாகத்தைப்போல மிகக்குளிர்ர்த பரப் 

பையுடையகாய் வளம்பொருந்இய நிழலைத்தரும்படி 

யாக அமைக்கப்பெற்ற தண்ணீர்ப்பக்குரை வாகீசர் 

வந்து Cerin str, gas Ub Fabs Hat IHG 

சென்றல் வீசப் பெற்றுக் குளிர்ந்த ௮ப்பந் தரையும் 

அங்கே வழிப்2பாக்கர்கட் குபயோகமாக வைக்கப் 

பட்டிருக்கும், தேவாமீர்தம் போன்ற தண்ணீரையும், 

உள்ளத்திலே மிச ௮தி-யத்கோடு பார்த்துக்கொண்டு 

வந்தபோது “திருநாவுக்கரசு, திருநாவுக்கரசு” என்றும் 

தன்பெயர் எப்பக்கத்திறு 6 மிக ௮ழகாக எழுதப்பட் 

டி. ரு.த். தலைக் கண்டார். இர் தப்பர்தரை *இர்தப் பெய 

ரைவைத்து இங்க அமைத்தவர் யார்?” என்று கேட் 

டார். அதற்கு அப்பந்தரின் வரலாற்றை யறிந்தவர் 

சிலர், சொல்லுதற்கு அருமையான சிறப்புடைய அப் 

பூதியடிகள் ஆண்டவரசேனும் பெயரினால் இதைச் செய் 

தமைத்தார். இதுமட்மெல்ல: எவ்வெவ்விடச்து வேண் 

டப்படருவனவோ அவ்வவவிடத்துக் தப்பாமல் யா 

தொரு குறைவு மில்லாதபடி யெங்கே பார்த்தாலும் 

Hat ௮மைத்த சாலைகளும், சோலைகளும், குளங் 

களும், தடாகங்களும் உள்ளன என்ளார்கள். இப்படி. 

யவர்கள் சொல்லக்கேட்டுத் திருராவுக்கரசர் “இதற் 

சென்ன கருத்தாயிருக்கும்' என்று மனதில் நினைத்துக் 

கொண்டு, அவர்களைப் பார்த்து 'அவ்வப்பூதியடிகள் எ
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கே இருக்கின்றார்?” என்று சேட்க அவர்கள் “நிறைந்து 
நெருங்கிய இழைகளாலாகிய முப்புரிநாலை மார்பி 

லணிக்த ௮வ்வேதிபரும் இப்பழமையான ஈகரத்திலே 

தான் வ௫ிக்கின்றார். இதுவரையிலும் இங்கேயிருக் தூ 

விட்டு இப்போதுதான் விட்டிற்குர் சென்றார். ௮வ் 

விமிம் மிகுந்த தாரமன்று, சமீபந்தான்' என்று 

சொன்னார்கள். வாகீசமூனிவர் அப்பந்தரை நிங்கிச் 

சென்று அப்பூதியடிகள் வ௫ிக்ஞும் விட்டு வாயிலின் முன் 

சார்ஈ்தவுடன், ௮ப்2பாது சான் உள்பள சென்றிருக்க 

திங்களுர் வேதியராகிய அவவப்பூதியடிகளும் தம் வா 

பிற்புறத்தே பெருமானடியவர் ஒருவர் வந்துள்ளார் 

என்ற செய்தியைக் கேட்டு உடனே வெளியில்வர்தார், 

சிக்க த்தில் சேர்க்து வாகீசரூடைய பாதங்களை வணங் 

கத் தாம் வணங்குமுன்னரே கம்மை வணங்கிய திரு 

நாவுக்கரசின் முன் சேகின்று, Spat Quin Buy re கருணை 

புரி வடிவத்தையுடைய தேவரீர் சிறியேன் வீட்டில் 

வக்தருளும் பெரும் பாக்கியத்மைப் பெறுதற்கு முடி. 

வில்லாத தவதச்தை கான் முன்னே செய்தேன்போ 

லும்: தேவரீர் எழு தருளிபகென்ன?”' என்றார். திரு 

நாவுக்கரசரும் ஒப்பற்ற மாமேருமலையை வில்லாக 

வளைக்க பெருமானாரைத் திருப்பழன ததில தரிசித்து 

வச்சோம். வருகன்றவழியி2ல நீர்வைக்கதும், வேண் 

டிய வளப்பத்தைத் தருகின்ற நிழ2லாடுகூடியதும் 

ஆய தண்ணீர்ப்பந்தரையும் பார்த்து, ௮வ்விசமாக 

நீர் செய்செற பிற தர்மங்களையுங் கேள்விப்பட்டு 

இங்கே உம்மிடத்தில் வக் 2சாம்' என்று மேலுஞ் 

சொல்வார். *கங்கையைச் சடையிற்றாங்கிய பெருமா
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னுடைய அ௮டியவாகடகாக நாவைத்த ௮ளவறற தண் 

ணீர்ப்பக்கராய பெருந்தருமத்தி னும்பேரெழுதா 

மல் வேறொருபேரை முன்னெழுதவேண்டிய காரண 

மென்னசீ ௮தைச்சொல்லும்' என்று குற்றமற்ற மொ 

மியாசராகிய அப்பர் எதி?ரசொன்னார். இதை நின்ற 

௮வ்வர் ணர் கேட்டதும் மனநிலை யழிர்து, (தேவரீர் 

நன்று ௮ருளிர்கெய் தீரில்லை; வெட்கங்கெட்ட சமணப் 

பாதகர்கமீேளோடு கூடிய அரசனுடைய இவினைச் சூழ்ச்கி 

களையெல்லாம், தாம் பெருமானுக்குச் செய்த இருத் 

தொண்டின்பலக்தாலேயே வெற்மிகொண்டவராகிய 

அவவாகீசருடைய பேர் தானோ நீவிர் வேரொருபேர் 

என்று ரொல்லுவமு?” என்று கோபித்து, (ஈம்மை 

யுடைய பெருமானுடைய திருவடிகளின்&ழ் விருப் 

Yop திருத்தொண்டின் பலத்தாலெதான், சாம் (மறு 

மையிற்பிமைக்து மோட்சமடைதல் நிச்சயமாயிருக்க) 

இம்மையிலும் பிழைப்பது என்று என்போன்ற இறி 

யோரும் தெளியும்பட. செம்மைசெய்த திருகாவுக்கரச 

ரூடைய திருகாமத்தை எழுதியதற்கு மாறாக கொடிய 

வார்த்தைகளை ரான் கேட்கும்படி. சொன்னீர்' என்று 

சொல்லி, பொங்கும் கடலில் கல்லாகிய தெப்பத்திலே 

சென்று கரையேறிய அவ்வாக்சர் பெருமையை, சிவ 

பெருமானாற் சிருஷ்டிக்கப்பெற்ற இவ்வுலகத்திலே 

யறியாதவரும் யாராவது உண்டோ? அப்படியிருக்க, 

மங்கலமாகிய சவவேடத்தோடு கூடியிருக்கும் இவ 

விதமாக நீவிர் சொன்னீர். அறிந்திருப்பின் இவ்விதம் 

சொல்லியிருக்கமாட்டீர். அறியாதிருப்பிரேல், நீவிர் 
° உ . ட 6 . £9 ௪ 

எல்கே இறப்பது? மீவிர்காம் யாவர்? சொல்லவேண்
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டும்' என்று சொன்னார். Ca Bun இதைச்சொல்ல 

திருநாவுக்கரசு ௮வருடைய அன்பின் பெருமையை 

அறிந்து சொல்வாராய், 'பரசமயச் தக்குழியினின் றும் 

சரையேறும்படி, பெருமான் கருணையின் விடுத்த சூலை 

கோயினால் ஆட்கொண்டபின் ௮வரை யடைதந்தும்ர் 

தேன்; இவ்விதமாக ஈன்மைதீமைகளை நாடியறியும் 

நல்லுணர்வு சிறிதுமில்லாக சி .றுமையேன் நான்' என் 

ரூர்... திருநாவுக்கரசு இவ்விதமாக அப்பூதியடிகள் தம் 

மை யறியும்படி சொன்னவளவில் அவர் தம் கைகள் 

சிரசின்மீது குவியக் கண்களினின்றும் நீர் தாரைகாரை 

யாக வடிய, சொல்திிமாதி உடம்புமுழுதும் மயிரக் 

கூச்செடுக்கக் சீ௦ழ விழுர்து ௮ரடனுடைய திருவடி த் 

தாமரைகளைப் பூண்டார். அப்படி. வணங்கிய அப்பூதி 

யடிகளை அப்பர் தாமம் எதிர்வணங்கி எடுக் தருள, நித 

இய தரித்திரனுக்கு அருமையான ரெல்வம் கிடைத் 

ததுபோல அ௮வ்வர்சனார் உள்ளமுழமுதும் அனந்தம் 

நிறைய ௮ரசின் முன்னேரின்று அனச் தபரவசராய்க் 

கூத்தாடி. மிக விருப்பத்துடன் சுற்தி3யோடினார், பாடி. 

னார், பொங்கி யெழுக்த அளவற்ற மகிழ்சசியிலலே 

முன்னே செய்யவேண்டுவ தின்னதென்றும் YD un gs 

(கிற்சின்ற அவரை உள்ளே ௮ரனத்திலழுர்தருளு 

Asso) மமியாது) தாம் மனையினுட்சென்று தன் 

மனைவியார்க்கும் மக்களுக்கும் மற்றவர்கட்கும், ஆண்ட 

வரசு எழு தருளிய சந்தோஷ சமாசாரற்சைச் சொல்லி 

மிக ஆசையோடு தம்மைச்சுற மிய பெருங் & Zon GOs ov 

லாரையும் உடன்கொண்டு மீளவும் வெளியில் வந்தார், 

௮ வர்களெல்லாரோடும் அரசை ஈமல்கரித்.து ஆராத



Gf இருகாவுஃரசசாயனுர்சரித்இரம், 

அரையோடும் ஆண்டவடிகளை உள்ளே எழுக கருனா 

af 5 3H அவருடைய பாதங்களை நிரினுல் விளக்க ௮ம் 

மலர்கிரை BUI BONS மலே தெளிக்துக்கொண்டு உள் 

ளேயும் ஆானமளிர் கார்கள், ஆரனத்?தயுட்காரவைத் 

ஆர் செய்ய2வண்டிய பூசைகளையெல்லாம் செய்தபின் 

விருப் 6! தாடு இருநிற்றும் காப்பு ஏச்இ, மனத்தில் 

அரை யஇரரிக்க, உலக முர்சிலிம்ரும்படி இருவவ 

தாரஞ் ரெய்கருளிய ௮வ்வரசைத் இருவமுது செய் 

AZ 30 oaMGi என்னும் தம் விருப்பக்சை விண்ணப் 

பஞ்ெய்ய அரசும் ௮ப2துரெய்கற்கு உடன்பட்டார். 

களஞ்சாய்த பெரிமயாராகிய அரசு உடன்பட்டதும் 

அப்பூதியடிகள் கம மனைவியாரைப் பார்த்து Que Hs 

இய பாச்பெமானனு நம்மிடத்து இரு தவித்தான் 

என்னை! இற்றுப் 2பறு LD (Sy Bacar ton Bu பெரு 

மானுடைப அருளிஞலைல்லவா இடைக்கு. இனிகாம் 

உச்சவிர்2சாம” என்று சொல்லிச் ஈர்தோஷித்து 

Bayou (yp சமைக்கப் புருந்தார்கள். பரிசுத்தமான 

கதிகளால் அறுவகைச் சுவையும் ௮வவவவளவிற்குப் 

பொருற்றும்படி. கறிகள் ஈமைத்து, இனிய அழுதும் 

சமைத்துப் பெரியவர் ௮மறு செய்வதற்றுப் பரிகலத் 

இற்காக, நு தமறு பிள்ளைகளில் மூத்த திருநாவுக்கரசைப் 

பார்த்து “நல்ல அனக்கு ருத்தைர் சக்கிரங் கொண்டு 

வா” என்று ஏவிஞர். “ரஈல்ல சாய்தந்தையர்கள் என்னை 

uD 5 திருப்பணபி £2ல ஏவ நான் இதைச் செய்யும் பாக் 

இயம் பெற் றனெ' என்று நினைத்துச் சந்தோஷிக்து 

அம்மூத்த திருநாவுக்கரசு சிக்கரமாகர் சென்று தோ 

Lo Baya con பாயப் பெரிய வாழையின் வளப்ப
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மாயெ குருத்தை ௮ரிஏன்ற தருணத்தில் பெரிய பாம் 
பொன்று, அன்பப்பட்டுச் சோரும்படி. இவன் கையில் 

இண்டியது, தன்து கையிலே சுற்திக்கொண்டு சண் 

களில் பொதிபறக்கும்படி கோபங்சொண்டிருச்ச அர் 

தத் தீவிஷப்பாம்பை உதறி விழ்ச்இிவிட்டு மனம் 

பதைத்து 'இப்பாம்பின் விஷச்சடியினால் சான் மூர்ச் 
சித்.து விழ்வதற்குமுன் சக்ரமாகச் சென்று ௮ரிக்த 

9654 குருத்தைச் கொடுப்பேகை' என்று துணிவு 

கொண்டு ஓடி.வர்தான். உடம்பினுட் புகுந்ததாகயே 

விஷர் தலைக்கேறும் வேகச்சைப்பார்க்கிலும், வரு 

இன்ற இவனுடைய வேசம் முந்தும்படியாக மிச வருத் 

தப்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றபோது “அரிய தவ 
யாயே பெரியவர் ௮முது செய்வதற்குக் காலர் தாழ்க் 
கும்; ஆதலால், என்னைப் பாம்பு கடித்ததை கான் 

யார்க்கும் சொல்அ௫ுன் றஇல்லை' என்று திருந்திய மன 

தோடும் விட்டிற் புகுந்தான். தீவிவமானது தனது 
முறையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலேயேகி, 

தலையில் ஏறும் ஏழாம் வேகத்திற் பொருர்த, எயிறு, 
சண்கள், உடம்பு இவையெல்லாம் முறையே ௧௬௫௪), 

(கருநிற முள்ளவிஷம் உள்ளே பரவலால் கருநிதல் 

சொண்டு) சொல்தமொ.றி, .தவிவிடும்படியாக மூர்ச் 
GS papi அச்சமயத்திலே தான் பரிந்து வர் 

இலைக்குருத்தைச் சன் சாயார் பக்கத்திலே வைச்.து 
உடனே ேழ விழ்ர்துகிட்டான், இப்படி மூர்ச்சித் 
அத்' தேகரிலை அளர்ர்து விழுகுது பிள்ளையைப்பார்த் 
தச் சாய்தர்தையர்களிருவரும், என்ன நிகழ்ச் சதேர் 
என்.று உள்ளம் பதைத்துக் கொஞ்சம் சவனிச்அப் 

a
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பார்த்தார்கள். இரத்தம் வடியும் கடிவாயையும்,உடம்பு 

விளங்குகின்ற பிறகுவிகளையும் கண்டு விஷத்தாலே 

தான் இவன் இறந்தான் என்று அணிந்து சிறிதும் 

அதற்கு "வருந்தாமல், இருவடியாரை அழுது செய் 

விப்பதற்கு வேண்டியனவற்றைச் செய்வாராயினார். 

பெறுதற்கரிய மகனை ஓர் பாயிலே சுற்திமூடிப் புற 

வாசல் முற்றத்திலே ஓர் பக்கத்தில் மறைத்து வைச் 

துவிட்டுக் கொஞ்சமும் இச்சங்கதி அவர் தெரியாத 

படி. மறைத்து ௮வரை முதலில் அமுது செய்விப்போ 

மாக என்று கொண்டு, திருத்தொண்டின் வன்மையை 

யுடைய ௮டியவரிடத் திலே அப்பூதியடிகள் சீக்ரெமாக 
வக்கா. அடயவர் சிக்கர்வக் ௭ அ ௮௯ Cac vant கல் 

குக் காலதாமதமாகின்றதென்று அன்னம் கறிகள் 

முதலிய எல்லாம் பக்கத்திலே சக்கரத்தில் எடுத்துத 

வும்படியாக வைத்துவிட்டு, குற்றமற்ற இறப்பை 

யுடைய திருத்தொண்டரின் முன்னே நமஸ்கரிச் தெ 

முந்து (தேவரீர் ௮ழுதுசெய்து எமது குடிமுழுவதை 

யும் உய்விப்பிராக' என்று விண்ணப்பிக்க ௮தை ௮வ 

வருர், தவர் கேட்டு எழுர்துவா, ௮வருடைய பாதக் 

களை விளக்கி மற்றொரு அசனத்திலமர்வித்துப் பரி 

கலந் BG SHO தற்கு த முன்னே வாகீசர், ஆசனத்திலிரு 

ந்து” விபூதியணிக்து இயல்பின் இல்வாழ்க்கைகெறி 

நின்ற அப்பூதியடிகட்கும ௮வர் மனையார்க்கும் மேன் 

மைபொருச்திய விபூதியைக் கொடுத்தருளி அவர்கள் 
புதல்வருக்கும் கொடுக்கன் ற சச்தர்ப்பத்திலே வேதிய 
ராகிய அப்பூதியாரைப்பார்த்து “உமது பிள்ளைகளாகிய 

இவர்கட்கு மூத்கபிள்ளாயையும் அழையுங்கள். விபூதி
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தீரல்வேண்டும்' என்று சொன்னார். gor Cares 
சமாசாரம் ஒன்றும் சொல்லாமல் “அவன் இப்போது 
இங்க உதவமாட்டான்' என்றார். இதைக்கேட்ட 

வுடனே பெருமானுடைய திருவருளாலே, திருநாவுக் 
கரசிலுடைய கலங்காத வுள்ளத்திலே ஒரு கலக்கம் 
உண்டாக, பரசு இவர்களைப் பார்த்து “நீங்கள் சொல் 
லிய இவ்வார்.த்ையை என்மனம் பொறுக்காது அவன் 
என்னசெய்தான்? இதற்கொன்றுண்டு, உண்மையைச் 
சொல்லுங்கள்' என்று சொல்லலும் அவர்கள் பயந்து 
நடுங் 2, பெரியவ ரமுஅசெய்யும் பாக்கியம் தீவிர்ச்து 

விடும்படி இதுவா நேர்வது என்ற எண்ணத்தால் ௮வ 
ரிடம் நிகழ்ந்ததைர் சொல்லாமலிருப்பார்களாயினும், 
அவர் கேட்கும்போது உண்மை சொல்ல வேண்டும் 
என்னும் சலக்திஷலே, மனம்வருச்தி, முன்போடு 
அவரை வணங்கிப் பிள்ளைக்கு நோர்தகதைச் சொல்லி 
விட்டார்கள். திருராவுக்கரக இதைக்கேட்டு நீங்கள 
செய்தது ஈன்று/ ஈன்று! இப்படி இவ்வுலகத்திலேயார் 
செய்தார்கள் என்று சொல்லி முன்னெழுர்து போய 

௨ பிர்போய்க்கிடக் க ௮ப்பிணத்தைப் பார்த்துப் பெரு 
மானுடைய திருக் கோயிலின்முன்னே அதைக்கொண் 

டுவரச்செய்து, பெருமானைத்துதித்து 'ஒன். றுகொலாம்' 
என்னும் திருப்பதிகம்பாடி அப்பாம்பின் விஷத்தைப் 
போக்குவிக்தார். 

விஷந்தீர்த்த திருப்பதிகம். 
பண் - இந்தளம், 

SRIF Dou. 

ஒன்றுசொலாமவர்சிர்தையுயர்வரை 

யொன்றுசொலாமுயரும்மதிருூடுவ 

ரொன்றுகொலாமிரிவெண்டலைசையது 

கொன்றுகொல்ாமவருர்வ த,சானே.
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பச துக்கொலாமவர்பாம்பின்சண்பாம்பின்பல் 
பத துக்கொலாமெயிறுந்நெறிர் துக்கன 

பத் துக்சொலாமவர்சாயப்பட்டான் றலை 

பத் துச்சொலாமடி.யார்செய்கைதானே., 

திருச்சி ற்றம்பலம். 

இப்படித் திவிட நீங்கப் பிழைத்த அப்பிள்ளை 
யும் தூங்கயெழுபவன்போல எழுந், இடபக்கொடி. 

யை வுயர்த்திய வெபெருமானாலே ஆட்கொள்ளப் 

பெற்று திருநாவுக்கரசின் சிவர்த தாமரைபோன்ற 

பா.தங்களில் வணங்க அவர் பரிசுத்தமான விபூதியைக் 
கொடுத்தார். அங்கே நின்ற ௮ப்பெற்றோரிருவரும், 

போன உயிரை மீளவும் பெற்ற புதல்வனைப் பார்த் 

அத் திருத்தொண்டின் மார்க்கத்தை வந்தித்து வாழ்க் 

தார்கள், அனால் ௮றிதற்கரிய பெருமையையுடைய 

இருத்தொண்டர் அமுது செய்வதற்குச் சிறிதுநேரம் 

தடையாயிருக்கான் இவன் என்று மனம்வருச்இஞர் 
கள், ௮வர்கள் மனவாட்டததஇின் காரணத்தை யறிந்து 

வாக்கின்மன்னரும் அவர்களுடனே மனையை யடைந்து, 

அழுதுசெய்ய வேண்டிய பாங்கிலேயிருக்க முக்தா 

லணிந்த மார்பையுடைய அப்பூதியடிகளும் மிச 

மடூழ்ர்து வேண்டிய ஆயச்தமெல்லாம் செய்துவிட்டு, 
௮வர் ௮முது செய்யுமிடத்திற் கோசலம் தெளித்து 

மேலும் சாணத்தால் மெழுக றந்த தீபமேற்றி 

வைத்து, (இவவளவும் நிகழ்தற்குக் காரணமான) 

அவ்வாழைக் குருத்தை விரித்து நீராற்கமுவிவிட்டு, 

௮.தன் ஈர்வாயை வலத்திலே இருக்கும்படியாச ௮மை 

த்திட்டார். இருந்திய வாசம்பொருச்இய சல்லநீரைச்
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கொடுக்க கைவிளக்்கவர்.த ௮ப்பெரியோர் அப்பூதியடி 
களையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்து “நீங்களும் இங்கே 
உடனிருக்து அழமுதுசெய்வீர்களாக” என்று சொல்ல, 

க்க விருப்பத்தோடும் ௮வர் ஏவினபடி. செய்பராய்ப் 
பிளளைகளும் தாமும் பக்கத்திலே யிருந்து அழுது 
செய்ய, சக்த ம௫ழ்ர து, அவர் மனைகியார் இரு 
வமுது எடுத்துத்தா, கொத்காயெ கொன்றையை 
யணிர்ச சடையையுடைய பெருமானடியவராகிய அப் 
பூதியடிகளோடு, கமிழ்ச்சிங்கமாகிய அப்பர் ௮ங்கே 
யமு.துசெய் தருளிஞர். 

மா.தவவேதியராகய அப்பூதியடிகளின் செல்வவி. 
டிலே அமுது செய்து காதலாலாகய சினேகத்தை 
அ௮வர்க்களித்துப் பலகாள் ௮வரோடுகூடியிருந்க பிற் 
பாடு திங்களூரிலிருச்,து அவமவதியர் தம்முடன் வர 
பைங்கண்விடையை வாகனமாக ஏறியருளும் பெருமா 
னுடைய திருப்பழனத்தை யடைந்து மிக்க காதலோடு 
பெருமானை யடைகஈ்தூ மேன்மேற் பொங்கிய sor 
போடு நமஸ்கரித்து முன்னே நின்று துதிப்பாராய் 
அ௮க்தியிலே தோன்றும் மூன்றாம்பிறைச் சர்திரனைச் 
சடையிலணிந்த பெருமானுடைய பொற்பாதங்களின் 
Sip அடையும் விருப்பங்கொண்ட சீலத்தையுடைய 
அப்பூதியடிகளை மிகவும் சிறப்பிக்து ஈன்மைசெய்யும் 
சிறந்க தமிழின் மாலையாகிய திருப்பதிகத்தைப் 
பாடினார். 

இருப் பழனம். 
பண் - தக்கராகம். 

திந$சிற்றம்பலம், 
சொன்மாலைபயில்கன் றகுயிலினங்காள்சொல்லீரே 
பன்மாலைவரிவண்டு பண்மிழத்றும்பழனச்தான் 
முன்மாலைகுதிங்கள்முகிழவிளக்குமுடிச்சென்னிப் 
பொன்மாலை மார்பனென்பு தூலமுண்டி சழ்வானோ,
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வஞ்சித்தென்வளை கவரர் சான்வாரானேயாயிடினும் 

பஞ்சிக்காற்சிறகன்னம்பரந்தார்க்கும்பழனத்தா 

னஎஞ்சிப்போய்க்சலிமெலியவழலோம்புமப்பூதி 

குஞ்சிப்பூவாய்நின் றசேவடியாய்கோடியையே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஆடுகின்ற பாம்பையும் மூன்ராம்பிறைச் சந்திர 

னையும் ௮ணிர்க பெருமானாரை பலதலங்களிலும்போ 

ய்த் தரிசித்துக் தொழுகன்ற இருப்பணியை மேற் 

கொண்டு திருச்சோற்றுத்துறை முகலாகிய பலதிருப்பதி 

களை மிக்க ஈண்பிஹைல சென்று தரிசித்துப் பதிகம் 

பாடிப் பின் திருப்பழனக்தி2ல பெருமானுடைய ஆல 

யச்திலே இிருக்கொண்டு செய்துகொண்டு அங்கே 

யிருந்தார். பலகாளங3க வ௫த்திருந்து பின் தமது 

தலையில இருவடி.சூட்டின நீலகண்டராயெ திருகல் 

லார்ப்பெருமான் மலர்ப்பாதங்களில் நினைவுகொண்டு 

சென்று அ௮ழருவாய்க்த மாடங்களோகொடிய திருநல் 

லாரையடைந்கார். ௮ஙககசெனறுபெருமானடிகளைத் 

துதித்து மிக்க அன்பொடு YO SSE ps BS BAS 

துப் பதிகம்பாடிக் இருப்பணிசெய்துவரும் நாளிலே 

Grud as ணுக்களுக்குமெட்டாக பெருமானுடைய திரு 

வாருரைத்தரிசிக்க நிலைபெற்ற ஆசையினால்கினை த்தார். 

பின் திருகல்லூரிலே பெருமானிடத்தில் விடைபெற்று 

அங்கிருந்தும் போகின் றவழியில் காபாலியாயெ பெரு 

மானமர்ந்தருளும் திரப்பழையாறை முதலிய பல 

க்ஷேத்திரங்களையுச் அுதித் ப்பாடித் திருவலஞ்சுழியை 

,பபுந்தொழுது மாலைகிலாவணிர்த பெருமானுடைய திரு 

க்குடமூக் (கும்பகோணங்) சைச்சோர்து தரித்துத்
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திருநாலூர், திருச்சேறை, திருக்குடவாயில், திருகறையூர் 

என்றிவற்றிலமாந்த பார்வதிபாகருடைய பாதங்களை 

வணங்கி இன்லும் இடபக்கொடியா ரெழுக்தருளியிரு 

க்கும் தலங்கள் பலவற்றையும் நுதிக் துக்கொண்டு 

சேல்மீன்கள் இருத்தற்கிடமாகிய குளிர்க்க வயல்கள் 

சூழ்ச்த தென்றிருவாஞ்சிபச்ைக யடைந்தார், பின் 

மிச்ச வாசம்பொருர்திய சோலைகள் நிறைந்த திருப்பே 

 நவேளூரை வணங்கிக் தூதித்துக்கொண்டு, கொன்றை 

மலர்மாலையணிந்ந இறைவஞர் தலங்கள் பிறவற்றை 

பும் பாய்த் தரிசிசதுக்கொண்டு பகைவருடைய முப் 

புரங்களையெரித்த பெருமானுடைய திருவாருரைவந்து 

Care srt, Qables ஆண்டவரசு BIOS OF (lpi BH 

எவும் திருவாருரிலிருக்கும் பெருமானுடைய திருவருள் 

பெற்ற அடியவர்கள் எல்லாம் காணத்தருக்த ௮ழகு 

வாய்ந்த மாளிகை மாடம் முகலியனவெல்லாம் மிக 

அ௮லங்காரத்சதாடு சிறந்து விளங்கும்படி. எங்கே 

பார்த்தாலும் திருவிதிகமா மங்கல அ௮லங்காரஞ் செய் 

தார்கள், வலிய சமணர்களாகிய வஞ்சகர்களுடைய 

மாயையெல்லாம் கடந்து அலை பொருச்திய கலில் 

கல்லே தெப்பமாகச்கொண்டு மிகஈது சென் றவராகிய 

திருநாவுக்கரசு இங் ஈம்மூள எழுக்கருளியது என்ற 

சந்தோவத்தினலே அளவற்ற அவ்வாகருர்ச் திருத் 

தொண்டர்கள் மதிலின் புறத்திலே சென்று ஆண்ட 

வரசை எதிர்கொண்டு உபசரித்தபோ.து ௮வ்வாக்சர் 

இவர்களையெல்லாம் வணங்கத் தொழுது 8ழ்வருமாறு 

சொல்லிக்கொண்டு பதியினுள் ௮ணைவாராயினாம். *உய் 

வகை யோன்முமில்லாக பெரும் பாசகராகய சமணர்
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தம்மிடத்திருஈ்.து எனக்குற்ற சூலைகோய் தவிர்ந்து 
நானுய்வகற்காக இங்கே சைவசன்மார்க்க மடைந்து 

சறியேனாகய கானும் பு.ற்.மிடங்கொண் டருளிய பெரு 

மானாருடைய அடியவர்கட்கு ௮டியவனாகும் புண்ணி 

யத்தைப் பெறுவதுண்டோ!” என்று நிறைந்த வுணர் 

வினோடு திருவாரர்த் இருவிதியுள்ளே சென்றார். திருத் 

தொண்டர்கள் தம்மைச் சூழ்ந்துவரத் திருநாவுக்கரசு 

தோரணங்கட்டி. யலங்கரிக்கப்பெற்ற உயாந்த திரு 

வாயிலை யடைந்து பின் திருத்தேவாசிரிய மண்டபத் 

இன் முன்வந்து வணங்கி (இம்மண்டபம் திரு ௮டி. 
யவர்கள் எல்லாம் எழுந்தருளியிருக்கும் ஓரிடம், 

இஃது இருவாளுர்க் கோயிலுள்ளே யுள்ளது. இதனைக் 

சண்டு வணங்கித்தான் பின் திருநாவலூர் ௮தன்சண் 

௮டியாரைக் துதித்துத் திருத்தொண்டத் தொகை 

பாடியது) உகக்கடையில் கடலில் Asis திருத்தோ 

ணியாகய பெருர்திருமாளிகையின் வாயிலடைந்து 

நீண்ட ஒளி விசும் மாமணிப்புற்கிடங் சொண்டாரை 

நேரே தன்கண்களால் கண்டுகொண்டார். 

திருவாரூர்ப்போற்றித்திருத்தாண்டகம். 
தீநச்சிற்றம்பலம். 

சற்றவர்களுண்ணுங்கணியேபோற்றி 

கழலடைந்தார்செல்லுங்கதியேபோற்றி 

யற்றவர்சட்காரமுசமானாய்போற்றி 
யல்லலறுச் சடியேனையாண்டாய்போற்றி 

மற்றொருவரொப்பிலாமைர்தாடோற்றி 
வானவர்சள்போற்றுமருந்தேபோற்றி 

செற்றவர்தம்புரமெரித்தசவனேபோற்றி 

இருமூலட்டானனேடோற்றிபோற்றி,
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பிரமன்றன்ரமரிஈர சபெரியோய்போற்றி 

பெண்னுருவோடானுருவாய்கின்ராய்போற்றி 

சரகான்குமுக்கண்ணுமுடையாய்போற்றி 

சாதலிப்பார்க்சாற்றவெளியாய்போற்றி 

_ யருமர்ததேவர்க்கரைசேபோற்றி 
யன்றரக்கனைஞ்ஞான்குதோளுர்தாளுஞ் 

சிரநெரித்தசேவடிகள்போற்றிபோற்றி 

திருமுலட்டானனேபோற்றிபோற்றி. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கண்டு தொழுது கீழே விழுர்து sunnah sg 

தேகமுழுதும் மயிர்க்கூச்செடுக்க எழுந்து நின்று 

அன்பு மேன்மேலதிகரிக்கக்கண்களிலிருக்து குளிர்க்த 

நீர்த்துளிகள் மழையபோலப் பொழியத் திருமூலட் 

டானராகய திருச்தோணியப்பாருடைய செதச்தா 

மரைப் பாதகங்களைத் துதித்துக் திருத்தாண்டகம் 
பாடிக் “காண்டலே கருத்தாய் நினைந்து'' என்னும் 

திருப்பதிகத்சால் தாண்டாவிளக்குப் போன்ற சோதி 

சொருபமாகிய பெருமான் முன்னே நின்று தூதித்து 

கெஞ்சுருடப் பின் ௮ந்த மணிக் கோயிலைச் சூழ்ந்து 
வலம் வந்து பெருமானை வணங்கி யன்புடைய மனத் 

தோடு திருவாயிற் புறத்தே வந்து. 

திருவாரூர் 
பண் - சீகாமரம், 

திரச்சிற்றம்பலம். 

சாண்டலேகருத்தாய்கினைர் திருந்தேன்மனம்புகுக் தாய்கழல.டி 
பூண்டிகொண்டொழிச்சேன்புறம்போயினாலறையோ 

வீண்மொடங்கணீண்டமாளிகைமேலெழுகொடிவானிளமதி 

திண்டிவர் தூலவுக் திருவாரூ.ரம்மனே, 
J 

வ் 4
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சாடினார்சமல ம்மலாயனோடி ரணியனாரலங்கீண்டவ 

ஞடிக்சாணமாட்டாததழலாயாம்பரனைப் 

பாகவொர்பணிவார்பல்லாண்டிசைகூறு பத்சர்கள்சததச் தளபுச் 

சேடி.ச்சண்டுசொண்டேன் திருவாரூரம்மனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், : 

சிவந்த மணிகளினது பிரகாசம் வீசுகின்ற இரு 
முன்திலின் முன்னே தேவாசிரிய மண்டபத்தை யடை 

ந்து மகரந்தம் விசும் மலர்ச்சோலைகளிலே குயில்கள் 

பாட அ௮த.ற்சைய மயில்கள் ஆடுதற்கிடமாகிய திருவா 

ரூரிற் பெருமானை சான் என் சைகள் கூப்பித் அதிக் 
காதொழிர்மேதன். கனியிருக்கக் காய் கவர்ந்த கள்வ 

னேன் யான்' என்னும்படியான கையறவா௫இய திருப் 

பதிக ச்சைப்பாடி அவ்விடத்தே இருக்தனர், 

திருவாரூர்ப் - பழமொழிப்பத்_து. 
பண் -காந் தாரம், 

கிரச்சிற்றம்பலம். 

மெய்யெலாம்வெண்ணீறுசண்ணித்தமேனியான் 

ருடொழாதே 

யுய்யலாமென்றெண்ணியுறிதூககியுழிதர்தே 
னுள்ளம்விட்டுக் 

கொய்யுலாமலர்ச்சோலைக்குயில்கூவமயிலாலு 

LOT C5 I COT & 

கையினாற்றொழாதொழிநஆ்துசனியிருக்கச்சாய்கவார் த 
கள்வனேனே. 

ம்ம்... 
சோளுர்தாளு 

மிறுத்தானைமெழின்முளரித்தவிரின்மிசையிருச்தான்றன் 
றலையிலொன்றை
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பறுச்தானையாரூரிலம்மானை யாலால 

முண்டுகண்டங் 

கறுத்தானைக்கருசாசேகரும்பிருச்சவிரும்புகடி 

இருச்சிற்றம்பலம். 

௮ன்பினாுல் மழைபோலப் பொழியும் சண்ணீர் 

மார்பிலேவடியும் திருவடிவும், இனிமை மிகுக்த தீக் 
தமிழ்மாலைகள் பொழிகின்ற திருவாக்கும், பெருமா 

னுடைய செவ்விய பொற்பாதங்களையே இயானித்த 

மனதும் உழவாரப்படைதாங்கிய திருக்கரமும் ஆய 

இவையுக் தாமுமேயாகி, உலகமுய்யும்படி அங்கே 

இருவிதிகளில் திருப்பணிசெய் ஐ, பெருமாளைப் பணிக் 

தேத்தித் துதித்து வருவார். புகழ்கீடிய திருவா 

ரரிலே ௮அழகுபொருக்திய புற். திடங்கொண்ட பெரு 

மானாரை மிருந்த ௮ன்போடு தினமும் காலங்களிலே 

சென்று கும்பிட்டு குற்றமற்ற உண்மையைவிளக்கா 

நின்ற turgor yess se gnu’ crx தொடங்கும் 

பதிக முதலாகப் பல பதிகங்களையும் பாடி, அன்பு 

பெருகும்படி மனங்கரைந்து உருகிக் கடந்து இவ்விச 

மாக இருர்தார். 

இருவாரூர், 

பண் - காந்தாரம், 

கிநச்சிறறம்பலம், 

பாடிஎம்பூகத்தினானும்பவளச்செவ்வாய்வண்ண த்தாலுங் 

சோடிலமென்முலையாளைக்கூடியகோலத்தினாலு 

மோடிஎ வெண்பிமையானுமொளிதிசழ்சூலத்தினனு 

மாடிளம்பாம்பசைச் சாலுமாரூரமார் சவம்மானே,
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பையஞ்சுடர்விரொசப்பள்ளிசகொள்வானுள்எத்தானுங் 

கையஞ்சுசான்குடையானைக்சால்விரலாலடர்த்தானும் 
பொய்யஞ்சவொய்மைகள்பே௫ிப்புசழ்புரிர்சார்க்சருள் செய்யு 

மையஞ்சினப்பு றச் சானுமாரூ.ரமார்சவம்மானே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கால்வேதங்களின் வாய்மை நிறழையப்பெற்ற நமி 
நந்தியடிகளுடைய இருக்கொண்டின் பெருச் தன்மையி 

னலே அவரை தமஅபதிகத் திருவிருத்த,த்திலேவை த் 
அப் பாடித் சேன்பொருந்திய கொன்றைமலர் மாலை 

யை யணிந்த பெருமான் அங்கே விளங்குந் தன்மை 

யையும் துதித்து திருவிதித் திருப்பணியைச் செய்து 
அங்கே யிருந்தார். அச்காட்களில் கங்காசடாதரரா 

இய பெருமா னெழுச்தருளி யிருக்கும் திருவலிவலத் 

தை நினைத்துப் போய்க் கச்சணிர்த மார்பையுடைய 

பிராட்டியை யோர்பாகத்தில் வைத்த பெருமான் 
பாதங்களை வணஙடூப் பதிகம் பாடித் துதித்து, நீல 

சண்டருடைய திருக்கீழ்வேளூர், திருக்கன்றாப்பூர் இவற் 

றையும் போய்த் தரிசித்துச் துதித்து மிகுக் ச ஆசை 
யினால் திருவாருரை மறுபடியும் வரது சேர்ந்தார். இரு 

வாதிரைக் இருகாளிலே விதிவிடங்கப் பெருமா 
ளுடைய பவனியிலே, தேவர் முனிவர் மு.தலாயி?னார் 

அங்கே சேவிக்கும் அன்பர்களுடன் மனிதவுருக் 

கொண்டு வர். சேவித்துச் செல்லும் பெருமையை 

யெல்லாம் கண்டு துதித்திருக்கும் நாளிலே, சிவபெ 

ருமான் லவிருவருளினாலே, இவர.துள்ளத்திலே .திருப் 

புகலூரில் எழுர்தருளியிருக்கும் பெருமானுடைய பா 

தங்களை வணங்கவேண்டுமென்னும் ௮சையான துண்



இருசாவுக்கரசுநாயனார்சரித்திரம், 7c 

டாக அப்படியே செய்யத்துணிர்து திருவாரூரை கும் 

பிட்டு ஒருவாறு நீங்கிச் சென்று பார்வதியை இடப் 

பாகத்திலே யுடைய பெருமா ஸனமர்க்தருளிய பிற 

க்ஷூத்தரங்களையும் தரிசித்துச் ரென்றார். அர்காட் 

களி2ல ஆளுடையபிள்ளையாராகய திருஞானசம்பந்தர் 

சீர்காழியிலிருர் துபுறப்பட்டு பலகாகங்களஅபரணமாக 

அணிந்த பெருமானெழுக்குருளிய க்ஷேத்திரங்கள் பிற 

வற்றையும் வணங்கப் புன்னாைத்கின் வாசம் விசு 

இன்ற பூம்புகலூரில் வகு பெருமாளைத் துதித்து அங் 

கே குற்றமற்ற சிறப்பையுடைய முப்ுரி நாலை மார்பி 

லணிர்ச வேதியரான முருககாயனாரூடைய திருமடத் 

இலை தங்கியிருந்தார். அப்போது திருநாவுக்கரசு 

அணியாருரிலே புற் றிடக்கொண்டமா்க் கருளிய சோதி 

சொரூபராகய பெருமானைக் கும்பிட்டுப் பின் ௮ங 

Amos திருப்புகலூரை கோகி வருசின்றாரென்ற 

செய்தியைக் கேள்வியுற்று அவரை யெதிர்கொளளும் 

விருப்பத்துடனே தன்னோகூடிய பெரிய கொண்டர் 

கூட்டம் சூழ்ச்துவா அளுடையபிள்ளயார் எழுந் 

தருளி எதிர் சென்றார். செழுகீடத் கடாசங்கள் விளங் 

கப்பெத்ற சீகாழிப் பிள்ளேயார் தம்மை யெதிர்கொள்ள 

வருஏன்றதைச் கேள்வியுற்று, திருகாவுக்கரசர், மணி 

கொழிக்கும் புனவலோகூடிய திருப்புகலூரை கோக்கு 

மிக மகிழ்ச்சியோடு வர்தார். அப்போது, திரு$ற்.றுக் 

காப்பணிர்து இருபக்கங்களிலும் இரண்டுவக்த அடி. 

யார். கூட்டங்கள் ஒன்றாகக் கூடின, அப்போது நிலா 

விசும் இரண்டு கடல்கள் ஒன்றாகச் கூடியதை யொத் 

திருந்தது. திருநாவுக்கரசர் or & மரசென்று ஈமஸ்
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கரிக்க, சீர்காழியிலே யவதரித்த தெய்வத்தன்மை 

வாய்ச்த திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையாரும் எதிர் நமஸ் 

காரஞ்செய்து :அப்பரே நீர் வருங்காலத்திலே திருவா 

ரூரிலே நிகழ்ச்க பெருமையை வகு த.துரைசெய்விராக" 

என்று கேட்க ஸ்ரீபஞ்சாட்ராகீதின் உண்மை கைகண் 

டவராகய அவரும் சொல்வாராயிஞார். “எல்லாருடைய 

உள்ளத்திலும் நிலைபெற்ற திருவாரூரி?ல வீத்திருக் 

கருளும் நீலகண்டராகய பெருமானுடைய திருவாதி 

சைச் திருவிழாவின் பெடுமையை ரான் என்னென்று 

சொல்வேன்” என்னும் “முத் நுலிகான மணிப்பொற் 
௨4 ° ட ‘ ச க . . 

Sut ores gyi பதிக த்தைக் கட்டளையிட்டார். 

திருவாரூர்த். இருவா திரைத்திருப்பதிகம். 
SHIP ons. 

முத்துவிசானமணிப்பொற்கவரிமுறையாலே 

பத்சர்களோடபொயையர்சு ழப்பவிப்பின்னே 

வித்சசக்கசோலவெண்டலைமாலைவிர தச 

எத்தனாரூராதிரைசாளாவதுவண்ணம், 

டாரூர்பவ்வச்கானைப்பக்சர்பணிர்தேக்தச் 

சீரூர்பாடலாடலரு தசெம்மாப்பார்க் 

தோரூரொழியா தலகமெங்கும்பணிந்சேத்து 

மாரூரன்றனாகிரைராளாவதுவண்ணம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

அற்தச் செக் தமிழ்மாலையைக் கேட்டு ௮ழூய 

சீகாழியி2ல அவ காரஞ்செப்தருளிய, பெருமானுக்குப் 

பு.த்திராகய முருகக்கடவுள் பொன்ற அளுடைய பிள் 

சயாரும் 'மகர்த்தடாகங்சளுடைய திருவாகுரைக் 

கும்பிட்டுப் பின் இங்கே இிரும்பிவஈது உம்மூடன்
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இருப்பேன்' என்று சொல்லி, மதில் சூழ்க ௪ திருவா 

ரூர் மன்னராகிய பெருமானை வணங்கும் பொருட்டுச் 

சென்றனர். பின்பு வாகீசர் மிகுந்க அன்போடு, பூக் 

களின் வாசம் விசும் குளிர்ஈ் க வயல்கள் சூழப்பெற்ற 

திருப்புகலூரினுள் ளே புகுந்தார். ௮ர்சச்செல்வம் பொ 

ருந்திய பழமையான அச்ககாத்தி£ல சென்ற திருநா 

வுக்கரசு தம்முடைய உள்ளத்தி?ில நிறைந்த அன்பா 

னது மேலே பொங்கி வெள்ளமாகப் பெருகியதோ 

வென்னும்படி. கூடிவருகன் ற கண்ணீர் தமத மேனி 

யை நனைக்கும்படியா 5 நின்று, விஷம் பொருந்திய தா 

சத்தையாபாணமாக வணிந்த பெருமானைப் பணிவா 

ரா யினார். 

மீதவர்கட்கெல்லாம் முகல்வழும் ௮ழயெபுகலூரில 

எழுந்தருளியிருந் தடியவர்கட்கினிய சகேன்போன்ற 

வரும், ஆகிய பெருமானைப் பாட்டுக்களாலாகிய செந் 

சமிழ்ப் பதிகம் பாடி. மிக அன்போடு காலங்களி 

லணைந்து மிக விருப்புடனே, கும்பிட்டு நிங்காகதிருப் 

பணிசெய்து ௮ங்சே வடித்திருந்தார். பின் திருநாவுக் 

காசு சிறப்பைத்தரும் திருச்சேங்காட்டங்குடி, திருகள் 

ளாறு, மரங்கள் ௮டைரந்த சோலைகள் சூழ்ர்த சாந்தை 

யயவக்தி, serene மார்பையுடைய பார்வதியை 

யொருபாகத்தில் வைத்த பெருமா னமார்தருளிய திரு 

மருகல், ஆகிய இவற்றை மிகுக்த அன்பினால் போய் 

வ்ணங்ச இன்பமடைந்தார். இவ்வி ரமாசச் இலர் 

கழித்து அண்டவரசு திருப்புகலூரி லமர்ந்திருக்கும் 

நாளில் உண்மைப்பொருளை யுணர்ததும் ஞானத் த
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யடைந்தவராகயெ சீகாழிப்பிள்ளையாரும் : திருவாருரிலே 
எழுச்தருளிய, பவளம்போழ் Fass சடையையும் 

கெற்றிக் கண்ணையுமுடைய பெருமானை வணங்கிக் 
கொண்டு இங்கே புகலூரில் வக்தடைந்தார். இப்படி 

ஆளுடைய பிள்ளையார் ௮ங்கே எழுந்தருள்வதைக் 

கேட்டு, திருநாவுக்கரசு மிக்க விருப்பத்2 தாடு உள்ள 

Sips sums எதிர்கொண் டழைத்துவந்து ௮வ 

ருடனே அங்கே யமர்ந்திருக்கு நாள்களிலே பெருக் 

தன்மை வாய்ச்த சிறுந்தோண்டநாயனாரும், குற்றமற்ற 

சிறப்பையுடைய திருநீலகக்கரும் அங்கே இவர்களிடத் 

தே எழுந்தருளிஞர்கள். அங்கே வந்தருளிய அவர் 

களுடனே அப்புகலூரி?ல பிராமண குலத்திலே புக 

ழால் மேம்பட்டு விளங்கெய முருககாயனாருடைய திரு 

மடத்தி2?ல எல்லாரும் ஒருங்கே தம்முடன்கூடிய அடி. 

யார் கூட்டத்தொ௫ி மிகுந்த சிசனக த்தோடு நீங்குதற் 

கரியதாகிய திருத்தொண்டின் நகிலைமையறிச் sore 

இருந்தார்கள். இவ்விருவரும் பாடும் திருப்பதிகச் 

செர்தமிழ்மாலைகளின் இறப்பைத் துதித்து, மற்றை 

யடியார்களெல்லாம் மஇழ்ச்சி யெய்தி பார்வதீ பாக 

ராகிய பெருமானுடைய பொற்பாதங்களில் மிக்க 

விருப்பத்தை யுடைய திருத்தொண்டர்களின் பெரு 

மையை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, ஒன்று 

கலக்த மனத்தையுடைய இவலிருவோருடலும் இருக் 

திலா ௮ளதாகஞம் பயன் பெற்றார்கள். ௮க்காளிலே, 

ah Qe gangs திருக்தொண்டினை வேண்டியவண் 

ணம் செய்து, ஒளி வீசும் சடாபாரத்தையுடைய பெரு 

மானெழுர் தருளிய பிற தலங்களையும் போய் முதல்
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ates கொழுவகற்காக பொன்னாலியன்ற அழகிய 

மாடங்கள் நிறைந்த பூம்புகலூரைக் துதித்து நீங்கனொ் 

கள். திருநீலக்கரசாயனாரும், சிறுத்தோண்டகாயனாரும், 

முருகராயனாரும், பிற அடியார்களும் விடைகொண்டு 

தத்தம் இடங்கட்குப் போய்விட ஒன்றுகலக்த மனது 

டைய பிள்ளையாரும் வாகீசரும் கங்கையைச் சடையிலே 

மறைச் கருளிய பெருமா னெழுக்தருளிய திருவம்பர் 
என்னும் தலக்தை வணங்கித் துதித்தார்கள். பின் 

செங்குமுத மலர்கள் மலர்கற்கிடமாகய தடாகங்கள் 

Gps திருக்கடவூரை யடைந்து, கோபங் கொண்டு 

மார்க்கண்டேயர் 2மல் வரத யமனை யுகைத்தருளிய 

பெருமானுடைய பொற்பாதகங்களை வணங்கிக் அதத் 

துல், குங்கிலியக்கலயகாயனாருடைய திருமடத்திலே 

CIO SAU UT னடியவர்கள் யாவர் மனையிற் சென் 

mg! wis மனையிற் மிரவியங்கள் காமே நின்று 

கூத்தாடும் என்றபடி குறைவெல்லாம் நீங்குமாறு 

அவரிடதேத மற்ற அடியாரோடும் திருவமுது செய் 

தார்கள். சிறப்புப் பொருந்திய திருக்கடவூர்த் திரும 

யானத்தை வணங்கி, யழகய இன் றமிழ்மாலை பலவற் 

op பாடி இனிமையுத அங்கே யிருஈ து, இருநில 

கண்டத்தையடைய பெருமானுடைய பாதங்களை 

வணங்ூ விடைபெற்று நீங்கப் போய்த் தேரோடு மழ 

கய விதிகளையுடைய திருவாக்கூரைப் போயடைச்தார் 

கள், திருத்தான்றோன்றிமாடத்திலே, யடைர்தவாகட் 
கெல்லாம் அடைக்கலக்கானமாக யருள்புரியும் எம 

தையனை யடைந்து அன்புமிக வணங்கக், குற்றமற்ற 

௮ருமைச் தமிழ்மாலை சாத்திப், பெருமானுடைய பிற 

0)
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க்ஷூத்திரங்களையும் வணங்கிகச்கொண்டு, இருவருமா 
கப் பெருமானுடைய திருவீழிமிழலையை யடைந்தார் 

கள. அப்படி வீழிமிழலையைச் சேர்வதற்கு வந்த திரு 

நாவுக்காசையும், காழிப்பிள்ளையாரையும், மிகுக் க உள்ள 

விருப்பத்தினைல அ௮லியக்கூடா ச பெருமையையுடைய 

அடியவர்களும் அ௮ர்கணர்களும் இரண்டுவந்து எதிர் 

கொண்டு வணங்கினார்கள். அவர்களும் மற்திவர்களை 

எதிர்வணங்கி தலத்தினுள்ளளெ சென்ரூர்கள். இவர் 

கள் வருகைக்காக மாடங்களோடு கூடிய விதியை 

யலங்கரித்தும், பிராமணர் விட்டு வாயில்களில் விளக் 

குகள் வைத்தும், நீண்ட வாமை கமுகு இவைகளை 

கட்டியும் நிறைபொற்ரும்பங்கள் காட்டியும் இவ்விக 

மாக அலங்கரிக்கப்பெற்றிருஈ்க ௮ந்தக் இருககாத்தி 

னள்ளேவாசகீரும், பிள்ளையாரும் மற்றைக் தொண்டர் 

களும் சோர்.து சென்று கோயில் வாயிலை யடைந்தார் 

கள். அவ்வாயிலிற் போய்ப் புகுச்து, அத்திருவீழிமி 

ழலையுல் செவ்விய பொனமலையாகய மாமேருவை வில் 

லாக வுடைய பெருமானமரும் திருக்கோயிலை வலம் 

வத்து திருமுன்றிலிலே ஈமஸ்கரித்து சன்னிதியிற் 

சென்று, மூன்று கண்ணும், வந்த சடையும் வெற்றி 

விடையும் உடையாராகிய பெருமானுடைய சிவந்த 

பாதங்களில் விழுந்து கமஸ்சரித்து எழுந்து ஆனச் 

SEB ow விம்மிறர்கள். கைகமாக்குவித்து பெரு 

மானது பாதங்களைச் தூதித்து, அன்பினால் மனங் 

கரைந்துருக திருமேனியிலே கண்ணீரானது அறுபோ. 

ல் வடிய, துஇக்கன்ற சொன்மாலையாகிய “திருவீழி 

மிழலையானைச் சேராதார் தீகெதிக்கே சேர்கன்ராரே"
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என்னும் இருத்தாண்டகத்தை யாவரும் உய்யும்படி 

பாடி, 
இருவீழிமிழலைத்திருத்தாண்டகம். 

திநச்சிற்றம்பலம். 

போரானைமீருரிவைப்போரவையானைப் 

புலியதகளேயுடையாடைப்போற்றினானைப் 

பாரானைமதியானைப்பகலானானைப் 

பல்லுயிராய்கெடுவெளியாய்ப்பரச் துகின்ற 

நீரானைக்காற்றானை த் தியானானை 

நினையாதார்புச மெரியகினைத்ததெய்வச் 

தேரானைத்திருவீழிமிழலையானைச் 

சேராதார்தீநெறிக்கேசோகின்றா ரே, 

௮றுத்தானையயன்றலைகளஎஞ்சிலொன்றை 

யஞ்சாதேவரையெடுத்சவரச்கன்றோள்ச 

எிறுச்சானையேழினாம்பிசைகசேட்டானை 

 யிந்துவினைத்தேய்த்தானையிரவிதன்பற் 

பறித்சானை ப்பகரதற்காவானோர்வேண்டப் 

ப.ரர் இிழியும்புன ற்கங்கைபனிபோலாங்குச் 

செறித்கானை த் திருவீழிமிழலையானைச் 

சேராதார்தீகெறிக்கேசேர்கன்றாரே . 

் தருச்சிற்றம்பலம், 
மிங்காக அசை இறர்து வளரும்படியாக, முற் 

காலத்திலே பிரம விஷ்ணுக்கள் முடியு மடியும் அதி 

யக்கூடா தபடி நிமிர்க்து நின்ற பொன்னிறம் பொருக் 

இய அழூய மலைவடி. வெடுத்க பெருமானை அழகு 

வாய்ர்த அத்திருவீழிமிழலையிலே துதித்து பலநாள் 

பிரியாது கும்பிட்டு ௮ங்கே யிருப்பார்களாய் வேதியர் 

கள் நிறைர்சு அப்பதியில அவ்வருர் சலசகளாகிய
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இருவரும் இருந்தார்கள். இறப்பு மிகுக்து விளங்கிய 

இத்திருக்தொண்டர்க ளிருவரும் அங்குச் தங்கிச் Rov 

நாளான பிற்பாடு மழை பருவத்திற் பெய்யாது மறு த் 

துப்போய எக்காலத்திலும் (பொய்யா தளிக்கும்' புன 

லோடுகூடிய காவிரியும் பருவத்தில் பெருக்கங் குறைந் 

தினா 2ல, நீரினால் விளவனவாகிய வுணவுகளெல்லாம் 

குறைந்துபபோாய் அங்கே வாழ்க்க பல வுயிர்களெல் 

லாம் பூமியிலே தரித்திரம் மிகுக்.து வருத்தப்படும்படி 

யான பஞ்சம்எங்கே பார்த்தாலும் பரவியது, பூமியெங் 

கும் இவ்வாறு பஞ்சத்தாலே வருந்தி யழிகின்றகாலத் 

இலேசிவக்த சடையை யுடையாரும் திருவீழிமிழலையி 

லேஎழுக் தருளியவரும் Bu பெருமானானவர் கையி 

லேமானையம் மழுவையும் ஏந்தித்தன் உருவெளிப்படும் 

படியாகப் பிள்ளையாருக்கும், திருநாவுக்கரசுக்கும் கனவி 

லெழுக் தருளி வர்.து அருளிச் செய்வாராயினார். **தன் 

மை தீமை யாரண்டனுபவங்களையும் ஒப்ப நினையுக் 

கன்மையை யுடையவர்கள் நீங்கள்; அன கால் கால 

வித்தியாசத்தினுலே நோந்த பஞ்சத்தினால் நீங்கள் 

மனவாட்ட மடையமாட்டர்கள், ஆயிலும் உங்களு 

டன் இருந்துங்களை வழிபடும் அடியார்கள் வருத்தப் 

படாதபடி. அ௮வர்கட்குத் தரும்பொருட்டு உங்களுக் 

குக் கொடுக்கின்றோம்" என்று சொல்லித் தம் வடிவு 

அவர்கள் காண வந்து மிக்க பெருமையை யுடைய 

அவ்விருவருக்கும் உலகமெல்லா மஜியும்படி படிக் 

காசு கொடுத்தருளினார். விண்ணிழி விமானமாகிய 

கோயிலின் கிழக்குப் பிடத்திலும் மேம்குப் பிடத்தி 

ஓம் முறையே, சீகாழிப் பிள்ளையாருக்கும், திருகாவுக்கர
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சுக்கும் தினச் gr gio படிக்காசு பெருமான் வைத் 

தீருள இவவுலகத்திலே அளவற்ற அடியார்கஞஷடனே 

இருவமுது செய்து அத்தலத்தில், இருவரும் வசித்தி 

ருக் தார்கள். இரு நிலகண்டராகிய பரமசில னருளி 

னாலே காம் பெற்ற ௮ப்படிக்மாசினால் பல வளங்க 

ளும் பல வழிசளிலும் பெருக “சிவபெருமானு 

டைய திருவடியார்கள் எல்லாரும் வத்து ஈரப்பிட 

லாம்; என்று கனமும் இரண்டு வேளைகளிலும் பறை 

சாற்றுவித்தும் பொல்லாலழைக்லும் இவ்வாறு எல் 

லார்க்கும் அன்னமிட்டு (நுன்பக்தக் 2) பஞ்சத்கைத் 

தொலைத்தார்கள். திருவீழிமிழலைப் பெருமானாகிய ஈச 

ரின் ஒருபாகத்திலலை யிருக்கும் பார்வதீ தேவியின் 

இருமுலைப்பாலை > VS முய்யும்படி 2 ண்டமுளிய பிள் 

ளையார் ௮த்தன் மையினால் அவர்க்கு மசன்மை முறை 

யாகு மாதலினால் தாம் பெறும் காசு வட்டச்துடனே 

பெத்ஞுர், வாகீச2ரா மைஜ்தொண்டு செய்யும் அடி. 

மையா தலினால் வட்டமில்லாமல் காஈபெற்று வச்தார். 

கங்கையைச் ஈடையிலே தாங்கி யருளிய பெருமான் 

வைத்த படிக்காசினாலே அளவற்ற பொருளொடு 

கூடிய இவவிருவருடைய திருமடக்இிலும் கொண்டர் 

களாவார் எல்லாமும் இனமும் அன்ன முண்ண வுண் 

ணக் குறையாகாகி கின்ற மிர்க பெருமையை உலகம் 

போற்றும்படியாக அவவிருவரும் இன்படனிருக்கும் 

அர்சாளிலே மால வித்தியாசமானறு மாறி, எங்கே 

பரர்த்சாலும் மழை பொழிந்து அச்கீரினாலே உலகம் 

எற்கெயும் குளிர்ந்து வ௮வம் பொருக்கி, உணவுப் பொ 

குள்கள் மலிரீ து ET EOL UI |ண்டாயி DD. ip, Bearen to
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யன்பு வாய்ந்த இவவிரண்டன்பர்களும் Oi Lor gus 

குப் பல சொன்மாலைகளைச் சாத்இச் கும்பிட்டு, அவர் 

எழுக்தருளி யிருக்கும் பிற தலங்களையும் போய் வண 

ங்க நினைக்கார்கள். எல்லையில்லாத சிறப்பையுடைய 

இலவவிருவரும், திருவீழிமிழலை மாமணியாகய பிரானை 

வணங்கி அருமையாக விடைபெற்று, ௮த்தல சினி 

ன்றும் நீங்கச்சென்று, அழ௫யே குளிர்ந்த நீர் சூழ்க் ச 

திருவாஞ்சியசீைக வணங்ிக்கொண்டு பெருமானமர்ந்த 

பிற பதிகலையும் மிக்க அன்பபினாமில கும்பிட்டு இசை 

யோடு கூடிய பதிகங்கள் பாடிச்சென்று செல்வம் 

பொருச்இய திருமறைக்காட்டை யடைக்தார்கள். வா 

சனை பொருர்திய புன்னைமலர்களின் வாசம் நிறைந்த 

சோலை சூழ்க்க உப்பளத்திலே வீட்டு முற்ற மொவ் 

வொன்கிலும் சிறுவர்கள் முத்தங்களைக் கொழித்து 

விளையாடுகற்டமாகிய ௮க்தத் திருமறைக்காட்டி லே, 

மலையை வில்லாகவுடைய பெருமான் மடழ்க்தெழுந் 

தருளிய கோயிலுட்புகுந்து வலம்வந்து, சீகாழிப்பிள் 

ளையாரும், திருநாவுக்கரசும் சென்று திருமூன்பு சேர்ந் 
தார்கள். கடலின் ஓதம் பொருந்திய காகெள் நெருபங் 

இய அந்தத் திருமறைக்காட்டிலே, பாம்பை யணிந்த 

சடாபாரதிதையுடைய பெருமானை வேதங்கள் முன் 

னே வுருச்சனைசெய்து அந்தக் கதலைச் திருக்காப் 

புச் செய்த ௮க்காலச்தொட்டு இதுவரையும் ௮டைத் 

தே நின்ற அர்த அழகிய நீண்ட வாயிலை வணக்கஇனார் 

கள், பழமையாகிய வேகம்கள் திருக்காப்புச் செய்த 

அர்த வாயிலை அக்காப்பை நீக்கித் திறக்கவல்ல அடி 

பவர்கள் ஒறாவரும் ௮துவரையும் வராததிஷலே, கோ
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யில் சென்று கொழும் ௮ன்பர்க ளெல்லாரும் பக்கத் 

திலே வேரொருவழியாக உள்ளே போய் அடியார் 

துன்பத்தை யகற்றியருளும் பெருமானை யருச்௫ித்துத் 

தொழுதுகொண்டு வம்ததை, அளவற்ற பெரும் புக 

மோடு கூடிய இருவரும் ௮ங்கே கேட்டதிந்தார்கள்; 

அதை யறிர்ததும், சடல்மீறு தோணியாய் மிதக்க 

சீகாழியி லவதரித்த பிள்ளையார் திருநாவுக்கரசரை கோ 

கஇ *அப்பரே! நீவிர், பும் மிருந்த வேதங்கள் முன் 

னே அருச்சனை செய்யும் பெருமானை யிக்கோயிலு 

ள்ளே நாம் இருவறாம் கடையின்றி இவ்வாயிலின் 

வழியாக கேரே சென்று தரிசிப்பதற்காக இக்கதவு 

இருக்காப்பு நீங்கும்படியாக பாடுவிராக, என்று சொ 

ல்லி யருளிஞர். அவர், உள்ள மூழ்ர்சியினல், பிள் 

ளையார் சொல்ல, *பண்ணிஓனர் மொழியாள் என்று 

தொடங்கிப் பாடவும் அடியார்கட் கலனும் ரெ௫க்காம்படி 

இருநீநணிர்த பெருமானார் கதவுஇிறக்ஈக் காழ்த்தார். 

அரசர் பறிகத் இருக்கடைக்ா பிலை “எண்ணீ 

ரிரக்க மொன்தில்லீர்' என்று பாடி ஈமஸ்கரித்த வுட 

னே வேதாரணியத்தில் எழுக்கருவிய மெய்ப்பொரு 

ளாகியூ பெருமானருளினா?2ல அ௮ழூப சககவானது 

அன்புடைய அடியார் இவர்களின்மான்பு இறந்தது. 

திருமறைக்காடு திருக்குறுந்தொகை. 
திநச்சிராறம்பலம். 

பண்ணினேர்மொழியாளுமைபங்கரோ 

மண்ணினார்வலஞ்செய்மறைச்சாடரோ 

கண்ணினாலுமைககாணக்க வினைத் 

இண்ணமாகத்திறர்தருள்செய்மினே,
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௮ரக்கனைவிரலாலடர்த் திட்ட 

ரிரச்சமொன்றிலீரெம்பெருமாணிரே 

சுரக்கும்புன்னைகள்சுழ்மறைக்சாடரோ 

சரக்கவிச்சதவர் இிறப்பிம்மினே. 

மப்ல்ம, 

திருஞானசம்பந்தரும் திருகாவுக்கரசும் அதுகண்டு 
தகொழுஅ 82ழவிழ்க்து ஈமஸ்கரித்தார்கள். பூமியிலே 

தேவர்களின் சப்தமும் வேதழுழக்கமுங் கடலொலி 

போல் ஒலித்தன. அடியார்கூட்டங்களெல்லாம் சந்தோ 

ahaa ஆரவாமிக்க ஆண்டவரசும் பிள்ளையாரும், மிக 

இன்பமுற்று, எழுது அவ்வாயில் வஜியேகேரே உட் 

சென்று பெருமான் முன்னே வணங்கித் துதித்துப் 

பரவிச் செந்தமிழ்மாலைகளும் பலசாத்தி எலும்புங் 

கரையும்படி மனங்கரைந்துருகி வணங்டுச் சன்னிதி 

யை அருமையாக நீங்கி வெளியே வந்தார்கள். வெ 

ஸியே நின்று வாகீசர், பார்வ திதேவியின் திருமூலையிற் 

songs பாமிலாடு சிவஞானச்தையுமுடனே அமுது 

செய், காழிப்பிள்ளையாரைப் பார்த்துப் (பிள்ளையாரே 

நீவிர் பெருமானுடைய அருளினாலே இத்தக்கதவு 

இன்றுபோல என்றும் தஇறர்அஞ் சாத்தியும் வரும் 

படியாக இட்2பாறு இது சாத்தும்படி, பாடியருளும்' 

என்று சொல்ல, அந்தத் தமிழ்விரகரும், திருநாவுக்கர 

சின் சொல்லைமேற்கொண்டு, அவ்வாறே பதிகம் பா 

டும்போது நெற்றிக்கண்ணயுடைய நீலகண்டேசரு 

டைய திருவருளினாலே, ௮ந்த வலிய அழூயெ கதவு 

உடனே முதற்பாட்டி.லேயே திருக்காப்புச்செய்த.து. 

அப்படிக் காப்பிட்டதைப் பார்த்துப் பிள்ளையாரும்
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ஆண்டவரசும மூழ்ச்சிசொண்டு இது எம்பெருமா 

னருள்செய்யப் பெற்?ரோம்' என்று சொல்லி வணங் 

இப்பின் பிள்ளையார் ,பதிகச்கைப்பாடி முடித்து தொ 

மு௮ ஈமஸ்கரித்தார். அந்தத் தருவாயில் ௮ன்று முத 

லாகத் இறக்கவுஞ் சாத்தவும் ௮க இவவழக்கம் 

நிகழ்ந்தது; அங்கே ௮ப்2பாது நிகழ்ந்து அச்செய்தி 

யைக்கண்டு அடியார்கள் எல்லாரும் ௮திரயிதது உடம் 

பிமே மயிர்ச்கூச்செடுக்க, கண்களி?ல Yousgs பாஷ் 

பம் வடிய ஒப்பற்ற ௮வ்விருவருடைய பாதங்களையும் 

வணங்கினார்கள். ஈமது காழிப்பிள்ளையாரும் திருநாவுக் 

கரசும் திருமடச் இல சென்று சேர்த்த பிற, உண் 

மை நெறி சிமிதும் பிறழாத வாகீசரானவர், தாம் மிச 

௮ரிதினா 2ல கதவு இறக்ருமபடி பக முழுறும் யாடி. 

யதும், பிள்ளையார் ௮ ௮டைக்மும்படி பாடி ப ero) 

மையையும் நினைத்து நினைத்துப் “பெருமானுடைய 

திருவுள்ளத்தை யமியாதயர்க்மி சன்” என், மனக்கு 

வலை கொண்டு மிகவும் பய்த்து அங் 22 ௮ பக்கர் 

இல, மனச்சஞ்சலத் துடனே தூங்குவாராயிஞனார், இவ 

வாறு வாகீசர் திருமறைக் காட்டீரருடைய பாகங்களை தீ 

இபானித்து அபிலும் பாது பார்வதிபாகராகய பெரு 

மான் பொன்போன்ற தமது இருமேனியி2ல வெண் 

ணீறு பூயே கோலக்தோடும் எழுச் கருளி வற்று கன 

விற் காட்டு கொடுத்து நரம் வாய்ுரிலிருக்கின் 

ஹோம் நீ ௮ங்கேவா' என்று அம்கியாபித்தா, உட 

னே வாகீசர் விழிச்) தழுரது 'ம்பாத SE para go 

சொல்லிப்போனார் இது வென்கொல்' என்று பா. 

“இத எம் பெருமாலுடைய ௮௫ல் தானும் அங் 

Os
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சே போவேன்' என்று துணிந்தெழுர்து வேதவனஜ் 
தைவிட்டு நீங்கி விரைந்து செல்ல, ௮வர் முன்னே, 

பெருமான் வழி காட்வொர்போல . வேடங்கொண்டு 

எழுக் தருளி வந்தார், 

திருவாய்மூர்த் இருக்குறுந்தொகை;: 
திருக 99 ம்பலம், 

எங்கேயென்னை யிருந் திடத்தேடிச்சொண் 

டங்கேவர் தடையாளமருளினார் 

தெங்கேதோன்றுர் திருவாய்ஞார்ச்செல்வனா 

ரங்கேவாவென்றுபோனாதென்கொலோ, 

இண்டற்கரியதிருவடி யொன் றினால் 

மீண்டற்குமித்தாரரக்கன்றன்னை 

வேண்டிக்கொண்டேன்றிருவாய்சூர்விளக்ளை 

தூண்டிக்கொள்வேனானென்றலுந்தோன்றுமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இறப்புவாய்க்கு திருமறைக் காட்டிலிருந்து எழுச் 

செல்லும் திருநாவுக்கரசர் மிச ௮ன்புவைத்த ௮மிர்தம 

கையிற்கடைதக்தகது, உண்ணக் கடைக்காததுபோல, 

கங்கையைச் சடையிற்றாங்கயெ பெருமான் மனிதவே 

டங்கொண்டு எழுக்தருளி வழிகாட்டவும் பின்றொ 

டா்ர்தவர், ௮வர் பின்னே போவதல்லது ௮வரைக் 

கூடப்பெற்றாரில்லை, அவ்விதமாக எழுர்தருளிப் பெ 

போலப் ருமான் பக்கத்திலே காட்டு கொடுப்பவர் 

போய் ௮ழகய கோயிலொன்றை யெதிரே காட்டி. 

௮௫ல் புகுர்கருள, ௮ன்பர் ௮ங்சே விரைந்து தொடர் 

ந்து போய் ௮வளனாக்காணுது ௩ீன்ரார். இது செய் 

இயை காழிப்பிள்ளையாரும் கேள்விப்பட்டு அவவாய்மு
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ருக்குத் தாமும் எழுந்தருளினார். தன்னைப்பெருமான் 

வழிகாட்டி, யழைத்துக்கொண்டு வந்து பக்கத்திலே 

காட்டு கொடுப்பவர்போலக் காட்டி. மறைந்து விட் 

டார் என்று திருகாவக்கரசு மனமயர்ந்து, பெருமானே! 

அடியேன் தேவரீருடைய திருவுள்ள த்ைத யதியாமல் 

பிழைசெய்து தருணந்தெரியாமற் கதவு திறப்பித் 

தேன் எனக்குத் தேவரீர் ஒளித்திருத்தலல யல்லா 

மல் மற்றும், ௮க்கதவைக் சாத்தும்படி. உம்முடைய 

திருவுள்ளப் பாங்கன்படி பாடியருளிய சேம்மோழப் 

பிள்ளையாரும் இங்கே பக்கத்திலே யிருக்கினறாராத 

லாலே அவருக்கு நீர் மறைத்திருப்ப தெவ்வாறு?” 

என்று சொன்னார்.. மாடங்கள் நிறைக் த சீர்காழியிலவ 5 

ரித்த பிள்ளையாருக்கு பிரம விஷ்ணுக்களுக்கும் எட் 

டாத பெருமானானவர் கேரே காட்சி கொடுத்தருளித் 

தமது இருகடனத்தை யாண்டவரசும் பார்த துப் பணி 

யூம்படியாக அவர்க்கும் காட்சிகொட்டி யருளுதலும் 

அவர் “பாடவடியார்' என்று தொடங்கிப் பெருமானைப் 

பதிகம் பாடித் அதித்தார். 

திருவாய்மூர்த் திருத்தாண்டகம். 
திநச்சிற்றம்பலம், 

பாடவடி யார்பரவக்கண்டேன் 

பத்தர்கணங்கண்டேன்மொய்த்தபூச 

மாடன்முழவமதிரச்சண்டே 

னங்கையனல்கண்டேன்கங்சையாளைக் 

கோடலரவார்சடையிற்சகண்டேன் 

கொக்கனிதழ்சண்டேன்சொன்றைசண்டேன் 

வாடற்றலையொன்றுசையிற்கண்டேன் 

வாய்மூரடிகளைசான்சண்டவாறே.,



92 இருகாவுக்கரசுகாயனார்சரி த்தம், 

கலங்கவிருவர்ச்சழலாய்கீண்ட 

சாரணமுங்கண்டேன்கருவாய்நின்று 

பலங்கடரித் துகந்தபண்புங்கண்டேன் 

பாடலெலியெலாங்கூடக்கண்டே 

னிலங்கைத்தலைவன்சரங்கள்பத்து 

மிறுத்சவனுச்£ர்தபெருமைகண்டேன் 

வலங்கைத்தலசத் தளனலுங்கண்டேன் 

வாய்குரடிகளைரான்சண்டவாறே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இப்பதிகத் தமிழ்மாலையை ஏற்றுக்கொண்டு பெ 

ருமான் மறைர்தருள பிறையணிந்த பெருமா னடியவ 

ராகிய இவ்விறாவரும் திருவாய்மூரை யடைந்து நிலை 

பெற்ற கோயிலை வலம்வந்து வணங்கித்துதித்து மிக்க 

அசையானது மேன்?ம லதிகரிக்க அந்த ஈகரிலே 

திலராள் வ௫ப்பாராயினார்கள், ஆண்டவாசும் பிள்ளையா 

ரும் ஒன்று சேர்ந்து ௮ங்கே இனிதாகச் சலெகாள் 

தங்கியிருந்து பின் வாய்மூர்ப் பிரானைக்கொழுது பதி 
கம் பாடி விடைபெற்று, மறுபடியும் திருமறைக்காட் 

டை யடைந்து பெருமானுடைய பாதங்களை வணங்கி 

CTS eT. 

பெருமானைப் பணிந்து திருப்பணி செய்துக் 

கொண்டு அங்கே இருக்குங் காலத்திலே, குளிர்ச்த 

வெண்மதிபோன்ற முடையையுடைய சோழராஜன் 
பு.த்திரியும், பாண்டியராஜன.து தருமனைவியாரும் ஏய 

ரூற்றமற்ற குணதச்கையுடைய மங்கையர்க்கரசியாரும் 

குலச்சிறைதாயனாரும் ஆகிய இவர்களால் ஏவப்பட்ட 

சிலர் காழிப்பிள்ளைோயாரைக் காணும்பொருட்டு வந்து
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சேர்ந் கார்கள், பெருமானமர்ந்தருளிய திருமறைக் 

காட்டை யடைந்து நிலைபெற்ற சீகாழிபிலவதரித்த 

பிள்ளையாருக்கு ௮திவித்து அவரிடத்திற் சென்று ௮வ 

ருடைய பாதங்களை நமஸ்கரித்தார்கள். அவரும் 

மனமகிழ்ந்து சேமம் விசாரித்தார், ௮வர்கள் அதற்கு 

“இரச உலகம் உச்£விக்கும்படி. ௮வதாரஞ் செய்தரு 

ளிய தேவரீருடைய இரண்டு பாதங்களையும் எப்போ 

அம் தியானிப் போருக்கும் தீங்கு உண்டாகுமோ?” 

என்றுசொல்லி, $மதரையிலே வைதிக சைவசன் 

மார்க்கசமானது கெட சமணமாகிய தீசெமியானது 

மேன் 2மலதிகரித் திருக்கன்றது. இதனாற் சைவம் 

குன்மிப் போய்விட்டது, சமணர்களாலுண்டாகும் 

திமையைப் பொறுக்க முடியாமல் தேவரீரிடம் விண் 

ணப்பித்து நிவாரணம் தேடும்படி பாண்டிமாதெவி 

யாரும் குலச்சிறையாரும் எங்களை வீடுத்தார்கள். 

என்று விண்ணப்பித்தார்கள். அதற்குப் பிள்ளையார் 

இசைர்௫ திருநீற்றைத் துதித்து போவதற்கு உடன் 

பட்டார். அப்போது திருநாவுக்கரசு பிள்ளையாரை 

கோக்க 4(அ௮ச்சமணர்கள் மிகத் தேவர்கள், பல மாயை 

வல்லவர்கள், முன்னே யவர்கள் எனக்குச் செய்த 

தீமைகள் பல, இப்போது கோள்களும் ஈன்முக 
வில்லை, ஆதலால் தேவரீர் செல்வதற்கு சான் உடன் 

படேன்' என்று சொல்லித் தடுத்தார். பிளளையார் 

:தீயனவெல்லாம் பெருமானடியவருக்கு யாதொரு இங் 

கும் செய்ய வல்லனவல்ல என்று கோளறுபதிகத் 

தைக கட்டளையிட்டு ௮வற்ற பெருமையையுடைய 
இருநீற்றைப் பேணும் அர்த இருவரையும் போய்ப்
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பார்க்கும் கருத்துடையேன், அங்கே திங்கு செய் 

யும் சமணர் நிலமையை யழித்து, சைவகெ.லியை நிலை 

நாட்டி யன் வேரொரு செயலும் செய்யமாட்டேன். 

நீவிர் இங்கேயே தங்கியிறாம், ஆணை யுமத என்றார். 

௮,௧.ற்கு. அரசர் (பிள்ளையாரே! நீவிர் அங்குப் போகத் 

துணிந்து போக நேரிடாவண்ணம் நானே போய் 

ys du சமணர்களுடைய தீமையை அழித்து 

வருகின்றேன் என்று சொல்லி எவ்வாறு தடுத்தும் 

பிள்ளையார் கேளாமற் செல்லத் துணிந்தகால் அரசர் 

சம்மதித்திருக் கார். ஞான த்தலைவரான பிள்ளையாரும் 

திருமறைக்காட்டீசரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு 

மிக்க அசையோடு செர் தமிழ்காடாகய பாண்டிராட்டி ற் 

போவாராயினார். இவ்வாறு சீகாழிப்பிள்ளையார் எழுச் 

தீருளிச் செல்ல, ௮வரிடம் விடைபெற்றிருச்து வாகீச 

சானவர், மிக்க அன்பினாலே திருமரைக்காட்டீசரு 

டைய பாதங்களை ஈமஸ்கரித்து தமிழ்மாலை பாடி 

அங்கே தங்கியிருக்கு நாளிலே, திருவீழிமிழலையிலே 

எழுந்தருளிய பெருமானுடைய சவர்த பாதங்களை 

மறுபடியும் வணங்கவேண்டுமென்று நினைத்துச் 

சோலைகள் சூழ்ந்த அத்திருமறைக்காட்டினீசரை வண 

ங்கி விடைபெற்று அங்கருந்துபோய் இவவுலகச் 

தில் பிரசித்திபெற்று விளங்கிய திருமாகைக்காரோணம் 

முதலிய தலங்களைத் தரிசித்துக்கொண்டு பதிகம் 

பாடித் திருவீழிமிழலையிலை வர் அசேர்ந்தார். அத்திரு 
ஈகரைப் பணிந்து, விண்ணிழி விமானமாகிய கோயிலி 

னமர்ர்சருளும் பெருமானைத் துதித்து வணக்கியிருக் 

குங் காலத் திலே திருநாவுக்கரசர் பெருமானுடைய பிற
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தலங்களையும் வணங்கவேண்டு மென்றாசையு தரூர், 

அப்படியே அவர் இவ்வுலகத்தில் இறந்து விளங்கு 

இன்ற அழயெ காவீரியாற்றின் கரையிலே சென்று 
தலங்களைத் தரிரித்துக்கொண்டு, பசுவுக் கருளின 

பெருமானமர்ந்த திருவாவடுதுறையை யடைந்து இறை 

வரை வணங்க, திருஞானசம்பந்தர்க்கு ௮வர் தை 

யாரின் யாகத்தின்பொருட்டுப் பெருமான் அங்கே 

ஆயீரம் பொன் அளித்தருளிய கருணைத்திறத்தையும் 

புகழ்ந்து பாடி 

திருவாவடுதுறைத் திருநேரிசை: 
திநச்சிற்றம்பலம். 

மாயிருஞாலமெல்லாமலரடி.வணங்கும்போலும் 

பாயிருங்கங்கையாளைப்படர்சடைவைப்பர்போலுவ் 

சாயிறும்பொழில்கள்சுழ்ச்தசழுமலவுரர்ச்சம்பொன் 

னாயிரங்கொடுப்பர்போலுமாவடுதுறையனாரே, 

பார்த்தனுச்கருளர்டோலும்படர்சடைமுடியரபோலும் 

மேத்துவாரிடர்கடீரவின்பங்கள்கொடுப்பர்போலும் 

கூத்தராய்ப்பாடியாடிக்கொடுவலியரக்கன்றன்னை 

யார்த்தவாயலறுவிப்பாராவடு துறையனாசே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பின் பிற தலங்களையும் தரிசிக்கும்படி மேற்செல் 

இன்முர். சிவந்த சடாபார Fo Hu mw பெருமானே 

முர தருளிய திருப்பழயாறையைச் சேரப்போகும் 
போது, மயக்கமேகொண்ட சமணர்கள் மறைத்ததா 

கிய அருகாமையிலுள்ள வடதளியில் சிவபெருமானது 

தானத்தைச் கைகுவித்து வணங்கினார். உடனே அது 

எம்பெருமானுடைய கோயிஃன்று; சமணர்களுடைய
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பொய்கிறைந்த பள்ளியன் ந என்றுகேட்டு மனம் மிச 

வருந்தி எப்படியாயிலும் பெருமான் எழுச்தருளி 

யிருத்தல்வேண்டும், இன்ிறல் என்கைகள் குவிந் 

தருக்கமாட்டா' என்று துணிக த ௮ப்பொய்க்கோயி 

௮க்குப் பக்கத்தில் ஒரிடத்தில் போய், வாசனை தங் 

இய கொன்றையைத்தலையில் தரித்ச பெருமானுடைய 

இவர்த பாத காமரைகளைக் இயானித்துக்கொண்டு, 

சமணர்கள் வஞ்சனையால் தேவரீரை மறைத்த வஞ் 

சக்தை நீக்கி ௮க்சொடியோருடைய வன்மையை 

wi sa Bor an OD weir oI பணிந்து *தவரீ ருடையவடி. 

வமாகிப இலிங்கச்தைக்தரிசிச்சாலன்.கி ரான் இதை 

விட்டுப் போகமாட்டேன்' என்றுசொல்லி, தமதெண் 

ணத்தை முடிக்கும் திருநாவுக்காசு ௮முதுசெய்யாமல் 

௮ங்சே தங்கியிருந்தார். பெருமான் இதனையகிற்து 

திருநாவுக்கரசு தம்மைத் தரிசிக்கச் செய்வதற்காக, ௮ர 

சனுக்குக் கனவில் எழுந்தருளிவந்து, Da Dp £0 

ணர்கள் ஈம்மை மறைக்க நரம் இருந்தோம் என்று 

அுடையாளச்குமுகளையும் சொல்லி நம்மை திருநாவுக் 

கரசு தரிசித். தக் கும்பிடும்படி.யாக துன் மார்க்கர்களான 

சமணரை யழித்து நீச்சிவிமிவாயாக என்று கட்டளை 

யிட்டருளினர். அ௮வ்வரசனும் உடனே இதனையமிந்து 

எழுந்து சை கலை2மற்கவிச்து வணங்க, தான்கண்ட 

கனவின் ௮திசயச்தை மர்இரிகட்கெல்லாம் சொல்லி 

அவர்களோடும் கூடச் சக்கரமாகச் சென்று, தேவர் 

கட்செல்லாம் தலைவராகிய பெருமானருளிய ௮டையா 

எத்தின் வழி2யபார்த்து சமணர்கள் செய்த வஞ்சனை 

யை யமி.ர்தவனாகி ௮ரசன், நிலைபெற்ற பெருமையை
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யுடைய திருக்தொண்டராகய திருநாவுக்கரசின் பாதங் 

களில் ஈமஸ்கரித் துச் சென்று கூட்டமாசக்கூடிய ௪ம 

ணர்கமா வேருடனழிக்கான், இவ்வாறு சமணர்களா 

பிரம்ிபரும் ௮ழிக்தபிறகு மேன்மையையுடைய ௮௪ 

சன் பெருமானுக்கு கோயில் கிர்மாணித்தபின் பெரு 

மானுடைய மர்ச்சனைமுதலிய வழிபாட்டிற்கு வேண் 

டிய சாமக்கிரியைகளை யெல்லாம் சரிவர வமைத்து 

விட்டு திருகாவுக்கரசை வந்து GI OT IB GD « ஞானவர 

சரும் உள்ளசென்று பெருமானை வணங்கித்துதிப்பா 

ராயிஞார். 

“தலைமயிரைப் பறித்து,நின்றுண்ணும் தி.்கொழி 
லாளராகய சமணர் சங்கள் மெய்க்கிலையில்லா நிலையி 
னால் மறைத்தாலும் தவர் ரை மறைக்க முடியமா” 

என்னும் 'தலையெலாம்பதிக்குஞ் ரமண்கையரு, ashen 

யினைமதறை 4 சான் மறைம்சொண்ணுமே' என்ஞுரம் 

9தஇன்ற, அளவற்ற உண்மையோகெடி.ய இறு ச்ஞூறுநி 

தகொகைப் பதிக தைப்பாடி. 

திருப்பழையாறை வடதளித் திருக்குறந்தோகை. 
கிருச்சிநறம்பலம். 

தலையெலாம்பறிக்குஞ்சமண்சையரு 

ணிலையினான்்மறைத்சான்மறைக்கொண்ணூமே 

யலையிஞர்பொழிலாறைவடதளி 

நிலையினைடியேரினைர்துயம்மினே. 

செருத்ரனைச்செய்யுஞ்செணரக்சனுட 

லெருத்திறல்விரலாலிறவன்றிய 

வருத்தனைப்பழையாறைவடதளித் 

இருத்தனைத்தொழுவார்வினை தேயுமே, 
இருச்சிற்றம்பலம், 

ர்
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வெஷி3யவர்து அங்குச் சிலநாள் இருந்து பின், 

இலவடிவின தாகியருலக்தை ஏர் இய பெருமானமர்ந் ௪ 

பிற தலங்களையும் வணங்கச்ரெல்வாராய், எப்போதும் 

பெருகிப நீரையுடைய காவிரியினிரண்டுகரைகளிலும், 

விடை.ப்பாகராகியபெருமானெழுச் தருளிய தலங்களை த் 

தரிசித்துச் தமிழ்ப்பதிசங்கள் பாடித் அதித்துச் 

சென்று, எங்ரும்பரர்து புகழையுடைய திருநாவுக்கரசு, 

அளவற்ற அடியார்கள் தம்மை யெதிர்கொள்ளச் திரு 

வானைக்காவின் பக்கத்தில லர் சேர்ந்தார், அவ் 

விடத்தி2ல லெர்இப்பூர்சிக்கு ௮றள்கொடுச்ச பெரு 

மானுடைய பாதங்களை நமஸ்கரிக் செவ்விய சொன் 

மாலைபாடி, மேலும் பெருமானுடைய திருவெறும்பியூர் 

மலையையும் தரிசித்துப் பதிகம்பாடிப் பின் விளங்கு 

இன் ற திருச்சிராப்பள்ளிமலை, திருக்கற்குடி திருப்பராய்த் 
துறை ஆகிய இவற்றைத் தொழும்பொருட்டுப் போய் 

அந்தத்தலங்களையும் மற்றும் பக்கச்சிதயள்ள பிர 

சோத்இிரங்களையும் வணக்கிக்கொண்டு, அழருவாய் 

ந்த உழவாரத்திருப்பணியையும் செய்து பதிகமும் 

பாடி. வந்இத்துப் பெருமானருளினாலே, காவிரியாற் 

றைக் கடந்து, பகைவருடைய திரிபுரக்தையுமெரித் 

தருளிய பெருமானமர்க்த திருப்பைஞ்ஞீலியைப் போ 
யடைலாராயினார். வழிநடக்கும்போது மிகமுயற்டி 

யினுலே வருத்தமுண்டாக, தாகத்2தாடு, வருத்து 

இன்ற பசியும் அடையவும் ௮கற்கு மனம்வருர் தாமல் 

திருநாவுக்கரசர் முன்னே செல்ல, வாசனை தங்கிய திருப் 

பைஞ்ஞீலியி2லஎ முகச் தருலியகெ.ற்றிக்கண்ணையுடைய 
பெருமான் தமது தொண்டரின் வருத்தச்தைச் தொ
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லைக் தருவுளங்கொண்டு, வழியிலே சோலையும் 

தடாகமும் உண்டிபண்ணி வழிபோக்கர்?பால் இரு 

நிறணிச்க வேதிபரரக வேடம்பூண்டு, விரும்பும் கட்டு 

சோறும் சையிிலகொண்டு, ஆகாயத்தில் ௮ன்னரூப 

மாய்ப் பறற்றும் பூமியில் பன்றிநபமாய்கி தோண்டி.ச் 

சென்றும், ௮யன், அரி இருவராலும் அ௮ரிதற்கரிய 

பெருமானைவர் திருகாவுக்கரசுக் க 27 வழியில் தங் 

BOGS ort, ges வெதியர்வேடம் பூண்டிருந்த 

இவரிடத்2ர திருகாவுக்கரசும் வர்றுசேர, செங்கண் 

விடை.ப்பாகராகிய வேதியர் அவரைப் பார்த்து, “நீர 

வழிசடர்த இளைப்பினு 2ல மிரவம் வருக்கமுற்றிருக் 

கின்றார்; என்னிடம் சட்மிசொறிருக்கின்ற மு; அதனை 

யுண்டு இந்தக்குளத்தில Foro Hy GH, உம்ம 

டைய இக£ப்பைப் போர்கஇர்கொண்டு பின் ரெல்வீ 

ராக? என்று ரொன்னார். இப்படி யவர், நீர் உண் 

ணம்கடவி/' என்று சொல்லிக் சட்டி2சாற்றைம கொ 

டுத்ததும் திருநாவுக்கரசர் பெருமானுடைய திருவருள் 

என்று நினைத்தவர்பேோல வருன்றுவ் கருதாது 

௮௬௫ வாங்கி மிச இனிமையாக அரமாது செய்று 

இனிய தண்ணீரையுங மாடித்துர் சுத்தசெய்து களைப் 

புத் நஇர்ததூக்கொண்டார். இப்படி. இனைப்பு நீங்கி 

யிருந்சு திருநாவுக்கரசசை ௮வ்வேதியர் பார்த்து “நீர் 

இனி எங்க போகவேண்டும்'2 என்று வினவினார். 

அதுற்கரசு, (யாவராலும் சொல்லுதற்கரிய பெருமான 
மர்ந்தருளிய திருப்பைஞ்ஞீலிக்குப் போகின்றேன்” 

என்றார். அர்தலார் ௮தற்கு (நானும் அங்கேதான் 

பேரவது' என்று சொல்லி கூடவர்தார், இப்படி. இரு
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வரும் திருப்பைஞ்ஞீலியை யடைச் த உடனே அ௮வ்வந்த 
ணா மறைர்துவிட, உண்மையாகய தவத்தையுடைய 

மேலோராகிய திருநாவுக்காசு *அடல்புரிர்தாரடியே 
னைப் பொருளா வளித்த கருணை' என்று பதிகம் பாடி. 

நமஸ்கரித்தெழுர்து கண்ணீர் வடிய உருக தநின்ஞர். 

திருப்பைஞ்ஞ்லியிலே பெருமானமர்ச்தராளிய கோயி 

லிற் சென்று, திருகலகண்டராகிய பெருமானை வணங்கி 

மகச்சி மேம்பட்டு உண்மையாக அன்பினால் மன 

முருக விரும்பிய தமிழ்ப்பதிகங்களைப் பாடி. தமது 

கைத்திருக்கொன்டாயெ உழவாரக் திருப்பணியைச் 

செய்து ஆசை 2யாடு அ வகே தங்கியிருர் தார். பின் 

பெருமானமர்சக்த பிற இருமலைரளையும் திருப்பதிகள் 

யும் அரையுடன் சென்று தமிசிக்தூ தமிழ்ப்பஇிகம் 

பாடி. பெருமானருளினா?ல வடக்கு நோக்கச் 

சென்று திருநாவுக்காசர் சிவபிரா னெழுர் தறாளியிருர் 

கும்திரவண்ணாமலையையடைந்தார். செங்கண்விடைப் 

பாகரா௫ய பெருமானமர்ச்சத திருவண்ணாமலையைக் 

தொழுது வலம்வக்து ஈமல்கரித்து மலைமேலேி, அடி. 

யவர்களுடைய அன்பின் ஜிருத்தொண்டினுக் கெளிய 

வரும் பெருமானை வணங்கி யெழுச்.து திருநாவுக்கரசர், 

மோக்ஷத்தைவிட இந்தப்பிறப்பே, பெருமானை வண 

ங்கி யனுபவித்தற்குக் கருவியாயிருச்தல்பற்றி மேன் 

மையானது என்னும் ஈன்மையை நாட்டினார். திரு 

வண்ணாமலை2மல் எழுந்தருளியிருக்கும் மணிபோன் 

றவரும், நீங்காத ௮அன்பையுடைய அடியவர்களுக்கு 

மிகவிரும்பிய ௮முதம்போன்றவரும், பாற்கடலிலெ 

முரச கொடியவிவத்தைத் தேவர்களைக் காக்கும்பொ
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ர௬ுட்டு உண்டருளியவரும்ஆ௫யெ பெருமானைக்காம்பிட்டு 

உருகிய மனதுடனே இசைகிரம்பிய தமிழ்,ச்இிறுப்பதி 

கததைப் பாடி, 
ச் 

திருவண்ணாமலை - இருநேரிரை. 
PHF FH net south. 

ஓ.இமாமலர்கூவியுமயவள்பங்காமிக்க 

சோதியேறு த௩ங்குமெண்டோட்சுடர்மழுப்படையிரனே 

யாதியேயமரர்கோவேயி்யணமலையுளானே 

நீ தியாணின்னையல்லானினையுமாகினை விலேனே. 

இரக்கமொன்றியாதுமில்லாஈ்காலனைக்கடர்சவெம்மா 

ஞுரத்தினால்வரையையமச்சகொருவிரனுகியிஞலே 

யரக்கனை கெரித்தவண்ணாமலையுளாயமரரேறே 

சிரத்தினால்வணங்கியே,திச்சிருவடிமறப்ப்லேனே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

நமஸ்கரித்துத் துதித்துத் இப.ப்ப்ரெய்து வர் 

தார். பாம்பைக்தரித்ச சடாபாரத்தை யுடைய சிவபெ 

ருமானுடைய பாதங்களை துதிச்து.ச் இருப்பணிசெப் 

துவருநகாவிலே கீலசண்டத்? தாகூடிய எம்பெருமா 

ன்இல்வுலகத்திலேமகழ்க்தெழுகர் கருவிய தலங்களெல் 

லாவற்றையும் குறையாக அசை3யாடுபோய்க் தர்சித 

துத் இருப்பண்ரெய்வாராய் ௮ழூய இரு த்தொண்ட 

காட்டிலே, பெருமானருளினா2ல அடைவா ராயின், 

அசைமிகு்கெழும் மனதோடு, காடுகளையும், மலைகளை 

பும், சாட்டாறுகளையும், வயல்கள்ளுழ்க்த நகரங்கள் 

பலவற்றையும் கடந்து சென்று திருநாவுக்கரசர் 2பாய்த் 

திருத்தோண்டைநாட்டை யடைந்து (Komi Fw பொருந் 

இய சோலைகள் சூம்சக்ச திருவோத்தூரை யடைந்தார்.
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Goss சடையையுடைய திருவோத்தூர்ப் பெருமான் 

சோயில௰ித்புகுந்து சுற்றிவந்து சன்னதியில் ஈமஸ்கரி த் 

அதி துதித்து கண்ணீர்வடிய, முச்கண்களை யுடைய 

பெருமானைச் சொன்மாலையாகிய தஇிருத்தாண்டகங்கள் 

முகலாகிய பதிகங்கள் சாத்தித் தருப்பணிசெய்து வர் 

தார். பின் அ.சீதிருவேத்தூரைப்பணிர்து மேற்சென்று, 

உலகமுச்சீவிம்கும் பொருட்டு விவபானம் செய்தரு 

ளிய பெருமானமர்ந்த பிறதலங்களையும் தரிசித்துக் 

கொண்டுசென். பார்வதீ யானவள் தழுவின வுடனே 

அகுற்குக்2தகங்முழைந்தருளிய பெருமான் எழுச்தரு 

ளிதய்வ$்தன்மைவாய்ந்ச திருத்தலம் என்று ௨லக 

மழுதுர் துஇக்கப்பெற் று, மதில்சூழ்ர்த திருக்காஞ்சிபு 

ஏக்இின் பக்கத்தில வம் சணைந்கார். “உலகமுய்யும்படி. 

திருவதிகை ஈசர் தம்முடைய திருவருளினாலே முன் 

னே சூலைநோய்தர்து ஆண்டுகொண்ட திருக்தொண்ட 

ராகிய திருநாவுக்கரசு இங்கே எழுச்தருளும் பாக்கத் 

தைப் பெற்றோம்' என்று அகச்தாஞ்சியில் வ௫ப்பவர் 

கள் தஙகரரடைய முகங்களெல்லாம், காலையில் சூரி 

யனைக் கண்டவுடன் மலர்கின்ற தாமரைகளைப்போல 

மிச மலர்ச்சியொடுகூட மிகச்சச்தோஷித்து மனந்த 

ழைத்தவர்களாய் மாடங்கள் நிறைக்க விதிகளில 

விட்டு, வாயில்கள் தோறும், தோரணங்கள் தொங்க 

விட்டு நீண்டவாழை, கமுகு முதலியவைகளை சாட்டி, 

நிழைபொற்குடங்களைத் தாபித்துத்பேமமேற்மி மலர்மா 

லைகளோடுகூடிய வாசப்பந்தர்க ளையும் தாபித்து, அசை 

(பும் கொடிகளையும் கட்டி, முன்னேயே அழகாகவிளங் 

கிய அக்காஞ்சிககரத்தை யலங்கரித்தார்கள், திருவீதி
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யிலே திருவலகிடல் முதலிய பணிகளை யெல்லாம் 

செய்து, அனபர் கூட்டமானது, அரசையே கொள்வ 

துற்காகச் சவவேடப்பொலிலானது தோன்றக் கூடி. 

வந்து, இண்டையாகக்கட்டிய சடையைபுடைய பெரு 

கொண்டார் மாலுக்கன்பராகய திருநாவுக்கரசரை or Da 

கள். கர்ச்சிக்கும் மேகம்போற் கரியகழுக்தையுடைய 

பெருமானானவர் முன்னாளாட்கொண்ட திருநாவுக்கரசர் 

இங்ஙனம் தம்மை எதிர்கொண்ட கறப்பையுடைய 

அடியவர்களை யெல்லாம் வணங்கப் பின், மதிகரூழ்ர் க 

காஞ்சி ஈகரத்திலேபோய், தகாயகங்ரையுலவிய சடை 

யையுடைய கம்பராகியபெருமானுடைய சோயிலையடை 

ந்தார். முன்னே திருவாயிலை ஈமஸ்கரித்து, இரு முன் 

ிலை யடைந்து, கச்சியேகம்பர் அமரும் வீமானத்தை 

வலம்வர்து, இம௰யமலப் புத்திரியாகிய டெருமாட்டி. 

தழுவத் தம்மேனி குழைந்தருளிய பெரு மானை முன் 

னேகண்டு நமஸ்கரித்து நீங்காக ௮ன்புபெருகநின்றார். 

கண்களிலிருக்து நீர் ௮றுபோல் வடிய, உடம்பில் 

உரோமங்கள் எல்லாம் கூச்செடுக்க, உடம்பு நடுங்க 

அன்பினாற்கரைந்து எலும்புமுரூக, இக்சண்கள்படை 

தசபேறு பெற்ரானந்திக்கத் திருவேகம்பரை மன திலே 

தியானித்து நிலைபெற்ற பதிகத்தைப் பாவொராயினார், 

“கரவாடும் வன்னெஞ்சர்ம் Git wim Com என்றாரம்பித்து, 

யாவராலும் துதிக்கப்பெற்ற சொன்மாலையாகிய திருப் 

பதிகத்தைப் பாடியபின்னெ



104 இருசாவுக்கரசுநாயனார்சரித்திரம், 

இருவேகம் மனத்துள் வைத்த 
திருப்பதிகம். 

பண் - காந்தாரம், 

திநச்சிற்றம்பலம், 

சரவாடும்வன்னெஞ்சர்க்கரியானைக்கரவார்பால் 

விரவாடும்பெருமானைவிடையேறும்விச்சகனை 

யரவாடச்சடைதாழவங்கையினிலனலேக்தி 

யிரவாமெபெருமானையென்மனத்தேவைத்தேனே. 

அடுத்தானையுரித்தானையருச்சுனற்குப்பாசுபதங் 

கொடுத்தானைக்குலவரையே௫லையாசக்கூரம்பு 

தொடுச் சானைப்புரமெரியச்சுனை மல்குகயிலாய 

மெடுத்தானைத்தடித்தானையென்மனச்சேவைச்சேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 
பகைவருடைய இரிபுரத்தைஎரிக்.து, வெண்பல்லோடு 

கூடிய பாம்புமாலையை யணிக்து, இடபாரூடராய் எழுந் 

தருளும் பெருமானுடைய Carl nD maps DD புறச் 

இலை வர்சடைந்கார். மிக்ச ௮ரையோடு கைத்திருப் 

பணியையும் ரெய்து, ரெஈ்தமிழ்மாலகளையும்பலபாடி, 

கரியகண்டச்தையுடைய பெருமானமர்ந்த இருமயா 

னக்தை வலபவம்து அன்பினால் விழு ர தூ மஸ்ரி தீது, 

விருபக்2 காடு வருகின்ற காலத்தில, இறப்புடைய 

திருக்கச்சித்திருமேற்றளி முதலாகப் பெருமா னமர்ந்த 

ஆலயங்களை விருப்பக். துடன் ஈமஸ்கரித்துத் துஇத்து, 

ஆய்க்தெடுக்க தமிழ்சொற்கள் என்னும் பூவினாற்றொ 

டுத்த மாலைகளையும் பெருமானுக்குச் சாத்தித் இருத் 

கொண்டுசெய்து வக்தாரர், இவ்விதமாக அக்கச்சி ஈ௪ 

ரில வசித்திருக்னெற காலத்திலே, நிலைபெற்ற திரு
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மாற்பேற்றை வந்தடைந்து பதிகம்பாடிப் பிறையைக் 

தலையிற்றாங்யெ பெருமானமர்ர்த பிறதலங்களையும் 

போய் வணங்கி மீண்டும்கொடர்ர்ச அசையினாலே 

காஞ்சியையடைக் து, ஒருபாகத்திலேபார்வதிதேவியை 
வைத்தவரும் ரெங்கண்ணுடைய இடபக் கொடியை 

யுயர்த்தினவரும், காகங்களையே ௮அபரணமாகக்கொண் 

டவரும், ஈலமிகப்பெருக்கும் இருகிற்றை மேனியிற் 

பூயை அ௮அழகுடையவரும் அ௫ய வேகம்ப வாணரை 

யடைந்து ஏகம்பன் காணவனென் னெண்ண த்தானே” 

என்று துதித்து 
திருவேகம்பம் - திருத்தாண்டகம். 

Hx Fondue. 
கூற்றுவன்காண்கூ ற்றுவனைக்குமைத்தகொன்காண் 

குவலயன்காண்குலலயச் இனீரானான்காண் “ 

காற்றவன் காண்கனலவன்சாண்கவிக்குமின் காண் 

சனபவளச்செம்மேனிசலர்தவெள்ளேோ 

நீற்றவன்காணிலாவருஞ்சென்னியான்கா 

ணிறையார்ந்சபுனற்கங்கைநிமிர்சடைமே 

லேற்றவன்காணெழிலாரும்பொழிலார்சகச்சி 

யேகம்பன்காணவனென்னெண்ணசக்தானே, 

அறுத்சான்சானாயன்சிரத்தையமராவேண்ட 

வாழ்கடலினஞ்சுண்டம்கணிநீர்ச்கங்கை 

செறுத்தான்்காண்தேவர்க்குந்தேவன்றான்காண் 

திசையனைச்துந்சொழுசேச்சச்கலைமான்கையிற் 

பொறுத்சான்காண்புகவிடத்சைஈலியவந்து 

பொருகயிலையெடுச்ச௨ன் றன்முடிசோணாலைக் 

திறுத்தான்காணெழிலாரும்பொழிலார்சச்சி 

யேசம்பன்சாணவனென்னெண்ணச்தானே, 
இரச்சிற்றம்பலம்,
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ஈமஸ்சரித்தின்பமடைரந்தார். இவ்வாறு திருக்கச்சியே 
கம்பத்தைப் பணி£த தூதித்துச்சென்று, பிறையை, 

நெருக்கிய தம் சடையிலணிர்த பெருமானுடைய பிற 

தலங்களையும் வணங்கிகினைந்து, பலாப் பழங்கள் வெ 

டி.தீது அர்சளைகளின் சேன்பாய்ம்து வயற்பயிரை 

விளைவிக்கற் பெமாகிய அச்ரெழுநீர் காட்டில்போய் 

பருகச்சு துதிக்கை யானையுரிவையை போர்த்தருளிய 

பெருமானுடைய திருக்கழுக் குன்றினை வந்தடைங்து 

பெருமா. னுடைய பாதங்களை லணாங்கிப் பதிகமாலை 

சாத்திப் பக்கக்சேயுள்ள் பலப.இகளையும், பிறைமு 

டித்த பெருமாணத்கொழுது நுஇத்துச்சென்று, கடற் 

கரைசார்க்க திருவான்மியூரை வர் சடைக்தார். அங்கே 

பெருமானைப் பிர் ர அன்போடு பதிகம்பாடி, அகன் 

பக்கத்தில, அன்மம்;டடைய பிறு வியறுத்தருளும் 

பெருமானுடைய ரயில பிறவற்தையுப.. வணங்கிக் 

கொண்டு, கமிழரரர், வாரந்தங்கிய சோல்களளுழ்நத 

மயிலாப்பூரை யடைர்தார். மலைகளினுக்சியிலாவெது 

போல, மாடங்மளின் மீறு மயில்கலாடுகற் இடமாகிய 

சிறப்பையுடைய மயிலையிம் பெருமாளை வந்திக்றுப் 

([கழ்மிக்க இரப்பிரம்பாடி, உழலாரப் படையாளி 

யாகிய சொல்லார7 உடம்ரரையில ய சென்று திரு 

வோற்றியூலர படம மார், அச்சகர சீநிறுள்ள அடியார் 

கள எல்லாம் இவர் வருறைபைர் செட்டு, ௮ம்சகரவி 

இகளையெல்லம் விளக்ஈஞ்ரெய்து, பூமாலைகளையும் 

வாழை 5 (lp ch BOM LH நாட்டி பொற்குடங்கள், தூப 

தீபங்களெக்தி அலங்கரிர்தூ அரசரையெரிர்கொண்டு, 

உள்ளழைத்துர்சென்டிர்கள். திருநாவுக்சாசும், அங்க
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குன்றவில்லியாகய பெருமானது கோயிலின் Cary 

ரத்சை ஈமஸ்நரித்து உட்புகுக் து, அத்கிருக்தொண்ட 

ரூ.௨, ஆன்மாக்களின் பிறவி வரை பறுக்தருளும் 
(9 (ரமாக ந் றைகூப்பிர் கும்பிட்டு Beppe ar mew 

ஈரித்கார். எழுகாக்கிளளியென்னும் வேகங்களைக் கட் 

டனயிட்டருளிய பெருமாளை ந்கொழுது அன்பினாலே 
Q) 

ih லத்கில் விமுர்தெழுர ற, அனர்க பாவாராய் உடம் 

பெல்லாம் மயிர்ம்கூரரரடுிகக கண்கள் தாரை தாரை 
யாக நீரைவிமுதி௪ மெய்க்சமெகி விம்மிஞர். வண் 

டொங்கு ரெங்பமலா் சன்று கொடங்கி, மனங்க 

மைய, இரை(யாடுட, டிய திருக காண்டகு ச்தைப்பாடி தீ 

DDE SI 

இருவொரற்றியூர்க் - திருத்தாண்டகம். 
Hy iP yw cre 

வண்டோங்குசெங்க மலக்கழுரீர்மல்கு 

மஃமத்சஞ்செஞ்சடைமேல்மதியஞ்சூடி த் 

இண்டோள்களாயிரமும்வீசிநின்று 

இசைசேநடமாடிரிவலோகனார் 

உண்டார்தஞ்சுலகுக்கோருறுதிவேண்டி 

யொற்ழியூர்மேயவொளிவண்ணனார் 

கண்டேனான்௧னவசத்திற்கண்டேற்கென்றன் 

கடும்பிணியுஞ்சரிந்தொழிலுங்கைவிட்டாவே, 

வெருவுற்றமலர்க்குழலிமடலாள ஞ்ச 
மலை அளங்கச்சிலைஈடுங்கச்செறுசத் துகோகடச் 

செருவுற்றவாளரக்கன்வலிதான்மாளத் 
இருவடி யில்விரலொன்றா ல்லறவூன்றி 

யுருவொற்றியக்கிருவரோடிக்காண 
வோங்கினவவ்வொள்ளழலாரிங்கேவந்து 

திருவொற்றியூர்கம்மூரென்றுபோனார் 
செறிவளைகளொன்றொன்ருய்ச்சென்றவாறே, 

இருச்சிற்றம்பலம்,
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ஆகாயகங்கையைச் சடையிற்டுங்கிய பெருமானு 

டைய திருவுருவச் தரிசித்து ஆனர்தித்துத்தொழுது 

வெளியே வக்தார். விளங்குகின்ற கோயிற் றிருமுன் 

DACs கைக்திருப் பணிசெய்து, மனத்தின் விருப் 

பத்தின லெழுஈ்த இருவிருத்தங்களும், இருதநே 

ரிசைகளும், இருக்குறுந்தொகைகளும் பலவற்றைப் 

பாடிக் கும்பிட்டு, வளம்பொருக்திய அர்நகரிலே பல 

நாள் தங்கினார். அங்கே தங்குரசாள்களிலே பக்கத் 

திலிருந்த கிவாலயங்களிலெங்குஞ் சென்று தரிஏிட்பா 

ராய், திருவோற்றியூ ரீரரை வணங்கி விடைபெற்றுக் 

கொண்டு சென்று பார்வதியை யொருபாகத்தில் வைத்த 

பெருமானமர்ந்த திருப்பாசூரை யடைந்தார். அங்கே 

சேர்ந்து மனத்தில் மேன்மேலூறும் அரைய மன்பு 

மதிகரிக்க, உலகமுய்யும்படி மூங்கிலே இடமாக எழுர் 

தருளியவரும், பகைவர் முப்புரங்களையும் ககனஞ் 

செய்யும்படி மலையை வில்லாக எடுத்தருளியவரும் 

ஆகிய பெருமானை ஈமஸ்கரிததெமுக்து அதிப்பாராய் 

(முந்தி மூவெயிலெய்க முதல்வனார்' என்று தொடங் 
கும் திருக்குறுங்கொகையும், இன்னும் திருத்தாண்ட 

கம், திருரேரிரைமுகலிய தமிழ்மாலைகள் பாடிப் 

இருப்பாசூர்த் - திருக்குறுந்தொகை, 

கிரச்சிரறறம்பலம். 

மூர் திரூவெயிலெய்தமுதல்வனார் 

இந்திப்பார்வினை ீர்ச்திடுஞ்செல்வஞர் 
‘LJ 

பர்திச்செஞ்சடைப்பாசூரடிகளே,
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திரியுமுவெயில்செங்கணையொன்றினா 

லெரியவெய்சனரோனுமிலங்கைச்கொ 

னெரியவூன்றியிட்டார்விரலோன்்ினாற் 

பரியாநுண்ணியடாரூரடி களே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பெருமானுடைய இருவருள்பொற்றுகி திருசாவுக்க 

ரசர் மேற்செல்வாராயினார். ௮௧௪ ௮ழ௫யெ ௫இறந் நலத் 

இனின்றும் நிஙர்சென்று பக்நத்திலெயுள்ள Camps 

இரங்களில், கரிய சண்டச்ையுடைய பெருமானாரை 

மகிழ்க துதிக்றுர்ரென். ௮, உண்மையிற் Gad gio 

நிலதவரு ௪ சன்மார்ம்கக்குற் பரி) ஈ௪ நிலையுடைய 

ராய்ச் இறந்த திருநாவுக்கரசு பழைய நார் + திருவாலங் 

காட்டை சென்று வணங்கிஞார், 

'திருவாலங்காட்டூறையும் செல்வர்கா2ம” என்று 

மிக்க சிறப்பையுடைய பெரிய திருத்தாண்டக முத 

லாகப் பதிகங்களைப் பாடித் துதித்து 

இருவாலங்காட்டுத் - இருத்தகாண்டகம். 

SRaF oud ue, 

ஒன்றாயுலகனைத் துமானார்தாமே 

யபூழிதோறாழியுயர்ந்சார்தாமே 

நின்றாஇியெங்குநிமிர்க்சார்சாமே 

நீர்வளிதீயாகாசமானார் தாமே 

கொளன்ராடுங்கூற்றையுதைத்தார்சாமே 

கோலப்பழனையுடையார்தாமே 

சென்றாடுந் தீர்த்தங்களாஞர்தாமே 

இருவாகங்காட்டிறையுஞ்செல்வர்தாமே.
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மாலைப்பிறைசென்னிவைக்தார்சாமே 

வண்கயிலைமாமலையைவர் தியாக 

நீலச்கடல்சூழிலங்கைக்கோனை 

நெரியவிரலாலடரர்த்தார்காமே 

பாலொத்தமேணிகிறத்தார்சாமே 

பழனைப்பகியையுடையார்சாமே 

சீலத்சாசேத்துர்திறச்சார்சாமே 

இருவாலங்காட்டுறைய ஞ்செல்வர் தாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மற்ற தலங்களையும மிர்ச அன்போடு வணல்கி 

வடை FO LOM (9சஈல்வாசாயிஷர், பல ஊர்களையும் 

நீண்ட மலையும், படர்த்கு KT) களையும் கடந்து 

போவர், மலைர்மு. ரமர்ருப்வரையாயெ மோட்ச 

மளித்கரு நம் பிரான் ம BB திருக்காரிக்கை ர்யை 

வணஙூக்நகொண்டு, பழமையான... சாஸ்திரங்க 

ஸின் தலைவராய் விளங்பெ அரசர், அடியவர்களும் 

சேவர்களும் கெருங்கியுள்ள திருக்காளத்தி மலையை 

வந்து சோக்கார். பொன் மூகலியாற்கின் பரிசுத்த 

மாய தீர்த்தத்தில் ன்சால ஞ்ரெப்தூ காளத்தி மலை 

யின் அடில க்டில wine உரித்மிரழுக்து செங்கண் 

Ami KIT DU wri வழுந்கமுஷிய அம்மலையின் 

மேல் ஏதிர்பென்று வலங்கொண்டு பெருமானை வண 

ங்குவாராய், aren ளெண்் குழையை யணிதந்தவ 

ரும், காளத்தி மலையில முல த்தெழுந்த கொழுகச்.து 

போன்றவரும் வெகங்கமாக்கட்டருளிய மூலவஸ்து 

வாகிய வரும் ௮௫.ப பெருமானைக் கீழ்விழ்ந்து ஈமஸ் 

கரித்து எழுந்து மிக்க அரையிகுல் LOGOT GF சந்தோ 

ஷப்பட சண்களுமானர்இக்கப் -பாவசமாடு பெரு
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மானை 'காளத்தியானவனென்சண்ணுலானே”" என்லும் 

DHS STMT, GEN GU LIT YG 

இருக்காளத்தித் - திருத்தாண்டகம். 
HHILPY Oui, 

விற்தூணொன்றில்லாசரல்கூர்ச்சான்சாண் 

வியன்சச்சிச்கம்பன்காண்பிச்சையல்லான் 

மற்தாணொன்றில்லா ஈமாசதுரன்சாண் 

மயானத்துமைந்தன் சாண்மாசொன்றில்லாப் 

பொற்நூண்காண்மாமணிர ற்ருன் ரொப்பான்காண் 

பொய்யாதபொழிலேழு£ தா.ங்டநின் ற 

கற்றாண்சாண்காள த் ிசாணப்பட்ட 

சணதாசன்காணவனென்கண்ணுளானே, 

உண்ணாதவருஈஞ்சமுண்டான்றான்கா 

ணூழித்தியன்ஞான்சாணுகப்பார்காணப் 

பண்ணாரப்பல்லிலயம்பாடிஞன்காண் 

பயின்றநால்வே- தீ நின்பண்பினான்கா 

ணண்ணாமலையான் காணடியாரீட்ட 

மணைகள்தொழுதேக்தவருளுவான்காண் 

கண்ணாரச்சாண்பார்க்மோர்சாட்சியான்காண் 

காளச்தியானவனென்கண்ணுளானே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

௮ம்மலைச் சிகரத்தில 2 சாமணியாய் விளங்கும் 

பெருமானுடைய பக்கம்தி2ில வலதுபுறத்தில் வில்லை 

யேர்தியகையோடும் கிற்கின் ற கண்ணப்பருடைய இரு 

ப்பா தங்களை வணங்க, கவ்ஹீர் அழுத தமதுதிரு ம 

னியிலே விழ்ந்து வடிய ரைகளைர் ரரமற்ளுவித் தூ 

நமஸ்கரித்து வெளியே ob arr. மிரவுயர்ச்து அம்மலை 

uF) அஇிருப்பணிகள் Qrug பெருமானை அர்தமலை
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யில் வணங்கி அர்தக்குறிப்பினாலே திருக்கயிலைமலை 

யி£ல பரம்பொருளானவ எழுந்தருளியிருக்கும் 

தப்பெரிய இருவோலக்மச் காட்சியைக் தரிக்க 

வேண்டுமென்று ஈமது ஞானத்தலைவராகய அரசர் இச் 

சை கொண்டார். அங்கே காளத்தி மலையிலே 

மருந்துபோன்ற பெருமானை வணங்க விடைபெற்று 
மிகப்பொங்கி மேன்மேலெழுந்த ஆசையோடு வடதஇி 

சையில் விருப்பத்துடன் பொலாராய் பல பெரிய 

மலைகளையும், காயும், கடர்து சென்று செங் 

கண் விடைப்பாகராகிய பெருமானமர்த்தருளிய திருப் 

பருப்பதத்ை வர்தடைக்தார். பெருமை வாய்ர்த விஞ் 

சையர்களும், தேவர்களும், இயக்கர்களும், இத்தர் 

களும், கானத்தில் வல்ல கன்னரர்களும், நாகலோ 
கத்தவர்களும், காமசாரிகளாம் முதலாக ஞானமெள 
னிகளும் இனச்்இனம் வற்று பெருமானை வணங்இ 

ஈன்மை பெறுதற்கிடமாயெ அத்திருப்பருப்பதத்தை 
நமஸ்கரித்து பதிகம் பாடினார், 

இிருப்பருப்பதந் - இருதேரிசை. 
நிநச்சிற்றம்பலம், 

கன்றினார்புரங்கள்மூன்றுங்கனலெரியாகச்£றி 
நின்றதொருருவர்தன்னானீர்மையுநிை றயுங்கொண்டு 

ஒன்றியாங்குமையும் சாமுமூர்ப்பவிசேர்ர் துபின்னும் 
பன்றிப்பின்வேடராடுப்பருப்பதகோக்இனொரே, 

அடல்விடையூர்தியாயொக்கன்றோளடாவூன்றிக் 

கடலிடைகஞ்சமுண்டசறையணிகண்டஞார்தாஞ் 

சுடர்விமேனிதன்மேற்சுண்ணவெண்ணீறுபூ9ப் 

படர்சடைமதியஞ்சேர்த்திப்பருப்பசசோக்கனொரே, 

திருச்சிற்றம்பலம்,
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பின் ௮சைக்கடந்து போ௫ன்ற திருநாவுக்கரசு 
சூல த்தையேர்திய பெருமானமர்ந்த கயிலையங்கிரியை 

நினைத்து மேன்மேலெழுஈ்க உள்ளக்ளர்ச்சியினாலே 

மற்றெங்கே பார்த்தாலும் ௮வற்றில் அசை கொள் 

ளாமல் தெலுங்கு கன்னடமாகய இர்நாடுகளாைக்கட 

ந்து சென்று, பின் பல காளையும் ஆற்றுத்துறை 

களையும் பெரிய மலைவழிகளையும், பெரிய நலங்கள் 

நிரம்பிய நாடுகளையும் கடந்து சென்று, அழகோடு 

வருகின்ற சூரிய ரெணங்களையும் மறைக்கின்ற சோ 

லைகளையுடைய மாளவ ராட்டை யடைக்தார். ௮தை 

யுங் கடந்து அரிய காடுகளையுர் தாண்டிச்சென்று, 

எங்கும் மிகுந்த தர்மங்கள் நீடப்பெற்ற மிலாட தே 

சத்தையுங் கடந்து சென்று அப்பால் மேகங்களடர் 

ந்த மலை காடு ஈதி யிவைகளையும் தாண்டிப்போய் 

௮யலிலே, வயல்களில் தாமரை மலர்தற்கிடமாகச் 

செழித்த மத்திம ராட்டை யடைந்து அதனையுங்கட 
நீது கஙகைக் கரையையடைக து, அங்கே, விளங்கிய 

சடாபாரததையுடைய பெருமானது வாரணாசி (காசி) 

யைத் தரிசித்துக்கொண்டு ௮துவரையும் தம்மோடு 

பின்வந்த அடியார்களை யெல்லாரையும் அங்கேயே 

நிறுத்திவிட்டு தாம் கங்கையைக்கடந்து சென்று, 

மிக்க அசையையுடைய திருநாவுக்கரசர் ஈற்சுரதிதை 

WoL தரா. 

, வித்துக் காடானது ஆராயத்தை யளாவிவளர்ந்து 

எங்கேபார்த்தாலும் மனிதர்கள் உட்புகுந்து செல்லக் 

கூடாதபடி நெருங்கிவளாந்து இருது. அ௮தலுட்
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செல்வ தில் உண்மையாக மிச உவகைகொண்டவராத 

லால் ஈமது நாவுக்கரசர், திருக்கயிலாயமென்னும் இரி 

யை அ௮டையும்பொருட்டு, மேன்மேலும் அதிகரிக்கும் 

ஆசையினாலே, இழங்கு கனிகளையும் சாப்பிடுதலை விட் 

டுவிட்டு, இரவுகளிலும் இடைவிடாது செல்வாரா யினர், 

அப்படி மிக்க இருட்டி .ற்செல்வாராகிய ௮வ்வன்பரை 

யடைந்து அ௮வர்க்குக்துன்பமியற்ற, மிருகஜா இகளும் 

பயப்பட்டன, விஷவாயையுடைய பாம்புகள் மாணிக் 

சம்பொருர்திய தம் படமாடிய விளக்கேந்தி அவர்க்கு 

வழிகாட்டின, இவவிதமாக, நமதூ அப்பர், கானிலக் 

தோயாக் கடவுளராகிய வானவர்களும் நிலத்திற்செல் 

வத கருதிஈடர்துவரிலும், கனித்துப்போகப் பயப்ப 

டக்கூடிய ௮க்காட்டைக் சடப்பாராயினார், மேல் வெ 

யிலின் வெப்பத்தால் பூமியானது மிக அழ்ச்த பிலங 

களாச வெடிப்புண்டு மிகக் கொஇிக்கன்ற பாலைவனம் 

போன்ற இடக்கை, உண்மைத்தவசியாகிய திருநாவுக் 

கரசர் வந்கடைக்தார், இவ்விதமாக இரவும் பகலும் 

விடாது கடர்தற்கரிய காட்டி.ற் செல்லுவாராகிய நம 

தரசர் அப்படி. ப்பா தலினால் தமது கால்கள் கணைக்கா 

லளவும் தேய்ச்துவிடவும், அதை இலட்சியம் செய் 

யாமல், பார்வதி பாகராகிய பெருமானுடைய கயிலை 

யங்கிரியைத் தரிசிக்கலேண்டுமென்று அதன் மீதுவை 

த்த மனக்டை நீங்காகவரா௫ுகத் கம் இரண்டு கைகளி 

னுதவியைக் சொண்டு தாவித்தாவி மேற் சென்ளூர், 

பின் கைகளும் மணிக்கட்கெள் ௮ரைந்து தேய்ந்தொ 

மிர்தன. அதன்பின்னும் அன்பரான அப்பர், உள்ளத்தி 

லாசையான மமேலும்மேலும் அுஇகரிக்க, வெயிலின்
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வெப்பத்தினல் பரற்கற்களிலும் புகைஎளம்பும் ws 

கொடியகாட்டிலே, வருத்தப்பட்டுக்கொண்டு மார்பி 

னால் ஈகர்க்துசென் றனர், மார்புந்தேய்ந்து தசை௫ந்தி 

எலும்பு வெளிப்படலும், செம்மை மன த்தையுடைய 

திருநாவுக்கரசர், மற்றவர்கள் ௮ தியமுடியாத தமதுஉள் 

ளத்துணாச்டியிற் பெருமானிடத் துண்டான அன்பி 

னால அவரைக் கரிசிக்கவேண்டுமென்று உயிரை யங் 

கே வைத்துவிட்டு, அவ்வுயிர் தங்குமிடமாகிய உடம்பு 

முழுதும் ஊன் தும்படி, கடத கற்கரிய அக்காட்டில் 

மெள்ளமெள்ளப் புரண்டு மேற்சென்றார். அ௮துவுஞ் 

சிலநேரத்திற்கெல்லாம் உடம்பெங்குர் தேய்க துவிட 

சொல்லற்சரிய பெருமையுடைய கயிலையைத் தரிசிக்க 

வேண்டுமென்னும் உள்ளத். தாண்தெலினால், கடைசியா 

சப் புண்டுசெல்வகையும், உடம்பினுறுப்புக்கள் உறு 

இயழிர்த பின், அம்முயற்சியையும் விட்டொழித்து, 

மேலே செய்வதொன்று மில்லாமல், தமிழ்ச் சிங்கமா 

இய ஈபதரசர் அவ்வழியிற்றஙகினர். பாம்பை ௮ணிந்த 

பெருமானாைவர், திருநாவுக்கரசு பின்னும் சிலகாலம் 

பூமியில் இருந்து மேலும் பலதேலவாரப் பதிகங்களைப் 

பாடும்பொருட்டு, ௮ வா இப்போதே கயிலாய தரிச 

னஞ்செட்வதற்கு அருள்ரெய்யாராக, அப்போது ௮ங் 

கே நல்ல%ர் நிறை த தடாகமுமொன்றுண்டுபண்ணி 

௮, தனிடசதே ஐர் முனிவரின் உருவத்தோடு எழுந்த 

ருளிவர்தார். அப்பரின் முன்னே நின்று ௮வர் துன் 

பத்திற்கு,2 தாம் மிசவருந்தியவர்போன்று ௮வரைப் 

பார்த்தபோ௪, அவரும் எதிர் இவரைப்பார்த்த ger 

வில் ௮வண, 'நீர், உமது இந்த உறுப்புக்களெல்லாம்
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இவவாறு தேய்ந்துவிடவும் இவ்வளவு வருத்தப்பட்டு 
இர்தக்கொடிய காட்டில் வந்தஎண்ணம்யாது?” என்று 

கேட்டார். குற்றமற்ற மரவுரியாலா௫ய அடையும், 

மார்பில் முப்புரி நூலும், பிரகாகெடன்ற ச௪டாபாரமும், 

திருமேனியிலே விபூதியும் விளங்கும்படி எிர்நின்ற 

முனிவரைப் பெரிய ௮ன்பராகய அப்பர்பார் த்துப்பே 

சும்பலம் கொஞ்சம் வந்தவுடன் சொல்வாராய் “முனி 

வரே, வண்டுகள் சப்திக்கும் கூக்தலையடைய உமாதே 

விபாகராய் ஸ்ரீ வடகயிலாயத்திலே, தேவர்பெருமானா 

யெ சிவபிரான் எழுந்தருளியிருக்கும் அத்திருக்சாட் 

தியை கான் கேரேகண்டு வணக்கும் விருப்பத்திஜேடு, 

ஆசை மேன்மேலுக்த இங்கு வந்தடைந்தேன் என் 

உள்ளக்கருத்து இது” என்றுசொன்னார். இதுசேட்டு, 

மார்பில் பூணூநாலணிக் தமூனிவர், “திருக்கயிலைமாயெ 

ஒப்பற்றமலை, இந்தப் பூமியில் பிறந்துழலும் சா 

மானிய மனிதர்கள் ௮டைவதற்கெளிதோ? துல்ல, 

அங்கே ஆயுதங்களைாயுடைய பற்பலதேவர்களும் சேர் 

தலருமையே, வெப்பம் பொருந்திய இக்காட்டில் வர் 

தீது என்ன அறியாமை! இனி மீண்டும் இரும்பி ஊர் 

போவதே உமக்குக் கடனாகும்” என்று சொஸ்ல, ௮ப் 

பர் “என்னையாண்டகாயகராகய பெருமான் சயிலையில் 

விற்றிருக்கும் இருக் காட்டியைத் தரி௫த்தல்லாமல், 

என்றிருந்தாலும் அழியக்கூடிய இவ்வுடம்மோடு நான் 

இிரும்பிப்போகேன்”' என்று மறுத்தார். sort gent) 

வை யதிந்தவராகி, அவர் தம்மை யதிந்துமிகாள்ளச் 
செய்யும்படி. ௮ர்தமாதவப்பிரான், ஆகாயத்தில் மறை 
ந். தருளி, அ௮சரீரிவாகச்காலே ஆகாயத்தில் தின்று *ஓங்
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கிய திருகாவுக்கரசனே! எழுக்இரு' என்று சொன்னவ 

ளவில், அப்பர் தம் திருமேனியி லுண்டாகிய புண் 

ணெல்லாம் போய் ஈல்லுடம்புடனே எழுந்து விளங்கி 

னூர். “பெருமானே! என்னையாட்கொண்டருளிய ௮மூு 

தம்போன்றவரே! என்முன்வந்து பின் அகாயத்தில் 

மறைந்தருளிய வேதராயகரே! நான் திருக்கயிலையை 

யடைச்து இர்தக் கண்களினாலே தேவரீர் எழுந்தரு 

ளிய திருக்காட்சியைத் தரிசிக்க அருள் புரியவேண் 

டும், என்று ஈமஸ்கரித்கார். பெருமானும், இவ்வண் 

ணம் தம்மைத் துதித்கெழுந்ச ஈல்ல அ௮ன்பரைப் பார் 

தீது, அகாயத்திலலஅசரிரியாகிய தமதுகிறைந்த தரு 

வாக்கினால் “அன்பனே! நீ இர்தக்கடாகத்திலே முழு 

இப்பின், சாம் திருக்கயிலையிலிருக்கும் ௮க்காட்டியைக் 

குற்றமற்றடெறப்பையுடைய திருவையாற்றிலே தரிசிப் 

பாயாக' என்று கட்டளையிட்டருளினார், இடபத்தை 

யுடையபெருமானார் இவ்விகமாக அருளியைத்தமது 
தலையின்மேற்கொண்டு ஈமஸ்கரித்து ‘Corp Gd or 

cma SerapiiCur pO என்னும் திருப்பதிகம் பாடித் 

துதித்து, வன்மையையுடைய அத்திருநாவுக்கரசர் தி 

ருப்பஞ்சாட்சாத்தைக் துதிக்துக்கொண்டு, பால்போ 

லப்பரர்த நீரையுடைய ௮ச்க.டாகக்கிலே பெருமான் 

கட்டளையின்படி. மூழ்ஜனொர். ஞானமிகுர்த தவசியா 

இய அப்பர் இவ்வாறு குளிர்க்த அத்தடாகத்தில் மூழ் 

இப் பின் உடனே, பெருமான் மகிழ்க்தமடரும் திருவை 

யாற்றிலே ஓர் தடாசக்கரையிலே, உலகம்எல்லாம் ௮ 

சயிக்குமாறு எழுந்தார். ௮ இவருடைய திருவருட் 

பெருமையையும் யாராவது அதியமுடியுமோ! வாச
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னையோடு கூடிய மலர்கள் நிறைந்துள்ள ௮த்தடாகத் 

தின் கரையில் ஏறிச் தேவர்பெருமானுயெ செவபிரானு 

டைய திருவருட்பெருமையை நினைத்து, *எம்பெரு 

மான் எனக்குக் தந்த கருணைத்திறமோ இது! என்று 

இரண்டு கண்களிலும் தாரைதாரையாகச்சலம் தம் 

மேல்வடிய அசனால்முளக்கில்முழ்டு எழுர்தவர்போல் 

நனைந்து நின்றார். கொடிகள் நெருங்கிவிளங்கப்பெற்ற 

திருவையாற்றி2ல எ முந்கருளிய உடையவருடைய சவ 

நீத பாதங்களில் நமஸ்கமிப்பகற்காக அவர் வந்து 

கொண்டிருக்க ௮ங்கே அக் இருப்பதியில் நிற்பனவுஞ் 

செல்பனவுமான எல்லாச்செந்துக்களும் பக்கத்திலே 

தற்கம் துணையுடனே விளங்குவதைக் கண்டார். பார் 

வதியோடுகூடிக் கயிலைமால்லரையில், பெருமான் எ 

முர்சருளியிருக்கும் அத்தன்மையினால், : இப்பூவுலகி 

லையும் பற்பல யோனி2பதங்களாஇய செக்துக்களும், 

அச்சத்தி சிவக் 2 காற்றம்போலக் கூடி நின்றதைக் 

கண்டு அப்பர் பணிர்தூ பின், பெருமான் எழுந்தரு 

ளிய Base sri rapes று சேர்ந்தார். வந் தவுட 

னே அங்கே நிகழ்ந்தது ஈன்ன? அ௮ந்தப்பெரிய கோ 

லேதிருக்கயிலாயபர்வ மாக ௨ ரக்கொள்ளவும், அக் 

கே பெருமானடி.ஈளைப் போற்றும் பிரமா விஷ்ணு இர் 

இரன் முதலிய பெரிய செவர்கள் மிக்க அன்போடு 

துதிக்கும் சத்தமான ௮.இிகரிக்கவும், பெருமானரு 

லிய வேகங்களெல்லாம் தனிக்கனியாக அங்கே மூழ 

ங்கிக்கொண்டிருக்கவும், தேவர்கள், தானவர்கள், சத் 

தீர்கள், விக்தியாதரர்கள், இயக்கர்கள், மசாதவூகள், 

முனிவர்கள் ஆகிய இவர்களெல்லாரும் பக்கங்களிலே
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தெருக்கியிருக்கவும், நீலோற்பலம்போன்ற கண்களை 

யுடைய அரம்பை முதலிய தேவமாதர்களுடைய பாட் 

டொலியும் ஆட்டொலியும் ஏழுகடலின் ஐசையிலும் 

மிகுந்சொலிக்கவும், கங்கை முதலாகத் தெய்வத்தன் 

மைவாய்ர்த மாஈதிகளெல்லாம் மங்மலஞ்செய்யும் தம 

ஆ மிச்கநீரைக்கொண்டு வண அரவும், ௪ ங்கெயும் பெ 

ரியவவெகண க்சலைவர்கள் ஈமஸ்மரிக்கவும், பலபலவாத் 

இயங்களை முழக்கி பூச2வ ாளங்கள் தூஇக்கமம், அங் 

கே வக்தவர்கள், வெள்ளிமாமலையானது இரண்டுதா 

னோவென்று சக்தே௫்ரும்படி. வெண்மை வாய்த்த 

செங்கண்மால்விடையானது எஇமிரகிற் வும், முரை 

மாதவப்பயனால் முகன்மைபெற்ற ரம் இிரயம்பெருமா 

ன் சன்னஇவிலஃக நடுமிவசிற்சவும் வெள்ளிமலயின் 

மீது பிரகாசிக்கும் பவளமலையானறு கன்மீதுமரகதம் 

கொடியொன்று படரும்படிபாக விற்றிருர்ததொவெ 

ன்று சொல்லும்படி, தம் இடப்பக்க $நிலே பார்வதி 

யோகட விற்றிருர்கருளிய வெபெருமானைத் திருநா 

வுக்காசு கண்டார், கண்டதாகய HFG YMA GES 

லைக் தம் சண்களால் முகக்துகொண்டு, கைகளைச் சிர 

மேற்குவித்து எ திரேகழ்வீழ்ச் நூ ஈமஸ்கரி க்தெழுந்து 

உடம்பு விதஇிர்ச்க, பெருமான் முன்னே நின்று இருகா 

வுக்கரசு, ஆடினார், பாடினார், அழுதார், ௮ங்கே அவர் 

க்கு அப்போது நிகழ்ச் தமெய்ப்பாட்டை யாவர்ரொல் 

லவல்லார்கள்? ஒருவருமில்லை. தம் கண்களுக்கு முன் 

மே கண்டுகொண்டு, பெருமானருளாகிய அமுதத்தை 

உண்ணும்படிக் ருறையாத அன்பையுடைய திருநாவுக் 

தரசு ஆசையான மன் மெவஇரரிர்சப் பொன்2போ
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லப்பிரகாசிக்கும் சடையையுடைய பெருமானை த்துதிக் 
கும் திருத்காண்டகத்தைப் பாடிபோற்றினார். 

இருவையாறு - திருத்தாண்டகம். 
திரச்சிற்றம்பலம். 

ஆரார்திரிபுரங்கணீரு நோக்கு 

மனலாடியாரமுசேயென்றேனானே 

க. ரார்மழுவாட்படையொன்றேறர்இிக 

குறட்பூதப்பல்படையாயென்றேனானே 

பேராயிரமுடையாயென்றேனானே 

பிறைகூடும்பிஞ்ஞ்சனேயென்ேனானே 

யாராவமுதேயென்னையாறனே 

யென்றென்றேநானாற்றிநைகின்றேனே, 

வில்லாடிவேடனேயென்றேனானே 

வெண்ணீறுமெய்ச்சணிர்தாயென்றேனானே 

சொல்லாயகுழலாயென்றேனானே 

சுலாவாயதொன்னெறியேயென்றேனானே 

யெல்லாமாயென்னுயீரேயென்றேனானே 

யிலங்கையர்கோன்றோளிறுத்தாயென்றேனானே 
யல்லாவினை தீர்க்குமையாறனே 

யென்றென்றேரானரற்றிநைசன்றேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இவ்விதமாக அன்பர் மனதின்பழுறும்படியாகக் 

கயிலை யெம்பெருமான் தமது பிராட்டியாருடனே 

எழுந்தருளியிருக் த, பின் ௮த்தொண்டர் தம்மெதி 

ரே தொழுது நின்றவுடனே ௮கச்த அ௮ற்புதச்காட்சியை 

மறைத்தருளி, ௮த்திருவை யாற்றிலே யிருக்கின்ற 

காட்சியையே காட்டியருளினார். பெருமான் இவ்வாறு 

தமது காட்சிகொடுத்து மறைந்ததும் அப்பர் மனம்வரு
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ந் திப்பின் பெருமா னுடைய திருவருளோ இது என்று 

தெளிந்து தேசமுய்யும்வகை தாம் கண்ட. காட்டியை 

மிகமசழ்சியோபொவொராய் மாதர்ப்பிறைக்சண்ணி' 

என்னும் குற்தமற்ற சொற்களாலாகிய திருப்பதிகள் 

களால் *பெருமானமர்க்தருளும் தருவையாற்றிலே 

யிருக்கும் சராசரங்களெல்லாம் தம்தம் காதற்றுணை 

யோடுகூடி யிருக்கக்கண்டேன்' என்றுபாடி நின்றார். 

திருவையாறு. 
பண்-காந்தாரம். 

கிருச்சிற்றம்பலம். 

மாதர்ப்பிறைக்கண்ணியானை மலையான்மகளொடுமடாடி.ப் 

போதொடுரீர்சுமர்தேத் இப்புகுவாரவர்பின்புகுவேன் 

யாதுஞ்சுவபெடாமலையாறடைகின்றபோது 

காசன்மடப்பிடியோடுங்களிறுவருவனகண்டேன் 

சண்டேனவர்திருப்பாதங்கண்டறியாசனகண்டேன். 

வளர்மதிச்கண்ணியினானைவார்குழலாளொடும்பாடி.க 

களவுபடாததொர்காலங்சாண்பான்௧கடைக்சணிக்கின்றே 

னளவுபடாசதொரன்டோடையாறடைகன்றபோது 

விளமணகாகுதழுவியேறுவருவனசண்டேன் 

சண்டேனவர்திருப்பாதங்கண்டறியாதனசண்டேன். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பெருமானைத் தரிசித்து ஈமஸ்கரித்துத் துதித்து 

இருத் சாண்டகங்களும், திருக்குறுந் சொசைகளும், 

இிருகேரிசைகளும் மிக அன்புகிறைந்த திருவிருத்தம் 

களும் பாடி. வணங்கிக் கைத்திருக்தொண்டு செய்து 

அங்கே இருவையாற்றில் இருகாவுக்கரசர் சிலகாள்தங் 

கினார். பின் ௮ங்குருந்துபோய் திருநேய்த்தானம் முத 

82



122 திருகாவுக்கரசுநாயனார்சரித்திரம், 

லாகப் பக்கத்திலேயுள்ள தலங்களைத் தரிசித்துக்கொ 

ண்டு திருமழபாடிப்பிரானைச் கும்பிட்டுப் பதிகம்பாடிப் 

பணிசெய்து வணங்கிப் பிரம்ம விஷ்ணுக்களுக் கெட் 

டாத பெருமானமர்ந்த திருப்பூந்துருத்தியைச் சார்ந்தார், 

விருப்பத்தோடும் உள்ளே புகுந்து திருக்கோயிலின் 

முன்னேவர்து வலம்வர்துவணங்கிப் பெருமானுடைய 

சன்னிதானத்திலே ௮ன்போடும் பணிர்து நிறைசர்து 

நீங்காச ௮ரளை அ௮.இகரிக்கக் கண்ணீர் துளும்ப Bow 

ந்தபரவசராடுத் 'இருப்பூர் துருத்தியிலே எழுந்தரு 

ளிய செவ்விய ரடாபாரத்தை யுடையாரும் மலைபோ 

ஓம் இடபத்தை வாகனமாக வ௮டையாரும் ஆய பொ 

ய்யிலியைக் கண்டேல்' என்று அரசைநிறைந்த திருத் 

காண்டகத்தையும, 

இருப்பூந் துருத்தி - திருத்தாண்டகம். 

நிநச்சிறறம்பலம், 

எனக்சென்றுமினியானையெம்மான்றன்னை 

யெழிலாருமேகம்பமேயான்றன்னை 

மனச்சென்றும்வருவானைவஞ்சர்நெஞ்டி 

ணில்லானைநின் நியூர்மேயான் றன்னை 

தனக்கசென்றுமடியேனையாளாச்சொண்ட 

சங்கரனைச்சங்கவார்குழையான்றன்னைப் 

புனச்கொன்றைத்தாரணிந்தபுநிதன்றன்னைப் 

பொய்யிலியைப்பூர் துருத்திகண்டேனானே. 

மறுத்சானை மலைகசோத்தங்கெடுத்தான்றன்னை 

மணிமுடி.யோடி ரப துதோணெரியச்சாலா 

லிறுத்தானையெழுஈரம்பினிசைகேட்டானை 

யெண்டிசைகச்குங்சண்ணானான் 9 ரமேலொன்றை
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யறுத்தானையமரர்களுக்கமுதீந்தானை 

யாவர்க்குந்காங்கொரெைஞ்சமுண்டு 

பொறுத்தானைப்புண்ணியனைப்புநிதன்றன்னைப் 

பொய்யிலியைப்பூர் துரு ச்திசண்டேனானே, 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

'இருப்பொம் திருவடிக்கீழ்ராம்' என்னும் திருக் 

குறுந்கொகையையும்பாடிப் பின்னும் சாம் அடிபோ 

ந்றுவ£த' என்லும் சமிழ் ர்திறாுவிருச்சக்கைப்பாடி.த் 
DASH அங்கக தங்கிக தஇருத்கொண்டுசெய்து பெ 

ருமானுடைய திருவருள்பெற்றுப் பின் சூரிய சச்திரா 

'தோயும்படி உயர்ந்த திருமாடமொன்றை அங்கே று 

மைத்தார். பலவகைச் திருக் சாண்டகம், தனித்திருக் 

தாண்டகம் அடியா துயர்களையும் பெருமானிடத்தே 

௮டைவு திருத்தாண்டகம், உய்யும்வகை கொடுக்கும் 

படி.தீ திக்கும் இருவங்க மாலைமுதலாயெ பலபதிகக் 

தொகைகளையும் அங்மக YON FOF HI ங்கி 

யிருந்தார். 

பலவகைதீ- இருத்தாண்டகம். 

நிர $73றம்பலம். 

நேர்ச்சொருத்தியொருபாசத்தடங்கக்கண்டு 

நிலை தள ரவாயிரமாமுகத்தினோடு 

பாய்ர்தொருசத்திபடர்சடைமேற்பயிலக்கண்டு 

படவரவும்பணிமதியும்வைத்தசெல்வர் 

தாந் இருத்தித்தம்மனத்தையொருச்காற்றொண்டர் 

சனித்தொருதண்டூன்றிமெய்தளராமுனனம் 

பூக் துருத்திபூர் துரு,த்தியென்பீராகிற் 
பொல்லாப்புலாற்றுருத்திபோக்சலாமே,
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தீரதையார்தாயாருடன்பிறந்தார் 

தாரமார்புத்கிரரார்தார்சாமாரே 

வந். தவாறெங்கனேபோமாழறேதோ 

மாயமாமித ற்சே துமமழவேண்டா 

சிந்சையீருமச்கொன்றுசொல்லச்சேண்மின் 

றிகழ்மதியும்வாஎரவுச்திளைக்குஞ்சென்னி 

யெர்தையார் திருநாமஈமச்சிவாய 

வென்றெழுவார்ச்இிருவிசும்பிலிருக்கலாமே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தனித்-திருத்தாண்டகம். 

திரச்சிற்றம்பலம். 

அப்பனீயம்மைநீயையனுநீ 

யன்புடையமா மனுமாமியுநீ 

யொப்புடையமாதருமொண்பொருளுநீ 

யொருகுலமுஞ்சுற்றமுமோரூருநீ 

துய்ப்பனவுமுய்ப்பனவுஈ்தோ ற்.றுவாய்கீ 

துணையாயென்னெஞ்சந்து றப்பிப்பாய்ரீ 

ிப்பொன்னீயிம்மணிநீயிம்முத் துர 

யிறைவனீயேதூர்ர்தசெல்வனீயே. 

சங்ககிதிப துமஙிஇியிரண்டுந்தக் து 

ச. ரணியொவொனாளச்தருவரேனு 

மங்குவாரவர்செல்வம திப்போமல்லோ 

மாதேவர்க்சேகார்தரல்லாராகி 

லங்கமெலாங்குறைச்தழுகுதொழுகோயரா 

யாவுரிச் துத் தின் றுழலும்புலேயே ரனுங் 

கங்கைவார்சடைக்கரந்தார்ச்கன்பராகு 

லவர்கண்டீர்நாம்வணங்குங்கடவுளாரே. 

இருச்சிற்றம்பலம்,
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திரு௮ங்கமாலை. 

திநச்சிற்றம்பலம். 

தலையேரீவணங்காய் 

தலைமாலைதலைக்கணிந் து 

தலையாலேபலிதேருந்் தலைவனை த் 

தலையேநீவணங்காய், 

தேடிக்கண்டுகொண்டேன் 

இருமாலொகொன்முகலுச் 

தேடித்தேடொணாத்தேவனையென்னுள்ளே 

சேடிச்சண்ட்கொண்டேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

காவிரியாறு சூழ்ந்த திருப்பூந்துருத்தியிலே அப்பர் 

இருக்கும் காலத்திலே, சலங்காசெஞ்சமுடைய வலிய 

சமணர்களை வாதிலே வென்று அழித்துப் பாண்டிய 

ன௮ கூனையும் ரிமிர்த்கருளி திருநிற்தினெளியைப் பர 

வச்செய்து சறப்புவாய்ச்த ரிகாழிப்பிளளையார் இரும் 

பிவந்தார். செர்தமிழ் நாடாகிய பாண்டியராட்டிலி 

ருந்து கசாவிரிநாடாகிய சோழநாட்டி லே UB அப் 

பிள்ளையார் திருராவுக்கரசர் தங்கயிருக்கின் ற ரெய்தி 

யைக் கேள்விப்பட்டுச் ரீக்கரம் அவரிடம் போவேன் 

என்று நினைந்து திருப்பூந்துருத்தி ஈகரத்தின் புறத்திலே 

வர்சடைந்தார். இவ்வாறு Cary onder wits எழுந் 

தீருள்வதை, உலகம் பரவும் சிறப்பு: வாயக்த அப்பர் 

கேட்டு மனமகஇழ்ர் து கண்களானவை .மிக அனந்தங் 

கொள்ளும்படி. கண்டு வணங்கும் ஆசையிலே எழுக 

தருளி யெ தஇிரேபொனார்.



126 இருநாவுக்கரசுநாயனார்சரி த்திரம், 

ஆளுடைய Vardar wri வரும்வழியிலே சென் 

றடைந்னு அவருடைய அடி.யார்கூட்ட கஇன் தெருக் 

BEDS Hv அவர் ம்மைக் காலு சுபடி அவரைத் தொ 

முது அப்பா, 'பிளமாயா மெழுக்தருளிவரும் முத்துச் 

சிவிகையை என்புன்னுடலி Foy நான்தாங்றுவேனாக” 

என்று துணித்து ராங்கி சென்றார். இிருநாவுக்கர 

சர், சகொலவணுஐநயெணும் கொள்கையார்' என்றபடி 

முற்றதிதுறா ந முழுமாத்தியானதுபற்றி, அவரை 

அவர் இருத்கொண்டிறாலும், இழுவாக்காலும் அறிய 

லாம?மயன்மி வெளிசீவடர்சாலறமிப லாகாமையின் 

முன் இவடையகண்டு தரித்தும் கலந்திருந்த இரு 
ஞான சம்பச்தரின் பசிரனங்கவிலுங்கூட, இவவிகமாக 

அவர் பிள்ளையாரெழுர்தருளிவரும் அழகிய முத்துச் 

சிவிகையை மற்றவர்களோடு தாழமுூமாருவராய்க் 

கலந்து தாங்கி மனங்களித்துச் செல்லாரை ஒருவரும் 

அதிந்தாரில்லை. திருஞானசம்பந்தர், அப்பர் இருந்த 

இருப்பூந்துருத்திக் கழுகி வம்தறும் அப்பர் எங்கே 

யிருக்இன்றார்.” என்று மெட்ற அகற்கு அப்பர் மிக 

வுரு௫ “அடியேன் தேவரீருடைய இருவடிகளைத் தாங் 

கும் பெரும்பாக்யெக்றைப் பெற்று இங்க யிருக்கின் 

மறன்' ஏன்றார். பிள்ளையார் இதைக் கேட்டதும் மிக 

விரைவாகக் கிழிறங்கி, மனம் ம்நப்பகைத்து அண்ட 

வரசைவணங்க, அப்பரும் ௮வர்வணஙுவதற்கு மூன் 

தாம் அவரை வணங்கவும் பக கீத சூழ்க்த சிவனடி 

யார்களெல்லாரும் தொழுது ௮ரசரவோசை முழக்கு 

ஞர்கள். இவ்வாறு சகாழிப்பிள்ளையாரும் திருகாவுக் 

கரசரும் கூடிச்சென்று சர்தரன் சவம்தற்டேமாகிய
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சோலைகள் சூழ்ந்த திருப்பூந்துருத்தி ஈகரத்திலை மழு 

மானேந்திய மாதொருபாமருடைய பாதங்களைவணங்கி 

துதித்து அங்கே இருவரும் தய்கிஞராகள். வலிய௪சம 

ணர்களை வாதில்வெ4தனும், பாண்டியலுடைய கனை 

நீக்கியதும், இருநிற்றைப் பபவர்ய்கதும் அகிய 

இவற்றைப் பெழுர்தவத்தையுடைய பிள்ளயார் சொல் 

லக்கெட்டுத குற்றமற்ற புசழையுடைய அப்பர் மிக 

மகழ்ஈதார். கற்பிற்கிறக்கு மங்கையர்க்கரசியாடுடைய 

அன்பின் தன்மையும், ஏனெகங்கொ ண்ட குலச்சிறை 

நாயனாருடைய பெருமையையும் பிள்ளையார் மிட ஏடுத் 

துச்சொல்ல, அளவற்ற சிறப்புடைய அப்பர் தாமும் 

அத்தமிழ்கா டாய பாண்டிராட்டை D BHP WIG PA 

விருப்பங்கொண்டு பி. வயாபை மோம்கிற் Dw GO gir 

ண்டைகாட்டில பெருமானமர்ந்த இழுத்தலங்கவாத் 

தரிரிச்ப் பாரிம்படி சபொல்லியருள அவரும் ௮ தற்கு 

Qari gs, BGI A Yd DUI) வணங்கி விடை 

பெற்று மேற்ரொல்வாராயிலூர், இருராவுக்கரசும் பெ 

ருமானுடைய விடைபெற்று அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் 

பாண்டிநாடு நொல்டிப் போவாயாயத் கென்மிரையிற் 

போய் திருப்புத்தூரை வரைய்கிக் துஇத்றுக்கொண்டு 

சென்று, சத்இரனைத்திண்டும்படி நீண்ட கொடிகளை 

யுடைய மதில்சூழ்ந்த இருவாலவாய் என்னும் மதுரை 

யயைடைக்தார். அங்கெ திருந்திய தமிழ்ச்சங்கத்தி 

லேயிருந்து தமிழாராய்ர்த பெருமானுடைய கோயில் 

இருமுற்ற த்தை வலங்கொண்டுமுன்னே ஈமஸ்கரித்து 

உள்ளேசென்று 9பெரியஇடபத்தை வாகன் மாகவுடைய 

பெருமானை வணங்கி மில மகிழ்ச்சியோடு அன ந்தத்
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தார். பொருச்தியமிச்ச அனர் தத்திலேமுழுடப் பெரு 
மானை 'முளைத்தானை' என்று தொடங்கும் தருத்தாண் 

டகம்பாடித் ASS, 

திருவாலவாய் - திருத்தாண்டகம். 

திரசீசிற்றம்பலம், 

முளைத்தானையெல்லார்ச்குமுன்னேதோன்றி 

முதிருஞ்சடைமுடிமேன்முகிழவெண்டிங்கள் 

வளை த்தானைவல்லசுரர்புரங்கண்மூன்றும் 

வரைூலையாவாசுஏமொகாணாச்கோத்துத் 

துளைத்தானைச்சுசெரத்சாற்றுவளநீரா த் 

தூகுச்சவெண்முறுவலுமையோடாடித் 

இளைத்சானைத்தென்கூடற்றிருவாலவாய்ச் 

சிவனடி யேட௫ிர் திக்கப்பெற்றேனானே. 

தூர்ததனைத்தோண்முடிபத்திறுத்தான்றன்னை த் 

தொன்னரம்பினின்னிசைகேட்டருள்செய்தானைப் 

பார்ததனைப்பணிகண்டுபரிர் தான் றன்னைப் 

பரிஈ தவற்குப்பாசுபதமீர்தான்றன்னை 

யாத்தனையடியேனுக்கன்பன்றன்னை 

யளாவிலாப்பல்லூழிகண்டுகின்ற 

தீர்ததனை த்தென்கூடற்றிருவாலவாய்ச் 

சிவனடி.யே௫ர் திக்சப்பெற்றேனானே, 
இருச்சிற்றம்பலம், 

வெளியேவந்து வணங்கி மனமகிழ்ந்தார் 
போது, இறப்பின் விளங்கெ மங்கையர்க்கரசியாரும், 

கூனிமிர்ஈ்க பாண்டியராசனும், உலகம் புகழும் குலச் 

சிறை மந்திரியாரும் வந்து வாசசரை வணங்கி தராத 

ஆசையோடு துதிக்க ௮வரும் ௮ங்கே தங்கியிருந்



இருகாவுக்கரசுகாயனார்சரிக் சரம். 120 

தார். பின் இிறாவாலவாயில் எழு 5 நருஸியவரும், பொ 
- 2 . DI) ச . . . ஸு 

ருளிலக்கணம் அருளிச்செய்கவரும் ஆகிய பெருமா 

னைர் இர தமிரை, இருத் வண்டகம் முதலாகிய உண் 

மைற தமிழ்ப்பிங்கவாப் CW) BZD BD இருப் 
* ரூ . 

பணிெொய்று சிலகாணிருக்து iD OT pod) BOUL முப்புரகீறு 

படுத்திப (pis பிமானமர்க்ம. திருப்பூவணத்தை 

WML நார. 

ந 3 F ௪ * ௪ ர ௪ 

ப ௨ம் (Ou யிது ட்சென் I uit ௮22/௮ GAO wx. 

» . : டாக பெருமானை மபயேசண்மி வணங்கி “வடி வேறு 
உரு a . . டது . . ட க ச 

Bid sya eb of oi pl QO sre வ் இருக்சாண்டகத்தால் 

அதித்மு் 

இருப்பூவணம் - நிருத்தாண்டகம். 

நரி ற்றம்பாலம், 

வடி வேறு இரிருலச்் சான்றுந்சோன்றும் 

வளர்சடைமேலிரம யய, சான்று  கோன்றுப் 

கடி.யேறுகமற்சொன்றைக்கன்ணிதோன்றுப 
SIF NaI HO ple FU Sev gC grr OT 

மிடியேறுசரிற்றுமியைப்பிபார்வை தோன்று 

மெழிறிகருர் இருமுடியுமிலங்கி, தோன்றும் 

பொடியேறுதிருமேனிபொலிக்து சான்றும் 

பொழி,ரிசழும்பூவணத்தெம்புணிதஞர்ம்கே. 

ஆருருவவுள்குவாருள்ளத்துள்ளே 

யன்வுருவாய்கிற்ன் றவருளுக்சோன்றும் 

வாருருவப்பூண்முலைகன்மங்கைசன்னை 

மகிழ்்சதொருபால்வைத்துசந் தவடிவந்தோன்று 

()
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நீருருவக்கடலிலங்கையரக்கர்கோனை 

கெறுநெறெனவடர்ச்்திட்டஙிலையுந்தோன்றும் 

போருருவக்கூற்றுதைத்தபொற்புத்சோன்றும் 

பொழிறிகழும்பூவணச்செம்புணிசனார்க்கே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சென்று பெருமானுடைய பிறதலங்களையுக் தரி 

Ria நினைர்று நென்னிலங்கையிலல இராவணலு 

டைய பத்துத்கலைகளையும் ௮றுச்த இராமலுக்குண் 

டான பெரும்பாககத்தைக் தீர்த் ரருளிய பெருமாளைக் 

கும்பிட நினம்மு ரென்று அங்க மிக மடஇழ்ச்சி 

கொண்டு மனய்கரைர்துருகத் தொழுதெழுத்தார். 

தேவர்கள் எல்லாம் Ot GS Lb ஓப்பற்ற முதல் 

வரும், இருவிராமீர்சரத்திமில எழுந்தருளிய இறை 

வனும் அகிய பெருமான் முன்னிலையில் நின்று மிக்க 

விருப்பத்தினலை இரு?ஈ ॥/ரைகள் முகலாகப் பதிகம் 

சுளைப் பாடித் துதி, 

இராமேச்சுரம் - திருநேரிசை. 

கிரு3 சிமறம்பலம். 

பாசமுங்கழிக்ககில்லாவரச்கரைப்படுத் தத்தக்க 

வாசமிக்கலர்கள்கொண்டுமதியினான்மால்செய்கோயி 

னேசமிக்கன்பினாலேநினை மினீர்கின் றுகாளுக் 

தேசமிக்கானிருந்ததிருவிராமேச்சுரமே, 

வரைகளொச்தேயுயர்ர் தமணிழுடியரச்சர்கோனை 

விரையமுற்றறவொடுக்கிமீண்௰மால்செய்தகோயி 

றிரைகண்முச்சால்லவணங்குக் திருவிராமேச்சுரத்தை 

யுரைகள்பத்சாலுரைப்பாருள்குவாரன்பினாலே, 

இருச்சிற்றம்பலம்,
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அப்பர் அங்கே திருக்கொண்டு செய்துகொண் 

டமர்க்திருக்தார். அங்கே லெகாளிருக்து பின் பெரு 

மானுடைய விடைபெற்றுர் சென்று கமிழ்காட்டிலே 

யுள்ள திருகெல்வேலி, திருக்கானப்பேர் முதலாகிய 

பெருமானமர்ச்ச இருப்பதிகளாக் கரிரிப்பாராய் ங் 

கங்கே சென்று கும்பிட்டுப் பலவகையாலும் திருப் 

பதிகங்களைப் பாடித் இிருத்தொண்டு பெய்து எப் 

பொழுதும் மாறாது கண்களிலிருக்.து நீர் வடியப் பெரு 

மானுடைய இருவடிகளாயே தழுவிய மனத்துடனே 

அவ்வுணர்ச்சியோடு sored sys ser, சேன்பொ 

ns Bu Crrdvser Hy55 ரெர்தமிழ் காட்டிலே எல் 

லாப்பதிரளிறும் பொய்வணாங்கிப் பெருமானைக் தரி 

சிப்பவராயெ அப்பர் காவிரி சாட்டையடைந்து அர்த 

று ரூழ்ர் ௪ இருப்பதிரளாப் பின்னு தரித்துக் 

கடைசிபாசப் பொய்யாகிய பாசங்களைப் போக்குவா 

ராய் திருப்புகலூாரை வர் சடைந்தார், பொய்கைகள் 

சூழ்ந்த அழகிய புசலூிில பெருமானுடைய மலர்ப் 

பாதங்கமா வணங்கி உ.) ய மனத்தின் நிறைந்த அன் 

போடு Borie மாறும் இருமுன்கிலிலே கைகச்திருக் 

தொண்டு செய்து மிர்க ௮ரையுடன் அங்கெ யிருக்கு 

தரள்களி?ல ௮ளவில்லாச பல இருப்பதிகங்களை யரு 

ளிச்செய்தார். அப்பதியில, நின்ற இருத் தாண்ட 

கம், தனித்சாண்டகம், பெருமானுடைய தலங்களை 
யெல்லாம் துதிக்கும் இரு 2சக்ஷத்திரச்கோவை, ரை 

ச் ததிருசேரிசை, தனித்திரு?கஈரி சை, அருயிர்த்திரு 

விருச்சகம், தசபுசாணம், பாவராசப்பதிகம், முதலான 

பிறபதஇசங்களையும், அருட்சடலளிச்கும் ௮ண்ணலா
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ரான பெருமானைத் துதிதீ.அப் பாடினார், இந்த நிலை 
மையிலெ தஇிருகாவுக்காசர் திருப்பணிசெய்து சொண் 

டிருக்க அவருடைய நஈன்னிலைமைபை உலகுக்குக் 

காட்டுவாராய்ச் வபெருமான், ௮வர் திரு முன்திலி 

லே திருப்பணி செய்யத் தம் உழவாரக்தை வைத்த 

விடமெல்லாம் பொன்னும் நவமணிகளும் வெளிப் 

படும்படியாக அருள்செய்தார். செவ்விய பொன்ளும் 

நவமணிகளும் ௮௩:2௧ விளங்கவும், அவற்றையும் 

எம்பெருமான்றிரு முன்றிலி?ல உருளும் பருக்கைக் 

கல்லுட(2ன சமமாய் மதிக த அப்பர் தமந உழவாரத் 

இலை ௮வற்றை ஏந்திர் சென்று வாரக்தங்கிய பூக்கள் 

WATE கடாசத்திலெ எதிர் நனர். புல்லும் கல்லும் 

பொன்னும் மணியும், சொல்லும் என்றுறல்லாவற்றை 

யும் , ஒப்பக்கருதும் ஈத்தமராகப இருகாவுக்கரஈன் 

முன்னே, திருப்புகவூர்ப் பெருமானுடைய இருவருளி 

னுலே விம்போன்ற கெம்சிபையுடைய தெய்வப்பெண் 

சள் அகாயமார்க்சகமாக வ்து உழிறங்கிஞார்கள். வா 

னத்கில யிருந்து மின்னற் கொடிகள் வந்து இறங்கி 

ளுற்பொல வந்து சுரதகளிற் ரொல்லீய அலங்காரத் 

தன்மை ஸஎாய்ர்து கானமாயெ அமுதத்தை வெளி 

விடும் கனி2போன்ற வாயின் ஒளிவீரவும், அிண்டதன் 

சளி ஸளி விரவும் இசைபாடினார்கள்? அற்புதத்தின் 

பூர் களிர்? பாலு மெல்லிய அடிகள் ௮ழூப சாரிகை 
செய்யவும், நீலோற்பல மொட்டுப்போலும் விரல்லட் 

டணை யோடுங் கையானது அ௮லவ்வடித்கசையப் பெயர 

வும், இர்தச்கையின் ௮சைவிற்கசைய மீன்போதும் 

கண்கள் பக்சங்களிற் பெபரவும், அித்புதமரயெ பொன்
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கொடியானது அ௮சைந்தாவெதுபோல் அடிஞார்கள், 

இவ்விதமாக அவர்கள் லகேரம் ஆவொர்கள்$; இல 

கேரம் பாவோர்கள்; பின் இவாமீது பூமாரி பெய்வார் 

கள், தழுவு பவர்கள் போலப் பக்கத்தில வருவார் 

கள். கூச்தலவிழவும், இடையானது நடன வும், ஒடு 

வார்கள், பின்னும் மன்மதனையும் உடன் அழை தும் 

கொண்டு திரும்பிவமுலார்கள். நம்மொ பெருரும் 

படி நிற்பார்கள். துகில் முமையும்படி. நிற்பார்கள், 

இவ்விதமாக அரம்பையர்கள் எல்லாவிதம்தாலும் தம் 

மயக்கச்ரெய்ரைககார் ரெய்யவும், பெருமானுடைய 

இருவடிகளிலை இரத கினைவு மாறாக அன்பினாலே 

உருகிய மெப்ப்பாட் டையுடைய மூற்றமற்ற தவத்தை 

யுடைய இருகாவுக்கர ri Give wow BaP gin Del 

யாமல் ST Ors Da so s1ary. Oo eee 1 oi 

(apt. B11 D Gd, 1h BH Gn, பர்திப்பதுமா 

இய இக்க இருவினைகளை நோக்மி உம்மால் நக வேண் 

உய குறை எனக்கு என்ன இருக்கின்றது.  இருவா 

நார்ப் பெருமாலுக் கெ அடிமையாயி னன். bar 

மண அலைய2வண்டாம்' என்று பொய்ம்மாயப்பெரு 

சகடலுள்' என்லும் இரு ச்சாண்டகத்தைப் பாடினார். 

திருவாரூ/ - திருத்தாண்டகம்: 

திநர சிற்றம்பலம். 

பெர்ய்ம்மாயப்பெருக் சடவிர்புலம்பாநின் ற 

புண்ணியக்காமஙினைசாடிருமேரீங்க 

ளி ம்மாயப்பெருங்கடலையரி ச்.த.ச்தின்டீர்ச் 
Gam Os 

    (இஸ் ality 

a, ந்தது தான்யானேல்வாஜேர்



194 திராகரவுக்கர கரர்யனர்சரி Show, 

தம்மானைத்தீலைமசனைத்தண்ணலாரூர்த் 

தடங்கடலைத்தொடர்ந்சோரையடங்சச்செய்யு 
மெம்மான்றனடி.த்சொடர்வாலுழிதர்செறே 

னிடையியவேன்கெடுவீர்காளிடறேனமின்னே. 

சுருக்சமொடுபெருக்ககிலைறீத்தல்பற்றித் 

துப்பறையென்றனைவீரிவ்வுலகையோடிச் 

செருக்கமிகைசெலுத்தியுமசெய்சைவைகல் 

செய்கனெறீர்க்கமையாதேயானேனமிக்ச 

தீருக்கமிச௫வரையெடுச் தவரக்கனாகக் 

தளரவடியெடுத்தவன்றன்பாடல்கேட்டு 

விரச்சமெழுர்தருளியவெம்பெருமான்பாதத் 

திடையிலேன்கெடுவீர்சகாளிடறேன்மின்னே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இர்தச் தெய்வப்பெண்கள் இவர்பச்கத்திலே ரெ 
ரூங்கவர் து மகனவசக்காகனுடையவர்கள் செய்யும் 

வஞ்சனைகளைச் செய்யவும் பேதமில்லாது ஒன்றாயெ 

உணர்ச்டியையுடைய பெரியவராக ௮ப்பரைத் இரி 

விக்க முடியாமைப்பற் தி வேறொரு செயலு மில்லாத 

தால் வரைப் பணிந்து போய்விட்டார்கள். இந்தச் 

தன்மையை ஏழுலகங்களும் அறிந்து துதிக்க, கிலைபெ 

ற்ற ௮ன்போடுகூடியபக் இமய வடிவமான அப்பர், பிர 

காசிக்கு சடாபாரத்தையுடைய பெருமாலுடையமெய் 

யருள் கூடும்சாலம் சமீபிக்கச் லெராள் ுப்புக லூரி 

லே தங்கியிருந்தார். பொருந்திய தன் I SESS BD 

களில் உண்டான தலைப்பாட்டினாலே *தன் அடியனா 
இய என்னைப் புகலூர்ப்பெருமான், இனித்.தன் சேவடிக் 

தீ ழ் வைச்.துக்சொள்வர்' என்றுளைமுன்ற முன்னு
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சர்வின் முயற்சியினால் பலதிருவிருத்தங்களைப் பாடி. 
றர... பூமி முதலிய பல உலகங்களும் திக்குழ்படி. 

ிலைபெற்ற 'புண்ணியாவுன்னடிக்சேபோதுடன்றேன்' 

Tag திருக்தாண்டகத்தை பாடி, 

இருப்புக லூர் - திருத்தாண்டகம்: 

திரச்சிற்றம்பலம். 

எண்ணுசேனென்சொல்லியெண்னுசகேனே 

வெம்பெருமான் நிருவடியேயெண்ணினல்லாற் 

சண்ணிலேன்மற்றோர்களைகணில்லேன் 

சழலடியேசைதொழுதுகாணினல்லா 

லொண்ணுாளேயொன்பதுவாசல்வைச்தா 

யொகச்சவடைககும்போதுணரமாட்டேன் 

புண்ணியாவுன்னடிச்கேபோதுகன்றேன் 

பூம்புகலூர்மேவியபுண்ணியனே, 

ஒருவனையுமல்லாதுணராதுள்ள 
மூணர்ச்சித்தமொற்றத் துள்ளேகின்ற 

விருவரையுமூவனரயுமென்மேலேவி 

யில்லாதரவறுத்தாய்க்கல்லேனேலச் 

கருவரைசூழ்சானவிலங்சைவேர்தன் 

கடுந்தேர்மீதோடாமைக்சாலாற்செற்ற 
பொருக்ரையாயுன்னடிக்கேபோதுகன்றேன் 

* பூம்புசலூர்மேவியபுண்ணியனே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

யாவராலும் எய்தற்கரிய சிவானஈத ஞானமே 

உருவாஇப் பெருமானுடைய சேவடி நிழலை அப்பர் 
, அிடைர் தருளினார், os இங்கனம் ௮லர் சிவனடி.கலந்த 
ருளிப 9த் தைச சயமாபயெ இருசாளிலே சேவர்கள்



136 இருசாவுக்கரசுநாயனார்சரி த்திரம். 

பூமிரிறைய பூமாரி பொழிந்தார்கள். தேவதுந்துபிக 

சாந்தும் முநற்தேய. இங்கேயுள்ள 
எல்லா யோனிபே 

தங்களும், தத்தமுளளே பெரும௫ழ்ர்ச நிறைந்த 

(I Bor 

இருகாவுக்கரசரானவர் மேற்சொல்லிய hae 

ரர் காலே இிருஞாசசர்பர்தா் காலத்திலே யிருக்தவர் 

என்பது யாவரும் அ.மியலாம். திருஞான சம்பந்தா 

பூல பிரபல அ தாரங்கவால் இ.பி. 010-ல் இருந்தவ 

ரென்று இப்2பாது ரிச்சயிக்கப்பட் டிருக்னெறது, 

றமல நமது இருநாவுக்கரசரும் இற்றைய்கு @ PSG 

றைய 1280 - வருடங்கட்ரு முன்னிருந்தார் என்று 

தெளிவான ற. 

முற்றிற்று:




