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/சாதி மல மூத்த பதியாகெய பரசிவன சமககு ஒா பிரயோசனமுவ் 
குறியாது ௮கா.திமல பெதசராகிெய ஆனமாசகளுச்கு மலநீசசமும் 

சிவததுவவிளசசமும சிசதிககுமபொருட்டு, பெருஙகருணையினாலே படை 

தல, காததல, ௮ழிததல, மறைகதல, ௮ருளல எனனலும பஞசகிருததியம் 
பணணுவா, ௮வறறள, படைசதாவது சென்மமுடைய பிரானர்களின் 
சமூசமாயும போகோபயோகிகளாகிய பரிசரகசளோடு இனயாசதாயும், 
இருகெற சகத்தை ௮௩5௮5௪ நானாவிகயோணிசளில உற்பவிபபிததல, 

காசசலாவது தனதிச்சையாற் றகெசப்பட்ட சாவலோசசசையும் gee 
விடயதல AGunses நகிறுததுதல, அ௮ழிக்சலாவது சசததைச் சசி 
யோனியில் ஓடுச்சல,. மறைததலாவது ௪௪தம வாசனைசகுசத gse Cun 
கசதின வழுவாதிருச்சசசெயதல, அருளலாவது இஷாகிருகதியமாயெ 
௮னுககிரசம் 

இபபஞசகிருததிய கருத்சாவாயெ பதிக்கு உரிய முககய குணங்க 

ளாவன சருவஞஞதை, திருத்தி, ௮ராதிபோத்ம, சவசாதிரசை, அலூப்த 
சதி, ௮ஈநதசததி என்னும ஆறுமாம். இவை தமிழின் முறையே முறறறிவு, 
வரமபிலினபம, இயறசையுணாவு, சன்வயம், குறைவிலாறறல், வரமபிலா 
நல எனப்படம, எலலாப்பொருள்சளையம் புலப்படசசாணும் அறிவு 

உள்வழியலலது எல்லாததொழிலும் இயற்றுதல் கூடாமையின முற்றறிவும், 
தமசனுபவத்தின்பொருட்டுப் பிறிதொன்றனைவேண்டிற் பரிபரணதசன்மை 
யெடுபட்செ சடவுட்டன்மை செட்டுப்போதலின வரம்பிவினபமும, முற் 
ற்றிவுடையவழியும அஃ்சசாதியன்றி அவார்தரத்தில்வர்ததேற் சாரணபூவச 
மாய வரதசெனின் அரம்பின்மைச்குற்றமும சாரணமினறி௫ரசசெனிற் 
காரண காரிய நியமமின்மைச குற்றமும் ௮டுச்குமாதலின் இயற்கையுணர் 
வும, பிறாவயமுண்டேற் பாசத்தடையுமுளதாக வேணடியசெயதாமையும் 
வேணடாத்தெயதலுமர்கெ குற்றம்பற்றுதலின் சன்வயமும், ஆற்றல்குன்.று 
மாயின் எக்சாலததும் எத்சேசத்தும் இளைப்பின்றிச சொழிலியற்றுதல் ஏலா 
மையிற் குறைவிலாத்றலும், அவ்லாற்றல் வரம்புப்பட்ட பரிமாணமுடைய 
தாயின் வரமபுப்படாத சொழிலியற்றல கூடானமயின வரம்பிலாற்றலுமா 
Gu இவ்வறுகுணங்களும் பிசகு இன்மியமையாமைசாணச, அ௮ப்பதியான



௨ ௨ பபோற் சாதம். 

வர், அராதியே உளளமுற்றறிவு மு.ற்றுகதொழிலாகிய சிவ.த்தவமஇயைதலாற 
ருன்,சவசதுவம்என்லும்௮,இச௧௪ம இயைதலாற்றான்; பூமி என்னு£சாதுடெ ச 
தலெனபபொருளபடுசவின இறுதிசசாலதது உலகமெல்லாம் தமமிட தது ஒடுங் 
இச்சி தசலாறறான், சற்சனகசளுடைய மனகள் சம்பாறடிடததலாந்றான, 
ப்பி எனனுகசாது மெலிவிசதலெனவும் கூருவிததலெனவும பொருள்படுமாத 
லான் ஆனமாகசனின பாசசததியை மெலிவிததுச சறசததியைசக கூருவிகத 
லாற்றான், சார்திபபொருடரும் வழி எனலனுஞ்சொல வாண விபரியய முறு,த 
லாற்றான, சிவ௨னெனப்படுவா, 

அச்சுவனதுதஞஜையினாலே அ௮வ்வான்மாச்சள கர்மாநுசாரமாக சால்வ 
கைத்தோற்றமும், எழுவகைபபிறபபும, எணபததுசானகு நாரறாயிர யோனி 
பேசமும உடையராயபபிறஈதிறகது உழலுககசாலசதிலே, முனனாப பெளத 
சம முதலிய புறசசமயஙசளிலே நினறு ௮அவவசசமய நாலகளில விதிதசபடி 
ஒழுகுவாகள. அப்புறசசமயிகளுஈகு, ௮வரவராலே சொலலப்பட்ட காத 

இருசாரணஙகளை ௮௫ிஷடிசதுககொணடு ௮ரதச காசதிருகாண சொருபி 
யாய் இருஈது, வனே அரு ௭எசெயவா அது * அறிவினான் மிசச வறு 
வகைச சமயத சவவவாக சுஙசே யாரருள புரிக - வெறியு மாகட விலவ 
கையா கோனைத துலஙகச மாலவளாச மேடாத இடடுச - குறிகொள பாடவி 
னினனிசை கேட்டுக கோல வாளொடு காள சொடுதச -செறிவு சணடுகின 
திருவடி. யடைஈசேன செழுமபொ ழிறறிருப புனகூரு ளானே 1? எனனுஞ 

சுஈதரகாாததிராயனா சேவாரததாலும, *(அறுவசைச௪ சமயத தோககு மவ் 

கவா பொருளாய வேரா - குறியது வுடைசசாய வேதா கமஙகளின குறியி 
றகதங - கறிவினி லருளான மனனி யமலமயோ டபப னாகச - செறிவொழி 
wig Born சிவனடி செனனி வைபபாம ?? எனவும ** யாசொரு சதெயவய 

சொணமீ ரததெய்வ மாச யஙசே - மாசொரு பாக னூதாம் ௮ருவாமற றத 
தெய வஙகள - வேசனைப படுமி றசகும பிறசகுமேல் வினையுஞ் செயயு- 
மாதலா விவையி லாதா னறிஈசருள செயவ னனமே ?? எனவும வருஞ Ra 

ஞான சிததித இிருவிருததஙவகளாலும ௮றிச. 

புறச்சமயஙசளிலே நின்று செயச புணணிய௱ககளினாலே, பின் வைதிக 
மார்சகசுதிலே புருரது, வேதததிலும ௮தன வழிநாலாதிய மிருதிமுகலிய வற 
நிலம் பிராமணாமுதலிய கான்கு வருணசதுசகும பிரமசரியமுசலிய சானகா 
ச்ரமததுசகும விதித்த பசு புணணியஙகளைசசெயது, சுவாசகசதிற செனறு 
போகந்துயதது, மீணடு பூமியிலே பிறபபாசன ௮ வாகள் முனசெயத வை 
இச புண்ணிய மிகுகியினாலே சையாசமத்சால உணர்சசப்படும சை௮கஇற் 
பிரவேசித்த, சரியை கரியை யோக௩களை முறையே அழட்டிச்து, ௮வத்றி 
ன் பலஙகளாகய சாலோக்கிய சாமீபபிய சாரூபபிய பதஙகளைபபெறுவார் 
கள். ௮வாகளுள், போகத்திலே வைராககியம் உற்றவாகள தஇிருமபப பூமி 

யில் வாராது வொனுகூரெகத்தினாலே பரமுத்திமான்சளாவாகள ; போகத் 
இலே வைராக்கியம் உறாதவாசள திரும்பப் பூமியிலே பிறது, சவஞா 
னச்தைப் பொருதி, பரமுததியாகயெ செவ சாயுசசியசதைப் பெறுவாகள. 
இதற்குப் பிரமாணம், சிவநெறிப்பிரகாசம். ** இப்படி, யவதசை யோசைச் 
செய்தியே பிறப்பி றப்பாம - வெப்புறுக சாலம் சளைனில் வேதசதின வழிய 
தன்றிப் - பொயப்பொருட் சமயச் சன்னிற் புரிகதிடு£ த௫,௪இி னாலே - சப் 
பிலா வேதஞ் சொன்ன சமயத்தைச சாராநது நின்றே. வன்னமோர் கான 
லுக்கு மாரிலாச் சிரமம் கட்குஞ் - சொன்னவா நிடறி லாதே செய்துபின் 
சுவர்க்கம் தய்த்துப் - பின்னாமா நிலச்நின் வந்த சலசன்மம் பெரிதென் 
றெண்ணி - முனனையா சமங்கள சொனன படுசவ முயல் மென்றே எண்



ணியோர் குருவைச் சேர்க்தே யெழில்பெறு சமய தசசை - ஈண்ணியே சரி 

யை தனனை ஈவையற வியற்றி யததாற் - புண்ணிய சவலோ கததைப் பொ 
ருசதியல குள்ள போச - மணணலா ரருளப் பெற்ற தருந்திமே லவளிமீதே, 
உதிதசருள்செய குருவாலே விசேட இசகை யுற்றுணாந்து சிவபூசை பன 
மறச் செயதே - துதிததிடுற சாமீபஞ் செவனபாற் பெற்றுத் துயத்திடுவா 

பெருமபோக௩ தொலைகத காலை - நதிசசடையா னருளாலே புவியினண்ணி 
சாடரிய சவயோச மியறறி சனறாயத - இநிசசொழிவாங் காலமுறு மளவு 
மகசச சிவனுடைய சாரூபஞ் சோரஈது நின்றே ஆகத்தி லாசையில ராச 
சறறு மளவிறஈது மேனமேலு மடைவ தான- போகததிற பற்றிலரோ யாஇலுல 

கெலலாம் பொன்றிடுஙககா விவாசாமூம பொருஈஇடுவா முத்தி - மோசத்தை 

ததவிசாதோர் பினைசசிருடடி கால முளைததுலகிற குருவாலே முததிபெற ம 
ல.தடுன-பாகசசை யடைஈதசனாற சதடிபசிஈ திடவே பரஞாதை தான்முசதி 
பலிசகுமவா பாலே ?' எ-ம சவஞானசிததியா :: சானமியா சாதீர்தச மா 
சரமா தவஙகள சாகஇிவிர தங்கனம யோகஙகள சரிததோ . சீனமிலாச ௬ 

உாககமபெற றநிமைபபளவின மிளவ “ரீசளியோ சகூரியா சரியையினி னி 
னளோ - ரூனமிலா முததிபதம பெறறுலச மெலலா மொடுகருமபோ தரன 
மூனிலா தொழியினுறப விசத - ஞானநெறி யடைசசடை வா சிவனையஙகு 
நாதனே முனனிறக னணுகுவா நறறாளே ? ௭-ம கோயிறபுராணம. 

* சுருதிவழி யொழுகினாகள சுவாசசகதா ராசமநார் - சரியைகிறி யாயோ 
சாசாலோக சாமீப - வுருவுவமை யினராச வுசவுதுமெம மூடனாகும - பெரு 

தியஞா னிசளெமமைப பெறரூாபோச கறறாரே ?? எ-ம இவதருமோதசரம் 
் இருவினை யணாநத பு,சச ரவாமுத விசலும வாச - தெரிசன மனைசதுஞ் 

சோநதரா வெசம யததைச சோவா£ - பொருவிவீ* புசனற வாசூழ் கரும 
நன னெறியும புசகே - விரவுவா ரான யோசம விடுவாமெய் யடைவா 
மெயயே எடுதீசசோ ராகசை சனனி விருணமல சகதி சனனைத-த0ததருள 
சைவ நாலின சாதன மதனைத தளளி - விடுது mow நாலின சாசனம விரு 
மபு வாமுன - னதெதவா ரமுதம விடடுப புறகையா தரிப்பா ரன்றே, ” 
G7 "1D. வருமாலுகாணச 

இது சாறங கூறியலாற்றால், சைவ சதாஈதத்சன்றிப பரமு இே 
,தியாது எனபதும, அ௮பபரமுசுதிசகுச சாசனம இெயஞானமே எனபதம) 
௮சசிவஞானசசைப பயபபன சரியை முதவிய மூனறுமே எனபதும, வேத 
தீதுள விதிதத வேளலி முதலியன கெலலாம ௮.ிகதியமா௫ய சாமியககளை 

அ பன எனபதும் பெறபபட்டன. வேளலி முதலியன ஞானததைப்பய 
வ? £ மாசதிரையேயனரி, திவினைபோல ௮௮ கிசழகொட்டாத சடைசெ 
யத றறலும உடையனவேயாம ஆதலவால, தீவினைகள இருபபு விலககும, 
வேதத்துள SRss CaaS psu கலவினைகள பொனவிலஙகும் போலத் 
FOUL. சமப்படுதது உணாதற பானமையவெனக. வேள்வி முதலிய சரும 
ககளின பயனாகிய இனபம முன பசது உணடு பினனும் ப௫ிபபாலுச்கு 

அவவுணடியால வரும இனபததைப போஜலும. ௮வ்கேளவி முதலியன 
போல அனுபவ மாததினா.பாற கெடுதலினறி மேனமேல முற வளா௫ன 
வாகிய சரியை இரியை யோகஙசளால எயதபபடும சத.ஞானம பூத்து 
உணடு பின்லனும பதெதவலிலலாத தேவாசளுககு அவ௫மூ.த வணடியாலாய 
பயனைபபோறும, அவ்வரமுச வண்டி ஈரா தினா மூபபினறி கிலைபெறுசலரடி 
ய பெருமபயனைத சருதனமாசதிரையேயன்றிப பூதீரரலாகிய அாசதாப் 
பயனையுஈ சருதலபோல, சரியை முசலியனவும ரிவஞானதசைப பயததல 
மாததினாயே யனறிச் சசசம பத முசதியாயெ அலார்சாப் பயனையும பயப் 
ene itt. 

uy
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மேற் கூறிப்போர்ச சரியை முதலிய சான்கு பாசங்களுள்ளும, சாரியை 
இறியை என்னும் இரண்டும் கூடி, 6௫௮ சருமமென ஒருபெயரான வழகசவும் 
பெறும. அதச் வதாமம் மெல்வினை வல்வினை என இருவகைப்படும. ௮வ 
தீறள், மெல்வினையாவது சைவாசமததிலே கரியை ரியைகளுககு விதிதச 
வழி ஒழுகும் விதிமாச்சம். வல்வினையாவது ௮வ்விதிமாசகததில வழுவா 
து நின்று அர்நிலையின முதிர்சசியினாலே பின்னுண்டாயெ பிறப்பின சண 
ணே சிவனிடசதில் எலலையின்றி எழுது ௮இிதிவிரமாய முறுகெவெளரும ௮ன 

பின் பெருசசச்தினாலே உலசநெறிகடகஈது ஓழுகு.ம பததிமராகசம, இதறகுப 
பிரமாணம தஇிருசகளிற்றுப் படியா 4 நல்லசெவ தனமததா னலலசிவ யோ 
சதசா - னல்லசவ ஞானதசா னானழிய - வலலதனா - லாளேோனு மனபுசெயி 
னஙகசே தலைப்படுஙகா-ணாரோனுக சாணா வஒரன.? ௭-ம. 4 மெலவினையேயெ 
ன்ன வியனுலஇ னார்சகரிய - வல்வினையே யெனன வருமிரணடஞ - சொ 
ல்விற் - சவதன்ம மாமதனிம் செனறதிலே செலவாய - பவசனம நீயகுமப 

ழூ எ-ம், 4 ஆதியை யாசசிசதற கஙசமு மஙசஙசே - தீதி லறமபலவுரூ செ 

ய்வனவும் - வேதியனே - ஈலவினையா மெனறு ஈமககுமெளி சானவறறை- 
மெலவினையே மெனறதுராம் வேறு. ?? எ-ம. 4: வரஙககடருஞ செய்ய வயிர 
arses சஙகள் - சரஙகஸினா லனறுகறி யாச - விரஙகாசே - கொலவினை 

யே செயயுங கொடுவினையே யானவற்றை - வல்வினையே யென்றதுசா மற் 
று, ?? எ-ம், * பாசசமே யெனறும பழியெனறும பாராதே - தாசையை வேதி 
யனைத சாளிரணடுஈர - சேதிபபச - சணமசா தாமாம் பரிசளிசசா சணடா 

யே - சணடீசா ச௫ுசெயலாற ரன. ??எ-ம : செயயி லுருசத திருபபடி. 

மாறறதனை - யைய வி௫அவமுது செயயெனவே - பையவிருக - தூடடி wou 

பதற்சே பூட்டி யறுததவரா - நாட்டியுரை செயவதே காம ?? ௪-ம-வர௬ம 

இஙஙனங கூறிய சரியை முதலிய கான்கு பாதஙகளிலே நினறு மூச 
தஇிபெறற மெயயடியாரகளுட் சிழஈச சணியடியா அறுபசறு முவரும சொ 
சையடியாா ஓனபதினமருமாகய திருகசொணடா எழுபசதிருவருடைய சரி 
சதிரதசை, சனகசபையின சணணே ஆனகச நிருசசஞ்செயதருளும சருணா 

நிதியாய ரிவனது திருவருளினாலே பசு கரணமெலலாசூ சிவகரனாமாய 
டீப் பெறற சியவாறுபூஇிமானாகிய குனீ£ச்தாச சேசகிமா காயனா, தமி 
முலசம் உயதறபொருடட6) திருதசொணடா புராணம எனபபெயா சகது வி 
ரித்சருளிசசெயசாரா இபபுராணமசன்னை ஒசல சேட்டல செயவாரகருசசிவ 

னடியார்களது அத்தியறபுத பசதித்திறததையும் ௮வாகட்கு எளிவாதஏ9வனது 
அத்தியற்புசப பிரசாசசசையும உணாசதி, ௮வாகெஞ்சை ௮அழவிடைமு வட 
மெழுருபோலக் கசரதருசசசெய்தலிற் றனச்கு உயாவொபபினறி ஷததிகு 
ம் பெருமையுடைமைபறறி, பெரியபுராணம் எனவும பெயா பெறற$ இப 
பெரிய புராணம் சைவத்தார்ச நூறகருசசோடு மாறுபடாத வேசரமு:டிவாடி 
ய உபறிஷசதுகசளின சாதபரியககளை உளளடசடிய தேவாரம இருவாசக 
ம் திருவிசைப்பா திருபபல்லாணடு எனனும கானகனோடு கூட்டி, கல்வி 
யறிவொழுச்கஙசளான ஆன்ற மசததுகசளாலே தொனறு சொட்டு அருட்பா 
எனவழஙகபபமெ. 

பிரஞ்ஜஞையில்லாச சிலபிராமணா இப்பெரிய புராணசதுக்கு அ௮ப்பிரா 
மாணியம பேசுவர் இப்புராணததுசகுத திலலைவாழரசணா மடபதிகள் முதலி 
ப எண்ணிறாச ௮டியாரகள் கேட்கச் சசெம்பர சபாகாதா (: உலசெலாம "oer 
௮டியெடததக கொடுச்சருளினா எனவும் இதுமுற்றியபின்னா ௮கபாயசோழ 
மசாராசாவுச்கு, சோழனே, சேக்கிழான் சாம * உலசெலாம ?? என்று ௮டி 
ஏடுத்துச்சொடுச்ச, ஈம்முடைய தொணடாசளது அடிமைசதிறததை விரித



உபபோற்காதம், @ 

அப்புராணம்பாடி முடித்தான் ; நீ ௮தைச்கேள என்று யாவரும் கேட்ப ௮௬ 
ளிசசெயதார் எனவும இல்லைவாழர்சணாகளுள் ஒருவ.ராசெ சிவாலுபூதிமா 
ன எனப் பிரசதெதி பெறற உமாபதி வொசாரியா சேக்சிழார்புராணததுட் கூ 
அ௮தலானும, பரமசிவன உமாதேவிசகுச௪ சதாயுகதருமககளுங் கூறிய பின் 

னா, இணிச் கவியுகசதிலே அழறபசதுரூன்று சொணடாகள் பிறந்து சம்மேத் 
பசதிசெய்வர்கள் எனவும, அவாகள் சரிசதிரசசை உபமன்னியு மேனிவர் பதீ 
தாகுழமாங்கட்குக் கூறுவா எனவும கூறி, ௮ச்சரிசகாசசை முன்னுளாதத 
மை பரமேதிகாசமாகய சஏவரகசயததிலே ஈவமாமமிசசதிற் பெறப்படுதலா 
னும, சஙகராசாரியா இப்பெரியபுராணசதுட் கூறப்படும் அறுபத்து மூவ 
ருளசிலாரதத அடிமைதகசதை : வழியிலும இடப்படட. செருபபானது 
பசுபதியின அஙவசச்துககுக காசசமாகினறது ண: வாயகிறைந்ச நீரால் நணே 
தில பு;பபகைவருககுத திவவியாபிஷேகமாகெனெறது : சற்மேபுசிசசப்பட்ட 

மாமிசசேஷததின கவளமானத இவ்வியோபகார மா௫ன்று : ௮னசரன்பத் 
தச சரோஷேடனானெறான பகதி எசைச செயகினறிலது !?? எனசசவானச்ச 
லசரியினும, “: ரீசரே, மனைவிககும புதலவனுககுமத்ரசைசகும் துரோகஞ் 
செயதவாகளுககுப பிரசனனராமினீ£ கானோ பிறருசகுசதுரோகஞ் சறிதும 
செய்யவலலனலலன எனனணிடதது றீ£எவ்வாறு பிரீகிசெயவீ ! அறியேன் ?? 
எனச இலபுச்ஙசததிலும ரசறபபிசதுமராகசலானும, அபபிராமணா கூற்றுச் 
தாரமயபோயச துசசமாயவிடும, 

இப்பெரியபுராணமானது, சனனை உணாஈசவாகளாசசன்றி மற்றவர் 

களுககு ச சமிழவேசமாகிய தேவாரசதின வரலாறும மகிமையும் ஒரோ 
விடஙசளில ௮சனபொருளும விளஙகுசல கூடாமையானும, தனனை ௮௪ 
Huss gosuy com தறுவோரககும சேடபேராககும பசதிவைராகயே ஞா 
னஙசளைப பயகருங கருவியாய இருசசலானும, சிவஞானசிசதியாா திருக் 

சளிறறப்படியா முதலிய சைவசெதாரஈசநாலகளினாம உளாகளிலும் சலா 
னுபலததுககுசு சான கூறும சாயனமாா பலருடைய சரிததிரககளில உசா 
ரணம காடடுதலானுடி, சாவாகொரிகளாகிய நதிசைவருககும பிறருக்கும் 
தான அகெரிசச சனியடியா அறுபசதுமு வரும தொகையடியார் ஒன்பதின் 

மரும யெ இிருசசொண்டா எழுபசதிருவருடைய சரிசதிரங்களையும் 
earns ௮வாகள மடூமையைச தெளிஈசாலன்றிச செவாலயங்கள எங்கும் 
மூறையே அவாசரசருப பிரட்டை பூசை இருவிழாககள் செய்தற் சண் 
smu முவைகளைச சேவித்சறகண்ணாம ஊச்சமும அன்பும் நிசழாமையா 
னும, சைவாகள யாவரும ஒருதலையாசக கறறுணரவேணமுமெ நாலாம, 

  

இருசசிறறமபலம





௨ 

சணபதிதுணை 
$ ௪ 

இரு ச்சிற் தம்பலம், 

  

பெரியபுராணம் 

என்று வஎழஙகுெற 

இரு ததொண்டர்புரசாணம். ¢ 

ne ER oe 

பரயிரம், 

உலசெ லாரூணாக சோதற கரியவ 
னிலவு லாவிய ராமலி வேணிய 

cage சோ௫ிய னமபலக சாடுவான் 
மலாசி லமபடி. வாழசதி வணஙகுவாம 

ஊன டைஈக வடமபின பிறவியே 
தான டைஈதவுர இிபை ௪ சாருமாற 
Cm cor oo. me மலாபபொழிற றிலலையுண 

மாச டரூசெயவரசாபொற ரடொழ 

எடுக்கு மாகசசை யினற.மிழ்ச செயயுளாய 
நடக்கு மேன்மை ஈமசகரு£ செயகிடச 

SUEDE யைதுடைச தாழசெவி ரீணமுடிக 

சட்சச poms ச்ருசது ளிருசதுவாம. 
ேே வறு, 

மஇலவளா சடைமுடி மன்று ளானாமூன் 

௮திசெயு காயனமார் தூய சொனமலாப் 
பொதிகஈல நுசாசரு புனிதா பேரவை 
விதிமுறை யுலகினில விளஙக வெலகவே, 

ேவேறு, 

அளவி லாச பெருமைய ராகிய 
வளவிலாவடி யாபுசமழ் கூறுசே 
னளவு கூட வுளாபபரி தாயினு 
மளவி லாசை துரபப அறைகுவேன். 

செரிய ரும்பெரு மைத்திருத சதொண்டர்சம் 
பொரு௮ ௬ஞசர புகலலும் றேன்முற்றப 
பெருகு செணசட லூற்றுண் பெருஈசை 
யோருசு ணகங்சனை யொச்குர் சன்சமையேன். 

(4) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(8) 

(2)



- இருமலைச்சருச்சம் 

செப்ப லுற்ற பொருளின Pauley 

auGur GLear wage கொளவரா 
லிபபொ ருடசென னுராிறி தாயினு 
மெயப்பொ ருட்குரி யாகொளவா (மேன்மையால, (௪) 

மேய விவ்வுாரை கொணடு விருமபுமாஞ் 
சேய வன்றிருப பேரம பலஞசெயய 

தூய பொனனணி சோழனீ Chua 

ராய ரர பாய னர. ரவை 

அருளி னீமைச இருசதொண டறிவருக 
தெருளி னீரிது செபபுசற சாமெணின 
வெருளின மெயமமொழி வாணிழல கூறிய 

பொருளி னாகு மெனபபுசல வாமன்றே 
Cw mo 

Ques soon xP Maan a5) Ape ent. 
Kane shremger wissen சி ஈதையுட சராகது நின்ற 
பொஙயெ விருளை யேனைப புறவிருள போக்கு இனற 

செங்கதி ரவனபோ னிகருஈ திருகசொணடா புராண மெனபாம். (ம) 

பாயிரமுறமிறறு. 

(௮) 

(௯) 

ஓரக ence 

முதற்காண்டம. 

முதலாவது 

,தஇிருமஷச்சருக்கம். 

தருமச் சிறப்பு. 
பொன்னின் வெணடிரு று புனைகதெனப 

பன்னு ரீளபணி மாலவராைப பாலது 
தன்னை யாாசகு மழிவரி யானென்று 
மன்னி வாழ்கயி லைததஇிரு மாமலை. (க) 

அண்ணல் வீறறிருச் சப்பெறற தாதவி 
னண்ணு மூனழுல குஈசான மறைகளு 

மெண்ணின மாதவஞ் செயயவரா தெயதிய 
புண்ணி யரதிரண ளெளது போல்வது. (௨) 

நிலவு மெண்ணி றலங்களு நீடொனி 
யிலகு தணடனளி ராச வெழுகததோ 
ரல மென்னு மொளிமணி வல்லிமேன் 
மலரும் வெணமலா போல்வதம் மால்லமா, (௯)



இருடிலை ச றப்பு. 

மேன்மை கான்மறை சாதமும் விஞ்சையர் 
சான வீணையி னோசையுங காசொதிர் 
தான மாகீகண மூழசகமுந தாவில்சீர் 
வான துந்துபி யாப்பு மருஉகெலாம, (௪) 

பனிவி சும்பி லமரர் பணிஈதகசு 
மனித கோடி யணிமுடி. மாலையும் 
புனித கற்பகப் பொனனரி மாலையு 
முனிவ ரஞசலி மாலையு மூனனெலாம, (@) 

நீடு சேவர் நிலேகளும வேணடிடி. 

ஞாடு மைம்பெரும் பூதமு காட்டுவ 

கோடி கோடி குறடசிறு பூசஙசள 
பாடி யாடும் பரபபது பாஙகெலாம். (௪) 

நாய சன்கழல் சேவிச்ச சானமுகன் 
மேய கால மலாமையின் மிண்டவன் 
றூய மாலவரைச சோதியின மூழடியொன் 
ரய வனனமுங சாணா தயாககுமால (௭) 

ேவறு. 

காதில்வெணருழையோன்சமறொழமெடியோன்காலம்பாரச்திருக்சதுமறியான் 
சோதிவெணகயிலைக சாழவரைமுழையிற றதஇிசசையோ மாரதியைச்கணடு 

மீதெழுபண்டைச செஞ்சுடரினற வெணசுட ரானதென் நதன்ே 
ழாதியே னமதா யிடச்சலுற் Gore றசனைவஈ தணைசருக கலுழன. (௮) 

அ௮ரம்பைய ராடன் முழவுடன மருஙக னருவிச ளெதிரெதிர் மூழஙச 
வரமபெறு காசன மனது டன றெயவ மதுமல ரிருசையு மேகஇ 
மிரகசா மிடைஈத விமானசோ பான நீடுயா வழியினா லேறிப் 
புரஈதரன முதலாவ கடவுளா போறறப பொலிவதச இருமலைப் புறம்பு, (௯) 

வேதசான் மூசகன்மால் புரர்சரன் ர௬,சலாம் விண்ணவ மெண்ணிலார் மற்றுங் 
காசலான மிடைஈச முூதறபெரு£ தடையாங கதாமணிச கோபுாரத துளலான் 
பூசவே சாளப பெருஙகண காதாஈபோறறிடப பொதுவிளின் மூடு 
நாகனா ராதி தேவஞா கோயி னாயக னாதியெம் பெருமான, (wo) 

செதறியிற கண்ணா நாற்பெருக தோளா நீறணி மேனிய ரேசர் 
பெறறமேல கொணட சம்பிரா னடியா பிருசகன றனனருள் பெறுவார் 
மற்றவாச கெல்லாக தலைமையாம் பணியு மலாச்சையிற் சுறிசையம் பிரம்புங் 
கற்றைவாா சடையா னருளினாற் பெறறான சாபபதக கயிலைமால வரைசான. , 

கையின்மான் மழுவர் கலகைகுழ் சடையிற் சதிரிளம் பிறைஈறுவ் சண்ணி 
யையாலீற நிருசகுச் சன்மையி னாலு மளப்பரும் பெருமையி னாறு 
மெய்யொளி சழைக்குஈ தூாயமையி னாலும வெனறிவெண குடையா பாயன் 
செய்யசோ லபயன றநிருமனத சோங்குஈ திருச்சயி லரயரீன சிலம்பு, ( De.) 

Cag. 
அன்ன தன்றிருச் சாழ்வரை யினனிடத 
இன்ன சன்மைய னென்றறியாச்சன 

தன்னை யேயுணாச சார்வா சழைகூன்றா 
னுன்ன ருஞ்€ ௬பமன ஸணிீயமுனி. (dm) 

2.



in இிருமலைச் சிறப்பு, 

யாத வன்றுவ ரைக்கிறை'யாகயெ 
மாத வன்முடி மேலடி. வைத்ததன் 
நச ராசன் பொருவருர் சொணடி.லுச் 
சாதி யந்த மிலாமை யடைஈதவன. (0௪) 

(திசர் சரச வருட்பாற கடலுண்டு 
7௪ மாரரது செவிட்டி aera ge cir 

பதத ராய மூனிவாபல் லாயிரா 
௬த்ச யோகிகள் ரூழ விருஈதுழி. (d@) 

௮ங்ச ணோரொளி யாயிர ஞாயிறு 

பொங்கு பேரொளி போனறுமுன் றோன்றிடச் 
அச மாதவா குழ்ஈதிரு£உ தாரெலா 

மிங்கி தென்சொலஇிசய மெனறலும (Ds) 

௮ர்தி வான்மஇ ரூடிய வண்ணராள் 
ஈதி யாவுணாஈ சமமுனி செனறிசை 

வச மாவலா சகோனபுகழ வனமொணட 
னெர்சை யாரரு ளாலணை வானென. (0௪) 

கைகள் கூப்பிச தொழுதெழு ச௪சதிசை 
Quid arses anf விரவிடச 
செய்ய நீள்சடை மாமுனி செலவுழி 
யைய நீஙக வினவுவோ ரஈதணா (2௮) 

சம்பு வின்னடித் தாமரைப் போதலா 
லெமபி ராணிறைஞ சாயிது வெனனெனச் 
தமபி ரானைதசன னுளளாஈ தழீஇயவ 

னம்பி யாரூர னாதொழுஈ தனமையான (௦௪) 

என்று கற விறைஞ்ச யியடபுவா 
வென்ற பேரொளி யார்செய விழு சவ 
னது கேட்ச விருமபு ஈசையினோ 
மினறழெ மககுளா செயசரு ளெனப்ஐும (20) 

உள்ள வணண மூனிங ஊாரைசெயவான 

வெள்ள நீசசடை மெய்பபொரு ளாகிய 
வளளலசாசது மதுமலா மாலையு 

wore நீறு மெடுசசணை வானுளன (௨௧) 

HTT CAO IU LTO FFT CT 
மூனன மாஙகொரு காணமுதல வன௱னக் 

இன்ன வாமெலு சாணமலா கொயதிடத 
அன்னி னானஈ தனவனச் குழலில (௨௨) 

அங்கு முன்னெமை யாளுடை நாய 
கொங்கு சோகுழற சாமலா கொயதிடத 
இங்கள வாண்முகச் சேடிய ரெயதினா 
பொஙகு இன்ற சவிறனுடைப பூவைமார, (2௧)



திருமலைச் சிறப்பு. 

gg Joe ரனிஈதிதை யாய்குழம் 
கடத மா$லக கமலினி: யென்பலா 
கொகது சொணட திருமலா சொயவுழி 
வாது வானவ ரீச ரருளென. 

மாத வஞசெய்த தென்றிசை வாழ்ஈஇிடச் 
திதி லாசதிருச சொணடச சொகைசரப 

போது வாரவா மேனமனம போசூடக 
சாதன் மாதருக காட சியி சணணிஞா 

மன்ன LOT & OV GT மொயமமுகை காணமல் 

சொெனனை யாட கொணட வீரனுக கெயவன 
பனம லாகொயத செலலப பணிமல 
ரனன மனனவ ர௬ஙகொண டகனறபின. 

ABS கூர்ச்தி யவனறிற நகோகடியே 
மாதா மேனமனம லைசசனை செனபுவி 
பது தோனறியம மெலலிய லாருடன 
சாகச வினபங சலஈசணை வாயென 

கைச creel கூபபிச கலஙகனொன 
Qewu Cray. 68'S CE சிறுமையேன 

மையன மானுட மாயமபங Goa if) 
யைய னேதடுச சாணடருள செயயென. 

௮ஙச ணாச னதற்சருள செயசபி 

னஙகை மாருட னமபிமற ஈசதிசை 
தங்கு தோறறதி வினபுறறு £ சாருமென் 
றஙச வனசெயலெலலா மறைஈதனன, 

அகத ணாளரு மாஙகது கேட்டா 
பச மானுடப பாறபடு செனறிசை 

யிரச வானறிசை யெடடி.று மேறபட 
௧5௪ புணணியம யாசென மாதவன. 

பொருவ ௬ஈசவத தானபுலிசக காலனா 

ட மருரு னணியெஈதை யாசசிசது முளளது 

பெருமை சோபெரும் பற்றப புலியரொன் 
ஜொருமை யாளாவைப பாமபதி யோககுமால், 

அத்தி ர௬ுப்பதி பினனமை யாளுடை 
மெய்தத வசகொடி. காண விருடபுட 
னிதத நீடிய வமபலச தாடுமற 
றிசதி றமபெற லாஈதிசை யெசஇசை, 

பூசம் யாலையி னுள்ளலர் போதென 
Cas ரூலம வெளிப்படு மேதினிச 
காதன் மஙகசை யிதய சமலமா 
மாதொ பாசனா ராரூர் மலர்: தசால், 

(௨௪) 

(உட) 

(om) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௬௦) 

(ns) 

(a2) 

(௧௧)



e, BG ws Ap uy. 

௪.ம்.பி ராட்டியில் வேழுல arpa 
டம்பி ரானைச் சனிததலச் தசாலெயதிச் 
ச,ம்பை யாற்றில் வழிபடு சாஞ்சியென 
௮ம்பா போற்றும் பதியு மூடையது. (௬௪) 

தங்ச ளுசனா ஈர்தி சவஞ்செயத 
போகு நீடரு ளெய்திய பொறபது 
சங்கை வேணி மலரக சனனமலா 
செஙசை யாளரை யாறுஈ இகழ்வது. (ஈடு) 

தேச மெல்லாம் விளக்டிய தென்றிசை 
யீசர் தோணி புரத்துட னெங்கணும 
பூச னைச்குப் பொருந்து மிடமபல 
பேசி லததிசை யொவ்வா பிறதிசை (௬௪) 

என்று மாமுனி வனரொண்டா செயகையை 
யன்று சொனன படியா லடியவா 
சொன்று சோததிரச சொணடச சொகைவிரி 
வின்றெ னாதர வாலிங இயமபுகேன். (௬௭) 

மற்றி தற்குப் பதிகம்வன ரொொணடாதாம் 

புற்றி டத்தெம புராண ரருளினாற 
சொற்ற மெயசதிறச் சொணடச சொசையெனப் 
பெற்ற ஈழபதி சசதொழப பெற்றதாம, (ஈ௮) 

௮௪ மெய்ப்பதி சசசடி யாசளை 
கந சாதனா ஈம்பியாண் oreo 
பு5தி யாரப் புகனற வகையினால 
வந்த வாறு வழாம லியமபுவாம (௧௯) 

- லச மய்யவுஞ் சைவகின ரோஙகவு 
மலகில் சோரமபி யாரூரா பாடிய 
திலவு சொணடாதங கூட்ட நிறை துறை 
குலவு சணபுன னாட்டணி கூறுவாம. (௪ழ்) 

இருமலைசசிறபபு முற்றிற்று. 
கச திறாவிருச,7ம-இ௰, 

PATEL வலைதள 

சூசனம். 

ச. ச௨௫ன.௪ பரத்துவம். 

இலன் பிரமாண்டத்துள்ளே சைலாச பிலயசாகய ஸ்ரீசண்ட சரீர சரீரி 

யாய் இரு, பிரம விட்டுணு முதலியோரசககும் சுவேசர் உபமன்னியு 
மு சலியோர்சகும௫ருஷணா௮ாசச னாமுதவியோககும அறுபத்துமூவர் aps 
வியோர்ச்கும் சிசசானுககிரசங்களைப பணணும் இயல்புடையோர ஆதலா 
லும், அழுபத்துமூவர் முசவிய தஇிருதசொணடாரது சரித்திரததை விரிச் 
அசைச்சப் புகுகத ஆரியா முன்னா ௮வ்வறுபத்து மூவாககு அருள்செய்த 
கன் கைலாசத்தில் பிரம விட்ணொெ முதலியோ சேவிப்ப வீற்றிருச்தரு



திருமலைச் சிறப்பு, ழக 

ளும் பெருஞ்சிறப்பைக் கூறுதல் முறைமை யாதலானும், அதனை ஈண்சச் 
சுருக்இக்கூறி, அவஙன கூறுமுகததாற் சிவனே விச்சவாதிகரும் விச்சுவ 
சேவியருமாம் எனபது சகுறிபபித்தா பலபிரமாணகசளாலே சிவனே விச் 
சுவாதிகரும் விசசவசேவியருமாமென்பது ஐயமறசதுணிக்த வழியன்றி, அகர் 
பாற பததி எயதல் கூடாமையாலும், ஒரோவழி எயதினும, வைணவாமுசவி 
யோர் மறுச்குமவழி மயச்சமெயதுதலபற்றி அதுகுன்றுமாதலானும், ௮இிப்பிர 
பலப் பிரமாணமாகிய ௮தாவ*ீசைழமுசலிய சுருதிகளால் சிவனே விச்சவா 
கரும் விச்சுவசேவியருமாம் எனபது ஏிழிது சாண்பிப்பாம். 

அதர்வ௫சையிலே :: அரஈதத தியானம் யாது ? ௮னறியும் தியானிப்போ 

ன் யாவன ? இயானிககறபாலரும் யாவா?!? எனற உபஈஒூரமத்தில் இருஈத 
வினாக்களுக்கு இசையத தியானததையும தியானிபபோனையும் கிரூபணஞ 
செயதபினனா, தியாணிசகறபாலரை நிச்சயிதகற்குச சொலலுமாறு. மிச 
வு தியானிககறபாலராகிய ஈசானனாத தியாணிசக gags Sow விஷணு 
ருததிரேஈதிரர்களாகய இவெொலலாம உற்பசதியாகின்றனா. எலலர இஈதிரி 
யஙகளும் பூகஙசளுடனேகூட (உற்பசதியானெறன.) சாரணமும்சாரணங் 
சளைபபடைததோரும கருதினோருமாகியவா (உறபவித்தல) இனறு, கார 
ணமும சருவைசுவரிய சமபனனரும் சருவேசுவரரும சம்புவுமாயெவரே 
ஆகாசமததியசதிலே இியொணிககறபாலா ?? எனபதுசொடஙக, ** மற்றதெ 
லாம விட்டுச ௬ுகசசைச செயபவராகய சிவனொருஉரே தியானிச்சற்பா 
லா அதாவசிகைமுதறிறறு,"எனபதுவரையும, இஙகே யோகரூடியிஞ பரம 

சவனிலே வாதஇிககும ஈசானசொனனுஞ்சொல் மோசததினாற் சுவாபாவிச 
நிரதசயைசுவரிய பரதசனமை யுடையாொனறு பொருளபடுசலாலும், ரூடி 
பினாலே பரமூவனுககுப பெயராதலானும, ௮னைசஇிறும மேலாயெ பயன 

வேணடினோராகிய உயாகதோரால பரமசிவன தியானிககம பாலொனலுவ் 
கருததுப்பறறி ஈசானசதசசதால விசேடிய நிசசேசம் பண்ணப்பட்டது. 
் மிசவுஈ தியாணிககறபாலராகய ?? எனறு இயானிஈகப்படசசாசவோொன 

அறபுறுததி ௮நி5மாகச துதிதகக ஈசானானறி மறறையோர் இப்பெற்றிப் 
பட்டவா அனறெனனும உறுதியைத தொளனிபபிசசற்கு, தேவமனுக;சதி 
ரூபமாகயெ சகலபபிரபருசததினும பிரமன முதலிய சாலஙவருககும மிகச 
தலைமைகூறி, அவாகளது ஐசவரியஙசளும வளமாயறைபபட்டலைச Carer 
லு உணாசதறகு 4 பிரம வியணு '” எனபதுமுசல் ! பூதககளஞுடனேகூட” 
எனபதுவரையும பூசம் இகதஇிரியம் மு,சலியவறறிற்குச் சமமாச அ௮வர்களுசகு 
உறபததியுடைமை காட்டப்பட்டது, இவவுறபததியுடைமை பரமசிவ 
லனுச்கும உணடாயின, ௮வருககும ௮தபோலச இயாணிசகமபாலரார் சன் 

மையினரறாகுமெனறு நஆசஙதெது, 4 காரணமும சாரணஙமகளைப் படைச் 
தோரும் கருதினேருமாகயவா உற்பவிததவினறு ”” எனறு சொல்லப்பட் 
டி பிரமாதிகளுககு உறபததி கூறுரூ சொல்லாறறலால ௮வாசளுச்கு 
அருததாபததியாற் பெறபபட்ட காரணம எதுவோ அர்தரூபமாகிச் சாரணங 
சளாகிய பிரமா விஷ்ணு ரூச்திரர்களையும் மர்திரோபரிடதப் பிரதெசமான 
சாலமுசலியவறறையம படைததோராயெம ஆதிரிருட்டியைச் சக்சற்மித் 

சோராடியும் இருககும் இப்பெத்றிபபட்ட ஈசானா யாண்டாயிலும் உற்ப 
விதசல் இனறு எனபது இசனபொருளாம, இதனால் பிரமாதிெட்குச் சா 
சணம் யாது ௮து பிறத்தவினறு எனற இவ்வளவுபொருளுமே பிரூத்சம். 
சசானரெனறது இலலையெணின், ௮ஙஙனமாயிலனும், 'ஈசானருச்குச் தியேயச் 
தவம் விதிததுப பிரமாதிசட்குச் தியேமத்தகம் பிரித்து நிச்கும்பொருட்டு 
அலரகளிடத்திற் மோஷர்சோற்றுலித்சபின்பு, ௮அர்சசசோஷம் ஈசானருச்ரும்
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உண்டாயின் இயேயத்துவம் இன்றாருமென்று ௮வசரத்திற்போந்த சவ் 
னீச் யசற்தற்கு அவருக்கே ௮அத்சோகமின்மை சடறவேண்டுசல் ௮௨ூயமா 
திலின்) ண்டு எசானொன வருவிததுப் பொருளுமைப்பதே 'சால்பு, ௮ங் 
சே ஆசாசமச்தியசதிலே என்றது உபாசனாஸ்தானம் கடறியவாறு. அதற்குப் 
பரமாசாசமாகெய கசைலாசமென்னும பெயருடைய பரசிவலோக மென்பது 
கருத்த அதனால், இருதயகமலம் இரவிவிமபம்முசலிய எவ்கெவ்விடல்ச 
ளிழ் வனைததியாணிசகனும், ௮வ்ஒவ்விடங்&ள அனைசதினும சோதிமயமா 
இய கைலாச்த்சை விபாவிசத, ௮௪ன மத்தியததில் இருப்பவராகச் வெ 
ளைச் தியானிசக என்று உணாத்சப்பட்டது சருவேசவரரென்றது வனது 
ராமமாகச கூறப்பட்டது; :* ஒஙசாரமாகய சருவேசுவரரைததுவாதசாஈதததி 

லே (உபாூக்க )” எனறு தாபநீயோபநிடதததிற பிரயோடூத்தலாலும், 
புராணங்களிலவழஙசலாலும், ௮வருசகு ௮ப்பெயருண்மையாலென்ச. ௮ 
வன்றி , சருவைசவரியமுடையவரொனனும பொருள்படசகூறிற் புனருதச 
மாதலின், ௮றறனறென்௧க அன்றியும, இரவிரரணத்சால அலுகர௫செசப் 
பட்ட சமலஙசளே கமலஙகளாகும என்பசனுள இரணடாம கமலபதம் 
கமலகுண சமூகமெனனும பொருசபடுமாறுபோல, முனனையது ரூடி.யாக 
வும் பினனையது யோகரூடியாகவும பொருள்பட்டு, சம்புவானவா உற்பத் 

இயின்றிப் பிரமாநிசட்குங சாரணமாபிருசசன மாததிரசசால் ௮பரிச்செனனை 
சுவரியொனறதனறு பினனும அசாதாரணமாக சருவேசுவர சத்தத்தாற் 
கூறப்படுதலானும சருவேசுவாரெனறசெனறு கருசுசாடு உபபத்தியடைய 
அ௮னுவாசமாசச் கூறியசெனினும ௮மையும இரதருசகசதையே ஆதர 
விஞலே கண்டோகதி.பினலைம ரி வஜெருவரே தியானிககற்பாலா.!' எனறு 
சுருதிவிளசகுனெறது ௮ுஙனம அசசுருகியினபொருளை உபவிருகசணங 
சுள் தாமே செளிவுறவிளசகுசனறன அவறறுள், சைவபுசாணததிலே சவ 
னது சர்வோத்கருஷ நிச்சயப்பிரசரணததிலே (௧) “ எவரிடசதிலிருஈது 
பிரம விஷ்ணு ருசதிரேகதிர பாவமான இஃசனைச ம சசலபூதேரதிரியங்க 
on Corn. தியிற்பிறஈதன, ” (௨) (*சாரணஙகளைப படைதசோரும 
கருதினோரும பரமகாரணமுமாகிய எவா யாணடாயினும எப்போதாயினும் 

- பிதிதொனறினின்று பிறகடனெறிலர் ”” (௬) 41 சருவைசுவரிய பரிபூரண்ரா 
இயும் தாமே பெயரினாற சருவேசுவரராகியும சமபுவாகிய மிருக அக்ரே 
அசாசமத்தியததிலிருபபவராக மூருட்சுசகளாலே இியாணிககறபாலா."' என 
ச்கூறப்பட்டது. இ௱கே !! பிரம விஷாண '' என்பது முதல ! பூதஙகளு 
டனேகூட ” என்பதுவரைாயுமுள்ள சுருதியின்பொருள் முதறசுவோகததித் 
காட்டப்பட்டது இல (: எவரிடசதிவிருஈத '” எனனும நிரசசேசவசன 

மும் இரணட ஈஞசலோகதகடுலே!:எவா ” என்பதும மூனருஞசலோசததில் 

(: அவர்” என்னும பிரஇிரிதசேசசதைச்கொணடு முடிசலால, பிரமாதிசள் 
இவெனிற் ரோனறியோ எனபது தெளிவுவணாசசபபட்டது மூன்றாஞ் 
சுலோசத்திலே ''பெயரினாற் சருவேசுவரர் ?” என்று ௮ஃத அவாககுப பெய 
ராமாறு, சாட்டப்பட்டது. அரிவம்மிசம் பிரமாணடபுராணம் முதலியவற்றி 
லும் இவ்வாறே காட்டப்பட்டது அகஙனமாசச்சுருதியிற்றானே பிரமாமு 
தவிய சகல சேவசைசகளிலும வேறுபிரிசதுச சிவனுகசே சருவேசுவரததுவம் 
வியவஸ்தா£பித்திருச்சவும, அவரிலும ௮திசமாயெ பிறதெய்வம் உண்டென்று 
கற்பித்தல் பேதைமையேயாம், 

அற்றேல், 4 இரணிய கர்ப்பன் ஆஇியிலுள்ளவன் '? என்றும் 4* இந்திரன் 
சச்லச்திலும் மேலானசேவன்,”! என்றும் : அக்னியே தேவரனைகாச்கும் 
முன்னே தலைவன்,” என்றும் இச்சொடக்சதது௪ சுருதிசளிலே பிறதேவசை
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கூறுதும், அனேசசருக்கு விகற்பித்தக்கூ. நினமையால், சருவேசுவரத்தவும் சம் 
பவியாது; வஸதுவில விகற்பக கூடாமையால், ஒருங்கு சம்பவித்தலும் 
இன்று; ஒருவர்ககொருவர் தலைவராதல் உண்மை வருதலால். விகற்பபேசு 
சதினாலே சகலருடைய தலைமையம காலபரிசரின்னமாதலின் ஒருவருக்கு 
ஈ தலைமையின்றெனலுவ் கூடாத ; தோஷம உணமையால், ஆதலால், அப் 
பெத்திப்பட்ட வசனஙகளுட் சிலவசனகசள் பிரதிசமாகய பொருஞுடை 
யன எனறும், சில பிறிதோராகராற௦ பெறப்படம பொருளுடையன என் 
லும் எல்லாரும உடனபட்டுக கொளளலவேண்டும். ௮ஙசே இவை இவ 
பிரதீசமாயெ பொருளுடையன ஏனையவை பிறபொருளுபையன என்று 
தமது புததியாற் கறபிககப்பட்ட சியாயஙகளால வியஉஸசாபிப்பதிலும, 
உபவிருங்கணஙசடகு அ௮னுசாரமாக வியவஸசாபிசசலே மேனமை) ஆன 
மாககளது புச்தியானது நிசசயமில்லா நிலைமைசசாதலின அதனால் ஊூக் 
சபபட்ட நியாயஙகளினாலே கிசெசயம தெதிபெறாமையானும, *: வேதமா 
னது அ௮ற்பச் கலவி யுடையானுககு 'எனனையிவனகட பபான?! என்ற அஞ் 
சுன்றது. இதிகாசபுராண௩ககளாலே வேதபபொருளைத் தெளிர்தறியவே 
ணமெ. தனனாலே ௮றிஈதுகொளளப்படட மசேசபபொருளிலே அறியா 
மை உணடாகும, அயினும முணிவராலே நிசாயிககபபட்ட அரதப் 
பொருளிலே பெரியோரசக்கு எனன சஙசையுணடாகும ?? எனலும் வியாச ' 
வசளதசதினாலுமெனக. ௮,தலால) ௮னேச உபவிருயகணஙகளின் வலி 
மையாலே அ௮சாவ௫கையே பிரதசோசசம உ௱ளசெனறும, அ௮வ்விசமா 

இய உபவிருஙசகணஙகள் இலலாதனவாபெ பிறதேவசைசட்குச தலைமை 
கூறும் பிறசுருதிசன பேறுபிரமாணஙகளால விரோதிசகசப்பட்டுச் சுருங்கி 
நிறசனற ௮வவவா தலைமையைப பொருளாகவுடையனவென்றும் உட 
ன்பதலே பொருசசம மியாயததாற பலாபலம விசாரியாது இிருசுதியடை 
யாதவரைாககுறிசது, இஈசச ௬௫௬இ மறறையவறறினும மிகுபலம உடைத் 
தென்பது கிறுததறம பலசுருதிகள தமமுள விரோதமடைஈசபோது பல 
மூடையது செமபொருளப்டுசலும பலமிலலது பிறிதோராறறாற பெறப் 

படுதலுமே நியாயம ஒுஙஙனமே சுருதியில :: சாலா மாரிய யாகரஞ்தெய் 
சவனுகரு அழிவிலலாச புணணியம உணடானெறது ?? எனனுஞுசுருதி' எப் 
படியிமமையற கணமஙகளாலிடடிய லோகம மாசமடையும ௮ப்படிததான் ம 

றுமையிற புண்ணியஙகளாலிடடிய லோசகமும காசமாம !' எனறு பொருட் 
பலமபறறிப பிறிதொனறிற செலலாமற இளொத பிரபலசசுருதியால் வா 
இசமாசெ சுரூஙகிய பொருடபட்டு நிறறலின, அ௮ழிவிலலாச எனபதற்கு 
ஒருகாலாவதியைக குறிசது ௮ழியாக எனபத பொருளாம. ௮து பேல 

வே, ஈணடும சிவனது தலைமை are Gangs சுரி வனைச (சேவாசளி 
ன் றலைமைகூ௱க இளொரத சருதிகளைச சுருஙகிய பொருட்படுசதும், ஏனை 
த தேவாகடகுக கூரறக கூறி அவாகளினினறம பிரிகதுச் சிவனது சூலை 
மை கூறலானும, ஏனைச சருதிசள இ௩ஙனங்கூறாது ஒரோவிடதது ரொ 
ருவாசகு ச தலைமைமாசதிரம் கூறலானுமெனக. இனனலும சி௫னதுதலைமை 
மூழுட்சுககளால உபாூசெசப்படும் பரசேவதையை கிசசயிகககத Ogre 
யெ உபகிடசசநில உாச்சபபட்டது. ஏனையோரது சவேமை காமதேலசா 
நிச்சயப்பிரசரணஙகளிற கூறபபட்டது” அசனாலும் இதற்ருப பிரபலத்து 
ao Oise «Gh Daag தலைமையேகூறி, (4 அதாகசை முறறிற்று?? 
என்று ஏனையோரிறினறும பிரிசது௪ ச௫னது கிரதிசயமாகய ஐ௪வரியம் 

உணர்த்தி முடிவுபெற்றது. ஏனைச சுருதிகள் ௮ங்ஙனமலல, அசனாதும் 
இத பிராபலலியம, .



we தருமலை ௪சஈறபபு, 

அற்றேல், 'விசுவததிற்குத்தலைவனும் அன்மாச்சளுக்குத் தலைவனுமாக 

weiter; ஏன்று நாராயணோபகிடதத்து இருததலானும், 4 சேவர்களுள்ளே 
அக்ினிசடைப்பட்டவன்; விஷ்ணு சோததலைவன்) ௮வர்சட்ிடையே மற்ற 
திதசேவதைசளனைசத்தும. ” என்னும வெகுவிருஆபிராமணததிலே சசலசேவதை 
சளினும் உயர்ச்சதவன என்கையாலும், லோசாட்சிகிருயெசதிலே 4 966 
யே பிருதிவ்யதிபதயே சுவாகா!” எனபதுமுசல் :₹ பிரமணே லோசாதிபசயே 
சுவாசா?' என்பது வனாய முள்ள மஈதிரஙகசளாலே ௮௧இ௫னி, சோமன, வாய), 
குரியன், இச்திரன், யமன், வருணன, குபேரன, மகாசேனன், உருத்திரன், 
பிரமன் என்பவாகளுக்குப் பிருஇவி,ஈட்சததிர, ௮ஈதரிகூ,தியு,சர,பிரேத,சலி 
ல, யக்ஷ, சேரா, பூச, லோகஙகளுள் ஓஅவவொளறதகு ௮திபதியாசதன்மை சா 
ட்டியபின்பு 'விஷணவே சாவாதிபதயே சுவாசா?? எனறு சுருச்சப்படாத 

சர்வாதிபதிசசனமை காட்டினமையாலும், சாராயணன தானே கிரதிசயை 
சுவரியமுடையனெனின , ௮அறறனறு *: விசுவததிறகுகசலைவனும ஆன 
மாச்சளுககுச் தலைவனுமாகியவனை!' எனறது **இஈகதஇிரன சகலத்திலும் மே 
லானதேவன?? எனறறறரொடககசசனபோலச சுருஙயெபொருட்படும், *6மு 
தல்வனான ௮சகணியே சேவாகளுக்கு முகம் ?' *(*அசட௫னிருன்னே தேவ 
தைகளுககுசுதலைவன 7” 4 அகணி சேவதைகட்ரு,௪ சலைவஞைசச செல்லு 

௧. ?? “அகூனியே சகல சேவசைகளும ?? எனறறரொடசகததுச் சுருதி 
ளாலும், 'பருவகளுள இளவேனில போலவும் மனிதருள ௮ர்சணாபோ 
லவும தேவசைகடள அகசினி ?? எனறற் ரொடகசசது மிருதிகளாலும, 

அககினி முசலியோ?” எனறறறரொடசகக௫ு விவணு புராண வசனஙச 

ளாலும, ': அசஏனியே முகயெதேயன்!”? எனனுஞ சைமினி சூத்திரச்சால 
ம, ௮சஏணியின மேனமை பிரசெசமாசலாற சகல தேவதைகளிலும ௮க 
கினி சடைபபட்டோனெனபதே பொருநதாது, அசலிற காட்டிய ௪௫ 
இயிலே ::அச்டினி கடைப்பட்டவன '' எனறது சில தேவதைகளைக குறித 
Cs அ௮சடனிசகுக சடைசசனமை கூறுதலிற சுருகசபபட்ட பொருளு 
டையதேயாம அசுறகுச சமானமான யோசகேஷமசடிலே விஷண தலைவ 

னென்ற வழியம, ௮பபடிச சல சேவதைகளைக குறிசதே சலைவனெனறு 
அகருங்யெபொருட்படும் லோகாட்டுிகிருகியசதிலே காடடிய மரதிரஙகள 
இருசஏரொககஙகளாகய பனனிரனடோமறஙாரிறும சணியே சனியே விகி 

யோடிக்கப் பட்டவைகளாம gee ஓஒய்வொரு பொருளைக கூறுதலி 
ஹஞொவ்வொரு வாசகியஙகளாம். ஆதலின் வேறு வேறு வாசகயஙகள கூ 
டி ஒருஙகு மூடிஈது பொருட்படாமையால், சனிசசனியே சானகாம வே 
தீறுமை யருபீறறவாய முடியும அரஈசவாசகயஙகனகூடி ௮சூனி மூசவியோ 

றினினறும் பிரிசது விவுணுவினது சருவைசுவரியய உணாசதறகு வலி 

யடையனவலல, இரத மாதிரயகளிற கூறிய உருத்ரரனை யொழிஈசோ 
ரனைவரும் லோக பாலராதவின இகத உருசதிரனும லோச பாலனெனப 
து பெழப்படும லோகபாலருததிரன சிவகலை பெறற சணநாதருள ஓ 
ருவனென்று கூர்மபுராணசதுரைசகபபடடது. அதனால இககே சவணி. 
னினறும் பிரிகது விஷ்ணுவினது தலைமை கூறப்பட்ட சென்று சநத 
தற்கு இடமேயிலலை ஆசலால், ௮சாவசிகைபபடியே சவனது கிரதிசயமான 

ஐசுவரியஞ் சாதிச்சப்பட்டது; அதாவூகையே எல்லாவறறிலும் மிகுப 
லமுடையதாதலால். 

அசாவூரரன் மூதற்சண்டத்திலே :: சேவாசள் சுவர்ச்ச லோகச்சை 
௮டைந்தனா. அந்தச்சேவாகள், உருததிரரைவினாவினா ?? என்று தொடக் 
நீர்??? என்று வினாவின சேலாகளுக்கு gare. pert; siOemaCerg 9 
யிலேயிருந்தேன் இருக்கின்றேன் இருப்பேன், எனனையன்தி கேளொரறாவ



திருமலை ச்சிநப்பு, De 

னில்லை. அப்படியே என்னையறிர்சவன் எல்லாமறிவான்."'என்பது ருசலியவ 

வசனத்தாற் இவனதுசருவாத்துமசச்னமை காட்டப்பட்டது. பின்னர் ௮௪ 
ன்பின் தேவர்கள உருததிரலாக்சண்டிலா; அர்த் தேவர்கள் உருத்திரசைச் 
இயானிதசனர். அ௮சனபின் தேவர்கள் ஊர்ததுவவாகுவை யடையவனாச் 
துதித்சனர் ” என்று சேவாகளால் உபாிச்சப்படும் தன்மையும் து.திச்கப்படுக் 
தனமையும சாட்டப்பட்டன. பினபு இரண்டாங் சண்டததிலே (! எவர் 
உருததிரா; அவாபகவான, பூ, பவர், சுவா (ஆூயெவர்.) ௮வரே பிரமாவும், 
௮வருககு “வணசசம் வணசகம. விவ்ணுவுமலா, மகேசருமவர்." என்ப 
அ முசவியவற்றால பிரமா விஷணு ருசதிரன் உமை இலட்சுமி சரசுவதி 
இகதிரன மூசலியோரும மசாபூசம் முசலியவும் அவரது விபூதியே பென்று 
காட்டப்பட்டது. மூனராம நாலாஙகண்டஙகளிலே சிவராமததொகுதியை 
விரித்தனாத்து, அவரத மேன்மை விளசகப்பட்டத. ஐர்சாஙகணடசி 
லே அவரை உபாசதெசலாற்றான மோகூமெனறுகூடறி, உபாசனாப் பிரசாரமா 
இய பாசுபசயோகசங காடடபபடடது இப்படியே gare ஏரரிலுளள வ 

சனஙகளெலலாம் பரமசவனது சாவோசசருஷசதை விளங்கச் கூறும இத 
று உபவிருஙசணம், இலிஙகபுராணசதில ** அசனபினபு தேவர்கள் மய 
௩௫, நீயாவொன வினாவினா அவாகூறுவார் நானெருவனே புராத 
னம் பசவானுமாகிய உருசிரன நானே அஇியிலே பிருஈசேன் இருக 

இறேன் இருப்பேன, சேவாகளே, இரத உலககதிலே எனககு வேறானவ 
ஜனொருவனுமிலலை கான் நீநியாநிதடியன, குறறமறறவன, பீரமாவுக்கு 
specu பிரமாகான !' எனறு தொடங்கு 6 சீருமாசருமஙசளாலே 

எலு மசமையா௱ சகலகசையும பரிபாசம பணறாவேன என்று சொல்லி, 
உருசஇரபகவான் ௮ஙகே மைதா. பினபு சேவாகளவனாக்கண்டிலர் ?? 
எனபது முசலாக இரணடததியாயஙகளினாலும் ௮சாவடிரச முறறுஞ் வப 
ஈமெனறு உணாதரபபட।..து. இப்படியே ரூதசங சதை வாயுசஙகசதை இத 
இய புராணம எனபவாறிலும உணாசசப்பட்டது. 

இப்படியே சுருககளும அவைகளின் உபவிருஙாணங்களும் சிவனே 
விசசுவாதிரரும் விசசுவரேவியருமாமெனபது செஸிவறவிஎசகுஈலால்,விஷ், 
ragmadu Snare ெவணிலும அிகமெனராயினும் செவனோடு சமமென 
ராயினும் கொளகரசல் சிவநிரதையாகிய ௮இபாசகமேயாம் அதலால், வ 
னே பரமபொருள எனறு தணிஈது, அவரையே மெயயனபோடு மனம் காக் 

குர் சாயஙசளிஞலே வ.நிபகெ 

a. திருகசொண்டர் சரிததிர வரலாறு. 

பினனே கிகழும அடியாகளது சரிசதிரசதை உமாசேவிக்கு முன்னே 
அருளிசசெயயப் புருஈச பரமசிவன அசசரிச்திரம் உபமன்னிடுமுனிஉஊராலே 
பச சாகுழா௪கஞ£ருககூறப்படுமெனச்கூறினரொனறு சிவரசரியத்து சவமாம் 
(மிசகதிற கூ.றபபட்டது அப்படியே திருசதொணட ாசரிசதிரமசொனனவர் 

உபமன்னியுமுளிவா எனபது இஙகுமபெறப்பட்டது, உபமனனியு முணி 
வர் இருஷணருகருச் 76 செயசமையால், அவளா !:! யாசவனறுவலாக் 
இறையாகிய - மாதசவனமுடிமே லடிவைத்தவன !' என்றா. அச்சரிததிரம 
உருமாற. இருஷ்ணா புசதிரபாச்கியகதினபொருட்டு நெடுங்காலம் 4௮பூசை 
பணண்ியும், வன் வெளிப்படாதொழிந்தார் அக்காலகதில் ஒருசாள் உப 
மன்னியுமகாமூனிவர் வெபூசைகருப பத்திரபுவபங்களிலலையெனறு தமக்கு 
விண்ணப்பஞ்செயச தமது டனைகோககி, இருவூணா Payor Oring 

சழித்ச பததிரபுவ்பங்ககாசசொணடுவரும்பொருட்டு அஆஞ்ஞாபிச௫, அனவச் 
சாலே சவபூசைசெயதமுடித்தார், ௮தை ௮றிர்ச சருவ்ணாவாத), சங்க



ey இரு, சரட்டுச்சிறப்பு. 

பேச; உபமன்னியுமூனிகர், சைவாசமத்தில் விஇத்சபடி சிவ ூலைக்பெற்று 
மச்இிர ;இரியாபாவனைசளாலே சிவனைப்பூதெதாலன்றி இகை நிருமாவியமா 
கர வலும் வெளிப்படா£ா எனறார். அதுகேட்ட இருஷ்ணர் ௮ம்முனிவ 
ருக்கு ளாக), அவரிடத்சே சிவதீக்ைபெற்து, சவபூசைசெய்து, சாம விரும் 
பியபயனைப்பெற்றார். இருஷ்ணர் லவதிகைபெற்றசரித்திரம வாயுசஙகதை 
யில் ௨சத்தரசாண்டத்திலும் மசாபாரதததில் ௮அனுசாசனபர்வத்தில் பதினான் 
காம் ௮ததியாயததிலும், கூரமபுராணத்திலம் சொல்லப்பட்டது. 

இங்சே உபமன்னியு மூனிவருக்குச்சொடுச்சப்பட்ட மாதவன் மூடி. 
மே லடிவைத்தமையும், அததா தந்த அருட்பாற்கடலுணடமையும் ஆகிய வி 
சேடணஙகளால் இவரது பெருமையும, இ௮ராலே புசழ்ஈதுரைகசப்பட்ட 
சஈதரமூர்ச்திராயனாது பெருமையும், அவராலே திருகசொண்டத்சொசை 
யிம்றுதிசசப்பட்ட இருச்சொணடரது பெருமையும் சொனிசூன்றன. 

௬. சிவபுண்ணியம் செயயுமபோது கினைவவேருசலாகாதெனல், 

சுந்தரருரர்த்திராயனாரும் ௮றிரதிசை கமலினி என்னும் பெண்களும் 
மூறையே சிவனுககும் உமாசேவிககும புஷபககெொய்யுமபோது இசசை 

சொண்டமையால, பூமியிலே பிறஈது போகம் ௮னுபவிசகும்படி சமிஃசப் 
பட்டாாகள் என்று சொலலுகையால; புஷ்பம் எடுச்சல்மு.சலாகயெ ச௨புண் 
ணியஙகளைச செயயுமபோது நினைவு வேறாசலாசாசெனப௮௫ தணியப்பட்ட 
தி. அது (கொர்தலா கொய்யும்போது கடாவிழி மையலாலே - பைஈதொடி. 
மடவாா தம்மைப பராத்தலாற கைலை வெறபிற்.. சுநதரன் பட்ட சாரை யறிதி 
சோ துணாமென போதா- லஈசணா நழ்க ளாவா£ £ழ்சளா சணாச எாவார ?? 
என்னும புட்பவிதஇிச செயயுளாலுமறிக கைலாசவா௫ிகளாய்ச சிவனை இடை 

விடாத சேவிக்கும் அன்பாசளுககு இககுறறததினபொருட்டு இசசணடம் 
இடைசசசாயின், ஒனறுககும் பற்றாத ரிறியேஙகள் குற்றஞ செயயின எசது 
ணைப்பெருஈசணடம் இடைசகுமோ எனழு ௮ஞ௫ நடுககி, வெபுணணியவ 
சளைச செய்யும்போது சறிதாயினும மனசைப பிறிசொன்றிற செலலவிடா 
மற் வெனுடைய திருவடிகளிலே செலுததுக, 

இரு நாட்டுச்சிறப்பு. 

பாட்டியற் றமிமுரை பயின்ற வெலலையுட் 
சோட்டுெயர் பணிவாக குன்றி னுசசியிற 

  

சூட்டிய வளாபுவிச சோழா காவிரி 
சாட்டியல பதனையா னவில லுற்றனன். (௧) 

திமா தவமுனி யகத்தி யன்றரு 
ஸர்தநீர்ச் சமண்டலம் பொழி; காவிரி 

மாதர்மண் மடர்தைபொன் மாபிற ராழ்ர்சதோ 

(௨) ரோசரீர் நித்திலச் சாம மொக்குமால். 

சையமால் வரைபயி தலைமை சான்றது 

செய்யபூ மகட்குகற் செவிலி போன்றது 
வையகம் பல்லுயிர் வளர்த்து சாடொறு 
மூய்யவே சுரஈதளித் தாட்டு ரீரது, (௬)



rere ~ நனக சாகன் 

உர வனயாயாம ம 
திருசாட்டுச்சிறப்பு, ௯ 

மாலினுச் இச்சுழி மலர்சன் மேல்வருஞ் 
சால்பினாச் பல்லுயிர் சருசன் மாண்பினாற் 
கோலத் குண்டிகை தாககுவ கொள்கையாற் 

(௪7 போலுசான் முகனையும் பொன்னி மாதி. 

இங்கன்ரூ டியமுடிச் கரத் துச்சியிற் 
பொங்குவெண் டலைறுரை பொருது போதலா 
லெங்கணா யசனமுடி மிசைகின் நேயிழி 
கங்சையாம் பொனனியாங சனணி நீததமே. (டு) 

வண்ணநீள் வனைதார வரத மேனமையா 
லெண்ணில்பே ரறஙகளும் வளாககு மீகையா. 
லண்ணல்பா சசதையா ளுடைய காயஇ 
யுண்ணெடிழ் கருணையி னொழுசசம் போன்றது, (௬) 

வேறு. 

வம்பு லாமலர் நீரால் வழிபட்டுச் 
செம்பொன் வாசமா யெணணில் சிவாலயத் 
செம்பி ரானை யிறைஞசலி னீமபொனனி 

(௮) யுமபா சாயசாச கனபரு மொச்குமால, 

வாச ரீரகுடை மஙகையா கொங்கையிற 
பூசு குஙகும முமபுனை சாஈதமூம 

வீசு தெண்டிரை மீடிழித தோடுநீர் 
சேசு டைச்செனி னுஈசெளி வில்லசே. (4) 

மாவி சைததெழுக தாரப்ப வளாதரு 
பூவி ரிதத புதுமதுப பொகூட 
வாவி யிற்பொவி காடு வளநதரக 
கரவி ரிபபுனல காலபரஈ தோஙகுமால் (௯) 

ஓஒணடு றைததலை மாமத கூடுபோய 
மணடு நீவய லுட்புச வஈதெதா 
சொண்ட மள்ளா குஸரததகை யோசையபோ 
யணடா வானதி னப்புறஞ் சாருமால. (w) 

மாசா நாறு பறிபபவா மாட் சியர 
அத நீணமுடி சோபபவா செயகையு 
மோசை யாரசெய யுமுஈ ரொழுககமுங் 
காசல் செயவதொ காட்டி மலிஈததே (Qs) 

உழுச சானமிச வூறிச் செளிஈதசே 
திழுது செயயினு ளிஈதிர தெயவதாஈ 
தொழுது சாறு ஈடுவா தொகுதியே 
பழுதில் காவிரி ராட்டின பரப்பெலாம். (De) 

Cag. 
மண்டுபுனல் பரசசஃயல் ௫ளர்ரு,சவின சருள்விரியக் 
சண்ழெவா பதஙகாட்டச களைகளையு கடைசியாக 

டண்டரளஞ் சொரிபணில மிடறியிடை சளர்ந்தசைகா£ 
வ்ண்ட?லயுங குழலுலைய மடரடையின வரமபணைவா, (Om)



ow) Ager Osan dy. 

செங்குகளை பறித்சணிகார் சருங்குழன்மேற் சிறை கண்டை 
யங்சைமலாக களைகொடுகைத தயல் வண்டும் வரவழைப்பா£ 
இரயசணுதல் வெயாவரும்பச ரிறுமுறுவ ளவரும்பப 

பொங்குமலர்ச் சமலததின் புதுமதுவாய் மத்தயர்வார், 

சரும்பல்ல நெல்லென்னச் கமுகல்ல சரும்பென்னச 
சுருமபல்லி ருடைநீலசத் துகளலல பகலெலலா 
மரும்பலல முலையெனன வமுதலல மொழியென்ன 
வருமபலலா யிரஙகடை மடஈசதையாகள வயலெலலாம;, 

சயல்பாயபைந் தட ஈன் கழிஈதபெருக கருஙகுழிசி 
வியல்வாயவெள வளைசதரள மலாவேரி யுலேபபெயதங 
சயலாமை யடுப்பேநறி யரசகாமப னெருப்பூதும 
வயன்மாசா சிறமசளிா விளையாட்டு வரமபெலலாம 

சாடெல்லாங சழைச்கரும்பு காவெல்லாங குழைசகரும்பு 
மாடெலலாக சருஙகுவளை உயலெலலா கெருஙகுவளை 

கசோடெல்லா மடவனனங குளமெலலாஙய கடலனனை 
காடெலலா நீரசாடு தனையொய்வா ஈலமெலலாம. 

Caw by. 

ஆலை பாய்பவ ரார்பபறு மோலமுஞ 

சோலை வாய்வண டி.ரைரசெழு சுமமையு 
ஞால மோக திய கானமறை யோதையம 
வேலை யோசையின மிக்கு விரவுமால 

௮ன்ன மாடு மகனறுறைப் பொயகையிற 
றுனணு மேதி படியஈ துதசசெழுப 
சனனி வாளை கழுனெலேற பாய்வன 
மன்னு வானமிசை வானவிற போலுமால், 

சாவி எரிறபயி லுயகளி வணடினம 

வாவி யிற்படிஈ ஐணணு மலாமறு 
மேவி யசச௪ட மிசெழப பாயகய 
ரவி யபபொழி விறகணி சாடுமால், 

Cam 

சாலிரீள் வயலி னோஙதெ சரிக ரினறி மிகு 
வாலிதாம் வெண்மை யுண்மைக கருவினாம வளசச வாசெ 
Gaya பசலை சொணடு ஈருளவிரிச தானு சனப 

ராலின ஏரசை போல வலாஈாசன கதாக ளெலலாம 

பத்தியின் பால ராஇப் பரமனுக் சாளா மன்பா 
தத்தமிற கூடி னாக டலையினால் வணக.கு மாபோன 
மொயத்தகீள பததி யின்பான மு.நிரசலை வணஙட மறறை 
விதசகா தன்மை போல விளை*சன சாலி யெலலாம். 

அரிதரு செககெம் சூட்டி னடுசசெ வடசசல் சோப்பா£ 
பரிவுறத சடிஈச பனமீன படாசெடுவ் குனு செய்வா 

சுரிவளை சொரிகச மூகன் சுடாபபெரும பொருப்பு யர்ப்பார் 
விரிமலாச் கற்றை வேரி பொழிாதிழி செறபு வைப்பாரா. 

(0௪) 

(௫) 

(os) 

(094) 

(0ஈ) 

(0)



திருராட்டுச்சிறப்பு, 

சாலியின் கற்றை துற்ற தடவரை முகடு சாய்த்துக் 
காலிரும் பகடு போக்குங் கரும்பெரும் பாணடி, லீட்ட 
மாலிய முடிவின் கூட்ட மருவனாச் சிமையச் சாரன் 
மேல்வலவ கொண்டு குழும் காட்டியின மிகச தன்றே, 

வைதெரிர் தகற்றி யாற்றி மழைப்பெயன மானச் grote 
செய்யபொற குன்றும் வேறு சவமணிச் சிலமபு மென்னக் 
கைவினை மள்ளர் வானங் கரக்கவாக் Burn குனறான 
மொய்வரை யுலகம போலு முளரிரீர் மருத வைபபு. 

அசசுகொள கடன்ச ளாற்றி மிகுதிகொண டறஙகள் பேணிப் 
பீ ரவருங கடவுட் போறறிச் குரவரும விருஈதும் பணபின 
விரவிய கஇளையு5 தா; விளவயெ குடிக ளோவடு 
வரைபுரை மாட நீடி மலாஈதுள பதிக ளெங்கும. 

கருமபடு களம ராலைச் சமழ்நறும் புசையோ மாதர் 
சுருமபெழ வகிலா விட்ட நூபமோ பப வேளவிப் 

பெருமபெயாச சாலை சோறும பிறககய புகசையோ வாஸின 
வருஙசரு முகிலோ குழ்வ மாடமுங காவு மெங்கும 

காளிகே ரளாசெ ௬கதி ஈறுமலா நரர்த மெ௫குக 

சகோளிசா லஈத மாலங குளிரமலாக குரவ மெஙகுந 
சாளிரும போரது சாறு சணமலா காக மெங்கு 

நீஸிலை வஞ காஞ நிறைமலாக சோஙசக மெங்கும். 

குதபா டல ளெயருரு ருழ்வழை ஞாழ லெஙருரூ 
சாடிமா லச ளெஙகு5 தணடனிா ஈ௱வ மெஙரு 
மாசவி சாள மெஙரும வருளசண பகங ச ளெயரும 

போதவிழ கைதையெங்கும பூகபுன னாக மெங்கும் 

மஙகல விக ளெங்கு மணஞசெய்சம் பலைக ளெககும் 
பஙசய வசன மெஙகும பணகளின மழலை யெக்கும 
பொங்கொளிச கலனச ளெங்கும புதுமலாப் பாத Qt & GF 

செக்கயம பழன மெங்குஈ இருமச ஞுறைய ளெங்கும, 

மேகமுங களிறு மெஙகும வேதமூக கடைய மெககும் 
யாகமுஞ சடஙகு மெங்கு மினபமு மகிழ்வு மெங்கும 
யோகருஈ சவழு மெங்கு மூசலு மறுகு மெயகும 
போகமும பொலிவு மெங்கும் புணணிய முனிவெெங்கும் 

பண்டரு விபஞ்சி யெயகும் பாசசெம் பஞ்சி யெங்கும் 
வண்டறை குழல்க ளெங்கும வளரிசைக குழல்க ளெயகுந் 
தொண்டாத மிருககை யெக்குனா சொல்லுவ திருசசை யெஙரு£ 

தண்டலை பலவு மெங்குஈ தாதி பலவு மெயரும. 

மாடுபோ ச௪சயச ளெஙகும வண்டுபோ சசங்க ளெங்கும் 

பாடுமம் மனைக ளெககும பயிழாமம் மனைச ளெங்கும் 

நீடுசே தனஙக ளெங்கு நிதிகிகே சனங்க ளெஙரும 
சோடுரும் மாலை யெஙகுஈ துணைகார்ருழ் மாலை யெங்ரும், 

உக 

(௨௪) 

(௨௫) 

(உச) 

(௨௭) 

(2௮) 

(௨௧) 

(mid) 

(may 

(௬௨) 

(௬௧)



22. மனு சீதிசண்டபுராணம், 

வீதிகள் விழவி ஞர்ப்பும் விரும்பினர் விரக்தி ஞர்ப்புஞ் 
சாதிச ணெறியிழ் றப்பா சனயரு மனைவித் றப்பா 
தீதிய புள்ளு மாவு நிலததிருப் புள்ளு மாவு “ 
மோதிய வெழுத்தா மஞ்சு முறுபிணி வரத்சா கிஞ்சும். (௬௪) 

நற்றமிழ் வரைப்பி னீங்கு நாம்புகழ் திருசா டென்றும் 
பொற்றடஈ தோளால வையம் பொதுசகடிஈ இனிது காச்குவ 
கொற்றவ னஈபா யன்பொற் குடைசிழத் குளி௫ தென்றான் 
மறறதன் பெருமை ஈம்மால் வரம்புற விளம்ப லாமோ. 

திருசாட்டுச சிறப்பு முறறிற. 

(௬௫) 

ஆகத் இருவிருசதம்-௮ு. 

மநுநீதிகண்டபுராணம். 

eh 

சொன்ன காட்டிடைக தொன்மையின மிசசது 

மன்னு மாமல ராள்வழி பட்டது 
வனனி யாறு மதிபொதி செஞ்சடைச 
சென்னி யாாதிரு வாராத இருக்கா (௪) 

கேச வோசையும் வீணையி னோசையு௪ 
சோதி வானவா தோததிர வோசையு 
மாச ராடன் மணிமுழ வோசையுய 
€ச வோசையு மாயககிளா வறறவே, (௨) 

பல்லி யங்கள் பரத வொவியுடன் 

செல்வ வீதிச செழுமணிச சேரொலி 

மல்லல் யானை யொலியுடன மாவொலி 
யெல்லை யின்றி யெழுஈதுள வெஙகறும, (௪) 

மாட மாளிசை ரூளிசை மணட பங 
கூட சாலைகள் சோபுரஈ தெற்றி 
ணீடு சாளர நீடரங 'செங்கணு 
மாடன் மாச ரணிசிலம பாாப்பன (2) 

அங்கு னாக்கென் னளவப் பதியிலா£ 
தஙசண் மாளிகை யினனொனறு சமபுவின 
பங னாடிருச் சேடி பரவையா 
மங்சை யாரவ தாரஞ்செய் மாளிகை, (9) 

படர்சத பேரொளிப் பன்மணி வீதிபா 
ரிட்ஈச வேனமு மன்னமுஈ தேலொ 
தொடர்ஈத சொண்டவன் ரொண்டர்சகுத் தூதுபோய 
ஈடக்ச செர்சா மனாயடி. நாறுமால, (4௪)



மறு ரீதிசண்டபுராணம், 

செங்கண் மாதர் தெருவித் செனித்சசெய் 
குங்கு மத்தின் குழம்பை யவர்குழற் 
பொ௫கு சோசையிற் பூரதுசள் வீழ்ர்துட 
னங்கண் மேவி யளறு புலர்த்திமால், 

உள்ள மாருரு சாதவ ரூர்விடை 
வள்ள லராதிரு வாரூர மருங்கெலார் 
தெள்ளு மோசைச் இருப்பதி கங்களபைங் 
இன்ளை பாவெ கேட்பன பூவைசஎ. 

விளக்க மிச்ச கலன்கள் விரவலாற் 
௮ளச்கில் பேரொலி யாற்றுன்னு பண்டங்கள் 
வளத்தொ டும்பல வாறு மடுத்தலா 
லளச்சா போன்றன வாவண வீதஇசனள். 

ஆர ணங்களே யல்ல மறுகடை 
வார ணர்களு மாறி மூழஙகுமாற் 
சர ணஙயெ தேவாச ளேயலாற 
ளோச ணங்களிற் ராமருஞ குழுமால். 

தாழ்ந்த வேணியர் சைவர் சபோதனர் 
வாழ்ந்த ரசை முனிவா மறையவா 
வீழ்ந்த வின்பத தறையுள் விரவுவார் 
ரூழகத பல்வே றநிடசசசச சொன்னகர். 

நிலம ஈட்கழ காரு நீணுதற் 
.றிலக மொப்பத செம்பியர் வாழ்பதி 
மலாமகட்குவண டாமரைா போன்மலாம் 

தலகில சோசதிரு வாஞா விளஙகுமால் 

அன்ன தொன்னச ரூகசர சாயினான் 
௮னனும் Canes சோன் வழிச சோன்றினான் 

மன்னு ரக பாயன் வழிமுதன் 
மின்னு மாமணிப் பூணமனு வேந்தனே. 

மண்ணில் வாழ்சரு மன்லுயிா சகட்செலாக் 
சண்ணு மாவியு மாம்பெருங் சாவலான் 
லிண்ணு வா£ம௫கழ் வெய்திட வேள்விச 
செண்ணி லாசன மாண வியற்றினான். 

பொங்கு மாமறைப் பற்றிட சொண்டங 
ரெங்கு மாக யிருஈதவர் பூசனைச் 
சங்கண் வேண்டு நிபக்சமா ராய்ந்துளான் 
அங்க வாசமஞ் சொன்ன முறைமையால். 

கொத்த காழி குவலயஞ் சூழ்ச்திடச் 

சுற்று மன்னர் திறைகடை சூழ்ர்திடச் 
செற்ற சீச்யெ செம்மையின் மெயம்மலுப் 
பெற்ற நீதியுர் தன்பெய ராச்சினான். 

(௭) 

(௮) 

(௧) 
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(da) 
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(௦௪) 
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(de)



மற ரீதிசண்டபுராணம், 
Ce my. 

அறம்பொரு ளின்ப மான வறசெறி ayrug yoo! 
மறன்சடிச் சரசா போற்ற கையகங் காச்கு சாளிற் 
ர்றக்தாற் றவத்சாற் றேவி திருமணி வயிற்றின் மைஈசன் 
பிறர்சன னுலகம போற்றப் பேரரிச் குருளையன்னான். 

தவ்முயன் றறிதிற் பெற்ற சனியிளல் குமர ஞளுஞ 
வெருயன் றடையுஈ தெய்வச் கலைபல இிருஈ,ச வோதிச் 

சவனவெம் புரவி யானை தேர்படைத தொழிலக கற்ப் 
பவமுயன் றதுவும் பேறே யெனவரும் பணபின மிசகான். 

௨௪7 

அளவிறொல் கலைகண் மூறறி யருமபெறற் றர்தைமிக்க 
வுளமடூழ் சாதல் கூர வோஙகிய குணததா ஸீடி 
யிளவர சென்னுர் சனமை யெய்துகற சணிய னாக 
வளரிளம் பரிதிபோனறு வாமுகா ளொருசாண் மைஈசன். 

இங்கள்வெண் கவிகை மன்னன் றிருவளா கோயி ஸணின்று 
மங்குறோய் மாட வீதி மன்னிளங குமரா சூழக 
சொஙசலா மா$லை தாழா ருஙகுமங குலவு சோளான் 
பொங்கயெ தானை ரூழத தோமிசைப் பொலிரஈது போதான. 

பரசுவர் இசண்முன் சூதா மாகச ரொருபாற பாஙகா 
விரைஈறுங ரூழலாா ௫ஈதும வெளவகா யொருபான மிகச 

மூரசொடு ௪௫ மாரப்ப மூழஙகொலி யொருபால வெணறி 
யரசிளங் ரமான போது மணிமணி மாட வீதி, 

தனிப்பெருஈ தருமர் சாணோர் சயாவின்றிச சானை மனனன் 

பனிப்பில்(ர சையினி லண்மைப் பானமைசோ இசா லென்ன 
மனிசதர்சன் வரவு சாண வணணமோ வணண ஈலவலான 
புனிற்றிளங் சனறு துளளிப் போகததம மறு மூடே. 

அம்புனிற் ரூவின் சன்றோ ரபாயசடி ஏடு போசெ 
செமபொனணின றோககான மீறு விசையினாற செல்லப் பட்டய 
ரும்பரி னடையக சண்ட குருகுதா யலமஈ சோடி, ~ 
GawvI@ nog Gs CrrgG QoussOs Gow Sapu. 

மற்றது சண்டு மைகசன் வாடிய suru ரென்று 
சொற்றடு மாறி கெஞசற நுயருழஈ தறிவ Pra 
பெற்றமுங் சன்று மின்றெனுணாவெனும பெருமை மானச 
செற்றவென் செய்கே னெனழு தேரினின ஜிழிஈது வீழ சான. 

௮லறுபே ராவை சோக யாருயிர் பதைசதுச சாரு 
திலமிசைச் கன்றை கோக்க கெடி.துயிர்ச திரஙூ நிறகு 
மலத்தலை யுலகங சாசுகு மனுவெனு மெஙகோ மானுக் 

குலூலிப் பழிவக தெயதப பிறஈதவா றொருவ னென்பான். 

வக்தவிப் பழியை மாற்றும் வசையினை மறைதால் வாய்மை 
யாதணர் விதிதத வாற்றா லாற்றுவ சறமே யாடு 

லெர்சையீதறியா முன்ன மியற்றவ னென்று மைர்சன் 
சிந்தைவெச் துயர தீர்ப்பான் றிருமறை யவாமூன சென்றான், 

(2) 

(௦௮) 

(டக) 

(௨௧) 

(2௨) 

(2௪) 

( av) 

(௨௫) 

(௨௪)
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தன்னுயிர்ச் சன்று hus sortégean சரியா சாக 
மூன்னெருப் புயிர்தது விம்மி முகத்தினித் சண்ணீர் வார 
மன்னுயிர் சாக்குஞ் செங்கோன் மனுவின்பொழ் கோயில் லாயிம் 
பொன்னணி மணியைச் சென் சோட்டினாம் புடைச்சு சன்றே, 

பழிப்பறை மூழக்சோ வார்க்கும் பாவத்தி னொெவியோ வேர்சன் 
வழித்திரு மைகச னாவி சொளவரு மறவி யூாதிக 
கழுத்தணி மணியி ஞாப்போ வென்னச்சன் கடைமுன் கேளாச் 
செழிசசெழு மோசை மன்னன் செவிப்புலம் புச்ச போது. 

ஆங்கது கேட்ட வேத னரியணை யிழிஈது போரது 
பூயகொடி வாயி னண்ணக் காவல ரெதிரே போதமி 
மீககிதோர் பசுவஈ தெயதி யிறைவகின கொறற வாயிழ் 
தாங்கெ மணியைக கோட்டாற றுளக்கயெ சென்று , சொன்னார். 

மனனவ னதனைச் கேளா வருர்திய பசுவை கோக்க 
யெனனிதற குற்ற சென்றென றமைச்சரை யிகழ்கது கோச்ச 
மூனனுற நகிகழ்ஈத வெலலா மறிஈதுளான மு.இரர்த கேளவித 

சொனனெறி யனீமச்சன மன்னன ருளிஸை சொழுது சொல்வான் 

வள வஙின் புதல்வ னாஙகோர் மணிரெடு$ சோமே லேறி 
யளவிறோத தானை சூழ வரசுலாஈ தெருவிற் போஙகா 
லிளையவான கனறு சோககா விடைபபுகுஈ இறச தாகத 
தளாவுறு மிதசாய வது விளைதசதித தனமை யென்றான 

அவ்வுரை சேட்ட வேச்சனாவறு தூயா மெய்தி 

வெவவிடஈ சலைககொண டாறபோல் வேதனை யசசத மிச 
கிவவினை விசளைச வாென மிடருறு மிரஙகு Cuomo GF 
செவவிதென செங்கோ லேனனுக தெருமருஈ தெளிய தேருன். 

மன்னுயி புரந்து வையம் பொதுக்கடிர் தறத்தி னீடு 
மெனனெறி ஈனரு லெனனு மெனசெயதாற நீரு மென்லுஈ 
தனணிளக கனறு காசை சாயமுகங் கண்டு சோரு 
மநங்லை யரச னுறற துயாமோ ரளவிற் றன்றால. 

வேறு 

மாதிரிசக ளதுசணடு மனனவனை யடிவணஊயூஇச் 

'சஇரதைதளாச் சருளுவது மறறிதறகுத தீர்வன்றாற 
கொததலாசதா£ா மைந்தனைமுன கோ௮தைசெய் தார்ச்ருமறை 
யர்சணாசள விஇசதமுறை வழிஙிறுச்ச லறமென்று, 

வழசசென்று நீர்மொழிர்தான் மற்றது தான் வலிப்பட்டுக 
குழசசனறை யிழஈதலறுவ் சோவுறுசோய மருரச்சாமோ 
விழக ௫னறேன மைகதனையென் றெல்லீருஞ் சொல்வியவிச் 
சழச்கின்று சானியைஈசாற் றருமா தான சவியாதோ. 

மாகிலங்கா வலனாவான மன்னுயிர்காக குஙகாகைத் 
தானதனுக் இடையூறு சன்னாம்றன் பரிசனததா 

லூசமிகு பசைத்திறத்சாற் கள்வா லுயிர்சமமா 
லானபய மைதர்தீர்ச தறள்சாப்பா னல்வனோ. 

ச் 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(mid) 

(xa) 

(௬௨) 

(am) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௧௪)



௨௪ மழு ரீதஇிசண்டபுராணம்,. 

என்மசன்செம் பாதசத்துக் இருர்சவங்கள் செயவிசைர்சே 
யன்னியனோ ருயிர்சொன்றா ல௨னைச்சொல் வேனாம் 
ரொன்மலுதாற் ரொடைமலுவாற் அடை ப்புண்ட செனலும்வார்சசை 
பனலுலகழ் பெறமொழிக்கீர் மர்திரிகள வழசசென்றான. 

என்றாரச ஸிசழ்ந்தூராப்ப கெதிர்நின்ற மதியமைச்சா 
நின்றகெறி யுலசெனெச ணிதுபோன்முன் ஸிசழ்ர்ததாற் 
பொன்றுவிதசன் மரபன்று மறைமொழிஈச வறமபுரிச 
ரொன்றுதொட நெறியன்றோ தொன்னிலங்கா வலவென்றார். 

௮ல்வண்ணா தொழுதுனாத்த வமைசசாசளை முககோகட 
மெய்வண்ணகஈ தெரிஈதுணாஈத மனுவெனனும விறல்வேர்த 
னிவ்வணணம பழுதுரைத£ ரென்றெரியி னிடைச்தோய்கச 
செவ்வணணச சகமலம்போன முசமபுலாஈது செயிசதுனாபபான், 

அவ்வுளாயில் வருநெறிச ளலைஙிற்ச வறநெறியின் 
செவ்வியவுண மைதஇிறறீர சிந்தைசெயா துரைசகின்மி 
ரெவவுலி லெபபெ௱றற மிப்பெறறித தாமிடரால 
வெவவுயிரசதுச சசறிமணி யெறிஈதுவிமுக சதுவிளமபீ, 

போறறிசைக் தப் புரரகரனமா லயன் முதலோர புகழ்ஈதிறைஞச 
லீறறிரு£ச பெருமானஞா மேவியுறை திருவாராத 

தோற்றமுடை யுயிகொளரா னாதவிறாற றணிபொருடா 
ஞதறவுமற றவறகசொலலு மதுவேயா மென்ஙினைமின 

எனமொழிநது மற்றிசனுக கினிய தே செயவிவவான 
மனமழியுஈ துயரகற்ற மாட்டாதேன வருதுமிது 
தனலுறுபே ரிடாயாலனுஈ சாககுவதே கருமமென 

வனசனரும பொருடுணிஈதா னமைசசருமஞ சினாசகனரா. 

. மன்னவன்றன் ஸமநதனையங சழைதசொருமா திரிதன்னை 
முூனனிவனை யவலீதி முரணடோககா லூகவென 
வன்னவனு மதுசெயயா தன; தனனா ருயிதுறபபத 
சீனனுடைய குலமகனைத தானகொணடு மறுகணைஈதான. 

ஒருமை தன் மன்குலாதுக குளளானென பதுமுணரான 

திருமாசன் வழிசசெலகை சடனெனறு தனமைஈசன 
மருமர்சன் றேராழி யுறவாரஈதான் மலனுவேஈத 
னருமாத வரசாட யரிசகோமற றெளிதோதான. 

தண்ணளிவெண் குடைவேர்தன செயல்சண்டு சரியாது 
மண்ணவர்சண் மழைபொழிர்சா£ வானவர்பூ மழைசொரிர்தா 
ரண்ணலவள் கணணெதிரோ யணிவீதி மழவிடைமேல் 

விண்ணவாக டொழரின்றான் வீதிவிடங் சப்பெருமான், 

சடைமரு் க) லிளம்பிறையுஈ சனிவிழிசகுச் திருத்து 
பீடமருகக லுமையாளு மெமமருங்கும பூசசணம 

புடைகெருங்கும பெருமையுமுன சண்டரசன் போற்திசைப்ப 
விடைமருவும் பெருமாலும் விறல்கோதம் சருள்சொசெதான். 

(௬௪) 

(௪௮) 

(ma) 

(௪௧) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௪)
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அக்கிலையே யுயிர்பிரிச்த வான்சன்.று மவ்வாசன் 
மன்னுரிமைத் சனிக்சன்று மச்திரியு மூடசெழலு 
மின்னபரி சானானென் நறிரநிலன்வேர் தலுமயார்ச்கு 
முன்னவனே முன்னின்றான் ரூடியாச பொருளுளசோ, (௪௭) 

அடிபணிசத திருமசனை யாசமுத வெடுத்தணைதது 
கெடிதுமூழ்ச தருா.துயர சீககனா னிலவோதன் 
மடிசுரந்து பொழிதீமபால் வருஙகனறு மூழ்ஈதுண்டு 
ப.டிகனைய வருமபள்வும பருவரனீவ ெதனமே. (௪௮) 

பொன்றயஙகு மதிலாளூர்ப் பூடகோயி லமாகசமபிரான் 
வெனறிமனு வேசனுசகு வீதியிலே யருளஎகொசெ.தச் 
சென்றருளும் பெருஈகருணைத திறங்கணடு தன்னடியாச் 
செனழறுமெளி வருமபெருமை யேழுலகு மெடுதசேததும். (௪௧) 

இனையவசை யரரெறியி லெண்ணிறஈதோர?க கருளபுரிஈது 
முனைவர் மடழ்ஈதருளப பெறறுடைய மூ.தாமேறழ் 
புனையுமுரை ஈம்மளவிற புசலலாஈ தசைமையதோ 

(6) வனையதலுச் கசமலரா மறவனூ பூஙகோயில, 

மது$செண்டபுராண முறறிற்று, சச் திருவிருச்சம்-ஈ ஈட, 

சூசனம், 

ச செரீ்யசோனைசிறப்பு 
& 

Boers வாழ்சோ குறறஞசெயயின, ௮ஈருறறசதை சாடி, யாவரிடத் 
தும் சணணோட்டம் வையாது ஈடுவுகிலமையைபபொருர்தி, ௮ச்கு.ம் 

ததுககுச சொலலபபட்ட தணடசதை தராயஈ, ௮வ்வளவினசாகசசெயவ 
தே ௮ரசனுககு முறையாம அது :'ஜாஈதுகண ணேடா தஇறைபுரிஈ தியார்மா 
ட்டுஈ- தோகதுசெய வஃசே முறை. எனனுஈ திருககுறளால அறிக. இமமு 
றையானது, ஒருபசகசதிலேசாயாமற் செவ்வியகோலபோலுதவில்,செங்சோ 
லெளபபடும, இனனும், பொதுபபட உயிரகளைசசாததல தருமமாயிலும்,பச 
கசளையும் பெணசளையும பிராமணரையும வெனடியாகளையும சாசதல பெருச் 
சருமமாம். அது (அவையும் பாவையு மறறற வோனாய- சேவாசள் போற் 
லா இருகேடத சாரையு - காவலன காப்பவகன சாவா தொழிவனேன்- 
மேவு மறுமைககு மீளா ஈரகமே. !? என்லுஈ திருமகதிரத்சாலும், * வெற்றி 
யின் விழுமி தமம வெருவினோ மேற்செ லாம-மர்றதின் விழுமி சைய 
வழூசரை கெறியின் மாடடல் - சொற்றவிவ் விரண்டின மேலும் விழமுமித 
துகடீா கலலா-னற்றவா மறையோரசச குற்த ஈலிவினை ஈலித Cer.” “Qe 
டிதத டஙகயற சணணியர் மை சாவே தியாசோ - ரெடிறகொ டுககொ$லை 
சூழ்கதிட நீககருச தீதிற்-படி.றீற னாண்மையிற் சாப்பது சாச்சது பவியா- 
விடிற்ற னாவியை விசெதிடா வேசதுமோ லேஃதோ !' எனலும இரகுகம் 
மிசச் செய்யுளகளாலும ௮றிச, 

இப்படியே செங்சோலைமுட்டாமற் செலுத்தியவிசம் இக்ச மனுசச்ரெ 
கர்ச்தியிடசதிழ் சாணப்பட்டது ; இவா, பசசசன்றைச்சொன்றவன் சாம் 
மெடுக்சாலம் பெருந்தவஞ்செய்து ௮ரிதிற் பெற்ற ஏகபுச்திரனாயிருப்பவும்। 
பச்ச்சொலைக்கு உயிரத்சண்ட மல்லாத பிராயச்சித்தம்! ஸமிருஇயில் விதிச்சீப்



கவி மனுரீதிசண்டபுாண.ம். 

வட்டமையால், இக்குற்றத்தன்பொருட்டுப் பிசாயச்தெசஞ்செய்அகொள்ளு 
தீலன்றி, இவனைக்சொலைசெய்கள் சகுதியன் றென்று, மர்திரிசள் சடுப்பவும, 
சடவுநிலைமை சிறிதும தவருது ௮அனைச தேர்ச்காவிவ்வைதது ஊர்கத பெருச் 
தின்மையுடையராதலால என்றறிக. பசுக்சொலைசெய்சவாசளுச்கு உயித் 
தணடமல்லாத பிராயச௫த்சம் மிருதியில விதிகசப்பட்டசாயின, இவாஉயி 
ரதசண்டஞ்செயசமை குறறமன்றோ எனின் ; இஈரசப்பசவானத, *ன்னி 
னம்போவன்றி மனிதருககு உரிய ௮றிலை உடையதாக, நராயசசமணியை 
௮ சைச்சமையால, எல்லையின்றி எழுஈத இரசககம்பற்றி, ௮ப்பசுவின்சன்றைச் 
கொன்றமையை மனிதரது குழநதையைக சொன்றமையாசசக சொணடா 
சாதலாலும; சிவனது இருவாரூரிறபிறஈச உயிரைசகொனறமை சிவாபராத 

மாமெனத் துணிஈதாராதலாலும், ௮து குறறமாகாது புணணியமாயிறறென 
ணாக, ௮து ((அவவுரையில வருகெறிச எவைகிற்ச வறகெறியின- செவ 
வியவுண் மைததிறமீ£ சசதைசெயா துரைசூனெறீ- ரெவவுல9 லெப்பெற்ற 
மிப்பெறறிச சாமிடரால்- வெவவுயிரகதுச சதறிமணி யெறிஈதுவிமுஈ தது 
விளம்பீர.""''போறறிசைசதுப் புரகசரனமா லயனமுதலோ புகழ்ஈதிறைஞ்ச- 
apps பெருமானா மேவியுறை திருவாஞாத- சோற்றமுடை யூயிாசொ 
னர ஞைசவினாற றுணிபொருடா - னாறறவுமற றவறகொல்லு மதுவேயா 
மெனகினைமின.!? என இவவரசா கூறியலாறறால் ௮றிக, 

பிற உயிர்களுக்கு ௬ ுன்பசசைச் சமககுவரும துன்பச்தைப்போலக 
சொணடு பேணும இரசகமுடைமையே அ௮றிவினாலாகும் பெரும்பிரயோ 
சனமாம். எவ்வளவுநூல்களைசகறராகளாயினும, எவவளவுசருமஙகளைசசெய 
தார்சளாயிலும், இவவிரச்சமிலலாசவாகள் ஈரசசதுனபம அடைசல் சசதி 
யம் இதற்ருப்பிரமாணம் சைவசமயெறி 4:அனபு மருளு மறிவு சடை 
யாள - மெனபருணாஈ தேராசிவனகாக ணேடு ?? எ-ம * கிருவளறாவா 

Gwar. “அறிவினா னாகுவ தண்டோ பிறிதி ஜய - சுசரோடபோற போற 
ராச சடை.” எ-ம், பதிபசுபாசவிளககம். :: கலையெலா முணாகதா னே 
னுங் கரிசறச் செறிசசா னேனு - மலையென வுயாஈதா னேனு மனமய ல௪ 
ன்றா னேனு - முலசெலாம புசழப பலலோர்ஃ குதவிய கைய னேனு,- மில 

. திய விரச்ச மின்றே லெமுஈர சடைவ னனறே '!ஏ-ம அருடபிரகாசம.(உயிர 
நிச்ச மெனறறிர் சாலுல லோாபல லுயிரதுறற - துயருச இரஙகல் புதுமை 
சொல் லோவருட டோனறலஈசாட - செயிருற சேவா முறைகேட் டீரங 
இத் இருவுளததா - டயாவுற முகுகசசண ணீரசக மாமணி யாயிடினே.!? எ-ம் 
வரும, இம்மனுசககிரவாததியிடசது இவ்விரசசம உணமை *:அவ்வுளா 
கேட்ட வேத னாவுறு துயர மெயதி - வெவவிடஈ தலைககொண டாத்போல 
Caster weg மிச௫ங் - இவ்வினை விளைத வாறென நிடர௮ மிசங்கு மே 
ங்குஞ் - செவ்விதென் செல்சோ லென்லுஈ செருமருஈ செளியு£ தேரான். ” 
(* மன்னுயிா புரகது வையம் பொதுசசடிஈ சறத்தி னீடு - மெனனெறி சன்றா 
லென்னு மெனசெயசாற நீரு மெனனுக - தனனிஎங சன்று சானாத தாய்மு 
சப் கண்டு சோரு-மககிலை யரச னும்ற துயரமோ ரளவிற் றன்றால."' என்லுக 
இருவிருத்தங்களால் அ௮.றிச. 

இவர் தம்முடைய மகனைத் சோக்சாவில் வைச்து ஊர்ர்சமையால், அவ 
னிடத்து இரச்சமில்லாதவரெனட;து பெறபுபடுமனறோகெனின்; அற்றன்று: 
பூமியிலே வெளிப்படப் பாவஞ்செய்தலாகளைத சணடித்சல் அரசலுச்கும், 
வெளிபபடாமற் பாவஞ்செயதவர்களையும் வெளிப்படப் பாவஞ்செய்தலர்ச 

ள் ௮ரசனாலே சண்டிச்சப்படாதவர்களையும் மறுமையில் சாசச்திலே சண் 
ம்.த்சல் இயமலுச்கும், சடனாம் ஒதலாலும் ) சாம்செய்சபாவத்தின்பொருட்டு



மழுதிதிசண்டபுராணம் om 

இம்மையில் அசசளூலே சண்டிச்சப்பட்டவர்சள் அப்பாவத்தின்பொருட்டு 
மறுமையில் சரகத்திவே சணடிக்கப்படாகள் ஆதலாலும்; சம்முடைய மகன் 
பசுக்கொலைக்குறறசதின்பொருட்டு மறுமையில் சாசத்துன்பம் அடையாவண் 
ணம் தாமே இமமையில் அவனைததண்டிதது, அப்பாவுத்தை Seat: ஆத 

லால், அவ்வுயிசசண்டததுககுச காரணம அ௮வனிடச்தில் வைத்த Bree 

கென்றே துணியப்படும். இதற்குப்பிரமாணம். கோயிற்புராணம். :* மண 
லன முறைபுரியா மடவராகால் வசைத்சண்டம் - பண்ணிசெதி சடச் 
இடவும் பலரறியா வசைபுரிஈச- வெண்ணிலவிளை விதிவழியே அகாவிக்கு 
மியல்பிற்குஈ - திணணியரா மிருசரும ர௬ுளராசச செய்தமென,! வானூர் 
சோ னுஸாசதிரவி மைஈதாசளி லொருவனுச்கு - ஞானவிழி ஈல்ரெமனற் 
பதிய சொடுசசசாறி - யீனமிலா வொருவனுககங கலருமணி மூடியளிழ் 
அத-சேனகுதசா ரணிவிததத சேவாசடங கைசகொடுத்தான்.” ௭-ம. சிவதரு 
Corser “ Senses தனனையம பெறறவா சம்மிடைக - சணச்டி லாரை 
யுவ சளவாகச டமமையம-வணசகு வானமன்னன மமறையா த௩சளை- யிணக் 
கு வானர கதற ளியமனே.”! எ-ம். இருமாதிரம். ** சுசதஞ சமயத் தகுதிரில 

லாசாரை - யகதன ச9வனசொனன வாசம நூனெழி - யெசதண்ட முஞ்செயு 
மறுமையி லிமமைகசே - மெயசசணடஸஞ் செயவ்சவ வேசன கடனே எ-ம். 
சிவஞானசிததியா *:அரசனுஞ் செயவ சே னருளலழி யருமபா வங்காடரை 
யுளோர செயயித மீய தணடவின வைததத தணடச - துரைசெயது தீ£ப்பன 
பினபு சொலவழி ஈடபபா தூயோ- நிரயமுஞு சேரா ராத நிரயமு தீர்மைமீ 
gro.” எ-ம போறறிபபல்ரொடை. :: மணடெரியிற-காயசசிச eae 

சக கணணுரிகக நனனிதிய-மிததுசசாய் சசதைசம ரினபுறசல-௫ாயத்தநெறி- 
யோடியதே ரின£ முயிபோன சனறாலே - நீடுபெரும பாவமின்றே நீங்கு 
மென - காடிசசன - மைஈசளையு மூாகதோன கழகசே வழசகாக- ஈஞ்சனைய 
தை ஈமனநூதா - வெஞ்ூனசசா - லலல லுறுசது மருஈரகங கணடுமறச- 

லல்ல சருணை மறமபோறறி '”' எ-ம, வரும். இன்னும, இவர்தமமசலுக்குச் 
செயச நு.யவுமீசசணடம, இலாகிழ்வாமும பிநரெலலாம் உயிகளுச்கு இடு 
சசணசெயதறகு அஞ ௮ஃதொழுிஈது உயதறகும, ௮வவாருகவே, உயிர்க 

ளெலலாம் பிறராவிடுககணடையாது இனிதுவாழ்தறகும், ஏதுவாமனறோ ! 
௮சீனாஓும, இவரது 2வகாருணணியாஈ துணியப்படும், 

தீமமூடைய மகன் இறாதுவிடில தமகருபபின் உயிாகளைச்சாச்தம்கு 

ஒரு வருமிலலாரிரு.தல கணமெ, ௮அவனைககொனருராதவின, இவர் அவ்வு 
யிர்சளிடததிரக்ச மிலலாசவரெனபது பெறப்படுமனறரோவெனின, ஆற்றன் 
௮: சருணாநிதியாகிய சிவனதுவிதிப்படி ஈடுவுகிவைமைசிறிதும வழுவாது மு 
றைசெலுததுசல சமககுககடனாதலால, சாம்௮அபபடியே முட்டாமல மூறை 

செலுததில, சமக்ருப்பின்னும சமதபூமியிலுள்ள உயிசள் இடுசசணின்றி 
இனிது வாழ் சல் வேணடுமெனனுஈ தஙசருததை வேணூவோ வேணடியசே 
யீவாராயெ wae முறறுவிசதருளுவா என்னுஈ ணிவுடனே அ௮ம்மச 
ளைச் கொன்றாரெனபது (: ஒருமைதன றனருறச்துச் குள்ளானென் பது 
முணரான் - றறாமந்சன் ஒழிச்செல்சை சடனென்று சன்மைர்சதன் - மரூம 
க்தன் றேராழி யுமஷாகசான மனுவோச - னருமா* வரசாட்சி யரிசோமற் 
தெளிசோசான். '' என்னுக் திருவிருச்தத்சாலே செளியப்பசெலின், இவர் 
எவ்வாற்றானும் இரச்சமுடையகொனறே துணியப்படும், இவா ஈடுவுகிலை 
மையின அழுவாமை :: என்மகன்செய் பாதகத்தச் இரு சவஙலசள் செயவி 

சைச்சே - யன்னியனோ ருயாசொனறு லவனைக்சொல் வேனானாற் - ரொன் 
weyers ரொடைமனுவாற் நுடைப்புண்ட தெனும்வார்ச்தை - மன்னுக



கழ மதுநீதிசண்டபுசாணம், 

பெற்மொழிரோ்தீர் மச்திரிசள் வழச்சென்றான். (! என்பதனால் உணர்க, முட் 
டாது செல்சோல் செழுச்திய ௮ரசனை' ௮சசெஙசோலே சாக்குமென்பது 
(“இறைகாககும வையச மெல்லா மவனை-முறைகாச்கு முட்டாச செயின். ? 
என்லுர் திருக்குறளால் அறிக. 

.... இதசாறும் கூறியவாற்றால், இரச்சமும் ஈடுவுகிலைமையும் , மொரம்பு 
ண்ணியமென்பதும, ௮வையிலலாமை பெரும்பாவமென பதும, குற்தஞ்செ 
ய்சவாசளைச் சணடிததல ௮ககுறறஞசெய்தாசகும பிறவுயிர்சளுசகுமசனமை 
பயத்தலால் ௮து இரகசமாவதனறி வன்சண்மை யாசாசெனபதும, அசதண் 
டஞசெயயாதொழிதலே வனகணமை யெனபபட்டுச தமசகும பிறாசகுகஇ 
மைபயக்குமெனபதும பெறப்படும.௮னழியும,பிமா கொலை களவு முதலியஞு 
ற்றச்சளைசசெய்யுமபோது சணடவாகள, நீதிசபையிலே சாட்சிகளாகும்போ 
த, சாமஇஙகசே உணமைசொலவில இகலாகளுக்கு ௮ரசனாலே துன்பமகிகமு 
மேயெனறஞ்சி, சாமசணட உணமையை மறுசதுசசொலவில, ௮து அச் 
குறறஞ்செயதாா மறுமையிலே ஈரசசதில எணணிறஈசசாலம மிசசகொடிய 
துன்பம் ௮னுபவிதாறகும, இவாகுற்றரஞசெயதும தணடசதுககு விலூச் 
சொணடமைபோல காமும விலககசகொளவோமென்னுக  கருசதுடையராஇ 
ப்பிறருககுறறஞசெயது ௫கடுகறகும.இப்படிககுறறஞசெயவராஉளராகவே, 
பலவுயாசள ௮வராலே துனபம அனுபவிததறகும ஏதுவாம ஆசலால், யாவ 
சாயினுஞ் சாட சிகளாகுமபோது தாககணடஉணமையைசசொல்லுசல் புண் 
ணியமெனபதும, ௮தனைமறுசதசசொலலுசல பாவமெனபதும் பெறப்படும, 

மெயச்சானறுரைததலால பெறபபடும இனபமும, பொயசசான நுரைசச 
லால் பெறப்படு£ துன்பமும, 'உணமைசொலபவன இமமையிற்பொருளை 
யம; மறுமையிற புணணிய லோகசதையும அடைவான : சததியமே மேலா 
சதானமும, தவரும, தருமமுமாம தேவாசளசததியவடிவினா, மானுடர் 

அசத்தியவடிவினா : எவனுடைய புசி சசதியசதில$்றகுமோ ௮௮ன இகத் 
இலே செயவசதனமையை அடை வான, சசதியகனமேலானதருமமும், ௮௪ 
தீதியத்தின மேலானபா௫முமிலலை பாவிசள சாஞ்செயயுக சாரியசசைப 
பிறர் ஆறியாொனறு எணணுவனெராகள , சேவாகளும, இஈதிரனமுதலான 
எண்மரும், ஐமபூசஙகளும, இரவியும, மதியும, மனரமும, அறசசடவுளும், 
உலகததிலுளளாரெலலாணாயும பாகூனராகவ அசையால, ஒருவனசெய 

நீவஞ்சனை வெளிப்படும். பொயசசானறு உரைசதஉன் தனனுடைய ஏழுமர 

பினுள்ளானாயும் ழோனராரசசதில் வீழ்சதுவான், எழுபிறப்பிலீட்டியசெல் 
லாப் புணணியஙகளையு௩ கெசெசவனாவான, பிரமவதையும், இத்தையும், 
தீர்தைவதையுஞ் செய்தவனாவான , மிசசகொடிய ரொனசவரு:தலாகிய 4080! 
சளையும் அடைவான் : பினனும் ஊர்ப்பனறி, சமுசை, நாய, மீரச்சாச்கை, 
புழு என்னும்இப்பிறப்பிற் பிறது, பினபு மானுடப் பிறப்பிலே பிறவிககுரு 
டன், செவிடன, சூட்டசகோயினன், ஊமையிவாகளாகியும, மிசகப௫ிதாச 

முடையவனாகதெ சனதுபசைவன்லீட்டிர் மனமனையாளோடும பிசசையிரப்ப 
வாயும், பிறப்பான். ? என்னும் மிருதிவசனத்தினாலும், (பொய்யி னைப்பு 
கன்ற புல்லா வாயி னைப்பு டைசதுராச-கொய்வாதுஈக பேத மு௫கொடுப்பர் 

அதர் கசோணை-வெயயா முன்பு சொன்ன பொயவி னைததி றமவி எக்சவே- 
கைவ ரெனனை செய்வ மென்று இருமாறு காடியே 7! சலமெலும் வாதி யா 
வன் றஐகைபெறு சமயக சனனை - நிலைகுலை செயதான் சள்ள சீசலா சேசஞ் 
செய்து - கொ?லவிலச் கிடுவான ரூனுஉ தோணிய ஒழச்குச் கூறும் - புல 

யலும் பொருந்தி மன்றிற் புஈதியிற் புன்மை யாலே. 1! என்னுஞ் சிகசருமோ 
Sart செய்யுள்சளாலும் அறிச, ட்



திருச்கூட்டச்சிறப்பு, as 

-௨. தன்னுயிர்விடத்சல் இவ்விடசதுப் பாகமும் 

இவ்விடத்தப் புண்ணி௰முமாமெனல். 

சோபம் சோய் முதலிய ஏதுச்சளாலே சனனுயிரை விசெசவன் அறுபதி 
ஞாயிரம வருஷம ஈரச,சதிலவருஈதுவன) குரு விஙக சஙகமங்களுக்கு எய்து 

ம் இக்டபூசு 8ீகுதற்பொருட்டு உயிர் விடுத்தவன் சவெபசம் அடைவன். 
இசத்குப்பிரமாணம - ஐதருமோசத ரம, * கோவசதா னாசசதிற் சொடுசோ 
யான் மறறுக சுற்றதசாற ருனமனனைக கொலைபுரிகை குணமோ - பாவச் 
தான் மி.*சாரோ சமைததாமே வதைக்கும் பதர்மனித ரசதணாச்கும் பாங்கல் 
ல குமபி- பாகததிற பட்ட முஙகசெ சீக்குழிககும படிவா பகர்வருட மறு 
பதினா யிரமுறவே பாஙகே - சாகத்தாம துணிசசழிகை சங்கானா லயத்தித் 

றவறுஜினே யவரமலன் புரியதனைச் சாவார். !? ௭. ம, சங்கற்பரிராகர 
ணம. *: விதிதெருளா னோயககுமழிஈ தரச்சையைச்சான் வீசசாற - புதையி 
ருனினாத்வன் புகுஈது. ?? எ-ம. * ககையினை சோயக்குமழிர் சர்தணன் 
ரூணிச்சினாற் - சேகுழிககு மாழ்வன ரிறாது எ-ம் 44 ௮ருமபெரும பன 

£தசாலு மாறறிப-பிரிஈதிடசசெய யாதுடலைப் பேணு !?எ-ம.ஏவ 
Wererfius செளிவு * குருவி லிஙகசங கமததினைச் குறிகசவற் நிடை பூ. 
ஜொருவு சறபொருட் டாறறம முயிரவிடு மூரகோர - மருவி டும்பல மெமச்ர 

மே ௨ளமபட வகுப்பா - னருமை யெனறன னனைசசைய முணாசதபே 
ரறிவோன 1% எ-ம வரும இலசேமகதரி, சனசகுச சோழா ஆஞ்ஞாபித்சப 
டியே தான அவருடைய மகனைசகொலவானாயில, அவருககுபபின அரசிய 
தீறுதற்கு ஒருவரும இலலாமையால, குரு விஙச சஙகமஙகளுக்கு இடையூறு 
நிகமுமெனவும, உயிகளெலலாம இடுசகணின்றி இனபுறறுகாழ்தல் கூடா 
செனவும, 9 Pear 5.51, சிவபததியானுஞ சவசாருணணியசதசாலுஈ சனனுயினா 
விடுதசாடசைவின, அது பாவமாகாது புணணியமாயிறறு ஒருவனிமிததம் ஒரு 
வன்தன்லுயிரைவிடுசகபபுகல அவனைததடுகசாசவன ௮௮வனைச் தன்சையாற் 
கொனறவனாவன அது :: எனனை நி புனமைமொழி யிசைப்பாயே யென் 
௮ மெனதுதனஈ சாராதே யேகுவையோ வெனறு - நினறனககோ வுரித்திர்ச 

நிலமெனககு மெனறு கினமுனனே யெனனுயினாை நீககுவனே செனறுர்- , 
தன்றனையே தாரனவதைகடுற றடிகதுமுறை புரியாச் சலகசெதிரி யஙனறன் 
னை சனனதுசை யாலே - சொனறவனே யாசலினாற றடுசதிடுச) கொலையை 

ச கொசெஇடுக கணசகுளது கொலைசகஞ்சுங ரூணததா£ '' எனலுஞ்செச 
ருமோச்சதரசசெயயுளால அறிக. 

திருக்கூட்டச்டிறப்பு, 

பூதீ ராயகா புற்றிடம் சொண்டவ 
ராதி தேவ ரமாஈசபூய சோயிலிற் 
சோதி மாமணி சீளசடா முனறில்சுழ் 
மூதெ யிறறிரு வாயினமுன் ஞானது. (ச) 

பூவார் திசைமுச னிஈதிரன் பூமிசை 
மாலா ழசலதது மானச லானவ 
ரோகா தெவரு கிறைசதுறைஈ துள்ள, ஏ 

(௨) சேவா ரிரிய ளெலுாதிருஈண சாவணம்.



௬௨ தஇிருச்கூட்ட ச்சிறப்பு, 

அரந்தை திர்ச்கு மடியவர் மேணிமமே 
னிரந்ச நீற்றொளி யானினற் தூய்மைமாற் 
புரந்த வஞ்செழுத தோசை பொலிதலாற் 
புரந்த் வயிரம் பாற்கடல் போல்கது, 

டல சாரணர் தாள்பணி வார்சடா 
மூல லோகமு மாளற் குரியரென் 
pale லோசத்து ளராச எடைசலி 
ன்லெ லோகமும் போல்வ தசனிடை. 

அச்சர் வேண்டிமுன் னாண்டவ ரன்பினான் 
மெய்த்த ழைஈது விதிப்புறு சிர்தையா 
கைததி ரதசொணடு செயகட்ப பாட்டினா 
ரித்தி ததவ ரனறியு மெணணிலாா, 

மாரி லாத மணிதிகழ் மேனிமேந் 
பூச நீறுபோ ஓுள்ளும புனிதாச 
டே சி ஞலெச இசையும் விளச்கிஞர் 
பேச கொன்னுப் பெருமை பிறககனா, 

ys meg Bevin seve Bey 
மாதொ பாகா மலாச்தாண மறப்பிலா 
Cong சாத லுறைப்பி னெறிகின்றார் 
கோதி லாத குணப்பெரும் குனறனா 

கேடு மாச்சமுங் செட்ட இருவினா 
ரோடு செம்பொனு மொகசவே சோக்ருவா£ 
கூடு மனபினிற குமபிட லேயனறி 
வீடும் வேணடா விறலின் Worm Gen. 

ஆரங் சண்டிகை யாடையுங் சர்தையே 
பார மீிசன பணியல தொனறிலா 
ரீர வன்பினா யாது ரூறைவிலார் 
வீர மென்னால் விளம்புஈ் சசையசோ 

வேண்டு மாறு விருபபுறும வேடத்சா 
தாண்ட ங்ப்பெரு மானறனித சொணடாக 
ணீண்ட சொல்புச மார்சச நிலைமையை 
யீண்டு வாழ்சதகே னெனனறிஈ சேச.தகேன், 

இக்த மாதவர் கூட்டசதை யெம்பிரா 
னர்த மில்புச ழாலால சுக்சான 
சுந்த ரததிருச் சொணடத தொகைச்தமிழ் 
வந்து பாடிய வண்ண முரைசெய்வாம, 

திருர்கூட்டச்சிறபபு முற்றிற்று, சச் இிருவிருத்சம்-௭௪௪, 

(67 

(௪) 

(6) 

(௬) 

(௮) 

(a) 

(ம) 

(ds)



Bot O issuers. 

தடுத்தாட்கொண்டபுராணம், 

  

சங்சையு மதியும் பாம்பு சடுச்கையு முடிமேல் வைத்த 
வல்சண ரோலை காட்டி யாண்டவர் தமக்கு சாடு 
மங்கையர் ௨௪ன சச மதியிரு மருங்கு மோடிச 
செங்கயல் ர௬ுழைச ணாடுச் திருமுனைப் பாடி சாடு, 

பெருயெ ஈலத்தான் மிச்ச பெருஈ்திரு சாடு சன்னி 
லருமறைச் சைவ மோங்க வருளினா லவ, ரிதச 
மருவிய தவத்தான் மிச்ச வளம்பதி வாய்மை குன்றச் 
திருமறை யவர்ச ணீரெ இருசாவ gure மன்றே, 

மாதொரு பாச ஞாக்கு வழிவழி யடிமை செய்யும் 
வேதியர் குலஇிற் ரோன்றி மேம்படு சடைய னாருக் 
கேதமில் கற்பின வாழ்ச்சை மனையிசை ஞானி யாபாற் 
கிதசன் றுலச முய்யத திருவவ தாரஞ் செய்தார், 

தீம்பிரா னருளி னாலே தவத்இனான் மிக்கார் போற்று 
சம்பியா ரூர ரெனறே காமமுஞ் சாத்தி மிச்ச 
வைம்படை சசங்சை சாத்தி யணிமணிச் சட்டு, சாத்திச் 
செம்பொனா ணஊணாயின் மின்னத் தெருவிற்தே ரருட்டு சாளில், 

சரசிங்க முனைய ரென்னு சாவொ ழரசர் சண்டு 
பரவருங் காதல் கூரப் பயந்தவர் தம்பாற் சென்று 
விரவிய ஈண்பி னாலே வேணடினர் பெற்றுச் தங்ச 
எரெய குமரற் சேற்ப வனபினான் மசனமைச சொண்டார். 

பெருமைசா லரசா சாதற் பிள்ளையாய்ப் பின்லுர் சஙகள் 
வருமுறை மரபின் வை? வளாக்துமங் சலஞ்செய் கோலச் 
திருமறை முஈதால சாததி யளவிரொல் கலைக ளாயந்து 

இருமவி சிறப்பி னோகடச் சர்மணப் பருவஞ் சேர்ர்தார். 

சர்தையார் சடைய னாத தனித்திரு மசற்குச் சைவ 
வச்சனர் குலததூத் தஙச எரும்பெரு மரபுச் சேற்ப 
வ.சசொல் சிறப்பிற் புததாச் சடங்கவி மறையோன் றன்பாழ் 
செர்திரு வனைய சன்னி மணத்திறஞ் செப்பி லிட்டார். 

குலமுத வறிவு மிச்ச கோத்திர மூறையுர் சேர்ச்தார் 
சலமிகு முதியோர் சொல்லச் சடங்சவி ஈன்மை யேற்று 
மலர்தரு முகத்தனாகி மணம்புரி செயலின் வாய்மை 
பலவுடன் பேரி யொத்த பண்பினா லன்பு சேர்ச்சான். 

மற்றவ chests வார்த்தை சேட்டகர் வள்ள றன்னைப் 
பெத்றவரீ தம்பாற் சென்று சொன்னபின் பெருகு சர்தை 
யுற்றசோர் ம௫ழ்ச்சி யெய்தி மணவினை யுகந்து சாற்றிச் 
சொற்றவர் இருவுக் கேற்பச் குறித்துசா ளோ? விட்டார், 

ட 

4 

11௬௯ 

(௪) 

(௨) 

(௧) 

(௪) 

(6) 

(௪) 

(௪) 

(4) 

(௧)



we தித்சாட்சொண்டியாரகம் ் 

மங்சலம் பொலியச் செய்த மணவினை sete யேர்தி 
WED சண்ணினாரு மாடவர் OG மச் 
சொக்சலாச் சோலை மூதா குறகினு ரெகிரே வ.க 
ப.ங்சய ௮சணி மாரு மைச்சறாம் பணிச்த சொஷ்டார். 

மஇழ்ச்சயொன் மணமீச கடறி மங்சல வினைக ளெல்லாம் 
புகழ்ச்சியொாற் பொவிஈது சோன்றப் போற்றிய செர்ழில ராகி 
யிசழ்ச்சியொன் றாலு மின்றி யேந்துபூ மாலைப்பர்தர் 
நிசழ்சசியின் மைஈச ரீண்டி ரீண்முளை சாத்தி னார்சள். 

மணவினைச் சமைஈத செய்கை மாதினைப் பயர்தார் செய்யச் 
அணைமலர்ச சோதைச் சாமச் சுரும்பணை தோளினானைப் 
புணர்மணச் இருசராண முன்னாட் பொருஈதிய விதியி னாலே 
பணைமுர சியம்ப வாழ்ததிப் பைம்பொனாண் காப்புச் சோதசார். 

மாமறை விதிவ ழாமன் மணத்துறைச் கடன்ச வாற்றித் 
STOOD OSI சங்குன் மஙகலாஈ துவன்றி யாரட்பத் 
“சேமரு சொடையன் மாபன் றிருமணச சோலங காணச் 
சாறுற மனத்சான் போலச் ௪திரவ லுதயஞ் செய்தான், 

காலைசெய் வினைசண் முற்றிக் சணிதநாற் புலவர் சொன்ன 
வேலைவர் சணைய முனனர் விதிமணச் கோலங் சொள்வா 
னூலசைச் இிலஙகு மார்பினுணங்கெயெ சேள்வி மேலோன் 
மாலையுர் சாரும் பொங்க மஞ்சன சாலை புச்சான். 

வாசசெய் பூட்டி மிச்ச மலர்விரை யடுத்த தூநீர்ப் 
பாசனத் சமைச்ச பாம்சர்ப் பருமணிப் பைம்பொற் றிண்சா 
areas sot ராட்டி. யரிசனஞ் சாத்தி யன்பா 
லீசனுச் னெயான் மேனி யெழில்பெற விளச்ெ ளார்கள். 

ஏ்ல்விலாத் தூப மேய்ந்த வணிசொள்பட் டாடை சாத்தி 
மூனுழை மதியம் போலச் கைவலான் முன்கை சூழ்ஈத 
துல்சொடு குஞ்சி மீரம் புலர்ததித்சன் நாய செக்கை 
யுளர் அதி முமையிற் போச்டி யொளிர்ாஈறுஞ் சசெழி யார்சசான். 

தூறும் பசுங்சாப் பூச் எண்ணத்தால் வண்ணப் போதி 
லானதண் பனிநீர் கட்டி யமைத்தசர் சனச்சே ராட்டி. 
மான்மதச் சாது தோய்ர்த மங்கலக் சலவை சாத்திப் 
பான்மறை முஈ.நான் மின்னப் பவித்திஞ் ௦, கையான். 

மலர்ப் பிணயன் மாலை துணரிணர்ச் கண்ணி கோசை 
தாமமென் நினைய வேற சகு.தியா லமையச் சாத்தி 
மாமணி யணிரத அய வளரொளி யிருளசால் சக்கு 

சரமகீள் சலன்கள் சாததி ஈன்மணகச் கோலங் கொண்டான். 

மன்னவர் இருவுர் தங்கள் வைஇச௪ச் திருவும் பொகல்க 
சன்னகர் விழவு சொள்ள சம்பியா ரூரர் சாசன் 
றன்னடி மனத்துட் சொண்டு தருர்திரு நீறு சாச்திப் 
பொன்னணி மணியார் யோசப் புரவிமேற் கொண்டு போச்சார், 
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தொக டபர்னம், கட் 

இயம்பல் தலைப்ப வெள்கு மேதீதெர்வி யெபப்ப மீரதீர் 
சயச்தபல் லாண்டு போற்ற சான்ம்றை யொவியி ஜே்ச 
வியச்துபார் விரும்ப ௨௩2 விரவினாச் ஜனெபஞ் செய்சே 
4/ய/ர்ரசவா சனயா னங்சண் மீசைச்சொண்டா ௬ழைய சானார். (zd) ' 

nase Ss srs மறையவர் குழாங்கள் சூழ்ந்த 
சொக்கலும் வினாயுஞ் ரூழ்ரத மைந்தருர் pac Ns சூதம் 
பவ்சய மூசையுஞ் சாய்ததப் பணைத்செழுர் சணியின் மிச்ச 
குங்கும முலையி னாரும் பரர்செழு கொள்சைச் சா. (௨௪7 

அருங்கடி யெழுர்த போழ்தி னார்ச்தவெள் வளைச லாலு 
மிருங்குழை மசாச் சாலு மிலலகொளி மணிச ளாலு 
கெருங்யெ பீவிச் சோலை நீலகீர்ச் சாங்கம் சாலுங் 
சருங்சடல் ளெர்ர்ச சென்னச் சாட்சியிற் பொவிர்த சன்றே, (௨௨) 

செருங்குதா ரியங்க ளேங்க கினாத்சசா மாச சோயங்கப் 
பெருங்குடை மிடைகத செல்லப் பிணங்குபூம் கொடிச ளாட 
வருஙசடி மணம்வர் தெய்த வன்றுசொட் டென்று மன்பில் 
வருகுல மறையோர் புத்தூர் மணம்வர்த புத்த ராமால்- (a.m) 

நிறைகுடச் தூப தீப நெருக்குபா sass Carta 
கறைமல ரறுகு சுணண ஈறுமபொரி பலவும் வீரி 
யுறைமலி கலவைச சார்தி னுறுபுன றெளித்த வீதி 
மறையவர் மடவார வளளன் மணமெதஇிர் சொள்ள வர்தா. (av) 

சண்களெண ஸணிலாச வேண்டுங் சாளையைக் சாண வென்பார் 
பெண்சளி லுயர நோற்றாள் சடங்சவி பேதை யென்பார் 
மண்களி கர வாச மணங்கணடு வாழ்ந்தோ மென்பா£ 
பண்சளி ணிறைநத நீதம் பாடுவா ராடு வார்சள். (௨6) 

ஆண்டகை யருளி ஜோச்சன் வெள்ளத்து எ$லைரதோ மென்பார் 
தாண்டிய மாவு ஈம்பாற றகுதியி னடைந்ச சென்பார் 
பூண்டயய வெனே காணும் புண்ணிய மூர்ச்தி யேன்பா 
ரீண்டிய௰ மடவார் கூட்ட மின்னன விசைப்பச் செனரூர், (aa) 

agueas Carns Ostiascr aorerani செள்ளும் வாசச் 

இருமணடப் பரதா முன்பு சென்றுவெண் சங்க மெங்கும் 
பெருமழைச் குலத்தினார்ப்பப் பரிமிசை யிழிர்து பேணு 
மொருமணத் திறத்தி னமகு நிசழ்ர்சது மொழிகே லுய்ர்சேன். 

ேவேறு, 
ஆமறை ரூழ்சயிலை யின்சணருள் செய்ச 
சாஜுமொழி யால்வழி தடத்தடிமை கொள்வான் 
மேலுற வெழுாதுமிகு Sapp aspig . 
மாலுமயனுசகுமரி யாரொருவர் கர்தார். (௨௮) 

(௨௭) 

சண்ணீடை சரர்சசதிர் கெண்பட மெனச்சுழ் 
புண்ணிய நசற்புனித ரீறபொலி லெய்சத் 
சண்மதி முதிர்ர்துசதிர் சாய்;சென மீசே 
கெண்ணலா முடித்தது விமுர்திடை syns. (௨௧)



௬௪. தீடுத்சாட்செொண்டபூரணம், 

சாதிலணி சண்டிசை வடிர்சகுழை சாழச்ப 
சோதிமணி மார்பினசை நாவினொ சோனின் 
மீதபுனை யுததரிய வெண்டு னுடங்ச 
காசப மறைச்குடை யணிச்சரம் லிஎத்ச, 

டி. சரி சோவண வுடைப்பழைமை கரக் 
சாண்டதொர் சழங்கலுடை யார்த்ழகு சொள்ள 

கெண்டு லுடன்குசை முடிர்துவிடு வேளுச் 
சண்டொருகை சொணடுகழ றள்ஞாடை செரள்ச, 

மொய்த்துவளர் பேரழகு மூத்சவடி வேயோ 
அ,தசசைய மூப்பெனு மதன்படிவ மேயோ 
மெய்த்தசெறி வைதிகம் விளைஈசமுத லேயோ 
விதசசைய வேடமென வையமுற வெய்தி, 

வத.திரு மாமறை மணத்சொழி றொடஙகும் 
பந்தரிடை ஈம்பியெதா பனனுசபை முன்னின் 
றிசசமொழி சேண்மினெதா யாவாசளு மென்றான் 
மூர்தைமறை யாயிர மொழிச்ததிரு வாயான். 

என்றுனாசெ யரதணனை யெண்ணின்மறை யோரு 

மன்றலவினை மஙசல மடஙசலனை யானு 
நன்றுமது சல்வரவு ஈங்ஈடவ மென்றே 
நின்றதிவ ணீரமொழிமி னீர்மொழிவ சென்றார், 

பிஞ்ஞசலு சாவலர் பெறார்சசையை சோசகி 
யெனனிடையு நின்னிடையு நின்றவிசை வால்யான் 
மேனனுடைய தோபெரு வழக்கினை முடித்தே 
நின்னுடைய வேளவியினை மீமுயறி யெனறான். 

செற்றிவிழி யான்மொழிய கின்றநிக ரில்லா 
னுற்றசொ வழகசெனிடை நீயுடைய துணடேன் 
மற்றது முடி.த்தலதி யான்வதுவை செய்யேன் 

மூற்றவித சொலலுசென வெல்லைருடி. வில்லான். 

ஆவதிது கேணமின்மறை யோரெனடி யானிஈ 
தாவனச ரூரனிது சானமொழி௫ தென்றான் 
தேவலாயு மாலயன் முதற்றிருவின் மிச்சோர் 
யாவனாயும் வேறடிமை யாவுடைய வெம்மான். 

Cag. 

என்றா னிறையோ ஸனிதசேட்டவ ரெம்ம ருங்கு 
தின்று ரிருகசா ரிவனென்னினைஈ் சான்சொ லென்று 
சென்றார் வெகுண்டாா சிரித்தார்திரு சாவ லூரா 
னன்ருன் மறையோன் மொழியென்தெதிர் சோக்? சச்சான், 

ஈச்சான் முசசோச் செடுங்ெ தடக் யார்க்கு 
மிச்சான் மிசையுச் தரியதது9 றும் மேற்சென் 
2ச்சா லமுன்றர்தை சன்றர்தையா சோ? யீதா 
விச்கா,ரியச்தை நீபின்று ரிரித்ததென் ளேடவெள்ள. 

(mid) 

(௩௪) 

(ne) 

(௩௧) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௧௮) 

. (௧௪)



தடுத்தாட்சொகிர்டபுராணம். 

Cw si 
மாலா மாபில் வரத வள்எல்வே.தியன சோச்ெ 
கேசமுன் டெர்த ரர்தை செடுழ்சயொர் சிரிப்பு நீக் 
யாடிலச் சணாசள் வேமோ ரர்சணாச் சடிமை யாதல் 

பேசவின் றுன்னைச் சேட்டோம் பிததனோ மறையோ னளெனருர், 

பித்தலு மாச பின்னும் பேயலு மாச நீயின் 
தெத்தனை தீங்கு சொன்னா யாதுமற். தவற்றா ணே 
னததனைக கென்னை யொன்று மறிச்திலை யாடு னினறு 
வித்சசம் பேச வேண்டாம பணிசெய்ய வேண்டு மென்றார், 

சண்டதோர் வடிவா லுள்ளங் சகாசல்செய் தருசா நிற்குல் 
கொண்டதோ பித்த வார்த்தை சோபமு முடனே மாக்கு 
முூண்டொரா ளோலை யென்னு மசலுண்மை யறிவே ளென்று 
சொண்டனா ரோலை காட்டு சென்றனா துணைவ னானா. 

ஒலைகாட் டென்று ஈம்பி யுனாக்கரீ யோலை காணற் 
பாலையோ வவைமுன் சாட்டப் பணிசெயும் பாலை யென்ற 
வேலையி னாவ லூரா வெகுணடுமேல விமாஈது செனறு 
மாலயன் ரொடரா தானை வவிஈதுபின் ரொடர லுற்றார், 

ஆவணம் பறிசசச் சென்ற வளவினி லந்த ணாஎன் 
காவணச் திடையே யோடக கடிதுபின் ரொடாாது ஈம்பி 
பூவணத தவனா யுற்று ரவரலாற் புரஙகள் செற்ற 
ேவணச் சிலையி னானா யாதொடாச தெட்ட வல்லார். 

மறைசளா யினமூன் போற்றி மலாப்பதம் பற்றி நின்ற 
விறைவனைத தொடாது பறறி யெழுதுமா ளோ?ல வாங் 
யழறைகழ லண்ண லாளா யஈசணா செயச லென்ன 
முறையெனச றி யிட்டா£ முறையிட்டான் முடிவி லாசான். 

அருமறை முறையிட் டின்னு மறிவதற் சரியான் பற்றி 
யொருமுறை முறையோ வெனன வுழைரின்றார் விலக யிர்சப் 
பெருமுறை யல விலலா நெறிசொண்டு பிணங்கு இன்ற 
இருமறை முனிவ ரேரீ ரெககுளீர் செப்பு மென்றார். 

என்றது நின்ற வைய ரிஙகுளே ஸனிருப்புஞ் சேய 

தின்றிரச வெணணெய சல்லூ ரதுடிறச வறததா றின்றி 
வன்றிறல் செய்தெள் சையி லாவணம் வலிய வாங்கி 
நின்றிவன் இழிசதச சானே நிரப்பினா னடிமை யென்றான். 

குழைமறை சாதி னானைச் சோதிலா ரூரர் சோச்ூப் 
பழையமன் ரூடி போலு மிவனென்று பண்பின் மிச்ச 
விழைவுறு மனமும் பொகச வெண்ணெய்கல் மூரா யேலுன் 
பிழைசெறி வழச்சை யாகசே பேசரீ போதா யென்றார், 

சேய தனைச் கேட்டு வெண்ணெய்சல் தூரி லேரீ 
போதினு ஈன்று மற்றப் புளணிதசான் மழையோர் முன்ன 
சாதியின் மூல வோ?ல சாட்டிரீ யடிமை யாதல் 
சாதிப்ச்ளென்று முன்னே தண்டுமுன் ராங்கச் சென்றாள், 

  

(௪0) 

(+s) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪.6) 

(2௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



Suis சத்சாட்சொண்ட புராக், 

செல்லுசான் மறையோன் நறள்பின்:நிஞ்மு.சச் பார்சன் சேர்ந்த 
வ்ல்லிரும் பணையு மாபோல்: அள்ளலுள் சடிழு சென்று 
னெல்லையில் சுற்றத் சாரு மிறுவென்னு.மென்று:செல்ல 
ரல்லயர் தணர்சள வாழும் கெண்ணெய்சல் லூனா சண்ணி, 

சர் ரசரின் மிச்சார் விஎங்குபே ரகைமுன் சென்று 
சாத்சான் மறையோன் சொல்லு காவதூ ராரூ: ரன்றான 
சாசலென் னடியா னென்னச் சாட்டிய வோ?லை £றி 
மூதறி வீருன் போர்தா னிதுமற்றென் முறைப்பா டென்றான். 

அந்தண ரவையின் மிச்சார் மறையவ ரடிமை யாத 
விச்சமா நிலத்தி லில்லை யென்சொன்னா யையா வென்ருர் 
வாரசலா றிசைவே யன்றோ வழக௫ென இழிசத கோலை 
stags றர்தை ரசோசச செனறனன் தனியாய் கினருன். 

இசைவினா லெழுது மோலை சாட்டினா னா? லின்று 
விசையினால் வலிய காகச் கிழிப்பது கெறறி யாமோ 
சசையெலா மொடுங்க மூதசான வழச௫ூனைச் சாரச் சொன்ஞ 
ஊசைவிலா ரூ ரெணெண மெனனென்றா ரலையின் மிசசாா. 

அனைத்ததா லுணர்ஈதி ராதி சை௮னென் றறிவீ ரென்னைச் 
தனச்குவேறடிமை யென்றிவ் வர்ணன் சாஇச் சானேன் 
மனததினா லுணாதற் செட்டா மாயையென் சொல்து சேன்யா 
னெனகெ தெளிய வொண்ணா சென்றன னெண்ண மிகசான், 

அவ்வுனா யலவையின் முன்பு ஈம்பியா ரூரர் சொல்லச் 
செவ்விய மறையோர் நின்ற திருமறை முனியை சோச்டு 
யிவ்வுல இன்ச ணீயின் றிவராயுன் னடிமை யென்ற 
வெவ்வுளா மெம்முன் பேற்ற வேண்டுமென் றுலாத்து மீண்டும், 

ட் ஈியி லாவ ணத்தி லன்றிமற் றயலாா தங்கள் 
சாட்ரியின் மூன்றி லொன்று சாட்டுவா யென்ன முன்னே 
மூட்டியிற் ழெத்ச வோலை படியோலை மூல கோலை 
மாட்சியிற சாட்ட வைசசே னென்றனன மாயை வல்லான். 

வல்$லயேற் சாட்டிங் சென்ன மறையவன் வலிசெய் யாமற் 
சொல்லநீர வலலீரா௫ற் சாட்டுவே னென்று சொல்லச 
செல்வசான் மறையோர் சா£ல்க டீன்குற வொட்டோ மென்று 
ரவ்லதீர்த தாள கினறா ராவணங் கொண்டு சென்றார். 

இருண்மறை மிடற்றோன் சையி லோலைகண் டவையோ ரேக, 
வருள்பெறு கரணத சானு மாவணஈ தொழுது வாங் 

சருள்பெறு மடியை நீக்கி விரித்தனன் ரொரன்மை கோக்டத் 
செகருள்பெறு சபையோர் சேட்ப வாசகஞ் செப்பு இன்றான், 

அருமறை சாவ லாதி சைவனா ரூரன் செய்சை 

பெருமுனி வெண்ணெய் சலறூப் பித்சலுக் யொலு மென்பாள் 
வருமுறை மரபு சோரும் வழித்சொண்டு செய்தற் சோலை 
யிராமையா Gogh கேர்சசேனிசற்செவெ யென்னெ Cores. 

(86) 

(9௪) 

(Ge) 

(௫௩) 

(62) 

(86) 

(௪) 

(௫௭) 

(@4) 

(9௧)



தீத்சாட்கொண்டபுாணம், 

வாசகம் கேட்ட, பின்னர் மத்.துமே | iu uate 
னாலொ செழுத்தை மோக்க.ஙகைமியசிச்கு மென்ற பின்னர் 
மாசிலா மறையோ ரையா மற்றுக்சள் பேச னார்சர் 
தேசுடை யெழுத்தே யாத் தெளியப்பார்ச தறிமி னென்ருர். 

அ௮ர்தணர் கூற வின்னு மாளோலை பிவனே சாண்பான் 
றர்தைதன் றர்சை தான்வே மெழுதுசைச் சாத்துண் டாடி 
லீச்சலா வணத்தி னோடு மெழுத்துகீ ரொப்பு சோச்கி 
atsg மொழிமி னளென்றான் வலியவாட் சொள்ளும் வளளல். 

திரண்டமா மறையோர் தாமுச் திராசாவ லூரர் சோமுன் 
மருண்டது தெளிய மற்ற மறையவ னெழுச்சா லோலை 
யரண்டறு சாபபில் வேரொன் தழைத்தட ஜெப்பு சோச்ெ 
யிரண்டுமொச் திருச்ச தென்னே யினிச்செய வில்$ல யென்றூர், 

சான்மறை முனிவ ஞார்க்கு சம்பியா ரூரர் தோற்றீர் 
பான்மையி னேவல் செயதல் கடனென்று பண்பின் மிச்ச 
மேன்மையோர் விளம்ப ஈம்பி விதிமுறை யிதுவே யாகில் 
யானிதற் செயே னென்ற விசையுமோ வென்று அினறார். 

திருமிகு மறையோர் நின்ற செழுமறை முனியை நோக 
யருமுனி நீமுன் காட்டு மாவண மசனி லெங்கள் 
பெருமைசேர் பதியே யாகப் பேசிய துனச்டவ் வூரில் 
வருமுறை மனையு சீடு வாழ்ச்சையு சாட்ட செனருர். 

பொருவரும் வழச்சால் வென்ற புண்ணிய முனிவ ரென்னை 
யொருவரு மறிமீ ராத் போதுமென் நுரைத்தச் சூழ்ர்த 
பெருமறை யவாகு மாமு சமபியும் பின்பு செல்லத 
திருவருட் இறையே புச்சா சணடிலர் இசைத்து நின்ருர். 

எம்பிரான் சோயி னண்ண விலங்குதான் மார்ப னெக்ச 
ணம்பாதம் சோயில் புச்ச சென்சொலோ வென்று sur! 
தீம்பெரு விருப்பி னோடு சனிதசொடர்ச் சழைப்ப மாதோ 
டும்பரின விடைமேற் ரோன்றி யவர்தமச் குணர்த்ச அற்றார். 

முன்புநீ ஈமக்குச் தொண்டன் முன்னிய வேட்சை கூரப் 
பின்பும் மேவ லாலே பிறர்தனை மண்ணின் மீது 
துன்புறு வாழ்ச்சை நின்னைச் சொடர்வறச் சொடார்து வரது 
கன்புல மறையோர் முன்னா சாகத் சாண்டோ மெனரா. 

என்றெழு மோசை கேளா கீன்றவரன் சனைப்புச் கேட்ட 
கன்றுபோற சதறி சம்பி சரசர ணாதி யற்சச் 
அன்றிய புஎச மாசச சொழுசசை தலைமே லாச 
மன்றுளீர் செயலோ வரது வலியவாட் சொண்ட சென்றார். 

எண்ணிய வோசை யைர்தும் விசம்பிடை நிறைய கெக்கும் 
விண்ணவர் பொழிபூ மாரி மேதினி கிறைச்து விம்ம 
மண்ணவர் மடழ்ச்ரி பொங்க மறைசளு முழங்? யார்ப்ப 
வண்ணால யோலை சாட்டி. யாண்டவ ரருளிச் செய்வார். 

ட். 

(சல) 

(os) 

(௯௨) 

(௪௪) 

(௬டு) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௫௧)



#9 தீத்சாட்சொண்டபுராணம். 

மத்றுசீ வன்மை பே வன்ரொென்டதினன்னு சாமம் 
பெற்றனை suse warp பெருகயெ $ெப்பின் மிச்ச 
வற்சனை பாட்டே யாகு மாதலான் மண்மே னம்மைச் 
சொர்றமிழ் பாடு சென்றார் தூமை பாடும்வாயார். 

சி 

சேமி யயனு மாலுர் செளிவுறு வைச்செ முத்தும் 
பாடிய பொருளா யுள்ளான் பாடுவாய் சம்மை யென்ன 
சாடிய மனதத ராடி ஈம்பியா ரூரா மன்று 
ஜாடிய செயய தாளை யஞ்சலி கூப்பி கின்று, 

வேதிய னா யென்னை வழக்கினால் வெல்ல வாத 
ய மறியா சேனுச் குணர்வுதர் தய்யச் சொண்ட 

காதிலா வமுதே யின்றுன் குணட்பெரு௩ கடலை காயேன் 
யாதினை யறிஈசென் சொல்லிப் பாடுசே னெனமொ ழிகஆ்சார். 

அன்பனை யருளி னோக்கி யங்கண ரருளிச செயவா£ 
முன்பெனைப பித்த னென்றே மொழிரதனை யாத லாலே 
யென்பெயர் பிதத னென்மே பாவொ யென்றார் கின்ற 
வீன்பெரு£ சொண்ட ராண்ட வள்ளலைப் பாட லுதரார். 

பேவேறு. 

கொத்தார்மலர்ச் குழலாளொரு கூராயடி யவாபான் 
மெய்த்தாயினு மினியானையவ் வியனாவலர் பெருமான் 
பித்தாபிறை சூடியெனப் பெரிதாகதிருப பதிக 
மித்தாரணி முதலாமுஷ்கெல்லாமுய வெடுததா.. 

மூறையால்வரு மதரதிதுடன் மொழியிஈதள மூசவிற் 
குறையாகிலை மும்மைப்படி. கடுஙகிழ மையினா 

னிறைபாணியி லிசைகொள் புணா நீடிமபுசழ வசையா 
லிறையான்மக ழிசைபாடின னெல்லாமிக ரில்லான். 

சொல்லாதமி மிசைபாடிய சொண்டன்றனை யின்லும் 
பல்லாறுல கனினம்புசழ் பாடென்றுறு பரிவி 
னல்லார்பெண்ணெய் சல்லூரருட் டுறைமேவிய ஈம்ப 
னெல்லாவுல குயயப்புர மெயசானருள செயசான. 

அயலோர்தவ முயல்வார்பிற ரன்றேமண மழியுஞ 
செயலானிசழ் புத.தார்வரு சவவேதஇியன் மகளு 
முயர்சாவலா சனிரசாதனை யொழியாதுணர் வழியிற் 

பெயராதுயர் சலோசமு மெளிசாம்வசை பெற்றா. 
வேறு, 

சாவலர்சோ னாரூரன் றனைவெண்ணெய் ஈல்லூரின் 
மேவுமருட் ரறையமாாத வேதியராட் சொண்டதரம்பின் 

வலருர் சடம்பொய்சைத் திருகாவ வூர்புகுது 
சேவர்பிரான் றனைப்பணிர்து திருப்பதிகம் பாடினார், 

சிவனுறையுர் திருத்துறையூர் சென்றணைர்து இீவினையா 
லவெொறியிற் செல்லாமே தடத்தாண்டா யடியேற்குச் 
தீல்செறித5 சருளென்று தம்பிரான் முன்னின்று 
பவெறிச்கு விலக்சாகுர் திருப்பதிசம் பாடினார். 

(௪௰) 

(௪௧) 

(௭௨) 

(௭௧) 

(௪௪) 

(எட) 

(௭௧) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௪௧)



நீ்சாட்கொண்டபுராணம். 

புலஷென்றம் படி,தவத்திற் புரிக்தசெறி கொடுத்தருள 
வலாசொண்ட ஈறுஞ்சோ?லச் திருத்துறைழ ரமர்ந்சருளு 
கிலவுக்சண் புனலுமொளி கீள்சடையோன் நிருபபாத் ' 
மலர்கொண்டு போறறிசைத்து வரநித்தார் வன்றொண்டர். 

இருத்துறைதர் தனைப்பணிர்து "வபெருமா னமர்ச்சருளும் 
பொருத்தமா மிடம்பலவும் புக்கிறைஞ்சப பொற்புவியூ 

நிருததனார் இருச்கூதத, தொழுவதறகு நினைவுர்ரு 
வருச்சமிகு காதவினால் வழிசசொள்வான் மனஙகொண்டார், 

மலைவளர்சஈ தூல் பீவி மலாபரப்பி மணிகொழிககு 
மலைசரு சண புனற்பெணணை யாறுசடர் தேறியபி 
னிலகுபசும புரவிரெடுச் தேரிரவி மேல்சடவிற 
செலவணையும பொழுதணையத இருவதிகைப் புறத்தணைக்சார். 

உடையவரா சுலகேசது முழவாரப் படையாளி 
விடையவாககுக கைதசொணடுவிருமபுபெரும் பதியைமிதிச 
தடையுமதற் ஈஞ்சவனென றகநகரிற புகுசாசே 
மடை வளாசண் புறமபணையிற சச்தவட மடம்புருரதார். 

வரிவளாபூஞ் சோலைரூழ மடசதின்கண வனறரொண்டா 

விரிதினைநீச செடிலவட வீரடடா னசஇிறைதாள 
புரிவடைய மனதினராயப் புடையெஙகு மிடைகனற 
பரிசனமு5 துயிலகொளளப் பளளியமாஈ தருளினா. 

அதுகண்டு வீரட்டச தமார்தருளு மயசணரு 
மேதுவடிவின மமையவராய முனஹணொருவ ரறியாமே 
பொதுமடாதி றுடபுகுகத பூரசாமான நிருமுடிமேற 
பதுமமலாச சாளவைததுப பளளிசொலவாா போறபயின்றா, 

அஈரிலையா ரூூனுணாக சருமறையோ யுனனடியென 
சென்னியிலவைச சனையெனனக இசையறியா ௮சைசெயத 
தென்னுடைய முப்புகசா ணெனறருள வசறகிசைஈது 
தன்முடியப் பாலவைகசே துயிலமாகதான றமிழ்சாதன., 

௮ருமவன நிருமுடிமேன மீண்டுமலா சாணீட்டச 
செஙசயல்பாய தடமபுடைருழ இருகாவ லூராளி 
யிஉசெனனைப் பலகாறு மிகிசதநீ யாரெனனக 

கங்சைசடை கரரசபிரா னமிசதில்யோ வெனகசரஈசான் 

செமமாஈதிக யொனறியா சென்செய்சே னெனத்தெளிஈது 
தமமானை யறியாச சாதியா ௬ளரேயென் 
தம்மானைத திருவதிகை வீரட்டா னசதமர்கச 
சைம்மாவி லுரியானைக சழல்பணிஈது பாடினா. 

பொன்றிசளு மணிததிரளும் பொருசரி௫வெண சோடுகளு 
மின்றிரண்ட வெண்முகதும் வினாமலரு ஈறுக்குறடும் 
௨ன்றினாச ளாற்சொணாரழு திருகடிசை ௪ழிபட லாத் 
தெனமறிசையிற கஙகைபெலுர் இருச்கெடிலக இளை sary. 

சக” 

(௮2) 

(௮௧) 

(4௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(48) 

(௮௬) 

(௮௭) 

(44) 

** (௮௧)



௪ தீ்சாட்சொண்ட புராணம். 

அங்சணளா யடிபோற்றி ய௫சசனறு மற்றப் 
பொஙகுஈதித செனசனாபோயப் போவலிதசோண் மாவவிதன் 
மங்சகலவேள வியிற்பணடு வாமனனாய மணணிராச 
செங்கணவன் வழிபட்ட திருமாணி குழியணைநதா, (கழ௰) 

பரமபொருளைப பணிஈதுதாள் பரவிப்போயப் பணிஈசவாகரு 

வரஈதருவான் றினைகனா வணஙகினர்வண டமிழ்பாடி. 
சரமபுடையா ழொலிமுழவி ஞசவொலி வேசவொவி 

(௧௪) யாமபையாதங தேவொலி யருசதிலலை மருககணைாதாா. 
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சேம லங்கலணி மாமணி மார்பிற் செமம லங்கயல்.சள செங்கம லதசண் 
பூமலஙசவெதா பாயவன மாடே புஎள லமபுதினா வெள௮ளை வாவித 

தரம லஙகுச டட மபணை சூழுக தண்ம ர௬ுஙகுதோழு வாசட முமமை 

மாமலஙகளற வீடரு டிலலை மலல லமபதியி னெலலை ௨ண௩க, (௬௨) 

BIE BSG reer reap காளி கேரமில வஙச ஈரகஈசம 
பூச ஞாூழலருளி£ வாழை மழூகம பொதுளூம வஞசிபல வெஙகு Qsqu@ 
மேச சாலமவி சோலைச ளா? மீது கோல மிடைஈது மிழறறப 
போக பூமியினு மிக்கு விளஙரும பூமபு றமபணை குடாது புருநதரா, (௬௧) 

வன்னி சொனறைவழை சணபச மார மலாபப லாசொடு செரு5திமஈ தார 
கனணி சாரஙகுர வஙசமழ் பனனை சறப பாடலிகள கூவிள மோஙதெ 
அன்னு சாதிமரு மாலதி மெளவ றுசைஈத ஈஈஇகர வீர மிடைாத 

பன்ம லாபபுனித காச வனஙகள பணிஈது செரறனன மணஙகமழ தாரான 

இடம ரஙகுசணி சாயி சாண வேழபெ ருமபுவன முயய வெடுகத, ஈட 
ச வின௰ருள லமபொவி போறறு கானம ரைபபியை காயாம வணஙகக,௪ 
டல்வ லஙகொளவது போறபுடை ரூழுங காட மே பிமிகு சேடசெலவோங 
கு,தடமருஙகுவளா மஞசவ ரிசி; தணட யகையெதிர சணடும௫ழ்சதார். 

மனறு ளாடுமது வினனசை யாலே மறைசசு ர௬மபறை புஈததின மருகசே, 

குனறு போலுமணி மாமடில ரழுங குனாட சபூககமல வணடலா கைசைச, 
அன்று நீறுபுனை மேனிய வாதெ தூய நீறுபுனை சொனடாச ளெனனக, சென் 
௮ சென்றுமுரல னெ௱றன சணடு சிதை யனபொடு பொசசெலா Qs ex apn, 

பராவி எயகவளா நானமறை காசம பயினற பணபுமிச வெணசொடி யா 
டுஞ், சாலி எவகுமணி சாவொலி யால இசைச ஞனகெதிர் புறப்பட லா 
இ, சரவி எஙகுவமை மாபி னயனபொழ சதாழு கஙகளென வாயினதில 
லை, மூவி எஙகுதிரு வாயிலச ளணான9 லுதச ரசதிசையின வாயினமுனெயதி, 
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அன்பின் வ௩செதா சொணட? ரடியா ரவாக ளோசம்பி யாரூரர் தாமோ, 
மேனபி மைஞன ரியாவரென றறியா முறைமை யாலெதா வணக ம௫ழ் 
ஈத; பின்பு கும்பீடும விருப்பி ணிஹைத பெருகு சாவனக ரா£பெரு மாலும், 
பொன்பி றயகுமணி மாளிகை நீடும பொருவி ற5ததிரு வீதி புகுகசா£. (௧௮) 

௮வகண மாமறை முழ௩கு மருஙககே யாட ரமபைய ரரஙகு முழஙகு, ம 
குல் வானின்மிசை யைக்து முழங்கும் வாச மாலைசளின் வண்டு முழங்கும், 
பொங்கு மன்பருவி சண்பொழி சொண்டா போற்றி சைச்குமொலி யெக்கு 
முழங்குக் இஙக டங்குசடை க௩சை முழங்குக சேவ தேவாபுரியுந்திரு வீதி,



* 

ததெசாட்சொண்டபுராணம். ச்சு 

போச நீடுகிதி மன்னவன் மன்னும் புரங்ச சொப்பன வரம்பி3 வோங்கி, 
மாச முன்பருகு இனெறன போலு மாளி கைக்குல Weng usta, Cine 
இரதைமறை யோகள ௮ளாக்கு மோம தூமமுயார வாணி லடுப்ப, மேக பச் 
இகளின மீதிடை யெககு மின்னு டங்குவன வென்ன விளங்கும (ர் 

ஆடு தோசைபுடை காசக டோறு மாணி தச்சசட ராகுநி தோறு 
மாடு சாமமணி வாயிலக டோறு மங்க லககலசம் வேதிசை சோறுஞ் 
சேடு கொணடவொளி தேர்றினா தேர்றுஞ செஈுரெ லன்னமலை சாலை டோறு 
நீடு சண்புனலகள பதாக டோறு நிராக கேவாசண நிளிடை தோறும் (ஈக) 

எண்ணில்பேருலகனைததினுமூளள வெல்லையிலலழகுசொலல்யவெல்லா 
மணணி விபபதியில வுமன ஜெனன ம௩ச லமபொலி வளதசன வாடிப 
புணணி௰யபபுனிதவனபாசணமுன்பு புகமஈதபாடலபுரிபொறபின விளஈகு 
மணண லாடுதிரு வமபலரு சூழகச வமபொன வீதியினை ஈமபிவணவ௫, 

மால யனசத மகன்பெருஈ தேவா மற்று முளளவர்கண் ரூ௱து கெருஙசெ, 
ல மாமுனிவா செனறுபின றுனனித தஇருபபி ரம்பினடி சொணடு Ning 
துச, கால சோபடுசல பராகசய ஸனிஈபச காத லன்பாசண நாதர் புருமபொற், 

கோல நீடுதிரு வாயி விறைஞமிக குவிசச செ௩சைதலை மேறகொடுபுச்சா, 
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பெருமதில ற5௪ செம்பொன்மா ஸிகைரின் பிறங்ருபே ரம்பல மேரு, 
வருமுறை ௨ல௩கொண டி ற ரப பினனா வணங்கிய மடழ்வொடும் புரு 
ஈதா, ரருமறை முசி எாசிவினிஈஉ ரசுகி லனபாசஞ் சிரசையி லலர்க்ச, இரு 
வள ரொளிகும் இருசஎிறற 2 பலமுன றிருவறுச் சனறிரு வாயில், (me) 

வையகம பொலிப மறைசசிலம பாப்ப மனறுளே மாலயன் றேட, வை 
யாதாம வெளியே யாடுகெ பாரை யரூசவி மலாக ரான போர்றுவ், சைக 

ளோ Blarsg சகோ வ.க ரரணமோ கலரதவன புசசச, செயசவம் 
பெரியோன ரெனறுசாம்₹ செழு சான நிருகளிற றபபடி மருங்கு. (ஈடு) 

ஜாதுபே ரறிவுங சணசளே சொளள வ௱பபருங் கரணஙச ணானகுஞ், 9 
தையே யாக குணமொரு முனறுஈ இருஈதுசாம துவிகமே யாச; விஈதலாழ் 

சடையா ளாரிமானாத வெலலையி றணிபபெருங கூசின) வதபே ரின்ப 
வெளளசதுட டிளைகது மாறிலா மழெசசியின மலாகதரா (1s) 

செணணிலா மலாஈத வேணியா யுனளறன நிருஈடய ரும்பிடப் பெற்று 
மணணிலே வத பிறவியே யெனக்மு வாலிதா மினபமா மென்று 
சணெணிலானாத வருவிரீா£ சொரியக சைமமல ர௬சமேற குவிகறுப் 

பணணிலனா ஸீடி யறிவரும பநிகம பாடிஞா பரவிஞா பணிர்தா£, (௭௭) 

தடு, மூன் ௫ண்ட சொணடனா முன்பு சனிப்பெருஈ் தாண்டவம் புரிய, 
வெடுசதசே வடி.யா ரருளினாற றரள மெறிபுனன பறிநிலாப பொனனி, மட 

ததரீள் வண்ணப் பணையா ரூரில வரு£ஈம பாலென வானி, லடுச்சபோ 
தனில் கர் தெழுஈசசோர நாத கேட்டலு மதுவுணர்ர் செழுர்தார்.. (௮) 

ஆடுனெ நலாபே ரருளினு ஸிசழ்ஈச வப்பணி சென்னிமேம் கொண்டு, 
சூடுதங் சரஙக எஞசவி சொண்டு தொழுஈதொறும் புறவிடை கொண்டு, மாடு 
பே ரொளியின கருமம் பலததை வலஙகசொண்டு வணஙனொ போரது, 
ரீசியான பணிய வுயாரசபொன உரைபோனிலைபெழு சோபுரக சட்ர்தாாக



௪௮7 தசெசாட்சொண்டபுராணம். 
ச் 

கின்றுசோ புரச்சை நிலமுறப் பணிந்து கெடுர்இரு வீதியை வணங், மன் 
தலா செல்வ மற னொ டே மன்னிய திருப்பதி யதனிற், ஜென்றிசை வா 

யில் சடந்துமுன் போர்து சேட்படு திருவெல்லை யிறைஞ்ச், கொன்றை 
வார் சடையா னருளையே நினைவார் கொள்ளிடச் இருசஇ சடந்தார். ( (ஈழ) 

ே வறு 
புறர்தருவார் போற்றிசைப்பப் புரிமுஈதூ லணிமார்ப 
சறம்பயர்தா டிருமுலைப்பா லமுதண்டு வளர்ந்தவர்தாம் 
பிறந்சருளும் பெரும்பேறு பெறறசென 'மூற்றுலஇற் 
சிறர்தபுகழ்ச சமுமலமாந திருப்பதியைச சென்றணைந்தா, 

பிள்ளையார் திருவவதா ரஞ்செய்த பெரும்புசலி 
யுள்ளுரான் மிதியேனென நூரெல்லைப் புறம௰வணங்இ 
வளளலாா வலமாச வருமபொழுதின் மஙகையிடங 

கொள்ளுமால் விடையாளு மெதிர்சாட்சி சொதெதரு௭. 

மண்டியபே ரன்பினால் வன்றொண்டா நின்றிறைஞ்சிச் 
செணடிரைவே லையின் மிசகச திருத்தோணி புரசதாரைச் 
சண்டுசொண்டேன் கயிலையினில் வீற்றிருகச படியெனறு 
பண்டருமின் ஸிசைபயின்ற திருப்பதிகம் பாடினா 

இருககசோல மிடும்பெருமா னெதிகின்று மெமுகதருள 
வெருககோளுற் றதுநீயக வாராமேற் செலவிருமபிப 
பெருசசோதஞ் சுழ்புறவப பெருமபதியை வணஙகபபோயச் 
திருக்சோலச் காவண௩கச செொதமிழமா லைகளபாடி 

சேனார்ச்கு மலர்ச்சோலைத் திருப்புன்கூடா ஈம்பர்பா 
லானாப்பே ரன்புமிக வடியடைஈது தமிழபாடி 

மானாச்கு௫ சரதலததா£ ம௫ழ்சவிடம பலவணஙூக் 
கானார்க்கு மலரசதடஞ்சூழ் சாவிரியின் சரையணைஈதா£ 

வம்புலா மலரலைய மணிகொழிசக.த வரஈதிழியும் 

பைம்பொனவரா சனைப்பொனனிப் பயிறீரசசம படிஈதாடி ச 
தம்பிரான் மயிலாடு துறைவணைஙசெ சாவில€ 
சம்பர்மா சாளத்தி னமாஈசபிரா னடிபணிஈசாா 

மின்னார்செஞ் சடையண்ணல் விருமபுதிருப் புகவூரை 
முன்னாகம் பணிஈசேசதி முதல்வனற an cK colton og 
பொன்ஞனாரு மூ,சதரியம புரிமுஈநா லணிமாாபா 
சென்னாவ லூராளி திருவாரூ செனறணைநஈதா£ 

சேராரு கெடுவீதிச திருவாரூா வாம்வாருக 
சாராச சாதலவினம மாரூர னாமழைகக 
வாராடகின் ரானவனை மகிழ்கதெதாகொள் வீரொனறு 
நீராருஞ் சடைமூடிமே னிலவணிஈசா ரருசெயதா£ 

தம்மிரா னருள்செய்யச் திருச்சொண்ட ரதுசாறறி 
யெம்மிரா ஞரருடா னிருசபரி துவாளு 
னம்பிரா னாராவா ரவரனறே யெளுஈலசசா 
லும்பர்சா டியிரசசென ளெ.ராசொள்ள உடனெழு சா. 

(ஈக) 

(Te) 

(ஈ௰௪) 

(me) 

(704) 

(rps)



தத்சாட்கொண்ட புராணம். டு 

மாளிசைசண் மண்டபஙசண் மருங்குபெருக் கொடிகெருங்கச் 

தாளினெடக சோரணமுசர் தழைசசமுருல் குழைகசொடையு 
நீளிலைய கசவிகளு நிறைர்தபசும் பொற்றசம்பு 
மேரளிகெடு மணிவிளசகு ரூயச்வாயி ரொறுகினாசதார். 

சோதிமணி வேதிகைக டூஈறுஞ்சார் சணிரீவிக 

சோதில்பொரி பொறசணணவ குளிரதாள மணிபரப்பித 
தாதிலாபூச கொடை மாலைச சணபாசா சளுழ்சமைசது 
வீதினுண கெஎடஙக விரைப்பணிமீ மிசைவிடடா 

(ஈ௨௰) 

(ஈ௨௪) 

மஈகல8 சமபாட மழைஙிகாதா ரியமுழகசச் 
செஙகயறசண முற்றிழையா தெற்றிசொறு ஈடம்பயில 
கககசளபிரான நிருவாரூா ஈசாவாழ்வாா ஈமபியைமூன 

பொஙசெயினிீ டிருவாயிற் புறமுறவா தெராசகொணடா, 
வறு, 

வகதெதா கொணட வணங்குவாமுன வனறரொண்ட ரஞ்சலி க்ப்பிவாது 
ஈசை களிபபுற வீதிய Osean இிருசசொணடா சமமைகோககி 
யெஈதை யிருபபது மாரூரவ ரெமமையு மாளவரோ கேளீமானலுஞ் 
சத விசைபபதி க௱சளபாடி.த தம்பெரு மான்றிரு வாயில்சாாஈதா£. (ஈ௨௧) 

(area) 

வானுற நீடிரு வாயினொகட மணணுற வைஈதுறுப பாலவணஙகழ 
சேனிறை கறபக வாசமாலைத சேவா சிரியன றொழுதிறைஞரி 
பூனை முயிரு மூருககுமன்பா துசசகு விததசெங சைசளோடிச 
தூகறுங கொனறையன மூலட்டானஞ கூழதிரு மாளிகை வாயில் புக்கா. 

புற்றிடங கொண்ட புராசனனைப் பூயகோயின் மேய பிரானையார்க்ரும் 
பறறிட மாய பரமபொருளைப பா£பபதி பாகளைப் பஙகயசசா 

ளறசனை செயயு வருளபுரிரத வணணலை மணமிசை வீழ unm or 
நற்றிமிழ்மாவலாகோனுடமபானனமையின ஐனமையைமெயமமைபெத்றான். 

அன்பு பெருக வுருகயுளள மலையவட் டாஙகபஞ் சாஙகமாச 

Mery முறைமையி னாலவணங முடிலிலாக காசன் மு௫ரவோங்க 
ஈனபுல னாயெ வைதுமொன்றி சாயசன் சேவடி யெய்சபபெறற 
வினபவெள எசஇிடை முூழ்கினறே யினனிசை வணடமிழ் மாலைபாட, 

வாழிய மாமறைப் புறறிடஙகொண் மனன னாரரு ளாலேராவாககுத 
தோழமை யாக வுனஈகுஈமமைச் சசன சாமுன்பு சொணடுசொண்ட” 
வேளவியி லனறரீ சொணடகோல மென்றும புனைதரின் வேட்க்சசிர 

வாழிமண மேலவிளை யாவொயென ருரூரா சேட்ச வெழுஈகசனறே (௭௨௭) 

சேட்ச விருமபிவன் றொண்டரெனறுந கேடிலா தானை யிறைஞ்ிகின்றே 
யாடகொள ௮வகச௪ மழையவனே யாரு ரமாகச வருமணியே 

வாட்சயல கொணட்சண மஙகைபஙகா மறறுன பெரிய சருணையனறே 
நாட்ச.ம லப்பதஈ தாததின்று சாபினே னைபபொரு ளாகவெளறுா. (௭௨௮) 

என்று பலமுறை யாலவண வூ யெய்திய வுள்ள ௪ ஸிப் பினோடும் 

வென்றி யடல்விடை போனடரஈது வீர விடவசப் பெருமானமுன்பு 
சென்ற தொழுது துதிசதுவாழ்1.த திருமாளி சைகலஞ் செய்துபோரதா 
ரன்று முதலடி. யாசளெல்லாஈ சம்பிரான் ரோழரென் ழேயறைர்தா. (ஈ௨௮௯)



௫௪௪ தீடுத்சாட்கொணட புராணம், 

மைவளர் சண்ட ரருளினாலே வண்டமிழ் காவலா சம்பெருமான் 
சைவ விடகடு னணிபுனைஈது சாஈதமு மாலையுக தாருமாகி 
மெயவளர் கோலமெல் லாமபொலிய மிச்ச விழுத்தவ வேஈதரொன்னத் 
தெய்வ மணிப்புற்று ளாரைப்பாடிச் திளைத்து மசழ்கொடுஞ் செலலாகின்றார். 

C @ mg. 
இதற்குமு னெல்லை யில்லாச் திருஈக ரிதனுள் வஈ.து 
தேதற்பெருங கயிலை யாதி முதலவாதம் பலூ ஞுட்குப் 
பொது.ககடிஈ துரிமை செயயும் பூஙகுழற் சேடி மாரிற 
கதித்சபூ ணேது சொஙகைக சமலிணி யவத ரிததாள. (௭௩௧) 

கதிாமணி பிறஈத சென்ன வுருத்நிர கணிகை மாராம 
பதியிலா£ குலதநிற ரோனறிப் பரவையா சென்னு காமம் 
விதியுளி விளசகத சாலே மேதகு சானறோ ரானற 

மதியணி புனிச னனனாண ம௫கல வணியாற சாசதி (௭௧௨) 

பரவினா காப்புப் போற்றிப பயில்பெருஞ் சுறறஈ தஙகள 
விரவிய பருவஈ சோறும விழாவணி யெடுபப மிககோர 
வரமலா மஙசை யிஙகு வஈசன ளெனறு சஈதை 
தரவரு மழெசசி பொககத சளாஈடைப் பருவஞ் சோர்சா£ (ஈ௬௩) 

மானிளம் பிணையோ தெயவ வளரிள முகையோ வாசத 
தேனிளம் பதமோ வேலைத திரையிளம பவள வலவிச 
சானிள௩ கொடியேச தஇிஙசட் கதிரி-ங சொழுகசோ சாமன 
ரூனிளம பருவங கற்குஈ சனியிளா சனுவோ வெனன (1௬௪) 

சாடுமின் பொற்பு வாய்ப்பு நாளுகாள் ௨ளாகது பொஙச 
வாடுமென கழஙகும பாது மமமனை பூச en ar 

பாடுமின ணிசையுக தஙகள் பணிமலை வலவி பாத 
சூடடுமன புருகப் பாடு கொளகையோ குறிபடிச சோன்ற (ஈட) 

பிள்ளேமைப பருவ் மீசாம பேதைமைப பருவ நீ; 
யளளுதற கமைஈத பொற்பா லகயகனமெயத சனஙக ளீட்டங 

கொளளமிச் குயாவபோனற சொஙசைகோங கருமபை வீழபப 
வள்ளமெய்த சனமை முனனை யுணமையு தோனற வுயபபாரா (௭௩௪) 

பாஙயொ மருஙகு சூழப் படரொளி மறகு சூழச 
சேஙசமழ் குழலின வாசர் இிசையெலாஞ் செனறு சூழ 
கோஙகுழீம் சோயி லுளளா ரொருவரை யனபி னோமம 
பூஙகழல வணஙக வெனறும போதுவா ரொருகாட் போகதா, (௭௩௪) 

அணிசிலம் படிகள் பா£வென் றடிப்பசெ சனமென் ராபப 
மணி௫ூளா காஞ்சி யலகுல வரியர வுலகை வென்ற 
துனிவகொண டாப்ப மஞ்ச சுரிகுழற கழிய விணணும் 
பணியுமென் மினவண டா£பபப் பரவையா£ போதும போதில், (mms) 

புற்நிடம விரும்பி ஞனாப் போதறினா தொழுத செல்வார் 
சுற்றிய பரிச னககள் கூழவா ஞடைய Boll 
ஈற்பெரும் பான்மை கூட்ட ஈகைபொதிக இலங்கு செவ்வாய் 
விழ்புனை ததலவின வேறசண விளககிழை யவலாச கண்டா, (௭௩௯)



தத்சாட்சகொண்டபுராணம், 

Caw mu. 

கற்பகததின் பூர்கொம்போ சாமன்றன் பெருவாழ்வேர் 
பொற்புடைய புண்ணியதீதின் புண்ணியமோ புயல்சுமஈ்த 
வீற்குவளை பவளமலர் மதிபூத்த"விஸாக்கொடியோ 
௨றபுதமோ சவனருளோ வறியேனென றதசயிததா£. 

ஒவியகான் முகனெழுத வொண்ணாமை யுள்ளசசான் 
மேவியதன் வருதசமுற விதிதததொரு மணிவிளச்சோ 
மூவுலகின் பயை முன்னினற தெனகினைந்து 
சாவலாசா வலாகினறா ஈடுினரா படைமசனூா 

சண்டரள மணிததோடு smasCanQar sen Socom 
செணடையகெடுவ கண்வியபபக கிளரொளிப்பூ ணுரவோனை 

யணடாபிரான றிருவருளா லயலறியா மனமவிருமபப் 
பண்டைவிதி சடைகூட்டப் பரவையா ௬௩சணடாா, 

சணசொளளாச சவினபொழிகச இருமெனி கதிவிரிப்ப 

விண்சொஎளாப் பேரொளியா னெதாகோஃகு மெலவியலுக் 
செண்கொளளாக சாசலினமுன பெய்சாச சொருகேட்சை 
மணசொள்௱ச காணமடமச சமபயாபபை வலிஈசெழலும். 

முூனனேவா செராதோனறு முருகனே பெருகொளியாற் 
௮னனேரின மாரனோ சாரமசாபின் விரசையஜே 
Berens oy சடையணணன மெயயருளபெர் டை யவனே 
வென்னேயென மனநதிரிசச Sacrun@rr Qa crt Bora gar 

அ௮ண்ணலவன றன்மருஙசே யளவிறாச angel en 
ஓணணிறையும ர௬ுணகானரு மொருபுடைசாயா சனவெளிறலும 
வணணமலாக சருநுகூஈசன மடககொடியை வலிசாசசெ 

சண்ணுதலைச தொழுமனபே சைசகொண்டு செலவுயபப. 

பாஙசோடிச சலைவளைசதுப படையஈஙகன் விபொணரஈ 

சாஙகோவி யெமமருகரு* தடைசெயய மடவரறுக 

சேககோசை மலாசகுழனமேற சிறைவணடு சலாதாப்பப் 
பூஙசோயி லமாக்தபிரான் பொறகோயில் போய்ப்புருஈதாள. 

கவன்றொணட ரதுகணடென மனஙகொளாட மயிலி.பவி 
னின்றொணடை ச செஙசனிவா பிளஙகொடிசாள யாரொனன 
வனறஙகு முனணினரு ரவாசஙசை பரலையா 

செனறுமபா சாதசாாசகு௫ு சோவரியா ரெனச்செபப, 

பேர்பாவை பெண்மையினிற் பெரும்பரவை விரும்பல்கு 
லாபரனவை யணிதிசழு மணிமுறுவ லருமபரனவ 
சாபரவை யாயினா டிருவருவின மெனசாய 
லேரபரவை யிடைபபட்ட வென்னாசை யெழுபரலை, 

என்றினைய பலவுஙினைஈ செமபெருமா னருள்வகையான் 
மூன்றொடார்து வரும சாதன் முறைமையினாற் ரொடக்ருண்டு 
ஈன்றெனையாட் சொண்டவாபா ளண்றுஉனென் புண்ம௫ழ்ர்து 
செனறுடைய ஈம்பியுமபோயத தேவாபிரான் சோயில்புச, 

௪ 

(ஈ௪௰) 

(௬௫௪) 

(7௪௨) 

(norm) 

(ஈ௪௪) 

(me@) 

(ா௪௪) 

(௭௪௭) 

(mew) 

(wre)



௫௮ தடுச்சாட்சொண்டபுராணம். 

பரவையார் வலங்கொண்டு பணிரதேத்தி முன்னரோ 
புரவலனார் கோயிவினின் றஜொருமருங்கு புறப்பட்டார் 
விரவுபெருங் சாசலினான மெல்லியலாா தமைவேண்டி 
யரவினா ரம்புனைர்தா ரடிபணிச்தா ராரூ.ரா. 

௮ல் வாறு பணிஈதேததி யணியாஞூர் மணிப்புற்றின் 
மைவாமுஈ திருமிடறறு வானவாபா னினறுமபோர் 
தசெவவாறு செனருளென ஸனின்னுயிரா மன்னமெனச் 
செவ்வாயவெண் ணகைககொடியைத தேடுவா ராயினார். 

வேவறு, 

பாச மாம்வினைப் பற்றறுப் பான்மிகு 
மாசை மேலுமொ ராசை யளிபபதோ 
சேன் மன்னியென சதை மயகூய 
வீச னாரரு ளெரசொறிச செனறதே, 

உம்பர் ராயசார் சஙகழ லல்லது 
ஈம்பு மாறறி யேனை ஈடுககு.ற 
வமபு மால்செய்து வலலியி னொல்கியின் 
றெமபி ரானரு ளெகெறிச் சென்றதே, 

uss வீடு தருமபர மனகழல 
ர்சை யா£வுற வுன்னுமென சிச்சையை 
வத மாலசெய்து மானென வேவிழித 
தொதசை யாரரு ளெககெறிச சென௱தே 

என்று சாலவு மாற்றல ரென்ளுயி£ 
நினற சதெயகென நிசதிலப பூணமுலை 
மனறல வாாகுழல வஞ்சியைத தெடுவான் 
சென்று தேவா சிரியனைச சோரதபின. 

சாவி கேர்வருங கணணியை கண்ணு வான 
யாவ ரோடு முரையியம் பாதிருஈ 

தாவி ஈல்குவ ராரூரை யாணடவா 
பூவின் மஙசையைத தரசெனும போழ்டுினில. 

நாட்டு ரல்விசை நாவலூ ரன்சிர்கை 
வேட்ட மின்னிடை யின்னமு சசதினைக் 
காடடு வேனகட லைகசகடைஈ கெனபபோற் 

பூட்டு மேழ்பரித தேரோன் சடலபுக. 

எய்து மென்பெடை யோடிரை தோண்டு 
பொய்சை பிறபகல போகூய புளளினம 

வைகு சேச்கைசண் மேற்செல வஈதது 
பையுண் மாலை தமியோ பனிப்புற. 

பஞ்ரின மெல்லடிப் பாலைய ருள்ளமும் 
வஞ்ச மாக்கடம் வல்வினை யும்மர 

னஞ்செ முதது மூணரா வறிவிலோர் 
செஞ்சு மென்ன விருண்டது ரீணடவான், 

(ஈா௫௰) 

(ஈடு) 

(ஈட௨) 

(௭9%) 

(௫௪) 

(ஈடு) 

(௭௫௯) 

(a1 @er) 

(ஈடு௮) 

(டக)



தடுத்சாடகொண்டபுராணம், 

மறுவில் ஈர்தைவன் ரொண்டர் வருக்தின 
விறும ருஙகுலாாசக கயொபிழைப் பாொ9னறு 
நறும லர்கசவகு னஙகைமுன Osten ter 
மூறுவ லெனன முூழ்ததது ஷெணணிலா. 

௮. ரசதை செயவாக சமுக௫தெதம மாருயி£ 
வரனசை திணட மலாகுல மாசாபோற 
பராச வெமபகற் கொலகிப் பணனிமதிக 
*ரங்ச மணட வலாகச சயிரஉம 

சோற்று மன்னுயி கட்கெலாஈ ராயமையே 
சாற்று மினபரு5) சணமையுஈ சமதுபோ 
யாறற வணடமேலாம்பாச கணணகவெண 
ணீமறின பேரொளி போனது மீணிலா. 

வரவி பாளளொலி மாறிய மாையி 
CO cu STH CHENS LITEM as Ul Lo 

பாவை ஈத படாபெருக காசு 

மாவி சூழ்ரத சணிமைபு மாயினா 

ச) ரூககண ணெரிஈம விறபட்டு 

வெத காமன வெளிமீய யுருஈசெயது 
வரளென முனனிறு வாரி கொடுபபதே 
யெொசையாரரு ஸிவ வணண மோவெனபாா, 

ATED கணடுரொென மோரின ஈழறசகசி£ 

காாபப தே பங சொராமியிசாண டாணடடலா 
மாக்க ose Gro நானாக ட ழுமமு௪ 

சாதழும வெணம்தி போனறிலை ஈணமதுி 

Beg) Cicer Pio mM wsO* Ip மாடிரியே 

செறு முனணனெனை யாணடவா சாமுனணாக 

௧௫௮௨ நமக றராஈ கரக ஈரா 
லெம்தது மீட்டுர் பெனமாயின றெனசெயாய 

பிறாச தெஙகள பிரானமல wi 2 ms 
இிறஈத போக: தெபஃநீர நாட முணிற 
ypc ளனோாசசடம போடசடுல கடட 
மறமப யி மெய் கோதமிப் மாருதம. 

இனன சதனமைய பினனு மிபம்புவான 
மனணு காசல றாயே வ௱ளலபாற 
சின்ன ர௬ுமபெற னெரூச தய௩/கபபோ 

மனன மனனவள செயனச யறைகுவாம. 
Cw gy 

ea 

(ar eu) 

(ஈ௬௪) 

(௭௧௨) 

( 07 5% m ) 

(௭௬௪) 

(௬௫) 

(ஈக௪) 

(௭௪௭) 

(௭௪௮) 

சனங்சகொணட மணிசணடாகழல்வணஙகிசசணவனைமுன் பெறுகாள்போல 
வினங்கொணட சேடியாகளபுடைருழவெய்துபெரு௩காசலோடுக 
சனஙகொணதசெளாமருயகுறபரலையும்வனரொண்டாபாற் றனிச்தச்சென்ற 
மனகசொண்டுவருமபெரியமயலகசொணடு சனசமணிமாளிளையைசசார்ந்தாள். 
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௫ம் தீ்சாட்சொண்டபுராணம். 

ேடிமே லூபுரம்ச எறிர்சனபோத் இதிசளசே யொலிப்ப முன்னர் 
வேறொருவ ர௬ுடன்பேசாண் மெல்லடி யொதுங்மொ ளிசையின் மேலா 
லேறிமர சதச்தூாணச் திலங்குமணி வேதிசையி னலஙசொள் பொற்சான 
மாதின்மலர்ச் சேச்கைமிசை மணிரிலா முனினமருக .இருச்சாள் வரது. 

அவ்வளவி லருருர்ச சேடிதனை முசநோக்கி யாரூ ராண்ட 
மைவிரவு கண்டலாசாம வணங்சப்போ மறுகெதாவர் தவரா ரென்ன 
விவ்வுலச லந்தணரா யிருவாதே டொருவாதா மெதிர்கின் ருண்ட 
சைவமுதற் றிருதசொணடா தமபிரான் மோழனா ஈம்பி யெனறாள். (௭௪௪) 

என்றவுளா சேட்டலுமே யெம்பிரான் றமரேயோ வென்னா முன்னம் 
வண்றொண்டா பால்வைசத மனச்சாத லளவின்றி வளாஈது பொஙச 
நின்றநிறை நாண் முதலாக குணஙகளுட னீஙகவுயி ரொனறஈ தாக) 
மின்றயங்குதுணணிடையாள வெவவுயிரததுமெலலணைமேல வீழ்சதபோது. 

ஆரகறுஞ் சேருட்டி யரும்பணிறீர ஈறுந்திவலை யருகு வீசி 
யீரவிளா தளிாகுளிரப் பதெதுமட வாசெயச விவைய மெல்லாம் 
பேரழவி னெய்சொரிர்சா லொத்சனமற் றதன்மீது சமிதை யென்ன 
மாரனுந்சன பெருஞசிலையின வவிசாட்டி மலாவாளி சொரிஈசான்வாத ௭௭௩ 

மல.ரமளித துயிலாற்றாள் வருஈசென்றன் மருகசாற்ராண் மஙகுல வானி 
ஸிலவுமிழுஈ சழலாற்றா ணிறையாற்றும் பொறையாறு நீமை யோடுங 
சலவமயி லெனவெழுஈது கருஙகுழலின் பரமாற்றாக கைய ளாகி 
யிலவவிதழ்சசெஈதுவாவாயகெகிழாசாறறுமையின் வறிதேயிளன சொனனாள 

வேறு 

சந்தங் சமழ்மென் குழலீ ரிதுவென் சலைவாண் மதியங் சனல்வானெனையிச் 
சஈதின் றழலைப பனிநீ ரளலித சடவுய கொடியீ சவிரீர தவிரீர 

ஆரஇிஙகுலவு நிலவும் விரையா மலயா னிலமு மெரியாய வருமா 
லந்சண்புனலு மரவும் விரவுஞ் சடையா னருள்பெற் றுடையா ரருளார். 

புலரும் படியன் நிரவென னளவும் பொறையு நிறைய மிறையுஈ சரியா 
வுலருஈ சனமு மனமும வினையே னொருவேளளவோ பெருவாழ வுரையீர் 
பலரும் புரிய தயாசா னிதுவோ படைமன் மதனா புடைஙகிள் றகலா 
சலருஈ கிலவு மலரு முடியா ரருளபெற றுடையா ரவரோ வறியா. (௭௭௪) 

சேருங் சொடிபு மிடையு மறுற் நிருவா ரூரார் நீரே யல்லா 
லாொன் றுயர மறிவா ரடிசே எடியே னயரும் படியோ விதுசா 
னீரும் பிறையும பொறிவா எரவின ணிரையு நிரவெண டலையினபுடையே 
யூரூ௫ சடைமீ£ விடைமேல் வருவீ ௬ுமதன பிலாபோல் யானோ வுறவேன, 

என்றின் எனவே பலவும் புசலு மிருளா ரளசச் சுருளோ இயையும் 
வன்றொண்டலாயுமபடிமேல்வரமுனபருளவா னருளமவசையரா நினைவா 
சென்றும் பரீசளும பணியுஞ் செலவத திருவா ரூரவாழ் பெருமா னடிச 
என்றங் சவாமன் றலைமீ£ செயுமென் ஐடியா ரறியும் படியா லருளி. (௭௭௮) 

மன்னும் பீசழ்ரா வலாசோன் மழ மகசை பரவை தன்னைச் ததோ 
மின்னல் வகைஈம் மடியா ரறியும் படியே யுமைசெய் தனமென் தருளிப் 
பொன்னின் புரிபுன் சடையன் விடையன் பொருமாகரியிலனுரிவை புனைகா 
னன்ன ஈடையாள பரவைக சணிய சாரூ ரன்பான் மணமென தரள,



தடத்சாட்சொண்டபுராணம். இ 

காமத் துயரிர் சவல்வார் செஞ்ிற் சமாயில் விருளுவ் சங்குற் சழிபோம் 
யாகச் இருளும் புலரச் கதிரோ னெமுகா லையில்வச் சடியாா கூடிச் 
சேமத் துணையா மவாபே ரருளைத் தொழுதே இருசா வலர்கோன் மமெச் 
சாமச் குழலாள் பரவை வதுளை தருரீர் மையினா னிசழச் செய்தார். (௭௮9) 

Cag. 

சென்னாவ நூ£மன்னன் றேவர்பிரான் றிருவருளான் 
மின்னாருங் சொடிமருக்குற் பரவையெனு மெல்லியான் 
பொன்னாரு முலையோங்கற் புணர்குவடே சார்வாசப் 
பன்னாளும பயில்யோசம் பரம்பமாயின் விரும்பினார். (ஈச) 

தன்னையா ஞடையபிரான் சரணா விர்தமலர் 
சென்னியிலுஞ் சர்தையிலு மலாவிதத,த திருப்பதிகம் 
பனனலுசமிழ்த தொடைமாலை பலசாததிப பாரவையெனு 

மின்னிடையா ஞடன்கூடி விளையாடிச செல்கெரூா. (௬௮௨) 

ெவறு. 
மாதடன கூட வை மாளிகை மருஙகு சோலை 
போலா வாவி மாடு செயகுனறின புடையோர் செற்றிச் 
தளத் தரளப் பரதராச் செழுர்தவி சிழிர்து sus 
ணாதாபூய சோயி னண்ணிக சகும்பிடும விருப்பா னம்மி (௮௪) 

அ௮ஈதரத சமரா போற்று மணிஎள ராடை சாச்திச் 
சநதனத் சஎறு தோயாத குஙகுமக் கலவை சாசடிச் 
௬௩௧7௪ சுழியஞ் சாசதிச் ஈடாமணிக சலன்கள் சாத்இ 

யிசதிரத திருவின மேலா மெழின்மிச விளஙகிச் சோன்ற (rye) 

கையினிற் புனைபொற் செண்டுங் சாதினி லிலங்கு தோடு 
மெயயிணிற றுவளு நூலு கெறறியின் விளங்கு நீறு 

மையனுக சழ சாமென் ரூயிழை மசளி£ போற்றச 
சைவமெயத் திருவின் கோல சழைபபவீ தியினைச சார்ஈதார். (௭௮௫), 

சாவலூர் வாச சைய ஈறறஙவக களிழே யெனறு 

மேவலா புருசன செறற விடையாக சன்ப வென்று 
தாவில?சாப் பெருமை யாரா மறையவர் steve Ga ergy 
மேவின ரிரணடு பாலும வேறுவே ராப போற்ற. (rye) 

சைச்சடா குரங்கு சோழி சிவல்சவு சாரி பற்றிப் 
பச்சமுன் போது வா£கள் பயின்மொழி பயிற்றிச் செல்ல 
மிகசபூம பிடசை கொளவகோர விரையடைப் பையோர ரூழ 
மைக்சருவ சுண்ணி னாசண் மறுகமீண் மறுலெ வாதா, (ayer) 

பொலங௩கலப் புரவி பண்ணிப் போதுவார் பின்பு போச 
விலஙகொளி கலயப் பொறறரோ ளிடையிடை மிடைஈது சொக்க 
னலங்ளொ நீழற் ரூழ சான்மறை முனிவ ரோடு” 
மலங்கலர் சோளி னான்வர் சணைக்சன னண்ணல் சோயில். (௭௮௮) 

சண்ணுதல் கோயிற் றேவா சரியனாம் சாவ ஊத்து 
விண்ணக ரொழிய மண்மேன் மிச்ச? ரடியார் கடி. 
யெண்ணிலா ரிருச போதி லிவர்ச்யொ னடியே னாசப் 
பண்ணு ளெச்சா ளென்று பரமர்சாள பரவிச் சென்றார், («r.yu)



Ge. சசெசாட்சொண்ட புராணம், 

அடியவாச் சடிய னாவே னென்னுமா தரவு கூரச் 
கொடிகெடுவ கொற்ற வாயில் பணிஈகை குவித்துப் புக்கார் 
சடிசொளபூய கொன்றை வேயராதா ரவாசகசெதிா சாணச சாட்டும 
படியெ.தா சோன்றி நிரசப் பாதஙசள பணிரந பூண்டு, 

வேறு, 

மனபெ ருக்திரு மாமழை வணடுசுழ்ச் 
தனபா சிதை யலாகதசெர் சாமனை 
ஈனபெ ருமபர மானாத கனம 

வென ரசது“மளிததெதா நினறன. (௭௬௧) 

ஞால மூயய நடமனறு ளாடின 

சால னாருயி£ மாளச க.றசசன 

மாலை சாழகுழன மாமலை யாளசெஙகை 

சீல மாக வருடச வதன. (௭௬௨) 

நீதி மாசவா செஞுசற பொலிஈசன 
வேதி யாதவா தமமையே இப்பன 
சோதி யாயெமுஞ சோதியட சோழிய 
வாதி மாலவன காணா வளவின (or am) 

கேச வாரண மேலகொண டிருஈசன 
பேதை யேனசெய பிழைபொறுத சாணடன 
கேச மானவை நாகக விசைஈதன 

யூக நாதரின புணடரீ சபபசம (169) 

(rep) 

வேறு 

இன்னவா றேசது ஈமபிக சேர சே வகனா சாமு 
மஈநிலை யவாதாம வேணடு மசனையே யருள வேணடி* 

மன்னு ரடியா சஙகள வழிசதொணடை யுணர ஈலபெ 

பின்னையு மவாக டஙகள பெருமையை யருளிச செயவரா (ஈக) 

பெருமையாற றமமை யொபபாா பேனணலா லெமமைப Qur 9 

ரொருமையா லுலகை Qaeair ரனமே லொன்று மிலலா 

ரருமையா நிலையி னினரறா ரனபினா வினப மராகா 
ரிருமையுங சடாறு நினறா ரிவரை8 யடைவா யெனறு (௭௬௧) 

சாதனா ரருளிச செய்ய ஈம்பியா ரூரா சாணிங 
சேதா ரெறியைப பெறறே னென்றெடா ௨ணஙூப் போற 
ரீதியா லவாச டமமைப பணிாதுசீ கிறைசொன மாலை 

கோதிலா வாயமை யாலே பாடென வணணல கூற (௭௧௭) 

சன்னையா ஞடைய சாதன் ருனருள செயயச கேட்டு£ 
செனனியால வணஙூ நினற இருமுனைப பாடி காட 

ரின்னவா றின்ன பண்பென தேததுகே னிதறகு யாஞர் 
பன்னுபா மாலை பாடும் பரிசெனச ஈருள்செய யெனன, (ஈ௧௮) 

Cam 

தொல்$லைமால் வரைபயக்த. தூயாடன் நிருப்பாச 
னல்லநீர்ச் துலகுய்ய மறையளித்த இருவாகசாற் 
தில்லைவா ழர்சணர்ச மடியாசச்கு மடியேனென் 
தெல்லையில்வண் புசமானலா யெசெதிசைப்பா மொழியென்றார், (THe)



திடுத்சர்ட்சொண்ட புராணம், Ge 

மன்னுசர் வயலாரூர் மன்னவனை வனறொண்டர் 
செனனியுற உடிவண௩ூத திருவருணமேர் சொள்பொழுதின் 
மூன்னமா லயனறியா முதலவாதா மெழுகதருள ் 
வந்நிலைசண் டடியவாபாற் சார்வசனுக கணைனரா, (உ௱) 

அாதசே திருக்கூட்டம் பலமுறையாற் றொழுசன்பு 

சேரதசாழ்ச செழுஈசருகு செனறெயதி கினறழியா 
வீரதசா ரொெல்லாககுஈ தனிசசனிவே உடியேனென் 
ரோவசதாற் றிருகசொணடச சொகைபபதிசக மருஎசெய்சா£. (௨௱ச) 

தம்பெருமான கொடுதசமொழி முசலாசச தமிழ்மாலைச 
செமபொருளாற நிருததொணடச தொகையான இருபபஇிச 
மூமபாபிரான ரூனருஞு முணாவுபெற வுலகேசச 
கெமபெருமான வனறளொண்டா பாடியவ ரெதிரபணிகதார். (௨௭௨) 

உமபாகா யகரடியரா பேருவகை தாமெயத 
நமபியா ரூராதிருக கூடடசஇி னவெளைசசரா 

சமபிரான ரொழரவா சாமொழி?ச சமிழமுறையே 
யெமபிரான றமாசடிருச சொணடெச்ச லுறுனெறேன் (உ௱௱௧) 

சே சாடகசொணட புராண மூறறிறறு. 

ஆகத இிருவிருகசம - ௩௭௪௯. 

(ரூ சாதாகருமரா௩கி நாயனா சரிகதிரம, இகசசெசாட்சொண்ட புராணம் 
ஒன்றானே முரற, மேலவரும ஏயாகசோன சவிமசாம சாயணாபுராணம 

சோமான பெருமா ஐயஞனாபுராணம கதிருவெளளானைசசரு௩ஈம எனபவறரு 

னும கூற்பபட்டி முறறுபபெறுதலால , இஈரகாயனாரதுசரிரிரததுச ரூ௫௫னம 
இருவெளளானைச சருககத நிறு மியிற செயயபபடும ்* 

இருமலைச்சருக்கம் ரூற்றுப்பெற்ற ந rr) WD SF PANATD DB 

eet 

  

ஆரியா சேகூழாரா காயளார், சாம எடுச்துதசகொண்ட இபபுராணததில் 
spss லவகச திருமலைசசருககசதிலே, இப்பெரியபுராண வரலாறறைத 
இருமலை சிறபபிறைைம, சமிழகாட்டினுடசிறச சோழமணடலதினது சற 
பலபத திருசகாடடுரசிறபபினாலும, அசதிருகாடடினுள விளங்கும் இருவாரூா 
எனனும திருஈகரசதின;ு சி௱பபை மனுநீதிசண்ட yrs exp 6D 910,968 5 

ஈகரததில உளள சவொலயசதில இருகரும சேவாசிரியன என்னும ஆயிரக் 
சானமணடபசதில எழுஈதருளியிரு,ச தஇருசசொண்டரது இருககூட்டத்தி 
னது சிறபபைச திருககூட்டசூறெபபினாலும, சுசரருமாததிகாயனா இருவ 

தாரஞசெயது சவனாலே தடுதசாட்கொளளப்பட்டுத் திருவாராலா yen rg, 
அதஇருசகூட்டதஸசச் தரிசனஞ் செயது, இருத்சொணடச சொசை செய்த 
வரலாதறைத தடசசாட்சொணடபுராணசதினாலும், அருளிசசெயதா£ இனி, 

௮சதிருசசொண்டச்சொசையுள் அடங்கிய :: இல்லைவாழக்சணர் ?? என்பது 
மூதலிய பதினொரு திருப்பாட்டுச்சளுளளும் ௮ர்தவர்தச திருப்பாட்டிற் கூற 
ப்படும் அடியார்களது சரித்திரறகளை, அர்தவர்தச் திருப்பாட்டின் முதற் 
சொற்டொடராற் பெயர்பெற்ற சறுச்சத்சாம் கூறச் சொடங்குகன்றார்,



இரண்டாவது 

தில் $வாமந்தணர்சருக்கம், 

இலவஷவாழந்தணர்புராணம். 

ஆதியாய் நடவு மா யளவிலா வளவு மாச 
சோதியா யுணாவு மாதெ தோனறிய பொருளு மாடப் 
பேதியா வேச மாடிப் பெணணுமா யாணு மாகிப 
போதியா நிறகுர் திலலைப் பொதுஈடம் போறறி போற்றி, (௪) 

சற்பனை கடர்ச சோதி கருணையே யருவ மாகி 
யற்புதச சோல நீடி. யருமறைச சிரததின மேலாஞ 
சிற்பர வியோம மாகு திருசசிறறம் பலத.து ணினறு 
பொற்புட னடஞசெய் னற பூஙகழல போற்றி போறறி. (௨) 

போற்றிநீ டில்லை வாழர் தணாதிறம் புகல லுற்றே 
iter ஸிறைந்ச கோல நிருத்தனுச குரிய சொண்டாம் 
பேற்றிஞா பெருமைச் செலலை யாயிஞா பேணி வாழு 
மாற்றினா பெருகு மன்பா லடித்தவம புரி£து வாழ்வா (௪) 

பொங்கிய திருவி னீடும் பொற்புடைப் பணிக ளேந்தி 
மங்கல; சொழிலகள செய்து மறைகளாற றுகசத மறு 

தங்களுக கேற்ற பண்பிற றகுமபணித தலைகின றுய்ததே 
யங்சகணா சோயி லுளளா வகம்படிச சொணடு செயவரா, (2) 

வரு. முறை யெரிமூன் ரோமபி மனனுயி ரருளான் மல்க 
தருமமே பொருளாக கொண்டு தச்துவ நெறியிற் செல்லு 
மருமறை சான் னோடா றஙசமும் பயின்று வலலார் 
இருசடம புரிவாச காளா இருவினாற றத சீரா. (@) 

மறுவிலா மரபின் வஈது மாறிலா கொழுச்சம் பூண்டா 
ரறுதொழி லாட்டு யாலே யருங்கலி ரீக யுள்ளா 
Goug ரீறறின செல்வ மெனச்சொளு மூளள மிச்சார் 
பெறுவது செவன்பா லன்பாம பேறெனப் பெருக வாழ்வார். (௪) 

ஞானமே மசலா ரான்கு ஈவையறச் தெரிர்து மிககாா 
தானமுக தவமும் வல்லா£ தகுதியின் பகுதி சராஈதா 
ரூனமே லொன்ற மில்லா ௬லசெலாம் புகழ்ஈது போற்று 
மானமும் பொறையுர் தாங்கு மனையறம் புரிகது வாழ்வார், (எ) 

செம்மையாறழ் றணிர்த சிச்சைச் செய்வவே இியாச ளானாரி 
மும்மையா யிரவர் தாங்கள் போற்றிட முதலவ னாலா 
யிம்மையே பெற்று வாழ்வா ரினிப்பெறும் பேறொன் நில்லார் 
தம்மையே சமச்சொப் பான நிலைமையாற் ற$லைமை சார்ச்சா£, (4)



இல்லைவாழகதணர்புராணம். ட 

இன்றி௫ர் பெருமை யெம்மா லியம்பலா மெல்லத் தாமோ 
தென்றமிழ்ப் பயனா யுள்ள திருசதொண்ட* தொகைமுன் பாட 
வள்துவன ரொண்டர் தம்மை யருளிய வாரு ரண்ணன 
முன்றிரு வாச்சாற் கோத்த முத்ற்பொரு சானா ரென்றால், (a) 

A558 துயாஈத Hortw wigen 12a Quaam 

புகழ் திரு மறையோ ரென்றும பொதுஈடம போறறி ange 
நிகழ்திரு நீல கண்டச் குயவனார் நீடு வாய்மை 
இசமுமன் படைய சொண்டர் செய்தவக கூற லுற்றாம். (2) 

,தஇல£லை௮ாழாதணாபுராண மூறமிறறு, 

ஆகத இிருவிரு,ததம்-௩௱டு௯, 

சூசனம், 

  

௪, இதமபரசஇினது மகிமை, 

சார்ரசோசகயோபகநிடதததிலே 4 பிரமபுரமாகய இச்சரீரத்தில் உள்ள 
சக ரமாகெ புணடரீச வீடடினுளளே இருக்கும garew” cer 

பது முகலாசத தகரவிததை கூறப்பட்டது. இங்கே ஆசாசம என்றது பிரம 
மாசிய Fagog எனக புறசதும, இவயவாறே இபபிரமாண்டம் பிரமபுரம் 
எனவும், இபபிரமாணடசதினுளளே இருககும திலலைவனம் புணடரீச வீடு 
எனவும், இததிலலைவனதசதில கிருசுசஞ்செயயும ஏவம் ஆசாசம எனவும், உ 

றபபடும இவவாகாசம பூதாகாசமபோற சடமாசாது சதெதேயாம் ஆதலால், 
சசமபரமெனப்படும இசசிதெமபரம் எஈகாளும நீசகமினறி விளங்கும் தான 
மாசலால, இசதிலலையும சிதமபரம எனபபெயா பெறும. 

இததசகரவிச்தையை உபா?க்கும் முறைமை சையல்வியோபகிட தச்தில் 
சிவனது சகரோபாசனாவிதிபபிரகரணததிலே !(ஏசாஈதஸதானஙசளிலே சுகா 
சனதடில இருது, சுசசனாக, நேராகிய கழுசதத தலை உடமபுகளை உடைய 

னாய், அததியாசசரமஸளதனாய, இஈஇிரியயகள அனைசசையம ௮ட௧௫, பச் 
இயால் சனது நூரியரை இறைஞ்சி, இருசயபுண்ட ரீகத்தைத் துகளற்ற சச் 
தமாகககருஇ, அசனமததியததிலே, செளிவுடையவராய, சோகம இலலாத 

வராய, எணணபபடாசவராய, வெளிபபடாதவ ராய, ௮னநதரூபராய, வ 
னாய, அமிரதராய், பிரமயோனியாய, தத்பதமாய, ஆதிமததியாஈசவிேராய், 
ஏகராய, விபுவாய, தொனகஈசருபராய, அருபராய, அழபுதராய, உமாசசாய 
ராய், பரமேசுவரராய, பிரபுவாய, முகசணணராய், ரீலகணடராய், பிரசா 

ந்தராய, பூசயோனியாய, சமஸ்சசாட்ரியாய இருப்பவனாத தியானித்த, 
(அசனால) முனியா௫, இருளினமேற்போவான். ௮வர்பிரமா; ௮வாரிவன; 
௮வாஇஈதிரன , ௮அவாஅழிவற்றவா; மேலானவா, சுஅப்பிரசாசா, ௮வரே 
விஷ்ணு; அவாபிராணன்; ௮வாகாலன, ௮௪௫னி, அலாசரதிரன், yur 
இருந்ததும் இருப்பதுமாரெய எல்லாமானவா; என்றும் உளளவர், அவஜா 
அறிகது, (அதனால) மிறாகதியுவைசகடபபன். முத்திசகுகேறு அழிஇல்$ல.? 
என்று கூறப்பட்ட. இசனால், பிரமவிஷ்ணு ருத்திராகளோடு கூடிய ௪௪ல 
ssigo Saag விபூதியே தலால் னே சருகோற்கறொஷ்டர் என் 
பது செளிவுறுத்தப்பட்டமைசாண்ச, மிருத்தியுஎன்பது ஆணவமலம்) ௮2 
மிருசேர்திரச்ிற சணடது.



Ga தில்லைவாழரச்சணர்புரரணம். 

மானவபுராணத்து அரும் அச்இியாயத்தில் 4 முன்னேசத்திய பராயண 
eau அசுவலாயன முனி பசவானும பரமேஷ்டியுமாயெ செகஈராதனா 
௮டைராது?' என்றறரொடககததால் ௮சுவலாயனா வினாவினமைகூறி, ௮௪ 
ற்குப் பரமேஷடி விடை கூறினமை சொல்ஷசொடக, “எணணபபடாத 
வராய் வெளிபபடாசதவராய ?? எனடதுமுசலாககசொண்டு விரிவாசச சவத 

இியரனப பிரசாரதசைசகாட்டி, : இபபடிமுனியானவன், கேரேசாக்ஷியாய, 

இருளைச்சடகதவராய, பூசயோனியாய, புரபபசைவராய் இருப்பவனாததி 
யானிதது, சனது ஆததுமவிததையினாலமுசதி அடை வன, தியாணிக்சபபடும 
பொருளாகயவா சாமபசிவன, சகாதகா பிரமாவிஷணு முசலியஇபங்களா 

சச கூறுபடடாற போலிருபபா அவாபிரமா, அ௮வாசிவன ?? எனறுதொ 
டஙகி (அவரை அறிது மிருசதிய/ுவைசசடப்பான. ௮வளனாப் பிரசதியகான 
மாவாக அறிபும அமிவேயனறி ௫௪இசகு வேறுவழிஇலலை ?? எனனு£ துணை 

யால இரசசசருிபபொருளே சாடடபபடடது பிரமசதையிலும இப்பொ 

ருளே உணாதசபபடடது. 

தாவரமாகிய அண்டமும் சஙசமமாகிய பிணடமூம சமமாமாதலால், 

பிண்டமாகிய சரீரததில இடைசரும பிஙகலைககும கடிவிலுளள ச்ழுமூனா 
ராடியும, பிரமாணடதநிலுளள இபபரசசகணடசகநில இலஙகைச்கும இமய 
மலைககும ஈடுவிலுளள இலலையும, கருணாிதியாகிய வன அஆனரஈசமிருகசளூ 

செயயும ஸசானமாம அது :'வலஙசைமான மழுவோன போறறும வாளர 

வரசை கோகி - யலைஈஇடும பிணட மணட மவைசம மாத லாலே - யிலங 
கைசே ரிடைபோ ம௱றை யிலஙகுபிஙய கலையா சாடி - நலஙூள நிமய கோ 
போ நடுவுபோசூ ஈரானை காடி ?? 44 நாடரு ஈடுவி னாடி ஈலஙகிளா இலலை 

கோபோயக் - கூடுமய கதணின மல குறியுள சகு செனனா - மாடுறு 
மறைகள காரா மனனுமம பலமொன நுணடங - காடுது மெனறு மெனரு 
னெனனையா ரூடைய வையன ?? என்றாய கோயிறபுராணச செயயுளகளா 

ஓும, '*இடமபடு முடமபின ரூலச கெழு-சகற சுமுனை காடி - யடனூள 

ரொளியே யாடு யொளியிலஞ் செழுசது மொனறாய - செ௫ெருழ லோசை 
யாக பிலவுமவ வோசை போயஙய- கடக்கிய விடமே யென்று மாடுமம பலம 
தாகும??  எணடரு பூச மைஈது மெயிய நாடி மூனறு - மண்டல மூனறு 

மாடு மனவிய புணாபபினாலே - பிலவாடமு மணட மாகும பிரமனே டை 

௨ ராகக் - கணடவா "னற வாறு மிரணடினுப சாண லாரும 7? 4 சலா 
லிடச வணடச சறி௨ர௬ம பொருளா பெவாறஈ - இூலா மூல மாடிற நிகழ் 
சிவ லிஙச மேணி- மிசிலா மகத நாச வெஸியினமே லொலவிமன றஙகுச-கா 

தலான மடவாள் சாணக கரத.நற நிருசசஞ செயலோம ”' எனனுக இருவா 
சீஷரடிசள புமாணச செயயுளசனாலும, HN 

இததிருகிருககமாவது பஞசகருததியமேயாம அது 6 இரு௮சை யிவை 
ச டாத வியலபுஈம மொளியா ஞான - வருமா ன; மான வுயீரியாம பெ 
யர மக்குப் - பரபதம் பரம ரானம பராறபர மிலது சா௪,5 - நிருமலி We 
சை செயது இசழஈட மாகு மனதே ?' எனறு கோயிரபுராணசதிலும, “அரத 

ஈன னடமே செனணி லைஈசொழி னடசத லாகும - பஈசம சகறறு மிச்சப 
படிவு மதுவே யாகும- வநதுல கசதில் யாருு காண்பரேல வழுவா முத் 
இி- தாசரு எஸிச்குர கெயவத சலமும சலமே யாகும.?? எனனுஈ திருவாத 

வூடிகள் புராணததிலும) ** ஜாது-ஈலமிகு தொழில்ச ளோடு மாடச ஈடி.ப்ப 
ese.” con சவஞான?த்தியாரிலும, :: தோற்றம் துடியதனிற ஜோயுச் 
இதியமைப்பிற் - சாற்றியிடு மககியிலே சககார - கூழ்றமா-துனறு மலாப்பத 
தசே யுறற திரோதமுததி - நானற மலாங்பதசசே ராடு,” (மாயை தனையுசறி



தில்லைவாழர்தணாபுராணம். டச் 

௫ல்வினையைச் ஈட்மெலஞு - சாய வமூகடியரு டானெடுத்து - சேஙயத்தா.. 
லான, வாரிதியி லானமாவைத சானமுசத : ருனொதை யாாபரதச சான.” 

எனறு உணமை விளககதஇலும, 4: மனது ணிறைஈது பிறவி வழசகறுக்ச 
நினற பிருதத சிலைபோற்றி,?' என்று போறறிபப , ரொடையிலும, 4 நீஙசல 
ரும பவசசொடாசி நீச மனறு ணினறிமையோர துதிசெயய கிருதசஞ் 
செயயும ” எனறு சிவப்பிரகாசசதிலும கூறிபவாறறாறகாணக. இககிருதசச 
தைச தரிசெசலால விளையும ஆனாதம, 'புளிசசண டவாசகுப் புனதூறு 
மாபோத - சளிசகுந இிருசகூததுக கணடலவாசக கெலலாஈ - ஓணிக்குஙசண் 
ணீருடன.சோரு௨௯ சச்திரு- ளொனிசகுமா னுச வமுதாறு முளளததே 1 
எனறுச திருமசாசதாலும, :* தனைக-சனை யுளளனசோ பூவிணிமறே னுண 
ones - பிளை ததொறுங சாணடொறும பேசுசதோறு மெபபோது - மனைத 

செலுமபுணணெக லானடாச சேஸைசொரியு௩ - ரமரிப்புடை. யானுக்கே செ 
னறாசாய கசோசதும..??? எனனு 5 இருவாசசசசாறும, உணா, 

௨ இல வைவாழஈசணாசள மு மகிமை 

இசதணைபபெருகுசிறபபினசாமிய Kgoura gas Ov, Suré Bruns 

மேனிவா பசராலிழுனிலா எனபவாகபொடு, இகலலைவாழகசணா மூவா 
யிரரும, பராச oI PFU. Fs FionwT7 மயமாகிய கனகசபை 
ய்னகனாணே பரமமாருணாணிய சமுக மாமே பென செயதருளும நன 

மச சாணடவசசைச சரிசனருசெயறு பேரானமாம அணறுபவிசதழூச கொ 

டு இரு2ருபபோற, பிரமாவானவா சங்காழீரததில உளள அரதாமேதி 
யிலே சாம சொடஙசிய யாசசதினபொருடட0, Qo suse Nova bg, al uae 

பாச முணிவாு மு மக்விரருலே வாசனை அமைசது கொணடு போயி 

றோ பினபு, அடமுணிவ ப ஏவலிஞீல, இரணியவனமசசகலாசடியான 
யா, அசா பிரபோ று, (6 ௮ல 1 பணா. மூவாயிரராயும வணஙஇ சோச 
பில of HD wo pa gre cru , கெமபாகரும் அடைககா. உடனே இவர் 

aor Ago டி எய்பெறுழிரையிலலை தோகா பறுதி, இப்பாலே வாது, 

சிய்களை பபாமொணடை வியாசரெபாச முனிவருருத தஙகளை எண்ணிக் 

சாபமனணாச. நபபொடு ௩, அமதகுவாயிராகயான ஒருவலஸாக சாணாமல, இர 
ஹியலணமசசைாஒர 7 மனி வகை நப, அடியாராாகெளியாயெ பரம 

ன, சேவாகள மு ரிய யாவருமசேட்ப, இவவிருடி களெலலாரும எமக்கு 

OUUTQ TAA, காழும இயவிருடிகராசகு ஒபபாகலோம) லால, நமமை 
வாசா. ஒருஉ௨ரரச்க க கொய என்று இிருவாயமலா?சருளிஞா.. இத 

கருவாகசைஃமிரடட சகரெலவாசகியானவா, சபாமாசரே இளவிருடிசளில 

சாம QAO Tob 2 கொலலாககச பெராமையையுடையாசள இவாகள என்று 

ணைம மூக, நவா மம ஙழர் தார ௮வ்ம் ணாக ட சதிருவாசசைகச் 

செட்டவுடனே, பிஉ வறு ௭, பூமிம்மீல சணடாகாரமாய உழாது, மீள முக 

அ லவாழமுபெற 2, உனமரசராக், ஸசோததிரமபணணி, சுயாமி! சிறியேங 

க்ஷ WE BBY CULE AE BO) GN EBT L_ (5 OFF Lo ன்று பிராசதிச.த, கூ ததாடி.ஞார் 

சள இசசரிபு ரெரம சோயிசபுராணசதில விரிசதுரைசகப்பட்டது, 

இவ்வ சணாகள வேசாகமஙகளை விதிப்படி தி, ௮௨றறின் உண்மைப் 

பொருளை ஐயகதிரிபற உணாகத, அவைகளில விதிதகவழி வழுவாது ஓழு 
கும மெயயனபாசள ஆசலால , இவாகள சமபால் கைத அ௮னபின பெரா 
மையையும, ௮வவனபுகரு எறி௨ஈச சமது பெருஙசருணையையும, சருவான் 
மாசசாம செளி மு தமமேலும தீமதனபாசளாகிய இலாசள்மேலும் பசதிசெ 
உத மூசி பெமழயசறபொருட்டே, ஈடேசா இவ்காற அருளிசசெயதார். 

௮



இ௮ தில்லைவாழர்சணர்புராணம். 

௬. வேசவுணர்ச௪ி, 

வேதம் இருக்கு,யசுர்,சாமம்,அதாவம் எனரான்காம் ௮வற்றுள்,இருக்கு 
சேதம் இருபசதொருசாகையும், யசாவேதம் நூற்றொருசாசையும்,சாமவேதம 
ஆயிரஞசாசையும, ௮சாவவேதம் ஒன்பதுசர்சையும் உடையனவாம இவை 
அற்பசசுருதிவாகஏயம் பிரபலசசுருதிவாககியம என இருபகுதிபபடும ௮வற 
௮ள்,அறபசசுருதிவயாசயெம சாமானுட்டானசரெமஙகளைசசொலலும் பிரபல 
சசுருதிவாககுெயம அசரியானமசஞானசசைசசொல்லும. இது முப்பததஇிரண்டு 
உபறிஷத்தாய் இருசகும் வேசம எனனுஞ்சொல அ௮றிசறகருவி எனபபொருள 
படும.இவவேசசதககு ௮ங௩௧ஙகள ௪டசை,வியரகரணம, நிருததம,சோதிட ம; 

கறபம, சநதோவிரிதி என amo அ௮வறறுள, சடசையாவது வேதததின் உச் 
சாரண லகணசதை உணாசதுவசாம வியாகரணமாவது வேசததின பதலகூ 
ணத்தை விவரிபபதாம நிருசசமாவது வேதததின பதஙகளுககு விரண(ங 

கூறு வசாம, சோதிடமாவது இலசூனம, இதி, வாரம;) ஈடசததிரம, யோகம, 
கரணம மு,சவியவறரால வைஇிசகருமஙகளுககுச் காலம அறிவிப்பதாம். கற் 
பமாவது அசுவலாயநீயம, போதாயரீயம, ஓபஸதமபம மு;தவிய சூசஇரரூபத 

இருது, வைசெசருமஙகளைப் பிரயோகெகும முறைமையைக சறபிபபதாம, 
சதோவிசிதியாவத வேதததில உசசைமுதவிய சகதோபேசங்களுக்கு அகர 
சஙஇயை கறபிப்பதாம இவவாறும உணராகசால , வேசஙகளை ஐததலும, 
௮ வறறினபொருளை உணாதலும, ௮வைசளில விதிசசவழி ஒழுகுசலும ஏலா 

வாம், அதலால, இவை ஒருதலையாக உணாதறபாலனவாம. 

இசதிலலைவாழரகசணாசன இவவேசவேசாஙகஙகளை ஒதி உணாசசோ 
சளெனபது இஙசே அருமறை சான னோடா றஙசமும பயினறு வலலரா ?! 

என்பசனால உணாசதசதபபட்டது வேதஙகளை ஒதி உணாஈசவழியும, ௮௮ற 
ga Shes ஒழுசசம இலவழிப பயனிலலை ஆதலால, இவாசள ௮வவொ 
முககதறிற சிறிநம உழுவாமை, இங்கே ''வருமுறை யெரிகுன ரறோமபி மன 

னுயி ரருளான மலசச - தருமமே பொருளாக கொணடு”: மறு விலா மரபின 
வந்து மாறிலா வொழுககம பூணடா - ரறுதொழி லாட? யாலே யரு௩சலவி 
நீக்கி ய்ளளார் ?? 4 சானமுஈ தவமும வலலாா சருதியின பகுதி சாரஈதா-ரூன 

மே லொனறு மிலலா ர௬லகசெலாம புகழஈது போறறு- மானமும பொழையுஈ 

தீரஙகி மனையறம புரிஈநு வாழவா ? எனபனவறரால உணாசசபபடடது 
திருஞானசமபாதமூாசி நாயனாரும “கறறக செரியோமபிஈ* கவியை வா 
சாமே-செறரறா£ வாழதிலலைச ரறமபலம ?' எனறு அருளிசசெயசா£ pups 

சம் இல்வரி வேசம ஓதலாற பயணிலலையெனபது';மாபபிலு மோசதுக கொ 
எலாகும பாாப்பான - பிரபபொழுககக குனறக கெடும.!' எனலுஈ இருச 
குமளால அறிக 

வேதங்களை ஒதியும, மூனிவாசசாது சாபசதினாலே அ௮.ர்றின் மெய்ப் 
பொருட்டுணிவு பிறவாமையால, ச௮னையும சிவசனனஙகளாகய விபூதி ரச 
இராகூஙகளையும இகழ, பிறனாபபரமபொருளெனககசொணடு, ஊாசதுவ 

புணடரமுசலியன இடுவோரும, விபூதி ர௬ுகதிராகூரசரிசதும) விட்டுணு முச 
லிய பசுசகளைப் பசுபதியாகெயசிவனோடு சமமெனசகொளவோருமஆயெ புல் 
லறிவாளாபோலாசாமல , இலவ5சணாகள, சி௨னொருவசே பரமபதி எனப 
தும விபூதி ௬க,2ராச்ம சரிதது௪ சிவனை வழிபடினனறி முசதி செதியா 
சென்பதுமே கேதசதுணிவாமெனததெளிஈத,௮சவனையே வழிபடும மெய் 
யன்பர்களென்றறிக. அது இஙசே ('நீற்றினா னிறைந்த கோல நிருச்தனுக் 
குரிய சொண்டாம-பேதறினஞா பெருமைக கெல யாயினா பேணி வாழு-



தில்லைவாழகதணாபுராணம் (ச 

மாற்றினார் பெருகு மனபா லடிசதவம புரிக்து வாழ்வார்."' (* பொங்யெ திருவி 
னீ௰௰ பொறபுடைப பணிக ளேோசதி - மக$லச தொழில்கள செய்து மறை 

களாற் லுதிதது மறறுஈ- தவகளுக கேறற பணபிற றகுமபணித த$லகின துயத 
தே-யககணா கோயி இளளாவைைமபடித தொணடு செய்வா. *“திரு£டம 
புரிவாக சாளாக திருவிஞற Poss Fon” ( உறுவலளுநீம்றின செலவ மெ 
னசசொளு மூளள மிசகரா - பெறுது வனபா லனபாம பேறெனப பெ 
௬) வாழவாரா” எனபனவமருல உணாசதபபட்ட.து 

௪. சைவாகமவுணாச௫, 

ஆகமமானது காமிசம, போகரம, சி5௫ி.யம, காரணம, அதம, இப 
தம், ரூசகுமம, சகசசிரம, ௮அஞசுமான, சுபபிபபேசம, விசயம, நிச்சுவாச 
ம, சுவாயமபு௨ம, ஆககினேயம, வீரம, ரெளரவம, மருடம, விமலம், சந்தி 
சளாகம, முகவிமபம, புரோறசேம, லளிசம, சசம, சஈசானம், சாவோக 
தீம், பாரமேசுரம, கிரணம, வாதுளம என இருபசசெடடாம இவ்வாசம௩ 

கள மாரதிரமெனவும, தரதிரம எனவும, செதெசாரசம எனவும் பெயர்பெறும், 
இவவிருபசசெடடொ ஈஏவாகமஙகளுககும ஓஒப்லவொனளறக்குக சோடிஇராத 
மாச இருபததெடடுககோடி கரொாசஙகளாம இவை ஞானபாசம், யோசபா 
தம், இரியாபாதம, சரியாபாசம எனறு சனிதாணி கானருபாசஙசன உடை 
யனவாயிருச்கும இவறறுள, ஞானபாதம பதிபசுபாசம எனனு௩ இரிபதார் 
சதவகளின ஸவருபசதையபும, யோசபரகம பிராணாபயாமம முமலிய ஙகங் 
களோடும கூடிய சி௮யோசததையும, கரியாபாசம மாழிரஙசளின உசசாரம 
சநதியாவகசனம பூசை செபம ஒமம எனபனவறையும சமய விசேஷ நிரு 
காரண சாரியாப்ஷேகஙகளையும, சரியாபாசம சமயாசாரஙகளையும், உபசே 

சாம. அசமம எனபது (பரமாபசரிணினற்ம) வது எனபபொருளபடும. 

இன்னும, ௮ என்பது பாசம எனவும; க என்பது பசுஎனவும, ம எனபது பு 

இஎனவும பொருளபடுகலால, ஐகமம எனபசாுத பமெிபசாசச ல்ணத 
தை உணாகததும நால எனபசே ஈச பொருபொன௩. து எனபது Racer 

னமும, ௪ எனப்து மோர்ஷிமுூம, ம எனபது மலகாசமுமாம இரலால , ஆன 
மாசசளுஈரு மலதழை காசமபணணி, இவருானசமை உதிபபிசது, Corps 
ளை கொடுதசலபறறி, அஈமமெனபபெயராயிறறென்றா கூறுசலும ஒனற. ' 

இவவாகமங்களாஈ௫ வழிழால நாரசியசம முதல விசுவானமசம ஏஈறாகிய 
உபாசமஙாகசள இருதாதரோழாம; 

இ௮வ 5S Ova T Har A au xn 55.) LIM By ரைவாகமஙகளை @f உணர, 

௮வைகசளால உணாதசபபடும நானகுபாழஙசமோாயம ாறுடடி பபவாசனாம 

௮ இங்கே : ஞானமே முதலா சானரு வையா Gating மிச்ச. "என 
பசாரவ குறிபபிககபபடடறு இலக பெறறமையும சைவாசமக்களை 
ஒரி உணாஈசமையும இஙகே பெறபபட்டில அன ருவெணின , றியாறு 

கூறிஞரய, ஞானரமுசலிய சானரு பாதப்பருப்பிலக மம ிவாசமஙகளின 

கழிப பெறபபடாமையால, ஞானமுசவிய கானரும உணராதோர்க் என 
Ca, gmasinv உணாசதம னசமாசமஙகளோ HHS CEI SA என்பதும், சவ 
திணை பெறற பிராமணா முதலிய சகானருவருணதசாருமே சைவாகமசதுககு 
அதிகாரிகள எனறு சிவாகமம செப்புசலாவ, ரைவாகமங்கோா ஒஇணனோகள 
எனவே, அபவோதுசைககுருன பெதற்பாவதாகய ரிவ திக்? பெமறோர் 

சன எனபதும, சாமே பெறபபடிம இ௫உாகள செமபராலயசம் ம சலாகசமவிஇ 

ப்படியே நிததியபூசை ௨௰௭௫ம மு சவீயன செ.பதலாறும, பராததலிங்கப 
பிரதிஷ்டை, பராரசசபூசை, உற்சஃம முசவியனவரற்மை விழிப்பன Mans 
மககளேயனமி ேதஙசன் மிருதிகளனமையாளலு ம, இவாசன சிலவாசம வண 
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a) இல்லைவாழச்தணர்புராணம, 

ர்ச்சியுடையர்சளென்பதே சித்சம். இவஇிக்பெறறே சிவொாசமஙகளை ஓதல் 
வேண்டும எனபதறகுப பிரமாணம சுபபிரபேதம. ': இரசச சுத்த சைலாச 
மம எல்லா£ாககும சொடுசகதசசசதுமனறு, விளககததசகஈதுமனறு; தஇக்ைபெ 
ற்றவனாய், நிலையுடை யோனா.ப, வெபததிமராய இருப்பவனுகசே விளசச 
தீதிச்சது. ஏனையோசககு விளசசல் குறறம எனபபடும. ' எனபசாம ௮௩௩ 

னமாயினும, சிவாசமவிதிககு மாறுபடடு, சிஏ க்ஷபெராமல சிவாகம 

ath ஒதினோசள எனக சொளளலாசாதோ எனில, “Ositing Daan” 
எனபத செரிரசமையால மிஈகோ எனபபொருளபடடு, உணடுபூழதீரஈசா 

ன எனறாறபோலக காரணசாரியப்பொருடடாய நிரறறலாலும, இவாகள சவா 
கமவிதிசகு மறசலைபபடடுச ௦ சக யினறிச சிவாசமக களை ஒதி உண 
ர்ச்சாகசள எனசகொளில, அ௮அவவுணாசசியால இலாசுடர௫ு மேனமை கூறுக 
ல கூடாமையாலும, ௮௫ பொரு5தாதெனசு இனனும, இஈரசள சமயஇிகைய, 

விசேஷ தகை, நிருவாணதிக, அசாரியாபிஷேசம எனனும கானகுமபெ 
த்ரோசள எனவும, மூலாசமஙயசளையும உபாகம௫களையம , கி உணாசதேரா 

கள் எனவும், Darra hss + $7 ஈ௮மாமரமிசசு இல இருபசனசாசாம 227 GUN WIE 

Ago சிெதமபாமான.மியகரில.௨ கூறபபடுசலால, யாம கூறியதே பொருசச 
ம. சிலாகமசூலை கூறிய வேக்தயின உயாச9ி, வாயஉவிய ச௩சிசையிலே 
'சைவநாவிற கூறப்பட்டசம பாசம மூனறையம சவலீாாபபசும மேலான 
துமாகிய தில ஈடயைச சவி வேறு யாசொரு அசசிரமமும இ௮வுலஈசகிலே 

மாரசருஈகு மேனமை அனறு அதலால, சீகைஷையினாறறாணன மொம ௪ 

சிரமஙுகளினாலும மாறை௩ கருமஙசளினாறம மோ ம இலலை. அதவ 
சுத்தியினறி முச௫ி௮யைவிருமபும மனிசா கோலினச ஈடசசாசொடக இய குரு 
டர்போலவா , சோணி இன்றி? ஈடலேக சடகக விராரபினவபோலலா.! 

என்று கூறுமா௱றால அறிக இணிசசைமாசமப பெருமை சிறிதகூறுவாம 

ஆசமமெனப௪ ௮பசுவாசய/யம அசமஙகள் லெளசெம,லை A 0,9 45D 
யானமாம, மாக ஈம,மாகரிரம என றவகைபபடும தறசாலசதிஈ பயனாரு 

வது லெளகிகம, காலாசரச .ஈ பயனறருவறு வைதிகம, அக்தும விசாவிய 
இசைய அததியாவமகம, யோகவியரசையது ஐதிமாசாம, Macpac ad 
யறகையறு மாடரரம உர்யபடிம வறு, மாகதிரம, பிற லக LI Let 
audsunke pues I, மோபடடிவிளஙரும சாமிகம மூசிலிய சைவாக 
மங்கள ஆசமாாதம என்னும மானபாபபுசி யோசருடி காமமாகய இதெ 
சாரசம எனனும பெயரை உடைய மறு இரச கினச “ரயசஈதிலே நிசா 
ஈசமே சிததாரசம, அவை ஈகு வெருனணவை LIGA» WoT” எனறம, காக 
சீசீதிலே Org ovale ௨ வெளளிமலையாகய சைலாசகதிலே சன 
கா முதவிய முரீஈதிராசமாக ௩ஈ இரிபதாரசசாதச௩களினலே சமமிசமாக 
யும இரசசியமாகயும அசமாஈசம வனமைபெயாதசாடி பம உள௱ ததாக 
சைச சொலவிஈசொணடிருஈகா£ ” எனறம, காமிசசகிலே 6 இருசகு, யச, 
சாமம், அசாவம எனபலை சிவனது மறற மூகககளிர பிற;சன, காமி 
கம்முசவிய சவஞானம ஊாகது வச சுரோசகோபலவஙசளாக, மேனமுகசஇ.ற 

பிறகசன. நமூனகூறிய சசலராலசளையும பரமூஉன பருவப*$மாசசசொன 
ளார்; அவற்றை எலலாம €ழ்பபடுககி, பரமாசசமாசத தீவிரரபாலனவும 
கொள்ளற்பாலனவம அகிய பொருளகளை ரிசசயிககும செகசெதசாரசச்தைச் 
செரன்ஞா,. செசாரசமாஅது காமிகம தூசலியனவாம இதிலஉயா?சது பிறி 
தொன்றம் இலலை இர்சாசைஎ நாலே மூலமாம் சதாலேதககளும் இதினின் 
லும் பிறர்சனவாம். சைவமே வைதிகம் எனப்படும, மைதிகமே சைவம் என 
வுமப்மெ, சைவமானது வைஇகசதில அடஙூயும அட௩சரமலும இருககும்.
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வைதஇகமும் சைவத்இத்ராழ்சசது: ரூணிவரரே, அற்ராயினும், சைவம் வே 
தபபொருளோடு ஒறறுமையாய இருததலால, வைதிகம் எனறம் வேசசாரம 
எனறும கூறபபடும, சிவபபிரசாசகமாகய சவஞானம பரஞானமாம, ப 
urs uggs போசகமாசய ஷேசமமுசவியன அபரஞானமாம, இராத்திரி 
யில மனிதரது சணணும பூனையினகணனும விலகூணமாய் இருப்பதுபோ 
ல, இகதபபாஞானமும அபரஞானமும வில்ூனாமாய இருக்கும '' எனறு 

ம, கூறுமாறறால அறிக லெளசம முதலிய ஐது சாஸகிரஙசளும மூன்ற 
யே ஓஒனறறசொனறு ஏறறமுடையன சாமிகதகிலே * இதாரசம ம௩தாகர 
இரமாகும அதிமராசகம ௮சணிறறாழ சத. ஒதிமானமசம அசனிலமதா 

boys அதிலுமசாழ சது வைஇகம வைதிசசதிலும சாழாகது லெளகெம,”? 
எனறுசொலலபபட்ட த. 

சைலாஈமா. கள வைதிஈஉாகியம ௮சவில அப்பிரமாணஙசன என்று ரல 

மூடாகூறுவா '“வேதாகக நிஷடைபொறுக களு சமா௱ஞாணிகளும, எனது 

சிவாசமசகிலே சாபராகளான ரூனபாதசதிலே  கலைஙினமோரும தய இரு 

ககசையோரும, பெதசசைநிய சாபுகியம பெறுவர்கள சருமசசையும பிரமச 
syn com ssw கேளாசமம உறு பிரசெசமபெ௱ாற இரண்டு மாகசகஙக 
ளிலம நிலலாஈ பரவிக் சாகிா2 கறிய சகாலவகைச சண்ட a Sern gw 
சணடிசாகறபாலாகள "' எனனை காசசமபவ சிதமபரமானமியசில சிவன 

கூறிய பொருளை உடைய ஸவியாசவாககியசினாலே, ௮ பேசைமையாம் 
எனமறுகச 

சைவாகமஙசராகரு பேசவா கசன்மை எரசகியாயகதினாலே கூறிய 

மி? மெசபபொரு வாகு Wa) cormuCu வேசவாகயசசனமை எணிவ 
அபபோடி கேடி ம, கரும எரும பிரமசசையம உணாசதும பூீரூுவோ 

தசாசாணடா ட ௩ விரு தசசன்றமை உணமையால, அபபிரசஙகமம ண் 

டாம ௨ 2௪ ரில யாம காம கருகிய பொருளில முடிவுபெழுமெளி 
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தனமைவனணில, மப பபாது மிரு களம ௮அபபிரமாணம atom சகொளளபபடும 

லேசசனைமூலமா?க சகோளபாதசனமைஎனில,அப்போது வேசசதக கும, வே 
சதை (ழலாா? கொள்ளாத சனணவறமஎ கரமையால, வேசசறுகசே ௮பபிரா 

மாணணியப Ute. tuago அூழலால, வேசபபிராமாணணியசதிலே 
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வை ஒருவா௱ருல ஓஒ. வோரிடசில விருகசபபொருகா உணாசதுவனகாா] 
ணம, சாமாணிப bOrat ககனமையால றகசம உ௱ளனவாயே இருககும், 
வியாசரணததிலே, இகாரம முதலியவறறிறரு. ஐசேோமாச உயிாகருவழி 
யசாரமுசவியணவரும எனமு Quigeashrs ne S Bese Ss) Revel gr 
௮சாரமுசலியவ௱ழிறகுச௪ ரஉராணம வரிறறீாககமாம cap Aruye ரூசதிரத 

தால விரிசசபபடட லிதியிஞலே வாதிககப்பட்டதசாயினும, இருகுசதிரங்ச 
எரும அபபிராமாணணியம இல்லை சருகசசாளதிரசதிலும், பிரமைககுக்சர 
எம பிரமாணம எனற சாமானியவாககியசசாம பெறபபட்ட பிரமாணகதசண 
மையை உடைய அனுமானம முதலியன சாாறசாரிபபிரமைககுச சரணம் 

பிரசதியகம என்ற விரேஷ வாசயெதசால் காரிசசப்பட்டசாயினும, இரு 
வாசுகிபமாளசகும ௮பபிராமாணணியமஇலலை ஆசலின, லே சமபொதுகா 
சவும வாசமம சிறபபாசவும இருததலால, இரணடும பிரமாணஙகள என்றே 
துணியப்படும. ௮சமம வேசவிசேஷமாய் இருத்தலால், அதற்கு வேசவாதிய 
த௲ன்மையமஇன்று வேதவீசேஷம் என்று ஆலாசியமான்மியத்தும் சுப்பிரபே 
சசீதும் சொல்லபபட்டது மோசரூரோசசரததிலே!!புராணமலேசங்களாலும,
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பகேசங்கள் நமங்களாலும், வாதிச்சப்படும். ௮வை சாமாணியமும் விசேஷ 
Gown: சைவமே மிகுவிசேஷமாம.' எனறும, விருதசாசல மானமியததிலே 
பரமசிவனுடைய இஈசசதிருவருவங்களை விருசசாசலதது எள ஈசாலயத.நி 
ன் மண்டபதசானஙுகளிலே வைத, ,சிவாசமசடிற் சொலவிய விசேஷமாரச் 
கங்சகளாலே பூசதெசான் ' எனறும, அருணாசலமானமியததிலே %சோணாசலத 
,தில் உயாநத ர் சஇரம இலலை: பஞசாரசதில உயாகத மகதிரம இலலை * 
ம்்கேசசுரதருமததில் உயாகத கருமம இலலை . 9வொாகமசதில உயாஈத சாஸதிர 
மீஇலலை ?' எனறும, வாயவவியசஙூதையிலே (:பிறநாலகளிற கூறப்பட்ட 
செலலாம சிவாகமததில இருககனறது சிவாகமசதிற காணபபடாதது பிறி 
தோ இடததிலுமஇலலை.!' என்றும சொலலபபடடது 

அற்றேல, வியாசாணம் முசவியன வேதாஙகமாதவின், வேதமே மி 
ரமாணம ஆசமம பிரமாணமனறெணனின, ௮றறனறு யோகருடி காமததால 

சிவாசமமே நாலவசைப பிரமாணஙகளாலும முடிஈத ஆசமம எனப்படு 
தலாதிம், * சிதசாதமே செதாகசம 7? எனறு இரததினசதிரயததிலே கூ 
றப்படுதலாலும, அதுவேபிரமாணம, வேசம பிரமாணமனறு அறறேல, 
வேதமும ஆகமம எசிததாகசம் எனனும சகதஙகளாலே சகெளணலிருததியாற 

சொலலப படுமெனின, ௮சமமும வேசசசசசசாலே செளணவிருததியாற 
சொலலப்படுமெனறு சமநீதியாமே அசலால, ஏவொகமமே முகடூயவிருச 
தியால ஆசமமெனவும இசதாசசமெனவும பசெவில, சருவோசகிருஷ்டப 

பிரமாணமாமெனறு சாகிகசபபடடது இருககுவேசசூலும, இருசகுவேத 
இரரிலும, யசாவேசசகிலும, யசாவேதூரடிலும, சாமவேசசதிலம, சாம 
கேதிரசிலும, ஓரோவிடசதில ௮சாவலேசசதிலும, அசாவவெதசிரசிலும, 

லெளசெநாறபொருளும, வைதிகநாபொருளாம, ௮சதியானமகநாறபொரு 
ளும், ௮.திமார்சச.நூாற்பொருளும, யசோரிதமாச எவவாறறானும சொலலப் 
படடன அசாவூரசிலே மாஈதிரமூாரபொருள விசேஷிசதுச சொலலபபட 
டது செளரசஙகிதையிலே :'ஐகமசதைப்பறறிசசொண்டனறோ ிலபுரா 
ணஙசள சலசல இடஙகளில பிரசதியட்சமாக வேதததுககு வீருசசமாகிய 
பொருளைக கூறுனெறன ?' எனறு சொல.பியபடியே சைவாசமம மேதவிரோ 
தீப்பொருள கூறுதலும, சாமானிப வேசுசசைகஈருறிஈஐ விசேஷவேசமாயிருத 

தலாலேயாம விசேஷசாமானியஙகள சிலவிடகக விரோசபபொருள கூறி 
னாலும், விருசச சாசகிரமெனலுஈ சோவுரமும வாதியதசனமையுளு சாற்றலா 
காது சாமிசுசுமிலே “வேசமமுசலிய நாலகளெலலாம இரெளசதிரககளாம, 

சிததாநதமே செளமியமாம ?? எனறு கூறபபட்டது ஞான?ததி முசலியவற 
PCa, சாமானியசை௫நூலகளும், ௮௨றறின உபபேதகரம பூரூ௨காணட 
மெனறம, சாமிகம் முசலிய ரைலசராசதடசளும அவமின உபபேசஙச 
ளாகிய பெளடகரம சருவஞாகேகைசாம முசஙமியன௮ும உசசரசாணடம என 
றம உணாததப்பட்டது சூசசஙகிசைபிமில 4 பதினெணபுராணஙகளையும 
சததியவதியின புசதிரா செயதா£ , சாமிசம முதலியவறறைப பரமசிவனே 
செய்சார்."! எனழு கூழுசலால, சிவாகமங்களை௪ சாாததாகச செவனேசெய 
தீனா என்று துணியபபடடது. 

ேசொறி வழுவிய மாஈசாசகசே சகதிரஙகள கூறப்பட்டன எனச் ல 
அூல்களிற கூறியசெனனையெனின, .உணடசகூடியது வாமசோமலாகுள பை 
ரவமுதவிய சஈதிரஙகளை pols சிவ9சசாஈாசசதை அனறென்ச அத அப்ப 
gabsn இயற்றிய சிலசசதுவ விவேக விருசதியில பலபிரமாணஈசொண்டு 
ச7இிச்சபபட்டது. சாஈசசதிலே Roo அழிவற்ற தகூதிணாமூரச்தியாய்த் 

தோன்றி, ஆலமரததின அடியிலே இருது, குறறமிலலாச இகாகளை ஐஒதுவிச



தில்லைவாழம்சணர்புசாணம். ௬௧ 

தார். இவர்கள் விதிப்படியே வேதவகளையும் உபநிடதங்களையும் கெடுசாள் 
வரையும தூயும், சிவனது மாயையினாலே ஞானம் கிலைபெருதவராயினர். 
௮வாசள ஒருவகுகூடி, உமாபதியாகய சி௮னிட ததிற்கேட்சவிரும்பி, வெள் 
ளிமயமாயெ சைலாசததிறபோயூ, ச௨ஞ்செயதாகசள, இக்தஎல்லையில் ௮ன் 
வெளளியஙகைலாசமலையிலே சனகாமுதலிய முனீஈஇிராகளுக்குச்திரிபதார் 
ததார்தத சமமிதமும் இரகசியமுமாகிய ஆகமாஈதம எனனும பெயனாயடை 
ய செசாதசசைசசொலலிகசொணடிருுசா£ !! எனழும, சை௮புராணச்திலே 
( பசுசாததிரஙகளைபபற்றாத விட்டெ சிவசாசதிரசசைப் பறறிப் பயிலும பிரா 
மணா முதலிய சானகு வருண,சசாருமே ஆசாரியராவாரெனறு புசழப்படுவா். 
சிவாசமசதிற கூறபபட்ட ஞானமே ஞானமெனறுசொலலபபடும. அதுவே 

சவனைப பறறின பெரியோருககு முசதிசாசனம ?? எனறும், கூறுதலாலும்; 
சுவேதா உபமனனியு கிருஷ்ணா அ௮ருசசுனா முதலியோர் சிவசெதாச்தமா£ 
௧௧௪ சிரவணாசரணஞ செயசமையாலும, ஏிவ௫தகாகதம வேசகெறிவழுவிய 

மாகதாககுக கூறியதெனபதே கூடா இனனும, பிரமமீமாஞ்சைக்கு நீல 
சணட சவாசாரியா இயறறிய பாஷயததில *: வேசசிவாகமஙகளுககுப் பே 
சங்காணணனெறிலம, வேசமே சிவாகமம ?? எனறு கூறப்படடது. கேசஙகள் 
சிலவிடததச சிெவசாததிரப்பொருளைச சரசிலேசாஙகி இருசசலால,(வேதமே 
சிவாகமம ?? எனறு உபசரிகசுபபடடது விரோசபபொருள மாசதிரமே சன் 
ளப்படுகலால, இவவிரணடறகும பெரும்பாலும ஒறறுமை உணடாம. அப் 
படியே Cag முதவிய சசலசாகெங்களும சிவாகமசதுகரு விரோத மிலலா 
ச வழியே பிரமாணஙகளாகும சிவாகமம சனதுபொருடடனமையால, மகா 
மாயையும அசனிறறோனறிய ச௨உமழமுதசதசவிதசை cop sus காரியங்களும், 
மல மாயா சாமஙகளும, கலைமுதற பிருஇிவி ஈறாயுளன காரியஙகளும் யெ 
அமிதராதசஙகளை விளகசலால, வியாபகமாம வலேசமுசலியன சம்பொரு 
ணமையால, பிரூருதிமுசல பிருடிவி ஈறாயுளள காரியஙகள மாசதஇிரமாகிய 
மிசாதசஙகளை விளககலால, வியாபபியஙசளாம ௮2 பெளட்கரசஇிலே 
: புருஷவாககியகளாலே புருவிவாககயமும, இருவிகளாலே செயவவா 
ச்ெயெமும, சேவராலே பிரமவாககயமும, பிரமாவாலே விஷணுவாக்யெ 
முூம, விஷணுவிரூலே உருசஇிபவாசகயமும், உருசதிரறுலே வெவாக்யெ 
மூம, வாஇககபபடுவதில்லை a Olea ox cp eu, ஒனறிஷனென்றுமேனமேலும் Ane 

சனவாம மேல உளளனஉறரால மேளளலைகளே வாதிசசபபடலவேண்டும 
சிவசாஸஇரசகதுககு விரோசமிலலாமலே சகலசாஸதிரஙகளும நிறகும் தனா 
ல,மறறைநாலகயறாசகு விரோசம இலலாமல சிவசாஸதிரம இருசககவேண்டுவ 

இலலை. ஏனெனில, வதஈரிரம வியவஸதாபகம வலையனவியவஸ்சாப்பி 

யம ஆசவில், "௮சாதிரசசால உாதிகசபபட்ட,து பிரமாணமன்ற.!! என்றும், 
மிருகேஈஇிரசதிலே 4 மிதாசசசறிலும அமிசாசசசதுககு மேன்மை (உண் 
கென்பா புலவேரசன) '? என்றும, கூறியவாரறால உணாக இணியமையும. 

இருஞானசம்பஈத ஈறர்த்திசாயனார் இததிலலைவாழர்சணர் மூலாயிரரும் 
சமசகு- ல௫கணசாசராயக தோனறசசணடு, த்சன்மையைத இருரீலகண் 

டயாழபபாணருசகும காடடினா எனறு இருஞானசமபாசதூாதஇகாயனார் 
புராணததிற சொலலபபட்டது. ௮கராயனா !' அடி னாயகறு கெயயொடு 
பாறயிா?' என்லுஈதிருபபஇச,சதிலே :* நீலச தராகறி யமிடழ் ரார்ஈவ்ல செழ் 
தி மேலுற்ற கணணி னாபறறு - சூலத சாசுட லைபடூபாடி நீமணி வாசடை 
யார் - லச தாதொழு தேததுை றஐம்பலஞ் சோத வாற்சழற சேவடி. சை 
சொழக - கோலச சாயரு ளாயுன சாரண கூறுதுமே." என்னுச திருப்பாட் 
டிலே சாம இஉாகளைச சண்ட சன்மையைக கூறி, இவாசள் ''சொழுசேச2 
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an இருரீலசண்ட சாயஞர்புராணம. 

சிற்றம்பலம்! என்று அருளிசசெய்தா. இதனாலும, இவர்களது மகஏமைசெளி 
யபபடும, Aan gy yy Bt ey Bus சேச்ழொ சாயனாரே ::' இனறிவா பெறாமை 

யெமமா வியம பலா மெல்லை; தாமோ . சென்றமிழ்ப பயனா யளள திருத்சொ 

ணடத தொகைமுன் பாட-வனறுவன ரொடா தமமை யருளிய வாரூ ரண 

ணன-முனறிரு வாககாற கோத்த முதறபொரு ளாளனுொனறால !' என்று திரு 
வாயமலாகஈதருளிஞராயின, புழுசசசாயினுக கடையனாகய யானா இமமசான 
களது எணணிறஈத பெருமையை விரிசதுசசொலல வலலன 1! 

இதுசாறுு கூறியவாறறால, ஷேசாசகமஙகளையேனும ௮ றறினவழிதநா 

ல் சாபுநாலகளையேனும சறகுருமுகமாகச ஈறறல சேடடல செயயாசொழி 

யில, பசபதியாகிய வனை Roaming மனமலவாககுச காய சளில மெயய 
னபோடும அவலாவழிபடடுப பிறவிபபிகண்தீரஃது உயசல கூட ரதத எனப 
தும, சறறல கேடடல செயதவழிய௰, செவ வழயிபடா சாழியிர பயணி 

லலை எனபதும பெறப்படும இசமுபபிரமாணம Ely Reco சம்பந்தமா 

திநராயாறா சேலாரம *'கலலா£ கெரி ி-ளிலலா ஈரீசன- சொலலா தாரோ: 
டலலோ மாமே ?? எம இருசாவுககபச சாயா தேவலாம் பிசு உடை 

யாச நனனைப பிசறறிலாப பேறைமாக-9 எண வர காசு என்னு டொல 

al Car Fr வேண்டின - மனனுவான மறக ளோ 37 மனச ॥விராககொளன 

நேதறி-யுனனுவாருள௱ததுளளாளெறழிய mw Cana Mow இருமா 

ளிகைதசேவா திருவிசைப்பா (கறற விபழஙகு ய சாபசக சணியைச கனை 
யிலாக கருகோமா கடலை - மராஈ றியா மாணளிச௪ மலைய மூபபவா மன 
மணி விளசசகைர - செறறவா Lf Tis Ber laminar or வைத இருவிழி Mp 

Ia M மிருக _ GQ) 1m. வன ற அல் கண்டுகண் பிபா பாபு பிவரிரமு பண Bont 

குவா தனவே !! எ-ம இருகருாள * « ஈக லாய பயனென்கொல வர 

லறிவ - னறரு டொழாது செனின?” எ-மலம 

es ee வண 

இருநிலகண்டதாயனார்புகாணம், 

  

வேடியா நிலலை மூதா Car Carat weezy a tant 

மாதொரு பாச கோகி மனறுரிற மப wg es 

யாதிய முடிவ மிலலா வ௱றபுது, சபரி, சு சாடு 
சாசணா சழலகள வாழக் வழிபடு நச har Waser (2) 

பொயகடி தததின வாழ்வா புனறஈடை மடியாக ஈனபா 
மெய்யடி யாஈட சான ப.னிசெயும விருபபி ஸனின ரர 
ையசம போற செயகை மலாயறம புரி£து வாமுவார 

சைவமெயத இருவின சாவே பொருளொனச சாரு 31 (௨) 

அளவிலா மரபின வாழசகை மட்கல மமூறுஈ காஈடு 
oor fers Sinise சணணி மனழறுளா ரடியாக செழு 
மூளமகிழ ஏிறப்பின மலக வோடளிச தொழுகு சாஹி 
னிளமைமீ தூர வினபச துறையினி லெளி.ப ரானா (சு) 

அவாதஙசண மனைவி யார மருஈததிச் கறபின மிசகார 
புவனஙச ளுய்ய வையா பொகருஈஞ சணண யாருசெய் . 
தவகினறு தடச செனனச சசைஈதுதான றரிகச சென்று 

சவனெசசை சணடஈ தனனைத இருநீக ணட மொனபார். (௬)



திருநீலகண்ட காயனார்புராணம். 

ஆனதம் சேளவ ரங்கேரர் பரச்தைபா லணாது சண்ண 
மானமுன் பொருது வத வூடலான் மனையின் வாழ்ச்கை 
யேனைய வெல்லாஞு செயதே யுடனுறை விசையா ரானார் 
தேனலா சமலப் போதிற் நிருவிலு முருவின் மிசகா. 

மூண்டவப் புலவி தரச்ச வனபனா முன்பு சென்று 
பூணடயங் ெமென சாயற பொற்கொடி யனையரா சம்மை 
வேணடுவ விரஈது கூறி மெயயுற வணையும் போதிற் 
தீணடுவீ ராயி னெமமைத இருரீல சண்ட மெனஜரூா. 

ஆதியார்நீல seri சளவுசாங கொணட anna 
பேதியா வாணை கேடட பெரியவா பெயாசது நீக்க 
Cu err Cure கோகி யெமமையென நசனான மற்றை 
மாதரா சமமை யெனறன மனசதினுஈ தண்டே ஸனெனஞுூா. 

கற்புறு மனைவி யாருங கணவனாக சான வெல்லாம 
பொறபுறு மெயய முமற பொருா.துவ போறறிச செயய 

விறபுறம பொழியா சஙக ணிருவரும வேறு வை௫ 
யறபுறு புணாசச யினமை யயலறி யாமை வாழகதா, 

இளமையின மிசகு ளாாச ளிருவரு மறிய நினற 

வளவில8€ ராணை பொறமி யாணடுகள பலவுர செலல் 
வளமலவி யிளமை நீஙக வடிவுறு மூப்பு வஈ.த 
தளாவொடு சாய மனபு சமபிரான றிறது.௪ சாயா 

இஈரெறி யொழுகு காளி லெரிசளிாச சென்ன ரீணட 
மினனொளிா சடையோன றானுஈ சொணடமா விளச்சங சாண 
நனனெறி யிதுவா மெனறு ஞாலசசோ விருமபி யுயயு 

மஈநெறி சாடட£ மாறறா லருட ௫ யோடு யாக, 
ேவறு, 

ளொடு கோவணமு? சாச்நிக சேடிலா 
வாளவிடு நீறறொளி மலாகச மேணிமேற 
ளோளொடு மாாபிடைத துவளு ,நாலுட 
னீளொளி வளாதிரு மூணட மெறறியும் 

நெடுஞ்சடை சரஈஇிட செறிசச பமபையும் 
விடுஙகஇர ருறுவல்வெண ணிலவு மேமபட 
விடுமபவி பாகதிர மேஈது கையராய 
நடஈதுவேட கோவாசம மனையி னணணினஞர். 

நண்ணிய சவசசிவ யோச காசாக 
samen ரோககிய சாச லனபாசாம 
புண்ணியத தொணடரா மெனறு போறறிசெய் 

செணணிய வு௮கையா லெதாகொண் டேசதீனா, 

பிறைவளா சடைமுடிப் பிரானை சொணடரென 
றுறையுளி லணைஈதுபே ர௬வகசை கூரஈதிட 
முறைமையின் வழிப்ட மொழிர்த பூசைச 
ணிறைபெரு விருப்பொடு செய்து நின்றபின். 

ன் 

௬டு 

(6) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(ட) 

(04) 

(22 ) 

(Dm) 

(௦௪)



௪௬ திருகீல*ண்ட சாயனார்புராணம். 

எம்பிரான் யான்செயும் பணியெ சென்றனர் 
வமபுலா மலாசசடை ௮ளள ரொண்டனா 
ர௬மபாசா யகலுமிவ் வோடுன் பால்லைதது 
கம்பிரீ தரு-ரரம வேண்டும் போதென்று. 

சன்னையொப பரியது சல.த,ச சனனுழைச் 

துனணிய யாவையுஈ தூயமை செயவது 
பொனனினு மணியிலும போற்ற வேண்டுவ 

'தஇினனதன மையதிது வாஙகு €யென. 

தொல்லைவேட சோவாதங குலத்துட் டோன்றிய 
மலகுசாச சொணடனா வணஙடூ வாஙகககொண 
டொலலையின மனையிலோ மருங்கு காப்புது 
மெல்லையில் வைததுவஈ திமையை யெயதிஞா,. 

வைதசபின் மறையவ ராகி ௨௧2௬ 

ணிதசனா நீமசட நினற தொணடரு 

மூயத்துடன போயவிடை சொணடு மீண்டன 
சச சாதா மமபல மணைய மேவினா 

CO a gy. 

சாலராட் சழிரத பின்பு தலைவனா தாமுன வைத 
கோலமா சோடு சனனைச குறியிடச சஈலப போசசெ 
சலமா கொளகை யெனறுநஈ திருஈதுவேட சோவாதம்பால 
வாலிதா நிலைமை சாட்ட முனபுபோன் மனையில வதர. 

வஈதபின ஜறொண்ட னாரு மெதாவழி பாடு செயது 
சசதைசெய தருளிற றெஙகள செயதவ மெனறு நிறப 

முரசைசா ளஞனபால வைத்த மொயயொளி*விளஙகு மோடு 

தந்துரில வெனறு னெலலாஈ தானவைசது வாஙச வலலான 

எனறவா விரை கூற விருஈகவ ரீசத வோடு 
செனறுமுன சொணாவான புசகா£ சணடிலர் இசைத்து கோகஇ 

நினறவா தமமைக கேட்டா கேடியுங சாணா மாயை 
யொனறுமங கறிஈ;ி லாகா முரைபபதொன நினறி கினனா£ 

மறையவ னாடு கின்ற மலைமகள கேள்வன் ரானு 
மூழறையுளிற புககு கிற வொருபெருஈ சொணடா சேட்ப 
விறையிவிய கெயசப புககாய தாழசததென னெனன வாது 

கறைமறை மிடற்றி னானை கைதொழு துாசச லுறறா. 

இழையணி முஈதூன மாாபினெகதைநீ£ த௩து போன 

விழைதரு மோடு வைதச வேறிடஈ தேடிக் சாணேன 

பழையமற் றசணி னலல பாததிரக தருவன கொணடிப் 
பிழையினைப பொறுசச வேணமெ பெருமவென நிறை மின்றா 

செனனியால் வணகடச் சொன்ன சொண்டசைச செயாதது சோக 
யெனனிது மொழிாத வாரீ யானவைசத மண்ணோ டன்திப 
பொனனினா லமைசதுச் சாதா யாயினுக கொளனளேன போத்ற 
முன்னைசான வைத? வோடே கொண்டுவா வெனறான முனஜனேன். 

(௦6) 

(0௭) 

(0௮) 

(0௬) 

(௨௰) 

(௨௧) 

(௨௪) 

(௨௪)



திருநீலகண்ட சாயனார்புராணம். 

கேடிலாப் பேபரியோ யென்பால் வைத்தது செ லாலே 

காடியுங் காணேன் வேறு ஈல்லதோ ரோடு சால 

ரீழசெல் ததா ஜெனறு தருகன்றே இனளவுங் கொள்ளா 

தூடிகின றுரைத்த தென்ற னுணர்வெலா மொழித்ச தென்ன. 

ஆவசெ னுன்பால் வைச்சு வடைக்சலப் பொருளை வெளவிப் 

பாவசம பலவுஞ் செயது பழிசகுநீ யொனறு காணா 

யாவரு சாண வுன்னை வளைசதான சொணடே யன்றிப் 

போவதுஞ் செயயே னெனறான புண்ணியப் பொருளாய ரினறான், 

வளத்தினான Bax வோடு கெளவினே னலலே னொலலை 

யுளததினுங சளவி லாமைச சென்செயகே னுனாயு மெளனக் 

சளததுஈஞ சொளிசது ரினறான காதலுன மகனைப் பறறிக 

குளத்தினின மூழ்க போவென் ஐருளினான கொடுமை யில்லான். 

sown ரருளிச செயச வணணாம்யான செய்வ தறகுப் 

பொயயில2ாப புதலவ afar யெனசெயகேன புகல மென்ன 

மையறு றெபபின மிசக மனையவ டனளைப பறறி 

மொயயலா வாவி புக்கு மூழ்குவா யெனமொ ழிரஈதா£ 
மே வறு 

கஙகசைஈஇ காகசசடை சாஈசருளி Qu Rar A «arm 

வெஙகசணவிடை யவரருள் வேடகோவ ரூரைசெய்வா 

ரெஙகளிலோ சபத்சசா ஒடனஜூழ்ச விசைவிலலை 

பொஙகுபுனல் யானமூழகச சருகனறேன போதுமென 

தநததுமுன் aris கொள்ளாமைக ருனமனைவி 

யகசளிாசசெு கைப்பறறி யலைபபுனவின erpan@s 

செதைவலித இருககினறாய இுலைவா ழஈசணாசன 

வஈதிருஈத பேர்வையின மனனுவனயா னெனசசெனறார் 

நலலொழுககக தலைநின்றா நானமறையின றுறையபோனா 

இலலைவா ழந்தணாகள வஈதிருஈத இரு ஈ,சவையி 

ளெல்லையிலான முனசெலல விருகசொணட ரவாசாமு 

மல்குபெருங காதலினால் வழக்ெமே விட்டணைநதார, 

அஈதணனா மெஈதைபிரா னருமறையோா
 முனபகாவா 

னிஈசவேட் கோவனபால Ls NOT ED OEE LINER TS COTE 

தாசொழியான கெடுதசானேத் moot wo coer av கைப்பறறி 

og Lp Lp இியுதாரசான வலிசெயகின ரூனெனரூுாா 

ஈறைசமமுஞ் சடைமாடி0] நாற்றோளு முச்சண்ணுங 

சறைமருவு 5 இருமிடறுங;கராதருளி யெழுஈதருளு 

மறையவனித திறமொழிய மாமறையோ ருளாசெயவா 

நிறையுடைய வேடகோவர்,ரீரமொழியும புரு சசென. 

நீணிதியா மிதுதென்று நின்றவிகர் சருமோடு 

பேணிசான வைசதவிடம் பெயாரதுக[ர தீதிசாணேன் 

ணணிதான் மணிமார்பீர புகுக்தபரி Rpewsp 

சேணிடை யு தீகசடையாதீ இருத்சொண்ட ருரைசெய்தார். 

௪௪ 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௬) 

(md) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(௩௯) 

(௬௪)



௬.௮4 திருமீலசணட சாயனார்புராணம்: 

ே வறு. 

இருவுடை யர்த ணாளர் செப்புவரா இகழ்கச நீற்றி 
னுருவுடை யிவாதாம் வைச்ச வோட்டினைச் கெடுச்சி ராறை 
றருமிவா குளததின மூழ்தெ தருகவென் .றுரைசதா ரானெ 
மருவிய மனைவி யோடு மூழ்குதல வழசசே யெனஞூா. 

௮ருர்தவச சொண்டர் சாமு மசணா மொழியைச சேட்டுச் 
இருதய மனைவி யாரைச் தீண்டாமை செப்ப மாட்டாரா 
பொருகதிய வசையான முழ்தெ தருெமேன போது மெனறு 
பெருசதவ முனிவ ரோடும பெயாகதுதம மனையைச சா£ஈதா. 

மனைவியார் தம்மைச் சொணடு மறைசசவ யோட யாழமுன் 
சனவிடைப் பாகர் மேவுஈ திருபபுலீ௪ சுரசது முனனா 

நனைமலாச சோலை வாவி ஈண்ணிதசம முணமை சாபபா£ 

புனைமணி வேணுச் சண்டி னிருதலை பிடிகதுப புசகரா. 

தணடிரு தலையும் பறறிப் புருமவா சமமை சோக 

வெணடிரு நீற்று நூணட வேதியா மாசைத நிணடி.ச 
சொணடுடன மூழ£ ரெனனக கூடாமை பாரேரா சேட்சப் 
பணதெஞு செயசை சொலலி மூழ்கிஞா பமுதி லாதரா 

வாவியின மூழ்கி யேறுங சணவரு மனைவி யாரு 
மேவிய மூப்பு நீஙக விருப்புறு மிளமை பெ௱றுத 
சேவரு முனிவா சாமுஞ சிறபபொடு பொழிய தெயவப் 
பூவினமா மழையின் மீள மூழகுவா போனறு சோனற, 

௮க்கிலை யவளாக காணு மதிசயங சணடா ரெலலா 
முனணிலை நினற வேத முதலவனமைக சணடா றிவலை 

யிரஙிலை யிருகச வணண மெனனென மருணடு கினருா 

துனணிய விசும்பி னூடு தணையடன விடைமேற கணடாா. 

கணடனர் சைக ளாரத தொழுசனா கலஈத காத 

லணடரு மேததி ஞாக எனபாதம பெருமை கோககி 
விண்டரும் பொலிவு காட்டி விடைபினமேல வருவா தம்மைத 
சொண்டரு மனைவி யாருஈ தொழுதுடன போறமி dex apa 

மன்றுளே திருககூத தாடி. யடியவா மனைச டோறுஞ 
சென்றவா நிலைமை சாடி சேவாக டேவா தாமூம 
வெனறவைம் புலனான் மிக விருபபுட னிருகச ஈம்பா 
லெனறுமிவ விளமை நீஙகா தெனநெழுகஈ தருளி னோ 

விறலுடைத் தொண்ட னாரும் வெணணகைச செவ்வாய மென்றோ 
எறலியற் கூஈத லாளா மனைவியு மருளி னாகத 
திறறுடைச் செய்கை செயது சவலோக மதனை யெயஇப் 
பெறலரு மிளமை பெற்றுப் பேரின்ப முறறா ரனறே,. 

அ௮யலறி யாச வண்ண மணணலா ராணை யயதத 
மயலில€£ச தொண்ட னாரை யானறி வசையால வாழ்ததிபு 
புயல்வளர் மாட நீடும் பூம்புகார் வணிகர் பொயயில் 
செயலியற் பசையார் செயத இருச்தொண்டு;செப்ப லுற்றேன். 

இிருரீலசண்டசராயனார்புராண முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருதசம்-௪௭௯, 

(௩௮) 

(௬௧) 

(௪2) 

(#5) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௪)



இருகீலசண்ட காயஞர்புராணம். 

சூசனம். 
மைலைகளிக்கு. 

*ப்தமவழுவா ௨, 

பதவிப் பிணிதீர்ச்து உய்சற்குத சடையாய் உள்ள காமமானது, எச் 
துணைபபெரியோரசளாலும நீசகுதறகு அரியது, ௮து கினைபபிஜம); 

சாணினும், சேட்பினும, சள்ளினும, விஷமானது தலைககொண்டாறபோ 
ல எததுணை நணணறிவாளருடைய அ௮றிவையழம கெ௫ெகும இயல்புடை 
யத. அது கலவியறிவொழுககஙகளால ஆனற பெரியேோகளுடைய உள 
எசதிலே தலைபபடினும, ௮௨வுளளமானது சான செலலச சகுமஇடம இது 
எனவும், செலலத சசாத இடம இத எனவும, ஆராய விடாது அதுமேவீடு 

மபொழுது, குணமும குலமும ஒழுசகமும குனதறுதலையும, பழியும பாவமு 
ம விளைதலையும சிறிதும் நெதிக்ச விடாது. ௮கசாமமே கொலை களவு கள்ளு, 

ண்டல முதலிய பாவஙகளுகசெல்லாம காரணமாய் உளளது Beene, 
௮.சசாமமே ௮னமாககளை கரகஙகளிலே எணணிறாதகாலம வீழ்சதி, வருத் 
தும பெருககொடுமையை உடையது. இதறகுபபிரமாணம் கநதபுராணம், 

“சணடதோ ஈறவமே சாம மேயென - வெண்டருஈ திரபொரு ஸளிருமைத் 
செனபரா -லுணடுழி யழிககுமொன ௮ணாளவை யுல்ளஎமேற - சொணடுழி 
யுயிரையுங கொலலு மொன௱ரோ!? வம 6 wan otf gry Gr ஈடடிடு முணர் 

வு கேளவியிற-கொளளினுஞு சடடிகெ குறுகி ம௱றசைச - சளளினுஞ சுட 

டூ தனமை மீதினாற- சளளிறுங கொடியது காமச தியதே. '? ஏ-ம, * ௪ம் 
ஜொம பிறவியும வினைசள யாவையுக-காட்டிய இனையசேோர சாம மாசவில. 
வாட்டமில பு5தியான மறறஈ மோயினை- வீட்டின ரலலரோ வீடு சோரஈது 
ளரா, 7? எ-ம் : செஞசினு நினைப்போ கீனைசது ளராசமை - யெளுசிய து 
யமிடை யீணடை யுயசதுமேல- விருசிய பவசசடல வீசுது மரசலா- னள 
Pas தீயது ஈலமில காமமே ”' எம 4 மணணசை சனனிற பொருளா 

சையின மாய வாழசகைப - பெண்ணாசை நீயச் லெளிதோ பெரியோா தமச் 

கும 7? ௭-ம நஇிருவிளையாடஈபுசாணம *அணஙகுசோ மெலாஈகுஞ.செ 
யய மனஙகனா லலைபபுண டாலி -யுணஙஇனா ௬௭௭௫ செலலு மிடனறிரஈ 
சோடிச செலலா - குணஙகுல ஜஞெழுகசக குளறல கொலைபழி பாவமபா 
ரா- விணஙகுமின னுமிரககு மாஙகே யிறுகிவஈ அறுவ செணணா ?? எ-ம், 

 சளளுணடல காமமெனப கருதசறை போகரு௪ செமவ - வெளளுணட 
காமம போல வெணணிணி௰ காணிற சேட்கிற - மளரண்ட விடசடி னஞ 
சந தலைககொணடா லெனன வாங்சே - யஎளறாணட் வுணாவு போசசா து 
ணடபோ சழிககுங களகரண். *? எ-ம, (: சாமமே கொலைசட் கெலலாப் 
காரணங் சணணோ டாத - சாமமே களவுக் செலலாங சாரண கூற்ற மஞ் 
௪௩-சாமமே களளுண டறகுங காரண மாத லாலே-காமமே ஈரச பூமி 
சாணியாக கொடுபப தென்றான ௭-ம் நாலடியா (4 அம்பு மழறு 
மவிரகதி ஞாயிறும - வெமபிச சுடினும் புறஞ்சுடும - வெம்பிக - கவற்றி 
மனததைச சுடுசலாற சரம - ம௯றறினு மஞ்சப பமெ ?? எ-ம :(:உஊரு ளெழு 

ஈத வருசெழு செஈதீக்கு - நீருட் குளிசது முயலாரு - நீருட் - ரளிப் 
பினு சாமஞ் சுடுமேகுன றேறி - யொளிபபினுங சாமஞ சுடும. * எ - ம். 
நீதிசாரம :: ஊரு ரொெனும்வனததி லொள்ளவேறகண மாசரனுக - கூரூர் 

விடமுட் குழாமுணடு - சீரா - விரததி உயிரா விவேசச தொடுஞ்சேர-டுர 
தீதணியா சேசலெவனோ, !? ௭-ம். ௨௬ம. ஆதலால், சாமம் மனசிலே ஈறி 
சாயினும் எழ ஓட்டாமல' அடச்சல்வேணடும். சிறிது எழுங்காலத்து; 9௮ 
னடியாரோடு சலததல் செவெசாசதிரப்பொருளகளைச RiBssaw சேட்டல் மூ



எழ் திருகீலசண்டகாயளார்புராணம. 

தலிய ஈற்செய்சைகளாலே, அதனிடத்தே கருத்து இறங்காவண்ணம் காலம் 
'போச்சலவேணடும். மனைவியைப் புணர்தல் மாசதிரமே கேசாசமாதிசளில் 
விசிச்சப்பட்டதாம். மனைவியையும், புததிர நிமிதசமன்றிப் போககிமிசசம 
புணர்சல பாவமேயாம, 

சிவப.ததி ௮டியா£பச்திகளிற சிறந்தவராய இல்லறததில் வாமும் இயல் 
புடைய இததிருரீலகணடசாயனா, தமமுடையமனைவிஇருபபவும, சமமன 
சிலே தலைப்பட்ட காமமிகுதியினாலே, நூல்களில விலகசப்படடசாயெ பரச 
தைப் புணாசசியைச செயதாா செயதாராயிலும், தமமுடைய மனைவியா 
சொணட ஊடலைத தாசகும் பொருடடு, அவளாத தீணடுமபடி சென்றபொ 
முத; அவா, நீ£ எமமைசதிணடுவீராயில் திருரீலகண்டம என்று Beare 
சட்டி ஆணையிட்டசைக கேட்ட உடனே, அவளாசணேடாமல நீஉனெமை 
யாலும், அதுமாசகிரமன்றி, இவா எமமை எனறு பனமையாசசசொனனச 
னால் இவனாமாததிரமனறு மறறைப்பெணகளையும் மனசினால நினைததலுஞ 
செயயேன என்று உறுதிகொண்டமையாலும, இவருடையமனிலே சாமா 
தலைப்பட்டபோதும வபசதி ௮௫னும மிகத தலைபபட்டிருகதத எனபதும, 
அ,சனால ௮சசிவபததியானது பின ஒருபோதும இவா மனூிலே enw சிறி 
சாயிலும எழவொட்டாமல தடுசசது எனபதும், துணியப்படும, 

இவவிருவரும, மிசச இளைமைப பிராயச.இனராய் இராப்பகல் ஓரே 
இடத்தில இருஈதும, சககளுளளே நிகழா சபதம சிறிசாயினும oper 
EU CHT COTO, ESTOS மாறறும ஒழிக வாழ்ந்த பெருஈதகைமையைகினைச* 
குஈதோறும், இவாகளிடசதுளள செவபசதியின வலிமை Morne ன்றது. 
விட்டுணு சலாதராசுரன இறஈ௫விட, சாமமிகுதியினால ௮ வனது சரீரத 
திலே பிரவேசிதது, அவனுடைய மனைவியைப பலநாட புணாது, பின 
பு சமமை விட்டுணு என்று உணாகத அவளாலே சபிககப்படடு, வருததமு 
pope. பிரமா தமமாலே படைககபபடட இிலோசகமையினது அழகசைச 
சுண்டு மயஙூ, ௮வளைப புணரின மகடபுணாசசக குறறமாம எனபது பா 
ராமல், அவளை* தொடாகதா£. இகதிரன கெளதமமுனிஉருடைய மனைவி 
யாயெ. அகலிசையைப் புணாகது, சனனுடமபிலே ஆயிரம யோணி உண்டா குமபடி அமழுனிவராலே சபிசசுபபடடான சநஇரன தனருருவாயெ வி 
யாழனுடைய மனைவியைப் புணாகது, கயரோகம அடைஈதான. இன்னு 
ம, முனிவாகள பலா உணடி முதலியவறறை ஒழிக, மலைகளினும் காடுச 
ளினும சவஞசெயயும பொழுதம, சேவபபெணகளையும அசுபபெகஊ 
ளையும, இரா௯சபபெண்களையும சணடுமயஙூ, பாவம எனபதும பழியே 
ன்பதும் பாராமல, Barer yours, தங்கள ச௪வசசை இழாஈசாாகள. 
தீருமம வளர்ரஈதோஙகும் முனளையுகஙகளிலே, சேவாகச மேனிவாசள் சா 
மும், காமமிகுதியினலே பரஸதிரீகமனம பகதிரிசமனம குருபனனிசமன 

ம் முதலிய பெருஙகொடும பாவஈகளைச செயதார்சளே ் இசகலியுகசதிலே 
இஈகாயனாரோ, தமதுமனைவியார் சவனைசசுடடி இட்ட ஆணைகட சதல ஏவ 
தீதிரோகமாம எனபதுபறறி, மனைவியைத தானும புணராதொழிசசார்! இச 
னால் இவரது பததிமகமை எவ்வளவு வியகஈதசசககத! இவவியப்பு சோஃகி 
அன்றோ, பட்டணததுப் பிளளையாரும் ௫ மாது சொன்ன ருளா விஎமை தற 
கசவல் லேனலலன. '' எனஞா, 

கற்புடையமகளிரும, அழடூழ் Anas ஆட்வராக காணில், ௮வரதமச் 
குச் தகதையராயினும், சகோசரராயிலும், புதல்வர்களாயிலும, sug) weve 
லங்,அவரையும் கிலைகுலைப்பாகளே!அத(தர்தையா யினும்விழைவித் தன் 
னுடனே யொருவயிற்றிற் சாசசா ரோலு- மைசசர யிலுமிசவம் கனப்



இயற்பசைசாயனாபுராணம். ச] 

புடைய ரெனிலவராமேன் மடகல் லார்தஞ் - சர்தைஈடர் இடுமதனாற் சாம்ப 
னமலரீக் கணைவேளிற் செவ்வி வாய்்தோன-பைகதொடியா ரினிதமரு Goes 
எசத்திழ் றனிவருதல் பான்மை யன்றே, 1? என்லுங் காசசெண்டச்செய்யு 
ளால் அறிக. இவ்வாறாகவும், தஇிமாயனாரும மனைவியாரும், மிசச இளை 
மைப்பருவததராய இராபபகல ஒசேோஇடததில இருஈதும, புணாசரி இனம௰ிச௪ 
சப,தததைப் பேணினமையால, இவாசளது சிவபசதியின பெருமை இவூவ 
ளவு எனறு சொலலதசக்கதன்று, இஈமாயனார் பரமசிவன் வ யோயொ 
சாய! வது, சமமிடததுவைதச ஒட்டைச தாம சவராமைச்குச சமது மனை 
வியைச கைபபிடிததுக குளததிலே முழுசெ சசதியமபணணிச சரச சொன் 
ன வழியும, சபதம வழுவாமற காததா£ 

இவர்கள, சஙகளுள்ளே கிகழ்சத சபதம் தஙகள இருவருச்குமாச்திரமன் 
தி அயலவருககும வெளிப்படாதிருப்பவும, ௮சனைவழுவாது காசசமையா 

அம, இவா மனைவியைக கைபபிடிததுச சசதியயபணணிச தருமபடி. வ 
யோகியொ நெருகயெபோதும, சமது செயறகருரு செயலை வெளிப்படுத 
தாமையாலும, இறுதியிலே மிகமெருககெயபோது, தாம ௮சனை வெளிப்படு 

தசாதொழியில், அவரது சஈசேகம தீராசெனபது பற்றியே வெளிபபடுசஇி 
னமையாலும, இலாகள, புகழை விருமபிச €வாகளைச சாட்சியாசச் குறி 
யாமல், உயிாககுயிராகெய சிவனுடைய திருவடியையே சாகஷியாசம் குறிசதூ 
ஒழுகினாசன எனபது செபவிதிறறுணியபபடும இவவியப்பு நோககயன 

மே, ஆரிரியாசேககிழா * இளமையின மிகரு ளா£ச ளிருவரு மறியரின் 
ற- வளவிலசீ ராணை போறறி, ” எனறும, 1 ௮யலறி யாச வணண மணண 
லா ராணை யயதத - மயலிலசோச சொணட ean” எனதும, திருவாயமலாமச 

ருளிஞா சீேலாகளைசசாகநியாசசருமியாமல, சமதுதிரு வடியேசாகதியாசசகு 

றிததுப புணணியம இயறறம பெருசனமை உடையோருககு, வனேவெ 
னிபபட்டுவாது, உலகமெஙகும அவா புசழை விளககி), யாவரும ௮வலா 
வணஙகுமபடி. இடையருத பேரினபசதைக சொசெசருளுஉா முது, வன 

இலவாசளுச்கு வெரிபபட்டு, இவாகளதநு செயறகருரு செயகசையை உலச 
மெங்கும ௮றியுமபடி வெளிபபடுசதி, *“வெனறலைம புலனறான மிசன்! 
எனறு தமது ௮ருமைசதிருவாயினாலே புகழாது, இவாகளஞுசகுப் பேரின் 

ப வாழவைக சொடுசசருளினா இககருசது சோக ௮னறோ, கைராச 
இயசதகநூலாரும :'உனனு கனறனை யுனைமணோ பெரியனென றுணருமா 
செயவ்னபான - மனனு மீசனே பரதமவீ டளனிபபவன மறைய ரறிஈசென் 
னா - மனன வனறிருப பொனனடி. கரியசா வருகதவரு செயகெஞ்சே-பின 
னை முனனவ றுலக£ிச இறைஞசுமா பெருமைசெய குவனோரே.' எனருா. 

இயற்பகைநா யனார்புராணம். 

சென்னிவெண்குடை நீட சபாயன நிருககுலம்புகழ்பெருசயெறப்பின், 
மனனுசொலபுசழமருசரீரகாடடு வயலவளகதரவியலபினிலளிததுப, பொன 

னிசனனதிமிசகநீரபாயாது புணரிசனனையுமபுனிதமாககுவசோ, சனனெ் 

டும்பெருஈதாததமுனனுடைய சலஞ்சிறாசதுவளமபுசாரகசரம், (a) 

௮சகுலப்பதிககுடி மூதல்வணிச ரளவில்செல்வசதுவளமையினமைர்சா, 

செக்கரவெணபிறைச் சடையவரடிமைத இிறசதினமிசசவர் மழைச்சிலம்படி. 
யா. மிச்சரேடியாசளயாரெனினும் வேணடுமயாயையு மில்லையெனஞசே, 
யீச்சடறபடிநிசழருனகொசெகு மியல்பினினற வருலகியற்பசையார். (௨) 

 



௭௨ இயற்பகைகாயனாபுராணம, 

ஆ ரூடிய வையர்மெய் யடிமை யளவி லாசதோ ர௬ளகிறை ய்ருளா 
னீ சோதிரு மேனியா மனதது நினைதச யாவையும் வினைப்படி முடித்து 
மாறி லாதசன் னெறியினில் விளங்கு மனைய றம்புரி மதிழ்ச்சியின் வசத 
பேறெ லாமவ ரேவின செய்யும் பெருமை யேயெனப் பேணிவாழ் சாஸில்.௩ 

ஆரு அணபொரு எா௫ியும் வெளியே யம்ப லததுணின ராடுவா ருமபர் 
shu இககு.மஃ தறியகோ பிரியா ஈ௩கை சானறி யாமையோ வறியோர் 
மூய நீறுபொன மேணியில விளஙகத தாதச வேடமுஈ தோன்றவே தஇியராய் 
மாயவணணமேகொணதெதொணடாமறுசவணணமுககாட்டுவானவகதா. 

வந்துசண்புகார்வணிகர்சமமறுகன் மருஙகியற்பசையார்மனைபுகுத, வெர் 
தையெமபிரானடியவ ரணைஈசா ரெனறுநினறதோ ரினபவா ரவா, சைய 
னபொடுசெனறெ காவணஙகிசசிறபபின்மிசசவாசசனைசணமுனசெயது, மே 
ந்தையெமபெருஈசவததினாலேகொன மூனிவரிஙகெழுதருளியதெனரா டு 

cog Au வியயபசை யாமூன னெயதி நின்றவச கைதவ மறையோரர, 

கொன்றை வராசடை யாரடியாகள குறிசதுவேணடின குணமெனசசொண 
டே, யொனறுநீரொகாமறாது௮க சளிக்கு மூணமைசேட்டுநமபாலொனறுவே 
-ணடி, யினறுசானியகுவாதனனசனுக இசையலாமெனிலியமபலாமெனரா. 

எனனவவவுரைகேட் டியயபகையாா யாதுமொனறுமெனபசகலுணடா௫, 
லனன) மபிரா னடியவருடைமை யையமிலலைநீ ரருளசெயுமென்ன, மன 
னு காசலுன மனைவியை வேணடி வாத நிகசகென வஙகண ரெதிரே,சொனன 

போதிலு முனனையினமகிழாாது தூயதொண்டனா சொழுதுரைசெயவா.(௭) 

இதுவெனச்குமுன்புள்ளசேவேண்டியெம்பிரானசெயசபேறெனச்கென்னா 
க், கதுமெனசசெனறுஈமமனைவாழகசைகசசறபினமேமபடுகாசவியாரை, விதி 

மணகருலமடதையின்றுனையிம மெயசதவாககுகானசொடுச்சசனெனன, ம 

தூமலாக்குழன மனைவியாகலஙகிமனாசெளிசதபின்மற்றிதமொழிஈதா.. (௮) 

Gow gE Orar கருள்செயததிதவேலெனனுமயிாகசொருசாதநரீருரைகச,தொ 
ன்றைசானசெயுமதசனையலலா லுரிமைவேற௱தோவெனகசெனறு, தனறனி 

ப்பெருஙகணவரைவணஙகத்சாழகதுதொணடனாதாமெதாவனஙகச, சென 
௮மாசவனசேவடிபணிதது இதிரைசதுகினமனடிருவினுமபெரியாள, (௯) 

மாதுசன்னைமுன்கொடுத்தமாசவாதாமனமூழ்ஈ-தபேருவகையின்மலர்ர்தே, 
யாதுகானினிசசெயபணியெனறேயிறைஞூநினறவாதமமெதிாகோசசெ, சா 
இவேதியராகயெதலைவாதையறனனையானறனிசகொடுபோசசக, சாதன்மேவிய 
சுறறமும்பதியுஙகடககநீதுணைபபோதுசவெளரூா. (2) 

வேறு 
என்றவ ரருளிசசெயய யானேமூன செய்குற றேவ 

லொனறிது சனனை யெனனை புடையவ ரருளிச செயய 
நின்றது பிழையா மெனறு நினைர்துவே றிடசதப புக்குப் 

பொனறிக ழறுவை சாசதிப் பூங்கசசுப் பொலிய வீ2௫. (ds) 

வாளொடு uadens Curh acOshr worn Des 
வாளரி யேறு போல்வா ரவளாமூன் போகூப் பின்னே 
தோளிணை துணையே யாகப போயிஞர் தன்னி ஞானா 

தீளிடைப் படமுன கூடி நிலச்நிடை லீழசச நோவா, (De)



இயற்பசைசாயஞார்புராணம், 

மனைவியார் சுற்றத் தாரும் வள்ளலார் சறற சாரு 
மினையதொன் றியாரே செய்தா ரியற்பசை பிதத னானாற் 
புனையிழை சன்னைக கொண்டு போவதா மொருவ னென்று 
அனைபெரும் பழியை மீட்பாண்ரொடர்வதற் கெழுகத குழ்வா. 

வேலொடு வில்லும் வாளுஞ் சுரிகையு மெடுத்த மிச்ச 
காலென விசையிற் செனறு சடிஈசர்ப் புறசதுப் போடப் 
பாலிரு மருங்கு மீண்டிப் பரர்சவார்ப் பரவம் பொலக 
மாலகடல் ளெொர்சச தென்ன வஈசெதா வளைத்து கொண்டார். 

வழிவிடுத் துணைபின் போத வழித்துணை யா? யுஎளா 
சழிபெ௫ீங சாசல சாட்டிசு காரிகை யுடனபோம போதி, 
லழிசசன போகதே லீண்டவ் வருககுலக கொடியை விட்டுப் 
பழிவிட நீபோ வெனறு பகாரஈதெதி கிரது வாதா. 

மறைமுணி யஞ்சி னான்போன் மாதினைப் பார்ச்ச மாது 
மிறைவனே யர௫ச வேண்டா வியற்பசை வெலலு மென்ன 
வறைசழ லண்ணல் கேளா வடியனே னவளரை யெலலாஈ 
தறையிடைப படுதது இனறேன றளாகதருள் செயயே Query. 

பெருவிற லாளி யெனனப் பிறககெரி தெற கோகூப் 
பரிபவப பட்டு வாத படாபெருஞ் சுற்றத தாரை 
யொருவரு மெதிகில லாசே யோடிப்போயப் பிழையு மன்றே 
லெரிசுடா வாளிழ கூறாயத துடிககன்றீ ரெனறு கோரகதா£ 

ஏட யென்செய் தாயா லிததிற மியம்பு இன்றாய் 
சாடு பழியு மொனனூா ஈகையையு நாணா யின்று 
பாட மூரைபப துனறன மனைவியைப பனவற சேரசோ 

கூடவே மடிவ சீனறிச கொகெகயா மொட்டோ மெனறா, 

மற்தவா சொன்ன மாற்றங கேட்டலு மனத்தின் வ5த 
செறறமுன பொஙச வுஙக ளூடறறுணி யெஙகுஞ சிதி 
மறறும முயிலா யெலலா மூதலவிசும பேறறிக சொண்டு 
நறறவா தமமைப போச விவெெனென் றெழுஈதா£ ஈல்லோ. 

கோந்தவ ரெதிச்ச போது நிறைஈதவச சஈறறத தாருஞ் 
, சார்ர்தவா தம்முன் செலலா£ா தையலைக கொணடு பெற்ற 
மூரகதவர் படிமேற் செலல வுற்றெதி ரடனறு பொங9 
யாாஈதவெஞ செனசதான் மேறசென றடாகதெதி தெசா ரனழே 

சென்றவா தடுத்த போதி லியற்பசை யார்முன் சீறி 
வனறுணை வாளே யாகச சாரிசை மாறி வது 

ன்றினா தோளுஈ சாளுர் தலைசளுஈ துணிதது வீழ்த்து 
சென்ற புலியே றென்ன வமாவிளை யாட்டின் மிசகார். 

மூண்டுமுன் பலராய வநதார் சனிவங்து முட்டி னார்கள் 

வேண்டிய இசைச டோறும் வேறுவே றமாசெய் போழ்தி 
லரண்டகை வீரர் தாமே யனைகர்ச்கு மனைவ ராசெ 
சாண்டகு விசையிற பாய்சீது சலர்தமூன ஓுணிதது லீழ்ச்தார், 

w 

(௦௧) 

(oe) 

(மக) 

(மச) 

(de) 

(0௮) 

(a) 

(a0) 

(௨௪) 

(௨௨)



or? இயற்பசைநாயனார்புராணம்- 

சொரிக்சன குடல்ச ளெங்குர் தணிர்சன வடல்ச செங்கும் 
விரிரசன தலை ளெங்கு மிடைந்த்ன கழுகு மெங்கு 
மெரிக்தன விழிச ளெங்கு மெதிர்ப்பவ ரொருவ ரின்றித் 
இரிர்சனர் சளனி லெங்குஞ் ச௮ன்சழல் பிளைச்த வீரர், (௨௧) 

மாடிலை குருதி பொங்க மடிர்சசெங் களத்தி னின்று 
மாடுறு செயலின வர்த களைஞரோ டணைர்தார் தம்மி 
லோடினா ருள்ளா ருய்ர்தா ரொழிக்தவ ரொழிச்சே மாண்டார் 

(௨௪) நீடிய வாளுஈ தாமு நின்றவர் தாமே நின்ருர், 

திருவுடை மனைவி யானாச் கொதெதிடச் செறுத்து முன்பு 
வருபெருஞ் சுற்ற மெல்லாம் வாளினாழ் றுணிதது மாட்டி. 

யருமறை முனியை கோக்க யடிசணீ ரஞ்சா வண்ணம் 
பொருவருங் சான மீயச விடுவனென் றுடனே போர்தார். (உட) 

இருவரா லறிய வொண்ணா வொருவர்பின் செல்லு மேழை 
பொருதிறல் வீரர் பின்பு போகமுன் போகும போதி 
லருமறை முணிவன் சாய்ச்சா டதனமருங கணைய மேவித் 
இிருமவி சோளி னானை மீளெனச செப்பி னானே, (௨௪) 

தவமுனி தன்னை மீளச் சொன்னபின் றலையா லார 
அவனமலாப் பதஙகள் சூடி யஞசவி கூப்பிகின்ற 
புவனமூன் றுயய வாத பூசுரன றனனை யேததி 
யிவனருள் பெறப்பெற றேனென றியறபகை யாரு மீண்டரா,. (௨௭) 

செய்வதற் கரிய செய்சை செய்தாற் ரொண்டர் போக 
மைதஇிகெழ் கணட னெண்டோண மறையவன ம௫ழ்ந்து நோகடிப் 
பொய்தரு முள்ள மில்லான் பாராஈடிலன் போனா னெனறு , 
மெய்தரு சிர்தை யாரை மீளவு மழைசச லுறறா, (௨௮) 

இயற்பசை முனிவா வோல மீண்டும வருவா யோல 
மயாப்பிலா சானே யோல மன்பனே யோல மோலஞ 
செயற்கருஞ் செய்கை செய்த தீரனே யோல மெனறுன் 
மயச்சறு மறையோ லிட்டு மாலயன் றேட நின்றான. (௨௧) 

௮ழைத்தபே ரோசை கேளா வடியனேன் வாதேன் வந்தேன் 
பிழைத்தவ ௬ளரே வின்னும பெருவலித சடககை வாளி 
விழைசதவ ராசெ ர௬ரென தியற்பசை யாவ தெய்தக் 
குழைபபொலி காதி னானு மறைந்தனன் கோலங் கொள்வான். 

சென்றவர் முனியைச் சாணார் சேயிழை தன்னைக் கண்டார் 
பொன்திசழ் குன்று வெளளிப் பொருப்பின்மேற் பொலிர்ச தென்னர் 
தன்றுணை யுடனே வானிற் ற$லைவனை விடைமேற் சண்டார் 
தின்றிலர் தொழுது வீழ்ஈசாரா கிலசகிணின் நெழுகதார் சோக்கசார். (ma) 

சொல்றுவ தறியேன் வாழி தோற்றிய சோற்றம் போற்றி 
வல்லவர் தருளி யென்னை வழித்சொண்டு கொண்டாய் போற்றி 
யெல்?லயி லின்ப வெள்ள மெனச்கருள் செய்சாய் போற்றி 
இல்லையம் பலத்து ளாடுஞ் சேவடி. போற்றி யெனன. 

(௬௦) 

(௬௨)



இயற்பகைகாவஞாபுராணம்- oR 

விண்ணிடை சின்ற கெள்ளை விடைய௫ ரடியார் சம்மை 
யமெண்ணிய வுலகு தன்னி விப்படி, ஈம்பா லன்பு 

பண்ணிய.பரிவு கண்டு மூழ்ச்தனம் பழுதி லாதாய் 
ஈண்ணிய மனைவி யோடு சமமுடின் போது செனறு. (௬௪) 

திருவளர் சிறப்பின் மிச்ச திருதசொண்டர் சமககுஈ தோற்ற 
மருவிய தெய்வக கறபின் மனைவியா தமக்கு சக்க 
பெருகிய வருளி னீடிம பேறளிச திமையோ ரேதசப் 
பொருவிடைப பாகர் மன்னும் பொறபொது வதனுட் புக்கார். (௬௪) 

வானவர் பூவின் மாரி பொழியமா மறைச எார்ப்ப 
ஞானம்மனிவா போற்ற நலமிகு சவலோ கத்தி 
லூனமி ரொணடா குமபிட் டுடனுறை பெருமை பெற்றா 
ேனைய சுறறத தாரும வானிடை மின்பம பெற்றா. (௬௫) 

இன்புறு தாரக தன்னை மீசனுக் சன்ப ரென்றே 
அனபுரு த,சவு சொணடா பெருமையைச் தொழுது வாழ்தஇ 
யனபுறு மனததா னாத னடியலாக் கனபு நீடு 
மனபுச ழிளைசை மாறன வளத்தினை வழுச்ச லுற்றேன். (௬௪) 

இயறபகைகாயனாபுராண முற்றிநறு. .தகத திருவிருதசம் - ௪௭௱௬௯. 

(Hh F oor LD. 

அடியார், வேண்டியது மருது சொடுச்சல், 

குருணா£தியாகிய இவன; தமமை உணாஈது தமமிடத்து இடையரச 
அனபுசெயயும மெயயடியாகளுககு, உலகததுளள இனிமையாக 

எப்பொருளகளினும மிக இணியராய, ஒருசாலும இடையருத பேரின்பச் 
தை ஜனிப்பிபபார அது :: சனியிஅ னுஙகட்டி படட கருமபினும- vedio 
லாச்குழற பாவைஈல லாரினுஈ-தனிமு டிசவித தாளு மரசிலு - மினியன் மன 
னடைஈ தாாக்டை மருதனே."' என அதனை உணாநத இருராவுகசரசுசாய 
னா கூறுமாறறால, அறிக. ஆசலால, மெய்யுணாவுடையோசர்சள, ச்மச்ரூ 

உரிய மனைவி மைஈதா முதலிய உயிரசசா£புகளினும, வீடு பொன முதலிய 
பொருட்சார்புசளிலும்,இசபரமும்உயிசகுயிராசிய வனே தமச்குமிகஇனி 

"யா எனறு தெளிஈ, ௮சசார்புசளோடு கலஈதிருப்பினும் சாமரையிலையித் 
மணணீபோல அ௮வைசளிடதசே பறறுச சிறிதுமினறி, அசகனிடத்சே 
இடையரறாச மெய்யனபுடையாகளாகி, சி௫ன்டியா£சளையும் சிவலிங்கத்தை 
யம 9வனஎனலெசண்டு, வழிபட்டுவாழ்வாசள. சிவன்பகுப்பின்றி எஙகும் 
வியாபிததிருபபிலனும, சிவலிககசதினிடகதும, சிவனடியாரிடத்தம் சயிரின் 
கசெயபோல விளங௫யும்) மற்றையிடயகளிற பாலின்செய்போல விளயசாம 
ஓம், இருப்பரா. 

இவலவியதபசைசாயனா,முன்சென்றபித ப்புக்களிலேபயனகுறியாதசெய்ச 
அளவிறகதச௫புணணியஙசளினாலே,இப்பிறப்பின்கனணணே யாளஎனது.அற் 
றவர் உறவாயெ சகனே தமக்கு இனியலா எனதசெளிஈத, ச௮லிங் ச ச்சை 
யும் வனடியாகளையும் ॥வனஎனவேசண்டெழிபவொராயிஞர், இர்சாமச்டி



௪௪: இயற்பசைசாயஞர்புராணம்,. 

ழ.த்திமேல் ௮.இிதிவிரமாய் மூறுகெளரும் சாமத்தினாலே. விழுங்கப்பட்ட மன 
சைஉடைய ஒருவன், சனச்கு உரிய எபபொருள்சளையும் தான் அனுப விசதவி 
லும், ௮வள் அலுபவிச்சச்சாண்டலே தனச்கு இன்பமாசக்கொளளுசல்போ 
ல; சமககுசகன் எனவே தோன்றும் சவனடியார்களமேலே ௮திதீவிரமாம் 
முறுவெளரும் அனபினாலே விமுகசபபட்ட மனசை உடைய இஈராயனா, 
தமக்கு உரிய எப்பொருள்களையும தாம் ௮னுபவித்தலினும், ௮வவடியாகள 
௮னுபவித்தலைசசாண்டலே தமக்கு இன்பமாகசசொளளும்: இயலபுடையா, 
ஆசலாலனறோ, சம்மிடசதுஎள பொருளஎசளாள ௮வவடியார்கள சேட்பனயா 
வையோ ௮வைஎலலாம சிறிதாயிலுமமருது,உணமகழ்சசியோடுகொ௫ுககும் 
பெருஈதசைமையித் திறந்து விளங்கினா. இவரிடசதளள இம்மெய்யனபை, 
சர்வானமாககளும் உணாகது உய்யும்படி,, உணர்தததறகுத் திருவுளஙகொ 
ணட இிருபாச முததிரமர்கெ சிவன; ஆன்மாசகளுசகு உலசசதுபபொருளச 
ஞூள் மனைவியினும் இனியபொருள பிறிது இலலாமையால, சிவனடியா£ 
வேடஙகொணடுவாது, இவரிடததே இவாமனைவியையேகேட்க; இவாகற 
பிணிறசிறஈது விளஙகும அமமனைவியையும் மறாது பெருமகிழ்ச்சியோடு சொ 
டுதசார, இசனால) இவா : பணிமலாசகுழற பாவைகஈலலாரினும” சிவனே 
தீமச்கு இனியா எனறு கொணடா எனபது, துணியபபடும, அ௮னறியும, 
இவா உயாகுடிப்பிறப்பினுலும பெருஞ்செலவததினுலும உலக,சசாராலே 
ஈனகுமதிசசபபடுவோராய இருஈதும, தாம பிறருககு மனைவியைக கொடுப் 
பின உலகசசாராலே பழிபபுனா உணடாகுமெனபது கோச ூறெறிலா இசனால 
இவாமனசைச சவபததியேவிழுககிறறெனழதுணிச இவா நாடா பழித 
திரை பூணது வாகக '' கொணடமையும தோக. 

இர ஈரயனா, பிறாமனை ஈயததல் சிவாகமங்களில் விலச்சப்பட்ட பாவ 
ம் எனபது கோககாது தமது மனைவியைத தருமபடி கேடடவரை, சிவனடி 
யரா எனறு கொணடமை குறறமாகாதோ எனின, ஆகாது சாமககிழசதியா 
வடிவிற் காணப்படும் ஆடை சாஈது ௮பரணம முதலாயின, காமுகரை ௮8 
கரிதது, நினைககுஈதோறும சாணுஈசோறும் இனபம ஐஜனிப்பிககுமாறுபோ 
ல, விபூதி ருததிராக்ூமுூலிய சவவேடமானத, மெயயனபுடையாரை வச 

கரிதது, நினைசகுகதோறும கானுஈதோறும இனபம' ஜனிப்பிகரும். இது 
“Crm swt Stora eae cor ளுரிஎய கொஙகையிற செஙகுஙகுமம- 
போலும பொழயணி மா£பிலஙகும”? என்னும திருபபலலாணடாலும், ௮றி 

௪. ௮வவாறே இஈராயனாரும, விபூதி ௬ுததிராகூம முதலிய சிவவேடததைக 

சண்டவுடனே அதனால வசேரிககபபட்டு, இனபமேவிடப பெறுதலால; 
தம்வயததரல்லராவா : கவே, அசசிவவேட சதை உடையாரிடததுச குண 
ஙகுறறம ஆராயும தராயசசி இவருககு எபபடிக கூடும எளச அதிதீவிர 
பததி உடையாருசகு ௮டியாாகளிடததில குணஙகுற்றம் ஆராயதல கூடா 
மை :: உருப்பொ லாதவ ரிழிகுலத சவால் லொழுசச மிலலவ ரொனற ஈம் 
மளவில் - விருபபி லாசவ மொனினு மெயகநீற மிகச சாசன வேடமுங கண 

டாற-றரிபபி லாதுசென றெதிருற வணஙூத சச போன மளிததவாச செ 
ளிசா - விருப்பா தாமவ ரடியவாச் சடியா ரெனபா யானென தெனுஞ்செருச 
கறுப்பா. எனனும் இிருவாசஷூரடி.கள் புசாணசதில சிவன் கூறிய பொருளை 
உடைய இிருவாசசாற காணக. சாவலோ கைக நாயக. ராய பரமசவனாலே 
1 செயற்கருஞ் செயசை செய்த தீரனே ”! என்று வியக்சப்பட்ட இஈசாயனா 
ரது அ௮த்தியற்பு, பத்தியின் பெருமையைப் பச்தி என்பது ரிறிதும் ௮றிலொச 
சிறியேனா விரிசதுலாசச வலலன !
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இணாயான்குட_மாற நாயனார் புராணம். 

அம்பொனீடிய வம்ப லதஇினி லாடு வாரடி. சூடுவார் 
தீமபி ரானடி மைத்தி நததுயா காலபின் மேனமை தரித்துளார் 
கமபு வாய்மையி னீடு குதிர கற்கு லஎஞ்செய தவததினா 
ரிமபா ஞாலம விளக னாரிளை யான்கு டி.ப்பதி மாறனார். 

ஏறின மல்கு வளததி னால்வரு மெல்லை யில்லசொ செல்வமு 
நீரின் மலகிய வேணி யாரடி யாதி றசது நிறைஈதசோ 
Sie மல்யெ வனபின மேன்மை தஇிருஈத மனனிய இரெதையும் 
பாரின் மலக விருமபி மமறவை பெற்ற நீடு பயன சொளவா 

ஆ மெனபு புனைத வையர்த மன்ப ரெனபசொ தனமையா 
னேர வாதவாயாவ ராயினு நிசச மாகிய பசதகிமுன் 
கூர வசசெதா கொணடு கைகள குவிதநு கினறு ரெவிப்புலத 

தீர மென்மது ரப்ப சம்பரி வெய்த முூனனுரை செயதபின. 

சொண்டு வது மனைப்பு குஈது குலாவு பாதம் விளசகியே 
மணடு சாதலி ஞத னச$ிடை லைசச ௬சசனை செயசபி 
னுணடி காலு விசதி லாறு சுவைசதி றசசன வொப்பிலா 
அணடா நாயகா தொண்ட ரிசசையி னமு.த செயய வளிசதுளா. 

ஆளா நாயக ரன்ப ரானவ ரளவி லாருள மகிழவே 

காளு ஈரளு றைநது வாது _நசாஈச கனமையி னனமையா 
னிளு மாக்தி மினப ரபபு கெருஙகு செலவ கிலாவியெண 

டோனி ளூரள கைக ருசதிய சோழ னாரென வாழுசாள. 

செலவ மேவிய காளி விசசெயல் செயவ சன்றியு மெய்யினா 
லலல னலகுர வான போதினும வலல ரெனறமி விசகவே 
மலல ஸீடிப செலவ மெலல மறைஈது நாடொறு மாறிய 
சொல்லை யிலவறு மைபப தம்புக வுனணினாதிலலை மனனிஞர். 

இனன வாறு வளருசு ர௬ங.சவு மெமபி ராணிளை யானகுடி 
மனனன மாறன மனஞசு ரஙகுச வினறி யுளளன மாறியுச 
தனனை மாறி யிறுகச வளள கடனச டகச்சன கொண்டுபின 
மூனனை மாறி நிருபப ணிககண மு.இாஈச கொளகைய ராயிருதர் 

மற்ற வன்செய லின்ன சன்மைய தாக prow Cores 
கொதற வேனமூ£ மனன முஈதெரி யாத கொளகைய ராயினார் 
பெறற மாவது மினறி நீடிய பேதை யாளுட னினறியோச 

நற்ற வசதவா வேட மேகொடு ஞால முயகஇிட ஈணணிஞர், 

வேறு 

மாரிச் சாலத் இரவினில் ை;இயோர் 
சாரிப் பின்றிப பதலைக் சொள்வது 
பாரிச தில்ல மடைத்தபின் பண்புற 
கேரிச சாரன் விரு "சென சொணடனன், 
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GT இளையான்குடி மாறராயனாபுராணம். 

எர மேனியை நீக்கி யிடங்சொடச் 
தார வினனமு தூட்தெற் காசையாற் 

ரர மாதரை நோகச்சத் சபோதனா 
Br Gaus சாரசெயவ செனனென்று. 

ஈமக்கு மூன்பிங் குணவிலை யாயினு 
மிமாகு லககொடி பாசர்ச் இனியவர் 
தமக்கு சாமின னடி€ றகவுற 
வமைககு மாழெகங னேயணக சேயென, 

மாது கூறுவாண் மற்றொன்றுங் காண்கிலே 
னேதி லாரு மினிததரு வாரிலலை 
போதும வைகறறு போமிடம வேறிலை 
இத செயவினை யேறசென செயலெனறு, 

செல்ல னீஙகப் பசல்வித தியசெகசென 
மலல னீரமுளை வாரிச கொடுவஈதால 
வலல வாறு தாக்கு மாகுமற 
றலல சதொனறறி யேனென றயாவுற. 

மற்ற மாற்ற மனைவியார் கூறமுன 
பெற்ற செல்வ மெனப்பெரி துணம௫ழ்ஈ 
அதற காசலி னாலொருப பட்டனா 

சுறு, ரீவயல செலலச தொடஙருவரா 

பெருகு வானம் பிறஙக மழைபொழி 
சருகு காப்ப ணறிவருக சஙகுறான 

கருகு மையிரு ளினசணங கட்டுவிட 
டுருகு இன௱து போனற துலசெலாம 

எணணு மிவவுல கததவா யாவருசர் 

துண்ணெ னுமபடி தோனறிமுன ஜோய்ர்இடில் 
வண்ண நீடிய மைககுழம் பாமெனறு 
நணணல செயயா ஈடுவிருள யாமசது 

உள்ள மன்புசொண டூக்கவோர பேரிடாக 
கொள்ள மூனகவித நுககுறி யினவழிப 
புளளு றஙகும வயலபுகப போயினா 

வள லாரிளை யானகுடி மாறனா. 

காவினாற்றட விசசென்று சைகளாற் 
சாலி வெணமுளை நீ£வழிச் சராஈசன 
சோலி வாரி யிடாகிறை யச்கொண்டு 
மேலெ டுசதுச சுமகசொல?லை மீணடனர். 

Gag 

வந்தபின் மனைவி யாரும் வாயதலி।) னினறு வாஙூச் 

சிந்தையில் விரும்பி நீரிற சேற்றினை யலமபி பூறறி 
வெந்தழ லடுப்பின் மூட்ட விறகில்லை யென்ன மேலோ 
roger wari னீடு மலசகினை worn Speen. 
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இளையான்குடிமாறசாயனார்புமாணம். 

முறித்சவை யடுப்பின் மாட்டி முளைவித்தப் பதமுன் கொள்ள 

வறுததபின் னரி௫ யாகி வாசகய வு£லையிற் பெயது 
வெறுப்பிலின் னடி9 லாச, மேமபடு சறபின் மிச்சார் 

சறிசசனி யெனசெய கோமென் றிறைஞ்சிஞர் கணவ னாரை. 

ava மிளைப்பி னோடும் வருத்திய பரியி னாலே 
யழிவுறு மைய னெனனு மன்பினிற் பொலிக சென்று 
குழிகிரம் பாத புன்செயக் குறும்பயிா தடவிப் பாசப 
பழிமு,சல் பறிப்பா போலப் பறிசசவை கறிசகு நல்க. 

மனைவியார் கொழுகா தநத மனமகிழ் கறிச ளாயக்து 
புனவிடைச் சழுவிச தக்ச புனிதபாத திராதுக கைமை 
வினையினில வேறு வே.று சறியரு சாகப் பண்டை 
கினைவினாற குறையை கோது திருவரு சமைதது நின்று 

சணவனூா தம்மை நோக்கிச் கறியமூ£ தான சாட்டி 
யிணையிலா தவரை மீணட வமுதுசெய விபபோ மென்ன 
வணர்வினா ஐுணர வொண்ணா வொருவரா யுணாதச வேண்டி 
யணையமுன செனறு நினறய சவாதுயி லகற்ற லுறறா. 

௮முஈதிய விடரு ணீ௩ட யடியனேனுய்ய வெனபா 

லெழுஈசருள பெரியோ மீணட வழுதுசெய தருள்க வென்று 
தொழுமபனா ருரைதச போதித் சோதியா யெழுஈது சோளறச 
செழுஈதிரு (னைவியாரு சொணடருஈ இகைசது கனரா. 

மாலயற் கரிய ராசன் வடிவொரு சோதி யாசச 
சாலவே மயஙகு வாாசகு௪ சஙசரன ரானம இழ்நதே 
யேலவாா குழலா டனனோ டிடபவா சனனாயச் Caner he 

சிலமா பூசை செய்த திருததொணடா தமமை சோககி, 

௮ன்பனே யன்பர் பூசை யளிசததீ யணங௫ னோடு 
மெனபெரு மூலக மெய்தி யிருகிதிச் ழெவன ரனே 

முனபெரு நிதிய மேஈதி மொழிவழி யேல் சேட்ப 
வினபமாசச திருப்பீ ராமென் ஐருஎசெயதா னெவாக்கு மிகசான், 

இப்பரி கெர்ச்குத் சாகச வசையினா வின்ப ஈல்இ 
மூப்புரஞ் செறறா ரனபா முூனபெழுஈ தருளிப் போனா 
ரபபெரி யவாதஈ தாய வடி.பிணை தலைமேற் கொண்டு 
மெய்ப்பொருட் சேதி வேதன செயலினை விளம்ப லுற்றேன். 

இளையான்குடிமாறகாயஞார்புராண முற்றிற்று, 

ஆகச் இருவிருதசம் - ௫௭௬௮. 
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yO இளையான்குடிமாசசாயனாபுசணம். 

சூச்ன LD. 

  

மாகேசுரபூசை,. 

பூன்ணியங்களுள்ளே சி௨புணணியம் சிறந்தது சிவபுண்ணியங்களுள் 
உ 1ளே சிவபூசை ஏறஈதது. சிவபூசையினும சிறரதது மாகேசுரபூசை, 

மசேசுரராசிய சிவனை வழிபடும் ௮டியராகள மாசேசுரர் எனபபடுவாகள. 
மாசேசாரபூசையாவது மாகேசுராகளை விதிப்படி பூசதது, ௮வாகளுச்கு yor 
னம் ஊடடுதலர்ம மாகேசுரபூசைசெய்யுமுறைமைகூறுதும, சிவனடியார் 
சளைத தூரதசே கணடவுடனே, அ௮வாகளுடைய சாதியையும குணத்சையும 
ஆராயாமல் விபூதி ர௬ுசதிராகூம முசலிய சவவேடமே பொருள எனசகொ 
ணடு, அவாகளை மனிதா எனக கருதாத வன எனவே புசிபணணி, இருச 

கைவிட்டு எழுது, ௮கமகிழ்சசியோடும முகமலாசசியோடும் குவிசசகைச 
ளை உடையராய வினாஈது எதிசொணடு, அவாகளுடைய இருவடிசளிலே 
விமுஈது ஈமஸகரிதது, இனசொறகளைசசொலலி, வீடடுககு ௮ழைசதுககொ 
ண்டுவஈது, கரகரீகொணடு ௮வாகள இிருவடிகளைவிஎக௫, ௮சதாதசததைச 
சிரமேறறெளிதது உள்ளுமபருகி, ௮சதிருவடி களை மெலவிய வஸ.திரச் இனால் 
ஓறறி, ௮வரகளை நசனததிலே இருததி, பததிரபுஷபஙகளாலே பூதெது, தப 

இபமகாட்டி, பூமியில விழுகது ஈகமஸகரிதது, கைபபு புளிப்பு திததிபபு துவா 
ப்பு காப்பு உவாபபு எனனும் ௮றுவகைசசுவையை உடையனவாய உண 

ணபபடுல2 தின்னபபடுவது ஈகசப்பவெது பருகப்படுவது என காலவசைப் 
படம உணவுகளை, ௮வரவா பிரீதிபபடி. ௮முதுசெயவிதத, சரீரம எக, 

ளாலே பெறுமபயனை இனறனறோ பெறறேன எனறு சறகாரவசனம சொல 
வி, ௮வாசள போம்பொழுது ௮வாகளுககுப் பின பதினானகு அடிபோய் 
வழிவிடுக. ஈவனடியாகளைச சாதிகுணம குறியாது சிவன் எனவே புத; 
பண்ணலவேணடும எனபதற்குப பிரமாணம, சிவசருமோசசரம ''புலையரே 
யேனு மிசன் பொலனகழ லடியிற் புஈதி- நிலையே லவாககுப் பூசை நிசழ்த 
அ.ச னெறியே யெனறு, - தலையரே யெனினு மீசன ரூமனராத சாளி னேச.- 
மிலரொணி லியறறும பூசைப uses வாரே,யாரே ?? எ-ம பிரமோததரசாண 
டம், :( எள்ளற் படு£ழ் மச்சளெனு மிழிர்த குலசசதோ ரானாலும - வளளற 
பரமன் றிருகீற மணிய மணிஈத மாண்பினரை - யுள்ளத தளளே யிருபோது 
முூணாகஈது தெருணடு சவனெனவே - கொளளத சசைய வறிவினரே பிறவிக 

கடலிற் குளியாதா£ !? எ-ம. சைவசமயகெறி *: சேரிகா சமமைச சிவகேசா 
தீம்மையு - மீசனென வேயுளதது ளெண். ! ௭-ம். வரும. 

இம் மாகேசுரபூசையிற் றாத புண்ணியம் பிறிது இல்லை ௮, 1(அதஇக 
சல்லற நிற்பதென் றறிரதனை யறதது - எதிக மாஞ்சிவ புணணியஞ சகொரசச் 
சனை யவற்று - எதிக மாஞ்சிவ பூசையு எடியவா பூசை - யதிச மெனறறிஈ 
தன்பரை யருசசனை செய்வாய ”” எனனுகஇிருவிளையாடறபுராணததினாலும, 
: படமாடச் கோயிற் பரமறகொன நீமி - னடமாடுக கோயி னமபமசங கர 
சா- ஈடமாடுங் சோயி னம்பறகொன் நீயிற் - படமாக கோயிற் பரமற்கக 
சாமே. ?” எ-ம் :தண்டறு சரதைத தபோதனா சாமடழ்ஈ - துண்டது மூன்று 
புவனமு மூண்டது - சொணடது மூன்று புவனமுக சொணடதென-றெண 
டிசை ஈ௩இ யெடுததிசைத் தானே,"'எ-ம், (௮௪ மாயிர மாசணர்க €ீயிலென- 
9௧ மாயிரஞ் செய்து முடிக்கிலென் - பரம யோ? பசலூண் பலததுசகு- 
நிகரில்லை யென்பது கிசசயச் தானே. !” எ-ம்,  அதிடு வேள்வி யருமறை தா 
லா - கூறிடு மாசணா கோடிபே ௬ணப, - வீமிடுள் சொண்டர் நினைவின்



இளையான்குடிமாறசாயனாபு ராணம், ௮4 

பயணிலே - பேறெனி லோமிடி பேறது வாகுமே. "' என்லுர் திருமஈ்திரத 
இனாலும்; மட்டிட்ட புனனையங் கானன மடமயிலைகி-சட்டிட்டங் கொண் 
டான சபாலீச் சுரமமாகதா-னெட்டிட்ட பணபி லுருசதிர பலசணத்தராக்- 
சட்டிட்டல் காணாதே போதியேரிபூம்பாவாம் !! எனனுஈ திருஞானசம்பாத 
மோததிசாயனாதேவாரதசாலும,'(சோணாசலசநில் உயாகத க்ஷேசகிரம இலலை? 

பஞ்சா ரததில உயாஈத மகதிரம இலலை மாசேச்சுரசருமததில் உயாரச கரு 
மம இல்லை: சிவாசமசதில் உயாஈத சாஸ;திரம் இலலை ?? எனனும அ௮ருளூசில 
மான்மியசதினாலும், அறிச இலவாழ்ச்கையின பயன் இமமாசேசரபூசையே 
யாம. அது, :* மறமலியுலக வாழ்கசையே வேணடும ௨ஈதகின் னனபர்சம் 

பணியா-மறமது இடைகெ.? எனனும சாயுமான சுவாமிவாககால ௮றிக, 

இச்துணைப் பெருஞ்சிறப்பினதாகெ மாசேசாரபூசையை, எசகாளும் சிறி 
தாயினும தவறாது சைவாசமவிதிபபடி மெயயனபோடு செயதமையால, பெ 
ருஞ்சிறபபுறறவா இவ்விளையானருடீமாறநாயனா, இவா விஏவழுவாசே 
மாகசேசுரபூசை செயசனா எனபது, இககே ர மெனபு புனைாஈத கையா 
மன்பா '' எனனுஈ திருவிருசசசதினாலும், 4 கொணடு வஈது மளைபபு ௫1. 

எனனுஈ திருவிருகசசதினாலும, ௨ணாகசட்படடது இமமாசேசாரபூசையை 
இவா செலலம உஎளபொமுது செயதமையிலும, மிசச வறுமை வஈதபொழு 
தும மனம சிறிதும சருஙகுசலினறி முனபோலவே கிறிதம சவறாது செய்த 
மை இவவளவு எனறு சொலலககூடாச பெரும வியபபைத சருகனெ௱த 1 
இவருக்கு வராத வறுமையின கொடுமையோ மிகப பெரியது து, இஙகே 

' இனன வாறு வளஞசு ர௬ஙகவு மெமபி ரானிளை யான்குடி-மனனன் மாறன 
மனஞசு ௬ஙகுச வினறி யுளளன மாறியுஈ-தனனை மாறியிறுக்க வுள்ளகடள்௪ 
டககன கொணடுபின- முனனை மாறி நிருபப ணிசாண முஇரஈச செரளசை 

யராயினா ''எனறு உணாசதப்பட்டது மாசேசாபூசை செயதலினாலே சமது 
எல லையிலலாக பெருரூசெல்வம் குறை இவளவு மிக்க கொடிய வறுமை 
வாது எயஇிய பொழுதும, இவா, புணணியம செயத ஈமச்குக கடவுள இவவ 

எளவு இடா செயன்ரோ எனறு சவனைச சிறிதும் சோவாமை எவவளவு ஆச்சாரி 
யம! கோவாமைமாசதிரசதில நலலாத, காம ரிெவபுணணியசசைச கெலம் 
உளளவழிச செயயாமையே குறறம உறுமை எயதியவழி காமயாதுசெய 
கவோம! இபபோது செயயாமை குறறம gon Garg, ஓ.பியாதுசெயசமை 

அதினும் ௮சசரியமனறோ ! இனனம, இவரும, இவாகருசசோடு சிறிதும் 
மாறுபாடினறி ஒழுரும இவா மனைவியாரும, சாஙகள் பசகலமுழமுதும் போச 
ன செயயாமையாற பூ யிஞுஈது வருசசமுறும நேோரசனொெட, பேரிருளென 
பதும பெருமழை யெனபதும் பாராமல செயத் செயற்சருரு செயசை, ௮. 

“னும் ஆச்சரியமனமோ! சாம் நலலோர்கரக்கு வறுமையைக சொடுல ௮வா 
சன ஈயசதினபொருட்டே எனபசையும, ௮ஈஈயம இறுதியிலேயே பலிகரும் 

எளபதையும், ௮ககருதசறியாது அதறகுள புணணியருசெயச ஈமசரு௪ சட் 
வுள இடாசெயதாரே எனறு கோதல பழுதாம எனபசையும, சாவானமாசக 
ஞூம உணாகது உயயுமபொருட்டு, பரம௫வன் இவாகளுகரு வறுமையைசி 

கொடுதது, இவாகள செயறகருஞ்செயசைனய வெளிபபதெகி, இலாசடருப் 

பேரின்ப வாழ்வைச் கொடுசசருளிய பெரு௪சருணையை யாவா அளக கல 
லா! மெய்யுணாவுடையோா சமக்கு எததுணை இடாகரிறும, சி௮ளிடசது 
அன்டு குனரா எனபது இதனால அ௮றிச காஸாககாலமமையாரும “: இடாச 
ஊளையா ரெனு மெனகரெயகா ரோனும-படரு செறிபணியா ரேனுரு- சுட ருமு 
வி-லென்பருச் கோலத் தெரியாடு மெம்மானாச - சனபறு தெனனெஞ் சவ 
hag.” என்று திருவாயமலாஈசருளினா. 

Os



மெய்ப்பொருளாயஞர்புர ரணம், 

eT 

சேதிரன் னாட்டு நீடு திருக்கோவ தூரின் மன்னி 
முசொரு பாச ரன்பின வழிவரு மலாடர் சோமான் 
வேதான் னெறியின வாய்மை விளகூட மேனமை பூணடு 
சாதலா லீசாச சனபர் சருதசறிஈ தேவல செய்வா. 

அரசிய னெறியின் வரச வறரெறி வழாமற் சாத்து 
வரைகெடுஈ தோளால் வென்று மாறறலா முனைசண மாற்றி 
யூரைதிறம் பாச நீதி யோஙகுநீர மையினின மிககா£ 
இனாசெயறீ£ச சடையா னனபா வேடமே சிதை செய்வா, 

மஙசையைப் பாச மாச கைதசவா மன்னுவ கோயி 
லெஙகணும் பூசை நீடி யேழிசைப பாட லாடல 
பொஙயெ சிறபபின மல்சப போற்றுதல புரிஈது வாழ்வா 
தீங்கணா யகருக கன்பாசாளலாற சாபொன றிலலா. 

சேடிய மாடு நீடு செல்வமுஈ திலலை மனறு 
ளாடிய பெருமா னனபாக காவன வாகு மென்று 
நாடிய மனததி னோடு நாயன்மா ரணை5த போது 
கூடிய மடழ்சச பொஙகச குறைவறக கொடுதது வரதா, 

இன்னவா றொமுகு ராளி லிகற்றிறம் புரிதோர் மன்ன 
னன்னவா சமமை வெலலு மாசையா லமாமேற கொணடு 
பொன்னணி யோடை யானை பொருபரி சாலாண மறறும 

பன்முறை யிழரது சோறறுப் பரிபவப படடுப போனான ' 

இப்படி. யிழாத மாறறா ஸிசலினால வெலல மாட்டான 
மெய்ப்பொருள் பே,தன ல மறிஈதவெண ஸணீறு சாதது 
மப்பெரு வேடங கொண்டே யறறஈகில வெலவா னாசச 
செப்பரு நிலைமை யெணணித இருகசோவ தூரிற சோவான, 

மெய்யெலா நீறு பூரி வேணிசண் முடிகதச சட்டிச் 
கையினிற படைக ராச புசசசச சவளி யேரஇ 
மைபொதி விளககே யெனன மனசகினுட கறுபபு வைததுப 
பொய்தவ வேடங கொணடு புரு£தனன முத. மாதன. 

மாதவ வேடங் கொண்ட வனசணான மாடஈ தோறு 
கோசைகு ழளக பாரச ருழைககொடி யாட மீது 
சோதிவெண சொடிக எாடுஞ சுடாகநெடு மறுறெ போடச் 
சேதியா பெருமான கோயிற றிருமணி வாயில சோஈதான, 

கடையுடைக சாவ லாளா கைதொழு சேற நின்றே 
யுடையவா தாமே வாதா ருள்ளெழு£ சருளு மெனனத 
தடைபல புகக பினபு சணிஷாடை கிறை ததத 
னிடைதெரிக சருள வெனாமி: துயில்கொளா மிறைவ னென்றான், 

(4) 

(@) 

(௪) 

(5)



மெய்பபொருணாயனாபுராணம். 

என்றவன் கூறச் கேட்டே யானவற் குறுதி கூற 
தின்றி நீயு மெனறே யவனையு நீகடப் புக்குப் 
பொன்றிகழ் பளளிக கட்டிற் புரவலன றுயிலு மாடே 
மன்றலக குழனமென சாயன் மரசேவியிருப்பச் சண்டான். 

சண்டுசென் றணையும போது கதுமென விழித்து சேவி 
௮ண்டலா மாலை யானை யெழுபபிட வுணாஈது மனன 
னண்டாரா யசனா தொண்ட ராமெனச குவிசத செஙசை 
சொணடிழிஈ செதிரோ செனறு கொளகையின வணஅ௫ கின்று. 

மங்கலம் பெருச மற்றென் வாழ்வுவஈ சணைக்ச தென்ன 
விககெழுர் தருளப பெற்ற தென்சகொலோ வென்று கூற 
வுஙசணா யகனா முனன முனாதசவா கமநான மணமே 
லெககுமில லாத தொனறு கொடுவஈதே னியமப வென்றான். 

பேறெனச சென்மே லுண்டோ பிரானருள செய்த விரத 
மாறிலா சமததை வாத தருளசெய கேண0 மெனன 
சாறுபூங சோசை மாதுர் கவிரவே சானு நீயும் 
வேறிடச இிரு-௪ வேணடு மெனறவன விளம்ப வெர்சன். 

திரும ளெனன நினற சேவியா£ சமமை நோகூப் 
புரிவடன விரைய வஃசப புரககசிடைப போக வேவித 
தருவ வேடத தானைச சலிசனமே விருககித காமு 

மிருகிலக திருஈத போறறி யினியருன செயயு மென்றா. 

சைத்சலச இராச ௨ஞ்சச் சவளிசை மடிமேல வைச் ப 
புக மவிழபபான போனறு புரிரசவா வணஙரும போதிற் 

பததிரம் வாஙதெ சானமுன (ரிணோசவப பரிசே கெயய 
மெய்தசவ வேட மேமெயப் பொருளெனத தொழுது வெனருர். 

மறைததவன புஞாக போசே மனமஙகு வைச்ச கசத 

னிறைபபொழு தினகட கூடி வாளிஞ லெழிய லுறரு 

னிரைசசசெஙய குருதி சோர வீழ்னெரா நீணட கையாற் 
தஐறைபபடு மளவிற ஈசசா ஈமொனச தடச லீழ்நதாரா, 

வேதளை யெய்தி வீழாத வோசரால் விலசாப் பட்ட 
தாதை சுசசன னு தலையினால வணக தாஙஇ 
யாதுசான செயகே னென்ன வெமபிரா னடியா போச 

மீதிடை விலசகா வணண(। கொணடுபோய விூரீ யென்றா. 

௮,௪இற மறிர்தா செல்லா மரசனைத் சீங்கு செய்ச 
பொயததவன றனனைச கொலகோ மெனபபுடை சூழ்ர்ச போது 
தீசசீனு மவரை யெலலாந தடுச்துடன சொணடு போவா 
னிதசவன போசப் பெறற இறைவன தாணை யென்றான். 

அவ்வழி யவாச ளெல்லா மஞ௫யே யசனறு நீஙசச் 
செவ்விய செறியிற் றசதன நதிருரசா சுடாத போரது 
சைவடி செடுவா ளேகதி!யாளுறாச கானஞ் சேர 
வெவ்வினைச் கொடியோன றன்னை விட்டபின் மீண்டு போர்தான், 

௮௯ 

(2) 

(Ds) 

(de) 

(௦௪) 

(de) 

(0@) 

(da) 

(or) 

(04) 

(0௧)



௮௪ மெய்ப்பொருணாயஞர்புராணம். 

மற்றவன் சொண்டு போன வஞ்சனை லேடச் தான்மேற் 
செறறவர் தமமை நீகதெ தீதிலா நெறியில் விட்ட 
சொறழிறங சேட்ச வேண்டிச் சேோடனெற வாவி சாககுங 
சொறறவன் முனபு செனறான கோமகன சூறிபபி னினரான். (௨௰) 

சென்றடி வணங்கி நின்று செய்சவ வேடங கொணடு 
லெளறவற் டையூ றினறி விடடன னென்று கூற 
வினறெனச் சையன் செயத தஇியாசெயய வலலா ரென்று 

நினறவன றன்னை கோககி நிறைபெருங கருணை காதா. (௨௧) 

அரிய லாயத சார்க்கு மழிவுறக காத லாகும் 
விரவிய செயகை யெலலாம விளமபுவாச விதியி னாலே 
பரவிய இருரீற றனபு பாதுகாச துயபபீ ரென்று 
பு௮ரவலா மனறு ளாடும பூஙகழல சிதை செயதாார, (௨௨) 

கொணடஞனாச கிமையப பாவை துணைவனா ரவாமுன றமமைக 
சணடவா நெதிரே நினற காடடிதக சருளி மிகச 
வண்டவா னகவாகட் செட்டா வருடகழ னீழல சோக 
கொணடவா விடைய ராமற குமபிடுங கொளகை மீஈதர£ (2௯) 

இன்னுமா செருகசக கண்டு மெம்பிரா னனப ரெனறே 

கனனெடி சாஈாச சேடி நாசஞா பெருமை சனனி 
லெனனுளரை செயதே னாச விகலவிரன மிணடா பொறறாள 
செனணிலைத தமாமுன செயச திருகசொணடு செப்ப ஓறறேன 

மெயபபொருணாயஞனாபுராண முறறி£ற, 

NEE Aagd grew - 20 Ge 

(௨௪) 

  

சூசனம். 

௪. சிெவாலயஙகளை விதிவழுவாது ஈடாக சவ 

இ௫வாலயஙகளிலே நிசியமாகிய பூசையும சைமிகசெமாகிய திருவி 

ழாவம தவறாது நடசசறகு வேணடும ௩ பகசஙகள அமைதது, அவை 
களைச் சைவாகம விஜிபபடி இறிசாயினும வழுவாது நடசநுவிசசல அரசனு 
சருக கடனாம அவவாறு செயயாது ஒழிவனாயின , ௮வனுககும அவனால 

௮ளப்பமெ உலசசறுகரும பெருஙகேடு விளையும இதறகுபபிரமாணம இரு 
மநதிரம். ** அறறரு சோயமிகு மலணி மழைகுன்றும - போறறரு மன்னரும் 
போர்வலி குனறுவா - கூறறுசைத சானறிருக கோயில ளானவை - சாறறி 
ய பூசைக டபபிடிற றானே. '? எ-ம *: முனனவ ஞர்கோயிற பூசைசண மு 
ட்டிடின் - மன்னாசகுச தீங்குள வாரி வளலகுனறு௩ - சன்னங களவு மிகு 
தீதிடுங காரசினிக - கென்னரு ணக*தி யெடததுமைத் தானே !!௭-ம. வரும், 
இச்சவபுணணியததைச சிறிதாயினும தவறாது ஈடாததஇினவர் இமமெயப 
பொருணாயனார் என்பது) இகசே :: மங்கையைப் பாச மாச வைத்தவர் மன் 
லுக் சோயி - லெககணும் பூசை நீடி யேழிசைப் பாட லாடல் - பொங்யெ 
சறப்பின மல்சப போறறுதல புரிந்து வாழ்வா. ' என்பதனால், உணாசதப் 
பட்டிதி,



மெய்ப்பொருணாயஞர்புராணம், 4@ 

௨. சிவவேடமே மெய்ப்பொருள எனச் சொள்ளல், 

ர் அரசன் £ழ் வாழும் குடிகள், அவ் வரசனுடைய புத்திரனைக்சாலும் 
பொழுது, அவனிடத்தே குணம் குற்றம் பாராமல், மிக்ச அசசததோடும ௮௮ 
னை வணஙகுவர்கள் அன்றோ ? அதபோலவே, சருவலோஷ்கைச சாயசராகயெ 
சி௨னுககு ௮டிமைகளாய உளளா, ௮௮ருடைய விபூதி ௬ுசதிராகூம முதலி 
ய சிவவேடம தரிததவாகளைக காணுமபொழுது, ௮வாசளிடததே குஷம 
குத்றம் பாராமல, ௮வாகளை வணஙகுவாசள ௮து * மண்ணாளு மன்னவன 
ன மகனகுணசதீய ரெணமெ வையசசசா£ பாராதே வணவூடவ ரஞ்சி. 
யெணணாளு மிறையமலன நிருவேடஈ இருரீ நிடடராகள குணகருணக் 
சே டெலுமிரணடு மெண்ணா - விஷாத தீவினையை வீட்டியிட விழை 
சா விருமபியவ ரடிபணிவா விமலனுலா வ்லஙக- லொணளுதே யெனகச்க 
ரதி யொருபபட்டே யமல ஸஷெபபரிய புரிவாழவு மமறையருக குணடோ, ? 
எனனும் சவதருமோததாசசால உணாச, 

இமமெய்பபொருணாயனா இச்சிவேடமே மெய்ப்பொருள் எனக்கொ 
ணடா எனபதும, சாம தேடிய செலவம எலலாம பொயபபொருள எனச் 
செளிசது அதனிற சிறிதும பற்று வையாது மெயபபொருளாகிய சிெவவேடம 
இடடவாகளுச்கே சொடுசது வாசரா எனபதும, இங்கே 4 திஸாசெய்றீரச் 
சடையா னனபா வேடமே சை செயவா ' எனபசனாலும, ''சேடிய மாடு 
நீடு செலவமுஈ திலலை மனற - ளாடிய பெருமா னனபாச சாவன வாகு மெ 
ன்று - நாடிய மனததி ளோடு காயனமா ரணைஈச போது - கூடிய ம௫ிழ்சரி 
பொஙசச குறைவறச கொடிசது வாசா? எனபதனாலும், உணாசாாப்பட் 
டன கெஞசுவிடுதாதில ' வெணஷணநும - வேடமும பூசையு மெயயென 
ரன பொயயெனறான-மாடையும வாழசகை மனையுமே."” எனறா உமாபதி 

சிவாசாரியா, 

சிவன தாம படைசத இசசரீரசசைக சாசரும்பொழுது ௮ழிபபலா ஒரு 
வரும இலலை,பனடைசதுசகாகரும ௮௨ரே பினறும் அழிகரும பொழுது ௮௪ 
னை இபபூமியிலே லைசதுக சாபபவா ஒருவரும இலலை ௮சலால, னமாக 
கள தமககு உறவாகிய சனை மறஈத ௮சுசசமூம ௮ரிசதியமுக துசகமுமாகிய 
தீமதுசரீரசதிலே பறறுவைசத,௮,2171சசாமே பாதுகாககவலலரொென முயலுத 

ல அறியாமையேயாம, இவவறியாமையை உடை யோ, தமதி சரிரததை எவ் 
வாறறாலும தாம காததல கூடாமையால, அசசரீரமும நீங, பறுமைசசண் 
ணே இழிவுபொருஈதிய பிறபபையும அடைஈது, வருஈதுவா gene, Avy 
னே பஞசூருசதியசதுககும் ௮திசாரி எனறும, ௮௮ராலே எய்சபபடும மூதி 
இயே சததமும கிதநியமும சசமுமாய உள்ளது எனறம, தெளிகச மெய்யுணர் 
வுடையோர, இசசரீரசதிலே சிறிறும பறறினறி, முததியின கண்ணே பேரா 
சை உடையராய, இசசரீரததை ௮ரசிவன வசமாச ஓபபிச.து,௮வரையேபற்றி 
கிறபா. து ('சேனைக சாவல் சொண்டு விணட கொன்றைச செழுர்தாராய்- 
வானைச காவல் கொணடு நின்றா ரறியா ரெறியானே - யானைச சாவி லரனே 
பரனே யணணா மலையானே-பயூனைக சாவல் சைவிட னெனை யுசப்பாறாணா 

வாரே,” எனனும சுஈதரமூர்ததிகாயனார் சேவாரத்தால் ௮றிச. 

இம்மெய்ப்பொருணாயனா இமமெய்யுணாவு உடையராகி), சமது சரீரத் 
இலும் சிறிதும பறறு இனறி, உயிசகு உறவாயெ வனத இிருவடிசளிலே 

யே இடையறாத பெரும்பறறு உடையராய், தம்வசம் இறாது பரவசராய்.ின் 
தவர். அத,இலர் சம்முடைய பசை௮ன சி௨வேடககொண்டு கரத தமக்கு yg 
சிவாசமம போதிபபான் போலச காட்டி, தமமை உடை வாளினாலே குசதம்



oe விறனம்ண்டராயஞாபுரரணம். 

போதும், சவனேடமே மெயப்பொருள் எனறு walter a corm Berens gy 

ம், அவனைச கொல்லப் புகுத தகதனைத s05g9, J0M5G Hor yw Gs 
ழாவண்ணம் ௮அகனை ௮ழைசதுச கொணடுபோய் விடுமபடி. செய்தமையாலு 
ம, துணியப்படும, 

௬, சரீரம் நீம்ரும்போது சவசதியானம வமுவாமை;, 

“அவாவே பிறவிக்கு விதத. ௮சலால்,சரீரம் நீஙகும்பொழுது யாதொருபொ 
ருளையும் ௮வாவாமல, சிவனுடைய இருவடிகளையே, ௮அழலிடைபபட்ட மெ 
முருபோல மனம கசஈது உருஈ, உரோமம சலாிரப்ப, ஆனஈத அருவிசொரிய, 
இடையராது தியானிசதல்வேணடும இதற்குபபிரமாணம சோமவாரவிரச 
சறபம் **மரிக்கும்போ துனனும வடிவினை யாவி- பரிககு நினைவு பரிதது.?? 
1 அசலினாற சுற்றத சவரைநினை யாதமலன-பாத நினைக பரிந்து. '' எனவரும். 

இவ்வாறே இம்மெய்ப்பொருணாயனா, சரீரம் நீங்கும் பொழுது; தம் 
முடைய புததிரா முதவியோமேல சிறிதும மனம அழுகதாதவராக), விபூதி 
மேல் ௮னபுசெயசறபொருடடு ௮வாகளூசகு ஈல்லறிவு௪ சுடா கொளுத்தி, 

தரம் தெம்பர சபாநாதருடைய திருவடிகளை* தியானிசசார் மெயயறிவுடை 
யாசக்கு, சமது சரீர நீச்சசதநிலே, வன சமக்கு மூனனினற அ௮ருஎல்பேண் 
டும் எனபதே, உள்ளக கஇடசகை அது “அஙகசதசை மண்ணுக் sre யார் 
வசதை யுனககே தாது - பயகசதைப போக மா௱றிப் பாவிசசேன பாமா 
வுன்னைச் .சஙகொத்த மேனிச செலவா சாதனா ணாயே னுன்னை-யெங்குற்றா 
யெனற போசா லிஙகுற்றே னெனசண டாயே !! எனனும திருநாவுக்கரசு 
சாயனா தேவாரததால ௮மிக வேணடுவரா வேண்டியதே” ஈவாராகய சிவ 
ன் ௮ல்வுள்ளசசருததை முறறுவிசற ௮ருளுவா எனபது, இம்மெயப்பொரு 
ணாயஞனார் இயொனிததபடியே அவருக்கு எதி சின்று சாட்டு சொடுதது ௮௬ 
எ செயதமையால, துணியபபடும ௪ம வாணாள மூழுதும உயிசசா£பினும 

பொருட்சா£பினும சிறிதும உளஎளே பறறு வையாமல, நிறகும் போதும, இரு 
க்கும் போதும், இிடககும போதும, ஈடசகுமபோதும், ,இடையரூத மெய 
weeun® சிவாதியானம செயதவாசசே, இறசகுமயோதும ௮சசவததியா 
னம் கை கூடும. ஆதலால, சிவனை எஈகாரம இடையறாது இியானம பண 

ணுச, : நினறு மிருஈதங Bung ஈட ௩றனை-யெனறுஞ சிவன்றாளிணை?? 
என்று வருததமறவுயயுமவழியிலே கூறபபடுதகல காணக, 

அணக வலைகடை. 

விறன்மிண்ட தாயனார்புசாணம். 

விரைசெய் ஈறும்பூர் சொடையிசழி வேணி யா£தங கழல்பரவிப் 
பரசு பெறுமா தவமுனிவன பரசு ராமன பெறுகாடு 
திசைசெய் கடலின பெருவளமுஈ இருந்து நிலனின் செழுவளமும் 
வரையின வளனு மூடனபெரு9 மலகு காடு மலைகாடு. (௧) 

வாரி சொரியுய சதிரமு.ததும் வயன்மென் சரும்பிற் படுமுத்தும் 
வேரல் விளையுக குளி£முததும வேழ மருப்பி னொளிாமுசது 
மரன் முறுவல் வெணருதத ஈகையா தெரிஈது முறைகோககுஞ் 

சேரர் திருசாட் ரோகளினமுன சறெத மூதா செயகுன்றா, (௨)



விறன்மிண்டமாயனார்புராணம். 

என்னும் பெயரின் SeraBuye கேறம் பெருமை யுடையததா 
னனனம் பயிலும் வயலுழவி னமைக்த வளதசா லாயர்சமறை 

சொன்ன மெறியின் வழியொழுகுர் தூய ருடிமைத தலைகினளார் 
மன்னுவ் குலத்தின் மாமறைதூண் மரபிற் பெரியோ வாழ்பதியாம். 

அபபொற் பதியி னிடை வேளாண் குலதசை விளக்க வவதரிசசா£ 
செப்பற் சரிய பெருஞ் சோததிச வனா செயய சழல்பறறி 
யெப்பற நினையு மமவெறிவா ரெவலை தெரிய வொணனுதார் 
மெய்ப்பத தாகளபாற் பரிவுடையா ரெமபி ரானா விறனமிண்டர். 

கதியு மதியும் புனைசசசடை சம்பர் விரும்பி ஈலஞ்செஈத 
பதிக ளெங்குக கும்பிட்டுப படருங சாசல் வழிஈசெல்வார் 
மூதிரு மன்பிற் பெருசொணடா முறைமை நீடு இிருக்கூட்டச் 
தெதிமுன பரவு மருளபெற்றே யிறைவா பாதா தொழபபெறருர், 

பொன்று ழருவி மலைநாடு சடந்து சடல்ரும் புவியெங்குஞ் 
சென்றா ரடையா ரடியவாதஈ தண்மை யொழுச்சக ben. OF vB 

வனருண் மேருச் சலைவளைசதுப் புரங்கள் செறறு வைஇிகததோ 
கினரு ரிருநத தருவாரா பணிரதா£ நிகரொன நிலலாசார், 

திருவா பெருமை திகழெற சேவா சரிய!'னிடைபபொலிகது 
மருவா நின்ற வனடியா தமமைச தொழுத வாதணையா 
தொருவா ஜொதுஙகும வன்றொணடன புறசென் நுரைப்பச் சவனருளாற் 
பெருகா கினற பெருமபேறு பெறறா£ மறறும பெறகினரார். 

சேளார் மேருச ஈலைவளைதச சிவனா ரடியா இருசகூட்டம் 1 
பேணா தேகு ஈமானுகரும பிரானா -சன்மைப் பிறைசுடிப 
பூணு ரரவம புனைஈதாரககும புறசென றுரைகக மறறவாபாற 
கோளு வருளைப் பெறறாமற நினியா பெருமை கூறுவா£ 

ஞால மூயய காமூயய ஈமபி சைவ ஈனனெறியின் 

சில முயயத திருககொணடத சொகைமுன பாடச செழுமறைச 
ளோல மிடவு முணாவரியா ரடியா ௬டனா மூளதெனரு 
சால மருது செயதபிரா னடியா£ பெருமை யறிநதாரா£. 

ஒக்க நெடுசா ளீவவுலி லுயாஈச சைவப பெருஈசனமை 
தொசக நிலைமை நெறிபோறறித சொண்டு பெற்ற விறனமிண்டா 
சக்க வசையாற நமபெருமா னருளி எலே தாணிழற ழ் 
மிகச சணகா யகராகுஈ சனமை பெொறறு விளஙகிஞா 

வேறு பிறிசென் நிருத்சொண்டத தொகையா லுலகு விளஙசவரும் 
பேறு சனககுக சாரணராம மிரானா விறனமீண டரினபெருமை 
கூறு மளவென னளனீற்றே யவாதாள செனனி மேறகொண்டே 
யாறை வணிச ரமர்ரீதி யன்பா இருசசொண டறைருலாம், 

விறனமிணடசா.பஞாபுராண முற்றிற்று, 

ஆகத இருவிருசசமடு£ச, 

(௫) 

(௪) 

(௭) 

(௮) 

(௧) 

(2) 

(ds)



அழ விறன்மிண்ட சாயஞா்பு. ராணம். 

நூ சுன ம. 

சங்கம பத்தி ௫8௪9. 

சிவனிடத்தே இடையருச அன்பு செய்து, அவருடைய திருவடிகளை 
அ௮ணையவொடடாது ௮யர்ததலை௪ செய்விககும இயலபினை உடைய மலசம 
பநதஙகளைக களைகச மெய்யுணாவு உடையோ, தம்முடன் இணஙகுவோர் 
களை உயிககு உயிராகிய சிவனை மறப்பிததத தீரெறிசகட் செலுசதிப பிற 

விசககுழியில வீழ்சதித தஅயருறததும ௮ஞ்ஞானிகளுடனே சிறிதும இண 
சாதொழிரது, தமமுடன இணஙகுவோகளைச சிவனிடசசே ௮னபை வி 
ளைவிதது சனனெறிககட்செலுசஇிப பிறவிககுழியில கினறும எடுதது' வாழ் 

விசகும் மெயரஞாணிகளாகிய சிவனடியாகளோடுஙகூடி, ௮லாகள இரு 
லேடத்சையும சி௨லிஙகசசையும் சிவன எனறே பாவிதது, வண௱குவாக௭. 
இதறகுபபிரமாணம சிலஞானயபோதம :: செமமலா சோனறாள சேர லொ 
டடா - வம்மலங கழீடு யனபரொடு மாரீ£இ- மாலற கேய மவிஈதவா வேட மு- 
மாலயர் தானு மானெனச தொழுமே ?' எ-ம் 4 மறபபிததுத தம்மை மலகக 
ளின வீழ்சகுஞு-சிநபபிலலாா சகதிறசது௪ சோவை-யறபமபிததுப-பதத ரின 
தீதாயப் பரனுணாவி னாலுணரு-மெயததவரை மேவா வினை. ?' எ-ம வரும. 

இவவிறன்மிண்ட காயனா இவவாறே, சிவனுடைய திருவடிகளையே 
பற்றிசினறு, மலசமபநதஙகளை ஓழிசது, "வனடி யாசளுடன இணஙக), ௮ 
வாகளையும சிவலிஙகசசையும வன எனவே வழிபடடனா எனபது, இங 

சே  செப்பற சரிய பெருஞசாசசச சிவனா செயய கழலபற்றி - யெபப 
ற .றினையு மறணெறிவா ரொலலை தெரிய வொணணுதார - மெய்பபத சாகளபா 
ற பரிவுடையா ரெமபி ரானா விறனயிணடா '? எனபசனாலும, :: ஈதிய மதி 

யம புனாசசடை ஈமபர் விருமபி ஈலஞசறஈச-பதிச ளெஙகுய குமபிட்டுப 

படருங காதல வழிசசெலவாா - மு.திரு மனபிற பெருரதொணடா முறை 
மைறீச9ி தஇருககூடடத- தெராமுன பரவு மருளபெறழே யிறைவர் பாதக 
தொழபபெறருா '' எனபதனாலும, உணாததபபடடது. 

சி.வனடியாரிடசதுப் பசதி இல்லாசவா சிவனிடசதும் பசதி இல்லாச 
வோ கிவனடியாரிடசது ௮அவமானம பணணிச சிவலிஙகசதிலே பூசைசெ 

ய்சலாற் பயன இலலை எனபது சிவாகமசறுணிவாதலாஷ ம, சிவபசதரிடத 

து அன்புடையராய் ௮வாவழி நிறபினனறி, உலகயலபு மாறிச சிவானுபூத 
யுணாவு மேவிடுதல கூடாமையானும, இகநாயனஞாரது உளளமானது சஙகம 
பசதியிலே மிசமுதாசசி உறறது, அசனாலனறோ, இவா, சேவாசரியமணட 
பததில எழுஈதருளியிருஈத சிவனடியாரை ௨ண௱காது செலலும சுஈதரமூர் 
ததி சாயனாராயும், ௮வரை வலிய ஆணட பரம௫ூவனையும், அடியார் திருக 

கூட்டசதுககுப புறகுஎனறும,௮சசுதரமாசஇராயனா திருசசொணடசசொ 
கை பாடியபின, அ௮டியாதிருசகூட்டசதாகு உளளெனறும, அருளிசசெய 
தார். இவர், அடியாகூட்டததசைச் சுநசரமூத்திகாயனார் வணங்காது செல்ல 
க்சண்டமையால், ௮வரை அத்திருககடடததுககுப் புறகு என்று கூறியது 
ஓக்கும், சருவஞஞாாகிப வனை ௮வவாறு கூறியது குறறமாகாதோ எனி 

ன்; காது : இவா, தறபோசம சீவிதது ரினறவழி, இவ்வாறுசொன்னாரா 

யில், குற்றம் ஏ.றும், இவர், வன் பணிசதசபடிசெய்து, பாம் அற்று, வானு 
பவமமேலிட்டு, சவாதீனமாய கிற்கையால், இவாகூறியது வன் கூறியசே 

யாம். அ5கருத்து, இம ''வன்றொணடன புறகென் நுனாப்பச் அனர



அமர்சீதிசாயனாப ராணம். ௮௯ 

ளாற் - பெருகா கின்ற பெரும்பேறு பெற்ரூ£.”? என்பதினும், *பிறைசூடிப்- 
பூணா ரரஉம புனைஈதாககும புறசென துரைகக மறறவாபாற் - கோணா 
வருளைப பெறரூா£மற நினியா பெருமை கூறுவாரா. '” எனபதினலும், ௮மைஈ 
து டெகசமை நுணணுணாவாஷ் உணாக. சாருணணிய சமுசதிரமாகயசவ 
னே, தமது அடியாரிணககம இலவழிப பிறவிப பிணி Grog ews கூடா 
மையைச சருவானமாக்களும Lert உயயுமபொருட்டும, சுஈதரமாசஇ 
ஈராயனஸாககொணடு திருசசொணடதசொசை செய்விதத, சிவனடியாரிகள 
தமமிடசதச செயச அனபினறிறதசையும,அம்.வனபுச௫ு colons goog திரு 
வருட டிறசதையும யாவரும உணாட௩து சமமிடசது ௮னபு செயது உயதற 

பொருடடும, சமது இருவுளளசது முகுழசத பெருகருணையினாலே, இககாய 

ஞரிடதது நலேசது கினறு கூறிய கூற்றாம் இது என்பது செளிக, ரிவனடி. 
யாரிடசுப பசக இலலாசவா சிவனிடசதும ugh டுலலாதவரோ எனபது, 

 ஏசனுகசன பிலலா ரடியவாசகன பிலலா£?? எனனும சிவஞான செடியா 

god, உணச மெயயுணாவுடையா சவனடியாா இணசசசசையே பொ 
ருளொன வேணடுவா எனபது : சேலாசோ வறியாக தேவ தேவன செ 
முூமபொழிலகள பயசதுகாத சழிசகு மறறை - மூலாசோ னாயரினற முதல 

வன் ரராச,கி மூசாசை மாசாளும பாகத தெரசை - யாவாகோ னெனனையும 
os தாணடு கொணடான யாமாரக்குங குடியலலோம யாது மஞுசோ- மேவி 

னே மவனடியா ரடியா ரோடு மேனமேலுங குடை ஈதாடி யாமி வோமே.!? 
ட உடையா ரா னடுகிருககு முடையா ணவ colores - யடியே னடு 
வு ஸிரு௨௫ மிருபப தானா லடியேனுன - னடியா நடுவு ளிருககு மருளைப 
புரியாய பொனனம பலதசெம - முடியா மூசலே யெனசருச.ஐ முடியம 
வணண முனணினறே ?? எனறும //ருவாசசததினாலும, (லலா ரிணசசமு 

நினபூனச நேசமூ ரோனமுமே-பலலாது வேறு நிலையுள தோலக மூமபொரு 

Om - vv 1 6 GF FEM MEL GOLDS ZB ILD Bh MT Lp ay மெழிலடமபு * மெலலாம வெ 

விமயச கெயிறை வாசா யேமபனே ” என்றும படடணசதுபபிளளை 

யார பாடலாலுடி, காணச் 

EE 

அமர்நீ திநாயனார்புராணம், 
Ce peamane 

சரி னீடிய செமபியா பொன்னிஈன னாட்செ 
சாரின மேவிய சளியளி மலாப்பொழில சூழாது 
தேரின மேவிய செழுமணி லிதிகள சிறது 

பாரி னீடிய பெருமைசோ பதிபழை யாறை, (ச) 

மன்னு மப்பதி வணிசாதங குலசதினில வநதார் 
பொனனு முசதுஈன மணிகளும பூரதுனெ முசலா 

வெந்நி லததினு முள்ளன ௮௨௫௬ வளத தஇியலபா 
மச லைக்கணமிச சவரமர நீதியா ரெனபாரா. (௨) 

சிதை செய்வது சவனசழ லலலசொன் நிலலா 
ரதி உணணாதம மடியலாக் சமுதுசெய் வித்துக் 
கதை சளேடை கோவண சகருததறிஈ துதவி 
வத செலவு சதின வளததினால ஒரும்பவன் கொள்வார். (௩) 

௨



Si) அமாநீதிராயனார்புராணம்,. 

முச்ச ணக்சரா முதல்வனா ரவர்திரு ஈல்லூ£ 
மிசக சாவளா திருவிழா விருப்புடன வணகூத 
தகக வனபாக எழுதுசெய தஇிருமடஞ சமைசதா£ 
தொக்க சுற்றமுஈ சாமுமவஈ தணை தனா தாயோ 

மருவு மனபொடு ௮னாஙகினா மணிசணடா ஈல்லூாத 
இருவி ழாவணி சேவிததுச திருமடச தடியா 
பெருகு மினபமோ டமுதுசெய இட௮வருள பேணி 
யுருகு ரதையின மகழ்ஈதுறை சாளிடை யொருகாள. 

பிறைதச ளிரசசடைப் பெருஈசகை பெருகதிரு ஈலலூ£ச் 
கறைகச எசூிறை சோவணப பெருமைமுன காடடி 
நிறைசச வனபுடைச சொணடாகரு சீடருள கொடுபபான 

மறைக்கு லததொரு பிரமசா ரியினவடி வாகி 

செயய புன்சடை கரஈசதோர இருமுடிச இகையுக 

சைவ வெணடிரு ரீறறுமுண டத்ததொளிக சழைபபு 
மெயயின வெணபுரி நாலுடன விளஙகுமான றோலுங 
கையின மனணிய பவிசஇர மரசதக ௧/௬.ம 

மேஞசி சாணுற மூடிஈதது சாசதிய வரையிற 
றஐஞச மாமறைக கோவண வாடையி னசைவும் 
வரச வலவினைக கறுபபறு ॥னசசடி யாக 

ணெஞூசி னீயகிடா வடிமலா 8ீணிலம பொவிய 

கணட வாகருறு சாசவின மனுசனா BOGE 
தொண்ட ரனபெனுட தாெறி வெளிபபடுப பாராயத 

தணடின மீதிரு கோவண நீரறுபபை சருபபை 
கொணடு வாசமா நீதியா இருமடங ரறு௪ 

வடிவு காணடலு மனாசினு மூகமிச மலாகது 
கடிது வஈசெகா வணஙடயிம மடததினிற காணும 
படியி லாசநீ ரணையமூன பயிறவ மென மரற 
வடிய னேனசெயச சென்றன ரமாகீதி யனபா 

பேணு மன்பரை நோக$யீ£ பெருகயெ ௮டியாச 
கூணு மேனமையி தூடடிஈற ககசைச ஞடைசே 
யாணா வெணடிழிக கோவண மீதலகேட டுமமைக 

சாண வஈதன மெனறனன கணணுசற கரகதோன 

ஏன்று சம்பிரா னருளசெய விஈதஇிரு மடததே 
சனறு நகானமறை ௩றறவ ரமுதுசெய தருளத 

அனறு வேதியா தூயமையி னமைபபது முளசா 
வின்று நீருமிங கருதுசெய சருளுமென றிறைஞச. 

வணஙகு மனபனமை சகோசூயம மறையவ ரிசைர்சே 
யணஙகு ராப்பொனனியாடிரான வரமழை வரினு 
மேணஙகு கோவணம வைததுநீர காருமென ரொருகெண் 
குணஙகொள் கசோவணரஈ சணடி.ஸி லவிழ்தச.த கொடபெபரா, 

(6) 

(௪) 

(os) 

(2௨) 

(ds)



அமாகீதிசாயனார்புராணம், 

ஒஙகு கோவணப பெருமையை யுஎளவா நுமகசே 
யீ உகு ரானசொலல வேண்டுவ திலவைகீ ரிதனை 
ened நானவரு மளவுமும மிடசஇிக pres 
யாஙகு வைசதுறீ£ தாருமென றவாகையிற கொடுததார். 

கொசெச சோவண(வ கைக்கொண்டு சோதிலா வனபா 

கடுபபி லிஙகெழுக தருஞநீர குளிசசெனச ௪௩கை 
மதத துமபிய வளாகடை மறரைகசவம மறையோ 
1083 செணடிரைப பொனனிமீ ராடவென றஐசனரூா. 

sts Carnac வாகிய தனிபபெரு5 தொணடர் 
மூசதை யஈசணா மொழு/கொணடு முனபுசாங கொடுககுங 
கதை களேடை கோவண மனநியோ காபபுச 

சிதை செயதுவே நிடததசொரு சேமததின லைசசாா£. 

போன ே.௫யா வைசசகோ வணசதினைப போகூபெ 

பான லஈதுறைப பொனனிரீ£ படிரமு வச தாரோ 

தூற ஞரடைக கஙகைசா சோய5துவக சாரோ 
வான ரீாமழை பொழிரகதிட நனைகதுவக தணை,தரா. 

சதிரிளமபிரைக கணனரியா நண்ணிய பொழுகின 

நி மனபுடைஈ தொண்டாதா முறைமையின் முனனே 
c (ரீ Ly ர் ¢ 

ws ஈகனமையினழுசமை 5 may 5158) 

யெதிரசெ முஈதுசென நிறை சிட ஏிறைகசநான மாபா 

சொணட ரனபெறுச தாயரீ ராடுதல வேணடி 
மணி சணபுனன மூழ்கிய வீரரதை மாச 

தண்டின் மேவறு மிரரானற।2ோவளாத பதக 

கொணசகி வாருமேனழுலாசசனா கோவண சளவா 

ஐயா கைதவ மறிய தவாகடி சணுகி 
் 3 யெயத முசொற கோவண மிருககவே றிடசதின 

மையில சிரகமையா சணடிலா வைசசகோவணமுன 
செயச தென்னென்ற இசைசசனா சேடுவா ராயா. 

பொங்கு வெணகியி; கோவணம போயின செறிமேற 
ச௩கையி ரிய சபபின தெனா௱ாத ர சரக 
லெஙகு சாடிய சணடில ரொன்ிெயவார நிறரு 

ரயகண வேதியா பெரு£துடக இனிலகப பட்டா. 

மனைவி யாரொடு மனணிய இஃகாளருக தாமு 
மிலாய கொனறுவந தெயதிய தெனவிடா காச 

நினைவ சொனறிலா வருஈஇனா நிறகவு மாடடா 
புனைய வேரெொரு கோவணங சொடுபறப பட்டா, 

ses முனபுசென றநடிசணீ தமசகோ வணதசை 

வைத்தி டசதுசான கணடிலேன மாறுமோ fic gf) 
ஆயச்தொ otigsar homer ஜனெளிசசலா மறியே 

னிகச கைச சய சனணடிலே னென்று, 

(an) 

(o@) 

(ம) 

(24) 

(4) 

(05) 

fad) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(as)



ac. அமர்கீதிசாயனார்புராணம்- 

வேறு ஈல்லதோர் சோவணம் விரும்பிமுன் கொணாந்சேன 
இறு கோவண மன்றுகெய சமைத்தது ளொகொ 

ணீறு சாததிய கெற்றியீர் மறறது களைஈது 
மாறு சாததியென பிழைபொறுப பின ௧ணங௪. 

நின்ற வேதியர் வெகுண்டமர் நீதியா நிலைமை 
ஈன்று சாலவு சாளிடை கழிதது மனரு 
வின்று சானவை சச கோவணங சொணடதற கசெ.தாவே 
ரொனறு சகொளகென வுரைபபசே மீொன வுமாயா 

நல்ல கோவணங கொடுப்பரென் றுலசெனமே னாஞுஞ் 

சொலலு விசதசென கோவண கொளவது துணிசதோ 
கவொலலை மீயகுறு வாணிக மழகிய துமசகென 
Ona யிலலவ னெரிதுஎளி னாலென வெகுண்டான். 

மறிச ரகதுண டேஈநதிய மறையவா வெகுளப 
பொழறிக லஙகய வுணாவின ராயமுகம புலாகது 
றிய வெனபெரும பிழைபொறத தருளசெயலீ ரடியே 
னறிய வஈசதொன றனறென வடிபணிஈ தயாவரா 

செயசத குமபணி செயவனிக சோவண மனறி 
நயதத FHS ஈலலபட டாடைசண மணிக 
ளுயாதச கோடிகொண ட ௬ரமென றுடமபிணி லடஙசாப 

பயததொ ஙவெகுலைஈ சடிமிசைப பலமுறை பணிஃதா 

பணிய மனபரை சோகூயப் பரம்பொரு ளாளா 
தணிய மூளளதச ராயினா போனறுமீ£ தடச 

மணியும பொனனுஈல லாடையு ம௱றமென செயய 
வணியங கோவண கோதர வமையமென றருள, 

waning இசைய ராயெ வணிசரே நனையா 

ரலாகச வெணணி௱க சோவண மாறகுமே ராக 
விலஙகு பூதுகிலகொளவசற கிசைஈசருள செய! 

நலஙகொள கோவண கருமபரி ॥யாசென ஈமபா 

உட்ச கோவண மொழியகா மூஙகையிக றரமீ£ 
கெடசச சாகமுன சொலலுமச இழிசசகோ வணரசே 
ரசெச சோவண மித வெலறு சணடினி லவிமா 

வெடுதது மறறித னெடையிடுங கோவண மெனரா, 

நனறு சாலவென றனபரு மொருதுலை சாடடக 
குனற விலலியா கோவனா மொருசட்டி லிடடா£ 
நினற சொணடருக சையினி னெயாகோ வணசஈசட் 
டொனறி லேயிட நிறைகிலா தொழிகதமை கணடாா 

காடு மன்பொடு நாயனமாரச் களிசசமுன் தத 
நீடு கோவண மடையகே ராகவொன ளொனராச 
கோடு சட்டினமி திடவிடக சொணடெமுஈ ததுசகண 

டாடு சேவடிக கடியரு மறபு5 மெயதி, 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(52) 

(௧௨)



௮மர்கீதிசாயனார்புராணம். 

உல௫ வில்லதோர் மாயையிச கோவண மொன்றுச் 
கலூல சோதண மொச்கில வென்றி சயிததுப் 

பலவு மென்றுகில் பட்டுட னிடவிட வுயர 
விலகு பூரதுகிற பொதிகளை யெடுத்துமே விட்டார். 

மூட்டி லனபாத மனபிகெ சட்டுச்கு soe | 

மட்டு நினறதட் டருளொடுஈ தாழ்வுறும வழக்சாற் 
படடொடும்துச லகேககோ டிகளிமம பத்தா 
திட்டி மேறபடச தாழ்ஈசது கோவணச தட்டு 

ஆன சனமைகண டடியவ ரஞூயக சணாமுன் 
மாஈ றுதுலெ வாகக.நால வாசகமே முதலா 
மான மிலலன குவிககவுஈ தட டினமட மதுவா 

லேனை யெனறன மிடபபெற வேணடுமென நிறைஞ்ச, 

மங்கை பாகரா மறையவா மாதம இசைஈசே 
Wage sido வேரொனறு சொலலுவ செனகொ 

Obs VODs டனங களி கிலு மிடுவி 

ரொககள சோவண சேோரிறச வேண்ட சென்னா 

நலல பொனனணொடிம வெளளியு ஈவமணித ரரளாம 

LOM DEY) NF CNTs lpi புணாசசிகா பலவு 
மெல்லை சார னர சுமாசவ மிடவிடக கொண? 

மலரு தீடடு௦ செழுஈகறு வியகனா மணோ 

சவி றைசசான மரைபபொரு ாலகராற சமை£ச 
௮னவி ர௬ுமபிய கோவண மீடுரூசெழுஉகட்டுக 

sarc மேலமா ரீதியா சனமெலா மனறிப 

புவனம யாலையு கோரிலா வென்பது புகழோ. 

நீமமை ம௱௱து சோசடிய கிசரிலா சோரின 

BPH பாள மொனறொழிமாமையயா சொழிகதேன 
றலைவ யாரு மென மலைவியு சறுவனு? சருமேற 

றுலையி லேமிடப பெறு௮து னருளொெணச சொழுதார 

பொசச மிலலடழி மைசதிறம புரிமதவ ரெரரின 
சச முனபுற வரைசசலு மஙகண ரருளா 
னிசச யிசசவா ॥ லையினோச தலையெறுு சலசசா 

wee ழகணெின ரேறறுவா ரேறுதற இசைஈதா£ 

மனம ரிழசலா மலாசகழல செனனியால வணகடஇப 
புனைம லாகரூழன மனைவியார சமமொடு புசலவன 

றனையு டனகொடு சனிததுலை வல௩கொணடு தகவலா 

வினைய செயகையி லெறுவரா கூறுவா Ost ggi. 

இழைகச வனபினி விறைதிரு நீறறுமெய யடிமை 
பிழைசமி லோமெனிழ பெருகதுலை நோகிறச வென்று 
மழைதச ட மபொழிற நிருஈலதூ ரிறைவரை வணங௫த 

சழைதச வருசெழுத தோதினா ரெறினா சட்டில. 

ae 

(௬௪) 

(௬௫) 

(mer) 

(௬௮) 

(௬௧) 

(௪2) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௧)



ae அமர்ரீதிசாயஞாபு சாணம். 

மண்டு சாதலின் மற்றவர் மஏழ்ஈதட னேற 

வண்டா தம்பிரான நிருவரைக கோவண மதுவுவ 
சொண்ட வனபினிற் குறைபடா வடியவ ரடிமைத 
சொணடு மொததலா லொததுசேர் நினறதத தலைதான. (௪௪) 

மதிவி ள;ஙஏய சொணடாதம பெருமையை மண்ணோ 
ததிசெய செஙகணு மதிசய முறவெதி சொழுதா£ 
கஇாவி சுமபிடை கர௩திட கிராசசற பசததின 
புதிய பூமழை யிமையவா ம&ழ்வுடன பொழிஈதா£ (சட) 

௮ணடர் பூமழை பொழியமற் றசனிடை யொளிதச 
மூண்ட வேதிய ரொருவழி யானமுச னலலூ£ப 
பணடு சாமபயில கோலமே விசுமபினிற பாகங 

சொண்ட பேதையுசஈ தாமுமாங சாடசிமுன சொதெதா (ea) 

தொழுது போறறியத துலைமிசை கினறுகோ ௮இசகும 
வழுவி லனபரு மைஈதரு மனைவியரா சாமு 

முழுது மினனருள பெ௱றுதசம முனறொழு இருககு 
மழிவில வானபதம கொசெதெழுக தருவியா லாயா (௪௭௪) 

சாதர தரதிரு வருளினா னறபெரு5 துலையே 
மீத கொணடெழு விமானம தாகமே செலலக 
கோதி லனபருங குமபமுங குஹறைவறக கொமிசத 
வாதி மாததியா ௬டனசிய புரியினை யணைநதா£ (௪௮) 

வேறு 

மலாமிசை யயனு மாலுக காணுதற ஃரி.ப வளளல 

பலாபுகழ வெணணெய நலலூ ராவப பழமை காடடி 

யுலகுயய வாணடு மசொளளப பெறறவா பாத முனனித 
தலைமிசை வைசது வாமு தலைமைகக சலைமை யாகும் 

௮மாநீதிசாயனாபுராணமுறறிறறு ஆத ரொவிருசசம-இ௱டு௰ 

சூசனம். 

சிவனடியாருக்கு ௮னனம் வஸ.இிரம செளபீனம கொடுசசல, 

இரிவஸ்தலத௫ிலே மடஙகடடுவிசது , புணணிய காலஙசவிலே சிரசதை 
யோடுிம சற்பாசதிரமாகிய சிவனடியாரகளை அமுதுசெயவிசசவும, ௮உர் 

சளுக்கு வஸ௫ிரம கெள.3னம மூசலியன கொசெசலும, பெரும புணணி 

யமாம ௮னனம வஸதிரம கெளபீனம முசலீயன சானசெயதல புண்ணி 

யம் எனபதற்குப பிரமாணம,. இஉகருமோசசரம “*திருபபதி வணங்க வெ 
ன்று செனறுறுஞ சிவே சாக்கு - மருததியாற சஙகை யாதியாடிட காடி னா 
ரக்கு - மருததச வனன பான மவரவாக குபயோ சஙசள-பொருததுக வனை 

ப் போககிச சிவபுரம் புகுவா சாமே '? எ-ம :: பிரம சாரியைப Cusp Bur 
ங௫ூடுக - ரச சாரியை பூடடிய கேண்மையா - விரவி யேசிவ லோசம விரு 
மபிய - பரம போச மனைசலும பயிலவரே ?” ஏ-ம **ஊட்டிளாச ஞூதவிய 

தேசேனுங - சாட்டு சாடி கழறய சருததினு - ணடடி. னாராச சலமாலியும்



௮மர்ரீதிசாயனார்புராணம். கடு 

வினை - யோட்டி யேசிவ லோச முறைவரே. ?' எ-ம். 1! மாதவர்க்குற வற் 
கலை யீரதவர் - த வாரிசத வாடையஞ் சோததினர் - கோதி லாவச னாதி 
யய கோலவளை - மாதொர் பாசன புரத்தினுள் வாழ்ஈாசபின். '” எ-ம். சிவ 

புண்ணியத செளிவு. 4 காற்ற மரீமல ரோனெமி னாரணன் - போறறு சப் 

கர னனபாசகுப பொஙகிழை - யாற்று சோவண மீகதவ ராயிரஈ - சேறறு 

கோடி யுகஞசிவ லோகே. ?எ௭-ம வரும், இபபுணணி௰ச்தைப: புண்ணிய 

ஸதலசதிலே புணணிய காலத்திலே ஏிரததையோடும் செய்தல உதசமோத்ச 
மம எனபதறகுப பிரமாணம சிவதருமோதசரம ''ற5தற தேசா சனனிழ் 

றேடருக கால கூட - மறகதிடா விதியி னாலே வாயசசதவா சரவுக கூர - வ 

றகதனை யறிரத வாயமைப பாத்திர மாவா னஙசைச - செறிகஇிடச செய்த வ 
றப முலூனும பெருகுஈ திணணம் ?' எ-ம ::ஒ௩இய வதனைச செய்த வுததமர் 
வலோ கததுட - டாஙடியே போக பேதம பிரளய சமயக தனனி - னீ௰கரு 

ம பொருளைச சணடு கிறையுற வொருமை நீடத- தூஙகுவ ரினபஈ தசோனறத 
துசணமலஞ் சோரு மனறே ?? ஏ-ம வரும 

இவ்வமாநீதிசாயனா இஈதசரிவபுணணியச்தின மிகச் றஈசவராகி, சவ 
னிடததே இடையரறாச மெயயனபுடையராயிஞா சிவனிடசது ௮ன்பில 
லாமற செயயபபடும புணணியம உயிர இலலாத உடல போலப் பயன்ப 
டாசாம இவவனபு பல பிறபபுசகளிலே பயன ரூறியாது செயயபபடட 

தபோபலததினாலே சிவன் அரள செயயச் டைசகும. இல்வன்பு உளள 
வழியே, சிவனது கிருவருள உணடாம அது உணடாய வழி, முத்தி உண 
டாம இதறகுப பிரமாணம வாயுசஙகிதை *: அஙக வ னருளாற பததிகன் 
குணடாம பததியா லவனரு ஞணடாம - வீடிய பசதி பறபல பிறப்பில் 
லேதஙக ளூரைததிமம படியே - தீஙசறு கரும மியறிய பலதசாற் சிவனருள் 
செய்திட வருமா - லோக யெ பததி யாறவ சரும மொழிறப் புரிகதிடப் 
பமொல '' ஏம புரிசலா விறை௮ னலலரு௭ புரிவான புரிஈதிட ப் போச 
கற டனற - விருவினை சழியுங சழிமதிட முததி யெயசலா மிறைவன்வார 
சழலி - லொருவழி சிறிது பசதிசெய வோரு மொருமூன்று பிறப்பினமேற் 
பிறபபின - மருவிடா ரஙகத தொடுமனுச செபிதசன மாசறு பததியா மென 
ur” எ-ம் வரும இவ்வமார்தி ராயனா மெயயனபிற குறைபடாதவர் 

என்பத, பிரமசாரி வடிவய கொணடு வரத பரமசி௨னது கெளபீனம் இட்ட 
தடடுககு இவா தம்மிடதது உள்ள கெளபிளஙகள வஸதிரஙகள் பட்டுசகள் 
பொன வெள்ளி முசலிய உலோகஙகள 5௮ரகதி5௩௧ள முதலிய அனை 

யும இட்டதட்டு ஒவவாது மேலெழுநது, பின்பு தாமும் சமமுடைய மனைவி 

யும புததிரனும், நாம ௮ன்பினேடு சிவனது திருநீறறு மெயயடி.மை பிழைச் 
'இலோமாயின இசதடடு மறறசனோடு கோகிறக எனறு சொலவி ஏறியவுடனே, 

அசனோேடு ஓதது நினறமையாலே, செளியபபடும ௮னபினதிறம சணணப்ப 

சாயனா புராணததுச் சூசனததில் வீரிதது உரைசகப்படும ஆதலால், இஙகே 
ef fs Sev wo. 

தில்லைவாழச்கணர்சருக்கம் 

முற்றுப்பெற்றது,



மூன்றாவது 

இஷ்மலிந்தசருக்கம். 

எறிபத்த நாயனார்புராணம். 

மல்லனீர் ஞாலர் தன்னுண் மழவிடை யுடையா னன்பாச் 
கொலலைவஈதுறற செயசை யுறறிடச ததவு நீரா 
ரெலையில புகழின மிகக வெறிபததா பெருமை யெமமாற் 
சொல்லலாம படிதசன றேனு மாசையாற சொலல ஓுறறேன, (௧) 

பொனமலைப புலிவென மோஙாப புதுமலை யிடிசதுப போறறு 
மஈமெறி வழியே யாக வயலவ(நி யடைசச சோழன 
மனனிய வஈபா யனசீ£ மரபினமா நகர மாகுக 
தொனனெடுங கருவ ரொனனுளு சுடாமணி வீதி ரூதூா£ (௨) 

மாமதின் மஞ்சு சூழு மாளிகை கிரைவிண சூழுஈ 
தூமணி வாயில சூழுஞ சோலை.பில வாசஞ சூழு 
சேமல ரளகளு சூழுரு சிலமதி செருவிற Gaps 

தாமகழ்ஈ தமரா குழுஞ சசமக னகர தாழ (௪) 

கடசி துறையி லாடிங சளிமயில புறவி லாடு 
மடாமணி யரஙட லாடு மரிவையா குழலவண டாடும 
படரொளி மறுகி லாடும பயிலகொடி. சஇ£மீ தாடு 
தட நெடும புவிசொண டாடுஈ தனிஈகா வளமை யீதால, (௪) 

மன்னிய சிறபபின் மிசக வளசச ரசணின மலகும 
பொன்னியல் புரிசை சூழ்ஈது சராகளும போறழும் பொற்பாற் 
றுன்னிய வனபின மிசச சொணடர்சஞ சரதை நீஙகா 
வநநிலை யரனா வாழவ தாறிலை யெனனுங கோயில (டு) 

பொருட்டிரு மறைக டந்த புனிசனா யினிதச் சோயின் 
மருட்டுறை மாறறு மாறறால வழிபடுஈ தொழில ராக 
யிருட்கடு வொடுஙகு கணடத திறையவாக குரிமை பூணடாாச் 
கருட்பெருஈ தொணடு செய்வா ரவரொறி பதச ராவா. (௪) 

மழைவள ௬ல௫ லெங்கு மன்னிய சைவ மோகக 
வழலவிர் சடையா னனபாக சடாதன வத போது 
மூழையரி யென்னத் தோன்றி முரணகெட வெறிந்து தீச்கும் 
பழமறை பரசு தூய பரசுமுன னெ௫செசப் பெறருர், (௪) 

அண்ணலார் நிசமு ராளி லாகிலை யடி.ச ளார்ச்குத் 
இண்ணிய வன்பு கூடர்ர்த ?௨சாமி யாண்டா ரொன்னும் 
புணணிய மூனிவ ஞார்தாம் பூப்பறித் தலள்சல் சாததி 
யண்ணிறை சாத லோடு மொழுகுவா ரொருசாண் முன்போல், (௮)
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வைகறை புணர்ந்து போந்த புனன்கூழ்9 வாயுக் சட்டி 
மொய்மலா நெருங்கு வாச ஈக்சன் வனதத மூனனிக் 
சையினிற் றெரிகது ஈல்ல சமழ்முகை ய௫ரும வேலைத் 
செய்வசா யகாக்குச் சாததுஈ திருட்பள்ளித தாமங் கொய்து, (௯) 

கோலப்பூங் கூடை தன்னை நிறைததனா கொண்டு செஞ்சல 

வாவிய கேசங் கொணடு மலர்சசையிற றணடுக சொணடங 
கசாலய மதனை கோக யஙசணாக கமைததுச் சாசதவ 
சாலைவஈ ததவ வேணடிக கடி.தினில் வாரா கினருர் (2) 

மற்றவ ரணைய விப்பால வளஈக ரதணின மன்னுங 
கொற்றவா வளவா சங்கள் குலப்புகழ்ச சோழ ஞாதம் 
பறறலா மூனைகள சாயச்கும பட்டவாச சனமாம பணபு 

பெற்றவெங களிழ கோலம பெருகுமா ஈவமி முனனாள. (de) 

மங்கல விழவு கொண்டு வருஈதித் துறைநீ ராடிப் 
பொகங$ய சளிப்பி னோடும பொழிமதஞ சொரிய நின்றா 
சொஙகனணு மிரியல போச வெதாபரிச சார ரோடத 
துஙகமால் வரைபோற் ரோனறிச துண்ணென வணைச தன்றே, (oe ) 

வெள்றிமால யானை சனனை மேலகொண்ட பாக ரோடுஞ 

செனறொரு தெருவின மூடடச சிவகாமி யாமுன செலல 
வன்றனித கணடிற நூஙகு மலாசொளபூங கூடை தனனைப 
பினரொடாஈ தோடிச செனறு பிடிததுடன பறிசதுச௪ Fag (dm) 

மேல்சொண்ட பாகா சண்டு விசைகொண்ட களிறு somes 
காலகொணடு போவாரா போலக சடிதுகொண டசலப் போச 
நூலகொணட மாாபிற ரொணடா கோககனொ பசைததப் பொங்கி 

மால்கொணட களிறறின பினபு சண்டுகொண ட்டிக் வாசா (௫௪) 

அப்பொழு தணைய வொட்டா தடறகளி றகன்று போக 
மெயபபெருஈ தொணடா மூபபால விலாஈதுபின செலல மாட்டா 
தபபினா விழுஈத கையாற றறையடித தெழுஈது eng 
செப்பருஈ துயர நீடிச் செயிததுமுன வேதா வெனபார். (மட) 

வழு 

களியா னையினீ ருரியாய சிவதா, வெளியார் வலியா மிறைவா இவா 
உளியா ரடியா ரறிவே சிவதா, செளிவா ரமுதே ஏதா Rage. (Dm) 

௮றும மதியும மணியுஞ் சடைமே, லேறும் மலரைக் சரிசர துவசே 
வேறுண ணினைவாா புரமவெரஈ தவியச, சீறுஞ சிலையாய Rags Rass (Der) 

சஞ்சே சரணம புருதுஈ சமியோர், செஞ்சே துயா௩ கெடகேர் தொடரு 
மஞசே யெனவீழ் மறலிச இறைகீள், செஞ்சே வடியாய் சவசா சிவதா. (ம்.௮) 

ரெடியோ னறியா நெறியா ரறியும், படியா லடிமைப் பணிசெய் தொழுகு 
மடியார் களிலயானாரா வணைவாற், முடியா முதலா யெனவே மொழிய.(0௧) 

Cam 
என்றல ௬ாதத மாற்ற மெறிபதச ரெதிரே வாரா 
நின்றவர் சேளா மூளு நெருப்டயிர்ச சழனறு பொரங்டு 
மன்றவ ரடியா£க செனறும் வழிப்பசை சளிழே யன்றோ 
சென்றது வீழ்பப னென்று சொலைமழு வெதெது வர்தா. (௨௰) 

௬
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வர் தவ ரழைத்த தொண்டர் தமைச்சண்டு வாங் யூம்மை 

யிரசவல் விடும்பை செய்த யானையெலம் குற்ற சென்ன 
வெச்சையார் சாத்தும் பூலை யென்கையிற் பறித்து மண்மேற் 
சிர்திமுன் பிழைத்துப் போசா நின்றதித் தெருவே யென்றார். (௨௪) 

இங்கது பிழைப்ப தெங்கே பினியென வெரிவாய் Rog 
மங்சையின் மழுவுர் தாமு மனலும்வெய காலு மென்னப் 
பொஙகய விசையிழ் சென்று பொருகரி தொடர்ந்து செல்லுஞ் 

் செங்சண்வா எரியிற் கூடிச் இடைத்தனா சற்ற மிககாா, (௨௨) 

சண்டவ ரிதுமுன் பண்ண லுரித்சவச் களிறே போலு 
மண்டரு மணணு சளோருக தடுக்கினு மடர்ததச Hass 

அண்டிசதுக கொல்வேனெனறு சுடர்மழு வலதஇில வீசிச் 
கொண்டெடுர் தார்சதுச செனறு சாலினாற குலுஙகப் பாயர்சார். (௨௩) 

பாய்தலும் விசைகொண் டுய்ச்ரும் பாசரைாச் கொண்டு £மிச் 

காய்தழ ஓமிழ்கண் வேழ இரிஈதுமேற கதுவ வச்ச 
சாய்தலை யனபின முனபு நிறகுமே தசைந்து பாய்ஈது 
சோயசனிச தடசசை வீழ மழுவினாற றுணிததா£ சொண்டர். (௨௪) 

கையினைத் துணித்த போது கடலெனக் சதறி வீழ்ந்து 
மைவரை யனைய வேழம புரணடிட மருஙகு வாத 
செயயகோற் பாகா மூவா மிசைசகொணடா ரிரு௮ ராச 

வைவரமைக கொனறு நினரு ரருவரை யனைய தோளா. (உட) 

வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ஈதா ரொழியவே றுள்ளா ரோடி 
மட்டவிழ தொஙகன மன்னன வாயிலசா வலரை நோககிப் 

பட்டவாச தனமும் பட்டுப் பாகரும பட்டா ரென்று 
மூட்டமா கடிது புக்கு மூதலவனுக குராயு மென்றூர். 

மறறவா மொழிர்த மாற்ற மணிசசடை காப்போ கேளாக் 
கொறறவன் றன்பா லெயதிச் குரைகழல பணிஈது போறறிப 
பற்றல ரிலாதாய சிளன்பொற் பட்டமால யானை லீழச 
செறறனா சிலரா மெனறு செபபினா பாச செனறா£ (௨௪) 

வளவனுங் கேட்ட போதின் மாழறின்றி மண்காச சன்ற 
இளர்மணித தோள லங்கற சுருமபினங ளொகது பொஙச 

வளவில£ற் றததி னாலே யாாசெயதா ரெனறுங் கேளா 
னிளவரி யேறு போல வெழின்மணி வாயி னீ௰க, (௨௮) 

தர்திரச் தலைவா தாமு தலைவனற ணிலைமை கண்டு 
வந்துறச சேனை சன்னை வல்விலார் செழமுன சாற்ற 
வர்தர,ச சசல மெலலா மணித.ர் பகாகை தாப்ப 
வெச்இரச தேரு மாவு மிடையிடை களிறு மாக. (௨௯) 

வில்லொடு வேல்வா டண்டு பிண்டிபா லங்சண் மிச்ச 
வல்லெழு முசல சேமி மழுச்சமுச் கடைமுன் ஞ்ன 
பலபடைக கலன்கள் பற்றிப் பைஙகழல் வரிகச mers 
ணெலலையில் படைஞர் சொட்பும றெழுஈதன செ.கு மெங்கும், bea)



எதிடத்தசாயனார்புராணம், ௧௬ 

சல்சொடு சாலா சாளர் சழங்கெரவி முழங்கு பேரி 
வெங்குரற் பம்பை கண்டை வியன்றுடி திமிலை தட்டி 
பொக்கொலிச் சன்ன மெல்லாம் பொருபடை மிடைர்த பொழ்பின் 
மங்குல்வான் ளொச்சி சாண மருத்கெழும் இயம்பி மல்க. (௬௪) 

தரியச் துவைப்பு முட்டுஞ் சடர்ப்படை யொலவியு மாவின் 
௫ர்மணி யிசைப்பும வேழ முழச்சமூச சடாதேர்ச £ரும 
வீரர்தஞ் செருக ஞார்ப்பு மிக்கெழுந் தொன்றா யெலலைக் 
சாருடன் சடைசாட் பொஙகுக சடலெனக சலிதத வனறே, (௬௨) 

பண்ணுறு முறுப்பு சான்கிற் பாஈதெழு சேனை யெல்லா 
மணணிடை யிறுசகான மேன்மேல வகதெழுச் ததுபோற் றோன்றச் 
திணணனளிக கவிகை மனனன ருனைபின ரொடரச தானே 

சண்ணலம புரவி மேலகொண டரசமா வீதி செனறான். ( mm ) 

EBs (OGu Curn@s sal oQ7Ou urat Syos 
படுகளங குறுசச செனறான பகைபபுலத சவனாக காணான் 
விடுடா மழுவொன் றேநதி வேறிரு சடசசைத சாய 
வடுசளி ஜெனன கின்ற வனபமா முன்பு சணடான். (me) 

பொன்றவ ழருவிக குன்ற மெனப்புரள களிற்றின முன்பு 
நின்றவா மனற ளென்று கிருசதமே பயிலும் வெளளிக் 
குனறவ ரடியா ரானா கொனறவ ரிவொன ரோரான் 
வெனறவா யாவ செனறான வெடிபட முழங்குஞு சொல்லான. (௬) 

அரசனாக கருளிச் செய்ய வருகுசென் ஐணைது பாகர் 
விரைசெயதா£ மாலை யோயகின விறறகளிற றெதிரே நிழ்குர் 
திரைசெயரீ ர௬லூன மன்னா யாருளா£ தீ௫கு செய்தாரா 
பரசுமுன் கொண்டு நின்ற விவொனப் பணிநது சொன்னார், (௬௪) 

குழையணி காதி னானுக் சனபரா௱ குணததின மிசசா£ 
பிழைபடி. னன்றிச சொலலா பிழைதததுண டென்றுட் சொண்டு 
மழைமத யானை சேனை வரவினை மாற்றி மற்ற 
வுழைவயப் புரவி மேணின நிழிர்கன னுல௪ மன்னன். (௬௭) 

மைத்சடங் ருன்று போலு மதச்சளிற் றெதிரே யிரத 
மெயததவா செனற போது வேறொன்றும் புகுதா விட்ட 
agse முடையே னானே னம்பல வாண ரனப 
ரித்தனை முனியக கெட்டே னெனகொலோ பிழையென் றஞ்சி. (௬௮) 

செறிஈதவா தம்மை நீத யன்பர்முன் றொழுது சென்றி 
தீறிசதிலே னடிமே னங்குக கேட்டதசொன றதுதா ணிழக 
மறிந்தவிச களிற்றின் குறறம் பாசரோ டிதனை மாள 
கெறிச்சதே போது மோதா னருள்செயு மென்று கின்றார். (ma) 

மன்னவன் நன்னை நோச்சி வானவ ரீசா நேசா 
சென்னியித தஙக வேழஞ் சிவகாமி யாண்டார் கொய்து 
பன்னசா பரணர்ச் சாச்சச் சொடுகரும் பள்ளிச் சாமர் 
தன்னைமுன பறித்துச் ரிஈதச் சரைப்படச தணிசது வீழ்ச்சேன். (சழ)



எறிங்ச்சசாமஞார்புராணம், 

மாசங்கச் தீஙகு செய்ய் வருபரிக் சாரர் தாமு 
Usage soa வாரும் விலக்ிடொ தொழிக்து பட்டா 
ரீதிஙகு நிகழ்ந்த சென்றா மாறிபத்த சென்ன கஞ்சிப் 
பாதங்சண் முறையாற் ருழ்ந்து பருவரைசத் டச்சோண் மன்னன். 

௮ங்கண ரடியார் தம்மைச் செய்தவில் வபரா தத்துக் 
இம்தெ தன்னார் போசா தெனனையுக் கொல்ல வேண்டு 
மங்கல மழுவாற கொலகை கழச்குமன றநிதுவா மென்று 

செங்சையா லுடைவாள் வாஙகெ கொடுததனா தீவு நோவார். 

வெரதழற் சடாவா ணீட்டும் வேதனை சோக்செ செட்டே 
ன தமில புசழா னன்புக களவின்மை சணடே னெனறு 
தீரசவாள் வாகச மாட்டாரா சனனைதசான றுறககு மெனறு 

ச்தையா லுணாவுற றஞூ வாகஜனொ தீ௩கு தாப்பா. 

வாங௫ய சொணடா முன்பு மன்னனா தொழுது கின்றே 
யீஙசெனை வாளி னாகொன றெனபிழை தாசச வேணடி. 
யோங்கயெ வசவி செய்யப் பெறறன னிவாபா லெனறே 
யாஙசவ ௬வபபக கணட வெறிபதத ரதனுக கஞ்சி 

வன்பெருங் களிறு பாசர் மடியவு முடைலா ளைசதர் 
தென்பெரும் பிழையி னாலே யெனனையுங கொல்லு மென்னு 
மனபனூா தமககுச௫ Soe நினைதசன னெனற கொணடு 
முூனபென துயிரசெ குதது முடிபபதே மூடிவென மெணணி, 

புரிர்சவா சகொசெத வாளை யன்பர்தங் கழுச்திற் பூட்டி 
யரிர்திட ஓுறற போதி லரசனும பெரியோ செயகை 

யிருஈதவா நிதவென கெட்டே னெனறெதி கடி.திற் சென்று 
பெருகதடஈ தோளாற் கூடிப் பிடிததனன வாளுங கையும். 

வளவனூா விடாது பற்ற மாசவா வருஈது னற 

வளவிலாப் பரிவில வஈத விடுககணை யகறற வேணடிக் 
களமணி சளச்துச் செயய சணணுத லருளால வாகருக 
கஇளரொஸி விசுமபின மேலவஈ தெழுாசது பலருங கேட்ப 

தொழுர்சசை யன்பின் மிசசார் சொணடினை மண்மேற் காட்டச் 
செழுஈஇரு மலரை யினறு சனச்கரி கதத இஙகட் 
சொழுஈசணி வேணிக கூசத ரருளினாற் கூடிற றெனறவ 
கெழுந்தது பாச ரோடு மியானையு மெழுஈத தனறே, 

ஈரவே பூட்டும் வாள்விட் டெறிபததா சாரு மச்ச 
கேரியா பெருமான் ரூண்மேல் விழுஈதனா நிருபா கோனும் 
போர்வடி வாளைப் போக வெறிஈதவா சழல்கள பற்றிப் 
பார்மிசைப் பணிர்தா விண்ணோ பனணிமலா மாரி தாத்சார். 

இருங்ரு மெழுர்து வானி லெழுர்சபே ரொலியைப் போற்ற 
வருமறைப் பொருளா யுள்ளா ரணிசொள்பூங் உடை தன்னின் 
மருவிய பள்ளித தாம கிறைக்திட ager opps 
திருவருள் கண்ட வாழ்ர்து வசாமி யாரு நின்ரூர், 

(௪௪) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(6ம்)



எறிபத்சசரயனார்டிசாளம். 

மட்டவி ழலங்கல் வென்றி மல ரீ பெருமான் யன்ன 

GG சளிப்பி னோடு மறக்கும் ெமுக்க சொர்து 
முூட்டவெய் கடங்கள் புரத்கது முலென மூழஙபெ பொக்கும் 
பட்டவாச் தனத்தைச கெண்டு பாகரு மணைய வகதார், 

ஆனாத சொண்டர் கும்பிட் டடியனேன் களிப்ப விரத 
மானவெய் களிற்றை யேறி மகழ்ஈதெழுக சருளு மென்ன 
மேன்மையப் பணிமேற கொண்டு வணங்வெண் குடையி னீழல் 
யானைமேல கொணடு செனரு ரிவுளிமேல கொண்டு வாதா. 

அச்சிலை யெழுக்த சேனை யாாசலி யேழு மொன்றாய் 
மன்னிய வொலியி ஞாப்ப மண்ணெலா மகழ்நது வாழ்ச்ப் 
பொன்னெடும பொதுவி லாட ஸீடிய புனிதா பொற்றாள 
சென்னியிற் கொண்டு சென்னி இருவளா கோயில் புசசான். 

சம்பிரான் பணிமேற் கொண்டு சிவகாமி யாருஞ் சார 
வெமபிரா னனப ரான வெறிபசதா சாமு மெனனே 
யம்பல நிறைர்தார் சொண்ட. ரறிவதற் கரியா ரென்று 
செம்பியன் பெருமை யுன்னித திருப்பணி சோச்சச் சென்ரூர், 

மற்றவ நினைய சான வனபெருச் சொண்டு மண்மே 
ஓுறறிடச சடியா முனசென றதவியே நாளு மாளு 
ஈற்றவக தொள்கை தாஙக ஈலமிகு சயிலை வெற்பிற் 
சொறதவா சணசதின முன்னாஙய சோமுதற் றலைமை பெற்றார். 

ஆளுடைச் தொண்டர் செய்த வாண்மையஈ சம்மைக் சொல்ல 
வாளினைச் கொடுசதது நின்ற வளவனா பெருமைசானு 
காளுமற் றவாககு ஈல்கு ஈமபாசா மளகஇ லனறி 
நீளுமித சொண்டி னீரமை நினைககலொ ரளகச வல்லார். 

தேனாருர் soniye கொன்றைச் செஞ்சடை யவர்பொழ் றாளி 
லானாத சாத லனப ரொறிபதச ரடிகள சூடி. 
வானாளுஈ தேவா போறறு மனறுளாா நீழ போற்று 
மேனாதி சாதா செய்த இருதசொழி லியம்ப லுற்றேன். 

எறிபததசாயனாபுராணமுற்றிற்று. கச திருவிருத்சம்-௧௱௭. 

ரூசனம். 

சிவனடியாருச்கு இடா செய்சானாச் சொல்லல். 

(@a). 

(6௨) 

் டு௪) 

(@@) 

(டக) 

(6௭) 

சையாசாரியருச்கும் சவனடியாருச்கும் இடா செய்சவலாச் சொல்லு 
தல்வபுண்ணியமாம். இட ர் செய்தவர் பிராமணராயேலும் சபோச 

னராயேனும் இருப்பின; ௮வனாச் சொல்லாமல், மிறவ்ழியால் கெல்லல் வே 
ண்டும். இதற்குப்பிரமாணம். ௪௪.சற்பரிராச. ரணம், ** சேசிசர்ச்குர் தீங்குசெ 
யுர் தம்பரைவெல் லல்லதுசீ- சாசமுறு சேர்வாய் சலம். *' எ-ம். 15 அந்த 
ஷை மாதவராச் சொல்லாதே கெல்லல்லார் - சர்சவுஞ்செய் ரீசெறியாய் தீம் 
கு. 7? ஏ-ம், வறாம், களவு சொலை முதலியன சமயத்சாராலும் உலசச்சாராலும்



௯ 

க "எனாதிரசதாயஞர்புராணம். 

Good என்று விலச்சப்பட்டன அன்றோ. இவற்றுள் ஒன்றா கொலையை 
இக்சே புண்ணியம். என்து என்னை எனின்? அறியாது கூறினாய்” களவு என் 
னுஞ் சொற்சேட்டுச் களவு தீது என்றலும, கெழீல என்னுஞ் சொற்சேட்டு 
க்கொலை நீது என்றலும், கூடாவாம : அவை சல்கனவாதலும உணடு. ஒருத் 
இதன் சுற்றசசாரோடு கோபங்கொண்டு, ஈஞ்சுண்டு சாவேன் என்று துணிகத, 
ஈஞ்சு கூட்டி வைத்து, விலக்குவார் இல்லாதபோது உணண நினைந்து கின் 
pe); இரச்சகமூடையவன் ஒருவன் அதனைச் சண்டு, இவள் இதை உண் 
டு சாவர்வண்ணம கொணடு போய் உகுப்பேன எனறு, ௮வள காணாமே 
கொணடுபோய உருதசான: ௮வள் சனநீக்கததினகணணே நஞசணு சா 
ம்படி சென்று, ௮அதனைக சாணாமையால, மரணம் நீஙகனொள். ௮வன ௮௪ 
சளவினாலே அவளை உய்விசதமையால், அது குறறமாகாமல் ௮வனுககு 
நன்மை பயக்கும ௮அனறோ : அதுபோலவே, இகசொலையம ஈனமை பய 
சும். சவனடியாகளுககு இடா செய வோ மறுமைகசசண் நரகததில வீ 
ழ்ந்துவருந்துவா; இவ்வாறு இடா செய்வாரைக சணடு பிறரும் சஉனடியா 
ருக்கு இடாசெயது கெடுவா, சிவலுககுச திருததொணடு செயய விருமபு 
வோர்களுள் திவிர ப,ததியடையோனா யொழிரஈத பிதா, தாம செய்யும திருத் 
தொண்டுகளுக்கு இப்படி. இடையூறுகள் நிகழுமாயின, திருதசொண்டுகள 
செய்யாது சம் வாணாளை வீணாளாசச கழிப்பா ' வனடியாருச்கு இடாசெய் 
தானாக சொல்லுதல இததீககுசள எலலாவறறையும ஓழிககும£ ஆதலால், இக் 
கொலை பாவமாகாமல ௮.து செயதாருசகுச பதம பயககும எனழ துணிக, 

இச்சிவபுணணியததிலே மிகச சிறப்புற்றவா இவலெறிபதசகாயஞார்; 
இவர், சவனடியாகளுசகு இடையூறு வாத சாலததில வெளிபபட்டு, ௮வ் 

விடையூறு செய்தவாகளை மழுவினால வெட்டுதலே தொழிலாகச கொண்ட 
மையாலும், செவசாமியாணடாா சவனுச்குச் சாகதுமபடி கொணடு வுர்த 
பூவைபபறித்துச் இஈதிய யானை அரசனது பட்ட யானை யெனடஜு பாராமல, 

அதனையும், ௮து தீஙகு செயதபொழுது விலககாத பாகாகளையம கொன்ற 
மையாலும், என்ச. இனனும், இவா சிவனடியாரிடசது மிகச பததி உடை 
யோர் என்பது, புசழ்ச்சோழகாயனாது பசதி மிகுதியைக் சணடவுடனே, 
மிச “GF, தமது யானையும பாகரும இறஈது போசவும ௮தைக குறிசதுச௪ 

திறிதும் துசகம் உறுமல் உடைவாளைத தாது தமமையும் சொல்லும்படி. வே 
ண்டுகின்ற இவ்வன்பருக்குத தியகு நினைததேனே எனறு, அ௮வ்வாளைத் தம 

gi சமுததிலே பூட்டி ௮றுககச் தொடஙனெமையாலும;, தெஸியப்படும, 

இணைகள் 

ஏனுதி தாத நாயனார்புசாணம். 

  

புண்டரிசம் பொன்வரைமே லேற்றிப் புவியளிககுஈ 
தண்டரள வெண்கவிகைச தாவளவா சோணாடடில 
வண்டறையும் பூஞ்சோலை வயனமருதத தணபணைகுழ்ச் 
செண்டிசையு மேறிய€ ரெயினஞூதா செயினலூ. (5) 

வேழ்ச் கரும்பினொடு மென்கரும்பு சண்வயவிழ் 
ருழச் கதிரச்சாலி சானோக்குர் சனமையதாய் 
வாழச் குடிசழைத்து மன்னியவப் பொற்பதியி 
வீழச குலசசான்று ரோனாதி சாசனார், (௨)



'ஏளுதிசாதகாயளர்புர்க்மம், 

தொன்மைச் இருகற்றுத் சொண்டின் வழிபாட்டி. 
ச்ன்ஸ்கீச ணினிற ஈலமென்றுவ் குனருதா£ 

மன்னர்ச்கு வென்றி வடி.வாட் படை பயிற்று£ 
தன்மைத் தொழில்விஞ்சை யிற்ருலைமை சார்ச்துள்ளார். 

வர்ளின் படை பயிற்றி வரச வளமெல்லா 
நாளும் பெருவிருப்பானண்ணுற St Gum. op 
ருளுஈ சடமுடியுக காணாதார் தம்மையுர்சொண 

டாளும் பெருமா னடிததொணடர்ச் காக்குவார். 

ஈள்ளார் களும்போற்று ஈன்மைச் துறையின்ச 
ணொளளாத செயகை யியல்பி னொழுகுசாட் 
டளளாத தஙக டொழிலுரிமைச தாயததி 
னுள்ளா னதிசூர னெனபா லுளஎனானான. 

மற்றவனுங சொறற வடிவாட் படைததொழிலகள் 
கற்றவாக டனனிற் சடஈதுளளா ரிலலையெனும 
பெறறிமையான மாரிலதத மிசக பெருமிதம்வஈ 
அுற்றுலசற் ரனனையே சால மதிததுஉளான. 

தானாள் விருசககசிசெடத தங்கள்குலத் சாயததி 
னாசை செயசொழிலா மாசிரியச சனமைவள 
மேனாளுக தானகுறைந்து மறறவாககே மேமபடலார 

லேனாதி சாதாதிநச தேலா விசலபுரிஈசான. 

சதிரோ னெழமமழமுஙசெ காலசாயுக சாலை 
மதிபோ லழிஈதுபொரு மறறவனலுஞ சுறறப் 
பதியோ ர௬டனகூட்ப பணணியவா மேறசென் 
றெதிரபோரச விளைப்பதறகே யெண்ணித அணிசதெழுதான். 

தோள்கொண்ட ௮ல்லாணமைச சுற்றச தொடுஈதுணேயாங 
கோள்சொண்ட பேோாமளளா கூட்டத சொடுஞ்செனறு 
வாளசொண்ட தாயம வவியாரே கொள்வதென 
மூளகனற செறறசசான் மூனசடையி னினறழைச்சான். 

வெங்கட் புலிடடர்ச வெம்முழையிற் செனறழைக்கும் 
பைங்கட் கு.றுரியே போல்வான் படைசொணடு 
பொஙஇப் புறஞரூழ்கது போரகுறிஈ.து சோரினறே 
யஙகட கடைஙின றழைத்தா னொலிகேளா. 

ஆாசொல பொரவழைச்தா ரென்றரிமேம் றிற்கிளாச்து 
சோவு பெறசசசடிற செறிகதவுடை மேலவீசடி 
வாாசழலுக கட்டி வடிவாட் பலகைகொரடு 
போரழமுனையி லேனாதி காதர் புறப்பட டார். 

புறப்பட்ட போதின்சட் போர்த்தொழில்சள் சற்கும் 
விறற்பெருஞ்சாச் சாளையர்கள் வேறிடச்தி னின்ருர் 
மறப்படைவாட் சுற்றசதா சேட்டோடி வந்து 

செறற்கருமபேரா வீரர்ச் இருமருககுஞ் சோகதார், 

ஈக 

(9) 
் 

(௪) 

(6) 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(6) 

(2௪) 

(de)



. “ate ஏனா சொசசாயனார்புசாணம், 

வந்தழைத்ச மாற்றான் வயப்புவிப்போத் தீன்னார்முன் 
னந்தமது வாட்பயிற்று ஈற்றாயங் சொள்ளுங்சா 
லிந்சவெளி மேற்சை வகுத்திருவேம் பொருபடையுஞ் 
சதித் தமர்விளைததாற் சாயாதார் கொள்வதென. (de) 

என்றுபகைத் தோனுளாப்ப வேனாதி சாதரது 
ஈண்றுனக்கு வேணடுமே ண்ணு வனென் றுண்ம௫ழ்ர்து 
சென்றவன்முன் சொனன செருச்சளத்துப் போகுமிப்பச் 

(0௪) கன்றி யிருபடையுவ சைவகுதது சோமலைவரா. 
Cam. 

மேக கொழுங்குகண் முன்சொடு மின்னிஸா தம்மிடை யேசொடு 
மாக மருகஇினு மணணினும் வல்லுரு மேறெதிா செல்வன 
வாச நெடும்பல சைக்குல மாள்வினை வாளுடை யாடவா 
காச மிடைச்ச சளச்திரு சைசளின் வாது கலஈதனா. (0@) 

கால்கழல் கட்டிய மீள்ளாகள கைகளின் மெயக ளஎடகடய 

வாளொளி வட்ட முனைததிட வந்திரு சைகளின முஈதினா 
வேலொடு வேலெதிர் நீளவன மேவிய பாதலம விட்டுயா 
ஞால முறுமபணி வீரர்ச ணாகிமி னன வொதசன 

வெங்கண் விறற்ரிலை வீரர்கள் வேறிரு சையினு நோபவா 
தங்கள் சிலைக்குல மூரதின தாவில சரக ணெருஙகுவ 
பொஙகு சனததெரி யிறபுசை போகு கொடிசகள வளைதசெஇர 
செங்கண் விழிச்சனல சரதிய €ற பொறிசசெல வொததன. 

(௦௪) 

(0௭) 

க௱ளொடு ரீள்சை அடிதசன மாபொடு கேல்கள குளிதசன 
சோளொடு வாளி கிலகசன சோலொடு தோலக டகைஈசன 

தாளொடு வாசழ விறறன தாரொடு குழ்சர மறறன 
சாளொடு சீறி மலைபபவா சாடிய போரசசெய் களததினில். (0௮) 

குருதியி னதிகள் பரஈசன குறையுட லொழுட யலைஈதன 
பொருபடை யறதுணி தின புடை சொரி குடருடல பம்பின 
வெரு௨.7 வெருவை கெருஙகின விசியறு துடிசள புரண்டன 
விருபடை Sool ay மெதாநசவ ரெ௫ிரொதி ரமாசெய பறஈதலை 

நீளிடை முட ஈடஈதெதி நேரிரு வரிலொரு வன்றொடர் 
தாளிரு சொடையற முூன்பெயா சாரினக முறைமை சடிஈசனன் 
வாளொடு விழுமுூடல வெனறவன மாபிடை யறமு னெறிஈதிட 
வாளியி னவனு மறிஈசன னாயினா பலருள செக்கணும. 

கூடாமுனை யயில்கொடு முட்டினா கூடிமு னுருவிய தட்டுட 
னேருர மருவ வுரப்புட னோபட வெதிரொதா குசதின 
ராருயிர் சழியவு நிற்பவ ராணமையி விருவரு மொசதமை 
போரடு படைசகசொ டஎப்பவா போலபவ ரளவிலர் பட்டனர், 

(ம) 

பொற்டுலை வளைய வெதிர்ர்தவர் புற்றா வனைய சரம்பட. 
விற்படை துணியவு நின்றிலர் வெற்றிகொள் சரிகை வழங்னொ 
முற்றிய பெருவள ஸின்றியு முூறபடு கொடைகிலை கினறிட 

வுற்றன வுசவிய பணபின ரொதசன ரளாரில சண்டாசள. (௨௨)



ஏகசஇிராதகாயனார்புசாணம், 

அடன்முனைமறவர் மடிக்தவ ரலரீமுக முயிருள வென்றுறு 
படர்சிறை சுலவு கருககொடி. படர்வன சுழலவன அுன்றலில் 
விடசுடர் விழிச ளிரும்புசெய் வினைஞர்த முலையின் முகம்பொதி 

புடைமிடை கரியிடை தூய புகைவி தழலை நிகர்த்தன, 

திணபடை வயவர் பினம்படு செயகள மதணனிடை முன்சிலர் 
புணபடு வழிசொரி யுக்குடா பொங்கிய கழுரு பருகதொடு 
சொணடெழு பொழுதினு முனசெயல குன்றுத லிலர்தலை கின்றனர் 
விணபடா கொடி.விடு பணபயில விஞ்சையர் குமசை வென்றனர். 

Cwm gy. 

இமழமுனைய வெம்போரி லிருபடையின வாளவீரர் 
வெம்முனையின வீடியபின் வீடாது மிசகொழிஈத 

தம்முடைய பலபடைஞா பினனஞுைைத தாமுன்பு 

தெம்முனையி லே நாதா செயி£ததெமுந்தார். 

வெஞினவாட் டீயுமிழ வீரச கழலகலிபப 

நஞசணிகண டாகசன்பா சாமெதாஈத ஞாரட்பினக 

ணெஞகியெதா நின்ற விசனமுனையில வேலுழவர் 
தீஞசிசமுஈ சோளுரமுக் தாளும விடிததுணிததரா. 

தலைப்பட்டா ரெல்லாருச் தணிவீரா வாளிற் 
கொலைபபட்டா£ முட்டாதா கொலகளததை விட்டு 
நிலைபபட்ட மெயயுணாவு சகோபட்ட போதி 

லலைப்படட வராவழுதற குறறமபோ லாயிஞர். 

இரதகிலைய வெஙகளததி லெ௱றழிசத மானழ்தாழ் 

றன்னுடைய பலபடைஞா மீளாடா தமைகசெொொணடு 

மினனெளிவாள SA விறலவீமசா வெமபலியே 
றன்னவாதம முன்சென றதிசரூ னேரடாகதான். 

மற்றவர்சஞ செய்கை வழவா ளொளிசாணச் 
சுறறிவரும் ௨ட்டணையிற ரோோனரு வகைகலந்து 
பறறியடாச குமபொழுதிற ரானும படை பிழை த தப 

பொறறடகதோள வீராக ருடைஈது புறகிட்டான். 

போன வதிசூரன் போரி லவாககழிஈத 
மானமிக மீ.து.ர மணபவொன கணபடா 
ைசெய லோரிரவுஞ ஏிஈதித தலமருவா 
னீனமிகு வனஞசனையால வெலவனென வெணணீனான் 

சேட்டாருக கஙர௫ுல் புலாகாலைத் தயோனு 
காட்டாரைக கொலலாதே நாமிருவேம் வேறிடதத 
வாட்டாயம கொள்போர் மலைச்ச வருசவெனச் 

தோட்டாபூ தாராகரு௪ சொல்லிச செலவிட்டான். 

இவ்வாறு கேட்டலுமே யேனாதி நாதனா 

சவவாறு செயத லழூ தெனவமைக்து 

கைவர எமாவிளைககத தான்சருது மககளததில 

வெவவச ளூரவோன் வருகவென மேறகொள்வார், 
we 

ஈடு 

(ea) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮), 

(௩௰) 

(௨௪) 

(௩௨)



8:௯௭ ஏகாதிசாசநாயனாபுராணம், 

சுற்றத்தார் யாரு மறியா வகை சடர்வரள் 
பொறபலகை யுாதாமே கொணடு புழமபோக்த 
மற்றவன்முன் செரலவி வ. ரககுறிதத வசகளததே 
பழறதலனை முனவரவு பார்த்துத் தனிரினரா. 

திஙகு குறிததழைததட்தியோன் றிரு£.று 
தாகயெ நெற்றியினார் தவகளையே யெவ்விடதது 

மாலகவருஈ தங்ழையா சென்ப தீறிசதானாயப 
பாகெ நிரு$று பணடு பயிலாதான. 

வெண்ணீறு நெறறி விரவப் புநம்பூச 
யுண்ணெஞில வஞ்சக் கறுப்பு முடன்சொணடு 

வணணச சுடர்வாண மணிபபலகை கைககொணடு 

புணணியப்போ வீராக்குச் சொன்ன விடமபுகுச்தான் 

வென்றி மட௩கல விடசகுவா முன்பார்த்து 

நின்ராறபோ ஸனின்ராா நிலைகணடு தன்னெறறி 

செனறு டைபபளவுு திணபலகை யானமறைதத 
மூனறணிவீ ராககெதிரே மூண்டான மறமபூணடான் 

௮டல்விடையே றென்ன வடர்த்தவனைக கொலலு 

மிடைதெரிஈது தாளபெயர்ககு மேனாதி காதர் 
புடைபெயாகத மாறறான பலகைபுறம போககக் 

கடையவன்ற னெறறியினமேல வெண்ணீறு தாங்கண்டார். 

கண்டபொமு தேசெட்டேன் முன்பிவர்மேற் சாளுத 
வெணழடி.ருநீற றினபொலிவு மேறசணடேன வேறிணியெ 
னணடர்பிரான சரேடியா ராயினா ரென்றுமனங 
கொணடிவர் ரு சொளகைக குறிவழிரிற பேனெனறு 

'கைவா ரடன்பலகை நீகசச கருதியது 

செய்யா நிராயுதரைக கொன்றா ரெனுஈ$மை 
யெய்தாமை வேண மிவாககெளன நிருமபலகை 

கெயவா ரடனடாதது கோவராபோ னோகினருரா 

௮்நின்ற தொணடர் திருவுளள மாரறிவா£ 

. முன்னின்ற பாதசனுக தனகருததே மு.றறுவிததா 
ணனிஈநின்ற தனமை யறிவா றிவாககருள 

மின்னினற செஞசடையார தாமே வெளிகின்ரார் 

மறறினிசாம போறறுவதென் வாஜோர் பிரானருளைப 

பறறலாதங கைவாளாற பாச மறுததருளி 
யறறவசை யெனறு முடன்பிரியா வனபருளிப் 
பொதரொடியாள பாக பொனனம பலமணைசக்தார் 

தமபெருமான சாதது5 இிருநீறறு௪ சார்புடைய 

வெமபெருமா னேனாதி காதா கழலிறைஞ 

யுமபர்பிரான சாளததி யுததமாககுக கணணப்பு 

கம்பெருமான செயதபணி காகதெரிந்த வாறுசைப்பாம 

ஏனுதியாயனாபுாணமுதறிழறு, ஆகத இருவிருததம - ௧௭௪௯, 

(aa) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௧௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(ew) 

(௪௧) 

(௪௨)



ஏறாதிகாதகாயனார்புசாணம். ௪ 

சூசனம். 
சைவக் ட 25 ப அனான் 

விபூதிழிமற் பத்தி மிகுதி, 
சிவஏன்னமாடய விபூதியை மெயயன்போடு தரிப்பவர் சவபதம் அடை 

வர். அது *'கலகசாளன பூசும கவசத் இிருகீற்றை - மங்காமற பூசி மகிழ்வீரே 

யாமாகிற - றககா வினைகளுஞ சாருஞ் சவ௫ெறி - றகாச மான சவெனடி சேர் 

aJCr” எனனும திருமகதிரததால, உணாச இவவிபூதியிலே மிகுச்ச் பசதியுடை 

யோர், இவவிபூதியைத தரிதத அடி.யாகளைக காணின், அவர்களுக்கும் சவனு 

ககும பேதம கோககாமல அவாசளை வழிபடுவா. த ::எவரேனுமந் தாமாக 
விலாடத திட்ட இருகீ.றஞ சாதனமுங கணடா ஓள்? - யுவராதே யவரவரைக் 

சண்ட போது முககதழ மைத திற நினைஈஇக குவர்து கோக - யவர்தேவ ரிவர் 

சேவ ரென்று சொலலி யிரண டாட்டா தொழிஈ$ீசன நிறமெ பேணிக - கவ 
சாதே தொமுமடியாா கெஞ்ரி னுள்ளே சனருப்பூர ஈதெறியைச காண லாமே" 

எனனும திருமாவுககரசுமாயனா தேவாரத,ரால yes. 

இவ்விபூதியில் எலலை இன்றி மிகுதத பத்தியாற் ஏறர்தவர் இவ்வேளுதிகாத் 
நாயா எனபத, இவா, வாள்விததை பயிறறலினாலே தமககு வரும் வளங்கள 
எலலாம விபூதி இடட அடீயாகளுககே அகனெமையாறும, தமது பகைவன் 
நீது இன்றி ஆயதம பிடிக.த,த தமமைக கொலலப புகுர்தபோது, தாம அதன்த் 
ததெது ௮ங்னைச கொலலுதறகு வல்லசாப இருஈதும, அவனத நெதறியிவ் 
விபூதியை கோகு, ௮வன கருததே முறறுமபடி. நினற பெருஈதகைமையாலும, 
தெளியபபடும, 

சிவதருமோததசததிலே !(படைபிடித். தத் தவ்கையிற் பறறாஸரச் சமரிற் 

பாழ்பசெகப போரபுரியும பாப்பாரைப பறறா - ௬டலி.றுத்தா சேலவாக்குப பிர 

மசததி பாவ மொனறுவதன நறெனவணரச.' எனக கூறுதலானும, HIM 

விபூசு இட்டவஞாயினும இயதம பிடி.கழ.த தமமைக கொலல வதஸம்யானும, 

௮வனைச கொலலுதல பாவமாகாதே எனின, ச.ததஇயம நீசொலலிய2. .ஐயின, 

இவா தமசகு அவன நீது செயபினும தாம ௮வனைச கொலலில தமக்கு மறுமைச 
கண கரகததுனபம வருமெனனும ௮சசததால தழிததவரலலா சிவனடியார் 

யாத செயயினும அதுவே தமககு இணிமையாம எனலும் .நர்வமிருதியால ஒழி 

தவா எனக தன் உயிரை விடுததல பாவம எனறும, தனனுயிரைக காததலினும 

. வேருகய புணணியம ஒனறம இலலை என்றும், சவசாததஇரலகள் கூறவும், இவா 

தமது பகைவன நமமைக கொலவப புகுகசபோது ௮அகசொலையைச் 2222 

தமமுயிரைக சாசச வலலராய இருகதம, ௮து செயயாமை பாவழனறொ 

எனின, கருணுநிதியாகிய வன பெறுதறகரிய இமமானுட சரீ ரததை எமககுத் 

தநதது தமமேலே பததிசெயது முததிபெழ சற பொருடடாதலானும், இசசரீரம 

இலவழி #8 கூடாமையானும், அவருகருத திருததொண்டு செயதற்பொருட்டு 

இசசரீரசதைக காததல புணணியமும, ௮தனை௪ AD gu கோசகாது சேரபம் 

கோய முதலிய ஏதகசளாலே இதனைப் போச்குதல பரவமும ஆ.பின இக்காய 

ஞா தமது ச£ரததை இஙகே பேணு நின்றமைககு ஏது, செவனபாலுள்ள பததி 

யெயாதலால, அது இத்தணைச்சென்று கூறலாகாத பெரும்புண்ணியமாதல 
காணச இககருத.தகோககி ௮அனறோ, ருரு லிஙக சங்கமங்களுககு இடையூறு 

வரும வழிப் பததி மிகுதியாலே தன்னுயிர் விடுததல புணணியமாம் என்று சிவா 

சமஙகள கூறியநூஉமெனச.



nT சண்ணப்பராயனார்புசாணம். 

மூத்திசாதனும் ௮திரரனலும் யாண்டுப் புக்கார்கள் எனின்) மெய்யடி யார்களை 
வஞ்த்துசசொன்ற பெரும்பாதசத்தால் நரகத்தில் வீழ்க்தார்கள் என்றே கொள் 

ளப்பமம் ௮வர்கள செவவேடம் தரித்தன்மையால் பயன் இலலையோ எனின்) அர 
சனிடத்துச் சிறிதம பத்தியின்றி அவனுககு உரிய அடையாளககளைத தரித்தப் 
பிறரை லஞ்சுதது அவருககுத கேகுசெயதோர், ௮அவ்வடையாளம தரியாது Sag 

செய்தோரரினும் மிசப்பெருக்கணடதனதை அவவரசனாலே பெற்று வருதவா 
அன்னோ: அதுபோலவே, செவனிடத,த௪ சிறிதும பததி.பின்றி அவருக்கு உரிய 

சின்ன௫சகைத தரித.தப் பிறரை வஞசித.து ௮வருககுத தீஙகுசெயதோா, அ௮சசின 

னங்கள் தரியாது தீயகுசெயதோரினும மிசப பெருதணடததை ௮சசிவனாலே 

பெற்று வரும். துவர் என்பத செளளிதிற றுணியபபடும, அதலால, பெருமபாதகா 
களா௫ய அ௮வவிருவரும் சவவேடத்தாற சிறிதும பயன பெறூது Was கொடிய 

நரச,சதில வீழ்ஈதாகள எனபது, சததியம, வென விதிததவழி ஓழுகாசவாககு 

வேடததாற பயன் இலலை என்பத, :(வேட நெறிரிலலார் வேடமபூண டென 
பயன் - வேட கெழறிரிழபோ வேடமெய வேடமே - வேட கெறிகிலலா 

தம்மை விறலவேஈதன - வேட நெறிசெயதால வீடது வாருமே, ௭-ம, “sa 
மிச சவரே தலையான வேட - ரவமிக சுவரே யஇிகொலை வேட - ரவமிக கவர 
வேடத் தாகா தவாவேடஈ - தவமிக் சகவாசசன்றிச தாஙகவொணணுதே"” ௭-ம. 

இிருமஈதிரத்திற கூறுமாற்றாற் காணச, எஙஙனமாயினும, அவர்கள சவவேடம 
தீரிததவாகள் ௮னறரோ. ௮து சோககாது நீ ௮வாகளைப பாதசாகள் என்று இக 
ழ்ந்தது எனனை எணின, (மாதவ வேடங சகொஷட வனகளணுன'” என்றும, 

முன்னின்ற பாதகனுஈ தன்கருததே முறறுவிததான'' என .றும அரியா சேக 

கழொர் நாயஞர் இசழஈதமையின, யாமும இகழகதோம எனக, ௮வா இகழ$ 
தமை குற்றமாகாதோ எனின்; ஆகாத, மெயபபொருளுயனாரும ஏனறாதிகாதகாய 

னாரும் பிறிதொன்றும் நோககா.து இவா சிவனடியாா எனபது நோக ௮வாகள 

கருத்தின் வழி நினறமைச்குச் சவபததியே ஏதுவாயினனம போல, சேகடழார் 
தாயஞா அபபாதகாகள இமமெயயடியசாகளை வஞூததச கொனராகளே என 

ப. நோக இகசழாதமைசகும சிவபததியே ஏதுவாயினமை.பால, எனச, 

கணணப்பகாயனார்புராணம். 
ஸீ 

மேவலர் புரங்கள் செற்ற விடையவா வேத வாயமைக் 

காவலர் தருக்சா ளததிச கணணபபா திருமா டெனபா 

நாவலர் புகழந்து போற்று ஈலவ்ளம் பெரு நினற 
பூவலர் வாவி சொலை சூழகசபொத தப்பி சாடு, (௪) 

இத்திரு கா தன்னி லிவாதிருப் பதியா தென்னி 

னிததஇில வருவிச சார னீளவரை சூழ்ந்த பாங்கர் 
மததவெக களிறறக கோட்டு வன்றொடா வேலி சேரலி 
யொததபே சரண சூழாத முதுபதி யடுப்பூ ராகும். (௨) 

குன்றவ ரதனில் வாழவரா கொடுஞ்செவி ஞமலி யார்த்த 
வன்றிரள விளவின சோட்டு வராவலை மருஙகு தூஙகப் 

பன்றியும் புலியு மெணகுங கடமையு மானின பார்வை 
யனறியும் பரறை முன்றி லைவன முணகு மெக்கும, (௧) 

 



கண்ணப்பரரயஞர்புசாணம், 

வன்புலிச குருளை யோடும் வயக்கரிக் கன்றி ஜெடும் 
Ler ping Ap சார்கள புரிச் தடனாடலன் றி 
பனபு௮ சாதல ௬.ர வணையமான் பிணைக ளோடு 
மின்புற மருவி யார மெயிறறியர் மகனி செலகும் 

வெல்படைக சறுகண வெளுசொல் வெட்டுவர் கூட்டம் தோறு வ 
சொலலெறி குததென ரூாததுச குழுமிய வோசை யன்திச 
சில்லரிச துடியு கொமபுஞ சிறுக குளியு௪ கூடிக் 

கலலெனு மொலியின மேலுவ் சறகசெசை யருவி யெககும். 

அறலைத் தணணும வேட ரயறபுலம் கவர்ச்.து கொண்ட 
வேறுபல லுருவின மிககு விரவுமா ணிரைக எனறி 
யேறுடை வானா தனனி லிடிககுச லெழிலி யோடு 

மாதுகொண முழககங காட்டு மதசசைமா கிரைக ளெயகும், 

மைசசெறிஈ தனைய மேனி வன்றரொழின் மறவர் தம்பா 

லசசமு மருளு மென்று மடைவிலா ௬டைவன் Cope 

பொசசையி னறவு மூனின புழமுககலு முணவு கொளு 
தசசழற் பகழி வேடாக் கதிபதி காச னென்பான். 

பெறறியாற றவமூன் செயகா னாயினும் பிறப்பின் சார்பாற் 
குற்றமே குணமா வாழவான கொடுமையே தலைகின் நுள்ளான் 

விநரொழில விறலின மிகசான் வெஞன மடஙகல போலவான் 
மநறவன குறிசரி வாழககை மனைவிய தததை யெனபாள,. 

அ௮ருமபெறன மறவர் தாயத் சான்றதொல் குடியில் வக்கர 
ளிருமபுலி யெயிறறுத தாலி யிடையிடை. மனவு கோத தப் 
பெருமபுற மலையப பூண்டாள பீலியம குழையும் தட்டச 
சுருமபுறு படலை முசடச௪ சூரரிப பிணவு போலவாள, 

பொருவருஞ் சிறப்பின் மிககா ரிவர்கடிணிப் புதல்வர்ப் பேறே 
யரியதென றெவருக கூற வதற்படு காத லாலே 
மூருகல ரலககம் செவ்வேன் முருகவேண முண்றிம் சென்று 

பச௮தல செயது நாளும் பரராயசகட னெறியி ஸணிழபா. 

வாரணச சேவ லோடும் வரிம௰ிற் குலக்சள விட்டுத் 
சோரண மணிக கேசெ சுருமபணி கதமப er pie 

போசணி நெமிவே லோறகுப் புகழபுரி குரவை தூலகப் 
போணகவ சாடல செய்து பெருவிழா வெதெ,5 பினறை 

பயிலவடுப பொலிக, யாகசை வேடர்தம பதியச ஈரகற 
கெயிலுடைப் புரங்கள செத்ற வெந்தையார மை ரான 
மயிஓுடைக கொற்ற ஒர்தி வரைய ரங நித, திண்மை 
யயிலுடைத தடகசை வென்தி யணணலா சருளி னாலே 

கானவர் குலமவி எமகத தத்தைபர்ற் சருப்ப £ட 
வனமில பலிகள போசகி புறுகடன் வெறியாட் டோடு 
மானவத திகசள செல்ல வளவிலசெய தவத னாலே 

பான்மதி யுவதியின்றாலெனமகப் பயரத போது, 
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கரிப்பரு மருப்பின் முத்தும் சனழைவீளை செழுநீர் முத்தும் 
பொருப்பிஸின் மணியும் வேடர் பொழிதரு மழையே யன்றி 

வரிசசரும் பலைய வானின் மலர்மழை பொழிஈத தெக்கு 
மரிசகுறும் தடியே யலல வமரர்.௮ஈ guly arr gs. 

அருவனாச் குறவர் தங்க எகன்கூடிச் நா ராமம் 
பெருவிழா வெடுதத மிகச பெரும்சளி கூருக காலைக் 
கருவரை காள மேக மேகதிய சென்ன, தாதை 

பொருவனாத தசோள்சளாசப பதல்வனை யெடுததக் சொணடான் , 

கருக விரிக்கு மேணிச் காமரு குழவி தானு 
மிரும்புலிப் பறழி னோ ௧௫ யிறவுள சளவே யன்றி 

யரும்பெற லஓுலக மெலலா மளப்பரும் பெருமை காட்டித் 
தீருங்குறி பலவுஞ சாற்றும் தன்மையிற் பொலிஈது தோன்ற, 

அ௮ணனைலைச் கையி லேஈதற கருமையா லுரிமைப் பேருக 

திணணனென நியமபு மென்னத திண்டிளை வேட ரா£ததார் 

புணணியப் பொருளா யுளள பொருவில£ ரருவி னானைச 
கணணினுக சணியாத தள சலன்பல வணிசதா ரனறே. 

வரையறை கடவுள் காப்பு மறக்குடி. மரபிற் றங்கள் 
புராயிரொென முறைமைச கேறபப் பொருகதுவ போநறிச செய்து 

விசையிளக தளிருஞ சூட்டி. வேமபிழைத திடையே கொதத 

வரைமணிக் கவழடி.சட்டி யழகு௮ வளாககு காளில, 

வருமுறைப் பருவர தோறும வளமிகு சிறழப்பிற தெய்வப் 

பெருமடை கொதெதுத தொசக பெருவிழல வேடாக செலலாம் 

திருமலி தழனணி பொககச செழுமகழி மடழச்டி செயதே 
யருமையிற புதலவாப பெறற வா£வமு௩ தோன வுயததா. 

௮ணடெதி ரணைக்து செல்ல விமெடி* சளாவு நீ௩இப் 

பூணழ.கழ சிறுபுன கு£ாசப் புலியுசாச சட்டி, சாததி 
மூண்டெழு சினசது௪ செயகண முளவுமுள் எரிஈதுகோத்த 

நாணடரு மெயிறறுத தாலி ஈலகூளா மார்பிற நாலக 

பாசொளி மணியோ டாாத்த பனமணிச் சதககை யேசக் 
சாசொடு தொதெதசாப்புக கலனபுனை யசைஞாண சோத்தித் 

தேசுடை மருபபிற றணடை செறிமணிக ருதமபை மினன 

மாசறு கோல சாட்டி. மறுடை யாட கானில். 

தணமல ரலஙகற ரை தாயமனம் களிப்ப வ$து 
புணணிய கங்கை நீரிற் புனிதமாக திருவாய் நீரி 
ஓணணனைக தமுத மூறி யொழுயெ oping Se சொல். 

வணணமென் பவளச செவவாய் குதட்டியே.வ௯ரா கின்ருர், 

பொருபுலிப் பார்வைப் பேழ்வாய் ுழையெனப் மொத்த .ரீட்டப் 
பரிவுடைச தை; கணடு பைகதழை மைச்சொண் 

விருசுடர்ச் குறுகண டீர்கரு மெழிலவளர் சண்.ணீர்-மல் 

வருதுளி மு, மசசாய் வாய்முததய கொள்ள மாறறி, 
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திழக்குற ரோட்டி. யொடி.ச் தொடச்குராய்ப் பாசஞ் சந்றிீப் 
பிடித்தறு,த செயினப் பிள்ளைப் பேதைய ரிழைத்் த வண 

லடி.ச்சிறு தளிசாற் ஈதி யருருது சிறுவ சோடுவ். 
ருடிச்சிறு குரம்பை யெங்குல குறுசடைச் குழுடீபு செய்து. 

௮னையன பலவு செயதே யைசதின்மே லான வாண்டின் 

வனைதரு வடி.வார் சண்ணி மறச்சிறு மைந்த சோடுஞ் 
இனைமலர்க் காவு ளாடி.ச செறிருடி.ச குறிச9 சுழ்ர்த 
புனைமருப் புழலைவேலிப் புறசஏ; கானிற் போகி 

குயற் பறழினோடும கானவே னத்டன் குட்டி. 
கொடுவரிக குருளை செசசாய கொடுஞ்செவிச் சாபமான 

மூடுகிய விசையி லோடி.த தொடர்ஈதமுன் பறறி முதறத் 

இடுமாத இரளிற் கட்டி. வளர்ப்பன வெண்ணி லாத. 

Horus கழிஈ,த வதி யையவிப் புகைய மாட்டிச் 

குலமுது குறததி யூட்டிக கொணகெண டூயீற்றிக க௩குல் 

புலரவூ னுணவு கலப் புரிவிளை யாட்டின் விட்செ 
சிலமுறை யாணடு செலலச சிலைபயில பருவஞ் சேர்ந்தார் 

தரதையு மைந்த னாரை கோக்கதிெெதன் றடிச்த தோளாற 

இரதையுண மழெப் புலலிச் சிலைததொழில பயிறற வேணடி. 
முஈதையத துறையின மிக்க நுதியரை யழைததுக கூட்டி 

வரதகாட் ருறிதத தெல்லா மறவர்சரு௪ சொலலி விட்டான். 

வேடாதம் கோமானாகன் வென்றிவே ளருளாற பெற்ற 
சேடரின மிகச செயகைத் திணணனவிற பிழ்.கனெ ரூனென் 
ரூடியற் றுடியுஞ*சாற்றி யறை5தபே சோசை கேட்டு 
மாயெர் மலைக ளாளு மறக்குலத தலைவ ரெலலாம். 

மலைபடு மணியும் பொன்னுஈ தரளமும வரியின் ரோதுக 
கொலைபுரி களிறறின் கோடும் பீலியின் குவையுஈ தேனுச் 
தொலைவிலபன னறவு மூனும பலங்கருநவ ஜழெயகு௩ துனறச் 
சிலையுடை வேடா கொணடு திசைதொறு கெருங்க வாதா 

மலயெ வளக்க ளெல்லா நிறைந்திட மாறில் சீறா 
ரெலலையி லடஙகா வண்ண மீண்டினர் கொணாந்தா ரெக்குள்' 

பலபெருக ஞர் போற்றப் பராய்ச்சடன் பலவு சேர்ந்து 
விலவிழா வெகெச வென்று விளம்பினன் வேடர் கோமான. 

பானமையிற சமைத்துக கொண்டு படைச்சலம் விளைஞ சேதத் 

தேனலா சொன்றை யர்ர்தந் திருச்"லைச் செம்பொன் மேரு 
வானது சடலி னஞ்ச மாகி வவர்க்சே பின்லும் 
SIMA APS WIESE சிஷயினைச் சசப்புச் சேர்த்தார். 

சிலையினைச் காப்புக் கட்க்.இண்புலி: சசம்பிற் செய்த 
கலமிரு காப்பு கன்னா ஐ nso arad 
குலமவிளக கரிய. கன் நிகி 'சோலருள் கசையிற் சேர்த்தி 

மலையை மாச்ஜீதிஎலலாம் வாழ்ததெடுத் தியமபி ஞர்ஈள, 
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ஐன வழி.ரில் வெவ்வே நமைச் சன புத்பாற் சோறு 
மொய்வரைசத் தினைமென் சொன்றி குரம்ல்வன் பதள்சண் மற்றும் 

கைவினை யெயின ராச்கிச் சலந்தவன் இழெக்கு துன்றச் 
செய்வரை யுயர்ப்ப வெறகருல் கலச்தனர் செவில வேடர். 

செந்தினை யிடி.ய் தேனு மருச். தவரா தேனிழ் ரொய்தது 

வெந்தவூ னயில்வார் வேரி விளங்கணிச் கவளம் கொள்வார் 
ஈக்திய வீய லுண்டி ஈசையொ மிசைவரா வெவ்வே 
றஈதமி லஓணவின் மேலோ சாயினா ரளவி லார்கள் 

அயல்வரைப் புறத்தின் வந்தா 7௬௩௫௨. யிருப்பி எுள்ளா 
ரியல்வகை யுணவி லார்சத வெயிறறிய ரெயின ரெல்லா 
மூயாகதி ௬௪9 நீம௰க வொழிவிலபன் றவு மாகதி 
மயலுறு களிப்பி னீடி. வரிசிலை விழவு கொள்வார் 

பாலைப் படலை ச.றறிப் பன்மலர் ச் தொடையல சூடிக் 

சாசுடை வடததோல் கட்டி.ச சவடிமெயக கலனகள பூணடா£ 
மாரில£ர் வெட்சி முன்னா வருஈறைக சண்ணி சூடி. 
யாசிலா சிரிய னேச்து மடறிலை மருஙகு சூழகதா. 

தொணடக முரசம் கொம்புச் துடி.சளுச் தளைசொள வேயு 
மெணழ.சை நிறைக்து விமம வெழுச்தபே ரொலியிளேடு 
இணழ.றன் மறவ ரார்ப்புச் சேணவிசும் பிழி.த். தச் செலலக் 

கொணட விழவு பொங்சக் ருறிச்சியை வலங்சொண டார்கள். 

குன்றவர் சளிகொண டாடச் சொடிசசியா துணஙகை யாடத 
துனறிய மழெசட யோடுஞ சூரர மகளீ ராட 

வெனறிவில விழவி ஜோேடு விருப்புடை யெழா நாளா 
மன்றிரு மடங்கு செய்சை யழகுற வமைத்த பின்னர். 

வெல்க விசுமபி னுசசி மேவிய பொழுதி லெயகு 

மஙகல வாழ்த்து மல்க மருககுபல லியகக எார்ப்பத் 

தஙகடொன் மரபின் விஞ்சை தனுததொழில வலவா தம்பாற் 
பொஙகொளிக் கருமபோ மேற்றைப பொருலை பிடிப்பிததாசள 

பொற்றட வரையின் பாங்கர்ப் புரிவுறு கடன்முன் செய்த 

விறறொழிற சளத்தி னணணி விதிமுறை வணக மேவு 

மறறைகாட் டொம் சாளு மடறசிலை யாணமை முழறக 

கற்றன ரென்னை யாளுங் சானவர்ச் கரிய சிகசம், 

வணணவெஞ்் சிலைய மறறப் படைகளு மலரக் கற்றுக் 

சணணகன சாயல பொககக கலைவளா Bas CGaGur 

லெணணிரண டாணடின் செவ்வி யெய்தினா ரெலலை யில்லாப் 
புணணியக தோன்றி மேன்மேல் வளர்வதன் பொலிவு போல்வார். 

C 

(௧௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௨௭) 

(௩௮) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 
வறு. 

இவ்வண்ணக் இண்ணஞார் நிரம்பு காளி விருங்குறவர் பெருங்குறிசசச றைவ 
ஞய, மைவணண வரைசெடுக்தோ ளுசன் ரூனு மலையெல்கும் வனமெங்கும் வச 
ம்பில் சாலல, கைவணணச் சிலைவேட்டை யாடி.த் தெவ்வர் கணகிரைகள பலகவ 

nig கானங் காத்து, மெய்வணணமச் சளர்மூப்பின் பருவ மெய்தி வில்லுழவின 

பெருமுயற? மெலிவர னன், (௪௩)



சகணணபபசாயனாபு.ராணம, Mya 

gnserntIngs gL.Grup yras Garage oCeers yelarg se. 
மையாமா, வெகசணமராை கலையொடுமான் முதலா யுள்ள மிருகங்கண் மிச 
நெருங்க மீதா காலைத, திஏசண்முறை வேடடைவினை தாழ்த்ச தென்று 
லை வேடர் சாமெல்லாக இரண்டு செனறு, சஙகள்குல முதற்றலைவ ஞாூயுள்'' 
எ தணடெரிய னாகன்பாற சரா சொனனா, (௪௪) 

சொன்னவுரை கேட்டலுமே சாசன் ரானுஞ் சூழீகதுவருர் சன்மூப்பின் 
ரொடாவ கோகக, முனனவாசட் குரைசெயலாள மூப்பி னாலே மூனபுபோ 
ல வேட்டையிணின முயல கஇலலே,னெனமகனை யுஙகளுக்கு காச னாக வெ 
ல்லீருங கைச்சொணமி னென்ற போதி, னன்னவரு மிரஙடப்பின் ம௫ழ்ச் 
துசங்கோ னடிவணங்9 யிம்மாறற மறைகின் ரூரகள் (௪௫) 

இத்தனைகா லமுநினது சிலைக$€ழ்ச் தஙக யினிதண்டு தீறஇன்றி யிருகதோ 
மினனு, மசசவுன தருளவழியே கிறப தல்லா லதெசநெறி கவேறளசோ ௮து 
வே யனறி, மெயதசவிறற நிணணனையுன் மரபிற சால மேமபடவே பெறற 
ளிசசாய விளஙகு மேனமை, வைதசசிலை ஸமாதனையீண டழைசது நுஙசள 
உரையாட்சி யருளெனரா மூழநத வேடா, (௪௬) 

சலைமறவ ருனாசெயய காசன ரானுஈ இணணனைமுன கொண்டுவசச செ 

ப்பி விடட, மலைமருவு நெடுஙகானிற கனஊி வேட்டை மசனபோகக காடு 
பலி மழ ஷூட்டச, தலைமரபின வழிவஈத சேவ ராட டி தனையழைமி னெனவ 
குச சாகதேரா செனறு, நிலைமையவ டனகருரைபப நனாமூ சாட்டி ரெ 
டிதுவாது விருபபினொடுங கடி வரதா (௪௭) 

சானில்வரித சளிரதுதைகச சணணி ௬ுடிக கலைமருப்பி னரிர்தகுழை சாதி 

றி பெய்து, மாணினவயிற றரிகாரக திலக மிட்டு மயிமசமுத மனவுமணி வ 

டமும் பூண்டு, தானியிஈது இிரவகிமுலை சரிஈ.ு தாழா சழைப்பீலி மாவுரிமே 

சார வெயதிப, பூசெருஙகு தோரைமலி சேடை நல போவேடா சோ 

(207) 
ற் 
மானைப போறமி நினருள. 

நின்றமூது குறச்கோலப படிமத தாளை சோகசோக்கி யன்னைமீ நிரப்பு நீங்இ, 
ஈனதிஸிதி ஸிருஈதனையோ வென்று உறு நாகனெதா கலமபெருச வாழ்த்தி 
ஈலல, மெனறசையு மி.பலொடு ஈறவும வெறபில விளைவளனும பிறவளனும 

வேணடிற றெலலா, மனறுடி வைதசபடி பெறழு வாழ்வே னழைசசபணி 
GQ) cor Gi) ear cor (ap எணஙகு சாநதாள். (௪௧) 

கோட்டமிலென் குலமைநதன் றிணண னெஙகள குலசதலைமை யான் 
சொடுப்பச கொணடு பூணடு, பூட்டுறுவெஞு சிலைவேடா தம்மைக காச்கும 

பொருப்புரிமை புருெறா னவளுக சென்றும், கேட்டைவினை யெனக்கு 
மேலாச வாயதது வேறுபுலங சவாவெனறி மேவு மாறு, சாட டிலுறை செய்வ 

ங௪௪ விரும்பி யுண்ணச சாபெலி பூட்டென்றான சவலை யில்லான். (டுழ) 

மற்றவன்றன மொழிசேட்ட வரைசரசூ ராட்டி மனம௫ூழெஈஇிங் சனபோடு 
வருஇன் றேலுச, செற்றையினுக குறிசண்மிச ஈல்ல வான விதனாலே யன் 
மைஈதன் றிண்ண னான, வெற்றிகரிச் சிலையோனின் னளவி லன்றி மேம்படு 
இன் ருனென்று விருமபி வாழ்த்திச், கொர்றவனச் தெய்வுகசண் மழ ஒட் 
ட வேண்டுவன குறைவின்மிச் சொண்டு போனாள் (௫௪) 

oe



De சண்ணப்பசாயஞர்புராணம். 

தெய்ஙகிசழ் கூறமுதியாள் சென்ற பின்பு திண்ணஞர் ச$லச்சாசை யழை 
ப்பச் 2ர்சொண, மைவிரவு ஈறுககுஞ்சி வாசச் சண்ணி மணிரீல மலேயொன 
று ௨௩௪ தென்னச், சைவிரவு சிலைவேடர் போற்ற வாது காதல்புரி தாசைச 
ழல் வணங௩கும் போதிந், செய்வரைாபோற புயமிரண்டுஞ் செறியப் புல்விச் 
செழும்புலிதசோ விருககையினமுன சேர வைததான. (௫௨) 

முன்னிருந்சமை்முச கோச்சி ராசன் மூப்பெனைவர் சடைதலினான் 
மூன்பு போல; வென்னுடைய முயற்சியினால் பேட்டை யாட வினியெனச 
குச் கருத்தில்லை யெனக்கு மேலாய, மன்னுசிலை மலையர்குலக காவல் பூண் 
டு மாறெறிர்து மாவேட்டை யாடி யெனறு, முன்னுடைய மரபுரிமை சாகு 
வாயென நுடை தோலுஞ் சுறிகையஙகைச கொடுததா னன்றே. (௫௩) 

நீந்சைகிலை யுட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு தஙகள்குலச் தலைமைககுச சா 
ய்வு தோன்ற, வர்தகுறை பாடதனை நிரப்பு மாறு மனம;சொணட. குறிப்பினா 
ன் மறுமை கொண்டு, மூரதையவன கழல்வணஈககி முறைமை தத மூதறசு 
ரிசை யுடைதோலும வாஙக கொணடு, சசசைபரங கொளநின்ற இணண 
ஞார்க்குச் திருசசாசை முசமலர்ஈது செப்பு இன்றான. (டு௪) 

நம்முடைய குலமறவா சுற்றத சானா சான்கொண்டு பரிதசதன்மே னல 
மே செயது, தெமழமுனையி லயறபுலஙகள் கவாஈது கொண்ட இணெ௫லையின் 
வளமொழியாச் சிறப்பின் வாழ்வாய, வெம்முனையின வேட்டைகளு முனக 
கு வாய்சகும விரைஈதுநீ தாழாதே வேட்டை யாட, விமமுரணவெஞ சிலை 
வேடா தஙகளோடு மெழுசவென விடைகொசெதா வியலபினினரான.(டுடு) 

செஙசண்வயச சோளரியே றன்ன திணமைத இண்ணஞனார் செயதவத்தின் 
பெருமை பெறற, வெங்சண்விறற ரூதைசழல வணஙூ கினறு விடைகொ 
ண்டு புறமபோகது வேட ரோடு, மஙகலமாச சுனைபடிஈதூ மனையீன வைக 
வைஇருளின புலாகாலை வரிலிற் சாலைபடி பொஙகுச£ல யடல வேட்டைக 
கோலங கொளளப் பனைதொழிதகை வினைஞருடன பொலவிகது புகசா£ (டு௯) 

வறு 
நெறிசொண்ட குஞ்ச் சுருடுஞ்டி நிமிஈது பொங்க 
ரூ.றரிசொணட சண்ணிச கடைமொயயொளிப பீலி சேர்ததி 
வெறிகொண்ட முலலைப பிணைமீது குறிஞச வெட்டு 
செறிகொணட வண்டின குலஞ்சோகொளப் பின்டு செயது, (௫௭) 

மூன்னெற்றியின் மீத முருந்திடை வைச்ச குன்றி 
தன்னிழ்புரி கொணட மயிாசசயி ரூரச சாசதி 

மின்னிற்றிகழ் சகு விளங்குவெண் டோடு காதின் 
மன்னிப்புடை நின்றன மாமதி போல வைச. (௮) 

சண்டத்திடை வெண்சவ டிச்சதிர் மாலை சேரக 
கொண்டகச்சொடு பன்மணி கோததிடை யேனச் சோடு 

துணடப்பிறை போல்வன தூங்கட வேங்கை வன்றோற் 
ஐண்டைசசெயல் பொங்யெ சன்னவீ ரகத யங்க. (௫௯) 

மார்பிற்சிறு தர் மணித்திரண் மாலை சாழத் 
தாரிற்பொவி தோள்வல யங்ச டழைச்து மின்னச் 
சேர்விற்பொவி சங்கண மீது திசழ்ரத மூனகைச் 
'கார்விற்ரிறு ராணெறி சைச்செறி சட்டி சட்டி, (௬2)



சண்ணபபசாயஞாப. ராணம். 

அரைாயிற்சா ணத்துரி யாடையின் மீது பெளவச 
இரையிற்படு வெள்ளல சார்த்து விளிம்பு சேர்த்தி 
நிரையிற்பொலி நீளுடை தோல்சுரி கைப்பு றஞ்சுழ் 
விராயிற்றுவர் வாவிரி போக்கு யமைதது as @. 

லீரக்சழல் காவின் விளகச வணிஈத பாதஞ் 
சேரததொடு நீ செருப்பு விருபபு வாயப்பப் 
பாரப்பெரு-விலவலங சொண்டு பணிசது திண்ணன் 
சாரததிருச் சாணமடி,ச தேறறி வியாது தாக. 

அ௮ஙசப்பொழு திற்புவ னத்திடர் வாஙக வோவடுத் 
அங்சப்பெரு மாமழை போனறு துண்ணென ரறொலிப்ப 
வெஙகட்சென நீடு விலஙகு விலஙகி நீஙகச 
செங்சைச்தலச் தாற்றட விசசிறு சராணெ நிஈதாா. 

பல்வேறு வாளி புசைபாாச துடன்போத வேவி 
விலவேட ராயத துடிமேவி யொலிசகு (oor An 
சொல்வேறு வாழ்சதுச இசைதோழறுஈ துசைகத விம்ம 
வல்லேற௮ு போலவா ரடலவாளி தெரிஈது கினரூா. 

மானச்சிலை வேடர் மருககு நெருககு போதிழ 
டானற்குல மாமல ரிறபடா சேத்தி யாமுன 
றேனறறசை தேறல சருபபொரி மற்று முளள 
சானபபலி கோகட வுடபொறை யாட்டி வரதாள, 

ரின்றெஙகு மொயககுஞ்' சினவேடமா சூப் புககுச 
செனறங்கு வளள றிருநெழ மியிறசேடை சாதஇ 
யுன்றகதை த௲தைசகு மிமசனமைச ஞனள லல 

ஈனறுமபெரி துனவிம னமமள வனறி சென்றாள. 

அபபெறறியில வாழ்தது மணஙகுடை யாட்டி gow aor x 

செப்பற்கறி தாய சிறபபெதா செயது போசூச 
கைப்பற்றிய திணசிலைக சாமழை மேக மெனன 
மெயப்பொற புடைவேட டையினமேமகொண டெழுர்து போச்சார். 

C a gy. 

தாளில் வாழ்-செருப்பாதோ றழைததநீடு சானையா 
வரளியோடு சாபமேவு கையாவெயய வன்கணா 
சாளியேறு போலவேகு மணணலாமு னெணணிலாா 
மீளிவேடா நீடுகூட்ட மிச்குமேலெ முத்தே. 

வன்றொடாப்பி ணிதசபாசம் வன்கைமள்ளர் சொள்ளவே 
வென்றிமஙகசை வேடாவில்வின மீதமேவு பாசமுன 
செனறுமீஞு மாறுபோல்வ செய்யசாவின வாயவா 
யொன்றொடொனறு சோபட் ரம லோநொய்சண் மாடெலாம், 

போர்வலைச சிலைததொழிற் புறததிலே விளைப்பல௪ 
சார்வலைத் தொடகசறுகக வேகுமையர் தம்முனே 
காரவ$லப் படுததகுன்று சானமா வளைக்கநரீள 
வாகலைச இிறஞசுமாது வாதவெறபா மூஈதிஞா, 

ஈடு 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(#@) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௪2)



ina சண்ணப்பராயனார்புராணம். 

ஈணணிமா மறைக்குலங்க ணாடவென்று நீடுமத 
தீணணிலா வரும்புகொன்றை தங்குவேணி யார்சமைச் 
சணணினீடு பாவையொன்று சொண்டுகாணு மன்பாமுன் 
னெண்ணிலபாவை கொண்டுவேட சொடீமருஙகு மேஇஞார். 

கோடுமுன பொலிச்சவுக குறுஈகணா குளிக்குல 
மாடுசென நிசைபபவும் மருயகுபம்பை சகொட்டவுஞ் 
சேடுசகொண்ட கசைவிளிச சறகசவோசை செல்லவுங 

காடுகொண் டெழுஈதவேடு கைவளைந்து செனறசே. 

கெருங்குபைச் தருக்குலங்க ணீடுகாடு கூடக் 
வருக கருஞ் சிலைசசடசகசை மானவேடா சேனைசான் 

பொருஈதடஈ திரைககடற் பரப்பிடைப் புகும்பெருங் 
கருந்தரஙச நீளபுனற கவித்தசகனனி யொதததே 

தெனறிசைப பொருபபுடன செறிஈதகானின மானினம 
பனறிவெம் மராககணங்க ளாதியான பலகுலக 
அன்றிகினற வெனறடிச சுவட் டினொற்றர் சொல்லவே 
வனறடசசை வராகொடெம மருஙகுமவேட ரோடினா. 

ஒடியெறிர்து வாரொழுகக யோசனைப் பரப்பெலா 
செடியதிண் வலைததொடககு ரீளிடைப பிக்தீதகேர் 
சடிகொளப பராத்காடு சாவல்செய தமைததபின 

செடிசலைச சிலைககைவேடா இணணனாமு னண்ணிஞா 

வெஞ்சிலைசகை வீரனாரும வேடரோடு கூடிமுன் 
மஞ்ச லைககு மாமலைச சரிபபுறதது வஈதமா 
வஞசுவித சடர்க்குகாய்க எடடமாச விட்டுநீள 
செஞ்சரததி னோடுசூழல செயசசானு ளெயதினார் 

மெய்யமா வெழுபபவேவி வெற்பராய மோடிநே 
மொய்யும்வாளி முனறெரிஈது சொணடுசெலல வெகஈணு 
மொயகுரற் றுடிசகுலஙகள பமபைமுன சலைததெழக 
சைவிளிச சதாசதமா வெழுப்பிஞாகள கானெலாம 

எனமோடு மானினஙச ளெண்குதிண் சலைககுலங 
கானமேதி யானைவெம புவிககணஙகள சானமரை 

யானமா வனேகமா மருணடெமுநது பாயமுன 
சேனைவேடா மேலடாநது €ீழியமபி னூறிஞா. 

வேறு 
தாளறுவன விடைதுணிவன தலைதுமிவன கலைமாஸஏ 

வாஸிகளொடு குடலசொரிதர மழிவனூல மரைமா 
நீளுடல்விடு சாமுருவிட 3ிமிவனமிடை கடமா 
மிளிசொளசணை படுமூடலெழ விமுவனபல வுழையே, 

லெங்கணைபடு பிடர்கிழிபட விசையுருவிய கயவாய 
செஙசனலவிட வதனொடுகணை செழியமுனிரு கருமா 
௮ஙகசெழுர முருவியபொமு தடலெயிறுற வதனைப் 
பொகூயெசின மொடகவாவன புலாவனில புலிகள. 

(aa) 

(௭௪) 

(௭௫) 

(ars) 

(4d)



கண்ணப்பசாயனார்புராணம், 

பின்மறவர்கள விடுபசழிசள் பிறகுறவயி ரிடைபோய் 
முன்னடுமுகம் விசையுருவி.. முடுகியவிசை மடனச் 
கொன்முூனையடு சரமினமெதிர் குறுயெமுக முருச 
தன்னெதிரெதா பொருவனசிகா தலையனபல கலைகள். 

கருவரையொரு சனுவொடுவிசை சடுயசென முனைசேர் 
குரினமுன்விடு மசெரமெதா கொலைபயிலபொழு சவையே 
டபொருகரியொடு செனவரியிடை புரையறவுடல் புகலால 
௮ர௬.மிரவொடு பசலணைவன வெனமிடையுமவ் வனமே. 

நீளிடை விசை மிசைகுதிகொள கெடுமுிருட வெழுமான 
ரூளூறுசழன மறவாகள்விடு சரரிரைதொடா வனதாம் 
வாளவிடுகதி மதிபிரிவற வருமெனவிழு முழையைக 
கோளொடுபயில பணிதொடாடிலை கொளவுளவெதா பலவே 

கடல்விரிபுனல் சொளவிழுவன கருமூகிலென சினாயே 
படாவொடுசெறி சழைபொதுளிய பயிலபுதலவன மசனமே 
லடலுறுசர முடலுறவரை யடியிடமல மரலான 

மிடை கருமரை கரடிசளொடு விழுவனவன மேதி. 

பலதுறைகளின வெருவரலொடு பயில் ௨லையற நுழைமா 
வுலமொடுபடா வனத வுறுினமொடு கவாகாய 
பிலவியவிரு வினைவலையீடை மிலைசுழலபவர் நெறிசோ 
புலனுறுமன் னிடைசடைசெயத பொழறிகளினள வளவே 

    

அடியடியன மடிசெவியன துறுசகயமுனி சொடரா£ 
வெடிபடவிரி சிறுகுருளைேகண மிசைபடுசொலை விரவா 
ரடிசளாவுறு கருவுடையன வணைவுறு பிணை யலையா£ 

கொடியனவெதா முடுகியுமுறு கொலைபுரிசிலே மமவோ. 

இவவசைவரு கொலைமறவினை யெதாரிசழ்வுழி யதிரக 

சைவரைசளும வெருவறமிடை கானெழுவதொ ரேனம 
பெயகருமுச லெனவிடியொடு பிதிசனலவிழி சிதறி 
மொயவலைசளை யறகிமிரவுற முடுகியசடு விசையில் . 

போமதுதனை யடுதிறலொடு பொருமறவாக எரியே 
ருமவாதொடா வுறமவிசையுட னடிவழிசெலு மளவிற 
ருமொருவரு மறிகிலாவா சனிசொடாவுழி யசனமே 

லேமுனையடு சிலைவிடலைக ளிருவாசளடி பிரியரா 

நாடியகழல் வயவாகளவா சாணனுநகெடு வரிவிற் 
சாடனுமெனு மி௫ீவருமலை சாவலரொடு கடி.திற 

கூடினாவிடு பகழிகளொடு கொலைஞமவிசள வழுவீ 
நீடியசரி படாவதரு நீழவினவிரை சேழல, 

ருன்றியைநிச ரமுன்செறவெரி கொடுவிழியிடி குரனீள 
பனறியுமடல வனறிநலொடு படராநெறிகெடி தோடித 
அனறியதொரு குன்றடிவலா சலவியகெறி சூழற் 
செனறைசனிடை கினறதுவலி செருமாமர நிரையில், 

a Der 
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00 i) கண்ணப்பசாயஞரார்புராணம்; 

அத்தருவளர் சழவிடையடை யசனிலையறி பவர்முன் 
கைததெரிகணை யினிலடுவது கருதலர்விசை கடுக 
மொயதசெழுசுடா விசெரிசையை முனைபெறவெதி ருருவிக் 

குத்தினருடன முறிபடவெறி குலமறவாக டலா. 
வறு 

வேடர்தற் சரிய செங்கண் வில்லியா விசையிற் குதச 
மாடிரு துணியாய் வீழ்ஈத வராகதசைச் சண்டு மாணன 
சாடனே யிசன்பி னின்று சகாசயகள பலவ தெய்ததோ 
மாடவன் சொனறா னச்சோ வென்றவ ரடியிற ரூழச்தார். 

மற்றவா திண்ண னார்ச்கு மொழி௫ன்றார் வழிவ௩ சாற்ற 
வுறறது பசிவஈ தெமமை யுசவிய விசனைக காயச௫ச௪ 

சற.றுநீ யருஈதி யாமுஈ இன்றுதண ணீகு டி.௪து 

வெற்றிசொள வேட்டைக் சாடு குறுகுவோ மெல்ல வென்றார். 

என்றவர் கூற கோசக்தெ தணணனா தண்ணீ ரெகசே 

சனறுமிவ வனததி லுளள செனறுரை செயய நானா 

னினறவிப் பெரிய சேகக னப்புறஞ செனரு னீண்ட 
குனறினுச சயலே யோடுக குளிஈசபொன முகலி யென்றான் 

மந சே 
   

பொகஙதிய சனவில் வேடன் சொனனபின் போ 
பிங௩இத சனனைக கொணடு போதுமி னென்று a 
மஙகது கோக சென்றா காஏச மராயிற சணடார் 

செஙகே றுடையாா வைகு இிருமலைச சாரற சோலை 

காணனே தோன்றுக குனறி னண்ணுவே மெனன காணண 
காணநரீ போதி ஈலல காட்சியே சாணு மி£தச 
சேணுயா இருகசா எததி மலைமிசை யெழுஈது சேவ்வே 
கோணமில குடுமித சேவ ரிருபபாகும பிடலா மெனறான. 

ஆவசெனிதனைக கணடிஙய கணைதசொறு மெனமேற பாரம 

போவதொன நுளது போலு மாசையும பொங? மேனமேன 

மேவிய செஞ்சும வேளோ விருப்புற விரையா கிறகுக 
தேவரங கருப்ப செங்கே போசெனரூா இணண னாதாம. 

உரைசெய்து விரைந்து செல்ல வவர்களஞு மூடனே போகது 
சரைவளா சழையின மூசதுங சாரற் குறடுஞ் Fog 
வசைதரு மணியும பொனனும வயிரமும புளினஈ சோறுச் 

திரைசண்முன றிரட்டி வைத்த திருமூச வியினைச சார£தரா, 

ஆங்கசன் சரையின் பாஙசோ ரணிகிழற கேழ லிட்டு 
அரங்குவிழ் காடன மனனை மரககடை திககோல பணணி * 
Wage நெருப்புக சாணபா யிமமலை யேறிச சணடு 
சாஙகள்வஈு சணைவோ மெனறு சாணனுநஈ தாமும் போகதார். 

அளிமிடை சமாகூழ் சோலை யலாகளகொண டணைர்ச காற்றின் 
றெளிபுன விழிஈ.து சரஈசை செளிவுறுஈ இணண ஞாதாங 
களிவரு ம௫ழ்சச பொஙசக காளசநி கணடு சொணடு 
குளி£வரு ஈஇிழ டே௫ச் குவவரைச சாரல சோகசா£, 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௧) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௬௬) 

(7)



சண்ண்ப்பரரயஞர்புரா்ணம், ஈக, 

கதிரவ னுச்ச ஈண்ணச் சடவுண்மால் வரையி லுச்?ி 
யதிர்சரு மோசை யைது மார்சலி மூழசசக சாட்ட 
விதவென்சொனாணா வென்ராச் கம்மலைப பெருந்தேன் சூழ்ந்து 
மதுமல ரீச்சண் மொய்தது மருஙசெழு மொலிகொ லென்றான். (ms) 

மூன்புசெய் த வீதி னீட்ட முடிவிலா வினப மான 
வனபினை யெசெதச் சாட்ட வளலிலா வாவம பொறி 
மன்பெருங காதல் கூர வளளலாா மலையை கோககி 
யெனபுசெக் கு௬9 யுள்ளத தெழுபெரு வேடகை யோடும். (ஈ௨) 

காணனு மன்பு முன்பு ஈளி£வளா யேநத் தாழும் 
பேணுசச துவ௫க ளென்னும பெருகுசோ பான மேறி 
யாணையாஞ இவசதைச சார வணைபவா போல வையா 
நீணிலை மலையை யேறி நேர்படச் செலலும போதில- (ஈஈ) 

இயசள்சோ சடையார் தம்மைச் சென்றவர் சாணா முன்னே 
யஙசணா கருணை கூாஈத வருட்டி ரு சோசச மெயதித 
சீங்கெ பவததின் முனனைச சா£புவிட் ae bau 
பொஙயெ வொளியி னீழற பொருவிலன புருவ மானா (ars) 

மாசமா இருக்கா எததி மலையெழு கொழுகஈதா யுள்ள 
Cast யகனாச சண ரமுநதபே ௬வகை யனபின் 
வேகமா னதுமேற செலல் மிசகதேரா விரைவி னோடு 

மோசமா யோடிச் செனரறா தழுவிஞா மோக கினருர். (ஈடு) 

கெடிதுபோ தயிசத்து நின்று நிறைஈசெழு மயிரச்கா றோறும் 
வடிவெலாம புளகமபொஙச மலாசசகணீ ரருவி பாய 
வடியனேற இவொதா மிஈகசே யகப்பட்டாரசசோ வென்று 
படி.யிலாப் பரிவு தானோ படி.வமாம் பரிசு தோன்ற 

வெம்மறச் குலசத வரத வேட்டுவச௪ சாதி யார்போற 
கைம்மலை கரடி வேஈகை யரிதிரி சானர் தன்னி 
ஓம்முடன் றுணையா யுளளா ரொருவரு மினறிச செட்டே 
னிமமலைத சனியே நீரிங இருபபசே யெனறு நைநதா£ ( arer) 

சைச்சிலை விமுகத சோரா£ சாளையார் மீள விரதப் 
பசசிலை யோடு பூவும் பறிததிட்டு நீரும வராதது 
மசசிது செயதார யாரோ வென்றலு மருங்கு நினற 

வச்சிலை சாணன் ரானு சானிது வமிநதே னென்பான். (ry) 

வன்றிற லஓுரசை யோடு மாசேட்டை யாடிப் பண்டிக 

குனறிடை வரசோ மாசச குளிர்சதநிரிவரா யாட்டி 
யொன்றிய விலைப்பூச் சூட்டி, பூட்டி முன் பறைஈசோர் பார்ப்பா 
னன்றிது செய்தானின்று மவன்செய்த சாகுமெனருன், 

உண்ணிறைகர் தெழுர்த தேனு மொழிவின்றி யாரா வன்பிற் 
நிண்ணஞா நிருச்சா எத்தி சாயனார்ச் னிய செய்கை 
யெணணிய விவைகசொ லாமென் திதுசடைப் பிடிது. சொண்டவ் 
வண்ணலைப் பிரிய மாட்டா சஎவிலா தரவு நீட, 

(ரக) 

(2)



ஈறு சண்ணிப்பசாயனார்பூராணம். 

இவர்தமைக் சண்டே னுக்கு சணியரா மிருக்தா ரொன்டே, 
யிவர்சமச கருது செய்ய விறைச்சியு மிடுலா ரில்லை 

Sarge பிரிய வொண்ணா சென்செய்கே னினியான் சால 
வி௫ர்தமச் இறைச்? சொண்டி௫ செய்தவும் வேண்டு மென்று, 

போவர் மீண்டு செல்வா புல்லுவா மீளப் போவர் 
காதவி னோக்கி நிற்பா சனறகல் புனிறறாப் போல்வா 
ஈாதனே யமுது செய்ய ஈலலமெல் விறைசசி கானே 
கோதறச தெரிகத வேறு கொணடியகு வருவே னென்பாா, 

ஆர்சம ராக நீரிங் இருப்பசென் றகல மாட்டே 
னீரபூத் திருகக விஙகு நிறசவுக கிலலே னென்று 
சோர்தரு கணணீா வாரப போயவரத துணிஈசா ரா௫ி 
anh யெடுசதுக சொண்டு மலாச்கையாற றொழுது போர்தார். 

மூன்புகின் றரிதி னீஉச மொயவரா யிழிசர்து சாணன 

பினபு வர் தணைய மூனனைப் பிறதுறை வேட்சை நீக௫ 
யன்புசொண டுயப்பச செலலு மவாதிரு முகவி யாறறின 
பொன்புனை சரையி லேறிப புதுமலாக சாவிற் புசகரா 

சாடனு மெதிரே சென்று தொழுதுதீச கடைந்து வைதசேன் 
கோடுடை யேன முஙகள் குறிபபடி யுறப்பை ழெல்லா 
மாடுற கோச்கிச் கொள்ளு மறிதழுூகாம போகைக இனறு 

ரீடரீ£ தாழ்தச செனனோே வெனறலு நினற காணன, 

௮ங்இவென் மலையிற் றேவர் தமமைகசண டணைசதக கொண்டு 
வங்கேப பறறிப் போகா வலலுடும பெனை நீஙகா 
னிஙகுமத தேவா தினன விறைசசிகொண டேகப போதா 
னங்குலச தலைமை விட்டா னலபபட்டான றேவாக கெனரான. 

, என்செய்தாய இணணா நீசா னெனனமால கொண்டாயெஙகண 
மூன்பெரு முதவி யலலை யோவென முகசசை Cong san 
வன்பெரும் பன்றி சன்னை யெரியினில வதகக மிகக 
வின்புறு சசைகள வெவவே தமபினா லீரகது கொணடு, 

கோலினிற் கோத்துச் சாய்ச்செ கொழுஈசசை பதததில வேவ 
வாலிய சுவைமுன் சாணபான வாயினி லதகூப பராசதுச 
சாலவு மினிய வெலலாஞ சருகிலை யிணேசத கலலை 
யேலவே கோலிச் கூட வதனமிசை யிடுவா ரானா. 

மருங்குகின் றவாகள் பின்னு மயன்மிச மூதிர்ஈசா னெனனே 
யருமபெற லிறைசரி சாயசசி யதுஈடே றமிழா நினரான 
பெரும்பசி யுடைய னேனும் பேசசில னெமசகுப பேறு 
தீரும்பரி சீணரான் மற்றைத் தசைபுறத் தெறியா கினறான். 

சேவுமால் கொண்டா ஸனிர்சத திணணன்மற் றிதனைத் திரச்ச 
லாவதொன் றறியோர் தேவ ராட்டியை சாக னோடு 
மேவிசாங் கொணாந்து தாக்ச வேண்டுமவ வேட்டைக் கானி 
லேவலாட் களையுங சொண்டு போதுமென் மெண்ணிப் போனார், 

(ris) 

(ape) 

(ஈக) 

(1 De) 

(ஈம) 

(ar) 

(aWer) 

(ஈழ௮) 

(ஈ௰க) 

(ஈ௨௰)



© SE INT Sth EARLE TT Re, 

சரனதவர் போன சோரார் கடிதிஸித் abt Gers 
ஹானமு சமைத்துச் சொண்டு மஞ்சன மாட்ட வுன் 
மாத்தி சன்னீர் தய வரயினிழ் சொண்டு சொய்ச 
அரச்எம் பள்ளித் தாமன் குஞ்சிமேற் ௮அதையச் சொண்டார், 

சனுவொரு சையில் வெய்ய சரத்தடன் ரூல்இச் சல்$லப் 
புணிசமெல் விறைச்சி ஈல்ல போனச மொருசை யேகதி 
யிணியலெம் பிரானார் சாலப் பரப்பன றிரங் யேங்இ 
சணிலினாச் இறைவா வெற்பை ஈண்ணினார் திண்ண ஞார்சாம். 

இளைத்சனர் சாய ஞான் கீண்டச்சென் நெய்தி வெற்பின் 
மூளைச்செழு மூ,சலைச சண்டு முடிமிசை மலரைச் காவில 
,அளைத்சபொற் செருப்பான் மாற்றி வாயின்மஞ் சனறீ£ தன்னை 
விளைத்சவன் புமிழ்வார் போல விமலனா முடிமேல் விட்டார். 

தீலைமிசைச் சமரச பள்ளிச சாமச்சைச் டங்கா எத்தி 
மலைமிசைச் சம்பி ரானா முடிமிசை வணங்கச் சாசத்திச் 
சிலைமிசைப் பொவிஈத செககைத் இணணனார் சேர்த்த சல் 
யிலைமிசைப் படைச்ச வனின் நிருவமு தெதிரே வைத்து. 

கொழுவிய சைக ளெல்லாங் கோவினிற் நெரிந்து சோத்சங் 
சழலுறு பதததிற் சாயச்சிப் பூல்லினா லத சாவிற் 
பழய விணிமை பார்ததுப் படைததலிவ் விறைச்ச சால 
வழ௫ூது சாய னீரே யமுதுசெய் தருளூ மென்றா. 

அன்னவிம் மொழிகள் சொல்வியரமுதசெய் வித்த கேடர் 
மனனனார் திருகசா எததி மலையினாக் கனிய சல்லூ 
னின்னமும் வேண்டு மெனனு மெழுபெருக காதல் கண்டு 
பன்னெடுக சரங்கள் கூப்பிப் பகலவன் மலையிற் ரூழ்ர்சான. 

அவ்வழி யர்தி மாலை யணைதலு மிரவு சேரும் 
வெவ்விலக குளவென் றஞ்சி மெய்மையின வேறு சொள்ளாச் 
செவ்விய வன்பு சாங்தெ இருச்சையிற் சிலையுர் சாங்கி 
மைவலா யென்ன வையா மருககுகின் ஐசலா நின்றார், 

சார்வருஈ தவங்கள் செய்து முனிவரு மமரர் தாமுங் 
சார்வளாை யடவி சேர்கதுங் சாணுசம் கசியார் gwen 
யாவமுன் பெருக வாரா வன்பினிஐ சண்டு சொணடே 
சேர்பெற கோச் கின்றார் நீளிரு ணீங்க நின்றார். 

சழைசொரி தரளச் குன்றிற் சஇரரில வொருபாற் பொங்க 
முழையா வுமிழ்ர்ச செய்ய மணிவெயி லொருபான் மொய்ப்பச் 
தழைசதிர்ப் பரிதி யோடுஞ் சர்திரன் றலையு வாவித் 
குழையணி காதர் வெற்புச கும்பிடச் சென்றா லொரக்கும், 

விரவுபன், மணிகள் சான்ற விரிசுடர்ப் படலை பொர்ச 
மாசத மொளிகெொரணீல மணிசளு மிமைச்ருஞ் சோதி 
பெசரலிரு சடருச் சஞ்சிப் போயின புடைக டோறு 
மிகஹிரு ளொதுள் னாலே போன்றுள செக்கு மெங்கும். 
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ar. ச்ண்ப்பசாயனுர்புரரளம், 

செர்சழ லொளியிற் பொக்ருர் நீபமர*மரற்க சொது 
மச்திசண் முழையில் கைழ்த் மணிவிளச் சொளிசளாது 
மைர்துமா றடச்9யுள்ளா ரரும்பெறாஞ் சோதி யாறு 
கெர்தையார் திருக்சா எத்தி மலையினி விரவொள் தில்லை. 

வருங்கறைப் பொழுது நீம் மல்கிய யாமஞ் சென்று 
௮ருங்டெ வறிர்ச புள்ளின் சூழ்சிலம் போசை கேட்டுச் 
சருங்சட லென்ன சின்று சணடுயி லாச வீர 
சரூம்பெறற் றம்பி ரானாச சமுதுசொண் டணைய வேண்டி. 

ஏறுகாற் பன்றி யோ மிருங்கலை புனமான் மற்றும் 
வேறுவே மினங்கள் வேட்டை வினைத்தொழில விரகனாலே 
பூமசெய் சாலஞ் சர்திச் தருமிகச் தெரியாப் போதின 
மாறடு சிலையுய சொண்டு வள்எலைச் தொழுது போந்தார், 

ே an. 
மொய்சாட்டு மிருள்வாங்்இ மூகங்காட்டுர் சேரிரவி 
மெய்சாட்டு மன்புடைய வில்லியா தனிவேட்டை 
யெய்சாட்டின் மாவளைச்க விட்டகருர் இரையெடுத்துச் 
கைசாட்டு வான்போலச் கதிசாட்டி யெழும்பொழுதில், 

எய்திய ராகமத்தி வியம்பியபூ சனைக்கேற்பக் 
சொய்தமல ரும்புனலு முதலான கொண்ட ணைர்தார் 
மைதழையு௩ கணடதச்து மலைமருஈதை வழிபாடு 

செய்துவருர் தவமுடைய மூனிவர்சிவ கோசரியார். 

வர்துஇிரு மலையின்கண் வானவர்கா யசர்மருங்கு 
ரதைநகிய மசதோடுஞ் செலகின்னா திருமுனபு 
வெதவிறைச சியுமெலுமபுக சணடசகல மிதிதசோடி 
யிர்தவனு செஙகெட்டே ஸனியார்செய்தா ரென்நழிவார். 

மேவநோ வாவஞ்சா வேடுவரே யிதுசெய்தா£ 
CsaCs வேசனே திருமுனபே பயிதுசெயத 
போவசே யிவ்வண்ணம புகுதநீர் திருவுள்ள 
மாவசே யெனபபதறி யமுதுவிழு ச சலமஈதா£. 

பொருப்பிலெழுஞ் சுடாச்சொழுர்தின் பூசனையுர் சாழ்ச்சரா 
னிருப்பதினி யென்னெலீறவ் விறைச்சியெலும் புடனிலையஞ் 
செருப்படியு நாயடியுஈ தருவலகான மாதறியபின 
விருபபினொ திருமுகலிப் புனன்ரூழ்டு விரைநதணைசதார், 

பழுதுபுகுர் சத தீரப் பவிததிரமாஞ் செயலபுரிந்து 
சொழுதுபெறு வனகொண்டு தூயபூ சனைசொடங்டு 
வழுவிறிரு மஞ்சனமே மூதவாச வருமபூசை 
முழுதிமுறை மையின்முடித்து முதல்வனார் கழல்பணிர்தார். 

பணிக்தெழுக்து தனிமுசலாம் பரனென்று புன்முறையாறி 
துணிந்சமறை மொழியாலே தூிசெய்து சடர்ச்திங்ச 
எணிர்சசடை முடிக்கற்மை யல்கணரை விடை சொண்டு 
திற்ரிக்தமன,ச் தருமுனிலா,சபோவனததி னிடைச்சார்சதார். 
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சண்ணப்பசாயனாட கணம், 

இவ் எண்ணம் பெருமுனிவ மோடனு ரினியிப்பகன் 
மைவண்ணகச் கருஙகுஞ்ச.வனவேடர் பெருமானார். 
கைஏண்ணச் ஏிலைவளைத்துச் சான்வேட்டை சனியாடிச் 
கெய்வண்ணச் திழமொழிவேன் தீவினையின் திறமொழிவேன்,; 

திருமலையின் புறம்போன தஇிண்ணனா செறிதுறுசற் 
பெருமலைச எிடைச்சறியிழ் பெருமபன்றி புனமேய்ர்த 
வருவனவுச் துணிபடுத்து மானினககள் கசானிடைகின 

இராறாவழிசசென மேறுதுறை யொஸிரிவறு சகொனறரறாளி, 

பயில்விளியாற் சலையழைத்துப் பாடுபெற வூடுருவு 
மயின்முகவெங் கணைபோகடி யடியொறறி மராயினங்க 
டுயிவிடையிற் இடையெய்து தொடாஈதுகட மைகளெய்து ... 
வெயில்படுவெம் கஇிர்முதிரச் சனிவேட்டை வினைமுடிசதார், 

பட்டவன விலஙசெல்லாம் படர்வனச்தி லொருரும 
விட்டருகு தீசசடைசோ விருஞ்சுரிசை தனையுறுவி 
வெட்டிஈறுக கோற்றேனு மிகமுறிசதுத தேச்கிலையால் 
வட்டமுறு பெருககல்லை மருககுபுடை படவமைததார், 

இர்தனமு முறித்த யெரிசடையு மரணியினில் 
வெர்தழலைப் பிறப்பிதது மிசவளர்தது மிருகஙகள் 
சொரந்தியயி லலசமபாற குட்டமிட்டுச சொழுபபரிந்து 

வர்சனசொண் டெழமுகதழலவில் வககுவன வசகுவிதது. 

வாமம்பா லழிப்பதுவும் வகுப்பதவுஞ் செய்தவற்றி 
லாயஹுப் பிறைசசியெலா மரிசசொருசல் லையிலிட்டுச் 
சாயரெடுக கோல்சோச்துச் சனவின்ச றுறசசாயச்செ 
தாயதிரு வமுதமைககச சுவைகாண லுறுனெரா. 

எண்ணிறாத கடவுளருச் கஇடுமுணவு சொணடிட்டும் 
வண்ணவெரி வாயின்சண் வைசததெனச் சாளசதஇி 
யண்ணலாாச் சாம்பரிசு சாஞ்சோதித சமைபபார்போற் 
திண்ணனா இருவாயி லமைதசாரூன நிருவ முத. 

நல்லபத முறவெந்து சாவின்ச ணிடுமிமைச9 
கல்லையினிம் படைசதுச்சேன் பிழிகதுசலா தகொண்டு 
வல்லிரைச்து திருபபளளிச தாமருசதாய மஞசனமு 

மொல்லையினின் முன்புபோ லுடன்கொணடு வாதணைர்சார், 

வந்துதிருச் சாளத்தி மலையேறி வனசரர்ச 
டநதலைவ னாரிமையோர சவைவனார் தமையெய்தி 

யர்தணனார் பூசையினை முன்புபோ லசற்றியபின 
மூச்தைமுழை சம்முடைய பூசனையின் செயன்முடி ப்பார். 

ஊனருது சல்லையுடன் லைத்திதுமுன் னையினன்று 
லேனமொு மான்சலைசண் மனாசடமை யிலையிற்றி 
லானவுறுப் பிறைச்வெமு சடியேனுஞ் அவைசணடேன் 
சேலுமுடன் சலச்சதிது இித்திச்கு மெனமொழிரோ்தார், 
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ata சண்ணப்பர்சவர்புசாணம் 

இப்பரிசு இருவருது செய்வித்தத்,சம்முனடைய 
கொப்பரிய பூசனைசெய் சச்செதலியி லொழுகுவா 
ரெப்பொழுது மேன்மேல்ங்ச் தெழுமன்பாற் சாளச்தி 
யப்ப.ரெதி ரல்லுறங்கார் பசல்வேட்டை. un Berni. 

மாமுனிவர் சாடோறும் வச்தணைந்து வனவெச்சர் 
சாழுயலும் பூசனைக்குச் சாலமிகச் சளர்வெய்தித 
தஇமையென வதுரீச்சிச் செப்பியவா சமவிதியா 
முறையி லருச்சனைசெய சர்மெறியி லொழுகுவரால், 

சாணஜொடு சாடனும்போய் சாகனுச்குச் சொல்லவியபி 
தூணுமுறச் கமுமின்றி யணஙகுறைவா ளேயுகசொண்டு 
பேணுமச ஞாதம்பால் வக்செல்லாம பேதிததுச் 
சானுரெறி தங்கள்குறி வாராமற் கைவிட்டார், 

மூன்புதிருச் சாளத்தி மு,.சல்௫ளு ரருணோச்கி 
னின்புறுவே சகதநிருமபு பொன்னானாற போலயாச்சைச் 
தீன்பரிசம் வினையிரண்டுஞ் சாருமல மூன்றுமற 
வன்புபிழம பாய்ததிரிவா ரவர்சருத்தி னளவினரோ. 

அர்கிலையி லன்பனா ரறிக்தரெறி பூசப்ப 
மன்னியவா கமப்படியான மாமுனிவ ரருச்டத்திய் 
செனனுடைய சாயகனே யிதுசெயதாா தமைககாணே 
லுன்னுடைய இருவருளா லொழிச்சருள வேண்டுமென. 

அன்றிரவு சனவின்ச னாரறுமுணிவர் தம்பாலே 
மின்றிசமுஞ் சடைமவுவி வேதியர்சா மெழுஈதருளி 
வன்றிறலவே டுவனென்று மற்றவனை நீரினையே 
னன்றவன்றன் செயறன்னை சாமுரைப்பச கேளென்று. 

அவனுடைய வடிவெல்லா சம்பச்ச லன்பென்று 
மவனுடைய வறிவெல்லா ஈமையறிய மறிவென்று 
மவனுடைய செயலெல்லா ஈமச்ிணிய வாமென்று 
மவனுடைய கிலையிவ்வர ஐறிரீயென் ஐருளசெய்வார். 

பொருப்பினில்வர் தவன்செய்யும் பூசனைச்கு முன்பென்மே 
லருப்புறுமென் மலர்முனனை யவைநீச்கு மாதரவால் 
விருப்புறுமன் பெனுமவெள்ளக கால்பெருகற் றெனவீழ்ர்த 
செருப்படியவ் விளம்பருவச் சேயடியிற் றெப்புடைச்தால், 

உருயெவன் பொழிவின்றி கிறைக்சவவு னுருவென்னும் 
பெருகயகொள் சல்முஃத்திற பிறங்கியினி சொழுகுதலா 
லொருமுனிவன் செவியுமிமு முயர்கங்கை மூதற்றீர்த்சப் 
பொருபுனலி ளெனச்சவன்றன் வாயுமிழும் புனல்புளிதம். 

இம்மலைவர் செனையடைச்ச சானஅன்ற னியல்பாலே 
மெய்ம்மலரு மன்புமேல் விரிச்சனபோல் விழுச்லாத் 
செம்மலாமே லயனொமோன் முதத்தேவர் வச்தபுனை 
(இவும்மலரு மவன்றலையா விமெலர்பேர் லெள்ச்சொல்வா. 

(ஈச) 

(7Ge} 

(Gs) 

(ஈடு௪) 

(௬௫௫) 

(7@s) 

(௭௫௭) 

(ஈட) 

(Gia) 

(ரச்)



சண்ணப்பசாயனார்புராணம். 

வெய்யசனற் பதங்சொள்ள வெக்துளசோ வெனுமன்பா 
னையுமனச் இணிமையிணி னைய்விச மென்றிடலாற் 
செய்யுமறை வேள்வியோர் முனபுதரு£ இருஈசவியி 
லெய்யும்கரிச சலையவன்று னிட்டவூ ளெனகூனிய. 

மன்பெருமா மழைமொழிசண் மாமுனிவர் ம௫ழ்ர்துரைக்கு 
மின்பமொழித் சோத்திரல்கண் மஈதிரங்ச ஷியாவையினு 
மூன்பிருஈது மற்றவனறன் முசமலர வகசெூழ்ாஈத 
வன்பினினை* சதெனையலலா லறிவுரு மொழிசலல. 

உனச்சவன்றன் செயல்காட்ட சாளைரீ யொளிததிருர்சா 
லெனச்சவனறன பரிவிருசகும் பரிசெலலாங கானன்ருய் 
மனசசவலை யொழிகெனறு மறைமுனிவர்க கஜஎசெய்து 
புனற்சடிலச் இிருமுடியா ரெழுந்தருளிப் போயினா. 

சனவுடலை நீங்கியபின் விழித்துணர்ந்து சங்குவிடைப் 
புனைதவச்து மாமுனிவா புலாவளவுங கண்டுயிலார் 
மனமுறுமற் புசமாகி வரும்பயமு மூடனா௫ச 
அனைபுரவிச சனிததோமேத் றோன்றுவான் கதிர்தோன்ற, 

மூனனைகாள் போல்வது இருமுகவிப் புனன்மூழ்டுப் 
பனமுறையுர் தம்பிரா னருள்செய்த படி.ரினைஈது 
norm Sas காளத்தி மலையேறி முன்புபோழ் 
பிஞ்ஞகனைப் பூசித்துப் பின்பாச sila il 

சருமூக லென்ன நின்ற சண்படா வில்லி யார்சாம் 
வருரநுறை யாரு ராளில் வருமிர வொழிச்ச சாலை 
யருமறை முனிவ னார்வர் தணைகதன் முன்பு போத் 
தீருமூறை முன்பு' போலத் தனிப்பெரு வேட்டை யாடி, 

மாறிலூ னமுது ஈல்ல மஞ்சனப் புனலுஞ் சென்னி 
யேறுராண் மலரும் வெவ்வே றியல்பினி லமைத்துக் சொண்டு 
தேறுவார்ச் கருத மான செல்வனார் திருச்சா எத்தி 
யபாறுசோ சடையா சமமையனணுசவக சணையா நின்றார். 

இத்தனை பொழுதுச் சாழ்ச்சே னெனவிரைச் தேகு வராமுன் 
மொய்த்தபல் ௪குன மெல்லா முறைரூறை தீஙகு செய்ய 
வித்தகு திய புட்ச ளீண்டமுன னுஇரக காட்டு 
மத்சனுச சென்சொல் கெட்டே னதெத்சென் றணையும் போதில். 

௮ண்ணலார் இருச்சா எத்தி யடிகளார் முணிவ ஞார்க்குச் 
,திண்ணனா பரிவு காட்டச் இருரய னததி லொன்று 
துண்ணென வுதிரம் பாய விருச்தனா அரத் சேயவ் 
அண்ணவெஞ் சிலையார் சண்ட வல்வினாஈ தோடி வச்சார். 

வர்சவர் குருதி சண்டார் மயல்ஜொர் காயி னன்னீர் 
எர்திடச் சையி தூலுஞ் சிலையுடன் செறி கீழச் 
கொச்தலர் பள்ளிச் சாமன் குஞ்சிசின் தலேஈத சோரப் 
ஒபைத்சழை யலங்சன் மார்பா கிலத்திடைப் பசைத்து லீழ்ச்சார், 

ஈஉடு 

(area) 

(ஈ௬௨) 

(nee) 

(௭௪௪) 

(7#@) 

(or cr ar) 

(rae) 

(௭௪௪) 

(௭௪௧) 

(arer)



fo ee கண்ணப்பராயஞார்புராணம், 

விமுர் சவ செழுர்து சென்று தடைத்சனர் குருதி வீழ்வ 
சொழிரஈதிடச் காணா செயவ தறிஈஇில ருயிதது மீள 
வழிஈதுபோய வீழ்கதரா தேறியாரிது செய்தா சென்னா 
வெழுஈதனா திசைச ளெல்கும பாாததன செசெதா வில்லும், (௭௭௪) 

வாளியுர் தெரிந்து சொண்டிம் மலையிடை யெனச்கு மாரு 

மீறிலெம் மறவா செய்தா ௬ளஎர்கொலோ விலகின சாதி 
யாளிமுன னா யுள்ள விளைசசகவோ வறியே னெனறு 
ரீளிரும் குனறச சார னெடி.இிடை மேடிச செனரறா. (௭௭௨) 

வேடலாச் சாணார் தீய விலஙகுசண் மருங்கு மெஙகு 
சாடியுங காணா மீள சாயனா தமபால் வது 
நீடிய சோக,த தோடு மிறைமலரப “பாதம பறறி 
மாடுறச கட்டி ச சொணடு கதறிஞா சணணீர வார, (0௭௭) 

பாவியேன் சணட வண்ணம் ப.ரமனார்க கடக செனனோ 
வாவியி வினிய வெஙச எதசனாச கடத தெனனோ 

மேவினா பிரிய மாட்டா விமலனாக கடுதச செனனோ 
வாவதொன நறிச லேனயா னெனசெயசே னெனறு பின்னும், (௭௪௪) . 

என்செய்தாற் நீரு மோதா னெம்பிரான நிறததுச் கு 
மூன்செயதா£ தமமைச சாணேன மொயகழல வேட ரென்று 
மினசெயவா பகழிப் புணக மாசகுமெய மருத சேடிப 

பொனசெயதாழ் வரையிற கொணடு வருவனு னென்று போனார், (ஈஎடு) 

நினைததனா வேறு வேறு Osqaau acrne Ghar 151 a 

மினததிடைப பிரிஈத செக ணேமென வெருசகொண் டெயதிப 
டைப பறிததுச கொணடு பூதரா யசனபால வைதத Ten 

மனததினுங சடிது வாது மருஈதுகள பிழிஈது வராததா, 

மற்றவா பிழிஈது வார்தத மருஈஇினாற நிருகசா எசதஇிக 

கொற்றவா சணணிற் புணணீா குறைபடா இழியக சணடு 
மிற்றையி னிலைமைக செனனோ வினிசசெய லெனறு பாரப்பா 
ருற்றகோய தப்ப தூனுக கூனெனலு மூரைமூன சணடாா, 

(nr era) 

(௭௭௭) 

இதறகனி யென்ச ணம்பா விடாசபபி னொதை யாராக 
ணதறூது மருஈசாயப் புணணீ நிறசவு மடுககு மெனறு 
மதாததெழு முளளத தோடு மகிழஈதுமுன னிருஈது தஙசண் 
மேதழ்சர மடுதது வாய) முசல்வாசவ சணணி லப்ப. (௭௭௮) 

நின்றசெக் குருதி சண்டாா நிலகடனின றேறப் பாய்ஈதா£ 
குன்றென வளாக? தோளக௭ கொட்டினா கூத மாடி. 
ஈன்றுசான் செயத விந்த மதியென ஈகையுஈ தோன்ற 
வொன்றிய களிப்பி னாலே யுன்மசதா போல மிச்சரா, 

வலத்திருச் சண்ணிழ் ற௩ச ணப்பிய வள்ள லார்த 
ஈலத்தினைப் பின்லும் சாட்ட சாயனார் மற்றைச் கண்ணி 
தூலப்பில்செல் குருதி பாயக சண்டன ர௬லூல் வேடர் 
குலப்பெருர் சவதசால் வந்து சொளகையி லும்பா மேலார் (ary) 

(௭௭௪௧)



சண்ண்ப்பராயனார்புராணம், acer 

சண்டபின் செட்டே செங்கள் sra gS wrisee Genay 
புண்டரு குருதி கிற்ச மற்றைச்சண் குருதி பொங்கி 
மண்டுமற் றிதனு.க் கஞ்சேன மருஈதுசை கண்டே னின்னு 
முூண்டொரு சண்ணிச் சண்ணை ,பிடஈதப்பி யொழிப்பே னென்று. (mys) 

சண்ணுதல் சண்ணிற் றங்க ஷஹிடக்தப்பிற் சாணு கேர்பா 

டெணணுவார் தமபிரானறன் நிருகசணணி லிடககா லூன்றி 
யுண்ணிறை விருப்பி னோடு மொருசனிப் பகழி கொணடு 
,நஇணெனனூா சணணி லூனறத தரிததிலா தேவ தேவா, (rye) 

செங்கண்வெள விடையின் பாகர் இண்ணனார் சமமை யாண்ட 
வஙகணர் இருச்சா ளஎததி யறபுசா திருகசை யன்பா 
தஙசண்முனனிடககுங சையைத சடுககமூன் நடுககு காச 

சஙகண ரமுச வாககுக கண்ணப்ப நிறச வென்ற, (arom) 

சானவர் பெருமா னாதங சணணிடர் தபபும் போது 

முூனமுதுககச வைய ருறறுமுன பிடீககும போது 

ஞானமா முனிவா கணடா கானமுூகன் முதலா யுள 
வானவா வளாபூ மாரி பொழிசதனா மறைக எராபப, (௮௪) 

பேறினி யிதன்மே லுணடோ பிரானறிருச் கணணில் வநத 
வறுசண் டஞ்சித தஙக ணிடஈசபப வுசவுய கையை 

யேறுயாச ௪வாதங சையாற பிடிததுககொண டெனவ லசஇின் 

மாறிலாய் நிற்க வெனறு மனனுபே ரருளபு ரிஈதா (ா௮௫) 

மங்குல்வாழ் இருச்சா எததி மனனனார் கண்ணிற புணணீர் 
சங்கணாுன மாறறப பெறற தலைவாதா டலைமேற கொண்டே 
கஙகைவாழ் சடையா வாழுங கடவூரிற கலய னாராம 
பொககய புகழின மிஈசா திருததொணடு புகல ஓற்றேன. (ora) 

கசணணப்பகாயனாபுராண முறறிறறு. 

௮சசதிரு விருசசம-௮௬ட௫. 

ரூசனம், 

  

அன்புடைமை 

ளமச்கு இனியரொன்று எம்மாலே தெளியப்பட்டவர் யாவரோ ௮வ 
ரிடததே எமசகு விருபபம ரிசமும, எமக்கு யாவரிடத்து விருப்ப 

ம் நிசருமோ ௮வரிடதசே எமககு அன்பு நிசழும, அன்பாவறு தன்னால் வி 
ரும்பபபட்டவரிடததே சோன்றும உள்ள நிகழ்சி ௮, சலால, காம் ஈமச௫ு 
இனியவா யாவரென்று ஆராயாது, நிசசயிப்பேம. சாதை தாய் மனைவி மைர் 
தா முசவிய உறவினரோ எமக்கு இனியொனச சொளகமெனின, இவருச் 
கும எமக்கும உளதாசய சொடாச? நீரககுமிழிபோல கிலையில்லாசதாகய 
இவ்வுடமபினால் ஆயதாதலாலும், இவ்வுடம்பு ஒழியவே இதனாலாயெ தொ 
டர்ச்சியும் ஒழிதலானும்; உடம்பினாலே சொடாசச உள்ளபோதும், சாம் நீ. 
வினைப்பயனை ௮னுபவிச்கும்வழி இவ்வுறவினரே பகைவ்ராசவும், ஈல்வினை 
ய்பயளை ௮னுபவிச்கும்சழி இவரல்லாச பசைவரும் உறவராசவும், சாண்



Pt சன்ண்ப்பசாயஞர்புர்ணம், 

டலாலும்) இவர் உறவராய் நின்றவழியும், எமக்கு இதம் செய்தல் சம்பய 
ன் சருதியன்றி எம்பயன் சருதியன்னமயாலும்; இவர் எமச்கு இனியன் 
௮ கொள்ளுதல் ஒருவாற்றானும் கூடாது. சாமோ சம்மை ஒருகாலும் பசை 
தீசலின்மையாலும், எர்சாளும தன்பததினின்றும் நீக இன்பச்சை அனுப 
வித்சல் வேண்டுமெனனும கருததே ஈமசகு உண்மையாளும், ஈமசகு சாமே 
இணனியமெனச கொள்வமெனின்; மசேசேவலாவச்தையிலே உணவமலமறை 
ப்மீனாலே ௮றி.௮ம் தொழிலும் சிறிதும் விளங்சாமையானும், சக்லாவத்தையி 
லே அறிவும் சொழிலும உளவழியம, அவை சிற்றறிவும சறுசொழிலுமன்றி 
மூற்றறிவும் முற்றுத்சொழிலும் அன்மையாலும,அதனால் எமக்கு இன்பம் 
துன்பம இது துன்பததினின்றும் ங்கி இன்பம் பெறும் செறி இது என உள் 
oun அ௮றிஈது துன்பசதினின்றும் நீயடி இன்பத்தைப் பெறுசல் உடாமையா் 
லும், எமசுகு சாமே இனியமெனககொள்ளுதலும் கூடாது. முற்றறிவு மற் 
௮,ச்தொழில உடையராக, தம்பயன் குறியாது மலபெத்தராகய அன்மாகச 
ள் மேல் வைத்த பெருங்சருணையினாலே, ௮வர்களுசகுத சலுசரணங்களைக 
கொடுத்து, ஆணவமல சததியைச சிறிது சகி, ௮றிலை விளகஇப் போகங் 

களைப் புபபிதத, மலபரிபாகமும இருவினையொப்பும் சத்தி சிபாதமும் 
வருவிதது, பாசநீசசமும் சிவத்துவவிளசகமும் செய்யும் பரமபதி ஒருவா 
உண்மையானும், ௮வா சிவனே ஆதலாலும், ௮வரே எமக்கு இனியரொனச் 
கொளளல்வேணடும இச்சகருததனைததும கோகக அனறோ, ::என்னில்/யாரு 
மெனச்கினி யாரிலை-யென்னி லும்மினி யானொரு வனனுள-னென்னலு ளே 
யுயிரப் பாயப்புறம் போந்துபுச் - செனனு ளேகநிறகு மின்னம்ப ரீசனே. ”? 
எனறு இருவாயமலாச்தருளினா இருசாவுககரசுரகாயனா என்ச, ஆசலால், ௮௪ 
சிவனையே சாமெல்லாம விரும்பி, ௮வரிடதது இடையருத மெய்யன்பு செ 
ய்தல் வேண்டும். அன்பு பததி என்பன ஒருபொருட்சொற்கள. 

அ௮னபானது, குடத்துள் விளகரும உறையுள வாளும் போல, ஒருவர் 
சாட்டச சாணறபாலசனறு; ௮வ்வனபுடைமையால் வெளிப்படும் செயல் 
களைச் சண்டவழி, இவை உணமைய௰ால், இங்கே அன்பு உண்டெனழு அறு 
மிதித்தசகொள்ளற்பாலதாம். அது ( அன்பிற்கு முணடோ வடைககுச் 
தா ழாவலா - புனசணீ பூச நரும ?? என்னும இருககுறளாலும், ** சுரர்த 

இருமுலைச்சே துயயதிரு ஞானஞ் - சுரந்துணடார் பிள்ளேயெனச் சொல்ல 
ச - சுரந்த - சனமுடையா டென்பாண்டி மாசேவி சாழ்ஈ்ச - மனமுடையா 
என்பிருக,ச வாறு '? எனலும திருச்களிற்றுப்படியாரானும், உணாச, இவ 
ஸிடத்து ௮னபுடைமைச்கு ௮டையாளம, , ௮சசவனுடைய உண்மையை 
நினைத்தல் கேட்டல் சாண்டல் செய்தபொழுதே சன்வசம் அழிதலும, மயிர் 
கீசாலதோறும் இவலை உணடாசப் புளகம் சொளளலும, ௮அனஈதஅருவி பொ 

ழிதலும், விம்மலும், காசதழுசமுசதலும், உரை சடுமாறலும, அடலும், பாட 
லும், ௮வா உவப்பன செய்தலும, வெறுப்பன ஓழிதலும், பிறவுமாம். 

இல்வன்பு இல்வழிச் வனை அடைதல் ஒருவாற்றானும் கூடாது. 
,அது : உள்ள முளகலச் தேததவல் லாரசசலாறழ் - சளஎள முளளவ ருச்சருள் 
வானலன் - வெள்ள மும்மா வும்விர வுஞ்சடை - வள்ள லா௫ய வான்மியூ 
ரீசனே. ” 4 செக்கு செக்கு கினைப்பவா செஞ்சே - புக்கு கிற்கும்பொன் 
ஞாசடைப் புணணியன் - பொகச மிக்சவா பூவுநீ ௬ஙசணடு - ஈக்கு நிற்ப 
னவர்தம்மை சாணியே. '”எனவரும் திருகாவுக்சாசசரயனார் தேவாரத்சாலும், 
: தேவ சேவன்மெய்ச் சேவகன் றென்பெ ருந்துறை சாயகன் - மூவ ராறு 
மதியொ ணாருத லாய வானாச மூர்சதியான்-யாவ ராயினு மன்ப ரன்றி வறி 
யொ ணாமலர்ச் சோதியான் - நூய மாமலர்ச சேவ டிச்சணஞ் சென்னி ம



கண்ணப்பமாயனார்புராணம், ௨௯ 

ன்னிச் சடருமே. என்னும் இருவாசகதசாலும், ''என்பே விறசா விறைச்ச யறு 
த்திட்ப்ப் - பொன்போ லெரியிற் பொசிய வறுபபினு - மன்போ 0௫௫ ய௪௨கு 
ழைச் தார்சசன்றி- யென்போன் மணியினை பெயதவொண் ளுதே,!? என்னும் 
இருமகதிசததானும், ''அன்பேயென் னன்பேயென் றன்பாலழைத்தழைத்திட் - 
டன்பேயன் பாச வறிவழியு - மனபன்மித-8£த25 தியானஞ சிவாசசனைகள் 

செய்யுமது - சாததும் பழமன்நே தான்”? என்னும் இிருகசளிறுப்படியாரானும், 

கருமமா தவஞசெ பஞ்சொல காசறு சமாதி ஞானம் - புரிபவர் வசம தடப் 
பொருக்திடேம் புரையொன ரினறித் - திரிவறு மன்பு செயயவோர் வசமதாய்ச் 

சேர்ர்.து நிறபோ - முரைசெய்வோ மவாமு னெயத யவருளத துறைவோ மென 
gb” என்னும வரயுசஙெைதையானும், ௮றிச இவ்வன்பு பல பிறப்புக்களிலே 

பயன் குறியாது செயத புணணிய மிகுதியினலே வென அ௮ருளிசசெயய, வரும. 

சிவன் ௮ருளினறி இவவன்பு ஒருவாறருனும நிகழாது. அது 'அஙகவ னருளாற் 

பததிஈன் குணடாம பததியா லவனரு ஞணடாம-வீயயெ பத) பற்பல பிறப்பில 
வேதஙக ளூரைத்திமெ படியே - இலகறு கரும மியறறிய பலத்தாற 9வெனருள 

செய்திட வருமா - லோகூய பதடி யாறசிவ தரும மொழிவறப் புரிகதிடப் படு 

wre.” a-o “grower நறியச சருகயா னுரைப்ப னாயிழை பாசன்வார் சழ 

லிந-றெறறென வறிவாற பததிமை பெய்தல வேணூமொற சிறாதபச் திமையான- 

மற்றிணை யில்லா மு.த்தியெய் திமொன மாசிலா தாயபத இமையு-முறறிழை பாக 

னருளினா லெய்தல வேணமொன் மொழிரதிரம் காலே." ௭ - ம். வரயுசகஇ$தழை 
யிற கூறுமாறறால உணாக, 

இடையற௱ுது முறு வளரும அன்பின் முஇிர்ச்சயிலே பிவம் விளங்கும்: 
ஆதலால ௮னபும் சிவமும இரணடற அபேதமாய நிறகும அன்பு ருதிர்சசியிலே 
சிவம் விளஙகும எனபதற்குப் பிரமாணம இருவாசம் !:;பதஇ வலையிற படுவோன் 

காணக”?? எ-ம *அமமையே யபடா வொபபிலா மணியே யனபிணில drs 

தவா சமுதே - பொயம்மையே பெருகபெ பொழுதினை௪ சுருககும புழு ததலைப் 

புலையனேன றனககுச - செம்மையே யாயசவபத மளிதத செலவமே சிவபெரு 

மானே - மிமமையே யுன்னைச ஏிககெனப பிடிதசே னெககெழுஈ தருளுவ 

இனியே”? ௭-ம இருககளிறறுப் படி.யா£. நேனு மனபுசெயி னககே தலைபப 
ெகா-ணாரேனுக காணா வரன '"எ-ம வரும ௮னபும சிவமும ௮பேதமாம எனப 

குறகுப பிரமாணம் இருமகதிரம *௮அனபு சிவமிரண டெனப ரறிவிலா - ரனபே 
இவமாவ தாரு மறிகல-ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிச்சபி-னன் பே வமா யமர்க்தி 
ருப பாரே.” எ-ம திருவாசகம **மாறிகின றெனனை மயகூடும வஞ்சப் புலனைக் 

இன வழியடைத தமுதே - பூறிகின ழென்னு ளெழுபாஞ்சோதி யளளவர காண 

வ தருளாய் - தேறலின் நெளிவே சிவபெரு மானே திருப்பெருஈ துறையுறை 
சிவனே-யீறிலாப பதகச ஸியாவையய கடஈதவினபமே யென்லுடை யன்பே 

எ-ம் வரும, 

Os prow பெருஞ்சிறப்பினதாயெ இவ்வன்புடைமையிலே தமக்கு உயர் 
வொப்பின்றி விளஙயெ பெருஈதசைமையினா இசசணணபபகாயஹா, இவர் 

வேதாகமங்களைக கறறல கேட்டல சிறிதும் இலலா வேட்வெச்சாதியிற் பிறக் தம், 

இவனிடத்த மெய்யன்புடையசராயினதற்குக காரணம் என்னை எனின்; முற்பிற 
ப்பிலே வேதாகமலகளை ஓதி உணாக்து, சிவனைத் தமது மனம் வாகருக் சரயங்க 

ளினாலே செொததையுடன் உபாசிததமையேயாம். இவர்முறபிறப்பிற செயத தவமே 

் இப்பிறப்பில் எலலையின்றி முறு வளர்ச்த இவ்வனபுசருச சாரணமாயிற றென் 
War



ரர௩௰ கண்ணப்பகாயஞர்புரசாணம் 

ப.து இங்கே 'முன்புசெய் தவத்தி னீட்ட முடி.விலா வின்ப மான - வன்பினை 
யெடுததுச் காட்ட” என்பதனால் உணர்த்தப்பட்டது. இவர் முற்பிறப்பிலே பஞ்ச 
பாண்டவருள் ஒருவராயெ அருச்சுனர் என்றுணர்ச பாசுபதாஸ்திரம் பெற 

வேணழி.ப் பெருகதவஞசெய்த அருச்சனசேரடு கருணாகிதியாயெ பரமஏவன் 

வேட்டுவ வடிவங்கொண்டுவந்து, விறபோ செய, முவரது விலலினலை அடிப 

ட்டு, பின்பு அவரைத்$ீணடி மறபோர் செய்து, பின்னாம் தமது வடி.வத்ஸதச் 
சாட்ட, ௮.துணட ௮ருசசுனா சிவனை வணக௫, தமககு முத்தி தச் தருளும்பொ 
ருட்் விணன பபம பணணிலா ௮ கேட்ட பசமசிவன், நீபகைவரைக சொல 

ஓதறபொருட்டுப் பாசுபதாஸ்திரம பெற நினைந்து, தவம் செய்தாய; ஆதலால், 
இபபொழுது பாசுபதாஸதிரமே தருவோம என்று கொடுசதருளி, நீ எனனை 

வேடன் எனறு இசமா5தமையால் வேடவெராசணறாயப பிறக, தக்ஷிண கைலாச 

மாகிய காளத்திமலையை ௮அடைகத, ௮னபுருகசொண?, ஈம்மைப் பூரித்து, பன்றி 

மூதலிய விலங்குகளைக சொனறு, ௮வறறினமாமிசத்தை எமககு நிவேதிபபாய, 

௮ச்சாளிலே உனக்கு மோக்ஷம் சா சருளுவோம என்று திருவாய்மலாக தருளினார். 

இசசரித்திரம் திருகாளததிப புராணததிற கூறபபட்டது. 

நாய நாயகனது பெயா கெட்டவுடன வசமழிதல தலையன்பும், ௮அவனைக 

கணடவுடன வசமழிதல இடையனபும, games கூடினவுடன வசமழிதல 

கடையனபுமாம அவவாறே பக்குவான்மா சிவனது பெயாசேட்டவுடன வ௪ம 
ழிதல தலையனபும், வரைக கணடவுடன வசமழிதல இடையனபும், அவரைக 

கூழினவுடன வசமழிதல கடையனபுமாம நராயகனது பெயா கேட்டவுடன் வ௪ம 

ழியும் தலையன்பையுடைய சாய௫ெரு, ௮அகசேட்டலோடு காணடல கடல்களும் 
நிகழ்ஈ தவறி, மு௮ட வளரும அன்பின் பெருககம இததணைததெனறு கூறுதல 

கூடாசன்றோ! அதுபோலவெ, *இகத௪ - சேணுயா திருகசா எத மலைமிசை 

யெழுஈது செவ்வே - கோணமில குடுமித தேவ ரிருபபாகும பிடலாம”' எனறு 
நாணன,கூறினமை கேட்டவுடன் வசமழிஈத தலையனபையுடைய இககாயனாரு 

EG, ௮சசேடடலோடு சிவலிஈசபபெருமானைக காணடல கூடலகளும நிசழகத 

வழி, முறுடு வளாச்த ௮திதீவிரமாய ௮னபின பெருககததை இததுணைதசெ 

னறு கூறுதல கூடாது 
இவர் ெவனது சட்சுதக்ையினாலே பசுச துவம் நீஙக, வெத தவம பெற்றா 

௮.து இககசே :*இஙகளசோ சடையா தமமைச செனறவா சாணா முனனே-ய௨ 
கணர் கருணை கூராத வருட்டிரு சோகக மெயஇத-தஙஇய பவதஇின முன்னைச 

சா£புவிட் டசல நீ௩டப்-பொககய வொளியி னீழற பொருவிலன் புருவ மானா ?? 

எனபதனுலும, ''முன்புதிருசக காளததி முகலவனாு ரருனோகூ-ணினபுழவே தக 
தீஇருமபு ஜென்னானாழ் போல யாசகைத - தன்பரிசும வினையிரஸ்டஞெ சாருமல 

மூனறுமற-வன்புபிழம பாயததிரிவா ரவாகருதட னளவினரோ " எனபதனலும, 

உணர்ததப்பட்டது 

பதிதியானது மகததரம, மதம், தீவிரம், விரதம் என நால்வகசைப்பமெ, 

௮ரக்கானது வெயயிலின்முன இருகது வெதுமபுதலபோலவது மாததரபததி. 

மெழுகானது வெயயிலுக்கு எதாபபடின் உருகுதல்போலவது மநதபத்தி, 

'செயயான்து சூட்செகு இளகுதவபோலவது இவிரபததி சைலதாரையானத சிறி 

தம இடையரு.து ஒமுகுதலபோலவது இவிரதரபததி இரகாயனாது பததி விச 

தரமேயாம என்பது சிவலிகஈப்பெருமானைககணடவயுடனே நகிகழஈத இவர் செய 

லகளாலே தெளியபப$ம ௮சசெயலகள **மாசமார இருகசார எதஇ மலையெழு



கண்ணப்பராயஞர்புராணம். ௱௩௧ 

கொழுக்தா யுள்ள - வேசகா யகரைக்சண்டா செழுக்தபே ர௬வகை யன்பின் - 
வேகமா னதுமேற செலல மிககதோ விரைவி னேடு-மோகமா யோடி.ச் சென் 

ரோ தழுவினார் மோது கினரமு,” 'செடிதுபோ தயிர்தது கின்று கிறைக்தெழு 

மயிரசசா ஜோறும - வடிவெலாம் புளசம பொஙக மலாககணீ சருவி பாய - வடி. 
யனேற வொதாமியகே யகபபட்டா ரசசோ வென்று-படி.யிலாப பரிவு தானோ 

படி.வமாம பரிசு தோனற "' என்னும திருவிருததமகளால உணாக, 

*  இகமாயனா சுவாமியைக கணடவழி வணககுதல பயினழறியாசவராதலா 

Qo, தாய தகதையா த௫களுக்கு இனிய பிளசைாயைக கணடவுடன பேசசசையி 

லை மிக விராகது ஓடிப் போய, தழுவி மோததல உலூயறகை ஆதலானும், 
தமககு இணியராகய சுவாமியைகண சணடவுடனே ௮திமோகமாய விரைநது 
ஓடிச செனறு தழுவி மோகதா£ என்க. இவா கமமினும சிவனே தமசகு இணி 

யராக ௮௮ பறறியெழுகது முறு வளாஈத ௮னபே வழடி.வமாயிஞா. ௮, இவா 

இருசசாளதஇம்லையை ௮ணுகுமுன பெருமபசியால வருததமுற.றும, சவலியகப 

பெருமானைச் கணடபின இவருககு ௮அவவருததமெனபது சிறிதாயினும தோன 

ராமையானும, சிெவபெருமான துட்ட மிருகககள திரியும காடடிலே சனிதஇரு 
ததலால ௮வளாத தாம பிரியமாடடாமையையும், அவருக்கு அமு.துசெயய இறை 

௪௫ இனமையால ௮தனபொருடெத தாம பிரிதவவேண டினமையையும, குறிதது 

இவருகரு எழுஈத பதைபபுமிகுதியினலும, தெளிக அபபதைபபும ௮தனால நிக 
ழத செயலகளும இஙகே::வெமமறக குலதது வநத! எனபதுமுதல முன்பு 

நின் றரிஇனீஙக'” எனபது இற இி.பாய உளள எடதெ திருவிருததமகளாலும 

உணாததப்பட்டன, இனனும, இவர் சிவபெருமானைக கணடராள முதல ஆறு 

நராளூம பசி நிததிராயெனபன இவருகருச சிறிதும தோனருமையானும, 
காடன தமமோடு பே௫னமையும், ௮வனும காணனும தமமை விடடப போயின 

மையும, தாழையாகிய சாகன முதலியோ வ௩.த தமமோடு பேசினமையும, தம 

மைப பிரிஈதமைய்ம பிறவு இவருககு௪ சிறிதும விளயகாமையானும, இவா 

இடையருது PY So தைலசாஸாபோல அஆவியோடாககை .ஐனக்தமாயக ௧௫ 

அருகும ௮ன்புருவமே ஆயிஞா எனபது ஐயம திரிபு அற உணரபபடும 

கவன உவப்பன செயசலஓும வெறுப்பன ஓஒழிதலும அவரிடத.து ௮னபுடை 

மைஈகு அடையாளம் எனறா£ சுவாமிக்கு யாக,கதிலனறிப பிறவழிமில மாமி 
சம் நிவேதிததலும, வாயிறகொணூவரும கீரால ௮பிஷேசமசெயதலும, காநறசெ 
ருபபினாலே திருமுடியில கிருமாலியம கறிததலும, கலையிறருட்டிய பூககளைச சாத 

தலும, ஆயெ இவைகள நினைபபினும எணணிறநதசாலம மிகக கொடிய ரக 

ததுனபம பயககுமனஜோ தஙஙனமாச, இவா இவறறைச செய்தமை எனனை 
யெணின, இவா இபபிறபபில ஜா ஆசாரியரை ௮டைஈத,டுது புணணியம இது 

பாவம இது செயறபாலது இது ஒழிதறபாலது com emer go Carn gH 

நதவா ௮லலா முறபிறபபிம செயத ெவெபுணணிய மிகு.தியினாலே தாம் வலிக௪ப 
பெருமானை த தரிரிதத பொழுது இருமுடியிலே கீ£ வாதது மலா இடடு இரு,ச,தல 
கனணாடமையானும, ஒருபராபபான யாதையோ சொணவெரது காடடினான எனறு 

சேட்டமையானும, ௮வாமாடட முற வளாகத ௮னபிஐலே இவையே சுவா 
மிக்கு உ௨வபபாவன வனறு தணிது, ௮அவவாறு செய்ய நினை5த, தமக்கு முன 

இணியதாய உளளது மாமிசமே ஆதலால அதுவே சுவாமிகரும இணிய௰தாம் 

எனறு மாமிசததை வாயில ௮துகசெ சுவை பாதத இனியனவறறைப் படைத 

தீலும, பாதரம இனமையால ௮பிஷேசத்திறகு ஐலம வாயில எ9ததககொள



he. சண்ணப்பகாயஞர்புசாணம். 

or sand, ஒருகையில் தேஜனொகெலக்த மாமிசம்பொருந்திய கல்லையும் மற்தக்சை 
யில ௮மபுவில்ஓும இருத்தலால் புஷ்பங்சளைச் தலையில வைச்தலும், திருமுடியில 

நிருமாலியத்தைக சாற்செருப்பினால் சழித்தலும் செயதனர். இன்னும்,தாம மாமி 
சம் உணடலபோலச சுவாமியும உணபசென்றுஸினைக். த, (கொழுவிய தசைக் 
ளெல்லாங் சோலினிற நெரிரது கோததம் - கழலு.று பசததிற் காயசசிப் பலலினா 

ல.தக௫ நாவிற் - பழய வினிமை பார்ததப் படைததவிவ் விறைசசி சால - வழ 
இத நாய னீசே யமூதுசெய தருளும” எனறு வேணடிககோடலும், சிவன் முழூ. 
விலலாத ஆற்றலுடையவரொனபது நோசககாமல, நீரதுணையின்றி5 தனிதத இரு 

க்ன்றீரே எனறு நிததினை இன்றி இராமுமுதம எதாநின்று சாத்தலும செய்த 
னர் இவையெலலாம முறபிறப்பிற் செயத சவெபுண்ணியமிகுதியால் செவனமாட்டு 
எழுஈது இடையறாது மேனமேறும் முறு வளாஈச ௮னபின்பெருககததினாலே 

செய்யப்பட்டமையால், அவருககு மிச உவப்பாயின, இத சிெவகோசரியாருககுச் 
சிவன் திருவாயமலாஈதருளிய பொருளையுடைய (அவனுடைய வடிவெலலாம'? 
எனபதுமுதல''உனககவன்றன செயலகாடட'? எனபது இறுதியாய உளள ஏழு 

இருவிருததமகளாலும உணாக, ''பொருட்பறறிச செயெறபூசனைகள போல 

விளஙகச௪ - செருப்புறற சீரடி வாய்ச்கல௪ மூனமுதம் - விருபபுறறு வேடனூா 
சேடறிய மெய்குளிகத௩-கருட்பெறறு நினறவா தோணோகச மாடாமோ.” என் 

னும் திருவாசசததரனும் காணக, பெயபிடியுணடாரது செயலெலலாம் பெயின் 
செயலாதலபோல, பசுபோதம் ௮றறுச் வவெபோதம உற்ற இக்காயனாரது செய 

லெலலாம் சவெனசெயலேயாம் எனபது தெளிச 

சிவலில்கப்பெருமானது இருச்சண்ணில் உதிரரீர் பாயக் கணடபொழுது 
இசராயனாருககு உணடாகூய பதைப்பு மிகுடியும், தமது கணணைத தாமே இடச 

குமபோதும இவருககுச சிறிதாயினும் வருததம் தோன்றாமையும், அசசணணைச் 

சிவனுடைய கணணில அ௮பபினவுடனே உ.திரகீ£ நிற்கக கணடமையால எழுத 
ஆனத மிகுதியும, சிவன து மற்றக் கணணிலும உஇரநீர பாயக கணடு தமது மற 

றக சகணணை இடககும்போதும சுவாமி கணணில உூரகீ£ நிறகும என்னும துணி 

விறை பிறாத விருப்பமும், இவருககு௪ சவனமாடரிளள அனபே இனபமாம 

எனபசைத தெளிவுற விளககுனெறன. அ௮னபே இனபம் என்பது ::ுனபின 
லழூயே னாவியோ டாகசை யானஈத மாயககூ துருக”' எனறு இருவாசகததி 

னும, ::முடி.விலா வினபமான வனபினைடெடுததுக காடட'' என்று இபபுரரணச் 
இனும, (இறவாத வின்ப வன்பு வேணடி.”' எனறு சாரைககாலமமையார புரா 

ணததினும, கூ.றுமாறறானும, ௮னுபவததானும உணாச 

இக்நாயனாத உயர்வொப்பில்லாச பேரன்பை, எமபோலிகளும் உணர்ச் .து 
தமமாட்டன்பு செயது உயதற் பொருட்டு, வகோசரியாருசகு வெளிபபதெதப் 

புகுக்த பரம கருணாகிதியாயெ வன, இவா தமத மறறச சகணணையும இடககும் 

பொருட்டு ௮அமபை ஊன்றும்போது, தரிககலாறருதவராசி, தமது வியத்திஸலதான 
மாகிய இவிக சதிறனோன றிய இிருககையினாலே இவாகையை அ௮மபோடும பிடி 

த.துசகொணடு, *:மிலலு கணணபப கிலலு கணணபபவென னன்புடைத தோனற 

னிலறு சணணப்ப” என்று இருவாயமலாகதருளினா,. இதனால இம்காயனாரத 
அ௮னபிழகும, இவனது இருவருட்ரும உயாவொபபினமை தெளிக இவ்வாறு மும் 

முறை அருளிசசெயதா£ என்பது ஈகரேதேவா அ௮ருளிசசெயத சணணப்பதேயர் 

இருமறதஇல ''மற்றைக சணணிலும வடி.ககணை ம௫ததனன மதெதலு கிலலுகண 

ணப்ப நில்லுகண ணப்பவென னனபுடைச் கோனற னிலஓகண எப்பவென்
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தின்னுரை யதமனாடு மெழிற்ச விக்கம் தன்னிடைப் பிறக்த தடமலர்க் கையா 
லன்னவன் நன்கை யமபொடு மசப்படப் பிடி.ததருளினன.? eres seo gy, 

இககே “(மூன்றகெரு - நாக கங்கண ரமுத வாகருக கணணப்ப கிறக வென்ற," 
எனக கூறியவாற்றாலும், உணர்க, 

இதுகாறுங் கூறியவாறறால், சவன்மாட்டுள்ள அன்பே பெரின்பம் என்ப 
தம், ௮வ்வனபுடைமையிலே தமச்கு உயர்வொப்பிலலாதவர் இக்கணணப்ப 

கரீயனாசே என்பதும், செவ் விற றுணியபபடம, ap 'சகணணப்ப ஜெப்பதோ 
சன்பின்மை சணடபி - னென்னப்ப னென்னெொப்பி லெனனையுமாட் கொணட 

ரளி - வண்ணப் பணிததென்னை வாவென்ற வான்கருணைச் - சுணணபபொன 
னீற்றற்கே செனறாதாய கோத் தமபீ.? என்று இருவாசகச்.தும, *'சணணப்ப 

ெபைபதோ ரன்பினமை யெனறமையாற-கணணபப வெபைபதோ ரனபதனைக- 

கணணப்பர்-தாமறிதல் காளத்தி யாரறித லலலதுமற - ராரறியு மனபன நத." 
எனறு திருககளிதறுப்படியாரினும, கூறுமாறறானும், தெளிக, 

  

குங்குலியகீகலயதாயனார்பு.ராணம், 
ட 
  

வாயந்தநீர் வளத்தா லோக மன்னிய பொன்னி நாட்டி 
னேயாஈதசோ மறையோ வாழு மெயிறபதி யெறிநீர்க க௧௩சை 

தோயாதநீள சடையா பண? தொணடாமேல வத கூறறைக் 
சாயாதசே வடி.யா நீடி யிருப்பது சடவு ராகும். (௧) 

வயலெலாம் விளைசெஞ சாலி வசமபெலாம் வளையின் முத 

மயலெலாம வேளவிச சாரலை யணையெலாக சமழுகீரக கறறை 
புயலெலாக கமூூனெ காடப் புறமெலா மதனசோ போறறல 
செயலெலாஈ தொழிலக ளாறே செழுகதிருக கடவு ரெனறும் (௨) 

குடங்கையி னசன்ற வுண்கட் கடைசியா குழுமி யாடு 
மிடம்படு பணணை தோறு மெழுவன மருதம பாடல 

வடமபுரி முகநூன் மாபின் வை௫௪ மறையேசா செயகைச் 
சடன்குடை யிடங்ச டோறு மெழுவன சாமம பாடல். (௩) 

துஙகரீண மருபபின மேதி படி.ஈதபால் சொரிச்த வாவிச 
செஙகயல பாயகது வாசக கமலமுஈ தீமபானாறு 

மஙகருஜோய் மாடச சாலை மருககிறை யொதுஙகு மஞ்ச 
மககவை பொழிந்த நீரு மாகுதிப புகைபபானாறு.௮, (2) 

மருவிய திருவின் மிகச வளம்பதி யதணில வாழவர 

ரருமறை முகதான் மார்பி னரதணர் சலய ரெனபா£ 
பெருஈதி யணியும வேணிப பிரானகழல பேணி நாளு 

முருயெ வனபு கூாாஈச சிஈதையா ரொழுகச மிசசா£ (௫) 

பாலனா மறையோன் பறறப் பயககெடுத தருளு மாறறுன் 
மாலுசான முகனுக காணா வடி௮ுசொண டெதிசே வநது 

சாலனா ருயிர்செறழ ராசகுச கமழ?தகுக குலியத தூபஞ 

சால்வே நிறைது விம்ம விமெபணி தலைசின ௮ளளாா (௬)
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கங்கைமீர் கலிக்குஞ் சென்னிக கண்ணுத மெம்பி சாற்குப் 
பொலகுகுக குலியச் தாபம பொலிவுறப போற றிச செலல 

வ௫சவ ரருளி ஞலே வறுமைவம் தடைக், பினனுக் 
தஙகணா யகாககுத தாமுன செய்பணி தவாமை யுயததார், 

இச்கெறி யொழுகு காளி லிலம்பாடு 8ீடு செல்ல 
தன்னில முமறும விறறு காடிய வடி.மை விறறும் 
பன்னெ௫ெ தனககண மாளப் பயின்மளை வாழககசை தன்னின் 
மனணிய சுறறத தோ மசகளும வரு5திஞாகள, 

யாதொன்று மிலலை யா யிருபக ஓணவ மாறிப் 

பேதுறு மைத சோடும் பெருகுசுற றததை கோகூச் 

காதலசெய மனைவி யார்தங் கணவனார் சலய னாகைச 

கோதின்ம௩ கலநூற் ரூலி கொ௫ுதத0ெற கொள்ளு மென்றார். 

அபபொழு தத௲னைக கொணடு நெறகொளவா னவரும் போக 

வொபபிலகுங குலிய கொணடோ வணிகனு மெதிர்வஈதுறரா 
னீபபொதி யென்கொ லெனரு ருள்ளவா றியழபச கெட்டு 
மூப்புரி முகநான மாபா முகமலாகஈ இசனைச சொனஞா, 

௮செஞ சடைமேல வைதத வ௱கணா பூசைக சான 

நாறுகுக குலிய மீதே £ணினஐ பெறறே னலல 
பே௮மற றிசனமே ஓுணடோ பெருபபேறு பெறறு வைத்து 

வேறினிக கொளவ தெனனென் நுரைதசெழும விருபபின மிககார், 

பொன்றரத சாரு மெனறு புகனறிட வணிசன் ரானு 
மென்றர விசைஈத தெனனத தாலியைக கலய ரீஈதா 

ரனறவ னதனை வாஙக யப்பொதி கெொடுபபச கொணடு 

நினறிலா விசைகது செனரூாா கிறைஈதெழு களிபபி னோடும். 

விடையவா வீரட டானம் விரைஈதுசென றெயதி யென்னை 

யுடையவ ரெமமை யாளு மொருவாதம பண்டா ரததி 
லடைவுற வொூகச யெலலா மயாததெழு மனபு பொககச 

சடையவா மலாததாள போநறறி யிரு5தனா தமககொப பிலலா, 

௮ன்பரம் இருப்ப ஈமப ரருளினா லளகை வேந்தன் 
றனபெரு கிதியஈ தராததுச் சரணிமே னெருகச வெஙகும் 

பொன்பயில குவையு கெலலும் பொருவிலபல வளனும பொகங்ச 

மனபெருஞ செலவ மாக வைததனன மனையி னீட 

மறறவர் மனைவி யாரு மககளும் ப௫ியால வாடி 

யறறைகா ளிரவு சனனி லயாவுத தயிஓும போதி 
னறறவக கொடிய னூாககுக கனவிடை காத னலகத் 

தெறறென வுணாகத செலவ௫ கணடபின ஈத செய்வரா 

கொம்பனா ரிலல மெயகும் குறைவிலா நிறைவிற காணு 

மமபொணின குவைய கெலலு மரிசியு முதலா பளள 

வெம்பிரா னருளா மென்றே யிருகர௪ குவிததுப போறறித 

தீம்பெரும் கணவ னாககுத இருவமு தமைககசச் சராாக்தார, 

(௮) 

(2) 

(05) 

(02) 

(0௩) 

(0௫) 

(Wer)



ருங்குலியக்கல்யகாயஞர்புசாணம். 

காலனைக் காய்ந்த செய்ய சாலஞர் ச்லய னாரா 
மாலுமன் புடைய சிர்சை யடி.ய்வ ரறியு மாற்ரூற் 
சாலநீ படிததா யுன்றன் மஉடநெடு மனையி னனணிப் 
பாலினின் னடி.ச9 ஓுணடு பருவர லொழிக வென்ரூர். 

கலையனா ரதனைக் கேளாக் கைதொழு இறைஞக சங்கை 
யலைபுனற் சென்னி யார்த மருணமறுத இருகச வஞத் 
தீலைமிசைப் பணிமேற் கொணடு சங்கரன் கோயி னின்று 

மலைகிசர் மாட வீதி மருககுதம் மனையைச சார்கதா, 

இலலததிற சென்று புகசா ரிருகிதிக் குவைச எார்க்த 
செலவததைக கணே நினறு இருமனை யாரா கோக 

விலலொதத நுதலா யி௩த விளவெலா மெனகொ லென்ன 

வலலொதத கணட னெமமா னருடா வர்த தென்னா, 

மின்னிடை மடவாா கூற மிசகசோக சலய ஞர்தா 

மனனணிய பெருஞ்செல் வதது வளமலி சிறப்பை சோகதி 
யென்னையு மாளுக் சனமைச் தெரதையெம் பெருமா னீசன் 
றனனரு ளிருத வண்ண மென்றுகை தலைமேற சொணடா, 

பதுமகற நிருவின் மிககார் பரிசலர் திருததிச கொணடு 

க துமெனக கணவ னாரைக கணணுதற் கனப ரோமெ 

விதிமுறை Su Cosh) மேவுமின னடிஏ வூட்ட 

வதுநுகாக தின்ப மா£நதா ரருமழைச் கலய ஞார்தாம் 

ஊாதொறும பலிகொண யெசகு மொருவன தருளி னலே 

பாரினி லாகத செலவ முடையராம் பணபி னீடிச 

£ருடை யடிஏ னலல செழுகசறி தமிரெய் பாலா 
லாதரு காதல கூர வடியவாக குதவு நாளில் 

செஙகணவெள எளேற்றின் பாகன் நிருப்பனஈ தாளின் மேவு 
மஙகணன் செமமை கணடு கும்பிட வரச ஞர்வம் 
பொுதெதன வேழ மெலலாம பூட்டவு கேர்ரில லாமைக 
கஙகுலும் பகலு5 தீராக கவலைய றமுகசெ செலல 

மன்னவன் வருத்தம் சேட்டு மாசறு புகழின் மிக்க 
நனனெறிக கலய ஞார்தா காதனை கோ காணு 

மஈநெறி தலைகின் ருனென நரசனை விரும்பித் சாமு 
மின்னெறித தனைய வேணி விகாதனை வணஙக வந்தார் 

மழுவுடை௪ செயய கையா கோயிலகண் மருக்கு சென்று 

தொழுதுபோம் தன்பி னோ தொன்மறை நெறிவ மாமை 
முழுதுல இனையும போறற ஞான்றெரி பு/பபோ வாழுஞ் 

செழுமலாச சோலை வேலித திருபபன 5தாளிற சோகதா£ 

சாதலா லரச னுறற வருத்தமு௩ களிர்றி னோடு 
இதில்வன சேனை செயயுகஈ திருபபணி கேர்ப டாமை 

மேதினி மிசையே யெயதது வீழஈஇளைப் ப.துவு நோக 

மாதவக சல.பா தாமு மனததினில வருத மெப்தி 

௩௫ 
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ITF Mie Se GUGMWE SUT LICHT yT0 ERT ib. 

சேனையு மானை பூண்டதிரளுமெய்த் தெழாமை கோகி 
யானுமிவ் விளைப்புற் ஜெய்ககு மிதுபெற வேணடு மென்று 
தேனலர் கொன்றை யார்தச் திருமேனிப் பூங்சச் சேய 
மானவன் கயி.று பூண்டு சமுத்திறல் வருந்த அத்ரா, 

நணணிய வொருமை பன்பி னருறு பாசம் தாலே 

இண்ணிய தொணடர் பூட்டி. யிளைததபின் மிறம்பி நிறக 
வொணணுமோ கலயனார்ச மொருப்பாடு க ணடபோதே 
யணணலாா செரே கின்று மாரும் விசும்பி லா.சா. 

பார்மிசை நெரும்ச வெககும் பரப்பினர் பயில்பூ மாரி 
கோமலி தானை மன்னன் சேனையும் களிறு மெலலாவ 

கராபெறு சானம் போலக சளிததன கைகள் கூப்பி 
வார்கழல் வேஈதன் ரொணடர் மலாடி. தலைமேல் வைதது. 

விணபயில புரஙகள் வேவ வைதிகத் தேரின மேரும் 

தஇிணசிலை குனிய நின்றார் செம்நிலை சாணச செயதீ£ 
மணபூர்ஈ தவனும் காணா மலாடி. யிரணடும் யாரே 
பணபுடை யடியா ரல்லாற் பரிஈதுகேர் காண வலலார் 

என்றுமெய்த் தொணடர் தமமை யேத்தியங் செம்பி ரானுக் 
கொனறிய பணிசண மறறு முள்ளன பலவுஞ் செயது 

நின்நவெண கவிசை மனன ஸீுஙகவு நிகரி லனபர் 
மன்றிடை யாடல செயய மலர்கசழல் வாழத்தி வைடு 

சிலபகல கழிந்த பின்பு திருககட வரி னணணி 

நிலவுதம பணியிற றக நிகழுகா ணிகரில காழித 
தீலைவசாம பிளளை யாருஈ தாணடகச சதுர ராகு 

மலாபுக ழரசும கூட வககெமுஈ தருளக சணடு 

மாறிலா மடழ்சசி பொங்ச வெதாசகொனடு மனையி லெய்தி 
யீறிலா வனபின் மிககா£ச இன்னமு தேறகு மாறா 

லாறுஈற சுவைக ளோஙக வமைததவ ரருளே யன்றி 
நாறுபூம சொனறை வேணி சம்பர்தம் மருளும் பெறரார் 

சருப்புவில் லோனைக் கூற்றைக் காய்ந்தவா கடவூர் மன்னி 

விருப்புறு மன்பு மேன்மேன் மிககெழும வேட்கை கூர 
வொருப்படு முள்ளத தன்மை யுண்மையாற் ஐமசகு கோத 
திருப்பணி பலவுஞ செயது சிவபத நிழலிம சோகதரா. 

தெனச்ச கோதை மாதர் இிருகெடுந் தாலி மாறிக 
கூனற்றண் பிறையி னார்ககுக குஙகுலி யயகொண (டுய்தத 

பான்மைததிண் கலய ரைப் பணிர்தவ சருளி னாலே 

மானச்சஞ் சாறர் மிக்ச வண்புகழ் வழுதத லுற்றேன். 

குகுலியக்சகலயசாயஞார்பு ரண முறறிறறு, 

ஆ5த இருவிருத்தம்- ௮௭. 
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மானச்சஞ்சாறகாயஞனார்புராணம். AT Gr 

சூசனம், 

சவசம்நிசானததிலே தூபம் இடுதல். 

ருச்சோயில்களிலே வசர்கிதானத்தில் மெயயன்போடு சகந்சதாபம் 

இடுசல் 9வபுணணியமாம். அது 'பெருமபுலர் சாலை மூழ்பெ பித். 
தரீக்குப் பத்த ராடு - யரும்பொடு மலாகள் சொணடாங கர௮ததை யுவீளே 
வைத்து - விரும்பிகல் விளச்குக தபம் விதியினா விடவல் லார்ககுக-கருமபி 
னிம் சட்டி போலவரா கடஷாவீ ஈட்ட னாரே.” எனலும இருகாவுககரசுநாய' 
னா தேவாரத்தான் ௮றிச. தூபம் ஐவகசைபபடும, அவறறை!:ஐவனகைய தூபஙக 
சாவனதாங குநதுருசா - துயயபெருங கருபபூரக துனனியகா ரசலவெண 
மை- யெயதியசஈ சனமிணி௰ குககுலுவு மெனவறிச- செயயதனாற் நிருவிள௪ 
சைக காபிலததா ஸணிசழ்ததுசவே.!? என்னும் 9வெசருமோசதரச் செய்யுளிற் 
சகாணச 

இச௫வபுணணியத்தினால் மிகச சிறப்புறறவா இககுஙருலியசகலயராய 
ஞூ எனபது இவா தமககு.ச் செல்வம உளள பொழுதனறி மிகுதச வறுமை 
எயதிய பொழுதும இசதிருகதொண்டைச தவறாது செயதமையாலே செளி 
யப்படம இவா சமது மனைவியார் இரண்டு காள போசனம் இனறி வருஈதும் 
புசல்வரையும சுற்றகதாரையும பாரசது இரகஙக, செலலுச்சொள்ளும பொ 
ரூட்டுக சம்மிடததிலே ஈத தாலியைக சொணடு போம பொழுது , குஙகுவி 
யப் பொதியைச் சணடு, தம்மையும் தமது மனைவி முசவியோனாயும வருத் 
தம பெருமபசியைச சிறிதம கோககாமல், ௮சசாலியைக கொடுசதுக குவ 

குலியப் பொதியை வாஙகி, பெரும௫ழ்சசி உறறமையே இவா இபபுணணி 
யசதசை இடையரத மெயயனயபோடு செயதனா என்பசற்குச சான்றாம. ௮ 
குஙகுலியப பொதி சிவபெருமானது பணடாரகடி௰ சோதவுடன, அதனால 
இவருசகு உளதாகிய ஐனஈதம முனனை கிசழ்சடிகளை மறபபிசது மேனமே 
இம வளாதத பெரும் வியப்பை: 'ஒருவாதம பண்டா ரத்தி-லடைவுற வொடுக் 
இ யெல்லா மயர்சசெழு மன்பு பொஙகச - சடையவா மலாததாள போறறி 
யிருகசனா தமககொப பிலலரா 1! எனபதனாற காணக இனனும, இவரது 

மெயயனபின மு.தாச்ச, இருப்பனாதாளிலே இராஜா யானைகள் எலலாகவூற் 
றையும் பூட்டி. இழுப்பித்தும் நிமிராச சிவவிஙகம் இவரால நிமிஈதமையா 
னும, செளியபபடும இததுணைச சஏறபபினதாகய மெயயன பினா லன்றோ, 

சமயகுரவர்களாகிய இருஞானசமபகசருமாசஇிசாயனா திருமாவககரசுராயனார் 

எனபவாகட்குத திருவ முதுசெயவிசச பெரும்பேதும் பெறறனா,. 

மானக்கஞ்சாற நாயனார்புராணம, 

மேலாறு செர௫ுசடை மேல் வைதசவாதாம் விருமபியது 
நூலாறுஈனகுணாவரா தசாமபாடு சோனமையது 
சோலாறு தேனபொழியக கொழுட்சனியின சாறொழுகுள் 
காலாறு வயற்கரும்பின் சகமழ்சாறா£ சஞ்சாறூரா- (௪) 

கண்ணீலச கடைியாகள் கடுங்களையிற் பிழைத்தொதுங்கி 
யுண்ணீர்மைப் புணா்ச?ிச்சண் ணுறைசதுமலாச கண்டிவக்குச் 
தணணீாமென சழுநீர்சகுச தடஞ்சாலி தலைவணஙகு 
மணணீர்மை ஈலஞிறஈத வள ௨யல்ச ளூளஃயல்க௭. (௨) 

Wo
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புயல்சாட்டுப் கூர்சல் சிறு புறங்சாட்டப் புனமயிலி 
னியலசாட்டி யிடையொதுங்க வினங்காட்டு முூழததியாசண் 
மூயல்சாட்டு மதிசோற்கு முகங்காட்டச் சண்கூரிச 
சயல்சாட்டுர் சடஙகள்பல சஇர்காட்டுஈ தீடமபணைகள், 

சேறணிசண் பழனவயற் செமுரெல்வின் கொழுகசதிரபோய் 
சேறருகு மிடைவேலிப் பைககமூகன் மிடறரிஞ்சி 
மாறெழுதிண் குலை௮ளைப்ப வண்டலைதண் ட$லயுழவர் 
தாறரியு நெரஙகொடுவா ளனையவுள சனியிடஙகள, 

பாங்குமணிப் பலவெயிலுஞ சலவெயிலு மூளமாட 
ஞாஙகரணி துகறகொடியு ஈகிறசொடியு மூளவரஙச 

மோங்குகிலை; சோரணமும் பூரணகும் பமுமுளகவாற் 
பூங்கணைவீ தியிலணைவோர் புலமறுகுஞு சிலமறுகு. 

மனைசாலு நிலையறசதின் வழிவஈது வளம்பெருகும் 

வினைசாலு முழவுதொழின மிசகபெருஈ குடி.துவன்றிப் 
புனைசாயன் மயிலனையார் ஈடமபுரியப் புனைமுழவங 
கனைசாறு மிடைவீதிச சஞ்சாறு விளஙகயதால், 

அப்பதியிற் குலப்பதியா யரசாசே னாபதியாஞ் 

செப்பவருங குடிவிளஙகத இருவவதா ரஞ்செய்தார் 
மெயப்பொருளை யறிஈதுணாஈகரா விழுமியவே ளாணகுடிமை 

வைப்பனைய மேனமையினா மானக்சஞ் சாறனூா 

பணிவடைய வடிவடையார் பணியிஜனொடும் பணிமதியி 
னணிவுடைய சடைமுடியாக சாளாகும் பசம்பெறற 
தணிவில்பெரும் பேறுடையா£ தம்பெருமான கழலசராரத 
துணிவுடைய சொணடாக்சே யேவலசெயுஈ சொழிலபூணடா. 

மாறில்பெருஞ செல்வததின உ௨உளமபெருக மறறதெலா 
மாறுலவுஞ் சடைசகறறை யஙகணாதம மடியாரா 
மீறிலபெருச் திருவுடையா ருடையாரொென நியாவையநோ 
கூறுசன் முனனவாதங குறிப்பறிந்து சகொசெதுளளரா, 

விரிசடல்சூழ் மண்ணுலகை விளக$யவித் சனமையராம் 
பெரியவாககு மூனலகாட் பிள்ளைப்பே றினமையினா 
லரியறியா மலாகச.ழல்க எறியாமை யறியாதரா 
வருமகவு பெறற்பொருட்டு மனச்சருளால வழுத்தினா, 

குமைக்கலையும் வடி.காதிற் கூ.சசனா ரருளாலே 

மழைக்குசவும பெருஙகற்பின் மனைககியதத யார்தம்பா 
விழைகஈகும்வினைப் பயன்ருழ்*த விப்பிறவிச சொடுஞ்சூழற் 
பிழைச்குகெறி தமச்குதவப் பெணகொடியைப பெறறெடுததார் 

பிறந்தபெரு மூழ்ச்சியினாற் பெருமூதார் களிரிறப்பச 
ஜெநர்தநிறை மஙகல ரியமுழங்சச சேலர்பிரா 
னற ஈதலைகின் றவாச்செலலா மளவில்வளத தருள்பெருகஇப் 
புறர்சருவா போற்றிசைப்பப் பொற்சொடியை வளாககன்றா. 

(௪) 

(6) 

(௬) 

(௪) 

(௧) 

(2) 

(0௧)



மரனச்சஞ்சாதகாயஞா£பு ராணம். 

காப்பணியு மிளங்குழவிப் புதரீல்ச் சமழ்கரும்பின் 
பூப்பயிலுஞு சுருடகுழலும் பொலங்குழையு முடனருழ 
யரப்புறுமென் சிறுமணிமே சலையணிரற ர௬ுடையுடன் 

கோபபமைூங் ணெியசையச குறுச்சளிாமெல் லடி.யொதுங்கி, 

புனைமலாமென் கரககளினாற் போற்றியதா தியாஈடுவண 
மனையசுத்து மணிமுன்றின மணறூற்றி விமைச்துமணிச் 
சகனைகுரனூ புறமலையச் கழன்முதலாப் பயின்றுமுலை 
ஈனைமுகஞசெய முதறபருவ கணணினஎப பெணணமுதம;, 

உறுசவினமெயப புறம்பொவிய வொளிநசபபை முலைவருத்த 
ஹோறுவல்புற மலராத ருணெமுதத ஈகசையெனனு 
ஈறுமுகைமென கொடிமருஙகு னளிரசசுருளஈ சளிச்செஙகசை 

மறுவிலகுலச கொழுஈதினுககு மணப்பருவம வஈதணைய, 

இிருமகட்கு மேல்விளஙகுஞ் செம்மணியின் நீபமெனு 
மொருமகளை மணணுல& லோஙகுகுல மரபினராயச 
சருமிடறறு மறையவனா தமராய கமலேயா , 
பெருமகறகு மகடபேச வரதணைநகதா£ பெருமுதியோர் 

வசூ தறிவோரை மானககஞ சாறனஞா 
மூரதைமுறை மையினவிருமபி மொழிரசமணத இறங்சேட்டே 
யெஈசமத மரபினுசகு,ச சகுமபரிசா லேபுமெனச௪ 

சிநதைம௫$ழ வுறவுரைசது மணகோசது செலவிட்டரா. 

செனறவருங கஞ்சாறா பணமிசைஈத படிசெபபச 
குனறனைய புயதசேயா கோனாரு மிகவிருமமபி 

நினற லை மையினிரணடு திறதகராககு கோவாய 
மனறலவினை மஙசலகாண மதிநொலவல லவரவகுத்தார், 

மஙசலமாஞ் செயல்விருமபி மகடபயாத வளளலார 

தஙகுலரீள சுறறமெலா? தயஙகுபெருங களிசிறப்பப் 
பொஙூயவெண முளைபபெயது பொலஙசலஙச எிடைகெருங்கச் 
கொஙசலாதண பொழினமுதா வதுவைமுகங கோடிசசா£ 

சஞ்சாறா மகட்கொடுப்பச கைப்பிடிகக வருெற 
வெஞுசாச புசகழபபெருமை யேயாகுலப் பெருமானும் 

தீஞசாலபு ிறைகறறஈ தலைரிறைய முரசியமப 

மஞசாலு மலாசசோலைக சஞசாறறின மருஙகணைய, 

வளளலாா மணமவவூ மருஙகணையா முன்மலாகச 
ணனெளளிழையைப பயநதாதா திருமனையி லொருவழியே 
தெளளுதிரா நீருலக முயவதறகு மறவாத 
மூளளகிலைப பொருளாய வுமபாபிரான pon cor anes. 

மூணடஙிறை நெறறியின்மேன் முண்டிதச தஇிருமுடியிற் 
கொணட? முசரியின்கட் கோததணிரத வெறபுமணி 
பண்டொருவ னுடலஙகம் பரிசுதரா எதுசடைநத 

கெண்டரள மெனகசாதின் மிசையசையுங குண்டலமும, 

M0 teh 
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ரனில் மான்ச்சஞ்சாறார்யனார்புராணம், 

அவ்வென்பி னொளிமணிசோச் சணிர்சதிருச் சாழ்உட மும் 
பை௫னபே ரரகொழியத சோளிலிடும் பட்டிகையு 
மைவாத நிறகசேச வட்பபூணு நூலுமனச 
செவ்வன்பர் பவமாற்றுர் திருநீற்றுப் பொச்சணமும். 

4 

ஒருமூன்கைத சனிமணிசோச தணிர்சகொளி சூசதிரமு 
மருமறைழூற் கோவணததின மிசையசைந்த இருவுடையு : 
மிருகிலததின் மிசைதோய்சச வெழுச்ரிய திருவடியுர் 
இிருவடியிற றிருப்பஞ்ச முததிரையுஈ இகழ்ஈதிலங ௪. 

பொடியூடு தமலென்னச் திருமேனி சனிற்பொவிகர்த 
படிரீடு திருகீறறின் பரப்பணிஈச பான்மையராய்ச 
கொடிநீடு மறுகணைநது தமமூடைய குளிர்கமலத 
தீடிரீடு மனதசன்பா தமமனையி னசமபுகுஈதா, 

அந்தணைந்த மாவிரத முணிவரைககண டெதிரெழுக்து 
.சரதைகளி கூடரஈதுமகழ் றஈதபெறாஈ சொணடனா 

செரதைபிரான புரிதவததோ ரிவ்விடசசே யெழுஈதருள 
வய்ஈசொழிர்சே னடியேனென் அ௮ருகெயவன் பொடுபணிரதார் 

நற்றவராம பெருமானா ஈலமிகுமன பளரைகோக்இ 

யுறநசெயன மஙகலமிங சொழுகுவசென் னெனவடியேன் 
பெறறதொரு பெணகொடிதன வதுவையெனப பெருஈதவரு 

மறறுமககுச சோபனமா ௬ வதெனறு வாயமொழிஈதார். 

ஞானச்செய் தவரடிமேற பணிர்துமனை ய௪ஈணணி 
மானககஞ் சாறனா மணசகோலம் புனைஈஇருஈ,ச 
சேனசச மலாசகூஈதற நிருமகளைச் சொணடணைநஈது 
பானற்கஈ தரமறைதது வருமவரைப் பணிவிததார, 

தீஞ்சாணச் இடைப்பணிஈது தாழகதெழுந்த மடக்கொடிசன் 
மஞ்சு, சழைத செனவளாகத மலாககூஈதற புறகோககி 

யஞ்சவிமெய்த தொணடலனாப்பாத தணஙகிவடன் மயிரஈமக்குப் 
பஞ்சவடிச் சாமெனறா£ பரவவடித சலஙகொடுபபா. 

அருள்செய்த மொழிசேளா வடற்சுரிசை தனையுருவிப் 
பொருள்செயதா மெனப்பெறறே னெனககொணடு பூயகொடிச 
னிருள்செய்த க௬ஙகூஈத லடியிலரிஈ தெதாகினற 

மருள்செய்த பிறப்பறுப்பா£ மலாச்சரததி னிடைநீட்ட, 

வாங்குவா போணின்ற மறைபபொருளா மவர்மறைகது 
பாங்கன்மலை வல்வியடன் பழையமழ விடையேறி 
யோங்கயெவிண் மிசைவாதா ரொளிவிசமபி னிலகெருங்கச் 
தூங்யெபொன் மலாமாரி தொழும்பர்தொழு தெதிர்விழுந்தார். 

விழுர்தெழுந்து மெய்ம்மறர்த மெய்யன்பர் சமச்குமஇிச் 
கொழுர்தலைய விமுங்ககசை குதித்சசடைச் கூத்தனா 
மொழும்பரிவு ஈம்பச்ச லுனக்கருக,ச பரி௫ந்சச் 
செழும்புவனங் சளிலேறச் செய்தோமென் றருஎசெய்தார், 

(௨௧) 

(ee) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(mi) 

(௬௪) 

(௬௨)



மானச்சஞ்சாதமாயஞார்புரர்ணம். சச 

மருங்குபெருங் சணசாதர் போற்றிசைப்ப வானவர்ச 
ணெருககவிடை மேலகொண்டு கினறவர்மூன் னின்றவர்தர் 
மொருஙகயெசெஞ் சொடுகரஙச ளுச்சியின்மேற் கு.விசதையர் 
பெருஙகருணைத திமமபோத்றும பெருமபேற சேர்பெற்றா. (mex) 

சொண்டனார் சமச்கருளிச௪ சூழ்கதிமையோ துதிசெய்ய 
விண்டைவார் சடை முடியா ரெழுஈசருளிப் போயினா 
வண்டுவா£ குமறகொடியைக கைப்பிடிசச மணச்கோலஸ் 
சணடவாகள சணசளிப்பச் கலிசகாம னாபுகுஈதா. (௬௪) 

வஈதணைஈத வேயர்குல மன்னஉனா மற்றந்தச 
இநதைறினை வரியசெயல் செறிஈதவாபாற கேட்டருளிப் 
புகதியினான மிகவுவஈது புணிதனா ரருளபோறறிச 
சிதைதளாஈ தருளசெயத திருவாககன நிறஙகேட்டு, (சட) 

மனநதளரு மிடாரீஙகி வானவர்ரா யக.ரருளாற் 
புனை தசமலாக குழலபெற்ற பூஙகொடியை மணம்புணர்கஈது 

சனமபொழிகது பெருவதுவை யலகெலாஈ தலைசறபப 
வினம்பெருகத சமமுடைய வெயின்மூதா செனறணைகதார். (mar) 

Ca gy. 

ஒருமசள க. ஈச றனனை வதுவைகா ளொருவாக சேத 
பெருமையா தனமை போறறும பெருமையென் னளவிற ராமே 

மருவிய aon yes மாவடு விடேலென னோேசை 
யரிமையாக சேட்க வல்லா£ திறமிணி யுனாகச ஓுமறேன. (௩௭) 

மானசசஞசாறமாயனாபுராண App Aig. 
ஆகத் இருவிருசசம் - BMT Ee 

சூசனம். 

  

சவனடியாகள விரும்பியதைச குறிப்பறிஈ்து கொடுச்தல். 

இிவனடியாகள விருமபியது யாதாயினும், அதனை ௮வா கேட்கு முன் 
அவா குறிப்பறிஈது கொடுததல மிகச றத சவபுண்ணியமாம். இச் 

ச வபுணணியததசால மிச௪ சிறபபுறறவா இமமானககளஞசாறசாயனூா இவர் 
மாவிரதி வடி.வங கொணடு ஙாச ப ரமசிவன தமமுடைய புசலவியினது கூர 

தீலை கோச், இவளது தலைமயிர ஈமககுப பஞ்சவடிச்சாம என்று ௮ருளிச 
செயதவுடனே , ௮அபபெண்ணோ தாம ௮ர௬ஈதவம் செய்து பெற்ற causal 
எனப2ம, ௮சதினமோ அவளுக்கு விவாகம நிகழும தினம எனபதும், ரோச் 

காரமல பெருமகழ்சசியோடும ௮வளது கூரதலை அடியில ௮ரிஈத நீட்டிய பெ 
ர௩தசைமையே இவரது சஙகமபததிக்குச சான்றாம். குடும்பததோடு கூடி 
யிருஈதம் வாசனைமாண்டு நினற இஈகாயனார.து மெய்யன்பை எம்போலிச 
ளூம உணாஈது சமமிடதது அனபுசெய்து உய்தற் பொருட்டு அன்றோ, கரு 
ணாகிதியாகிய வன இவரது செயற்கருஞ்செயலை யாவர்ச்ரும் வெளிப்ப 
டுத்தியருளினா மாவிரதம் உட்சமயம் ஆறனுள் ஏன்று. இச்சமயிசள் ௫ 
னை எனபுமாலைதரிதச மூாததியாகத இயாணிப்பா; சமது சாஸஇரததிற கூறி 
ய முறையே தின்ஷைபெற்று, எலும்பணிதல்ரு,சவிய சரியைகளை அ௮லுட்டி 
ப்பர், பஞ்சவடியாவது மயிரினாலே ௮கலமாசச செய்யப்பட்டு மார்பிலே 
பூணூலாசத்சரிசகப்படும் வடமாம், வடம் எனிலும் வடி எனிலும் ஓச்கும், 
பஞசம் எனபது விரிவு,



அரிவாட்டாயநாயஞார்புராணம். 

வரும்புனற் பொன்னி சாட்டொரு வாழ்பதி 
சுரும்பு வண்டொடு குழ்ஈது முரனறிட 
விருமபு மெனக ணுடையவாய் விடடிநீன 
கரும்பு தேனசொரி யுசண ம௩கலம. 

செர்செ லா£வயற் கட்டசெஈ தாமனா 
முன்னா ஈந்துமிழ் மூகசஞ சொரிஈதிடத் 
துனனு மள்ளாகைம மேற்கொண்டு தோனறுவார் 
மன்னு பஙகய மாநிதி போனறுளாா, 

வளத்தி னீடும் பதியசன் கணவரி 
யுளாசத மைமபா லஓுடையோர் முசததினுவ 

களத்தின் மீதங கயல்பாய வயலயற 
குளதது நீ குழையுடை நீலஙகள. 

௮௪௫ லபபதிதன்னி லறநெறித் 
தீசுச மாமனை வாழ்சகையிற றகடூஞர் 
சொகா மாசிஇிச தொனமையி லோஙூய 
மிகச செல்லசறு வேளாண டலைமையா, 

தாய ஞாொனு காமா தரிகதுளா£ 
சேய சாலக தொடாத செளிவிலா 
மாய னாமண சிளைததறி யாசவச 
தூய நாண்மலாப் பாதக தொடாநதுளா£ 

மின்னு செஞுசடை வேதியாக சாமெனறு 
செக்செ லினனமு தோடுசெங் னோயு 
மனனு பைஈதுணா மாவடு வஙகொணாஈ 
தன்ன வெனறு மழுதுசெய விபபரால. 

இரத ரன்னிலை யின்னல் வ செய்தினுஞ 
இரதை ரீயசாச செயலி னுவஈதிட 
மேதை வேச முசலவ ரவாவழி 

வாத செல்வ மறியாமை மாறறினா, 

மேவு செல்வங சளிறுண் விளஙசணி 
யாவ தாகி யழியவு மனபினாற 
பாவை பககாககு முனபு பயின்றலித் 
தாவில் செயகை தவிரஈடிலா தாயனா. 

அல்ல னல்குர வாயிடக் கூலிக்கு 
கெல்ல அத்துமெய்? நீடிய வன்பினா 
னலல செசெலிம பெறறன சாயளார்ச் 
சொல்லை பின்னு தாசசொண் டொழுகுவா. 

(3) 

(௮)
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அ௮ரிவாட்டாயசாயன
ாபுராணம். ௱௪௯ 

சாலி சேடி யறுத்தவை தாம்பெறுக 

oS Queers Saad தாககொண்டு 

நீல கெல்லரி கூவிகொண Dear any 61 cur 

(a) மால யறகரி யாரது woTDgenn. 
” பேவறு. 

கண்ணிய வயல்௪ ளெல்லா காடொழு முன்னம் சாண 

வுண்ணவாா சஇரசசெஞ் சாவி யாகசட ம௫ழ்ஈது சிதை 
பணணலா ரறுசச கூலி கொணடிஃ தடியேன செயத 
புணணிய Query போத வமுதுசெய விபபா ரானா. 

வைகலஓு முணவி லாமை மனைப்படப் பசனிற புச்கு 
oases dear werd னஙகையா ரடகு கொயது 
பெயகலத சமைசது வைககப பெருஈசகை யரு௩இத தங்கள் 

செயகடன முட்டா வணண* தஇிருபபணி செலுதது சாளில, 

மனைமருஈு சுடகு மாள வடகெடு வான மீனே 
யனையவா தண்ணீ வாரகக வழுதூசெய தனபனாரும் 

வினைசெயன மூடித்து௪ செல்ல மேவுகா ளொருகாண மிச்ச 
முூனைவனஞா தொணடாக கஙகு ிகழ்ரகது மொழியப பெறறேன். 

மூனபுபோன் முதல்வ னாரை யமு.துசெய விசக ருளு 

மனபுபோற நூய செஈரெ லரிசிமா வடுமென னோ 
துனபுபோ மனசதுகதொணடா கூடையிற சுமா போகப் 
பினபுபோ மனைவி யாரான பெற்றவஞ சேஇிச செனரு. 

போதரா நின்ற போது புலார்துகாறளாச்௪ தப்பி 
மாதரா£ வருஈஇ வீழவாா மடகல மாடு கையாற 

காசலா லணைசது மெலலாங கமரிடைச சிரதக ௪ணடு 

பூதர் யகாதமு தொணடா போவதங கினியென னென்று, 

ஈல்லசெங னோ தாய மாவடு வரிசி ரச 
வலலறீரத தாள வலலா ரமுதுசெய சருளு மப்பே 
ஜெலலையி ரீமை யேனிங கெயதிடப பெறறி லேனென் 
றொல்லையி லரிவாட பூட்டி நூடடியை யரிய லுறறா. 

அட் சொள்ளு மையா தாமிக சமூதுசெய திலாசகொ ஷென்னாப் 
பூட்டிய வரிலாட பறறிப் புரையற விரவு மனபு 
காட்டிய நெறியி னுளளா சணடறக கழுததி னோடே 
பூட்டியு மரியா Sera ருறுபிறப பரிவா ரொததரா. 

மாசறு ஈரதை யன்பா கழுத்தரி யரிவாட் பற்று 
மாசலவண கையை மாறற வம்பலத தாடு மையா 

வீசிய செயய கையு மாவடு விடேலவி டேலென் 
னேசையய சமரி ணினழு மொககவே யெமுஈச வனறே. 

இருச்கைசென் றரிவாட் பற்று இண்சையைப் பிடிதத போது 
வெருககொடங் கூறுநீங்க கெவ்வினை விட்டு நீகூப் 
பெருககவே மூழ்சூ நீடத தமபிரான் பேணித தந்த 
அருட்பெருக சரணை நோக யஞசவி கூப்பி நினற. 

(da) 

(௦௨) 

(௧) 

(0௪) 

(6) 

(2௪) 

(Oa) 

(oy) 

(2௧)
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அடியனே னறிவி லாமை சண்டுமெள் னடிமை வேண்டிப் 
படி.மிசைச் சமரில் வஈதிங சமுதுசெய பரனே போறறி 
அடியிடை பாக மான தூயரற சோதி போற்றி 

பொடியணி பவள மேனிப் புரிசடைப் பாரண போற்றி, (20) 

என்றவர் போற்றி செய்ய விடபவா சனராயத தோன்றி 
ஈண்றுரீ புரிரச செய்கை ஈன்லுச ஐுடனே கூட 
வொன்றிஈம் மூலகல் வாழ்வா யெனறவ ௬டே ஈண்ண 
மன்றுளே யாடு மையர் மழவிடை யுகைதழுச் சென்றா. (௨௪) 

பரிவுறு ெசை யன்பர் பரம்பொ ருளாூ யுள்ள 
பெரியவ ரமுது செயயப பெறறிலே னெனறு மாவின் 
வரிவடு விடேலெ னாமூன் வனகழுத சரிவாள பூட்டி 

யரிதலா லரிவாட் டாய ராயினா தாய காமம. 

முன்னிலை சமாரோயாச முசலவனா ரமுது செயயச 
செர்நெலி னரிசி ஏஈசச செவியுற வடுவி னோசை 
யரரிலை கேட்ட சொண்ட ரடியிணை தொழுது வாழ்தி 
மனனுமா னாயா செயகை யறிஈதவா வழுதச ஓுறறேன. (௨௩) 

அரிவாட்டாயசாயனாபுராண முற்றிற்று, 

ஆகச இருவிருகசம் - க௱ஈழ. 

சூசனம். 

சிவனுக்கு அனனம கறி முதவியன ௮ழரூ.து செயவிசசல், 

இனுக்கு ௮னனம சறி முதலியன அமுதுசெயவிதசல மிச மேலாகிய 
சிவபுணணியமாம அது, 4 ௮ருசதிய வவிழி னேக மமலனை முத 

லோர்ச் சனபா- லிருததிடுஞ சவலோ கசதில வருடமா யிரமு மேயப- பொ 
ருத்திய வன்பா தமமைப பொருஈதிடிற பருப்பு கெயயு - மூரைதசவவ வரு 
டந தன்னிற் றசகுண மோங்கு மாஙகே ?! பொரிசசாற கறியும புல்கிற் றச 
BF ருணிதம் போனக - தரிதசசாட டியமே யெனனிற சசசச குணமுஞ சா 
ரம - பரிததாற் ச௩த பநதஞ சதசத குணமும பற்று - மிரதசகற சாலி யபனன 
மயுசமே யெண்ணி ஜெனறும '? :சாலியின விரிட்ட ராச சாலியாற சமைதச 
வனன - மேலைய பலசதின மிகச தசகுணம் விளைககு மீணவெ - கோலிய ப 

ons Cage கொழுவிய கெயயுக கூடி- லேலவே சறியுங கூடி லேறறமுன 
னிசைச்த வாரும்.” என்று வசருமோததரததிற கூறுமாறறால, அறிக. 

இச்சிவபுண்ணியத்தால் மிசச சிறப்புற்நவா இவவரிவாட்டாயகாயனார். 
இவர் தமது பெருஞ் செலவ மெலலாம இழசது, மிசச கொடிய வறுமை எய 
இயம், கூலிக்கு நெல் அறுப்பவா ௫), தாம கூவியாசப்பெறற செஈநெலெல 
லாம் சவலுக்கு அமுஅசெய்விதத, சார்ரநெலலைசசொண்டு சாம வனம் செ 
ய்துவரும் காளிலே, ௮சசவனது திருவருளினாலே சாஈநெற்கிடையாது செக 

கநெல்லே கடைபப, இது அடியேன் செயத புண்ணியம் என்று, அவை எல 
லாம் சிவலுச்சே அமுதுசெய்விபபாராட, சாம இலைக்கறி உண்டுகொணடு 
இருஈத பெருந்தகைமை, கினையுர்சோறும எவ் ளவு ஆசசரியததைச சருன் 
றது! இவ்விலைச்சறியும் அற்றுப்போச , ஜலபா னமாதசிரம் செய்துசொணடு
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இச்சிஙபுண்ணியத்சை விடாது செய்தமை அதினும் மிச ஆச்சரியம் அன்றோ! 
இவர் தாம் சிவலுககு அமுதுசெயவிச்கும பொருட்செ சுமது செல்லும் 
செஈகெலரிச முசலியன தாம ப௫ியினாலே சால் தள்ளாடித் தவறி விழுச்ச 
பொழுது சமரிலே சரச கண்டு, இவற்றை எமபெருமான் ௮மஅசெய்தரு 
ளூம பேற்றைப் பெறறிலேனே என்று ௮ரிவாளினாலே சமது ஊட்டியை ௮ரி 
spo ஆசசரியம் யாவராலே சொலலறபாலது ! இவர் தாம் இன்பதுன்பம் 
அடைதல, தமக்கு இச்சுவபுண்ணியம் செயயச் டைத்தல் இடையாமைகஜா 
லனறி,செலவ வறுமைசளால் ௮னறு என்பது ஈணடுக கூறியவாதறாற்காணச. 

இரநாயனா குடும்பததோடு கூடி இருஹம, தமக்கு உறவு வனே என் 
னும் மெய்யுணாவு உடையராட, அவரது திருவடிகச்சணனறித சமது சரீரததி 
னும் உயிர்சசா£பு பொருட்சா£புகளினும் சறிதும பற்றின்றி வாசனை மாணடு 
நினற பெருஈதன்மையினா எனபது, ௪ணடுக கூறிய இவரது செயற்கருஞ 

செய்கையினாலே பொள்ளெனப் புலப்படுனறது. இப்பெருர்தனமை, 
 செயயி லுகுதச திருப்படி மாற்றதனை - யைய விதுவரு.* செயயெனவே.- 
பையவிருஈ - தாட்டி யறுபபதறகே பூட்டி யறுததவமாை - சாட்டியுரை செய 

வதே காம. ?” எ-ம :* சல்லிற கமரிற சதிவாளிழ் சாணையினில - வல்லுப் 
பலகையினில் வாதனையைச-சொலலி- லசமாாககச் தாலவாகண் மாற்றினர் 
கா ணையா - சகமா£கசத தாலன்றே தான். '' எ-ம் தஇிருச்களிற்றுபபடியாரிற் 
கூறுமாறறானும, உணாச இவரது இடையரறுக இம்மெயயனபினால ௮னறோ, 

பிரம விட்ணொசகளும் சகாண்டறகரிய பரமசிவன் கமரினினறும் இவரது 
அரிவாள பிடிதத கையைத ததெசற் பொருட்டு உயர வீரிய தமது திருக்சரத் 
தையும் இவரது வியாகுலசசை ஒழிசகறபொருட்டுத சாம் ௮மு.துசெயதலால் 
அரும் ஒசையையும தோற்றுவிதது, பினனா இட பாரூடராய் வெளிபபட்டு, 
இவருககும, எததுணை வறுமை எயதிய வழியும் சிறிதும் மாறுபடாது இவர் 
கருததினவழி நினற மனைவியாருககும், மகதி சொதெதருளினா. ஆதலால், 
சிவனது வியததிஸதானஙகளாகய குரு விஙக சஙகமஙகளுககு வறுமையினும 

தம்மால் இயனறது சிறிசேனும ௮ன போடு கொடுததல புணணியமும், கொ 
டாமை பாவமுமாம எனபது துணிக ஒன்றும் இடையாதாயினும் ; usA 
லையாயினும இடையாததா ! அதுவும இடையாதாயின, ௮வா சநநிதியிற் கட 

கரும் செற்றையை ஒருமையுடனே திருவலகினால் போககுதலும, ௮ரிதோ! 
அரிது ௮ன்றே! இத, :( பரமன் நிருமுன னழனமூனலும் பரம குரவன் 
திருமுனனு - மொருமை யுறவே வறுமையினு முசவா சவருஞ சிறிசேது-மரி 
த பொருடான பசகிலையு மரிதோ வஃது மரிதாயிற் - றிருண மதனைத இரு 
முன்னே மாறற லரிசோ செயலாலே,. '' என௪ ஏிவசருமோததரததில கூறு 
மாற்றால், உணாக 

ஆனாயநாயனார்புராணம், 

மாடு வினராப்பொவி சோலையின் வான்மதி வந்தேறச் 
சூடு பரப்பிய பணணை வாரமபு சுரும்பேற 
வீடு பெருக்க போர்களின் மேக மிளைத்தேற 
நீடு வளததது மேன்மழ சாடெனு நீராடு. (ச) 

நீவி நிதம்ப வுழத்தியர் செய்ச்குழன் மைச்சூழன் 
மேவி யுறங்குவ மென்ரிறை வண்டு விாக்கஞ்சப் 
பூவி லுறப்குவ ரீளசயல் பூமலி சேமாவின் 
சாவி னழகருளிா நீழ துறங்குவ சாமேதி, (a) 

ட் We 

    



ச்சு ஆனாயசாயனஞாாபுராணம், 

வன்னிலை மள்ள ர௬கைப்ப வெழுர்த மரச்சோலைப் 
பனமுறை வகசெழு மோசை பயின்ற முழசகசசா 

லனன மருங்குறை சணடுறை வாவி யதனபாலைக 
சனன லடும்புசை யான்முலெ செய்வ கருப்பாலை, 

பொங்யெ மாசதி நீடலை யுர்.து புனறசஙகஈ 
அங்க விலைககச லிப்டுதன் மீத சொடசடுப்போய்த 
தீமீயெ பாசடை குழ்சொடி பட சவழ்ரசேறிப் 
பைங்கமு னெறலை முத்த முதிர்ககுவ பாளையென, 

அல்லி மலர்ப்பம னசசய னாளெ வானீனு 
மொலலை முழுப்பை யுகைபபி னுழககு குழச்சன்று 
கொல்லை மடககுல மான்மறி யோடு குதிதசோடு 
மலகு வளசசது முல்லை யுசத மருககேரபாவ 

ஈணமலா காவிகள பாய விருபபன சாாமூலலைத் 

தணணசை வெணமுகை மேவ சுருமபு சடஞசாலிப் 
பணணை யெழுங்சயல் பாய விருபபன சாயாவின 
வணண நறுஞூனை மேவிய ஞூ றை வணடானம். 

பொஙகசரில் ௨ண்டு புறமபலை சோலைகண் மேலோமெ 
வெஙசதிர் தறச விளஙகூய மேனமம் ஈனனாடா 
மஙகது மணணி னருஙகல மாச வசறகேயோர 
மஙசல மானது மஙகல மாகிய வாழ்மூ£தரா. 

ஒப்பில் பெருஙகுடி. நீடிய சன்மையி லோவாமே 
sua année பெருகக யறமபுரி சாலபோடுஞ 
செப்ப வுயாநத ரறெபபின் மவிஈச.து சோமேவு 
மப்பதி மன்னிய வாயா குலசசவ ரானாயா 

ஆயா குலதசை விளகடட வர்ஐச யராசெயதா£ 
தூய சுடாத்திரு நீறு விருமபு தொழுமபுளளரா 
வாயினின மெயயின வழுசது மனததின வினைப்பாலிற் 
பேயுட னாடு பிரானடி யலலது பேணூதரா 

ஆணிரா கூட வகன்புற விற்சொடு செனறேறிக 
கானுறை தீய விலஙகுறு கோயசள சடிஈசெஙகுக 
ஆசறு மெனபு லர விருமமபிய தூரீருண 

டூனமி லாய முலபபில பலச வளிசதுளளரா, 

ஈன்றொடு பான்மறை சாரு கறப்பன பாலாவும் 
புன்றலே மெனசனை யானொடு நீட புனிறறாவும 
வெனளறி விடைசகுல மோடு மினகசொறம வெவ்வேறே 

துனறி நிறைாதுள ருழ லுடனபல தோழ௩கள 

ஆவி னிரைககுல மபபடி பல்க வளிசதெனறுங 
கோவல ரேவல புரிந்திட வாயா குலம்பேனுங் 
காவலா தம்பெரு மானடி யன்பறு சானததின 

மேவு துளைசசரு விககுழல வாசனை மேலசொண்டாரா. 

(5) 

(௪) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(d) 

(ds) 

(0௨)



ஆஞழைசாயஞாபுராணம. 

ேவேறு, 
மூதைமறை நூன்மரபின மொழிஈசமுறை வெழுர்சவே 
யாஈதராத னாவிரணடி லரிச தரம புறுதானம 
வாததுளை மையாக? வாயுமுதல,வ2ஙகுதுளை 

1பரதமிலசி ரிடையீட்டி ன௩குவியெண சளினமைநத்து. 

எடுகசகுறற் கருவியினி லெம்பிரா னெழுசத சச 
தொசெதமுறை யேழிசையின சுருதிபெற உரச 
தீூததசரா சரயசளெலாச தயகவரு5 தஙகருணே 

யடுததவிசை யமுதளிசதுச செலகினரு ரவூிசாருகால. 

வாசமலாப் பிணைபொஙக மயிாநுமுதி மருகருயாகச 
சேசுடைய சிெழிகையிற செறிசணணிச சொடைசெருூப் 
பாசிலைமென கொடியினவடம் பயீலாறு விலிபுனைர்து 
சாசடைகா ணசற்கயலே சருஞ்சுருளின புறங்சட்டி. 

வெணகோட விலைசசுருளிம் பை5சோட்டு வீஸாத்சோன்றித 
சணகோல மலாபுனைத வடிகாதி னொளி தயஙகத 
,திணகோல கெறமியினமேற நிரு$ரறி னொளிசணடோர் 
சணகோட ணிறைதாராச சவினவிளஙக மிசையணிசது. 

நிறை சீ றணிமாராபி ஸிரைமுலலை முகைகருகசெ 
செறிஈதபுனை வடஈதா ஈச திரடோளின புடையலஙச 
லறைகதசரும பிசையருமப ௮ரையுதத மரவுரியின 

புறகதைை2.பின மலிழானைப பூமபட்டுப பொலிரசரைய 

சேவடியிம ரெெடுதோலுரூ செஙசையினில வெணெசோஜறு 

மேவுமிசை வேயஙகுழலு மிசவிஎஙச வினைசெபயுய 
சாவலபுரி வலலாயா சனறுடையா ணிரைகுழப 
பூவலாதா? சோவலஞா பினாகாச்கப பறமபேதரா, 

ேவேறு 

நீலமா மரை யேஙச நிலாசகொடிப பறவம பாடச 
கோலவெண முசையோ முலலை சோபமவாய முறுவல் காட்ட 
வாலுமின ஸணிடைரூழ மர8ப பயோதர மசைய வஈதாண 
ஞாலசீ டரங9 லாடக காரொனும பருவ லலா; 

Caw a 

எம்மருஙகு நிரைபரபப வெசெசகோ லுடைபபொதுவர 
தீமமருஙகு தொழுதணையத தணபுறவில வரு தலைவ 

ரமமருநிகு தாழ்-சசினை யலாமருவகு மதுவுணடு 
செமமரு*சஊ சுருமபுசுழல செழுஙகொன்றை மருஙகணைஈதார் 

செனறணைநாத வானாயா செயசவிரைச தாமமென 

Wer Mar oe ng திணாதூக) மருஙகுதசாழ் சடையாபோ 

னினறஈறுக கொனறையினை கோகோசகி னற 
யொனறியச5 தையிலனபை யுடையவாபான மகடதிறகதாா. 

அன்பூறி மிசைபொகு மமுதவிசைச் குழலொலியால 
வன்பூசப் படையாளி யெழுதனதர்தும் வழுததிச்தா 
மூனபூதி வருமளவின முறைமையே யெவவுயிரு 
மென்ப சலாரதுருசரு மின்னிசை3, ய சருவிகளில், 

ATS? 

(0௪) 

(D@) 

(Wa) 

(0a) 

(௦௮) 

(Ds) 

(௨௪) 

(aaj



o ATP SS ஆஞாயசாயஞாபுராணம், 

ஏழுவிர விடையிட்ட வின்னிசைஐப் இயமெடுத்துச் 
சாமுமலா வரிவணடு தாதுபிடிப் பனபோல௪ 

சூழுரு.ரன றெழகின்று தூயபெருக சனிததுளையில் 
வாழியர் தோன்றலா£ா மணியதரம் wagers. (am) 

முத்திரையே மு,சலனைதது மூறைத்சானஞ் சோதித்து 
வைத்ததுளை யாராயச்சி க்சசரனை வழிபோக்ட 
யோொததகிலை யுணாசசதற்பி னொன்றுமுதல படிமுறையா 
மததசைமை யாரோசை யமரோசை களினமைததாா. (௨௪) 

மாறுமுதற் பண்ணினபின் வளர்முல்லைப் பண்ணாக்கி 
யேறியதா ரமுழமுழையுய இமமைகொள விடுநதான 
மாறுலவுஞ் சடைமுடியா ரஞ்செழுததி ஸிசைபெருசச 
கூறியபட் டடைககுரலாங் கொடிப்பாலை யினினிஐதத. (௨டு) 

ஆயவிசைப் புசனான்் னமைகதபுகல வகையெடுதது 
மேயதுளை பறறுவன விடுப்பனவாம விரணினாயிழ் 
சேயவொளி யிடையலையத இருவாள னெழுசதஞசுர் 
தூயவிசைக இளைகொளளுஈ துறையஞ்ன முறைவிளைதசார். (௨௪) 

மநதாரத்து மததிமத்து சாரததும் ரன முறையாற் 
றந்திரிசண் மெலிவிசதுஞ சமஙகொணடும வலிவிசது 
மாதரகது விரறரொழிலக எளவுபெற வசைததியககச 

ச₹தரசசெங சனிவாயுஈ துளைவாயஈ தொடககுணண. (௨௭) 

எண்ணியநாற் பெருவணண மிடைவண்ணம் வனப்பெனனும் 
வணணவிசை வகையெல்லா மாதுரிய நாசததி 
னணணியபா ஸணியுமியலுஈ தூச்குடடை மூதறகஇயிற் 
பண்ணமை௰ வெழுமோசை யெமமருஙகும பரபமினா ' (௨௮) 

வள்ளலாா வாரிச்கு மணிததுளைவாய வேய்ஙகு மலி 
னுள்ளுறையஞ் செழுதசாக வொழுகியெழு மதுரகொலி 
வெளளகிறைஈ செக்வுயிரச்கு மேலமரர் தருவிளைசேன 
றெள்ளமுதி னுடன்கலஈது செவிவாப்ப தெனதசேகசச (௨௯) 

௮னிமைச எழகருந்தி யசைவிடா தணைதயாப் 
பானுளைவாய்த தாய்முலையிற பற்றுமிளய semen cups 
சானுணவு மறஈதொழியச தடமருபபின விடைககுலமு 
மான்முதலாங் சான்விலஙகு மயிரமுகிழ்தது வரதணைய, (கழ்) 

டுமயி லினங்களுமக சசைவயயாஈது மருங்கணுச 
டுசெவி யிசைகிறைஈத வுள்ளமொடு புள்ளினமு 

மாடுபடிர் துணர்வொழிய மருங்குதொழில் புரிஈசொழுகுங் 
கூடியவண் சோவலரும குறைவினையின் நுறைகின்றா. (ns) 

பணிபுவனங களிலுளளார் பயில்பிலங்கள் வழியணைந்தார் 
மணிவரைவா ழ.ரமகளிர் மருங்குமயங செொர்மலிர்சார் 
தணிவிலொளி விஞ்சையாகள் சாரணாடின் னரரமர 

சணிவிசமபி னயாவெய்தி விமானல்சண் மிசையணைர்தார். (௧௨)



ஆஞயசாயனாபுராணம், 

சுரமகளிர் கற்பசப்பூஞ் சோலைகளின் மருங்இருஈ2 
சரமலரி னமுதாட்டெ கணிவாயமென் ளெளையுடன் 
விரவுஈறுங குழலலைய விமானஙகள விரைஈதேறிப 
பரவியவே ழிசையமுதஞ செவிமடுத்துப் பருனொர். 

சலிவாரு மெலிவாரு நுணாலொன்று ஈயத்தலினான் 
மவிவாயவெள் ளெயிறறரவ மயின்மீது மருண்டுவிமுஞ் 
surg கிலையரியா தடங்கரியு முடன்சாரும் 
புவிவாயின் மருகணையும புல்வாய புலவாயும. 

மருவியகால் விசைதசசையா மரஙசண்மலாச் னைசலியா 
sacred ழருவிகளுங் சான்யாறுங கலிததோடா 
பெருமு௫ஏலின குலஙகள்புடை பெயாவொழியப புனல்சோரா 
விருவிசுமபி னிடைமுழங்கா வெழுகடலு மிடைதுளுமபா. 

இவ்வாறு நிற்பனவுஞ் சரிப்பனவு மிசைமயமாய் 
மெய்வாழும புலன்கரண மேவியவொன ருயினவான 
மொய்வாச ஈறு௩கசொன்றை முடிச்சடையா ரடிதசொண்டர் 
செவ்வாயின் மிசைவைத்ச தஇருக்குழல்வா தீனையுர௬க௪. 

மெய்யனபர் மனத்சனபின் விளைதசவிசைக் குழலோசை 
வையஈதன னையுகிறைதது வானஈதன வயமாகடிப் 

பொய்யனபுச செட்டாத பொற்பொதவி னடமபுரியு 
மையனறன் நிருசசெவியி னருகணையப் பெருயெதால். 

அனாயா குழலோசை சேட்டருளி யருட்கருணை 
தானாய திருவுளள முடையதவ வல்லியுடன 
கானாதி சாரணராங சணணுசலாா விடையுகைதது 

வானாறு வாதணைஈதார மதிராறுஞ் சடைதாழ. 

இசைமுமுதுக கிணசாதர் சேவாகட்கு முன்னெ ரங்க 
மிசைமிடைநது வருமபொழுத வேறறொலிகள விரவாமே 

யசையவெழுங குழனாதத சஞசெழுதசாற றமைப்பரவு 
மிசைவிருமபுக கூத்சனா ரெழுஈதருளி யெதிரினறா. 

மேன்னின்ற மமவிடைமேன முசல்வனா ரெப்பொழுதுஞ 

செஈநினற மனபபெரியோ இருககுழலவா சனைகேடக 
விஈடினற நிலையேசம் பாலணைவா யெனவவரு 
மஈஙினற கிலைபெயாப்பா மையாதிரு மருஙகணைகதார். 

விண்ணவர்சண் மலர்மாரி மிடைஈதுலச மிசைவிளங்க 
வெணணிலரு முனிவர்குழா மிருக்குமொழி யெடுதசேச்ச 
வண்ணலாரா குழற்கருவி யருசைதது குடனசெலலப 

புணணியனா சொழுகதருளிப் பொற்பொதுவி னிடைப்புச்சார். 
ே௨று. 

ததுகொள் வினைக்கு வாரோஞ் செஞசடைச் கூத்சர் சம்மைச் 
காதுகொள் குழைகள் வீசுங கதிரநில விருள்கால் சப்ப 
மாதுகொள் புலவி நீச்ச மனையிடை யிருசாற் செல்லத் 
அதுகொள் பவரா சம்மைச் தொழும்புசொண் 0ரிமைச் சொளவார். 

ஆனாயசாயனாபுராண முற்றிற்று, 
சச் இருவிருத்சம்-௧௱௭௨. 

Wh & 

(6௧) 

(௬௪) 

(கட) 

(௬) 

(௧௭) 

(௬௮) 

(ma) 

(௪௰) 

(௪4) 

(௪௨)



BD ஆனாயமாயஞர்புராணம், 

சூசனம். 

  

ஸ்ரீபஞ்சாக்ரத்தை வேயஙகுழலினால் வாசித்தல், 

Df °F Ogi wes gwen வருசதும் பிறவிசோயிணினறும் நீஙக உய 

ய விருமபுகோரசகு, ௮ரசோயை நீசச வலல பரம மைசதியராயெ 
இவன, உணாத்தும் மாதிரம ஸ்ரீபஞ்சா*ரமேயாம ஆதலால, இபபஞசா 
அதரசதை, வனமாடடு இடையறா. வளரும மெயயனபினால மனம சசெது, 
ஒஓதுவோ முததி பெறுவா (சாத லாகெ கசிஈதுகண ணீரமலூ - யோது 

வார்தம்மை கனனெறிச குயபபது - வேத நமானகினு மெயபபொரு ளாவது- 
காச ஞம ஈம௪9 வாயவே ?! எனறுர தஇிருகாவுசகரசுசாயனார். 

சிவமாமதசை வாளா தசலினும, இசை நாறபயிற்சியின மிச வலலரா௫, ஏழி 
சைசளின முறை வழுவாது முபபததிரணடு இராகஙகளுள ௮வவககாலத 
£55 ஏற்ற இராச,சகினோடும வேயஙகுழலால வாசிசதல், சமக்கும ௮சனைச 
சேட்கும பிறாககும சிவனமாடடு அனபை ௨ளரச செயயும இசனாலனர, 
இவசரமம தேததோடு கூடுமாயின, சிவன மிசப பிரீதியுறறு எலலையிலலாச 
இருவருளைச் சரபபா எனச. அது 4 விளச்சனொற பெற்ற வின்ப மெழுகனொற் 
ப.திறறி யாகுஈ-துளககினன மலாதொ செதாற நூயவிண ணேற லாகும-வீளக 

இட்டா£ பேறு சொலலின மெய£கெறி ஞான மாகு - மசபபிலை தேஞ சொர 
னஞாச் கடிகடா மருளு மாறே ?? *இறவாமே வரமபெறறே னெனறு மிசச 
விராவணனை யிருபதுதோ ணெரிய வனறி - யுறவாஏ யினனிசைகேட் oo 
௩9 மீணடே யுறறபிணி தவிாசதருள வலலான றனனை - மறவாதா£ மனத 
தெனறு மனனி னானை மாமதிய மலாசகொன்றை வன்னி மசத- ஈறவா£செஞ் 
சடையானை ஈளளாற முனை கானடியே னினைகசபபெறறுயஈத வாறே.''என 
னும திருகாவுசகரசுகாயனா தேவாரஙகளானும உணா 

இவராமங்கள் எல்லாவறறினும் சிறகச ஸ்ரீபஞசா9ரசசை வேயஙகுழ 
வினால வாசெதுப் பெருமபயன பெறறமையாற சிறப்புறமவா இவவானாய 
rug. சிவனது இருவடிகசையே யனறிப பிறிதொனறையும சிறிதும பற 
'ரத இச்சாயனா, ௮சதிருவடிசளில எலலை இலலாத ௮னபை வளாசசற்குச 
கருவி தேததின மிச்சது பிறிது இனறு எனனும கருததால் ௮னறோ, ஸ்ரீபஞ 
சாக்ஷரசதை வேயகுழலால வா௫ததலே தொழிலாகச கொணடனா அறு 
இஙசே : தமபெரு மானடி யனபுறு கானசதின - மேவு துளைசகரு விககுழல 

வாசனை மேலகொணடாா ” எனபதனால உணாசதப்பட்டது இா::உ௬௫- 

யொனறியசிர சையிலனபை யுடையவா'? 2௫, வாசெச இவ்ஷேயமகுமல் 
காசனையானது எவவயிரகளையும இசைமயமாககி, குது ௨௫௧௪ செயத 

பெருவியபபை இகசே ஆரியா சேககழாரகாயனா விரிசதுரைசச அருமை 

த் திருவாச்குச்களே எமபோலிசளுாடைய சனனெஞ்சையும ச௫யச செயயுமா 
Wor, அவ்வாசனையின பெருமையை யாமா கூ.றவலலம ! இஈகாயனூா தமக 
குமாததிரமனறி எயவுயிாககும பயனபடுவதாய, சினைப்பினும சேடபிலும 
இனிமை பயககும இசதிருதசொணடைச சிவனமாட்டு இடையருது முற 

வளரும் மெய்யனபோட செயதமையால் அன்றோ, பொய்யனபுச் கெட்டாத 
பொறபொதுவி னடமபுரியும'' வன இவருசகு வெளிபபட்டு, ''எபபொழு 

தஞ் - செரமிறறை மனபபெரியேரா திருககுழலவா சனைகேட்ச - விமமின௦ 

நிலையேரம் பாலணைவாய”! என்று திருவாயமலர்ச்தருளிஞா. 

இலமலிக்தசருக்கம் 

முறிஅுப்பெறறது:.



நான்காவது 

மும்மையாஒல்காண்ட 
சருக்கம். 

  

மூர்த்திநாயனார்புராணம். 

சாமன்னு செல்லக குடிமல்கு ரப்பி னோஙகுக 
சாரமனனு சென்னிக சதாமாமணி மாட வைபபு 
நராமன்னு நசைப பலஈறறுறை மாகசா போரறும 

பாரமனனு சொனமைப புசழ்பூணடது பாணடி சாடு 

சாய சளி£வல்லி மருககு னெடுஈச டஙசனா 
மேயும் படுசோளியா பணபடு மினசொற செயய 
வாயும படுீளகனரைா மணபொருக தணபொ ருதம் 
பாயு சடலும படுநீரமை பனித்த முததம. 

மொய்வைதச வணடின் செறிருழன மூரனற ச௩தின 
மைவைசத சோலை மலயரசர வாச மாத 
மெயலைசச காலு சருஞால மளகச மேனமைச் 

தெயவத் தமிழுஈ சருஞசெவவி மணஞசெ யீரம, 

சூழு மிசழ்ப்பஙசய மாகவச சோடடின் மேலா 
டாழவினறி யெனறுஈ சனிவாழவசச சைய லொபபாா£ 

யாழின மொழியிற குழலினனிசை யுஞசு ருமபும 
வாழுஈ ஈகர மதுரரபுரி யெனப சாகும 

சால்பாய முமமைத சமிழ்சஙகிய வஙசண் மூதா 

நூல்பா யிடச.தும் முளரநோனறலை மேதி பாயப 
பாலபாய முலைசோய மதுப்பஙசயம பாய Dama bs 
சேலபாய சடசதும முளசெயயணமிக சேறு சங்கம 

மாசா னிலம்எஈ சசைபாஈசறின மாட முூன்றிற் 
பாதா டியமக சையாபஙசயச செங்கை சாஙகு 
சாதார மூலைமே லனசாழகுழை வாணமு ஈபபொற 

சொதா மனாமே லனகித்திலஞ சோத கோவை. 

முமமைப் புவனஙகளின மிகசசன றேயம ரூதா£ 
மெய்மைப பொருளாக சமிழ.நூலின விளஙகு வாயமைச 
செமமைப பொருளு தருவரதிரு வால வாயி 
லெம்மைப பவநதீ£ப் பவாசங்க மிருஈச செனரறால் 

அப்பொற பதிலாழ வணிசககுலத தானற சொனமைச் 
செப்பச் சகுசாக குடிசெயசவஞ செயய வாதா 
ரெப்பற் நினைய மறுச்தேறுசைச சேறு வாசாண் 

மெயப்பற றெனபபறறி விடாச விருபபின மிசசார், 

(4) 

(௨) 

(5) 

(௪) 

(த) 

(ச) 

(௮)



டூ மூர்த்தொயனார்புராணம், 

சாளும் பெருங்காச னயப்புறும் வேட்கை யாலே 
சேளுர் துணையும் முதற்கேடில் பசங்க ளெல்லா 

மாளும் பெருமா னடிததாமரா யல்ல இல்லார் 
மூளும் பெருகன் பெனுமஞூரத்தியார் மூர்த்தி பார்தாம். 

அந்திப் பிறசெஞ”ு சடைமேலணி யால வாயி ! 
லெ௩தைச் சணிசஈ தனககாப்பிடை யென்று முட்டா 
வஈதச செயவி ணி€லக௰ின்றடி யாரு ஒப்பச 
சரதைக் னெதாய திருப்பணி செய்யு நாளில், 

கானச் கடி. சூழ் வ௫க்கரு நாடர் காவன் 
மானப் படைமன்னன வலிஈது நிலஙசொள் வானா 

யானைச் குதிரைக கருவிப்படை வீரா தி ணடோ 
சேனைச் சடலுங சகொடுதெனறிசை கோக? வாதான். 

வந்துற்ற பெரும்படை மணபுசை யப்ப ரப்பிச 

சந்தப் பொதியிற் றமிழ்காடுடை மன்னன வீரஞ் 
தச் செருவென்று சன்னாணை செலுசது மாறரறாற் 
sisu பொழிலருழ மதுராபுரி காவல கொணடான 

வல்லாண்மையின் வண்ட மிழ் காடு வளம்ப டுசஇ 
நில்லா நிலையொன் றியவினமையி னீணட மேரு 
வில்லா னடிமைத தஇிறமேவிய நீறறின சார்பு 

செல்லா தருகஈதா திறச்தினிற் தை தாழ்ர்தான். 

சாழுஞ சமண்கையா தவசசைமெய யென்று சாகது 

Supa கொடியோ னதுவனறியும வெயய முனனை௪ 
ருழும் வினையா லரவஞசுடாத Bua Corn@w 
வாழுஞ் சடையா னடியாரையும வனமை செயவான் 

அந்தம் மிலவா மிறைசெய்யவு மன்ப ஞாரதாம் 
மூர்தைம் முறைமைப் பணிமுட்டலா செயது வந்தாரா 
சர்சம பெருமைக களவாூய சா£பி ணிறகு 
மெகதம் பெருமச களையாவா தடுக்க வலலார் 

செச்சர்ச் சடையார் விடையார்திரு வால வாயுண் 
முக்கட் ப. ரனூ திருசதொணடனா மூததி யாரை 
மைககற் புலாநெஞ சுடைவஞசகன் வெஞ்ச மணபே 

ரெகசாச குடனாக விகழ்கசன செய்ய வெணணி, 

எள்ளுஞ செயல்வன்மைக ளெல்லையில் லாச செய்யச் 
தீள்ளுஞ செயலில் லவாசஈதனச் காப்புத தேடிக 
கொள்ளுக் துறையு மடைச்சான்சொடுக கோன்மை செய்வான் 
நெள்ளும் புனல்வே ணியாச்கன்பருஞ சர்தை கொந்து. 

புன்மைச் செயல்வல் லமண்குண்டரிற் போது போக்கும் 
வன்மைக் கொடும்பா சசனமாம்ஈதிட வாய்மை வேத 
சனமைத தஇிருநீற் றுயாரனனெறி சாங்கு மேன்மைத 

தன்மைப் புவிமன் னனாசசா£வசென் மென்று சார்வார். 
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ரர்ர்த்திசாயனார்டிராணம். 

சாய்வுற்ற செற்றக்சொு சண்டகனள் சாப்ப வுஞ்சென் 
ருய்வுற்ற கொட்பிற் பகலெல்லை யடங்க சாடி 
யேய்வுற்ற நத்சர் தனமெங்கும் பெறாது ஈர்தை 
FIG DOL. வஈதனர் கம்பிரான் கோயி றன்னில. 

ஈட்டம் புரிவா ரணிஈந்றிரு மெய்ப்பூச் ஏன்று 
மூட்டும் பரிசா யிலுர்சேயச்குங்சை முட்டா சென்று 
வட்டஈ திசழ்பா றையினவைத்து முழஙசை சேய்த்சார் 
கட்டும் புறறதோ னரம்பென்பு கலாநஈது தேய. 

கல்லின் புறர்தேய்த்ச முழங்கை சலுழ்ர்து சோரி 
செல்லும பரப்பெய சணுமென்பு திறஈது மூளை 
புல்லும் படி.சண்டு பொறுததிலா தமபி ரானா 
ரல்வின்ச ணெழமுநதது வாதருள் செயத வாச்கு, 

அன்பின் றுணிவா லவிதசெய்திட லைய ase ure 
வன்புன்சண விளை£தவன் சொணடமண ணெல்லாம் சொண்டு 
மூன்பின்னல் புகுஈதன முற்றவு நீததச் சாத்தப் 
பினபுன பணிசெயது ஈம்பேருல செயது கெனன, 

இல வண்ண மெழுஈதத சேட்டெழும் தஞூ முன்பு 
செய்வண்ண மொழிஈஇடத தேயாதபுண ஹாறு சாஈது 
கை௨ண்ண மிரமபின வாசமெல லாஙச லாது 

மொய்வண்ண விளஙசொளி யெயதினா கூமாததி யார்தாம், 

அர்கா ளிரவின்க ணமண்புகல் சாரர்து வாமு 
மன்னா யெபோர வடுசசகரு ணாடா மனனன 
தன்னாளு முடிஈதது சஙகரன் சாபி லோர்ச்கு 
மினனா மெனரீ டியமெயரகிலை யாமை வெலல, 

இவ்வா றுலசத்தி ஸிறபப வுயர்ர்த ஈல்லோ 
மெய்வா முலகத்து விரைதணை வார்ச ளேபோ 
லவ்வா றரனா ஏடியானா யலைதச யோன் 
Qader Asus திடைவீழ விலாநது வீரதான். 

முழுதும் பழுதே புரிமூர்ச்ச னுலந்த போதி 
னெழுதுங கொடிபோல் பவருட்பட வேங்கு சுற்ற 
மூழுதும் புலாவுற றதுமற்றல னன்ன மாலைப் 
பொழுதும் புலர்வுற் றதுசெங்கதி மீது போத. 

அவ்வேலையி லங்க ணமைச்சர்சள் கூடித் தங்கள் 
கைவேறுகொளீம அருங்கடன் சாலை முறறி 
வை வே லவன்றன் குலமைந்தரு மின்மை யாலே 
செய்வேழறு வினைத்திறஞ் சிர்தனை செய்து சேர்வார். 

தீரழுஞ் செயலின் ஜொருமன்னவன் ருங்ச வேண்டுங் 
கூமுக குடியு முதலாயின கொள்கைத் தேலுஞ் 
சூழூம் படைமன் னவன்றோளிணைச் சால வின்றி 
வாழுச்சகைச் சன்றிர்ச மையச மென்று சொன்னார். 
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meg COLSON GDL TR ORE Es: 

Cag. 
பன்முறை யுயிர்ச ளெல்லாம் பாலித்து ஞால காப்பான் 
paes Bai குடைச்*ழ்ச் தத்த செறிகளிற சரிதது வாழு 
மன்னனா யினறி வைகு மணணுல செண்ணுக சாலை 
யின்னுயி ரின்றி வாமும் யாசசையை யொககு' மென்பார், 

இல்கசை பலவு மெண்ணி பிங்ளெி யரச ரில்லை 
செயங்சை யிதுவே யென்று செளிபவர் இறப்பின் மிச்ச 
மைவரை யனைய வேழ சணகட்டி விட்டான மற்றக 

சைவரை சைககொண டார்மண் காவல்கைக கொளவா ரென்று, 

வேறு, 

செம்மாண்வினை யா்சசனை நூன்டுறை செய்து தோளா 
விமமாநில மேேசவொ ரோகதலை யேரது கெனறு 
பெய்மாமுடில் போன்மதம் பாய்பெரு சோடை நெற்றிச் 
கைம்மாவை நறு தல் சொணடகண கட்டி விட்டா. 

கண்கட்டி விடுஙகளி யானையச் காவன் மூதா 
மண்கொட்புற லீதி மருஙகு திரிஈது போத் 
,திணபொறறட மாமதில சூழதிரு கால வாயின் 

விணபிறபட வோஙூய கோபுர முனபு மேவ, 

நீங்கும் மிரவின்ச ணிகழ்ஈசது சண்ட தொண்ட 
Faso பெருமா னருளாமெணி விரத வையக 

சாஙகுஞ செயல்பூணபனென் றுள்ளக தளாவு நீஙடுப் 
பூவஙகொனறை மிலைஈசவா சோயிற புறததி ஸிறப 

வேமத சரசஙசண 'விரைந்து ஈடஈது செனறு 

வாழ்வுற் றுலகஞசெய் தவசதினிள் வள்ள லாளாச் 
குழபொற சுடாமா மணிமாநிலஈ தோய மூனபு 

காழ்வும ஜெடததுப் பிடாமீது தரிதத தனறே. 

மாதங்ச மெருத்தினில் வைச்தவர் தம்மைச் சாணா 
சவேசஙகெட வெண்ணிய இணமை யமைச்ச ரொல்லாம் 
பாதங்சளின மீது பணிரசெழமுஈ தாச எப்போ 
தோசஙகளொ வேலையை யொததொலவி மிக்க தவ்வூா; 

சங்கங்கண் முரன்றன தாரைகள் பேரி யோடு 
மெஙகெஙகு மியமபின பல்லிய மெலலை யில்ல 
வங்கஙகு மவிஈசன வாழ்ததொலி யம்பொற கொம்பின் 
பங்கன் னருளா லுலகாள்பவா பாங்க செஙகும். 

வெங்சட் களிற்றின் மிசைஙின்று மிழிச்சி வேரித் 
தொற்கற் சுடாமா லைகளகுழ்முடி சூடு சாலை 
யஙகட் கொடுபுச் சரியாசனத தேற்றி யொற்றைச் 
Bask குடைச்£ முரிமைச்செயல் சூழ்ந்து செயவார். 

மன்லுர் திசைவேதியின் மங்கல வாகு Bes 
டுன்னுஞ் சடர்வன்னி வளாத்துத் HOSES STNG IP 
பொன்னின் சலசங்கள் குடஙகள் பூரித்த grt 
ருன்னுஞ் செயன்மச் திரயோகர் நிறுத்தி ஞாகள. 
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மூர்தீதிசாயஞார்புசாணம், 

வர்.துற்றெழு மங்கல மார்தர்க டம்மை சோக்செ 
Pease சிவமே தெளியுஈதிரு மாச்தி யார்தா 
முஈதைச் செயலா மமண்போய்ரமுர்சற் சைவ மோங்டி 
விஈசப்புவி சாககயிவ் வின்னர சரன்வ னென்றார். 

அவ்வாறு மொழிந்தது கேட்ட வமைச்ச ரோடு 
மெயவாழ்தரு நூலறி வினமிகு மாந்தர் தாரு 
மெவ்வாறருள செயதனை மற்றவை யனறி யாவர் 
செயவா£ பெரியோ யெனசசேவடி. தாழ்ந்து செப்ப, 

வலையம் முறைசெய் குவனாடில் வயங்கு நகீறே 
செய்யும மபிடே சமூமாக செழுஙக லனக 
ளையன் னடையா எமுமாக வணிகது தாங்கு 
மொய்புன் சடைமா முடியேமுடி. யாவ தென்றார். 

என்றிவ்வுரா சேட்டலு மெல்லையில் கல்வி யோரும் 
வனறிணமதி நூல௨ளா வாயமை யமைசசா தாமு 
ஈனறிஙசரு டானென ஈற்றங வேந்தன சரதை 
யொனறும் மரசா ஞரிமைசசெய லான வயத்த, 

மாடெங்கு நெருங்கிய மங்கல வோசை மல்சச் 
சூடுருடை மெளலி யணிஈதவர் தொல்லை யேனம் 
தேடுஙகழ லாாதிரு வாலவாய சென்று தாழாது 

நீடுங்சளிற் நின்மிசை நீணமறு கூடு போரஈதா, 

மின்னுமமணி மாளிகை வாயிலின வேழ மீது 

தனனின்று மிழிந்து தயஙகொளி மண்ட பததிற் 
பொனனின்னரி மெல்லணைச் சாமமைச சாமா பூங்கான் 
மனனுஙகுடை நீழ விருசனா வையா தாங௫. 

குலவுந்துறை நீதி யமைசசர் குறிப்பின வைகச் 
கலகஞசெ யமண்செய லாயின சட்டு நீகட 
நிலவுகதிரு நீற்று செறிததுறை நீடு வாழ 
வுலகெங்கு நிரம்பிய சைவ முயாசது மனன. 

அதலின்சண் விழிதசவா வாயமை ௮ணஙகு நூவின் 
பசமெஙகு நிறைஈது விளஙசப பவஙகண மாற, 
வுதவுஈதிரு நீறுயா சணடிகை கொண்ட வேணி 
முசன்மும்மையி னாலுல காணடனா மூததி யா£தாம, 

cam சமழ்சோதையா தாதிற மென்று நீஙகுஞ 

Gan கொடுலெம்புலன றெவவுடன் வெனது நீ5கி 

ஞாலர் தனிசேமி ஈடாத்தி ஈலங்சொ ஞூழி 
சாலம் மூயிர்கட் இடரான கடிந்து சாசது. 

பாதம்,பரமன்னவர் சூழ்ஈது பணிரது போற்ற 
வேசம் பிணியா வகையிவவுல காணடு தொண்டின் 
பேதம் புரியா வருட்பேரர சாளப் பெற்று 
சாசன கழறசே வடிரணணின ரண்ண லாரே. 

ree 

(கக்) 

(௪) 

(௪௬) 

(re) 

(௪4) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௮]



wien நூந்திதகாயனாபுமாணம், 

அசல்பா ஹையின்கைத்த மூழக்சையை யன்௮ சேய்ச்ச 
விகலார் களிற்தன் பரையேததி முறுசனாரா , 

மூல்குழ் சறுஞ்சோலையின் மொய்யொளி மாட வீதிப் 
புகலூர்வரு மந்தணர் தர்திறம் போற்ற MiGs 

மூர்ச்திசாயனார்புசாண முற்றிற்று, 

அகச் திருவிருத்தம் - ஐ௨௪, 
seen ee wee 

சூசனம். 

(௪௧) 

  

௪. சவலுக்கு.ச சர்சனச்சாப்புக் சொடுத்தல். 

இரிவபெருமாலுக்குச் சாத்தும்பொருட்டுச் சந்தனககாப்புச் கொடுத்தல் 
உத்தம வபுண்ணியமாம். சர்தனச்குழம்போடு பணிநீர் குஙகுமப்பூ 

சகோரோசனை சஸ்தாரி பசசைசசாப்பூரம எனபன சலஈது சாததல் ௨சசமோ,ச 
தமம். இவனுககு௪ செயற்பாலனவாகிய உபசாரஙகள் எலலாவறறுஎளும் ௧௩ 
தீம் சாத்தலே இறந்தது என்று 9வாசமம் செப்பும். 4 சாததுக சாஈதுபனி மீ£ 
பஸிதங குங்குமமூஞ் - சோததியுளத தாதரவு செய்து.” எ-ம் :: கூட்டுவித் 
தார ரும்பளிதங குஙகுமஞ்சாச் சமபணிறீர - திடடும விதிதனனைத தோது ? 
௪ஏ-ம. சோமவார விரத கறபத்தினும், (:சுசஈத சர்சஞ சுலவிய லேபன-முகஈ,௪ 
Naas தொருதினஞ் சாசதினோ-ரிசகது பாவ மிமையவா சோடியாண-டசம 
செளிர்தப கரன்பதி ஈண்ணுவரா,”? எஏனச,சிவபுணணியததெளிவினும, கூறு 
தீல் காண்ச, 

இச்செவெபுண்ணியச்சால் மிகச் றெப்புற்றவர் இம்மர்ச்திசாயனா என் 
பது, இவா தாம் சாடோறும தவறாது செயயச சஙகறபிசச இததிருசசொண 

டை,௮து பற்றி ௮ரசன் தமககுச செய்த இடுச்சண் மிகுதி கணடும், தவருது 
செய்தமையானும், சந்சனச்சட்டைச்கு முட்டுவந்சபொழுது சமது மூழஙசை 
யைச் சகதனகசல்விலே சேயசச பெருசசனமையானும, தாம உலசாளும ௮ர 
சரய வழியும செருக்கு உறாது இபபணியைத தாமே செயதமையானும, செ 

ளியப்படும, இவா தமது சரீரத்திற் சிறிதும் பற்றின்றி, வனே தமச்கு இனி 
யர் என்று துணிந்து, அவரையே இடைவிடாது பறறி நினற மெய்யன்பா 
என்பது இச்செயற்கருஞசெயலால் உணாக, 

௨. சிவனடியாருக்குச் தீங்கு செய்தலால் பெறப்படும் பயன். 

இவனடியார்களுகருச் தீங்கு செய்தோர் நரகத்து வீழ்ர்து வருந்துகர். 
அறு!*சாட்டுமூள ளொளியைச சணட சணணனைச கயர்து சொல்லச-கேட் 

டவர் சேட்பித சாசள் கெழுமின ருடன்பட் டராமுன் - மூட்டின ரென்ற 
வைந்து மூடருங கூடிமூழ்-மீட்டிடு வாரு மின்றியெரிரிர யததுள் வேவார்.'? 
மனத்தினால் வடிவு சன்னால் ௮முககய சழசகா சாமு - மினததொடு மிணவ் 
இ வேவ ரெரிகிர யத்தை யெயதி - யெனைததுள சாலஈ சானு மெனறளத தேங் 
இ யெய்ப்பர் - சனச்சய லுறவி லானைத தவழுவ ரென்னோ தாமே.மற்றைய 
௪ரச பேத மனைததினு மயங்க மூவேழ் - சுற்றநுஞ் சுழலத் சாமுங் கூடியே 
துயங்க வீழ்வ - ரெற்றுவ ரியம தூத ரெமக்குற வாரு மில்லை - யுற்றவித் துய 
ரர் தன்னை யொழிச்சவென றழிவ ௬ளளம்."”"எனச் சிவருமோதசரததிற் கறு 
மாற்றால்) உணராச. செவனடியாருக்கு இடுச்சண் செய்த இச்கருளுடராசலும் 
வ்வாறே நரகத்து வீழ்ர்தமை தெளிச, ஆசலாரல், வெனடடியார்சஞககு மற 

தம், தீங்கு நினையற்ச,



 மூரித்திசாயனார்புசாணம், ட ௭ 

௬ட்சைகம் தழைச்ச அரயற்தல். 

௮ரசன் லேசாசமங்களால் உணர்த்ச்ப்படும் சற்சமயமாயெ சைவத்தின் 
வழி வழுவாது ஒழுகுவ்ஞயின் ; அவன் €ழ் வாழும் குடிகளும் 'இவ்ஏரச்ன் 
ரன் ஒழுகியவாறே ஒழுசாதாரைச் சண்டிப்பன் என்னும் அச்சத்தாலும், பத் 
தியாலும, இயல்பாலும சைவசமயததின் வழி சவருது ஒழு, போசம் மோ 
க்ஷம் என்னும் இருபயனையும் பெறுவர்சள். இதபற்றியனரோ ;) ௮ரசனைச் 
சைவமார்க்கததில் நிறுத்திய ஆசாரியர் உலசத்துகசெல்லாம் ஆசாரியர் எீசறு 
சிவாகமம் கூறியதூஉம் என்ச. (ஐயமற விபரீத மதுவு மீச னருண்மொழியை 
யாராய்கத வரக னாசான் - வையசமு முய்யவுனிச் சைவ சன்ம மனனவ 
னுச் சளிக்கவவன் மருவு நீதி- யெய்தியிடு முலகச்ச மெய்த லானு மெல்லோ 
௬ மிருபயனு மெய்த லாலே- சைவநெறி தனையரசற களிதத வாசான சகத்இ 
லுச்கு தேரிசனே சாற்றுங சாலே.” எனறு சிவதருமோததரசதில் கூறுமாற் 
௫னும், உணர்க, அரசன் ஆருசத சமயி 3௫), சிவனடியார்களுக்கு இடுக்கண 
செய்தலால் ; அவன்ூழ் வாழும் குடிகள ௮ப்பரமதப் படுகுழியில் வீழ்ந்து 
எரிவாய் ஈரகததுச்கு இரையாதலையும், சைவத்து நிறபாரும் ௮.ரசனால் வரும 
இடுச்சண் மிகுதி பற்றி ௮ச்சததினாலே சிவபுணணியம்கள் செய்யாது வாளா 
செடுதலையும், சண்டு இரஙக யன்றோ; ௮திபாசகனாகெயெ இவ்வரசன் இறப்ப, 
இப்பாண்டி நரடு சைவமன்னனாச சாவது எககாலம் எனறு இம் மமாததிசாய 

ஞூ வருஈதுவாராயினா. இதனால், இவரது இரச்சமுடைமை, தெளிக. மெய் 
யூணா்வு உடையார்சகுத் தாம் பெறற பேறு உலகம் பெறுதல வேண்டும் என் 
பதே உள்ளகடடசகசை எனக, 4: நான்பெறற வினபம் பெறுக்விவ் வைய 

கம்,” என்றா இிருமூலமாயனாரும், 

இம்ஞூர்த்திராயளுர் தாம் ௮ரசர்வாழ்வைச் சிறிதாயினும் சன்னா மதித்த 
விரும்பினவா ௮லலா பிறா பயன் சோசடூனாராயினும், சாமே ௮ரசாள மினை 
ந்தவரும் அல்லர். உயி£கள மாட்டு எழுஈத பெருஙகருணையிஞளாலே பாண் 
ஒ.ராடு சைவமன்னசாச் சார்தல் வேண்டும என்லும் சருத்தொன்றே உடை 
யராயினா :: அடியவர் குறைவு தீர்த்தாண டருள்வசே விரதம்பூணட''கறு 
ணா நிதியாயெ சிவன் தமமாட்டு உளளவாறு எழுஈத பேரனபினாலாகய 

இச்சருச்தை முடிச்தருளத் திருவுளங் சொண்டு, பர சமயங்கள் பாறச் சை 
வ சமயம் தழைக்க அரரியற்ற வல்லார் இவர் ௮னறிப் பிறர் இலர் ஆச 
லால், இவனாயே அச்சாட்டிற்கு ௮ரசராகடனொர். இதனால், செவன் சமது 
அடியா கருத்சை முறறுவிசதருளும் பெருஙகருணையினா எனறு gem tg, 

யாவருக்கும் அஞ்சாது, ௮வளாயே சம்பி வழிபடுக, 4 தாணடு சடரனை 
ய சோதி சணடாய் தொல்லமரர் சரூளா மணிதான் சண்டாய் - சாண்டற் 
கரிய சடவுள் சணடாய கருதுவார்ச் சாற்ற வெளியான சணடாய் - வே 

ண்டினார். வேண்டியதே மீவான் சண்டாய் மெய்ர்ரெறி சண்டாய் விரத 
மெல்லா - மாண்ட மனச்சார் மனத்தான கண்டாய் மறைசகாட் டுறையு மணா 
என் ரானே. !? என்றார் இருசாவுச்சரசுசாயனா. 4! இறையே யெவ்வுயி 
ரர் சோற்றுவிப்பான் ரோற்றி - யிழைஉனே மீண்டிறசசஞ்-செய்வா-னின்ற 
வனே -யெக்தா யெனவிரங்கு மெங்சண்மேல் வெர்துயரம் - வர்தா லதுமாற் 
ன வான்.” என்றார் சகாரைச்சாலமமையார். 

இம்மூர்த்தரொாயனார் அரசர்வாழ்விற் சிறிதும் பற்றிலர் ,தயினும்; வ 
னத ஆள்னள் உண்மையானும், அவரது இருவருள் வழிப்பட்டு இற்கும் 
தமன் ஆறாசைமால் உலசம் உய்யும் என்னும் கருத்தானுமே, ௮சற்ர.இசை 
த்தருனினார். அது, இலா மக்திரிசளை ரோச்டு, சமண சமயம் நீல்சச் ௧௪௮ 
சமயம் தங்குமாயின் ௮ரசாள்வேன் என்றனமையாலும், விபூதியே அபிகே,



88௮ முருச்யஞர்டிராணம்- 

கத்திவியமும் உருத்திராகமமே தபரணரும் சமாருடியே ரீடமூம் அசச் 
சொண்டே ௮ரசாணடமையாளும், பெண்ணாசை சிறிதும் இன்றி ஐமபுல 
ன்களை ௮டகூ கின்ற பெருர்துறவுபைமையாலும், அணியப்படும். இதனால், 
மெய்யுணர்வு உடையோர் ௮அண்டமனைத்தும் ஒருங்கு அளப்பெறிலும், ௮,௪ 
னை ஒருபொறாளெனச் கருதாது, சிவனது இருவருளவழி நினழே அவருக் 
குத் தருதசொணடு செய்தலில தவருர் என்பது தணிச. 4 கணடெசதை 
யென்றிறைஞூச் சைப்பணியான் செய்யேனே - லண்டம் பெறினு மது 
வேண்டேன - றுணடஞ்சோ - விண்ணாளு இங்களாய் மிசகுலக மேழிலு 
க்குங்-சணணாளா வீதென கருதது. ?? என்றார் சாரைசசாலம்மையா. 4 ௮௫௬ 
i. சாத்திலலை யம்பலச் தான்ற னருளினன்றிப் - பொருடரு வானத தர 
சா தவிறபுழு வாதனன்றாஞ் - சுருடரு செஞ்சடை யோனரு ளேற்றுற விக் 
குசனரு- மிருடரு €ழேழ் ஈரகதது வீழு மிருஞ்ிறையே "' எனருூா ஈம். 
பாண்டா ஈமபி மெயயுணாவு உடையாரககு விபூதியே சாகதமும, உருச் 
இராகூமே ஆப ரணமுமாம என்பது £ ஊொலாமடட சோறு ஈமமதே யுவரி 
சூழ்கச - பாரொலாம பாய றுனன2௦ கோவணம பரிசகு மாடை - சரெலாளஞ 

சிறாத சாகச தெய்வநீ றணிபூண சண்டி - நீரொலாஞ சுமகத கேணி Sas 
சனாட் கொண்ட வனமே ?!? என்னும இருவிளையாடற புராணச செயயுளால 
உணாக, சடைமுடி தரிததல புணணியம என்பது, “: பசதா நானமுூறை 

வேணி பரிததிடி - லொதத வற்றுறு வேணியொல் வொனறிற்கு - மெதது 
மச்சுவ மேத பலதஇினைச - சத்தி யம்மவர் ராடொறுஞ சா£தலே,”' என்னும் 
சவபுணணியத செளிவினால, சாண்ச. கூடாவொழுசகம உளவழி இவ்வே 

டம் தமககும பிறாககும திமையே பயக௫ும என்பது ஏனாதிமாதமாயனார் புரா 

ணத்துச் சூசனத்நிற் கூறினம். 

முருகநாயனாபுராணம, 

தாது ருழுங் குழன்மலையா டளிர்ச்சை சூழுர் திருமேனி 
மீது சூமும் புனற்கற்றை வேணி ஈம்பர் விரும்பு பதி 
சோதி சூழு மணிமெளலிச சோமா பொனனித இருகாடடுப் 
போத சூமுஈ சடஞ்சோலைப் பொயகை குழும பூமபுசலூரா, (ச) 

சாம மூதா மற்றதனு ணல்லோ மனமபோ லவரணிகத 
சேம கிலுவு இருநீறறின ௪௮௦௦௪ கவெணமைத இருஈசொளியால் 

யாம விருளும் வெளியாக்கு மிரவே யல்ல விரைமலாமேற் 
காமர் மதுவுண் சிறைவணடுங் சள மின்றி விளஙகுமால். (௨) 

ஈண்ணு மிசைதேர் மதகரஙச ணனைமென சினையின் மருங்கலைய 
வண்ண மதுரத் தேன்பொழிவ வாச மலர்வா யேயல்ல 
தண்ணென சோலை யெம்மருஙகுஞ சாரு மடமென் சாரிசையின் 
பண்ணின கிளவி மணிவாயும பதிசச செமுஈசேன் பொழியுமால், (௩) 

வண்டு பாடப் புனற்றடத்து மலர்ந்து சண்ணீ ரரும்புவன 
கொண்ட வாச முசையவிழ்ர்ச குளிர்பக கயஙச ளேயல்ல 
வண்டர் பெருமான திறுபபாட்டி. னமுதம் மெருகச செவிமடுசரும் 
தொணடர் வதன பஙசயருச துளி சணணீ ரரும்புமால், (௪)



ம௫ஈதரயனாபுராணமா 

ஆன பெருமை ௮ளஞ்ிறக்ச வரசண் புகலூ மதுசன்னின் 
மான மறையோர் குலமாபின் aagaa முகதை மறை முதல்வர் 
ஞான வரம்பின் ஐலைகின்றார் காசம் புனைவா£ சேவடிக் 
மூன மின்றி நிறையன்பா ஓுருகு மனததார் முருகனார். 

அ௮டைமே லலவன் நுயிலுணர வலர்செங் கமல வயற்சயல்சண் 
மடைமேலுகளுர் திருப்புசலூர் மன்னி வாழுச் சன்மையராய் 
விைமேல் வருவாாக காளான மெய்மைச் சவத்தா லவர்கற்றைச் 
சடைமே லணியத் திருப்பள்ளித் தாமம் பறிசதுச சாததுவார். 

புலரும் பொழுதின் முன்னெழுந்து புனித நீரின் மூழ்பப்போய் 
Loge செவ்விச சம்பெருமான முடி.மேல வானீ ராறுமதி 
யுலவ மருங்கு மூருகுயிரசக சகைககும பசசதி லுடன பறித்த 
வலூன மலாகள வெவ்வேறு இருப்பூங கூடை களிலமைப்பார் 

சோட்டு மலரு கிலமலருங் குளிரரீர மலரு கொழுஙகொடியின 
ரோட்டு மலரு மாமலருளு சுருதி மலரு இருவாயிற 
காட்டு முறுவ் னிலவலரக் கனக வரையிற் Lich cre br eam 
பூட்டு மொருகர் இருமுடிமேத் புனைய லாகு மலாதெரிஈ.த. 

கொண்டு வது சனியிடததி னிருந்து சோச்குங் சோவைகளு 
மிண்டைச் சுருக்கு சாமமுட னிணைக்கும் வாச மாலைகளுஈ 
கணடிற் சட்டு சணணிகளுக தாளிற பிணைககும பிணையலகளு 

ண்டா இறைககுஈ தொககலசளுஞ சமைசது நடஙகு நூனமார்பர், 

அங்கப் பணிச ளானவற்ற்ச் சமைத்த காலங் சளினமைச்தத் 
தாங் சொடுசென றனபினொடுஞ் சாததி வாயாத வாசசனைசள் 
பாகஇற் புரிஈது பரிசதுளளரா பரமா பதிகப் பறறான 
கோங்கசெ றந்த வஞ்செழுத்து மோவா சாவி னுணர்வினார், 

அன்ன வடிவு மேனமுமா யறிவா னிருவ ரறியாமன் 

மன்னும் புகலூ ருறைவாரை வாத்த மான வீசசுரதது 
நன்னர் ம௫ழ்ச்சி மனங்கொள்ள சாளும் பூசை வழுவாமே 
பனனும் பெருமை யஞசெழுசதும் பயினறே பணிநது பரவினார், 

திள்ளு முறைமை யொழிரதிட வித் சீருூதி யொமுகு மறையவாதாக 
செளளு மறைகண் முதலான ஞானஞ் செம்பொன வஎள,சச்தி 
லளளி யகில் மீனறளிகச வமமை முலைப்பா ஓுடலுண்ட 
பிளளை யாககு நணபருமாம பெருமை யுடைலா ராயினா. 

௮ங்ச ணமருர் திருமுருச ரழகார் புசலிப் பிள்ளையார் 
பொங்கு மணச்தின் முன்செய்த பூசை யசனாற் புச்சருளிச் 
செகச ணடலே அடையவாதாஞ இறச வருளின் பொருஎளிக்சச் 
தீங்கள் பெருமா னடி.நீழம் றலையா நிலைமை சார்வுற்றார், 

அரவ மணித வரையானா யருச்சத் தவர்தங் சழணிழற்€ழ் 
விரவு புகதூா முருசனா மெய்மைத் சொணடின் மிர மபோற்றிச் 
கரவி லவாபால வருவாராக் கருததி லருததி ரல்சொண்டு 
பரவு மன்பா பசபதியார் பணிக்ச பெருமை பரவுற்றேன். 

முருச சாயனார்புராணமுற்றிழ் லு. 
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கர்ம மூருசசாமஞர்புராணம், 

ர He ௪௮7 

சூசனம், 
ணையை 

பூச் சொய்து மாலை தொடுத்துச், சிவனுககுச் சாத்தல், 

இலக்கு உரியனவெனச் சிவாசமகசளில் விதிச்சப்பட்ட பூச்களை, 
மெய்யன்போடு விதிப்படி கொய்து, பலவகைப்பட்ட மாலைகள 

செய்த, வெனுச்குச் சாத்தி அருச்சனை செய்தலும், ஸ்ரீபஞசாக்ஷரம் செபித்த 
அரம், மிசச் றரச சிெவபுண்ணியமாம். **நிலைபெறுமா றெண்ணுதியே ere 
சே நீவா நித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில் புக்குப் - புலர்வதன்ரு னலகி 
ட்டு மெழுக்கு மிட்டுப் பூமாலை புனைதேத்திப் புசழ்ஈது பாடித் - தலையாரகி 
குமபிட்செ கூத்து மாடிச சங்க. ரா சயபோற்தி போறறி யெனறு'- மலைபுனல் 
சேர் செஞசடையெம் மாதி யெனறு மாரூரா வெனழேன்மே யலரு கிலலே.!” 
பூச்சை கொண்டான் பொனனடி. போற்றிலார்-சாககைச் சொண்டர னாம 
ஈவில்லொ - ராககைச கேயிரமாை சேடி யலமகது - சாசகசைச் கேயினா யாகச் 

சழிவரே."? என்னும் இருசாவுக்கரசுசாயனா தேவாரஙசளானும,  மு.த்சனே 

முதல்வா முக்சணா முனியா மொட்டரா மலர்பறித் இிறைஞூப் - பததியாய் 
Atereg பரவுவா£ சமகருப் பரசதி கொ௫ெசருள் செயயுஞ் - செசனே செல 
வத் திருப்பெருஈ துறையிற் செழுமலாக குருஈதமே விய£ - ரச்சனே யடியே 
னாதரித தழைததா லசெந்துவே யெனறரு ளாயே.” என்னும் திருவாசகத்தா 
னும், (நிலத்திற் நிகழ்ர்த ஈறுமலரு நீரும் பவிச்ச போசெலயையும் - புலத்தி 
னமுக்சா வனபினொடும் போதா னஈதன கழற்கணிர்தோ£ - மலச்இி னராதி 
முத்தன்மல வயிரி யுறையுஞ் வலோகத-தலசதிற் புகுஈது ஈலத்தசைய தலைவ 
ரா? நிலவுவரால்.. என்னும் சவபுண்ணியச்செளிவாலும், உணர்க, 

இத்திருப்பணி செய்ய விரும்புவோர், நாடோறும் சூரியன் உதிச்கு 

முன் எழுந்து, ஸரானம் செய்து, தோய்த்து உலர்ந்த வஸ்திரம் தரித்து-சஈ் 
இதயா வதனம் முடித்துக்கொண்டு, சுத்திசெய்யப்பட்டு saver Gps Ore 
லாது மேலே உயாதச கைகளை உடையராய், இருபபூஙகூடையை எத 
துச்சொண்டு, சிவனது திருவடிச்சணன்றிப் பிறிதொனறினும் சிறிதும் 
றங்காத ரிர்தையோடு மெளனம் பொருந்தி, சென்று; பத்திர புஷ்பங்கள் 
சொய்து, இருப்பூங்கூடையில் இட்டுக்கொண்டு வந்து, சுத்திசெய்யப்பட்ட 
காலினையுடையராய், புஷ்பமணடபசதிற் புகுந்து, விதிப்படி சுத்திசெய் 

மப்பட்ட பூக்குறட்டில் வைத்த, இண்டை முதலிய திருமாலைகளைச் செ 
ய்ச, ௮லிஙசததைத் தீண்டற்கு உரியார் தாமே சாத்துச, அல்லாதார் ௮2 
ற்கு உரியாணாசகசொண்டு சாத்துவிச்ச. திருப்பூங்கூடை காபிக்குச் ழே பிடி 
யாது ஒரு சண்டின் நனியிளேசட்டி, உயரப் பிடிததுச்கொண்டு வருக; ௮ன 

றேல், காபிக்கு மேலே உயர்த்த சையினாற் பிடித்துச்சொண்டு வருக. பத்திர 
புஷ்பம் சொய்யும்போது மெளனம் வேண்டும் என்பது, :: வைகறை யெழுச் 
து போந்து புனன்மூழ்ி வாயுங்கட்டி - மொய்மமலா நெருஙகு வாச சந்தன 
வனத்து முன்னி ?' என எறிபததமாயனார் புராணத்தில் கூறியவாற்றால், உண 
ர்ச. மனம் வேறுபடலாசாது என்பது திருமலைச்டிறப்புச் ரூசனத்இழ் சாண்ச, 
இகை்ஷையில்லாசான், இழிகுலததான், மிகுசோயாளன், மூர்த்சன், ஆசாரமில் 
லாதான், ஆசெளசமுடையான் என்னும் இவர்கள் கொண்டுவரும்பூ, எது 
வைத்து ௮லர்ச்தபூ, பழம்பூ; உதர்க்சபூ, சாற்றில் ௮அடிபட்டபூ, சையிலேனும் 
உடுத்த புடையையிலேலும் எருக்டிலை ஆமணக்இலை.சளிலேலும் ஐஃச்சபூ; 
அனாயின் சே பிடித்சபூ; புழுச்சடி எச்சம் சலர்இநால் மயிர் என்னும்“இவ 
பற்றோ கூடியபூ, ஸ்சானம் பண்ணாமல் எடுத்சப, பொல்லா நிலம் 'ம்மான



உருச்செபசபஇிசாயனார்புராணம், சுக 

சமீபம் சண்டாளர் வ௫ச்கும இடம் elu ௮-௪,௪ ஸசானங்சளில் உண்டா 
இயபூ; இரவில எடுத்தமு; இவை முதலாயின சஙனுககுச சாத்தலாசாது, (எடு 

தீதுவைததே யலாகதமலா பழமபூச்சண மற்ற வெருசகசலையா மணசூலையி 
ணிற்பொதிரத பூக்ச - ஞசதபுடை வையிமகர்சதி னமைச்சாழும பூசச ளூதி 
ச்ந்திடுபூ வரையின£ முறறவிரீப் பூகச - எடுததபுமுக சடியெச்சஞு சிலாத 

மயி ௬ ல௪கையிலவைத் தஙகைகுவித் இடுதல்கயகு றனிலே - QuOss 
மலா நீரமிழ்த்தல் புறஙகாட்டி. லெய்ச லெசூலகுவி யாதெடதத லிழிவயெனு 
மா சமமே '' என ஞானப்பிரசாசதேசிகர் புஷபவிதியினும, *“மடியினிழ் பறி 
தீதி மமெபூ மலாஈது£ழ விழும்பூ மூனனா- ளெபெடு மலரி எமபூ விரவினி லெ 
டுத்தி மமபூ - தொடாகோயன றீககை யிலலான நாததனா சார மற்றோன்- 
கொடுவரும பூவ னைததுங குழகனுச காசா வனஜே. ?' எனபபிமிது புஷ்ப 
விதியினும கூறுமாறறால, உணாக 

இசசவபுணணியததால் மிசச சிறிபபுறறவா இமமுருககாயனார் இவர் 
லிஇி வழுவாது, வணிட௫து இடையரறாக மெயயனயபோடும இபபுணணி௰யச் 
தைச செய்தகமையால ௮னறோ, பரசமய கோளரியாகிய திருஞானசமபகத 
ஞூர்த்திராயனாருசகு ச கோழராகிய பெருமபேறறைப பெறறும, ௮வசாலே 
“தொணடா கணகய மூழகிகதுணையலுஞு சாநசமும புகையு-கசகொணடுசொ 
ணடடி பரவிக குறிபபறி முருகனசெய கோலல- கணடு சணடுகண குளிரச் 

சளிபரஈ தொளிமலகு களளா£- வணடு பணசெயும் புகலூர வாசதமா னீசசரத 
சாரே?” ௭-ம ஈச னேறமா கடவ ளினனமிா தெசதையெம பெருமான-பூசு 
மாசிலவெண் ணீறறா பொலிவுடைப் பூமபுக லூரின - மூசு வண்டறை கொ 

னறை முருகனமுப் போதுஞ்செய முடிமேல - வாச மாமல ருடையா காதி 

தமா னீசசரத் தாரே ?? ௭-ம் புகழப்பட்டும, அவருடைய இருமணசதிலே ஏவ 
னது இருவடிகிழலை ௮டைநஈசா£. *: ஏுதூமுலகுறு லிொழி fuss He 
மின்பப் - பூரசண புகலுூர முருகறகு5 கோனைப போசமாராப்பைச் - சார் 
தங் சளலிற் குளிர்ப்படுத துககடற் கூடவினவாய - வேந்தின றுயர்சவிரத் 
தானையெப் போதும் விருமபுமினே ?? எனறு கருஞானசமபஈதருூாதடிசாய 
ஞா திருவஈசாதியிற கூறினா ஈமபியாணடாா ஈமபி எனச 

உருத்திரபசுபதி ரயனாாபுராணம்; 
 ஒணைையைஞகையிகர். 

நிலசத்தி னோங்கிய நிவஈசெழும பெரும்புன னீசச 
மலாசச டமபணை வயலபுகு பொனணிஈன னாட OS 

குலத்தி னோகூயெ குறைவிலா பிறைகுடி குழுமித 
தலத்தின் மேமபடு சலத்சது பெருஈஇிருத தலையா. (4) 

வான ளிப்பன மறையவர் வேளவியின் வளாதீ 

சேன ஸளிட்பன நறுமலர் செறிசெழுஞ் சோலை 
யான ளிப்பன ௨௬௬௧௩ சாடுவாக கவ்வா 
தான ளிப்பன தருமழு நீதியுஞ சாலபு.ம (௨) 

அவச்ண் மாரக ரகனிடை யருமறை வாய்மைத 
es Cahwt குலசதினிற ரோன்றிய தூயோர் 
செங்கண் மாலவிடை யார்செழும பொன்ம$ல வலவி 
பச ஞாரடி மைசதிறம புரிபசு பதியா (m) 

கி



ரத ¢ உருத்திரப- பதிசாயனார்புராகம் 

ஆய வர்சண ரருமறை யுருததிரங சொணாம 
மாய ஞாறி யாமலாச சேவடி. வழுததுர் 
தூய வன்பொடு சொடாபினி விடையராச சுருதி 
சேய நெஞ்சென ராயெத தசொழிறலை நினரூா. 

௪ 

காயில் சம்பலை புளளொலி som. wane 
மிரச மென்சரும் பறைஈகிடக கருவரால பிறழு 
கிலாகெ சய னீரிடை கெருபபெழுச தனைய 
வினாைகெ சழ்ஈதசெக சமலமென பொயகையின மேவி, 

தெள்ள தணபுனல் கமுச்சள வாயிடைச செறிய 
வுள்ளு றப்புககு கினறுகை யுசசிமேற் குவிதது,ச 
தள்ளு வெண்டினாக சஙனகநீ£ ததுமபிய சடையார் 
கொளளு மன்பினி லருததிரய குறிப்பொடு பயின்றா, 

அரும றைப்பய னாகிய வுருத.திர மதனை 

வருமு றைப்பெரும் பகலுமெல லியமவழு வாமே 
இரும லாப்பொகுட டிருஈசவ னனையவா சலக 
ளொருமை யுயசதிட வுமையிட மூழ கதவ ௬ வதா, 

சாத லன்பாத் மருந்தவப் பெருமையுங் கலநத 
வேத மந்திர பியதியின மிகுதியும் விரும்பி 
யாதி சாயச ரமாரதருள் செயயமற றவாதாக 
இதி லாரிலைச் சிவபுரி யெல்லையிற் சென்றா. 

நீடு மன்பிணி ஓுருததிர மோதிய சிலையா 
லாடு சேவடி யருகுற வணைஈதன ரவாக்குப 

பாடு பெற்ற? ருருத்திர பசுபதி யாராய் 
கூடு நாமமு நிகழ்சசது குவலயம் போறற. 

அயில்கொண் முககு மிபபடை யராமருங கருளாற 
பயிலு ௬ுததிர பசுபதி யாதிறம பரச 
யெயிலு டைததிலலை யெலலையி னாளைபபோ வாசாளு 
செயலு டைபபுறச தநிருசசொணடா இறத்தினை மொழிவாம். 

உருசதிரபசுபதிராயனாபுராண முறறிறறு, 
ஆச திருவிருகதம - ௬௪௫. 

சூ ச்ன் ம், 

ஸ்ரீருதீ.தி.ரம ஒசல. 

(௪) 

(6) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(ம) 

(வசம் சான்கும் வேதாஙகம ஆறும் நியாயம் மீமாஞ்சை மிருதிபுராணம் 
எனனும உபாஙகம் சான்கும ஆய பஇனானகு விததைகளுள்ளும் 

வேதமே மேலானது, வேதததுளளும உருசதினாகாத௫னி மேலானது, அதி 
லுள்ளும் ஐாசெழுத்து மேலானது; அதினுள்ளும 9௨ என்னும இரண்டெழு 
தசே மேலானது. இவ்வாறு சவதததுவ விவேக விருத்தியிற் கூறப்பட்டது. 
வேதபுருஷனுககு இரத உருததிரம சணணும், இசனுள இருகரும பஞ்சா) 
ரம் சணமணியுமாம, இது சதுர்வேத சாறபரிய சஙெசத்ெ காண்ச. இன்



திருசாளைப்போவார்சாயஞர்புராணம். 27௬௩ 

வருத்திரத்தில் பகுப்பின்றி உயிர்ம்பொருன உயிரில் பொருள் எல்லாவற்றை 
யம் சனித்தனி எடுத்னோேதி வழிபாடு கூறதல எற்றுச்செனின்; எப்பொருள் 

சளினும் "வன கலாஈதிருபபர் என்பது செளிஈது சொள்ளுதற் பொருட் 
டென்ச. தமிழ்வேதமாகய சேவாரசதுள் நினற திருத்தாணடகம் மூதலியு 
வற்றினும **இருகிலனாயத தீயாக நீரு மாச யியமான னாயெறியுங காற்று மா 
இ- யருநிலைய திகசளாய ஞாயி ௫ யாசாச மாயட்ட மூர்சதி யாபை-பெறு 
கலரும் கு.கறமும பெண்ணு மாணும் பிதருருவுக அம்குருவு சாமே யூ. 
நெருகலையா யினறுக காளையாக நிமாபுன சடையடிச௪ ணினற வாதே.?? 
என்பது ரசலாச இவலாற பகுப்பினறிக கூறுகுல காணக. இவனிடத்து 
இடையருச மெய்யனபோடு இச ஸ்ரீருகதாசதை நியமமாக ததுகோர முத்தி 
பெறுவா இவவுருசதிரசசை, சடாகசகிலே இரவு பசல ஈழுததளவினதாகிய 

ஜலததிலே நினறுகொணடு, ஐமபுலனகளை ௮டகக, சிவனை மறவாத கதை 
யோடும ஐதினமையால, முத்தி பெற்றவா இவ்வுருததிர(பசுபதிசாயனா ஆச 
லால், இவவுருசதிரகதுசகு உரியவா, கமத வாணாளை வீணாளாகப் போசசாது) 
Rater wnangs ரதையோமெ, இதனை கியமமாக ஓதுக. 

இரு நரணாப்போவார்த ரயனார்புசாணம். 

பசார் துலகு சோபோற்றும் பழையவளம் பதியாகுர் 
இசழ்கதபுனற௦ கொளளிடமபொன செழுமணிக டினாச்கரதசான் 
முகஈதுதர விருமருஙகு மூளரிமலாச கையேற்கு 

மசன்பணைநீர் நள்னாட்டு மேற்சாசாட் டாசலூ£. (௪) 

நீற்றலாபே ரொளிகநெருஙகு மபபதியி ஸிரைகரும்பின் 

சாற்றலைவன் குலை௮யலிற் றகட்டுவரா லெமப்பகட்டே 

ராற்றலஅன் கொழுச்சிழித்த சால்உழிபோ யசைர்தேறிச் 
சேறற்லவன கருவயிரகக முருகுயிரக்குஞ் செழுஈசமலம, (௨) 

ரனைமருவுஞ் சனைபொதளி ஈறுவினாரூழ் செறிதளிரிற் 
நினகரமண டலம்வருடிஞ செழுஈதருவின் குலமபெருக் 
கனமருவி யசைஈதலையக சளிவணடு புடைசூழப 

புனனமழையோ மதுமழையோ பொழிவொழியா பூஞ்சோலை, cs) 

  

பாளைவிரி மணகசமழும் பைஙசாயவன் குலைசசெங்கன் 
ayer Br மிசைமூடடிக தடஙகடஙக னெழபபாயகத 

வரளைபுதை யசசொரிஈத பழமிதப்ப வணபலவி 

னீளமுதிர் கனி௫ழிதே னீததத்தி லெழுஈதுசளும். (௪) 
வயல் வளமுஞ் செயல்படுபைஈ துடவையிடை. ௮ருவளமும 

வியலிடமெக சணுசிறைய மிச்சபெருஈ இிருவினவாம் 
புயலடையு மாடஙகள பொலிவலெய்த மலிவுடைதசா 
யயலிடைவே றடிரெருங்கச குடிகெருஙக யுளதவயூர். (6) 

மற்றவ்ஞாப் புறம்பணைமின் வயன்மருஙகு பெருஙகுலையிற 
சூழ்தம்விரும் பிய8ழ்மைத் சொழிலுழவா களைதுவன்றிப் 
பற்தியபைங் சொடிச்சுனாமேற படாஈசபழங கூமாயுடைப் 

பூத்குரழ்பைச் சற்றில்பல நிறைந்துளதோர் பு£லப்பாடி, (சு)



நஷ்து திருரர்ளேப்பேர்கார்சாயஞார்புர்ளமம். 

&.ருசொமெல் லடியஎூன் குறும்பார்ப்புச் குமுச்சுழலும் 
வரர்பயின்முன் மிலினின்ற வள்ளுரசர்ய்ச் தள்ளு ப்றழ் 
சாரிறாம்.பின் சரிசெறிசைச் சருஞ்ிருர் சவர்ர்சோட 
ல்ரர்சிறுமென் குனாப்படசகு மரைக்சசைத்த விருப்புமளணி. (4) 

வன்சிறுசோன் மிசையுழச்தி மசவறககு நிழனமருதுஈ 
சன்ினைமென பெடையொூெகுச தடககுழிசப புசைநீழன் 
ெமன்சனைய வ௫ுசசளும விசப்பமைதாக இனமாஏம 

பூன்ற$லைசாயப புனிறறுமுழைப புடைசதெஙரு முடைசததெயகும். (sy) 

செறிவலிசதிண் சடைஞாவிணைச செயல்புரியவை கறையாமக 
குறியளகக வுளைககுஞ்செங குடுமிவா ரணசசேசகை 
வெறிமலாத்தண சினைகசாஞ்சி விரிரீமன மருஙகெல்லா 
செறிகுமறபுன புலமகளிா நெற்குறுபாட டொலிபரககும் (க) 

புள்ஞாதண புனற்சலிசகும பொயகையுடைப புடையெககுக் 
தீள்ளாசசா ணடையசையத தளையவிழ்பூங குவளைமது 
விசாளுமபைய குழறகதிரென் மிலைசசியபுன புலை சசியாகள் 
களரணடு சளிதாஙகச கறககுபறை யுஙகவிககும. (9) 

இப்படித்தா கியகடைஞு ரிருப்பின்்வரைப் பினின்வாழ்வார் 
மெயப்பரிவு "வனக றறகே விளைசதவுணா வொடுமவநதா 
ரப்பதியி ஓூரப்புலேமை யானறதொழிற ருயததா 

ரெர்ப்பிலவர ஈர்தனு ரெனகொரு ரளராஞா, (4) 

பிறர்துணாவு சொட௩யெபின் பிறைச்சண்ணிப் பெருஈசசைபாற் 

நிறந்தபெரு5 சாதலினார் செம்மைபுரி சிரதையராய 

மறக்துமய னினைவின்றி வருபிறப்பின் வழிவர்த 
வறம்புரிசொள் கையராயே யடிசசொண்டி, னெறிகின்றார். (0௨) 

ஊரில்விடும் பறைத்தடவை யுணவுரிமை யாச்சொண்டு 
சாரபில் வரு தொழில்செய்வார தலைரின்றா சொண்டினாற் 
கூரிலேய மூககுடுமிப படையணணல சோயிரொறும் 

பேரிசையே முதலாய முசசகருவி பிறவினுசகும. (௦௧) 

போர்வைத்தோல விசிவாரென் றநினையனவும புகலுமிசை 
சோலைசத வீணைககும யாமுககு கிலைவகையிற 

சேர்வுற்ற சநதிரியுஈ தேவாபிரா னாசசனைகட் 
க்ரர்வசத னுடனசோரோ சனையுமிவை யளித்துள்ளார், (2௪) 

இவ் வசையாற் ஐந்தொழிவி ஸியன்றவெலா மெஏவிடசதுஞ் 

செய்௮னவுய கோயிலசளிற நிருலாயிற புறகினறு 
மெய்விரவு பேரன்பு மிகு.இியினா லாடுதலு 
மல்வியல்பிம் பாடுதலு மாயகிசழ்வா ரஈகாளில் (௦6) 

திருப்புன்கூர்ச் லோசன் சேவடிகண் மிகநினைந்து 
விருப்பினெடர் சம்பணிசள் வேண்டுஉன செயவசற்சே 
யருத்தியினா லொருப்பட்ட ௩ சாசலூர் சனினினறும 

 வ்ருச்சமூறுங் சாசலிஞால் வரதவ்வா மருங்கணைர்சார், (dx)



இருசாளைப்போவார்சாயஞர்புரரணம். 

சோறு மிசைபாடித் திருச்சொண்டர் இருவாயி 
சேோராகும் பிடவேண்டு மெனகினைசதாராக கதகேர்வார் 
சாளேறு மெயிற்புன்கூர்ச கண்ணுதலார் திரு முன்பு 
'போரேற்றை விலவசவருள புரிசதருளிப் புலப்படுததார். . 

ச௫லோச முடையவாதா தஇிருவாயின் முன்னின்று 
பவலோகங சடபபவாதம் புணிவிட்டுப பணிஈதெழுாது 
௮ வலேரடு வாரலையப போவராபின பொருசூல 

லஙலோட மசெததுகண டாதரிததுச குளகதொட்டாா. 

வடங்கொணட பொனனிசழி மணிமுடியா திருவருளாத் 
ைஙகொண்ட குளததளவு சமைதததமபின றமபெருமா 

னிடஙகொணட சோயிலபுறம வலஙகொணடு பணிஈதெழுஈது 
ச்டங்கொண்டு விடைகொண்டு தமபதியி னணணினா. 

இத்தன்மை யீசாமகழ் பதிபலவுஞ சென்றிறைஞ்ச 
மெயதததிருச தொணடுசெயது விரவுவரா மிககெமு£ச 
செசமொடுந திருத்திலலைச௪ திருமனறு செனறிறைஞ௪ 
வுய்சசபெருங சாசதலுணா வொழியாது வாதுஇிபப 

அன்றிரவு சண்டுயிலா புலர்ந்ததற்பி னங்கசெய்த 
வொன்றியணை தருதனமை யுறுகுலததோ டி சைவில$ல 

யென்றிதவு மெமபெருமா னேவலெனப் போசகொழிவார் 
சீன்றுமெழுங் காதன்மிச நாளைப்போ சேனென்பார். 

நாளைபபோ வேனென்று நாள்சகளசெலத தரியாது 

பூளைப்பூ வாமபிறவிப் பிணிப்பொழியப் போவாராய்ப் 
பாளைப்பூங சமுகுடுத்த பழம்பதியி னின்றும்போய் 
வாளைப்போத தெழுமபழனஞ சூழ்தில்லை மருககணைவார், 

செல்னெ்ற போழ்தநதத் திருவெல்லை பணிர்தெழுர்து 
பல்குஞ்செர் தீவளாதச பயில்வேள்வி யெழும்புகையு 
மலகுபெருங கஇடையோது மடஙகணெருக சனெவு௱கண் 
௨.ல்குுசங குலகினைஈசே யஞ்சியணைஈ இலாகினருா£. 

நின்றவரங் செய்தரிய பெருமையினை கினைப்பார்முன் 
செனறிவையுஙவ சடரஈதாகு ழெயிறறிருவா யி£லப்புககார் 
குன்றனைய மாளிசைக டொறழறுஙகுலவும வேஇிகைக 

ளொன்றியமூ வாயிரமங் குளவென்பா ராகுதிகள். 

இப்பரிசா யிருச்சவெனச் செய்சலரி தெனறஞ்சி 
யப்பதியின மதிற்புறததி னாராத பெருஙசாத ' 

லொப்பரிதாய் வளாரதோஙக வுளளுருசெ சைசொழுசே 
செப்பரிய இருவெல்லை வலங்சொணடு செலகினரூர. 

இவ்வண்ண மிரவுபகல் வலஞசெய்தக கெயதரிய 
வவ்வண்ண நினைஈதழிஈத வடிச்சொண்ட ரயர்வெயதி 
மைவண்ணத இருமிடற்ரா மன்றினடக கும்மிடுவ 
இதவ்வண்ண மெனநினைஈசே யேசறவீ னொடுததியில்வார், 

கட 

(மல் 

(௮) 

(a) 

(eo) 

(௨4) 

(௨௨) 

(a@) 

(௨௪)



ரந திருசானைப்போவார்சாயஞர்புமாணம், 

இன்னறரு மிழிபிறவி யிதசடையெண்றேதமில்வா 
சக்கிலைமை யமபலத்து ளாடுவா ரறிர்சரூஸி 
மன்னுதிருச் சொணட ரவா வருத்தமெலார் தீரப்பதற்கு 
முூன்னணைம்து சனவினசண் முறுவலொடு மருள்செயவார். 

இப்பி௫வி போயநீயச வெரியினிடை நீழுழ்கி 
மூப்பரிதான் மாபறுடன் மூனனணைவா யெனனமொழிக 
தப்பரிசே தில்லைவா ழககணாசகு மெரியஸ௦கக 
மெய்பபொருளா னாரகுளி யமபலததே மேவினா. 

சம்பெருமான் பணிசகேட்ட சவமறையோ ரெல்லாரு 
மம்பலஅவா இருவாயின முனபசச௪ மூடனீணடி 

யெமபெருமா னருளசெயத பணிசெயவோ மென்தேூத 
தீம்பரிவு பெருகவருர் இிருததொணடா பாறசாாரந்சா. 

ஐயரே யம்பலவ ரருளாவிப் பொழுசணைதோம் 

வெய்யவ.௦ லமைத்துமககுத தரவேணடி. யெனவிஎம்ப 
கசையுமனத திருதசொணட £ சானுய்கசே னெனததொழுதாா 
தெயவமறை முணனிவாசளுஈ தீயமைதச படிமொழிஈகசா£ 

மறையவர்சண் மொழிர்ததற்பின் றென்றிசையின் மதிற்புறத்துப் 
பிறையுரிஞ்சுஈ திருவாயின முன்னாகப் பிஞஞகாத 
நிறையருளான் மறையவாக ணெருப்பமைதத குழியெயதி 

பிஷ்றயவர்தாண் மனங்கொண்டே யெரிகுழ வலங்சொண்டார். 

கைதொழுது ஈடமாடுய கழலுன்னி யழல்புககா 
ரெய்தியவப் பொழுதின்கண் ணெரியின்க ணிமமாயப் 

பொய்சசையு முருவொழிசதப் புண்ணியமா முனிவடி.வாய் 
மெய்திகம்வெண ஹணூலவிளஙச வேணிமூடி. கொணடெமழுர்தார். 

செந்தீமே லெழும்பொழுது செம்மலர்மேல் வந்தெழுந்த 
வர்சணன்போற் றோன்றினா ரந்தரதுர் துபிசாதம் 
வஈதெழுகத இருவிசும்பில வானவாசண் மகிழ்ஈசாச்தப் 
பைர்துணாமர் தாரதகன பனிமலாமா ரிசசபொழிரதா. 

இருவுடைய தில்லைவா மஈசணர்கள் கைதொழுதா£ 
ப. ரவரிய தொண்டர்களும பணிஈதுமனங சளிபயின்றா 

ரருமறைசுழ் திருமனறி லாடுனெற கழல்வண௩ஙக 
வரு?ன்றார் திருகாளைப் போகாரா மறைமுனிவர். 

இில்லைலா ழக்சணரு முடன்செல்லச் செனறெய்இச் 
சொல்லைமான் மறிச்சாததார் கோபுரத்தைத் தொழுதிறைஞ்சி 
யொல்லைபோ யுள்புகுர்தா ௬லகுய்ய ஈடமாடு 

மெல்லையினைச் தலைப்பட்டார் யாவாகளுங் சண்டிலரால். 

அக்தணர்ச எஇசயித்தா ரருமுனிவா துதிசெயசார் 
வந்தணைர்ச இருத்தொண்டா தம்மைவினை மாசறுத்தச் 
சக்சசத்சா மரைபுரையுக் துணையடிக டொழுதிருகக 
ஒந்சமிலா வான$தப் பெருககூ௮,௪ ரருள்புரிர்தரா, 
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இருகாளைப்போகார்சாயனார்புசாணம். கள 

சாசுடம்பு விடததிபின் மஞ்சனகுசெய்.தருளியெழுச் 
நாடனமழை முனியாடு யமபலவர்சாளடைகதார 

சேசுடைய கழல்வாழததிச் திருககுறிப்புச சொண்டர்வினைப் 
புரசமற முயன்றவர்செய் திருத்சொண்டின பரிசனாப்பாம,. (ast) 

இருசாளைபபயேரவார்சாயனூாபு சாண முறதிறறு, 

ஆகத திறாவிருததம் - ௬௮௨ 

சூசனம். 

க், சததம சாதிரநெறி உடவாது வனை வழிபெல. 

பபபுரவராயினும, தஙகள தஙசள் சாதிக்கு விதிசச விதி உடலா நின்று 
சிவனை வழிபடின, மூததி பெறுவா, ௮வவிதி சடஈதேோர பயன் 

பெருர் இசதிருசாளைபபோவராரசாயனா தாம் மூறபிறபமில செயத புண் 
ணிய மிகு. இியினாலே சிஉணிடசது மெயயனபு உடையராகி, தாம இழிலா 
இய புலையாகுலததிற பிறஈதமையால அதற்கு ஏற்பச சஏனுககுச் சொணடு 
செயதலே முறைமையாம எனறு, சிவாலயஙகள்தோறும் பேரிகை முதலிய 
ஒருமுசக கருவிகளுக்கும மிருசங்கம முதலிய இருமுசச சருவிகளுச்குமசோ 
லும் வாரும, வீணைககும யாழுககும ஈரமபு), ௮ருசசனைககுக கோரோசனை 
யும கொதுததலும்,அலயஙகளின திருவாயிற் புறததில நினறுகொணடு ஆனஈச 
மிகுதியினாலே கூததசாடிப் பாடுதலும, செயதனா,. வாததியஙகள் சொ௫ுசதல் 
புணணியம எனபது ':பொக்கு பேரி பொருமுர சமமிரு-சஙக மோடு திமில 

பட காதியுஞ்-சஙகு தாளச் தகுமிசைச் காகளம் - விஙகு 8ரொலி வேனுவும் 
லீணையும.! : சொனன வினனவை சோதி நிலாவணி - மன்ன வற்கு வழங் 
இய மாதவ- ரனன வனறனை யொச்தயு சநதரு5ஈ- துனனு கறப மவன்பதி தோ 
யவரால.”' எனச சிவபுணணியதசெளிவிலே கூறுமாறரால உணாக. அனர்த்த 

தினால் ஆடல் பாடல்கள் புண்ணியம் என்பது ' நிருத்த மெர்சைமுன் யாவர் 
கிசழ்சதினும- விரிதச பானு வயுதம் விரிசதா- பொருத தேரிம புலவ சரம் 
பையா - கருசதினாடக௩ காணபா இவபுரி 4 துதியய தேமுஞ சோதிமுன 

பத்தியாற் - கெதிமி னேதிடச கேட்டவா தாவர- மதியில £டங கருமி வரன் 
பதி - வதிய மோதினாக கென்கொல் வகுப்பதே '? எனச வெபுண்ணியத் செ 
ஸிவிலே கூறுமாறறுல உணாச இவை எல்லாம சமமிடதத இடையருச 
மெயயனபோடு செயசமையால ௮னறோ , சிவன திருபடனகூரிலே இக் 
விருமமபியபடியே தமககுமூன ௨எள இடபதேவரா விலகசசெ.யது, இவருச் 
குக சாட்சி கொசெசருளினா 

௨. சதமபர தரிசனம, 

செவெஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தெம்பாமே மேலானது, அது இல்லை 
வாழகசணாபுராணசது௪ சூசனசதில விரிசதுரைசகப்பட்ட. இர்தஸ்சலத் 
திம கனசசபையின சணணே க்ரூணாநிதியாகிய சபாகாயகர் செயதராளும் 
ஆனத நிருததசதை மெயயனபோடு தரிரிததவா ருததி பெறுவா, அது, '*மெ 
ய்மைகற சரியை பததி விளகடய ஞான மேவா - வெம்மையொப் பவர்க்கு 
மகதி யிறையிலி யாக விட்ட - மும்மைகம் பதிக டம்மின மூளைததவர் மும். 
சோ மூவாச-செமமலாக கழலகண டோகள சவத.னை௪ சோவ ரனறே. 

மிறக்தில மாரூ தனனிற பேரிய கா? மேவி - யிறகதில மிரணடு முச்தி யின் 
பமும் பின்ப தாகா - முனறகதிடு இலலை ஞான யோசமார் சான் 'மாமர்த்- 
செறிரஈசடி சாணச சீவன் முத்தராயத இரிய லாமே தேசமரர் மன்ற.சன்று 
9௧௫ சேடி யுறறாம - காசியி லில்லை தில்லை சதிசரு மென்ற ணைநதாற்-வ*ள



Wey இருசாளைப்போயார்சாயனார்புரரணம். 

ட.சசல் மத்தி பணித்த) மென்று ரென்று - லீசன தருளி ரச்சு செல்லையார் 

சொல்லு வாரோ. சன்றம ரன்பா.லான்பால் சவாதருங் சால மேனும் - வென் 
திகொ எம்பு வீழும் வேலையா யினுமி மைப்பிழ - சென்,றறு மமைய மேனுச் 
இருகடி. தெளிய சோக - கினறவா சாண நின்றா கீள்பவ நீக, ளூசே. 
ஷண வருவா இல்லை யம்பல மெய௫சப பெக்றோ - சோருணா வாவ மொகனு 

மொன்றல ரொன்றா ரல்லா - காரண ராசா ரொசத கருததிலா கிருத வினபப- 
பூரண ரவாசள் வாழுமஈ புவனமும பொதுவா மனதே ?? எனனும சோயி௰ 
புராணகது வியாககரபாசமகாமுனிவா இரணியவனமசக்ூரவர்சதிகசகு உப 

சேசதத பொருளையுடைய திருவிருததஙகளானும, *6பனரையிடமா நின்றுமிகு 
பஞசாக் கரதசா - லஓரையுணாவுக கெட்டா வொருவன - வரைமகடான - ௧7 
ணஹும படியே சருணையுருச கொணடாடல-பேணுமவாச குண்டோ பிறப்பு”? 

என்னும உணமைவிளககத திருவெணபாவானும, உணாக; 

பல வெஸ்தலஙகளு சகும போய வணஙூத திருப்பணி செய்தலே தொ 
ழிலாகச் சொணட இகசசாயனாருககுச சதமபர தரிசனததிலே வேடசை மிச் 

குற்றது. இவ்வேட்சையின் மிகுதி, ௮து Sos அனறிரவு இவருக்கு நித 
இரை இன்மையானும; மற்றசாள் இவா தாம் திலலைக்கு௪ செலலில கோயி 
வினுளளே புகுசல தமது சாதிககு இயையாது எனபசை நினைஈது, போசா 
தொழிச்சாராயினும, ௮வ்வாசை குனறாது மேனமேலும வளாதல பறறி 

தாளைப்போவேன சாளைபபோகேன எனறு பலகாளகழிதது, ஆசையை ௮ட 
க்சல் கஉடாமையால பிள திலலையின எலலையை அடை ஈதமையானும்; தெ 
ளியப்படும். இவ்வாறு மிகக அசையுடன செனறும, திலலையினுஎளே வேச 

விதிப்படி ஒமம் செய்யப்படெலைச் கண்டு, உட்புசாதொழிஈத, இரவுபகல் 
திருவெல்லையை வலமசெய்து வணஙனெமையால், வேசாசம விதிக்கு ௮௬ 
ச, சாதிகெறி கடவாது நினற இவரது பெருஈசனமை துணியபபடும, பின 
னும் இவருக்குச் செம்பர தரிசனததில ஆசை குனு மேனமேலும வளாஈ 

தீமை பெருவியப்பாமே ! இவ்வாறே சவெனிடத்து இடையர மேன்மே 
இம் பெருகும் மெயயனபினால வளாஈசோங்கிய அசைமினாலனறோ; ௧௫ 
ணாநிதியாகிய ஈடேசா இவா கரு. சதை மூறறுவிசசருளத இருவுளசசொண 

டு, தில்லைமூவாயிரமாச்கொண்டு திருமதிற் புறத்திலே தஇிருவாயிலுசகு மு 
ன் ௮க்௫ினி வளாப்பிதத, இரகாயனானா ௮.இலே புகுவிசத, இவா புலை உட 
ம்பை ஒழிததுப் பிராமண முணிவடிை/ கொணடு எழுது, கனசச௪பையிற் 

புகுஈது சமது திருவடிகளை ௨வணஙூககொண டிருககும பொருட்டு, அருள 
செயதார். இதனால, சிவன சம்மை வழிபடும அடியாகள சருசதை முடித் 
தருளுவா எனபது, துணியபபமமை :: வாயானை மனசதானை மனச்து ணின 
ற கருததானைச் கருததறிஈது முடிபபான் றனனைச - தூயானைத தூவெளளை 

யேற்றான் றன்னைச் சுடாததியகட் சடையானைத தொடாது நின்றென்- 
ரூயானைத் தவமாய தனமை யானைத சலையாய சேவாதி தேவாக செனறுஞ- 
சேயானைத தெனகூட்ற நிருவாலவாயச௪ சவனடியே இநெதிசசப பெறறே 
னானே. '” என்றா இிருசாவுசகரசமாயனா அ௮சலால, சிவ புணணியஙகளை 

சாம்செய்வது அருமை என்று விருமபாதொழிசல குறறம எனபதும, இடை 
விடாது விரும்பின, சிவனது திருவருளினால் ௮ மறறும் எனபதும், இப்.பி 
puller முறருசாயினும மறுபிறபபின் முறுதல ஒருதலை எனபதும,தெளிக, 

* கொர்சபங் கயனை மோக நுடங்குட லளவே யனறோ - வசதமில்காலஞ் 
சேய்த்தன் றதுவுமென் றயரச சணடு-மிகசகீ யிறச்தாற் பேறிக கென்னென 
அனந்த ணின்றென்-சிசையிய இதுவாச் செத்து இருடக காண்பேனெ 
ன்றான்.?? எனச் கோயிறபுரானாததிற கூறியவாறராலும், உணாச. ,



இருக்குறிப்புத்சொண்ட காயனார்புராணம். 

ஏயு மாறூபல் லுயிரசளுச கசெல்ஃல்யில் சருணைத 

தாய னாடணி யாயின தலைவனாத் தழுவ 
வாயு கானமறை போறறகின் றருஈதவம் புரிய 
தாய மாதவஞ செயசது சொணடைசன் னாடு (௪) 

நன்மை நீடிய நடுகிலை யொழுக்கத்து ஈயந்த 
சீனமை மேவிய தலைமைசால பெருங்குடி தழைப்ப 
வனமை யோககெயில வளம்பதி பயினறது வரமபின் 

ரொன்மை மேனமையி ஸனிசழபெருஈ தொணடைகஈன னாடு, (௨) 

நறறி தஐம்புரி பழையனூாச் சறுததொண்டா ஈவைவக 
துறற போதும் முயிரையும் வணிகனுக கொருகாற் 
சொற்ற மெய்மையுஈ தூக்யெச் சொல்லையே சாச்சப் 
பெறற மேன்மையி ஸணிகழ்ஈசது பெருஈதொண்டை காடு, (௧) 

ஆணை யாமென நீறண் டடிச்சேர ளென்னுஞ 
சேணு லாவு£ர்ச் சோனார் திருமலை நாட்டு 
வாணி லாவுபூண வயவாகண மைத்துனச் கேண்மை 
பேண நீடிய முறையது பெருஈதொண்டை ராடு, (௪) 

சறைவி எங்யெ சண்டர்பாற் காசல்செய் முறைமை 
நிறைபு ரிஈதிட நேரிழை யதம்புரிஈ தனா 

பிறையு ரிஞ்செயிற் பதிபயில் பெருசொண்டை சாட்டு 
முறைமை யாமெள வுலனின் மிகுமொழி யுடைத்தால். (6) 

தாவில் செம்மணி யருவியா றிழிவன சாரல் 
பூவில் வண்டினம் புது$ற வரு£துவ புறவம் 
வாவி நீள்கயல் வரம்பிற வுகைப்பன மருத 
நீவி நிததிலம பரததிய ௬ணசகுவ நெயதல். (௪) 

குறவர் பன்மணி யரிததிதை விதைப்பன குறிஞ்சி 
கறவை மானிரை மானுடன பயிலவன கானம 
பறவை தாமனா யிருகதிற வருஈதுவ பழனஞ 

சுறவ முண்மருப் பணஙசயா வனசழிச் குழல், (௭) 

கொண்டல் வானத்தின் மணிசொரி வனகுல வரப்பாற் 
மண்டு ணாசசொன்றை பொன்சொரி வனதள கயறபரல 
வண்டன் முத்தறீர மண்கொல் சொரிவன வயற்பாற் 
கண்டன் முன்றுறைச் சரிசொரி வனசலங் கடற்பால், (௮) 

சேனி றைஈதசெஈ தினையிடி தருமலைச் நார் 
பானி றைநதபுற் பதத்தன முல்லைநீள பாடி. 
தூசெ லன்னகெய் சன்னவின் சனியதண் றையர் 
மீனி றைர்தபே ௬ணவின வேலையைப் பிடங்கள, (௬) 

௨௨



௭௭௦ திருச்குறிப்புத்சொண்ட காயனார்புராணம். 

சூழல்செய அண்டினக குறிஞூசயாழ் gorge GM aR 
மூபாவு சாசெொள மூலலைசண முசைபபன முல்லை 
மழலை மெனூளி மருதமா சேசுகைய மருத 
ஙதுூலசெய கைதைகசூழ செயதலவ அழிய கெயதல். 

மலகு மபபெரு கிலஙகளில வரைபுணா குறிஞச 
யெலஓுலை யெஙசணு மிறவுள ரேனன மான விளைககும 
பல பெ ரமபுனம பயிலவனண படர௫ிமைத தோகை 

சொலலு மபபுனங காபபவுஞ சுரிகுழம ரோகை 

௮ஙசண வானமிசை யரமபையா சகருஙகுழற சுரும்பு 
பொங்கு பூணமுலைச கொடிசியா குமனமூழஇப போசகாச 

செககண மாலவிடை யாதிருச காளசதி யெனனு 
மங்குல சூழ்வரை நிலவிய வாழ்வினான மலகும. 

பேறு கேறுசூ மிமையவ ரரமபையா பிறகது 

மாறில் வேடரு மாதரு மாகவே வணங்கு 
மாறு குழ்சடை யணணலாரா இருவிடைச சுரமூங 
கூறு மேனமையின மிசகசதந சாடடுவண குமிஞ௫. 

௮மபொன் வார்குமற் சொடிச்யெ ருடனர மகளி£ 
வமபு லாமலாச சனைபடிஈ தாடுரீள வரைபபி 
னுமபா நாயகா இருசகழுக குனறமு முடைததாற 

கொமபா வணடுகுழ் குறிஞ்சிசெய் தவங்குறை யுளதோ, 

கோல மூலலையுக குறிஞ்சியு மமசச?ல லிடஙச 

ணீல வாட்படை நீலிசோட் டஙசளு நிரநது 

சால வேளிலிற் சடுமபகற் பொழுதினைப் பற்றிப் 
பாலை யுஞசொல லாவன வுளபரன முரமபு, 

சொலலு மெல்லையின் புறதசன துணாச்சுரும் பலைக்கும் 
பலபெ முமபுனற கானியா நிடையிடை பரஈது 
கொலலை மெலலிணாச குருஈதினமேற படாகசபூம பரதா 
முல்லை மெனபுதன முயலுகைத தடஙகு£ண முலலை 

பிளவு கொணடசண மதிறசற பேதைய OnuI mens 
சளவு கொண்டது சளகவெனச களவலா தாதறு 

மளவு சணடவா குமனிறக சனியுமச சளவைத 
தீளவு கணடெ.தி சிரிப்பன தமககுமுண டெனறு. 

ம௫சை யாககுவாள விழியிணை தோறறமான குலஙச 
ளெஙகு மறறவ ரிடைசகஏிடை மலாசகொடி யெஙகு 
மஙசண முலலையின றெயவமென றருஈசமி (pense Ee 
செங்கண மாறொழுஞ சிவனம௫ூழ் இருமுலலை வாயில. 

நீறு சேர்திரு மேனியா கிலாதநிசழ் முடிமேன 
மாறில சங்கைதான வாசகுமஞ சனாதர வணைந்தே 
யூளா ரீசரு மொளிமலாக சலிகைமா சகரை 

று தனபெரு வைபபென விளககுமா முல்லை, 

(2) 

(௦௪) 

(de) 

(Om) 

(0G) 

(௪) 

(de) 

(0௮) 

(95)



இருக குறிப்புசசொண்டாாயனாா்புராணம, 

வாச மென்மலர் மல்கிய முூல்லைருழ் மருதம் 
வீசு தெண்டிஸா ஈஇபல மிககுயாக சோடிப 
பாச டைததடச தாமரைப் பமனங்கண மருங்கு.ம 
சல வஅன்சறாக குளக கந பேரியம புகுவ. 

அஙக மாசவன சுரபியின றிருமுலை சொரிபால் 
பொங்கு தாசுசமாய ஈஈஇதிமால வரைமிசைப CursQs 
woes ணிசதிலஞ ௪ஈசன மூலெொடு மணிசள 

பஙக யதசட நிறைபபவா இழிவறு பாவி 

பிளளை நதை௫ஊரப பெருகுபால சொரிமுலைத சாயபோன 

மளளா வேணிவின மணறறிடா பிசைஈ துகை வருட 

வெள்ள நீரிரு மருஙகுசால வழிமிதஈ தேறிப 
பளள நீளவயற பருமடை யுடைப்பது பாவி, 

அனைய வாகிய ஈஇபரக சுகனபணை மருஙூற 

சனைரநெ டுமபுள னிறைஈதுதிண சனாபபெருங் குளஙகள் 
புனையி ர௬ங-ஈடி. மசகுவாய இிறஈதிடப புறமபோய 
வினைரு ராபபொவி யெடுபபறீர வழங்குவ வியன கால, 

மாறில வன்பகட் டோபல நெருங்கெ வயலகள் 
சேறு செயபவா செொகெவின வெணமுளை சிதறி 
நாறு வாபபவா பறிபபஉா ஈடுபவ ரான 

பேறு பலவினை யுடைப்பெருங சம்பலை மிகுமால், 

வரும்பு னறபெருங காலகளை மறிததிட வாளை 

பெருஙகு லைபபட விலஙகுவ Snageru wiper 

கெருங்கு சேற்ருல முயர்ததுவ ரீள்களைப் பசெதுச் 
சுருவகை மாவழக கறுபபன பருவராற றொகு தி 

சளைதச டம்பணை யெமுசசெஈ தாமலாத தவிசி 
னிளைசத சூலவளை சணபடுப் பனவிடை யெஙகும 
விசைசச பாசொளி விளஙகு£ீள விசுமபிடை பூகோள 
வளைசச மாமதி போனறுள மருதநீள வைபபு 

ஒஙகு செஈகசெவின புடையன வுயாகழைச சருமபு 
பூஙச ௬மபயன மிடைவன பூகமப பூகப 

பாஙகு நீளகுலைத தெஙகுபைக கதலிவண பலவு 
தூங்கு தீஙகனிச சூதரீன வேலிய சோலை, 

நீடு சணபணை யுடுததரீண மருஙச௫ன செலவின 

கூடு துனறிய விருசகைய விருஈசெதா சகொளளும் 
பீடு தங௲ய பெருஙகுடி மனையறம பிறஙகு 
மாட மோஙகய மறுனெ மலலனமூ greet. 

தொலலை கானமறை முதறபெருக கலையொவி துவனறி 
யில்ல றம்புரிஈ தாகுதி வேள்வியி லெழுஈத 
மலகு தணபுகை மழைசரு முழெெகுலம பாபபுஞ 

செலவ மோஙடிய இருமறை யவாசெழும பஇகள, 
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௪௨ திருக்குறிப்புச்சொண்டி சாயனார்பு ராணம், 

இது நீங்கப் இசுகாவி யாமவு ணக்னு 
காதா சாமருள புறிஈசது ரஈல்வினைப பயன்செய் 
மாதர் தோனறிய மரபுடை மழஹையலா வல்லம 
பி சா,சனம போறதிய பெரற்பினால விரஙகும். 

அருவி சர்சசெம் மணிகளும் புறவிலாய் மலரும் 
பருவி யோடைச ணிறைரதிழி பாவியின் சமாயின் 
மருவு சங்கைவாம் சடையலா மூழ்சசமாத் பேரும் 
பொரறுவில கோயிலுஞு சூழ்ககதப் பூமபணை மருதம. 

விரும்பு மேன்மையென் பகா SAA ஈ௩இ௫௪ 
ளருஙகளஸ்ாப்பயில் சிவாலய மனேசமு மணைநது 

பருங்கை யானையை யுரிததவ ரிருஈதவப் பாசா 
மருங்கு சூழ்தவம் புரிகததன் ரோமற்ற மருதம. 

பூமரும்புனல வயற்களம் பாடிய பொருசர் 

தாம ரகளை யுடன்றட மென்மலர் மலைந்து 
மாம ருங்குதண் ணீழவின் மருதயாழ் மு.ரலுங் 
சாமா சண்பணைப் புறததது கருஙசழி செய்தல். 

தூய வெண்டுறைப் பரதவா தொடுப்பன வலைகள் 
சேய நீள்விழிப் பரததியா தொடுப்பன செருஈதி 
யாய பேரளத சளவாச எளப்பன வுப்பு 

சாயன் மெல்லிடை யளத்நிய ரஎப்பன தரளம், 

கொடுவி னைச்சொழி னுளையாசள் கொடுப்பன கொழுமீன் 

படும ணற்கனா நுளைச்சியா கொடுப்பன பவள 
தொடுச டற்சங்கு துறையவர் குளிப்பன வவர்தம் 
வவெ கர்ச்கணமங சையாகுளிப் பனமணற கேணி. 

சுழிப்பு ஏற்ஈட லோசதமுன் சூழ்ர்துகொண் டணிய 
வழிச்ச ரைப்பொதி பொன்னவிழ்ப் பனமலாப் புன்னை 
விழ்ரிசகு சகெயதலின விமாமலாக கட்சுரும் புண்ணக 
கழிசச ரைப்பொதி சோறவிழ்ப பனமடற் கைதை, 

காயல் வன்சரைப் புரைகெறி யடை ப்பன கனிமுட் 
சேய சண்ணறுளு செழுமுகை செறியுமுண டசஙச 

ளாய நுண்மணல வெண்மையை மறைபபனள வன்னம் 

தாய முன்றுறைச் சூழல்குழ் ஞாழலின் ருது. 

வாம்பெ ருர்திரை வளாகமுன் குடி.பயில் ௮ரைபபிற் 

ராம்ப ரப்பிய கயல்களின விழிச்சய றவிரக 
காம்பி னேர்வருர் தோளியர் கழிககயல் விலைசெய் 
சேம்பொ திரன் மழலைமென் மொழியசெல் ௮ழியாழ். 

மருட்கொடுக்தொழின் மன்னவ னிறச்யெ வரியை 
கெருக் மூன்றிரு வொற்றியூர் நீஙசலென் தெழுது 
மொருத்தா தமபெருங கோயிலி ஜனொருபுறஞ் சூுழ்ர்த 

இருப்ப ரப்பைய முடையதச் இலாச்சடல் வரைப்பு, 

(௬௰) 

(m4) 

(௬௨) 

(mm) 

(௩௫) 

(௬௮)



இிருககுறிபபுத்சொண்ட ாரயனார்புரரணம், 

மெய்க ரூம்புகழ்ச. இருமயி லாபுரி விஸாசூழ் 
மொயத யங்குசண் பொழிதறிரு கான்மியூ ர 
பைத ௬மபணி யணிசசவா பதியெனைப் பலவா 
சளெயத லெயசமுன செயதவக நிறை தவரு சிறிதோ. 

கோடு சொணடெழுர் திரைககடற் பவளமென் கொழுர்து 
மாடு மொயவனாச சாசனச் சினைமிசை வளரு 
கீடு செயதலுக குறிஞூ௫யும புணாகிலம பலவா 
லாடு நீளகொடி மாடமா மலலையே யனைய, 

ம$லவி ழிப்பன வெனவயற் சேல்வளாப் பாறைத் 
தலைய சைபபவு£ தளைசசெறு விடைநெடுக கருமான் 

கலைகு திப்பன கரும்பகட் டோரிகாப் பவுமா 
யலைபு னற்பணை குறியோ டணைவன வனேசம். 

புணர்ர்த வானினாப புறவிடைச குறுமுயல் பொருப்பி 
னணைசச வான்மதி முயலினை யினமென வணைந்து 
மணஙகொள் கொல்லையில் வ௨ரகுபோ மஞ்சென வலாசசா 
ரிணைஈது முலலையுங குறிஞசியுய கலப்பன வெஙகும. 

கவரு மீன்குவை கழியவர் சானவர்ச் களித்துச் 
சிவலுஞு சேவலு மாறியுஞ் Fosse Guns 
ளவளை யேனலுக கெயிறறியா பவளமுத் தளந்து 

முவரி செய்தலும் கானமும் சலந்துள வொழுச்சம், 

அயன றும்புற வினிலிடைச் சியாணி ஈடையும 
வியனெ டும்பணை யுழச்தியர் சாயலும் விரும்பி 
யியலு மன்னமுர் தோகையு மெதிரொதி பயில 
வயலு முல்லையு மியைவன பலவுள மருஙகு. 

மீள மோதமுன் கொழித்தவெண் டரளமுங் கமுடன் 
பாளை யுச்சவும் விரவலிற் பரசதியர் பணைமென 
ரோளு ழசதியா மசகளிாமா ரூடிமூன் ஜறொகுசகு 

Eon செயதலு மருதமுங கலாதுள நிலஙகள. 

ஆய சாணிலச சமைதியிற் றததமசக கடுத்த 
மேய செயதொழில வேறுபல குலஙசளின விளங் 

தீய வென்பன கனவிறு நினைவிலாச ஏிர்தைச 
தய மாந்தர்வாழ் தொண்டைசாட் டியல்புசொல் வமாத்சோ. 

இவ்௮ எச்தரு பெருஈதிரு சாட்டிடை யெனறு 
மெய்வ எ$தரு Rou ey லுலசெலாம் வியப்ப 
வெவ்ஏ சஙசளு முள்ளசென் றியாவரு மேத்தங் 
கைவி எங்கிய கிலையல சாஞ?ிமா ஈசரம், 

ஆன சொன்னச ரம்பிகை தம்பெரு மானை 
மான வர்ச்சனை யாலொரு சாலத்த வழிபட் 
டூன மில்லற மனேசமு முலகுயய வைச்ச 

மேன்மை பூண்டவப் பெருமையை யறிஈதவா விளம்பில், 
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௪௪ இருச்குறிப்புகதசொண்ட நாயனாபு ராணம்; 

வெள்ளி மால்வளாச சயிலையில் வீற்றிருர் சருளிச 
துள்ளு வாபுனல வேணியா ரருளசெயத தொழுது 

தெளளு வாயமையி னாகமத திறனெலாக தெரிய 
வுளள வாறுகேட் டருளினா ஞலகையா ஞடையாள். (@d) 

எணணி லாசம மியமபிய விறைவாதாம விருமபு 

மேணமை யாவது பூசனை யெனவுரைத் தரள 
வண்ண லாரசமை யாசசனை புரியவா தரிததாள 

(@s) Quem cn crane எளாயின பெரு5,சவக கொமுகது 
Ca mn 

ஈஙசை யுண்ணிலரு காதலை நோக்கி காய சனறிரு வுள்ளத்து மகிழ்ஈதே,யங 
க ணெயதிய மூறுவலுஈ தோனற வசத தசெனகொளின பாலென வினவ, வி 
ஙு சாதநீ மொழிஈதவா கமசஇி ஸியலபினாலுனை யாசசனை புரியப,பொ௫கு 
செனெறதென னாசையென மிறைஞப் போச மாதசபூண முலையினாளபோதற 

சேவ தேவனு மதுதிரு வுளஞ செயது தெனறிசை மிகுசசெய சவததால, 

யாவ ௬நதனை யடைவது மணமே லெனறு மூளளஅத காஞூமற றசனுண,மாவ 
மாதம மிருசசையி லணை து மனனு பூசனை ம௫ழ்ஈதசெய வாயென, றேவ 
வெமபெரு மாடடியம பிரியா விசைவு கொணடெழமுமஈ தருளுதற கி.சைஈசாள 

ஏத (மிலபல யோனியெண பதத நானகு நாரா யிராசனுள வைசத,பேத மு 

மபுரஈ சருளுமக கருணைப பிரானமொ ழிககவா கமவழி பேணிப, போது br 
மையிற ரொமுகனள போதப பொருபபில வேஈ.சனும விருபபிலவஈ தெயகி, 

மாத வமபுரிஈ தருளுசற சமைஈத வளததொ மமெபரி சனஙகளை விடுசதான.டு௪. 

அதனனுபலலுயிரவானவாழுசலாச சூழ்ஈதுடனசெலககரமரசியிலணையச, ச 

னனை கோவரும பதுமமா காகஈ தமபிராட.டிதா டலைமிசை வைததே, யனனை 
யாயல கனைதசையு மீனரறா யடிய னேனுறை பிலமச னிடையே, மனனு சோ 
யிலகொண ௨உருளுவா யெனன மலைமடஈசைமற றசகருஏ புரியுது (@@) 

அ௮ஙகு மணணுல தததுயி£ தழைப்ப வளவி வினபததி னருட்கரு விருசதித, 
இஙச டய புரிசடை யாசசகுச இருது பூசனை விருமபினள செயம, Gara 
கு சாடவுஈ திருவிளை யாட்டா லேச மாமூச லெசாபபடா தொழியப, பொங 
கு மாசவ௫ஞ செயதுசாண பசறசே புரிவு செயசனள பொனமலை வலவி (௫௭) 

கெஞ்ச மீசனைச சாணபதே விரும்பி கிராத ரஈதிரு வாசகினி ணிஈமவ, சர 
செ முததுமே யாகவா ரடைய ௮மமை செமமலாக கைகுவிசு சருணிச, கஞ்ச 
மாகிய வருஈதவம புரியத தரிபப ரேயவ டீனிபபெருக samen, age baa) 

ய மாவினமூ லததில் வத தோன்றிஞா மலைமகள காண (௫௭) 

சண்ட போதிலப பெருகதவப பயனாங கமபமேவிய சமபெரு மானை,வண 

டு லாங்குழற கறறைமூன ரழ வணஙூ வஈசெழு மாசைமுன பொகசக,சொ 
ணட சாதவின விருப்பள வினறிச குறிசச பூரனை*ண கொளகைமேர் சொணடு, 
தொண்டை யஙசணனி வாயுமை ச௩கை தூய வாசசனை கொடஙகுதல புரிவாள் 

உம்பர்காயகர் பூசனைச் சவாதா முரைதத வாசமச அண்மையேதலைகின், றெ 
ம்பி ராட் டியாச் சனைபுரி வதனுக இயல்பில் வாழதிருச சேடியரான, கொமப 
ஞாகளபூம் பிடசைகொண் டணையக குலவு மெனறளி ரடியிணை யொது௨ ௫, 

யம்பி சாவன மாகதிரு வனசதி லான தூறும் பு.துமலா சொயதாள (௫௯)



திருக்குறிப்புததொணட சாயனூாபுராணம், rag 

கொயத பன்மலா கமபைமா ஈதியிற குலவு மஞ்சன நிலவுமெயப் பூச்சு, செ 
ய்த ருஙசொழுச தீபதாபஙக ணிறைஈத சிகதையி னீடிய வனபின், மெயத ரும் 

படி வேண்டின வெலலாம வேணடும் போதினி ஓ.தலமெயப் பூசை, யெயத 
ans விதியெலாஞு செயதா ஞயிரகள் யாவையு மீனறவெம பிராட்டி. (௬) 

சரஈச ர௬ுமபய னிதுவென வுணாகது கமப மேவிய வும்பாசா யகாபா, னிரஈ 
§ சாதலசெ யுளளச,ச ளா நீடு கனமைச ளியாவையும பெருக, வரச ரம 
மொரு ளாமலை வலலி மாறி லாவகை மலாகசபே ரனபாற், சிரமப ணிஈதெழு 
பூசைரா டோறுஈ இருவு எகசொளப பெருகிய சனறே, (௬௧) 

சாத ருமபெரு விருபபொடு ஈயஈது ஈஙசை யாசசனை செயயுமப் பொழுதிற், 
சாசன மிககசோர இருவிளையாட்டிற கனஙகு ழைககருள புரிசதிட வேணடி., 
யோச மாகசட லேழுமொன ரு யோஙகி வானமு முடபட்ப பரத, மீதசெ 

லத போல் வரச சமபை வெளள மார*திரு வுஎளமுஞு செய்தா (௬௨) 

அணணலாரருளவெளளசதைசோககி யயகயுகணணிசமபெருமான்மேல், 

விணணெலாங கொளவருமபெரு வெளள மீதவகதுறமெனவெருச கொண ௫ G ௫ 
டே, யுணணிலாவியபசைபபுறுகாத ஓுடனறிருசகையாறறடுககரில்லாமை, த 
ண்ணிலாமலா வேணியினாராத தமுவிசகொணடன டனனையே யொபபாள். 

மலைச்குலகசொடிபரிவவபயசசான மாவினமேவியசேவராயகரை மூலைக 
குவடடொடுவளை ககையானெருகடி முறுகுகாசலாலிறுகிடதசமுவச, சலைக௫ 

னிததிரு நசறறிரு முலைககுஞ்செொசளிரசகரஙகளுககுமெசசெனகே,சொலைச* 
களிறறுரிபுனை சசமமேனிகுழை௩து சாட்டினாவிழைகதகொளகையினா ௬௪ 

சமபா சாசலி சமுவமெய குழையக சணடு கிமபவுஞ சரிபபவு மான, வும் 

ப ரோமுதல யோனி ளெலலா முயிரும யாககையு முருகியொன op 8 Qui 

பி ராட்டிககு மெலலிய ரானா சொெனறு மேசமப ரெனறெடுத சேசச, வம்புலா 
மலா கிறையவிண *பொழியச கமபை யாறுமூன வணங்கிய சனறே (௬௫) 

பூதி யாகிய புணிசநீ ரூடிப் பொறகு கஙகைதோய மூடிச்சடை புளைநது, 
காதில பெணகுழை சணடிசை தாழக சலகத யோசச்தின் மருவிய கருத்தா, 
லாதி தேவனா ராயுமா சவஞ்செயவவ ரஙகொலோ வக௫ிலமீன றளிதச, மாது 
மெயபபயன கொடுபபவேகொணடு எஉளைசசமுமபுடன முலைசசுவடணிஈதா, 

கோதி லாவழு சனையவண முலைககுக குழைஈச தமமண வாளநற் கோல, 
மாது வாழவே காடடி.மூ ணினறு வரஙகள வேணடுவ கொள்சவென றர, 
வேத சாண ராயவே கமபா விரைம லாசசெயய தாமரைக கழற£, மேத நீங ' 
யெ பூசனை முடிஈத இன்மை தானறி விப்பதற இறை ௫9. (௬௪) 

அ௮ணடா காயக ரெதாகினறு wo wera னாலஞ௪ யஞசலி கூபபிச, கொ 

ண்ட விறறையென பூசனை யினனுக குறை ரமபிடக கொளகவென றரு௭, 
௮ணடு வராகுழன மலைமகள சமல வசன ரசோசகயம மலாககணெற் நியினமே 
ன, மூண்ட நீறறாசின பூசனை யெனழு முடிவ திலலைஈம பாலென மொழிய, 

மாறிலாதவிப்பூசனையெனறுமன்னகெமபிரான்மூழ்ர்துசொண்ட ௫ளி.யீறி 

லாதவிபபதியினுளெலலாவறமுமயானசெயவருஎசெயபேணடும்,வேறுசெய 
வினைதிருவடிபபிழைகச லொழியவிஙகுளாவேணடினசெயினும, பேதுமாச 

வப் பயனகொடுச சருளப பெறவுமவேணடுமென றனளஎபிறப் பொழிபபாள, 

~



௭௭௪ இருச்குறிப்புச்சொண்ட சாயனார்புராணம். 

விடையின்மேலவர் மலைமகள்லேண்ட விரும்புபூசனை மேவீவீழ்றிருந்சே, 
யிடையமுவறம்வளர்ககும்விததாக விகபரத்திரு சாழிகெல்லளித்துக, கடைய 
ராசயுமுயாகதவராயுகசாஞ்சிவாழ்பவாதாஞ்செய்தீவினையுு,சடைபடாதுமெ 
ய்ஈகெறியடை வதற்சார் தவங்களாசவுரு வ5தருஎசெய்தா. (aD) 

எண்ணரும்பெருவரங்கண்முன்பெற்றங் செம்பிராட்டிசம்பிரான்மஉழ்ர் ௪ 
௫௭; மண்ணினமேல்வ(நிபாடுசெயதருளி மனையறம்பெருசகுககருணையினா, 
னண்ணுமனனுயிர்யாவையுமபல்ச நாடுகாசலினீடியவாழ்சகைப், புணணியத 
இருச்சாமச்சோட்டததுப் பொலியமுப்பசோடி ரணடறமபுரச்கும, (as) 

அலூனீடவச்தறப்பெருஞ்செல்வி யண்டமார்திருமனைகூடுஈ£ப, முல 
ல்வகதறபயனறிவிசக வோஙகுசாணமலாமூன்றுடனொெனறு, நிலவவாணடி 
னுசகொருமுறைசெயயு நீடிதொனமையானிறைஈதபேருலக, மலாபெருஈஇ 
ருக்சாமச்கோட்டதது வைகதஈல்லற மனன வேமனனும. (௪௨) 

தஇிஙகுசாசகுரறறா்சசஙசகள போத்றுஞ௫தபபினா டிருககாமககோட்டதடின, 
பாஙகுமூனறுலகசதினுளளோரும பரவு தாததமாமபைமபுனற்கேணி, வாஙகு 
செணடிரைவேலைமேகலைசூழ ஸவயகரதனகதசெயதியபடியா, யோஙகுகனவ 
டி வாயநிகழ்கதெனறு முளளதொனறுலகாணியெனதுளதால (௪௩௯) 

அந்த மின்றிரல் ல௱ம்புரிர் தளிககு மம்மை தன்றிருக சாமச்சோட் டத்தில், 
வது ௪கஇர சூரியா மீது வழிசகொளாதசன மருருபோ சலினாற, சத மாதி 
ர மயஙகியெம மருககுஞ சாயை மாறிய சனமிசை மயகக, மித மாமிலச சவ 

ொலாங் சாண வென்று மூளளசொன் றின்றும குளதால, (are) 

சன்னிஈன்னெடுஙகாப்புடைவரைப்பிற சாஞசியாகதிருஈதிசசமாமருஙகு, 
செனனியிற பிறையணிஈதவாவிருமபு5 திருப்பெருமபெயரிருககையிற்றிகழர் 
து,மன்னுவெங்குகிர்மீதெழும்போதுமறித்துமேல்சகடறறலைவிழுமபோது5,தன 
னிழறபிரியாசவணசாஞதசானமேவியமேனமையு முடைதசால் (௪௫) 

மறைச எாற்றுதித் தருந்தவம் புரிந்து மாறி லாரிய மந்தலை நின்று, முறைமை 
யால் ரும் பூசனை செய்ய முனிவர் வானவா முசலுயி ரெல்லா, நிறையு மன் 
பினா லாசசனை செய்ய நீடு காமஙக எவரவாக கருளி, யிறைவா தாம௫ூழ்ஈ த 
ருளிய தளிச சொணணி றஈதவத இருஈக ரெலலை, (௭௬) 

மன்னுகன்றவச்திருரசர்வரைபபின் மண்ணின்மிச்சதோரரன்மையினாலே, 
துனனும்யானையைததாறமிலவாழ்முயனமுன றுரசசவெயதியதொலைவிலூக ௪ 
தீதாற, றனனிலததுினறகதறுதலசெயய தானமனறியுசனுவெழுகதரணி, 

யெச்நிலததிலுங் சாண்பருமிறவாத் சானமெனறிவையியல்பினி லுடைததால. 

ஈண்டுதிவினையாவையுநீச்சி யின்பமேதருமபுண்ணியதாததம், வேண்டிஞா 
தமகூட்டசதெதியசாய விளஙகுதாசதரன்மஙசல தசத,நீணட காப்புடைததீச் 
தீமூன்றுல னிகழ்ஈசசாருவதீததமுமுதலா, வாணடுடீடியதாதசமெண்ணில 
வுமமரர்சாட்டவராடுதலொழியா. (௪௮) 

தாள தொன்றினின் மூன்றுபூ மலருச் தமனி மசசெழுர் சாமலாச் சட மு,ரீள 
வாபுனல் குடதிசை யோடி. நீக ரசகுமா ஈதியுட னீடு, நாள லாந்துசெக கு 
ater anus SUN ஈணப கற்றரும பாடல மனறிச, சாள மேகமொப் பாளு 
றை வரைப்பிற கண்ப டாதசா யாப்புளி யுளசால (௭௯)



இருச்குறிப்புச்தொண்ட சாயனார்புராணம். ret er 

சாயை மூன்பிணிச் குஙகண Quan sere முண்ணினஞ் சார்தட ,மொ 

ன்று,மாயை யின்றிவச் துள்ளடைஈ தார்சன வான ரததுரு வாம்பில மொன்று, 
மேய வவ்வுரு 8ீஙகடக் குளிச்கும விளககு பொய்கையு மொன்றுவிண் ண 
வரோ.டாய வினபமுயச்கும்பிலலமானளே டனையவாகயெவஇசயமபலவால். ) மேய்க்கு ரீ 

அஞ்சு வான்கரச் தாறிழி மததசோ ரானை நிற்கவு மமாயிருட் tp Au, wens 
நீள்உது போலுமா மேனி மலாப்ப தஙகளில் வணூல்ம பொலிப்ப, Bone 
லகெயிற றரவவெற றரையினாம மூன்றிலைப் படையுடைப பிளளை, யெஞ்ச 
வினறிமுன நிரியவுய குனற மெறிஈத வேலவன காககவு மிசையும (௮௧) 

fof sous AgsCur Geena சாத சதசனிச தலைவரு ர,தலா, நிச்ச மெ 
ய்திய வாயுணமெயத தவாச ணீடு வாழதிருப பாடியு மசேகஞ,சததா விஞ்சை 
ய ரியககாகஈ தருவா இகழாது மனனுவாா செணடுகை யேந்தி, விசச சசகரி 
மேல்சொளுகங காரி மேவு செண்டணை வெஸியுமொன றுளதால (ye) 

வாத டைஈதவா SOA மாய மறறுளா னாததாய் சாணபிட மூளத, இக் 
தை யோசததா முூனிவாயோ இணிகள சேரும யோகமீ டமுமுள செனமு,மர் 
த மிலலறம புரபபவள கோயி லான யோகபீ டமுமுள தாகு, மெசதையா 

மகிழ் சாஞரீ டெலலை யெலலை யிலலன வுளளவா ரறிவா, (௮௩) 

தூண்டுசோதியொனறெமுாதிருடிரககுஞ் சுராகள்வஈதுரு முருச்தி சோலை, 

வேண்டிஞாகடமபிறப்பினையொழிச்குமெயககெறிச்சணினராகடாம விரும் 
Ys, தீண்டில்யாவையுஞ்செமபொனாககுவதோ சிலையுமுண்டுசைசெய்வதற் 
சரிசா, லாணடகாயகிசமயஙகளாறு மகலயோனியுமளிககுமஈஈசரம (௮௪) 

என்றுமுள்ள விர்ஈகர்கவியுசததி விலங்குவேற்கரிகாற்பெருவளத்தோன், வ 
ன்றநிறறபுவி யிழையமாலவனமாமேல எவசசவேகுலவோன றனகசனவளமை, 
செனறுவேடனமுனகணடுமைசெயயசதிரு*துசகாசசானகுடபடவகுததுக, கு 

னறுபோலுமா மதில்புடைபோகககெ குடிபிருததினகொளகையின்விளயகும். 
ேே வறு 

தண்காஞ மென்சினைப்பூய கொம்ப ராடல் சராஈசசைய வதன்மருஙகு 
சுருமபு சாழஈது, பணகாஞா யபிசைபாடும பழன வேவிப பணைமருசம புடை 
பூடைதசாயப ual ers, Soman ere ஈகாசொசட Wor ௬ுழாத செழுங 

திடஙகு திருமறைக Darras ee Ggwa, வ௮ணகாஞூ யலகுன்மலை வல்லி கா 
சச வளாகருணைக கடலுலகளு சூழ்கதான மானும (௮௬) 

கொரதலர்பூங் குழலிமையக் சொம்பு கம்பர் சொள்ளுமபூ சனைகுறித்த தா 
னு சாகச); மசதிரமா மதிலசழி யலாதாஈ தத வாயமையா கமவிதியின வகு 
பபுபபோலு, மகதமிலசோாச சகாளுசியைவந BOL 6518 சனறி யடைகளஙக 

மறுபபரிசதென றறிஈது சூழ, வ5சணைநது சனகறுப்பு முவாபபு 656 மாசட 
லஓும போலுமலாக டெஙகு மாதோ. (௮௭) 

ஆஙகுவள சொயிலினுடன விளஙகும் வாயி லபபதியில் வாழ்பெரியோ ௫ 
ள்ளம போல, வோஙகுகிலைத தன்மையவா யலெ மூயய வுமைபாக ரருள்செ 

ய்சு வொழுச்ச மலலாற, நீஙகுரெறி யடையாத தடையு மாகிச் செொரெறிகச 
ணிசழ்வாயமை தஇருகது மாககஈ, தாஙகுலவ நிலவிவள ரொளியா லெனறுஈ 

தீடநெடுவா னளபபனவா தகைய வாகும். (௮௮) 
௨௩



tr 67.9 திறுச்குறிபபுச்சொண்டசாயனாபுராணம், 

மாறுபெறலருங்சனசமாட நீடமணிமறுகுகெடுக்தெருவும்வளத்இில் வந்த, வா 
௮பயிலாவணவீதஇிசளுமறறு மமைந்தரகரணிவரைகணடுவுபோக்௫க, கூறுபடு 

சவ்கணடமன்றிமல்கச்சொண்டவனேகஙசண்டமாயெனன, வேறொருமண் 
ணுலகுசனிலுளதாலென்னவிளககியுமாலோசகிலைமேவிறறன்றே. 4(௮௯) 

பாசமருக கிருபுடையு முயாஈது நீண்ட படரொளிமாஸிகைகிரைகள் பயி 
ன்மென் கூஈதற, ரோகையாதங குழாமலையத தூக்கு முததின் சுடாககோவை 
ச் குஸிர்நீமை துதைஈத வீதி, மாகமிடை யொளிதழைப்ப மன்னி நீடு மருவ 
குதா ரகையலைய வரமபில வணண, மேகமிடை இழிததொழுகுஈ தெயவக ௪ 
ஙசை மேனதிகள பலமணமேல விளஙகி யொககும, (௯௰) 

சளெரொளிசசெங்கனகமயகதானாய்மாடு£ழ்நிலையோரீலச்சோபானம்பூண 
ச, கொளவமைததுமீதொருபாறகனன சாலைகுலவயிரசசாலமைததகொளகை 

யாலே, யளவிலச டாபபிழம்பானா தமமைததேடியகழ்ஈதேன மானானுமனன 
மா9ி,வளாவிசுமபிலெழுஈதானுமபோலநீடிமாளிகையுமுளமறறுமறுகுதோறும் 

மினபொலிபன் மணிமிடைஈச சவள'மாட மிசைபபயிலசந இரகாஈதம் 

விசுமபின மீது, பொனபுரையுஞ செசகாநிறப் பொழுது தோனறும புனிறறு 
மதி சணடுருப பொழிரத நீரால, வனபுவியி னுரியாடைத திருவே கம்பா வ 
ளாசடையு மிளமபிறையு சணடு குமபிட், டனபுருக மெயபொழியக கண 
ணீ வாரு மடியவரு மனையவுள வலக லாத, (௯௨) 

மூலெரிஞசங் கொடிதொடுத்த மூடிய வாகு மூழுபபளிககனெ மாளிகைக 
ண் முறறுஞ சுறறு, நிகரில்சரா சரககளெலலா நிழலி னாலே நிறைதலின ணி 
ஹைசவஞ்செ யிமையப பாவை, ஈூலுழுத சுவடுமவளைத தழுமபும பூணட நா 
யகஞா சானமூகறகுப் படைகக நலகு, மடலயோ ஸனிசளெலலா மமைதது 
வைதச வருமபெருமபண டாரறிலை யனைய வாகும. (௯௩) 

பொற்களப மாளிகைமேன் முன்றி ணின்று பூஙசழஙகு மணிப்பஈதும் போ 
pp யாம, விறபுருவச கொடிமடவரா சலனகள ௪௩ விழுவனவுங செழு 
வுதுணை மேவு மாத, ரறபுமுதா கலவியிணிற பரிர்து ஈது மணிமணிசசே டி 

யாதொகுககு மவையு மாகி, ஈற்கனச மழையனறிச சாஞூ யெலலை ஈவமணி 
மா ரியும்பொழியு eres நாளும (௧௪) 

பூமகளுக குறையுளெனத சகைய வான பொன்மாடச* சரமியஙசள பொலி 

ய நின்று, மாமகரக குமைமகளிர மைஈத ரஙகண வாதேற மூனனற்மீ£ வண 
ட லாடத், தூாமணிப்பொன புனைராளத துருததி வீசுஞ் சுடாவிடிசெங குஙக் 
wens துவலை தோய்ஈ௪, காமாமணி காசிகையின மருஙகு சஙகுங கருமூலல 
சள செம்முடலக ளாகிக காடடும, (௧௫) 

இமமலவிய வெடுசதநெடு வராகள் போல விலங்குஈசைச தவளமா ளிகை 
நீள் கோட்டுச், மையடையுஞ் சோபான கிரையும விணண* தெரிவரிய தா 
ய்மையினா லவற்றட சோகத,சமாகளுட ஸனிழிஈதேறு மைஈதா மாதா தஙகளை 

யும் விசமபிடைமின றிழியா நிறகு, மமரலாயு மரமகளி£ சமையும வெவவே 
றிவரிசார் தகைமையன வநேக மஙகண. (௧௬) 

௮ரவ0ெடுஈ தோலீதி யருகு மாடத சணிமணிகசோ புரத்தயலே வியலவா 
ய் நீணட, விரவுமர சதசசோதி வேதித திணணை விளிமபினொளி துளுமபு மூ 
றைப படிமீ தேறுங, குரவலருக குழனமடவா ரடியி லூட்கே குழமபடுசத 
செமபஞூன் சுவட்டுக கோலம,ப.ரவைகெடுஈ தரஙகமிசை விளஙூத தோன 

லும் பவளாஈறுர் சளிரனைய பலவும பாஙகா, (௧௭)



திருச்குறிப்டுததொண்ட காயனார்புராணம். ௭௭௯ 

வெம்புசனக களிற்றதிர்வு மாவி னார்ப்பும் வியனெடுர்தேர்ச் காவிசைப்பு 
ம விழாவ ராச, வமபொனமணி வீதிகளி லர. லாடு மரிவையாதா புரவொ 
லியோ டமையு மிம., ரமபரிணிஈ தரனகளிறறின மூழககுஈ செயவ வுயரி 
ரவி மாககலிபபு மயலூ£ திதசேர், பம்பிசையும விமானசது ளாடுக செய்வப் 
பாவையாதா புரவரவச துடனே பல்கும. (௬௮) 

அ௮ருமறையக சணர்மன்னு மிருச்கை யான வாகுதியின் புகையடுத்த, வம் 
பொன மாடப், பெருமறுகு தொறும்வேள்விச சாலை யெஙகும பெறுமவிப் 
பா கஙகொடுக்கும பெறறி மேலோ, வருமுறைமை யழைததுவிடு மாதிரமெ 

ம் மருங்கும வானவாசா யகாதிருவே கமபா முனறிற, நிருமலிபொற கோபுர 
தீது நெருககு மெலலாத தேவமாயு மணிசதாசக கொணடு செலலும. (௬௧) 

௮ரசாகுலப பெருநதெருவுஈ தெற்றி முற்றத சாயுதஙகள் பயிலுமவிய விட 
மூ மஙகண, புரசைமதக சரிசளொடு புரவி யேறும் பொறபுடைய வீதிகளும் 
பொலிய வெஙுகும், விரைாசெயகறந தொடையலக௩கற் குமரா செயயும் வியப் 

புறுசெய சொழிலகணடு விஞ்சை விணணோ,டிரைசெறியும al on er ayn இச 

ளின மேலு நிலமிசையும பலமுறையு நிராது நீலசரா; (ஈ) 

லெயிலுமிழும பன்மணிபபூண வணிக மாககள் விரவுரிதி வளம்பெருக்கு 

ம் வெறுசசை மிகச, வயிணிலவு மணிகசடைமா ஈகாக ளெல்லாம வனபபு 

டைய பொருட்குலஙசண மலித லாலே, சயிலைமலை யாசச9ி யாலயஙகள 
பலவுங சம்பமுமே வியசனமை ௪ணடு போறறப, பயிலுமுருப பலகொணடு 
நிதிசசோன ற௩கப பயிலளகா புரிவகுதத பரிசு காட்டும, (ars) 

விமவுமலி திருகசாஞூ வரைபபின் வேளாண விழுஈகுடிமைப பெருஞ்செ 
ல்வா விளஙகும வேணி,மழவிளவெண டிஙகளபுனை சமபா செமபொன மலை 

அலலிச் களிசசவள ருணவின மூலா, தொழவுலகு பெறுமவடா எருளப் பெ 
ns Og ren coho gg மனனுபயீா வேச வாயமை,(யுழவுதொழி லாறபெருச்இ 

யயாச ளெலலா மோஙகவருக தருமவினைக குளரா லெனறும (ae) 

ஒங்கெராற் குலசசொவ்வாப் புணர்விற் றம்மி ஓுயர்ஈதனவு மிழிச்தனவு 
மான சாடு, தாககுழுமிப் பிறாதகுல பேத மெலலாஈ தாதகைமைக கேற்றத 
னி யிடஙசண மேவி, யாஙகுரிறை இளைபயினறு மரபி னாற்ற வசை * 
சொழின முறைமை வழாமை கீடு, பாஙகுவள நிருசகைகிலை பலவு மெல்லாம் 

பணபுமீ டியவுரிமைப் பால வனறே, (arm) 
் ேவறு, 

ஆதி ஞூதெ யிலஈஈகா மன்னிய, சோதி ரீணமணித அரீபமுஈ இபமுங 

கோதில் பல்லிய முஙகொடி யும்பயில,லீதி சாளு மொழியா விழாவணி (௭௪) 

வாயி லெகஃணா தோரண மாமதின், ஞாயி லெங்சணுஞ் குழ்மு னாண்மதி 

தோயிலெஙகணுமகசலஈதொணடாகுழ)கோயிலெஙகணுமுமபாகுலககுழாம் 

வேத வேதியர் வேள்வியே தீயன; மாத சோதி மலரோ பிணியன 

சாதல் வீதிவி லசசே கவலைய, சூத மாதவி யேபுறஞ் ரூழ்வன. (ore) 

சாய லாச ஹணுசுபபே சளாவன, வாய மாடக் கொடியே யசைகன 

சேய வோடைச் களிறே இகைப்பன, பாய சோலைத் சறாவே பயத்தன. (௭௭) 

௮ண்ண லன்பரன் பேமுன ராரத்தன, சுண்ண றுஞ்செழுஈ giCs geen aor 

வண்ணரீணமணிமாலையேதாழ்வன, வெண்ணில்குங்குமச்சேறேயிழமுகசெ



ard இருசகுறிப்புத்தொண்ட ஈாயனார்புராணம், 

e a * e * ச் ் ௪ வென்றி வானவர்தாம்விளை யாடலு, மென்று முள்ளவாவாழு மியற்கையு 
சனறுமுளளசதுண்ணினாவேட்சைச,ளொனறுமஙகொழியாவசையுயப்பது 

Yas tsa காஞ்சி புரம்புகழ், பரம்பு நீள்புவ னம்பதி ஞான்இனும் 
வரம்பில்போசவனப் பினவளமேலா, நிரம்ரகொள்சகலமெனனகிறைரததால், 

Cw m. 

அவ் வகைய திருஈகர மதன்சணொரு மருஙகுறைவா 
நிஃவுலற் பிறபபினா லேசாலிச குலததுள்ளா£ 
செல்வியவன் புடைமனத்தா£ சீலததி னெறிரினரா 

மைவிரவு கணடாடி. வழிததொணட ர௬ளரானார். 

மணணின்மிசை வரசதற்பின் மனமுசலா யினமூன்று 
மணணலாா சேவடியின சாாவாச வணைவிபபரா 

புணணியமெயத தொணடாதிருக குறிபபறிகது போறறுநிலைத் 
இண்மையினாற் நிருக்குறிப்புத தொணடரெனுஞ் றெப்பினா. ாழ௨) 

தேரொலிகக மாவொலிசகச திசையொலிககும புகழ்கசாஞ 
பூரொலிககும பெருவணணா ரெனவொணணா வுணமையினா 
நீரொலிகக வராவினாகக நிலாமுடிழ்ககு இருமுடியா 

பேரொலிச்ச வுருகுமவாக கொலிப்பாபெரு விருப்பினொடும். (rpm) 

(75) 

சேசுடைய மலாககமலச சேவடியா ரடியார்தஈ 
தூசடைய துசணமாசு சழிபபராபோற Dare eval tor 
யாசுடைய மலமூனறு மணையவரும பெருமபிறவி 

மாஈுதனை விடசகழிதது வரு.சாளி லங்கொருசாள 

பொன்னிமையப பொருப்பமையன் பயகதருளும் பூ;கொடித 

னனனிலைமை யன்றளசக வெழுஈதருளு ஈமபெருமான 
றன்னுடைய வடியவா்சா தனிசசொணடர் சம்முடைய 
வரகிலைமை சணடனபாக கருளபுரிவான ares Conran. 

மலி காலத்தத திருசகுறிப்புச் சொணடாபா 
லாதுலராய் மெலிஈதுமிக வழுசகடைஈத சதையுடன் 

மாதவ௫வே டஈதாஙக மாலறியா மலரடி.கள 
சோதடையா மனதசவாமுன குறுகடைகள கொளககுறுஇ, 

(ஈழ௪) 

(ஈடு) 

(ஈச) 
இருமேனி வெண்ணீறு திசழ்ஈதொளிருய கோலததுச் 
கருமேச ழெனவமழுஆ்குக கரசையுட னெழுஈதருளி 
வருமேனி யருதவரைக கணடுமன மகிழ்சதெதாகொண 

டரருமேவு மயிரப்புளக முளவாகப பணிஈதெழுகதா£. (ஈழ௭) 

எய்துமவா குறிப்பறிஈதே யின்மொழிகள பலமொழிகது 
செயதவசதீா திருமேனி யிளைசஇரஈச செனனெனறு 
கைதொழுது சதையினைத சநதருளுய கழுவவென 
மைதிகழ்சண் டங்கரகத மாதவதசோ ரருளசெயவார். (௭௮) 

இக்சந்தை யமுச்கேறி யெடுசசவொளணா தெனினும்யான் 
மெய்ச்கொண்ட குளி£சகுடைஈது விடமாட்டேன் மேல்கடற்பா 
லககுன்றம வெஙகதிரோ னணைவதன்முன் றருவீரேற் 
சைச்கொண்டு போயொலிசதுச் சொடுவாருங கடி.தெனறா., (ஈக)



இருச்குறிப்புச்சொண்ட சாயனார்புராணம், 

தீரதருளு மிச்சர்சை சாழாசே யொவித்துமச்சன் 

றஈஇிபடு வசனமுன்னர் தரு்ெறே னெனவவருங் 
கரசையிது வொலிததுணகூச் கடிதினறே தாரீரே 
லிஈசவுடற் டொசெய்தீ ரென்றகொ தேனார். 

குறிததபொழு தேயொலித்துக கொடுப்பதற்கு சொடுபோக்து 
வெறிததடரீாத துறையினசண மாசெறிரஈத மிசப்புமுகூப் 
பிழிசதொலிகசப புகுமளவிற பெரும்பசலபோய்ப் பினபகலாய் 
மறிசகரதசார திருவருளான மழையெழுஈது பொழிகதிடுமால. 

இசைமயங்க வெளியடைத்த செறிமுடலின் குழாமிடைந்து 
மிசைசொரியும புனறறுரை விழிநுமையா வகசைமிடைய 
வசைவுடைய மனததனப ரறிவுமறஈ தருஈதவாபா 
லிசைவுநினைஈ தழிகதினியா னெனசெயசே னெனரின்றா. 

ஒவாசே பொழியுமழை யொருசால்விட டொ.ழியமெனக் 
காவாலி திருசதொணடா சனிநின்றா விடசகாணா 
மேவா£போற சஙகுல்வர மெயகுளிரும் விழுகசவாபா 
லாவாவென் குறறேவ லழிஈதவா வெனவிமுசதா. 

விமுஈசமழை யொழியாது மெய்தசவாசொல வியவெல்லை 
கழிஈததுமுன பொலிததுமனைக காறறேறக வறிஈதிலேன 
செழுஈதவாசக திருமேனி குளிசாணுக திககிழைகச 

தொழுமபனேற இனியிதுவே செயலெனழ துணிகதெழுவார். 

சரசைபுடைச இிடவெற்றுங கறபாறை மிசைகதலையைச 

தெதவெடுத தெறறுவனென றணைஈதுசெழும பாறைமிசைத் 
தரதலையைப் புடைததெறற வப்பாறை தன்மருங்கு 
வரதெழுஈது பிடிுததணி வளைசதமுமபா மலாசசெங்கை. 

வானிறைந்த புனன்மழைபோய மலாமழையா பிடமருஙகு 
சேனிறைஈத மலரிதழித் திருமுடியா பொருவிடையின 
மேனிறைஈச துணைவியொடும வெளிகின்றா மெயசசொண்டா 

தானிறைசத வனபுருகச கைதொழுது சணிரினரறா. 

முன்னஷனா நேர்நோகச்? முக்சண்ணா மூவுலகு 
நினனிலைமை யறிவிததோ நீயுமிணி நீடியமஈம் 
மன்னுலகு பிரியாது வைகுவா யெனவருளி 
யஈநிலையே யெழுஈதருளி யணியேசாம் பரமணைந்தார். 

ாகிலவு திருககுறிபபுத சொண்டர்திருத தொழில்போறறிப் 
பாரகுலவச தசதைதா எழவெறிஈதரா பரிசுரைகசேன் 
பேரருளின மெயதசொண்டா பிசசனெளப பிதற்றுதலா 
லாருலச லிதனுணமை யறிஈதுலாசச விசைஈதெழுவரா. 

இருச்குறிப்புத்சொண்டராயனாபுராண முற்றிறறு, 

சத் இருவிருதசம - sm. 

௬௮௧ 

(ஈ௨௰) 

(ா௨௧) 

(ஈ௨௨) 

(are ) 

(ா௨௪) 

(௭௨௫) 

(ae. a) 

(ா௨௭) 

(௭௨௮)



௮௨ திருக்குநிப்புசசொண்ட சாயனார்புராணம், 

சூசனம். 

சிவனடியார்சளுக்குச குறிப்பறிந்து சொண்டு செய்தல். 

ரரசுபதியாயெ வனே தமககு உறவு எனச துணிஈத மெய்யுணாவுடை 
யோ, குடும்பததோடு கூடி இருபபினும, உயிரசசா£பு பொருட்சா£ 

புகரினும சரீரததினும சசிறிதும் பற்று வையாது, சவனிடசசே இடையருத 
மெயயன்புடையராகி, சமது மனம் வாச்குக சாயம எனனும மூனறும அவ 
ருக்குத இிருததொண்டு செயதற்பொருட்டே கடைதசமையால், அமமூன்றை 

யம ௮௮.ரது தொணடி.றகே ஆககி ஒழுகுவா ஆசை அறறாரே முததி பெறு 

வா எனபது : மண்ணினுஈ சனததினு மனைச்கு வாயததஈற - பெணணினு ம 
சுவினும பெரிய பேரினுஈ - துணணென விழைவினைத துறஈத தூயரே - வி 

ணணினு மினபுடன விளஙககி மேவுவரா.!? :'இசகையிற றுயாபெரி தறப மி 
ன்பமென - ராுச்கையை யறவெறுத தாரவங் கூர்வரே - லாசசையி னகாதியே 
YES DET - னாககையுக துயரமு மறுப்ப னாணையால ?? எனனும சிவதரு 
மோததரச செய்யுளசளால உணாக. மனம மூசலிய மூனறும இ௮வனுககுத 
சொண்டுசெயதற பொருட்டே சடைதசன எனபது (வாழ்த? வாயு நினைக 
மடகெஞ்சுஈ - தாழ்சகசச செனனியுஈ தத சலைவனை௫௪ - கூழதச மாமலர் தாவி 
தி. துதியாசே - வீழகச வாவினை யேனெடுக காலமே.” எனனும இருசாவுச் 

சரசுகாயனா தேவாரச்சான ௮றிக இவவாறு ஒழுகும பெருகனமையினா 
சவனடியாரைாச வன எனவே சணடு, வணங௫ூ, ௮வா குறிப்பறிஈ.து, ௮வ 
ருக்கு ச தமமால இயலும சொணடை வழுவாது செயதலே தமககுச செலவம 

எனகசொளவர். இிவநேசா பாதம் வண௫ூச சிறகக-வவரேவல செயக வ 
மிஈத ?? எனனும சைவசமயநெறித இருச்குறளானும உணாச ் 

இவவாறு பிரபஞ்ச வைராககியமும சிவபததியும் உடையராய், சிவனடி. 

யார்களுக்குக குறிப்பறிந்து தொணடு செயதமையான மிகச இழப்புற்றவா 
இததிருககுறிப்புதசொண்டராயனா. இலா மனம் மூசலிய மூன்றும் சிவன் ப 
ணிசகே ஆகூஒஞர் எனபது '(மணணினமிசை வஈதசபின மனமுசலா யின 

மூனறு - மணணலாா சேவடியின் சா£வாச வணைவிபபாா.”' எனபசனாலும, 
சிவனடியார்களுக்குச் குறிபபறிஈது தொணடு செயதா£ என்பது “புணணிய 
மெயத சொணடாதிருச குறிப்பறிஈது போறறுகிலே௪ - இண்மையினாத றிருக் 
குறிபபுச சொணடரெனுஞ சிறபபினா ?' எனபதனாலும, இஙகே உணாதசதப 

பட்டன இரராயனார், தாம் ஏகாலியராதலின், 9வனடியாகளுக்குச சிரத் 
தையோடு வஸதிரம ஓலிதது௪ கொடுசசலே முககயச் தொணடாசக சொண 
டனா இஹ்டஇசசொகாடைச இரததையோடு செயதார எனபதும, குடுமபத 

தோடு கூடி"இருஈதும வாசனைமாணடு கினறா ஏனபதும, இவா அடியா£ வே 
டங்கொணடு வரத பரம$ரினுச்குச சாம குறிதச சாலததில சு்சை ஒவிதது 
உலாததிககொடுகக இயலாமையாற பதைப்புறறு, வஸதிரங்களைப புடைக 
கும கற்பாறையிலே தமது தலைய எறதினமையாலே, செவவிதிறறுணியப் 

படும். இவரது மெயயன்பினாலாகிய இசசெயறகருளசெயலைத தரிச்சலாற 
ராமையானன்றோ, இருபாசமுசதிரமாகெய சிவன் அச்சகறபாறையின பக்கத் 
இலே தமது இருகசரசதைத தோற்றுவிதத, இவளனாப்பிடிதசருளி, பின இவ 

ருச்கு இடபாரூடராய வெளிபபடடு,முததிகொடுததருளினா. சருவானமாச் 
சளும் தம்மாட்டு மெய்யன்பு செய்து உய்தல் வேணடம எனனும் பெருங்கரு 
ஷையினாலன்றோ, செவன் இவரது ௮ன்பினசெயலை மூவுலசத்திற்கும் அறிவித் 
தார். ஐயையோ! இது சண்டும், ?வணிடச்சே சிறிதம அன்புசெய்யாது வாணா 
சோ வீணாளாசப் போச்கும எம்போலிசளது ௮றியாமை இருஈதபடி என்னை!



சண்டேசுரநாயனார்புராணம், 
கவனம் அனை சவப். 

பூர்தண் பொன்னி யெககாளும பொயயா தளிசகும புனஞட்டு 
வரயஈத மணணித தெனகமாயின மனனமுன்ஞள agar BiG) ws 
வேந்து மயிலவே னிலைகா. டி. பிமையோ ரிசலவெம பகைகடககுஞ 

சேத னளிதத திருமறையோ மூதா செலவச சேயஞலூரா. (s) 

செம்மை வெண்ணீற் ஜொருமையினா ரிரணட, பிறப்பின சிறப்பிஞா 
மும்மைத தழலோம பியநெறியா£ சானகு வேத முறைபயினரூா 
தம்மை யைநது புலனுமபின (செலலுஈ தகையா ரறுதொழிவின 

மெயமை யொழுகக மேழுல௫ம் போறறு மறையோர விளஙகு வது, (௨) 

கோதின் மானறோற புரிமுஈநூல் குலவு மாபிற் குமைககுடுமி 
யோது புடைருழ் சிறுவாகளு மூசவும பெறாமை யாசாலும 
போதின விளஙகுஈ சாரசையு மதியும் போலப புணாமடஙகண 
ba Uy age முடிலொதுஙக Cag Qanals ear (4) Lil & Ov oor (m) ் 

யாச நிலவுஞ சாலைசொறு மறையோ ரீஈத வவியுணவின 
பாக நுசுர வருமாலு மயனு மூரும படாசிறைப்புண 

மாக மிகாது வஈதிருககுஞ சேக்கை யெனவும வானவாகோ 
ஞா மணையுங கஈதெனவு மாட்டும் gu ia L (par (௪) 

தீமபா லொழுசப் பொழுதுசொறு மோம சேனுச செலவனவுர 

தாமபா டியசா மஙகசணிபபோ சமிசை யிடககொண டணைவனவும் 
பூமபா சடைரீாத சடமூழகி மறையே மகஸி£ புகுவனவு 
மாமபான மையிணில விளஙகுவன வணிகீண மறுகு பலவுமுள (6) 

வாழ்பொற் பதிமற றதன்மஞுஙகு மண்ணித திரைகள் வயல்வரம்பின் 
ரூழவிற றாளஞு சொரிகுலைப்பாற சமைத்த யாசத தட ஞசாலை 
குழலைப பிடகக ணெருஙகியள தொடஙகு சடங்கு முடிததேறும 
வேளவித தலைவா பெருஈதோசள விணணோ ரேறும aurea car. (௪) 

மடையிந சழுறீ£ செழுறீ£ குழ்வயலிற் சாவிச் கதிர்ச்கறறை 
புடையிற சுருமபு மிடை சமுகு புனவிற பரமடூ பூமபாளை 

படையிற பயிலு தாமனாநீ எலரிற ரயிலு கயலசஎவழி 

நடையிற் படாமென் கொடிமெளவ னனையிற றிகழுஞ சனைக்காஞ்டி (௭) 

செனனி யபயன குலோசதுஙக சோழன இில்லேத திருவெலலை 
பொனனின மயமாக கியவளவா போரே றெனறும புவிகாககு 
மனனா பெருமா னஈபாயன வருஈதொன மரபின முடிகுட்டுர் 
தீனமை நிலவு பதியைஈதி னொனருய நீட தகைததவலா (௮) 

பணணின் பயனா நல்லிசையும் பாலின பயனா மின்சுவையுங் 
சணணின் பயனாம பெருகொளியுச கருததின் பயனா மெழுச்தஞசும் 
விணணின பயனாம பொழிமழையும வேதப பயனாஞ சைவமும போன் 

மண்ணின பயனா மபபதியின் வளததின் பெருமை வரமபுடைசதோ. (௬)



௱௮௪ சண்டேசுரசாயஞார்புராணம். 

பெருமை பிறங்கு மப்பதியின் மறையோர் தம்முட் பெருமனைவாழ் 
தரும கிலவு சாரிபசோச் இரததச௪ சலைமை சானமாரபி 
லருமை மணியு மளிதததுவே ஈஞசு மளிககு மரவுபோ 
லிருமை வினைக்கு மொருவடிவா மெசச ௧தம லுஎனானான். (a) 

மற்ற மறையோன் நிருமனைவி வாய்ஈத மாபின வந்துஇிததாள் 
சுறற்ம விரும்பு மில்வரீழ்ச்கைச் தொழிலா ஞலூற் றுணைப்புதல் வற் 
பெதறு விளஙகுஈ தவஞசெயதாள் பெழுமபே றெல்லைப் பயனபெறுவாள் 
பற்றை யெறியும பறறுவரச சாபா யுளள பவிததிரையாம் (Ds) 

ஈன்றி புரியு மவாதம்பா னன்மை மறையின் நுறைவிளங்ச 
சென்று மறையோா குலம்பெருக வேழு புவனங களுமுய்ய 
மனதி னடசெய் பவாசைவ வாய்மை வளர மாதவசசோ 
வென்றி விளங்க வஈதுதயஞ செயதா விசார சருமனா, (2) 

og AIG. warsscurw ams ory முூடனிறைஈத 

சத மறைக ஞட்படமுன றலைவா மொழிஈத வாக மஙகண் 
, மேதை யறிவின் ரொடாசசியினான முசைச்கு மலரின வாசம்போற் 
Floss மலர வடனமலருஞு செவ்வி யணாவு சிறஈததால. (மக) 

நிகமு முறைமை யாணடேமழு கிரமபும பருவம் வஈதெயசப 
டுசழும பெருமை மபகயனப பொருவில சடங்கு முடிததறிவி 

ஸிகழு கெறிய வலலாத வெல்லா மியை5த வெனினூதக 
திகழு மரபி னோதுவிச்குஞு செயகசை பயரஈதார செயவிததார் (de) 

குலவு மறையம பலகலையுங கொளுத்து வதன்முன் கொண்டமைஈத 

நிலவு முணாவின நிறஙகணடு மிறுவு மறையோ ரதிசயிதசா 
ரலஇில சலையின பொருடகெலலை யாடுங கமலே யெனககொணட 
செலவு மிகுஈத சிதையினிற றெளிஈதா£ சிறிய பெரு சகையா 

ஈடமே புரியுஞ சேவடியார் நம்மை யுடையா ரெனுமெய்மை 
யுடனே தோன்று முணர்வினச ணொழியா தூறும் வழியனபின 
கடனே யியலபாய மூயற்றிவருங சாதன மேன்மே லெழுககருசதின் 
திடசோ நிறகுஞ செமமலரா இகழு காளி லாஙகொருராள (௦௪) 

(௰௫) 

ஒது இடையி னுடன்போவா ரூரா னினாயி னுட்புச்ச 
போது மற்தத் கொருபுணிறரா போறறு மவனமேன மருப்போசச 

யாது மொன்றுங கூசாசே யெடுசச சோலகொண டவனபுடைப்ப 
மீது செனறு மிகுமபரிவால வெகுணடு விலக௫ மெயயுணாஈத. (Der) 

பாவு கலைக ளாகமநூற பரப்பின் ஹொகுதி பான்மையினான 
மேவும பெருமை யருமறைகண மூல மாச விளஙகுலலெ 
யாஏர் தெளிஈத பொருணிலையே யெயத வுணர்ஈச வுள்ளத்சா 
லாவின் பெருமை யுளளபடி யறிஈசா ராயற கருளசெயவா£ (௮) 

தீஙகு மல யோனிசட்கு மேலாம் பெருமைத BONE COIL COT 
பொங்கு புனித தீர்த்ககக செல்லா மெனறும் பொருஈதுவன 
தஙக லமரா இருமுணனிவர் கணஙகள சூழ்க பிரியாச 

வஙகமனைசதுஈ சாமுடைய வல்ல வோசல் லானினங்சள். (De)



சண்டே சரராயஞாபுராணம், அடு 

ஆய செப்பி ஞறிபெத்ற வன்றே மன்று ணடம்புரியு 
காய ஞாச்கு வளாமதியு ஈதியு ஈகுவெண டலைததொடையு 
மேய வேணித திருமுடிமேல் விரும்பி யாடி, யருளுதற்குச 
தாய தருமன் சனமைநது மளிக்கு மூரிமை சுரபிகடாம். (ed) 

சல முடைய கோச்குலஙகள் சிறக்குர் தீகைமைத் தேவருடன 
சால முழுது முலகனைசதுங் காக்கு முதற்கா ரணராரு 
கீல் சணடா செயயசடை நிருசதா சாதது நீறுதரு 
மூல மவதா ரஞூசெயயு மதத மெனருன் முடிவென்னோ,. (௨௧) 

உள்ளுஈ தகைமை யினிப்பிறவே றுளவே யுழைமான் மறிக்சன்று 
அள்ளுக ஈரககா ரணிபணியின சுடாருழ மணிகள சுரஈஇரீ£ 
தெளளுஞ சடையா சேவாகடம பிராட்டி யுடனே சேரமிசைக் 

கொளளுளு சனமால விடைத்தேவா குலமன றோவிச் சுரபிகுலம், (௨௨) 

என்றின னனவே பலவுகினைஈ தெசதின வழியே மேய்தஇி£தக 

சனறு பயிலா னிரைசாககு மிசனமே விலலை சடனிதுவே 
மனறு எளாடுஞ சேவடிகள வழுசது நெறியா வதுமெனறு 
கின்ற வாயன றனைகோகூ பிரைமேயப பொழிச ரீயெனபரா. (am) 

யானே யிணியிஈ சிரைமேயப்ப னெனரு ரஞூ யிடை மகனுர் 
தானே ரிறைூ விட்டசனறான ராமு மறையோ மிசைவினா 
லானோ நெருமகும பேராய மளிபபா ராகப பைஙகூழககு 
வானே யென்ன நிரைசாச்ச வரதார் தெயவ மறைசசிறுவா, (௨௪) 

கோலுக சயிறஐுங சொண்டுகுமைக குடுமி யலையக குலவுமான் 

Caps oye சிறுமாபிற நுவள வரைாசகோ வணஞசுடரப் 

பாலும் பயனுமபெருகவரும பசுசசண் மேயககும் பானமையிஞற் 
சாலும புலவி னவைவேண௫ தனையு மிசையுக தலைசசென்று. (௨௫) 

பதீவு காலங் களின்மேய்த்தம் பறித்து மளித்தும் பரிவசற்றி 
யிதமுண் டுறையு ஈற்றண்ணீ ரூட்டி யசச மெதி£கடி 
யதாசல் லனமுன செலநீழ லமாவிச தமுத மதரபபா 
துசவும பொழுது பிழையாமலுடையோ ரிலலச தொறுமுய்தசார். (௨௬) 

மண்ணி சமாயின் வளாபுறவின் மாடும் பகர் மருங்கெலுக 
தணணித திலறீர மருததசண டலைரசூம குலையின சாரபினிலு 

மெணணிற பெருகு நிரைமேயததுச சமிசை யடனமே லெரிசொண்டு 
ரணணிக் சங்குன முன்புகுஈது சனனாள பலவா மஈமாளில. (௨௭) 

ஆய நிரையின் குலமெல்லா மழகன விளஙஉ மிசப்பல்இ 
மேய வினிய புலலுணவும் விரும்பு புனலு மாதலினா 
லேய மனங்கொள பெரும$ூழ்சசி யெயதவிரவு ஈனபசலுச் 
தூய தீம்பான மடிபெருசச சொரிய முலைகள சுரகசனவால். (௨.௮) 

பூணும். தொழில்கேள் விச்சடங்கு புரிய வோம தேனுச்சள் 
காணும் பொலிவின் முன்னையினு மகேக மடஙகு கறப்பனவாப் 
பேணு தகுதி யனபாலிப் பிரம சாரி மேயத்சதறபின் 
மாணுஈ திறச்ச வானவென மறையோ லலா மனம௫ழீர்சார், (a.m) 

௨9



Mt Sf Ge சண்டே சுரராயனார்புரானாம். 

அனைத்துச் இறத்து மானினங்க எணைந்த மூழ்ச்சி யளவின்றி 
மனைகச்கட் சனது பிரிரதாலு மருவுஞ ஏறிய மறைக்கன்று 

தனைச்சண் பருகு சார்ஈதுருஇத் சாயாஈ தன்மை நிலைமையவாய்ச் 
கணைத்துச் சுரகது முலைக்சண்கள் கறவா மேபால் பொழிஈசனவால், (mp) 

தம்மை யணைச்த வான்மு£லைப்பா ரமே பொழியச் சண்டுவஈது 
செக்மை மெறியே யுழமனததிற் நிருமஞ் சனமாக குறிப்புணாஈசே 
யெம்மையுடைய வள்ளலா மொய்த நினைந்து செளிர்சசனின 
“மெய்மைச் சிவனா பூசனையை விரும்பும வேட்கை விளைஈதெழலும். (ms) 

அங்கண் முன்னை யா்ச்சனையி னளவின் ரொடர்ச் விளையாட்டாப் 
பொங்கு மனபான மணணிமணற புளினக குறையி rg G Wen Sips 
செ௫சண விடையார் திருமேணி மணலா லாககிச சிவாலயமுக 
தங்க நீடு சோபாமூஞ்சுற்றா லயமும வகுதசமைதசாா. 

ஆத்தி மலருஞ் செமுஈதளிரு முதலா வருகு வளாபுறவிற 
பூச மலாக டாநதெரிகஈது புனிதா சடிலத தஇிருமுடிமேற 
சாதத லாகுஈ இிருப்பளளித தாமம் பலவு5 காஙகொயது 
கோத்ச விலைப்பூய உடையினிற கொணாகது மணகததக இடவைததா. (௬௧௩) 

(௧௨) 

நல்ல ஈவகும் பங்கள்பெற காடிக் கொண்டு சாணற்பூங 
கொல்லை யிடததுஙவ குறைமறைவு மேவுங கோகச ஞூடன்கட 

சொலலை யணைது பாலாகக ளொனறுக கொருகா லாகவெதி£ 

செல்ல வவையுங் களைத்தமுலை சீண்டச் செழும்பால் பொழிர்சனவால்.௩௪ 

கொணடு மடுத்த குடரிறையக கொணாஈத விரும்புங் கொளகையினா 

லண்டா பெருமான் வெணமணலா லயதது எவைமுன ருபிசது 
உண்டு மருவுர் திருப்பள்ளித் சாமங் சொண்டு ௨ரன்முறையே 
பண்டைப பயிலவா லருசசததுப் பாலின நிருமஞ் சனமாட்டி., (௬டு) 

மீள மீள விவ்வண்ணம் வெண்பால் சொரிமஞ் சனமாட்ட 
வாள வுடையார் தம்முடைய வனப ரன்பின் பாலுளதாய் 
மூள வமர்கச நயப்பாடு முதாந்ச பற்று முற்றச்சூழ் 

கோள மதனி லஓுணணிறைஈது குறிதச பூசை சொஎூன்ரூா. (௩௪) 

பெருமை பிறங்குஞ் சேய்ஞலூ£ப் பிள்ளை யாதம் முளளச்தி 
லொருமை தினைவா லுமபாபிரா னுவககும பூசை யுறுபபான 

இருமஞ சனமே முதலவற்றிற றேடா சனவன பினினிரப்பி 
வருமஈ நெறியே யாசசனைசெய் தருளி வணங்க மடழ்னெரார். (௩௪) 

இறையோ ஸனடி.க்டூழ் மறையவனா மெடுததுத திருமஞ சனமாட்டு 

நிறைபூ சனைச்குச் குடஙகள்பா னிரம்பச சொரிஈது கிரைச்குலஙகள் 
குறைபா டின்றி மடிபெருகச் குவிசத முலைப்பால குறைவினறி 
மறையோர் மனையின் முன்புதரும் வளஙகள் பொலிய ஸவைகுமால், (௬௮) 

செயலிப் படியே பலசாளுஞ் சிறந்த பூசை செய்வதற்கு 
மூயல்வுற் ஐதுகே திருவிளையாட் டாக முந்தா லணிமார்ப 
நியல் பிற் புரியு மற்றிசனைச் சண்டித திறத்தை யறியாத 
வயன்மற் ரொருவ னப்பதியி லாச ணாளாச் கறிவித்தான். (௩௧)



சண்டேச ரசாயனாபு. ராணம். ௱௮௭ 

அச்சொற் சேட்ட வருமறையோ ராய னறியா னென்றவற்றி 
னிச்சை வழியே யான்மேயபபே னெனழெம பசுசச டமைக்கறந்து 

பொச்ச மொழுகு மாணவசன் பொல்லாக குாச்க வவன்றாதை 
யெச்ச தத்தன் றனையமைமி னென்றா ரவையி விருந்தார்கள். (௪ழ்) 

ங்கு மருங்கு நின்றாக எவவ தணன்றன் நிருமனையின் 
பாகு சென்று மற்றவனை யழைததக கொணடு வரப்பசாஈத 
கோகு சபையோ ரவனைபபாாத தூரா னிரைமேயத துனமகனீசெய் 
திஙகு சனனைக கேளென்று புகுகச பரிசு செபபுவரா, (௪௧) 

௮ர்தண் மறையோ ராகுதிக்குக் கறக்கும் பசுச்ச சானவெலாஞ் 
”நதை ம௫ூழகது பரிவினாற றிரளக கொடுபோய மேயபபானபோற 
கத மலிபூம புனனமணணி மணவிழற கறநது ஸர்லுகுதது 

(௪௨) வஈசபரிசே செயகெனறா னெனழு மறையோர வாயமொழிசதா. 

மறையோ மொழியச சேடடஞசூசெ சிறுமா ணவகன் செயதவிது 

விறையு சானமுன பறிஈதிலே னிதறகு மூனபு புகுஈததனை 
நிறையும பெருமை யஈதணாகாள பொறுகக வேணடு நீயகளெனகீ 
குறைசகொண டிறைஞச யிணிபபுகுதிற கு௦ற மெனசே யாமெனரறுன் (௪௯) 

அரச ணாளா தமைவிடைசொண டந்தி சொழுது மனைபுகுஈது 
௮ஈத பழியொன றெனகினைகதே மகனூ தமககு வாய்கேரா 
னிஈத நிலைமை யறிவேனென நிரவு கழிஈது நிரைமேயசக 

மைந்த னார்தாம் போயினபின் மறைஈது செனறான மறைமுதியோன். (௪௪) 

சென்ற மறையோன நிருமகனா சிறஈத வூரா னிரைகொடுபோய 

மனறன் மருவும புறவினசண மேயபபா£ர மணணி மணற்குறையி 
லன்று திரளச் கொடுசெனற வதனை யறிர்து மறைஈதப்பா 
னினற குரவின மிசையேதி நிகழவ தறிய வொளிததிருஈசான் (௪ட) 

அன்பு புரியும் பீரமசா ரிசஞு மூழ்கி யரனார்க்கு 
முன்பு போல மணறகோயி லாக முசைமென மலர்கொய்து 
பினபு வருமான முலைபொழிபால பெருகுக குடயசள பேணுமிடச் 
தினபாற கொணாகது தாபிசதுப பிறவும வேணடு வனசமைததரா, (௪௯) 

நினற விதியின விளையாட்டா நிறைநத வரும்பூ சனைதொடங்கி 
யொனழு மூளளத துணமையினா லுடைய சாசன நிருமுடிமேன் 
மன்றன் விரவு திருப்பளளித தாமஞ சாததி மஞசனமா 
ஈன்று நிறைதீம் பாற்குடஙச ஊெடுத்து ஈயப்புற ருட்தெலும், (௪ஏ) 

பரவல மேன்மே லெழும்பரிவும் பமைய பான்மை மிகும்பணபும் 
விரவு மேதக கவாதமபான மேவும் பெருமை வெளிபபடுபபா 
னாவ மேவுஞ் சடைமுடியா ரருளா மெனன வறிவழிதத 
குரவ மேவு முதுமறையோன் கோப மேவும் படி.சணடான், (௪௮) 

கண்ட போசே வினார்திழிந்து சடி.து செனறு சைத்சண்டு 
சொண்டு மகனா திருமுது புடைத்து சொடிசா மொழிகூறத் 
தொண்டு புரியுஞ சிறியபெருர் தோனற லராதம் பெருமான்மேன் 
மண்டு சாத லருசசனையின் வைச்சா மறரொன றறிஈதிலரால், (௪௧)



௮ ௪.1 எண்டே சுரசாயனார்புராணம், 

மேலாம் பெரியோர் பலகாலும் வெகருண்டோ னடிச்ச வேறணரார் 
பாலார் திருமஞு சனமாட்டும பணியிற சலியா ரது.சண்டு 
மாலா மறையோன் மிசாசெயிரதது வைத்த திருமஞு சனச்குட ப்பால் 
சாலா லிடறிச் சகதினான சையாற கடமைத தலைினறான, 

சிந்தும பொழுகி லதுநோககுஞ சிறுவ ரிறையிற நீயோனைச் 
தாதை யெனவே யறிகதவன்றன ருளகள் செதுஈ தகுதியிஞன் 
முந்தை மருஙகு டொதகோ லெடுதா£க கதுவே முறைமையினால் 
வது மழுவா யிடவெறிஈதா மணமேல வீழ்கதான மறையோனும, 

எறிந்த வதுவே யாச்சனையி லிடையபூ றசற்றும் படையாக 
மறிஈத தாசை யிருசாளுஈ துணிசச மைகஈதா பூசனையி 
லறிந்த விடையூ றகறறினராங் முன்போ லருசசத இடப்புகலுஞ 
செறிச்ச சடைநீண் முடியாரு5 சேவி யோமெ விடையேதி. 

பூத கணஙகள் புடைசூழப் புராண முனிவா புதசேளி£ 
கேத மொழிச ளெடுசதேதச விமல மாததி இருவுளளு 
காதல் கூர வெளிபபடலுங கணடு தொழுது மனஙகளிததுப் 
பாத மலாசண மேல்விழமுகசா£ பததி மு.தாகத பாலகஞா 

தொடுத்த விதழி குழ்சடையார் துணைதசா ணிழறகழ் விமுந்தவனா 
யெடுதது சோக ஈமபொருட்டா லீனற தாசை விமழவெழிஈதா 
யடுதத தாதை யினியுனககு சாமென றருளசெய தணைததருளி 

மடுத்த கருணை யாற்றடவி யுஏ மோது மடிழ்ஈதருள. 

செங்கண் விடையா இருமலாககை தீண்டப் பெற்ற சிறுவனா 

ரங்கண மாயை யாசகையின்மே லளவின றுயாநத சிவமயமாயப் 

பொக யெழுகத இருவருளின் மூழ்பெ பூமே லயன்முசலாக 
துஙக வமரா துதிசெயயச சூழகச வொளியிற ரோனறினா, 

௮ண்டர் பிரானுர் தொணடாதமக கதிப ஞகக யளைசதரா 
முண்ட கலமு முடுப்பனவுஞ் சூடு வனவு முனச்காகச 
சண்ம. சனுமாம் பசாதாதோ மெனறங கவாபொற றடமுடிச்குத 
தணட மதிசோ சடைசகொனறை மாலை வாஙக குடடினா, 

எல்லா வுலகு மாாப்பெடுப்ப வெகு மலாமா ரிகள்பொழியப் 
பலலா யிரவா கணமகாதா பாடி யாடிச சளிபயிலச 
சொல்லாா மறைச டுிதிசெயயச சூழபல லியயக ளெழமசசைவ 
ஈல்லா ரோஙச நாயசமா ஈஙகள் பெருமான றொழுதணைநதா. 

ஞால மறியப் பிழைபுரிஈ.த சம்ப ரருளா னான்மறையின் 
சீலர் இிகசழுஞ் சேயஞலுூரப பிளளை யராதஈ இருககையிற் 
கோல மழுவா லேறுணடு குறற நீஙக சுற்றமுடன் 
மூல முதல்வா 9வலோச மெயதப் பெற்றான முதுமறையோன். 

௮ந்து மிகைசெய் சாதைதாண மழுவாற் றுணிதத மறைசசிறுவ 
Legs வுடம்பு சன்னுடனே யரனா மகனா ராயினா 
His நிலைமை யறிரஈசாரா ரீறி லாதார தமச்சன்பு 

தச வடியார் செய்தனலே தவமா மன்றோ சாறறுங்சால்- 

(ட௰) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௧) 

(௫௪) 

(@@) 

(௫௬) 

(6௭) 

(௫௮) 

(Gs)



CATIA ALTE ADT ATED 

ox’ Ye BWAMINATHAIYAR LIBRART. 
சண்டே சர சாயவமழ்தமம்மு[0% வலங்க 

சேச நிறைந்த வுள்ளத்சா னீல நிறைர்ச மணிசணடச் 
இச னடியா£ பெருமையினை யெலலா வுயிருஈ தொழவெடுத்தச் 
சேச முய்யச் திருசதொண்டச் தொசைமுன பணித்ச திருவாளன் 
வாச மலாமென சழலவணங௩ச ழு பிறபபை வணககுவாம. (ஐ) 

சணடே சு ரசாயனாபு ராண முறறிறறு, 

ஆகத் இருவிருததம் - ஐ௨௱எ௰. 

சூசனம், 
  

௧. பசு ஓம்பல் 

இர௫லோகத்திலே வனது சகரிதியில இடபம் இருக்கும் அசன்பக்கச் 

இலே, நசதை பசதிராை சுரபி சு€லை சுமனை எனனும ஐவகைப்பசுக் 
கள் இருககும இவைமுறையே, கபிலகிமமும கருகிறமும் வெண்ணிதமும 
புசைகிறமும செநரிறமும, உடையனவாம இவலவைகதும, சவனது இருவரு 
ஸினாலே தஇிருப்பாறகடவில் இருது, சிவபூசையின பொருட்டும், யாகாதி 
சருமங்களின பொருட்டும, பூமியில உற்பவிததன. 

இப்பசுவின உறுப்புகசகளிலே சேவாசகளும் முனிவர்களும் இர்ச்தங்ச 
ஞூம் இருக்குமாறு கூறுதும பிரமாவும விட்டுணுவும கொமபினடியில இரு 
பபா, கோதாவரி முதவிய சரசசஙகளும சராசரககளும கொமபின நுணியில 
இருக்கும) சிவன் சிரசுதிலும, உமாதேவி நடுநெறறியிலும, மூருகசகடவுள் 
மேல் நாசியிலும, சாகேசா உள் நாரியிலும், ௮அசசுவினிசேவா இரண்டுகாதுச 
ளிலும், சூரியனும் சஈஇதிரனும் இரணடுசண்களிலும, வாயு பல்லிலும், ருண 
ன் காவிலும, சரசுவதி ஊஙகாரசகிலு ம, இயமன இருதயசதிலும, இயககாகள் 
கெண்டைதசலசதகிலும, உசயாஸதமயன சஈஇகள உசடடிலும, இஈதிரன ௪ 

முததிலும், அருகசர்கள் இமிலிலும், சாசதியா மார்பிலும, ௮ணிலவாயு சான் 
கு காலகளிலும, மருததுவா முழஈசாளகளிலும, காகலோசததா£ குரததின 
அணியிலும, ச௩தருவா குரததின நடுவிலும, தேவமாதாசள மேறகுரததிலும, 

உருததிரா முதுலும, வசுசகள சாஇிகளிலும், பிதாகள் ௮ரைப்பலசையி 
லும், சத்தமாதாகள் பசத்திலும், இலக்குமி ௮பானததிலும், நாசேசர் அடிவா 
விலும, இருப்பா, சூரியனொளி வால மயிரிலும், க௪கசை மசஇரசதிலும், யமு 
னை சாணசதிலும இருக்கும, முணிவாகள உரோமசதிலும, பூமிசேவி உச் 
இலும் இருப்பா, சமுசகிரம மூலையிலும், காருசபசதியம் முசவிய அகி 

மூன்றும, முறையே வயிறு இருதயம முகம் எனனும உறுபபுகசளிலும், யாகங் 
சளெல்லாம எலுமபிலும சுககிலசதிலும, இருக்கும, கறபுடைமகளிா எல்லா 
௮வயஅங்களினும இருபபா, 

இத்துணை ச்சிறப்பினவாகிய பசுக்களை இயச்குங்கால், சிறிதும் வருத்தம் 
செய்யாமல், இரசககசோடும் பலாசஙகோலினாலே மெலல ஒஙக, போயோ 
என்று இயககுக இரகசகமினறிக சகோபிசத அதட்டி அடிபபேரா ஈரகதது 

வீழ்வா. பசுகசளின பெருமையை உணாரஈது, ௮வைகளை வலஞசெயத,துதி 
தீது வணங்க, புல்லுக்சொதெசோர் சவலோகசசை ௮டைகது, இன்புறுவா. 
பசுகசளைதசணெடிலும்; தீவினைகள நீஙக, ஈலவினைகள பெருகும் ௮வைகசள 
இம்மை மறுமை இரண்டினும பயனைத அரும். பசுச்சுளுககு௪ சாலையை விஇ 

ப்படி செய்விதது, ஆற்றுமண் ஒடைமண் புற்றுமண் விலவ்சடிமண் அரசடி. 
மண என்பவை.களால கிலமப௫சத, மு.தாசனற இளஙகன று கோயுற்றச ன்று 

என்னும இவைசளுககு இடஙசள் வெவவேரறுாக அமைச்ச: ராடோறும் செர்



maid சண்டே சுரசரய்ஞர்புராணம், 

சல சோமமங்களைப் புறத்தே நீக, சுத்திசெய்க: மசகம்கராமல் தூபம் இதெ. 
இபஙகள் ஏற்றுக: சாலை எங்கும பூமாலை சாற்று: பசச்சளை, சாலையினுள 
ளே சுவத்தி என்னும் சொல்லைச் சொலலி, மெலலமெல்லப் புகுவித்து, சரத் 
தையோடும் புல்லைச் கொடுக்க, ரோயுற்ற பசுச்சளுககு வேறிடம் அமைத்து, 
மருந்து கொத்துப் பேணு அட்டமிதோறும் பசுக்களை நீராட்டி, பூசகசூட் 
டி, அனனமும் ஜலரும ஊட்டி; தூபதிபம காட்டி, வணககுச, பசுகசளை 
வேனிற்சாலததிலே கோலைகளிலும், மழைககாலத்திலே மலைசசாரல் ௨ன௱௩௪ 

ஓம, பணிசசாலத்திலே வெய்யில மிகுஈச வெளிகளிலும், இடர் உருவண 
ணம் மேய்ச்ச. பசுககளை இடர் நீயகச காச்சாசவாகளும, பூசைசெயயாதவா 

களும், சாசகாதபாவிசளைத சண்டியாத ௮ரசனும, ௩ரகததிலவீழ்வர்கள. வு 
றிஞசுசல் நாட்டுதலும், சிவனுக்கும் ஆசாரியருக்கும் பசுவைத தானம செயத 
௮ம; குற்றமறற இலச்சணஙகளையுடைய இடபததைச வெசாநிதிச்குச தா 

னம் செய்தலும, சிவனது தஇருப்பணியின பொருடடுச சசடததிறகு ஏருது 

கொதுதலும், இளைத்த பசுவைக சணடு இரகதெ சாம் வாங் வளாசதலும, 
பெரும் புணணியஙகசளாம பசுசகள தரும பால சயிா நெய் சோசலம சோம 
யம எனனும பஞசசவவியஙசளையும சிவனுககு ௮பிஷேசம பணணுவிச்ச, 
பாலை இரணட மாசம் செலலும வலாயும ஈனற பருகுமபடி விட்டு, பின் கற 
க வெனுசகு அபிஷேகம் பண்ணுவிசச சனறு பால உணடு மூலையை வி 
டுசசபோது, ஜலததினாலே முலையைக சகழுவிக கறக்க, ஆசை மிகுதியினாலே 
சன்றுக்குப் பாலவிடாமற் கறஈதவன் நரகததில வீழ்ஈது நெடுககாலம வருர் 
தி, பின்பு பூமியிலே பிறது, கடும்பசியினாலே வீடுகளசோறும இரபபன. 
கபிலையின பாலைச சிவலுககே கொசெக, அ௮தனைத சாம பருகல ஈரகதது வீழ் 

வா. புலையாகள பசுசகளின சாலையிலே புகுஈதாரகளாயின, எணணில்லாத 
காலம் எரிவாய ஈரகததில் வீழ௩௫ வருஈதுவாகள, ௮வாகளுச்குப் பரிகாரம 
இலலை. மலடடுபபசுவின மேலேலும இட பததின மேலேனும, பாரம ஏற்றி 
னோரும், இடபததில ஏறினோரும, ஈரகததில வீழவா, பசுககளைப் பசைவர் 
கவரின, எதிரஈது சாக்ச; காததல அ௮ரிசாயவழித சம்முயி£ விரசசோ வெப 
தம ௮அடைவா இதுகாறும கூறியவ௱றிறசெலலாம பிரமா ம சவதருமோத 
தீரததுக கோபுரவியலின இறுதியிற காணக, 

இப்பசுமேய்த்தலாகெய உத்தம புண்ணியத்சால் மிசச் ஜெப்புற்றவர் இச் 
சண்டேசுரசாயனா அது, இவா சாம ஒருகாள் இடையன் பசு கிரையிலுள 
ளே ஒருபசுலைக கோலினால அடிகசக கணடபோத, இரசகமிகுதியினாலே 

கோபிதது விலககி, பசுச்சளின பெருமையை உள்ளபடி சஈதிசது உணார் 
௮, அவைகளை ௮வைசளின கருததுசகு இசைய மேயதசலித இறத புண 
ணியம இலலை எனவும இவனை வழிபடும கெளியும அதுவே எ மது 

ணிந்து, அவ்விடையனை அகறறி, அனறு தொடங்கித் தாமே J CD Nenu 

மெய்யன்போடு விதிப்படி மேய்த்சமையாலே, செளியபபடும், 
௨ இவ பூசை. 

ஆன்மாச்சளுக்கு ஆணவமாகிய மூலமல காரணத்தினாலே சன்மானலு 
சாரமாக உணடாகும பிறப்பு, அணடசம் சுமேதசம் உற்பிச்சம் சராயுசம் 
என சால்வகைப்படும, ௮வற்றுள, அண்டம் முட்டையிற் Cop ex ga: ex. 
சுவேசசம் வோவையிற ரரோனறுவன. உறபிசசம் விசதுசகளை மேறபிளஈ 
௮ தோனறுவன சராயுசம் கருப்பையிற ரோனறுவன, இவைகளினவிரி 
எண்பததுசானகுநூறாயிரம் யோனிபேதமாம. இவ்வாறள்ள Cures ear , 
மற்றையோனிகள எல்லாவறறையும போசத்தினாலும் பிராயச்சத்சம் மே 
லியஉறறினாலும நீச), மனிசபபிறப்பிலே வருசல, மிகுஈச ௮ருமையாம்.



சண்டே சரசாயனார்புராணம். ௬௪ 

அவ்வருமை, ஆராயுங்காலத்து, கடலைச் கையினாலே நீர்திக சா ஏறுதல் 
போலாம். இச்சன்மைத்தாயெ மனிதப்பிறப்பை எடுப்பினும, , சாததிரக்ண 

மம் வீசாத மலைகளிலும வனஙகளிலும குறவா மறவாகளாயப் பிறவாமல், 
சாத்திரம் வழஙகும தேசஙசளிலே பிறப்பது மிகுந்த புண்ணியம். அதினு 
ம், லேசாகமருசள் வழஙகாத மிலேசச சேசததை விட்டு ௮வை வழங்கு 
ம் ரியசேசததஇிலே பிறபபது மிகுகத புணணியம் அதிலும், ஈனசாதிச 
சாயப பிறவாமல் பிராமணா முதவிய மானகு வருணததாராய்ப் பிறப்ப 
மிருக்ச புண்ணியம். ௮தினும, பரசமயங்களில செல்லாமல் வெனே பீம 
பதிஎன்று தெளிஈது வழிபடும சைவ௪மயததைச சாதல் இததுணைதசென் 
௮ கூறலாறருச பெரும்புணணியமாம. இதறகுப பிரமாணம. செவஞான?த் 
தியா. 4(௮ணடசஞ சுவேத சங்க ளுற்பிசசஞ சராயு சசதோ - டெஸணடரு 
நாலெண பத்து சானகுதா ரூயிரதசா - லுணடுபல யோனி யெல்லா மொழி s 

gor னுடதது Seg - கணடிடிற சடலைக கையா னீஈதினன காரி யங் 

காண் ஈராபயி றேச£ தனனி னானமறை பயிலா நாட்டில - விரவு லொழி 
கத சோனறன மிககபுண் ணியஈசா னாகுஈ - தரையினிற மை விட்டுச சவ 
ஞூசெயசா தியினில arg - பரசம யஙசட் செலலாப் பாககயம பணணொ 
ணாசே. வாழவெனு மையல் விட்டு வறமையாஞ சிறுமை தபபித - தாழ் 
வெனுஈ சனமை யோடுஞ சைவமாஞ சமயஞ சாரு - ஐூழபெற லரிது சால 
வுயா ல ஞானத சாலே - போழிள மதியி னானைப போறறுவா ரருளபெழ் 
ரூசே.'? எனவரும். 

இவ்வருமையாகய மனிசபபிறப்பை உணடாககியது, பசுபதியாயெ 

சிவனை, மனசினாலே நினைததறகும, வாககினாலே ததிதசறகும், சைகளினா 
லே பூ௫த்தற்கும், கால்சகளினாலே வலம் வருதறகும்,தலையினாலே வணக்குதற 
கும், செவிசஸினாலே அவரது புகழைக கேட்டறகும், சணகளினாலே அவ 
ரது இருமேணியைச௪ தரிசெதறகுமாம மேலுலகததுளள பிரமா விட்டுணு 
இரதிரன முதலியோரும் இப்பூமியின கணணே வாது சிவனைப் பூரிப்பாச 
ள். ஆசலால, இம்மனித சரீரம இடைத்தற்கு அரியது. இசசரீரம உள்ளபொ 
முசே சிவபூசையைப பணணி, மோக்ஷசதைப பெருதொழியில, பினபு மோ 

௬௨ம இடைசததல அரிது அரிது 1 அனமாசசள சாம ஈலல சரீரம எடுததும, 

இவையெல்லாம் சிறிதும அராயாமல், ஐயையோ ! வீணாகத இிரிஈது சால் 
கழிககும் அறியாமை இருஈதபடி. என்னை ! : மானுடப பிறவி தானும வகு 
ததது மனவாக காயத - சானிடத தைஈது மாடு மரனபணிக «ra வனரோ- 

வானிடத் தவரு மணமேல் வரதரன றனையாச சப்ப - ரூனெடுத துழலு மூம 
ரொனறையு முணரா ரகதோ. ?? எனச் ச௨ஞான த்தியாரிலும், : சண்ணு 
தலா லயகோகசகுங சணகளே சகணகள கறைசசண்டன கோயிலபுகுக் சாலக 
ளே sis - பெண்ணொருபா கனைப்பணியுஈ தலைசளே தலைகள் பிஞ்ஞச 

னைப் பூசிக்குங் கைகளே சைகள் - பண்ணவன்றன் சீர்பாடு ஈன்னாவே ஈன் 
னப் பரன்சரிதை யேகேட்கப் படுஞூசெவீயே செவிக - எண்ணல்பொலப் 
சழனினைச்கு செஞசமே கெஞ்ச மவனடிக£€ மடிமைபுகு மடிமையே யடி. 
மை. ”? எனப் பிரமோததர காணடததிலும், கூறுமாற்றாலும் உணர்ச, 

திவபூசையாவது, புட்பம் திருமஞாசனம் முதலிய உபகரணங்சள்சொ 
ண்டு, ஆசதமசததி தானசுதஇி இிரவியசகதி urpresH Odasesh cox 

லும் பஞ்சசத்திசளும் செய்து, சவலிஙகததின பீடததிலே சத்தியாதி சத்தி 
பரியந்த பதமமாயெ வொசனம் பூசதத, அதன்மேல் இலிங்கத்திலே வித்தி 
யாசேசமாடிய மூர்த்தியை கியாசஞ்செய்து, அ௮வ்விசதியாசேசத்துச்குச் சவ 

னாய் உள்ள நிஷ்சளருபரும் ஞானானர்சமயரும் சருவசாத்சாவும் சர்வுவியா



௭௧௨ சண்டேசரசாயனார்புராணம். 

பகருமாகும் பரசிவனா௫யெ மூர்ச்சிமானைச் தவாதசார்சத்தின் மேலே தியாளி 
தீ, மூனே சியாசஞ்செயச விததியாசேகததில ஆவாது, 4 சுவாமி, EG வ ஜகததுச்கும் காதர, பூசையின முடி வு எதுவரையுமோ அதுவரையும் கீர் 
பிரீதியடன இவ்விலிலகசதிலே சாஈநிசதியராய் இரும். ?? என்று விண்ணப் 
பம செயது, பூசிசது ஸதோததிரம பிரச௯்திணம ஈமஸசாரம் பணணி மூடிச் 
தலாம் Sas avg தாது சிசதிரிசசல எனனும பொருட்ட ரதலால,படை, 
தீதல் காததல் முதலியவறறுல உலசச்தைச் செதிரிப்பசாயெ பரமேசுவ£ப் 
பிரபாவமே விஙகம எனப்படும் அவ்விவிங்கதஇன் வியததிஸசானமாயெ 
சைலம் ஸபாடிசம அ௨ணிகம லோஹஜம எனபனவும உபசாரதசாலே இவி 
ஙகம எனப்படும். விசதியாதேகமாவது பஞ்சகிருசதசியஙகளை அதிட்டிககும் 
சததியேயாம். மூலமலம் முதவியன இனமையால, Hanes massa 
மூசவிய சரீரம் இனறிச சததிசரீரம உணடாம அ௮சசரீரம பஞுசஇருததிய 
உபயோகிகளாகிய ஈசானம முதவிய பஞசமசதிரயசளாலே சிரம மசலாசக 
கறபிசசபபடும, சிவன கிராசாரவஸதுவாயெ தமமை அளமாககள் தியானி 
தசல் பூசிச,சல கூடாமையால, பததா 2) 8 & &) 7 & 5 Boor பொருடடே Ores 
இகாரிய மாய கறபனாசரீரம சொணடாா எனக, 

இல்வாறு அன்போடு பூசை செய்யப்படில், கருணாநிதியாரிய ரவன் 
இலிஙகததில் கினறு ௮ப்பூசையை ஏறறு, அதுசெயதாககு அருள் செய்வா, அது: தாபரஞ சஙக மஙக ளெனறிரண டுருவி னினறு-மாபரன் பூசை சொண 
டு மனனுயிரக கருளை வைபப - னீபரன றன்னை செஞூ னினைவையே ஸி 
ஹறைஈத பூசை - யாயபரம பொருளை நாளு மாசற யனபு செய்தே ?? ஏனனும் 
சிவஞான இத இருவிருசசசசால் உணாச அனபினறிசசெயயபபடுமபூசை 
பயனபடாமை ''கெககு நெககு நினைப்பவர் கெஞ்சுளே - புக்கு நிற்குமபொ 
ன் னாசடைப் புணணியன - பொகச மிசசவா பூவுரி ர௬ுஙகணடு - நக்கு நி 
றப னவாதமமை காணியே ” எனனும திருசாவுசசரசுகாயனா சேவாரதசா னும, ''கையொனறு செயய விழியொனறு நாடச கருததொன றெண்ணப்- 
பொய்யொனறு வஞ்சக சாவொன்று பேசப புலாலசமழு - மெயயொனறு 
சாரச செவியொனறு கேட்ச விருமபுமியான - Oe ws &) cor a ழூசையெவ வாறு 
கொள வாயவினை சாதசவனே ?? என்னும பட்ட ணசதப பிளளையரா வாக 
கானும் உணாக, 

இச்சணடே சுரசாயனார் முற்பிறப்பில் கேதாசமகசளை ஒதி உணர்நது, 
தவபூசையை விதிவழுவாது செயசமையசலனறோ, இபபிறபபில மிகுசச 
இளைமைப்பிராயததிறறானே சகல சாததிரப்பொருளகளையும எளிதின உண 
ரஈ.த, வனே எம்மை உடையவா எனனும் மெய்பணாவினாலே, A av corr 
ட்டு இடையருது மேனமேலும பெரு) வளரும அசதியுபசமாயே மெயய 
னபே வடிவமாயிஞா, இவருசகு வேசாகமஙகள எலலாம மற்பிழபபின 
அறிவுததொடர்ச்சியினால் எளிதின் விளஙனெ என்பது இங்கே (ஐந்து வரு 
ட மவர்ச்சணைய வங்க மாறு முடனிறைஈத-சந்த மறைச ஞூட்படமுன் றலை 
வா மொழிஈசத வாக மங்கண - முஈதை யறிவின் ளொடாச சியினான Poses 
மலரின் வாசம்போற் - 9ஈதை மலர வுடனமலருஞ செவவி யுணாவு றெ நத தால்.” என்பதனாலும், குலவு மறையும் பலசலையு கொளுத்து வசன்முன 
கொண்டமைநத - நிலவு முணர்வின நிறகசண்டு கிறவ மறையோ ரதிசயிச் 
தீரர்? எனபதனாலும், உணாதசப்பட்டது ஒருபிறப்பிறகற்றகல்வி மரபிறப் 
புக்சளினும் பயன்படும் என்பது :'ஒருமைசகசட் டான்கற்ற சல்வி யொரு 
வற் - கெழுமையு மேமாப் புடைதது.” என்னும் திருக்குறளானும், உணாக, 
இவர் முற்பிறப்பிலே சவபூசைசெய்தவா எனபத, இகசே “Sas ome “per 
னை யர்ச்சனையி னளவின ரொடர்ச்? விளையாட்டரப் - பொங்கு மன்பால்,"?
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என்பதனால் குறிப்பிச்சப்பட்டது. இவத ௮ன்பின்மு.தாச (4 ஈடமே புரி 
யஞ் சேவடியாா ஈமமை யுடையா ரெனுமெயமை - யுடனே தோனறு முணா 
வினக ணொழியா தூறம வழியனபின - சடனே யியலபாய் முயற்றிவருவ 
காதன மேனமே லெழுங்கருததின-றிடகோ நிற்குஞு செமமலரா திகழு காளி 
லாஙகொருசாள் 7? எனபதனால "உணாததப்படடது. ஆன்மா "வன உடை 
மை எனபது மாதி 9வனுடைமை யாலெவையு மாஙசே - யகாடுயெனப் 
பெற்ற ௮ணுவை - யகாதியே - யார்தத துயரசல வம்டிகையோ டெவ்விஉத 
துங் - காதத லவன்சடனே காண,'' எனனும திருசகளிறறுபபடியாராலும, 
உணாச இவா முறபிறபபில விதிவழுவாது செயத பூசையின ரொடாசசியி 
ஞறருனே, இபபிறபபில மிகுதத இளமைப பிராயததுலே, ப௪ப்பால சிவனு 
S66 திருமளாசனமாகதகுதி உடைமையை கினைஈதவுடனே, சவெபூசையில 
மிகச ஆசைய/டையராய, ௮தனை௪ செயவாராயினா ௮பபூசை பிறருக்கு வி 

ஊளையாடடாகத தோனறியதாயினும, இடையருத மெயயனபிஞுலே செயயப் 
பட்டமையானனறோ, உயிரககுயிராகெய சவனுககு மிச உவபபாயிறறு 

இரகாயனா சிவனது உணமை௰யை கினைசசல் கேட்டல் காண்டல் 
செய்த பொழுதே கரையழிஈது ௮னபினாலே தா பயனும கருதாது அவ்வ 
னபு தானே தமககு இனபமாகத சமமை மறநஈது நினறா எனபது, இவா சவ 
பூசை செயயும பொழுது தாதையாடயெ எசசதசசன முதுகிலே பலமுறை ௮டி 
gps கொடுமொழிகளைக கூறவும, தாம ௮வறறைச சிறிதும ௮றிசதிலாமை 
யானும், அவன பாறகுடசசைக சாலால இடறி சஈதச் கண்டபோது அவன 
தமத ததை எனறு கணடும, சமது ப.ரமபிசாவாகிய சிவனுக்கு ௮பராசம செ 

யதமைபறறி ௮வன் காலகளைத துணிசது, முனபோலவே பூசிசகப்புகுர்தமை 
யானும், செவவிதிற் றுணியப்படும இப்பததியோகத்சால ௮னறோ, உடனே 
சருணாகிதியாகிய சிவன இடபாருடராய வெளிப்பட்டு, சமது “cous 
இருகசரஙகளால இவரை எடுதத,ர் நமபொருட்டு உனனைப பெறற பிதாவை 

வெட்டிறாய: இணி உனககு சாமே பிதா எனறு அ௮ருளிசசெய்து, இவரை 
அ௮ணைசது, இவருடைய சரீரததைக சடவி உசசிமோஈது, இவருக்கு ௮௧௪௪ 
சரீரசதிலேசானே சமது சாருபபியசதைக கொடுதது, தொணடாகளுககெல 

லாம தலைமையாடிய சணடே சுரபதததில இருததியருளிஞா. இவா ௮சசரீரத் 
இற்றானே சிவசாரூப்பியம பெற்றமை இககே “செஙகண விடையரா திரும 
லாசசை தீணடப் பெற்ற சிறுவனா-ரஙகண மாயை யாசசையினமே லளவின 
றுயாகத சிவமயமாயப-பொங்கி யெழுகத திருவருளின மூழடூப் பூமே லயன 

மூதலார் - துங்க வமரர் து.திசெயயச குழ்்ரச டொளியிற் மேனறினா ?? என் 
பசனாலும், வது மிகைசெய சாதைசாண மழுவாம றுணிசச மழைச௫ஏ௨-- 
ராத வ.௨உமபு சனனுடனே யரனா மகனா ராயினா.” எனபசனாலும, உணாத 

சீப்பட்டது, சிெவஞானசிததியாருரையிலே'அரதத தேசத்திலே தானே ௨௪ 
ரூப்பியசழமைப் பெற்றா.” எனறா சவொாகசரயோகளும். * 

இசகாயனா, பிராமணனும் தமககுப பிதாவும் குருவுமாகெய எச௪ச௪ச்தனை 
மழுவினால வெட்டி௰ம,பிரமகததி பிதாகசதி குருசசதி எனனும் சோஷஙகள் 
பொருநதாத,வதாருப்பியம் பெற்றமை யாதுசாரணத்தாலெனின, ச௮பூசை 
யின் மிச்ச புண்ணியமும சிவாபராசசதின மிகச பாவரு;ம இனமையானும், 

இவா செயயும சிவபூசைககு எச்சசதசன இடையூ௮ செய்தமை சிலாப. ராதமா 
திலானும், இவா பரமபிதாவும் பரமருருவுமாயெ சிவனிடத்து உள்ள அன்பு 
மிகுதியினால ௮லா நிமிதசமே ௮வ்வெசசதததனை வெட்டினமையாலும,சஞ 
செயலற்றஐச ஏவாதனமாய் நிறபோர் செயதது பாதசமாயினும் அசனைச 9௮௪ன 
தீமது பணியாகவே பண்ணிவிடவராதலானும், என்க. !:'அரனடிச் சன்பர் 

௨ட



A Fa சண்டே சரசாயனாபு.ராணம். 

செய்யும் பாவமு மறம தாகும் - பரனடிச் சன்பி'லாதார் புண்ணியம் பாவ 
மாகும் - வரமுடைத தககன் செய்ச மாவேளவி இமை யாச - கரரினிற் பால 

ன செயத பாதசு ஈனமை யாயததே.?' எ-ம். “aged Sgu@se Deus 
வெல்லா மிதம௫த மி௮னுக்குச் செயதா£பா லிசையு - மவனிவனாய நினற மு 
ழை யேச னா யரன்பணியி னினறிடவு ம&ஓங் குறறஞு- சவனுமிவன செ 
யதியெலலா மெனசெயதி யெனறுஞ் செயதசெனக இவனுககுச௪ செயத் தெ 
னம - பவமகல வுடனாக நினறுகொளவன பரிவாற் பாதகசதைச செயதிடி 
னும பணியாக விடுமே? எ-ம் சவஞானசதெதியாரில கூறுமாற்றாலும, 
உணாச இனனும, இஈசாயனாரால இமமையிலே சணடிககபபடடமையால 
அன்றோ, எசசததசன செவததுரோகசசால மறுமைசசண கரகததில வீழகது வ 
CE REI, BON HM OY SIL OT HaGarsesong அ௮டைநகான அசுசஇயமுணிவ 
ருகரூம இராமருககும, தமக்கும பிறாககும பெரு Fae செயத விலலலன 
வாதாவியையும இராவணனையும கொனறமையாலாகிய பிரமகசதியைச சவ 
பூசையே ஒழிதசமையாணும) இசசணடேசுரகாயனா தமது செவபூசைககு 
இடையபு௮ு செயதலாகிய சிவாப.ராதம சணட aisle @eugs SrwesS) apsod 

யன சிவசாரூபபியம் பயஈதமையானும, சிவபூசையின மிசச புணணியமும 

ிவாபராசசஇின மிசக பாவமும இலலை எனபது செளிச 

இசசணடே சு ரராயனாது பெருஈதனமை ::பீரடைகச௪ பாலதாட்டப 

பேணாதவன் ரூதை - வேரடைஈது பாயாச தாளை வோதசடிஈதான றனச் 

குத் - தாரடைஈத மாலை சூட்டிச தலைமை வகுசத சென்னே- சரடைர்ச கோ 
யின்மலகு சேயஞலூ£ மேயவனே ?௭-ம, ('சடிசோகத போது மலரான கைக 
கொணடு நலல - படிசோகத பாலகொண்டங சாடடிடச சாதை பணடு-மூடி. 

சேர்ர்த காலை யறவெட்டிட முச்சண் மூர்த்தி - யடிசேர்ரச எண்ண மறிவார் 
சொலச் கேட்டு மன்றே? எ-ம திருஞானசம்பர்சஞாசஇராயனாராலும், 

ஈதழைதததோ ராததி யின்£ழ்த தாவர மணலாற கூப்பி- யமைசசஙசே யாவி 

ன் பாலைச் சறந்துகொண் டாட்டச் சணடு - பிழைசததன் ருதை தாளைப் பெ 

ருஙகொடு மழுவால் சச் - குழைத்ததோ ரமுத மீஈதார் குறச்சைவீ ரட்ட 
ஞா..?? எனத இருராவுசகரசுகாயனாராலும, (ஏத நனணிஎ மீரறு வேலி யே 

யா சோனுறற விருமபிணி தவிாசதுச - கோத னஙசளின பாலசறஈ சாட்டிக 

சோல வெண்மணற் இவென்றன்மேற் சென்ற-தாசை சாளற வெறிர்சசண் டிச் 

குன் சடைமி சைமமல ரருளசெயக கணடு-பூச வாளிரின பொனனடி யடை 

சேன பூமபொ ழமிநறிருப புனகூ௬ ளானே ?' எனச சாஈசரமமாகதிராயனாரா 
லும், (இிதிலலை மாணி சிவாருமஞு சிசைசதானைச - சாதியும வேகியன ரூதை 

தனைத தாளிரணடுர௫ - சேதிபப வீசன றிருவருளாற றேவாதொழப் - பாசக 
மேசோறு பறறினவா சோணோககம ?? என மாணிசசவாசசசுஉவாமிகளாலும, 
₹தரதையைத தாளற வீள்ய சணடிககு மணடத சொடுமுடனே - 'பூசலத 

சோர்கள வணஙுசப்பொற சோயிலும் போனச மும்மருளிச- சோதி மணிமு 
டிச சாமரு சாமமுக சொணடாசகு காயசமும் - பாதகத துககுப பரிசுவைத 
சானுககே பல்லாணடு கூறுதுமே ” எனச சேோதனாசாலும, பாசமே யென 

றும் பழியென்றும் பாராதே - தாதையை வே.தியனைச சாளிரணடுர - சேஇிப 

பச - கணமசா தாமாம் பரிசளிதசார கணடாயே - சணழசா தருசெயலாற 
ரன? என உயயவாசதேவகாயனாராலும், புசழபபடடமை areas இரு 

ஞானசம்பகசரநுாாததிராயனஞா பாரனததிலே தஇிருமுூசபபாசரசதின றற பரியம 

கூறுரிடதது “கருத ஈடிசோரத வெனுகதிருப பாடடி லீசா - மருவும் பெ 

ருமபூசை மறுதசவாக கோறன் மூசதி- தருதன மையதாதல சண்டீசாசகு செ 
யகை சகோ - பெரிதஞ சொலசகேட்டன மெனறனா பிளளை யாரதாம ?' 

GT GOI (0 சேக௫மரகாயனா,



சண்டேசாசாயனார்புராணம், ட்டு 
a 

சண்டேசுரா சிவபூசையின் இறுதியிலே பூரக்சப்பட்டு, சிவனால் ஏற் 
௮க்சொளளப்பட்ட ௮னனம பானீயம முதலியனவும தாமபூலம மாலை சநத 
னமும் ஆய கிருமாவியயகளை ஏறறு, ச௨பூசாபலததைச் கொ௫ுககும் afar 
சம் உடையலா இசசணடேசுநபூசை செயயாவழிச சவபூசையாற பயன் 

இலலை அது ('௪சணடனையாச AsaaCr சமபுவையாச சசெசபலவ - கொண 

டூடுவா மறறையாகொள எரா." எனனும சைவசமயகெதித இருககுறளான 
உணாக சிலா ஆனமாாதச பூசையிலே சணடேசுர' பூசையை வேண்டாது 
விலககுகனெறனா சைவசதாகசசஇலே சணடேசுரரை எவவிடசதும எப 
போதும பூசிசச எனனும நியமம agg, சண்டே கரபூசை விலக்கு வாமதக் 
இ.,சதும சகிணைசாஇரசனமாம இது சாலோசதராகமசடற கூறபபடடது 
௪௫௬௨ டி. சாலசதிறபோரன றிய வொகமஙசஸிலே சண்டே சாரபூசை விதிககப்ப 

உடதாயின, இகராயனாருககு மூனனும சணடேசுரா உளா எனபது பெறப் 
படுமனறோவெணின, சததியம 8 சொலலிம3 அடடவிசடியேசுரா முத 
வியோருள ஒறுவா பரமு,சஇயையேனும தமது பசசினமேலாகிய பசசதை 

யேனும அடைய மறறொருவா அபபதசதை அடைதலபோலவே, இவ்வி 
சாரசருமா மூனனுளள சணடேசுராது பசசுசை ௮டைஈதார எனச கொள்க. 

இதுசாறும கூறியவாறமுல், சிவபூசையின மிச்ச புணணியமுமம் சிவத 

துரோசததின மிகச பாவமும இலலை எனபது செளளிதிற பெறபபடடது. 
ஆதலால, இசசரீரம உளளபொழுதே சிவலிஙகாசசனைச்கு உரியோரசள் 
சைவாசாரியரை ௮டைஈது, இவக பெறறு, விடி எழுவாத மெயயன் 

போடு சிவபூசை பணணுக சிவலீஙகராசசனைககு உரியரலலாதவா சாரி 
யரை அடைது, தங்கள் தஙகள் அதிசாரானுகுணமாடயெ தீயைப் பெற் 
அ௮ச்கொண்டு, நூல லில்கமாகிய கோபு ரசதையும தூபியையம பசததிர புஷபங 
சளாலே பூசிசது, ததிசத, வலஞசெயது, வணஙகுச. MH “*உயாரதகுலத 

தோருட் பழுதுறுபபி னாரு - முயாநதாரை யலலாதாரும், குறிதது மறுமை 

நூரவன் பசததைக் - குறிசசவன்செய் தீககைசசச் சொண்டு, குறிசதுச் 9௮ 
னெனக கோபுரசசைப பூவும - பறிசகருசசிக சேசதுசபாக ene.” core 

சைவசமயகெறியினும, '“தூபியினைக கோபுரசசை மீசனெனக 4 oot OO bn ap 

பாபமறும் வாய்த்துறுமின் பம்.” என வருததமறவுய்யும்வழியினும், கூறுமாற் 
ரானும உணாக. தஙகள தஙகள வருணததிறகு ௮ருகமாகிய ஒருருவினிடத 
சே உயிககுறவாகய சிவனைப பூசை செயயாதவாகருககு ஒாதுணேயும இல 
லை. அது :;தமககருக மோருருவிற பூசை சமையா - தமககு,த துணையாதோ 
தான். ?? எனனும  சைவசமயகெறிசதிருககுறளால ௮றிச சிவபூசை பணணா 

சாரா இழிவு * திருககோயி விலலாத திருவி லூருஈ திருவெண்ணீ ௪ணியாத 
Dad ange - பருககோடிப் பகஇிமையாற பாடா வரும பாஙகனொற் பலத 

ளிச ஸிலலா வூரும்-விருப்போடு வெண்சங்ச மூதா வரும விசானமும வெண 
கொடியு மிலலா ஒரு - மருப்போடு மலாபறிகதிட் ணெணா வரு மவையெல் 
லா மூரலல வடவி சாடே ” *இிருசாம மளஞசெழமுசதுர செப்பா ராகிற திகண 

ணா திறமொருசாற் பேசா ராடு- லொருகாலுக இருககோயில சூழா ராடி லுண் 
பதன்முன மலர்பறிசதிட் ணெணா ராகி - லருகோயகள் செடவெண்ணீ றணி 
யாரா? லளியறரூாா பிறாதவா றேசோவென்னிற்-பெருமோயகண மிசஈலியப 
போததுஞ செசதும் பிறபபதறகே தொழிலாகியிறககின முரே.!? எனனும் திரு 
சாவுககரசுராயனா தேவாரஙகளால உணாக. 

  

மும்மையா றுலகாண்ட சருக்கம் 
முற்றுப்பெற்ற து.



ஐந்தாவது 

இரு நின் நசருக்கம். 

திரு நாவுக்கசசு தாயனார்புராணம். 

,இருசாவுக கரசுவளா இருசதொண்டி னெறிலாம 
வருஞானத தவமுணிவா வாசா வாயமைதிகழ 

பெருகாமச சாபரவ லஓுறுனெறேன பேருலக 
லொருசாவுக குமாசெயய வொணணாமை யுணராசேன். 

தொன்மைமுறை வருமணணின றநுகளன்றித துகளிலலா 

நனமைகிலை யொழுககததி னலஞறகத குடிமலசச 
செனனிமதஇ புனையவளா மணிமாடச செழுமபதிசண 

மனனிகிறைஈ துளதுதிரு முனைபபாடி. வளநாடு, 

புனப்பண்ணை மணியினொடும் புறவினறும் பு.துமலருங 
சனைப்பெணணி றிரைசமாது கரைமருஙகு பெருமபசட்டே 

ரினப்பண்ணை யுழுமபணணை யெறிரதுலவி யெவவுலகும 

வனப்பெண்ண வரும்பெண்ணை மாரதிபாய் வளம்பெருகும். 

சாலெல்லாஈ தகட்டுவரால கருமபெல்லாய சண்பொழிதேன 

பாலெல்லாங் சதிரச்சாலி பரப்பெல்லாக குலைச்சமுகு 
சாலெலலாஈ தரளஙினா தடமெல்லாஞ் செயகழுறீ£ 
மேலெல்லா மகறறூபம் விருஈதெலலாஈ திருஈதுமனை. 

சடை ஞர்மிடை வயற்குறைதத கரும்புகுறை பொழிசொழுஞ்சா 
றிலடடதொடுதத தேன$ழிய விழிகசொழுகு 2சசமுடன 
புடை பராது ஞிமிறொலிபபப புதபபுனலபோன மடையுடைபப 
வுடைமடையக கருமபட் டிபினடைப்ப வாகடொறும, 

கருஙசதலிப் பெருஙகுலைகள களிற்றுக்சைம் மூககசாட்ட 
மருககுவளை கதாசசெசகெல கயப்புரவி முகககாடடப 

பெருஞ்சசடு தோகாட்ட வினைஞராரப் பொலிபிறகக 
நெருகயெசா துரங்கபல நிசாபபனவா நிறைமருதம, 

சறையாற்றுக கழுகுஈவ மணிசசமுததி லுடன கூஈதற் 

பொறையாறரு மகளிரெனப் புறமபலைதண் டலைவேலித் 
துறையாற்ற மணிசொரியச௪ சுரும்பினாசகும் பெருமபபணணை 
நிறையாற்று நீகசொழுஈது படாநதேறு கிலைமையதால், 

மருமேவு மலாமேயவான மாகடலினுட்படியு 
முருமேச மெனமணடி யுசைதசசருங் சன்றுபோற் 
பருமேனிச செஈகண்வரான் மடிமுட்டப் பால்சொரியும் 
சருமேதி தனைசகொணடு சரைபுரளவ"தினாவாவி. 

(5) 

(2) 

(6) 
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திருசாவுச்ச.ரசுசாயஞாபுரரணம், 

மொய்யளிசூழ் நிரைகீல முழுவலயங் சளினலைய௪ 
செயயதளிா கறுவிரவிம் செழுமுகையி னகஞூறபப 
மெய்யொளியி ஸீழறசாணு மாடியென வெணமதியை 
வையமகள் கையணைததாற போலுயரவ மலாச்சோலை. 

எயிற்குலவும வளம்பதிச ளெஙகுமணரச் தங்குமவயற் 
பயிரககணவிய லசவிடஙகள பரஈதுயாகெற கூடுசளாம 
வெயிற்ககாமென குழைமகனிா விரவியமா ட முமேவி 
wing முகறகுலமு மாருட மருவகாடும 

மறகதருதி செலிமாற மணிசணடா வாயமைகெறி 
1,0 15 5 (5 1 IT வ்ச்கரசு மாலால் சுநவாரும 

பிறஈதருள வுளதசானா னமமளவோ பேருலூற 

சிறநததிரு முளைப்பாடித திறமபாடுஞ சாபபாடு, 

இவவகைய இருராட்டி லெனைபபலஷா சளுமெனறு 

மெய்வளஙச ளசோஙசகவரு மேனமையன வாஙகவறறுட் 
சைவநெறி சலமேழும பாலிககு5 தசைமையினாற 
நறெயவகெறிச சிவமபெருககுஈ இிருவாமூா இிருவாமா. 

ஆங்குவன முலைகள்சுமர் தணங்குவன மகளிரிடை 
யேஙகுவன நாபுரஙக ஸிரஙககுவன மணிசசாஞசி 
யோஙகுவன மாடடிரை யொழுகுவன வழுவிலற 

நீங்குவன தகுநெறி நெருங்குவன பெருகருடி.கள், 

மலாநீலம வயல்சாட்டு மைஞ்ஞீல மதிகாட்டு 

மலாநீடு மறுகாட்டு மணியூசல் பலகாட்டும் 

yatta மிருள்சாட்டும் பொழுதுழவ ரொலிகாட்டுங் 
கலநீடு மனைசாட்டுங சரைகாடடாப் பெருவளஙசள, 

தலத்தின்சண் விளஙசயவச் தனிபபதியி லனைசதுவித 
ஈலததின்சண வழுவாத ஈடைமரபிற கு டிராப்பண 
விலக மனை யொழுககசதின மேதகச நிலைவேளாண 
குலததினசண வருமபெருமைக குறுகசையாதக குடி.விளஙகும். 

அசககுடியின மேறளோன்ற லாயபெரும் சன்மையினா 
மிசகமனை யழமபுரி௩து விருகசளிககு மேனமையினா 

ரொச்சலகளா பெருஞிறபபி னுள.ரானா ௬எரானா 
இசகுரில வும்பெருமை திகழவரும புகழனூா. 

புசழனார் சமசகுரிமைப பொருவில்குலச குடியின்கண 

மூழவரு மணமபுணாகத மாதினியா£ மணி௰யிற்றி 
னிசமுமலாச் செயகமல கிரையிதழி னகவயினிற 
திசழவருஈ திருவனைய திலகவதி யராபிறகதா£ 

இலசவதி யாபிறஈது சலமுறையாண் டசனறதற்பி 
னல$ூல்கலைத துறைதழைப்ப வருச்தவததோ கெறிவாழ 
வலூல்வரு மிருணீககி யொளிவிளஙகு சகதிரபோறபின் 
மலருமரு ணீசூயொ வஈதவதா ரஞ்செயதா£, 
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AT & Sf திருகாவுச்சரசீ.சாயனார்புராண்ம. 

மாதினியா£ இருவயிறதின் மன்னியசப் புசமனார் 
காதலனா (55) 5550 பின சடனமுறைமை மஙகலஙகண 
மேத்குஈல வினைசிறபப விருமமியபா ராடடினுட 
னே சமிலபல இளையபேசதற Marae pau wae wegen 

மருணீககி யாசெனனி மயிாநீசகு மணவினையுஈ 
தெருணீரபபன மாஈகசரொலா மகிழசறபபச செய்தசறபின் 
பொருணீசகங கொளவீசிப புலனகதசொஞவ மனமுகிழ௧௪ 

Fetes மலாவிசகுங கலைபயிலச தொடஙகுவிததார 

அதையா களிமலம௫௪ி தலைகசிறகச௪ முறைமையினணாற 

கஇசதைமலாஈ தெழுமுணாவிம செழுஙகலையின றிறயகளெலலா 
மூகதைமுறை மையிறபயினறு மு.திரவறி வெடிருமவகை 
மைஈசனா மழுவகவொழிசச விளமபிறைபோல வளாகினருா 

அரஈராளிற் நிலசவதி யாருககாண் டாறிரணடின 
முனனாக கவொதசகுல முதலவேளாண குடிஈதலைவர் 

மினனாசெஞ சடையணணன மெயயடிமை விருபபுடையா 

பொனஞனாரு மணிமெளலிப புரவலனபா லருளுடையரா 

ஆண்ட சைமைத தொழிலினச ண்டலரியே றெனவுளளா£ 

சாணடசைய பெருவனபபிற கவிபபகையா ரெனுமபெயரரா 

பூண்டகொடைப் புசழனார் பாற்பொருவின மகடகொளள 

வேண்டியெழுங காதவினான் மேலோரைச செலவிட்டா. 

அணள்சளைய திலகவதி யாரதமமை யாஙசவாககு 

மணம்பே? வந்தவரும் வாதபடி யறிவிப்பக 
குணமபேசச குலமபேரிச கோதில் சப் புகனார் 
பணஙகொளர வகலலகுற பைமதொடிழை மணகோரதா.' 

சன்னிதிருச் தாதையார் மணமிசைவு சலிப்பசையார 
மூன்னணைகதா ரறிவிபப அதுவைவினை முடிபபதனமுூன 
மனனவறகு வடபுலசசோ மாறேறச மறவாமே 

லன்னவாச்கு விடைகொடுத்தா னவவினைமே லவரகனரா, 

வேரதற்குற் ழிவினைமேல் வெருசமததில விடைகொணடு 
போரதவரும பொருபடையு முடனகொணடு சிலமாளிக 

காய்,தெப பசைப்புலததைக சலாதுகடுஞ் சமாசகடலை 
நீததுவா கெொள்க ணிறைவெமபேசாத துறைவிளைததா. 

ஆயரா ளிடையிப்பா லணஙசனையா டனைப்பயநத 
அதமயகுலப் புனா தொனறுதொடு நிலையாமை 
மேயவினைப் பயததாலே யிவவுலசை விட்டசலத் 
தியவரும பிணியுழாது விணணுலகிற செனறடை தா. 

மற்றவாதா முயிரரீப்ப மனைவியார் மாதினியா£ 
GOD Ip மகசளையுர் துகளாக வேநீததுப் 
பெற்றிமையா லுடனென்றும் பிரியாத வுலசெய்துங 
கற்புரெறி வழுவாமற் சணவனா ருடன்செனரார். 
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இருரவுககரசுமாயனஞாபுராணம, 

தாசையா ரும்பயாத சாயாரு Mosse Ser 
மாசரா£ திலகவதி யாருமவா பினவஈச 
சாசலனூ மருணீகக யாருமனக கவலையினாற் 
பேதுறு௩ற சுறறமொடும பெருஈதுயரி லழுஈஇனார் 

ஒருவாறு பெருஙகளைஞா மனஈதசேறறத துயரொழிஈது 
பெருவான மடைஈதவாசகு௪ செயசடனகள பெருகஇஞார் 
மருவாமேன மனனணஅவமகா மலையபபயபோங கவிபபகையசா 
பொருவாரும போரககளதகதி லயிரசொசெறுப புரழமசகொணடா 

வெம.முனைமேற சவிபபசையாா வேலவேகஈத னேவபயபேர 
யமமுளோயிற பசைழுருஃகி யமருலக மாளவதறகுத 

தமமுடைய airs Sas DUG OAT FOOT FU CLIO DE 

செமமலாமேற் றிருவனைய திலகவதி யாகேடடாா 

எ௩தையுமெம மனையுமலாக கெனைககொ௫கக விசைகதா£க 

ளஈதமுறை யாலவாகசே யுரியதுகா ஞசலினா 
விரசவயி ரவருயிரோ டிசைவிப்ப னெனசதணிய 
வஈசவாசம மடியிணைமேன மருணீகஇ யா£விமுஈசார் 

அஈரிலையின் பிசபபலமபி யனனையுமத சனுமசன்ற 
பினளையுசகா னுமைவணஙசப பெறுதவினா லுயிரசரிசதே 

னெனனையினித சனிசசைவிட டேகுவீ ரெனிலயானு 

முன்னமுயி£ நீபபனென மொழிஈதிடரி னழுஈதிஞா. 

தமபியா ௬ளராச வேண்டுமென வைசசசயா 
வமபருல கணையவுறு நிலைவிலகக வுயிரசாஙக 

யம்பொனமணி நூராஙகா தனைததுயிககு மருடாங்கி 
யிமபாமனைத தவடிபுரிஈது இலகவதி யாரிருஈதா£ 

மாரினமனத துயரொழிய மருணீகக யாாநிரமபித 
சேசரெறி நிலையாமை கண்டறககள செயவாராய்ச் 
காசினிமே௱ புகழவிள க நிதியளிசது£உ கருணையினா 
லாலறச சாலைகளுஈ சணணீரபபஈ சருமமைபபாா 

சாவளாததங குளசதொட்டு௩ சட ப்பாடு வழமுவாமன் 
மேவினாககு வேண்டுவன மகிழ்ஈசளிசஅம விருகசளிக து 

நாவலாககு வளமபெருக ஈல௫ியுகா ofog gion Caran 

யாவருககுஈ தவிராத வீகைவினைத் துறைபினறா, 

டிலலாச வுலகயலபு சணடுகிலை யாவலாழநகை 

யலவலேனென றறததுநாது சமயஙக ளான௮றறி 
னல்லாறு செரிஈதுணாஈ.து ஈமபரரு ளாமையினாற 

கொலலாமை மறை துறைய மமணசமயங குறுகுவரா. 

பாடலிபுத திரமென்றும் பதியணைஈது சமணபளளி 
மாடணைஈதாா வலலமணா மருஙகணைநது மறறவாககு 
வீடறியு செறியிறுவே யெனமெயயோற றஙகளுடன 

கூடவரு மூணாவுகொளக குறிபலவுங கொளுவிஞா. 
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உ௱ திறாகாவுக்சாசசாயஞாபுராணம். 

HAC மமண்சமயத் தருஙகலைதா லானவெலாம் 
பொங்குமுணா வுறபபயினமே யரீநெலியிற புலனூறப்பத 
தவகமுழு வுடறசமணா சூழ்க தும௫ழ் ௨ரரவாககு,த 
*வசளினமே லாசதரும சேனசெனும பெயாகொகுததரா. 

அத்துறையின மீசகூரு மமைதியினா லசலிடசஇற 
சிதறி யறியாத தோஜாயும வாதின்ச 
ணுயசசவணா வினிலவெனழே யுலகினச ணொஸியடைய 

விதககரா யமணசமயத தலைமையினின மேமபடடாா 
Can 

௮ ஈசெறியின மிசசா ரவரொழமுக வானறசவச 
செகநெதியின வைகுஈ இலகவதி யாதாமுஈ 
தொனனெறியின சுறறத தொடாபொழியத தூயசிவ 
ஈனனெறியே சோவதறகு காதனறாு ணண்ணுவா 

பேராத பாசப் பிணிபபொழியப பிஸுஞ்சனபா 

லாராத வனபுபெற் வாதரிதத வமமடவரா 
நீரா கெடிலவட நீளகமாயி னீடுபெருஞ் 
சீரா இருவதிசை வீரடடா னஞ்சோகதா£ 

'சென்றுதிரு வீரட்டா னத்திருந்த செம்பவளச் 
குனறை யடிபணிஈது கோதில சிவஏனன 

மனறுமுசற ரய யராவமுறத தஙசையாற் 

றுன்று திருப்பணிகள் செய்யத் சொடங்கினர். 
Co m. 

புலாவசன்முன் றிருவலரு பணிமாறிப் புனிறகன்ற 

நலமலியான சாணசதா னன்குதிரு மெழுகூட்டு 
மலர்கொய்து கொடுவஈது மாலைகளுர் தொதெசமைச்சப் 
பலர்புசமும பணபினாற நிருப்பணிகள பலசெயதா£ 

நாளுமிகும் பணிசெய்து குறைர்தடையு ஈன்னாளிற் 
கேளுறுமன புறவொழுகுங கேணமை௰ிஞா பினபிறகஈதார 
கோளுறுதி வினைமுஈ; சப பரசமய குறிதசதறகு 
மூளுமனக கவலையினான் முறறவருர் துயருமஈதா, 

தூணடுதவ விளச்சகனையரா சுடரொளியைச தொழுசென்னை 
யாணடருளி னீராகி லடியேன்பின வரதவனை 

யீண்டுவினைப் பரசமயச் குழிரினற மெடுததாள 
வேண்டுமெனப் பலமுறையும விண்ணபபளஞ செய்தனரால், 

தவமென்று பாயிடுகித தலைபறிசத Dex ges an 

மவமொனறு நெறிலீழ்வான வீமாமே யருளுமெனச் 

இவமொன்று நெறிரினற இலசவஇ யாாபரவப் 
பவமொன்றும வினைதாப்பரா திருவுாளளம பறறினா. 

4 

மன்சைபோ சனியார்க்குக் சனவின்சண் மழவிடையா 
ருன்னுடைய மனக்கவலை யபொழிநீயுன லுடனபிரஈசான் 
முூனனமே முனியா யெனையடையச சவமுயனரு 

னன்னவனை யினிசரூலை மசதாள௨ னெனக்ருளி, 
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இருசாவுக்சரசுகாயனார்புராணம்; 

பண்டுபுரி நற்றவத்துப் பமுதினள விறைவழுவும் 
சொண்டனாயா எத்தொடங்குஞு சூலைவே தனைதன்னைக 
கசண்டருகெற தியரருளக சஙகனல்போ லடுஙகொடிய 
மண்டுபெருஞூ சூலையவா வயிறவினணிடைப புச௫சுசால 

அடைவிலமண் புரிசரும சேனர்வயிற் நடையுமது 
வ.டவனலுங கொடுவிடமுமம் வச்சரருமம் Ima on 
கொடியவெலா மொன்றாகு மெனககுடரி னசகருடையப 
படருழந்து ஈ௫கயமண பாழியறை யிடைவீழ்கதா£, 

அசசமயத் இடைதசாமுன் னஇசரிசது வாயததுவரும் 
விசசைகளாற ற௫ெதிடவு மேனமேலு மிகமுடுக 
யசசமுற வேதனைகோ யோங்கியெழ வாககசவாதா 
நசச.ரவின விடந்தலைச்கொண் டெனமயங$ நவயையுற்றா. 

அவர்கிலைமை கணடதற்பி னமணகையர் பலரீணடிச் 
கவர்கின்ற விடம்போன்ருன் கண்டறியாச் கொடுஞ்சூலை 
யிவாகமககு வர்சதினி யாதுசெய லென்றழிகஈசா£ 
தவமெனறு வினைபெருகசெ சாராபல்லா நெறிசராவரா. 

புண்டலைவன் முருட்டமணர் புலார்துசெய லறியாது 
குண்டிகைநீர் மாதிரிததுச் குடிப்பித்துு சணியாமை 
சணடுமிசப பீலிகொடு சாலளவுர் தடவிடவும 

பண்டையினு சோவுமிசப் பரிபலத்சா லீடருழந்தார், 

தாரவாத புசழ்த்சரும சேனர்க்கு வர்சபிணி 
யோவாது சினறிடலு மொழியாமை யுணர்ர்தாரா 

பாவாகா மென்செய்கோ மென்றழிந்த மனச்தினராய்ப் 
போவார்ச ளிதும்மாற போசகரிசா மெனப்புகனறு. 

குண்டர்களுங கைவிட்டார் கொடுஞசூலை மிசைக்சொண்டு 
மண்டிமிச மேன்மேலும் பெருகுதலரீன் மதிமயங்இப் 
பண்டையுற வணார்தார்ச்குத் திலகவதி யாருளராக 
கொணடவாபா லூட்வொன றனைவிட்டா குறிபபுணாத்த, 

அங்கவன்போயச் இருவதிசை தனையடைய வருர்சவததார 
பூஙகமழ்கர சனவனததின் புற,,சணையக சணடிறைஞ€ 
மீகஇயர் னுமககிளையா ரேவலினால் வஈதசெனத் 

தீங்குளவோ வெளவினவ மற்றவனலுஞ் செப்புவான். 

சொல்லாது சூலைசோய் குடாமுடகடுச் தீராமை 
யெலலாருக கைவிட்டா ரிதசெயலென் முன்பிறர்ச 
நல்லாள்பாற் சென்றியம்பி நானுய்யும் படிசேட்டிங் 
கல்லாகும் பொழுதணைவா யென்றான் றறிவிதசான். 

என்றவன்முன் கூறுதலும் யானங்குன் னுடன்போந்து 
நன்றறியா ரமண்பாழி ஈண்ணுலே னெனுமாற்றஞ் 
சென்றவனுச் குரையென்று திலகவதி யாமொழிய 
வன்றவலு மீண்டுபோய்ப் புகுசபடி யவாக்குராத்சான், 
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உ௱உ இருகாவுச்சரசு சாயனாபுராணம். 

அ௮வ்வார்ச்சை கேட்டலுமே யயாவெய்தி யிதற்னெியா 
னெவ்வாழு செயவனென வீசாருள கூதெலா 
லொவ்வாவிப் புன்சம௦யத சதொழியாவிச் ஐதயரொழியச 
செவவாறு சோதிலச வஇயாாதான் சோவனென 

எதெதமனக சருத்துய்ய வெழுதலா லெழுமுயற்ி 
யடுககலுமே யயாவொலஙகச இருவதிலசை யணைவசனுக் 
குசெ௫ழலும பாயொழிய வுறியுறகுண டி சையொழியச 

தொதெதபீ லியமொழியப போவதறகுச துணிஈதெழுகசா. 

பொயதருமா லுளளத்துப் புன்சமண ரிடஙகழிந்து 
மெயதருவா னெறியடைவா£ா வெணபுடைவை மெயசூழத்து 
சைதருவரா சமைழனறிக காணாமே யிரவின்சட் 
செய்தவமா தவர்வாமுஈ திருவதிகை சென்றடைந்தார். 

சுலவி௮யிற் றசஙசனலுஞ் ரூலைசோ யுடன்மொடரச் 
குலவியெழும் பெருவிருப்புச் சொண்டணையச் குலவனாபோன் 
றஜிலகுமணி மதிற்சோதி யெதிர்சொடிரு வதிசையினிற் 
ஹிலசவதி யாரிரு£த திருமடததைச சென்றணைர்தா£ 

வந்தணைந்து திலகவதி யாரடிமே ஓுறவணங்ட 
ஈக்சமது குலஞ்செய்த ஈற்றவததின பயனனைமீ 
ரிரதவுடற் சொடுஞ்சூலைக இடைஈசடைஈசே னினிம௰ங்கா 

துய்ந்துசலா யேறறெறி புலாத்தருளு மெனவுளாத்த. 

தாளிணைமேல் விழுந்சயருர் சம்பியார் சமைகோச்ட 
யாளுடைய தம்பெருமா னருணினைநது சைதொழுது 

கோளில்பர சமயநெறிச் குழியில்விழுர் தறியாத 
மூளுமருச் துயருழகதி ரெழுர்இிரீ ரெனமொழிர்தார். 

மற்றவுரா கேட்டலுமே மருணீச்ச யார்தாமு 
முற்றபிணி யுடனடுங்க யெழுர்துதொழர்வுயர்தலத்சோர் 
கறறைபவே ணியாருளே சாணுமிது சதழலடைநதோ 
பறறழட்பார சமைப்பணிரது பணிசெயவீ"'ரெனபபணிதசாா. 

என்றபொழு சவரருளை யெதிரேற்ழுக் சொண்டிறைஞ்ச 
நின்ற சபோ சணியாரு நினமலனபே ரருணினைஈது 
செனறுதிரு வீரட்டம புகுவதற்கு திருச்சயிலைக 

குன்றுடையார் திருநீற்றை யஞ்செழுத்தோ இச்சொடுத்தார், 

இருவாளன் நிருநீறு நில வதி யாரளிப்பப் 

பெருவாழ்வு வததெனப பெருஈதசையரா பணிஈதேற்றங 
குருவார வணிக்துதமச் குத்றவிடத் தய்யுநெறி 
தருவாராய்ச் தம்முன்பு வஈசா£பின் ரூம்வந்தார, 

நீறணிர்தா ரகத்திருளு நிறைகங்குற் புறத்திருளு 
மாதவருச் திருப்பள்ளி யெழுச்சியினின் மாதவஞ்செய் 
இறடியார் திருவலகுர் திருமெழுச்கு தோண்டியங்சொண் 
டாறணிகதோர் கோயிலிலுஎ எடைஈசவரைக சொடுபுசகார். 

(௫௧) 

(#0) 

(௬௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௬௪) 

(௪௫) 

(௬௪) 

(௬௪) 

(௬௮)



இருசாவுக்சரசுசாயனாபுராணம, RAT HS 

இரைச்கெடில வீரட்டா னததிருக்ச செஙகசனக 
வலாசசலையாரா பெருஙகோயி ஜொழுதுவலஙவ கொண்டிழைஞசித 
sorggsosSics SanrS peg சம்்.பிரான் ஜிருவருளா 
gears A ipuonr wasarigg aptoraQup e) corre gieonrinis (ara) 

ே வறு. 
நீற்ருனணிஹை வாகிய மேனியட ஸனிறையன்புறு சர்தையி னேசமிச 
மாறருாபு. மாறிய வேதியரை மருளுமபிணி மாயை மழலுததிரவான 
கூறருயின வாறு விலசககிலீ செனநீடிய கோது திருப்பதிகம 
போற்றாலுல கேழின வருஈதயரும் போமாறெத£ர கினழ புகள்றனரால், எழ 

மன்னுமபதி கமமத பாடியபின வயிறுறறடு சூலை மமபபிணிதா 

னநரின்ம நிலை ணசனமிடலு மடியேனுமி ரோடரு டஈததெனாச 
செஈலின2ஐ பரமபொரு ளானவாதா இருவாரருள பெறற சிறபபுடையோர் 
முூனணினற தெருட? மருட்சியினான முதலவனசரு ணேைசசடன மூழ்செரே. 

௮ஙச௪௩ச எடஙச வுரோமமெலா மடையப்புள சங்கண் முடுழ்த்தலரப் 
பொங்கும்புனல் கண்கள் பொழிகர்திழியப் புவிமீது விழுகது புரண்டயாவா 
ரிஙகெனசெய ஓுதற பிழைப்பசனா லேருச பெருஈதிட மேறிடரின 

திஙகுஙகருணைபபெரு வெளஎமிடததகுமோவென வினனனதாமொழிவா. 

பொய்வாய்மை பெருச்யெ புன்சமயப் பொறியில்சமணீசா புறத்துறையா, 
மவவாழ்குழி யினசண விழுஈசெழுமா றறியாது மயஙகி யவமபுரிவேன,மை 

ONE SNAG Ler மாமலையாண் மணவாளன் மலாச்சழல் வ₹ஈதடையு, மிவவா 

ழ்வு பெறத்தரு சூ$லயிலுச் செதிர்செய்குறை யென்சொ லெனத்தொழுவார். 

மேவுற்றவிவ் வேலையி னீடியசா வீரட்ட மமாகத பிரானருளாற் 

பாவுற்றலா செந்தமி ழின்சொல்வளப் பதிசத்சொடை பாடிய பான்மையினா 
ஞாவுச்சர சென்றுல கேழினுகின் னள்னாம ஈயப்புற மன்னுசவென் 
தியாவாக்கும்வியப்புறமஞசுறைவானிடையேயொருவாயமையெழுஈததுவே. 

இத்சன்மை பிசழ்ர்துழி ராவின்மொழிச் செயா வன்பரு மிஈ்செடுரா 
ட், ததெதாதிசழ் திவினை யேனடையுர் தருகவோவிது வென்று தெருணடறியா, 
வசுதனமைய னாய விராவணனலுச கருளுஙசரு ணைததிற மானவதன, மெயதச 

னமை யறிரது துதிப்பதவே மேலகொண்டு வணஙகனா மெயயுறவே. (எட) 

ப.ரசஙகரு ணைப்பெரி யோனருளப பறிபுனறலை யோரொறி பாழ்பட as, 
சரசிஙசருள பெறறுல குய்ஈததெனா வடியாபுடை சூழதி கசைபபதிதான, முர 

சம்பட சகர்துடி தண்ணுமையாழ் முழவஙூளை துந்துபி சண்டையுட், னினா 
சங்கொலி யெங்கு முழங்குதலா னெமொசட லெனன கிறைந்துளதே. (௪௬) 

மையற்றுறை யேறி மடஏழ்ஈதலாசா வா€சா மனததொடு வாயமையடன 

மெய்யுற்ற திருப்பணி செய்பவராய் விரவுஞ்சிவ சின்னம விளங்க வே 
யெய்துற்ற தியான மரறாவுணர்வு மீறின்றி யெழுர்திரு வாசசமு 
கையிற்றிச மும்முழ வாரமுடன் கைசகொண்டு ௧9ஈது சலாதனர. (௪௭) 

மெய்மைப்பணி செய்த விருப்பதனால் விண்ணோர்சனி சாயச ஞனார்கழவிற், 
றம்மிச்சை நிரம்ப வரம்பெறுமத தன்மைபபதி மேவிய தாபதியார்,பொய்மை 
சசம யப்பிணி விட்டவாமுன் போதுமபிணி விட்டரு விபபொருளா, வெம 
மைபபணி சொள்சரு ணைத்திறரமிங சயாபெறறன ரொெனன விழைஞ்சினரே,



திருகாவுக்கரசுராயனார்புராணம், 

Cw wy. 

இன்ன தன்மையி விவாசிவ கெறியினை யெய்தி 
மன்னு போருள் பெற்றிடா நீங்கெய வண்ணம் 
பன்னு தொன்மையிற் பாடலி புததிர ஈகரி் 
புனமை யேபுரி யமணாதாங கேட்டது பொருராம். 

தீருழ சேனர்ச்கு உர்சவூச் தடுப்பருஞ் சூலை 
யொருவ ராலுமிங கொழிஈதிடா மையினவ ருயப்போயப் 
பெருகு சைவராய்ப் பெயர்நதுதம் பிணியொழிசத துய்ஈதா£ 
மருவு ஈம்பெருஞ் சமயம்வீழ்ஈ ததுவென மருளவரா 

மலையும் பல்சம யங்களும் வென்றுமற் றவரா 
ணிலையும் பெறறவிஈ கெறியினி யழிக்தசென் றழுங்கசெ 
கொலையும் பொயமையு மிலமென்று கொடுஈதொழில் புரிவோ 
தலையும் பீலியுர் தாழவஈ தொருிறை சார்க்தரா. 

இவ்வ சைப்பல வமணாக டூயருட னீண்டி 
மெய்வ கைததிற மறிஈதிடில வேசலும் வெகுண்டு 
சைவ னாககெம விருததியுஈ தவிரககுமற் றினணிசாஞ 
செய்வ தெனனென வஞ்சனை தெரிஈதுசத இரிபபரா. 

தவ்வை சைவத்து கிற்றலிற் ஐருமசே னருந்தாம் 
பொயவ குசுததோர் சூலைதாஈ திலதெனப் போயிங 
செவ்வ மாகவங கெயதஇிரஞ் சமயலங கனமுசக் 
தெய்வ மிந்தையுஞ் செய்தன ரெனச்சொலச தெளிந்தார். 

aire 

சொன்ன வண்ணமே செய்வத துணிர்சதன் மதியோ 
முன்ன நாஞுசென்று முறைப்படு வோமென முயனறே 
யின்ன தனமையி லிருட்குமாஞ செல்வது போல 
மன்ன ஞ்டிய பல்லவ னகரில்வர் சணைகதா£. 

உடையொ ழிஈதொரு பேச்சிடை யின்றிரின் றுண்போ 
கடைய ணைஈதவன் வாயில்கா வலருசகு சாஙக 
ளடைய வநதமை யரசனுச கறிவியு மெனன 
விடைய நிந்துபுச சவருஈத மிறைவனுச் செைச்சார. 

Can 
அடி.சண்மா ரெல்லாரு மாகுலமாய மிசவழிஈது 
கொடிநுடங்கு இருவாயிற புறத்தணைசா ரெனககூற 
வடிசெடுகேன் மனனவனு மறறவாசா£ பாதலினாற் 
கடிதணைவா னவாச்குற்ற சென்சொலெனச் சவன்றுமாத்தான். 

"தடைசாவ லுடையார்கள் புகுசவிடக் சாவலன்பா 
னடையாடுர் சொழிலுடையாா ஈண்ணித்சா மெண்ணியவா 
௮டையாரா கயதரும சேனரபிணி யுற்ராராய்ச 
சடையானுக சகாளாய்கின் சமயமழிச் சாரொன்றார். 

விரையலங்சற் பல்லவனு மதுகேட்டு வெகுண்டெழுந்து 
புராயுடைய மனததினராய்ப் போவதற்குப் பொய்பபிணிசொண் 
டுரைறக்ச சமயததை யழித்தொழியப் பெறுவதே 
சனாயிறவச் தீரிசனுச் சென்செய்வ செனச்சனன்றான். 

(௪௯) 

(௮0) 

(௮4) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(4%) 

(௮௭) 

(௮௮)



திருசாவுகசரசுகாயனாபு. ராணம், 

தீலைநெறியா மயெசமயர் தனனையழித் தன்னுடைய 
நிலைகினற தொலவரம்பி னெறியழிசச பொறியிலியை 
யலைபுரிவா யெனபபரவி வாயாலஞ் சாதுனாததா£ 
கொலைபுரியா ிலேசொணடு பொயயொழுகு மமண்குண்டர், 

௮ருள்சொண்ட வுணர்வின்றி ரெறிகோடி யறிவென்று 
மருள்சொணட மனனவனு மர்இிரிச டமைகோச்ம் 
செருளகொணடோ ரிவாசொன்ன தியோனைச செழறுலசற்குப் 
பொருஎகொணடூ விடாசெனபாழ் கொடுவாரு மெனபபுசனறான, 

அரசனது பணிதலைநின றமைச்சாசளு மஈநிலையே 
மூரசதிருு சானையொடு மூனசெனறு மு௫லசூழ்ஈது 
விரைசெறியஞ சோலைகும் திருவதிகை தனைமேவிப் 
பரசமயப் பரறறறுசத பானமையினஞா பாறசெனரா. 

சென்றணைசத வமைசசருடன் சேனைகவீ ரருஞசுழ்ஈது 
மினறயஙகு புரிஷேணி சேதியனா ரடியவனை 
யினறு.நுமை யரசனமைக கெமைவிடுதசான போதுமென 
நினறவரை நோமோகக நிறைதவததோ ௬ரைசெயவாா., 

நாமார்க்குங் குடியல்லோ மென்றெடுதது சான்மறையின 
கோமானை நதியினுடன் குளி£மதிவாழ் சடையானைத 
தேமாலைச செகதமிழின செழுஈதிருதசாண டகமபாடி, 
யாமாறு நீரழைககு மடைவிலமென றருளசெயதா. 

அண்டவர சருஎசெய்யச் சேட்டவரு மடிவணங்கி 
வேணடியவாக கொணடேச விடையுகைசதா திருக்சொண்ட 
ரீணடுவரும வினைசளுகசெம பிரானுளனென நிசைரஈதிருஈதா£ 
மூணடினப போரீமனனன முனனணைகதங சறிவிசதா£ 

பலலவனு மதுகேட்டுப் பாஙஇருஈத பாயுடுக்கை 
வலலமணா தமைநோக்கி மறறவனைச செய்வதினிச 
சொல்லுமென வறஈதுறநது தமக்குறுதி யறியாத 
புல்லறியவோ ரஞ்சாது நீறறறையில விடப்புசனரூ. 

அருகணைஈதா£ சமைநோக்கி யல்வண்ணஞ் செயசகெனப் 
பெருகுனச கொடுஙககோலான் மொழிரஈதிடலும பெருஈசசையை 
யருகுபெருஈ தழல்வெமமை நீறறறையி னுளளிருததிச 
திருகுகருஈ தாடகொளுவிச் சேமஙகள செய்தமைசதாா, 

ஆண்டவர சதனகசது எணைஈதபொழு தமபலத்துத 
தாணடவழமுன புரிரதருளுஈ தாணிழலைச தலைகசகொண்டே 
யீணடுவருஈ துயருளதோ வீசனடி யாாசகெனழு 
மூண்டமன சேர்நோகக முசல்வனையே தொழுதிருஈதரா. 

மெய்யநீற் றறையதுதான் வீயளெவே ஸிற்பருவஈ 
தைவருதண டெனறலணை சண்கசமுறீர்த தடமபோன்று 
மொயயொளிவெண் ணிலவலர்ஈது முரன£யா மொலியினசா 
யையாதிரு வடி.நீழ லருளாகெ குளிரர்சசே, 

ara 

(௮௧) 

(கழ) 

(௧௧) 

(௬௨) 

(௧௧) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௬௬) 

(௯௭) 

(௧௮)



பொரு இருராவுசகரசுகாயனார்புராணம் 

C a லு, 

மாசின்மதி நீடுபுனன் மன்னிவளர் செனனியனைப 
பேசவினி யானையுல சாளுடைய பிஞஞ்சனை 
மீசனையெம பெருமானை யெவ்வுயிருஈ தருவானை 
யாசையிலா ராவமுதை யடிவணஙூ யினிதிருகசார். 

ஒொழுூசாள் கழிசததற்பி னுணர்விலம ணமையழைத்துப் 
பாருமிணி நீறறறையை யெனவுரைதசான மலலவனுங 
சாரிருணட குழாமபோஜு முருவுடைய காரமணா 
தேருகிலை யிலலாதார நீறறறையைத இறநதார்கள. 

௮னர்ச வெள்ளததி னிடை மூழ்கி யம்பலவா 
தேனுஈது மலாபபாதத தமு.துணடு செளிவெய்இ 
பூனஈதா னிலரா யுவஈதிருஈதார தமமைககண 
மனநதங இயெதிலசா மென்னவதி சயமெனஞூா. 

௮.திசயமன் நிதமுனனை யமண்சமயச சாதகததா 
விதுசெயது பிழைசதிருஈதா னெனவலேஈசற குரைசெய்து 
மதிசெயவ தினிசகொடிய வலவிடமூட் டுவதெனறு 
மூ.திரவரும பாசகததோர முடைவாயான மொழிசதாரகள். 

ஆஙகதுசேட் டலுஙகொடிய வமணசராபாற் கெடுமனன 
னோஙகுபெரு மையலினா னஞ்சூட்டு மெனவுரைபபச 
தேவசாதா£ திருசாவுச கரசரையத தீயவிடப 
பாஙகுடைய பாலடிரி லமுதுசெயப் பணணிஞா. 

நஞசமமு சாமெஙக ணாதனடி. யாாசசென்று 
வஞசமிகு நெஞசுடையா£ வஞ்சனையாம படியறிஈதே 
செஞசடையா சாவிளககு5 நிறலுடையா தீவிடததால் , 
வெஞ்சமண ரிடுவிதத பாலடிரன மிசை ஈதிருஈதா£ 

பொடியாககுர் திருமேனிப் புணிதாக்குப் புவனஙசண 
மூடி.வாக்குஈ துயர்கீஙக மூனனைவிட மமுசானாற 
படியாாககு மறிவரிய பசுபதியார் சமமூடைய 
வடியாரச்கு ஈஞ்சமுச மாவதுசா னற்புதமோ 

௮வவிடததை யாணடவர சமுதுசெய்த முன்னிருப்ப 
வெவ்விடமு மமுதாயிழ் றெனவமணா வெருககொணடே 
யிவ்விடசதி விவன்பிழைசகி லெமசகெலலா மிறுதியெனத 
தெவவிடததுச செயல்புரியுக காவலறகுச செபபுவார. 

ஈஞ்சுகலஈ தாட்டிடவு ஈஞசமயத இிணில்விட ஈத 
தீஞ்சமுடை மகதிரதசாற சாதியா வகைதடுசதா 
னெஞ்சும்வசை யவறகிலதே லெமழுயிரு நினநுறையு 
அஞ்சுமத திடமெனரூா குழ்வினையின முறைகினரா. 

மறறவாத மொழிசேட்டு மதிசெட்ட மனனவனுளு 
செந்றவனை யிணிககடியுஈ திறமெவவா றெனசசெப்ப 
வுத்றவரு மர்இிரசா ௪௧காஙச ளொழிசதிடகின 
கொறறவயக களிறெதிரே விடுவதெனச கூ.றிஞா. 

(௧௧) 

(ar) 

(௭௧) 

(ஈட) 

(௭௬), 

(mar) 

(௭௮)



இருகாவுக்கரசுசாயஞர்புராணம், 

மாபாவிச் சடைமமணா வாத் இருவடியாங 
காபாலி யடியவாபாற சடச்சளிறமை விடுசென்னப் 

பூபாலா செயனமேற்கொள புலைததொழிலோ னவாசம்மேற் 
கோபாதி சயமான கொலைச்களிற்றை விட சசொனனான 

கூடத்சைக குசதியொரு குன்றமெனப் புறப்பட்டு 
மாடத்தை மறிததிட்டு மணடபஙச ளெடுததெறறித 
தாடததிற் பரிகசாரா தலையிடறிச் சடச்சளிற்றின 
வேடததால வருஙகூறமின மிசசசொரு விறலவேழம். 

வேறு 

பாசதகொடை நிசளதசொடர் பறியததறி மறியா 
மீசுற்றிய பறவைசகுலம் வெருவசதுணி விலகா 
வூசற்கா மெதிரசுறறிட வுரறிபபரி யுழரூ 
வாசச்சட மழைமுற்பட மதவெற்பெதா வருமால், 

இடியுற்றெழு மொலியிற்றிசை யிபமுட்டுட வடியிற் 
படிபுக்குற செளியபபடா பவனகக.த விசையிற 
கடி. துற்றடு செயலிறகிளா கடவிற்படு கடையின 
முடிவிற்சன லெனமுற்ச முடுகசெசடு யெதே, 

மாடுற்றணை யிவுளிசகுல மறியசசெறி வயிரச 
கோடுற்றிரு பிளவிட்டறு குறைகைககொடு முறியச 
சாடுற்றிடு மதிறெறறிகள சரியப்புடை யணிசெற் 
ரெறசல் வெளியறசவ் வடாகைசகுல வரையே. 

பாவககொடு வினைமுற்றிய படி.றுற்றடு கொடியோர் 
காவுச்சர செதாமுற்கொடு ஈணுகெசரு வளஸாபோ 
லேவிசசெறு பொருகைகசரி யினையுயததிட வெருளார் 
சேவிற்றிகழ பவாபொறகழ றெளிவுறறனா பெரியோச. 

Ce my. 

அண்ண லருர்சவ வேந்த ரானைதம் மேலவரச் சண்டு 
விணணவா தமபெரு மானை விடையுசா தேறும் பிரானை 
சுண்ணவெண சாதனச சாந்து சொ இருப்பதி கசசை 
மணணுல குயய வெடுதது மஏழ்வுட னேபாடு னரா. 

வஞசசர் விட்ட னப்போர மதவெங் களிற்றினை சோகச் 

செஞ்சடை றீண்முடிக கூதசா சேவாககுஈ தேவா பிரானா 
வெஞ்சுடா மூவிலைச ரூல வீரட்டா சமமடி. யோரா 
மஞ்சுவ தில்லையென் றென்றே யருஈசமிழ் பாடி. யறைந்தார். 

சணடமிழ் மாலைசள் பாடிச் சம்பெரு மான்சர ணாசச் 
சொண்ட கருத்தி லிருந்து குலாவிய வன்புறு கொளசைச் 
தொண்டனா முன்வல மாகச சூழ்ஈதெதா சாழ்கது நிலததி 
லெண்டிசை யோர்களுக சாண விறைஞ்ச Quapsgg Capi. 

ஏண்ட வரசை வணங்கி யஞூயல் வேழம் பெயரத் 
தூண்டிய மேன்மறப் பாசா தொடச்ி யடர்த்துச் இரித்த 
மீண்டு மதனை யவாமேன் மிறைசெய்து காட்டிட வீசி 
யீணடவா சஙசளை யேகொன றமணாமே லோடிழ் நெகிர்ர்சே, 

a7 GF 

(ஈக) 

(ஈ௰) 

(ஈக) 

(ஈ௰௨) 

(௭௦௧) 

(we) 

(ஈக) 

(ஈ௰௪) 

(ஈழஎ) 

(ஈம)



DATS இருகாவுக்கரசுசாயனார்புராணம், 

ஒடி யறாகாக ௨உமமை யுழறி மிதித்துப் Sart 
நாடிப் பலனாயு சொன்று ஈ௧ரஙய சலக மறுச 
நீடிய வேலை கலக்கு கெடும தரசரி போல 
வாடியல் யானையம் மன்னற காகுல மாக்கிய தன்றே. (aria) 

யானையின் சையிந் பிழைச்ச வவ்வமண் கையர்ச ளெல்லா 
மான மழிஈது மயங வருஈதிய கதைய ராசித 
தானை நிலமள்னன் ராளிற் றனிதசனி வீழ்கது புலம்ப 
மேன்மை நெறிவிட்ட வேஈதன வெகுணடினிச செயவசெ னென்றான்.£ஈ௨௰ 

நஙகள் சமயச்தி னின்றே நாடிய முட்டி நிலையா 
லெஙக ளெதிரே றழிய யானையா லிவ்வண்ண நின்சீ£ 
பஙசப் படுசசவன போகப் பரிபவஈ சீரு முனககுப 

பொங்கழல் போச வதனபின புசையகன முலென வென்றா. (mas) 

அல்லிரு என்னவா கூற வருமபெரும பாவத் தவன்றான 

ரொலலைச சமய மழிதது,த தயரம விளை;சவன ஐனனைச 

சொல்லு மினிசசெயவ செனனச் சூழ்சச மூடிசகு௩ சொழிலோர் 
கலலுடன பாசம பிணிசதுச சகடவிடைப் பாயசசுவ தெனரு£ (ஈ௨௨) 

௮ஙகது சேட்ட வரச னவவினை மாசகளை கோககித 
இங்கு புரிரதவன றன்னைச சேம முூறககொணடு போபெ 
பாஙசொரு சலலி லணைசதுப் பாசம பிணிதசோ படவில 
வீமகொலி வேலையி லேறறி லீழசந.மி னெனறு விடுதசான (௭௨௩) 

அவ்வினை செய்திடப போக்கு மவருடன் போயரு ஈத 
வெவ்வினை யாளருஞு செனறு மேவிட நாவுக கரசர் 
செல்விய தகதிரு வுளள௫ சிறப்ப வவருடன செனருாா 
பவ்வததின மனனவன சொனன படி.முடிச தாரப பதகா. (are) 

அப்பரி சவ்வினை முற்றி ய௨ரசன் றேகயெ பினன 
ரொபபரு மாசடல புகச வுறைப்புடை மெயசசொணடா சாஸ 
மெப்பரி சாயினு மாச வேசதுவ னெரசையை யெனறு 

செப்பிய வணடமிழ் சன்னாற 9வனள செழுசதுஈ துதிபபரா (ஈ௨ட) 
Ca a” 

சொற்றுணை வேதிய னெனனுஈ தாய்மொழி 

நற்றமிழ் மாலையா ஈமச்சி வாயவென் 
றறறமுன் காசகுமஞ் செழுததை யன்பொடு 

பறதிய வுணர்விஞஷற பதிகம பாடினா, (ஈ௨௭) 

பெருச வன்பினர் பிடித்த பெறறியால் 
வருமல சோனமுச லமார் வாழ்சதுசற் 
சரியவஞ் செழுததையு மரசு போற்றிடக 
க்ருநெடுங் கடலினுட் கன்மி சாததே. (௭௨௭௪) 

அப்பெருங சல்ஐுமங் கரச மேல்சொளத் 
செப்பமாய் மிதத்தவிற் செறிந்த பாசமுர் 
தப்பிய ததனமிசை யிருந்த தாவில்சர் 
மெயப்பெருஈ சொண்டனா விளங்கச் சோன்றினா. (௭௨௮)
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இருவினைப் பாசமு மலகக லா£ததலின் Soa ‘ 
வருபவச சடலவிலவீழ் மாசச ளேறிட 
வருளுமெய யஞீசெழுத சரசை யிசகட 
லொருகனமே லேறறிட லுராச்ச வேண்டுமோ 

அ௮ருணயஈ சஞசெழுச சேசதப பெற்றவச 
கருணைகா வரசினைத இரைசச ரஙசளாற 
வெருணெமி ீரமையிற சரசதிற ரஙடெ 
வருணனுஞ செயதனன முனபு மாதவம. 

வாயகசசோ வருணனே வாகன மனனனாச௪ 
சோசதடை கருஙகலே சிவிகை யாயிட 
சேகதியே கொணடெ ழு சருளு விதசனன 
பூநதிருப பாதிரிப புலியாப பாஙகரில 

அததிருப பதியிணி லணைஈத வன்பனை 
மெயத்சவக குழாமெலா மேவி யாசதெ.ழ 
கெதுதிசை யினுமர வெனனு மோசையபோற் 
ததுப பெருஙசட ரானு மாாசதசே 

தொழுஈதகை காவினுக ௧ரசஈ தொணடாமுன 
செழுஈதிருப பாதிரிப் புலியாச திஙசகள வெண 
கொழுஈகணி சடையமாக குமபிட டனபுற 
விழுஈதெழுஈ சருணெறி விளவகப பாடுவாரா 

C a a 
எனறாளு மாயெனசக செச்சைய மாச யெனவெடுசதத 
தோனருத துணையா யிருரசனன றனனடி யோங்கடகெனறு 

வானறாழ புனறகஙகை வாழசடை யானைமற றெவவுயிாககுளு 
சானறா மொருவனைச சணடமிழ மாலைகள சாசதினரே. 

மறறு மினையன வண்டமிழ் மாலைகள் பாடிவைக 
கெறறி மழவிடை வீரடடா பாச மிசகினைவா 
லுறறசொ காதலி னஙகுரின றேதியொன ஞாபுரஙகசள 
செறறவா வாழு இிருவதி சைபபதி செனறடைவா 

சேவா பிரானறிரு மாணி குழியுக இனைககரு 
மேவினா செனறு விருமபிய சொனமலா சொணடிறைஞூப 
பூவலா சோலை மணமடி புலலப பொருணமொஜழியின 
சாவலா செலவத இருககெடி லததைக கடஈகணைகதா£ 

வெஞ்சமண குணடாகள செயவிதத திய மிறைகளெலலா 
மெஞ்சவென றேறிய வினறமி ழீச சொமுஈசருள 
மஞசிவா மாடத தஇிருவதி கைபபதி வாணரொலலாஈ 
சஞ்செயல பொஙகதக தழஙகொவி HEN FID DQ OGM. 

1உணிகசெடுக தேோரணம வணகுலைப பூக மடறசதவி 
யிணையுற காட்டி யெழுநிலைக சோபுரச தெறறியெயகுஈ 
துணிவில் பெருகொளித சாமஙக ணாறறிசசெஞ் சாஈதரீவி 
யணிசகா முூனனை யணிமே லணிசெய தலஙகரிதசார, 

a. 67 

QT 

(௨௧) 

(armed ) 

(ஈக) 

(௭௬௨) 

(௭௯௬௯) 

(ar me) 

(1௬௫) 

(7 mae ) 

(17 67) 

(7௩௮)



உ௱ழ இருரரவுக்சாசுராயனார்புசாணம் 

மனனிய வன்பின் வளஈசா மாகதா வயங்கழையா 
ரினனிய ஞசமு மேழிசை யோரசையு மெஙகுமலிம்மப் 
பொனனியல சுணணமும பூவும பொரிகளுக தூவியெஙகுர் 
தொனனகரினபுறஞ் சூழ்கதெசா சொணடனா தொணடமையே, (௬௧) 

4 

தூயவெண்ணீறு துதைதபொன மேனியுஈ தாழ்வட்மு 
காயகன சேவடி சைவருஞ் செதையு கைஈதுருபெபெ 
பாய்வது போலனபு நீபொழி கணணும பதிசசசெஞ௫ுசொன் 
மேயசெவ லாய மூடையரா புகு5தனா வீதியுளளே. (௭௪) 

சண்டார்கள் கைதலை மேறகுவித இரசச கருணைசணடான் 
மிணடாய செயகை யமணசையா தீயகு விளைசசசசெறற 
முூணடா யினவணண மெவ்வணண மெனநுரைப பாாகளபினனுஈ 

தொணடாணடு கொணட பிரானைத தொழுது துதிதசனரே (௭௪௪) 

இவவணணம் போல வெனைப்பல மாச்ச ளியமபியேசத 
மெயவணண நீறறொஸி மேவு குழாஙகள விரவிசசெலல 
வவவணண ஈணணிய வனபரும வஈதெயகி யமபவள௫ 
செவவணணா சகோயிறத நிருகீரட் டானசசைச சோசசனரே, (ஈ௪௨) 

உமபாதங கோனை யுடைய பிரானையுள் புகறைஞ௫$ 
ஈமபுறு மனபி னயபபுறு காதலி னாறறிளைததே 
யெமபெரு மானறனை யேழையெ னானபண டிசழ்ஈதசென்று 
தமபரி வாறறிருத தாணடகச சொசமிழ் சாறமிவாழகதார, 

வறு 
அரியயனுச் கரியானை யடியவருக கெளியானை 
விரிபுனலசூழ திருவதிகை லீரட்டா னசதமுசைத 

தெரிவரிய பெருகதனமைக இருகாவுக கரசுமனம 

பரிவுறசெ தமிழப்பாடடுப பலபாடிப பணிசெயுகாள 

(௭௪௩) 

(௭௪௪) 
புலலறிவிற சமணாககாப் பொலலாஙகு புரிஈசொமுகும 

பலலவறுஈ தனனுடைய பழவினைபபா சமபழிய 

வலலலொழிஈ சஙகெயதி யாணடவா சிரோபபணிசஅ 

அ௮லலமணா தமைக்சது மமவிடையோன ரூளடை தான, (ா௪௫) 

௨டறியாச் சமணாமொழி பொயயெனறு மெயயுணரஈத 
காடவனுக இருவதிசை ஈசரினகட் கணணுசறகுப 

பாடலிபுச திரசதிலமண பளளியொடு பா.நிகளுங 
கூடவீடித தசகொணாசது குணசரவீச சரமெடுசசான (1௪௪) 

இரஈகாளிற் நிருப்பணிசள செயனெற வினறமிழ்ககு 
மனனான வாூசத இருமுனியு மதிசசுடைமேற 
பனனாச மணிஈசவாசம பதிபலவுஞ செனறிறைஞூச 
சொனனாமத தமிழ்புனைத சொணடுசெயவான ரொடாஈசெழுவா (௭௪௭) 

இரு வ.ரிகைப் பதிமருஙகு திருவெண்ணெய் ஈலலூரு 
மருளுதிரு வாமாததா திருகசோவ லாமுதலா 

மருவுதிருப் பதிபிறவு.ம் வணஙூவளஈ சமிழபாடிப 
பெருகுவிருப் புடனவிடையா£ ம௫ம்பெணணா ஈடமணைாசார். (17# 4)



திருசாவுக்கர&ரரயனார்பு ராணம், 

சரா௮ளரு மாடஙகள ௧லஈதமறை யொவிவளாககுஞ 
ருடைய தணாவாழுரு செழுமபதியி னகததெயதி 

வராசடையாா மனனுதிருக தூஙகானை மாடத்தைப 

பா£பரவுக திருமுனிவா பணிஈசேசதிப பரவிஞா 

புனனெறியா மமணசமயத தொட சகுணடு போசசவுட 
இனனுடனே டியிரவாமத சரியேனான நரிபபசனுக 
செனனுடைய சாயகமின னிலசசினையிட டருளெனறு 
பனனுசெழுக தமிழ்மாலை மூனணினறு பாடுவார. 

பொனனாகச இருவடிககென விணணபப மென்றெடுவ து 

முனனாக யெபபொருடகு முடிவாகி கினறானைஈ 
KOT CORE துமைபாகங சொண்டானைச சஙகரனளோ 

நனனாமத இருவிருதத ஈலஞறககப பாடுசலும் 

நீகிதிருச சாகாகானை மாடசது சிலவுகனெ௱ 

வாடகமேருசசிலையா னருளாலேோ இவபூச 

மாடொருவ ரறியாமே வாசசோ இருகதோளித் 
சேடயோமா விலைசசூலஞ சினவிடையி னுடனசாசத, 

ஆஙக வாதா இருதகோளி லராகககிரு விலசசினையைத 

காஙகணடு மனஙகளிகதுக *மபெருமா னருணினை கத 

காஙசருவி க௲ணபொழியத சொழுதுவிழுஈ தால கதா 

லோக சய சையரா முயயதொழிஈசே னெனவெழுஈசரா. 

தூஙகானை மாடசதச சுடாககொழுககி னடிபரவிப 
பாஙகாகர தஇருசசொணடு செயதுபயின றமருசாட் 
பூஙகான மணங கமழும பொருவிறிரு வரச துறைய 

தேஙகாவின முடிலுறஙரு£ இருமுதுகுன றமுமபணி.து 

வணடமிமமென மலாமாலை புனைநதருகி ப ருஙகுள 

சுணடுறைடீாப பதிசகளிலாஈ சுணிவிடையா£ மேலியிடங 

கொணடருளுக தானஙகள குமபிடடுக குணஇிசைமேற 

புணடரிசத தடஞசூழகத கிவாகசனாயே போதுவார 

9 F158 6) eu யமபலசசே யாடுகினற 

OM COM புடைபரசகு மலாசசடையா ரடிவணங4 

யலை முயிராலு மூளளபயன கொளஙளனைசது 
சேனாரு மலாசசோலைத இருததிலலை மருஙகணை தரா. 

ேவேறு 

ras srk மிருவாச ஈரியவா ஈடமா டியதிரு வெலலைபபான் 

உரர௰க 

(௭௪௯) 

(ஜக) 

(ஈடு) 

(a ௫௯) 

(naz) 

(ஈடு) 

(ஈட) 

மேவித தலமூற மெயயிற றொழுதபின மேன?ம லெழுசரு விரைவோடுவ் 
சாவிற சஸிமயின ம௫ிழ்வுற றெ.௫ொதி ராடக கடிகமழ் FON ES lp 
வாவிச தடமலா வதனம பொலிவுறு மருசச சணபணை வழிவந்த. 

மூருகிற செறியிதழ் மூளரிப் படுகரின் மு.துமே இகளபுது மலாமேயு 

(௭௫௭) 

மருற செழிவன மெனமிக குயாசழை யளவிற பெருடெ வளரிககுப் 
பெருகப் புடைமுதா தாளஞ சொரிவன பெரியோ ரவாதிரு வடிவைசசண் 
டுருபெ பரிவுறு புளலகண பொழிவன வெனமுன புளவள வயலெஙகும



உ௱௰௨ இருசாவுக்சரசுசாயனாபுராணம. 

அறிவிற பெரியவ ரயனெற பணை௮ய லவைபிறஐ படுமவகை யணைகன்ருர் 
பிறவிப பவரெறி விடுவீரிருவினை பெருசெ தொடாபிணி யுறபாசம் 
பறிவுற நிடஎணை யுமினென நிருபுடை பயிலகுழ சனைமிசை கூயிலகூவுஞ 
செறிவிற பலதரு லையிற பொலிவுறு இரு56 தைன மெதிசணடாா. 

௮வாமுன பணிகொடு தொழுக கணைவுற வணிசொம் பரினமிசை யர 
கெஙகு 6, சவருன புரிதலில வருதொண டெனுகிலை தலைகின றயாதமி ழிறை 
யோரா, மிவாதா திருவடி. வதுகண டஇிசய மெனவா செதிரா சரவெனறே,சி 
வழமுன பயின்மொழி பகா றனவளா சிறைமென இளியொடு சிறுபூவை 

அஞ்சொற் திருமறை யவாமுன பகரதலு ம௮ர௬ஈ தொழுதுமு னளிகூரு செ 
ஞசிற பெருகிய மகிழவுங காதலு ரிறையன பொடுமுரை தடுமாறச, செஞசொ 
ற திருமறை மொழியா தணாபயி நிலலைசஇருஈச ரெலலைப்பான, மஞசிற் 
பொலிகெடு மதிலகுழ் குடதிசை மணிவா யிறபறம வர்துறருர், (௭௬௧) 

அல்லற் பவமற வருளுக சவழுச லடியா ரெதிாகொள வவரோடு 

மலலற புனலசமழ மாடே வாயிலின வழிபுக கெதிாதொழு தணைவற்றார் 
கல்வித துறைபல வருமா மறைமூதல சரைசண டுடையவா சமல்பேணுஞ 

செல்வக குடிரிறை ஈரலவைப பிடைவளா சிவமே நிலவிய திருவீதி (௭௬௨) 

நவமின சுடாமணி நெடுமா லையுகறு மலாமா லையுகிறை இருலீதிப 
புவனங களினமுச விமையோர தடமுடி பொருதிஈ தியமணி போகட்டிப் 
பவனன பணிசெய ௮ர௬ுணன புனலகொடு பணிமா ஈவுமவை பமுசாமென 

நெவருஈ தொழுதெழு மடியா இருவல கடுவா குளி£புனல விடுவாகள 

மேலம பரதல ரிறையுங கொடிகளில் விரிவெஙய சகாநுழை வரிசாகு 

கோலம பெருகிய தஇிருவீ கியைமுறை குலவம பெருமையா பணிவறறே 
ஞால இகம்திரு மறையின பெருகொலவி ஈலமார மூணிவாக டுதியோடு 

மோலம பெருகிய நிலையேழ கோபுர முறமெய கொடுதொழு துளபுகசாரா 

வளர்பொற சனமணி திருமா ளிசையினை வலம தலமரு வரைலலா 

வளவிற பெருயெ வாவச தஇிடையெழு மனபின சகடனிறை யடலெஙகும 
புளகச செறிரிரை விரவச இிருமவி பொறகோ புரமது புகுவாமூன 
களனிற்பொலிவிட முடையராகட ஈவில சனசபபொதுவெதாகணணுற்றுா. 

நீடுச் திருவுட னிகமும பெருகொளி சிறையம பலகினை வுறகேரே 
கூடும படிவரு மனபா வினபுறு குணமுன பெறவரு நீலைகூடச 

சேடும பிரமனு மாலு சேவரு முதலாம யோனிக டெளிவொனரு 
வாடும் சழலபுறி யமுதச இருஈ௩ட மாரா வகைதொழு தாசெமுாரா. (௬௭) 

கையுந் தலைமிசை புனையஞ சலியன சண்ணும பொழிமமை யொழியாதே 
பெயயுஈ தகையன கரணங களுமுட னுருகும பரிவின பேறெயது 
மெயயுஈ தனாமிசை விழுமுன பெழுசரு மினருழ் சடையொடு நினராடு 
மையன் றிருஈட மெதிாகும பிடுமவ ராவம பெருகுத லளவின்றால (௭௬௪) 

இத்சன் மையர்பல மூறையுஈ சொழுசெம வெனறெய தஇினையென மன்ராடு, 
மத்தன் நிருவருள் பொழியுங சருணையி னருளபெற் நிடவரு மானகத; மெய் 
தீசன் மையினிலவி ரத்தத் இருமொழி பாடிப் பினனையு மேனமேஓுஞ், த 
தம் பெருயெ பரிவா லின்புறு இிருசே ரிசைமொழி பகர்கின்றார். (௭௬௮)



இருநாவுச்கரசுசாயஞாபு ராணம், QT pte 

Cw a 

ப.த்சனாய்ப் பாட மாட்டே னென்றமுன னெடதுப பண்ணா 
லசுசாவுன னாடல் காண்பா னடியனேன வாத வாறென் 

றிசதிறம போறறி ஈனதே யினறமிழ் மாலை பாடிக 
கைச திருக சொணடு செயயுங காதவிற பணிரது போசதா£ (௭௪௯) 

நீடிய மணியின சோதி நிறைதிரு முனறின் மாடு 
மாடுயா கொடிசூழ் பொறறோ மாமணி வீதி யுளளுங் 
கூடிய பணிகள செயது குமபிஈ தொழிலா ராடிப 
பாடிய புணிச வாககின பணிசளும பயிலச செயவார (ஈஎ௰) 

அ௮ருட்பெரு மகிழ்சசி பொஙச ௨னனமபா லிசகு மென்னுச் 

இருக்குற சொசைகள் பாடித இருவுழ வாரவ கொணடு 
பெருசதெழு காத லோடும பெருச்கிருத சொணடு செயது 
விருபபறு மேணி கணணீா வெணண்ீறறு வண்ட லாட (1 sre) 

மேவிய பணிசள செயது விளஙகுராள வேடஈ ௭௪௫௪ 

சேவுயா கொடியா சமமைச செனறுமுன் வணகஇப் பாடிச் 
காவியய சணடா மனனுந தஇிருககழிப பாலை சனனி 

னாவினுக கரசா செனறு உணணினா மணணஹோ வாழ. (௭௪௨) 
C@ mm 

சனவிடையே றுசைததேறு மணவாள ஈமபி£ழல் சென்று சாம்ஈது 

௮னபவள வாயதிறஈது வானவாககுர தானவனே யெனசன ரூளென் 
மினையதிருப பதிசமூட னளபுறவண டமிழ்பாடி யஙகு நைஇ 
நினை வரியா தமைபபோறறி மீடிஇிருப புலியாரை நினைது மீளவரா. (௭௭௩) 

மனைபபடபபிற சடறகொழுஈது வளைசொரியங கழிப்பாலை மருஙகு நீங், 
நளனை சசினைமென குளிரஞாழற பொழிலூடு வழிககொணடு ஈணணும போத, 
ஸனினைபபவாசம மனஙகோயில சொணடருளு மமபலசது கிருசச னாரைச, இ 

னைததனையாம பொழுதுமறஈ தயவனோ வென்பபாடித இலலை சாரநதரா 

அரியானை யெனறெடுதசே யடியவருக கெளியானை யவாதஞ் செசை, பிரி 

யாத பெரியதிருச சாணடகசசெக தமிழ்பாடிப பிநயகு சோதி, விரியாரின 
றெவவுலகும விளகசியபொன னமபலதது மேவி யாடல, புரியாகின றவர் 

தமமைப பணிகதுகமி மாறபினனும போறறல செயவரா (ஈஎ௫) 

செஞ்சடைக்கற் றைமுறறத இளரிலா வெறிகருமெனுஞ சறஈச வாயமை, 
யஞடுசாலவளத சமிழ்மாலை யதிசயமாம படி பாடி. யனபு ௬ுழஈக, கெளுசுரு 

சப பொழிபுனலவா£ சணணிணையும பரவியசொன ஸனிறைஈத வாயு, சஞ 
செயலி னெழியாத தஇிருப்பணியு மாறாது சாரு சாளில (௭௭௬) 

சடையுகசததி லாழியினமேன் மிதரசதிருக கமுமலசதி னிருச செஙசண, 
விடையுகைசதாா இருவருளால வெறபனாயன் பாவைதிரு முலைபபா லோடு, 
மடையகிறை சவமபெருச வளாஞானங குழைததாட்ட வமு௫ செயச,வுடை 
யமறைப் பிள்ளையா திருவாரச்சை யடியாாச ஞஸாபபக சேட்டா. (1௭௭) 

BIS. Hera யமமைதிரு முலையமுச மூணட போதே; யேழி 
சைவண டமிழ்மாலை யிவனெம்மா னெனகசாடடி யியமப வலல, காழிவரும் 
பெருஈசசை?ா கேட்டலுமே யதிசயமாக காதல் கூர, வாழியவா மலாச்கழல் 
சள வணககுதற்கு மனததெழுாச விருபபு வாயபப, (௭௪௮)



உ௱ழ௪ திருரசாவச்சரசராயனார்புசாணம்;. 

அபபொழுதே யம்பலத்து ளாடுகெெற சகழல்வணங௩கூ யருணமுன் பெற்றுப், 
பொயபபிறவிப பிணியோட்டுஈ திருவீதி புரணடுவலங கொணடு போகதே, 
யெப்புவனங சளுகிறைஈச இருப்பதியி னெல்லையினை யிறைஞச யேசதஇச, 

செப்பரிய பெருமையினா திருமாரை மூபணிரது பாடிச செல்வா (௭௭௧) 

சொண்டர்குழமாம் புடைசூழச தொழுதகரத தொடுநீறு துதைச கோல, 
SO, ATED OTHER சகனைதுருகுங சருணைபுறம பொழிஈது காட்டத், 
செண்டிரைவாயக கனமிதப்பி லுகைததேறு இருசாவுக கரசா தாமும, ௮ணட 

மிரா லெழுதுமறை மொழிஈதபிரான் நிருபபுகவி மருஙகு சராகதார (ஈ௮) 

நீணடவளா விலலியாா வெஞரூலை மடுசசருளி கேரே முன்னா 
ளாணட வர செழுாசருளக கேடடருளி யாளுடைய பிளளை யாருங 
சாணடகைய பெருவிருபபுக கைமமிகக கிருவுளளசு கருகி னோடு 
மூணடவருண மனததனபா புடைசூழ வெழுஈதருளி முனனே வதா 

தொழுதணைவுற ரூணடவர சனபுருகச சொண்டாகுமாச இடையே செனறு 
பழுகிலபெருக காதலுட னடிபணியப பணிஈதவாசங கரஙசள பறறி 

யெழுதரிய மலர்சகையா லெடுசிறைஞசி விடையின்மேல வருவா சமமை 

யமுசழைசதுக கொணடவாதா மபபரே யெனவவரு மடியே னெனமுா.ஈ௮௨ 

அம்பிகைசெம் பொற்னொணத சமுகஞா னஙகொடுப்ப வழுகை தீரஈத 

செமபவள வாயபபிளளை இருகாவுக சரசொனச றத சாக 

யெடிபெருமக கருமியைகச கஉடடசதஇி லரனடியா ரினப மெயதி 
யுமபாகளுமபோறறிசைபபச செவமபெருகு மொலிரிறைசகா ௬லகமெலலாம 

பிள்ளையரா கமலவணஙசப பெறறேனென றரசவபபப பெருகு ஞான 
வளளலாா வாசோ தமைசசாணப பெறறதறகு மடிழசசி பொஙக 
வுள்ளரிறை சாசலின லொருவரொரு வரிறசலகச வணனை2ஃ யோமெ 

வெளளமீரச திருததோணி வீறறிருஈகார சமலவணஙகும விருபபின மிகா 
ேவேறு 

அருட் பெருகு சனிசகடலு முூலருக செலலா மனபுசெறி கடலுமா மெனவு 
மோங்குடி, பொருடசமய முகறசைவ நெறிதான பெற புணணியககண ணி 
ரணடெனவும புவன மூயய, விருடகடுவண டலாருளு மூலக மெலலா மீன 
ரூடன றிருவருளு மெனவுங கூடி, தெருட்கலைரஞா னககனறு மாசுழு சென 

று செஞுசடைவா னவாகோயில சோசதா ரனறே (ஈ௮ட) 

பணபயிலவண டறைசோலை சூழுங சாழிப் பரமாகிருச் கோபுரதறைப் 
பணிாதுள புககு, விணபணிய வோஙகுபெரு விமானா சனனை வலஙகொ 
ண தொழுதுவிமுஈ தெமுஈச வெலலை௪, சணபைவரு பிளளையா ரபபருஙக 
டமபிரானாரைறீ£ பாடீ ரெனனச, சகணபயிலும புனலபொழிஈத வரகும் வாய 
மைக கலைபயிலு மொழிபொழியக கூநஈது பாடி, (௭௮௬), 

பெரியபெரு மாட்டியுடன் ரோணி மீத பேணிவீற றிருர்சருளும பிரான 

மூன ணனினழு, பரிவஹுசெர் தமிழ்மாலை பததி யோடும பாகொணடு மூடியெ 

னும் பதிசம போற்றி, யரியவகை புறமபோசது பிளளை யாசஈ இருமடத்தி 

லெழுாதருளி upg செய்து, மருவியண புறசேண்மை யறறை நாளபோல 
வளாரதோகச வடனபலராள வைகு நாளில, (7496)



திருசாவுசசரசுசாயனூபுராணம், 27 DB 

அசதன்மை யினிலரசும பிளளை யாரு மளவளா வியம௫ழ்சச யளவி லாச, 
சிததகெகழச சியினோடு செலலு காளிற நிருகாவுச் கரசாதிரு வுள்ள தனனி 
ன, மைத்தழையு மணிமிடறரு ர் பொனனி காடடு மனனியதா னஙசளெலா 
ம வணஙகிப போறற, மெயததெழுஈத பெருஙகாதல பிஎளையாாககு விளம 
புசலு மவருமது மேவி கோவர் (௭௮௮) 

அண்ட வர செழமுஈதருளக கோலக சாவை யவரோடுஞ் சென்றிறைஞ்சி ய 
னபு கொணடு, மீணடருளி னாவரும விடைகொண் டிபபால் Cage’ war 
விரும்பும் பதிக ளான, நீணடகருப பறியலுரா புனகூடா நீடா நீடுகிருக குறுக 

கைதிரு hard yg, காணடகைய ஈனிபஎளி முதலா ஈணணிக சணணு 
savior கழறொழுது சலாது செலவார (௭௮௧) 

மேவுபுன௱௦ பொனனியிரு சராையுஞ சாஈ௪ விடையுயாதகா£ திருசசெம 
பொன பளளிபாடிக, சாவுயரு மயிலாடு அறைரீள பொனனிக கரைக தருக 
கஇிருவேளவிசஈ குடியெதாகொள பாடி, பாவுறசெர தமிழ்மாலை பாடிப் போற 

fu பாரமாதிருப பதிபிறவும பணிரது போச்சே, யாவுறமஞ சாடுவா£ கோடி 
சாவி லணைஈதுபணிச சாவ€$தண டுறையைச௪ சாராதார (ஈக) 

ஆவசெண் டுறையாரை யடைகறு பு தேனென் mora Days Krew «por 
னருளிஈ செயது, மேவுதிருச குறுசொசைசே ரிசையு சகச விருசசஙச ளா 

னவையும வேறு வேறு, பாவலாசெச சமிமசசொடையாக பளளிச தாமம ப 

லசாசதி மிசகெழுஈச பரிவினேடும, பூவலயச தவாபரவப பலமாட் டஙகிப 

புரிவுறகைச திருகதொணடு போறமிச செயவா£ (௭௬௧) 

எறிபுனளவபொன மணிசிசறு௩ நிரைசாப பொனனி யிடைமருதைச சென 

றெயதி யனபி னோடு, மறிவிரவு சாசசாரை வணஙகி வை&/ ௨ணட மிழபபா 

மாலைபல ம௫ிழச சாசதிப), பொதியாவம புனைஈகாரைத இருமாரே சுரசதுப 

போறறியரு5 தமிழமாலை புனை போது, செழிலிரைசன மலாசசோலைப 

பழையா றெயதிச இருசசது முதககடிற செனறு சோதா (௭௯௨) 
Ca a 

Qrcry Crrngs Darrah wpg5s Haas Aa tOsnupmngs 
குனற மகடன மனககாசல குலவும பூசை கொணடருளு 
மெனறு மினிய பெறாமானை யிறை௫ூ யியலபிற மிருபபணிசண 
முறி லணைஈது செயதுதமிழ மொழிமா evs on ஐ சாகது வரா (௭௪௭௯) 

கோவாய முடுசி யெனறெடுசதுச கூ.றறமவாறு குமைபபசனமுன 

பூவா, ரழி ச ளெனறலைமேற பொறிகது “வபபா யெனப்புசனறு 
ராவா படசம பாடுகலு சாசன முனு சலறூரில 

வாவா வென்றே யருளசெயய வணஙடி மகிழகது வா£சா, 
Cam 

கனமைபெரு சருணொறியே வரதணைஈது நலலூரின 

மனனுதிருக தொணடனூா வணஙூமகிழ்க தெழுமபொழுகி 

ஓுனனுடைய நினைபபதனை மூடிஈெேேர மெனறவாதஞு 

செனனிமிசைப பாதமலா குூடடினான ஏிவபெருமான 

நனைக்தனைய திருவடியென றலைமேல்வைச சாரொனறு 

புனைததிருக சாணட சதசாற போதறிசைததுப் புனிதாரு 
ணினாதுருகி விழுஈசெழுஈது கிறைாதமலாக தொழியாத 
தனமபெரிதும பெறறுவாத வறியோனபோன மனஈசழைசசா£ 

(7௬௪) 

(ஈ௬டு) 

(௬௬ )



உ௱ழ௭ இருசாவுசசரசுகாயனஞாபுராணம். 

சாவுக்கு மனனாதிரு ஈலலூ னமபாபான 

மேவுறற திருப்பணிசண மேவுறகா ஞஞ செயது 
பாவுறற தமிழமாலை பலபாடிப பணிஈதேததித 

தேவுற்ற இருசசொணடு செயதொழுச செலலு காள. 

சருசாஷா முதலாகக கணணுதலோ GOT LD KT GB 

Agana திருப்பாலை; துறை பிறவுஞ செனறிறைஞ$ூப் 
பெருகா£வத திருசதொணடு செயதுபெருக திருஈலதூ 
ரொருசாலும பிரியாதே யுளளுருப பணிசெரு£ 

ஆளுடைய நாயகனற னருளபெறறங சகனநுபோய 
வாளைபாய புன௱பமனத தஇிருபபழன மருஙகணைகது 

சாளவிட மூணடிருணட கணடாபணிச சலனபூணடு 

நீளிரவி லாடுவா கழலவணஙக சகோபெறருூா£ 

அப்பதியைச சூழாததிருப படியிலர னாமகிழு 
மொபபரிய சானகச ரரளளுருப பணிகசணைவா 
மெயபபொருடோ நாவினுககு வேஈதாதா மேவினா 

செபபருஞசி ரபபூதி யடிகஞா இிஙகரநா 

அரசணரின மேமபட்ட வப்பூகி யடிகளா£ 
SEEM ர௬ுடனசாலை -கவலகுளக தருசணணீாப 

பாசாபல வாணடவர செனுமபெயராற பணணினமை 

வாசணைசச வாசா கேடடவாதம மனை கணண 

மறறவரு மனம௫ழகஈது மனைவியா மைஈதாபெருர 
சுறறமுடன சளிகூரச சொழுசெழு து குழகதுமொழிக 

கொறறவரை யமுதுசெயக குறைசொளலவா ரிறைகொளளப 
பெறறபெருஈ தவததொணடா தஇருவுளளம பெறபபெறருா 

காண்டகைமை யினறியுமூன கலநசபெருக கேணமையிஞர 

பூணடபெருங சாசலுடன போனகமுவ குறியமுதும 
வேணவென வெலவேறு விசககளபெற விருபபிஞ 

லாணடவர சமுதுசெயத இருவமுசாம படியமைதத. 

இருகாவுக சரசமுது செயசருள மறறவாசம 
பெருகாமஞ சாததியவப் பிளளைதனை யழைசசனபு 

தருஞானத இருமறையோ தணடலையின வணகசசவிக 

குருசாளக குருசதரிகது சொணடுவரத சனிவிட டரா, 
5 

ஆங்கவனும் விரைாதெயதி யமமருஙகு srs 
பூங்கதலிச குருததரியப புகுமளவி லொருசாகர 

தீஙகிழைசக வதுபேணான றிருவருது செயதருள 
வோங்குகத லிககுருசதுச் சொணடொலலை வ5சணைதான 

தீயவிடஈ தலை*சொளளத தெருமாது செழுககுருசசைச 

தாயாகரத இனினீட்டிச தளாஈதுதனைச தடனாக 

மேயபடி புரைசெயயான விழசகணடு கெட்டொழிஈதேஈ 
தயவரிஙய சமுதுசெயச தொடஙகாரென ஈதுவெரழிசதா. 

(௭௧௭) 

(௭௧௮) 

(ாகக) 

(௨௱) 

(௨௱௧) 

(2a) 

(௨௭௭) 

(ere) 

(உ௱ட) 

(aaa)



இருகாவுககரசுரசாயஞர்புசாணம் 

தீமபுதல்வன் சவமறைத்தத தமொந்த மிலரா௫ 

யெமபெருமா னமுதுசெய வேணடுமென வ5இழைஞ்ச 

வுமபர்பிரான் றிருகததொணட ர௬ளளததிற றமொறற 

ஈமபர்திரு வருளாலே யறிஈதருஸி ஈவை ச£பபார். 

அ௮ன்றவர்கண மறைத்ததனுக களவிறஈத சருணையராய்க 

கொன்றைஈ.றுஞ சடையார்தக கோயிலினமுன கொர்விததே 
யொன்றுகொலா மெனப்பதிக மெடுததுடையான் Frum 
பினறைவிடம போயக$ிகஇப் பிளளையுணாச தெழுகஇருஈதான். 

அருந்கனய னுயிரபெறற வ.துகண்டு மமுதுசெயா 

இிருஈததறகுத களாவெய்தி யிடருழநதாா துயாநீஙச 

வருஈதுமவர் மனைப்புகுஈ.து வாசேத திருமுனிவா 

விருஈதமு. ஐ செயதருளி விருபபினுடன மேவுகாள். 

இஙகஞா தனினின்.றஈ இருமறையோர் பின்செலலப 

பைககணவிடைத சணிப்பாகா இருபபழனப் பதிபுகுக.து 
தஙகுபெரு௩ காதலொடு தமபெருமான் கழலசாாகது 

பொஙகூயெவன் புறவணஙூ மூனனினறு போறறிசைபபரா 

புடைமாலை மதிசகணணிப் புரிசடையாா பொறகழற& 

முடைமாலை௪ சீலமூடை யப்பூசி யடிகடமை 

நடைமாணச நெறபபிதது ஈனமைபுரி சேதமிழின் 
ஜொடைமாலை ந திருபபதிகச சொனமாலை பாடினா... 

எழும்பணிய மிளமபிறையு மணிஈதவரை யெமமருஙகுக் 

சொழுமபணிமேற கொணடருளித திருசசோறறு 5 துறைமுதலாத 

திழுமபுறுகேண மையினணணித தானஙககள பலபாடிச 
செழும்பழனத இறைகோயித றிருகததொண0 செயதிருகதார் 

சாலா ளஙகமர்கது தகதலைமேற ரூளவைதத 

வாலமா மணிமிடநரு ரணிமலாசசே வழி நினைந்து 
சேலுலாம் புறறபொனனித தெனசரையே நிசசென்று 

கோலநீண மணிமாடத திருகலதூர குறுனொா 

அங்கணைகது தமபெருமா னடிவணறடூ யாராதநு 

பொககயெவன் பொடுதிசரததுப போறறிசைததுப பணிசெயுகாட் 

டஙகுபெருய காதலி ரூமரைமேல விரிஞசஜொடு 
செ்கணமா லறிவரியார் திருவாரூ தொழநினைஈதார 

கல்லூரி எமபரருள பெற்றுப்போய்ப் பமையாறை 

பலலாவெண டலைககரதசா£ பயிலுமிடம பலபணிரஈது 

சொலதலூ£வண டமிழபாடி. வலஞ் சுழியை? சதொழுதேததி 

யலலாவெண பிறையணிகதார் திருககுடமூக கணைஈதிறைஞச 

நாலூர்தென் றிருசசேறை குடவாயி னறையர்சேர் 

பாலூரு மின்மொழியாள பாகனா கழலபரவி 
மெலூ£தி விடைககொடி.யா£ மேவுமிடம பலபாடிச் 

'சேலூாசண பணைருழந*்த தெனறிருவாஞ சிபமணைநதார், 
௨ ௮ 

உ௱௰எ 

(௨௭௭). 

(உ௱௮) 

(உ௱௯) 

(௨௱௰) 

(ade) 

(உ௱௰௨) 

(உ௱௰௩) 

(2. mus) 

(உ௱௰௫) 

(உ௱௰௪)



2 ATW} இருாவுச்சரசுாயஷர்புராணம 

பெருவாச மலாசசோலைப் பெருவேஞர் பணிந்தேத்த 
மூருசாரு மலர்சசொனறை முதலவஞா பதிபிறவுஈ 
திருவாரும் விளமருடன செனறிறைஞச வாசோ 

மருவாரூ செரிததவாதம் திருவாரூ வரதடைகதார 

அணடவர செழுநதருள வாரூரி லன்பாகடர 
நீணட.சடை முழடி.யராபா ஸிறைகதவருள பெறறுடையார் 

காணடகுமா ளிகைமாடக சவினசிறரதோம டெவெங்குஷ 

சேணடிசழவி இகள்பொலியத திருமலிமல கலஞசெயதா£ (உ௱௰௮) 

ேவேறு 

வலலமண குணடர்தம் மாயை கடந்து மறிகடலிற 
கலலே மிதபபாகப போநதவா வாதா ரெனுஙகளிபபா 
லெலலையி ரொண்ட செயிறபுறஞு செனறெடரா கொண்டபோது 
சொலலி னரசா வணஙடிழத தொழுதுை செயதணைவரா, 

பறனொன் நிலாவரும பாதக ராகு மமணாதம்பா 

றற பிணியொழிச தயயபபோக தேனபெற மாவதுளாடே 

புறறிட.ங கொணடானறன ரொணடாககுத தொணடராம புணணியமென 

றுற்ற வணாவொடு மாரா இருவீதி யுளளணைகதார (௨௨௰) 

குர இதருநரொணடா தமமுடன மோரண வாயினனணி 
வாழி திருநெ௫ெ தேவா சிரியனமுன வஈஇறஞ( 

யாழி வரைததிரு மாளிகை வரயி லவைபுகுக.த 

நீளசுடா மாமணிப புறறுகஈ தாரைசகோ கணடுிகொணடா (2. 

(உ௱௰எ௪) 

(௨௱௰௯) 

கணடு தொழுது விழுர்து கரசர ளுடுய௩சங 

கொணட, புளகஙக ளாக வெழுகதனபு கூ.ரககணக 

டண்டுளி மாரி பொழியத இருமூலட டானா தமமைப 

புணடரி கககழல போறறித திருததாண டகமபுனைநது 

காணட லெகருத தாயகினை5 தெனனுக கலைபப௫கக 

நூாணடா விளசசனன சோதிஞரான ஸீனறு துதி துருகி 

யிீணடு மணிககோயில சூழ வலஞ செய திறைஞியனபு 
பூணட மனததெொடு நீடிரு வாயிற புறரதணைகதா£ 

Gag 

செயயமா மணியொளிருழ கிருமூன்றின முன்றேவா சிரியன் சராகத 
கொயயுலா மலாசசோலைக குயிலகூவ மயிலாஓு மாரூ ரானாக 

கையினாற ஜொழாதொழிநது கணியிருககக arusares சளவ னேனென 

தெயதரிய கையறவாக இருபபதிக மருளசெயதங இருஈதா ரன்றே (௨௨௪) 

மாபாரப பொழிகணணீா மழைவாருக தருவடிவு மதுரவாகடுற 
சோவாகுக் திருவாயிற நீஈதமி.நின மாலைகளுஞ செமபொற ரூளே 
சாரவான தஇிருமனமு முழவாரத தனிபபடையு தாமு மாடுப 

பா£வாழத திருவீதிப பணிசெயது பணிகதேததிப் பரவிச செலவா, (௨௨௫) 

நீபுசமத திருவாரூ நிலவுமணிப புத.நிடஙகொ ஸணிததர் தமமைக 

கூடியவன பொகோலங களிலணைசது குமபிட்கெ கோதில வாயமைப் 

பாடிளமபூ தழ னெனுமபதிக முதலான பலவும பாடி. 

நாடி யவார வமபெருக கை5துமனஉ கரைந தருக நய5த செலவரா, 

(௨௨௩) 

(௨௨௬)



திருகாவுக்கரசாயனார்புசாணம் உ௱௰௯ 

சான்மறைநூம பெருவாய்மை நமிஈந்தி யடி.சமீருத் தொணழ். னனமைப் 
பானமைநிலை யாலவரைப பரமாதிரு விரு;தததுள வைததுப பாடி.த 

தேனமருவுங கொனறையார திருவாரு சரனெறியிற றிசமு5 தனமை 
யானதிற முமபோறறி யணிவீதிபூ பணிசெயதம் சமரு நாளில (2 ௨௭) 

$ராருஞ சடைமுடி.யார நிலவுதிரு வலிவலமு கினைஈது செனறு 
வாராரு முலைமககை யுமைபங்சா கழலபணிர.து மழெதது பாடிக 
காராருங கறைககணடா €ழேவேஞா கன்றுப்பூ கலநது பாடி. 

யாராச காதலிஞற றிருவாரூ தணனினமீலாடு மணேஈதா சனழே (௨௨௮) 

மேவுஇிரு வாஇரைகாள வீதிவிடய சகபபெருமாள பவணி தன்னிற 

றேவருடன முணிவாகணருன சேவிககு மடி.யாக ஞரூடனசேெ விதது 

ஹேவுலகுங களிகூர வருமபெருமை முறைமையெலாங கண்டு போற்றி 

நாவினுககுத தணியாசா நயககுகா ணமபா$ிரு வருளி மலே, (௨௨௯) 

Houysor ரமாக, கர சிவபெருமா சேவமிகள குமபிட டேததும 

விருபபுடைய வுளளதது மேவியெழுய காதலபரி வேடகை கூர 

வொருபபடுவொ திருவாரூ சொருவாறு கொழுகசன௱க குளளம வைததுப் 

பொருபபரையன மடபபாவை யிடபபாகா பஇிபிறவும பண்கது போதா. () 

அ௮ககாளி லாராடைய பிளலாயா இருபபுகலி யகன்ச ணினறும 

பனமுகப் புணாணிவா£ பயினறகிருப படுிபலவம பணி%து செலவா 

புனனாக மணஙகமமும பூமபுகதூா வுஇறைஞ ப பொருவில சாதஇ 

மினனாரும புரிமுாநூன முருசமா இருமடமூன மேவும் காலை (௩௧) 

அணடவர செழமுகநருி யணியாரூ மணிபபுரறி லமாகது வாழு 
நீணடசுடா மாமணியைக குமபிடடு நீடுகிருப புகலா கோகி 

மீணடருளி னாசெனற கேட்டருளி யெராகொளஈம வீருபபி ஜெடு 

மீணபெபெரு? சொணடாருழாம புடைகுழ வெழுககருளி யெதிசே செனரா. () 

கரணடமலி தடமபொயகைச சாழியாகோ னெஇரணையுங காசல கேடடு 

வரணமெணிப புனறடகஒரா சகோகூவரும வாகீசா மகிழகது வகர 

ரணவெரு இருகீறறுு தசொணடாகுழா மிருகறமு௫) சோநத போதி 

விரணடுகில வினசடலக ளொனரா? யணைகரனபோ லிசைகத வனறே (௨௧௩௧) 

இருசாவீக கரசரெதா செனறிறைஞசச சரபுசத.க.த தெயவ வாயமைப 

பெருஞான சமப௩தப பிளளையா ரெகாவணஙக யபப ரேநீர£ 

வருகாளிற றிருவாரூ கிசழபெருமை வருததுரைப? ரெனறு கூற 

வருகாமத தஞ்செழுத.தம பயிலவாயமை யவருமெதி ரருளிச செயவரா (௨௩௪) 

டே வறு 

55 நிலாவுஈ தெனறிரு வாரா ஈகராளு 

மைததழை கணட சாதிசை காளின மகழசெலவ 

மிசசசை மை5தென றெனமொழி கேனென றரைசெயதார் 
மூத.து விதான மணிபபொற சவரி மொழிமாலை (௨௩௫) 

௮மமொழி மாலைச செகஈதமிழ கேளா வணிசணபை 

மைமமலா கணடத ரணடா பிராஞா மசனாருங 

கொயமலா வாவித தெனறிரு வாஞா குமபிடடெ 
யுமமுடன வஈதிய குடனமா வேனென் றுரைசெபதா£ (௨௩ ௬)



உ௱உ௰ இருகாவுக்கரசுமாயனார்புராணம 

மாமதி லாரூர் மன்னசை ய௩கு வணங்கச்செந் 
தரமரை யோடைச சண்பையர் சாதன் ரானேச 
நாமரு சொல்லி னாதரு மாவத் தொபெசசார் 
பூமலர் வரசத தணபணை குழும் புசலூரில. 

அததிரு மூதூர் மெவிய gras S755 S65 

Ass நீநைநதேே யன்பு தெவிட்டு் தெளிவெள்ள 

மொய்த்திழி தாரக கணபொழி நீமெயம மூழுதாசப 
பைத்தலை நாசப் பூணணி வாரைப பணிவுறரா 

தேவர் பிரானைத தெனபுக லூர்மன் னியதேனைப் 
பாவியன மாலைச் செந்தமிழ் பாம ப் பரிவோடு 
மேவிய சாலட் தோறும் விருப்பிற குமபிட்டே 

யொவத லோவு திருபபணி செயதய ருறைனெருா£ 

£ர்தரு செககாட் டககுடி. நீநெ இிருளளா 
ரூர்தரு சோலை குழதரு சாகதை யயவாதி 

வா£தஇிகழ் மென்முலை யாளொரு பாசன றிருமருக 
ஸோதரு மனபாற செனறு வண யினபுறருா 

அப்படி சன்னாள சென்றபி னாரா ஈகராஞூக 
தப்புறழ் வேணிக சகணணுச லாரைத தொழுதிபபான் 

மெயபபொருண ஞானம பெறறவா வேன புரததெககள் 
பொற்புரி முகநூன மார்பரும வநதா£ புகலூரில 

Ca 

WSerdrur Qrapssgord QugdSquure arse 
ருள்ளமூழ்ச் தெதிர்கொண்டக குடனுறைய காளினகண 
வள்ளலாா சிறுதசொணடா மறறவாபா லெழுக தரு 

வெளளருஞூ நீலகசகா தாமுமெழு5 தருளிஞா 

ஆ௩கணையு மவர்சளுட னப்பதியி லந்தணரா 

மோயஙகுபுசழ் முருகனா தஇிருமடததி ஓடனாகப் 

பாஙூலெவருஞ சீரடியார் பலருமுடன் பயிலகெண்மை 
நீங்கரிய திருதசொணடி. ஸிலையுணாஈது கிகழகினருா 

இருப்பதிகச செஈதமிழின் றிறம்போற.றி மகிழவுநறுப் 
பொருப்பரையன மடப்பாவை யிடபபாகா பொறரறுளில 

விருபபுடைய திருததொணடா பெருமையினை விரிததுரைத்தங 

சொருபபடச௦ தையிஞாக ரூடனுறைவின பயனபெறருர 

௮ காளிற நமககேறற திருததொணடி. னெறியாந்றி 

மின்னஞாசெஞ”ு சடையணணன் மேவுபதி பயெனைப்பலவு 
மூனனாகச் சென்றேததி நுதலவன்றா டொழுவதறகுப் 

பொன்னாரு மணிமாடப் பூமபுகலூர தொழுதகனரா, 

இருநீல ஈசகடிகள இறு;தொணடர் முருகஞா 
பெருகீரமை படி.யார்கள் பிறரருமவிடை Garon Gres 
கொருநீரமை மனததுடைய பிளளையா ௬டனரசும 
வருநீர்செஞு சடைககரஈசார இருவமபர் வணகடூஷர் 

(௨௩௭) 

(௨௩௮) 

(௨௩௯) 

(உ௪௰) 

(௨௪௪) 

(௨௪௨) 

(௨௪௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௭)



இருகாவுக்கரசுராயனார்புசாணம் 

செங்குமுத மலர்வாவித் இருக்சடவ சணைக்தருளிப் 
பொகயெவெக கூறறடர்தத பொன்னடி.ச டொழுதேத்திக் 

குஙகுவியக சலயனா இருமடத்திற் குறைவறுப்ப 
வ௫சவர்பாற சிவனடியா ௬டனமுத செய்தார்கள். 

சாமன்னுர் திருககடஷர்த திருமயயா னமும்வணஙஇ 
யேர்மனனு மின்னிசைப்பாப பலபாடி. யினிதமர்ஈ.த 
சார்மன்ன ௨ சறைககணடர் கழலிணைக டொழுதகனறு 
தோமன்ன மணிவீதித திருவாசகூர் சென்றணைகதார், 

சார்ஈ ராம புகலிடததைச் தான்றோன்றி மாடத்துக 
கூாகதா£வ முறப்பணிஈத கோதிறமிழத தொடைபுனைரது 
வாாஈதாடுஞ் சடையா£தம பதிபலவும வணகூயடன 

சோஈதா£ாக டமபெருமான திருவீழி மிழலையினை 
மே வறு, 

விப்ரி மிழலை வந்தணைய மேவு நாவுக் சரஏினையவ் 
சாழி ஞானப் பிளகாயையுக கல5த வளளக காதலினா 

ard aoe னறியாத வடியா ரடி.யா ரவாகளடன் 

வாழி மறையோ ரெதாகொணடு வணஙக வணு௫ யுளபுகசார் 

மாட வீடு யல௩சரிச.து மநையோர் வாயின் மணிவிளககு 
நீடு சதலி தழைபபூக கிசைதது நிறைபொற குடமெடுததுப் 
பீரி பெருகும வாசோ பிள்ளை யாரு தொணடாசளுய 
கூட மழெ.து விணணீழிர்த சோயில் வாயில செனரணைக்தாா. 

சென்று புகுஈத இருவீழி மிழலை யமர்ச்த செயகனகக 

குனற விலலி யராமகழஈத கோயில வலமா வ௩துதஇிரு 

மூனறில வணமூ முனனெயதி முக்கட் செககாச சடைமவுவி 
வெனறி விடையா சேவடி.க$ழ விழுந்தா ரெழமுஈதா£ விமமிஞர் 

கைகள குவிததுச கழல்போற்றிக கலந்த வன்பு கரை5துருக 
மெயயில வழிய கணணருவி விரவப் பரவுஞ சொன்மாலை 

செயய சடையார் தமைசசே.ரா தகு நெறிசோ சனருசென் 
அயயு கநெறிததாண டகமொழிஈத௨ கொழியாக சாதல சிறடதோங்க 

முூனன ளயனுக இருமாஜறு முழி.வு SHB 41S 
பொனஞார் மேணி மணிவெறபைப பூரீ£ மிழலை யினிறபோறறிப் 
பனை பீரியா கிலைமையினாற பயிலக குமபிட் டி.ருப்பாரா 
யநநராண மறையேோரா திருபபதியி லிருஈதரர் மெயமை யருந் தவர்கள் 

ரின் விளககுஈ தருததொணட ரிருக்து சிலகாள சென்றதற்பின 
மாரி ௪௬௫௩௫ வளமபொனனணி நதியும் பருவ மாறுதலு 
நீரி ஸணியனற வணவருட நிலவும பலமன் னுயிரச ளெல்லாம் 

பாரின மலி5த விலமபாட்டிற படாகா வறுமை பரகததால. 

வைய மெககும் வறசடமாயச செலல வுலகோர வரு, ததமுற 
கையு சாளிற பிளளையார் தமக்கு சாவுக கரசினுககுங 
கையின் மானு மழுவுமுடன் காணக கனவி லெழுஈதருளிச் 
செய்ய சடையார திருவீழி மிழலை யடையா ரருளசெயவார், 

உக 

(௨௪௪) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(௨௫௰) 

(உடுக) 

(௩௫௨) 

(௨௫௪) 

(௨௫) 

(௨௫௪)



௨௨௨ இருநாவுக்கசசுமாயனார்புசாணம், 

கால ரிலைமை யாலுங்கள கருததில வாட்ட முறீசெனினு 

மேல வுமமை வழிபவோர்ச களிகக வளிகெ ரொமெனறு 

கோலம் காண பெழுகத்தருளிக் குலவும பெருமை விருவருககு 

ஞால மறியப் படி.சகாசு வைததார் மிழலை சாயகனா. 

விணணின் நிழிகத விமானததின் இழககு மேறகும பீடததி 

லணணடஒ புகளி யாணடகையார் தமக்கு மாணட வரசினுககு 

நணணு காளக டொறுககாசு படி.வைத் தருள கானிலதக 

லெணணி லடி.யா ர௬டனமுது செய்த இருந்தா சிருவர்களும், 

அலலார் கணடத் தணடர்பிரா னருளாற் பெறற படி.ககாசு 

பலலா றியனற வளமபெருகப் பரம னடி.யா ரானார்க 

ளெலலா மெயதி யுணகவென விரணடு பொழுதும் பறைநிகழ்ததச 

சொல்லாற் சாதறிச சோறிட்டா தயாகூார வறுமை தொலைநதிட்டார். 

ஈசா மிழலை யிறறையவாபா லிமையப பாவை திருழுலைப்பா 

றேச மூயய வுணடவாதான இருமா மகனா ராதலினாற 

காசு வாசி யுடனபெறரா£ கைததொண டாகு மடி.மையினால 

வாசி யிலலாக காசு படி பெறறு வந்தா வாசா 

ஆறு சடைமே லணிஈதருளு மணணல வைதத படிககாசா 

லீறி லாத பொருளுடைய விருவ ௬டைய இருமடஙகள 

சோறு காளா தொணடாமகழக துணண வணணத சொலையாதே 

யெது பெருமை புவிபோறற வினபுற றிருககு ne Bree 

காலக் தவறு தாந்தெஙகுங கலிவான் பொழிஈத புனலசலஈ து 

ஞால மெலலாய குளிநூகஇ யுணவு பெருச கலஞூறபப 

மூல வனப ரிருவாகளு மொழிமா லைகளும பலசாததி 

நீல கணட ரூறைபதஇிகள பிறவும் வணக Bara nut 

வாயகத மிழலை மாமணியை வணஙடஇப் பிரியா விடைசொணடு 

பூரதண புனலகுழ வாஞசியததைப போதறிப புணிீதா வாழபஇிக 

ளெயாத வனபி னாவிறைஞசி யிசைவண டமிழகள புனை க தபோயச 

சோரதரா செலவத திருமறைககா டெலலை யிலலாச சாததியிஞா 

மனறல விரவு மலாபபுன்னை மணஞ்சூழ சோலை யுப்பள5தின் 

மூன்றி ரோறுஞூ சிறுமடவா£ முததக கொழிககு மறைககாடுக 

குனற விலலி யாமூழக்த கோயில புகுகது வலககொணடு 

செனறு சோகதா£ தெனபுகலிக கோவு மரசும திருமுனபு, 

பரவை யோதக கழிககானழ பாக்கு நெருங்கு மப்பதியி 

லசவச சடைய தணனாரை யகல மறைக ளாசசனைசெய் 

தசவச கதவ திருகசாபபுச செயத வ£காண முதலிகராள 

வரையு மடைததே கிறனெற மணி£ளஎ வாயில வண௫குவர£ 

தொலலை வேத திருகசாப்புச் செய்த வாயிற ரொடாவகறற 
வலல வனப ரணையாமை மருஙகோர வாயில வழியெயதி 
யலல றீ£பபா£ தமையருசசிப பாக டொழுவா ராமபடி.சண் 

டெல்லை யிலலாப பெரும்புசழா ரிதனை யஙகுச் சேட்டறிர்தார். 

(௨௫௭) 

(௨௫௮) 

(௩௫) 

(௨௬௰) 

(௨௬௧) 

(௨௬௨) 

(௨௬௯௩) 

(௨௬௪) 

(௨௬) 

(௨௬௭௬)



இருகாவுக்கரசுராயனார்புராணம. 

ஆங்கப் பரிசை யறிஈ தருளி யாழித் தோணி புச2,2ர௪ 
சோங்கு வேச மருசசனைசெ யும்பர் பிரானை யுளபுககு,2 
தேஙகா திருவோ நேரிறைஞசத் திருமூன் கதவம் தருககாப்பு 
நீஙகப் பாடு மப்பரென நீ9ெ இருகா வுககசசர். 

உணணீர மையிறுறை பிளளயா ௬ுரைசெய் தருள் வதனாலே 

பணணினேரு மொழியாளென நெடுத்தப் பாடப் டியன.றய்ப்பானி 

றெணணீ ரணிகதா திருக்காப்பு நீச்ச தாழச்சத திருககடைககாப 

பெணணி ரிரகக மொனறிலலீ சென்று பாடி யிறைஞசு,2லும. 

வேத வன தூன மெய்பபொருளி னருளால் விளங்கு மணிசககசவல 
காத லன்பா முனபுதிருக காப்பு நீஙகக கலைமொழிசகு 

நாதா ஞான முனிவருடன ஜொழுது விமுஈதார் ஞாலதத 

ளோத வொலியின் மிககெழுஈத துமப ராரப்பு மறையொலியும். 

Your களிரிறப்ப வாணட வரசுஞ் Aves orp 

மின்ப வெளளத திடைமூழக யெழுக தள பகு து தமபெருமான் 

முன்பு பணிஈது போறறிசைததப பரவி மொழிமா லைகளபாடி. 

யெனபு கரைய வுளளுருக யிறைஞசி யரிதிற புறததணைஈதரா 

புறம்பு நினறு வாசா புனித ரருளா விககதவக் 
திறகது மடைததஞ செலலுகெறி தருஈத மலையா டிருழுலையிற 

கறஈத ஞானக குழைததமுது செயத புகலிக கவுணியரை 
நிறை5த சதவ மடைககுமவகை கீரும பாடி யருளஞ்மென 

சணபை யாளுஈ தமிழவிரகர் தாமூக திருகா வுககரசர் 
பணபின மொழிஈத வுரைசொணடு பதிகம பாடு மவவளவிநற் 

கண்பொற பமைத நுதறசாள கணட ரருளாற சடி.தடனே 
இணபொற கதவ திருககாப்புச செயத தெடதத திருபபாட்டில, 

அதகண் டுடைய பிளளையார் தாமு மாணட வரசுமகழ 

இதும் பெருமா னருளசெயயப் பெறரோ மெனறு கிறைஞ்சியபின் 

பதிச கிரமபப் பிளகாயார் பாடித தொழுது பணிவுறரு 

செதாபொற றிருவா யிலினவழகக மெனறு நிகழசச யெய்தியதால, 

௮௩ நிசழ்கத வசசெயல்கண டடி.யா ரெல்லா மதிசயிர.தப் 

பொஙகு புளசக மெய்திடமெய பொழிய கணணீ பரகதிழிய 
வெஙகு கிசரொன் றிலலாத விருவர் பாச மிறைஞசினா 
ஈ௩கள புகலிப் பெருஈதகையு மரசு மடத்தி னணணியபின 

௮ரிதிற றிறகசத தாம்பாட வடைகக வவர்பா டூயவெளிமை 
கருதி நமபா திருவுளள மறியா தயர்நதே னெனகசவன்று 

பெரிது மஞரித இருமடததி லொருபா லணைகது பேழசணிதது 

மருவு முணாவிற் றுயிலகொணடார் வாய்மை திறமபா வார், 

மனனுஞ செலவ மறைகசாட்டு மணியின பாத மனத்தின் 
ணுனனித துயிலும பொமழுதின்௧க னுமையொர் பாக முடையவாதாம் 
பொனனின மேனி வெணணீறு புனைர்த கோலப் பொலிவிஷனெசெ 

துனனி யவாசகு வரயலூரி லிருப்போச தொடர வாவென்றரார். 

௨௨௩ 

(௨௬௭) 

(௨௬௮) 

(௨௬௯) 

(௨எ௰) 

(௨௭௨) 

(௨.௭௩) 

(௨௭௪௪) 

(௨௭௫) 

(௨௭௪)



௨௨௪ இருகா£வுச்சரசரயனார்புசாணம். 

போத நிகழ வாவென்று போனா ரென்கொ லெனப்பாடி. 
யீதெம் பெருமா னருளாகில யானும் போவே னென்றெழுகந்து 
வேத வனததைப் புறடிட் விரைந்து போக வவாமுனனே 

யாதி மூர்ததி முன்காட்டு மவவே ௨.ததா லெழுச்தர௭. (௨௭௭) 

ரோர் பதியி னின்றெழுநத செல்லும் திருரா வுக்கரச 
சாரா வன்பி லாரருத முணண வெய்தா வாறேபோ 
னீசார் சடையா மெழுந்தருள கெடி.து பினபு செலலுமவர் 
பேசா ளசைமுன் ஜொடர்கதணையப் பெறுவா செயதப பெறறிலரால், (௨௭௮) 

௮ன்ன வண்ண மெழுக்தருளி யணித்சே காட்சி கொடுப்பார்போற 

பொனனின கோயி லொன்றெடிரே காட்டி. யதனுட் புகசருளத 
துன்னு தொண்ட ரம்மருககு விரைந்து தோடாப் போகதபடி. 

மனனும புகலி வள்ளலா£ தாமுங கேட்டு வந்தணைந்தார். 

அழைததுச் கொடுபோம் தணியாபோற காட்டி. மறைந்தா செனவயர்ஈது 
பிழைத.துச செவ்வி யறியாதெ திறபபித தேனுக கேயலலா 

ஓழைததா மொளிததாற் கதவந்தொண றைககப் பாடி. யடைப்பிதத 

தழைசத மொழியா ருப்பாலா சாமிய கெப்பான மறைவதென (2 90) 

(௨௪௯) 

மாட நீ௰ திருப்புசலி மன்ன ரவர்ககு மாலயனு 
கேடி. யின்னங காணாதா£ கேசே காட்டு கொதெசருள 

வாடல் கண பணிஈதெததி யரசுஙகாணக காட்டுதலும் 

பாட வடி.யா செனறெடுததப் பரமா தம்மைப் பாடி.ஞர். (௨௮௧) 

பாடும் தமிழமா லைகள்சகொணடு பரமர் தாமு மெழுஈதருள 
நீசி5 திருவாய மூரடைகது நிலவு கோயில வலஞ்செயது 

சூடிம பிறையா பெருுதொணடா தொழுது போதறித அுதிசெய்து 
Bm காதல வளாஈதோஙக ஈயாதக நகரி னுடனுறைகஈதா£ (௨௮௨) 

ஆணட வரசும் பிள்ளையா ௬டனே யங்க ணினிதமாகது 

பூண்ட காதல பொயகியெழ வாய்மூ ரடி.க ளடி.போறறி 

மூணட வன்பின் மொழிமாலை சாததி ஞான முனிவரொடு 

மீணடு வது திருமறைககாட் டெயதி விமலா தாள்பணிரஈதாா. (௨௮௧) 

ஆ முதலவர் தமைப்பணிசதஙய கான பணிசெய் தமருகாட் 

த மதவெண குடை வளவர் மகளார் தென்னன றேவியாவ் 

கோதில் குணததப் பாணடி.மா தேவி யார்முன் குலசசறையார் 
போத விட்டார் இலெர்வக்தார் புகலி வேக்தா தமைககாண, (௨௮௪) 

வர்து சிவனார் திருமறைக்கா டெய்இி மன்னு வேணுபுரி 
wuss eon தமகசறிவித தவாபா லெய்தி யடிவணக௪ 

சி௩தை மடூழெகது $தின்மை வினவத் தேகு முளவாமோ 

விஈத வுலக முயவந்தி ரிருதா ணினைவார்க சென்றுரைப்பார். (௨௮) 

சைவ கெறிவை திககிற்கச் சழக்கு நெறியைத் தவமென்னும் 
பொய்வல லமணர் செயறன்னைப் பொறுகக லெலொ மெனககேட்டே 
யவ்வன் ரொழிலோர் செயன்மாற்றி யாதி சைவ நெறிவிளககத 
செய்வ நீறு மினைஈசெழுஈதார் ரோகொள சணபைத இருமறையேரா. (௨௮௬)



திருகாவுச்சரச சாயனார்புராணம், £28 

ஆப பொழுது திருகாவுச் கரசு புசலியாண்டசைக்குச் 
காய மாசு பெருச்சியுழல் சலதி யமணா கடுவினைசெய் 
(மாயை சால மிசவல்லா ரவாமற் றெனனை முன்செய்த 
தீய தொழிலும் பலசெட்டேன் செல்ல விசையேன் யானென்றுர். (௨௮௪) 

என்று கூற வெல்லையிலா மீறு போற்று மிருவளாயுஞ் 
சென்று சாணுங் கருததுடையே னஙகுத தீங்கு புரியமணர் 
நின்ற நிலைமை யழிவிசதுச் சைய நெறிபா ரிததன்றி 
யொன்றுஞ செய்யே னாணையும சென்றா ௬டைய பிள்ளையார். (௨௮௮) 

போமா துணிந்து நீரககுப் போகப் போதா வவ்வமணர் 
திமா யையினை யானேபோயச சிசைதது வருகின் றேனென்ன 
வாமா நெல்லா முூனாச்சவனா மறுச்ச மாட்டா தரசிருப்பத 
தரமா சரவாற் றமிழ்சாட்டிற் போனா ஞானச தலைவனா. (௨௮௯) 

பேணு புரச்சோ னெழுச்சருள விடை கொண் டிரார்ச வாசேர் 
பூணு மன்பான் மறைகசாட்டிற புனிசா சமமைப போற்றிசைததப் 
பேணி யிருந்தங் குறையுசாட் பெயாவா வீழி மிழலையமர் 
தாணு வின்றன செயயசழன் மீண்டுஞ் சார கினைககின்றா. (உக) 

சோலை மறைக்காட் டமாரதருளுஞ் சோதி யருள்பெற் றசன்நுபோய் 
வேலை விடமுண் டவர்வீழி மிழலை மீணடுஞ செலவனென 
ஞால நிகழ்ஈச சாசைககா ரோணம் பிறவுஈ சாமபணிதந்து 
சாலு மொழிவண டமிழ்பாடித தலைவா மிழலை ௨ஈதடைர்தார். (௨௬௧) 

வீழி மிழலை தனைப்பணிஈது வேச முதல்வா சாமிருபப 
வாழி வலமேச் தியவரியா லாகா சததி னின்றிழிகச 
வாழி மலாஈசு கோயிறனின மனனும பொருளைப போற்றிசைத்துச் 
தாழு சாளிற் பிறபதியும் பணியங் காத றலைநிறபா, (௨௬௨) 

பூவிற் பொலியும் புனற்பொன்னிச சரைபோய்ப் பணிவார் பொறபமைகத 
வாவுச சருளு மாவடுதண டுறையா£ பாச மணைர்்இிறைஞ்சி 
நாவுச சரசா ஞானபோ னகாககுச் செமபொ ஞாயிரமூம 
பாவுச சளிதத திறம்போறறிப் போகது பிறவும பணிகின்றா. (௨௬௩) 

செய்ய சடையா பழையாறை யெயத வசனிர் செல்பொழுதின 
மைய“லமணா மறைககவட சளியின மனனுஞ சிவனானாச 
கைகள் கூப்பித் தொழுதருளக சண்ட வாற்றா லமணாகடம் 
பொயகொள விமான மெனககேட்டுப் பொருத வுள்ள மிசப்புழுங்கி, ௨௬௪ 

gts விமான சனச்கருசா வாஙகோ ரிடத்தின் பாஙகெய்திச் 
சந்த மலருங சடிககொன்றை முடியா செயய கழலுனனி 
மத வமணா வஞசனையான மறைதச வஞ்ச மொழித்தருளிப 
பதக கொண்ட குண்டர்திறம் பாற்று மென்று பணிஈதிருந்சார். (உக) 

வண்ணம் சண்டு கானும்மை வணங௫ யன்றிப் போசேனென் 
ஜெணன முடிச்கும் வாசே ரிருந்தா ரமூது செய்யாதே 

யண்ண லாரு ம.தவுணர்ர்தங் சரசு தம்மைப் பணிவதற்குத் 

(௨௬௬) இணண மாச மன்னனுக்குச் கனவி லருளிச் செயகின்றா 
௨௬



௨௨௬ திருசாஏ$கரச சாயனார்புராணம். 

௮.றிவி லமணர் ஈமைமறைப்ப விருச்சோ மென்றங் சடையாளச் 
குறிச எறியச செய்தருளி ஈம்மை யரசு கும்பிவொ 
னெறியி லமணர் சமையழிதச்து ரீக௫ப் போச்சென் றருள்புரியச் 
செறிவி லறிவுற் றெழுந்தவனுஞ செங்சை தலைமேற் குவிசதிறைஞ. (௨௬௪) 

உண்ட, வியப்பு மர்திரிகட் கெயெமபிச கடச சடிசெய்தி 
யணடர்டிபருமா னருள்செய்த வடையா எத்தின வழிசண்டு 
குண்டர் செயத வஞ்சனையைச் குறிதது வேந்தன் குலவுபெருர் 
சொணடா தமமை யடிவணஙூத சொச்ச வமணா தூரறததான. (௨௬௮) 

ஆனை யினததிற ௮ுசைப்புணட வமணா யிரமு மாய்கஈதத்ற்பின் 

மேனமை யரச னீசாககு விமான மாககி விளகஇயெபின் 
ஞான வழிபாட் டாசசனைக்கு நிபஈாத மெலலா மமைததிறைஞ்ச 
ஞான வரசும புககிறைஞ்சி காதா முன்பு போற்றுவா£. (௨௧௧) 

தலையின மயிரைப் பறிசதுணணுஞ் சாதி யமணா மறைசசாலு 
நிலையி லாசா£ பிலமையினான மறைசச வொணணு மோவென்னும் 

விலையில வாய்மைக குறுசொசைகள் விளமபிப் புறமபோஈ தஙசமர்ர்சே 
யிலைகொள கூலப படையாசசே நிடஙகள பிறவு தொழுதணைவா£. (௩௭) 

பொங்கு புனலா£ பொன்னியிணி விரண்டு கரையும பொருவிடையார் 
தீங்கு மிடஙசள புசககுறைஞூத தமிழ்மா லைகஞஞ சாததிபபோ 

யெஙகு நிறைஈத புகழாள ரீறிறொணட ரெதாசகொளளச 
செங்கண் விடையா திருவானைக காவின மருஙகு செனறணைந்தார். (௩௱௧) 

சிலஈதிக் கருளுங கழலவணநக்செ செஞுசொன் மாலை பலபாடி. 
யிலஙகு சடையா ரெழும்பியா மலைய மிறைஞ்சிப் பாடியபின் 
மலாகச சோதி இிருசசிராப பளளி மலையுங கறகுடியு 
சலஙகொள் செலவத திருபபராயத துறையு தொழுவா னண்ணினா (௬௭௨) 

மறறப் பதிசண முதலா மருஙகுள எனவுங கைதொழுது 

பொறபும றமைஈத திருபபணிகள செயது பதிகங கொடுபோற்றி 
யூத்ற வருளாற காவிரியை யேறி யொனனா புரமெரியச 

செற்ற சிலையார் திருப்பைஞஞீ வியினைச செனறு சேர்கின்றா. (௩௭௪) 

வழிபோம் பொழுது மிசவிளைசத வருதச முறரீ£ வேட்கையொடு 
மழிவாம பசிவ தணைஈதிடவு மதற்கு௪ சிதத மலையாசே 
மொழிவே தருமுன் னெழுர்தரு௭ முருகா சோலைப் பைஞ்ஞீலி 
விழியேச் தியமெற நியினாதர் சொண்டா ௨ருதத மீட்பாராய, (mare) 

காவுங் குளமு முன்சமைச்துக் சாட்டி வழிபோங் கருத்தினான் 

மேவுர் இிருரீற் றர்சணரரீய விரும்பும் பொதிசோ றுஙசொணடு 
நாவின் றனிமன னவாச்கெதிரே ஈணணி யிருஈசா£ விண்ணினமேற் 
றூவும் புள்ளு மணூழிக்குச சனியே னமுஈகாண் பறியவாதாம். (சுடு) 

அங்க ணிருர்த மறையவர்பா லாண்ட வரச மெழுச்சருள 
வெங்கண் விடைவே இயரரநோக்கி மிசவும வழிவசர் இளைத்திருர்தீ 
ரிங்சென் பாலே பொதிசோழுண் டிதனை யுண்டு சண்ணீரிப் 
பொங்கு குளததிற குடித்திளைப்புப் போச்ிப் போகீ ரெனப்புசன்றார். ௩௧௭௬,



திருசாவுச்சரசரரயஞர்பிராணம். ௨௨௭7 

ஈண்ணுர் திருச் வுச்சாசா ஈம்ப, ரருளென் றறிச்சார்போ 
லுண்ணு மென்ற திருமறையோ ருனாைசதுப் பொதிசோ றளித்சலுமே 
யெண்ண நினையா தெதிவாச் யினிதா வமுத செய்தினி௰ய 
சீண்ணீ ரநூது செய்தருளிச் தூய்மை செய்து சளாவொழிர்தா. (௩௭௪) 

எய்ப்பு நீங்கு கினறவனரா கோக்க யிருஈத மறையவனா 
சப்பா லெஙகு நீர்போவ தென்றா ரரசு மவாக்கெதிரே. 
செப்பு வாயான் நிருப்பைஞ்ீ லிச்குப் போவ சென்றுரைசசா 
சொப்பிலாரும் யானஙகுப போசன றேனென றுடனபோகதா£. (௬௭௮) 

கூட. நத மறையவனா தஇருபபைஞ ஞீலி குறுயிட 
வேட மவாரமுன மறைததலுமே மெயமைத தவசது மேலவாசா 

மாட ஓகாதா ரடியேனைப பொருளா வளிசத சகருணையெனப 

பாடல் புரிசது விழுஈதெமுஈாது சணணீ மாரி பயில்விததா£ (௩௱௧) 

பைஞ்ஞீ லியினி லமாஈசருளும் பரமா சோயில சென்றெயதி 

மைஞ்ஞனீ லதது மணிசணடா சமமை வணங்கி மகிழ்சறரது 
மெய்ஞ்ஞீர மையிளி லன்புருச விருமபுஈ தமிழ்மா லைசளபாடி.க 
கைஞ்ஞீ டியதச திருசதொணடு செயது காத லுடனிருஈதா£ (க௱௰) : 

நாதர் மருவுஈ இருமலைச ணாடும பதிசள பலமிசவுய 
காதல் க.ரச செனறிறைஞக சலஈச விசைவண டமிழ்பாடி. 
மாசொ பாக ரருளாலே வடபா னோகூ வாசே 

ராதி தேவ ரமாஈததிரு வணணா மலையை ஈணணிஞா (௬௭௦௧) 

செஙகண் விடையா திருவணணா மலையைத தொழுது வலகசொணடு 
தஙச வமரையின மிசையேறித தொணடா சொழுமபுக கெடகிறகு 

மஙச ணரசைப பணிஈதெழுகது திளைததுத இருசா வுசசரசா 

தஙகு பிறபபை வீடடினுககு மேலாம பெருமை சாதிததா£ ( m.07 ja.) 

அணணா மலைமே லணிமலையை யாரா வனபி னடியவாதங 
கணணா ரமுதை விணணோனாக சகாகசச கடலில வஈதெழுஈத 

வுண்ணா ஈஞ்ச முணடானைக குமபிட டுருகுஞ சரதையுடன 
பணணா பதிகத தமிழபாடிப பணிஈது பாவிப பணிசெயதாா, (௬௭௦௩) 

பணியரா வேணிச சிவபெருமான பாசம போறறிப பணிசெயுராண் 
மணியார் சணடச தெமபெருமான மணமேன மகிழு மிடமெககுஈ 
தணியாச் சாத லுடனசென்று ௨ணஙதத ௧௪ பணிசெயவா 
ரணியா தொண்டைச திருராட்டி வருளா லணைவா ராயிஞா. (mar D4) 

காத் செய்யுங கருசகசினுடன காடு மலையுங சானயாறுஞ் 
சூச மலிசண பணைபபதஇிகள் பலவு கடஈது சொலவிலுககு 
நாதா போரது பெருதொணடை ஈன்னாட் டெய்தி மூனறாசச 

ச மலாமென் சோலைசூழ் திருவோத தாரிற செனறடைநசா£ (கழு) 

செக்சாச் சடையார் திருவோததாத தேயா பிரானா ச௩கோயில் 
புசகு உலஙகொண டெ.இிரிறைஞ்சிப் போறறிச கணசள புனலபொழிய 
Maa பிரானை விரும்புமொழிச திருதசாண் டகமசண் மூசலாகச் 
சச்ச மொழிமா லைசளசாததிச் சாராது பணிசெய் தொழுகுவா, (கழக)



ட ௮.) திருசாவுச்சரசசாயனார்புராணம், 

செய்ய வையர் இருவோச்தா சேத்திப் போச்து.செழும்புவன 
மூய்ய ஈஞ்சுண் டருளுமவ ர௬றையும் பதிகள் பலவணங்கிச 
தைய றழுவச் குழைகசபிரான் றங்குச் தெய்வப் பதியென்று 
வைய:முமுதுர் தொழுதேத்து மதில்குழ் தாஞ்சி மருங்கணைந்தார். (mm per) 

Gre முய்யத் திருவதிகை ஈம்பா தம்பே ரருளினாழ் 
Gta மஜ முன்னாகட தொணடர் வ.ரப்பெற் ரோமென்று 
கரலை மலருங சமலம்போற் காஞ்சி வாணர் முகமெலலாஞ 
சாரல் மலாஈது களிஏிறப்பச தழைத்த மனங்ச டாஙகுவா.. 

மாட வீதி மறுசெல்லா மணிவா யில்களிற் ரோரணங்க 
ணீ சதலி யுடன்சமுகு நிரைதது நிறைபொற் குடஈதிபச் 
சோடு குலவு மலர்மாலை சூழ்ஈத வாசப் பகதாகளு 
மாடு கொடியு முடனெததக கணிரீஎ சாஞ்சி யலங்சரித்தார். (mar Qa) 

(mar ia) 

சொண்ட ரீண்டி யெதாகொள்ள வெழுர்து சொல்லுச் கரசர்பாற் .. 
சொண்ட வேட்கைப பொலிவினொடுக குலவும் வீதி பணிசெய்யு 
wen. Tish சரியதிரு வலகு முசலா மவையேசதி 
யிண்டை புனைஈத சடைமுடியாக கனபா தம்மை யெதிகொண்டார். ௬௨௰ 

எதிர்சொண் டிறைஞ்சுஞ் சரடியா சம்மை யிறைஞ? யெமுஈதருளி 
மதில்சொண் டணிஈத காஞ$ூககா மறகுட் போது வானதி 
குதிசொண் டெழுஈத சடைககம்பா செமபொற கோயில குறுகினா 
ரதிர்சொண் டலைமகோ மணிமிடறரு ராண்ட இருரா வுககரசா. (௬௦ ௪) 

திருவா யிலினைப் பணிசதெழுக்து செல்வத் திருமுன் நிலையணைந்து 
சருவரா கச யேசமபா சனச மணிமா ஸிசைகுழ்ஈது 
வருவா செம்பொன மலைவல்லி தழு௪ குழைஈத மணிமேனிப் 
பெருவாழ் வினைமுன் கண்டிறைஞூப் பேரா வனபு பெறுகினா. (௬௨௨) 

வாரது சொரிந்த கண்ணருவி மயிர்ச்கா ரோறும் வருமபுளஎக 
மரகத மேனிப் புறமபலைப்ப வனபு கனாஈதென புளளலைபபச் 
சேர்ச்ச ஈகயனப் பயன்பெறறுத இளைப்பச இருே கமபாசமை 
சேர்ரத மனததி லஓுறவைசது நீடும் பதிசம பாடுவாரா. (௬௨௪) 

வறு, 
சரவாடும் வன்னெஞ்சர்க சரியானை யென்றெடுசதப் 
பரவாய சொன்மாலை இருப்பதிகம் பாடியபின் 

விரவார்தம் புரமெரிதச விடையவனார் வெள்ளெயிற்றி 
(௬௨௪) னரவாரம் புனைஈதவாதக திருமுன்றிற் புறச்தணைநசார். 

சையார்ர்த திருத்சொண்டு கழியமிகுங் சாதலொடுஞ் 
செய்யாகின் றேயெல்லாச செநஈதமிழ்மா லையும்பாடி. 
மையார்ச்ச மிடற்றர்திரு மயானத்தை வலங்சொண்டு 
மெய்யார்வ முறத்தொழுது விருப்பினொடு மேவுவா. (௬௨௫) 

Freon மதிற்சச்சி ஈசர்த்திருமேற் றளிமுதலா 
கீர்வளருஞ் சடையவர்தா நிலவியுறை யாலயங்க 
ளாரவமுறப் பணிர்தேத்தி யாய்ர்ததிமிழ்ச் சொன்மலராற் 
சார்வுறுமா லைசளசாச்நிசி சகுர்சொண்டு செய்திருஈசார். (௩௨௪)



BG ora S we GT Cry Hey TH eae td. ௨.௨௬ 

அர்சசரி லவ்வண்ண மமர்ர்துறையு சாளின்சண் 
மன்லுதிரு மாற்பேறு வகதணை த சமிழ்பாடிச் 
சென்னிமிசை மகிபுனைவார் பதிபலவுஞ் சென்றிறைஞ்சிச் 
அன்னினார் சாஞசியினைத் சொமார்சபெருங் காதலினால். (ma. er) 

ஏசமபன் சாணவனென் னெண்ணச்சா னெனபபோற்றிப் 
பாசம்பெண் ணுருவானைப் பைககண்விடை யுயாத்சானை 
காசம்பூ ணுசஈதானை சலம்பெருகுச் திருகீற்றி 4 
ஞசாதோ யணியானை யணைநதுபணிர இனபுற்றா, (௬௨௮) 

திருச்சச்சி யேசம்பம் பணிஈசேததித் திங்களா 
நெருச்சசசெஞு சடைச்சணிந்தா£ நீடுபதி சொழகினைவார் 
வருச்சைச்செஞ் சளைபொழிதேன் வயலவிளைச்கு சாட்டிடைப்போய்ப் 
பருச்கைததிண் களிற்றுரியா£ சமுக்குனறின் பாஙகணைஈதா. (௬௨௯) 

நீடுதிருச் கழுக்குன்றி னிருச்சனா சழல்்வணங்ூப் 
பாூதெமிழ்ச் சொடைபுனைஈது பாங்குபல பதிசளிலுஞ் 
ரூடுமிளம பிறைமுடியார் சமைததொழுது போற்றிப்போய் 
மாடுபெருங சடலுதச வான்மியா மருங்கணைஈதா. (mm) 

இருவான்மி பாமருகதைச சேர்ந்துபணிஈ தன்பினொடும் 
பெருவாயமைச் தமிழ்பாடி யமமருஙகு பிறப்பறுததச 
தீருவாதஙய கோயிலபல சாாஈதிறைஞூத தமிழ்வேஈதா 
மருவாரு மலர்ச்சோலை மயிலாப்பூ வந்தடைநதா, (௬௬௪) 

வளாவளாமா மயிலென்ன மாடமிசை மஞ்சா 
திரைவளர்சோத இிருமயிலைச சஙகரனார் சாளவணங் 
யுராவளாமா லைகளணிவித துழலாரப படையாளி 
,திறாவளாவே லைசசரைபோயத திருவொறறி மாசோர்சா, (௬௬௨) 

ஒற்றியூர் வளாகத் தொளிமணிவீ இிகள்விளக்கி 
நற்கொடிமா லைகள்பூக ஈறுஙகதலி error cs 
பொற்குடசுச டூபஙச டீபங்கள் பொலிவிதது 
மற்றவரை யெதாகொணடு கொடுபுச்கா வழிசசொண்டர். (௬௩௧) 

இருசாவுச் சரசருமத திருவொற்றி நரமர்கச 
பொருராசத இண்சிலையா கோபுரத்தை யிறைஞ்சிப்புக் 
சொருஞானத தொணடருட லுருவலக சொணடடியா 
கருசாமா தவிரப்பானாச் சைதொழுது முன்வீழ்ஈதாா. (௩௬௪) 

எழுதாத மறையளிசத்த வெழுத்தறியும் பெறாமானைத் 
தொழுசார்வ முறரிலத்திற் ரோயகதெழுஈசே யஙகமெலா 
முழுதாய பரவசத்தின் முகிழ்த்தமயிச சான்மூழ்ச 
விமுசானா சண்பொழிய விதிர்ப்புற்று விம்மினா. (௬௬௫) 

வண்டோங்கு செயசமல மெனவெடுதது மனமுருசப் 
பண்டோய்ாத சொற்றிருத்தாண் டசம்பாடிப் பரவுவார் 
விண்டோய்ாத புனற்கஙசை வேணியார் திருவருவய் 

சண்டோங்கு களிரிறப்பச் கைதொழுது புறச்சணைர்சார், (௬௬௪)



ம் இருசாவச்சரசுசாயனார்புராணம், 

விஎங்குபெருர் திருமுன்றின் மே௮ுிருப் பணிசெய்சே 
யளஎத்சொடிரு விருததங்ச சோறகுதிருக் குறுர்சொசைசள் 
சளங்கொடிரு நேரிசைகள் பலபாடி:க கைதொழுது 
வளங்கொடிருப் பதியகனிற் பலராளசள nay Boor. 

அடீுறையு சாளின்ச ணருகுளவாஞ் சிவாலயங்க 
ளெ.ஃ்குருவசன் றினிதிறைஞ யேததமவ ரிறையருளாம் 
பொஙகுபுனற றிருவொறறி யாதொழுது போர்துமையாள் 
பங்குடையா ரமர்ர்ததிருப் பாசுராம பதியணைந்தார். 

இருப்பாஞா சசரெய்திச சரதையிணில் வநதூறும் 
விருப்பாவ மேறகொளள வேயிடஙகொண லெகுய்ய 
விருப்பாளைப் புரமூன்று மெரிதாருள வெசெசசனிப 
பொருப்பாவெஞ சிலையானாத தொழுதெழுந்து போற்றுவார், 

மூர்திமூ வெயிலெய்தச மூதல்வனு செனவெ௫ச.ஐச் 
இகதைகனாஈ துருகுதிருக குறுதொசையு5 சாணடசமுஞ் 
சகதகிறை மகேரிசையு முதலான சமிழ்பாடி 
யெரதையா திருவருளபெற் றேகுவா£ வா£சா. 

அம்மலர்சாப் பதியையசன் றயலுளவாம் பதியனைதஇன் 
மைமமருவுயவ சகளததாளா வணஙதஇமகழ வொடுமபோறறி 
மெயமமைநிலை வழுவாத வேளாள விழுககுடிமைச 
செமமையினா பழையலூர்த இருவால வனமபணிஈதார 

தஇிருவாலங சாடுறையுஞ செல்வாதா மெனச்சிறபபி 
னொருவாச பெருகஈதிருததாண டகழமுதலா வோஙகுதமிழப 
பெருவாயமைத தொடைமாலை பலபாடிப் பிறபதியு 
மருவா£வம் பெறவணஙகஒ வடதிசைமேல் வழிககொளவா 

பல்பதியு நெடுககிரியும் படாவனமூஞூ செனறனடைவார 
செல்கதிமுன் னளிப்பா£சஈ திருசசாரி சரைபணிரஈது 
சொல்கலையின பெருவேசசா தொண்டர்சளபின னுமபாகுமா 
மல்குதிருச சகாளததி மாமலைவஈ செயதினா. 

பொன் ருசசவிச் திருரதியின புனிசநெடுஈ ாதசசஇின 
மூனமுழுசெ காளததி மொயவராையின ரூழவரையிற' 

சென்னியுறப் பணிஈசெழுஈது செஙசணவில்டச சனிப்பாசா 
மன்னுமலை மிசையேறி வலஙகசொணடு வணஙகுவா£ 

சாதணிவெண் குழையானைக் சாளததி மலைகசொழுஈசை 
ேேதமொழி மூலத்தை விழுதிறைஞசி யெழுகதுபெருஈ 
சாதல்புரி மனங்களிப்பச சண்களிபபப் பரவசமாய 
ரசாதனையென் சண்ணுளா னெலுக்திருதசாண ட.சஈவினரார். 

மலைச்சிகரச் ரிசாமணியின் மருஙகுறமுன் னேரிற்குளு 
எலைத்தடக்சைச கண்ணப்பா இிருபபாசஞு சேர்சதிறஞசி 
யலைத்துவிமுங் சண்ணருவி யாகத்துப் பாய்ந்திழியச 
திலைச்குவிசச கையினராயச் சாழ்ர்துபுறம் போக்தணைந்தார். 

(௧௬௪) 

(௬௬௮) 

(௩௪) 

(௧௪௪) 

(௬௪௨) 

(௧௪௩) 

(௧௪௪) 

(௬௪டு) 

(௬௪௪)



இருசாவுச்சரசுசாயனார்புசாண ம். ௨௧௪ 

சேணுலவு இருமலையிழ் றிருப்பணியா யினசெய்து 
சாணுவினை யம்மலைமேற் ருள்பணிரத குறிப்பினாற் 
பேணுதிருச கயிலைமலை வீற்திருச பெருககோலப் 
சர்ணுமது காதலித்தார் கலைவாய்மைக காவலனூா. (௬௪௭) 

Ca my. 
௮ங்கண் மாமலை மேன்ம ர௬தை வணஙூ யாரரு ளான்மிசப் 
Gulag arsed னுதத ரத்திசை மேல்வி ௬பபொடு நோதுவார் 
அஙக மாலவரை சாணி யாறு சொடாகத நாடு சடர்தபின் 

செங்சண் மாலவிடை யண்ணனமேவு திருப்ப ௬ுப்பத மெய்தினார். (௬௪௮) 

மான விஞ்சையர் வான நாடர்கள் வானி யச்கர்சள் சித்சாகள் 
கான கனெனரா பனன சகாதஇபா காம சாரிச ளேழுதன் 
ஞான மோனிச ணாளு ஈம்பரை வஈதி றைஞூ ஈலமபெறுர் 
தான மான திருச்சி லமபை வணங்க வண்டமிழ் சாற்றினார். (௬௪௯) 

அம்ம ருங்கு கடர்து போமவ ராகொள் சூல வயிற்படை௪ 
செம்மல் வெண்கயி லைப்பொ ர௬ுபபை நினைர்செ முர்சதொ ிர்தையா 
லெம்ம ௬ஙகுமொ சாத லினறி யிரணடு பாலும் வியஈதுளேோ 
கைம்ம ௬ஙகணை யுஈசெ லுஙகு கடஈது கனனட மெயதினா. (ஈட) 

கருஈ டஙகழி வாச வேய பின்ச லந்த வனங்களுஈ 

திரு திசதுறை யாவை யுமபயில் சேணெ டுககரி வட்டையும் 
பெருக லஙகூளா காடு மெண்ணில பிறப டசசெறி பொற்பினால் 
வருரெ (கதா கோலு சோலைய மாள வசதினை ஈண்ணிஞா. (கடுக) 

௮௱கு முற்றி யகன்று போூ யருஞ்சு ரங்க ளிசாதுசென் 

றெஙகு மிகச வறஙக ணீடு மிலாட பூமி யிகரதுபோய 
ம௫குல சுற்றிய வெறபி னோடு வனங்கள் யாறு கடநதயற் 
பங்க யபபம னதது மசதிய பைதி ரசதினை யெய்தினா,. (ஈடு௨) 

அன்ன சாடு உடநது சஙசை யணைர்த சென்று வலஙகொளு 

மின்னு வேணியா வார ணா) விருப்பி னோடு பணிஈதுடன் 
பின்ன ணைர்சவா சமமை யஙச ஹணொழிரது சங்கை கடஈதுபோய் 

மன்னு காதல்செய் சாவின மனனவா வத கற்ச.ர முஈதினார். (௬௫௪) 

மாச மீத வளர்ர்த கானச மாச யெங்கு மனிச்சராற் 

போச லாகெறி யன்றி யும்புரி இன்ற சாதல் பொலிர்தெமச் 
சாச மூல பலஙச டுய்ப்பது வச விர்ந்து சணிததுநே 
சேகி னாரிர வும்பெ ருங்கயி லைச்கு லகரி யெய்துவரா. (௬டு௪) 

ஆய வாரிரு ஸின்சக ணேகுமவ் வன்பர் தம்மை யணைந்துமுன் 
றீய வாய விலஙகு வன்றொழில் செய்ய வஞூன ஈஞ்சுசால 
வாய ராச மணிப்ப ணங்கொள் விளகசெ டுச்சன வஈதுகா ட்டி 
Cpu arora: ru sisal துன்ன ருஞ்சுர முன்னினார். (#@@) 

வெங்க இர்ப்பச லச்ச டச்நிடை வெய்ய வன்சதிர் சைபரர் 
தெங்கு மிச்ச பிளப்பி ளாகர்ச மெல்லை புச்கெரி இன்றன 
பொங்ச ழற்றெறு பாலை வேணிழல் பு£்ச சூழல் புகும்பகற் 
செக்சு திர்ச்சனல போறு மத்திசை திண்மை மெய்தசவர் ஈண்ணிஞர்.(௬௫௯)



‘aa. இருசாவுச்சசகராயனார்புசாணம். 

இங்க னம்மிர வும்ப கற்பொழு தும்ம ரஞ்சு.ர மெய்துவார் 
பஞ்ச யம்புரை சாள்ப ரட்டள வும்ப சைததசை தேயவு 
மங்கை பங்.சரதம் வெள்ளி மால்வரை வைத்த சிர்தை மறப்பரோ 
தங்ச ரங்க ளிரண்டு மேகொடு சாவி யேகுதன் மேவிஞர், 

௯௭௪ ஞம்மணி பரந்த சைந்துற வேச ரைஈறு சதைகஈதபின் 
மெப்க ௯ர்செழு ர்சை யன்பின் விருப்பு மீமிசை பொங்டெ 
மொய்ச டுங்கனல் கெம்ப ரற்புசை மூளு மதத;மூயங்கயே 
மைகொரள் சண்டர்ச மன்பர் செல்ல வருர்இியுஈதினர் மார்பினால், 

மார்ப முர்தசை ரைந்து சிர்தி amis Query “nies 
நோவ ருங்குறி சின்ற சிந்தையி னேச மீசனை சேருநீ 
rita மஙகுயிர் கொண்டு சைக்கு முடம்ப டங்கவு மூன்செடச் 
சேர்வ ரும்பழு வம்பு ரண்டு புரணடு சென்றனர் செம்மையோர. 

அப்பு றம்புரள் இன்ற நீளிடை ums Quang went Ors 
செப்ப ருங்சயி லைச9 லம்படி சிதை செனறுறு மாதலால் 

மெய்ப்பு றத்தி ஓுறுப்ப ழிஈசபின் மெல்ல வாது முயற்சியுக் 
தீப்பு றச்செய லின்றி யஈகநெறி தங்க னார்தமி மாளியா. 

வறு 
அன்ன தன்மையர் சயிலையை யணைவசற கருளா£ 
மன்னு தீந்தமிழ் புவியின்மேற் பின்னையும் வழுதச 
ஈன்னெடும் புனற் றடமுமொன றுடன்கொடு ஈடஈதா£ 
பன்ன சம்புனை பரமரோர முனிவராம் படியால். 

அது மற்றவர் மருங்குற வணைந்துநேர் கின்று 
சொரது கோகூமற் றவரெதா கோகடூட நுவலவார் 
சிஈதை யிவ்வுறுப் பழிஈதிட வருஈதிய Bosse 
விந்த வெஙகடத தெய்திய சென்னென விசைததசார். 

மாசில் வற்கலை யாடையு மாாபின்முர் நூலுர் 
சேசு டைச்சடை மவுலியு நீறுமெய் திசழ 
வாசன் மெய்த்தவ ராஏறின் றவாசமை சோகப் 

பேச வுற்றதோ ர௬ணர்வுற விளம்புவா£ பெரியோர். 

வண்டு லாங்குழன் மலைமச ஞடன்வட கயிலை 
யண்டர் ஈர்யக ரிருச்குமப் பரிச௫ ரடியேன் 
கண்டு கும்பிட விருப்பொடுங் சாசவி னடைக்சேன் 
கொண்ட வென்குறிப் பிதமுனி யேயெனச் கூற. 

சயிலை மால்வரை யாவது சாசினி மருங்கு 
பயிலு மானுடப் பான்மையோ ரடைவசற் செளிதோ 
வயீல்சொள் வேற்புடை யமரரு மணுகுதற் ஈரிதால் 
வெயில்சொள் வெஞசரச் சதென்செய்தீர வந்தென விளம்பி. 

மீளு மத்தனை யுமச்கினிச் சடனென விளங்குச் 
சோளு மாசமுர் துவளுமுச் நான்முனி சொல்ல 
ate, twee சயிலையி விருச்சைசண் டல்லான் 
மாளு மில்வுடல் சொண்டுமீ ளேனென மழச்தார். 

(௬௫௭) 

(௬௫௮) 

(a) 

(௬௪௦) 

(௬௪௪) 

(௬௬௨) 

(௩௪௩) 

(௬௬௪) 

(௬௬௫) 

(௬௪௪)



இருகாவுச்சாசுகாய aa 

அங்கு மற்றவர் அதணிவறிர் சவர்தமை யறிய *- 
வ்கு மாதவர் விசும்பிடைச் கரந்துநீண் மொழியா 

லோங்கு சாவிலுச் சரசனே மெழுச்திரென் ௮ரைப்பச் 
தீங்கு நீஙகயெ யாக்சைகொண் டெ முஈசொளி திகழ்வார். 

அண்ண லேயெனை யாண்ககொண் டருளிய வமுதே 
விண்ணி லேமறைச் தருளபுரி வேதசா யகனே 
சண்ணி னாற்றிருக் கயிலையி விருஈதஙகின் கோல 
கண்ணி கான்றொழ ஈயக்தருள் புரியெனப் பணிநதார். 

தொழமுதெ முர்தஈற் ரொண்டனா கோக்கிவிண் டலதஇ 
லெழுபெ ரகதிரு வாக௫னா லவிறைவரிப பொயகை 
மூழுடு ஈமமைநீ கயிலையி லிருககவம ௬ுறைமை 
பழுதில் €ர்ததிரு வையாற்றிற சாணெனப் பணிததார். 

ஏற்றி னாரு டலைமிசைச் கொண்டெமுர் நஇிறைஞஎ 
வேற்று மாகிவிண ணாூரின் ரூமொழி விருமபி 
யாற்றல பெற்றவவ் வணணலா ரஞ்செழுத தோடுப் 
பாற்ற டமபுனம் பொயகையின மூழ்கினா பணியால். 

௮இ தேவாதந திருவருட் பெருமையா ரறிஈதார் 
போத மாசவா பனிமலாப பொயகையின ஞூழ்இ 
மாசொர பாகனார் மகழுமை மாற்றிலோ வாவி 

மீது தோன்றிவஈ செழுநதன ர௬லகெலரம் வியப்ப, 

வம்பு லாமலா வாவியின் சரையில்வஈ சேறி 
யுமபா காயகா இருவருட் பெருமையை யுணாவா 
செம்பி ரானறருங சருணைகொ லிதுவென விருகண 
பம்பு தாரைமீ£ வரவியிர் படிஈதெழும் படியா, 

மிடையு நீள்கொடி வீதிகள் விளஙூஏய வையா 
றுடைய நாயகா சேவடி. பணியவந துறுவா 
சடைய வப்பதஇ கிறபவுஞ சரிபபவு மான 
புடைய மாநததர் துணையொடும பொலிவன எண்டார். 

பொனம லைக்கொடி புடனமா வெள்ளியம் பொருப்பிழ் 
றனமை யாம்படி சததியுஞ் சவருமாஞ சரிதைப 
பன்மை யோணிகள் யாவையும் பயிலவன பணிஈதே 
மன்னு மாதவர் தமபிரான் கோயின மூன வர்தா. 

காணு மப்பெரும் கோயிலுங் கயிலைமால் வமாயாய்ப் 
பேணு மாலய ஸணிஈதிரன் முதறபெருஈ சேவா 
பூணு மன்பொடு போத்றிசைத தெழுமொவி பொஙசத் 
தாணு மாமறை யாவையுர் தனிதசனி முழஙச. 

சேவர் தானவர் செசர்விச சாதர ரியக்கா 
மேவு மாதவா முணிவர்கள புடையெலா மிடையச் 
காவி வாள்விழி யரமபையா கானமுமுறவுக 
சாவி லேழ்கடன முழக௫னும பெருகொலி தழைப்ப, 

itu) 

ema. 

(௬௬௭௪) 

(௧௪௮) 

(mae) 

(கழ) 

(mera) 
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(௬௪௧) 

(௬௪௪) 

(எடு) 

(mer Sr)



ம் ் ச 

பேச் நிருசாவுச்சரசு சாயனார்புராணம். 

கங்கை யேமூதற் நீர்த்தமாங சகடவுண்மா ஈநிசண் 
மங. லம்பொலி புனறபெருக் சடங்கொடு வணங்க 
வெற்கு நீடிய பெருங்கண ராதாக ஸிழைஞ்சப் 
பொங்கி யஙசளாற் பூசவே தாளஙகள் போற்ற, 

அட் வெள்ளிமால் எனாயிரண் டாமென வணைந்சோா 
Riots Osha « செரீகண்மால் விடையெதிர் நிறப 
முந்தை மாசவப் பயன்பெறு முசன்மையான மடஒழ்ஈசே 
நந்தி யெம்பிரா னடுவிடை யாடி. முன் னணுக, 

வெள்ளி வெற்பின்மேன் மரகதக் கொடியுடன் விளங்குக் 

தெள்ளு பேரொளிப் பவளவெற பெனவிடப் பாக 
சொள்ளு மாமலை யாளுடன கூடவீற றிருஈச 
அள்ள லாறாமுன சகணடனா வாசகினமன னவனா, 

சண்ட வானச்சக் கடவினைச் சணகளான் மூகஈது 

சொணடு கைகுவிச செகிர்விமுர் செழுஈதுமெய குலைய 
வணடா முனபுநின ராடினார் பாடினா ரமுதா£ 
சொண்ட னூாககஙகு நிகழ்சசன யாசொல வல்லரசா 

முன்பு சண்டுகொண் டருளினா ரமுதஅண்ண முவா 
வன்பு பெற்றவ ரளவிலா வராவமுன பொஙகப 
பொனபி றஙகசய சடையரைப் போறறுசாண டகஙச 
ஸின்ப மோஙகிட வேத்தினா ரெலலையி றவததேரா 

அய வாறுமற் றவாமனங களிப்புறக கயிலை 
மேய சாதாதஈ துணையொடும் வீற்றிருஈ சருளித 
தூய தொண்டருர் தொழுதெதிர நிரகவஈ கோலஞ் 
சேய தாச்னொ திருவையா றமாஈதமை இக 

ஐயா சோலமங சளிசசசன் நிடவடிச தொணடா 
மையல் கொணடுள மகிழ்ககிட வருஈதிமற் றஙகு௪ 
செய்ய வேணிய ரருளிது வோலவெனச செளிஈது 

வைடி மய்கஇடச் கண்டமை பாடுவா£ ம௫ழ்ஈ.று, 
Cam 

மாதர்ப் பிறைச்சணாணி யானை மலையான மசளொடு மெனனுங 
கோசறு தண்டமிழ்ச சொலலாற குலவு இருபபதி சஙகள 
வேச மு.தல்வனா யாறறில் விரவு சராசர மெலலாங 
காதற் றணையொடுங கூடச் சணடே னெனப்பாடி நின்னு 

சுண்டு தொழுது வணங்கிச கண்ணுச லாசமைப் போற்றிச 

கொண்ட திருசசாண் டசஙகள குறு5தொகை நேரிசை யனபின் 
மண்டு விருத்தஙகள் பாடி வணக௫ூத் இருசுகொணடு செயசே 
யண்டர் பிரான்றிரு வையா றமார்சனர் காவுக கரசா, 

நீடிய வப்பதி நின்று நெயத்தான மேமுத லாக 
மாடுயா சானம் பணிஈது மழபாடி யாரா வண;।ூப் 

பாடிய செர்தமிழ் மாலை பகாக்து பணிசெய்து போற்றித் 
சடி.ய மாலுக கரியரா திறாப்பூக அருசதியைச சோதா, 
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திருகாவுச்சரசுகாயனார்புராணம், 

சேது விருப்பொடும புக்குத் இருட மாளிகை முன்னாச் 
சார்சது வலஙகொண டிழறைஞ்சித தம்பெரு மானறிரு மூனபு 
கேர்குச பரிவொடு தாழ்கது நிறைஈதொழி யாவனபு பொக 
வராகசசகண ணீரமழை தூஙச ஓயாவுறுஈ தனமைய ரானார். 

இருப்பூச அருசதி யமாச செஞ்சடை யானையா னேறறுப் 
_ பொருபபூக சருளும பிரானைப பொய்யிலி யைகசணடே னெத்றி 
"விருபபுறு சாண்டகத। தோடு மேவிய காதல் விளைப்ப 
விருபபோக திருவடிச் ழா மென்னு குறுஈசொகை பாடி. 

அ௮ஙகுறை யு்கனமை வேண்டி காமடி. போற்றுவ சதெனறு 
பொஙகு தமிழ்சசொல விருததம போறறிய பாடல புரிஈது 

தங திருகதொணடு செயவாா தமபிரா னாருள பெதறுத 
fase; grins Cerys Door. மாஙசொனறு செயதாா. 

uaames sreaes CanOw Lisas Fasgrotr L. sp 
மலல லறுபபவா தானத தடைவு திருசசாண டகமுஞ 

செல்கதி சாட்டிடப் போறறுஈ திருவஙக மாலையு மூளளிடம் 
டெலலையில பனமைச தெரகையு மியமபின ரேததி Ware sat. 

Ca a 

பொனனிவலங் சொணடதிருப பூகதுருததி யிவரிருபபக 

கனமனதது வலலமணா தமைவாதிற கடடழிசதநுத 
செனனவனகூ ஸனிமிததருளித Dain 39 னெளிகணடு 
மனனியசாச சணபைககா மறையவனார் வருனெரு£ 

இசகமிழகாட் டிடைபமினற மெழுஈதருளிச செமபொன்னி 
வாய்கசவளஈ சருசாடடு வகதணைஈதா£ வாககினுககு 

வேரதரிருஈ தமைகேட்டு விரைஈதவாபாற செலவனெனப் 
பூதுருததி வளமபதியின புறமபணையில வஈதணைஈசா, 

சணபைவருகஈ தமிழ்விரச ரெழுஈசருளத தாஙகேட்டு 
மணபரவும பெருஙசோசதி வாசோ மனமகிழ்நது 
சணபெருஞுூங சளிகொளளக சணடிறைஞகங காதலினா 

லெணபெருகும விருபபெயச வெழுகசருளி யெசாசெனரறா. 

காழிபாசோன வருமெல்லை சலகதெயதிக காதலிததா£ 
சூழுமிடைக இிடுகெருகறெ சாணாமே தொழுதருளி 
வாழியவா சமைசதாககு மணிமுததின சிவிகையினைத 
தாழுமுட விதுகொணடு சாககுவனயா னெனச்சரிழதார். 

வந்தொருவ ரறியாமே மறைஈதவடி கவொடும்புஈவி , 
யஈசணனா ரேறியெழுஈ தருளிவரு மணிமுததின 
சாதமணிச சிவிகையினைத தாஙககுவா ௬டனருங்கெ 

ெெிசைசளிப் புறவருவரா சமையாரு5 தெளி£திலரால், 

திருஞான முணிவரர சிருஈததிருப் பூசதுருததிக் 
சருசாச வெழுந்தருளி யெஙகுறரு ரப்பரென 
வுருசாகின் றுமமடியே னும்மடிக டாஙூவெரும் 

பெருவாழ்வு வாசெய்தப் பெற்றிர்கும் ஜேனென்றார், 

உ௩ட௫ 
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- ie இருகாவுச்சசசுசாயஞர்புசாணம். 

பிள்ளையா ரதுசேலாப் பெருகுவினா வுடனிழிர்சே 
யுள்ளமிகு பதைப்பெய்தி யுடையவர சினை௮௨ணங்க 
வள்ளலார் வாச ரவர்வணங்கா முன்வணஙகத 
அள்ளுமான் மறிக்சரத்சார் தொண்டரெலார் சோரழுதார்த்தார். 

அூ்ஒக்சோன் நிருசாவுச் கரசருடன் சலக்தருளிச் 
செழுமதிற்ட் தவழ்சோ?லப் பூர்துருத்திச் திருப்பதியின் 
மமுவினொட மானேகது திருககரததா£ மலாததாள்க 
டொழுதுரு யின்புற்றுச் துதிசெய்தக கு. டனிருநதார். 

௮ல்லமணர் சமைவாதில் வென்றதுவும் வழுஇபாற் 
புல்லிய்கூ. னிமாாசததவுஈ சண்பொருஈதப புனளுட்டி. 
லெல்லையிலாத் திரு£று வளர்தசதுவு மிருக்சவத்தோ 
சொல்லது கேட்டுவசதார் தூயபுசழ் வாசோ, 

பண்புடைய பாண்டிமா தேவியா தம்பரிவு 
ஈணபுடைய குலச் £றையார் பெருமையுஞா னச்தலைவ 
செண்பெருக வுரைத்தருள வெல்லையிலசோ வாசா 
மண்குலவு தமிழ்சாடு சாண்பதற்கு மமஙகசொணடாரா. 

பிரமபுரத திருமுனிவா பெருஈசொண்டை ஈன்னாட்டி. 
லரலுறையுஈ கானஙக எணைஈதிறைஞ்சிப பாடுவசற் 
குரனுடைய தஇிருராவுச் சரசருரை செயதருளப 
புசமெரிததா£ திருமசனா பூக்துருசநி சொழுதசன்னு. 

ஆண்டவர சஙகணர்சி ரருள்பெற்றப் பதிகின்றும 
பாணடிசாட் டெழுகசருளும பானமையராயச் சென்றிசைபோய்ச 
சாண்டகைய திருப்புததூா£ பணிஈதேததஇிக கதாமதியக 
இிண்டுகொடி. மதின்மதுரைத திருவால வாயசோர்தா£. 

சென்றணைர்து மதுமையினிற் நிருந்தியநூற் சங்கத்து 
என்றிருஈ.து சமிழாராயாஈ தருளியவக கண்ாசோயின 
முனறிலினை வலஙசொண்டு முனனிறைஞ? யுள்புச்கு 
வன்றனிமால் விடையாரை வணங௫மகழ வொடுகதிளைததார். 

எய்தியபே ரான£ச வின்பத்தி னிடைஞமூழ்கி 
மொயதிகழுஞ் சடையானை முளைததானை யென்றெசெதுச 
செய்தவததோர் தாண்டகச்செர் தமிழ்பாடிப் புறததணைவார் 
கைதொழுது பணிசதேததத் திருவுள்ளய சளிசறகதா. 

ரிர்திகமும பாண்டிமா தேவியார் திருமேனி 
சேரவரு ஞடையதனாற கூனிமிரக்த செனனவஞார் 
பா£ப.ரவுங் குலச்சிறையரா வா$ீசா சமைபபணிவுழ் 
௫சகலாச காதனமிச வடிபோற்ற வஙூருந்தா£. 

இருவால வாயமார்த செஞ்சடனாச் செழும்பொருணா£ 
திருவானை கேரிசையுர் தாண்டசமு முதலான 
பெருவாய்மைச் தமிழ்பாடிப் பேணுதிருப் பணிசெய்து 
மருவார்முப் புரமெரித்சார் பூவணத்சை வர்சடைராதாா. 
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(௪௭௪)



திருசாஏச்சரசுசாயனார்புசாணம். 

கொடிமாட நிலவுதிருப பூவணசதச் கோயிலிலு 
ணெடியாலுச் கறிவரியா சோதோன்றச கண்டிறைஞ்சி 
வடிவேறு திரிருலத தாண்டசதசால் வமுசதிப்போய்ப் 

பொடிமீடி திருமேனிப் புனிதாபிதி பிறபணிகரா, 

தென்னிலஙசை யிராவணன்றன் சரமீரை5ஈ தஈதுணிச்ச 
ஜனனவனா மிராமனுக்கு வரும்பெரும்பா தக௩தீககுமி 
பிஞ்ஞகரைச் தொழுவதறகு நினைந்துபோயப பெருமூழ்ச்ச 
அனனிமனய சரைதுருகத தொழுதெழுஈசார் சொலலரசா. 

சேவாதொழுஈ தளிமுதலைதச் இருவிரா மீசசுரத.த 

மேவியசக கரனையெதா கினறுவிருப் புறமொழியாற் 

பாவுதிரு நேரிசைகண முதலான சமிழ்பாடி. 
நாவரசா திருக்சொணடு ஈலமபெருக௪ செயதமர்ந்தார், 

அ௱குறைஈது கணணுதலா ரருள்சுடி யசகனறுபோய்ப 

பொகருதமிழத இருமாட்டுப் புறமபணைசூழ் நெல்வேலி 
செஙகணவிடை யாாமன்னுஈ திருசசானப போழுதலா 
வெஙகுகிகழ் சானஙச ளெலலாமபுச கறைஞசுவராா 

தொழுதுபல வகையாலுஞ சொறரொடை உண டமிழ்பாடி 
வழுவிறிருப் பணிசெயது மன௫க௫வுர் றெபபொழுது 
மொழுகியகண பொழிபுனலு மோவாத சிஒ௨ன்றாளச௪ 

maw தையிலுணாவுஈ தஙகயறீ£ மையிற்சரிததா£ 

oi. GF 

(௪௭௭7 

(௪௭௮) 

(௪௱௯) 

(emp) 

(௪௱ழச) 

சேமபொழிலரும சொதமிழ்ராட் டினிலெஙகுஞ சென்றிறைஞ்சப் 
பாமபணிவார் தமைபபணிவா£ா பொனனிசா டதுவணைாது 
வாமபுனலருழ் வளஈகாசுள பினனுமபோய வணஙகியே 
பூம்புசலூாா வரதனடஈதரார பொயபபாசம போக்குவார். 

பொய்சைசகும் பூம்புசலூர்ப் புனிதாமலாசத் சாள்வணங்கி 
கையமனப பரிவோடு காடோறுஈ திருமுனறிற 
கைசலநத இருதசதொணடு செயதுபெரும காசலுடன் 

வைகுசா ளெண்ணிமாச வணடமிழ்மா ters ea Quon fant. 

நின்றதிருத தாண்டகமு நீசெனித தாண்டகழு£ 
மனறுறைவா வாழ்பதிகள வழுததுதிருத சாணடகமுங 
கொன்றைமலாச சடையார்பாற குறைஈசதிரு நேரிசையுர் 
துன்றுசணி மேரிசையு முசலான தொடுததுமாததாா. 

ஆருயிரின் றிருவிருத்தர தசபுரா ணச்தடைவு 
பாரபரவும் பாவா சப்பதிகம பன்முறையு 

கேர்படரின் றறைகூவு£ திருபபதிச முதற்பிறவும் 
பேோருளின கடலளிசகும பெருமானைப் பாடினார். 

அ௮ர்கிலைமை சனிலாண்ட வரசுபணி செய்யவவர் 
கன்னிலைமை சாட்டுவா£ ஈம்பர்திரு மணிமுன்றி 
இனனில்வரு முழவார அழைர்சவிடச சானெஙகும் 
பொன்னினொட ஈ௨மணிசள் பொவிச்திலக்க கருள்செய்சார், 

(சழ) 

(ஈழக்) 

(௪ஈற௪) 

(சாம்௫)' 

(on pa)



௨௩௮) திருகாவுச்சரசுசாயஞர்புசாணம். 
a * ர் 

செம்பொன்னு ஈவமணியுஞ் சேண்விளஙக வாஙகயையு 
மூமபர்பிரான நிருமுனறி லருளபருச்கை யுடனொச்ச 
பவெம்பெருமான் வாசே ரழவாரத இனிலேக்தி 
வம்பலாமென் பூஙகமல வாவியினிம் புசஷெிர்தார். 

புள்ஸலோடுங் கல்லோடும் பொன்னோடு மணியோடுஞ் 
செொலலே்டும வேறுபா டிலாகிலைமை துணிரதிருகத 
நல்லோரமுன நிருப்புசலூர காயகனார் இருவருளால 
வில்லோடு நதன௰ட.வரா விசுமபூடு வஈதிழிஈதார். 

வானகமின் னுச்சொடிசள் வரதிழிஈசா லெனவகது 
தானநிறை சுருதிசளிற றகுமலஈகா ரதசன்மை 
கானவழமு தமபரபபுு கணிவாயி லொளிபரபபப் 

பானனெடுங சணகள்வெளி பரபபியிசை பாடுவாரா. 

கற்பகப்பூச சளிரடிபோங காமருசா ரிகைசெயய 
வற்பலமென முூழ்விரல்வட் டணையோடுவ கைபெயரப் 
பொறபுறமச் கையினவழி பொருகயற்சண புடைபெயர 
வற்புதப்பொற கொடி நடஙக யாடுவபோ லாடிஞா 

ஆடுவா£ பாடுவா ரலாமாரி மேற்பொழிவா£ 
கூடுவாரா போனறணைவாரா குழலவிழ விடைநுடயச 
வோடவொ மாரவே ளூடனமீள்வா ரொளிபெருக 
நீடுவார் தலெசைய நிறபாரு மாயினா, 

இததன்மை யரம்பையர்சக ளெவ்விதமுஞ் செயல்புரிய 
வததனா இருவடிக£ழ் நினைவசலா வனபுருகு 
மெய்ததன்மை யுணாவுடைய விழுதசவசது மேலோர்சஞ் 
த்தநிலை திரியாது செயபணியின றலைகினறா. 

இம்மாயப் பவததொடக்கா மிருவினைச டமைசோககி 
யும்மாலிய கென்னகுளை யுடையேனயான நிருவாரூ 
ரமமானுகச சாளானே னலையேனமி னீரெனறு 
பொயமமாயப் பெருககடலு ளெனலுஈதிருசதாண் டசம்புசன்றுர். 

மாதரவர் மருங்கணைய வ$தெயதி மசனவசகச் 

காதலவர் புரிரதொழுகுங சைச௨ஙசள செயதிடவும் 
பேதமிலா வோருணாவிம் பெரியவரைப் பெயாவிசக 
யாதுமொரு செயலிலலா மையிலிறைஞ்சி யெதிரசனருர். 

இச்கிலைமை யுலகசேழு மெயதவறிஈ தியல்பேத்த 
மன்னியவன் புறுபததி வடிவான வாசோ 
மின்னிலவுஞ் சடையாசம மெய்யருடா னெய்தவரு 
மககிலைமை யணிதசாசச ரிலகாளங சமாஈதிருஈதா, 

மன்னியவா தக்சரண மருவுசலைப் பாட் டினாற 
ஐன்னுடைய சரணான தமியேனைப் புசலூர 
னெனனையினிச சேவடிச்€ ழிருத்திடுமென் றெழுகன்ற 
முன்னுணர்வின் முயத்சியினாற் நிருவிருத்சம் பலமொழிர்தார், 

(ear De) 

(௪௱௰௮) 

(#11 W&) 

(eared) 

(௫௨௧) 

(௪௨௨) 

(௪௨௩) 

(௪௨௪) 

(௪௨௫) 

(௪௨௪)



i டி at ச ௪ 

இருசாவுக்சரசுராயனார்புராணம், ௨ஈ௯ 

மண் முதலா முலசேத்த மன்னுதிருச் சாண்டசததைப் 
புணணியா வுனனடிச்கே போதுகின்றே னெனப்புகன்று 
Benn cor Aus Fax neo es ஞானவடி வேயாட 
யணணலாா சேவடிக£ ழாண்டவா செயதினா. (௪௨௭௪) 

வானவர்சண் மலர்மாரி மண்ணிறைய விணணுலூனெஃ 
மேணிறைர்ச வைஈதுபே ரியவொலியும விரிஞசன முதல் 
யோனிகளா யினவெலலா முணணிறைகச பெருமகழசசி 
தாணிறைகத சிததினாயிற சதயமாக திருகாளில. (௪௨௮) 

அ௮டியேனெ னாதரவா லாண்டவர சனசரிதப் 

படியையா னறிஈதபடி பசாஈசேனப் பரமுனிவன் 
சடிமலாமென் சேவடிகள் கைதொமுது குலசசிறையார 
மூடிவிலபுகழ்த திருசசொணடின முயறசியினை மொழிசனெறேன் (௪௨௯) 

நாவுககரசுராயனாபுராண முற்றிற்று, ௫கரவு CD 2 

ஆகத திருவிருததம் - ௧௬௭ ௬௦௯. 

சூசனம், 

  

௧, கற்புரிலே வழுவாது Hater a Jura, 

தூற்பாவது சாயகனிற சிறஈததெயவம இலலை எனவும அவளை வழிபடும 

முறைமை இது எனவும் சு௩தை சாயரும, பிராமணரிடததும சான 

ரோரிடததும ஆசாரியரிடசதும சடவுளைசசுட்டியம ஒழுகும் ஒழுககம் இப் 

படி என மாயகனும் கறபிசசவழி நிறறலாம ஆகலால, சுமங்கலிசகு; சண 
சணவனை வணஙட அவனுக்கு ஏவலசெயதலே மேலாகிய திருமமாம, ஏவல் 

செயதுவருமபொழுது,பரமபதியாகிய வனை வழிபடலவேணடும எனனும 

விருப்பம உணடாகில, சனகசெனச சுத₹தரம் இலலாமையால், கணவனது 
அனுமதியைபபெறறு, ஆசாரியரை ௮டை ஈது சிவனை? பெதறு, சணதலுச 

குச செயறபாலசாகிய ஏவவின வழுவாது ஙீனறே ச௨னை விதிபபடி வழிப 
டக. கணவன இறாதுவிடில; ஆபரண௩சள அ௮ணியாசொழிசலும, வெற்றி 

லை பாகசை ஒழிததலும, ஒருபொழுது பசவிலே உணடலும, பாயல் பேண் 
டாது தமாயிலே மிசதிரைசெயதலும, ஐமபுலனசளை ௮டசகலும, வெபுண்ணி 
யஙகளை விதிவழுவாது செயசலும வேணடும இசறகுபபிரமாணம், Re 
தருமோசதரம.**ஏஈதிழைககுப பதியேவ வியற்றுதலே நியதி மீசனிணைச் சாள 
ணைய வேசறவு பெருறெ-காகதனனு மதிபெறறுச் சைககொள்க பூசை கலித 
திடினே யிருதுகலுழஈ தொருமூனறு சகாளும-வாய்ஈதிடசசெய துடற்சுசதி 
மற்றையாறீர சரவே மானசபூ சனைபுரிக மமறையகாட் புனலுட் - டோய்ந்த 
ருஈதிச சல்வியததைச சூட்டுகபோ தரற்குச் குசசமுன் பெருகோய்முள சூட் 
டுவிகச பிறரால ?? எ-ம காயுசஙகிசை *:கருரெறிச கூகர்த லாககுச சணவ 
ரை வணங்க ருனே-யுரியகற் ஐரும மாகு மொணடிறற சணவா சொல்லாத்- 
பருவரை பயநத ஈ௫காய பணிரஈதுஈம் பாதம் போறறிப் - புரியவிழ் மலாக 6 
விப பூசனை புரித லாமால். கணவாத மேவல் பூண்டு சற்பினி லொழுக டா 
தார்-ஈணுசரூய கொடிய வெய்ய ஈரனு எழுர்து வாராற்- பணிவறு கணவர்



eed இருசாவுச்சர்சசர்மனார்புரானீம், 

தம்மை யிசந்துஈற் பான்மை யின்றி - யணிகலன் நுறந்த மாசர் சன்மையை 
யறைகு வாமே சரையினிற் Sigs ரான ஈல்கிட றயலகு நீரி- லரியவெண் 
ணீற்றின் மூழ்க லன்பொடு ஈமைப்பூ 92- Gongus லுண்டு வைக லட்ட 
மி பதினான கோடு - மருவுபூ ரணையி ண்டி . யொழிர்திடல் apes சாமே,” 

டமாசிசணடம். (மருவு சாதலன் மாய்க்திடின் மங்கைய - ரொருப கற் 
பெரழு ஈடரும் பதகிலை - விரியும் பாயல் வெறுத்துமண் மேற்றுஞூ-யரி 
ய கோன்புச ளாறறிட சேண்டுமால், சடாசெய பொற்கல னீததிடுஈு தோசை 
யர் - கடவுள் பூசனை காதலி னாற்றியு - முடல மாசுண வுள்ளுயிர் $ததிடா- 
தீட்ரூ மூல மருகதிட வேணமடுமோல்,? ஏ-ம. வரும. 

இபபுராணத்திலே சுட்டபபட்ட இிலசவதியா£, தம்மைக் சலிப்பகை 
யார் விவாசம் செயதிலா ஆயிலும், ௮வர் இறகதமை சேட்டவுடனே, என் 
லுடைய தாதை தாயாகள் எனனை ௮வருககு மணமசெயது கொடுசச உடன் 
பட்டிருஈசமையால, இவவுயிர் ௮வருககே உரியது, ௮,தலால, இவ்வுயினை 
அ௮வருயிரோடிசைவிபபேன எனறு சாவசதுணிஈதமையாலும், சமபியாராகிய 
மருணீக௫யரா பொருட்டு ௮ககஈர௬ததை ஓழிதது உபிரதாஙகியபினனும், இள 
மைபபருவசசராய இருஈதும விவாசம செயதுகொள்ளாமல், தமது வீட்டிற 
ரானே சவஞசெயது கொணடிருகது, பினனாச இிருவதிசைவீரட்டானச.இிற 
செனறு, சிவ சினனஙகளைத தரிசதுசகொணடு, திருககோயிலிலே இருவல 
இடுதல திருமெழுககிடுதல் பூககளகொயத இருமாலைசள தொடுதசல் மு,சலிய 
திருபபணிகள் பலவறறை நாடோறும விதிவமுவாது வனமாட்ெள மெய் 
யன போடு செய்தமையாலும, இவரது சறபினபெருமையும ஐமபுலனகளை 
அடக்கிரினற அருமையும் சிபசதிருதாசசியும செலவிதிற றெளியபபடும. 
இவா இசதிருபபணிகளை மெயயனபோடு செயதனா எனபது, இவாபுறசசம 
யப் படுகுழியில் வீழஈத தமது தமபியாராகிய மருணீசசஏயாரை ௮.தில நினறும 
gee அளுமபொருட்செ செயது வேணடுகோளுக்கு இசைந்து, சருணாகிதி 

யாகிய சிவன ௮வலாச சூலைநோயினால வருதி ௮ட்கொண்டருளினமை 
யாலே, துணியப்படும,. 

௨. சிவனது திருவருள இல்வழி உண்மைரெறி கூடாதெனல், 

உலகததிலே, சமயஙகளும், ௮௪௮௩௪௪ சமயசாததிரககளும, அம்தச்சா 
தீதிரசகளிலே சொலலப்படும பொருளகளும, உஒனறரோடொனறு ஒவ்வாது 
பலதிறதசனவாய இருசகும: இவைகள எலலரக நீறுள்ளும, மேலாகிய சம 
யம யாது? சாதஇரம யாது? பொருள யாது? எனில, இசசமயப் பொருளஎகள 
எல்லாம, இது ஆகும ௮து அன்று எனனும பிணசகு இனறி, தனனிடத்தே 
சாணகிறபது எநதசசமயமோ ௮ஈதசசமயமே சமயம், ௮ர்சசசமய சாத்திரமே 
சாததிரம) அ௮ரதசசாசதிரசதிற் சொலலபபடும பொருளேபொரு௭. இப்படி. 
எல்லாச் சமயபபொரு களையும் தனனிடதது wt 68 கிறகும சற்சமயம 
சைவத்தாகததிமயாம. ஆதலால், ௮௩௪௪ சமயமே சமயம் ; ௮நதசசமய சாத் 
இரஙகளாகயெ வேதரிவாகமங ளே சாததிரம்; அதச் சாசதாஙகளிறழ் சொல 
லப்படும் பதி பச பாசம் எனனும முப்பொருஎசளுமே மெயப்பொருள்கள். 
அது *த்துசம யஙசள்பொரு ஞணரு நால்ச ளொனறரோடொன் ஜொவ்வாம 
லுளபலவு மிவற்றுள - யாதசம யமபொருணூல யாதிய கென்னி லிதுவாகு 
மதுவல்ல வெனுமபிணசக இனறி - நீதியின விவையெல்லா மோரிடசதே சா 
ண நிற்பதியா சொருசமய மதுசமயம் பொருணூ - லாசலினா விவையெல்லா 
மருமறையா சமததே யடஙகியிடு மவையிரண்டு மானடிச்ே ழடங்கும்.!? என் 

gre. Ragia ச்ச் இருவிருசசச்சால உணாச,



இிருசாவுச்சரகமாயனூாபு. ராணம். ௨௪௧ 

சமஙசாத்திரங்கள் எலலாம் வேசாகமஙகளிலே ௪௬௪9௦ கூறப்பட் டிரு 
ச்கும். ௮வைகளைச சழுச்திரசலச நியாயமாக உருத்திராசளும் தேவர்களும 
இருடிகசளும த,ததம அறிவளவாகச,சனித,சணி விரிசது உட் சமய புறசச்மய சாத் 

இரஙகளாசப் பண்ணிஞர்கள். "ஓன்றோடொனறொவ்வாத சாருவாகம முதலி 
ய பலசமயப்பொருளகளை வேதாகமகசளில வன கூறுதல் எனனைஎஹிலச் 
ஆனமாககளது ௮திகாரபேசம பறறி என௪. மூனனா, ௮.இிதாமதாசரிய், மர்த 

மதிகளாய, லெளடக சுகசதையே பரமபுருஷாசுசம எனவும புதிமாயெபுததி 
ராதிசளையே ஆனமா எனவும அபிமாணிககும ௮இிகாரிகளைச் குறிதத, துச்சம் 
முசவியவற்றோடு உடனவிரவி இருச்சலால லெளகிக சுகம பரமபுருஷார்த்தம் 

அளறு எனவும, புததிராதிகள ஆனமா ௮லல எனவும உணாசதி, ௮வாகளுக 

குப புததி ஸதிரமாதற பொருட்டு நுணபொருள உணரும் ௨னமை இன 
மையால, தூலசேசசதையே ஆனமா என்றும ௮சனழிவையே பரம புருஷா 

50 எனறம உபதேசிசகனறனா. பினனா, அதிதகூறிய தருமானுடடான 

கீதினாலே சிறிது பிரசாதம் பெற்றுச் சறறே சிதத சசதி ௮டைசது சேகானமா 
மூதலியவறறில பசசாத்சாபம உதிசகபபெறற ௮திகாரிகளைச குறிதது, தேகா 

இகளில ஏறறிய அனமதசன்மையை மறுததறகுப புதசசாசதிரம உபதே௫ஃ 
னறனா இவவாறே மேலும சோபானககிரமமாச உபசேசிதசலால், விரோதம 

இனமை தெளிச முனருன உளள சமயஙசள பினபின உளள சமயஙகளால் 
வாதிசசபபடும வாதிககபபடுவது பூரூவபக்ஷமூம, வாஇபபது தெதாநதமு 
மாம சைவதெசாாதம மறீற எசசடியஙகளையும பூரு பசிம்மபணணி நிற்றலா 
னும,௮சனைப் பூரூப௯ூம பணணுசறகு ஒருசமயமும இனமையானும், ௮து 

வே செசாசசம எனபபடும !'இததாகசமே சிசசாகதம, அவைக்குவேருனவை 
பூரூவபக்ஷஙகள '? எனறு இரசதினததிரயசஈிற கூரபபட்டத, 

இசசைவசிகதாகச நூல சளை, பசுஃகளாகய காம பரததிராசளாதலால் 

ஒனறனை உளளவாறு உணாதலும, ௮தனவழிரிநறலும இயலாவாம் எனத 

செளிஈத, சு௨சஈஇரராகிய சிவனை மறவாது ௮வரது திருவருளையே முனனி 

ட்டுகினறு, விதிபபடி கறறுணாசலவேண 8$ம இயலவாறே இருவருளை முன் 
னிடாது எசதுணை நூலகளைச கறபினும,எசதுணைச சருமஙகளைச் செய்யினும, 

சைவசதெதாஈகமே உணமைகெறி எனறு ஐயநதிரிபறச அணிசலும, ௮ஈ0ெறி 

யின வழுவாது நிறறலும் கூடாவாம திருவருளே சணணாகச் சாண்டல் வே 
ணடும எனபதும், ௮ஃது இலவழி உணமைகசெறியை உணர்சது சிவனை 

அடைதல கூடாது எனபதும, உயிரா ௨ணமிருக தறறு கோககி யுள்எச் 
இழியி ஓருவெழுடி - யுயிரா வணஞசெயதிட டுனகைத சாதா லுணரப் படு 

வாரோ டொட்டி வாழ்ததி - யயிரா வணமேறா தானே றேறி யமராகசா டாளா 

தே யாரூ ராணட -ஒயிரா வணமேயென னமமா னேகின எருட்சண்ணா னோ 

சசாதா ரலலா சாரே? ::இடடுவிசசா லாரொருவ ராடா தாரே யடங்கு 
விசசா லாரொரு௮ ரடஙகா தாரே- யோடடுவிததா லாரொருவ ரோடா தாரே 
யுருகுவிததா லாரொருவ ரருகா தாரே - பாடடுவிததா லாரொருகா பாடா 
தாரே பணிவிசதா லாரொருவா பணியா சாரே - காட்டுவிசதா லாரொருவர் 
காணா தாரே சாண்பாரார் கணணுதலாய சாட்டாச் சாலே ?? என்னும் சேவா 
ரஙகளானும், :“அவனரு ளாலே யவன்றாள வணஙககக,” என்லும் திருவா 
சத்தானும், உணர்க. 

இமமருணீசசயொ, யாச்சைநிலையாமையையும் செல்வகிலையாழையை 
யும் கினைர்து பல தருமங்களைச செயதும், பிரபஞ்சவாழ்வினது, அகித்திய 
த்தை அறிர்து இல்வாழ்ச்சையிலே புசாமல் எல்லாவற்றையும் துறக்தும், சை 
வ.தால்களை ஓ. உணாசதும், எவ்வுயிாககும் முதல்வராகிய *ஙனது இருவ 

#é



உ்ச்ர்உ இிருசாவுச்சசசராய்னார்புராணம். 

ருள் இன்மையாலன்றோ, சமணாகளது தாூப்போதனையினாலே மய ூ,௮௧ர் 
களது ஆருசசசமயமே உண்மைசெழி எனழு துணிச்து,௮திலே பிரவேசிசசா. 
சிவனனறி முதல் இல்லை என்பது !''இவரமுதலே யனறி முசவில?லை யெனறு 
ஞ-சிவனுடைய தென்னறிஓ தென்ற -சவனவன- சனசெயல தாகின்ற 

ஈன்று மிவையிறறைத- தனசெயலாச கொள்ளாமை சான ?! எனதஇிருசகளி 
திறப் பாரிற் கூறுமாறறானும் காண்க. இவா சைக நாலக 99 wows 
அம் சிவனது திருவருள் இனமையால சைவமே உணமைகெறி எனனும் உண 
ரச இவருககுப பிறஈதிலது எனபது, இககே :: நிலலாத வுலடியலபு கணடு 
நிலை யாவாழ்ககை - யலலேனென றறசதுறாஈது சமயஙக ளானஉறறி - னல 
லாறு செரிஈதுணாகது ஈமபரரு சாமையினாற - கொல்லாமை மறைஈதுறையு 

மமணசமயங குறுகுவாா ?? எனனும திருவிருசசசசால் உணாசசப்பட்டத. 

இச் திருவருள் தனனைப் பெறல வேணடும எனனும அசையோடு பெருநத 
வம செயத வழியனறிக இடையாது, இகமாயனா சிவனை 3டைசற்பொரு 
ட்டு மூறபிறபபிலே பெருஈ,சவம செய்தாராயினும், அததவசதிலே றிது 
வழுவுறறமையாலனரோ, இபபிறபபிலே கெடுகாள பொயரஈகெறியாலயெ பரம 
தசதை அனுட்டிசசனா கருணாநிதியாகய சிவன, அ௮சஎறுகுறறசதின பொ 

ருட்டு இவனா இபபிறபபிலே சணடிசதும, பின்னா இவா முனசெய்ச ௪௧௨௪ 
தினாலனறோ, இவராக கைவிடாது, வலிஈசாடகசொளளச திருவளசு கொ 

ணடு, சூலைகோயினால் வருசதி, உணமை மெறியாகிய தமது சைஉசமயத 
இலே புகுமபடி, இிருவருள ௪ரசசனா செவபுணணியம செயத அ௮னமாசகள 
ஓரோவழித தற செயயினும, அவாசளைக சைவிடாது காககும பெருககரு 

ணையினா சி௨னே எனபது, இசனாலே, துணியபபடும :: இனறிங சசேத 
னமா மிவ்வினைக ளோரிரணடுஞ - செறை தொட ர௬மவன செனழிட சசே- 
யெனறுரஈதான் - ரீதொருவ னானாற சிவபதிசான கைவிடுமோ - மாசொருகூ 
றல்லனோ மறறு '? எனச இருககளிறறுப்படியாரிற கூறுமா௱ணனும, சாணச, 

புறச்சமயஙகள பொயாகெறிகள எனபது :*இருமுச சமயத தொருபேயத தே 
ரினை - நீரசசை சரவரு நெடுககண மானசணக - சவப்பெரு வாயிடைப பரு 
தெ சளாழிவாடு - மவபபெருக சாப நீயகசா தசைநகன ?? எனத இருவாசகததி 
னும,'சாவிபோ மறறைச சமயஙசள புசகுரின-ராவி யருசேயென றுஈ£ பற- 
ஒவவுரை கேளாதே யுஈதீபற '! எனத திருவுஈதியாரினும,கூ௮ மாறறால அறிக 
உன் இவரைாச சூலை சாயினால வருசதி அட சொணடமையால, ௮வா ger 
மாசசளைத தணடிபபதெல்லாம ௮வாசன குறறசதினணினறும bubs so 

மை அ௮டைகது பேரினபம பெறறு உயதல வேண்டும எனனும பெருககரு 

ணைபினாலேயாம் எனபது, செளியபபடும அது :: தததைசாய பெறற ததசம 
புதல்வாச டஞ்சொ லாற்நின் - வரதிடா விடிலு றுகச வளாரினா லடிசஐத 
இய - பந்தமு மிடுவ சொல்லாம பராசுஇிடிற பரிவே யாகு- மிஈதநீர முறைமை 

யன்றோ வீசஞா முனிவு மெனறும.!' எனனும சவஞான சித திருவிரு௪ 
தீதீதானும் உணாச, 

௬ சீவன் மூதஇ நிலை. 
ஆன்மாவுச்கு ணவ மல பரிபாசசுதினாலே திவிரதர சத்தி நிபாசம் உண் 

டானபோது, பரம சருணாநிதியாகிய சிவன, தமத இருவருளினாலே சவஞா 
னத்தை உடிப்பிச்த, "வானஈதம அ௮னுபவிட்பிசது, மேல்வரும பிறப்புக்கு 

ஏதுவாயெ சஞ்செ ஆகாமியங்களைக கெடுகத, எடுச்ச சரீரசதிலே பிராரசுது 
வம புசிக்கும்படி சீவன் முத்தனாக வைத்து, தேசார்தச்திலே பரமுசஇயைச் 
சொடுத்தருளுகா. அது (: சிததராதச் தேசி.வன்றன் நிருககடைச்சண் சோச 
இச செனனமொன்றி லே?வன் முத்த ராச- லைத்தாண்டு மலஙகமுவி ஞான 
வாரி மடுத்சானச சம்பொழிந்து வரும்பிறப்பை யறுத்த - மூததார்சப் பாத



திருசாவுச்சரசசாயனாபுராணம், ௨௪௩ 

மலர்ச் ஜழ்வைப்ப னென்று மொழிர்திடவு முலகால்லா மூர்கச ராடுப்- 
பிததாகதப் பெருமபிசறறப் பிதற்றிப் பாவப் பெருஙகுழியில வீழ்ந்திடுவ 

ரிதுவெனன பிராஈதி ” எனனும சிவஞான$ததித திருவிருசதததால் உணர்க, 
659 நிபாதமாவது திரோதாணுசததி 8௩ச ௮னுகஏரக சததி பதிதலாம, இச் 
இருசாவுககரசுகாயஞர் தீவிரசரசததி ரிபாசமூடையராய்,சவனது இருவருஷீ 

ஞாலே மலவிருள நீஙகச சிவசதுவம் விளககப பெறறு, 9வானஈசூமேவி 
ட், சீவன் முததராய் இருர்தார் வொனர்த விஎகிஈததுககு திடைன்எம் 
ஆனசச அருவியும், புளச மும, விம்மலும், சழுசமுசதலும, பரவசமும, இடை 
யு Tipo அ௮த்தியற்புத ினமயமாகிய பாடலுமாம. இஈராயனா சமது 
தீமக்கையாராலே விபூதி ௮ணியப் பெறறு, 9வசஈரிதியை அடைஈசவுடனே, 
சி.௨னது திருவருளினாலே மலநீககமுூம சவத வ விளகசமூம இவருககு 
உணடாயின எனபதும, சிவானாசம வெளிபபட விளஙகயது எனபதும, 

இஙசே ':நீறணிசதா ரகததிருளும'' எனபதுமுசல :(:அஙசஙச ளஎடஙக?' என 
பது இததியாய உளள ஜு.த திருவிருசச௩களால உணாசசபபட்டன சிவா 
னநசம வெளிப்பட விளககனமை, இனனும இப்புராணததிற் பலவிடங௪ 
ளில விரிசதுககூறியவாறறால, உணாச இவரத வொனசத விளசசம், இவா 
திருவாய மலா-ஈதருளிய திருபபதிசயசளினாலே மெயயுணாவு உடையோரச் 
ரு, தெளளிதின விளஙகும 

வன முசசராவரா ௮௭ததிற்படட புறபோலச சிவபபிரசாசத்தினாலே 
போகசாதனமாயளஎள உடகரணஙகளும புறககரணஙகளும ஆகிய பசுகரண 

நஙகள எலலாம சிவசரணமாய கிகழப பெறறு, சசலகருவிசளோடும கூடியிரு 
கரும சாககிராவசசையிலே கிருமல துரியாசசததைப பொருஈதினோகளாய, 

பூமியினகணுளள ஆனமாககளை £டேறறும பொருடசெ சஞசரிககும இயல் 
புடையோராம அறு :: இநமிலைசா ஸிலலையே லெலலா மீச னிடததினிலு 

மீசனெலலா விடசஇினிலு டனற-வஈகிலையை யறிஈசசஈசக கரண௩ஙக எடக 

யறி௨சொரு குறிகுருவி னருளினற லறிஈத-மனனுசிவன றஐனையடைகது கின் 
Darn ளூலே மருவுபசு கரணஙகள செவசகரண மாசச- துனனியசாச சரம 

சீனிற் றுரியா ஈ சோனறமுயல சிவானுபவஞ சவானுபூ swnw” “end 
இரசதே யசேசசைப புரிசசவாச ளூலகற சருவசஙச கிலாசதிவாச தபோத 

னாக ளவாகள - பாக௫ியசசைப பகாவதுவென ஸிமமையிலே பூயிரின பற 
றுததுப பாசதையடை. பராவுசிவ ரனறோ-லாககுமுடி ஈவீசசாசாண டவர் 

களரி வையரோ டனுபவிததிய இருஈடஇிடினு மகபபறறற ஜிருபபா - சோக 
யித புரியாதோ புறபபறறற ரறாலு நமைவாபிறப் பினிலவினைச ணுஙஇடா 

வே ?' எனனுரு ர௨ஞான௫ததிச திருவிருசசஙசளானும, 'சாணுக கரணங் 

ச ளெலலாமபே ரினபமெனப- பேணு மடியா£ பிறபபசலக- சாணும-பெரி 
யான் செஞ்சே பெருஈதுறையி லெனறும - ,பிரியானை வாயாரப் பேசு !? 
எனனும் இருவாசகசசானும, உணாக "இத திருகாவுககரசுராயனாரும் அவ் 

வியலபினையுடையரே ஆசலால, இவா அ௮ருளிச செயத தமிழலேதமாகிய 
தேவாரம் சவவாகடயம எனறளே ஐயநதிரிபறத துணியபபடும இவவாறன்றி, 
பசு வாச்சியம எனறு கினைப்பினும, அ௮ககினைவு ௮திபாதகமாகய சவசதரோ 

ஃமாகி,எறிவாய ஈரகம பயஈசேவிடும இவா வாகடியடி வ வாககியம் எனழே 
துணிஈத. சருவானமாககளும அதனை ததி உணாகது முசி பெற்றுய்சற்பொ 

ருட்டன்றோ, கிருபாசமுத்திரமாகிய வன, யாவரும் கேட்ப, இவருககு 
நாரவுகசரசு எனப பெயா கொடுச்சருளிஞா. ட ட்ட 

சிவஞானிகள சமியை முதலியன செய்யவேண்டுவதின்றன்றோ 1 
ஐனமாக, இத இருராவுக்கரசுராயனார் செவஸ்தலஙசடோழுஞ் செண்று, சிவ 
னைச் தரிசித்து வலம்வாது வண௱ூத் துதசல்களும, இருச்சோயித் பிராகா



௨௪ திருராவுக்சரசுசாயனார்புராணம். 

ரம்சளிலுமி இிருவீதிகளிலும் * புற்செதக்குசலும்,பிறவும் செய்சமை என்னை 

யெனின, இவர் பசுதது ஏம நீய௫த் சஞசெயலற்று௪ சிவனேயாய் நின்றமை 

யால், இவை எல்லாம் இவர் செயலாசாது வென்செயலேயாய் சிசழ்க்தன 

ears. gg ''சஞ்செய லறறிஈகத சாமறற பினனாதன் - றன்செய ருனேயெ 

் துக்தபெற - தனனையே தாதானென .நுந்்திபற ' என்னும் இருவுகஇயாரா 

Binaries இ௫ஙஙவனம இவையெலலாம் செவன்செயலாய நிகழ்தல op 
௮ச்செனின், ஆனமாககளுககு அறிவுறுததி அவாகளை உய்விததறபொருட் 

டென்சு, ௮து சிவன த௬திணாமூாததியாய, திருககையிற செபமாலைகொணடு 

செபம் பண்ணுதல் உயாகளுச்கு உயயுரெறி காடடுதற் பொருட்டாதல போ 

லும் என்ச இஈசாயனூா செயலெலலாம உயிரகள் பொருட்டே நிகழ்கதன 
என்பது, ((௮அனன சன்மையா கயிலையை யணைவதற் கருளார£ - மனனு தீத 

மிழ் புவியினமேற் பினனையும வழுதத - நனனெ டுமபுனற றடமுமொன 

றுடன்சொடு ஈட ஈதரா-பனன கமபுனை பரமரேரா மூனிவராம படி.யால என 

இஙகும் குறிப்பிகசகபபடடமை காணக, சவஞானிகள சரியை கரியை முத 

வியவறறைத தூஙசளாக வேண்டா எனறு விெ.தும இலலை ; செயதுவரல 

வேண்டும எனறு சஙகறபிதது௪ செயவதும் இல்லை, நிததிரைசெயகேரா கை 

பிற் பொருள் ௮வரறியாது தானே போதலூபோல, சிவஞானிசஞசகுச சரி 
யை இரியை முதலியன வெல்லாம தாமே நீஙகும இல்வாறனறி, சாஙகளே 
இவற்றைச செயயாதொழிகதேரா ஈரகசது வீழலா அது :(குறிபபிடங காலா 
இச்சா சனஙகொளகை குலகரு ணஞசீ - றெபபுறு விரசஞ சீலஈ சவஞசெ 
பஈ தியான மெல்லா - மறுசதற வொழிதல செயதன மருவிடா மனனு செயதி- 

யறசகுறு பவாபோல வாயமை யொழிஈசவை யொழிரது போமே” என௪ 

வபபிரசாசததினும, :*ஞால நீதியு மானமறை நீதிடிம-பாலருன மதசா பிசா 
சரி லெனவு - மூறகச னோேனகை வெறமபாக செனவுக - சானே சவிரா தா, 
னாம் புரியா - தொழிஈதிடி னிரயத தமுஈது;த நிடமே !? எனச சங்கறப நிரா 
சரணததினும் கூறுமாற்றாற றெளிச. 

இஈசாயனார் இவ்வுண்மை நிலையைப் பொருநஈதிய பெருர் சகைமையினர் 
என்பது, சமணாகள் இவரா மிகச சூட்டினை உடைய நீநறறையில ஏழுநாள் 
இருததியும, நஞ்சு கலாத பாலும ௮னனமும உணபிததம, இவரைக சொல் 
இும்பொருட்டு யானையை ஏவியும, இவரைககலலோடுசோததுககட்டிச் சட 
விலே தள்ளியும், ௮வைகள சிறிசாயினும இவனை வாதிகசாமையானும , தம 
அ வேண்டுகோளினபடி செவனது இருவருளினாலே சமது தோளிலே சூலச் 
குறியும் இட பச்குறியும பொறிசகபபட்டமையானும், அப்பூதியடி கணாயனா 
ரத புத்திரா விஷசதினால இறஈதபோது ௮௨ராை உபிரப்பிச,சமையாலும, தி 
ருவீழிமிழலையிலே சவனடி௰ாகளை அருதுசெயவிசதற பொருடடு௪ ஏவ 

னிடதசே படிககாசு பெறறமையாலும், வேதாரணியசதிலே வேதஙசளாலே 
இருச்சாப்புச செய்யப்பட்ட இருககதவு திறகசப பாடினமையானும, திருப் 
பைஞ்ஞாீலிக்குச் செல்லும் வழியிலே சவனிடததே பொதிசோறு பெறறமை 

யானும், இருவையாற்றிலே கைலாசச் தரிரிதசமையாலும், செவவிதிற றுணி 
யப்படும். இவை எலலாம இவ்வுணமை நிலையில்லாதாரால் இயலா எனபது 

* திருச்சோயிற் பிராசாரங்களிலும் திருவீதிகளிலும் உள்ள புல்லைச் செ 
அக்குதல் இ௫புணணியம் எனபது, :! சனச ராலயஈ அரப்பு திருமெழுச் 
இடுதல் - புனன்மு கஈதெமை யாட்டுவித செமக்கெனப் புரித - Porgy wre 
யத் தசவையி னெழுகஈதபுற் தேத - னனைக ழுஈதுணர் சாண்மல ரெடத்தட 
னல்சல்.!? என்லும் உபதேசசாண்டச் செய்யுளாலும், ௮றிச,



குலச்சிறைசாயனார்புராணம், ௨௪௫ 

: துரியங் சடர்தகடர்த் தோகையுட னென்றும் - பிரியாசே நீதிமன்ற பெம் 
மரன் -- நுரியத்சைச - சாக்சரதசே செய்தருளித தானசெய்யுச் தன்மைசளு- 
மாக்ிடுமவந சன்பர்க் கவன்.” ** சொல்கறியி னீற்றறையி னஞ்சிம் சொலை 
தவிரத்தல்-சல்லே மிசப்பாக கடனீசத-னல்ல-மருவார் மறைசகாட்டில் ஞா 

யிறிறப் பித்த - றிருவாமூ ராளி செயல்.!' எனத திருகசளிற்றப்படியாரிந்,, 
கூறுமாற்றானும், உணாக. இனனும, இவா சிவனது ஆஞ்ஞையினாசே£தீமது 
உழவார்ம் நழைஈத இடஙகளெஙகும் பொனனும ஈவரததினகஎஞ்ம இடச் 
கக்சண்டும், அவைகளைப் பருக்கைசகறசளோடு சமமாச எண்ணி, உழவாரச் 
,தில ஏஈதிக குளத்திலே விம எறிஈது விட்டமையானும, ௮ ரமபையர்சள் சம் 
மூன் கின்று சம்மை மோடுப்பிககும் பொருட்டுப பலமுயறசிகள செயம், 
தமது சித்தநிலை சிறிதும வேறுபடாது சாம செயயும் திருப்பணியிலே உறுதி 
கொண்டு நின்றமையானும; இவரது பெருமை தெளியபபடும, இவ்வருமை 

* ஒடுஞ செமபொனு மொசசவே கோக்குவா ?! :(ஏஈதிழையா சஞ்சயனச் 
தெயதிததம் மெயதொடினுக- காயதுவாதத லேதுறவு காண.” எனலும் திரு 
வாக்குகளால் ௮றிச. இவா பரமுதஇ பெறறமை இகசே :*புணணியா வுன 
னடிசசே போதுகெறே னெனபபுசன்று - ஈணணரிய சிவானசச ஞானவடி 
CownG - யணணலரா சேவடிக€£ ழாண்டவ.ர செயதிஞா !' எனபதனால 
உணாச்தப்பட்டது. 

இதுகாறும் கூறியவாற்றால், இர்சாயனார், ஆன்மாச்சள புறச்சமயப்படு 
குழியில் வீழாத, சைவமே சறசமயம எனறு செளிஈது, yore) Heng 
உனை வழிபட்டு உய்யும பொருட்டு, தமது செயலசளானும, இிருவாசகுச 

ளானும, மெய்யறிவுச் ஈடா கொளுததிய சமயகுரவராயினா என்பது, செள 
ஸிதிறபெற.ப்படும ஆசலால, பரசமயஙகளிற புகாது சிவனே பரமபதி எனத் 
அணிக, இசசாயனா காட்டியவாறே விபூதி உருகசிராகூம எனனும Re 
சனனஙகள் தரிசத, வனை இடையறாது மேனமேலும பெருகிவளரும் மெ 
யயனபினோடு மனம் வாகருக் காயம எனனும மூனறினாலும வழிபட்டு உய் 

தீலே நாம் ௮அருமையாகப பெற இசசரீரததினால பெறப்படும் பயன என்பது 
தெளிக, ஒதுவாக்கும் கேட்பராசககும அனபை வளாதது, கருககனமன்ரும 
கலாநதுருகச் செய்யும பெருஞடறப்பினதா௫யும், காமுூகருககு இளம்பெண் 

சளஞுடைய வசனம் போலச் சிவனுக்குப பிரீதியைச செய்யும் இயல்பினதா 

இயும விளங்கும் இஈராயனாது சேவாரததைச் சிதசசமாதானததோடும் மெய் 
யனபோடும் விதிபபடி. ஒதி 2 carts. 

குலச்சிறை நாயனார்புராணம். 

பன்னு தொல்புகழ்ப் பாண்டிசன் னாட்டிடைச் 
செஈசெ லார்வயற நீஙகரும் பினனயற 

துன்னு பூகப் புறம்பணை குழ்ஈதது 
மன்னு வணமையி னாமண மேற்முடி. (4) 

அப்ப இச்கு முதல்வர்வன் ரொண்டாதா 
மொப்ப ரும்பெரு ஈமபியென் றோதிய 
செப்ப ரஞ்ச£ர்ச் குலச்சிறை யார்திண்மை 
வைப்பி ஞாற்றிருச் சொண்டின் ௨.மாதவா, (௨)



௨௪௮ குலச்சிறைமாயனார்புராணம். 

கார ணங்கண் ஹுதர்சகன்ப ரென்னவே 
வார மாகி ம௫ழ்ஈதவர் சாணமிசை 
யாரு மனயபொடு வீழ்ஈதஞ் சலிமுஇழ்ச் 
நீர ஈன்மொழி யெயத விரைத்துளரா, 

குறிிஸனான்கு குலததின ராயினு 
Ora amaze நீஙசொ ராயினு 
மறிவு சஙசரற் கனப ரெனப்பெரிற் 
செறிவு மபபஸ்ளிசக தேதிய செயகையார். 

உலசர் கொள்ளு ஈலத்தின ராயினு 
மலஇ நீமைய ராயினு மமபுவி 
யிலகு செஞ்சடை யாரடி யாரெனிற் 
றலமு றப்பணிஈ சேததுர் தசைமையார், 

பண்பின் யிகசா பலரா யணையினு 
'மூணப வேண்டி யொருவ ரணையினு 
மெணபெ ரசூய வனபா லெதாசொண்டு 
ஈணபு கூாஈசமு மூட்டு ஈலததிஞா. 

பூதி சோவணஞ் சாசனச ரார்பொலிம் 
தாதி சேவாத மரசெழுக தாமவை 

யோது நாவணச கசசா லுரைபபவா 
பாத crop பரவிய பணபிஞா 

இன்ன ஈல்லொமூக க௪இனா ரீறிலச£ச் 

செனன வனனெடு மாறறகுச சீதிகழ் 
மனனு மஈஇரிகட்குமேலாடியொ ் 

சொனன் லாரச்செற றுறஇிகச ணினறுளார. 

ஆய செய்கைய ராயவ ராறணி 
நாய னாதிருப பாத ஈவினறளரா 
பாய சாபுனை பாணடிமா சேவியா 
மேய தொணடுககு மெயகதொணட ராயினஞார். 

புன்ன யததரு ஈஈசாபொய நீஈசவுக் 
தென்ன னாடு இருரீற போறறவு 
மனனு காழியா வளளலாா பொன்னடி 
சென்னி சோசதி மடழ்கத றபபிஞா. 

வாதிற ரோறற வமணனா வன்கமழுத 
இது ரீ௩கட வேறறுவிச தராதிறம 
யாது போற்றினேன மேலினி யேததசேன் 
வேத நீதி மிழலைச் குறும்பாதாள். 

குலச்சிறைசாயனார்புராணமாற்றிற்று, 

ஆகச திருவிருசசம்-க௭௱ம. 

(௪) 

(6) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௬) 

(9) 

(2௪)



es 
குலச்சிறைசாயஞர்புராணம். sor 

சூசனம், 

  

௪. சஎங்னடியார் பத்த 

Gest சுவதர்திரா ராம் பரதாதிரா சவனுககும் சவபசசாகளுச்சும்ரீரம் 
ன அடிமை எனற கெளிஈச மெயயணாவு உடையோ, தாமத ைச் 
செல்வததோடும எததுணை ௮திகாரசதோடும கூடி இருப்பினும, சிறிதாயினும் 

௮ வைகளாலே அகஙகாரம கொளளாமல, சிவனடியாகளைசசணடால, ௮ வ 

கள எககுலதசாகளாயினும ௮வாகசாச சிவன எனவே பாவிசஐ, எதாகொண 

டுவணகூ துதிசத, விஇிப்படி ௮முதுசெயலிபபா இபபடிச சிவனடியா 
ரிடசது ௮னபுடையவரே சவனிடதது ௮னபுடையா எனறு தெளியப்பவொ, 
௮ கஙகாரம முதலியன உடையோ சிவனது திருவருளை அடையராகள அது 

'ஓருமையுட னீசனரு ளசோஙகி யெனறுஈ தஙக - வருமை யருமை யருமை- 
பெருமையிடும- பாகசாரக கோப மபிமான மாசை யிவை-நீஙகாத போதுதா 
னே ?? எனனும சுவபோசசார வெணபாவால அறிக, இசகுலசசஏிறைசாயனா், 
தாம பெருஞசெலவரும பாணடியனுககு மு,சனமாதிரியாருமாய இருஈம, 

சிறிதும் செருக்கு உறாது இசசிவபுணணி। தசைச செயதமையால,சிவனிட த 

சே மெயயனபுடையா எனபது தெளளிதிறறுணியபபடும, இவரதுபசதிசதி 

றம *வெறறவே யடியா ரடிமிசை கீழும விருபபினன வெளளைநீ றணியக- 
கொறறவன றனககு மாதிரி யாய குலசசிறை குலாவிகின மேசத- மொறறை 
வெள விடைய னுமபரரா தலைவ னுலகினி வியயகையை யொழிஈதிட-ட றற 

வாச கறற ச.௮னுறை செனற வாலவா யாவது மிதுவே சணஙசளாய வரினுக 
சமிபராய வரினு மடியவா சஙகளைக சணடாற-குணஙகொடு பணியக குலச 
இறை பரவு சோபுரஞ ஞூழ்மணிச சோயின-மணஙகமழ் சொனறை வாளரா 
மதியம வனணிவண கூவிள மாலை- யணக்குவீற நிருத சடை முடி யணண் 
லாலவா யாவது மிதுவே சலமில ராச ஈலமதுண டாக நாடவா நாடறி இன 
2- குலமில ராசக குலமதுண டாகத சவமபணி குலசசிறை பரவுங - சலைம 
வி சரததன கூமவிலை வேலன கரியுரி மூடிய கணட - னலைமலி புனல்சேர் ௪ 
டைமுடி யணண லால்வா யாவது மிதுவே காவணம கெயெலபா மஞூசெ 
ழூ. தோதி ஈலல ராய ஈலலியல பாகு - கோவணம பூதி சாசன சணடாற் 

ரொழுதெழு குலசசிறை போறற - வேவணவ இியலபா மிராஉணன றிண 
டோளிருபது கெரிசா ஒனறி - யாவணக கொணட சடைமுடி யணண லர 
லவா யாவது மிதுவே சொணடரா யுளளா£ இசைஇிசை தோழா தசொழுதுதன் 
குணததினைச குலாவச - கணடுநா டோறு மினபுறு செற குலச்சிறை கருதி 
கின தேசதக - குணடரா யுளளாா சாக௫யா தஙகள் குறியினக ணெறியிடை 
வாரா - வணடாரா யகனரு னமாஈதுவீற றிருஈத வாலவா யாவ மிதுவே," 
எனத இருஞானசம்பஈதருமாததிசாயனாராற புகழப்பட்டமை காணக, 

௨. சைவசமயத்தை வளாக்ச விருமபல். 

புறச்சமயிசளுடைய தாபபோதனையினாலே .னமாச்சள் சற்சமயமா 

இய சைவத்தை விட்டு அவர்களது சமயப்படுகுழியிலே விழுர்து கெதெலைச் 
சாணின்; மிச இரகக கவலைகொணடு, அபபுறசசமயங்களை ஓழிசது, சை 
வததை வளாசதறகு வேணடும மூயறசியைச சிரததையோடு செயதல மிக 
மேலாகயெ சிவபுணணியமாம: ௮த செய்.பாமை மிச கொடிய பாதகமாம். 

௮ம்முூயறசி ஏரததையோடு செயயப்படுமாயின, வேணடுவா£ வேண்டியதே 

ஈவாராயெ வென் அதனை முற்றுவித்சருளுவா இச் குலச்ிறைசாயனார் இச் 
ரி௨புண்ணியத்சான் மிசச் றெப்புற்றவா என்பது, சமணர்சளாடைய பொய்ச்



pory பெறாமிழலை ச்குறும்பசாயஞர்புராணம். 

சமயத்தைச் கெடுத்துப் பாண்டிராடெங்கும் திருரீற்றை வளர்ச்கும் பொருட் 
ச் திருஞான சம்பர்தமூர்த்தி சாயனாரூடைய திருவடிகளை வண றன மையா 
லும், வாதிலே ௮ர்சாயனாருச்குத் தோற்ற சமணாகளைச் சமுவிலே ஏற்றுவித்ச 
மையாலும், செவ்விதிற் றெளியப்படும். இல்ர் இவ்வாறுசெயதபினபு, பாண 

காடெங்கும் புறசசமயமாடகய இருள் செடச் சைவசமயமாசிய பேரொளி 
தழைதது.றயெதனறோ ஆதலால், இதனின்மிக்ச புணணியம் வேறு இல்லை 

எனத செஸிர்து,சைவத்தை அளர்த்தற்குச வனது இருவருளையே முனனிட் 

ம்ச்சொண்டு இடைவிடாது பெருமுயற? செய்க, 

  

பெருமிழஷீக்கு அம்பநாயனா ர்புராணம். 

  

சூத நெருங்கு கு£லைத்தெஙகு பலவு பூகஞ் சுழ்புடைததாய 
லீதி தோறு கீறறிஜனெளி விரிய மேவி விளககுபதி 

நீதி வழுவா நெறியினராய நிலவு குடியா னெடுகிலத்து 
மீது விளங்குர் தொன்மையது மிழலை காட்டுப பெருமிழலை (௪) 

அன்ன தொன்மைத் இருப்பதிசச ணதஇபா மிமலைச குறுமபஞா 
சென்னி மதியம வைதசவாத மடியாக கான செய்பணிக 
ளின்ன வணண மெனறவாதா மூணாயா மூனன மெதிரேோறறு 

முன்ன முவந்து செயவாராய முதிரு மறிவின பயனகொளவாா. (௨) 

சொண்டர் பலரும் வஈதிண்டி யணணத தொலையா வமு௫ட்டிச் 
கொணடு செலல விருரிதிய முகஈது கொடுது குறைஈதடைவார் 

வணடு மருவுவ குழலுமையாள கேள்வன செயய தாளென்னும 
புணடரீச மசமலரில வைததுப போறறும பொறபினா. (௩) 

இத்தன் மையராய் நிகமுரா ளெல்லை யில்லாத இருத்சொண்டின் 
மெயததன மையினை யுலகறிய விதியால வணஙூ மெயயடியா 
Rss நிலவு இருகதொணடச தொகைபா டியஈம பியைப்பணிந்து 
நிதச னருள்பெற ஐவாபாத கினைககு கியமத தலைகினரு. (௪) 

மையார் தடங்கட் பரவையார் மணவா என்றன் மலாக்சழல்கள் 
சையாற் ரொழுது வாய்வாழ்ததி மனத்சா னினைசகுய சடபபாட்டிற , 
செய்யாள கோனு சான்முகனு மறியாச செமபொற ரூளிணைகடூ 
மூய்ஊான் சேர வுற்றநெறி மிதுவே யெனறன் பினிலுய்ததார். (டு) 

சாளு ஈம்பி யாரூரர் சாம ஈவின்ற ஈலத்சாலே 
யாளும் படியா லணிமாதி ததி யான வணைச்சசற்பின் 
ரூஞங் சச ஓுடன்பெருக முதல்வா சாமச் சஞசெழுததுங் 

கேளும் பொருளு முணாவுமாம பரிச வாய்ப்பச கெழுமினார். (௬) 

இன்ன காரறே யிவரொமுச வேறு சொடிமே லுயர்ச்சவர்தாம் 
பொன்னின் சழல்சண் மண்ணின்மேற் பொருக்த வந்து அழச்குளாத்த 
மன்னு மோலை யலைமுன்பு சாட்டி. யாண்ட வன்றொண்டர் 
சென்னி மதிசோய் மாடமவி கொடுங்சோ ஞூலாச் சேர்வுறீறூர், (௪)



பெருமிழலைச்குறம்பசாயனார்புராணம். உ௪௬ 

அஞ்சைச் களித்து ஈஞசுண்ட வழுதைப் பரவி யளோவு௮வரா 
செஞசொத றமிழமா லைகணமெரீழியத தேவா பெருமா னருளாலே 
மஞசிற சிசமும வடசயிலைப பொருப்பி லெயத வருமவாழ்வு 
கெஞ்சித றெளிய விஙகுணாாதரா கீடு மிழலைக கு.றமபனா. (4) 

மண்ணி நிகமுச இருசாவ லூரில ரத வனரறொண்டா 
சணணற கரிய mse Sav orden யெயத கானபிரிஈது 
கணணிற கரிய மணிகழிய வாழவார போல வாழேனென் 
றெணணிச் சிவனரு வினறேசென் pana யோகத் சாலென்பார். (a) 

சாறு காரணக் சளுமொன்றாய ஈலல வறிவு மேஉகொணடு 

காலும பிரம காடிவழிச க௬த௫௪ செலுததக கபாலஈடு 

வேல வேமுன் பமினறகெதி யெடுசத மறைமூ லாஇிறபப 

மூல முதலவா திருபபாத மடைவரா கபிலை மூுனனடைகதார், (#0) 

பயிலச் செறிநத போகசததாற பரனவ கேளவன பாதமுறக 
கமில்ப பொருபப ரடயடைகத மிழலைக குறமபா கழலவணங்கு 

மமில்ப பு௩சொண மென்சாயன மகளிர களவி யாழினொடுஐ 
குயில்ப பொருவ காரைாககா லமமை பெருமை கூறுவாம, (௧௧) 

பெருமிழலைககுறமபகாயனஞாபுராணமுக்றிற று, 

ஆகத திருவிருத்2ம் ௪௭௨௧, 

  

சூ சனம். 

குருபதகி முகாசசி. 

குணமனியான Qn tau Osa Fa corm காடடுதலபோல* சற்குரு 

வானவா இது ஈன்னெறி இத இீகெறி எனறு உணாத்துவேராதலால, ் 

௮வளனாச சிவபெருமான எனம பாலிதது, 6 நியமமாச மனம வரசகுச் காயங் ௮ 

ளிறாலே சிரததை.புடன வ நிபரிவேர செதி முதஇகளைப பெறுவா. அது 8 சிப - 

னே சிவஞானி யாதலாற ௪௪த- கிவனே யெனவடி. சேரவல லார்க்கு - wer 
மான தவ சனமுதஇி சணணும - பவமான இனறிப பரலோக மாமே, தெ 
aha இீருவின திருமேனி காணட - றெளிவ குருவின நிருவாரதசை கேட்ட- 

றெளிவ குருவின நிருசாமரு செபப - றெளிவு குருரூபஞ HeBss Oar.” 
எனத இருமகதிரத்சிர கூ.றுமாறரால அறிக. இபபெருமிழலைககு.றும்பசாய 
ஞா உலகம உயயுமபொருடடூத திருகதொணடததொகை அருளிசசெய்த ௪டி 

யகுரவர்ாயெ சுசரமாதஇிகாயனாரை நியமமாகச சரததையோடு ௪52) 
தித்து வணஙகினமையாலனர, அணிமா முதலிய அஃடசித்திசளையும் 

பெறறு, ஸ்ரீபஞசாகூஷரமே தமககுச் சுறறமும் பொருளும் உணர்வும் எனச் 
கொண்டாரா, இவரது குருபததி parse, சுந்தரநூ.ததிாயனார் உத்தரகை 
லாசத்தை அடைவதை முனனுணாகத, தாம் ௮வஸாப் பிரீதலாற்றுமையால் 
முததனாள்” யோகமுயறசிமினாலே பிரமரஈதிரவழியால உடலினின்றும் பிரிச 
அ, இருசக்சைலாசசதை ௮டைஈதனழையாலே, செவ்விதிறறெளியப்ப0ம், 

௧-௨



காரைக்கரீலம்மையார்புராணம். 

  

மானமிகு தருமத்தின் வழிகின்று வாயமையினி 
தூனமிலசோப பெருவணிசர் சூடி. அவனதி யோககுபஇ 
கூனல் வளை இரைசமஈத கொண்டேதி மணககழிக 
கரனண்ழிசை யுலவுவளம் பெருகுஇருக் காரைக்கரல, 

வங்சமலி கடற்காலாச் சர்லின்சன் வாழவணிகா 

SUSAOGOS SHIM SUITE Ol SUE ST 
லங்சவாபாற திருமடகதை யவதரிசசா சொெனவஈ 
பொகடூயபே ரழகுமிசப புனிதவதி யராபிறகதா, 

வணிசர்பெருங் குலம்விளக்க வஈதபிறஈ தருளியபின 
னணிூெெர்மெல லடி.தளாவற றசையுஈடைப பருவததே 
பணியணிவார் சழற்கடிமை பழூவெரும பாஙகுபெறத 

தணிவில்பெரு மனசகாத ற தம்பவரு மொழிபயின்ரார், 

பல்பெருஈற களைய௨பபப பயிலபருவச் சிறபபெலலாஞ 

செல்வமிகு தடதையாா திருபபெருகுஞ செயலபுரிய 
மல்குபெரும பாராட்டின வளாகினமுரா விடையவாபா 
லல்கியவன் புடனழகன சொழுதெமுவ தெனவளாவரா, 

வண்டல்பயில் வனவெல்லாம் வளர்மதியம் புனைஈதசடை 
யண்டாபிரான் திருவார்ததை யணையவரு வனபயின_று 
தொண்டாவரிற மெமு௮அதா தியாபோறறத அணைமுலைகள 
சொண்டுஅசுப பொதுககுபதங் கொளகையினிற குறுனொ. 

நல்லவென வுறுப்பு, நா லவருரைச்கு ஈலகிரம்பி 
மல்குபெரு வனபபுமீக் கூறவரு மாட்சியினா 

. லில்லிகவாப பருவத்து லிவாகணமர பினுககேறகுக 
தொல்குலத்து வணிகாமகட் பேசுதழகுத தொடலகுவார். 

நீழியர்கி கடனாகை நிதிபதியென றுலகன்கட் 
பாடுபெறு புகழ்வணிகன பயாதகுல மைஈதனுசகுத 
தேடவருச் திருமரபிற சேயிழையை மகட்பே௪ி 
மாடமலி சாரைக்கால வளராகரின் வரவிட்டான. 

வந்தரூ ததிவோர்சண் மணக்குறித்சம் மனைபுகுஈ.து 
தசதையாச் தனதத்தன றனைசோகது நீபயயகத 
பைர்தொடியை நிதிபஇுமை5 தனபரம தத்தனுச்கு 

| இர்தைமர் பிலுகசேற்கு முறைமைமணம் புரிசென்றா, 

முழ்றவலு முறைனமயினான் மணமிசைஈ ௮ செல்விடசசென 
அற்றவர்ச ஞனாகேட்ட கிதிபதிய முயாடிறப்புப் 

பெத்றனன்போ அவக .ததனிப பெருமகறகுச இருமலியுஞ 
Sapper கீளிகூரகது வதுவைவிளைத தொழில்பூண்டான, 

(5) 

(௨) 

(௩) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧)



சானைகசாலம்மையாகபாரரணம். 

மணமிசைஈ$ சாளோலை செலவிட்டு மங்கா 
எனையவ து வைத்தொழில்க ளர்னவெலர் மமைலிச்தே 
பிண ரலங்சன் மைந்தளையு மணவணிய௰ி ளெழிலவிளக்கெ 
பனைமுரச மெழுஈதார்பபக சாரைக்சாற பதிபுகு$தார் 

அளிமிடைதாாத தனதத்த னணிமாடத BOGS 

OseflsGore SPaifCu செயனமுறைமை செயதமைத்தத 
, தளிரடிமென னகைம.பிலைத் தாதவிழதா£ச காளைச்குச 
சளிமூழகற றமபோறறக கலியாணஞ செயதாரகள். 

ம௫்கசலமா மணவினைசண் முடி.த்தியல்பின் கைகுகாட் 

டம்களகுடி.க கருமபுதலலி யாதலினாற றனதத்தன 
பொங்கொலிரீர சாகையினிற போசாமே கண்வதுட 

னங்கணமா£ தினிதிருகச வணிமாட மருஙகமைத்தான். 

மகட்கொடையின மூழசிறச்கும் வரம்பிறனங் கொடுதததறபி 

னிசாபபரிய பெருஞசறபபி னிதிபதிசன குலமகனுக் 
தகைபபிலபெருங் காதலிஞற் றஐஙகுமனை வளம்பெருக்கி 

மிகபபுரியுக கொள்கையினின மேமபடுதன மேவினான. 

ஆங்சவனற னிலவாழக்சை யருஈதுணையா யமாகன்ற 
பூககுழலா ரவாதாமும் பொருவிடையா£ இருவடிக8€ 

ஹழோககயவன புறுகாத லொழிகவின்நி மிசபபெருகப 
பாகலெவரு மனையறத௫ின பணபுவழா மையிறபயிலவார, 

சம்பரடி. யாரணைகதா னல்லதிரு வமுகளித௫ஞ் 
செம்பொனனு ஈவமணியுஞ செமுகதுகிலு முதலான 

தமபரிவி னாலவாககுத ச ததியினவேண டுவகொடுதத 
மூம்பாபிரான திருவடி.௧&£ முணாவுமிக வொழுகுராள. 

பாங்குடைய செறியின்சட் பயிலபரம ததீதனுக்கு 

மாகசனிக ளோரிரணடு வநதணைஈதரா சிலாகொடுபப 
வாஙசவைதான முன்வாககி யவாவேணடுவ் குறையளிததே 
யீங்கவெறறை யிலலததுக கொடுககவென வியம்பினான. 

சணவனருன் வரவிடுதத சனியிரணடுக கைக்கொண்டு 

மணமலியு மலாககூஈதன் மாதரார வைதததறபின 

பணதவ்ரவம புனைஈதருளும் பரமனூ திருத்தொணட 

ருணகினமிகு வேடகையினா லொருவாமனை யுடபுகு5தரா. 

லேதககண மொழிகதபிரான மெயததொணடா நில்கண்டு 

நாதனற ன.யாரைப பசிதீபபே னெனாணணிப் 

பாதங்கள விளசகரீ£ முனனளித.துப பரிகலம்வைத 

தேதகதீ£ கலவிருகதா வினனடிசி லூடவொ, 

கதியமுதங் குதவாசே இருவமு.௪ கைகூட 

வெறிமலாமேற திருவனையா£ விடையவனற எடியாசே 

பெறலரிய விருகதானாற பேறிதன்மே லில்லையெனு. 

மதிவினரா யவரமுது செய்௮தனுக சாதரிப்பார், 

௨௫ 

(so) 

(se) 

(௧௨) 

(4a) 

(se) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(சஸ் 

(61k 

(s6)
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இல்லாளன் வைககவென்த் தம்பகி$ன arlene 
தல்லறு மாங்கனி ளிரண்டினிலோன் றைக்சொண்டு 
வல்லிராக.த வந்தணைக௮ படைதீ தமன மகழச்சிமினா 

க்லறிரப் பவரடியாா சமையமுது செய்விதசா, 

மூப்புறமத் திளாவாலு முஇர்க முட கியவேடகைத் 
திப்பிலி னிலையாலு மயர்ர்தணாத இருத்தொண_ா 
வாய்ப்பு. நுமெண் சுவைய௫.கின் மாஙகனியோ டி.ஸனிதரு£இப 
பூப்பபின்மென குழனமடவரா செயலுவஈது போமினா. 

அற்றவர்தாம் போயினபின் மனைப்பதியா கஇயவணிக 
னுறறபெரும் பகலினக ஹணோங்கியபே ரிலலெயதிப 
பொரற்புறமுன னீராடிப புருர்தடிரில புரிகதயிலக 
கற்புடைய மடவாரு௱ கடப்பாட்டி gr Gann 

இன்னடி௫ல் கதிகளுட னெய்துமுறை பிடடதறபின 
மன்னியசோச் கணவனருன் மனையிடைமுன் வைபபிச ௪ 
கன்மது.ர மால்கனியி லிருததனை ஈறுஙகூக்த 
லன்னமனை யராதாமுக கொ?வஈ.து கலததளித்தரர. 

மனைவியார் தாம்படைத்த மதுரமிக வாய்சசசனி 
தனைறுகாகத வினியசுலை யாராமைத் தாரவணிச 
னினையதொரு பழமின்று முளசதனை யிரிுகவென 
ஒளையதுதால் கொண்டுவர வணைவாரடோ லஙககனமுா, 

௮ம்மருங்கு கினறயாவா ரருங்கனிகக௩ செனசெயவரா 
மெய்ம்மறசது நினைக் தறற விடதததவம் விடையவாதா 
டம்மனங்கொண் ணொதலுமே யவரருளாற ரூழகுழலா£ 

சம்மருங்கு வுஇரு5த ததிமதரக கனியொனமு, 

முற்றதனைக கொடுவக்து மகிழஈதி_லு மமினறதனி 
அறறசுவை யமுதிலுமேற படவுளதா மிடவி.துதான 
முதறருமாங் சனியன்.று மூவுலகிற பெறறகரிதாற 
பெறறதுவே றெககெனறு பெயவளையா£ தமைகசே டான, 

அ௮வவுரைகேட் டஓமடவா ரருஞுடையா ரளிசதரு ஞஞ 
செவவியபே ரருளவிளம்புச் திறமனறென ௮ரைசெயயா 
கசைவருகற் புடைகெறியாற சணவலுரை சாலாமை 
மெய்வழியன றெனவிளமபல் விடமாட்டா விதிப்புறுவா£. 

செய்தபடி சொலலுவசே சடனென்றுளு சீலத்தான 
மைதழையுங் கண்டாசே வடிசணமனத துறவணஙூ 
யெய்தவருங் கனியளிததா ரியாரெனனலுு கணவலுசகு 

மொயதருபூக குழன்மடவா புகுந்தபடி தனைமொழிஈதா. 

*சனரு ளெனககேட.ட விலலிறைவ னதுதெளியான் 
வாசமலர்த் இருவளையா தமைசோக்கி மததி.துதான 
றேசுடைய சடைபபெருமான் திருவருளே வினனமுமோ 4 
சாசில்சனி பவனருளா லழைத்சளிபபா யெனமொழிஈதான், 

(2.0) 

(28) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௬) 

(௨ ௪) 

(2.9) 

(௨௬)



காரைக்காலமமையாாபுராணம். 

பாங்சகன,நமனைவியா பணியணிவரா தழைபபரவி 
யீசதெளித தருளிமோ லென்னுரைபொய யாமென்ன 
மாங்கனியொன றருளாலவஈ செயஅதலு மறறதனை 

யாங்கவன்கைச தொ டுத்தலுமே பதிசயிதத QTE Cow. 

ே வற், 

வணிகனுஈ சன்கைப புச்ச மாஙகனி பினனைக் கானை 

_ Pahang uwsioo கொளள வுளளமுஈ தமா தெய 
“யணிகுழ லவரா வேர் ரணஙசெனக கருதி நீங்குக 

௨௫௨. 

(௩௦) 

அணிவுசொண டெவர்ச்குஞ் சொலலான ரொடாவின்றி யொழுகு காளில்,(௩௪) 

விவதே யெண்ண மாச மேகிய மூயற? செயவான் 
படுதிரைப பரவை மீ௮ படாகலக கொணடு போடு 
செகிதி சொணாவே னெனன திரஈதபல செள ராகும் 
வடுவில்சோ வணிக மாககண மரககலஞ சமைபபித் தராகள. 

கலஞ்சமைச் தசறகு ேணடுங் சமமிய ரடனே செல்லும 
புலஙகளில லிருமபு பணடம பொருசதுவ கிரமப வேறதிச௪ 
சலகதரு சடவட் போறறித தலைமையா நாயகன ரூனு 
GHEE Brot] Cod ஈளிதினாச் கடன்மேற போனான். 

சடன்மிசை வங்க மோட்டிக கருதிய தேயஈ தன்னி 
லடை௮றச் செனறு சோத சளவிலபல வளங்கண முறி 
யிடைசில நாட்க ணீமக மீணடுமக கலத்தி லேறிப , 
படாபுனற கனனி காட்டோர் பட்டன மருககு சோ£தான். 

அப்பதி சனனி லேறி பலலெபல பொருள்ச ளாககு 
மொபபினமா நிதிய மெலலா மொருவழி பெருக aw sg 
மெய்பபுகழ விளககு மலவலூா விருமபவேோ வணிகன பெறற 
செப்பருு கனனி தன்னைத இருமலி வ.தலை செயதான, 
பெறலருச் திருவி ஞளைப பெருமணம் புணாக.து முனனை 
யறலிய னறுமென கூகத லணகனா டி தட லறறம 
பு£மொரு வெளிய ரூமற பொதிந்த தனையி னோடு 
முறைமையின வழாமை வை? முகமலார் தொழுரு சாளில, 

முருகலர் சோலை மூதூ ரஈன்முதல வணிக ரோடு 

மிருகிதிச கழவ னெனன வெ.பதிய தஇிருவின மிககுப 
த்த கலறகள போகரும் புசழினான மனைவி தனபாத் 

பெருசொளி விளச்குப போலோ பெணசொடி பரிதிற பெறருன். 

மடமச டனனைப பெறறு மங்கலம் பேணிச் சானமுன 

புடனுறை வஞ்சி நீதக வொருபெரு மனைவி யானாத 

தொடாவற நினைந்த தெயவத தொழுகுல மென்றே சொண்டு 
கடனமைதச தவாத காமங் சாதல்செய மகவை யிடடான், 

இன்னிலை யிவனிங் செயதி யிருக்சன னிபபா னீடுங் 
சனனிமா மதிலசூழ (மாடக கரரைக்கால வணிக ஞான 

தீனனிசா கடச செலவச௪ தனசத்தன் மகளா தாமு 

மன்னிய சறபி னோ? மனையறம் புரிந்து வைக, 

(௩௨) 

(௩௧) 

(௧௪) 

(6) 

(௩௬) 

(௧௭) 

(௪7) 

(௩௪)



Bas சாகரச்சாலம்மையர்ரபுரணம். 

விளைவளம் பெருச்சு, வங௪ மீதுபேர்ம் பரம அத்தனை - 

வளர்புகழப் பாண்டி சாட்டோர்.மாககர் சன்வின் மன்னி 
வளவினமா நிதிய மாக்டு யமாகதினி இருஈசா Qex ergy 
தினிரோள் மணிசகொம் பன்னா கொஞாதாம் கேட்டா ஸ்ட் 

அம்மொழி கேட்ட போ?த யணங்கனார் சறறத் தாருச 
தம்மு சொஞர்ப் போச்கி யவனிலை தாமூல் கேட்டு 
மம்மரீகொண்மனசத ரரீ மறறவ னிருந்த பாம்சர்ச் 
கொம்மையெம் முலையி னாளைக் சொணடுபோய விடுவ தெனஞா. 

மாமணிச் சிவிகை தனனின் மடஈடை. மயிலன் னாரைத 
தாமரைச் தலிசில வைகு5 தனித்திரு வெனன வேற்றிக 
காமரா கழனி வீழத் தக காதலசெய சுறறத்தாருக 

சேமெரழி யவருஞ் ரூழச சேணிடைச் சழிக்.து சென்றா. 

House seg சென்ன சொத.மிழச் இருகா டெயதி 
மலாப்சழப் பாம தததன மாரகா மருஙகு வ௩.து 
குலமுதன் மனைவி யானாச் கொணடுவகஈ தணைரத தனமை 
சொலைவிலசோச கணவ ஜுக்குச் சொலலிமூன செலல விட்டாரா, 

௨ஈசவ ரணைச்த மாறறக கேடடலும் வணிசன் முறுஞ் 
Home லச்ச மெ.பதிச் செழுமணம பின்டி செய்த 
பைர்சொடி, தனையும் கொணடு பயகதபெண மகவி னோடு 
முசதுறச் செலவே னெனறு மொயகுழ லவாபால வதான. 

தாதுமம் மனைவி யோடுர் தளாஈடை மகவி னோடு 

மானிளம பிணைபோ னினற மனைவியா ரடியிற முழநதே 
ace தருளால வாழவே னிவவிளக குழவி தாலும் 
பான்மையா ஓம கரம மெனறுமுன பணிஈத வீழஈசான். 

Seeder por வணங்கக கண்ட காமாபூக கொடிம னாரு 

மனைவுறுஞ சுறறத தராபா லச௪சமோ டொறங்கி கிறப 

வுணாவூறு கிளைஞர் வெளகி புனறிரு மனைவி தனனை 

மணமலி சாரி னாயகீ வணஙகுவ தெனகொ லெனமு, 

upper suc சோககி மாஜ... மிவாதா மல்லர் 
தறபெருக தெயவ மாத னானதிஈ தசனற பினபு 
பெற்றலிம் மசவு தனனைப பேரிடடே னாத லாலே 

பொற்பதம் பணிஈதே னீருமபோறறு,தல செயமி னெனருன, 

என்றபின சுறறத் தாரு மிதவெனகொ லென்று கினமுர 
மன்றலம் குழலி ஞரும் வணிசன்வாய மாறறங கேளாக 
கொளன்றைவார் சடையி னாதல் குரைசழல போறறிச் சிரதை 
யொன்றிய சோசடின் மிசச வணாவுசொண டூரசைசெய் சினமா. 

சம்வென் குறித்த கொளகை யிதவினி யிவறுக் சாசத் 
தாககய களப்பு நினற சசைப்பொதி கழித்திங் குன்பா 
லாங்குறின் ருள்கள் போற்றும் பேய்வடி. வடியே ஜலுக்குப் 
பர்ற்குற வேண்டு மென்று பரமனைப் பரலி நினருர், 

(௪௦) 

(way 

(#2) 

(௪௩) 

(௪௪7 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



சாரைச்சாலமமையார்பூராணம், 

தனவப் பெரீமு,த மன்று எர்டிவர' ரருளி னாலே 
மேனெறி யுணர்வுகூர வேண்டிறீறே பெறுவா மெயயி 
லஓூனடை வனபபை யெல்லா மூதறியெற் புடம்பே யாடு 
வரளமு மண்ணு-மெலலாம் வணங்குபேய வடி.வ மானா, 

மலாமழை பொழிநத தெங்கும் வான அபியி னாத 
முலகெலா சிறை விம்ம வுமபரு முனிவா தாமு 
நுலவினா சணங்க ளெலலாக குணலையிட் உனமுன சரின்ற 
தொலைவிலபல் ச௪றறச் சாரு தொழமுதஞட யகனஅ போஞா, 

) உற்பவித் தெழுர்ச ஞானச் சொருமையி லு;-மகோன் றனனை 
யற்புசத் திருவஈ தாதி யப்பொழு தருளிச் செயவா£ 
பொறபுடைச செயய பாத புண்டரீ கஙகள போறறு 
கற்சகணத தினிலெரன முனே னானென்று ஈய5,த பாடி, 

ஆயநத? ரிரட்டை மாலை யஈதாதி யெடுததுப பாடி 
யேயஈதபே ர௬ணரீவு பொகச வெயிலொரு மூன௮ முன்னாட் 
சாயந்தவ ரிருஈத வெள்ளிச் சைஆமால வரையை சணண 
வாப்ந்தபே ரருண்முன் கூர வழிபபடும் வழியால வதா, 

கண்டவர் வியப்புற றஞ க சையசன் மோடு வாகள 
கொண்டதோ வேத தனமை யுளளவா கூறக கேடடே 
யண்டர்கா யகனா ரெனனை'யதிவரே லநியா வாயமை 
யெண்டிசை மாக்க ஞககயா னெவவரு வாயென்னெனபாா, 

வடதிசைச் தேச மெலலா மனததிறுங கழு.திற் சென்று 
தொடையவி ழிதழி மாலைச சூலபா ணியனா மேவும 
படரொளிக கைலை வெறபிற பாககணைஈ தாஙகுச காலி 
னடையினைத தவிரகது பாமேற மலையினா ன௫டஈ.த சென்றார். 

தலையின னடஈ௮ செனறு சங்கர னிருஈச வெளளி 
மலையினமே லேறும போது மதிழசசியா லனபு பொ௩தச 
கலையிளஈ திங்கட் சண்ணிக் சண்ணுச லொருபா ௧52௪ 
Gangs Sen வலலி இருச்சகணோக குறற தனறே, 

அம்பிகை இருவுள் எத்தி னஇிசயிச் தருளித தாழ. 
தம்பெரு மானை கோகடத் தலையினா னடஈதி௫ கேறு 

மெமூபேரு மானோ ரெறபின யாச்கையன் பென்னே யென்ன 
ஈம்பெரு மாட்டிக் கங்கு காபச னருளிச் செயவான, 

வருமிவ ணம்மைப் பேணு மம்மைகா ணுமையே மறறிப 
பெருமைசேர் வடி.வும் வேண்டிப பெறறன ளென்று பின்றை 
யருகுவஈ தணைய கோகி யம்மையே யெனனு௫ செமமை 

யொருமொழி யபுலக மெல்லா முயயுவே யருளி௪ செய்தரா, 

அ௮ங்சண னமமை பேயென் ஐருளசெய வப்பா வெனறு 

பங்சயச் செம்பொற பாதம பணிஈதவீழச் தெழுகதார் சம்மைச் 
சங்கவெண் குழையி னாருர் தம்மைகேர் சோக்கி நம்பா 
லிங்குவேண் வெதெ ளென்ன விறைஞ்சிரிள் தியமபு இன்ருர், 

9. 

(௫47 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(@@) 

(௫௭) 

(9௮) 

(Qe)



௨9௪ காரைச்சாலமமையார்புராணம், 

இறவாத வினப வனபு வேண்டிப்பின வேண்டு சன்றா 

யடிறவாசம வேண்டு மீணடும் பிறய்புணடே லுன்னை Qys cor 9 

wpatenn Gawn® Hers CactrOorer wa peg ung 
wpané wrt Gurger னடியின£ மிருகக வென்று, (௬௦) 

கூடுமா றருளகொ டு,த,௫௧ குலவுசென றிசையி லென்று 
கீடுவாரி பழன மூனா மிலவிய வாலஐ காட்டி 
லாபிபரி ஈடந்$ீகண டரனாதஞ சேர்ர்தெப போதம் 

(௬௧) பாடுவாய ₹மமை யென்ருன பரவுவார பறருய் நினரான.. 

அப்பரி சருளப் பெறற வம்மையுஞ் செமமை வேத 
மெய்ப்பொரு ளானா தம்மை விடைகொணடு வணகடப போரது 
செபபரும் பெருமை யன்பாற நிகழதிரு வாலங் காடா 
608 தலையி னாலே ஈடஈதுபுச கடைஈதா ரன் 22. 

ஆலக்கா டதனி லண்ட முறகிமிஈ சாடு இனற 
கோலங்காண் பொழு. கொககை இிரககயென் தெடுதறுத தஙக 
மூலங்கா ளாதார தமமை மூததற பதிகம் பாடி 

ஞாலங்கா தலிததப போறது ஈடம்போறறி நண்ணு நாளில, (௬௩) 
C @ mM 

மட்டலிழ்கொன் றையினார்தர இருசகூசது மூனவணஙகு 

மிட்டமிகு பெருங்காத லெமுதோகக வியபபெய்கு 
யெட்டிபில வமமீகை யெனவெடுததத இருபபதிகம 
கொட்டமுழ ஒங்குழக னாடுமெனப பாடினா, 

டுத்தபுனல வேணியினா சம்மையென ம.துரமொழி 

கொடுத்தருளப் Qu pap ors குலவியதாண் டலத$ிலவ 

ரெடிததருளுஞ் சேவடிக்£ மென்றுமிருக னெராரை 
படுத்தபெருஞ் சாபரல லாரளவா மினதம்மா, 

ேே வறு. 

ஆதியோ டரசமிலலா னருணட word Cure 

தமுன் பாடு மம்மை ளொரொளி மலாததாள போறறிச் 
சீதீர வயலஞு.ழ இஙக ஞரினப பூச யாராம 

போசமா முனிவா செயத இிருச்தொணடு புகல ஓறறேன. (ச, 
காரைககாலமமையாரபுராணமுறிம.று. 

௮௧5 இருவிருத்தம் ௧௭௮௪, 

(௬௨) 

(ae) 

(௬௫) 

இசகாரைச்சாலம்மையரா ப. ராண சதால அதீதறபாலனவர இய விஷயங்கள் 

மாசேசுரபூசையும தனபுமாம, மாகேசுரபூசை இளையானகுடிமாறராயனூா புரா 
ணதறக குசனசதிதும, அன்பு க ணணபபசகாயனா புரா EME ஞூசனததினும்; 

உணாத்சபபட்டன. இவ்வஉம்மையார்பெருமை இவரைப பசமபதியா கிய சிவு 
பெருமான £ அமமையே ** எனற அழைத்தருளினமையானும, இவர் இருத்த 
லையாலே நடந்தருளிய திருவாலக்காட்டை மிதிசதற்குச் திருஞானசைம்பக்தமூ 
ச்த்திசாயனா ௮ஞசியருளினமையாலும் அறிக,



அப்பூதியடி.கஹைனார்புசாணம். 

தரண்டவம் புரிய வல்ல தம்பிசா னாருச கன்ப 

ரீணடிய புகழின் பாலா செலலையி றவததின் மிககா 

sree Ae ols மடைந்நவ சறியா முன்னே 
சாணட்கு காதல் கரச கலகதவன் பினரா புளளார். 

சளவபொய் காமங் சோப முதலிய குறறம் காய்ஈதார் 
வளமிகு மனையின் வாழ்க்கை கிலையிஞா மனைப்பா ஓள்ள 
வளவைக ணிறைகோன மகக ளாவொடு மேதி மற்று 
மூளவெலா மரசி னாமஞ சாறறுமவ் வொழுக லாற்ருர். 

வழ வுதாக காணா ராயு மன்னு£ர் வாக்னெ வேந்த 

சழி.மையுக தம்பி ரானா சருஞஙகேட் டவர்சா மததாற் 

படி.திசழ் மடங்க டணணாப பந்தர்கண் முதலா யுள்ள 
முடி.விலா வறகள செயது முறைமையால வாழு சாளில், 

Cw ws 
பொருப்பரையன் மடப்பிடியி னுடன்புணருஞ சவச்சளிழ்றின் 
திருப்பழனம பணிஈதுபணி செயதிருகா வுக்கர௪ 

சொருப்படுகா தலிறபிறவு முடையவர்தம் பதிவணமரும் 
விருப்பினொெ தி௫சஞா மருககுவழி மேவுவார். 

அளவில்சனஞ செலவொழியா வழிச்சனாயி லருளுடையா 
ருளமனைய தணணனளிததா யுறுவேனிற பரிவகறறிக 
ருளகிறைஈத காததடமபோற குளிர்தூலகும் பரபபினதாய் 
வளமருவு கிழறருதண ணீரபபநதா வநதணைந்தார். 

வந்தணை த வாசோ மாதமா ருதசீதப் 

பர கருட SPF wl FH CO GD UTI ES HOME 

சசதைவியப் புறவருவா£ திருமாவுச கரசெனுமபோ 
சந்தமுற வரைஈததனை யெமமருமகுச் தாககணடாா. 

இப்பர்த ரிப்பெயரிட் டி.யகமைததா ரியாசென்றார்க 
கப்பந்த ரறிஈதார்ச சாணடவச செனுமபெயசாற 

செப்பருஞ? சப்பூதி யடி.சளார் செயதமைததார் 
தப்பின்றி யெயகுமுள சாலைகுள& காவென்ளா. 

என்.றுரைச்ச வரசுகேட் டி.சறகென்னோ கருத்சென்று 
நின்றவரை கெரக்கெயவ ரெவ்விடததா செனநிறழைச்து 

துன்றியநான் மார்பருமித தொலபதியார் மனையின்சட் 

சென்றனரிப் பொழுததவுஞ சேயத்தன்று ஈணிததென்றா. 

அ௮ங்கசன்று முனிவருமபோ யப்பூதி யடிகளார் 
தங்குமனைச் கடைத்தலைமுன் சார்வாக வுளளிருர்த 

இங்கஞர் மறைத்தலைவர் செழுங்கடையில வர் தடைந்தரா 

கள்களபிரான் றமரொருவ செனக்சேட்டு ஈண்ணிஞர். 

  

கடி.தணைந்து வா€சர் கழல்பணிய மற்றவர்தம் 
மடி.பணியா முனபணியு மரசனெதி சகதண்ளார் 
முடிவிறவஞ செய்தேனசொன முன்பொழியும் சருணைபுரி 
வடி.வுடையீ சென்மனையில வஈதருளிற றெனனெனரூா. 
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௨௫௮ ௮ப்பூதியடி கணாயனார்புசாணம. 

ஒருகுன்ற விலலாரைத திருப்பழனச் துள்ளிறைஞ€ி 
வருனெஜரோம வழிககரையி னீவைதத வாயகதவளக 
தருன்ற நிழறறணணாப் பக்தருககண டததகைமை 
புரிெற வறம்பிறவுக கேட்டணை ஈதோ மெனப்புகலவா, 

ஆற்ணி௰யஞ் சடைமுடியா ரடியராககு நீர்வைத்த 

விறில$பருச் சணணாப்ட 5 தரினுமபே ரெழுதாதே 
வேளரொருபோ முனனெழுத வேணடியசா ரணமென்சொல் 

கூறுமென வெதாமொழிரதார் கோதின்மொழிக சொறறவஞா, 

நின்றமறை யவாகேளா நிலையழிஈத சரதையராய 

ஈனறருளிச செயதிலா காணிலமண பதகருட 

னெனைறியமன னவன்ருடச திருததொணடி னுறைப்பாலே 

வென்றவாதா திருபபேசரோ வேளொருபே ரெனவெகுளவர£ 

நம்மையுடை யவர்கழறகழ் நயஈததிருத சொணடாலே 

யிமமையிலும பிழைபபதென வெனபோலவா ருகதெளியச 

செம்மைபுரி இருசாவுக கரசாதிருப பெயரெழுத 

வெமமைமொழி யானகேடக விளமபினீ செனவிளமபி 

பொஙகுகடற கன்மிதபபிற போகதேறு மவர்பெருமை 
யஙகணரும் புவனததி னறியாதா ரியாருளரே 

மஙசலமாம் திருவேடத துடனினறிவ வகைமொழித2 

ரெக்குறைவீர நீதாமயா ரியமபுமென வியமபிஞா. 

திருமறையோ ரதமொழியத திருகாவுக கரசரவா 

பெருமையறிஈ துசைசெயவாா பிறதுறையி ஸினறேற 
வருளுபெருஞ கூலையினு லாடகொளள aero Ques 
தெருளுமுணா விலலாத சறுமையேன யானென்றா, 

அரசறி.ப வுரைசெயய வபபூடி யடி.கடாங 

௧7கமல மிசைகுவியக சணணருவி பொழிக்திழிய 
வுரைகுழகி யுடமபெலலா முசோமபுள சமபொலியத 

திரையினமிசை லீழகதவாதஞ சரணகம லமபூணடா 

மற்றவரை யெராவனா க? வாச ரெடுததருள 
வறறவாச எருகிதியம பெறருறபோ லருமறையோ 

மூறறவுளங களிகூர முன்னின்று &. 550 lp. 
யுதறவிருப் புடனசூழ வோடிஞா பாடி.ஞா. 

மூணடபெரு ம௫ூழ்சரியினான் முன்செயவ தறியாதே 
யீணடமனை யகததெயதி யிலலவாககு மககளுக்கு 
மாணடவச செழுகதருஞ் மோகையுரசைத தாவழுறப 
பூணடபெருஞ சுறறமெலாக கொடுமீளப புறப்பட்டார் 

மனைவியா ௬டன்மசகண மறறுமுள்ள ச௪றறததோ 

ரனைவரையு கொணடிறைஞ யாராத காதலுடன் 

முனைவரையுள ளெழுகதருளு விததவாதாண முனவிளககும 
புனைமலாநீர தலகணமேற றெளிதஅளளும் பூரிததார. 

(da) 

(2௨) 

(0௩) 

(OF) 

(2௫) 

(0௯) 

(Wer) 

(0௮) 

(0௯) 

(௨௰)



அப்பூகியடி.கணாயனார்புசாணம 

அசனத்திற் பூசனைக எமர்விதது விருப்பினடன் 

வாசநிறை திருநீறறுக காப்பேசதி மனக தழைப்பத 
தேசமுயய வகதவரைத திருவமுது செயவிககு 
சேசமுற விணணபபஞ செயவங்ரு மதுசோகதார் 

ே வறு, 

செய்தவ ரிசை5ஈத போது தருமனை யாரை Cora 

யெயதிய பேறு நமபா லிருஈசவர றெனனே யென்று” 
மைதிகழ் மிடறறி னற னருளினால வத தென்றே 

யுயதுமென றுவகது கொணடு தஇிருவமு தாகக லுறரா£ 

தூயஈற கறிக ளான வறுவகைச சுவையா லாக 

யாயவின் னருது மாககி யருதுசெய தருளச தஙகள 

சேயவா தமமின மூதத தஇருராவுக கரசை வாழை 

மேபபொற குருததுக கொணடு வாவென விசைநத விட்டா£ 

நலலதாய 56005 Cua ரநாணிது செயபபெற நேனென 
ரெொலலையில விரை து தோட்ட? துளபுசகுப பெரியவாமை 

மலலலங குருசசை யீரும பொழுதினில வாள ராவொண 

றலலலுற நழுஙசசெ சோர வககையிற றீணடிற நனறே 

கையினிற சவாஈத சுறறிக கணணெரி காது னெற 
பையச வுதமி வீழததுப பதைபபுடன பாககள UND 

வெயயவே கததால வீழா முனனமவே கசா லெயதிக 

கொயதவிக குருகதைச செனறு கொடுபபனென ஜொடி. வரதான 

பொருநதிய விடவே சிற போதுவான வேச மூநத 

வருநதியே யணையும போழ்து மாசுணக சவாஈத தியராசகு 

மருஈதவ ரமு.து செயயத தாழககயா னறையே னென்று 

இருகதிய கருததி னோசஞ செழுமனை சென்று புககான 

எரிவிட முறையே யேறித தஉஃககொணட வேழாம வேகர் 

தெரிவுற வெயிறுக கணணு மேனியுக கருத இகத 

விரியுசை குழறி யாவி விடசகொணடு மயஙக வீழவான 

பரிசலச குருததைத தாயா பாலவைததப படி.மேல வீழஈசான 

தளாகீ.துவீழ மகனைசக ௪சணடு தாயருக தகதையாரு 

மூளமபதைத துதறு கோசி யரஞ்சோர வடுவு மேனி 

விளகூயெ குறிய கணடு விடததினால வீஈதா னென்று 
துளஙகுத லினிித தொண்ட சமுதுசெய வதறகுச கசூழவார் 

பெறலரும புதலவன் றன்னைப பாயினுட் பெயது மூடிப் 
புறமனை முனறிற பாககோர் புடையினின மறைதது வைத்தே 
யறவிது தெரியா வணண மமுதுசெய விப்போ மெனறு 

விறலுடைத தொணட ஞாபால விருப்பொடு விரைகது வந்தார். 

கடிதுவக தமு.து செயயக காலாதாழக னெற தெனறே 

யடி.சிஓுக சறியு மெலலா மழகுற வணைய வைததுப 

படியிலசாச தொணட னூாமுன பணிநதெழுஈ தமுது செய்தெய 

குடிமுழு தயயக கொளவீ ரெனறவா கூறக கேட்டு, 

௨(௫௯ 

(௨௧) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0)



௨௬௦ அப்புகியடி.சணாயனார்புசாணம். 

அருந்தவ ரெழுர்து செல்ல வடியிணை விளக வெளோர் 
இருக் தமா சனத்தி லேறறிப் பரிசல் திருதது முன்ன 

திரும் தவெண ணீறு சாததி யியல்புடை யிருவ ௬கம 
பொருகதிய நீறு ஈலூப் புதலவாகரு மளிசகும் போழதில, 

ஆதிரான் மறைநூல் வாயமை யப்பூதி யாரை நோக்கிச் 
காதல மீவர்ககு தத செ.யையுங சாட்டு முன்னே 
மேதகு பூதி சாத்த வென்றலும விளைக் த தனமை 
யா.துமொன் றரையா ரிபபோ திகசவ னுசவா னென்றார். 

அ௮வ்வுளை கேட்ட போதே யககண சருளா லன்பர் 

செவ்விய திருவள் எததோ தமொழறறஞ சேச நோக்இ 

யிவவுரை பொருதென் னுளள மெனசெயதா னிதறகொன் றுணடான் 
மெயவிரித் துசைய மெனன விளம்புவா விதிரப்புற ஐஞ, 

பெரியவ ரமுத செயயும் பேறிது பிழைகச வென்னோ 

வருவதென றுரையா ரேனு மாதவா வினவ வாயமை 
தெரிவற வுரைகச வேணடிஞ சீலததாற் சிதை கொகது 
பரிவெரடு வண௩ூ மைகதாச குறறது பகர்ச்சா ரனறே, 

நாவினுச் கசசர் கேளா ஈன்றநீ£ புரிர்த வண்ணம் 

யாலரித தனமை செயசா செனறுமுன னெழுகத சென்றதே 
யாவிசா சவததை கோக யணணலா சருளும வணணம 
பாவிசைப் பதிகம பாடிப் பணிவிடம் பாறறு விததார், 

இவிட கீல்ச வுய்ச்த திருமறை யவர்தஞ் சேயு 
மேவிய வுறகக நீஙக விரைஈதெழு வானைப் போன்று 
சேவுகைத தவராட் சொணட இருகாவுச கரசர் செயய 

பூவழ. வணங்கச கண0 புணிதரீ றளிசசா சனறே 

பிறிவுற மாவி பெற்ற பிளளையைக காண்பார் தொணடி. 
செறியினைப் போறறி வாழாதார் நினறவப் பயஈதா£ தாங்க 

எறிவரும பெருமை யன்ப ரமுதுசெய தருளூ தறகுச் 
சிறிதிடை பூ௮ செயதா னிவனெனறு சஈதை மொகதார். 

ஆங்கவர் வாட்டஈ தன்னை யறிந்துசொல் லரசா கூட 
வோஙயெ மனையி லெயதி யமுதசெய தருள வுறற 
பானி விருப்ப மூகதால பயினமணி மார்பா தாழுக் 
தாககயெ மகிழசசி யோக தகுவன சமைத.துச் சாவா. 

புகழ்க்தகோ மயததி னீராற பூமியைப பொலிய நீவித் 

இகழஈதவான சுதையம போகூச சிறபபுடைத இப மேற்றி 
நிகழகதவக கதலி நீணட குருததினை விரிதது நீரான் 
மகிழ தடன விளககி மீரவாய வலமபெற மனனு விததார். 

இருகதிய வாச ஈன்னீ சளிததிட3் இருசகை நீவும் 

பெருந்தவா மறையோ தமமைப பிளளைக ரடனே நோக் 
யருமபு,தல வர்களு நீரு மரு.துசெய வீரி,செனன 
விரும்பிய வளளத தோடு மேலவ ரெவல செய்வா. 

(௧௧) 

(௩௪) 

(௩:௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦)



Botoséssru@yiyocens. ௨௬௧ 

மைர்தரு மறையோர் தாமு மருங்கொம் தமு.த செய்யச் 
இரதைமிச் இல்ல மாதர் திருவமு தெடுதத ஈலகச 
சொர்தவிழ் கொன்றை வேணிக கூத்தனா ரடியா ரோடு 

wags ழாளி யாரக கமுதய் தருளி னாசே. (௫௧4, 

மாதவ மறையொ செல்வ மனையிடை யமுத செய்த 
காதனண பளிததுப பன்னாள கலந்தட னிருஈத பின்றை 
மேதகு சாவின மன்னா விளகயெ பழன மூதூர் 

நாதாதம பாதஞ சேர்கது ஈறறமிழப் பதிகஞ செய்தார். (௪௨) 

அப்பூடு யடி.க ளார்த மடி-மையைச ஏறப்பித தான்ற 

மெயபபூகி யணிச்தார் தமமை விருமபுசொன் மாலை வேயக்த 
விப்பூதி பெற்ற ஈலலோ ரெலலையி லன்பா லெனறுன 

செப்பூதி யயசைக கொணடார் திருகாவுக சரசா பாதம. (௪௨) 

இவ்வகை யரசின் பாத மேத்தியெப் பொருளு காளு 

மவ்வரும் சவாபொற் ரூளே யெனவுணர்ச் தடைவாா செல்லுஞ் 
செவ்விய நெறிய தாகத திருததிலலை மன்.று ளாடி 
நவவியஙய கணணாள பகர் BHEp னணணி சே (ee) 

மான்மறிக் கையர் பொறராள வாசே ரடைவாற் பெற்ற 
மேனமையப் பூதி யாராம் வேதியர் பாதம போற்றிக் 

கசானமலாக சமல வாவிக கழணிகுழ் சாதத மககை 

ானமறை நீல 5ககா திருததொழி னவில லுறறேன். (௪௫) 

அபபூதியடி கணாயனார்புராணமுந்றிற்று. 
ஆகத திருவிருததம் ௬௮௩.௨. 

இரு நீலநக்கநாயனார்புசாணம். 

பூதத பககயப் பொகுட்டின்மேற பொருகய ஓகளுங 
காயதத செஈநெலின காடுகுழ் காவிரி காட்டுச 

சாதத மககையென நுலகெலாம புகழ்வுறுக தகைததால 

Oy ss ம௩கல மறையவா முதற்பதி வனப்பு (ச) 

சன்மை சாலுமப் பதியிடை ஈ.ற,நுதன மடவா£ 

மெனம லாததடம படி.யமற றவருடன் விரவி 
யன்ன மொணடுறை யாடுவ பாவெ சாமம 

பன்ம றைககை யுடனபயிற றுவபல பூவை, (2) 

ஆயகத மெயப்பொரு ணீறென வளர்சகுமச் சாப்பி 
லேய்கத மூனறுதீ வளர்ததுளா ரிருபிறப் பாளர் 
நீரது ஈலலற நீரமையின வளாக்குமத தயை 
வாயநத கறபுட னானகென வளாப்பாசண மடவார். 

சீல முயத்தவத் திருமறை யோர்செழு மூதூர் 
ஞால மிகககான மறைபபொருள் விளக௫ய ஈலத்தா 

சாலம் வைததகண டததவா தொணடரா மன்பர் 

நீல ஈச்சனா ரென்பவர் நிசழ்5 தளர சாஞர்; (௪) 

 



௨௬௨ திருகிலாச்சமாயனார்புசாணம். 

வேத வுள்ளுறை யாவன விரிபுனல் வேணி 
காதா தம்மையு மவாடி. யாரையு நயந்த 
பாத வர்சசனை புரிவதும பணிவது மென்றே 

,தீரீத லாலவை யிரணடுமே செயகருச் துடையார். 

மெயதத வாகம விதிவழி வேதகா ரணரை 
நிததல பூ னை புரிஈதெழு நியமமுஞ செயதே 
ய௪த ரனபருக கமுதுசெய விபபது முதலா 
வெத்தி றததன பணிகளு மேற்றெதா செயவார், 

ஆய செய்கையி னமருகா ளாதிரை நாளின் 
மேய பூசனை நியதியை விதியினன் முடி.த.த.த 

தூய தொணடனூா தொலலைகீ டயவராதி யமாஈத 

தாயனாரைய மருசசனை புரிகதிட ஈயஈதரா 

உறையு ளா௫யெ மனைகினறு மொருமையன புறற 

முறைமை யாலவரு பூசைக்கு மூறறவேண வென 
குறைவ றககொணடு மனைவியா தமமொடுக கூட 

விறைவா கோயிலவஈ தெயதின செலலையி றவததோர் 

அணைய வகாதுபுக சயவகதி மேவிய வமுதின 
அணைம லாசகழ ரொழுதபூ சனைசெயத தொட௩டு 
யிணைய நினறஙகு வேண்டுவ மனைவியா ரெநத 
வுணாவின மிககவ ர௬ுயாநதவாச சனைமுறை யுயததார். 

தீடு பூசனை நிரமபியு மனபிஷ னிரமபா£ 
மாரி கூுழபுடை வலககொணடு வண௰௩ூ௰முன் வழுத்தி? 
தேடு மாமறைப பொருளினைத தெளிவுற கோசகி 
காடி மஞசெழுத் துணாவுற விருகதுமுன னவினருர், 

தொலைவில் செய்தவத தொணடனா சுருதியே முதலரங 
கலையி னு-மையா மெழுததஞசுய கணிககெனெற சாலை 
நிலையி வினறுமுன் வழுவிட நீணடபொன மேருச 
சிலையி ஞாதிரு மேணிமேல விழுததோா சிலமபி 

விமுகத போதிலங சயணீனற மனைவியார விரைவற 
நெழுகத வசசமோ டி.ளஙகுழ வியிலவிழமுஞ சிலமபி 

யொழிச.து நீட வூதிமுன றுமிபபவா பே£லப் 
பொழிகத வனபினா லூதிமேற றுமிசதனர் போக. 

பதைத்த செய்கையான் மனைவியார் முறசெயப பர்தஞ 

சிழைசகு மாதவத திருமறை யவாகணடு தஙகண 

புதைதது மறறிது செயததென பொறியிலா யென்னச் 
சதைசச லமபிமேல விழவூதித துமிஈசன னெனரறா£ 

மனைவி யாசெய்த வன்பினை மனத்தினிற கொள்ளார் 
புனையு நானமணி மார்பாதம பூசனை,த Boss 

வினைய செய்கையிக 'சநச௪ மாமென Qa ew ap 
நினைவி ஞாலவர் தம்மைவிட் டகன்றிட நீப்பார், 

(௮) 

(௧) 

(0) 

(os) 

(0௪)
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இருகிலாச்சகாயனர்புரா ணம். 

மின்னெ டுஞ்சடை விமலர்மேல விழுக்ததாற் சிலம்பி 
தன்னை வேறொரு பரிஏனொற றவிப்பது தவிர 

மூன்ன ணைக்துவந் நூதிவாய மீரப்பட முயன்று 
யுனனை யானினித தறஈதனீனீககென வு த்தார். 

மறற வேலையிற கதிரவன் மலைமிசை மறைக்தா 

னுறற வேவலின் மனைவியா சொருவழி நீஙக 

முறற வேணவெ பழுது££ பூசனை முடி.ததுக 

கறை வேணியார் தொணடருக கடி.மனை புகுச்தார் 

அஞ்சு முளளமோ டவாமருப் கணைவுற மாட்டா£ 

கஞ்ச மூணடவர் கோயிலி னககையா ரிருந்தார் 

செனறாசொ னான்மறைச திருநீல ஈககாதா மிரவு 

பஞ்சின் மெலலணைப பளளியிற பளளிகொள் இன்றா£ 

பளளி கொள்பொழு தயவரந்திப் பரமாதாங கனவில 

வெள்ள நீசசடை யொடுகின்று மேணியைக காட்டி 

யுளளம வைததெமை முகிமுன் றுமிகதபா லொழியக் 

கொள்ளு மிபபுதஞ சஏிலமபியின சொப்புளென் றருள. 

கண்ட வப்பெருக கனவினை ஈனவெனக கருதிக 

கொண்ட வசசமோ டஞசலி குவிததுடன வி.ழிததுத் 

சொணட னஞாதொழு தாடிஞா பாடினா துதிததா 

ணட நாயகா கருணையைப போறறிநின் நமுதார் 

போது போயிருள புலாகதிடக கோொயிஓட் புகுதே 

யாதி சாயக ரயவகதி யமாஈதவக கணாதம 

பாத மூலஙகள பணிதுவீழக தெழுஈதுமுன் பசவி 

மாத ராரையய 'கொணதெம மனையினமீண டஉணைகதார். 

பின்பு மூனனையிற பெருகயெ மடுழசசிவக தெயத 

வினபு ௮ு5.இிறத தெலலையில பூசனை யியறறி 

யனபு மேமபடு மடியவா மிகவணை வாசக 

முனபு போலவா வேண விருபபுடன் முடிப்பார். 

அ௮அனன தன்மையி னமாகஇினி தொழுகுமக் சாளின் 

மனனு பூகதராய் வருமறைப் பிளளையா£ பெருமை 

பன்னி வையகம் போறறிட மற்றவர் பாதஞ 
செனனி வைததுடன் சோவுறும விருபபினிற் சிறந்தார். 

பணபு மேம்படு நிலைமையரா பயிலுமப பருவ 

மணபெ ர௬ஈதவப் பயனபெற மருவுகற பதிகள் 

விணபி றலகுறீர வேணியார் தமைததொழ வணையார் 

சணபை மன்னருஞ சாத் தமங் சையிலவஈது சராததார். 

நீடு சோததிரு நீலகண டப்பெரும பாணர் 

தோடு லாககுழல விறலியா ௬டனவரத தொண்டர் 

கூடு மபபெருக குழாததொடும் புகலியர் பெருமான் 
மாடு வஈதமை கேட்ளெ மகழநீல sear, 

௦௦00 
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௨௬௪ இருகிலசச்சசாயனார்புசாணம், 

சேட்ட வுப்பொழு தேபெரு ம௫ழ்ச்சியிழ் செர்ச்து 
தோட்ட லம்கலுங் கொடிகளும் புளைர்துதோ சனங்க 
சூட்டி Pres scarcer J Osh apps 
அட்ட முங்கொு தாமுமுன் னெதிர்சொள் வெழும்சார். 

சென்று பிள்ளையா ரெழுந்தரு ert Bas கூட்ட 
மொன்திஃயங்கெழிர் கொண்மிதம௩ களிப்பினு லொருவா 
றன்றி யாடியும் பாடியும் தொழுதெழுச் தயர்வார் 
பொன்ற யங்குரீண மனையிடை. யுடன்கொு புகுக்தார் 

பிள்ளை யாரெழுக் தருளிய பெருமைக்குச் தச்ச 
வெள்ள மாயெ வடியவர் கூட்டமும் விரும்ப 
வள்ள மாதர வோம்டெ வோரங்குரர்க் காழி 
வள்ள லாரைத்தம் மனையிடை யமுதசெய் வித்தார். 

ays செய்தபின் பகலவன் மேல்சட லணையக 

குமுத வாவியிழ் குளிர்மதிக கதிரணை போதி 

லிமய மங்கைதன் நிருமுலை யமு.துணடா ரிசவுந் 

தமது சர்மனைத தஙட வேணவவெ சமைத்தார். 

ல மெய்த்திருத் தொண்டரோ டமு.தசெய் தருளி 

ஞால முய்க்திட காய யுடனம்பர் சணனுவ் 

கால முற்பெற வழுதவ ரழைததிடச் கடிது 

நீல ஈக்சனார் வந்தடி. பணிந்துமுன் னின்ரூர். 

கின்ற வன்பரை நீலகண் டப்பெரும் பாணர்க 

இன்று தம்கவோ ரிடங்கொடுத் தருளுவீ ரென்ன 

சன்று மின்புறறு ஈமெனை வேதியின் பாங்கர்ச 

சென்று மற்றவர்ச் டெங்கொடுத் தனர்திரு மறையோர். 

ஆங்கு வேதியி லருதசெச் Sane aD 
ஜோக்க முன்னையி லொருபடி,த் தன்றியே யொளிரத் 

தார்ல்கு நாலவர் மடுழ்வுறச் சகோடயாழ்த தலைவர் 

பால்கு பாணியா ௬டனரு ளாற்பள்ளி சொணடா 

கங்கு லிழ்பள்ளி கொண்டபின் கவுணியர் சலைவ 
சங்கு நின்றெழுச் தருளுவா சயவச்இி யமர்ர்த 
தங்கள் சூடியை நீலக் கரைசசிறப் பிததே 

பெசள்கரு செச்தமிழ்த் திருப்பதி சச்சொடை புனைச்தசா. 

பதிச சாண்மலர் சொண்டுதம் பிரான்சழல் பரவி 
wis ஈண்பினை சீலஈக் கருககளித் தருளி 
யெதிர்கொ ளும்பதி களிலெழுச் தருளினா சென்றும் 

புதிய செர்தமிழ்ப் பழமறை மொழிர்தபூ க.ரஞர். 

பிள்ளை யாரெழுச் தருளவத் தொண்டர்தாம் பின்பு 

தளளு மன்புடன் சேணமையுர் தவிர்ப்பில வெளினும் 
வள்ள லார்திரு வருளி?.... வலவியமாட் டாமை 
புள்ள*மல்குடன் போகீண டொருவசை யிருந்தார். 
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மேவு சாளிலவ் வேதியா முன்புபோல விரும்புக 
தாவிலபூசனை மு.தறசெய்சை தலைத்தலை சிறப்வ௪ 

சேவின் மேலவர் மைந்தராச் திருடிறைச் Anan 
பூவ டித தலம் பொருகதிய வூறிவொடும் பயின்ருர், (௩௫) 

சணபை யாளியா£ தாமெழுக் தருஞமெப் பதிய 
நணபு மேம்பட சாளிடைச் செலவிட்டு ஈண்ணி 
வணபெ ருமபுக ழவருடன் பயின்றுவம் தறைக்தாரீ” 
திணபெ ருதொணட சாதிய திருகீல ஈசகா (௩௪௬) 

பெருகு காதலிற பின்னெடு மாணமுறை பிறங்க 
வருபெ ர௬ஈதவ மறையவர் வாழி? காழி 
யொருவா த5இருக கலலி.பா ணததினி ஓடனே 

(௩௭) இரும ணததிறஞ சேவிதது நம்பர்தாள சோந்தார். 

தீருதொ ழி.றறிரு மறையவர் சாத்தமங் சையினில 
வருமு தறபெருக திருகீல ஈசகாசாள வண (இ 
யிருபி றப்புடை யந்தண பேறுயாத தவாபா 

லொருமை யுயததுணா ஈமிநக்தி யாதொழி லுரைப்பாம். (௩௮) 

இருகிலஈககராயனஞாபுரசாணமூறறிற்று, 

ஆகத் திருவிருத,தம-௲௮௱ எம, 

நமிதந்தியடிடகணாயனாரீபு.ராணம். 

வையம் புரசகுந் தனிசசெங்கோல வளவர் பொன்னித் இிருகாட்டச் 
செயய சமலத தடமபணையுறா செமுகீர்த் சடமும் புடையடைததாய்ப் 

பொயதா வாயமை யருமறைநால புரிந்த £லப் புசழூதனா 
Codi gin பெருமை யெணடி.சையு மேறூ சேமப் பேறூரரல். (க), 

மாலை பயிலுந் தோரணஙகண மருங்கு பயிலு மணிமறுகு 

வேலை பயிலும பனல்பருரு மேகம் பயிலு மாடங்கள் 
சோலை பயிலுங குளிரஈதவிருள் சுரும்பு பயிலு மருமபூகங் 
காலை பயிலும வேதவொலி கழுகீ£ பயிலுஞ் செழுகீர்ச செய், (௨) 

பணையில விளாச வெணணெல்லின் பசப்பின் மீது படச்செய்ய 
காமென் சமல மிடையபிடையே சுடர்விட டெழுர்து தோனறுவன 

ணாவெண் புரிநூ லவர்வேளவிச களததிற. புனை, வேதிகைமேன் 

மணல்வெண பரப்பி விடையிடையே வளர்தத செந்தி மானுமால், (௩) 

பெருமை விளங்கு மப்பதியிற பேணு நீற்று௪ சைவநெறி 
யொருமை வழிவா ழா தணர்த மோஙகு குலத்தி லுள்வந்தா 
ரிருமை யுலகு மீசாகழ லிறைஞசி யெச்தப் பெற்றதவத் 
தருமை புரிவார் ஈமிஈகதி யழ.ச ளென்பா ராயினா. (௪) 

வாயமை மழறைநூற ேததால வளாசருஞு செர்£ யெனத்தகுவரர் 
தூயமைத திருகீற றடைவேமெய்ப பொருளென் றறியுஈ துணிவிஞர் 
சாம சணடா செய்யகழற றலைப்பட் டொழுகும் தன்னுரிலை 
யாம் விசவும பசறுமுணா கொழியா வின்ப மெயதினார், டு) 

 



௨௬௬ கமிரக்தியடிசளுயகார்புசாணம். 

அவ்வூர் நின்றுக் திருவாரூ ரதனையடைவா ரமி யார்மேல் 

வெவ்வூ றகற்றும பெருமான்றன் விமைசரூம் மலர்த்தாள் பணிவு த 
லெவ்வூ தியமு மெனக்சொள்ளு மெணண முடையார் பலகாளுக் 
தெவ்வூ செரித்த வரைச௫லையார் இருப்பா தஙகள பணககஞர், (௯) 

செம்பொத் புற்றின் மாணிக்சச் செழுஞ்சோ தியைநேர் தொழுஞ்லேச் 
soup ௫௪ நினைக்தணைம் தாதாம்ஈ.த பணிந்து வாழ்க் தபேசச் 
தீம்பொம் புரிசைத் திருமுன்றி லணைவார் பாககோ ரசனெறிபி 

னம்பர்க் டெமாங் சோயிலினுட் புககு வணக ஈணணினா 

கண்ணி யிறைஞூ யன்பிஞ ஊய்ப்புற் நறெழுக்த காசலுட 
ன ணண லாரைப் பணிசதெழுவச ரதத நிலைமைக குரிப்பினாத் 
பணணு தொண்டின் பால்குபல பயினறு பரவி விரவுவா 

செணணி றீப மேற்றுவதற் கெடுத்த கருத்தி விசைஈதெமழுக்தார். (௮) 

எழுந்த பொழுது பசற்பொழுதய இறகு மாலை யெய்துதஓஞ 
செழுர்தண பதியி ஸணிடையப்பாற் செல்லிற செலலும் பொழுதென்ன 
வொழிஈதம் கணைக்தோர் மனையிலவிளக கு.றுகெய் வேண்டி யுள்புகலு 
wists நிலமை யமணாமனை யாயிற் றக ணவருரைப்பா£ 

(௭) 

(௯) 
கையில் விளங்கு கனலுடையார் தமககு விளக்கு மிகைகாணு 
கெய்யி௫ இலலை விளககெரிப்மீ ரா னீரை மூகஈதெரிததல 
செயயு மெனறு திருததொணடர்க குரைததா£ தெளியா தொருபொருளைப் 
பொயய மெயயு மாமென்னும் பொருணமேற கொளும் புரைநெறியா (ம) 

அருகர் மதியா துரைததவுரை யாநரா ராடு யப்பொழுதே 
பெருக மனத்தில் வருததமுடன் பெயாரது போகது பிறையணிக்த 
முருகு விரியு மலர்ககொனறை முடியா கோயின மூனனெயதி, 

YEG மன்பர் பணி: துவிழ வொருவாக கெழு துயாவிசுமபில 

வ்க்த சவலை மாறறுமினி மாரா விளககுப பணிமாற 
இந்த மருகெ குளத்துநீ£ மூகக.து கொடுவர் தேறறமென 
வச்தி மதிய மணிஈதபிரா னருளா லெழுக்த மொழிகேளாச 
சிந்தை மடிழகது ஈமிஈஈதி யடிகள் செயவ தறிநதிலரால 

சென்னி மிசைகீர் தரித்தபிரா னருளே ரக்தை செ.பதெழுவார் 
நன்னீர்ப் பொயகைக பெபுககு காரா காம ஈவினறேதஇ 
யற்நீர முகச்து சொணடேறி யப்பா கோயி லடைஈதசலுண 
முக்கீ ௬லச மதிசயிப்ப மு.றுககுச ACO னீரவா£ததார் 

சோதி விளச்சொன் றேத்றுதலுஞ் சடர்விட் டெழுக்,ச த.தநோகஇ 
யாதி முதலவ சரனெறியார் கோயில டையவிளக கேற்றி 
யேத கினைந்த வருகஈத செதிசே முரல் களிப்பினுட 
ஞதை சருளாற் றிருவிளககு நீசா லெரிததார் ரசாடறிய, 

(௦௩) 

(6௪) 
நிறையும் பரிச திருவிளக்கு விடி.யு மளவு நின்றெரியச் 
ருறையுச் சசளி சளுக்செல்லாம் சொள்ள வேணு நீர்வார்து 
மறையின் பொருளை யகர மனையி னியதி வழுவாம 
அழவும் பதியி னவ்விரவே யணைவார் பணிவுழ் ளொருப்பட்டார், (டு)



ஈமிர்க்தெயத சணையனர்பராணம் 

இரஷ்சென்று தம்பதியி லெஃ்டி மனைபுக கென்றும்போல 

விரவி'ரியமத் தொழினமுறையே விமலர் தம்ம யருசரத தப் 

பரவிய செயதருளிப பள்ளி கொணடு ப விசாலை 
யவ ம சர் பூசையமைத் தாரூா ஈகரின் மீணடணேகதா£ 

வந்து வண் யானெறியார் மகமுங கோயில வலககொணடு 
இதை மூழப் பணிகதெழுநது புறமபு aprons திருபபணிக ஷூ 

மூக முயனறு பகலெலலா முறையே செய்து மறையவனறா 
சந்தி பமைதத வரியவிளக கெங்கு மேறறி யடி பணிவா£ ° 

பண்டு போலப் பலநாளும் பயிலும் பணிசெய தவசொழுச த 

தணடி. யடிக ளாலமணா கலககம விளைகது சாவிலமண 

குண்ட ரறிய வேழுலருல குலவம பெருமை நிலவியதா 

லணடா பெருமான ரஜொணடாகழ லமரா பணிய மணியாஞா, 

மாச மறைதேர் ஈமிகநதி யடி.ச௪ ளாக ரொண்டாசப் 
பூத காதா புறறிடஙசொள் புனிதாக கழுது படி.முதலா 

நீதி வளவன மூனவேணடு நிபாதம் பலவு மரியணையின 

மீது இகழ விருகதமைஈதான வேதா கமநூல விதிவிளங்க 

வென்றி விடையா மசசசடையா வீதி விடயகப் பெருமாடா 
மென்ற ஈ திருவா ரூசாளூ மியலபின முறைமைத திருவிளையாட் 
டொன .றஞ செயலும பஙகுணியுத இரமாக திருகா சூயாடிறப்பு 

நினறு விணணப பனாசெயச படி.செய தருளு நீலைபெறரூா 

இனன பரிசு இருபபணிசள பலவுஞ் செய்தே யேழுலகு 

மனனும பெருமைத திறவாரூ மனன ரடி.யா£ வழிகிறபா 

ரனன வணணந௫ திருவிளையாட டாடி யருள வெககாஞு 

தன்மை பெருக ஈமிக 5இியமச டொழுதா£ காமுயய 

தேவர் பெருமா னெழுச௫திரு மணலிக கொருகா ளெழுக்தருள 

யாவ ரெனனா துடனசேவிச தெலலாக குலததி ஓள்ளோரு 

மேவ வனபா தாமுநுடன செவிச தணைநது விணணவாதவ 

காவ லாள ரோலகச மககே கணடு களிபபுநனா£ 

பெசழுது வைகச சேவிததப புனிதா மீணடும கோயிலபுகத 
தொழுது தமமூர் மருககணைநது தூய மனையுட் புகுதாதே 

த மிருளசே ரிரவுபுறற கடையிற நுயில விலல.து 
pe: தருமம புரிமனையார் வக்துட் புருச மொழினெருூர் 

இல்கண முடியா பூசனை கண் முடித்து௪ செய்யு கடனமுறையா 

௮௨௫ தனைவேட் டமு.துசெயது பள்ளி சொளவீ செனவவாகரகுத 

pose பெருமான் றிருமணலிக கெமுசச சேவிச தடனணண 

வெகு மெலலா ௬மபோத விழிவு தொடகசெ றெனையெனற, 

ஆத லாலே குளிதத?த தூய்மை செய்தே யகம்புகு.து 
வேத காதர் பூசையினை; தொடகக வேணடு மதறகுகீ 
5 ஈனனீ மூசலான கொண்டிங சணைவா Quer s Oly 

காசன் மனையா தாமுமவை சகொணரு மதத்குக் கடி. தணைநதார் 

உக்கி 

(2௮) 

(0௯) 

(௨௰) 

(௨௧) 

(௨௩) 

(9௫)



௨௬௭௮ £மி5ச்தியடி.சணாயசார்புராணம், 

ஆய பொழுது தம்பெருமா னருளா, லேயோ மெனி௰ினி 
லேயு மசைவி னயர்வாலோ வறியா மிறையுக தாழாதே 
மேய வற்சகம் வர்தணைய விணஜேர் பெருமான் சழனினைர்த , 

தூய வன்பா துயிலகொணடார் துயிஓும பொழுது சனலின்கண், 

மேன்மை விளங்குக திருவாரூர் வீதி விடககப பெருமாடா 

மான வன்பர் பூசனைககு வருவார் போல வஈதருளி 
ஞான மறையோ ராரூரிற் பிறஈதா ரெலலா ந௩சணகக 

ளான பரிசு காணபா யென் றருளிச செயதக கெதிரகனருா 

ஆதி தவ ரெழுஈதருள வுணாகதா ரிரவர்ச சனைசெய்யா 

தேத நினை5தே னெனவஞ்?ச யெழுக்த படியே வழிபட்டு 

மாத ராரக்கும புகுகதபடி. மொழிந்து விடியல விரைவோடு 

நாதனார்த5 தருவாரா புகுச இலதிரக் நகர்காணபார் 

தெயவப பெருமா டி.ரூவாளூர்ப் பிழர்.து வாழவா ரெல்லாரு 

மைவைத தனைய மணிகணடர் வடிவே யாபெ பெருகொளியா 
மொயவைத தமா; மேணியராம் பரிசு சண முடி.குவிதத 

கைவைத தஞசி யவணிமிசை விழு$து பணிஈது களிரிற5 தா, 

படிவ மாறறிப் பழமபடியே கிசழவுஉ சணடு பரமாபா 
லடியேன பிழையைப பொறுத்தருள வேணடு மென்று பணிக்தருளாற் 
குடியும் இருவா ரூரகததுப புகுர். ஐ வாழவா£ குவலயதது 

மெடிது பெருகு இிருததொணடு நிசழச செய்து ரிலவுவார் 

கீ.று புனைவா ரடியார்சகு நெநொ ணி.பதி யாகவே 
வேறு வேறு வேணவென வெலலாஞ செயது மேவுதலா 

லேறு இறப்பின் மணிப்புற்றி லிருஈதா தொணடாச காணியெனும் 

பேறு தஇருகா வுச்கரசா விளம்பப் பெறத பெருமையிஞா, 

இன்ன வகையாநற் நிருப்பணிக ளெலலா வுலகு௩ தொழசசெய்து 

நன்மை பெருகு ஈமிர5தி யடிக ணயமா இருவீதிச 
சென்னி மதிய கிருஈதியு மலைய வருவா திருவாரூர் 

மனனர் பாத நீழனமிகும வளாபொற் சோதி மன்ணினார் 

காட்டா ரறிய முன்னாஸி னனனா ஞூலர்.த வைம்படையின் 

பூட்டாா மாபிழ சிறியமறைப் புதலவன் றனனைப் புககொளியூர்த 
தாட்டா மரையின மடுவினசட் டணிமா முதலை வாய்நின்று 

மீட்டார சழலக ணினைவாரை மீளா வழியின மீட்பவே, 

நமிநந்தியடிகணாயனார்புசாணமுற்றிறு. 

ஆகத் திருவிருத்தம் - ௯௭௮. 

  

முதற்காண்ட்முத்றிற்று. 

  

இருசசி றம்பலம். 

(2 #) 

(௨௯) 

(aa) 

(௩௨) 

(mi)




