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BY Ltt]. 

Dot HO » மித்துவண Pia லிம் தம்ம தக 

ar DOG முக்கி னருவியஞ் பாரல்னா 

யேற்று கைக்கு மிறைவற்கு (கய 

மாற்றி லாக்களி யானையை OUT Lp BGI MT IH, 

இதன்போநள். ஆற்றொழுர்டன் அருவி அஞ் சாரல் வாய் ஏற்று 
உசைக்கும் இறைவற்கு மூச்திய - யாறுகளினொழுக்கஙகளுக்குக் காரண 
மான அருவிகளையுடைய அழகிய மலைகளை(த்தமது இருவிளையாட்டுச்சு) 
இடக்களாகக் கொண்டு carga குமாரசுவாமி*கு மூத்சவராதிய-. 
வண்டு ஊற்றெடுத்து ஓலிடும மும்மதத்து - வண்டுகள் எற $ரையுட் 
சொண்டு ஒலித்தற்கேதுவாய நம் கரக்களைய/டை ய) _மாற்றிலாப களி 
யானையை லாழ்த்துவாம் - ஒப்பில்லாத காரிப்புப்பொருக்இிய யானைமுகக் 
சடவுளை (யாம்) கஇப்பாம்,. என்றவாறு, 

சாரல் அகுபெயர். சாமல்போல என்பது பாடமாயின் (puis 
வாத்றொழுச்சருவியையுடைய மலைபோனற, இடபாருடருககு முற்புதம்வ 
மான ௮னைமுசச்கடவுளை என உரைகக, 

கடவுவவாழ்த்து. 

சிஙபேநமாடா. 

இருப்பதப் பிரணவச இயலமிபன் ூலமிம 
சருப்பதச் செய்கைய தாம்ிக் தங்கவான் 
பருப்பதச சில்கொனு பாமன ரமரைத் 
திருப்பதத் துணைமலா சென்னி சேர்த்துவாம். 

இ-ள். இருப்பதப் பிரணவ ரது இயஃபு ஏன்று - இருக்குவேத முதன் 
மொழியாகிய பிரணவத்தின் சுவரூபத்தைப் பொருக்கி, -ஃுலமே சருப் 
பதச் செய்கையதாக்'ரஞ்சையே அவிய ண்வுச் செயலின சாகக்கொண்டு, - 
[உவந்து புசித்து என்றபடி | வான் சுக்கப்பருப்பதஞ் 6 ஏிலைகொள்-பெருமை 
யாதிய பொன்மலையை விலலாசக்கொண்ட,--ஈற்பரமன் தாமரைமலர்தி 
துணைச்இருப்பதஞ் சென்னி சேர்ச்.துவாம் - சவபெருமானுடைய தாமரை 
மலர்போனற இரண்டு சிறீபா தக்களையும் (யாம்) சரமேற்கொண்டுவணக்கு 
வாம். of — We 

இறச்பசம் என்னும் ஆரியமொழி இருப்பசம் எனத்தறபவமாயிற்று,; (௪)



2, இரும்செர்தார்ப் புராணம், 

உ மாகேவியார். 

Cea 4, 

ஊடலி னுடை*தச சங்க மொளி। roo Gen nQacm Fp Weir 
மாடுறப் Quriméaw Curips WH ps கு.ரிதீது சோக்க 
வேடுறு களவப் போதி னிளஈகை நிலவு பூகறுப் 
பீடிறு மடயிற செய்க பெண்ணடி. வணககஞ செய்வா1ம. 

இ-ள். டலின் உடைச்சு ras ஒளிர்சடை வெண் பிறைக்கிற்றின் 
மாடு உறப் பொருத்தும் போழ்து - புலவியினாலே தகர்க்த(சமத)சக்கு 
வளையிற்கண்டம்தை விளங்காகின்ற(காயகரது) ஈடையிலுள்ள வெண்மை 
யாகிய சந்இரசண்டதஇன் நஇிநளில் இயையச் சேர்க்குமபொழுது,-- 
மடழ்கா.. உட்ருமிசது கோச்ச - (௮ம்) காயகர்(௮அச்செய்கையைச்) திரு 
வுளளத்துணார்து(ெற்றி த்) இருக்கண்சாத்தியருள,--ஏடுறு தளவப் 
போதின். இள) டை அலமு பூத்து - இதழ்பொருந்திய முல்லைமுகை 
போலும் புன்ட றுவலினாலே சந் இிரிரைபை விளைவித்து, மடு உறு மஇ 
யின் செய்த பெண் அட வணக்கஞ் செயவாம்- (இவ்வாறு வட்டவடிவும் 
ிலவும அமைதச தனால, அப்பாலசந்இரனும் வளையிற்கண்டமும் இயைங் 
தாய பிண்டததைப் பூரணக்கன்மையேயாயயெ)பெருமைபொருக்திய சக் 
இரனாகச்நெயத ௨உமையம்மையாருடைய திருவடிகளை வணஙக்குவாம். எ-று. 

சில பூகனில் **இளாலா மூறுவல் பூத்து” என்னும் பாடமுக் 
சாணப்படுகின்றறு. **இரிக௪”” என்னும் ௮அசுதுணையேயன்றி (நிலவை 
Baral gs என்னுஞ் றந்த பொருள் அப்பாடத்துச் செவ்வே பெறப் 
படாமையானும், வலிந்து பெறப்படினும் இளமை கிலவுசக்கடையாதல் 
[பாரணசர்திரததுவததுக்கு முரணசலின அதனையும் முறுவலுக்கே அடை 
யாக்கல் வேண்டு மாசலானும் இதுவே இறப்புடைச்சென்க, (௨) 

விநாயக நட of Te 

Ca 

எ முததுகுந சொல்லும பெர கணங்கு 2 
ot (Lp Ssh OB FreQsus Bevis u rer Bu 

விமுதத குடதமி மூறசொட வேதமே 
a « 

Lt DD cb (DOH FSoN UI Das ot OUT MV Meuri, 

Q-h. aps sch Fre EUs St 4h) மான்மியம் - (அன்றோ ராத் 

போற ரிக்கொவ ot LID) Gh சாததியியோயு ற்ப (ஆரியத்துப்பு ராணமாதிய) 

ஜயச்இபுர மாகானமியக்கை விழுதும் கரிமால எழுததுஞ் சொல்லும் 
பொருளும இணககுறசசொல - பாட்சிமைகக்க தமிழால் எழுத்துச்சளுஞ் 
செசொற்களும பொரு £சகளும( கற்றலை வைக்கு] ஏற்புடையனவாமாறு 
(யாமீண்டெ)பாட(துருளபெறவேணடி.), வேசம். பழுத்த  குஞ்சான் 
பாதககள போற்றுவாம் - வேத(மென்னும்விருக)த்திற் பழுத்த (ஒரு 
பழமான) பானைமுசமடவுனினுடைப இழுவடிக பாத துதஇப்பாம். ஏறு, 

ரு 6 ் ‘ வேக்சாரமாட விரிக்க பு சபர் என்றப் ய (ர
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விரவ bh -Y பர் 

கிஞ்சு கந்தரு வாயக்கலைத் கள்ரிாயா . 
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a க ச் . உர உ 

Der a HHO Gir my மிக்கு அவ கார் றக் 
} ௩ 9 . 2 ஈது ௪ . 

FGHA HOMO ப சுறலிஙள் c6st) A Warring 

டு-ள். இஞ்சுகர் சுரு வாய்க் கலைச்பிள்சோயான் அஞ்சு கம்மில் ஒன்று 
அத்றிடக்கள்ளி-(முன்னொருயுகக்கிலே) முருக்கமலர ிகர்ச்த வாயினை ர் 
sragu கலைமகளைய/ையபிரமசேவனது ஐச் து. தலைரளிலொன்றை 
இல்லையாமாறு ளெள,--மிஞ்சு ௨உகந்தொறும மிம்ரு றும் சார் றக்கஞககண 

பொன் கழலிணை போற்றுவாம் - எஞ்சிய யுகக%டோறும் ( துட்டசிக்கர 
கத்தின்) மேற்பட்ட ருக்கின்ற வைரவக்ஃடவுஷடைய பொலபோலுக் இரு 
வ சளிரண்டையு் அிப்பாம். GI~ று. 

கார்கிறச்கஞ்சுகன் என்பது கருகிறம் பொருக் ய ச௪ட்டையையுடை 
பர் என்னும பொருட்டாய் வைரவக்கடவுளுங்குப் பெயராயிற்று. (௪) 

விரபந்தீரக்கடவுள். 

ஆளு டைகதனி யாதியை நீ.த்கொரு 
வேள்வி ம விருமபிய கக்கனூ! 
நீள்ச ரத்தை நிலக்திடை விட்டிய 

'2பாற்றுவாம், வாள்ப டைந்த மகலையைப் 

இ-ள். ஆள் உடைத் சணி அதியை நீத்து ஒருவேள்வி மூற்றவிரும்பிய- 
(அன்போடு தம்மை அடையும் அடியரை) ஆளுதலையுடைய ஒப்பில்லாசு 

மூதற்கடவளை(௮ கம. தயினாவே)சள்ளி ஒருயாகத்சை(ச்செய்து) 
முடிச்சவிரும்பிய,---தக்கனுர் bor Rogers கிலச்திடை விட்டீய - தக்க 
னுடைய நீண்ட தலையை (ுறுத்து)லத்தில் விமுத்திய--வாள்படைச்ச 
மதலையைப் போற்றுவாம் - வாட்படையை தாங்கிய(வீரபச்கிரக்கடவு 

ளாகியசவ) குமாரஸாச் ௮ இப்பாம். எ-று, (Bl) 

சுப்பிரமணிய? டவுன். 

CG ey wy, 

வண்டடை இடநர்தின் னிசையமான் Anipege crises 

ios) QP HS, விண்டுடைந GRA கடமபணி தடந்மிதாள் 

வெற்பெலாம பொற்புலாஞ் ருடாவேற், செண்டையக் தடங்கட் 
குறக்கொடி களபக் Burro மூலைவனப் பெழுகக், கண்கெண் 

Goren களிப்பறாச் செ் தார்க் க்களை வக கவை புரிவாம. 

இ-ள். வண்டு அடைடெ ௪ இன்னிசை மூரன்று எழுதேன் வாய் 

படுத்து உண்டு கால் உழக்ஈ விண்டு உடைக்று அலரும் கடம்பு- வண்கெள் 

அடைந்துடெந்து மதுரக$தம் சாப் பாடி ஊறனெறதேனை வாய்களிற் 
பெய்து உட்கொண்டு கால்களால் உழக்குமாறு வாயுவினான் மொத்துண்ட 
அலர்க் ச கடப்பமலர்மளை,- geal gt சோபர் வெம்பெலாம் - அணிக்கு
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பெருமையாகிய TRH உ க ர் லவா வபா புலாஞ் ஈடா மிவர் 

கெண்டை. அ iD BPP ப, று. ௩413 சயீப், by ரானி முலை வனப 

பெழுத - பொலிவுபொரு£ப/ய பிட யடாயு டய வேலை கெண்டை 

மீனையும ஒதச அமூய பெருமையான சண்கனாயுபைய வள்ளியமமையா t 
கலவைசசேற்றையணிரர மிக்க ௨ளியினைய டய ஸஎானக்களினாலே 

கோலஙகளை எழு ச, ௪ணடுகணடுஉளளக்கள/(ப்பறாச GQ) eb gi 1S Bh g leur 

வநதனை புரிவாம- பாரசுதுபபராகது மனமஇழ்சரியொ.தியாக இருச்சொ 

gf) சப்பி ர மணரிம பெருமாளை வழிபாடு செபவாம.. ௭௩௮, (a) 

மேவரு 

அம டங்கு சைரெல மூலா லாயுசி 

குரம டகுகலும பொருவ பாக றடிரசேே 
ரம டங்கு துதிபபருங குமாணாட கமலக 

காம LG AEE He epost aiear Qaara el a GHB. 

Qt. SOY M1 HL BEM செல, மூலம் மேலாய, உசதாமடக் 
&லும பொருவு ராமு தல் மாசு சுடிஈநு- கொமபாசள பாகாளங்கள் எககம 
பரவ, அடி. மேலாகி, கடைகாபன ஊழுிச தீயையு ம சாகச சூரபனம 

னாகிய மாமாதகை/ சலகரிஈ3,- 5 ரமடககலுக துதிபப - நரசிககமாஇிய 
விட்டுணுவும (ஆண்மையிறடிறக சவவனனது பெருமபெடர்பெற்த எனக்கு 
நினை கசவுமுடியாச இசசூரசகசாரசகைச மசய்து சமமையெலலால் காத் 
சீருளிய ஞானசசதிமயா எனற) ௧.௫௦௧,--அருகுமரன ராட்கமலகி ௪ரம 
அடக்கு - அருமையான குமாரசவாமியினஅ புநுமலாபோலுர் இருக 
சையினகன அட ௫ககியிருககினற,--அலக௩ஈல He செவவேல என கலவிக் 
கருச்து - மாலையை ௮ணிஈச அழயெ செமமையான ஞானசத்தி எனது 
சகோததிராசெயயுரு 5௬௧ கரு தாக. எ௭று, 

கரமடங்கலும் கலஞ்செய்வேல பனறும, சரமடங்கலும சகவினசெய 
5 5 ் (9 . . 

வேல் எனறு காணப்பட்ட பாடககளிலும ஒூரட்டிற காணபபட்ட இப 
௪ பாட சிபைபுடைசகாசவின இனக கொள்ளப்பட டது. (௪) 

அடகாபுநகீரப்பிள எயா. 

ம வரு 

அய பூரணை படகுக் யாமிரு 

தெரிவை மாாமுலை௪ செஙகள பக்தொளி 

விரவு சகர மேருவொப் பாம்புயக் 

குரிசி றண்டை குரைகழல் போற்றுவாம, 

இ-ள். அரிய பூரணை புட்கலை ஆம் இரு தெரிவைமார் - அழ்யெ 

பூரணை புட்கலை என்னும இரணடு அம்மைமாருடைய- முலைச் செங்கள 
பத்து ஒளி விரவு சுந்தர பேரு ஒப்பாம் புயக் குரிசில் - தனங்ஈளிற் செஞ் 
சாக்தின் ஒளி கலக அழகியே மேருமலைக்கு மிகரான புயங்களையுடைய 
ம்கர்சாததர.ற,- சண்டை குலா சுழல போற்றுவாம்-சண்லைசள் ஒலிச் 
இனெற இருவடிகளைப போறறுவாம. ௭-௮. . ee (இ



ஐ 

‘ a s ம் a நி 

இருச்செந்தா/ப் புராணம். 

வீரவாகுதேவர், 

Ca gy. 

அடுத்தமா விருபிள வாகச் சோதி2வல் 
விடுத்தவா னவனடி விடாது போற் மிய 
அடுத்கவா னவர்சிறை யகற்றர் செமமணி 
கொடுச்தவாள் வீரவா குவைவ முச்நுவாம். 

இ-ள். அடுத்த மா இருபிளவாகச் சோத வேல் விடுச்ச வானவன் 
அடி. விடாது போற்றியே - (சூரன்,கொண்ட. மாமரவடிவம் இரண்டு 
கண்டமாக ஒளிபொருந்திய வேலாயுசத்தைச் செலுர்திய சவாமியா 
ருடைய பாதகங்களை விடாது துதித்து,--அடு௪௪ வானவர் இறை அகற்ற்- 
(அவரைச்) சார்ந்த தேவர்களைச் (சூரணிடுவிச்ச)சிறையினின்று £க்க,-- 
செம்மணி கொடுத்த வாள் வீரவாகுவை வழுத்துவாம- மாணிக்கசத்தி 
பயர்த வாட்படையினையுடைய வீரவாகுசதேவரைச் துஇப்பாம். எ-று. (௯) 

கீநஞானசம்பந்தசுவாமீகள். 

Ca om. 

௮றுகா லுழக்கச் சிறுமுகைத்தே னாறு பாயுஞ் சோணுட்டி, 
றுகா மியில்வர் தவதரித்தென் னுள்ளக் தஇருக்து சமண 
ர.னுக், குறுகார் தமைக்கட் டழிக் துமையாள் சகோரமான் சாணர் 

கனைப்போற்றுஞ், சிறுகான் முளையி னிருசரணச் ரெர்தா மரைவந் 
கினைபுரிவாம். 

இ-ள், அறுசால் உழக்கச் சிறுமுறாத சேனாறு பாயுஞ் சோணாட்டில்- 
வண்டுகள் உழச்சச் கறியமுகைகளினின்று தேனாறு பாய்தற்திடமான 
சோழமண்டலத்தில்,--உறுசாழிபில் வரது அலதரிக்ு - பொருச்திய 
சீரகாழியின்கண் வர்து கிறுவவசாரஞ்செய்த,--என் உள்ளத்.து இருச் து- 
(ஞூன்றாம்வய கிலே வெபெருமானோடு உமாதேவியார் வகு வெஸிப்பட்டுச் 
சிவஞானப்பால் கொடுத்து அருளப்பெற்றமையினாலே அப்பெருமையை 
இடையறாது இயாணிக்கின்ற) தமியணனுடைய மனச்இலே குடிகொண்டு,- 
சமனாமொனுக் குறுகார்சமைசக் கட்டழித்து - சமணென்னும் பகைவர்களை 
மதக்கெடுத்த,-- உமையாள் கோமான் சரணந்தனைப் போற்றுஞ் சறுகான் 
முளையின் இருசரணச் செந்தாமரை வந்தனை புரிவாம்-உ.மாபதியினுடைய 
திருவடிகளை(அருட்பாச்களினாலே) த.தஇிச்ச இருஞானசம்பர்தப்பிள்ளையா 
ரூடைய உபய பாதாரவிச்தம்களையும் வழிபாடு செய்வாம், எ-று, (௧0) 

திருநாவுக்கர்சசுவாமீகள். 

கலச மிடுபொய்ச் சமண/குழாங் கட்டிக் சடலி னிடைப் 
புருத்த, வுலகம் பரவ விடுத்தகல்மீல புயரும் புணையாக் கரை 
யேறி, யிலல விதழோர் பங்கமைக்க வெம்மான் கமலத் தாள் 
பழிச்சஞ், சொலவின் புனையாப் பவக்கடலுங் கடர்தான் சரணகி 
விணைதூடுப்பாம்,



௬ இருர்செக்கார்ப் ராணம், 

இ-ள். கலசமிடு பொய்ச் சமணர்குமாம் - கலகஞ்செய்த பொய் 
யறிவினையுடைய சமணர்கூட்டம்--கடவினிடைப் புகுத்தச் கட்டி 
விடுத்த கல்லே-சமுச்.திரச்சினுள்ளே அமிழ்ச்துமாறு(தம்மைச்சேர்த்துக்) 
கட்டிவிட்ட சல்லுசகானே,--உயரும் புணையா உலகம் பரவச் கரையேறி- 
(சம்மைக்கொண்டி) மிதக்குர் தெப்பமாக உலசம் புகழக் சரையின்கண் 
ணேமி,--இலவவிதழ் இர்பக்கு அமைத்த எம்மான் சமலத்தாள் பழிச்சுஞ் 
சொல அவ் - (௮ங்கனக கரையேறுதற்பொருட்டு) அம்மையாரை இடப் 
பாகத்தில் அமைச்ச எம்பெருமானுடைய சமலபாதக்களைத் துதித்த 
இருவருட்பாக்களாகிய அவைகடாமே,--இன் புணையாப் பவக்கடலுல் கடந் 
தான் சாணச் துணை தஇுதிப்பாம் - இனிய தெப்பமாகப் பிறவிச்கடலையுங் 
கடர்த இருவ ?கரசுசாயனாருடைய பாதங்கரிரண்டையும் துஇப் 
பாம், CT yr. (௧௪௧) 

சுந்தரழம்த்திகவாமீகள். 

அரவச் கடலி னிடைப்பாம்பி னமளி படுக்க துழாய்பஇலும் 
விரைகொப் பளிககுஞ செழுக்கமல விட்கெ இறையு மினுங்காணா 

விருபொற் சரணஞ சிவப்பூர விரவிற் பாவைக் கிருந்த ga 
பரவப் பணிச்சு சவிராரான பாத மெமது சலைக்கொளவாம், 

இ-ள். அரவக் கடலினிடைப் பாம்பினமளி படுத்த துழாய் மூலலும்- 
ஒலிய்னையுடைய பாற்கடலிற் சருப்பசயனத்தில் உறங்க துளசியை 
யணிர்த சொண்டல்வண்ணனும்,--விரை கொப்பளிக்குஞ் செழுங் கமல 
வீட்டுக்கு இறையும் - ஈறுமணல் காலுகின்ற மாட்சிமையான தாமரை 
யாசனததின் சலைவனான பிரமசேவனும்,--இனுல் சாண இருபொற்ச ரணஞ் 
இவப்பூர இரவிற் பரவைக்கு இருர் தாதுபரவப் பணித்த சுவிராசன் 
பாதம எமது சலைக்கொள்வாம் - இன்னும் அறியாச இரண்டு இருவடி 
களம் (சரைபிற்படுசலாற்) செர் சிறமபொருர் தம்வண்ணம் இராக்சாலத் 
தலை பரவை. பமமையாரிடத்துப் பெரிய தாசாய்ச் செல்லுமாறு (எம்பெரு 

மானைக்) கற்பித்த சகவிச்சி?ரட்டராடிய சுச்தரமார்த்திசாயனாருடைய 
பாசல்களை எமது சரமேம் கொள்வாம். எ-று, (௧௨) 

tO orb BAMA FS UTE BT. 

ழே வறு. 

கொள்ளாவண் டிருந்து விருர் துணர் rips gor கொப்பளிக் 

குலர்ந்தபூர் Ostronaom, gitci@sar worker முடிக்சசெஞ் 
ey.oF Crt Bsn srnGSy 5 O5.1p55, Osarendern ship 
கோவைகா we; செப்பிப ஈற்கவிராசப், பிளளைசெஞ் சரணக் 
இரணலவா ரீசப் பிரரகாண் மலரிணை துஇப்பாம், 

இ-ள் கொள்ளை வண்டு விர் ஐ இருந்து உணர் செழுக்தேன் கொப் 
பளித்து அலர்ந்த பூங்கசொன்றை துள்ளு செண்டிரையர் மூடித்த செஞ் 
சடிலச் சோதி - மிதங்களையுடைய வண்டுகள் விருந். துகளாய் இருது 
உட்கொள்ளச் செழுமையான தேனைம் கான்று அலர்ந்த பொலிவாடிய 
கொணன்றைமலரையுக துள்றாடன்ற செளிவாகிபதிரைசகளையுடைய கங்சை 
Mati ee மாடா பறமயை ட. சிவபெரு மான் -செகல்காம்



இருச்செத்தார்ப் Ly rawr tb. or 

பிடி த்து வழுத- தருக்க ரல்களினாலே(திரு2வட் டைப்) பித்து எழுக 
தள்ளு செர் தமிழிற் கோவை கானூறுஞ் செப்பிய நற் கவிராசப் பிளளை- 

தெளிவாஇய செக்தமிழிற் மோவைக்கவிகள் காலூற்றையும் (அவ்வப்பொழு- 
இற் பாடிச்) சொல்லிய நல்ல கவிராசராகய அருவா ச ரர கடைய, 
செக்கரண வாரீசப் பிரச சாண்மலர்ச் சரண இணை அதிபபா ம்-செஞ்சோ இ 
பொருக்இிய சாமரையின த சேணாரந்த புதுமலர்கள் போலும் இருவடிகள் 
இரண்டையு் துதுப்பாம், எ-று. (௧௯) 

கரசுவதி. 

ஒரு கனி இதிரிக் கஇர்கிறங் கவின வொளிசெய்பொன் னுடை 
மருங் இலங்கக், குருமணி பெளலி யிலகிவில் லிமைப்பக குது 
நகை முறுவன்முாக் கருமப, மருமலாக் கழுநிர் புக்ககம வரத 
மணிவட மலர்க்கரம் வயத, இருவரு ணிறைஈதென் வுளங் 
குடி புகுத செல்விபொற் சேவடி. பணிவாம். 

இ-ள், ஒரு தணித் இஇரிச் கதிர் நிறக் சவின,ஒளிசெய் பொன்னுடை 
மருங்கு இலங்க - ஒரு ஒப்பில்லாத இல்லுட்பொருக்தியதேரையடைய 
சூரியனது கூறம்போலும்சிறம் விளங்க, ஒளியைச்செய்கன்ற பொன் 
வஸ்்.சி.ரம் இடையிலே பிரகாசிக்க,--குரு மணி மெளலி இல வில் 
இளமப்ப - நிறம்பொருக்திய இரத்தினககளாலாய முடி. விட ஓளி 
யைச் கால,..-குறுககை முறுவல் முகத்து ௮ரும்ப- புனனகையையு/டைய 
பற்கள் தூத்துச்சள்போலத் தோன்ற, மரு கழு$ர்மலர் புச்தகம் வரதம் 
மணிவடம் மலர்க்கரம் வயங்க - சுகந்தமான செக்கமுநீர்ப்பூவும் பு.ச்சகழும் 
வ.ரதமுமம் இரரத்தினவடமும் மலர்சள்போன்றகைகளில் விளங்க,--த ௬ 
வருள் ஈிறைர்து என்னுளக் குடிபுகுந்த செல்வி பொன் சேவடி. பணி 
வாம - கருணை கீரம்பி என்மனசதில் வாசஞ்செய்த நாமகளினுடைய 
பொன்போலு.௫ செம்மையாதியபா தல்களை வணக்குவாம். எ-று... (௧௪) 

கி 

கடவுனற் வாழ்ந்து முற்றிற்று. 

Un இருவிருத்தம் ௧௪. 

 



=) திருச்செந்தூர்ப் ராணம். 

பதிகம், 

ஈயிமிசா ரணியவனஞ் சூதமுனி சென்றதுவு ஈவையில் ௫௪ 
னியல்பினான் முனிவாமுகம் பார்த்துயர்வி யாசரமுூ£னி யினிமை 
சர்க்க, வுயர்வினா லருஞ்சுகற்குள் என்பொழுகக் கங்கைகதி 

யோக்குமூலத், தயர்வுரு இருக்தருள் செய் சர் துபுர வள.மனை த்து 

மடைவிற் சூழா. 

இ-ள். ஈயிமிசாரணியவனஞ் சூசமுனி சென்றதுவும் - நைமிசாரணி 

யம் என்னுங் தபோவனத்தின்கண்ணே சூதமுணிவன் சென்றமையையும,- 

வையில் சூதன் இயல்பினால் மூணிவர் முகம் பார்த்து - குற்றமற்ற ௮ச் 
குதமூனிவண் (தன்னை அன்போடு உபசரித்து வழிபட்டு வேண்டிக் 

கொண்ட) இயல்பு பிறைர்த அம்முணிவர்களுடைய மூகக்களைப் பார்த்து, -- 

வியாசமுனி இனிமைசார்ச்த உயர்வினால் அருஞ் சுகற்கு உள்ளன்பொழுச 

GEG SHOES) மூலத்து அயர்வு திருக் து அருள்செய் சிர்துபுரவள 

மனை த்தும் அடைவிற் சூழா - (முற்காலத்து) வியாசமுணிவன்( தனக்கு) 

இனியவழிபாடுசெய்தலைப்பொருச்திய உயர்வுடைய அருமையான ௪௬௧ 

மூனிஉனுச்கு மனத்தில் அன்புபெருக உயர்ஈ த கற்கையாற்றின் அடி.யிலே 

தள.ராமலிருந்து போஇித்தருளிய செயரச்திபுரத்தின் திறப்புக்களையெல் 

லால் ரெொமமாக ஆலோசித்து. 
61-39. 

ஆல் இரண்டனுள் முன்னையது வினைத்தொகை. பின்னையது 

சாரியை, அலு தல்-கிறைதல், இங்கே ஐயுருபு தொகறின்ற **சென்றதுவும்'” 

என்பதும் பின் க-ஞ்செய்யுளீற்றில் அவ்வாறு கின்ற “aller ity wom gin” 

என்பதும் க௪-ஞ்செய்யுளில் :அராய்ந்துசொல'' என்பதனை முடிச்குஞ் 

சொல்லாகக் கொள்ளுதலும், இங்கே சூதன் பார்த்து சூழா என்பனவும் 

௨-ஞ்செய்யுள் முதலிய ௧௨-செய்ருட்களிலும் ஐயுருபு தொக உம்மை 

பெற்று படுமாழிர்தவாறும்'' என்பது மதல் “(செய்திட்டமையும்”" என்பது 

வரையாய் வருவன பலவும் ஷை **விளம்புமாறும'' என்பதனையே முடிக் 

குஞ் சொல்லாகக் கொள்ளுதலும் அண்ணுணர்வாற் சண்டுகொள்க,. (௧) 

முறையினாற் சுகமுனிக்கு வியாசமுனி யுபதேச மொழிக்த 

வாறும், மறையுலாஞ் செயச்தஇபுர வைபவமுன் சொற்றதுவும் 

வைவேற் கதன், பிறையுலாஞ் சடைக்கடவுள் கவுரியுடன் 

ஜோேய்ச்சபெரும் போகச் கன்னி, னிறைவினா லவதரித்துக் கட 

வுளர்தம் முககோக்கி நிகரி லாத. 

டு-ள். வியாசமுனி சுகமுணிக்கு முறையினால் உபதேசம் மொழிர்ச 

வாறும் - வியாசமுனிவன் சுகமுணிவனுக்கு(த் தான் பின் சொல்லுக் 

சை முதலியனவற்றையெல்லார் தொகுத்துணர்த்து)மூறைமையினால் 
உபதேசம் கூறியவாற்றையும்,- மறையுலாஞ் செயந்திபு.ர வைபவம் முன் 

சொற்றதுவும் - FH MS of] DULG S ,செயக்திபுரத்தின் மாகான்மியத்தை 

முன்பு கூறியதனையும்,--பிறை உலாஞ் சடைக்கடவுள் கவுரியுடன் 

தோய்ந்த பெரும்போகந் தன்னில் வைவேற்கந்தன் கிறைவினால் ௮வ 

தறித்து - இளம்பிறை தவழ்ந்த சடையினையுடையசவபெருமான் உமா 

தேவியாரோடு சேர்ந்து கிகழ்த்திய பேரின்பத்திருவிளையாடலின்ச ண்



~ 

பதிகம். ௯ 

கூரிய வேலையுடைய முருகபிரான் (சுத்தசாட்குண்ணிய) சிறைவிஜேடு 
வெளிப்பட்டு,--சடவுளர்தம் முகம் சோக்டு - (வள்ளியம்மைதிருமணமுஃஞ் 
சூ. ரசங்காரமுர் தெய்வயானை இருமணமுஷஞ் செய்தபின்னர்த் தம்மை வழி 
பட்டு ஈின்ற) சேவர்களுடைய முகக்களைப்பார்த்து. ஏறு. 

ஜிசரிலாத என்பது வருஜ்செய்யுளிற் சேர்த்துரைச்கப்படும். (௨) 

பாரதகண் டத்தினிடை மலைவளனு ஈதிச்ிறப்பும் பரம்புர் 
தெண்ணீர், வாரிதியின் பெருவளனும் பெற்றகக ரொன்றுநம் 
முன் வகுப்பீ ரென்ன, வாரருஸி னிறை2கட்ட வக்கர முன்ன 
செமக் கலக்க ணிந்த, ரூனுயிர் குடித்தறாளா லிருந்த௫ிந்து புர 
மெனமுன் சொற்ற வாறும். 

இ-ள். கீசரிலாத பாரசசண்டத்தினிடை மலைவளனும் ஈதிச்ிறப்பும் 
பரம்புந் தெண்ணீர் வாரிஇியின் பெருவளனும் பெற்ற நகர் ஒன்று ஈம்முன் 
வ்குப்.ர் என்ன - ஒப்பில்லா பாரககண்டத்கின்கண்ணே மலைச்டிறப்பும் 
யாற்றுச்ிறப்பும் பரந்த செளிந்தந்ரையுடைய கடலின் பெருஞ்றப்பும் 
ஒருங்சமையப்பெற்ற நகரம் ஒன்றை (காமல௫த்தற்பொருட்டு) ஈக்கருத் 
ுக்கியையச் சொல்லுங்கள் என்று கேட்ப,--௮ர் அருளின் இறை சேட்ட 
௮க்ஈகரம் - (அதுமேட்ட தேவர்கள் அ௮அவரைநோக்டு) றைந்த கருணையி 
னாலே எம்பெருமானே நீர்கேட்ட அவ்வியல்புடைய ஈகரமாவத,--முண் 
னர் எமக்கு அலக்சண் ஈச்ச சூரன் உயிர்குடிச்து அருளால் இருந்த 

இந்துபுர.ம் என முூன்சொற்றவாறும் - மூன்னாளில எங்களுக்குத் துன்பக் 
தந்த சூரனைச் சமகரித்து அருளோடு வீற்றிருந்த செயக்இபுரமே என்று 

(அவர்) கருத்தின்படி. கூறியவாற்றினையம்.எ-று, 

மூன்-மு.தனிலைச்சொழிற்பெயர். (௩) 

தண்ணளியிற் குமரேசன் கெயக்இபுரம் போக் தூலகர் தழைக்க 
மாயோன், கண்ணிடத்துதி கோன்றுமிரு கன்னியர்பா லினிஇ 
ருக்குங் aN லை யானைப், பெண்ணமுூ *மானளிக்கும் பேதை 

யிகழ்க் இருர்ததனைப் பிரானுள் ளோர்ர்து, மண்ணளந்றண் 
டுடன்காதக்ச மாகவன்றன் வலக்கணவ தரித்து வர்தாள். 

தீன்னையெதி ௬றவழைக்,து 8பிடப்பா லிரு க்ருமருர் காரமான, 
மின்னையவ மதித்திருக்க செய்கையினாற் கொ வஜஞ்சாப மேற் 
கொண் டோர்மான், மன் ணதாச துற்பவித்து வேடரிடத் கிருத்தி 
யவண் மறையின் வாய்ப்ப, வுன்னையழல் சான்றாக யாம்வதுவை 

யாற்றுவமென் அரைக்க வாறும், 

இ-ள். குமரேசன் சண்ணளியிற். செயக்திபுரம் போந்து - குமார 
சுவாமியார் கருணையினாலே செயர்திபுரத்தின்கட் சென்று,-உலகர் 
தீழைச்ச மாயோன் சண்ணிடத்துச் தோன்றும் இரு கன்னியர் பால் இனி 
இருக்கும்காலை - உலகம் இல்லறச்திணின்றுய்யும்பொருட்டு விட்டுணுவி 
னுடைய கண்களிலே தோன்றிய இரண்டு சேவிமாரது உரிமையோடு 
இனிதுவாழுங்காலத்சிலே,-பானைப்பெண்ணமுசை மான் அளிக்கும் 

Pp.



$0 இருச்செந்தூர்ப் புராணம். 

பேசை இகழ்ச்து இருர்ததனைப் பிரான் உள் ரர். - (குணத்தால்) அமிர் 
தம் போன்ற தெய்வயானையம்மையாரை (ப் பின்) மாஞற் பெறப்படும் 
பெண்ணாகிய வள்ளியம்மையார் ௮வமதிச்திருச்சமையை. முருகபிரான் 
திருவுளத்தில் அறி த,---மண்ண்ளரது உண்டு உடன் கர்த்த் மாசவன்றன் 
ல்லசகண் அவதரித்து கர்தாள்சன்னை எஇுருற அழைத்து - பூமியையளந் 
வம் உண்டும் ௮வ்வப்பொழுசே (இீல்குவாராவண்ணம்) காத்துச்கொண்ட 
விட்டிணாவினது வலக்சண்ணிற் ரோன்றிய வள்ளியம்மையாரைச் தம் 
மெதிரே வருவித்ஐ,--நீ இடப்பாலிருக்கும் அருர் தா.ரமான மின்னை அல 
மஇத்திருக் ச செய்கையினால் - பெண்ணே நீ ஈமது இடப்பச்சத்தே மத் 
தோடிருக்கும் அரிய மனைவியாகிய பெண்ணை இகழ்ந்திருர்த செய்கையி 
ளாலே, -சொடுஞ் சாபம் மேற்கொண்டு ஐர்மான் மன் உதத்து உற்பவித்து 
வேடரிடத்து இருச்தி - (ராமிின்ற) கொடிய சாபத்சீதப் பெற்றுக் 
கொண்டு ஒரு மாணினது பெருமையாதிய வயிற்றின்கட் பிறந்து வேட, 
ரிடத்து வளர்ச் திருப்பாய்--௮வண் மறையின் வாய்ப்ப உன்னை ழல் 
சான்றாக யாம் வதுவை ஆற்றுவமென்று உரைத்தவாறும் - 9605 Cag 
விஇப்படி. றப்ப உன்னை அச்கினி சாட்டியாக யரம் விவாகஞ்செய்வோம் 
என்று கூறியவாற்றையும். எ-று. (௯-௫) 

உரைத்தகொு மொழிதாங்கி மானிடத்திற் பிறந்தெயின 
ரொருவா விந்தை, வரைப்புனத்தி லிருந்துதினை காத்ததுவு மம் 
மலையில் வயங்குங் கூர்வேற், கரக்திழைவன் சண்டதுவும வேடன் 
முனம் போயுனது கன்னி தன்பால், விரைக்கொடையல் யான் 
சூட்ட வேண்டமெனக் கருணையுடன் விளம்பு மாறும், 

இ-ள். உரைத்த கொடுமொழி சாக்கி மானிடத்திற பிறந்து எயினர் 
ஒருவா விர்தைவரைப்புனத்தில் இருந்து தினை காத்த துவும் - (அங்மனள்) 
கூறிய சாபத்தை ஏற்று (வள்ளியம்மையார்) மானவயிற்றிற பிறச்து 
வேடர் நீக்காத விந்தைமலையிற் புனத்தின்கண் இருந்து இனைகாசத்சமை 
யையும்,--அம்மலையில் வயக்குள் கூர் வேற் கரத்து இறைவன் சண்டதுஓம்- 
௮வ்விர்தைமலையிலே விளக்குடன்ற கூரிய வேலாயுசத்தைத்தரித்த இருக் 
ச.ரத்தையுடைய முூருசச்சடவுள்(சென்று அவ்வள்ளியம்மையாரைக்) 
சண்டமையையும்,--வேடன்முனம் போய் யான் உனது சன்னிதன்பால் 
விரைத்சொடையல் குட்ட வேண்டுமெனச் கருணையுடன் விளம்புமாறும்- 
(அசனம் கண்டபின அவரைவளர்ச்த) வேடராசன் மூனனே போய் 
யாம் உன்மகளிடத்தே ஈறுமணம் பொருந்திய மணமாலையைச் குட்ட 

மேண்டும் என்று அருளோடு கூறியவாற்றையும். எ-று, (௬) 

கானவருக் கரசனவ னுடன்படா இருக்ததவுங் கன்னி முன் 
போய், வானளவுர் தருவா கின்றதுவுங் கானவர்கோன் மலைப்பா 
லன்பிற், போனதுவு மித்தருஈம் புனத்தினிடை வரலாறு புது 
மைத் தாகு, மானதருக் குறைமினெனச் சொற்றதுவஞ் சொற் 
றது கேட்டைய னாங்கே, 

இ-ள், சானவருச்சரசன் ௮வன் உடன்படாதிருர்ததுவும் - வேடர்ச் 
சரசளுகயெ அவன் (அதற்குச்) சம்மதியாதிருர் தமையையும்,--சன்ணி முன் 
போய் வான் அளவுக் சருவாகு சன்றதுவும் - (அதுசண்டசடவுள்) வள்ளி



பதிகம். BE 

யம்மையாரின் எதிர சென்று ஆகாயத்தை அளவுகின்ற .மரவடிஒமாய் 
சின்றமையையம்,--கானவர்கசோன் மலைப்பால் அன்பிற் போனதுவும் - 
(பின்பு.வேடராசன் அம்மலையின்௧ண் (மகளைச்சாணும்)அன்பினாற் சென் 
இமையையும்,--இத்சரூ ஈம்புனத்திவிடை வரலாறு புதுமைச்தாகும் 
ஆன தருச்குறைமின் எனச் சொற்றதுவும் - (அக்களம். மரத்தைச்சண்ட 

அசசன்) **இம்மரம் tog புனத்தின்கண் வர்சவகை அதிசயத்ததாகும் 
இக்கனமாய மரத்தைத் தறிமின்'' என்று (சன்€ழ்வேடருக்குச்) கூறின 
மையையும்,--சொற்றது கேட்டு ஐயன் அல்சே - (அவன் அவ்வாறு) கூறி 
யதனைச் கேட்டுக் கடவுள் அவ்விடத்திலே. எ-று. (௪) 

 தாருவுருக் கரக்துதுணேக் குஞ்சாத்தி னிருசாணர் தாழ 
கோக், வாரணத்தி லுருவாடி மாஇினிடஞ் சென்றதுவு மாது 
சோர்க்து, வேரிமலர்க் கடம்பணிய wri Poe புல்லியதும் 
விருப்பாய் வேடன், சீரருளிற் கன்னிகையை யுனக்களிப்ப 
ளென்றுசைத்துச் சென்ற வாறும், 

இ-ன், தாருவுருச் கரந்து துணைச் குஞ்சரச்தின் இரு-£ரணச் தாழ - 
மசவடிவம் மறைர்து(அசன்௮.பின்னொருராளிலே சம்மூத்த)ச்சோதரராகய 
யானைமுசக்கடவுளினுடைய உபயபாதன்சளையும் பணிய;-ரோச்டு வாள 
ணத்தினுருவாகி மாதினிடஞ் சென்றதுவும்-(அக்கடவுள் இச்சடவுளின.து 
குறிப்பை) உணர்ச்து யானைவடிவமாய் வள்ளியம்மையாரிடஞ் சென்றமை 
யையும், --மாது சோர்ந்து வேரிச் சடம்புமலர் ௮ணியும் மார்பு இறுகப் 
புல்லியதும் - (யானையைக் கண்டு ௮ஞ்ூய) 1அம்மையார் மனர்தளர்ந்து 
ஈறுமணமுடைய சடப்பம்பூமாலையை அணிந்த (கடவுளினத) இருமார்பை 
இறுகச் சமுவினமையையும்,- வேடன் Fogo விருப்பாய்ச் கன்னி 
கையை உனக்கு அளிப்பன் என்றுரைத்துச் சென்றவாறும் - (அல்னைம் 
ஙிகழ்ர்ததையுணர்ர்து வரத) வேடன் திருவருளினாலே (கடவுளையுணர்ந்து 
வணங்இ) விருட்பமுடையனாய் “nestor ea wees sewer” என்றுகூறி 

(அவர்களைச் தன்விட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டு) சென்றபடியினையும். 
* | ௭-௮: (௮) 

குறவரிறை யவன்மனை போய்க் குமரேசன் சுரர்முனிவர் க. 

மிப் போற்றப், பிறைறுதலை மறைமுறையிற் பேோருளி னொ 
(வேட்டுப் பெட்பி னாலே, ஈறவமலர்த் தேரேறி யுயார்செயந்தி 
சகரடைக்து ஈவையி லாக, பொறைபடைத்த யானைமக Cer ar 
போந்து பொருந்தவவ ஸணிருர்தவாறும், 

இ-ன். குமரேசன் குறவரிறையவன் மனை போய் - குமாரசுவாமியார் 
கேடராசனது வீட்டிற் சென்று, சுரர் முனிவர் குழுமிப் போத்ற - தேவ 
ரும் முணிஒருள் கூடிச் துதிக்க, --பிறை த தலை மறைமுறையிற் பேரருளி 

டு வேட்டு - வள்ளியம்மையாை வேசவிதியாற் பெருக்கருணையினோடு 
வரைர்து,--பெட்பினாலே நறவ மலர்ச் தேரேறி உயர் செயக்இக்சர் 
அடைந்து - அ௮ன்பினோடு தேன்பொகுச்இிப புஷ்பக்களாலாய விமானத் 
தில் ஏறி உயர்ர்த செயச்திரசரத்தைச் சோச்,து,--ஈவையிலாச பொறை 
படைத்த யானைமகள் எதிர்போந்து பொருர்ச அவண் Biot sor pie - 
குற்றமற்ற பொறுமையைப் பெற்ற தெய்வயானையார் ௭.இர6 சாண்டுஒர்து 
கூட அம்கனம் இருச்தபடியினையும். எ-று, ப (4)



௧௨. திருச்செநீதூர்ப் புராணம். 

பொருசக்தியவர்ச் குமரேச னிருக்அழிரான் முகம்படைத்த புச் 
தேள் போற்றி, வரக்தனைப்பெற் கிட்டமையுக் இரிசு தந்தி ரத்த 
செனு மறைவல் லோரா, மருக்தவத்தர் வரலாறும் பன்னிருமா 
தப்பூசை விதிவ ழா, திருக்துறச்செய் பயனினொடு குமாலவிபூ 
இச்செயலைத் தெரிக்ச வாறும். 

௫-ள். குமரேசன் அவர்ப் பொருந்தி இருர் துழி - குமாரபெருமான் 
(வள்ளியம்மையுர் தெய்வயானையுமாகிய) அவர்களோடு புணர்ச்து அமர்ந்த 
பொழுது,--கான்முகம் படைத்த புச்சேள் போற்றி வரந்தனைப் பெற் 
திட்டமையும் - கான்குமுசக்களைச் சொண்ட பிரமன் (௮வரை) வழிபட்டு 
வரத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட பெற்றியையும்,--இரிசுதச்திரச்தர் எனும் 
மறைவல்லோராம் அருந்தவத்தர் வரலாறும் - இரிசுவதந்திரர் என்று 
சொல்லப்படும் வேதங்களின்வல்லவராகிய அ௮ரியதவத்தர்களது வரலாற் 
நினையும், -பன்னிருமாதப் பூசை விதிவழாது இருந்துறச்செய் பயணி 
னோடு குமரவிபூதிச்செயலைச் தெரித்தவாறும் - (குமா ரசுவாமியாருக்குப்) 
பன்னி.ரண்டுமாசக்களினும் (சுட்டப்படுக் காலங்களில் விசேஷ)பூசையை 
விதிசவராுவண்ணர் திருச்தமாசச் செய்தலால் வரும்பயனையுவ் குமார 
விபூதியின் வரலாற்றையும் உணர்த்தியபடியினையும். எ-று. விபூதி- இவ் 
விய ஐசுவரியம், (௧50) 

வயம்புனையும் வேள்வீர வாகுவுக்குக் திருக்கோல வாய்ப்புக் 
காட்டி, நயம்பெறவாங் குஇத்ததுவு மச்செயலை சாரசன்போய் 
BOO DEB ழாய்சூழ், புயஞ்சிறக்தாத் குரைத்ததவு முசைத்தமுனி 
புலந்தேறப் புபலபோன் மேனி, சுயம்பிரகா சக்கடவுள் குமே 
For Fistor Gch OFT Hp air pilD, 

இ-ள். ஆக்கு வயம் புனையும் வேள் வீரவாகுவுக்குத் இருச்கோல 
வாய்ப்பு ஈயம்பெறக் காட்டி. உஇித்ததுவும- ௮ச்செயர் இபுரத்திலே வெற்றி 
இறர்த சுப்பிரமணியபெருமான் வீரவாகுவுச்கு விசு வரு பச் சிறப்பை 
சன்னமபொருக்தச் சாட்டி, வெளிப்பட்டமையையும்,--அச்செயலை நார 

தன் போய் ஈறைத்துழாய் சூழ் புயஞ்சிறர்தாற்கு உரைச்சதுவும் - HF 

செய்கையை காரதமுனிவன் (கண்டு வைகுண்டத்துச்) சென்று ௩றுமண 
மூடைய துளசிமாலையைஅணிச்த புருடோசதம(னாகய கா.ராயணுுக்குச் 
சொனன தன்மையையும்,--உரைர்தமுனி புலந்தேறப் புயல் போன் 
மேணி-(௮ல்கனம் பேரதிசயத்தோடு) சொன்ன முனிவன் (இணி 
துணர்க்து) மனர்செளியும்வண்ணம் முடுல்போலும் மேணியையுடைய 
(அக்காராயணுன்,--சுயம்பிரசாசக்கடவுள் குமரேசன் ரனைத்துஞ சொ 
ற்றவாறும் - (பிறருதவிவேண்டாது) சாமே பிரகா௫ிக்குமியல்புள்ள கடவு 
ளாகிய குமாரசுவாமியினுடைய பெருக்சனகமைகளையெல்லாக் கூறிய 
பழியினையும். ௭-.ற. (௧௪) 

இந்திரனே டன்னவனைக் தாங்கயிரா வதயானை யெய்து சாப, 
மந்தமுறச் செய்தமையே யாதிபல சரிதங்க எறைக்ச வாறுஞ், 
இந்துபுரச் சிறப்பகனை விதிமுறையா ராய்ந்தயிற்கைச் செவ்வே 
MST, VEST னுளத்ிகறச் சருணையுட னாங்கவற்கு வகூத்த 

வாறும்,



பதிகம்... ௧௩ 

டூ-ள். இக்தானோடு அன்னவனைத்தாங்கு அயி.ராவதயானை எய்து 
சாபம் - இந்திரனும் ௮வனணைத் தாக்கிய ஐராவசயானையும் (துருவாசமுசணி 
வனாற்) பெற்ற சாபத்தை,--௮ர்தமுறச்செய்சமையே ஆதி பல சரிசம 
அறைந்தவாறும் - அழியச்செய்சமை மு.சலிய பல கதைகளைச் கூறியவாற் 
றினையும்,--அயிற்கைச் செவ்வேள் - வேலாயுசத்தைக் கையிற் கொண்ட 
முருகபிரான்,--அன்பாய் வந்த ஈமன் இந்துபுரச் சிறப்பதனை. விதிமுறை 
ஆராய்க்து உளந்தேற - (தம்பாற்) பத்தியோடு வநத இயமன் செயச்திபுர.தீ 
இன் விசேஷத்சை விஇப்படி ஆராய்ர்து மனச்தெளியுமாறு,--கருணை 
யுடன் ஆக்கவற்கு வகுத்தவாறும் - பேரருளோடு அவனும்குச் தருவாய் 
மலர்ச்சருளிய இறத்இினையும், எ-று. (௧௨) 

கடவுளர்கள் யாருக்கு மெண்ணிறக்த முனிவார்க்கும் கமலப் 
புத்தே, ஞடனிருந்து செயர்திபுரச் செய்கைகளை யுரைத்தலுவு 
மூடற்று மாயைத், தொடாரகற்றுஞ் சுகமுனிவன் இி்துபுரச் 
தனிற்போர் ௮ சுடர்வேம் செங்கை, விடலைதுணைம் BTS UT HD 
யருச்சனைசெய் இட்டமையும் விளம்பு மாறும், 

இ-ள். கமலப் புத்தேள் கடவுளர்கள் யாவருக்கும் எண்ணிறக்த 
மூணிவரர்க்கும் - தாமரைமலறில் இருக்கும் பிரமதேவன் (இர்திராஇ) 
தேவர் யாவருக்கும் அளவிறர்த மூனிச்சிரேட்டர்கட்கும்--செயந்திபுரச் 
'செய்கைதனை உரைத்சதுவும் - செயச்திபுரத்தின் (மான்மியச்) செ.பல்: 
களைச் கூ.றினமையையும்,--உடனிருந்து உடற்றும் மாயைத்தொடர் ௮௪ 
ற்றுஞ் சுசமுூனிவன் - கூடியிருந்து கேடுசெய்கன்ற மாயாமலக்களைக் களை 
யவேண்டிய சுகமுணிவன்,-- ரர் றுபுரர்சனிற்போர்து - (மேற்காட்டியபடி 
வியாதமுனணி உபதே௫த்சவற்றையெல்லாக்கேட்ட அக்கணத்திற்றானே 
பெருக்காகலோடு புறப்பட்டுச்) செசெயச் திபுரத்திற்சென்ற,--௪டர்வேற் 
செங்கை விடலை துணைத்தாள் போற்றி அருச்சனை செய்கிட்டமையும் - 
ஒளியார்ச்த வேலைச்சேர்ச் ச செம்மையாநிய திருக்க. ரத்சையுடைய கடவுளி 
னது உபயபாசங்ககாயுர் து.இத்துப் பூசைசெய்தமையையும்,--விளம்பு. 
மாறும் - (நைமிசா.ரணியவா௫சளாய முணிவர்களுச்குச்) சொல்லிமுடிச்ச 
மையையும், :ஏ-று. (௧௧), 

விரிகருசரப் புகழ்ச்செவ்வற் இருஷ்ணசாத் தரியெலுகால் 
வேதன் வேதங், கருதரிய வடகடலை யாராய்க்துழ சொலவதனைக் 
கருஇச் செவ்வேள், சரிசையென வுணர்ந்துணராப் புல்லதிவி' 
னானினிய தமிழே போலத், கெரிகரக்சென் செயர்திபு£ மானமி 
யமா மெனவுலகிற் செப்பி னேனால். 

இ-ள். விரிதரு சீர்ப் புகழ்ச் செவ்வற் தருஷ்ணசாத்திறி எனும் சால் 
வேசன் - பரர்சு வள௱ங்களாற்பொருக்திய புகழையடைய இருச்செவ்வலூ 
ரில் உள்ள இருஷ்ணசாஸ். திரி என்னும் பெயரிய சதுர்வேசபாரக(னாகிய 
பூசுரபண்டித)ன், வேதன் கருது அரிய வடகடலை ஆராய்க்துசொல - 
வேதப்பொருளை (உபவிருங்கணமாய்கின் ற) கருதுவிக்இன்ற அரிய கடல் 

போலுஞ் சம்ஸ்டருச செயக்கிமான்மியச்தை அராய்க்து (இணிதுவிளக்கச் 
தமிழின் மொழிபெயர்த துச்,சொல்ல,.-அதனைம் ௧௫ இ.- ௮(க்கனக் 
கூறிய) னை உயச்சில் அமைச, உணரப் புல்லமிவின் கான் - (பிர



௧௯ திருச்செந்தூர்ப் புராணம். 

தவ் ஏஒழுச்சுத்தின்பொருட்டுச் சறர் சதம் குற்றமற்றதுமாகய ரசைமிசா 
ரணியத்தின்கட் (காலக்இரமத்திற்) போ(ய்க்கூடி)னார்கள். ௭-௮: (௧) 

அரிய மாதவத்து முனிவரர் வரலு மவர்கமைக் காண்டலு 
மன்பு, பெருகி மாதவக்துச் சச்திர யாகம் பேணிய சவுனக 
னெனபான், வரிசையான் முகம னெடுத்தெடுக் அரைத்து வாலிய 
தருப்பையா சனத்தி, லிருமென விருத்தி யருக்கயெ முதல வினி 
தளி,ச் சமருமேல் வையினில். 

இ-ள். சத்திர யாகம் பேணிய மாதவத்துச் சவுனசன் என்பான் - 
(அர் சைமிசவனத்திலே) சத்திரம் என்னும் யாகத்தை இனி௫செய்து 
'கொண்டி.ருந்த பெரியதவத்தினையுடைய சவுனகன் என்னும் முனிவன், 
அரிய மாசதவச்து மூணிவரர் வரலும் - (மேலேகாட்டிய கோதமன் மூத 
லிய) அரிய பெரிய தவங்களையுடைய முனிக்சி2ரட்டர்கள் (காலக் 
தோறும்) வ.ர,--அவர்சமைக் காண்டலும் - அவர்களைச் கண்டகண்ட 
'பொழுதே,--அன்புபெருகி வரிசையான் முசமன் எடுக்செடுச் துரைத்து - 
பரிவு-ூர்ந்து இரமப்படி. உபசாரவார்ச்ைகளை எடுச்செடுத் துச்சொல்லி,-- 
வாலிய சருப்பையாசனத்தில் (இரும் என இருச்கி - சுக்சமாகெய தருப்பை 
களால் இயன்ற ஆசனங்களில் இரும் என்று சொல்லி இருக்தி,--அ௬ இ 
யம் முதல இணிசளித்து அமரும் ஏல்வையிணில் - அரும்கியம் முதலிய 
வற்றை இனிதுகொடுத்து (அவரோடு) இருக்கும் காலத்தில். எ-று. (௪) 

. கண்டிகை நீறு மெய்யிடைக் கவினச் கட்டுசெஞ் சடையொளி 
வாய்ப்பப், பண்டருஞ் சுருதிக் கடலெலாங் கடர்த பராசரன் 
மதலைதாட் கமலத், தொண்டரிற் நலைமைச் ரூகனாங் கெய்தித் 
தோமறு புராணவா லயமாய், விண்டுவின் வடிவாய் வச்தவற் 
பழிச்சி மெய்ம்மயிர் புளகுற நின்றான். 

௫-ள். பண் சருஞ் சுருதிச் சடலெலாக் கடந்த பராச.ரன்மதலை - 
௬.ரத்தோடு உபதேூக்கப்படுகின்ற வேதங்களாகிய கடல்களையெல்லாக் 
சடச்ச பராசர குமார(னாயெ .வியாச முணிவினுடைய,---காட்கமலசத் 
தொண்டரில் தலைமைச் சூதன் - பாதாரவிர்தங்களின் அடியவர்க(ளாகிய 
மாணாக்கர்க)ளுள்ளே தலைமையையடைய சூத ,முணிவன்,--கண்டிம 
நீறு மெய்யிடைச் சவீன - உருத்திராகூழும் விபூதியும் உடம்பில்(அணி 
யப்பட்டுப்)பிரகாசிக்க,--கட்டு செஞ்சடை ஒளி வாய்ப்ப - கட்டப்பட்ட 
செம்மையாகிய சடை ஒளியினோடு சறப்ப,--அங்கு எய்தி - அவ்விடத்தில் 
வந்து, -தோமறு புராண ஆலயமாய் விண்டுவின் வடிவாய் வ$தவண் 
பழிச்சி - குற்றமற்ற புராணல்சளின் கோயிலாய் விட்டுணுவின் அவதார 
மாய் உள்ள(தன்குருவாடிய வியாசமூனி)வனைத் துதித்து, -மெப் மயிர் 
புளகுற சின்றான்-உடம்பின் உரோமக்கள் சிவிர்க்க ின்றான். எ-று. (௫) 

Ca a. 

நின்ற சூதமா மூனிவனைக் சாண்டலு கெஞ்சி . 
லொன்று மன்பினா லருக்கிய முதலன வுதவித் 
தன்று காதலின் முனிவரர் யாவரு தொடர்பா 
லின்று நீவாப் பெற்றன மினிதென விசைத்தார்,



ரைமிசாரணியத்திற் சூதமுனிசென்ற அத்தியாயம். sar 

Qa. dary குதமாமுனிவனை முணிவரர் யாவருச் காண்டலும் - 
(அங்கனம்)ஙின்ற சூ. தசமஹா முணிவனை (அக்கிருச் ௪) மூனிச்சிரேட்டர்கள் 

அனைவருங் சண்டு, நெஞ்சில் ஒன்றும் அன்பினால் ௮ருச்சயெம் மு.தலன் 
உதவி- (தக்கள்) மனக்களிற் பொருந்திய அன்போடு அருக்கியம் முதலிய 
வற்றை வழக்க,-- துன்று சாதலின் தொடர்பால் - மேன்மேலெழுகன்ற 
பத்தியின ஐ தொடர்பினால் (ஏவப்பட்டு அவனைநோக்இ),--இன்று நீ வர 
இணி பெற்றனம் என இசைச்தார்-(சவாமீ)இன்றைக்கு நீர்(இக்கனம்) 
வருதலால் நற்(றவப்)பயணைப் பெற்றேம என்று கூறினார்கள், எ-று. (a) 

உரைக்க பின்னரு மூவறு புராணத்தி துடி 
பரித்த மான்மியத் தலங்களு மவணுறு பலனும் 

விரித்த சீர்க்கக்தி எுண்மையு மேன்மையும் விளம்பத் 

கரித்து ளோமின்னும் வேண்டுவ துளதுசாம் ௮ுதுமால். 

இ-ள். உரைத்தபின்னரும் - (அவ்வாறு)கூறிய பின்னரும்(அவர்கள் 
வயாசமுணிவனைகோக்கி),--மான்மியம் பரித்த தலங்களும் அவண் உறு 
பலனும்- (கீலவுலகத்திலுள்ள)மசமைபடைச்ச(புண்ணியத்) தலங்களையும், 
அவற்றில் (அன்பர்சள் ) பெறும் பயன்களையும்,--விரித்ச தீர்ச்சத்தின் உண் 
மையும் மேன்மையும் - (தங்கண்ஜாழ்இனார்க்கு உறுகியைப்)பெருகுவித்த 
புண்ணியதீர்ச்சங்களின் மெய்ம்மைகளையும் (அவற்றின்) மேம்பாடுகளை 
யும், -மூவறு புராணக்திலூடு விளம்பத் தரித்துளோம் - (முன்னரே நீர்) 
பதினெண் புராணங்களினுள் கூற(க்கேட்டு உளத்தில்) அமைத்துக்கொண் 
டோம்; இன்னும் வேண்டுவது உளது சாற்றுதும் - இன்னும்(யாம் ௮றிய) 
வேண்டுவது உண்டு அதனைச்)சொல்லுவேம். எ-று, 

ஆல்-௮சை, மேலும் அல், அரோ, ஏ முகலிய அசைகள் எடுத்துக் 
காட்டப்படா. அங்கங்கே சண்டுகொள்க, இங்கே (*உரைத்தபின்னரும்'' 
என்பதின் பின்னுள்ள தனோடு அடுச்தபாட்டு முழுதும் முணிவர்கூற்று. 
உரைச்தபின்னரும்'' என்பது பின்வரும் ௬-ஞ செய்யுண் முதலில் 
“என்ன” என்பதனோடு இயையும். (a) 

சொற்ற காதையிற் pts CVO Yeh GmrF 

செற்ற தன்மையுஞ் செயந்திரன் னகரிடைச் சேயோ 

னுற்ற செய்கையுல் கந்தமா தனப்பெய ருடைய 

பொற்றை யவ்விடைப் போச்தது் சொகைப்படப் புசன்றா.ப், 

இ-ள். சொற்ற காதையில் - (நீர் முன்பு ஈமக்குச்) சொல்லிய புரா 

ணத்தில், சேயோன் தாரகமனடு எழுஞ் சூரைக் செற்ற தன்மையும் - 
மூருசபிரான் தாரகனையுல் இளர்ச்க சூரனையுங் கொன்ற வரலாற்றினை 
யம், -செயக்தி கன்னகரிடை உற்ற செய்கையும் - (அக்கடவுள்) செயக்கி 
யாதய நல்ல ஈகரச்இன்சண் வீற்றிருந்த வரலாற்றினையும், -அவ்விடைக் 
கர்தமாசனப் பெயருடைய பொற்றை Curt sso ~ ஆண்டுள்ள கந்தமாத 

னம் என்னும் பெயருடைய மலையினது வரலாற்றினையும், -சொசைப் 
படப் புகன்மாய் - சுறுக்கமாகச்கூறினீர். (அஇங்வளவின் உள்ளமமையாமை 
யால் விரித்துக்கூறச் சேட்டலே எமக்கு வேண்டுவதாகும்.) எது... (௮) 

ர



5 fy திருச்செர் அ ர்ப்புராணம், 

என்ன மும்மலக் கு௮ும்பெி சூதனால் கெழுந்து 
பன்னி ரண்டுசைக் குருபரன் அ௮ணைப்பதம் பழிச்சித் 
தின்னி ரண்டுகண் ஹூமோ ஸனந்தறநீர் ததும்பச் 
சென்னி மேற்கரம் குவிச்சன னன்றெனத் கெளிர்தான், 

௫-ள். என்ன - என்று (இவ்வாறு ௮ம்முணிவர்கள்) சொல்ல, மும் 
மலக் குறும்பு எறி குூ.தன் ஆங்கு எழுர்.து - மும்மலங்களின் தீமையை 
அகற்று சூதமுணிவன் Hamer eps sie cor 2),--சென்னிமேற் 
கரஸ் குவிச்தனன் - சரசின்மேலே கைகளைக் குவித்துச்சொண்டு,--தன் 
இரண்டு கண்ணாடும் அனந்தநீர் ததும்ப - தன்னுடைய இரண்டு சண்களி 
லும் ஆனந்த பாஷ்பம் கிறைய,--பன்னிரண்டு கைக் குருபான் துணைப் 
பதம் பழிச்சி - பன்னிரண்டு தஇிருச்கரங்களையுடைய பரமாசாரியரின் 
உபயபாதக்களையுர் துதித்து, நன்று எனச் தெளிர்தான் - நல்லது என்று 
சொல்லி (அம்முனிவர் வேண்டியதை உபதேசிச்குமாறு) இணிர்தான். 

ஏறு. (க) 
பொலன்மலைக் தலைநீ டருவிநீர் படிந்து புழைக்சையான் பூத் 

தழூ மென்றே, புலகளித் தவள்போங் கால்யி லிறைவ ஸலலுவக்து 
முற் புணர்ந்துறு நீற்று, நிலவறு சகபோல வாடியிம் மிகழு நிழ 
லினைக் கண்டுஎஞ் 83, முலைசுவைக் அுயிர்ப்பு விங்குமும மதத்து 
மூரிமால் யானைதா டுதித்தே. 

இ-ள். உலகு அளித்தவள் பொலன்மலைத்சலை நீடு அருவிநீர் படிர்.து 
புழைக்கையான் பித்து அழும் என்றே போக்காலையில் - உலகக்களைப் 
படைசத்தக( ராகிய உமையம்மையா)ர் இம௰யமலை.பின்கண் உயர்ச் த ௮ருவி 
யாலாஇய கங்சையிலே ஸ்கானஞ்செய்து (தாழ்கன்) தும்பிக்கைப்பிள்ளை 
யார் பித்து அழுவார் என்று (விரைர்து) படர்ச்(து இருச்கோயிலைச் 
சோர்) தபொழுது,--முலைசவைச்்த - (௮சரச்சோடும் அவருடைய) இரு 
மூலைப்பாலைப் பருகாலின்று,--முன் இறைவன் உவர்து புணர்ந்து உறு 
நீற்று சிலவு அறு கபோல அடியில் இரமும கிழலினைச் கண்டு, 
முன்னரே இவபெருமான் மகிழ்ந்து புணர்தலால் (அப்பெருமானது இரு 
மேனியிணின்று) உற்ற திருவெண்ணிற்றின் ஒளி (ஸ்கானஞ்செய்தவழி) 
அற்றதாகப்பெற்ற (அவ்வம்மையாரது) கதுப்பாஜிய கண்ணாடியினுள்ளே 
தோன்றுகன்ற(தமத)சாயையைச்கண்டு,--உளஞ் £றி உயிர்ப்பு வீக்கும்- 
(அம்மையார் மற்றுமொரு பிள்ளையாரைப் பற்றினாரோ என்னும் கருத் 
தால்) உள்ளே சினந்து பெருமூச்செறிச் த,--மும்மசத்து மூரி மால் யானை 
தாள் நூதித்து - மும்மசங்களையுடைய வலிமைபொருச்திய பெருமையா 
இய யானைமுகக்சடவுளின் திருவடிகளைத் துதித்து. எ-று, (௪0) 

ேவேறு, 

தோகையிழற் குடைக் கவிப்பும் பசுஞ்சூட்டின் மணிக்கொடி 
யு் தண்டத் தேர்து, காகமணிச சுடர்விளக்கு முடன்விளக்கு 
மரகசப்பொன் னாக மானுங், கேசயத்திற் கதிர்விரிக்கு மிளம் 
பரிதி போற்குலவுங் சரணவேல்லி, சாகனகக இயத்குசைக்கு 
மொருகுமா னிருச£ாணச் தலைக்சொண் த்தி,



சைமிசாரணியதூழ் ரூசமுனிசென்ற அத்தியாயம், ௧௯ 

ட.ள். தோசை சிழற் குடைச் சவிப்பும-பிலியாகிய கிழலைச்செய்யுக் 
குடையினது சவிப்பையும்,--பகஞ்சூட்டின் மணிக்கொடியும்- பசியசூடா 
ஐய இரச்இினக்கொடியையும்--துண்டத்து ஏந்தும் சாகமணிச் சுடர் 
விளக்கும் - (தன்)முகத்திற் சொண்ட சாகரத்தினமாகிய ஒளிபொருந்திய 
இபத்தையும்,--உடன்விளக்கும் மரகதப் பொன் சாகம் மானும் கேசுயத் 
தில் - (சன்மாட்டு) ஒருங்குகாட்டுசின்ற (ஒரு) மரசதமணியானியன்ற 
அழகான மலையேபோன்ற மயிலின்மேலே,--௧இர் விரிக்கும் இளம் பரிதி 
போழ் குலவுங் இரண வேல் விசாகன் - ஒளியை வீசுன்ற இளைய சூரியன் 
போல விளங்காகின்ற காந்திபொருக்திய வேலாயுதத்தைச் தரித்த விசாகர் 
என்னுச் திருசாமமுமுடையராய,--அசத்தியற்கு உரைக்கும் ஒரு குமரன் 
இரு சரணம் தலைக்கொண்டு ஏச்இ-அ௮கத்தியமுனிவனுக்கு (உண்மைதநூற் 
பொருளை) உணர்த்தியருளிய ஒப்பில்லாத கு மார சுவா மியாருடைய 
இரண்டு இருவடிகளையும் உச்மேற்கொண்டு த.இத்து. எ-று, (௧௧) 

சூதமா முனிவ னைமிசா ரணியத் தொன்முனி வரர்முக நோக்கி, 
யாதரம் பெருக விருகையுல் குவித்அள் என்பொடு செயந்திரன் 
னக, மேதருங் காதை சுகமுனி வினவ வியாசன்முன் புகன்றது 

அங்கட், கோதுவன் கவற லேலிலா துணரு மென்றுளம் புலப் 

ப... விரைப்பான. 

இ-ள். சூசமாமுணிவன் ரைமிசாரணியச் தொல் முனிவரர் முகம் 
கோக்கி- குதமஹாமுணிவன் நைமிசாரணியத்துள்ள பழமையபாஇய 
மூனிச்சிரேட்டர்களுடைய முகக்களைப்பார்த்து;- முன் சுசமுனி உள் 
அன்பொடு ஆதரம் பெருக இருகையும் குவித்து வினவ வியாசன் புகன் 
றது ஈல் செயந்திரகர மேதகுங் சாதை - முற்காலத்திலே சுகமுணிவன் 
மனத்தில் அன்போடு விருப்பம் பெருக இரண்டுகைகளையுங் குவித்துக் 
கேட்ப வியாசமுணிலன் (அவனுக்குச் ,சொல்லிய நல்ல செயர்திரகரத்தின் 
மேமேன் லை மபொருச்திய சசையை,--றுக்சட்கு ஒதுவன் சவற் வேறு 
இலாது உணரும் - (யான் இப்பொழுது) உள்களுக்குச் சொல்வேன்; (நீ் 
கள் கவலையும் மற்றும்(மனவிகா.ரக்களும்)இன்றி(ச் சிச்சசமாசானச்தோடு 
கேட்டு) அறியுங்கள்,--என்று உளம் புலப்பட உரைப்பான் - என்று 
சொல்லி (அவா) மனர்தெளியக் கூறுவான். 

சூதமாமுனிவன் யானை தாடுதித்து, தலைக்கொண்டேத்தி, Cera, 
என்று உரைப்பான் என வினைமுடிவாக மூன்று செய்யுட்களும் ஒரு 
தொட ராய் வந்தமை காண்க. 

நைமீசாரணியந்திற் சூதழனிேன்ற அந்தியாயம் 

ழநிறி ற்று, 

rpm 

ஆட சிருவிருத்தம் ௪௯



2-U Gl வியாதர் சுகருக்கு உபதேரித்த 
அத்தியாயம், 
சலவை விதத் இரு -வளலைவவையாகைள வாய் 

மாக தத்தனிக் காலா நீற்றொளி வயக்கப் 
புரி” டைக்குலம் விழுசென வெரிகிடைப் பொலிய 
விருவி னைக்சகொடர் பகற்றிய வியாகனென் விசைக்கு 
மொருவன் மெய்க்க திக் கங்கை ல.க்அவக் துற்றான். 

இ-ள். இருவினைச் தொடர்பு ௮சுற்றிய வியாசனென்று இரைய்கும் 
ஒருவன் - இருவினைகளின் சம்பர்தத்சை நீக்க வியாசனென்று சொல் 
லப்படும் ஒப்பில்லாச(முணி)வன்,-மரசசத் தனித் சாவாம் நீற்றொளி 
வயக்க - மரகசம்போலும் ஒப்பற்றமேணியிலே விபூ தியினொளிவிள நக,-- 
புரி சடைக்குலம் விழுசென வெரி.சிடைப் பொலிய - முறுக்கசான சடைக் 
கூட்டம் விழமுதுபோல முதுகினிடச்துச் சொக்க, -மெய்க்கஇச் கம்கை 
மூலச்து வந்துற்றான் - (தன்னை அன்போடு சேர்ச்தார்ச்கு) உறுஇப்பயனை 
உறுவிச்கும் கங்காஈதியின் ௮டி.க்கரையில் வச்இிருர்தான். எ-று, (௧) 

தலைம யங்கிப வேதங்க டம்மைரான் காக 
நிலைவ குக்திடாப் பத்தொடெண் புசராணநரா னெதியா 
யுலக மேழினு நிறுத்தியே ப.மாபதி யருள்சோ் 
கலையின் வன்மையான் பாையு மகத்திடைக் காண்பான். 

இ-ள், உமாபதி ௮ருள் சேர் கலையின் வன்மையான் - இவபெருமா 
ன திருவருளினால் (ஓஒ.தாதுணரப்) பெற்றுக்கொண்ட மெய்ச் நாலறிவின் 
வலிமையினாலே,-- தலைமயக்கெ வேதக்கடம்மை மான்காச நிலை வகுச் 
இடா - (ஒருகாலத்திலே) தலைதமோறிய வேதங்களை நான்குவகையாக 
(முன்னைய) சிலைபோல் (முறைதெரிர்துவிளக்க)வகுத்து,--பத்தொடெண் 
புராண நூல் நெறி ஆய் உலகமேழினும் சிறுத்தி- பதிணெண்புராணநூல் 
களை முறையானே ஆக்கி ஏழுலகங்களிலும் நிறுத்தி, மாவையும் அகத் 
இடைச் காண்பான் - எவற்றையும் (தன்) மனச்தின்கட் காண்பவன் (௮வ் 
வியாதமுணிவன்.) ௪-று. 

ஆய் என்பது பிறவினை விகுதி தொக௫ின்ற த. பெயர்ப்பயணிலை 

வருவிக்கப்பட்டது. (௨) 

அன்ன வன்சர ணத்தினை யஞ்சலி செலுத்திக் 
துன்னு சான்மறைச் சுகனெலுச் தவமுனி தொழுது 
சென்னி மேற்கரல் குவித்துமூன் பொருரையின் றென்பான் 
மன்னு கின்றதோர் செயச்தின் னகரென வகுத்தாய். 

இ-ள். சான்மறை துன்னுஞ் சுகனெனுச் தவ முனி - கான்கு வேதங் 
களையும் அறிந்த சுசன் என்னுர் தவத்திற் சிறந்த முணிவன்,--அன்னவன் 
சரணத்தினைத் தொழுத - (௮ங்கனமிருந்த வியாசமுனிவனைச் கண்டு) 
அவனுடைய பாசங்களை ஈமஸ்கறித்து,--௪.ரம் அஞ்சலிசெலுத்திச் சென்னி 
மேற் குவித்து - கைகளை ௮ஞ்சலியாக்இச் சிரசின்மேற்குவித்துக்சொண்டு
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(அவனைசோக்கி),--முன் பொருகையின் தென்பால் ஓர் செயக்இரன்னகர் 
மன்னுகின்றது என வகுத்தாய் - (சுவாமீ!) முன்னாரிலே பொருரையாற் 
றின் தெற்குப்பக்கத்திலே ஒப்பில்லாக செயக்தியென்னும் நல்ல ஈகரம் 
கிலைபெறுகன்றது என்று கூறியருளினீர். எ-று. 

இக்கே *குவித்து'' என்பது வருர்செய்யுரில் “arr” என்னும் 
வினையைக் கொண்டு முடியும். இடையிலுள்ளன அனுவாதம் (௯) 

Gig sora 5S gor சாமையுஞ் செவ்வேள் 

வந்த கன்மையு£ கொகைப்பட வுணர்த்தினை மதலைக் 
கெர்தை நின்சொலி னாரமு தச்தினை யினிதா 
யுய்க்தி டும்படி. செப்புதி யாலென வுரைப்பான். 

இ-ள். சர்.து ஈன்னகரத்து உள £ர்மையுஞ் செவ்வேள் வரத தன்மை 
யும் தொகைப்பட உணர்த்டினை - செயக்நியாயெ நல்லககரத்தின் உள்ள 
ிறப்பையும் (அங்கே)முருகச்சடவுள் வர் சரு.ரிய படியையும் (அக்காளிலே) 
சுருக்கமாக உணர்த்தினீர,--எந்சை மசலைக்கு - என்பெருமானே (நும்) 
பு தல்வ(னாடுய சமியே)னுக்கு,--சின் சொலின் ஆரமுதத்தினை இணிதாய் 
உய்ச் திடுமபடி செப்புஇி - மது இருவாச்சாதிய அரிய அமிழ்தை(த் தமி 
யேன் உட்சொண்டு) இனிதாக உய்யும்வண்ணம் (விரித்துக்) கூறியரு 
ளூக,--என - என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய--உரைப்பான் - (வியாசமுனி 

வன்) ௮வனுக்கு.ச் சொல்வானாய். ஏ-று. 

:உரைரப்பான்” என்னும் வினையெச்சமுற்று வருஞ்செய்யுளில் 
நோக்டி'” என்பதனையும் அது அடுத்துகின்ற “rer” என்பதனையும் 
கொண்டு முடியும். (௪) 

குற்ற மூன்றகற் வியசக முனிவனைக் குலிப்பா 
அற்று சோக்கின் வெண்ணஈன் ரு௨ென வொளிகூர் 
கற்றை யஞ்சுடர் வேலவன் காதைக ளனைத்து 
முற்ற வோதுவன் சோர்வற வுணர்கூதி முறையால், 

இ-ள். குற்றம் மூன்று அகற்றிய சுகமுணிவனைக் குறிப்பால் 
உற்று நோக் - (காமம் வெருளி மயக்கம் என்னுக்) குற்றக்கண் மூன் 
றையும் ஒழித்ச சுசமுணிவனை (மகழ்ச்சிக்) குறிப்போடு உற்றுப்பார்த்து,-- 
[இன்னும் ஒருளை:--(தான் சொல்வனவற்றைக் கேட்டுச் இந்தித்துத் 
தெளிதற்குச் சடையாய் வரும் ஐயம் திரிபு அறியாமை என்னும்) குற்றவ் 
சண் மூன்றையும் அசற்றும்பொருட்டுச் சுகமுணிவனை (அருட்) குறிப் 
போடு உற்றுப்பார்த்து சின் எண்ணம் ஈன்று என - உனது கருத்து 
நன்றாயிற்று என்று சொல்லி,--(மேலும் அவனை நோக்கி),--ஒளி கூர் 
கற்றை அஞ் சுடர் வேலவன் காதைகள் அனைத்தும் - புகழ் மிகுந்த இர 
ளான அழகிய சோதிபொருர்திய வேலையுடையசடவுளின் சதைகளை 
யெல்லாம்,--மு.ற்ற ஒதுவன்- முடியக் கூறுவேன்,--சோர்வற முறையால் 
உணர்குதி - தளர்வறச் இரமமாச அறிகுஇி. எ-று, 

இக்சே :என'' என்பது என்று என்பதன்.இிரிபு என்றுசொல்லி" 
என்பது பொருள். இது இவ்லச்தியாயமுடி.வுச் செய்யுளில் “al etre rer” 
என்னும் முற்றைச் கொண்டு முடிவது. இடையன அ௮லுவாதம். (௫)



ao. திருச்செக் தூர்ப்புராண ம், 

ஞான விட்டுறு திறவுகோல் சடாவுடை ஈடுவன் 
மான சோத்திரக் சகதவெட்டி யோகத்தின் மதிப்பா: 
ரான கெஞ்சகச் திருஞ்சுடர் விளக்கதா மமரர் 
சேனை காவலற் குரியகாஞ் செயக்திரன் னகரம், 

இ-ள். அமரர் சேனை காவலற்கு உரியதாஞ் செயர்து ஈன்னகரம் - 
தசேவசேனாபதிக்கு உரியதான செயந்திமாபுரமானது,--ஞான வீட்டு உறு 
திறவு கோல் - ஞானத்தாற் பெறப்படும் மு£த்இவிட்டின் உள்ளுறுவிக்குக் 
இறவுகோலாம்,--கடாவுடை நடுவன் மானசோத்திரம்சதவு - எருமையை 

யுடைய மறலியினது மானசோச்திர(ம் என்னும் ஈகர)த்கிள் உள்ளுற 
விடாது தடுக்கும்) கசவுமாம்,--எட்டு யோகக்தின் மதிப்பார் நெஞ்சகத்து 
ஆன இருஞ்சுடர் விளச்சதாம் - எண்வசை யோக(சாதன)ச்தால் (இறை 
வனை ச்) தியாணிப்பவர்களது மனக்களினுள்ளே உள்ள பேரொளியை 
யுடைய இீபமுமாகும், எ-று. 

யோூகெள் அ௮சத்சே பத்தியோடு செயர்இயைச் இயாணிசதலினாற் 
சடவுளைச் சாக்ஷாற்கரிச்கும் பெருமை பெறுவர் என்றபடி. அமரர்சேணை 

என்பது தெய்வயானையம்மையார் எனவும் தேவர்களாடிய சேளை எனவும் 
இருபொருள் தருவது, (௬) 

உடைந்த செண்டிரை முகாரம்ப இர்த்தச்தோர் பொழுது 
படிந்து மும்முறை குமரநா யசன்பதம் பணிவார் 
மிடைந்த தேவரு முனிவரர் யாவரும் விரைவி 
லடைந்தன் ஞா்பதம் பரவவிழ் இிருக்கருள் புரிவார், 

இ-ள். உடைர்ச ரெண்டிரை முகாரம்ப இர்ச்சத்து ஒர் 'பொழுது 
படிர்து - (சகரையை)உடைச்ச செளிவாடஇிய இிரைகளையுடைய வதனாரம்ப 

திர்.த்.த.த் தில் ஒருகாள் முழு, மும்முறை கு.உரசாயகன் பசம் பணிவார்- 
மூன்றுகாலங்களிற் குமாரசுலாமியினுடைய ஸ்ரீபாசல்களை வழிபபெவர்,--- 
மிடைர்ச தேவரும் முனிவரர் யாவரும் விரைவில் முடைச்து பதம் பரவ- 
நெருக்கிய தேவர்களும் முணிச்சிரேட்டர் யாவரும் விரைவுடனே வந்து 
சோரக்து (சம்) பாதக்களை த் துஇச்சு,--விற்றிருக்து - (தாம்) மேம்பாடுடை 
யராயிருர்2,---அன்னார் அருள்புரிவார் - அவர்களுச்கு (வேண்டியவற்றை) 
அருளுதல் செய்வார்கள், ஏ-று. 

உடைத்த-உடைசர்த. விசாரம், (௭) 

மூன்று வைசலிம் முகாரம்ப மூழ்சிவேன் மூருகற் 
கான்ற சோடச விதியினா லருச்ிக்கு மவர்கள் 
கான்ற மும்மத வெண்களிற் ி்திரக் கடவு 
ளேோன்னு வந்தனை புரிர்திட வினிதவிற் அிருப்பார். 

இ-ள். மூன்றுலைகல் இம் முசாரம்பம் ஞூழ்இ - மூன்று ாள் இர்த 

வதனாரம்பதீர்த்தத்து மூழ்டு - வேன்முருசற்கு ன்ற சோடச விதியினால் 
அருச்சிக்குமவர்கள்: ஸ் வேற்படையையுடைய சுவாமிக்கு OG Dib பதி 

று (உபசாரச்). செய்கைகளினாற் பூசிப்பவர்கள்,--மூம்மதக் "தான்ற 

கெண்சளிற்று இர்திரக் கடவுள் -மும்மச களைக் கான்ற வெள்ளை



வியாதர் சுகருக்கு உப?சசிக்ச அத்யாயம், | ௨௩. 

யானையையுடைய இந்்இரசேவனும்,--ஏன்று வர்சனைபுரிர்ிட இனிது 
வீற்றிருப்பார் - (தம்மைப்) பொருர்தி வழிபாடுசெய்ய இன்பமாய் வீற் 
இருப்பார்கள். எ-று. (yy 

பரியின் வேள்வியி லாயிர கோடியிற் பலமு 
முரிய நான்முறை யுஞற்றுமெய்க் கதிகளு முூலவா 
வரிய மாதவப் பயன்களும் வேதலா கமத்.தச் 
சுருதி யாய்ந்திடு கடவுளர் தருக்க தித் தொசையும், 

௫-ன். பரியின் வேள்வியில் ஆயிரகோடியிற் பலமும் - அசுவமேத 
யாசங்களில் ஆ.பிரகோடி (களைச்செய்கை'யினால் வரும்பயணு ஈி--உரிய 
நூன் முறை உாற்றும் மெய்க்கஇகளும்,--(சத்சமக்கு) ஏற்ற நால்களின் 
முறைமையால் (விரசம் அசாரம் மு. சலியவற்றை) அனுட்டிக்( கையினால் 
ஆ)கும் மெய்யான பயன்களும்,--உலவா அரிய மா சவப் பயன்களும் - 
ஒழியா(துசெய்)ச அரிய பெரிய தவக்களின் பயன்களா டி வேத ஆகமத் 
துச் சுருஇி ஆய்ர்இிடு கடவுளர் தரும் கதிச்சொகையும் - வேசாகமக்களா 
இய ஆதிச்சுருககளை (ஐயச்இரிபற உணருமாற்றலின்றித் தாமே) ஆராய் 
இன்ற பிரமா திதேவர்சளால் உதவப்படும் பதவிக் உட்டங்களும். ௪-று. (௯) 

கங்கை யேமுக லாகிய ஈஇகளின் கஇயுச் 
இங்க எஞ்சடை யான்கயி லாயத்தின் இறப்பும் 
பொங்கு மச்திர நிலைதருங் சதிகளும் போர்வே 
லங்கை யானெழுச் கா.மினென் ஜேச்திட வமையும். 

௫-ள். கங்கை முசல।இப நதிகளின் க.இியும் - கங்சை மூசவிய யாறு 
சளின்(மூழ்கலால்) ஆகும்பயனும்,--இரங்சள் அஞ் சடை அரன் கயிலாயத் 
இன் சிறப்பும் - பிறையை அணிச்ச அழகிய சடையையுடைய Badger 
னது கயிலாசமலையின் (வாழ்தலாதிய) ரறப்பும்,--பொக்கு மந்திர சிலை 
தரும் சதிகளும் - பொவிர்த மச்இி.ரசெப நிலைமையினாற் பெறப்படும் பயன் 
கஞம்,--போர் வேல் ௮ங்கையான் எழுச்தாறின் ஒன்௮ ஏத்திட ௮மையும்- 
(அச்செயர்தியில் வீற்றிருந்கன்ற) போரில் வலிய வேலை அகக்கையி 
லுடைய (ச. ரவணப)வரை (அவருடைய) சடக்ூர(செப்)ச்திஜேடு (மனம்) 
ஒருப்பட்டுச் துதித்சலால் அமைவனவாம், எ-று. 

ஒன்று என்பது வினையெச்சவிகுதிகெடகின்ற முதனிலை. (௧௦) 

மழை கொழிக்குஞ் செயச்திடாரக் செல்லையைநீங் er Bort ge 
வாழு மாந்தர், குறைவிறவச் செயலாள ரவர்புரியு் தருமமொன்று 
கோடி யாமா, லறுமுகனைச் சேவைசெயுங் கண்ணுடையார் கண் 
ுடையா ரன்னான் சீர்த்தி, முறையுரைக்கு ஈன்னா2வ நன்னா 
வென் றேசுருதி மொழியு மாதோ. ன 

இ-ள். மறை கொழிக்குஞ் செயக்திபுரத்து எல்லையை நீக்காது 
இருந்து வாழும் மாந்தர் குறைவு இல் தலச்செயலாளர் - வேசக்களைத் 
தெரி(த்துவிள)க்குஞ் செயந்இரக. ரத்தின் எல்லையை விடாது இருந்து 
வாழும் மனிதர் குறைவற்ற சவச்செய்கையை உடையவராம்;- அவர் புரி 
யும் சருமம் ஒன்று கோடியாம் - அவர் செய்யும் ஈல்வினை ஒவ்வொன்று



om 
இருச்செர் தா ப்புராணம, 

கோடி கோடியாம், ..அறுமுகனைச் சேவலைசெயும் கண்ணுடையார் கண் 
ணுடையார் - ஆறுமுசசுவாமியைத் சரி௫ிச்கும் கண்களையுடையவர்களே 
கண்களையடையராவர்; அன்னான் சீர்த்தி முறை உரைக்கும் ஈன்னாவே 
சன்னா - அவருடைய புசழைம் இரொமமாக எடுத்துரைக்கும் ஈல்லகாவே 
நன்னாலாம்,-- என்று சுருதி மொழியும் - என்று மெய்ர்நூல்கள் கூறும். 
எ-று. 

சேவை என்பது மனம் வாக்குக் காயம் என்னும் மூன்றானுஞ் செய் 
யம் வழி ரடெனப் பொருள்பட்டுப் பொதுமையிணிற்ப தாயினும் ஈண்டுக் 
சண்ணும்சடையாய் அிற்றவின் தரிசித்தல் எனப் பொருள் கொள்ளப் 
பட்டது. (gs) 

Cea my. 

வேதாவுமவ் வேதாவினை வியனாபியி னமைத்த 
தாதார்பசுந் துளவத்தனுர் தவத்தோர்களுஞ் சுரருங் 
காதார்விழி யுமையாடரு கந்தன்புரம் sO ST 
சோதார்ஈமை யென்றேவியச் துரைப்பாரிவை யுணர்கீ, 

இ-ள். வேதாவும் - பிரமதேவனும்,--அவ்வேதாவினை வியன் நாமி 
யின் அமைச்ச தாது அர் பசுர் துளவச்சணும் - அப்பிரமசேவனைப் பெரு 
மையான (தனது) கொப்பூறின்௧கட் பெற்ற தாதுக்கள் பொருந்திய பசு 
மையாகிெய துளஏமாலையையணிக்த திருமாலும், -தவச்தோர்களுஷ் சுர 
ரும்- மூணிவர்களுந் தேவர்களும் (அய இவர்கள் ஒவ்வொருவரும்),-- 
காது ஆர்விழி உமையாள் ௪௫ சந்தன் புரம் வர்சோர் நமை ஓதார் என்று- 
ச சவிகளில் ஆர்க்த விழிகளையுடைய பார்ப்பதியார் பெற்ற கார்த்திகேய 

பெருமானது இிந்துபுரத்தின்சண் வச் சவர் ஈம்மை (ஒருபொருட்படுத்துச்) 
கூறார்” என்று, வியந்து உரைப்பார் - (சர ௮புரத்தின் விசேடத்தை) 
வியக்து கூறுவார்,--இவை நீ உணர் - இவற்றை (ச்சுகனே) மீ அறிக்து 
கொள். எ- று, (௧௨ 

எவராகிலுஞ் சனனம்முச லீருமள வும்மா 
கதிவமாற்ரினுஞ் சருகாரினுக் தானம்பல செயினு 
மூவமானமில் செயந்திப்பதி யொருகாளுப வசியார்க் 
கலமாமலவர் சனனம்பசு வாமாமிவை யமிநீ. 

ள். எவ.ராகலும் உவமானமில் செயச்திப்பதி ஒருசாள் உபவடு 
யார்க்கு - யாவராயினும் ஒப்பற்ற இந்துபுரத்தில் ஒரு சாள் (அவது) உப 
வாசஞ் செய்யாதவருக்கு,--சனனம்முதல் எருமளவும் - (அவர்) பிறப்பு 
மதல் இறப்பாகும் வரையும்,--மாதவம் ஆற்றினுஞ் சருகு ஆரினுர் தானம் 
பல செயினும் - பெருச்சவஞ் செய்யினும், (அண்டுமற்றுணவின்றிச்) ௪௬ 
குகளையே உண்ணினும், (௮ச்சவச்சோடு) கொடைகள் பலவற்றைச் செய் 
யினும்,--அவமாம் - (அச்செய்சைகளெல்லாம்) பயணிலவாம்;--.இவர் சண 
னம் பசு ஆம் - அவர்களுடைய பிறப்பு விலங்குப் பிறப்(போடு ஒப்)பாம்,-- 
ஆம இவை நீ 9A - (இக்கனம்) ஆயெ இவற்றை நீ ௮ழிந்துகொள். எ-று. 

உரைச்சிர்துஈற் புரமேசுர ர௬லகசம்மவ ணுறுவோர், பரிக்குஞ் 
சுர ரவரன்பொடு பகர்லார்.த்தைக எனைத்து, மிருக்கின்பெரு மித 
மந்திர மவரோடினி திருச்தல், பெருக்கும்கதி பெறுனெ்றதிழ் 
பெரிதாமிவை புணர் நீ,
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இ-ள். உரை நற் சிர்துபுரமே சுரருலகம் - கீர்த்தியையுடைய ஈல்ல 
செயச்திபுரமே தேவலோகமாம்,--அவண் உறுவோர் பரிச்குஞ் சுரர் - அப் 
புரத்தில் இருப்பவர்களே காக்குக் தேவர்கள், அவர் அன்பொடு பகர் 
வார்த்தைகளனைத்தும் பெருமித இருக்இன் மர்இரம் - அவர்கள் ௮ன்போடு 
பேசும் வசனங்களெல்லாம் பெருமையையுடைய இருக்குவேத மந்திரச் 
களாம். [அவர் அன்போடு பேசும் மொழிகள் கேட்போர்க்கு மர் இரக்கள் 
போலப் பயன்றரும் என்றபடி] அவரோடு இணிது இருத்தல் பெருக்குர் 
கதி பெறுஇன்றதிற் பெரிதாம் - அவர்களோடு (கூடி) ஈன்றாக வாழுதல் 
பேரின்பவீட்டைப் பெறுதல் போலப் பெருமையுடைத்தாம்,--இவை நீ 
உணர் - இவற்றை நீ அறிக. எ-று. (௧௪) 

நாராயணன் முனமேசொல நவைதீர்சனத் குமர, னாராவமு 
செனவேடிந்து புரமான்மிய மனைத்தும், பேராதர வுடன்பேசிய 
பெருங்காதையி லுட்பஞ், சோராதுனக் குரைக்கேனிது துணி 
வாகவுந் துணிகர. 

(இ-ள். சாராயணன் மூனமே சொல நஈவைதீர் சனற்குமரன் - திரு 
மால் முன்னரே கூறக் (கேட்ட) குற்ற மற்ற சனற்குமார முணிவர்,ஃ 
ஆரா அமுதென - தெலிட்டாத ௮முதமென்று (யான் இன்பமிகுதியால்) 
எண்ண,--பேராசரவுடன் பேசிப பெருங்காசை ிந்துபுரமான்மியம் 
அனைத்தும் - பெரிய காதலோடு (எனக்குக்) கூறிய பெருக்கதையாகிய 
செயச்திபு ரத்தின் மகமை முழுதையும், -இன் நுட்பஞ் சோராத உனக்கு 
உரசைகச்சேன் - இணிய (மதி) நுட்பக் குறையாத உனக்குக் கூறுகேண்,...- 
ரீஇது துணிவாசச் துணி-நீ இதனை கிச்சயமாகத் துணிச்துகொள். எ-று, 

சோராச என்பது ஈறு குறைந்து கின்றது. உம் என்பது அசையா 
சக் கொள்ளற்பாலத.து. (கட) 

இரும வகைக் களைவோறுத் இன்பம்பெற வேண்டி. 
மனொருமூவைகன் முருகேசனை புள்ளன்பொடு பரவிச் 

திரையார்வத ஞாரம்பமெ ஸுந்தீர்திதமும் படிஈ்து 
கரையேறுதி பெருகான்மறை சரைகண்சியா் கருத்தாய், 

இ-ள். பெரு சான்மறை கரை கண்டு உயர் கருச்சாய்-பெரிய சூதர் 
வேதக் (கடலின்) சரையைச் கண்டு உயர்ந்த கருத்தினையுடையாய்,--இரு 
மூவகைச் களை வேர் அறுத்து இன்பம் பெற வேண்டின் - பெருமையாஇிய 
மும்மலக்களை மூலச்தோடு களைந்து அனநர்சச்ைத அடைய விரும்பினால், 
ஒருமூவைகல் முருகேசனை உள்ளன்பொடு பரவி - (அச்செயர்கியை 
அடைச்து) மூன்றுரசாள் முருகக்கடவுளை மனக்சாசலோடு துதித்து, 
திரை ஆர் வசனாமம்பம் எனுக் தீர்த்தமும் படிந்து - இரைகள் கிறைர்சு 
வசனாசம்பம் என்லுர் தீர்ச்சத்திலும் (மற்றைத்திர்ச்தக்களிலும்) முழு, -- 
கரை ஏறுதி- கரையின்சண் ஏறுவாய். எ-று. (௧௬) 

உனச்கேசொலும் பொருளாமிர்க வுண்மைச்சரிச் இத்தை 
நினைத்தேட்டினி லெழுதிக்சம் படிப்பபோர்கிக ரில்லா 
மன ததேசர வணத்தெம்மிறை வாழ்வானெனர் KH DHS 

கணை த்தோலிமி மறைரான் செனக் கண்டானமுனம் விண்டான்,



௨௭௬ திருச்செந்தாப்புராணம். 

இ-ள், உனக்குச் சொலும் உண்மைப் பொருளாம் இர்சச் சரித் 
இ.ரத்சை - உனக்கு (யான்) கூறும் மெய்ப்பொருளையுடையசான இர்தக் 
கதையை, -மினைச்து ஏட்டினில் எழுத் இனம் படிப்போர் நிகரில்லா 
மனத்தே - (இசன் விசேடத்தை) நினைந்து ஏட்டின்கண் எழுதி சாடோ 
௮ம் கற்பவர்களுடைய ஓப்பில்லா த உள்ளக்களிலே,--ச.ரவணத்தெம் 
மிறை வாழ்வான் - சரவணபவ ராகிய எம்பெருமான் அமர்ர் சருளுவார்,-- 
என - என்(றிவ்வா)ற,--மூனம் கனைத்து ஒவிடுமறை கான்செனக் சண் 
டான் சுகற்கு விண்டான் - முன்னே முழங்க (வெபெராமானை இலக் 
காக்கி) ௮பயமிடுதின் ற வேதங்களை கான்சாக வகுத்த (வியாசமுணி)வண் 
சுகமுணிவலுக்குக் கூறிஞ்ன். எ-று. (ser) 

வியாதர் சுகரக்தபதேசித்த வத்தியாயம் மற்றி ந. 

oh இருவிருத்தம் ௫௮. 
rear கருமையாக 

௩-வது. செந் தார்வைபவமுரைத்த அத்தியாயம். 

அங்காரக் குறும்பகற்மி யாதிவே தாகமத்திற் சாதியான, 
வோங்காரத் இருவடிவாங் குமரேசன் செயந்திபுரத் தூற்ற 
காதை, நீங்காகைம் புலலுமொன்றாய்ப் பாபோகத் துண்மை 
யென நினைத்து நீயென், பாங்காக வணர் தியென வியாசமூனி 
FETCH EI UTE STE wore sr, 

இ-ள். ஆதி வேதாகமத்திற்கு அதியான - சிவபெருமானால் அருளிச் 
செய்யப்பட்ட வேதாகமக்களின் முதற்கண்ணதாயெ,--ஓல்காரச் இருவடி. 
வாக் குமரேசன் செயக்திபுரத்து உற்ற சாதை- பிரணவமே இருமேனி 
யாகவுடைய குமாரசுவாமியினது செயக்இபுரத்தைப்பற்றிய கையை, 

பரபோகத்று உண்மையென கினைத்து- பரமானர் சத்தைப்பயக்கும் 

மெய்க்கதையென்று பினைச்த,--இங்காரச் குறும்பு ௮கற்றி.- அகங்காரத் 

இமையை நீக்)--ஐம்புலனும் நீங்காது ஒன்றாய் - ஐந்து இச்திரியக்களும் 
பிரியாது ஒருவழிப்பட்டு,--8 என்பாக்கு ஆக உணர்தி என - (சுகனே) 
நீ என்மாட்டு முற்றாக அறிர்துகொள் என்று தொடக்கி,---வியாசமுணி 
சுகன் கேட்கப் பகாந்தான் - வியாசமுணிவன் சுகமுணிவன் கேட்(0ுக் 

கொண்டிருக்)ச மேலும் கூ நினான். எ-று. (5) 

Bb gis Doris & SIGH சரபுரமா மப்புரத்திற் சிறந்த இரத்த, 
முக்துகதி பல3காடி யவம்லினுக்கு மேலாகு முதியோர் வைகு, 
மந்தரக ரிடையிருந்து கனித்தொருமர் திரஞ்செபிக்க ன லகிலா ௪, 
மந்திரத்தின் கதியுகவு மனைக்துயிர்க்கும் போகமுச்தி வழங்கு 

மாதோ, 

இ-ள். சிர்.தபுரம் எப்புரத்துஞ் சிரபுரமாம் - செயர்இிநகரம் எல்லா 
ஈக ரங்களினுந் தலைமையான ஈநகரமாம்-துப்புரத்திற் இறந்த தீர்த்தம் 
(ip Bl Bf) we" Pang பவற்றினுர்கும் மேலாகும் - gesar saleuen er சிற



செந்தூர் வைபவமுசைத்த அத்தியாயம், ௨67 

கத நிர்த்தக்கள் முற்பட்ட யாறுகள் பற்பலவற்றினும் மேன்மையுடையன 
வாம் முதியோர் வைகும் அந்தககர் - ஆன்றோர்வாழுகன்ற ௮5ஈகரமா 
னத,--இடையிருந்து தணித்து ஒரு மர்திரஞ் செபிக்கின் ௮லகிலாத மர் 
இரத்தின் ௧இ உதவும் - தன்னிடத்தில் இருர்து சணியே ஒருமக்இ.ரத் 
சைச் செயித்தால் அளவிறக்ச மர்திர(செப)ல்களாலாகும் பயனை ௮௬ 
ஞம்,--அனை த்துயிர்க்கும் போகமு த்தி வழக்கும் - எல்லா ஆன்மாக்களுக் 
கும் (அவ்வவர் வழிபாட்டுச்கேற்றபடி) போசமோகக்களைச் கொடுக்கும். 
எ-று. (௨) 

காசியினிற் புனன்மூழ்கிக் களிக்ககொல்லா புசியிருக்து 

கரடி யாச, மா௫ில்செபஞ் செபித்துணவு மாகுதயி லாக்கிமற்றவ் 

வானோர் வைகுச், தேசமுழு வதுங்குலவிச் சையச்தி னுற்றதெத் 

காக் திரேயன் றன்பா, னேசமுடன் மினர்தோறு மிவ்வாறு 

விடாதொழுகு நிகரின் மேலோர். 

இ-ள். சாசியினிற் புனன்மூழ்டி - காடியிற் கக்சையிலே ஸ்கான் 
செய்து, களித்த கொல்லா புரி இருந்து - (சன்சண்வாழ்வார்க்குக்) சளிப் 
பைச் செய்யுங் கொல்லாபுரியின்கண்ணே இருக து, -கரசியாசம் மாசில் 
செபஞ் செபித்து- (கைவிரல்களை விதிப்படி குறிச்ச குறித்ச இடக்களில் 
மந்திரோச்சாரணத்தோடு வைத்துச் சுத்தப்படுச்சிச் சன்னுடம்பைச் இவ 
2தகமாகப் பாவிச்தலிற்செய்யங் இரியையாகிய) சகளீகரணத்தோடு குற்ற 
மற்ற மந்திரங்களைச் செபித்து, -அ௮வ்வானோர் உணவும் அகுஇயில் ஆக” - 
அ.த்சேவாசட்குப் போசனச்சையும் வேட்டலினால் ௮மைச்து,--வைகுர் 
தேச முழுவதும் குலவி- (அச்தேவா) இருக்கும் உலகங்களெல்லாவற்றி 
லும் (புகழினால்) விளக்க,--சையச்இின் உற்ற செசத்சாத்திரேயன் - (ஸ்ரீ 
சைலம் என்னும்) மலையில் வாழ்ச்த தெத்தாச்திரேயனும்,- தன்பால் சேச 
முடன் - அச்செச்தாச்கிரேயனிடச்துச்கொண்ட (குரு) பத்தியோடு,..- 
தினந்தோறும் விடாது இவ்வாறு ஒழுகும் ம/ிகரின் மேலோர் - சாடோறும் 
விடாமல் (மேலே சுட்டிய) இச்தப்பிரசாரமாகவே (அவனை அனுசரித்துக் 
கங்காஸ்சானம் முதலியவற்றை) அ௮னுட்டிச்சின்ற ஒப்பற்ற மேலோர்களும். 

ன (5) 
- கருதுகர்த ளேச்திரர்கோ ரக்கர்கொங்க 'ணேந்திர்வெங் 

காமச் தீர்ந்த, பெருமையினா கார்ச்சுனர்மச் சேர்திரர்மா தவநிலை 

மைப் பீமகாத, ரருணகிரி காதாரும் புசங்ககுரு நாயகர்பே ராதி 

நாத, ருரிமைசவ காதசித்தர் வானவர்கண் முனிவரர்க ளொழுச்கு 

மிக்கார், 

இ-ள். கருது... ... ... ஈவநாத௫த்தர் - மதிக்சப்படுகின்ற கந்தளேர் 
Hist, கோரக்கர், கொகல்கணேர்திரர், கொடிய காமத்தினீக்யெ பெரு 
மையினையுடைய நாகார்ச்சுனர், மச்சேஈ்திரர், பெருக் சவ கிலையையுடைய 
பிமராதர், அருணகிரிநாதர், அருமையாகிய புசல்ககுருகாயகர், பெருமை 
பாய ஆதிகாதர் என்னும் (ஒன்பதின்மராகய சிவபெருமாணில்) உரிமை 
யையுடைய ஈவகாதசித்தர்களும், வானவர்கள் ஒழுக்கம் மிக்கார் முனி 
வர்சள் - தேவர்களும் ஓமுக்கச்திற்கிறச் ச மூனிச்சிோட்டர்களும். ௭-௮,



௨.௮2 இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

வேறு. 

அருச்திதறாம் யமகியமம் பிராணா யாம மாஞ்சராவ ணம்மனன 
மளக்கொணொாசு, கிரு க்யொ சனர்தியா னஞ்சமாதி கெழியுணர்க்.து 
சிவன்பாகு கேசத் தேக்இப், பொருச்னுமணி மாமசமா லமொ 
ஞானம் பூக்சகரி மாவிசத் துவமே பூண்டு, இருத்துவ௫ச் துவம் 
பிராத்தி பிராகாம் யம்மாக் தோக்தவட்ட பித்தியெனுந் இறத்து 
Ol LGB, 

சாற்றரிய சனகர்சனர் கனர்மெய்ஞ் ஞானக் தழுவுசனா கனர் 
முதிய சனற்கு மாரா) போற்றுசனா சுசாதரிவர் மு.கலா யுள்ள 
பொருவரிய முனிவரர்கள் புணரி சூழ்ச்த, நாற்றிசையா மெண் 
டிசையின் வைக வேத கான்கனெசி யுஎஞ்சேர்த்தி ஈவையி 
லா, கூற்றுயிருண் டருள்பரமற் பணிந்து நித்தங் கூறரிதாஞ் 
செயந்திபாச் தென்றும் வாழ்வார். 

இ-ள். புணரி சூழ்ர்த நாற்றிசையாம் எண்டிசையின் வைடி - கடல் 
களாற் சூழப்பட்ட கான்கு பெருர்இரைகளும் சான்கு கோண த்திசைகளும் 
அய எண்டிசைகளி(லுள்ள பலஙிலக்களி)லும் வாழ்ஈ்த,--வேதம் சான்கு 
இன் நெறி உளஞ்சேர்த்தி ஈவையிலா.து - வேதங்கள் சான்கையும் (அவற் 
றின் வி௫ித்த) இனிய (வை இக)மார்க்கத்தையும் மனக்கொண்டு (ஒழுகிக்) . 
குற்றமற்றவர்களாய், -கூற்றுயிர் உண்டு அருள் பரமன் கித்தம் பணிந்து - 
இயமனுடைய உயிரை உண்டு அருள்செய்த சிவபெருமானை நாடோறும் 
வணக்க) --அருத்தி தரும் யமம் - (சரீரச்தையே சாசனமாகக்கொண்டு) 
அதரத்சோடு ஆசரிக்கன்ற (மெய்மை கொல்லாமை முசலியதேயாகய) 
இயமமுூம்,--ியமம் - (ஜலம் முசவியவற்றைச் சாசனமாகக் கொண்டு 
செய்யுஞ் செளசஞ் சர்தியாவர்தனம் முதலியதாகிய) நியமமும்,--பிராணூ 
யாமம் - (மந்திரஞ் செபிக்கும்வழிக் குறிச்ச சாலவெல்வைவரையும் மூச்சை 
அடக்குத்லாகிய) பிராணாயாமமும், அஞ் சரவணம் - (தஇருவருளால்) 
ஆஇன்ற (சற்குருமுகச்சான் மெய்ப்பெருள் கேட்டலாடிய) இ ரவணமுமம்,-- 
மனனம் - (௮க்கனக் கேட்டபொருளை மீண்டு மனத்தில் ௮மைத்தலாடிய) 
மனனமும்,--௮ளக்கொணாத ஙருத்தியாசனம்-அளவிடப்படாத (அக்கனம் 
௮மைத்த பொருளை இடையருது ஆராய்ச்சிசெய்தலாடகெய) ஈிதித்தியாசன 
மும் எஇயானம் - (அவ்வாராய்ச்சியாற்போர்த மெய்ஞ்ஞானத்தோடு கட 
aor நினை த் சலாகய) தியானமும்,--௪சமா.தி - (அத்தியானமுதர்ச்சியினாற் 
சடவுளின் மனச்ரைப் பூரணமாகப் UG seo) sion Buyin (Gu 

Dapep),—Geh centtg- Grows 9/6 sayy $)g,—Raer 
பாதம் நேசித்து ஏத்தி - சவபெருமானுடைய இருவடிகளை அன்புகூர்ச்து 
துதித்த, --பொருத்தும்-(தவவலியால்) அமைக்கற்பாலனவாய,--அணிமா- 
மிகச்சிறுத்தலும்,--மூமா - மிசப்பெருத்தலும், லிமா - மிச நொய்ம்மை 
யாதலும்,--ஞானம்பூத்த கரிமா - அமிவோடுபொலிர்த மிக த்திண்மையாச 

லும், ஈசத்துவம் - பலவற்றையும் ஆளும் வன்மையும்,--பூண்டு இருத்து 
வ௫த்துவம் - பொருந்த ௮மைக்கின்ற தன்வயமுடைமையும்,--மிராத்தி - 
வேண்டியவற்றை ௮டைசலும்,--பிராகாம்யம் - வேண்டியவிடற்களிலெல் 
லார் தடையின்றிச் செல்லும் வன்மையும், அச் சோர்ச - என்பனவாக 
(தன்றோர்களால்) உணரப்பட்ட, -அட்டசித்தி எலுச் இிறத்து வாய்ர்த-



செந்தூர் வைபவமுரத்த ௮ த்தியாயம், ௨௯ 

எண்டஉகைச் சத்திகள் என்னும் பகு.இசளிற் (பயின் ஐ) றச் ச,-௮சாற்றரிய 
பட்ட முணிவரர்சள்-சொல்லுசற்கரிய சனகா, சனந்தனர், மெய்ஞ்ஞானம் 
பொருக்திய சளாசனர், பழைய சனற்குமாரர், புகழப்படும் உசனர், சசாசர் 
என்னும் இவர்முசலாகிய ஒப்பற்ற முணிச்சிரேட்டர்களும்,--௩றபிசாஞ் 
செயர்திபுரத்து என்றும் வாழ்வார் - சொல்லு தற்கரிய செயர்திரகரச்தில் 
எட்போதும் வாழ்வார்கள். எ-று. 

சிஇிச்தியாசனம் என்பது எதுகை கோக்கிப்போலும் கிருத்தியாசனச 
என இக்கே வழங்கப்பட்டிருச்தின்றது. 

“sr ulead py erereppa என்பது மூ.சலிய இர்நான்குசெய்யுட்சளும் 
ஒருதொடர். காற்றிசையாம் என்பது சான்கு நான்கு தசையாம் என 
இரட்டி த்துப் பொருள்கொள்ளப்பட்டது. (6-௪) 

வேறு. 

சொல்லு தற்கரி தாகிய ஞானவேர் சூழ்க த 
கல்லு) மட்டறு காமமுன் னாறொன்றாய்க் கலந்து 
மல்ல லஞ்சிக்து புரத துளோர் தம்மொடு மாரய்ச் 
செல்ல பெவண்ணிலும் பரிதிமுன் பனியெனளச் சிசையும், 

௫-ள். சொல்லுதற்சரிதாயெ ஞானவேர் சூழ்ச்து சல்லும் - (இவ் 
வியலபினதென்று யாரும்) கூறுதற்கரியசான ஞானத்(தைக் கெடுக்கும் 
பொருட்டு ௮) தின் வேரைச சூழ்ந்து இண்டெற;--மட்டறு காமமுன் ஆறு 
ஒன்றாய்க் கலந்து - அளவற்ற காமம் முதலிய ஆறும் ஒன்றாய்ச் கூடி, 
மல்லற் ஈந்து புரத்துளோர் தம்மொடு மாருய்ச் செல்ல எண்ணிலும்- மாட் 
சிமையான செயர்திபுரத்துள்ளவர்களோடு மாருய் (அவரது ஞானத்தை 
வேரறுக்குமாறு)போகரினைப்பினும்,--பரிதி முன் பணியெனச் சிசையும்- 
சூரியனுக்கு முற்பட்ட பனிபோல(ச் தாமே)அழியும். எ-று. (er) 

தாக்கு மோகவா காமியஞ் சஞ்டுசச் கட்டு 
நீக்கு நீக்கமில் லாவுயிர்த் தொகை தொறு நிறைந்த 
தேக்கு மானர்தச் செயக்திசன் னகரெனச் சிறந்தாரக் 
காக்க மேல்வருஞ் சனனமு மில்லையா wore Ger. 

௫-ள். நீச்சமில்லா உயிர்த்தொகை தொறும் கிறைர்து - தன்னைப் 
பிரிசலில்லா(து சார்ச்) த ஆன்மவர்க்கக்கடோறும் (விசேடமாகக) கலக்.து 
கின்று, அனந்தர் சேச்குஞ் செயச்தி ஈன்னகர் - (௮வ்வானமவர்க்கக் 
களுக்கு) ஆனர்தத்தை கி.ரப்புசன்ற செயர் தியாகிய நல்ல ஈக ரமானது;-ஃ 
௮ளக்இன்- (சன்பெருமையை அத. ரச்தோடு) ஆராயின் (௮க்கனம் ஆராய் 
வார்க்கு) மோச ஆகாமியர் தாக்கும் - மயக்கத்தால் வரும் ஆகாமிய 
வினையைச் கெடுக்கும்,--சஞ்டுசக்கட்டு நீச்கும - சஞ்சிசவினையையும் 
அகற்றும்; - என - என்றுதுணிர்து,--சிறக்தார்ச்கு - (அதன்சட் பத்தி) 
சிறர்தவர்களுச்கு,--இக்கம் மேல் வரும்- (அருட்செல்வம் ஞானச்செல்வம் 
என்னுஞ்) செல்வங்கள் மேன்மேல் வரும்;-சனனமும் இல்லையாம் - (பின் 

னர்ப்) பிறப்பும் இல்லையாம். எ-று, 

செயர்திபுரத்திசரது செய்கையைச் செயர்திபுரத்தின் செய்சையாசக் 
கூறியதென்க, (௮)



m0 BOHEOSES gu 1.9 7 6m Lb, 

தழைத்த கங்கையில் வாழ்திரி வேணிசங் ess) 
அுழைகத்த ஈல்வினை செயக்தன் னகபென வொருகாஜற் 
குழைத்த வன்பினிற் கூறுமக் கதிக்கெடர் கூறி 
யழைக்ச வேபதி னாமிலொன் வில்லைகா ணன்றே, 

டுள். தழைத்த கங்கையில் வாழ் திரி வேணி shang Sor popes 
ஈல்வினை - (தன்கட்படிக்காரை) உய்வித்த கக்காகதியிலும் வாழ்விக்குள் 
சக்சையமுனைப்பொருக்கிலும் (ஸ்கானஞ்செய்தலாம்) பெற்றுக்கொண்ட 
புண்ணியச்சை,--செயக்தி நன்னகர் என ஒருகாற் குழைத்த ௮ன்பினிற் 
கூறும் ௮க்சதிக்கு எதிர்கூறி அழைக்க - செயர்திபுரம் (இருமையின்பத் 
தையும் எளிதிற் பயக்கும்) ஈல்ல ஈக.ரமாம் என்று ஒருசரம் (உள்ளத்துக்) 
கலச்.த அன்போடு சொல்லு(தலாலாகு)ம் ௮ப்பயனுக்கு ஒப்பாசச் சொல்லி 
வருவிக்க)--பதினாறிலொன்று இல்லை காண் - (அப்புண்ணியம் இப்பய 
னின் ) பதினறிவொருபக்கு(வறையினசாய்.ஏிற்றலு)ம் இல்லையாம்; கண்டு 
கொள். எ-ழு. (௯) 

வாச பேயமோ ராயிரம் amu ws gr 

ரூசி லாதுசெய் குகர்பெறு மருங்கதி யவைதாம் 
விசு தெண்டிரைச் செய் இன் னகர்வயின் மேவ 

நேசம் வைச்தவர் தங்கள்பா னித்தமார் தருமால். 

௫-ள். வாசபேயம் ஓராயிரம் - வாசபேயவேள்விகள் gils soos 
யும் --வாம்பரி மகம் நூறு - வாவுன்ற குதிரை(கொண்டு செய்யும் அஸ்வ 
மேத) வேள்விகள் நாற்றையும்,--ஆ௪ு இலாது செய்குகர் பெறும் ௮ருக் 
க.இியவை - குற்றமில்லாது செய்பவர் அடையும் அருமையான பயன் 
சளை,--வீசு செண்டிரைச் செயர்தி ஈன்னகர்- (கடலால்) வீசப்படுர் செளி 
வாய திரைகளையுடைய செயந்திமாகசரமானது,--வயின் , மேவ நேசம் 
வைத்தவர் தன்கள்பால் கித்சமுர் தரும் - (தன் எல்லையாகயெ) இடத்தில் 
வாழ அன்புவைத்தவர்களிடத்தில் (தக்கம் வாழும்) காடோறுக் தர சரு 
ஞூம். ஏ-ு. (௧0) 

செயக்இ சன்னக சிருக்கறர் தினைத்துணை செய்யின் 
வியந்த முன்னுவா மதியென நாடொறும் விளக்கும் 
பயந்த வினை பின்னுவா மதியெனப் பாரிற் 

கயக்த ருங்கொலாம் யாதெனப் புகலுவன் கருத்தால். 

இ-ள். செயர்திரன்னகர் இருர்து தனைத்துணே ௮றஞ் செய்யின் - 
செயர்திமாபு ரத்தில் வாழ்க் துகொண்டு இனையளவு சருமச்சைச் செய்தா 

லும், --வியர்ச முன்னுவா மதியென நாடொறும் விளம்சும் - (௮ச்சருமம்) 
புகழப்பட்ட பூருவபக்சத்துச் சந்திரன்போல சாடோறும் (வளர்ச் த) விளங் 
கும் பயக்ச திவினை - (அக்கு வாழ்ச்து) ஈட்டிக்கொண்ட பாவம் (பனை 
யளவேயாயிலும்),--பின்னுவா மதியெனப் பாரிற் கயர்சரும்-௮ப.ரபக்கத் 
pe சரத ரன்போல முறையானே அழிவை அடையும் --யாது எனக் 
கருத்சாற் புகலுவன் - (இங்கனமாதற்குக் காரணம்) யாது என்று கருத் 
இதனாற் சொல்வேன். எ-று.



செகர்தா வைபவமுரைக்த அத்தியாயம்: ௩௪ 

மூன்னுவா--உவாவின்முன். பின்னுவா-௨வாவின்பின். ௨வா-பூ. ரணை, 
பார் முறை. கயம் அழிவு. க்டய. (௪௪) 

ரம மோமமா தானகற் றமஞ்சமம் வேள்விச் 
ரம மந்திர மிவைதருங் கதிகளுஞ் செயந்தி 
(சமி ரந. துளார் பெறுங்கதி யதற்கிணை புகலி 

னுரிய கோடியி னொன்றிலை யெனமறை யுரைக்கும். 
இ-ள். தருமம் - சருமங்களாகிய;--ஓமம் மாசானம் ஈல் சமஞு சமம் 

வேள்விக்சருமம் மந்திரம் இவை சரம் கஇகளும் - சேவயஞ்ஞமும் பெரிய 
கொடையும் ஈல்ல புறவிர்திரிய அடக்கமும் அகவிரச்கிரிய அடக்கமும் 
(ஐவகை) வேள்விச்செய்கையும் மர்திரசெபமும் ஆகிய இவைகள் தரும் 
பயன்களையும், ---செயச்திபுரம் இருந்துளார் பெறுங் கதிபதற்கு இணை 
புகலின் - செயந்திபுரச்இின்சண்ணே வத் சுவர்கள் பெறும் பயனுக்கு 
ஒப்புக் கூறுமாறு பு)கின்,--கோடியின் ஒன்று உரிய இலை-(இப்பயணின்) 
கோடியின் ஒருபாகத்துக்கும் (அப்பயன்கள் ஒப்பாதற்கு) உரியனவல்ல,-- 
என மறை உரைக்கும் - என்று சுருஇகள் கூறும். எ-று, (௧௫) 

ஆய ஈல்குர வாலக்தி யாசன மருந்தன் 
மேய வன்பினாற் போயதி பானமே விரும்ப 
MN GTB GI வன்மனை யார்பலஞ் கருதி 
மாயு மென்றிடுஞ் செயக்இரன் னகர்வதிர் தவர்க்கே, 

௫-ள், சுருதி - உண் மை நூலானது,--செயச்இிரண்னகர் aft gs 
வர்க்கு - செயச்இமாபுரத்தில் வாசஞ்செய்தவர்களுக்கு,--இய நல்குரவால் 
அ௮த்தியாசனம் அருர்தல் - உண்டாடிய விருப்பத்தினால் (அளவின்) மிச்ச 
போசனத்தைப் பு9த்சல் (என்னும்பாவமும்),--மேய அன்பினாற் போய் 
அ.தி பானமே விரும்பல்-பொருக்கிய அன்பினாற் (பானீ௰ம் உள்ளவிடத்து 
அடி.ச்கடி) போய் மிகக் குடி த்தலையே விரும்புதல் (என்னும் பாவழும்),-ஃ 
Awe குரவன் மனை ஆர் பவம் - சுத்தராதிய குருவின் பன்ணியைக் 
கலந்த பாவ(ம)ம் ஆயெ இவையெல்லாம்,--மாயும் என்றிடும்- (௮ச்செயக் 
இத்சலவாச விசேஷத்தால்) அழிச்துவிடும் என்று சொல்லும், எ-று. (௧௬) 

ah வாவினு மேலக ஞூம்பத் தெழிநீர் 
வாரி யிற்படிந் தாறெழுக் தையுமன மதஇத்து 
விர வேற்றடக் கரத்தனை ச் தரிடக்க் வெற்பி 
ஞரி பாகனுக் குரியவான் கயிலைஈண் ணுவரால், 

இ-ள். ஈர உவாவினும் - (அமாவாசை பூரணை என்னும்) இரண்டு 

உவாக்களிலும், -வசனாரம்பத்து எறி ர் வாரியிற் படிந்து - வதனாரம்ப 
மென்னும் (தஇிடை) வீசு இன் ற நீரையுடைய தசீர்த்தத்திலே eppe,— 
ஆறெழுச்தையும் மனம் மதித்து - சடகூரரங்களையும் மனத்தினாலே Buss 
னித த, வீர வேல் தடக் கரத்தனைச். தரி௫ங்கின் - வீரம்பொருந்கிய 
eters game பெருமையான திருச்கரச்தினையுடைய(குமாரபெருமா) 

னைத் தரிசனஞ் செய்தால் (அக்கனஞ் கெய்தவர்), வெற்பில் நாரி பாக 
னுக்கு உரிய வான் கயிலை ஈண்ணுவர் - (இமய) மலையில் வளார்த (உமா) 
தேவியின் பாசகத்தையுடைய(சவபெருமா)னுக்கு ௨. ரி ய பெருமமையாகயெ 
கயிலாசத்தை அடைவார். எ-று, (௧௪)



m2. திருச்செர்தூர்ப்புாணம், 

விலங்க தாயினு மாக்களே யென்னினும் விரிரீ 
ரலங்கு இர்.துஈன் னகர்வயி னுடலம்விட் டகன்முர் 
மலங்கு பாவவெங் குறும்பற மாயத்துவாட் டி.றலான் 
குலங்க ளோடினி திருர்துேவே என்பரிற் குழைவார், 

ட.ள் விலக்கது ஆயினும் மாச்சளே என்னினும் விரி நீர் ௮லங்கு 
இக்து ஈன்னகர் வயின் உடலம் விட்டு அகன்றார் - மிருசசாஇியேயாயினலும் 
மனு. .ரேயாயினும் விரிந்த தீர்த்தங்கள் விளங்குகின்ற செயர் நியம்பதியில் 
உடம்பைவிட்டு நீங்னெவர்,--மலங்கு பாவ வெக் குறும்பு ௮ற மாய்த்த - 
மயக்குசன்ற பாவமாகய கொடுர்தமைபை இலதாக ௮ழித்்த,--வாட்டிற 
லான் குலக்களோடு இணி இருர்து - வாளினைக்கொண்ட வீரவாகுவின் 
கூட்டத்சாரோடு இன்பமாக இருர்௯,--வேளன்பரிற் குழைவார் - குகதா 
சர்சளோடு கலப்பார் எ-று, (௧௮) 

செல்லு மார்க்கங்க டவறுறச் செயர்திரன் னகரத் 
தெல்லை சென்றுளார் யாவருங் குமாவே ளிருகாண் 
மல்ல லஞ்சிறப் பெய்துவ செய்துவர் வாய்மைச் 
சொல்லி சென்றனன் சுகனுக்கு வியாசனார் கொல்லோன். 

௫-ள். செல்லும் மார்க்கக்கள் சவறுறச் செய்தி ஈன்னகரத்து எல்லை 
சென்றுளார் யாவரும் - (மற்றும் ஒவ்வோரிடச்சைச் சுட்டித் தாம்) சென்ற 
வழிகள் தவறிவிடலும் தெய்வவசத்தாநி) செயந்தியம்பதியின் எல்லையிற் 
சேர்ர்தவ ராகிய எவர்தாமும்,--குமரவேள் இரு தாள் மல்லற் சிறப்பு எய் 
வர் எய்அவர் - குமாரசுவாமியினுடைய உபயபா சக்களையும் மாட்ிமை 
யான சிறப்போடு சேருவர் சேருவர்,--இது வாய்மைச் சொல் - இது உண் 
மைச்சொல்லே,-..-என்றனன் சுகனுச்கு வியாசனார் சொல்லோன் - என்று 
கூறியவன் சுகமுணிவனுக்கு வியாசமுணிவனாசிய முன்னோன் எ-று. (௧௯) 

காசி காஞ்சிபொன் னம்பலங் காளத்இ கமலை 
தேசு லாவன லக்கிரி செயந்திரன் னகர 
மாசி லானைக்கா வண்புரு டோத்தமா நகர 
மோசை மாக்கட ஓடுத்தபா ரிடக்தினொன் பதிலும், 

இ-ள். ஒசை மாக் கடல் உடுத்த பாரிடத்தின் - ஒலிபொருக்திய 
பெருமையாடகிய சமூத்திரத்தாற் சூழப்பட்ட ஈிலவுலகத்தில் உள்ள,-- 
EIA EMEA... ee ae புருடோத்தமாககரம்-காசி, காஞ்சு, சதம்பரம், இருக் 
காளத்தி, இருவாசூர், ஒளிபொருந்திய அருணாசலம், செயந்திமாககரம், 
குற்றமற்ற திருவானைக்கா, மாட்டிமையான புருடோத்தமாஈகரம் என் 

இன்ற,--ஒன்பதினும் - (புண்ணியஸ்தலக்கள்) ஒன்பகினுள்ளும், எ-று. 

ஒன்பதுள்ளும் (ஒன்றாகிய) அவ்வயின் பரம்பும் என அடுத்த செய் 
யுளில் இயைசல் காண்க, (௨0) 

அருங்கு ரோசமோ ரைந்துள வவ்வயி னடைக்த 
சுருங்கு கூபமும் வாவியுங் குளனும்வான் சுருங்கா 
இரங்கும் யாறுமாம் புண்ணிய தீர்த்தத்தி னிறையிற் 
பரம்பு மந்நகர் தருங்கதி யாவரே பகர்வார்,



செர்தூர் வைபவமுலாத்த அத்தியாயம், ௩ 

௫-ள். ௮ரும் ஒரைர்து குரோசம் உள அவ்வயின் - அருமையான 
ஜந்து குரோசம்(என்னும் அளவினை) உடைய (செயந்தி என்லும்) 2550 
மான, அடைந்து சுருங்கு கூபமும் வாவியுக் குளனும் - (தலார்தரச் 
களிணின் ௮வர்து சன்கட்)சார்ர் த (உருவஞ்) சுருக்க Gor peep வாவி 
களும் குளவ்களும்,-- வான் சுருக்சாது இரக்கும் யாறும் - பெருமையோடு 
சுருங்காது முழம்குடன்ற நதியும், --௮ம் புண்ணிய தீர்த்தத்தின் இறை 
யின் பரம்பும்-ஆயெ (றர்.2) புண்ணியதீர்த்தசிஇறைைம் (இறத) மூர்த்தி 
/பிலைம் பிரசிச்தியுடையதாம்;--அந்ரகர் தருக்கு பகர்லார் யாவர் - அச் 
செயர்திரகரம் அருளும் பயனைச் சொல்லவல்லவர் யாவர். எ-று. (௨௧) 

அவையின் மிக்குநுஞ செயர் சென் னகரிடத் தடைக்கு 
புவனம் யாவையுங் கூப்பிடு மெல்லையிற் புகுந்து 

திவவு டம்புவிட் டொழிகுகர் குமரசா ரூப 
மூவமை யின்றெனப் பெறுகுவ ரெனமறை யுரைக்கும், 

... இ-ள். அவையின் மிச்குறுஞ் செயர்தி கன்னகர் இடச்து-௮(, சதல 
ொல்லா)வற்றினும் மேம்பட்டுள்ள செயர்இயம்பதியின்கண்ணே,--புவ 
னம் யாவையும் புகுத கூப்பிடு மெல்லை.பில் ௮டைச்த- (அதி) தலக்களெல் 
லாம் வந்து (சுருக்டு) ஒருகுரோசவளவில் அடைந்துள்ளன,---தவ ௨ டம்பு 
விட்டு ஒழிகுகர் - (௮ச்செயக்தியின்கண்ணே) தவத்தினையுடைய உடம் 
யினை விட்டு இறப்பவர்கள்;--குமசசாளுூபம் உவமையின்றெனப் பெறுகு 
வர் - முருகபிரானது சாரூப்பியக்தை ஒப்பில்லாதபடி அடைவார்சள்,-- 
ஊன மறை உரைக்கும் - என்று சுருஇ கூறும். எ-று. (௨௨) 

அன்பு இத்திடச் செயற் இரன் னகர்வயி னடைந்து 
சென்பு உத்தினோர்க் கருக்திமியா டேட்டிய சிராத்த 
முன்பு ணர்த்திய கயைச்சிராத் தத்துமுக் கியத்தி 
னின்பு டைச்சக மடங்கென வேதன் இிசைக்கும். 

(-ள். அன்பு உதிச்திடச் செயந் இடன் னசர்வயின் ௮அடைந்து- அன்பு 
தோனறச் செயச்இயம்பதியில் அடைக்து,--சென்புலத்தினோர்க்கு அருத்தி 
யோடு ஊட்டிய இராத்தம்,--பிஇர்களுக்கு ஆகார த்தோடு அயிலுவிக்( துர் 
செய்)த சராத்தமானத,--முன் புணாத்திய கயைச்சிராத்சத்து முக்கியத் 
இன் - (ஆன்றோர்களால்) முூசன்மை புணர்த்தப்பட்ட கயாதர்த்தத்திற 
செய்யுஞ் சராத்தச்தின் விசேடத்தினும்,-இன்புடைச் சசமடம்கு - இன் 
பத்தனையுடைய நாறுமடக்கு(விசேடமாம்),--என வேதம் கின்றிசைக் 
கம் - என்று சுரு.இகள் கிலைப்படக்கூ றும். எ-று, (௨௯) 

கடவு ஏர்க்கரி தாகிய கந்தபுட் சுரிணித் 
கடம லம்புதெண் ணீர்படிர் தவ்விடை.தீ தயையி 
ணுடனி ருந்துதென் புலத்தினோர்க் கூட்செ வரதே 
லிடிகொண் மாவினாற் பிண்டமே யாயினு மிகெ, 

இ-ள். கடவுளர்க்கு ௮ரிசாடிய கந்தபுட்கரிணித் தடம் அலம்ப தெண் 
ணீர் படிர்.து-தேவர்கட்கு ரியகான கர்தபுட்கரிணிவாவி.பின் ஒலிக்ன்ற 
தெளிவாயெ ஐலச்சிலே முழு,---அவ்விளடத் தயையிறுடன் இருந்து 

தென்புலச்இனோர்ச்கு ஊட்டு - அழ படச்கிலே ஆசா ச்துடனே இருந்த



fe திருச்செர்தூர்ப்புசாணம், 

பிதிரருக்கு (ச்சிராத்ச உணவை) உண்பிச்ச,--உருதேல் இடிசொள் மாவி 
ளத் பிண்டமேயாயினும் இச - அது கூடாதாயின் இடி.த்துக்கொள்ளப் 
பட்ட மாவினாற் Jat goo sures DOs. எ-று, (௨௪) 

இல்லை பென்ிடி லெள்ளுடன் புனல்கையா லிறைக்க 
வல்ல வம்பெரு தாயினு மாவின மருந்தப் 
புல்ல தாயினும் போ விவ்வசைப் புணர்ப்பா 
லல்லல் பெற்ஜி பிதிர்கள்வே Sra கடைவார். 

இ-ள். இல்லையென்றிடில் எள்ளுடன் புனல் கையால் இறைக்க - 
(பிண்டமிடுதற்கும் இயைபு) இல்லையானால் எள்ளோடு ஜலச்தைச் கைக 
ளால் இறைச்(தலாதிய தருப்பணத்சைச் செய்) துவிடுக,--வல்லவம் பெரு 
தாயினும் அவினம் அரு*தப் புல்லசாயினும் போக - (சருப்பணச்.இன்) 
வவிமையும் பெறப்படாதாயின் பசுச்கூட்டங்கள் தின்னப் புல்லையாவது 
கொடுச்ச,--இவ்வகைப் புணர்ப்பால் அல்லல் பெற்றிடு பிதிர்கள் வேதா 

வுலகு அடைவார் - (கர்தபுட்கரிணியின்ஞாழ்கிச்கரையிலிருர் து மேற்கூறிய 
வற்றுளொன்றை இயன்றபடிசெய்தல் என்னும்) இப்படியான செய்கை 
யினால் (முன்னரே நரகத்து) துன்பம்பெற்றிருர் தபிஇரர் பிரமலோக த்தை 
அடைவார். எ-று. 

ஆயினும் என்பதன் உம்மை பிரித்து வல்லவம் என்பதனோடு கூட்டப் 
பட்டது. (௨௫) 

பிரம லோகத்து முன்புள பிதிர்களாம் பெரியோ 
ருரிய முத்திபெற் நிருப்பரால் வரகுலக் துற்றோ 
shu புத்திர ரில்லரே யாயினு மகாத 
மரண முற்றன லின்றியே கஇடசர்துமா யினுமே, 

௫-ள். முன்பு பிரமலோகத்து உள பிதிர்களாம் பெரியோர் - (புண்ணி 
யாந்த.ர வயத்தால்) முன்னமே பிரமலோகக்திலுள்ள பிதிர்களாதிய பெரி 
யோர்கள்,--உரிய முத்திபெற்றிருப்பர் - (இக்கனந் தஞ்சர்ததியார் கந்த 
புட்சரிணியில் ஆ சரத்தோடு செய்த இரியாவிசேடச்தினாலே தம்மைப் பர் 
இத்த.மலல்) கழல முத்தியை அடைந்திருப்பார்--வரகுலத்.து உற்றோர் - 
(சமத)மேன்மையானகுலத்தைச்சார்ச்தவ(ராகய முன்னோர்,--அரிய புத் 
இரர் இல்லே ஆயினும் - அருமையான புதல்வர்இல்லா( இறச்) தவேயானா 
லும், அரா தமரணம் உற்று அனலின்றிக் இடர்து மாயினும் - துணையிலிக 
ளாய் இறத்தலையடைய (௮வருடல்) சிவாக்கிணியின்றிக் இடது கெடினும். 
ஏ-ுு. 

இவ்வெச்சக்கட்கு முடிக்குஞ் சொல்வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும் () 

Rig தீர்த்தத்துக் கந்தபுட் கரிணியாந் தீர்த்தத் 
துந்து மன்பொடு படிந்செண்ணீ ரிறைத்துப வடக்க 
லந்த முற்றவர் யாவரு மடற்களி அுகைக்கு 
மிர்தி ரப்பதம் பெறுருவ ரென மறை யிசைக்கும், 

இ-ள். சிர்துதிர்த்தத்துக் சச்சபுட்கரிணியார் தீர்த்தத்து - வதனா ரம்ப 
நர்த்தத்திலாயினுங் கந்தபுட்சரிணியாகிய தீர்ச்சச்சிலாயினும், உந்தும் 
அன்பொடு படிந்து எண்ணீரிறைச்து உபவசிச்சில் - செலுத்துகின்ற ௮ன்



செந்தூர வைபவமுரைத்த அத்தியாயம். ௩டு 

போடு முழுத் சருப்பித்து உபவாசஞ்செய்யின்,--அர் தமு.ற்றவர் யாவரும்- 
(மேற் சுட்டி.யபடி) இறக் சவரெல்லாரும்,--அடற் களிறு உகைக்கும் இச் 
இ.ரப்பதம் பெறுகுவர்-வலிமையையுடைய (வெள்ளை)யானளையில் (ஊர்ந்.து) 
உலாவும் இர்திரனது பதத்தை ௮டைவார்,--ஏன மறை இசைக்கும் - 
என்று சுருஇகள் கூறும். எ-று. (௨௭௪) 

முத்தி ஈல்யெ சச்தபுட் கரிணிநீர் மூழ்கார் 
ப,த்தி மைச்செய லாற்கும ரேசனைப் பரவார் 
நித்த நிக்சமூ மாறெழுக் துண்மையை நினையா 
இத்தி யற்றதென் புலத்துளோர் சிந்தையி னினையா. 

இ-ள். முத்தி ஈல்யெ சர்தபுட்கரிணி நீர் மூழ்கார் - (தாம் முன்னரே 
பூமியில் வாழ்ர்த பொழுது) மு.க்தியைக் கொடுப்பசாயெ கர்தபுட்கரிணி 
தீர்த்தத்தில் முழுகாராய்,--பகத்இிமைச்செயலாற் குமரேசனைப் பரவார் - 
பச்இச்செய்கையினாற் குமாரசுவாமியைத்துதியாராயும்,--வித்தம் நித்தமும் 
ஆறெழுத்துண்மையை சினையார் - நாடோறுஞ் சடகூர மெய்ப்பொருளைதீ 
இயானியாதவராயும்,--௫தஇ அற்ற சென்புலத்துளோர் - நற்பயன்பெறுதி 
இழர்த பிிரர்கள்,--ந்தையில் கினையா - (தமக்குவர்த மோசத்தை) 
மனத்தில் நினைத்து, எ-று. 

:ினையா'' என்னும் எச்சம் வரும் இரண்டாஞ் செய்யுளீற்றில் 
“ஈவில்வா”' என்பதனைக் கொண்டு முடிவது, (௨௮) 

தமது தொல்குலக் துதித்தவ ரொருவரா னாலுப் 
குமர நாயகன் செயந்திரன் னகரிடைச் குறுகி 
யமரர் போற்றிய கந்தபுட் கரிணிநீ ராடிக் 
கமையு டன்தில மிட்டெறி நீர்க்கடன் கழிக்கால். 

இ-ள். ஈமது தொல் குலத்து உ இித்தவர் ஒருவரானாலும்-ஈம.து பழமை 
யினையுடைய வமிசத்திலே (இப்பொழுது பிறர் இருப்பவரில் ஒருவரே 
யாயினும்,--குமரசாயகன் செயந்திரன்னகரிடைக்குறுகி - குமாரசுவாமியி 
னுடைய செயர்தஇயம்பதியின்கட்சேர்ச்து, அமரர். போற்றிய கந்தபுட் 
கிணி நீர் ஆடி-தேவர்களாலே துதிக்கப்பட்ட கச்சபுட்சரிணி தர்ச்சத்சிலே 

மூழுக,--கமையுடன் தலம் இட்டு எறி நீரச்சடன் கழிச்சால் - பொறுமை 
யுடனே எள்ளை இட்டுச் தருப்பிக்கும் நீச்கடனைச் செய்துவிட்டால்,௪-.று, 

கமை-கஷமைஃ பொறுமை. (௨௧) 

யாமெ லாஞ்சாரர் சாட்ட வின்னமூ தருச்திக் 
காமர் பெற்றித மாயிரப் பொன்னலர் கமலப் 
பூமி னாரெதிர் புகுஈதடி. வணங்ககேர் போந்து 
நாம நீடய னவைக்கணெய் தவமென ஈவில்வார். 

டு-ள். யாமெலாஞ் சுரர்காட்டுள இன்னமுது ௮௫5.இச் காமர் பெற்று. 

நாமெல்லாம் விண்ணுலஇலுள்ள ஈல்ல அமிர்தத்தை உண்டு சிறப்பைப் 
பெற்று,--இதழாயிரப் பொன் அலர் கமலப் பூமினார் எதபுகுச்து ௮டி. வண 
கச சேோர்போந்து - ஆயிரம் இதழ்களையுடைய அழகுவிரிர்த தாமரைமலநில் 
இருக்கும் பெண்கள் எதிர்கொண்டு பாதங்களை வணங்க சேரேபோய்,...-



உ திருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

காமம் நீடு அயன் ௮வைக்சண் எய்.துவம் - புகழ்மிகுர்ச பிரமசேவனது 
- சபையின்கண் வாழ்வேமே,--என ஈவில்வார்-என் ஐசொல்வார். ஏ-று. (௬0) 

நிரய முற்றுளார் சங்கள்வாண் மூகக்தைகேர் கோக்க 
புருமெ னத்தெழித் சழலெனச் €மியுள் ஞூடைக்து 
கரத லம்புடைத் தர்தகன் முறுவலுல் கனிய 

விரைவி னாலவர் தம்முட. னிருக்கிது விளம்பும், 
இன், மிரயம் உற்றுளா£ சங்கள் வாள் முசச்தை - ஈரசத்இல் இரு? 

தீலர்களுடைய ஓளிபொருர்இிய முகங்களை,--அரசகன் கேர்ரோக்-(மேற் 
கட்டியபடி அவர்கள் பேசியவாற்றாற் செயச்இபு.ரத்இல் அவருள்ளம் பஇந்த 
குறிப்பை ௮றிரத) இயம(னானவ)ன் (வந்து) கேரேபார்த்து,--௨ ௫ம் எனத் 
தெழித்து - இடியேறு போலப் பேரொலிசெய்த,--௮அழலெனச் £றி-கனல் 
டோலச் சினாது,--உள் உடைர்து - மனம் பிலையழிஈது,--கரதலம் புடைத் 
அ-கை சொட்டி --முறுவலுல் சணிய-ஈகையுச் சோன்ற,--அவர்தம்முடன் 
இருக்து - அவரோடு இருச்து,--விரைவினால் இது விளம்பும்-விரைவோடு 
இதனைச் கூறுவான். எ-று. (௬௧) 

மோன மோடுயோய்க் கர்தபுட் கரிணிநீர் மூழ்கி 
வான காடா சளிச்கவேள் சாணமே வணங்க 
ஞான் காரண செயந்திசன் னகரஈண் ணாம 
லீன மாஞ்சன னச்சுமை சுமந்ததென் னென்று, 

௫-ள்., மோனமோடு போய்ச் சர்சபுட்கறிணி நீர் மூழ்கு - (மனமொரு 
வழிப்படுசலாலூள தாய) மெளனத்தோடு சென்று கந்தபுட்கரிணி தீர்த்தத் 
இலே மூழு,)--வானகாடு ௮ரசு அளித்த வேள் ௪உரணமே வணக்கி - விண் 
ணுலகத்தை இர்.இ.ரனுக்குக் கொடுத்த மூருகச்கடவுளது திருவடிகளையே 
பணிர்த,--ஞான கா.ரண செயக்தி நல் ஈ௧.ரம் மண்ணாமல்- ஞானத்துக்குச் 
கசா. ரணமாயெ செயந்தியம்பதியில் வ௫ியாமல்,--ஈனமாஞ, சனனச் சுமை 
என்னென்று சுமந்தது - இழிவாகயெபிறவிச்சுமையை எசற்சென்று 
(நீச்சள்) சுமக்தது, எ-று. (௬௨) 

மோது தெண்டிரை நீர்வச னாம்ப மூழ்கச் 
இத நீர்ச்கர்ச புட்கரி ணியும்பரி சிக்கச் 
சோஇ வேற்கும ரேசனைத் தெரிசிக்கச் தொன்னாண் 
மாத வஞ்சி இயற்றினர் பெறுகுவர் மாதோ, 

இ-ள. மோது செண்டிரை வதனாரம்பறீர் மூழ்க- மோதுஇன்ற 
தெளிவாகய இிரைகளையுடைய வசனாரம்பதிர்ச்தத்து முழுகவும், த கற் 
தபுட்கரிணிநீர் பறிக்கவும் - குளிர்மையாகிய கர்தபுட்கரிணி தீர்ச்சச் 
சைச் இண்டவும்,--சோதி வேற்குமரேசனை ச் தெரிசிச்ச- ஒளிபொருந்திய 
வேலாயுதச்தையுடைய செயக்இுபுபோசரை வணக்சவும்,--தொன்னாள் மா 
தவம் இயற்றினர் சிறிது பெறுகுவர் - முன்னாவிற் பெருக் தவஞ் “ne | 

(௬௫௬ வர்சளே சிறிதே பெழுவார்கள். எ-று. ப | 

இந்து ஈன்னக ரத்திலே பிறக்கினுஞ் சறக்த 
சிந். து ஈன்னச ரத்தையே தெரிசனஞ் செயிலுஞ்



செந்தூர் வைபவழுரைத்த அத்தியாயம். நள 

சிக்து ஈன்ன௪ ரத்திலே யிறச்கினுக் செய்லச் 
சிக்.து ஈன்னசு ரெண்ணினு முத்திசேர்ர் இருப்பார், 

இ-ள், இந்த ஈன்னகரச்திலே பிறக்கனும் - செயக்கிமா5$ர,£ இலே 
சோன்றினும்,---ஏிறக்த சரத ஈன்னகரச்சையே தெரிசனஞ் செயினும் - 
விசேடிச்ச செயந்கிமா௩கரச்சையே தெரிசிப்பினும்,--இந்து நன்னகரத் 
திலே இறக்கஇனும் - செயர்திமாஈகரத்தீலே மரிச்கணும்,--தெய்வச சிந்து 
நன்னகர் எண்ணினும் - இவ்வியமாகிய செயக் மாகசரத்தையே நினை 
ப்பினும்,--மு.த்தி சேர்க்து இருப்பார் - (அவை செய்தவர்) பரகுதியை 
அடைந்து இருப்பார், எ-று. (௬௪) 

உரைத்த சால்வகைச் செய்கையி னொன்றுபெற் ராலும் 

வருத்த மின்றியே முக்திசென் றெய்துவர் வடிவேற் 
கரத்த னாணையாம் பாரத கண்டத்இற் கஇக்ெ 
பரித்த வேழுஈன் னகருள வவைபெயர் பகர்வாம், 

இ-ள். உரைத்த சால்வகைச் செய்கையின் ஒன்ழுபெற்றாலும் - 
(மேலே)கூறிய கால்வகைச்செய்சைகளுள் ஒன்றினைப் பெற்றுக்கொ 
ண்டாலும்,--வடி. வேற் கரச்தன் அணையால் வருத்தமின்றியே முச்தி செ 
ன்று எய்துவர் - (௮க்கனம் பெற்றுக்கொண்டவர்) கூரிய வேற்படை 
யைச் தாக்கிய தஇிருக்கரத்தையுடைய (கடவுளி) னது ஆஞ்ஜையினாத 
பிரயாசமின்றியே வீட்டிற் போய்ச் சேருவர், -பாரத சண்டத்திற் ௧இ 
க்கே பரித்த ஏழு ஈல் ஈகர் உள - பாரதகண்டத்தின்கண்ணே முத்திக். 
காகவே அமைக்கப்பட்ட ஏழு புண்ணியச் தலக்கள் உள்ளன,--௮வை 
பெயர் பகர்வாம் - அவற்றின் பெயர்களைச் சொல்லுவாம். எ-று. (௬௫) 

இருவ யோத்திமா மதுரைமா யாபுரி தேவர்க் 
குரிய காசிமெய்க் காஞ்சிபே ரவந்திவா லுரைக்க 
விரிது வாரகை முத்தியை யளித்தடும் வேதப் 
பரிதி வேலவ லுறைர்தருள் செயக்இியம் u Psu. 

இ-ள். திரு யோக்தி .......... தவாரசை- (மூதி சொடுச் 
குர் தலங்களென்று ஆன்றோரால் எடுத்துக் கூறப்பட்டனவாகய) அழ 
கிய அயோத்தி, பெரிய மதுரை, மாயாபுரி, தேவர்களுக்கும் உரிய காசி, 
மெய்மையாகிய காஞ்சி, பெரிய அவர்தி, விண்ணுலஇனருக் கூறுமாறு 
(புகழ்)விரிர்ச துவாரகை என்னும் ஏழு தலங்கள் வழியானும்,--வேசப் 
பரிதி வேலவன் உறைச்சருள் செயச்இுயம்பதியே முத்தியை அளித்தி 
டும் - மறைவடிவாடிய ஒளிய்னையுடைய வேலாயுதச் சடவுள் இரு தருளு 
இன்ற செயர்திமாகரமே முத்தியைக் கொடுக்கும். எ-று. 

அவ்வேழு தலங்கருக்குஞ் 2வகலையைக் கொடுப்பவர் செயந்திபுரத் 
ws குகதேவரே'' யென்று ஆரிய செயநச்தி மான்மியத்துச் கூறப்பட்ட 
மையின் இச் செய்யுளுச்கு இவ்வாறு பொருளுரைச்சப் பட்டது. (௩௪) 

எண்ணு தற்கரி காகிய முத்திபெற் திருச்ச 
ஈண்ணு வித்திடு மென்பது சொல்வதென் ஞானப் 
புண்ணி யத்திருச் செயந்திமா புரம்புகா தவமாய் 
மண்ண கத்இனிற் பாவசா ரியரெனை வர்ர,



௩.௮ திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். ஞானப் புண்ணியச் இருச் செயர்திமாபுரம் - ஞானத்தைக் 
கொடுச்குஞ் சுத்தமாகிய ஸ்ரீ செயந்திமஹாபுரம்,--எண்ணுாற்கு அரிதா 
இய மு. ச்திபெற்று இருக்சக ஈண்ணுவித்திடமும என்பது சொல்வசென் - 
கனை த்தற்கு ௮ரிசாகிய மூச்கியையடைந்து இருக்கும்படி. சேர்த்துவி 
டும் என்பதைச் சொல்வதென்னை1,--புசாது அவமாய் மண்ணகத்தினிற் 
பாவகாரியர் எனை வதிந்தீர் - (ஈரசவா௫களே நீங்கள் ௮ச் செயச்தியிழற்) 
செல்லாது வீணாக கிலவுலகத்திற் பாவமே பொருளாகக் கொண்டவர்ச 
ern ஏன் இருந்தீர்கள்! எ-று. 

என்னை என்பது எனையென விசாரப்பட்டு கின்றது: (௬௪) 

என்று கூற்றுவ னிரயத்தார் தங்களுக் சைய 
கொன்று பன்பினா லுரைக்கசொல் லவர்செவி புறலாற் 
சன்று மாகிர ug ste பிகர துமேற் கதிக்கே 
சென்று ளாரெனச் சுகளலுக்கு வியாசன் செப் பினஞல், 

இ-ள். என்று கூற்றுவன் கிரயச்சார்சக்களுக்கு இசைய ஒன்றும் 
அன்பினால் உரைத்த சொல் - இவ்வாறு இயமன் ஈரகத்திலுள்ளவர்க 
ளூக்கு (பாவ£ீச்சம்) இயையும்பொருட்டுப் பொருர்திய ௮ன்பினோடுகூறி 
யமொழிகள்,--அவர் செவி உறலால் - அவர்களுடைய காதுகள் வழியால் 
(உள்ளத்துப்) போதலால்,--சன்று மா ௩ ரயச்தனை இகர்து மேற்கதி 

ச்சே சென்றுளார் - (தாம்) வருந்திய பெரிய நரகத்தை நீக்டச் சுவர்க்க 
க.திச்சே போயினார்,-என-என்று சொல்லி,--வியாசன் சுகனுக்குச் செப் 
பினன் - வியாதமுனிவன் சுகனுக்கு (மேலும்) கூறினான். எ-று. (௬௮) 

௮5 லாற்சிர்து புாமெலா ஈகர்க்குமே லாமா 
லோ மர்ரகர்ச் தீர்க்க மெத்தாத் தத்து முயாச்டு 
மேத குஞ்சுரர் தங்களிற் குமாவேண் மேலாஞ் 
சோதி வானவ னாமென நான்மறை துக்கும். 

இ-ள். ஆதலாற் சிர்துபுரம் எலா ஈகர்க்கும் மேலாம் - அகையாற் 
செயர்இரகரம் எல்லா ஈகரங்களினும் விசேடித்ததாம்,-- ஓதும் Kesar gs 
இர்த்சம் எத்தர்த்தச் தும் உயர்ச்சி - சொல்லப்படுன்ற அர்ர்ச.ரத்திலுள்ள 
இர்த்தங்கள் மற்றெல்லாத் தீர்த்தக்சளினும் விசேடமுடையன,--மேத 
குஞ் சுரர்தங்களிற் குமரவேள் மேலாஞ் சோதி வானவன் ஆம் என 
சான்மறை துதிக்கும் - மேன்மையாகய(எ.த்)தேவர்களினுல் குமாரசுவாமி 
மேன்மையையுடைய ஏஒளிவடி.வாய கடவுளாம் என்று சான்குவேதக்களுக் 
திக்கும். எ-று. ( ma) 

பருவ நாறுமா கப்புனல் கா௫ியிற் படியும் 
பெருமை மாதவப் பதிந்து புரமெனப் பேசி 
யொருத சங்கந்த புட்கரி ணிப்புன லூடு 
மருவி மூழ்குரர்க் கர்,சமா தவக்கத வழங்கும். 

இ-ள். மாதவப் பதி இந்துபுரம் எனப் பேர - பெருமையாகிய தவச் 
இற்குரிய ஈகரமாவது செயர்திபுரமே என்று கூறி,--மருவி ஒருச.ரம் கக 
புட்கரிணிப் புனதூடு மூழ்குரர்ச்கு - (அக்கே) சென்று ஒருமுறை கரத 
பூட்சரிணி தீர்ச்சத்இல் முழுகினவர்களுக்கு,- நூறு பருவம் மாகம் காடியிழ்



செந்தூர் வைபவமாரைத்த அத்தியாயம். ௩௬ 

புனல் படியும் பெருமை அந்த மா தவம் கதி வழங்கும் - நூறுவரு௨த் 3 
மாமொதம்சளிலே காசியிற் கங்கையிலே முழுகும் பெருைமியய (கிய 
gist பெருரச் தவத்தின் பயனை (இந்த ஒருதரமுழும்மே) சொ 
டுக்கும், எ-று. (eu) 

பிறக்த ராண்முத லீறுறு மள வையும் பிரியா 
துறைக்து தெய்வதப் . ரயாகையின் மாகமா சர்க்குஞ் 
சிறர்ச வான்றிரைக் கர் கபுட் கரிணியிற் மிளை த்து 
நிறைந்த மூன்றுநா ளாசொக் குங்கதி நிகர்க்கும். 

இ-ள். பிறந்தசாண்முதல் ஈறுறுமளவையுக் செய்வச ப்ரயாகையிண் 
மாகம் பிமியாதுறைந்து அடுரர்க்கும் - பிறந்தசாலந் தொட்டு இறக்கும் 
வரையுர் இவ்வியமாயெ பிரயாகதீர்ச்சத்கிலே மாரிமாதங்களில் விலகாத 
ருந்து மூழ்குபவர்க்கும்,-கிறைந்த மூன்றுகாள் Anis ara Boss 
கந்தபுட் கரிணியில் இளைத்து ஆ௫ரர்க்கும்- பூரணமான ஞூன்று நாட்க 
ளிற் றந்த பெருமையான தஇிரைகளையுடைய கக்சபுட்கரிணி தீர்த்தத் 
இலே (மனம்) அழுக்இ மூழ்குபவர்க்கும்,--5இ விகர்க்கும் - (பெறப்படும்) 
படன் சமனாகும், எ-று, (௪௧) 

முன்னு வோருக்கு முூன்னுவோர் க்கண் முன்னாக 

மன்னு வோருக்குக் Boot Faw to படியுமா தவர்க்கு 

ஈன்ன லந்தரு தீரத்தங்க ளிருபத்து கான்குஞ் 
சென்னி யாறுளார்க் இனியகா யசுஇிரிச் செல்வி, 

இ-ள். முன்னுவோருக்கும் - (சம்மைச் சிரத்தையோடு) இயாணிப்ப 
வருக்ளும்- முன்னு வார்தம்ச் ண் முன்னாக மன்னுகோரும்கும்- (அங்ஙனம்) 
இயானிபபவர்களின் முன்னிலையிற் சேர்பவர்களுக்கும்,-- இனர் இனம் படி. 
யும் மாதவர்க்கும் - (தம்மிடத்தே) காடோறும் முழுகும் பெருக்கவமுடை 
யோர்க்கும்,--சன்னலர் தரு திர்ச்தல்கள் இருபத்துகான்கும் - ஈற்குமத்தை 

(ஏற்றபெற்றி) அ௮ருளுகின்ற (அங்குள்ளனவாய) தீர்த்தங்கள் இருபத். 
நான்கும்,--சென்னியாறுளார்ச்கு இனிய காயச்கிரிச்செல்வி - அறுமுக 
பிரானாருக்குய் பிரீதிகரமாகிய sous Se (wb G9 5g) 5) சேவசை யின் 
மூர்த்திகளே)யாம். ஏ-று. (௪௨) 

எழுத்தொ ராறுகான் கானவுஞ் சுரர்பணிர் தேத்தி 
வழுத்து தாட்கும ரேசமுூன் புண்ணிய வடிவா 

யழுத்து தர்க்சமோ மெழுத்ததா யாழிநீர்க் சுயலின் 

விழுத்த கும்பெயர் வேறுகொண் டிருத்தல் வேண் டினன்யான்; 

என்று நின்றுகா யத்திரிச் ரெல்விவாக் செடுத்துக் 
குன்றெ மிந்தவே லாறுமா முகத்சன்முன் கூற 
ஈன்று எ.த்தொடு கூறினை நாமுள மஇழ்ர்தா 
மன்ற நிற்குதி யென்னசின் முண்மறை மாதா, 

இ-ள். Gay ais வேல் அறுமாமுகத்தன்முன் - (தஇிரெஎஞ்ச) 
மலையைப் பிளா ச வேலையுடைய ஆறுமாமுக பெருமான் சன்னிதியிலே,-- 
சாயத்திரிச் செல்விஙின்று வாக்கெடுத்து - (அதி காலத்திற்) காயத்திரி



௪௦0 இிருர்செக் தூர்ப்புராணம். 

தேவி ஙின்௮ (ஐ.தி) வசனக்களைக் கூறி,--ச௪ரர் பணிர்து ஏத்தி வழுத்து 

தாட் குமமேச- சேவர்கள் வணங்டத் து.இத்துப் புகழுக் திருவடிகளையுடைய 

குமாரபெருமானே!,-- எழுத்து ஓராறுநான்கானவும் - (என்கண்ணுள்ள) 

எழுத்துக்கள் இருபத்துகான்கும,- முன் புண்ணிய வடி.வாய் ஒஇரெழுத்தது 

௮ழுச்தி தீர்த்சமாய் - (உம.து)சன்னிதியிலே புண்ணியரூபமாய் ஒ(வ்வோ) 

மெழுத்து ஆழமாயெ (ஒவ்வொரு) திர்த்தமாக,--ஆழிநீர்க்கு அயலின், விழு 

த்தகும் பெயர் வேறுகொண்டு இருச்சல் யான் வேன்டினன் - சடவினீருக் 

ரப் பச்சத்திலே மாட்ுமை Gunes Sus நாமங்களைத் தனித்தனி சொண்டு 

இருத் சலை யான் விரும்பினேன்,---என்று கூற - என்று விண்ணப்பஞ் 

செய்ய,--ஈன்று உளசதொடு கூறினை நாம் உளம் மஇழ்ச்தாம் கிற்குதி 

என்ன - (அது கேட்டசடவுள் அச்சாயத்திரிசேவியை கோக்கு,) svar gs 

தையை மனத்தோடு கூறினாய் சாம் மனமுவர்சாம் (அவ்வாறே) நிற்பாய் 

என்று கூற,--மறைமாதா என்றாள் - காயத்திரிதேவி (அவ்வாறு தன்னெ 

முத்துக்கள் இருபத்து நான்கு திர்ச்சங்சகளாய்) ஙிற்கச செய்தாள். எ-று. 

ஆச என்பது ஆய எனத் இரிர்துகின்றது. மறை மாதா--ம௫்இரத்தாய்- 

காயத்திரி மந்திரத்தின் தலைவி என்றபடி, கிற்பித்தாள் என்பது பிவ்விகுஇ 

தொக, அின்றாள் என ஙின்ற து, (௪௩-௪௪) 

சே வறு. 

கந்தன்முன் னுக*த முகாரம்ப தீர்த்தங் களிற்பிளம் பிடியரு 

ip. ர்த்தங், கொதர்தலாக் கமல விட்ளொ டீ ர்த்தங் கூறருஞ் சித்தர் 

தக் தீர்த்த, முந்திய இக்கு வேர்தர்தர் தீர்த்த முதியகா uss 
AGT SB, மிர்திர பவனிக் கேதுவ தாகு மினியசா வித்திரி இத் 

ம். 
6 Q-dt. sh ger (pom உகக்த- முருகக்கடவுளின் சன்னிகானச்திலே 

உயர்க் துள்ள (தீர்த்தக்களாவ)ன,--(2 சாரம்ப தீர்த்தம் - வசனாரம்ப தீர்த்த 

மும், HHT களிற்றிளம்பிடி. தீர்த்தம் - அருளினையுடைய தெய்வயானை 

யம்மை தர்த்தமும்,--கொர்து அலாக் கமல வீட்டுளாள் தீர்த்சம்- கொத்தா 

திய அலர்களையுடைய இலக்குமிதீர்த்சமும்,--உறருஞ் A sgt ge இர்ச்தம்- 

சொல்லுதற்கரிய இத்தர் தர்த்தமும், முந்திய இக்கு வேர்தர்தர் தீர்த்தம்- 
முற்பட்ட இக்குப்பாலகர் தீர்ச்தமும்,--மு.திய காயத்திரி தீர்த்சம்்- பழைய 

காயத்திரி தர்ச்சமும்,--இக்இி.ர பவணிக்கு ஏதுவது அகும் இனிய சாவித் 

இரி தீர்த்தம் - தேவேந்திர உலாவும்குக் காரணம் அடிய இணிய சாவித் 
'இரி இர்த்தமுமம். எ-று: (௪௫) 

மெயவெண் கமலத் தரிதன் நீர்க்தம் வெள்காவா ரணத் 

தரர் தீர்த்தம், தாயமுச் சூலக் காரிதன் நீர்த்தர் சோமறு குறக் 

கொடி இர்த்த, மாய்விலா துயாந்த NEMS GOH OT FSW OUI 

கொளி ஞானவான் தீர்த்தம், பாயொளி பரர்த சத்திய தீர்த்தம் 

பகர்தருக் தருமத்தின் தீர்த்தம், 
இ-ள். மேய வெண்சமலத்தசசிதன் தர்ச்சம்- பொருந்திய சரசுவதி 

இர்த்தமூம்,--௮௬ம் வெள்ளைவாரணத்துத் தீர்த்தம் - அருமையாடிய ஐரா 

வத இர்த்தமூம் தாய முச்சூலக் காரிதன் தர்த்தம்-ச.த்தியாகெய மு.த்தலைச் 

சூலத்தையுடைய வை.ரவரதுதிர்த்சமும்,-தொமறு குறச்சொடி. திர்த்தம்- 

குற்றமற்ற வள்ளியம்மைதர்த்சமும்,-மாய்விலாது Cuts gt Sons ger



செர்தா/ வைபவமுரைக்க அச் இயாயம். rd 

திர்த்தம்-கேடின்றி உயார்ச துர்க்சாதீர்த்சமூம்,--- வயங்கு ஒளி வான் ஞானி 
திர்த்தம் - விளங்கும் ஒளியையுடைய பெருமையான ஞான தீர்த்தமும், -- 
பாய் ஓளி பரந்த சத்தியதிர்ச்சம் - பொருச்இய ஒளியினாற் பரந்த சத்திய 

தீ தீதமூம், பகா தரு சீருமத்தின்றிர்தசம் - சொல்லப்படுகின்ற தரும 
சர்ச்சமூம், ஏழு (௪௬) 

முனிவராக டீர்த்தர் தேவர்க மர்த்த மூயல்பவ நாசன தீர்த் 
தங், கனியுமா னந்தக் கந்தபட் கரிணி கம்பலை யு. சவான் சே.ஐ, 

ஈனிமுமக் கருக பத்தெலுங் கங்கை நான்மறைக் கற்தமா கனதி 
இன், புனிதமாந் இரத்த மாதிரு தீர்க்சம் போற்றுதென் புலத்து 
ளார் தாத்தம், 

(௫-ள், முணிவர்சடீர்த்சம் - முூணிவா தர்க்கம் -சேவர்கமா த்தம் - 
தேவர் திர்ச்தமும்,--முயல் பவராசன ரத்தம் - (சன்கட்படிய யாரும்) முய 
லாஙின்ற பவராசன£த்சமும், சனியும் ஆனச்தக் கந்தபுட் கரிணி-மு.இரு 
கின்ற இன்பத்சைச்சருல் கர்சபுட்சரிணிகர்ச்சமும்,--கம்பலை ௮௫, வான் 

- ஒலி ஒழியாச பெருமையாடிய சேது தீர்த்தமும், -ஈணி முழக்கு 
௮௪ பச்தெனும் கநங்கை-மிக முழக்கம் ஒழியாத சசகங்காதர்த்தமும்,-- 
நான்மறைப் புனிதமாங் கர்தமாசனத்தின் இீர்ச்சம்- சதாவேச அத்திய 
யனச்தினாற் சத்தமான கர்சமாசன தஇர்ச்தமும், மாரு தீர்த்தம்-மா இரு 

தீர்ச்சமூம், போற்று ரென்புலத்துளார் தீர்த்தம்-துடஇம்கப்பஜென்ற பி] 
ரர்தீர்த்சரும் ( யெ இருபத்துமான்குமே). எ-று. 

Sb SOD (Lp oT Sy 5 5” என்பது முதலிய மூன்று செய்யுட்களும் ஒரு 
தொடர் எனவும், “முகா. ரம்பதிர் ரசம்" " மூசலியனவாய் உம்மைதொச 
ஈன்ற இருபத்துநான்கு எழுவாய்கட்கும் பயணிலையாவ.து “6% sow (ip wr By 

66g” என்பதே எனவுக் சண்டுகொள்க, ( #731 ) 

டே வறு, 

௮ன்ன தீர்த்தமுற் தரத்கக்ின் , மகிமைய மவன்போய்த 
அன்னி மூழ்குறு முறைமை. மம்முறைக் கொடாபால் 
பன்னருஞ்சிறப் பெய்திய பான்மையும் பரிலாய்ச் 

சொன்னலம்பெற வியாசன் மூன் சொழ்றவா சொல்வரம, 

(-ள். ௮ன்னதீர்த்தமும்- அக்தத்திர்த்தங்களையும்,-திர்த்தச், இன் மடு 
மையும்-(அவ்வ தி)தர் தீ.ச.ச்தின்பெருமைகளை யும் அவண் போய்ச் துன்னி 
மேழ்குறு முறைமையும் - ௮ங்கனம் போய்ச் சேர்ந்து மூழுகும் மேறைஸயா 
யினையும் --அம்முறைத் தொடர்பால் எய்திய பன்னருஞ் இறப்புப் பான 
மையும் - அம்முறைமையின் உரிமையினாற் பெற்ற சொல்லு தற்கரிய சிறப் 
பின் இயல்புகளையும், வியாசன் முன் பரிவாய்ச் சொல் மலம் Qups 
சொற்றவா ரொல்வாம் - வியாசமுணிவன் முன்னே அன்பாய்ச் சொறசவரி 
னால் இன்பம் பெறப்படுமாறு கூறியபடியே கூறுவாம். ஏறு (௪௮) 

Digs மாகிலக் துயர்க்தவான் மீர்த்தங்கள் யாவும் 
ous gl சிர்.துகன் னக/வயின் மரக௪ மயூச் 
சுந்த ரச்சுடா்ப் பரிவை வேலொடு கோன்றுங் 
கற்க வேடிருக் கருணையாங் சஇயளிப் பதுவே, 

ம்



eo திருசசெர தாப்புராணம், 

டு-ள். மா கிலத்து உயார்ச இந்த வான் இாத்தம்கள் யாவும் வந்து 
கதியளிப்பது “பெராமையசிப சிலவுலககஇல உயாச்த இந்தத் இவ்விய 
'இர்த்சல்களனைத்தினும் (௮ன்பாகள் வி௫ட 19 ஆடு? தொறும் அவர்க்கருளு 
மாறு) வந்து (அதிட்டித்தூ ஙின்று ஏறறபெற்பி) ப பணை க கொடுப்பது 

(யாதோ என்னில்),--9ந்து ஈன்னசர் வயின் மாகச மயூரா சுசரரசுடாப। 

பரிதி வை டேலொடுந் தோன்றுப் கந்தவேள் இருக்கருணை2ய ஆம - 

செயர் இிமாந்கரத்தின்கண்ணே பச்சைமயிலின்மேலே அழடிய ஒரிபொருக் 

இய இரெணத்தைவிசன்ற கூரிய வேலாயுதத்சோடுவிளக்குகின்ற கந்த 

சுவாமியாருடைய திருவருளேயாம்; (மற்றல்ல ) எ-து 

உலகத்துப் பலஇிறர்தனவாயுள்ள நீ/கிலைளுள்ளே உண்மைநால் 

களால் எடுத்துக் கூறப்படும் நர்கிலைகள் இிர்த்தச்களென வழஈகப்படுதலுச் 

தம்மைச்சேசர்ச் தார்க்கு உறுிபயப்பனவாதலும் கடவுளினு டையதிருவருட் 

கலப்புப்பற்றியே என்பது இணிதுசகோன்ற இகஙனம கந்தவேடி.ு சரண 

யால் கதியளிப்பதுவே என்முர், (௪) 

௮/றநஇ றம்பினோர் தங்கட்கு மறத்துளோர் தமக்கு 
நிறைந்த ததேவாக்கு மூவாக்கும் யாவர்க்கு கெழியா 
லுறைநத வாறுமா முகத்கவ rch or or Ooi on wus 
Ano D (hi SS மாவக ணாமப। தீடிக்கம, 

@-d. wot ageornuS sg sib - Oulu முராரமபசாத்தமானது,-- 
அறக் இறமபிஞோதககட்கும் ௮றத்துளோ தமஃகும்- தருமத்தின் வழு 
வினவருக்குக் சருமதகினையு டையவருக்கு Ly O06 S தேவர்க்கு 0 மூவ 

ர்க்கும் யாவாக்கும் - (சிற்மினபறுசாரசி.பிறாமல) ஏறைவுடைய சேவா 

களுக்கும் (பிரமா விட்டுணு உருகதிரன எனணும) மூவரு5கும் (பற்றை) 
எவருக்கும,ிதெறியால உறைஈத அறும மும்சதவன் - $கி(பைஈடச 
GOS US CyB வீறரிரு5த ஆறுமாழுகககடவுளினுடைய-- நுருபொலாப 
ஒன்றா.ப்௪ சிற தரு சது - ( அவவவாபமகுவசதுகு ஏறபச செயற்பாலன 
வாயெ) கருணைகளொலலாம (தன்கண) வியாபிகதலயு ஈடயதாய்ச௪ 6195 fF 
இருந்தது. எ-று 

ஒன்றுசல் என்பது விது9ிசெட ஒன்று எனசின்றது ஒன்றுதல் கலத 
தல் -வியாபிததல (௫௦) 

சவ்வமில் கவுரி கங்கை பமுனைக விரி$1 க 2 தாயை 
‘ ௪ ff ட ௮ 

கவ்வையோ டிரகருக கெண்ணீக் கவிகை விதை யாறமி 

னவ்விடைப படிஈது மீாசே ரருமபெற லாக்க & NACH 
’ ச ர] a * ௫ 

செவ்விகன் மறைககு மேல 22 தலருஞ சரமான் நீ.ததம, 
@-dr. செயலி நான மனறககு மேலா தேவகுஞாரமான் Sissi - 

அழகனை யுடைய நானகுவேதக௨ின் மேலாகிய செய்வயானையம்மையின் 
நரத்தமானது;--௪ வவமில் கவுரி . .,விததையாற்றின் அவ்விடைப 

படிந்துளோ ரே! ௮ருமபெறல அஃகம் நலரும் - குற்றமற்ற கவுரியாறு 
க௲கையாறும் யமுனையாறுக காவிரியாறு நீரையடைய கரதோபை 
யாறும் மிகமுழககுகிற் தெனிவாகய நீரையுடைய கவுஏகையாலும் வித 
தையாறும் ஆயெ ௮ர்த(தீோரசத) இட களிலே வமானஞ்செய்தவர் பெறு 

வனவாயெ பெற கறகறிய இக௫களை(த தன்கண்முழ்கினாசுரு)க கொக 
கும். இ



Qri gli Malia ipms $5 LB RUT, ik. 

கசசோயை என்பது சலைக்குறைர்து தோயை cavern g (Gs) 

LOT GOT Gio OSTOS O16 Blow GT SLIT 
Casio சுருதி துங்க பத்திரை விபாசை யூவை டட 
காதலிற் பலகான் நூழ்குங கஇதனைக் காட்டுக் தோட்டுச் 

ேகேளக் கமல விட்டுத் இருமக ot ds மாதோ, 

இ-ள், கோட்டுச் தளம் கமல வீட்டுச் இருமகள் தீர்த்தம் - இதழ் 
சளையுடைய குளிர்மைபொருக்திய தாமரைப்பூவாசிய சன ச்தையுடைய 
இலகச்குமியின் சரத்சமானது,--மா சவக்குமரி... ... ... காசலிற் பலகான் 
cpp gn சஇிதனைக் காட்டும் - பெரிய தவத்கினாற் சேரும் குமரி, தோகை, 
வர்களை, தூதபாவை, வேதம், ஈல்லகருஇி, துக்கபத்திரை, விபாசை, 
பவை (என்னுச்கீர்த்தங்) களில் அன்போடு பலதாரம் மூழுகுசலாலாகும் 
படனை விளைவிக்கும். எ-று, (௫௨) 

வாறுவா கினிவி வாதை வைகைதே வகிமெய்ஞ் ஞானங் 

சோலிய கண்ண வேணி கோதைகண் டகையாக் இர்த்த 
றாலுள முமையின் மூழ்கி ஜேர்க்குள கஇயைக் காட்டுஞ் 
சலமா மறைக்கு மேலாய்ச் இறந்துள இத்தர் Sr ger, 

இஸ். சலமா மறைக்கு மேலாய்ச் இறந்துள இத்தர் இர்துரம் - 
குண த்சினையுடைய பெரிய சுருஇியின் பரமா(ர்த்தமா)ய் வாய்ந்துள்ள 
ி்கார்தர்ச்சமானது,.வாலுவாஇணி ......... இரத்தம் நூலுள முறை 
யின் மூழ்கினோர்க்கு உள க.ரியைச் சாட்டும் - வாலுவாணெி, விவாதை, 
வைகை, சேவக, மெய்யறிவைப்பயச்கும் அழயெசண்ணவேணி, கோதை, 
கண்டசை என்னும் தீர்த்தக்களிலே நால்களிற் சொல்லிய இரெமத்தால் 
Mii ore; ru sui GG உள்ள பயனை விளைவிக்கும், எ-று, (Gm) 

S550 ar aD unou காமூ சரயு நாதந் 

கொக்கரீர்ச் கம்பை துர்க்கை சோபை Wor DD oO 
மிக்கவான் & இயை ஈல்கும் Cara 6 Ser மரபாய் நின்று 

இக்கெலாஞ் சிறந்து காக்குர் தேவர்க மீர்த்தர் தானே, 

இ-ள். வேதச்தின் மாபாய்கின்று இச்கெலாஞ் சிறச்து காக்குச் தேவர் 
கள் தீர்த்தம் - சுருதியின் சரெமமாய் கின்று இக்குக்களெல்லா வற்றையுஞ் 
HOSES காக்குர் சேவர்க(சாதிய திக்குப்பாலகர்க) ளுடைய தீர்த்சமம 
னது, சக்கதோருவதி ... ... ... இவற்றின் ஆடும் மிக்க வான் கதியை 
லகும் - தக்கசாகிய உவதி, பம்பை, தாமதி, சரயு, ஒலிசேர்ர்த நீரை 
யுடைய கம்பை, துர்க்கை, சோபனை (என்னும் திர்ச்சங்களாகய) இவை 
களில் முழுகுசலாலாஇயெ மிச்ச பெரிய பயனை விளைவிக்கும். எ-று, (டு௪) 

நிருமதை தெசானை வாய்ந்த நிருவிர்தை தாபி யாதிக் 
கருமரா சனியி னாடுங் கஇதருங் கமல விட்டி. 
னருமறைக் கடவுள் போற்று மாறுமா முகத்துச் செவ்வே 

டி.ருமுனஞ் Foie snus SNOW gyi தீர்த்த மாதோ,



சச திருச்ரெர்தார்ப்புராணம், 

டூ-ள். கமல வீட்டின் ௮ருமறைக் சடவுள் போற்றும் ஆறு மாமுஃ 
அச்செல்வேள் இருமுனம - தாமரையாசனத்தையு/டைய அரிய வேதத் 
தலைவரான பிரமசேவர1லை து.திக்கப்படும் ஆறுமாமுகக்களையுடைய மரு 
கக்கடவுளினது ஸ்ரீ சன்னிதானத்திலே,--இறந்த சாயக்திரி யெலும் இரத் 
தம் - விளங்பெ சாயத்திரி என்னுச் தீர்த்தமான.து,--மிருமை ட, 
கதி சரும்- ஈிருமதை, தெசானை, இறந்த dgdems, தரபி, மு.சன்ை 
யான கருமராசனி(என்பவைக ளில மூழுகுதலாலாகும் பயனை அருளும், 

எ-று. (@G) 

பொன்மய மூகரி கோதா வரிபெண்ணை பொருவில் சோஇ 
வின்மணி தரங்கர் தூற்றும் வேக்திர வதியி னாடு 
நன்மைய தனைச்துங் காட்டு சான்மறை முடிவின் மேலாஞ 

இன்மயத் துருவாஞ் சாவித் திரியெலுர் தீர்த்தர் தானே. 

இ-ள். நான் மறை முடிவின் மேலாஞ் சன்மயச் துருவாஞ் சவித் 
Ad யெனுக் திர்ச்தம்- சதுர் வேதார் சத்தினும் மேற்பட்ட ஞானரூபி(யாஇிய 
கர்தசுவாமி)யினதுரூபமாகிய சாவித்திரியென்னுர் £ர்ச்தமானத,--பொன் 

மயமுகரி .... கன்மைய தனைததும் காட்டும் - பொன்மயமுகரி, 
கோதாவரி, பெண்ணை, ஒப்பற்றசோதி, ஒளிபொருக்திய இரத்தினக்களைத் 
இரைகள் தூற்றுன்ற வேத்கிரவஇ (என்பவை)களில் முழுகுசலாலாகும் 
நற்பயன்களையெல்லாம் அருளும். எ-று. (Ga) 

விதிசைவை தாரணி மர்தா கனிசிலா சலியே வேக 
வ திவிரே பதிப லாகை வழங்குவான் ௧இக ளெல்வாக 

துஇயுட னளிக்கு ஞானச சுவேதப்பூப் போலென் ளெஞ்சப் 
பஇயினீங் காது மேவும் பாரதி தீர்த்த மன்றே, 

இ.ஸ், ஞானச் சுவேதப் பூப்போல் என் கெஞ்சப் பதியின் நீங்காத 
மேவும் பாரதி தீர்த்தம்- ஞா னம்(என்னும் தேன்)பொருக்திய வெண் 

(டாமரை)மலர்போன்ற எனது மனமாதிய கோயிலின் அகலாத (மூருகக் 

சடவுளாகிய பதிலவஸ்)து(விசேடவியாத்தியைப்)பொருர்சியுள்ள சரசுவதி 
இர்ச்சமானது,--விதிசை ... . வழங்கு வான் ச.களெல்லாச் துதியுடன் 

அளிக்கும - விதிசை, வைதரணி, மர் தானி, சிலாசலி, Casas, Ar 

பதி, பலாகை(என்னுமிவை)கள் அருளும் பெரும்பயன்களையெல்லாம் 
புகழ்ச்சியோடு அருளும். எ-று. 

நீம்காது என்பது வினையாலணையும் பெயா், (௫௪) 

சர்திர பதாகை பன்னா சையுலோ இதைவி பாசை 

இந்துவா குதையின் மூழ்குர் இிறன்வழா தென்று ஈல்கு 

முந்துரான் முகனைக் குட்டு மோ இரச் செங்கையான் முன் 

னந்தர சாதற் முங்கை ராவத தீர்த்த மம்மா, 

௫-ள். முர்து சான் முகனைச் குட்டு Cur Bre செறங்கையான் முன் - 

முன்னே பிரமதேவனைக் குட்டிய மோ.திர.த்சையணிச் த Qe wen own lu) 

இருக்க ரத்தையுடைய (எம்பெருமா)னது சன்னிதியிலே(உள்௭),--௮ ௪. 

நாதன் தாங்கு ஐராவத தீர்த்தம் - இர் தி.ரனை ச்சுமர் ச ஐராவ.தயானையின் 

இர்ச்தமானது,-சக்திரபதாகை , ட ழ்கம் திறன் வழாது எனறும்
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ஈல்கும் - சர்திரபதாமை, பன்னாகை, உலோஇைச, விபாக, சரத, வா கு 
சை (என்பவை)களிலே CEP Lp GF Bove CVT FO OT திப்பாமல் எப்பெ. மூ 

தும் அருளும். எ-று. (௫௮) 

சரசொதி சோனை யாற்றிற் றண்புனன் pt காலும் 
பொருளைபூங் கம்பை யாத்தித் (குந்துோர்த் களிக்காங் காட்சி 
விரைவுட, BD) GO| 63 SOF விட் Dons ன கந்தை மிக்கி 

யொருசலைக் சபால மேர்து மொருவன் மா ர்த்து மாதோ, 

இ-ள். கஞ்ச வீட்டுளான் அகந்தை நீக்கி ஒருதலைக் கபாலம் ஏந்தும் 
ஒருவன் மார்ச்சம் - சாமரையாசனத்திலுள்ள (பிரமதே)வனது செரும் 
கை நீடி (௮அவனு)ஒருதலையின் ஒட்டைச்தாக்கெ ஒருவ(னாகிய வைரவக் 
கடவுளி) னது பெரிய சீர்க்சமானத,--௪ரசொ௫ி......... YG? Hearts 
அளிக்கும் காட்டு விரைவுடனுதவும் - சரசொதியாற்றிலு ஞ் சோணையாற் 
திலும் குஸிர்மையாகிய ; 8ீர்பொருர், இய ws துக்களைச்சகாலுகின்ற பொருளை 
யாற்றிலும் பொலிவாடுய கம்பையாற்றிலு 2 ஆ சோர் தவர்களுக்கு (அவைகள்) 
கொடுக்கும் முத்தியை விரைந்து அருளாம். எ-று. (௫௯) 

அ௮ம்பிகைக் தலங்கண் மூன்று மருள்பொழி சண்ணின் பேராய்ப் 
பம்பிய தலமொர் மூன்றும் பாவினர்க் குரிப ஞான 
ஈம்புற வளிக்கும் வேற்கை காயகன் புயமீ ராருங் 
கொம்பினி௰் படரு மானின் ருறக்கொடி. தீர்த்ச மன்னோ. 

இ-ள். வேற்கை காயகன் ஈராறு புயமாம் கொம்பினிழ் படரும் - சத் 
இியச்சக்கடவுளினுடைய பன்னிரண்டு புயக்களாகிய சொம்புகளில் (உலா 
வுசலாயய) படர்தலைச்செய்கின்ற,--மாணின் குறச்சொடி தீர்ச்சம் - மான் 
பெற்ற (வள்ளியம்மையாகிய) குறக்கொடியினது இர்த்தமானது, அம் 
Wana s தலங்கள் மூன்றும் அருள்பொழி கண்ணின் பேராய்ப் பம்பிய 
தலம் ஓர் மூன்றும் - உமாதேவியாருடைய திருக்கோயில்கண் மூன்றும் 
அருளைப்பொழுிகின்ற அிருச்கண்ணின் பெயராகிய அசதி என்பதை உடை 
யனவாய் முறையே விசாலாக்ஷி கோயில் காமாகதி கோயில் மீனாட்டு 
கோயில் என)ப் பிரசித்கபெற்றுள்ள(னவாகக்சொண்ட காச காஞ்ி 
மதுரை என்னும் புண்ணிய)ஸ்தலக் மூன்றிலும் -பரவினர்க்கு உரிய 
ஞானம் அளிக்கும் - (சென்,ற) வழு/பட்டவர்களுக்கு உரிமையான முத் 
தியை அருளும்,--ஈம்புற - இதனை ஈம்பிச்கொள்க, எ-று; 

குற்க்கொடி. - குறவரால் வளர்க்கப்பட்ட கொடி போல்வாள். ஞானம் 

என்பது அகுபெயராய் ஞானச்சாற் சாஇக்கப்படெவசாய முத்தியை உணர் 
சத்தி சின்மது. மேலைச் இருவிருச்சம்றுக் காட்டு என்றதும் ௮து. (௬௦) 

வேறு; 

இகத்தி லேசெய மிடும்பை நிக்கியே, மசுத்து வப்பரம் 
கழங்கு மாறுமா, முகத்தன் முன்னமே முழங்கிக் காட்டி வான், 
சுக்கை யிந்திடர் தூர்க்கை இர்ச்தமே, 

டூ-ள். ஆறுமாமுகத்தன் மூன்னர் மூழக்டுச் சாட்டி. வான் அகத்தை 
ஈந்திடும் துர்க்கை தீர்ச்சம் - ஆறுமாமுசச்கடவுளின் சன்னிதியிலே 
சொலிசெய்து (தன்னைச்)காட்டி (௮வ்வொலியினால் யார்க்கும்) ப பரின்பத்



௯௬ திருச்செக்தூர்ப்புசாணம், 

உமைக்கொடுக்குக் தர்ச்கை தீர்ச்தமானது;,--இக த்கிலே செயிம் இடும்பை 
நீஃ்கி மசத்துவப் பரம் வழங்கும் - (சன்சண்முழ்னொர்ச்கு) இம்மையிலே 
(முன்வினை)செய்சலாலாய துன்பக்களைநீக்ிப் பெருமையான முத்தியைக் 
கொடுக்கும். எ-ு. (௬௧) 

பரவு வார்க் குழுட் பரவ! கெஞ்சகல், கருது வார்க்குகற் ௧இ 
யைக் காட்டத், சுரர்வ ணங்குகாட் டோகை யான்முன, நரலை 
வாய்க்திரு ஞான இரக்கமே. 

@ hh. சுரர் வணக்கு சாள் தோகையான் மூனம் ஈரலை வாய்ச் இரு 
ஞான தீர்த்தம் - தேவர்கள் வணங்கும் பாதக்களையுடைய மயில்வாகனக் 
கடவுளின் சன்னிகியிற் சழுத்திரச்சரையிலுள்ள அழயெ ஞானதீர்த்க 
LON GBP t,——2. air பரவுவார். க்கும் பரவ நெஞ்சககல் கருஅவார்க்கும் நற்கதி 
யைக் காட்டும் - சன்னுள்ளே (படிர்து) து.இப்பவர்களா்கும் அவ்வாறு 
அதிக்ச மனத்தினகச்து பினைப்பவர்களுக்கும் ஈற்பயனை விளைவிக்கும், 
௭-௮. (௬௨) 

அல்லல் யரவையு மகற்றி நீக்கருர், கொல்லை யூழறத் தொ 
லை சது வேசநாற், கவ்வி காட்டிச்செங் கமலக் தாளருட், செல் 
வங் காட்டுஞ்சத் இெக்இன் மீர்.க்தமே. 

இ-ள். சத்தியச்து இன் இர்ச்சம்- சச்சியமாகயெ இனிய திர்த்சமா 
னது, அல்லல் யாவையும் அகற்றி - (சன்சண் மூழுகுபவருக்கு) துன்பல் 
கள் எல்லாவற்றையும் 65Q),—3 45056 சொல்லை ஊழ் அறழ் தொலைத்து - 
அகற்றுசல்ூடாத பழைய ஊழை முற்றாக அகற்றி, வேதநாற் கல்வி 
சாட்டி, -வைதிகசாக்திசஞானத்சை(க குருமுகத்சால்) உணர்த்தி,--செங் 
கமலச் சாள் ௮ருட் செல்வக் காட்டும் - (ஈகடவுவினுடைய செர்தாமரை 
மலர்போலுட் இருவடிகளின் இருவருட்செல்வச்மை விளக்கும், எ-று... () 

கொடர்ந்த மும்மலக் தரிசு BS Gow, னடங்க அம்ப? ந் 
தாடி. ஜோர்க்குறுர், இடம்பெ றக்கருஞ் செயந்தி யம்பஇத், 
தடங்கொள் வாரிவாய்க் கரும 81 eee wo, 

இ-ள். செயர்தியம்பசிச் சடங்கொள் வாரிவாய்த் தருமதர்ச்தம் - 
செயக்இிமாசசரச்தின்சண்ணே பெருமைபொரும், இய ஜலத்துக்டெமாகிய 
தீருமதீர்த்தமான.த,--தொடர்ர் த மும்மலச் அரிச நீக்குவான் அடச்கலும் 
படிக்து அடினோர்க்கு உறுர் இடம் பெறத் சரும்- பர்இத்த மும்மலக் குற் 
றங்களை நீக்கும்பொருட்டு(ப் பிறதர்த்தங்கள்) ஏவ்லா au} றிலும் (அக்கக்குச் 
சிலசிலகால*) தங்இ ஸகானஞ்செய்சவர்களுக்கு எய்தும் உறுஇப்படனை (ச் 
தன்சண்மூழஜோர் எளிதின்) அடையும்படி. அருளும். எ-று, (௬௪) 

இருவி னைத்தொட ரிரும்பு 2 தய்க்திடற், காமெ னச்டுறச் 

தாறு மாமுகல், முருப ரற்காமுன் குலவிக் காட்தொன், முரற 
ரும்பல முனிவர் தீர்த்தமே, 

இ-ள், மூணிவர் தீர்த்தம் - முணிவர் தீர் ச்சமானது,--இரு வினைத் 
தொடர் இரும்பு சேயத்திடற்கு ௮ரமெனச் சிறது - (சன்சண் மூழ்னெவ 
ருடைய) இருவளகக் கருமபக்சமாய இரும்பைக் குறைத்சழிச்தற்கு



செந்தூர வைபலமுரைக்க அக்தியாயம், ag 

(வலிய) ௮ரம்போலச் சிறக்த,--அறுமாமுகக் குருபரற்கு மூன் குலவி 
தூல் மு.ரறரும் பல் காட்டும் - (அவர்கள்) ஆதி ருழுகங்பளேயு டைய 
ப.ரமகுருவின் முன்னிலையிற் பொருக்இ(த் திருவருளினால்) உண்மைரழால், 
களை ஒது தலாயெ பயனை (அவர்க்கு) விளைச்கும். எ-று. 

மசேரலுதல் - ஒலிச்சல். இக்சே கற்றலை உணர்த்தியது. (௬௫) 
காம மேமுத லாறுங் காய்ர்தகற், சோம சேகரன் Fi tty B 

யான்பதப், பூமலர்க்குளாய்ப் புருத்து ஞான கத்தின், சேம பாம் 

பலக் தேவர் தீர்த்தே, 

இ-ள். ஞானத்தின் சேமமாம் பலத் தேவர் தீர்த்தம் - ஞானத்தின் 
௮டச்சமாகும் வலிமையினையுடைய தேவர் தீர்ச்சமானது,--காமமே (ip Fev 
ஆறுங் காய்ஈ்த ஈற் சோமசேகரச் சுருதியான்பசப் பூமலர்க்கு உள் ஆய்ப் 

புகுத்தும்- காமம் முதலிய ஆறையும் ஒழித்த ஈல்ல சர்கிரசூடராதிய வேச 
மாயகருடைய ிருவடிகளொன்னும் பொலிச்த மலர்களின் உள்ளாக(த் 
தன்சண்ரூழ்தனாரை)ப் பிரவேூப்பிக்கும். எ-று. (௬௬) 

கோப மாய்த்தவக் கோதி லார்சொலுஞ், சாபம் யாவுக்குச் 
தாப மாகுமே, நீப மாலையா னிறைந்த சன்னிஇப், பாவ நாச 
மாய்ப் பரம்பு இரத்தமே, 

டுள். நீபமாலையாண் நிறைந்த ஈன்னிஇப் பாவகாசமாய்ப் பரம்பு சரத 

தம-கடப்பமவர்மாலையையுடைய (முருகக்கடவு வின து ( ஒருள்) உஊரம்பிய! 
ட்டு + ; soe * ட டக ட 

திருமுன்னே பாவராசம் புனப்(பெயருடையதாய்ப்) ப்ர gs Bouman Big 
SUNG Gy— gad சோதிலா. கோபமாயச் (le GY GF சாபம் யாவுக்குர் 
ப ட்ட oo, mie mt rine ef , 

தாபம் அகும - தவத்து ணையுடைய குற்றமற்ற முனி) வர் BOT (யாதகானு 

மொவ்வொருகாசணம்பற்றிக்) கோபமுடையராய்ச் சொல்லிய சாபகிகள் 
யாவற்றையும் கெடுத்தற்கும் காட்டக்கிணிபோலாகும். ஏறு, (a «7 ) 

. டி. é 0) டி » ’ 7” a * . 

ஈட்டு திவினை யிலக்க மாகவே) முட்டுஞ் FOR (Yoo tw 

மோலிகீர், சூட்டு வான்பகஞ் சூட்ட மெற்கதி, காட்டுக் கந் கபட 
கரிணி யானதே, 

இ-ள். கர்தபுட்கரிணியானது- கர்சபுட்சரிணிதீர்சிசமான,-.-இலுக் 
கமாக ஈட்டும் சிவில் முட்டுஞ் சஞ்டுமம் முடி கற - (சண் கண் மழ்ஞவார் 

க்கு) அேம்மாகச் சம்பாஇக்கப்படும் (அகாமியமான) இவிக களையும், 

(முன்சம்பாதிக்கப்பட்டி ருது காலக்கிரமத்திற் பயனை )ஞூட்டுகின்ற எஞ் 
சிசுவினையையுங் கெடுத்து, -மோலி நீர் டூட்டுிவான் பசஞ் சூட்ட மேற் 
கதி காட்டும் - முடியின்கண்ணே ஈநியையணிக்க(பரசி)வனது இருவரு. 

ere ' * ’ ச் ' 5 8 ‘ ச ௩ 

கம் (அவர்தாம்) உச்சிமேற்முசாள் ஞம்வண்ணம் பாகதியை விளைவிக்கு:். 
ஈ-று, 

(௬௮) 
: ௪ மலிவு Pit ea er வையம் யாவுக்கு மலினர் fil SSCor, லையன் பாதகமா மம்பு 

* ச் . ் » ‘ க . ‘ 

யததுணை, கையி னெல்லி போம் காட்டு மாதவச், செய்யு னாய் 
படிதல் இக வருஞ் சேது தீர்ச்சமே, 

இ-ன். மாதவச் செய்யுள் ஐப்வருஞ் சேது திர்த்தம் - (peat ses 
டையபரடல்களினால் ஆராயப்படுஞ் சேுசர்ச்சமானது,- வையம் யாவு?



& . இருர்செக்தூப்புராணம், 

கும் மவினர் தி12௫ வேல் - (அட்டரிக்ரெகத்தினுலே) உலகமனை த.இனுக 
கும் குற்றள்ளைரீம்திய வேற்படையினையுடைய--ஐயன் பாதமாம் அம் 
ப்.பதி துணை மையில் நெல்லி போற் காட்டும் - சுவாமியினது பாதங்களாஇய 
தாமரைமலாசலிரண்டையும் சாசலாமலசம்போலம் காண்பிக்கும். எ-று, 

முல்திக் இன்பு லிகைய மாய்த்தரி, சத்துப் போ நினறுவார் 
செனன மாகுமா, வகறுக் காரக்கவா னமுத மாகுமா றி Lt gael 
பெரிஞதற் பரம்பு கங்கையெ, 

இ-ள். பச்துப் பேரிஞுற் பரம்பு சங்மை - பத்து என்னும் பெயரினாற் 
(புகழ் பரவிய சச)கல்காதீர்ச்சமானத, -- தேத்திக்கு இன்பருலிகையுமாய்- 
(தன்னை மேற்கொண்டார்) முச்தியிற்சேர்தற்குச் சுகமான மூலியுமாய், 
தாிசித்துப் போற்றுவார் செனனமாகும். அவத்தும் காக்க வானமுதம் 
ஆகும் - (தன்னைச்) தரிசன.ஞ்செய்து த௫ப்பவரைப் பிறவியாகிய ஆபத்தி 
வின்௮ இரட்டுச்சற்கு (வலிய) சேவாமிர்சமும் அரும். எ-று, (௭௦) 

இர்தீர சாலமா பெடுக்து மானிடர்க், கக்க மாதியில் லாத 
வாதியான், சர்த காண்மலர்ச் சாணங் காட்டமொற், GG மாதனக் 

De கருணைக் தீர்த்தமே, 

இ-ள். கருணை? கக்சமாசன தீர்ச்சம் - (முருஈம்ஈடவுளது. திருவரு 
ஞூச்டெமாகிய கச்தமாசனதீர்த்சமானது,--மாணிடர்க்கு - ( தன்கண்டூமழ் 
இய) மனுடர்சளாம்கு,--மற்சம் ௮௫ இல்லா,ர அடியான் கர்த சாண்மலர்க் 

gpI ர hy - A ர் * 8 ் ச் ரதத ர e 

௪.ரணம் - ஓடுக்கருர் தோற்றமும் இல்லா முரற்கடவுரினுடைய அழகு 
பொருந்திய புதுமலர்சகள்போலுக் இருவடிகளை, க்க ரசாலமாய் எடுத் 

. @ | Bi ஆம் ள் [மூ] > a @ 

துக் காட்டும் - இச்கிரசாலவித்ை(செய்வது)போலாடுத் (தனமாட்டுத்) 
தரிச்துச்சாட்டும், ஏஃறு, 

மூழுனெ௮ட்பொழுதே அண்டு கடவுள் காட்சுகொடுச்தல் அத்தி 
யந்புதகரமாசலின் இக்சாரசாலமாய் என்றார். (ara) 

கோதி லாததங் குல்து ளோர்கஇக், கேது வாகரி ரெள்ளி 
றைத்திடு, நீதியார்க்கெலா நெமியைச் காட்டுமான், மாதிர் இர்த் 
தீமாய் வயங்கார் தண்புனல், 

இ-ள் மாதர்திர்த்தமாய் வயங்கு சண்புனல் - மாதிருதீர்ச்சம் எனப் 
படுவதாய் விளக்கும் Goll 75 ௪ திர்க்சமானது,- -கோதிலாத தக்குலத் 
துளோர் கதிக்கு ஏதுவாக - குற்றமற்ற சமது (முற்)குலச்சவரது ஈற்பய 
னுக்குக் சாரணமாகும்படி,--நீ0ரள்ளிறைத் இடு நீதியார்க்கெலாம் நெறி 
யைச் காட்டும் - தருப்பணஞ்செய்யும் முறைமையினையுடையார் யாவருக் 
கும் (௮வர்சருதிய) பயனை விளைவிக்கும். எ-று, (௭௨) 

ரத ரம்படிஈ் துள்ளங் கையினீர், மருவு மெள்ளுடன் 
ச ௪ . ௪ ௪ ae tt [த] ர தது ட of மறித்து விட்டிளா, ரிருமை யுஞ்சிதர் திருக்க விசன்றா, எருளுக் 

தென்புலத் தார்க டீர்க்தமே, 

இ-ள். தென்புலத்தார்ககர்த்தம் - பிதிரர்திர்த்சமான.து,--ஒருதரம் 
படிச். து - (தன்மாட்டு) ஒருச்கால்ஸ்சானஞ்செய்து, ௨ ள்ள மங்கையின் மரு



se gn GB) UL A வருரைகுகு Db BUT ILO, டச்சு 

வும் எள்ளுடன் நீர் மறித்து விட்ளொர் - உள்ளல்கைகளிற் பொருக்இய 
எள் ஏினோடு ஜலச்தை(க கைகளை)மடக்கிடத் தருப்பிசத) விட்டவர்கள், 
இருமையு யு ஷ் இறர்இருக்ச ஈசன்றாள் அருளும் - இம்மையினும் மறுமையி 

னும் மேம்பட்டுவாழுமாறு கடவுளின து இருவடிகளை (அவர்க்கு)க் கொடுச் 
கும். எ-று. (௪௯) 

காட்டு சீர்சக்கமோ ராறு சான்கையும், பாட்டி ஞற்றினம் 

பகர pips, டேட்டி ஞாட்டிக்கொண் டெழுஇப் பூசிக்க, மூட்டு 
வார்க்குமெய்க் சதியை மட்டுமே, 

இ-ள். காட்டு சீர்ச்தம் ஓராறு மான்கையும் ~ (மலே) சாட்டப்பட்ட 
திர்த்தல்கள் இருபத்து துகான்கையும்,--பாட்டி னால் தினம் பக.ர - பாட்டுக் 
களால் காடோறும் ஒதவும்,--முறழ்க - படைச் த) படியவும்,- மடு ஏட் 

டூல் எழுதி காட்டிக்கொண்டு பூசிக்க - உயர்ர்ச ஏட்டில் எழுஇப் பிர 
கட்டை செய்துகொண்டு (இரமமாக) AGERE: க்வும், -மட்வொர்க்கும் ~ 
(பிறரை) ஏவிவிடுபவர்களுக்கும்,--மெய்க் கதியை மூட்டும் - (அவற்றின் 
விசேடவியாச்தியுற்றுீன்ற குமரபெருமானே) ௨ உறு இப்பயனைப் பெறுவிப் 

பார், பிறு, (௭௯) 

சேயந்திபுர வைபவழரைத்த ந அத்தியாயம் 
முற்றிற்று. 

ஆட இருவிருச்சம் ௧௩௩. 

 அவகவவவவவ த்வயா 

௪-வது இருவவதார அத்தியாயம். 
nn 

சரும்ப ரின்னிரை முூரன்றுபண் பா Osan ளெொவல் 

கரும்பு யற்படி, வகு இருச் செங்கணான் SGM HF 
திரும்பி கம்க்கம லாசனக் தண்ணலவா னரசு 

விரும்பு வச்சிர பாணிமற் நுவ்ளவான் வியபுதர். 

  

இ-ள். சுரும்பர் இன்னிசைப் பண் முரன்று பாடு சண் துளவக் கரும் 
புயற் படிவச் இருக் செங்கணான் - வண்டுகள் இணிமையான இரையொருக் 
,தஅிய பாட்டுக்களை முழல்இப்பாடுதின்ற குளிர்க்சத தளசிமலாமாலையையவணிர் த 
கருமுகில்போலுர் திருமேணியையுடைய இருமாலும் அரும்பு. இதழ்க் 

கனக்கச் கமல ஆசனத்து அண்ணல் - அரும்பிய இதழ்களையுடைய பொற் 
ருமரைமலராகய௮சன த் இனை யுடைய பிரமதசேவனும்,--வானரசு விரும்பு 
வச்ச ரபாணி - சுவர்ச்கராச்சியச்ை விரும்பிய இரகு னும், DB உள்ள 

வான் ally gi - வேறுமுள்ள சுவர்ககத்துத் தேவர்களும். எ-று. (க) 

HBG வள்களு மாறைகளு மவாரவ ரர 

மிரு BB BUG (Lp LOGY OUT BIG இமையா லி ழற்தூ 

மருந்தின் வாணகைக் கவுரியோர் பங்குடை முதல்வன் 
பொருந்து வெள்ளிமால் வரைபுஞு் தவனடி போற்ற, 

இ-ள். ௮வுணா தந இமையாவ் - (#250556) YH ITH ATT D செய்யப் 

பட்ட. கொடுமைகளினாலே,--அவரவர். அருக சவக்களும் மறைகளும் அர 

௬ம் இருந்த தானமும். இழம் து - தச்சம்அருமையான தவக்களையும் வேகன் 
6T



a er 
(இப இருச்செந் தா ர்ப்பாராணம், 

களையம அரசுகளையும் இருச்ச இடங்களையும் இழ ழ்ந்து, -முருக்தின் அரசர் 
நகைக் கவுரி ஐர் பக்கு உடை - ௮ன்ன இறஇன் முள்ளுப்போலும் ளி 
பொருக்திய முூ௮வலையுடைய பார்வதியாரது ஒருபாகத்தையுடைய,-- 
முதல்வன் பொருர்து மால் வெள்ளிவரை புகுச்து - சவபெருமான் விற் 
இிருக்குன்ற பெருமையினையுடைய கயிலைமலையிற்சோக்.து;--அவன் அடி 
போற்ற - அவருடைய ஸ்ரீபாசக்களைத் துஇக்க, எ-று (௨) 

அன்ன பான்மையை புணரத் இம யத்தா சனித்த 

கன்னி வாரமுூலைக் களபகாற் புயற்தொறுஙி கமழத் 
கன்ன தாலயச் தணப்பிலா துளத்தொ் தழுவிப் 
பன்னெ டுிம்பக லிருர்தனன் யாவர்க்கும் பகவன். 

இ-ள், யாவாக்கும் பகவன் - ஏவர்க்கும் முதல்வ(ராதய இவபெருமா 
ஞைனவரர்,--௮அன்ன பான்மையை உணர்ந்து - (சமது இருக்சோயில் வாயி 
வில் அரிபிரமாஇியர் வர்துசீன்று நுகித்தமையாகிய) அந்த இயல்பினை 
ஆறிர்து,- தன்னது ஆலயம் - தமதுதிருக்கோயிவின்சண்ணே,---இமயச் 
தரசு அளித்த சன்ணி- -இமயமலையரரன்வளர்த்த கன்னிசையா(இய௮ம்மை 
யா)றை,--வார்முலைம களபம் காற் புயங்தொறுல் கமழ ௨ ar Go gn Oo 
தீழூவி - சச்சையணிர்த (அவமுடைய) ஸ்சுணங்களில் அப்பிய கலவைச் 
சாத்து நான்காகிய (சம்)புயங்கடோறும் பரிமளிக்க மதைதோடு தழுவிக் 

கொண்டு --தணப்பு இலாது பன்னெடும்பசல் இருந்தனன் - பிரிவில்லா_து 
பல தெடுகாட்களில் இருக் தருளினா ர், எ-று. (௩) 

கெந்மி ote go னிர்கவா றமைங் கரு Olean a) am iis 

முற்று சாடிய வமரர்கள் யாவரு முறையிட் 

டற்ற மில்லதோர் புண்ீப்பினுண் டாகிய போகத் 

துற்ற த சன்மையெத் தன்மையோ யாமிவ ஹூரைக்கின். 

பரையு நீயுமுண் டாக்கிய போகத்தின் பாரர் 

கரைம டக்தையும் பரிப்பரி காமெனச் களர்வா 

ளை யும்பொழு ௦ Foo pS Usb COLI CD gen all 

Anu FEHB யெனச்சரர் குழாங்கொடு விளம்ப, 

இ-ள். நெற்றி, சாட்டச்தன் இந்தவாறு அனமச் தருள் நெறியை மாற்றும் 
நாடிய அமரர்கள் யாவரும் - கெற்றிச்கண்ண(ராகிய சிவபெருமா)ண் இப் 
பழி.(ப் புணர்ச்சியை)ப்பொரு ₹சியரு.னிய முறைமையினை முழுதும் ௮றி4த 
தேவர்கள் எல்லாரும், --யாம் இவண் முறையிட்டு உரைக்கின் - (சுவாமீ!) 
சாம் இங்கே(வக்து எமதுகுறையை) முறைமீடுசெய்து கூற,- அற்றம் இல் 
oan புணர்ப்பின் உண்டாதிய போகத்து உற்றசன்மை எத்சன்மையோ- 
(தீர்) சோர்வில்லாத ஒருபுணர்ச்சியி னுள தாகிய சுக த்தினோடு இரு சருளிய 
வாறு எவ்வாறோ? எுப்றையும் நீயும் Keone போகத்தின் பாரம் - 
அம்மையாரும் நீருஞ் செய்த போகத் சிகினால் அரும் பாரத்தை, பரிப்பரி 
தாம் எனத் தரைமட கதையும் தளர்வாள் - தால்குசல் இயலாததாம் என்று 

கிலமகருநந் தளருவாள்,--உரைசெயும் பொழுது ஏழையேம் பையுளுற்று 
உளைலேம் - சொல்லும்போழுசே ஏழையேர்கள் துன்பமுற்று உளைவை 
யுடையேமாடின்றேம்,-விரைய ஈ்க்குனி - (ஆதலினால் எம்பெருமானே 
இப்புணர்ச்சியை) விரக நு மீம்தியருறாம்-- எனச் சுரர்குமாங்கொடு



தஇருவவகார அத்தியாயம்; 

விளம்ப- என்று (மற்று Harm |G guinea Cara A விண்ணப்பஞ்செய்ய. 

87+ QV. 
சாடியவமரர்யாவரும் இவ்வாறு விண்ணப்பஞ்செய்சவழி ஏனையமர 

ரும் அசனையுணர்க் து ௮னுவஇத்து விண்ணப்ப ஞ்செய், சனர் என்க, நாடிய 
அம ச ராவார் அரிபிரமரோடு மக்றுஞ்சலேபோலும். (௪-௫) 

மூர லுந்திரு வுள்ள முங் கனியமுக் கண்ண 
. . 0 * ¢ cs FOO sua 5005 FS Gar Lot H 

alf if யப்பொமி ஈம்வயி னீர்கின வெ od 

wl பக்கமும் வைத்தில Ln DG wo eoats. 

இ-ள். மூச்சண்ணன் ஆர் அருள்சொடு- சிவபெருமான் (986 safe) 
இறைக்க அருளைக் கொண்டு (அவரைத் தம்முன்வருவிச்து),--மூரலும ம் 
உள்ளம் இருவுங் கணிய - (முமகத்தின்சண்ணே) ஈகையும் அகத்தின் 
கண்ணே (அனத்தத்)ருவும் wp Ss (g அவரைகோக்கி), அ சயனக்சை நீத்த 
னம் - புணர்ச்சியை ஒழித்தேம்,--ஈம்வயின் நீங்கின 2 5) வீரியப்பொறி 
வெற்பினாரி பக்கமும் வைத்இிலம் - சம்மிடக்தினணின்று அகன்ற முதன்மை 
யையுடைய சுக்கிலமாகிய பொறியை மலைமகசரிடச்தும் வைச்திலேம்,-- 
அதற்கு இடம் ஈவில்வீர் - அதனை வைத்தற்கு. க் தக்க) இடக்தைச் சொல் 
லுக்கள், வறு, (௬) 

என்று ரைத்ககொற் கேட்டுணர் இன்றவா னிமைியா 
Hem pp னக்குள மூர்த்திக ளெட்ளொ வவையிற் 
அன்று கின்றதொர் பார்மக ளாகுமக் கொடர்பான் 

மன்ற வைக்தெமைக் காக்தரு ளெனச் இவன் மகிழ்க த. 

௫-ள். என்று - என்றுசொல்ல,---உரைத்தசொற் கேட்டு ௨ ணர்கின்ற 

வான் இமையோர் - (இல்னைஞ் சஇவபெருமாண்) கூறிய வசனத்தைச் 
கேட்டு (ஆண்டுத்தம்மைக் காத்தருளும்பொருட்டே புணர்ச்சிகிசழ்த்திய 
சென்னும் உண்மையை) அறிஇின்ற பெருமையினையுடையதேவர்கள் (ஏம் 
பெருமானை கோக்க), -உன்றனகம்கு. உள் ௮ம் முர்ச்இசள் எட்டு உள - 
உமக்கு (உரியனவென்று) கருதப்படுகிற அழகிய வடிலல்கள் எட்டு உள் 
ளன,--அவையில் துன்றுகின்றது ஓர் பார் மகளாகும் - அவற்றுள் (ஒன் 
ரூய்ப்)பொருக்துகின்ற தாகிய ஒப்பில்லாத விலம் (ஒரு,பெண்ஷம்,-- இத் 
கசொடா்பான் மன்ற வைத்து எமைக் காத்தருள் என - அவ்வுரிமையாற் 
ரூனே (கிலமசளிடத்து) வைத்து எங்களைக்சாச்சருள்க என்றுசொல்ல, 
எவன் மஒழ்ர்து - இவபெருமான் மகிழ்ச்சிகொண்டு. எ-று, (sr) 

நிலம டச்தைபால் வீரியஞ் சேர்ச்சலு கிலமான் 
பெலமொ டுங்கவெப் படையவீ ரியலழற் பிழம்பைப் 
புலன டுங்குற வெயர்ப்பெழ வுடலம்வெய் அயிர்த்துச் 
சலன னைக்கொளக் தேவர்க ளறைந்திடச் சுமக்தான், 

இ-ள். சிலமடச்தைபால் வீரியஞ் சேர்ச்சலும் - கிலமகளினிடத்தே 
(தமது)வீரியச்தை அடைவிக்க,--நிலமான் பெலம் ஒடு வெப்படைய - 
கிலமகள் பெலம் ஒடுங்கி வெப்பத் *தைஅடைய, தேவர்கள் Kerker Su 

அழந்பிழம்பைக் கொள அறைந்திட - (இதுஈண்ட) தேவர்கள் அக்கி 
செவனை (கோக்க) வீரியமாகிய இப்பிழம்பைம் சுமக்கு. சாறு சொல்ல,



®2. திருச்செர்தூர்ப்புராணம். 

புலன்ஈடுக்குற உடலம் வெயர்ப்பு எழ லெய்துயிர்த்துச் சுமக்தான்-(அவன்) 
- இந்திரியங்கள் நடுக்க உடம்பில் வேர்வையெழச் சுடுமூச்செ.ிர் த. சமர் 
தான், எ-று, (4) 

வெய்ய செந்கழ மும்கமாட் டாதுள மெலிவுற் 

மைய கோவெனக கங்கையிற் சேர்த்தது மவடான் 
மொய்யி ஞற்பணி மால்வரை யொருபுடை முளரசிச் 
செய்ய பூஞ்சா வணக்இடப் பெருமிகஞ் சிறந்து, 

இ-ள். லெய்ய செர்சழல் தாக்கமாட்டாது ஐயகோ என ௨௭ம் 
மெலிவுற்றுமக் ஈங்கையிற் சேர்த்சலும் - வெம்மையாயே அக்னிதேவன் 
சுமக்கமாட்டாமல் ஐயையோ என்று மனம்வாடிக் கங்காஈதியின்கட் சேர் 
விக்கு, -அவடாண் மொ ய்யினால் மரல் பணிவரை ஒருபுடைச் செய்ய (per 

ரிப் பூ்சசவணச்து இட - (க௫்சையாகிய)அவள் வலிமையினஞற்(கொண்டு 
சென்று) பெருமையாகய இமயமலையின் ஒருபக்கத்கிலே'உள்ள) செம்மை 
பொருந்திய சாமரைமலர்சளையுடைய சரவணவாவியிணிடத்துச் சேர்க்க. 
எ-று, 

“பெருமிதஞ் சிறது” என்பது வருஞ்செய்யுளிற் சேர்த்து உரை௰ 

கப்படும். (௧) 

விளங்கு விரியக் சார்தியி னற்சுட ரமேய 
களங்க றுக்கவோ ரெட்டெனு முலோகங்க at er 

வளங்கொ டெண்டிரைப் பாம்புகீர்ப் புணரிஞூழ் வைப்பிற் 

றுளங்கி பெங்கணும் வான்பொரு ளெனகத்துலங் இயதால் 

௫-ள். பெருமிசஞ் இறந்து விளங்கு வீரியக் கார்தியின் ஈற்சுடர் - 
(கல்கையிலிட்டபின்னர் முன்னையிலும்மிசப்)பெருமைறர்து விளக்கெ 
வீரியமாகிய காச்இியினையுடைய நல்ல ௮க்இணிப்பிழம்பானத,--கள ங்கு 
அறுத்த அமேய எட்டெனும் உஃலாகக்கள் ஈன்று - குற்றச்சை ஒழிச்ச 
அள விடப்படாத எண்வகையான உலோகக்களைப் பிறப்பித்த,-- துக்க 
(நீரசைவினால்) அசைச் தகொண்டு, -வளங்கொள் செண்டிரைப் பரம்பு 

நீர்ப் புணரி சூழ் வைப்பின் எங்கணும் வான் பொருள் எனச் துலங்கயெ.து- 

மாட்சிமைகொண்ட செளிவாகய திரைசளாற் பரம்புதன்ற நீரையடைய 
கடலாற் சூழப்பட்ட நீலவுலகச்தின் எல்விடக்களிலும் கோணப்பட்டுப்) 

பெரும்பொருளாய் விளங்கெனது. எ-று. 

பொன் வெள்ளி முதலிய உலோகங்கள் ஐச்தென்பாரும் ஏமென்பா 
ரும் எட்டென்பாரும் எனப் பலஇறத்தர் ஆன்றோரென்க. 

அவ்வீரியப்பிழம்பு கங்கையிலிடப்பட்டவழி மிகப்பருத்துசத் தோன் 
நியதும், அதினின்று பொன்மு சவியலோகங்கள் தோன்றியதும “sad 
தல் கக்காதடே. தேசோ மேருமர்தர சர்கிபம், ... ... சஸ்மாச் ரூப்யஞ் 
சதாம்றஞ்ச லோகம் சாஞ்சிய ததைவச, சாதஞ் சமஸ்சம் பகுதா'' என 
வருஞ் செயர்திமான்மியச் சலோகங்களால் இனிது அணியப்படும். 

இச்செய்யுள் நான்கண்ட கான்கேடுகளிலும் இப்படியே உளது, ஆயி 
னும் இரண்டாமடியீற்றில் “உலோகங்கள் கவின்று'' என்றிருந்த. ௮து 
மட்டுமே இயைபுபற்றி 'உலோகக்களீன்று'' என இக்கே திருத்தப்பட் 
டிருக்இன்றது. எழு தியவர்வழுவால் ஒரு ககரமும் வவ்வொற்றுஞ் சேர்ர்த 
னவே போலும். அன்றிக் “சவின்று'' என்பதே தோற்றுவித்து” எனப்



இருவல கா ர NSB யாயம், Gx. 

பொருள்படுமெனக் கொண்டு அம்றனம் பாடமோதினும் இழுச்காகாது. 
இணி அரியத்தின்வழி வழாது மொழிபெயர்த்த நூலாசிரியாகருச்கை - 
யுணராது ஏடுகள் ஒருவழிப்படுசலையும் நோக்காது புக்சகப்பகிப்பாகிரியர் " 
கள் ஒரெட்டெனு மாருவத்கிற் கவின்று”' எனவுடு **எங்கு மவ்வாண் 
பெருளெனச் துலஈ்ிய'' எனவும் மாற்றிப் பதிப்பித்துவைச்ச வழசக்குள் 
சழச்கே யென்று தெற்றெனச்தெளிக. (au) 

விள்ளு தற்கரி தாகிய வீரிய வெற்புப் 
பொள்ளெ னசக்கதி சாயிர கோடியிற் பொலிந்து 
நள்ளி ௬ுட்பா சமயவேர் நாமந விட்ட 

வள்ளி லைச்சுடர் வேலிறை யாயவ தரிக்க. 

இ-ள். விள்ளுதற்சரிதாயெ வீரியவெற்பு - (இனைச்தென்று) சொல் 
லற்சரியதாடிய (அரச) வீரியமலையானது,--பொள்ளென - விரைவாக, -- 
ஈள்ளிருட் பரசமயம் வேர் தாம் அறவீட்ட ஆயிரகோடி. 5இரிற் பொலிக் து- 
நடுவிராப்போன்ற மாற்றலர் மதங்களை வேரோடு பேரும் இல்லையாகும் 
வண்ணஞ் சக்கரிச்சற்கு.ஆயிரகோடி சூறரிய/போல விளக்கி,--அள் இலைச் 
சுடர் வேல் இறையாய் அவதரிக்க-கூர்மையாகிய இலைபோலும்(வடிவுள் 2) 
ஒளிபொருக்திய வேலாயுசச்சையுடைய கடவுளாய்த் தோன்றியருள. 
செறு, (௧௧) 

இரண்டு மூன்றிடக் துற்றகாற் கந்கனென் மிசைக் தூத 
இரண்ட வானவர் கார்ச்திகை யாந்தெரி வையரைச் 

சுருண்ட குஞ்சியஞ் சேய்க்குறும் வரைத்துணை முலைப்பா 

லருண்டி டாதுகீ ரூட்டிமி னென்தறைச் கனரால், 

இ-ள். திரண்ட வானவர் - (அ௮ள்னக ) கூடிய சேவர்கள்,--இரண்டு 
மூன்றிடத். த உற்றதாற் கர்சன் என்று இசைச்து - (சிவன், பூமி, அக்கினி, 
சக்கை, சரவணவாவி என்னும்) ஐர்கிடங்சளிற் பொருச்இனமையினாலே 
கதர் என்று (அச்கடவருக்குத் இருசாமச்சைச்)சொல்லி,--கார்ச்திகை 
யார் தெரிவையரை-(பின்பு தம்மால்வருவிக்கப்பட்ட) சார்த்துசைசகளாஇய 
பெண்களை(சோக்இ),--8ீர் சுருண்ட குஞ்டி ௮ஞ் சேய்க்கு அம் வரைத் 
ணை முலைப்பால் அருண்டிடா.து ஊட்டுமின் - நீங்கள் சுருண்ட ரோமன் 
சளையுடைய அழகிய (இப்)பாலரமுக்கு உங்கள் மலைகள் போலும் இணையா 
இய முலைகளின் பாலை அசையாது பருகுவியுங்கள்,--என்று ௮றைச் சனர்- 
என்று கூறினார்கள், எ-று. 

ஸ்கந்த் என்னுர் சா.து போதல் எனப் பொருள்படுவறு. ௮ விருஇ, () 

௮6௪ வேலையி லறுபச்து காற்கலை யனைக்து [தாம் 
முர்து தோன்திட வுணர்ந்தொன்பான் மணியின்மொய்ம் பினர் 
வரது மொய்த்திட வள்ளியை மணஞ்செய்து வயத்தால் 
வெர்தி றற்கொடுஞ் சூருரம் வேலினால் வென்று, 

இ-ள். ௮ சவேலையில் - ௮ச்த(கீகார்த்திகைமசளிரறுவரும் கொடுத்த 
முலைப்பாலை ௮ச்கடவுள் தாநங்கொண்ட அறுமுகங்களாலும் பானம்பண்ணி 
அக்சணச்திற்றானே பதினாறுவயதுபடைத்த குமாஈராய்விளலக்கிய) சமயச் 
கிலே, -அபத்துசாற்கலை னை ச்தும் மூக்து தோன்றிட உணார்து -



Ge திருச்செர்தூர்ப்புராணம்,' 

அறுபகத்துசான் குமலைகளும் மற்றனை ததும் (உணர்த்துவார் ஒருவரைவேண் 
_ பாது) மூன்றாய்ப் புலப்பட அறிர்து,--ஒன்பான் மணியின் மொய்ம்பினர் 

தாம் வச்.து மொய்த்திட - ஈவரச்தின சத்இிகளினின்று தோன்றிய (இலக் 
கத்தொன்பது)ரர்களும்வக்து (தம்பரிவாரங்களாய்ச்சூழ்ர்து)தெருங்க,-- 
வள்ளியை மணஞ்செய்து - (விட்டுணுவின் வேண்டுகோளினால் அவரது 
கண்ணிற் றோன்றிய மசளாகிய) வள்ளியம்மையாரை விவாகஞ்செய்து,-- 
வயத்தால் Gn ந்திறற் கொடுஞ் சூர் உரம் வேலினால் வென்று - (grr ser 
மதேசலியோரை அடர்த்௪) வெற்றியினோடு வெய்ய வவிமையையுடைய 
கொடிய சூரனது வவிமையை வேற்படையினால் வென்று. எ-று. (sm) 

சுரர்கள் யாவருர் து இத்திடச் சுந்கரிக் தோகை 
இரும ணர்செயல் புமிச்தபின் றேவர்கோன் முதலாய் 
விரல தேவர்கள் யாரையு முருகவேள் விளித்துக் 
கருணை கூர்ற்தவர் தங்கள்பா லின்னவை கழறும், 

இ-ள். சுரர்கள் யாவரு? துதித்திட - சேவர்களெல்லாருர்து.திக்க,-- 
சுந்தறித் தோமை கஇிருஈணச் செயல் புரிர்தபின்- -(விட்டுணு வின் கண்ணிற் 
Cop cor B இர்திரன்பால் வளர்ந்திருக்க கனகசுக்கரி (என்னு த்பெயரை 
யுடைய தெய்வயானை)யம்மையாரை (அவ்விச்திரனுடைய வேண்டுகோவி 
னாலே தஇருச்கலியாணஞ்செய்கபின்,--முருகவேள் தேவர்கோன் முதலாய் 
விரவு மசவாகள் யாரையும் விலிக்து - முருகக்கடவுளானவர் (அங்ஙனம்) 

இர்திரண் மூசலாய்ச் சலர்நுளிண்ற புலவர்களொவரையும் முன்னிலைப் 

படுத்இி,--கருணை கூர்க்து அவர்தங்கள்பால் இன்னவை கழறும்-இருவருள் 
பெருகி அவரிடச்து இம்மொழிகளைத் இருவாய்மலர்க சருள்இன்றார். எ-ு. 

Gig & Pop மடுக்கறு ஈதிகருஞ் சிறப்பும் 
கொந்த லாக்கம லாரன தி இருவருட் BIOS 

சுந்த ரம்பெறு மொரிடன் வேலைக் Hips B 
5S ODOF TI WI FEOTL GH னறைவீர், 

இ-ள். வேலை நீர் GPS அக்சுமற்ற £ர்ப் பாரத கண்டத்தின் - ௪ட 
னீராற் சூழப்பட்ட அளவற்த தருவினையுடைய பாரசகண்டகத்தின் 

கண்ணே,-.இர்து தரமும் அடுக்கலும் ஈஇ(யுக்) சருகிறப்பும் - கடற்கரை 
யினாலும் மலையினாலும் யாற்றினாலும் ஆக்கப்படுஞ் சிறப்பினையும், -கொர் 

get ~ பூஞ் ஞசோலைசளோடு,--சமலாசனத்திரு அருட் குறிப்பும் - சாமரை 
மலரப் டத தினையுடைய சீசேவியினது அருளின் குறிப்புச்(சளாய பல 
வளக்) களையும், சுந்தரம் பெறும் ஓரிடன் அறைவீர் - அழகோடு கொண்ட 
ஒரிடத்தை (ஆராய்ச்தெடுத்து எமக்குச்) மசால்வீர், ஏ-று. 

கொத்தலர் என்பது சொச்துக்களாகியஅலர்களையுடையது என வியில் 
கப்படும் அ௮ன்மொ.ரித்தொகையாய்ர் சோலையின் பெயராம். ga விகார 
வகையாற் கொர்தலர் என நின்றது. (௧௫) 

இன்ன ரெய்கைபெற் திருக்கு 2மா ரிடததினி இ இருந்து 

மன்னு இன்றமா முனிவாக்குக் ம தீவாக்கும் வையத் 
அன்னு மாக்கடஈ் கு: py Sg மருண்மழை சொரிந்து 
கன்ன லம்பெற விர்றிருப் பாமென மவில,



திரு வவதாரா 2 கதியா யம், ஸரி 

௫-ள். இன்ன செய்கை பெற்றிருக்கும் ஒரிடச்து - இர்தச்( சிறப்பு 6) 
செய்கைகளைப் பொருந்தியிரு(ர்ததென்று நீவிர்குறி)க்கும் ஒழுசலச்சிண் 

சண்ணே,--இருர்து இனிது மன்னுகின்ற - (நம்மேற்கொண்ட அன்பி 

லே தாம் வந்து)இருந்து (ஈம்மை வழிபடலாதிய) இரிய செய்கையைச் 
சேருகன்ற,--மாமுனிவர்க்குந் தேவர்ச்கும் வையம் அன்னு மாக்கடங் 
குழுவுக்கும் - பொரிய மு வர்கட்குந் சேவர்கட்கும் கிலவுலக த்தில் வாழு 

இற மணிதர்உட்டங்கட்கும்-ஈன்னலம் பெற அருண் மழை சொரிக்து 

வீற்றிருப்பாம் - (அவர் தாம்) ஈல்லின்பத்தைப்பெறுமாறு இருவருளாஇய 

மழையைப் பொழிர்துகொண்டு (யாம்)வீற்றிருப்பாம்,--௪ன ஈவில-என் று 
இருவாய்மலர்ச்தருள. எ-று. (௪௯) 

தெரிச்ச வானவர் யாவரு மம்முறை தெளிந் து 

விரிந்த போதத்தா லடியரேம் விரும்பினே மேனாட் 
புரிர்த மாதவப் புணர்ப்பினா விதுர புகன்ற 
யருர்த வர்தரு செயர்திரன் னகரகின் னருள்போல். 

புணரி வானிரைச் தரங்கமும் பொற்றையும் பொழிலு 
மணிவ ரன்திய சாகர சங்கம வளத்து 
ளணிவி ளங்கிய பொருகையுச் இருமக என்பின் 
குணமு முள்ளது செயந்இரன் னகரங்கூ அுதுமால், 

இ-ள். விரிர்த போதத்சால் அம்முறை செரிர்த வானவர் யரவருச் 
செளிச்து “- (அதுகேட்டுக் தம்முட்) கலந்த அறிவினால் அம்குணக்களை 
ஆராய்ந்த தேவரெல்லாரும் (இன்னே என) நிச்சயித்துக்கொண்டு (அக் 
கடவுளை நகோக்இ),--அடியரேம் விரும்பினேம் - அடியேர்கள் (உமது 

அபிப்பிராயச்தை இனிசென்று) இசூத்சேம்,--மேனாட் புரிந்த மாதவப் 

புணர்ப்பினால் ஈது மீ புசன்றாய் - முன்னைகாளில் (எம்மனோர் செய்த 
பெரிய தவத்தின் சேர்ப்பினால் இதனை நீர் திறாவாய்மலர்ச் ச௫௬.ரினீர்,..- 

AGEIUS தரு செயர்இி நன்னகரம் - ஜிய திவப்பயன்களைத் சருன்ற 

செயக்தி என்னும் ஈல்ல ரஈகரமானது பு ஊரி வான் இரைச் சரக்கமும்- 

சழுத்திரத்திணது பெரிய முழக்கம் பொருக்கிய இரைகளை(யுடைய கரை 
யையும், --பொற்றையும் - மலையையும் -பாழிலும் - சோலைகளையும், — 

மணிவரன்றிய சாகாசங்கம வளத்தின் அணி விளக்கிய பொருகையும் - 

இரத இனங்களைச்கொழிச்ச சாகரசங்கமம என்னும் மாட்டுமையற் சார்க் து 
பிர்கா௫க்ச தாமிரபர்ணிர இயையும் --இருமகள் அன்பின் குணமுமம் - 
சதேவியினது அன்பு(ககுரிமையான பலவள)ச் £€ீர்மையினையும்,- கின் 

னருள் போல் உள்ளது-உமது திருவருளையேபோல உடையது, -செயதந்தி 
ஈன்னகர் அங் கூறுதும் - (அல்வியல்பினவாகிய) செயர்இமாககரச்இன் 
மாட்சிமைகளை (இக்மே விளங்க) கூறுவாம். எ-று, 

அணி-அண்ணி விகாரம், சாகரசங்கமம் - சடற்பொருத்து. யாறும் 
கடலுஞ் சர்திச்குமிடமாகிய விசேட புண்ணியதிர்தகஞ் சாகரசக்கமம் 
எனப்படும், (௧௭-௧௮) 

திநவவதார அந்தியாயம் 'ழற்றிற்று. 

ஆட இருவிருக்தம் ௧௫0, 

தைவ இவள



௫-வது. செயரந்திபுர அத்தியாயம். 
அவன்? RY வனா 

கந்த மாதனப் பிறங்கலின் கவின்களுங் கனிதேன் 
Ri gs Oso ur சைத்திரு ஈதியுறு சிறப்பு 
(ந்து மாதவச் செபந்தியம் பதிவள முழுது 
மெர்தை கேளென வமரர்க ளிறைஞ்சுின் மிசைத்தார். 

இ-ள். சந்சமாசனப் பிறங்கலின் கவின்களும் - கக்தமாகன மலையின் 
மாட்டிமைகளையும் கணி கேன் சிந்து சென் பொருரைத் திருதி உறு 
இறப்பும் - (வாரிவந்த) கணிகளையுர் சேன்களையும் (சரைகளிற்) இதெறு 
இன்ற செற்லொெள்ள பொருரையாகய தஇருஈதியின் மிச்கமாட்சிமைசளை 
யும் ழுந்து மாதவச் செயர்தியம் பதி வளம் முழுதும்- முற்பட்ட பெரிய 
தவப்பயனை த தருஞ்செயர் திமாஈகரதச்தின்மாட்ிமைகள் அனை ததினையும்,-- 
எந்தை கேள் - (யாமீண்டு விரித்துரைப்பம்; அவற்றை) எம்பெருமானே 
கேட்க, என அமரர்கள் இறைஞூ ஈன்று இசைத்தார் -என்றுசொல்லிச் 
சேவர்கள் ஈமஸ்சரித்து நின்றுகொண்டு (முறைப்பட எடுத்துக்) கூறுவா 

ராயினார். எ-று (௧ 

GIGS HiT YONA VEG கடம்புஞ் 
சாந்த முங்கய வல்லியும் வல்லியுற் தழுவி 
வாய்ந்த பன்மணிக் குவைகளுக் தாங்கிய மரபாற் 

சேர்க ஜனொத்தது முத்தமிழ்ச் சந்தனச் இலம்பு. 

இ-ள். முத்தமிழ்ச் சந்தனச் சிலம்பு - மூவகைத்தமிமுக்கு இடனாயெ 
சர் தனமரரங்களையுடைய கந்தமாதனமலையான த,--காசதளும்-கார்த்திகை 
மலர்களையும,--குரவும் - குராமலர்களையும்,--குரவந் தரு கடம்பும் - நறு 
மணச்சைச்சருடின்றகடப்பமலர்சளையும்,--சரந் தமும்- சர் தனங்களையும்,-- 
க.ப அல்லியும் - குளங்களில் அல்லிகளையும்,--| கயவல்லி - தெய்வயானை 
யம்மை! வல்லியும் - கொடிசளையும்,--| வள்ளியம்மையையும் | தழுவி - 
பொருக்கி,-வாய்ந்த பன்மணிச் குவைகருரம் - இறந்த பலஇரச்தினக்கூட் 
டக்களையும்--| இரத்தினபரணச் கூட்டம்களும் | தாக்கிய மரபால் - தன் 

மேற்கொண்ட முறைமையினாலே,--சேக்தன் ஒத்தது - முருசக்கடவுளே 
(உம்மை)கர்த்த.து. எ-று. 

உபமானபக்கத்து வேறுபடும்பொருள்சளை | ] இக்ருறியுட் ௪ண்டு 
சொள்ச. (௨) 

Gram Osram nye rors தணியுங்கூ ரெயிற்ற 
வரவுச் இங்களுங் கங்கையுர் தரித்துவா னகிலம் 

பரவுர் தன்மையும் பெற்றுல கத்துயிர்ப் பரிப்பின் 
விரவுஞ் சங்கர னொத்தது சர்சன வெற்பு. 

இ.ள். சக்தன வெற்பு-சர் சனமரக்களையுடைய (அம்) மலையான து,-- 
கு.ரவும் கொன்றையும் ௮ணிக் கூவிளமுச் கூர் எயிற்ற அரவும் இக்களுங் 
கம்கையுச் தரித்து - கு. ராமலர்களையுங் கொன்றைமலர்களையும் அழகினை 
யுடைய வில்வக்களையும் கூர்மையான பற்களையுடைய பாம்புசளையு௫ சர 
இரனையும் சருக்கினைகளையும் தாக்இி--| சக்சாகஇியையும்] வான் ௮லெம்



செயக்திபு? ௮திதியாயம். இள 

Lays தன்மையும் பெற்று - விண்ணுலகத்தாராலும் மண்ணுலகத்தாசா 
லும் புசழப்படுக்சன்மையையும் அடைர் ஐ, உலக த்து உயிர்ப்பரிப்பின் - 
உலகத்தையும் உயிர்களையுக் தாக்கு சலினாலே,--விரவுஞ் சங்கரன் ஒத்தது: 
(எப்பொருளினுக்) கலந்த கெவபெருமானை Pais eg. எ-று. ( 

கொல்லு மாழியா னன்னிறைஞ் சப்படுச் தொடர்பா 

லெல்லை கின்றள விடற்கரி காகிமீ தெழுந்து 
பல்வ ளத்தொடை யானனஞ் இறர்துபைங் கொடியும் 

புல்ல லா ற்சிவ ஜனொச்தது சக்கனப் பொருப்பு. 

இ-ள். சந்தனப் பொருப்பு - க௫்சமாதனமலையானது,--சொல்லும 
ஆழியால் ஈன்று இறைஞ்சப்படுர் சொடர்பால் - சொல்லப்படுகின்ற சழுத் 
இரரத்தினால் ஈன்றாகள் சூழப்படும் உரிமையினாலும்,--| அறியான் ஈன்று 

இறைஞ்சப்படும் - சக்கரபாணியினால் இணி துவணக்கப்படும் | எல்லை நள் 
விடற்கு அரிதாகி மீது எழுந்து நின்று - (யாவரானுந் தனது) எல்லை 
அளவிடப்படுதற்கு அரியதாக மேலே உயர்ச்து கின்று, -பல்வள த்தொடு - 
பலமாட்சியைசகளோடு,--ஐயானனஞ் இறஈது - இங்கங்களாற் இறந்து. 
| ஐந்து இருமூகங்களாற் இறத்தல்] பைல்கொடியும் புல்லலால் - பசுமை 
யாடிய கொடிகளையும் பொருச்தலால்,---| கொடிபோன்ற பார்வதியாரைத் 
தழுவல் ] வென் ஒத்தது - இவபெருமானை பிகர்த்தது. எ-று. (௪) 

அறுகும் வன்னியுஞ் இகரம் தாதரிம் Bulova 

QLD GF மாரகா யகன்றனைக் கன்வயி நடைத்தாய்த் 
குறுகு மாரியை யிடனமைக் தும்பர்கைக் கொளலால் 

பிறையின் வேணியா ஜனொத்தது ச்சனப் பிறங்கல், 

இ-ன். சக்தனப் பிறங்கல் - கச்சமாசனமலையானது,-- இறுகும் வண் 
னியுஞ் கெரமீது ஆதரித்து - யுனைகளையுங் இளிசளையுஞ் இசெரமேற் 
கொண்டு,--| அறுகம்புல்லையும் வன்னிமலமாயுஞ் சி ரமேற்கொள்ளல்] 

அயில் வேல் உறு குமாரசாயசன்றனை த் தின்வயின் உடைத்தாய் - வேலா 

யதத்ைத்தரிச்ச குமாரசுவாமியைச் சன்மாட்டு உடையசாய், குறுகும் 
மாரியை இடன் அமைச்து - இட்டிய முகிலை:ச் தன்னொருபாலாய) இடத் 
திற் சொண்டு, குறுகும் ஆரியை - இட்டிய உ /மையமமை | உம்பர் கைக் 
கொளலால் - தேவர்களாலும் பற்றிக்கொள்ளப்படுதலாவ --பிறையிண் 
வேணியான் ஒத்தது - சம்திரசேகாரை கிசர்க்சது. எ-று, (@) 

HI மாதலக் குழுக்களும் விழுக்தகு அுரைபப்பூக் 
கருவுஞ் சுர வரம்பையும் வேழமுஞ் சியும் 
பொருவின் மேனகை யும்புடை துலக்கலாற் பொன்னாட் 

டரசன் பேரவை போன்றது சந்தன வடுக்கல், 

இ-ள். சச்தன அடுக்கல் - கந்தமாசனமலையானத,--சுரரும் மாதவச் 
குமுக்களும் - (தன்விசேடரோக்கி வந்துசேருகற) கேவர்களும் முனிவர் 
கூட்டங்களும், -விழுத்தகு பூர்துணர்த் கருவும் - மாட்சிமைதக்க பூஸ் 
கொத்துச்சளையுடைய மரக்களும்,--[பஞ்சதருக்களும்] FEST gos, 
யும்- அழகினையுடைய வாழைகளும்,--['௮ ரம்பை என்னும் தேவப்பெஷ் 
ணும்] வேழமும் - யானைகளும், | ஐ.ராவதயானையும்| சசியும் - சமர 

௮]



Ga Ba FOFK Gr ப்புரரண ம், 

லும்,--| இர திரர்ணியும் | பொருவில் மேனகையும் -ஒப்பில்லாச (இரத்தின 
மேதலியவற்றின்) மேலான காந்இயும்,--| மேனகை என்னுர் சேவப்பெண் 
னும்] புடை துலக்சலால் - :பக்கங்களில் விளக்கு தலால்,---பொன்ஞுட்ட 
அரசன் பேரவை போன்றது - சுவர்க்கலோசத்தின் ௮.ரச(னாயெ இர்திர) 
லுடைய பெரிய சபையை நிகர்த்தது. எ-று (௬) 

இரவு ஈண்பக லும்கிழி யிமைப்பிலா இருச்து 
கருத ரம்பல வருத்தமு மேதினம் சுவர்ந்து 
பரவும் வானகக் குமியைமேற் காட்டியே பண்பில் 
விரக மங்கையர்ப் போன்றது சந்தன வெற்பு. 

டுள். சகசன வெற்பு - சந்தமாசனமலையானது,--இரவும் ஈண்பகி 
லும் விழி இமைப்பு இலாது இருர்து - (சனது இடையரா விளக்கும் 
ஒளிச்சிறப்பினாலே) இ.ராவும் பொருந்துகின்ற பகலும் (கோக்குவோர்க 
ஞடைய)சண்களுக்கு விளங்குதல் இல்லாவண்ணம் இருக் ஐ,--| இரவிலும் 
பொருச்திய பகவிலும் சண்களை இமைத்தலின்றி இருத்தல்] கருதரும் பல 
வருச்தமுர் இனம் கவர்ந்து - (தன்னையடைச்தார்ச்கு உளவான) எண்ணு 
தீற்கரிய அ௫சேசவருத்தக்களையும் நாடோறும் அழித்து;--[ (தம்பால்வராக் 
காமுகரிடத்சே) எண்ணற்கரிய பலபொருள்களையும் சாடோறம் பற்றிக் 
'கொள்ளுதல் | பரவும் வானசக்குறியை மேற்காட்டி - (சான் மிக உயர்க் 
இருச்தலினாலே) புகழப்படுகின்ற சவர்ச்கலோகத்தின் குறிப்பை மேலே 
காட்டி,--[பரர்ச பெருமையான ஈகத்தமும்பூகளை (தம்முடலின்)மேற்காட் 
டுசல்] பண்பு இல் விரக மங்கையர்ப் போன்றது - ருணம் இல்லாத சாமத் 
இனை விளைக்கும் (ப.ரச்தை) மகளிரை நிகர்த்தது. எ-று. (௪) 

இணி கொள் சாந்து நானமும் பலபல இறக்கு 
- பணிக ளுங்களி யானை வெண் கோடும்பன் மணியுங 
கணித மின்மருர் தானவுங் கைக்கொளுக் இறத்தால் 
வணிக மாக்களை நிகர்த்தது Fh ger wesw, 

இ-ள். சர்தனமலை - கந்சமாதனமலையானு - திணிகொள் சாந்தமும் 
நானமும் - இண்மைபொருந்திய சர்தனத்தையுக் கத்தாரியையும்,--பல 
பல திறத்ச பணிகளும் - பற்பலவகசையான பாம்புகளையும்,--[பற்பலவகை 
யாப ரணங்களையும் ] களி யானை வெண் கோடும்-சளிப்பினையுடைய யானை 
யினது வெண்மையாூய கொம்பையும்,--பன்மணியும் - பல இரத்தினம் 

களையும், -கணிதம் இன் மருச்சானவும் - எண்ணில்லாத மருக தாயுள்ளவற் 
றையும்,--சைச்கொளுர் இறத்தால் - தன்கட்சொண்ட தன்மையினால், 
வணிக மாக்களை விசாத்தது - செட்டிகளாகயமக்களை ஒத்தது. ௪-ு. (௮) 

மழைக்கண் ணீரிறைத் She Fars கையின்மல ரேர்தக் 
குழைத்த தாதகத் தடக்கியோர் நிலைமையிற் குறுஇ 
யழுத்து பேரளி யொடு செவ்வே டனையருச் சிக்சத் 
தழைத்த மாதவர்ப் போன்றது. சந்தமா சனமே, 

்.. இ-ள், கந்தமாதனம் - சந்தமாதன மலையானது,--மழைக்கண்ணீர் 
இறைத்து - முடிலினிடத்து கின்று வந்த (௮ருவி)நீரைச் சொரிர்து,-- 
[ மழைபோலும் (ஆனந்தச்) கண்ணீரைச் சொரிர்து ] ௮ருஞ்சினேச் சையின்



செயற் திபு MS Buri, Cem 

மலர் ஏக்தி- அருமையான இனைகளி ஸிடக்களிற் பூக்களைச் தாக்க,-- 
[ அரிய அவயவமாதிய கையிற் பூவை ஏக்தி] குழைத்த தாது ௮சச்தடக்- 
கலர்ச (பொன் முதலிய) தாதுச்களை அகத்தே பொதிந்து,--| (யார்க்கும் 
உள்ளத்மை) கெடிழ்வித்த சக்கலச்தை ௮௪ த்தில் ௮டக்இ] ஒர் கிலைமையிற் 
குறுகி - ஒரேரிலையில்கீன்று,--[ ஞானஙீலைமையிற் பொருக்கி | அழுத்து 
பே. ரளியொடு செவ்வேடனை ருச்சிக்கத் தழைச்ச மாதவர்ப் போன்றது - 
(மனத்தை மற்றொன்றினும் பற்றவிடாது ஜேயத்தின்கண்ணே) அழுகச்தச் . 
செய்யும் போன்போடு சுப்பிரமணியபெருமானைப் பூ௫த்தலால் வாழ்ந்த 
பெருர் தவமுடைய (தொண்டரை) சிகர்த்தது. எ-று. (a) 

தூங்க லோசையுஞ் செப்பலி னோசையுச் அள்ள 
மருங்கு நீர்மையி னோசையும் கனியுச்கண் பூவு 
மோங்கு காயுந்தே மாவுங்கூ விளமுமொன் od DET 
தேங்கு செந்தமிழ் போன்றது சந்தனச் சிலம்பு, 
இ-ள், சந்தனச்சிலம்பு-கந்தமா சனமலையானது,- தாக்கல் ஓசையுஞ் 

செப்பலின் ஒசையுர் துள்ளல் தாக்கு நீர் மையின் ஓசையும்-யானையொலி 
யையும் பேச்சின் ஒலியையும் குதித்தலைச் கொண்ட நீரினையுடைய மூட 
லின் ஒலியையும்,--[(வெண்பா முதலியவற்றுக்குத் தளைவேறுபாடுபற்றி 
விஇக்சப்பட்ட ஒசைவேறுபாடுகளின் உட்பட்டனவாஇிய) தூக்கல், செப் 
பல், துள்ளல் என்னும் ஓசையியல்புகளையும் | சணியுர் சண்பூவுக் காயும் 
ஒங்கு தேமாவும் கூவிளமும ஒன்றலின் - பழங்களும் குளிர்மையான மலா் 
களும் காய்களும் உயர்ச்ச தேமாமரங்களையும் வில்வமரங்களையும்பொருச் சு 
யிருச்தலால்,--[(ிரை நேர்முகலிய அசைவிகற்பங்களுக்குக் காட்டிய 
உதாரணவாய்டாடுகளின் உட்பட்டனவாயெ) கன, தண்பூ, காய், தேமர,. 
கூவிளம் என்னும் வாய்பாடுகளையும் பொருர்திய| £ீர் தேக்கு செர்தமிழ் , 
போன்றது - சீறியல்பின் சிறைச்ச (யாப்பிலக்கணம் என்னுஞ்) செர்தமிழ் 
நூலை கிராத்தது. எ-று. (௧9). 

மாலி .லுக்தியின் விளங்கரொன் மறைமுறை வகுத்துக் 
கோல சான்மூக மாகியெண் கையுமேற் கொண்டு 
பாலி னன்கலை மானையும் பரித்துப்பங் கயக்தோன் 
போல நின்றது தென்றலஞ் சந்தனப் பொருப்பு, 

ட-ள். தென்றல் ௮ஞ் சக்தனப் பொருப்பு - தென்றற்காற்றின் ௮ழ 
இனையுடைய கர்தமாதனமலையானத,--மாலின் உர்கியின் விளக்கி-முடில் 
களின் உயர்ச்சியினால் விளக்க,---| விட்டுணுவின் காபிகமலச்தில்விள க்கல்] 
நான்மறை முறை வகுத்து - (சன்சண் வாழ்வார்) சதுர்வேதல்களையும் 
முறையானே ஐத,--| சதுர்வேசக்களை முறைப்படவகுத்தல்] கோலம் கான் 
மூகம் ஆ௫- (அருவி) நீரோட்டம் நாற்புறங்களினும் ஆக,--| அழசான 
சான்கு முகங்களை உடைமை] எண்சகையும் மேற்கொண்டு - கரடி. களையும். 
மேலேகொண்டு--| எட்டுக்கைகளைக் கொள்ளுதல் ] பாலின் நன்சலைமாணை 
யும் பரித்து - பச்கங்சகளிலே நல்ல கலை மான்களையுர் தாக், --| வெண்மை 
யான நல்ல கலைமகளையுர் தாக்கய | பக்கயத்தோன் போல கின்றது - பிரம. 
தேவன்போல பின்றது, எ-று... (௪௪) 

_ கந்த மாதனச் செய்கையைக் தேவசக் கருத்தன் 
வர்க வாறுனக் குரைக்கன மிதுநிற்க மலர்க்தேன்



#0 இருச்செர் தூர்ப்பாரணம், 

சது சென்பொரு சைத்திரு ஈதச்சிறப் பனைத்து 
(Pig மார்வக்தா லறைகுதும் சகளென மொழிந்தார். 

இ-ள். தேல கந்தமாசனச் செய்கையை ஈக் கருத்தின் வந்தவாறு 
உனச்கு உரைச்தனம் - கடவுளே! கர்தமாசனமலையினு செய்தியை என் 
கள் எண்ணச்இஷ் வந்தபடி உமக்குச் கூறினோம்;,--இது விற்க - இது (இவ் 
வளவில்)8ற்க,--மலர்த்தேன் Bg Ager பொருலாத் திருகதிச் றப் 
பனை த்தும் - பூர்தேனை (வாரிவந்து) சசறன்ற சென்பொருசையாதிய 
திருகதியின் பெருமிசமுமுசையும்,--முர்தும் ஆர்வத்தால் அறைகு ஐம் - 
மூற்பட்ட காசலான் மொழிவேம்,-கேள் என மொழிந்தார் - மகளும் 
என்று சொல்லி (மேல் அச்தேவர்) கூறினார். எ-று. (௧௨) 

விரைச்ச மான்மத மாமததக் தானமேழ் கோலிக் 

கரைத்து முக்கனி யவலொடு கடலையுங் கலந்து 

திரைத்து வான்மருப் புடனெடிச் தமைக்கலாற் செயந்தி 

புரத்து சான்மறைக் குஞ்சரம் போன்றது பொருகை. 

இ-ள். பொருளை - தாமிரபரணி ஈதியானது,--விாத்த மான்மதம் 
மா மதர் தானமேற் கோலி - ஈறுமணமுடைய கஸ்.ாரியும் யானைமதமும் 
பொருக்திய இடங்களின் மேற் சுழ்ச்து (அவ்வவற்றை வாரிக்கொண்டு)... 
[சதுமணமுடைய சஸ்தூரியைப் பெருமையான மதம்பாயுமிட(மாயெ 

சபோல)ச்தின்மேற் பூசுதல் | மூக்கனி கரைத்து ௮அவலொடு சடலையுங் 

சலந்து - முப்பழங்களையும் (வாரிக்) கரைத்துப் பள்ளங்களையுஞ் சமுத்திரச் 
தையுஞ் செறிந்து,--| மூப்பழங்களைக் சரைத்து அவலும் கடலையுங் கலந்து 

உட்கொள்ளல்] இரைத்து - திரைகளை யுடையசாய்,--| உடற்றிரையுடை 
மை] வான்மருப்பு உடனெடுத்து இமைத்தலால் - பெருமையாஇய மரச் 
கொம்புகளை (மூலங்களின்) உடனே எடுத்துக்கொண்டு விளக்குதலால்,-- 
[வெண்மையாகிய ஒருகொம்பை(ச் திருக்கரத்தின்) உடனே எடுத்துவிளம் 
குசல்] செயந்திபுரத் து நான்மறைச் குஞ்சரம் போன்றது - செயக்நிரகரத் 
தில் வீற்றிருக்கின்ற சதுர்வேதபதியாயெ யானைமுகக்கடவுளை பிகர்த்தது. 

எ.து. (sm) 
கூன வெண்பிறை யின்வளை குரண்டவான் கிறையிற் 

பேன மின்றரக் கால்பல சடையினிற் பிறங்க 

வான வம்புயங் கபாலகேர் இரைக்கர'மமைகத்துப் 

போன கம்பெறப் போர்கவர்ப் போன்றது பொருரை, 

இ-ள். பொருகை-அவ்யாறு,---கூடன வெண் பிறையின் வளை குண்ட 

வான் இறையிற் பேனம் மின்றர - வளைந்த. வெள்ளிளம்பிறைபோலச் 

ago, கொக்கன் பேரிறகுபோல அரையும் விளக்க,--பல சடையினிற் 

கால் பிறக்க - பலசடைகள்போல(ப்பிரிர்துசெலலும்) கால்கள் விளங்க,-- 

சபாலம் கேர் ஆன அம்புயம் கரத்திரை அமைத்து - (பிக்ஷ£பாத்திரமாம) 

தலையோட்டைப் போல்வசான தாமரைமலரைக் கைபோலுந் இரையில் 

அடக்கிக்கொண்டு, போனகம் பெறப் போர்தவர்ப் போன்றது - (பண்டு 

முனிபன்னிகண்மாட்டுப பிச்சை) அன்னம் லாக்சட்போன (மசாதே)வரை 

ஓத்தது. எ-று... | (௧௪)



செயக்கிபா அத்தியாயம். ௬௯ 

அரவக் தாங்கிவன் ஜோலெடுச் கம்பா வி.மார்த் 
இரும ருங்குகால் வேகபா ரசர்படிச் இறைஞ்சச் 
சுரரும் வந்தனை புரிதா யாவருக் கொழமுப் 
பு சமெ மித்தகண் ஹுதற்பான் போன்றது Gutmann. 

இ-ள். பொருளை - அவ்யாறு- இ ரவச் தாங்கி ஒவியைக்கொண்டு,-.- 

[பாம்பை அணிரச்து |] வன் தோல் எடுத்து - வலிய யானையையும் வாரி, me 
| வலிய சோலை மேற்கொண்டு] அமபரவிடம் ஆர்ச்து - சகடலினிடத்துச் 
Crit g,—[( கடலின் விடத்தை உண்டு] இரு மருங்கும் சால்வேச பாரகர்- 
இருபக்கசங்சலினுஞ் சதுர்வேதங்களின் கரைகண்டவர(ர்களாகிய gals )r 
கள் (வரது, படிந்து இறைஞ்ச - முழுவெணக்க,--[விழுக்து வணக்க] 
சரரும் வந்தனைபுரிதர - சேவர்கஈரும் வழிபாடுசெய்ய,--யாவருந் தொழ - 
எவர்களும் வணக்க( ப்பெறுதலால்),-- முப்புரம் எரித்த கண்ணுதற்பரன் 
போன்றது - திறிபுரல்களையுக் தடத்த நெற்றிச்சண்ணையுடைய ப.ரசஏவனை 
நிகர்த்தது. எ-று. (௧௫) 

செங்க டம்பெடுக் துங்குறிஞ் சத் இணை திரிர்துஞ் 
சங்க மூந்தியுஞ் சீரலை வாய்க்களை சார்க் து 

மெங்கு காசு மொழித்தலாற் ருமாவே ளென்னப் 
பொங்கு இன்றது மன்றலச் தென் றலார் பொருகை, 

இ-ள். மன்றல் தென்றல் 27 பொருநை - ஈறுமணம்பொருக்திய 
தென்காற்றை ஆர்ந்த ௮வ்பாற,- ற் சடம்பு எடுத்தும்- செம்மையாகய 
கடம்பின் பூக்களை மேற்கொண்டும், குறிப) துணை இரிர்தும் - குறிஞ்சி 

ஈலச்தின் உலாவியு்,--ரங்ஈம் உந்தயும் - சங்குகளை, க் கரையிலே) தள்ளி 
யும் --[சல்கம் மேர்இயும் - (மதுரைச்) சற்கத்கன் மூற்பட்டி ரு தும் ] சர் 

அலைவாய்க்கரை சார்க் தும் - இறப்பாரஇய சுர் இரகத்தின் கரையைச் சார்க 
அம்,--| தீழுச்சரலைவாயின்சண் வாழ்க்தும।எம்கும் மா சுரம் ஒழித்தலால்- 
எங்கும் பெரிய பாலைகிலத்சை (வெம்மையின்) நீக்கவிடுதலினாலே,--| எல் 
கும் ஆசுரம் ஒழித்தல்-எங்கும் அசுரர்கூட்டச்ைக ஒழித்தலையடைய]குமர 
வேள் என்னப் பொரக்ருகின்றது - குமாரசுவாமிபோலப் பொலிகின்றது. 
ஏறு. (se) 

விரவு பூர்துணர் சிர்துசெர் தாதின்மெய் சிவர்.து 
மருவு கந்தர நுழைந்துவந் தமராவாழ்த தெடுப்பப் 
பரவை மேனடச் கொற்றெனச் ஞூரன்முன் பகர்ந்து 
பொருச வீரவா குவைநிக ரானது பொருகை, 

௫-ள். பொருகை - ௮வ்யாறு,--விரவு பூர் துணர் இந்து செர்தாதின் 
மெய் சிவர்து-கலர்த பூங்கொத்துச்சளினின் துர் திய செந்தா துச்சளினால் 
மேனி ௫வந்து.--| ...செந்தா துக்கள்போல மேனிஏவந்து] மருவு கச்தரம் 
நுழைந்து வர்.து-பொருந்திய மூழைஞ்சுகளில் நழைர்துவர்து,--| (ரென 
ஞ்சமலையின்) முழைஞில் நுழைக்துவக்து ] அமரர் வாழ்த்து எடுப்ப - தே 
வர்சள் துதிகளை எடுத்துச்சொல்ல,--பரவைமேல் நடந்து - சடலின்மேற் 
செல்லுதலினாலே,--[கடலின்மேற்(கடந்து)சென்று) சூரன்முன் ஒற்றெ 
னப் பகர்ர்து பொருத வீரவாகுவை ஙிகரானத - சூரபன்மனுக்கெது 
(முன்பு) வாகளாய்ப் பேஎ(ப் பின்பு) யுச்.ன்ரொெய்த வீரவாகுவை நிசர்ச் 
நீது. எ-று, (௧௭)



௬௨ தருச்செர்தூப்புராணம், 

வரையி af DO ns தீசாக.ம் மேனிய மாகித் 
தரைம கட்குமே லாய்ச்சர மசரமார் தழைத்துச் 
கருவு யிர்ப்பதற் இன்னருண் முழுவதும் காட்டிப் 
பொருவில் கற்புடைக் கவுரிபோ லானது பொருரை, 

௫-ள். பொருகை - அவ்யாறு,--வரையினிற் பிறந்து - மலையிணின்று 
தோன்றி - ஈசர் ஈம மேனியும் ஆட - சிவபிரானது இவிங்க த்திருமேனிகளி 
னும் கலர்ததாக,--। சிவபிரானது பாதித்திருமேனியாதல் | தரைமகட்கு 
மேலாய் - பூமிசேவிக்கு மேலாய்,--௪.ரம் ௮ச.ரமுர் சழைத்துக் கருவுயிர்ப்ப 
தற்கு - இயக்பெற்அபாருள்களும் கிலையியற்பொருள்களும் வாழ்ந்து காரி 
யல்களைத் தோற்றுவித்தற்கு,--இன்னருள் முழுவதும் காட்டி - இணிய 
அருளை முழுதுக் காண்பித்த, பொருவில் கற்புடைச் கவுரிபோலா 
னது - ஒப்பில்லா, கற்பினையுடைய உமையம்மைபோலாயிற்று, எ-று. () 

சங்க மேந்தியுஞ் சக்கிரர் தரிக்துமா கரையுச் 
அங்க முற்றசெம் பொன்னொடு கழுவியுர் அணர்ப்பூங் 
கொம்பு யிர்த்தமா மருதொடித் தலமும் கொளலாற் 
புங்க வர்ச்கமு தளிக்கமா லொத்கது பொருகை, 

௫-ள். பொருநை - அவ்யாறு, சங்கம் ஏந்தியும் - சக்கைச் தாக்டி 
யும், --சக்சிரக் தரித்தும் - நீர்ச்சுழியைச் தாக்கியும்,--| சக்கிராயுசத்தைத் 
தாங்கல்] மாதரையுர் துங்சமுற்ற செம்பொன்னொடு சழுவியும்- (தன் 
பால் வரது முழுகும்) பெண்களையும் உயர்ச்சிமபற்ற (அவரணிச்த) செம் 
பொன்களையுக்தழுவியும்,--| பெரியபூசேவியையுஞ் €சேவியையுர் சமுவல் | 
துணர்ப்பூம் கொம்பு உயிர்ச்ச மா மருது ஒடித்து - குலைகளாகயெ பூச்களை 
யுடைய கொம்புகளை ஈன்ற பெரிய மருதமரத்தை முரித்து;--அ.ிலமுப் 
கொளலால் - (தன்வழியில் அசப்பட்ட) *ல்லாவற்றையுக சைச்கொள்ளுத 
லால் [உலகத்தை உட்கொள்ளல் | புக்கவர்க்கு அமுது Holes wre PS 
தது - தேவர்கட்கு அமுதத்தைக் கொடுத்த விட்டணொவை பிகர்த்தது. 
எஃறு. (௧௯) 

மலர்ப ரிக்தன மேற்கொடு சதுர்மறை வகுத்திவ் 
வுலச னைத்துமுண் டாக்கியு மாதவத் தொருங்காய்ப் 

பலக லைத்திரு சாமிசைப் பழகலாற் படைத்தோன் 
பொலிவு பெற்றது கற்றமா தவர்தொழும் பொருகை, 

இ-ள். கற்ற மாதவர் தொழும் பொருகை- படி. த்சமுனிவராற். சேவிக் 
கப்படும் பொருநையாறு,--மலர் பரித்து - பூக்களைத் தாக்க,--| பூவினாலே 
தாக்கப்பட்டு] அனம் மேற்கொடு - அன்னச் உ த மேலேகொண்டு,--| அன் 
னக்கொடியை] சதுர்மறை வகுத்து - (சன்கட்படிவார்) 1சால்வேசங்களை. 
யும் பாட,--[சால்வேதக்களைக்கூறி|] இவ்வுலகனை த்தும் உண்டாக்கயும் - 
இவ்வுலகத்தின் எல்லாவற்றையும் உண்டாகச்செய்தும்,--மா தவத்து ஒருக் 
சாய்-பெரியதவ த்தின் ௮டக்கமாய்,--பலகலைத் இரு சாமிசைப் பழகலால் - 
பலகல்விகளைப் பயின்ற (பெரியோர்களினுடைய) தஇருசாக்குக்களில் (௮வ 
சாற் கொள்ளப்பட்டுப்) பயிலு தலால்,--| சரசுவதி நாவிற் பயின்றிருத்தலை. 
யுடை.ப] படைத்தோன் பொலிவு பெற்றது - பிரமதேவனது டொலிவினை 
அடைர்சது. எ-று, (au)



ர ‘ 4 வ 

செயந்திபாா DG Bust witb, ௬௩. 

பலத ராக்களும் வெள்கசாவா ரணமு மோர் பலிற 

செலகி றைச்தெழு மீனினக் சண்களிற் திகழக் 
தலைமை பெற்ரிமை யோர்தினச் காழ்ந்திறைஞ் சுதலாற 
பொலனணி லத்திறை போன்றதா லான்றநீர்ப் பொருநை, 

இ-ள். ஆன்றகீர்ப் பொருரை - நிறைந்த நீரையுடைய ONT Bye 

பல தருக்களும் வெள்ளை வாரணமும் ஓர்பாலிற் செல-பலமரங்களும் வெண் 
சக்குகளும்(தேவதருக்களும் வெள்ளையானையும்போல" ஒருபுடை. செல்ல, 
கிறைச்தெழு மீனினம் கண்களின் இகழ- கீரம்பி எழுன்ற மீன்கூட் 
டங்கள் சண்கள் போல விளங்க,--தலைமைபெற்று-மு சன்மையை அடைக் 

ஐ,--இமையோர் தினர் தாழர்து இறைஞ்சுதலால் - சேவரால் நாடோறும் 
படிந்து சேவிக்கப்படுசலினால்,--பொல ணிலத்திறை போன்றது - சுவர்க்க 
௮.ரச(னாடிய இச்இர)னை கிசர்ததது. எ-று. (2.4) 

அன் மிக்குமென் மதுரமாய்ச் இத்தரத் களவி 
யோசை பெற்றுவிக் தாரமா பைக் இணை யுடன் று 

காசு காண்மலர் பிறப்புடன் காட்டிமெய்க் கல௪ப் 
பூசு ரன்றமி ழொத்தது வித்தகப் பொருகை, 

௫-ள். வித்தசப் பொருமை-நன்மையினையுடைய அவ்யாறு,-.-௮௫ன் 
மிச்கு மென்மது.ரமாய்ச் சத்திரத்து அளவி ஒசை பெற்று வித்சாரமாய் - 
விரைவின் மிகுந்து மென்மையோடு இன்சுவையாய்ப் பல.சிறக்களோடு 
கலந்து ஒலியை அடைரது விரிவையுடையதாய்,--| ௮௬, மதுரம், இத் 
இரம், வித்சாரம் என்னும் கால்வகைச் சவிகளையும் சல்லோசையையும் 
உடையதாய் | ஐந்திணை உடன்று - (குறிஞ்சி முல்லை மருதம் கெய்சல். 
பாலை என்னும்) ஐந்து இணைகளிலும் பொருக்தி,--| ஷே. ஐச் இணைப் 
பொருள்களையும் விளச்சி] காசு சாண்மலர் பிறப்புடன் காட்டி - இரத் 
இனங்களையும் புதயமலாகளையும் (அவற்றின்) உற்பச்கிச்தானக்களோடு 
காட்டி,-[காசு காள் மலர் பிறப்பு என்னும் உதாரண வாய்பாடுகளைக் 
காட்வெதாகிய] மெய்க் கலசப் பூசுரன் தமிழ் ஒத்தது - மெய்ம்மையாகிய 
௮கத்திய முணிவனது செந்தமிழ் நாலை நிகர்.சத.ஐ. ஏறு. (௨௨) 

வாய்த்த மங்கையர் மஞ்சளும் வாள்விழி மையுச் 
தேய்த்த பாலொடும் படி.தலின் மும்மையுஞ் றந்து 
ளேத்தும் வாணியும் யமுனையுகவ் கங்கையி னியல்பும் 
பூதீது வெம்பவம் காய்க்தருள் சனிஈ்க.து பொருகை, 

இ-ள். பொருகை - அவ்யாறு,- வாய்த்த மங்கையர் மஞ்சளும் வான் 
விழி மையும் தேய்த்த பாலொடும் படி.தவின் - இறந்த பெண்கள் (பூசிய) 
மஞ்சளோடும் வாள்போலுங் சண்களிலே ஊட்டிய மையோடுக் தேய்த்த. 
பாலோடும் முழுகுதலினாலே,--உள் மும்மையுஞ் சறர்து - தன்னுள்ளே 
(செம்மை கருமை வெண்மை என்னும் கிறங்கண்)மூன்றுஞ் இறச்சப் 
பெற்று, ஏத்தும் வாணியும் யமுனையும் கள்கையி ஸணியல்பும் பூத்து - 
அதிச்சப்படுஞ் ௪.ரசுவதி யமுனை கங்கை என்பவற்றின். ஒப்புமை பொவி 
meio அருள் சுனிர்சது - கொடிய பிறவியைக் கெடுக். 
குமாறு அருள் மு.தாந்துளது. எ-று: ௨௯ 

ம்மா”? 1 பல 
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௬௪ இருச்செக் தூ 1 பபுராணம, 

SMFS AF BST HME DIT OD பொருளெலாய் கவாநது 
விரைக லந்தமென் போ HOF காதுடன் விளங்கி 

யுரனொ டும்பல வணைதொறும் படுக்துல கடுக்க 
TORE 6 ர ப a. பொருண்ம டர்தையாப் போன்றதா லான்றகீர்ப் பொருநை, 

இ-ள். ஆன்ற ;ரப் பொருளை - நிறைந்த நீரையுடைய அவ்யாது, 

கரை கடர்து-எல்வையைக்கடர்று,.. உள் சலங்கு-உள்ளேஜலக்கலங்இ,-- 
[மனக்கலங்கி] வான் பொருளெலாக் சவர்கது - பெருமையான பொருள் 
சளையெல்லாக் கவர்ந்து, விரை கலந்த மென் போது es gen ger 
விளக்கி- கறமண் செறிந்ச மென்மையான மலர்களாலும் பொன்சளா 
லும் பிரகாசித்த, உரணனொடும் பல அணைசொறும் படுத்து - இண்மையி 
னோடும் பல செய்கரைஈடோறும் படிந்து,--[பல சயனக் ஃரிலும் இடது | 
உல5ூ?த்ச பொருண்மடர்சையர்ப் போன்றது - உலகச்திற் சேர்ர்ச வரை 
வின்மசளிரை WEISEL, எ-று. (௨௪) 

மணிவ ரன்றிய கடனையு மணிழுத்த ஈ.இயுக் 
இணிகொள் சர்தனச் சித்தி ஈஇியுஞ்செம் பவளம் 
பணில மார்திய பச்சைமா நதியும்பாங் கயராப் 

ர் f 

புணரி யாடுவான் போவது போன்றது பொருநை, 

இ-ள். பொருளை - அவ்யாறானது,--மணி வரணன்றிய சடனையும்-இரசத் 
இனக்களை வாரிய சகடனையாறும், மணிமுத்து நஇியும்- மணிழமுச்ச 

ற், 4 ணிய ர் த + ற “niin - Garr capo நடு ௩ QI MY Dy —= Eto FE FOF Bas BT Glin ~ இண்மைபாருநதிய ஈர 

BOO DECOM Ly 300 LW சித்திரயாறும் ௪ம் பவனம் பணிமம் உற்திய மா 

பச்சை நஇயும் - செம்மையாகய பவளக்களையு ஐ Fag scoruys தள்ளிய 
பெரிய பச்ரசையாறும்,--பாக்கியரா.- (பக்சல்ஈளில் உடன்செல்லுமாற்றுற்) 
௪செள் போலாக,--புணரி ஆடுவான் போவது போன்றது - சமுச்இ.ரத் 
இன் முழுகும்பொருட்டுச் செல்வது போன்றது. எ-று. (உட) 

பொருநை Loris BCI பெருமிதஞ் சிலசில புகன்ற 

முருக கேளெனக் கடவுள ருச்சி2மன் முகுழ்க்க 
sie os gio செயற்தியம் பதுவளங் கக்கன் 
அிருவு ளங்களி தரஈனி மகிழ்ச்துரை செய்வார், 

இ-ள், உச்சிமேன் முகுழ்த்சத கரசலத்துடன் கடவுளர் - உச்சிமேற் 
கூப்பிய சைகளோடு (இங்கனக்கூர௬ ன்ற) சேவர்கள்,- முருக பொருரை 
மா நதிப் பெருமிதஞ் லல புசன்றேம செயச்இயம்பதி வளம் கேள் 
என - மூருசக்சடவுளே! தாமிரபர்ணிமசாகதியின் மான்மியங்களுட் ல 
இலவற்றைச் கூறினேம்; (இனிச்) செயர்இமாசகரத் இன் மாட்டிமைகளை 
யக் கேட்டருளும் என்று தொடக்க,--கந்தன் திருவுளம் சளித.ர ஈணி 
மதிழ்ஈ்து உரைசெய்வார் - அக்கடவுள் (தக்கள்பத்தியைக்காண்டலினலே) 
இருவுளம் பெரிது களிப்புற (அதனால் தாங்கள்) மிகமகிழ்ச் து சொல்வார். 
எ-று (௨௬) 

வேறு. 

வரியரவ மணியிசைக்கும் பாலினர்க்கும் பாணருக்கு மழையே 
போல, வரியரவ மணிபிசைக்கும் பாலனமூர் இனங்கொடுத்து



ON ee Oy ட்ப செயத் இபு.ர ௮.தஇயாயம, ௬௫ 

மூழ்சன் முரு, மிரவலருக் சனைக்கருப்போற் தினந்தினமுங 

கொடுத்துமகழ்ரக் இருக்கின் ரூரு, மிரவலருக் கினைக்துமடர 
தையரிடர்தா டொடர்ந்துபடிக் இறைஞ்சு வாரும். 

இ-ள். வரி ௮ம் ௮ரமணி இசைக்கும் பாலினர்க்கும் - இரேகை 
பொருந்திய அழூய உருத்திராக்கசமணியை அணியும் இயல்பினையுடை(ய 
அ௮டி.)யார்கட்கும்,--(வரி அரவம் ௮ணி இசைக்கும்) பாணருக்கும - பாட் 
க்களின் இசைகளை அழகாசப் பாடுகின்ற பாணர்சட்கும், வரி அரவு 
மணி பால் பிசைச்கும் ௮னமும் - கிரையாகய நாகரத்தினம்களையும் 
பாலோடு பிசைக்க ௮ன்னச்சையும்,--மழையே போலச் இனக் கொடுத்து 
ம௫ிழ்கின்றாரும் - மழையையேபோல நாடோறும் பொழிந்து உவக்இண்ற 
லர்களும்,--இரவலருக்கு இன் ஐந்சருப் போல் இனச் தினமும் கொடுத்து 
மிழ் து இருக்கின்றாரும் - யாசகர்களுக்கு இனிய பஞ்சதருச்கள்போல 
நாடோறும் கொடுத்து உவந்து வாழ்இன்றவர்களும்,--இ.ரவு அலருக்கு 
இனைச்து - இரவிலே (சாமபாணக்களாகிய) பூக்களால் வருசர்.தி,--மடர் 
தையரிடர் சொடர்நர்து தாள் இறைஞ்?ட் படி.வாரும்- பெண்டிரிடங்களைத் 
தொடர்ந்து (அவர்)பாதங்களை வணங்கிக் கலப்பவர்களும், எ-று. 

படிந்திறைஞ் சுவாரும் என்பதின் விகுஇபிரித்து மாற்றிக்கூட்டியது 
காண்க, (௨௪) 

கதரவரவு தனைப்பார்த்துக் கொண்டுழவர் பலாசூடு களஞ் 
செய் வாருக், கதஇர்வரவு தனைப்பார்த்து வாளுழவர் பலராடு 
களஞ்செய் வாரும், பதிகமுடன் திருமுறைபார்த் தங்கங்கே 
படி.த்கருக்கம் பகர்கின் ரும், பதிகமுடன் களைக்குவளை கலை 
வாரும் பதியகனின் வதிவா ரன்றே, 

இ-ள். கதிர்வரவுதனைப் பார்த்துக்கொண்டு சூடு சளஞ் செய்வார் உழ 
வர் பலரும் - (நெற்) கதிர்கள் (விளைந்து)வந்சமையைக் சண்டுகொண்டு 
(அரியப்பட்டஅவற்றாற்) சூடுகளைக் களங்களிற் செய்பவர்ளாஐயெ உழவ 
ரும் கதிர் வரவுசனைப் பாரத்து ஆடு Son Gh செய்வார் வாளுழவர் பல 
ரும்- சூரியன் உதிச்தலைக்கண்டு பொரு துபயிலுக்) களங்களை அமைப்பவர் 
களாகிய வாள்வீரா பலரும், அங்கங்கே பதிகமுடன் இருமுறை பார்தி 
துப் படிச்து அருசக்சம் பகர்இன்றாரும் - (ஏற்புடையனவாய) ௮வ்வல்விடல் 
சளிலே பாயிரங்களோடு இருமுறைகளைப் பார்த்து வா௫ித்துப் பொருள் 
கூடறுபவரும்,-பஇகமுடன் களைக்குவளை களைவாரும் - பாசகளோடு களை 
களாஇய உற்பலங்களைக் களைபவர்களும்,--பதியகனின் வதிவார் - ௮ம் 
செயந்இயம்பஇயில் இருப்பார். எ-று; (௨௮) 

வேறு. 

. தளவம் புயத்து மடந்தையெனகத் கழைப்பார் தலைவ ௬டனூ 
oS, தளவம் புயத்தி னிடைடீபத் தண்டே ஜனொழுகும் பெருக் 
காற்றிற், களபர் இமிரம் புயப்பாகர் கருத்துக் கடங்காக் கறை 
யடி.ப் போர்க், களபக் இமிரக் குருளையெனக் களிக்கு மளிக்கா 
வகமெல்லாம், 

இ-ள். தள அம்பூியத்து. மடர்சையெனத் சழைப்பார் தலைவருடன் 
vated gor - இதழ்களையுடைய தாமரைமலரிற் ரமிதவியோல (அமகு)மிகு 

thn



சச திருச்செர்தூப்புசாணம், 

பவர்ச(ளாசியபெண்க)ள் கணவரோடு வெறுத்து (அவரைசி)சள்ள,-- 
, அம்புயத்திணிடை நீபத்சண்டேன் பெருக்காற்றின் ஒழுகும் - (அக்கன் 
தள்ளஞுண்ட) அழஇய புயக்களில் (௮ணிக்திருக்து கெரிக்த) கடம்புமலர் 
களின் குளிர்மையான தேன் பெருக்கனையுடைய யாறுபோலப் பாயும்,-- 
களபம் இமிர் ௮ம் புயப் பாகர் கருத்துக்கு ௮டக்காச் கறையடிப் போர்க் 
களபம் - கலலைச்சாந்துபூசிய அழயெபுயங்களையுடைய பாகர்களது கருத் 

அச்கு அமையாத உரல்போலும் கால்சளையுடைய போரில் வலிய யானைக் 
கன்.றுகள்,---அளிச்சாவகம் எல்லாம் - வண்டுகள்பொருர்திய சோலையிடக் 
களிலெல்லாம்,--இமிரச் குருளையெனக் களிக்கும்-இருள்வடி.வான குட்டி 
கள்போலம் சவிப்புற்றிருக்கும். எ-று. (௨௯) 

(வேறு. 
கரும்புருவச் சிலைமடவார் கர்துகநின் முடவுயா் Sao OF 

மாடல், கரும்புருவச் செலுமதன்மேற் கற்பகம்பூர் தேன்சாயக் 
குங்காமர் விதி, கரும்புருவக் GAR eves et வளர்க்களளர் சங்கு 

னிறங் கடுக்குங் காழ்த்த, கரும்புருவை செம்மையும்போ ராட் 

டோதை யெவ்வயினுகங் கனைப்ப ரூதால். - 

இ-ள். கருஞ் இலைப்புரூவ மடவார் கின்று கக்தசமாட உயர் கவின் 
செய் மாடம் - கருமையாதிய விற்போலும் புருவங்களையுடைய மகளிர் 
நின்று பந்துவிளயாட உயர்இன்ற சார்தியைச் செய்யும் மாடம்,--கரும்பு 
உருவச் செலும் - புனர்பூசத்தின்பதத்தையும் பிறி மேற்செல்லும்,--அ.தன் 
மேற் கற்பகம் பூந்தேன் சாய்க்கும் - அம்மாடத்தின்மேலே கற்பகதரு மலர் 
மதுவை வீழ்ச்தும்,--உருவக் கரும்புக் குரிகிலனனார் வளர்க்கவளர் - உரு 

வக்கொண்ட கருப்புவில்வியை ose காளையர்கள் வளர்ச்சவளர்க்த,--௧௦் 
குல் கடுக்கும் கூறக் காழ்த்தகருஞ் செம்மைப் புருவையும் போராட்டு 

ததை - இருள் போலும் கிறத்தினையுடைய வயிரம் பொருச்திய ஆடு 
களுஞ் மசம்மையாகிய ஆடுகளும் போர்செய்யுமிடத்துண்டாகும் ஒலியி 

குறல், காமர் வீதி எவ்வயினுக் கணைப்பு அருது - அழிய வீதிகளின் எவ் 
விடக்சளினும் முழக்கம் ஒழியாது. எ-று. (௬௦) 

வேறு, 

கானக் தோடு தழுவுமல் வாரணந், கானத் தோடு தமுவுமவ் 

வாரணம், வானத் தோடு மலையும் வலம்புரி, வானத் தோடு மலை 
யும் வலம்புரி, 

இ-ள். சானத்தோடு தழுவும் ௮ல் ஆரணம் - (௮ண்டுள்ளார்செய்யு£) 
தானக்களோடு சேர்(த்துச்சரிக்கப்படு) கின்ற சவவேச ஒலிகளும்,--வலம் 
புரி-சக்கொலிகளும், வானத்து ஓடும் அலையும்-சுவர்க்சத்திலுஞ் சென்று 
இரியும்,--வானத்தோடு மலையும் வலம்புரி - முகில்களையும் மலைகளையும் 
வென்ற,--அவ்வாரணம் - அக்குள்ள யானைகள்,--தானத்தோடு தழுவும் -, 
மதசலப்பெருக்கோடு பொருந்தும். எ-று. (௬௧) 

செல்லு மீனுர் திகழ்தரு மானி, செல்ல மீனலுக் திகழ்தரு 
மாசினி, யெல்லை நீக்கு மிருஞ்சனை யாரமே, யெல்லை நிக்கா 
மிருஞ்சினை யாரமே, 

இ-ள். திசழ்தரும் ஆனி - விளங்குகின்ற ஈரப்பலாக்கள்,--செல் 
லும் மீனும் இகழ்சரும் ஆசினி செல்லும் ஈனும் - முடுல்களும் ஈட்சத்திரல்



செயர்திபா அத்யோயம், Si OT (Hilf : 

களும் ஒளியைத்தருகின்ற அகாயத்திற் செல்லும் (சென்று காய்களை) 
ஈனும், இரு சுனை ஆர் அம் - பெரிய வாவிகளிற் பொருந்திய ஜலக் . 
கள், --எல்லை நீக்கும் - வெய்யிலி(ன் வெம்மையி னை ௮கற்.றும்,--இருஞ் 
சினை ஆரம் - பெரிய கஇளைகளையடைய சந்தனமரக்கள்,--எல்லை நீக்கும் - 
(மிசமேலோக்ச்) சூரியனையும் (போகவிடாது) விலக்கும். எ-று. (௬௨) 

காலும் தேறல் கழனியின் கண்ணெலாங, காலுக் தேறல்: 
கரும்புறு கண்ணெலாஞ், சாலி யூடு செலுர்இரட் சங்கமே, சாலி 

யூடி ெலுந்தருச் சங்கமே, 

இ-ள். கழணியின்ஈண் செல் கால் உந்து ஏறல் ஆம் - வயல்களில் 
நெற்கள் வாயுமண்டலத்தையுக் தள்ளி மேற்செல்லுதலை உடையனவாம்,-- 
கரும்பு உறு சண் எலார் தேறல் காலும் - கரும்புகள்பொருந்திய இடங்களி 
லெல்லாம் இரசம் வடியும்,--இ.ரட். சக்கஞ் சாவியூடு செலும் - திரளாகிய 
சக்குகள் நெற்பயிர்களினுள்ளே உலாவும்,--சருச்சங்கஞ் சாலி ஊடு 
செலும் - மரச்கூட்டங்கள் அருந்ததியின் பதத்தினுஞ் செல்லும். எ-று, () 

ஒடை காட்டு மொளிர்வனப் போதக, மோடை காட்டு 
மொளிர் வனப் போ,தகங், கோ காட்டும் குளிர்க்ததண் ணாமே, 
கோடு காட்டும் குளிர்க் கண் ணாமே, 

இ-ள். இடை அகம் ஒளிர் வனப் போது காட்டும் - ஒடைகளின் 

இடக்கள் விளக்குிற வன்னமாடிய மலர்களைச் காட்டும், --ஒளிர் வனப் 
போதகம் ஒடைகாம்டும் ~ விளக்கு காடுகளிற் பிறக்த யானைகள் நெற் 

றிப்பட்டங்களைக் காட்டும் --கோடு குளிர்ர்த தண் சாரம் காட்டும் - நீர்க் 
கரைகள் மிகச்குளிர்ச்த ஜலச்சைக்காட்டும்,--குளிர்ர்ச தண் ஆரம் கோடு 
காட்டும் - மிசக்குளிர்ர்த சக்கனமரம்கள் கொம்பர்களைக் காட்டும்.எ-.று. () 

வாலி பத்தின் மதர்ப்புமிக் காய, வாலி பத்தனை யொப்ப 
வர் வைச்தள; ரல மட்டுறு முட்சனி யின்பலா, மூல மட்டுறு 
மொய்ப்பன வண்டெலாம், 

இ-ள். வாலிபத்தின் மதர்ப்பு மிக்சாயெ வால் இபத்இனை ஒப்பவர் - 
சிறுபருவத்தனையடைய களிப்புமிகுக்த சுத்தமா யானைக்சன்றுகளை 
கிகர்ப்பவர்(களாஇய காளையர்)கள்,--வைத்துள மூலம் மட்டு உறு பலா 
மூட்கணியின்-உண்டாக்கய மூலஈட்ஈத்திசம்வரையும் உயர்க்தபலாக்களின் 
மூட்பொருக்திய பழக்களிலே,--வண்டெலாம் மூலம் மட்டு உற மொய்ப் 
பன - வன்டுகளெல்லாம் (தலைமுதல்) அடி.வரையும் பொருர்தி மொய்ப் 
பன. எ-று, 

(௬டு) 

வான ரம்பை வளவயற் கோடெலாம், வான ரம்பயி லும் 
மாச் கோடெலாம், பான லத்திடை பாய்வசெக் தேன்களே, பாக 
லதச்திடை பாய்வசெர் தேன்களே. 

இ-ள். வள வயற்கோடெலாம் வான் அ.ரம்பை-மாட்டிமைபொருக்திய 
வயற்கரைகளினெலலாம் பெருமையாகிய வாழைகள் (௨௭, -மரச்கோ 
டெலாம் வானரம் பயிலும் - மரக்கொம்புகளிலெல்லாக் குரங்குகள் உலா 
வும் -செர்தேன்கள் பானல் இடை பாய்வ - செம்மையாகிய வண்டுகள் 
சருங்குவளைகளின்மீது வீழ்வன,--ஈலத்தப் பாவிடைச் செர்சேன்கள்



bi «dD திருச்செக் தார்ப்புசாணம், 

பாய்வ - நன்மையாடிய பாட்டுக்களிணிடக்களினின்று (௪ பவையடைப் 
பொருள்களாகிய) செர்தேன்சள் பெருகுவன. எ-று. 

பானலத்திடை என்புழி அ௮த்துச்சாரியை. (௬௪) 

மேவேறு. 

வாழ்ச் Fi Cov மக்கு கோது மடுத்தலை கொழிக்துச் தெண்ணீர் 
வீழ்த்கலை கோக்க நாரை மிசை க்.தலை விரும்பி வாளைக் 
காழ்க்கலை முனைவாய் குத்தக் கதஇர்த்தலை சாய்த்துக் திண்சாய்க் 
கழ்த்தலைப் பதுங்கி மீண்டு இளர்க்கலை புனலிற் பாயும். 

இ-ள். செண்ணீர் - (பொருரசையாற்றின்) செளிகர்தநீர், தலை வாழ் 
மதகுதோறும் மடுத்து - தலைமை தங்யெ மசகுகடோறும் சிறைக்கு, 
அலை Gans eg Spgs g%v - இரைசளினாலே (மீன்முசவியவற்றை) வாரி 
(க்கரையில்) விழு த்திவிடுதலை, நாரை மோக்டு மிசைத்தலை விரும்பி 
வாளை காழ்ச் தலை மூனை வாய் குச்த-நாரை சண்டு உண்ணுதலை வேண்டி 
வாளைமீன்களின் வயிரமாயெ இரசுகளை ந.திபொருக்இய வாயினாற்கு த்த,-- 
க.ிர்ச் தலை சாய்த்து-(அம்மீன்கள் அகப்படாது தம்முடைய) ஒளிபொருர் 
இய தலைகளைச்சாய்ச் த,--௪ண் சாய்க் €ழ்ச்தலைப் பதுக்ககுளிர்மையான 
கோரைப்புற்களின் ிழிடக்களிற் ugme,—San@ இளர்ந்து அலை புன 
விற்பாயும் - இரும்பி எழுந்து அலைஇன்ற நீரினுட்பாயும், எ-று, (௬௭) 

காரெனச் இரண்டு பால்வாய்க் சன்றுள்ளிக் கனைத்து லாவி 
நீரிடைப் படிர்ச மேதி செரிமருப் பூர்க்த சங்க 
மாரமுத் அுகுப்பக் இங்க ளமுதவான் முரை யென்னக் 
கூரிதழ்ப் பசுந்தாள் வாசக் குவமாவாய் மலரு மாதோ. 

இ-ள். காரெனத் இரண்டு பால் வாய்க் சன்று உள்ளிக் கனைத்து 
உலாவி - முடில்போலத் இிரண்டவடிவினவாய்ப் பால்பொருக்திய வாயை 

யுடைய கன்றுகளை கினைந்து ஒலித்துக் இரிர்து,--நீரிடைப் படிக்த 
மேதி _ நீரினுள்ளே தங்யெ எருமைசளின.த,---கெரி மருப்பு ஊர்ச் த சங் 
கம் ஆர முத்து உருப்ப - முறுயெ கொம்புகளில் ஏறிய சக்குகள் சிறைய 
முத்துக்களை ஈன, குவளைப் பசுந்தாள் வாசச் கூரிதழ் - குவளைகளின து 
பசுமையாகிய காளம் பொருக்திய கறுமண ச்தையுடைய கூரிய முசை 
கள்,--இக்கள் ௮முதவான் தாரை என்ன - (அம்முத்தொளியை) சக் 
இரனுடைய (இரண) அழு தமாகிய மழையின் சழுர்கென்று 0 CGF 1B 55); = 
வாய்மலரும் - வாய்விரியும். எ-று. (௬௮) 

வண்டலை யிழைக்கும் வாட்கண் மகளிர்பூம் arin Gor 
கொண்டலென் றயிர்த்துக் கோகைக் குலஞ்சிறை விரிப்ப வாசத் 
கண்டலை கிடக்ச மேகச் தண்புனல் சொரியுக் தோதும் 
விண்டலை யளப்பச் சாலி மேேலிமீக் இளரு மாதோ, 

@- -ள். வண்டலை இழைக்கும் வாட்கண் மகளிர் பூக் காமர் ஓதஇி- 
வண்டல் விளையாட்டைச் செய்யும் வாள்போலுல் சண்களையுடைய பெண் 
களினது பூவையணிகர்த அழகிய கூந்தலை (க்சண்டு),--தோகைச் குலல் . 

கொண்டலென்று அயிர்த்துச் இறை விரிப்ப - மயிற்கூட்டங்கள் .மு௫ 
லென்று ஐயுர்றுச் ிறைகளை விரிச்ச, வாசத் தண்டலை இடர்ச மேகம்-



செய திபுர அக்தியாயம். i ey 

ஈறுமணமுடைய சோலைகளிற்கெடக்த முகில்கள் (அம்மயிலாட்டதச்சைச் 
சுண்டு தம்பருவம்வந்ததென்று நினைந்து), சண்புனல் சொரியு்தோறும்- ' 
குளிர்ஈ்த நீரைப் பொழியுந்தோறும்,-விண் தலை அளப்பச் சாலி வேலி 
மீக்ளெரும் - அகாயச்தின் இடத்தை அளாவி நெற்கள் பிலச்்இன்கண் 
மேலே விளங்கும். எ-று. (௬௯) 

விதியின் மறையோ ரோதும் வேள்விக்கா ரிசை.நூல் கேட்டுப் 
Cur gQaru இளியும் பாடற பூவையு மிழறறுந் தீஞ்சொற் 

கேதமின் முனிவர் சேவர் கேட்டவி ஈமக்குண் டாமென் 
றேதிலாப் பொதும்ப ரெல்லா மிமைப்பிலா திருப்பர் மாதோ, 

இ-ள். வீதியின் மறையோர் வேள்விக்கு ஓதும் அர் இசைழால் 
கேட்டு - வீதிகளில் வேதியர்கள் யாக(கால)த்தில் நிய அரிய கூரம் 
பொருந்திய வேதங்களைக் கேட்டு (மனனஞ் செய்து கொண்ட ,- போது 
கொய் இளியும் பாடற்பூவையும் - மலர்களைக் கொய்கின்ற இளிகளும் 
பாடலில் வலிய சாகணவாய்ப்புட்களும்,--மிழற்றுர் தீஞ் சொல் - (சாலாச் 
த.ரங்களில்) ஒலிக்கின்ற இனிமையான (அவ்வேச) மொழிகளை,--கேசம் 
இன் முணிவர் தேவர் கேட்டு - நுன்பமில்லாக முணிவர்களுக் சேவர் 
களுங் கேட்டு,--ஈமக்கு ௮வி உண்டு ௮ம் என்று - (இக்கனம் வேள்வி 
கிகழ்தன்றது போலும்; முற்றாயின்) எமக்கும் அவிப்பாசம் உள்ள சாமே 

என்று கினைந்து,--ஏதிலாப் பொதும்பரெல்லாம் இமைப்பிலாது இருப் 
பர் - குற்றமறற சோலைகளிலெல்லாம் (எவ்விடக்து எப்பொழுது சம்மை 

அழைத்தல் சிசமுமோ என்னும் கருத்தால்) விழியிமைச்சலின்மி இருப் 
பர். ஏ-று, (#0) 

அம்புரு வங்கோ டாம லயில்விழி யிமையா டாமத் 
ற்ம்புரு மூரவே மான தானகதீதிற் சான மூட்டிக் 
கம்புழுக் களம்விம் மாமற் சுனியனார் பாடுந் தோறுச் 
தும்புரு முகலோர் கேட்டுச் சுடர்முடி. துளக்கு வாரால், 

இ-ள். கணியனார் - கனியையொத்த (இணியவணிதைய ரான)வர்,. 
திம்புரு மூவேழான தானக்திற் கானம் மூட்டி - சம்புருவாச்தியத்தில் இரு 
பச்தொரு தானங்களில் (ஏற்ற பெற்றி) £ககத அமைத்துக்கொண்டு, 
௮ம் புருவம் மோடாமல் - அழூய புருவங்கள் வளையாமலும்,--அயில்விழி 
இமை அடாமல் - வேல்போலும் சண்களின் இமைகள் அ௮சையாமலும்,-- 
கம்பு உருச் களம் விம்மாமல்-சம்குபோலும் அழகினையுடைய கழுத்து விம் 
மாமலும்,--பாடுச்சோறும் - (தம்மிடறுகளாம்) பாடும்பொழுதெல்லாம்,-- 
தும்புரு முதலோர் கேட்டுச் சுடர் முடி அுளக்குவார் - (தலலாசவிசேடம் 
பற்றிப்பயின் றுவருர்) தும்புரு 2 கலிய (ரியேோர்கேட்டு (அ.இசய 

ஆகர்தமுடையராய்) ஓளிபொருர்திய முடிகளை அ௮சைப்பார். எ-று. (௪௧) 

வாளொளி மஇயுர் தங்கள் வசனமும் பகண மாதர் 
கேளுட ஸனிருர்து செங்கைக் செலயக் கவின்செய் யாடி. 
நீளொளி முழுது தோக்கி நிழன்மதி களங்கா மென்று 
சாளரக் கதவு சாத்இச் தங்ககாத் தடைசெய் வாரால். 

இ-ள். பதணம் மாதர் கேளுடன் இருந்து - மதின்மேடைகளிலே 
மகளீர் சுற்றத்தோடு இருந்து,--செலயச் செல்சைக் கவின்செய் ஆடி-



670 திருர்செர் தாரப்புராணம், 

சளிரபோலுஞ் செம்மையான (சல்) கைகளிற்கொண்ட காந்தியைச் செய் 
டயு் கண்ணாடிகளினுள்ளே, -வாளொளி மதியு த௫்கள் வதனமும் நீள் 
ஒளி மூழுதும் நோக்டு - (விரஇிகளைச்சுயருறுச்சலால்) வாளை நிகர்த்த 
ஒளியினையுடைய சக்இரனிடச்துர் சககள் முகத்தினிடத்தும் மிகுந்த 
ஒவிமூழுதையும்(ஓச்துப்)பார்த்து,--மதஇிிழல் களக்காம் என்று- சந்திர 
னது ஒ.ர் குற்றமுடையதாம் என்று(இகழ்ந்து) கூறி,--சாளரக் கதவு 
சாத்தித் க்களைச் சடை செய்வார் - பலசணிக்கசவை அடைத்து (அச்) 
சந்திரனது ஒளியை(உள்ளே வா ராவண்ணர்) சடைசெய்வார் எ-று, (௪௨) 

ஒருதலைக் காமச் துறரோ ரோவியத் தலைமை பூண்டோர் 
வரு கலைச் கு.ரிகீது நோக்கி மாணுருக் கிழியிற கொட்டிக் 
தரு உலைப் புரிதி ராயிற் றன தனொப் பாக்கு வோமென் 
றிரு கலைப் பேரி னாரு மிரங்கிநோச் தழுங்கு வாரே, 

ஓள். ஒருதலைக்காமத்து உற்ரோர் - (பிரிர்தசமதுதுணையைகினைந்து 
வருக்சல் என்னும் இயல்பினையுடைய) கைக்களையினகட் பொருக்கினவ 
ராஇய,---இருதலைப் பேரினாரும் - (தலைமகன் சலைமசள் என்னும்) இரு 
இறமாய தலைசாமத்தவர்களும்,--ஓவியத் தலைமை பூண்டோர் வருதலைக் 
குறித்து - சித்திரவித்தையின் மூசன்மை படைத்தவ(ரானசிறமர்(தம் 
மிடத்து) வரு சலை( த்தக்கதா தர்வாயிலால்) 8யமித்து,--கோக்கதி - (௮ங்கனஞ் 
சுட்டிய காலச்துச் சுட்டியவிடத்து வந்த அவரைப்) பார்த்து,--மாண் 
உருக் இழியிற் கோட்டித் சருதலைப் புரிதிராயின் கனதன் ஒப்பாக்குவோம் 
எனறு நேர்ந்து - (நாஞ் சுட்டியவரத) மாட்டிமையான உருவச்சைப்படத் 
இல் எழு சத்தருசலைச் செய்வீராயின் (உம்மைக்)குபேரனுக்கு Hesse 
வோம் என்று பிரகிஞ்ஞைசெய்து,- இரங்கி அழுங்குவார் - மனமுருகி 
அலைவார். எ.று. (௪௩) 

சூதினிற் பொருது வென்மோர் தோற்றவர் நிதியம் வாங்கி 

விதியிற் குவித்த ஜறோர்து வெள்கிய கன்மை யாலோ 

தாதகிச் சடையான் ரோழக் கன்மையு மாக மேனிக் 

கேதமூற் நியக்கர் வேடத் திரு௩்தன னளகைக் கோமான். 

இ-ள் சூதினிற் பொருது வென்ளோர் - சூதின் மலைந்து ஜயம்பெற்ற 
வர்கள், -தோற்றவர் கி.தியம் வாத வீதியிற் சுவிச்தல் -- அபஜயமுற்றவ 
ருடைய இரவியங்களை(ச் காலக்தோறும்)வாக்கி வீதியிற் சேர்த் திருத் தலை,- 
அள கைக்கோமான் தேர்ச்து/வெள்யெ தன்மையாலோ - குபேரன் ௮றிர்ு 
நாணிய இயல்பினாற்போலும்,--சாதூச் சடையான் தோழத்சன்மை Ys 
வும் - ஆத்திமாலையை ௮ணிச்ச சடையையுடைய (இவபெருமா) னுக்குத் 
சோழனார் தன்மை உள தாகவும்,--மேணிக்கு ஏசம் உற்ற - உடம்பிற் குற் 
றம் பற்மி,--இயச்கர் வேடத்து இருந்தனன் - இயக்கருக்குரிய கோலத் 
தோடு இருக்தான். எ-று. (௪௪) 

அதெலு மங்கத் தாற்றி னமைர்துமா மகத்தின் செய்கை 
தேறுகான் மறையோ ரெல்லாஞ் சறர்துமுப் போது மாத்றிக் 
கூமிரு வினைக ணீக்கிக் குமரகா யகன்றா ளொன்மறே 
பேறென விதயச் தெண்ணிப் பெருமிகச் தடைவ சம்மா,
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(9-ள். சேறுசான்மறையோர் எல்லாம் - தெளிக்க சதுர்வேத ஞானக் 
தையுடைய(௮கசண)ரெல்லாரும்,-ஆறெனும் அங்கத்து ஆற்றின௮மைர் து. 
(ஒ,கல் ஓதுவித்தல் முதவிய) ஆறாகிய அங்கங்களோடு (லைதி5) மாசக்கசு 
தில் அமைதலுடையராய்,--மாமகத்தின் செய்கை றந்து - பெரியயாசகச் 
செயலாற்கிறப்புற்று,--முப்போதும் ஆற்றி - இரிகாலகியஇகளையும் அனுட் 
டூத். ஐ, கூறு இருவினைகள் நீக்டுச் குமரநாயசன் தாள் ஒன்றே பேறு 

என இதயச்து எண்ணி - சொல்லப்படுகின்ற இருவினை களையும் 5ஃகிகி 
குமாரசுவாமியினுடைய திருவடிகளின் ஒன்றுதலே (தமககு வேணடம) 
பெறுதி என்று மனத்து நினைத்து,--பெருமிதத்தடைவா - பெருமையிற் 
சேர்வர், எ-று. (௪௫) 

SOLOS BT GB இறுபொற் தேரும் வாம்பரி மக நான் மாறறி 

யக்தணர் வருர்திண் டேரு மாசாமாக் கடவு தேரூ 
மிர் இரன் மூதலாரக் தேவ பேறுபொற் கொடிஞ்சிச் தேருஞ் 
சந்தக மளவ ளலித் தலைமயக் குற்ற விதி. 

இ-ள். மைந்தர் கஞ் சிறுபொற்றேரும் - சறுவர்களு டைய சறிபபொற் 
றேர்களும்,--அர்தணர் வாம்பரிமகம் நூல் முற்றி வருந் இண் சேரும் - 
மறையவர்கள் அசுவமேச யாகங்களைச் சாத்திரவிதியால், இபற்றி)முடித்து 
(இவர்க்து) வரும் இண்மையாதிய தேர்களும்,--.ர£ர் மாக் கடவு தேரும்- 
௮.ரசர்கள் குதிரைகளைக் கொண்டு செலுத்துகெ தெர்கர௰)---இகர்.இரன் 
முசலார் தேவர் ஏறு பொற்கொடி. ஞூத் சேரும் - இர்கிரன் முதலான 
தேவர்கள் ஏறும் பொன்மயமான கொடி ஞ்செளையுடைய தேர்களும்,-- 
வீதி சந்ததம் அளவளாவித்தலைமயக்குற்ற - வீதிகளில் எப்போதுக்கலந்து 
எம்கும் பொவிதலுற்றன. எ-று. (௪௬) 

ேவறு. 

ஏர்ச்காலின் றலைபிடிப்பா ரிணைக்காலி லெுரந்தகய லினமார்த் 
தாண்டன், நேர்க்காலின் வெடிதாவிச் செருக்காற்றிங் களினழு 
சம் சேமா டாடிப், போர்க்காலிற் போய்வானப் புதுக்காலிற் 
குடைக் சாடிப் பொழியு மேச, நீர்க்காலின் மீண்டி றங்கி நெடுங் 
காலின் றலையுலளி கிகழு மாகோ. 

இ-ள். எர்க்காலின்றலை பிடிப்பார் இணை சாலில் எழுர்த சயலினம்- 
மேழிகசைப் பிடிப்பா (ராய உழவ) ரது உபயபா தம்களின் (மிதிபட்டு) மேலே 
சென்ற கயன்மீன்கூட்டக்கள், மார்த்தாண்டன் தேர்க்காலின் வெடி 
சாவி- சூரியனது சேருருளின்கண்ணே அச்சந்தோடு பாய்ந்து,--இக் 
களின் ௮முசச் சேறாடாடி - (அண்டுச்சூடுபெற்றமையின் மீண்டுபாய்க்து) 
சரி.ரனது அமுதக்குழம்பிற் படிக்து,--செருக்காற் போர்க்காலிற் போய் 
வானப் புதுக்காலிற் குடைச்து அடி - களிப்பினோடு பொருதலையுடைய 
வாயுப்போல விரைச்து சென்று ஆகாயகங்கையிற படிந்து விளையாடி, 
மேகம் பொழியும் நீர்க்சாலின் மீண்டு இறக்க - முூகில்பொழியம் மழை 
நீரின் வழியான் மீண்டு கழ்வந்து,--நெடுக்காலின்றலை உலவி ஈிகழும்- 
யாற்றின்சண்ணே உலாவி விளங்கும். எ-று, (௪௭) 

Ca று, 
ம.துவ பானஞ் செய்யு மாதர்கண் மாட மேற்மிபாய் 
மிழுனநல் யாமென் றெண்ணி விண்ணிடைக் கரங்க ணிட்டக்



ern. இரு செக் தூர்ப்புரணம், 

கதுமெனச் மீசடி மார்கள் கல்லென ஈகைக்துத் தங்கைப் 
பதுமயாம் கொடுத்து முன்னர்ப் பண்பினை யமைத்தல் செய்வார். 

(இ-ள். மது ஈவபான் செய்யும் மாதர்கள் - கள்ளைப் புஇதாகக் 

குடிச்ச மகளிர்கள், -மேன்மாடம் போய் - மேன்மாளிகைகளில் உலாவி,- 
விண்ணிடை மிதுனம் ஈல் யாழென்று எண்ணிக் கரங்கள் நீட்ட - ஆகா 
யத்தள்ள மிகனராஇஞஷய (வடி.வொப்புமையினால்) நல்ல வீணையென்று 

கினைந்து (அசனை எடு சிஅப்பாடவேண்டுக்) கைகளைநீட்ட;,--சேடிமார்கள் 
கல்லென ஈகைத்து - (கண்டபாக்கியர்கள் சல் என்று சிரித்து, -௧.து 
மெனத். FROME துமயாத் கொடுக்மு - விரைவாகத் தக்கள் கைத்தா 
மரைமலர்களில் வைச்திருந்த வீணைகளைக் கொடுத்து, முன்னர்ப் பண் 
பினை அமைக்கல் செய்வார் - (இ ராசியைச்கைச்கொள்ளு மூயற்டியாயயெ) 
முனனர்ச்கொண்ட குணர்சை அடக்குவார். ௭.று, (சத) 

ேவறு. 

பழமதை முறைமுறை தெரிதொளனியும் பலசுரு இயினிசை பயி 
ரொனியும், விழைவுறு வதுவையின் முழவொலியும் விசலமின் 
மனுகெறி பயிஞெனியு, மழல்லிழி மசகய முரறஜொனியு மயில் 
விழி யினர்நட மிமிமொலியு, மழையென வுதவினர் சமதொலியு 
மறிகட லினுமொலி தருமறுகு, 

இ-ள். மறுகு - வீதிகளிலே,--பழமறை முறைமுறை தெரிசொனி 
யும்- பழைய வேசங்களை முறைமுறையாக ஆராயும் ஒலியும், --பலசுருதி 
யின் இசை பயில் தொனியும் - பலவேதகங்களின் சுரக்களைப் பழகும் ஒவி 

யும் -விழைவுறு வதுவையின் மூழவொலியும் - விரும்பும் Serra. 
மூ ரூமெனாலியும்,--விசலமில் மனுநெறி பயில் தொணியும் - குறைவற்ற 
மணுகீதிகளைப் பயிலும் ஒவியும்,--அுழல் விழி மசசயம் முூ.ரல் தொனியும் - 
சிக்காலுங் சண்களையுடைய மதயானைகள் ஒலிக்கும் ஒலியும் -- அயில் 
விழியினர் ஈடமிடும் ஒவியும் - வேற்கண் மகவிர் கூத்தாடும் ஒலியும்,-- 
மழையென ௨.வினர் தமது ஒலியும் - மூதில்போலச் சானம் பண்ணினவ 
௪௮ ஒலியும், -மறிகடவினும் ஓலிதரும் - (திரைகளை) மடக்குகன்ற சழுச் 
இ.ரனும் (மேற்பட்டு) முழக்கும். ஏறு. (௪௯) 

கரளவெண் மணிபல தரமிடிலார் தமதெஇ ரெஇர்தலை விலை 
பகர்வார், பருமணி வயிரமி கெனவறைவார் பவளமி கொளியில 
தெனவிகழ்வார், விரைகமழ் பரிமள ஈலதெனவே மிகுதலை யிது 
பண வெடையினுமம, யரிதென விலைபக Alen git a Mien 
கள் கடல்பொரு மணி மறுகே. 

இ-ள். ௮ணிமறுகு - அழயெ வீதிகளில், --வெண். சரளமணி பல 
தரமிவொர் - வெண்மையான முத்துமணிசள் பலவற்றைத் த.ரம்வகுப்பவர் 
களும்,--எதிரெதிர் தமது தலைவிலை பகர்வார் - எதிர்ந்தெதிரந்து தம்ம 
தற்கு மேல்விலை சொல்வாரும்,--இது பரும் வயிரமணி என அறைவார்- 
இது பருமையான வயிரரத் தினம் என்று சொல்வாரும்,--இது ஒளியில.து 
பவளம் என இகழ்வார் - இது ஒளியற்ற பவளம் என்று விந்திப்பாரும்,-- 
விரை கமழ் பரிமளம் ஈலது என - (கொள்பவர் இச்தக்) சலவைச்சார் து 
கமழமுகின்ற சுமந்தத்சால் ஈல்லது என்று (புகழ்ந்து) சொல்லுதலும்,



செயகஇிபுர அத்தியாயம். 4) 

இது பணவெடையிலும் மிகுது இலை of g cror Sov பகர் இளைஞர்கள - 
இக்கலலை ஒருபணவெடையினும் மிகுதியாய் (code 557) இல்லை; (இது. 
யாண்டும்) அரியசே என்று விலை யேற்றிச) சொல்லுகின்ற இளையர்களும்,-' 
கூறு அமலைகள் கடல்பொரும்- பேசுகின்ற ஒசைசள் கடலொலியோடு 
மாறு கொளளும். எ-று, (௫௦) 

பிரை விலையொடு சுழிதெரிவார் பணிமணி யொருவயின் 
விலையிலவொர், சரிரரை யொருபுடை விலைபகர்வார் கஇர்திகழ் 
sora துரையிடுவார், மருமலி மலய௪ நிலைதெரிவார் வடகலை 
தமிழுரை முறையறைவார், விரிகலை பலபல விலைதெரிவார் மிகு 
இக ளளவில தெருகிரையே, 

இ-ள். தெருசிரை - செருகிரைசளிலே,--பறரிசிரை விலையொடு சுழி 
தெரிவார் - குதிரை8ிரைகளுக்கு விலைகளையுஞ் கூழிகளையும் ஆராய்பவ 

ரும், -ஒறுவயின் பணிமணி விலையிடுவார் - ஒருபால் நாகர த் தினங்களுக்கு 
விலைமதிப்பவரும்,--ஒருபுடை கரிரிரை விலைபகர்வார் - ஒறாபால் யானை 
எிரைகளுக்கு விலை-உறுவாரும்,--௧.இர் இகழ் சனசமது உரையிடுவார்- 
ஒளி விளக்குகின்ற பொன்னை உரைப்பாரும், -மருமலி மலயச கிலை 
தெரிவார் - மணமிகுந்த சக்சனத்தின் இயல்பை அராய்வாரும்,--௨டகலை 
தமிழுரை முறை அறைவார் - வடநூல் தமிழ்நால்களின் அவலிகளைச 
சொலவாரும்,- விரி கலை பலபல விலை தெரிவார் - விரிர்த(அவ்விருவகை) 
நூல்கள் பலபலவற்றுக்கும் விலைகளை ஆரர்ய்வாரும்,--மிகுஇிசள் அள வில- 
மிகு(ர்.து சஞ்சரித்) தல்கள் அளவிறச்தன எ-று, 

அவலி என்றது அட்டவணையை, (௫௧) 

விரிசரு கொடைபொழி வியன்முரசும் வியனுறு வதுவையி 
னதிர்முரசு, மருவல ஈடன்மூடி கொளுமுரசும் மறையவர் மக 
முறை தருமுரசு, மருவிமும் மதகசய மறைபுனலுண் ணமைகியி 
னடி.படு சடிமுரசு, மிரவொடு பகலுமன் மதன்முரசி ஸனிசல்புரி 

வனகில சிலமறுகு. 

இ-ள். சலசல மறுகு - சில௫ல வீதிசளிலே,--விரிசரு. கொடை 
பொழி வியன் முரசம் - பரச்சு சானக்களைப் பொழியுமிடத்துப் பெரிய 
முரசுகளும்,--வியனுறு வ தூவையின் அர் முரசும் - பெருமைமிக்க மண 
க்சளின் மூழம்கும் முரசுகளும்,--அடல் மருவலர் முடிகொளும் முரசும் - 
போரிற பகைவரது முடிகளைக் கொள்ளுமிடத்து முரசுகளும்,--மதைய 
வர் மகம் முறைதரும் மூ.ரசும்- ௮ர்சணர் வேள்விகளை முறையே செய்யு 
மிடத்து முரசுகளும,---அருவி மும்மத கயம் ௮றை புனல் உண் அமைதி 
யின் அடி.படு கடி.மூரசும்- அருவிபோலும் மூம்மதங்கமைப்பொழியும் யானை 
கள் ஒலிக்ன்ற நீரைப் பருகும்பொழுஇல் அடிபடும் காவலாெ மூரசுக 
ளும்,--இரவொடு பகலும் மன்மதன்முரசின் இகல்புரிவன - இரவும் பக 
லஓுல் கடலோடு மாறுபவன. ஏ-று, 

மன்மதனுக்கு மு. ரசாவது கடலாகவின் அது ௮சன்பெயராயிற்று, () 

௬ளுகுகள் விவரமொ டுரையிடவொர் சுடர்விடு மணிமுடி, விலை 
யிடுவா, ரொளிவளை மணிபல தரமிவொ ர௬ுறையிடு ௨ரிகைநெய் D ்



oF இருச்செந்தூரப்புராணம், 

துவரிடுவா, ரளியொடு மிரவல ரெதிரெ.திர்கூ௨ யறுசவை seine 
னஞாமிடுவார், களியின ரெழுதிய சிழியெதிரே களியொடு இரிபவ 
ரள விலே, 

இ-ள். சுளுருகள் விவரமொடு உரையிடுவார் - (எண்ணியகருமத்திற் 
சித்திபெறுதற்கு வேண்டிய/உபாயக்களை விவரக்களோடு சொல்லவல்ல 
வரும்,--சுடர்விடு மணி முடி விலை இடுவார் - ஒளியை Seelam மணி 
கட்கு மூழி.வானவிலையை மதிப்பவரும்,--ஒளி ளை மணி பல சரமிடு 
வார் - ஒளியையுடைய சங்குழுக்துக்கள் பலவற்றையுக் தரம்வகுப்பவர் 
களும், --உறை இடு சுரிகை மெய் துவரிவொர் - உறைகளில் இட.ப்படும் 

உடைவாட்படைகட்கு கெய் -பூசுவாரும் --அளியொடும் இரவலர் எதி 

ெதிர்கூஉய் அறுசுவைகரும் ௮சனமும் இடுவார் - ௮ன்போடு யாசகர் 
களை கசேர்கேராக அழைத்து அறுசுவை பயக்கும் உண்டிகளை வழக்கு 
வாரும்,--களியினர் எழுதிய இழி எதிரே - செருக்கினையுடையராய் (சாம் 
இதுசெய்வம் மாம் இதுசெய்வம் என்று தனித்தனி தத்தம் இன்முகக் 
களிலே) எழுதிவைக்ச படங்களின் முன்னே,--கரியொடு இரிபவர் ௮ள 
விலரே - (அ௮வ்வவரால் அல்வக்கரும முடிக்கவேண்டி) மகிழ்ச்சியோடு 
இரிபவரும் எண்ணிறந்தவர்கள். எ-ஜு. (Bim) 

மலர்மக எரியுடன் வருவதெனா மணிகெழு சிவிகையி னிடை 
வருவா, ரிலைதனிர் மலாசிவ னடியிடவே யிரவிவிண் ணெழுமுன 
மவைதெரிவார், பலகலை தெரிகுர வரினிடையே பணிவிடை 
முழுவது முறைபுமிவார், துலையமு சலுரமறை முறைமுறையயோ 
BETO கியதெரு வளவிலவே. 

@- -ள்.மலர்மகள் ௮ரியுடன் வருவசெனா மணிகெழு சிவிகையினிடை 
வருவார் - திருமகள் கருமாலோடு வருவ, துபோல இ.ரச்இினமழுத்திய 
Fall ems 5 oil lev வருந்: தம்பதிகளும், இலை தவிர் மலர் இவனடி இட இரவி 
விண்ணெழு முனம் அவை வெதரிவார் - பத்திர பல்லவ புட்பக்களைச் இவ 
பாதக்களிற சாத்துமாறு சூரியன் உதிக்குமுன் அவற்றை ஆய்வாரும்,-- 
பலகலை தெரி குரவரினிடையே பணிவிடை முழுவதும் முறை புரிவா- 
பல நூல்களையும் ௮றிக்த ஆ௫ரியரிடத்தே (சார்ச் து அவருடைய) தொண்டு 
களையெல்லான் இரமமாகச் செய்பவரும்,--துலையறு சதுர்மறை முறை 
முறை ஐதுகர் - ஒப்பற்ற சதுர்வேசங்களைக்கிரமம் இரமமாக இதுபவரும்,- 
பெருகிய தெரு அளவில - மிகுந்துள்ள தெருக்கள் அளவற்றன. எ-று. () 

மே வறு, 

இனைய தாதிய செயக்இரன் னகரென விமையோர 
முனைவை வேலவன் மூன்னகின் றெடுத்துரை மொழிய 
வனைய செய்கையை யாறுமா முகப்பிரா னறிந்தே 
வினைய மோர்க்துபோர் விரவா குவுக்கிவை விளம்பும், 

இ-ள். இனையசாகிய செயர்தி நன்னகர் என - இவ்வியல்புககா 
யுடையதாகிய செயந்தியே ஈல்ல ஈகரமாம் என்று,--இமையோர் முனை 
வை வேலவன் முன்னம் ஏன்று உரை எடுத்து மொழிய - தேவர்கள் 
த.திபொருந்திய கூரியவேலையுடைய கடவுளின் எதிரேகின்று ஒலியெடுத் 
அக்கூற,--அறுமாமுகப்பி ரான் அனையசெய்கையை அறிந்து - ஆறுமா 

முகத்தடவள் ௮ச்செய்கையை அறிர்து, அ வினையம் நர்ந்து போர் விரவாகு



Ole Bi fT A GBT iD. படு] 

வுக்கு இலை விளம்பும் - உபாயத்ணத அமிர் துபொருதலையுடைய வீரவாகு 

வுக்கு இவற்றைச் சொல்வார். எ-று, (GG 

வீ£ வாகு£ கேளென யாவர்க்கு மேலோன் 
பேர வாவுறு கினக்கே யார்கமைப் பெரிதாம் 
பாரி டக்தொகசை யவர்கமைப் பகாஇயற் தலைவர் 
யாரை யும்மிவட் சொணருஇ யாலென விசைத்தான். 

இ-ன் யாவர்க்குமேலோன் வீரவாகு நீ கேள் என - எவர்க்குக் தலைவ 
(ராடிய)வர் வீரவாகுவே நீ கேள் என்று சொல்லி, பேரவா உறும 

ஈினம்சையார்சமை - பேராசை பொருந்திய உன் தம்பிமாரையும், ௭ 
பெரிசாம் பாரிடச்சொகையவர்கமை - பெருமையான பூசக்கூட்டததவ 
ரையும், -பதாஇயர்தலைவர் யாரையும் - பூசசேனாபஇகள் யாவரையும், --- 
இவண் கொணருதி என இசைச்சான் - இல்உனம் வருவி என்று ஆஞ்ஞா 
பிச்சார், எ-று. (Ga) 

இசைசெப் வாசக மனைத்தையுங் கருத்தி லெண்ணி 
விசைய மொய்ம்பனும் பாரிடக் தொகையையு மேலா 

மசைவில் பூதசே னாதிபர் யாரையு மடங்கா க் 
இிசைகொ மும்பினோர் கம்மையும் விளிக்கனன் சறர்தான். 

ட-ள். இசைசெய் வாசகம் ௮னைச்சையுஞ் சறக்தான் விசயமொய்ம் 
பனும் கழுத்தினால் எண்ணி - (அவர்) கூறிய மொழிகளையெல்லாம் (கேட் 
04) சிற்த வீரவாகுவும் மனத்தில் எனைத்து, -பாரிடத்தொசையையும்- 
பூசக்கூட்டங்களையும்,--மேலாம் அசைவில் பூகசேனாஇபர் யாரையும் - 
மேலான சோம்பலற்ற* பூ தசேனாபதிகள் எவரையும், ௮டக்காத் திசை 
தொழும் பினோர்சம்மையும் - வலி குறையாத எத்திசையாராலும் வணம் 
கப்படுர் தம்பிமாரையும்,--விளித்தனன் - அழைத்தார். ஏறு, (௫௭) 

விளித்த போது, தாதியர் யாருமாள் வியந்து 
களித்து வானமும் வையமு மொன்றெனக் கலந்து 
அளிக்கும் வல்விடச் சேடனும் பணமூடி. துளக்கி 

கெளிக்க கின்றுகூச் சகாடினர் வயங்கொடு நிரம்பி, 

டு-ள். விளிச்சபோது - அழைத்தபொழுதில்,--பூதாதியர் யாரும் 
வியந்து உட்களித்து வானமும் வையமும் ஒன்றெனக் கலந்து வயக்கொடு 
கிரம்பி - பூதவீரர் முசவியோரெல்லாரும் அதிசயித்து மனம௫இழ்க்து விண் 
ணும் மண்ணும் ஒன்றாசச்செறிர்து விஜயகோஷல் சொண்டு அறைந்து, 
சேடனும் வல்விடச் துளிக்கும் பண்முடி துளக்கி நெளிக்க கின்று கூத் 
தாடினர் - ௮இிசேடனும் வவியகஞ்சை ஒழுக்கும் படமுடைய முடிகளை 
அசைத்து(ப்பொறுச்சலாற்றாது) கெளிக்குமாறு கின்று கூத்தாடினார் 
கண். ஏறு, (௫௮) 

வந்த காலையின் மாருகக் தல்வடீ மன தீதின் 

முந்து தேரினைக் கடவுதி யாலென மொழிந்தே 
பிர்தி ரன்மகண் மான்மக ளொ௫ுல்கடி தெழுந்து 
சிர்து ஈப்பகைப் பீடரின் ரொருவினன் சேயொன்,



௭௬ ... திருச்செநர்தூரப்புசாணம், 

இ-ள். வர தசாலையில் - (௮௫்கனம் அவரெல்லாம்) வக் சபொழு.இில்,-- 
' சேயோன் மாருதத்தலைவ நீ மனத்தின் முந்து தேரினைச் கடவுதி எண 
மொழிக்து - குமாரசுவாமியானவர் வாயதேவனே நீ (வேகத்தினால் :மனச் 
இன் முற்பட்ட சேரைச் கொணர்தி என்று கூறி,--இர் திரன்மகள் 
மான்மகளொடுக் கடிசெழுக்து சிர்து.ரப்பகைப்பீடஙின்று ஒருவினன்- 
தெய்வயானையோடும் வள்ளியம்மையோடும் விசைச்செழுர்து சச்காசனத் 
இனின்று கீக்டனார். ௪-.று, (௫௯) 

சய மெல்லணை நீங்கியே செர்கதி ரனைய 
பாயொ ஸிச்சுடர்ப் பாதுகை மேற்பதஞ் சேர்த்தி 
நாய கன்பெருங் கோடா வாயிலி னண் 
வாய வுக்கிறை கொணர்க்ததே ரேலினன் மடஒழ்ர்தே. 

இ-ள். நாயகன் சீயமெல்லணை Fag - (௮௫்௩னம் அ௮க்)கடவுள் ௪ல் 
காசனத்திணின்று நீக்கு, --செல்கதிரனைய பாமி/யாளிச் சுடர்ப் பாதுகை 
மேற் பதஞ் சேர்த்தி-சூரியன்போலும் பரந்த ஒளியையுடைய பொற்பா.து 
கையிற் பாதங்களை வைத்து,--பெருக் கோபுரவாயிலின் ஈண்ணி - பெரு 
மையா கோபுரவாயிலிற் சோர் ௪,--வாயுவுக்கிறை கொணர்ந்த தேர் 
ம௫ழ்ந்து ஏறினன் - வாயுசேவன் கொணர்ந்த தேரின்கண்ணே உவந்து 
இவர்ச் சரூளினார். எ-று. (௬௦) 

C gil Cor Hu வேல்வையிற் செம்பொனி னடைப்பை 

மார னேர்தினன் களாசியை வருணனின் றெடுத்கான் 

கோர வீரவாள் கூற்றுவன் றனதுகைக் கொண்டா 

னேரு லாவிய சாமர மிர்திர னெடுத்தான், 

ட-ள். தேரின் ஏறிய ஏல்யையில் - (சுவாமி) தேரில் இவர்க் தருளிய 
பொழுது,--மாரன் செம்பொனின் அடைப்பை ஏச்தினன் - காமன் 
பொன்னானாய வெற்றிலைப்பாத் தரத்தைத் தாக்கனான்;--வருணன் களா 
தியை எடுத்து நின்றான் - வருணன் படிக்கத்தை எடுத்து நின்றுன்;-- 
கூற்றுவன் கோர வீர வாள் சன.து கைச் கொண்டான் - இயமன் பயக்க.ர 
மான வீரம்பொருக்திய வாட்படையைத் தன் கையிற் கொண்டான்; 
இந்திரன் ஏருலாவிய சாமரம் எடுத்தான் - இந்திரன் அழகுபொருக்திய 
கவரியை எடுத்தான். எ-று. (௬௧) 

ஆத வத்தனிக் கடவுளு மமுகவான் ருரைச் 
ரத வெண்மதிக் கடவுளுங் குடையுடன் செல்ல 
நாத மிக்கெழு தர் இரி ஈகங்கொடு தடவி 
மாத வத்துயா தும்புரு நாரதர வணஙக, 

இ-ள். தனி ஆதவக்கடவுளும் ௮முத வான் சாரைச் €த வெண் 

மதிக்கடவுளுங் குடையுடன் செல்ல - ஒப்பற்ற சூரியதேவனும் அழுத 

மழையொழுக்னையுடைய குளிர்ந்த வெண்மையான சந்திரதேவனும் 
குடைபிடித்தலோடுசெல்ல,--மாதவத்து உயர் தும்புரு சாரதர் நாதம் 
மிக்க எழு சக்திரி ஈகக்சொடு தடவி வணங்க - பெருந்தவத்தின் 
உயர்ந்த தும்புருவும் நாரதரும் ஓசை மிகுந்த (யாழ்களின்) ஏழுஈரம்பு 
களை ஈசச்சளினாலே சடவி(ப்பாடி,வழிபட. எ-று, (௬௨)
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Sr gi Capos Sapic. ats Hons GrwF 4 
un Ber a Bu Soh Buyer Cus api பரவி 
யால வட்டமும் விசிதியுங் கைக்கொள வலராக் 
கோல நாண்மலர் மாரிதூஉய்க் கடவுளர் குழும. 

இ-ள். ஏழு தாலு உடைக் கடவுள் Fat ZS) we gras unclear 
வந்திட - ஏழு நாவுடைய அச்சிணிதேவன் இவர்த்தியைக் கைக்கொண்டு 
பக்சத்து வர,--ிருஇியுங் குபேரனும் பரவி ஆலவட்டமும் விசிறியு் 
கைக்கொள - கிருதியும் குபேரனுக் த.இத்து (முறையே) gear gong 
யும் விிறியையுங் சைகளிற் கொள்ள,--சடவுளர் அல.ராக் கோல காண் 
மலர் மாரி gre wes குழும- தேவர்கள் பரந்து அழமான புதுமலர்மழை 
களைப் பொழிந்து கூட, எ-று, (௬௩) 

ஆயி ரக்சகம லாசனச் இறையவ னன்னத் 
தூய புட்கொடு புறஞ்செலச் சுடர்மணிக் இரணப் 

பாயொ ளிப்பணிப் பாயலான் படரிருஞ் Fan mu 
நாய கத்தனிக் கருடன்மீ தேகின னடப்ப, 

இ-ள். ஆயிரக்சமல ஆசனத்து இறையவன் தூய அன்னப்புட்கொடு 
புறஞ் செல - ஆயிரவிசழ்த்சாமரைமலராதய ஆசனத்தையுடைய பிரமன் 
சுத்தமான அன்னப்பறவையின்மேற் கொண்டு பக்கச்திற் போக, சடார் 
இரண மணிப் பாயொளிப் பணிப்பாயலான் - விளங்குகின்ற இரணச்தை 
வீசுகின்ற இரத்தினச்சைச்கொண்ட பரக்சு ஒளிபொருர்திய சேடனா௫ிய 
சயனத்தையுடைய(விட்டுணா32த)வன்,--படர் இருஞ் றைய நாயகத் 
தனிச் கருடன்மீது ஏறினன் நடப்ப - பரச்ச பெரிய இறகுகளையுடைய 
(புன்) வேச்தனாயெ ஒப்பற்ற கருடன்மேல் இவர்ச்து செல்ல. எ-று. (௬௪) 

சுரர்ச ளார்த்தனர் மூனிவர்க ளார்க்கனர் தொழுதே 
நரர்க ளார்த்தன ரார்தீதன மையொரு கான்குக் 
கரையின் மேயசீ ரறஞ்சிறர் தார்த்தன தரங்கப் 
பரவை யார்த்தென வார்த்தன பாரிடப் படையே. 

இ-ள். சுரர்கள் ஆர்த்தனர் - தேவரும் ஒலித்சனா;.-முூணிவர்கள் 
ஆர்த்தனர் - முனிவரும் ஒலித்தனர்;--௩.ரர்கள் தொழுது ஆர்த்தனர் - 
மனிதரும் வணக ஒலித்சனர்;--மறை ஒருகான்கும் ஆர்த்தன - வேதக் 
கள் நான்கும் ஒவிக்சன;--சரையின் மேய சீர் அறஞ் இறந்து ஆர்ச்சன - 
கிலவுலகின்சண்ணே (கடவுள்) பொருந்திய பெருமையினாலே தருமக்கள் 
இறந்து கிறைக்தன;--தரக்கப் பரவை அர்ச்தெனப் பாரிடப்படை அர்த் 
தன - திரைகளையுடைய கடல் ஒலிச்சதுபோலப் பூதசேனைகள் ஒலித் 
தன. எ-று, (௬௫) 

அடி.மூ ழங்கெ பேரிகை முழங்கின சொரிகா 
ரிடிமு ழங்கின போலவான் றுக்துபி eons os 
படக மேங்கின பதலைகள் பம்பின பரம்புங் 
சுடன்மு ழக்கு போலொலி பரக்தகா களமே. 

இ-ள். துடி மூழக்னெ - உடுக்கைகள் கோஷித்தன;--பேரிசை 
முழல்கின - துந்துபிகளும் கோஷித்சன?--சொரி சார் முழக்னெ இடி.



ar ¥ திருச்செக்.தூரப்புராணம், 

போல வான்றர்துபி இரைக்க - (மழையைப்) பொழியும் மூஇல்கள் 
Con ap bs இடியபோ ல ஆகாய பேரிகைகளும் முழங்கன:--படகம் ஏங்னெ- 
'பெரும்பேரிகைச ளும் மூழக்கன;--ப தலைகள் பம்பின - ஒருகட்பறை 
களும் முழங்கின;--பரம்பும் முழங்கின கடல்போற் சாகளம் ஒலி பரந்த - 

பரக்து முழங்கிய கடல்போலம் காளங்கள் ஒலிபெருெ. எ-று (௬௬) 

ேேவறு. 

விண்ணவர் பெருமான் வந்தான் வேனெடும் படையான் வந் 

தான், பண்ணவர் மகுடச் தேய்க்கும் பதாம்புயக் கடவுள் வக்கா, 

னண்ணல௫ குமரன் வர்தா னாறு.மா முகத்தன் வந்தான், றண் 

ணற வொழுகரு கீபத் தாமவேள் வந்தான் வர்தான். 

சுழுமலத் அுதிக்கஞானக் கான்மூளை வர்தான் வர்கான், மழை 
யெனக் கரு யெம்பால் வழங்கிய செவ்மிவள் வர்கான், ற்ழை 

யுமுச் சங்கச் தேறும் தலைமைப்பா வலவன் வர்தான், செழு 
மறைப் பெருமான் வர்தா னென்றன சின்ன மெல்லாம். 

இ-ள். இன்னமெல்லாம் விண்ணவர் பெருமான் வர்தான்......... 
செழுமறைப் பெருமான் வர்தான் என்றன - இன்னங்களெல்லாம் 
0 தவாஇதேவர் வந்தார்; வேலாடஇிய உயர்ச்சத ஆயு சச்தையுடையவர் வந் 

தார்; தேவர்களின் முடிகளை உரிஞ்சும் பாதாரவிச்தக்ககாயுடைய பதி 
வர்தார்; பெருமையாகிய குமாரசுவாமி வந்தார்; ஆறுதிருமுகங்களைய/டை 
யவர் வந்தார்; குளிர்ந்கதேன் ஒழுகும் கடப்பமாலையையுடைய சுவாமி வர் 
தார் வந்தார்; சர்காழியிற்றோன்றிய சிவஞான குமாரர் வச்தார் வந்தார்; 
மழைபோலத்திருவருளை ஈம்மாட்டுப் பொழிந்த முருகபிரான் ab sri; 
தழைத்ச முர்சம்சகமனில் ஏறிய முசன்மையையுடைய புலவர் வந்தார்; 
மாட்டிமையாகிய வேதகாயகர் வந்தார்'எண்று ஒலித்தன. எ-று, (௬௪-௬௮) 

அறுமா முகத்துப் புத்தக ளணிசெழு தேரி of mela, கூறு 
நான் மறையு மொன்முங் சகோயிலிற் குறமான் யானைப், பேறதாந் 
செய்வ யானைப் பெண்ணொடு மடியர் வாழ்த்த, மாறிலாக் குமர 
மூர்த்தி மகிழ்ர்துவிற் விருர்தான் மாதோ, 

இ-ள். அறுமாமுகத்துப் புத்தேள் மாறிலாக் குமர மூர்த்தி - ஆறு 
பெரியமுகங்களையுடைய சடவுளாகய ஒப்பில்லாச குமாரசுவாமியானவர்,- 
குறமான் யானைப்பேறதார் செய்வயானைப் பெண்ணொடும் - வள்ளியம்மை 
யாரோடும் ஐராவதயானை வளர்த்ச செய்வயானையம்மையாரோடும்,-- 
அணி கெழு சேரின் நீக்கு - அழகார்ர்ச இரசத்தின் இறக்க, --கூறு சான் 
மறையும் ஒன்றாம் கோயிலில் - சொல்லுகின்ற சதுர்வேதக்களும் ஒன்று 
பட்ட கோயிலின்கண்ணே,--- அடியர் வாழ்த்த மஇழ்ந்து வீற்றிருந்தான் - 
தொண்டர்கள் துதிக்க உவந்து அமர்க்சருளினார். எ-று. (௬௯) 

வீற்றிருர் தருளினோேடும் வேதற்கும் விளங்குஞ் சோதி, யாத் 
றலந் இகிரி யாற்கு மமரர்க்கும் விடைமான் ஸீந்து, தேற்றுநான் 
மறைவல் லோராச் திரிசுகந் இரக்கர் வாழ்த்இப், போற்றவெற் 

SIGH 1/69 Gor புவனிகாச் களிக்கு சாளில்,



வளவியம்மை திருவவகார அக்தியாயம, ௭௯ 
‘ ம் ப னை) 

இ-ள். வேற்£ரத்துப் புத்சேள் அருளினோடும் வீற்றிருக்து - வேலாயு 
சிக்கடவு ர் கருணையினோடும் Mot தருளி, --வேதற்கும விளக்கு? ஞ் சோதி. 
ஆற்றல் அந் இஇரியாற்கும் அமரர்க்கும் விடை முன் சந்து - பிரமசேவ 

ரூச்சூம் விளங்கும் ஒளிபொருக்திய வலிமையாதிய அழகிய சச்ரச்தை 
யுடைய(விட்டணொே) வருக்கும் (மற்றைச்) தேவர்கட்கும் அனும தியை 
மன்னரே உதவி,- நான்மறை சேறு வல்லோராந் Bille 08 14.80 
வாழ்த்திப் போற்ற - சதுர்வேதங்களைச் செயிர் து வல்லவராஇிய இரிகவ 
திரகிரர்கள் பூசித்துத் துதிக்க,--புவனி காத்து நாளில் அளிக்கும் - (அண் 
போடுவழிபடும்] உலகத்தாரை இரட்சித்து சாடோறும் (அவர்ச்குவேண் 
டும்வரல்களை) க்கொடுப்பா(ராயினார். எ-று, தேற்று - விரித்தல், (eV) 

செயந்திபுர அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆகச் திருவிருத்தம் ௨௨0. 

  

௬-வது வள்ளியம்மை திருவவதார அத்தியாயம், 

  

அகிலம் யாவுக்கு மந்துரு வாணிபோ, னிகரி லாதுபர் நீடு 

பொற் குன்தின்வா, யிகலுஞ் செற்றமு நீக்கயெ வேமனும், தகை 
மைசேர்ந்க தவமுனி யேன்றுளான். 

இ-ள். அகிலம் யாவுக்கும் ௮ர் துருவ அணிபோல் ஈிகரிலாது உயர் 
நீடு பொற்குன்றின்வாய் - பூமி மழு தும்மும். அழமெ. அசையாகவிலை 
யைச்செய்யும் அணிபோல ஒப்பின்றி உயர்ச்து நீண்ட பொன்மலையின் 
கண்ணே,--இகலுஞ் செற்றமும் நிம்கிய TOGO , சகைமை சேர்ந்த முனி 
சவம் ஏன்றுளான் - பகையையு ஞ் இனணத்சையும் ஒழி, ந்த எமனென்னுக் 
தீரு திபொருர்கிய முனிவன் தவத்தைப் பொருந்கியுள்ளவளுய். எ-று. (௧) 

சங்கு சக்இரர் தாங்கு தடக்கையீம், பங்க யத் * திருப் பாரப் 
படீரப்பொற், கொங்கை வெற்பிற் குவிர்ந்த பஃந்துழாயத், 
தொங்க லுக்கசைர் தோங்குகிண் டோளகளும். 

இ-ள். சங்கு சகஇரச் தாங்கு தடக் கையும் - செருமாலினுடைய) சங் 
கையுஞு சக்கிர த்தையும் தாங்கிய பெருமையான கரக்சளையும்--பக்கயத் 
இருப் படீரப் பொற் பாரம் கொக்கை வெற்பின் - தாமரைமலரில் இருக் 
குஞ் சசேவியின் சர்தனச்தசையணிர்த தமிய பாரமான ஸ்.தனமலைக 
ளோடு, --குரிர்ந்த பசுந். நுழாய்த்தொங்கலுக்கு இரைந்து ஓங்கு துண் 
டோள்களும் - குளிர்மையான பட௫ியதுளசிமாலைக்கும் இயைந்து உயர்த்த 
இண்மையான புயக்களையும். ஏறு, 

“கொங்கை வெற்பைச்தழுவுதற்குக் தொங்கலை அணிதற்கும் இசைக் 
தோக்குகிண்டோள்களையும் என்ச. உம்மையால் மற்றுந்திருமாலின் அக்க 
மு தவியனவுர் இயாணிக்கப்பட்டன என்பதுணர்க, (௨) 

எண்ணி யுள்ளக் தருத்திமெய்ச் காசிபிற், சுண்ணி ரண்டுள் 
கவிழ்தா நோக்கியே, விண்ண வர்க்கும் வியப்புற யோகத்து, 
நண்ணு சனெற துணர்ந்தன ஞக/மமோன்,



a0 இிருர்செர்தார்ப்புராணம், 

இள். எண்ணி உள்ளத்து மெய் இருத்தி - இயானித்து மனத்தின் 
மெய்யாய் இருக்கச்செய்த,--ரா௫ியிற் கண்ணிரண்டும் கவிழ்தர கோக்க- 
மச்னிடத்சைச் சண்சரிரண்டினாலும் வகவாகப் பார்த்து, விண்ண 
வர்க்கும் வியப்பு உற. யோகக்து நண்ணுடின்றது - தேவர்கட்கும் அதி 
சயம் உண்டாக யோகச்தில் இருச்தின்றமையை,--நாகர் கோன் உணர்ந் 
தனன் - தேவேக்இரன் அறிந்தவனாய் எ-று. 

முனி ஏன்றுளானாய் எண்ணி இருத்தி நோக்கி ஈண்ணுகின்றதை 

நாகர்கோன் உணர்ச்தனனாய் என இயைதலுணர்க. (௬) 

கான யாழிசை கந்தரு வத்தரும், வான சாடக மாதரும் வம்மி 
மென், முன சொல்லொன் றுணர்த்துவ னன்னது, தானு எத் 
இற் நரிக்குதர் ரென. 

இ.ள். யாழ்க் கானம் இசை கந்தருவத்சரும் வான நாடக மாதரும் 
வம்மினென்று - வீணைகளிற் கீதங்களைப் பாடுகின்ற கர்தருவர்களையுஞ் 
சுவர்க்கத்து சாட்டியப்பெண்களையும் வாருங்களென்று( தன்முமன்னாக்இ),-- 
ஆன சொல்லொன்று உணர்த்துவன் அன்னது நீர் உளத்தில் தரிக்குஇர் 
என - (கான் என்பொருட்டு) yeu வசனமொன்றைச் கூறுவேன் அதனை 
நீவிர் (மறாது) மனத்திற் கொள்ளக்கடவீர் என்று (முகவுரை) சொல்லி. 
எ-று, (௪ 

பொருளின் மேற்படி பொற்றையிற் போய்த தவத், தெருளி 
னேமச் திருமுனி யென்பவ, னருளின் வைசன னாங்கவ னெஞ் 
௪௪, மருள டீவி/மெய் மாற்றுமென் ரோதலும், 

இ-ள். பொருளின் மேற்படு பொற்றையில் - பொன்னின் மேம்பட்ட 
மலையிலே,--தெருளின் இரு ஏமமுணி ஏன்பவன் - ஞானச் செல்வத்தை 
யுடைய ஏமமுணி என்பவன்,--அருவின் சவம் வைநனன் - அருள்பெறும் 
பொருட்டுத் தவத்இின் அமர்க்சான்,--ம£விர் ஆங்குப் போய் அவன் கெஞ்ச 
கம் மருள மெய் மாற்றும் - நீங்கள் ௮அக்கேபோய் அவனது மனம் மயங்க 
(ர் செய்து) மெய்யறிவை மீக்கி விடும், என்று ஓ௫சலும் - என்று 
சொல்ல, எற. (௫) 

சொற்ற வாசகங் கேட்டிசை தும்புருக், சற்று ணர்ந்துள கர் 

தீரு வத்தரும், பற்று நாடகப் பைர்கொடி யார்களு, முற்று 

ணர்ச்ச முனிவன் முன் போயினார், 

இ-ள். சொற்ற வாசகம் சேட்டு - (௮ற்கனம் இக்இிரன்) கூறிய வச 
ன)த்சைச்கேட்டு, தும்புரு. இசை கற்றுணர்ந்துள சகர்தருவச்தரும் பற் 
அம் நாடகப் பைந்தொடியார்களும் - தும்புருமூனிவணிடச்தே இசை நூலை 
ஒதியறிர்த கச் சருவரும் விரும்பப்படும் சாட்டிய மகளிரும்,--முற்றுணர்ர்த 
மனிவன் மூன் போயினார் (தன்னெல்லையிற்பட்டன) முழுசையுமறிக்த 
(அவ்வேம)முணிவன் முன்னே சென்றனர். எ-று, (a) 

சையின் யாழிற் கனிரந்தபண் டேறலு, மைய paioufor. 

யாரடி பேர்த்திடுஞ், செய்ய சாளச் செயனடதச் தேறலு, மையி 

லாமானி வன்செவி யார்தலும்,



மயங்கு 
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(இ-ள். கையின் யாழிற் சணிரஈ்த பண் தேறலும் - (கக் தருவர்) கைக 
ளின் வீணைகளிலெழுக்த முதிர்ந்த தமா சேனும், ஐய அண் “இடை: 
யார் ௮டி பேர்ச்திடுஞ் செய்ய சான நடச்செயல் சேறலும் - அழகிய ண்: 
ணிய இடைகளையுடைய (காட்டியமகளி)ர் கால்களைப் பெயர்க்குஞ் செம் 
மையாக சாளத்தையுடைய ஈடனச்செய்ளை(இியாலி) பாய தேனும்,-- 
மை இலா முனிவன் ரெவி ஆர்தலும் - குற்றமில்லாசு னித செவி 
களிற் சேர. ௭-௮. (௭) 

| யோகு விட்டு முனிவ அள்ள த்தின், மோக மிக்க மனக் 

தொடு முன்னர்வான், Capos யொத்த சுரிகுழ லாரசையும், பாகி 
சைக்கவர் தம்மையும் பார்த்துளான். 

இ-ன். முனிவரன் உள்ளத்தின் யோகு விட்டு - (அம்)முணிச்சிரேட். 
டன் (தன்) மனச்திற்பொருந்கிய யோகத்தை விடுத்து, -மோகம் மிக்க 
மனத்தொடு முன்னர் - (சனக்கு) மோகஞ்செய்கற்பொருட்டுக் இளர்க்க 
உள்ளத்தோடு முன்னின்றவர்களாகய பாகு. இரைத்சவர் தம்மையும் 
வான் சோ கை ஒத்த சுரிகுழலாரையும் பார்ச்துளான் - பாகுபோலப்பாடிய 
(கந்தரு)வாகளையும் பெருமையான மயிலை ஈீசர்த்த மசளிரையும் நோக் 
இனவனாய். ௭-௮. (௮) 

நிங்கள் யாரு நிகரறு வேகத்தின், பாங்கர் வக்து பரிபவஞ் 
செய்ததாற், நீங்கொ டுஞ்சொலிற் சசிய வெம்மொழி, தாங்க 
வேடவெச் சன்மைசென் றெய்துவீிர், 

உங்கள் பால்வர்க வொண்டொடி மாதரு, மங்கண் மாநிலக் 
தற்றமி லாவரைது as வேடுவக் தோை மிற்கி றற TOMS BF, மினல் மவ ரி மதாகைய சாவு, ம்] 

சைதக்தனம் போமின்க ளென்றனன். 

இ-ள். நீங்கள் யாரும் ரிகரறு யோகத்தின் பாக்கர் வந்து பரிபவஞ்் 

செய்ததால் - (கக்சருவரே) நீவிரெல்லாம் ஒப்பற்ற யோகஞ் செய்யு 
மிடத்து வந்து ௮வம௫ பண்ணினமையால்,--€ரிய எக் தீக்கொடுஞ் 

சொலின் மொழி தாங்கி ௮ல் கண் மா வலத்து அ௮ற்றமிலா வரை சென்று 

வேடுவச்சன்மை எய்.துவீர் - இனச்த எமது சாபமாகிய மொழியை ஏற்று 
APB இடச்சையுடைய பெரிய பூமியில் அழிவற்ற மலையிற்போய் வேடு 
வரார் தன்மையை அடைவீர், - உங்கள் பால் வரச ஒண்டொடி. மாதருக் 
pas வேடுவச் தோகையராக இக்கு இசைச்சனம் போமின்சள் - நம் 
பக்கத்தில் வச்ச ஒள்ளிய வளையலைய/டைய (இம்) மகளிரும் உயர்ச்சியை 
யுடைய வேடுவிச்சிகளாச இக்னஞ் சபித்தேஞ் செல்லுக்கள்,--என் 

றனன் - என்று கூறினான். ௭-௮. (௧௯-௧0) 

௮ர்க வெம்மொமி சகேட்டலு மன்னவர், சரச மோந்து 
தெருமர்து மாழ்கியே, மைந்தர் கூற்ற மனங்கொடு வல்விடக், 
தந்தை யூட்டிற் றனயர்க்குச் FIT YAM SA, 

Q@-&. 965 வெம்மொமி! கேட்டலும் அண்னவர் - அச்சாபத்சைக் 
கேட்டு ௮வர்கள்,--சகை நொந்து செருமர்து மாழ்டி - மனம் age Ge 
சுழன்று மயக்இ (அம்முமணிவனை வணக்கிசின்று), தந்தை மைர்தர் குற் 

றம் மனங்கொடு வல்விடம் ஊட்டின் தனயர்க்குச் சார்பு உண்டோ - 
பிதா மக்களுடைய, குத்றத்தை மனத்தில் லைச்து வலிய ஈஞ்சை ஊட்டி. 
னால் (அம்)மக்களுக்குக்கஞ்சம் (வேறு) உண்டோ. ஏ-று. (௧௧) 

we



2. திருச்செர் தார்ப்புராணம், 

அபி னுங்சொடுஞ் சாபம கன்றுமுன், மேய தொல்வடி வு 
டுகாடு மேவ, நீயி ரந்த நிகழ்த்துதி யென்றலுர், தாய மாதவ 
னன்றெனச் சொல்லுவான், 

டுள். யினும் - (சுவாமீ! ஈம்குற்றம்பற்றியெழுக்த ஜெச்சாற்சபித் 
திரே) அனாலும் --$. இரசக் - (இனி) நீர் சுயை கூர்க்து,- கொடுஞ் 
சாபம அகன்று முன் மேய தொல் வடிவங்கொடு மேவவும் Wap see 
கொடியசாபச்சை நீக்கி (ஈமெல்லாம்)மூன்னாப் பொருக்திய பழைப ௨௫ 
வதைம்கசொண்டு வாழவுஞ் செய்யக்கடலீர்- என்றலும் - என்று வேண் 
முச்சொள்ள,- மாய மாசவன் ஈன்றெனச் சொல்லுவான் - சுச்சனாடிய 
(௮ம்)மூணிவன் ஈல்லது என்று (அவர்க்கு உறுதியை) கூ றுவாளாய் ௪-2. 

கால மூன்று முளங்கொடு காண்பவன், சல முன்னிச் இதிகைத் 
தீருள் சிந்தியா, மூல மின்மி முளைச்றுக் கயிலையிற், காலங் 
சொண்டிருர் தானடி. கும்பிட்டு, 

இ-ள். மூலமின்றி முளைத்துக் ஈயிலைபிற் கோலங் கொண்டு இருக் 
தான் ௮ழ. கும்பிட்டு - காரணமின்றி வெளிப்பட்டுக் கயிலாயத்தில் உருவு 
கொண்டு அமர்ந்த சிவபெருமானுடைய பாதறங்களை வணக்க, -- அருள் சர் 
தியா - (அவரது) அருளினாலே இயாஷிச்து,--மூன்று காலமும் உளம் 
கொடு காண்பவன் - முக்கால ஙிகழ்ர்ளையும் மனத்தின் றிபவனாய்,-- 
சீலம் உன்னி - (அவர்சாபநீக்கத்துக்குவாய்ப்பான) இயல்பை தறித்து, 
இகைத்து - தாஞ்சபித்தமையும் ஈச ரசங்கற்பச்சானமைர் சதேயாயினமை 
யைக்காணலின்) அதெயமடைந்து (அவர்களை நோக்இ), எ-று, (am) 

காது குத்த கடுக்கையுர் தாதஇப், போது மொய்த்த புரிசடை 
யான தருஞ், சோதி வேற்கைச் சுருதியம் பண்ணவன், காதல் 
கூரரதுல கத்தைக் கவிப்பினால், 

காக்க வேண்டிக் கடுக்தொழிற் சூர்கிளை, நீக்கு மாகவ னேக் 

இரத் மற்றுள, மாக்க யத்இரு வள்ளி மணக்கருட், டேக்கொ 
டுஞ்சிறர் சான் செயர் இப்பதி, 

இ-ள். தாது உகுத்த கடுக்கையும் தாதடுப்போதும் மொய்த்த புரி 
சடையான் சரும் - தாதுக்களைக் கான்ற கொன்றை மலர்களும் ஆத் இிமவர் 
களுஞ் செறிச்த முறுக்காரய சடையையுடைய(பசுபதியா)ர் wwe g— 
சோதி வேற்கைச் சுர.௫ப் பண்ணவன் - ஓளிபொருச்திய வேலைக்கொண்ட 
கரத்தனையுடைய வேதூதத்தின(ராகியகுமாரபிரா)ன்,--சாதல் கூர்ந்து 
உலகத்கைக் களிப்பினாற் காக்சவேண்டி - (துட்டரை) பிச்இரடித்சலின் 
மிக்கு(ச்சிட்டராகிய)உலஇனரை மகிழ்ச்சியோடு அனுக்ரடக்கவிரும்பி,--- 
கடுந்தொழிற் சூர்துகோ நீச கடுந்தொழிலைச்செய்ச சூரனையும் (அவன்) 
கூட்டத்தாரையும் ஒழித்து, -மாசவன் கேச்திரத்து உற்றுள மாச் கயத் 
இரு வள்ளி மணந்து - விட்பணுவின் கண்களிற் பிறந்த பெருலமயான. 
தெய்வயானையாரையும் வள்ளியம்மையாரையும் வரைந்து, அருள் சேக் 

கொடுஞ் செயர்இப்பதி சிறச்சான் - கருணை நிறைவோடும் செயச்தி wars 
இலே இறக் இருக்) கார். எ-று. 

தாது" என்னும் இப்பாட்டுமுதல் வானுற" என்னும் முப்பதாம் 
பாட்டிறுகியில் ர்தொன்மையோலவுற்றிருக்கிர்'. என்பது வரைமுகறிவ ண் 

கூற் று, (௧௪-௧9)



aH Pura திருவவகார அக்தியாயம். ௮௩ 

அரும் றைக்கம லாசனத் தர்தணன், மரும லர்த்துள வத்திரு 
மான்லகக், குரிசின் மற்றுள GO Bac கும்பிட த், இருவின்லை 
Be Mok SRM காலையில், ப | 

இ-ள். கமலாசனக்து அரு மறை அர்சணன் - சாமரைமலராசனத் 
சையுடைய அருமையான வேதச்தை ராயும் பிரமரேவனும்,--மருத் 
வளவ மலர்ச் இருமால் - மணமுள்ள துளரமலரையணிர்த விட்டுணு 
வும் மகக்குரிசில் மற்றுளதேவருங் கும்பிட - இர்திரனும் வேறுள்ள 
வானவரும் வணக்க,--இருவின் சறச்து வைட அருள் காலையில் - ஐசுவரி 
யத்சார்சிறக்திருந்து (அச்சடவுள்) அருள்செய்யுக்காலக்தில், எ-று. (௪௬) 

யாவ ரு்கொழு தேக்க விரு தள, மூவி ரண்டு மூக,க்கவன் 
மால்விழித், தேவி மாருடன் சேர்ந்து கருணையின், மேவி யன் 
பின் விளங்குமவ் வேலையில், 

இ-ள். யாவருர் தொழுது ஏத்த இருர்துள மூவிரண்டு முகத்சவன் - 
எவரும் வணாக்கித்துஇக்க இருக்க ( ௮௩௪) ற:முகபெருமா ன், --மால்விழித் 
சேவிமாருடன் அன்பிற் சேர்க்து-விட்டுணுவின் கண்களிற்பிறந்த அம்மை 
மா(ரிருவ)ரோடும்( ஒத்த) அன்பாற் கல5த,- கருணையின் மேவி விளக்கும் 
அவ்வேலையில் - அருளோடு பொருக்கி விளங்கும் அச்சமயத்தில். எ-று (0) 

மருக வேளுக்கு முகர்திய தாரமாய், மருவுவல்லி மதர்ப்பினின் 
anim seu, ருருவ மெய்து மூவப்பினில் வேள்புணர், பெருமி 
திதீதி லகர்ை பிடித்துளாள், 

இ-ள். முருகவேளுக்கு முக்திய தாரமாய் மருவுவல்லி - மூருகச்சகட 
வுளுக்கு மூச்ச மனைவி.பாய்ப் பொருந்திய வள்ளியம்மையார்,--மதர்ப் 
பிணின் வாய்ச்சபேருருவம் எய்தும் உவப்பினில் - அழூற் ஏறந்கபெருமை 
யான வடிவச்தை அடைந்த மகிழ்ச்சியினாலும்,--வேள் புணர் பெருமிதத் 
இல் - (௮க்)கடவுள் (விசரேடமாகத்தம்மைப்)புணர்(பவரென்று இரித் 
அணார் ச சனாலாய பெருமையினாலும்,-கீ அகந்தை பிடித்துளாள் - ௮௧ம் 
காரங் கொண்டவராய்: எ-று, (௧௮) 

இந்தி ரன்மக ளென்னிகர்க் காளெனச், சக்தை மேற்கொடச் 
சேயிழை யைத்தின, நிந்தை செய்கன ளாகவு நீதிதே, ரந்த 
மாது பொறுத்தன என்பினே, 

இ-ள். இர்இிரன் மசள் என் ஈிகர்க்சகாள் எனச் சிட்தைமேற்கொடு - 
தெய்வயானை எனக்கு ஒப்பாசகாளென்று உள்ளத்திற் கொண்டு, 
சேயிழையைச் தினம் கிர்தைசெய்சனளாசவும் - தர்சச் செம்மையான 
அணிசளையுடையாரை நாடோறும் அவமதி செய்தாராகவும்,- நீஇ தோர் 
அந்தமாது அன்பிற் பொறுத்தனள் - நிதியை அறிந்த HES அம்மையார் 
அன்போடு பொறுத்தனர், எ-று, (௧௯) 

அ௮ரிகண் வச்்இடு மவவிரு வர்க்குமே, கருணை யொத்தவை 
வேற்கரக் சுந்தலே, டிருவு எஞ்செமி இவ்வியக் கண்ணினவ், 
aS (RON HOT (arr மெண்ணமுச் தேர்ந்துளான். | 

இ-ள். ௮ரி சண் வச்இிடும் அவ்விருவர்க்கும் கருணை ஓத்த வை வேற் 
கரம் சர்சவேள் - இருமாலின் சண்களிற்பிறச்ச அவ்லிருவர்மாட்டும் ௮௫



wy & திருச்செதார்ப்புராணம், 

ளின் ஒருபடியான கூரிய வேலாயுதம் கொண்ட சையையுடைய முரறுசக் 
சடவுள்,--திருவுளஞ்செறி இவ்வியம் கண்ணின் - இருவுள்ள த்துப் பொ 
ருக்திய ஞானச்சண்ணினாலே,--அவ்விருவருள்ளுறும் எண்ணமுச் தேர்ச் 
துளான் - அவரிருவருடைய உள்ள கிசளிற். :பொருக்திய ஈணைவுகளையும் 
அறிர்சவராய். எறு, (௨௫) 

விண்டு வின்வலக் கண்ணிடை மேவிய, தொண்டை யந்துவர் 
வாய்மடத் கதோகையைக், சுண்டு மெல்லக் கலங்கா முூகமனா, 

லுண்டு காமிய மொன்றென வோதுவான். 

இ-ள். விண்டுவின் வலக்கண்ணிடை. மேவிய - விட்டுணுவின் வலக் 
சண்ணிற் பிறச்௪,--சொண்டைச் துவர் வாய் மடச் தோகையைச் சண்டே 
கொவ்வைக்கணிபோலுஞ் இவர்ச ௮ ரக்சளையுடைய மடமை பொருச்திய 
௮ம்மையாளை சோக்இ,--காரியம் ஒன்று உண்டு என - (பெண்ணேகசினக் 
குரைக்குஞ்) செய்தி ஒன்று உள என்றுசொல்லி, -மெல்லக் சலக்கா 
மூகமனால் ஒதுவான் - மென்மையாக (அவர்தாம் மிச மனம்) சலக்காமைக் 
கேதுவாய இன்மொழி கூறுதலோடு, பின்வருமாறு)கூறினார். எ-று. (௨௧) 

மாறு மீச்கொடு வாரணப் பாவையைச், றி நிந்தனை செய் 
தனை uso stp, கூறு ன்ற கொடுமொழிச் சாபத்தி, னாறு 
Osan pa om oD. Caran sé, 

இ-ன். மாறு மீச்சொடு வாரணப்பாவையைச் றி கிந்தனைசெய் 
தனை - (பெண்ணே நீ) பகையைமேற்கொண்டு தெய்வயானையைச் கோ 
பிச்து ௮வமதிசெய்தாய்,--அன்னதால் நீ - அதனால் ந,--கூ.றுன்றகொடு 
மொழிச் சாபத்தின் ஆறு சென்று - (யாமீண்டிச்) சொல்லுங் கொடிய 
மொழியாகிய சாபத்தின் வழியே போய்,--௮வண் ஆற்றிடவேண்டும் - 
(சுட்டப்படும்) ௮வ்விடச்தே(௮க்குற்றத்தைப்) பரிகரித்தல் வேண்டும் எறு. 

தார மாயிரு Gms தழுவினீர், வார முன்வயின் வைத்தன 
மாகவா, லீர மின்றியிழிவுரைக் தாயகன், கார ணத்தைக் கருத் 
துள டக்கிஞை, 

இ-ள். இருவீருக் தாரமாய்த் சமுவினீர் - ($யும் ௮வளுமாகிய) இரு 
வீரும் மனை வியராய் ஈம்மை)த் தழுவினீர்,--உன்வயின் வாரம் வைத்தன 
மாக வால் ஈரமின்றி இழிவுரைத்தாய் - (நீயோ சாம்) உன்மேல் அன்பு 
வைத்தனம் என்று கொண்டு சுத்தமான தண்ணளியின்றி (அவளை) மிர் 
இத்தாய்,--அதன் காரணத்தைக் கருத்துள் ௮டக்னொள் - (அவள்) ௮(் 
கனம் இழிவுரைத்த)தேயாகயெ கா. ரணச்தை (ச்னமென்னும் காரியம் 
பிறப்பிர்ச விடாமலும் எவர்க்குமுரையாமலுர் சன்) மனசத்துள்ளேதானே 
அ௮டக்திவிட்டாள், எ-று, த 

பொறுத்துச்கொண்டாள் என்றபடி, (௨௩) 

அன்ன பான்மையு ஊர்ந்தன மாதலா, லஓுன்னி _ SH gih 
பவம் யாவையும், பன்னெடும்பக லாற்றுதல் பண்பெனக், கொன் 
னிலைச்சுடர் வேலவன் கூறுவான், 

இ-ள். ௮ன்னபான்மை உணர்ந்தனம் - அந்தச் சம்பவத்தை (காம்) 
அறிர் தனம்,--௮ தலால் - (இக்கனம் ௮அடக்கமின்மை) அயினமையால்,-- 
உன்னிடத்தில் உழபவம் யாவையும் - உன்கட் பொருர்திய பாவமனை த



வள்ளியம்மை இருவவ கார ad Burry, ந 

தையும் -பன்னெடும் பகல் ஆற்றுதல் பண்பு என - பல கெடிகாட்சவில் 
(மேற்காட்டுமாறு செய்து) பரிகித்சலே குணமாம் என்று சொல்லி, 

கொன் இலைச்சுடர் வேலவன் கூறுவான் - பெருமையான இலைவடிவுடைய் 

ஒளி பொருச்தியவேலாயுநத்தையுடையமடவுள் மேலுஞ்சொவ்வார். எ-று, 

அல வாப்பொறை யாற்மிய மாதர, ருலசெ லாக்தொழு 

தேத்தலு மும்பருந், தலைவ ணங்குந் தலைமையு மெய்முவார், 
தலைமை யென்று மறையு கிகழ்தீதுமால், 

இ-ள். பொறை ஆற்றிய மாதரார் - பொறுமையைச் செய்த பெண் 
கள்,--அலதஇிலா உலகெலார் தொழுது ஏசத்தலும் - அளவில்லாத உலகத் 
சாரெல்லாரும் வணங்கடுத்து இித்தலையும்,--௨உ ம்பருக். தலைவணக்குச் தலைமை 
யம் - தேவர்களாலும் தலைவளைச்சப்படும் முூசன்மையையும்,--எய்துவார்- 
அடைவார், நிலைமை என்று மறையும் நிமழ்ச்தும்- (இது) மெய்ம்மையே 
என்று சுருதிகளுமங் KR Mid. oF BW. (௨௫) 

நிர்க னைக்குரித் தாகிய நீயும், சுந்த ரைக்கட் சலாவுவி லங் 
Gaur, (pig இத்து முனைச்சிலை வேடர்பால், வந்து neg 

றப் போடு வளர்இயால், 

இன். ஈிர்தனைச்கு உரித்தாயெ நீயும் - (பொறுமைபடைக்ச Maar 
போலன்றிப் பாவமாதய) கிந்தனையில் உரிமையுடையையான நீயும்,-- 
வசுந்தரைக்கட் சுலாவு விலக்கஇன்பான் முத்து உதித்து - கிலவுலகத்திற் 
சஞ்சரிக்கும் மிருகச்தினிடத்து 'முற்பட்டுப்பிறர் ஐ,--முனை சிலை வேடர் 
பால் வந்து உளச்சிறப்போடு வளர்தி - நதிபொருக்திய விற்களையுடைய 
வேடரிடத்துச் சோர்து மனமஎழச்சியோடு வளாவாய். எ-று. (௨௬) 

இமிவின் முன்ன ரியற்று கொடும்பவ, மொழியும் பாவ 
மொழியுமக் காலை, மழன்முன் னாக வமரரொ டேகி2ய, விழு 

மிதாச மடிழ்ந்துனை வேட்ருதும், . 

இ-ள். முன்னர் இயற்று : கொடும் பவம் - மேல் அடையும் (அக்தக்) 
கொடிய பிறவியிற்றானே,--இழிவிற் பாலம் ஒழியும் - (உனது) கிந்தனை 
யாய பாவர் திரும்,--ஒழியும் ௮ச்காலை - (௮.து) தீரும் அச்சமயத்தில், 
நாம் ௮மரரொடு ஏக-சாம் சேவர்களோடு (கின்மாட்டுவர்த;,--விழுமிதாக 
மகிழ்ந்து - (ரீ) மாட்சிமையாசக மகிழ;--அழன் முன்னாக உனை வேட்கு 
தும் - அக்னி சாட்டியாக உன்னை வரைவேம். எ-று, (௨௪) 

என்னு மாற்ற மிமாயன் விளம்பலுங், கன்னி யுள்ளங் சவ 
அழச் தோமெனச், சென்னி காழ்ச்துளஞ் சிந்தித்து லைகனாண், 
மன்னு மானின் வரன்முறை செப்புவாம். 

டு-ள். என்னும் மாற்றம் இளையன் விளம்பலும் - என்றவசனக்களைக் 
“குமாரசுவாமி கூற, கன்னி உள்ளம் கவல் உழந்து - அம்மையார் மனக் 
கவலையினால் வருந்தி,--சென்னி தாழ்ந்து ஒம் என - தலையால் வணக்இ 
ஆல் என்று (உடன்பட்டுக்கொண்டு அவரைப் பிரிந்து),--உளஞ் இக்தித்து 
வைஒனாள்-(௮க்கனஞ் செய்தற்கு வாய்க்கும் வழியை)மணனத்தில் அனைத்து 

இருந்தார், --மானின் மன்னும் வரன்முறை செப்புவாம் - (இணி) ௮வர் 
மான்வயிற்றிற் சேரும் வ.ரலாற்றினைச் சொல்லாம். or gr. (௨௮)



0/2 திரும் தூர் ப்புராணம், 

வேறு. 

தாஞ்ரனை பென்னும் தெய்வக் கன்னிகை கவுரிக் குள்ள 

வ।ஞிரையிற் டி. யாகி மன்னுதல் வேட்டு விந்தைப் 

பூ ஞசிலம் பிடத்து மானிற் பொலிவுறுங் குழவி யாகித் 

D BOF HL HID DE HosD Onfomaam I} DEG, மப்பால், 

இ.ஸ். காஞ்சனை எண்னுக் செய்வம் கன்னிகை - காஞ்சனை என்னும் 
சேவபபெண்ணா னவள், ரவுரிச்கு உள்ள வாஞ்சையிற் சேடியாடி மன்னு 

சல் வேட்டு - பார்வதியாரும்கு மனப்பற்றுள்ள அடியாளாஇ வாழ்தலைவிரு 

ம்பி, --பூம் விச்சைச் சிலம் பிடத்து மானிற் டொலிவு உறும் - அழூயெ 

விந்தைமலைபின்சண்ணே மான்வடிவச்சோடு (சவப்)பொலிவைப் பொரு 

ந்துகன்றாள், சேர FG TD Oe உரசல் தெரிவை அப்பால் வந்து 
குழவியாகி உ௫£்கும-ஈறுமணமயோருந்திய வண்டுஈள் ஓலிச்கற்டிடமான 
கூர் தலையுடைய அம்மையார் ௮ச்த(மாணின்) இடத்தே வந்து குழந்தை 
யாய்த் தோண்றுவார். எ-று. (௨௯) 

வள IM 9 வெடுக்து நிங்கள் வளைப்பு மெல்லை கோக்கி 

யளவறு முவப்பாற் செவ்வே ளன்னவ டன்னை வேட்டுக் 
இன்யுட னளிக்கு நீராற் கிடைக்தநுஞ் சாப நீங்க 
வுளமசிழ் பூத்துச் கொன்மை போலவுற் அிருக்தி ரென்று, 

இ.ள். நீங்கள் வளனுற எடுத்து வளர்ப்புறும் எல்லை - (வேடரா௫ய) 

நீங்கள் (அச்குழக்சையை) மாட்சிமைபொருக்த எடுச்து வளர்க்கும்பொழு 
இல், செவ்வேள் நோக்கு அளவறும் உவப்பால் அன்னவடன்னை வேட்டு- 
கும!ரசுவாமி (பருவம்)பார்ச்து அளவிறந் ச மடழ்ச்சியோடு அவ்வம்மை 
யாரை வரைந்து, தளை உடன் அளிக்குடீரால் - (அவ்வம்மையார்க்குத்) 
தமர்க'ளாய உங்களை உடனே அருளுச் கிறத்தினால்,--இடைச்ச அஞ் 
சாபம் நீங்கச் தொன்மைபோல உளமகிழ் பூத்து உற்றிருத்திர் என்று - 
(இங்கனம் என்பாற்) பெற்ற உங்கள் சாபம் அசல மூன்போல மனம௫ழ் 

இறந்து (அக்கடவுள் அருளும் பச்சைப்) பெற்றிருப்பீர்கள் என்றிவ்வாறு, 
ஏ-று. 

உற்றிருத்கிர்'" என்பது ஏமமூணி கூற்றின் முடிபு. “என்று!” என் 
பது சவிகூற்று; வருஞ்செய்யுளில் *உரைத்து'' என்பதனோடியையும். () 

மூனிவர ஐூரைத்து முன்போன் மோனகத்தா சீருப்ப வன்னோ 
ரனைவரு மூணர்ச்௪ி நீக்கி யரிவையா மருங்கிற் செல்ல 

வினையுழர் தவல மெய்தி விர்தையஞ் சாரற் பாங்காக் 

கனைகுரல் வேட ராகிக் கதுமெனச் சென்றா ரன்றே. 

இ-ள். முணிவரன் உரைத்து முன்போல் மோனக்து ஆறு இருப்ப - 
மூணிச்சிரேட்டன் கூறி முன்னர்ப்போல மெளனத்தினையுடைய (சவ) 
வழியில் இருக்ச,--அன்னோரனைவரும் உணர்ச்சிறீக்கி வினையழர்து அவ” 
லம் எய்தி - அவரெல்லாரும் (முன்னை) அறிவிழந்து தீவினையால் apoB) 
வலவியின்மையையடைர்த,--கனைகுரல்வேடராடு - ஐரவாரிக்கும் ஓசை 
யையுடைய வேடுவராஇ,--அ௮ரிவையர் மருங்கிற் செல்ல - (சம்போலாகிய) 
மகளிர் பக்கத்திற் சார,-ச.துமென விச்சைச்சாரற்பாக்கர்ச் "சென்றார் - 
விரைந்துவிம்சைமலைச்சாரலின்சட் சேர்ர் சார், எ-று, (tn)



வள் ளியம்பை, Rha! STD அத்தியாயம், சர 

கந்கன கருளாற் நெய்வக் காஞ்சனை வனப்பு வாப்ச் த 

சுந்தரம் இறுமா OES Gr fats தவற கோட்டு 

விர்தையஞ் சாரலு்ற வேலைமால் வியியிற் ஜோன்று 
மந்தமா னருண மானி னணிவயி றுற்றகன் றே, 

இ-ள். கச்தனது அருளால் வனப்பு வாய்ச்ஈ தெய்வம் காஞ்ரனைசுர்த 
ரச் சிறுமானாடு - முருஈம்சடவுள து இருவரு ரினாலே அழகுசிறக் -சேவியா 
இய காஞ்சனை அழகினையுடைய சிறிய மான்வடிவாடு, தூ. நிலாக் தவ 
மும் கோட்டு விந்கைச்சாரல் உற்றமவலை - சக்சமாஇப பிறை ஊருகின்ற 
உச்சியையுடைய விக்க 2லைச்சாரலில் இருக தபொழு ந, -- மால் விழியில் 
தோன்றும் அர்த மான் - விட்டுணுவின் சண்ணிற் பிறந்த அந்த (வள்ளி 
யம்மை என்னும்) பெண்(குமந்ை,--அருணமாணின் அணி வயிறு உற் 
றது - செர்சிறமுடைய மானின் அழ சாஇய வயிற்றிற் சேர்க்ச.து. எ-று () 

கருப்பத்தின் முஇர்ச்சி காட்டிக் காறளரர் துடலம் விகஇப் 

பொருப்பகத் துநைந்து பாரம் பபாறுக்கலா அழன்று வாடி. 

பருப்புயர் பசுங்காச் சுற்றி மலைச்சிறு குறவர் யாரு 
மிருப்புறுஞ் சிறார்ப் பாங்க ரீற்றுளார் தேஇழ் றம்மான். 

இ-ள். அம்மான் கருப்பத்தின் மு.இர் 9 காட்டிக் கால் களர்க் து உட 
லம வீங்கிப் பொருப்பகச்து உறைந்து - அந்தமான் இனையின் முகிர்வைக் 
காண்பித்துக் கால்சோர்ந்து உடல்பருச்து மலயில் இருக் த,--ப-ரம் பொ 
றுச்சலாது உழன்று வாடி. - சுமை தாக்ஈமாட்டாது வரும்.இ மெலிர் g,— 
ஈற்று உளைக்து' மருப்புயர் பசுங்காச் சுற்றி- ஈனுசுற்கு (வயிறு! நொந்து 
கொம்புகளுயர்ர்த பசுமையாகிய சோலைகளைச் சூழ்க து, மலைச் எற குற 
வர் யாரும இருப்புறுஞ் சிறார்ப்பாக்கர் ஏகிற்று - (அம்)மலையிற் இறிய 
குறவரெல்லாரும் இருக்கு ஞ்சிற் நூரின்பாலிற் சென்றது. எ-று. ( ta) 

சென் றமான் சுழன்று பார்க்குஞ் செப்கையுல் கருப்பக் தாக்கி 
யொன் றிய வயாவு நோக்கி யுயார்சுவான் சலைவி டாத 
குன்றுறை வேடர் யாருங் கொம்மென வெடழுந்து மானுக் 
இன்றுணை யாகப் போது மென்றன ரகனைச் சூழ்ர்தார். 

இ-ள். சென்றமான் ஈழன்று பார்க்குஞ் செய்கையும் - (துக்க££ம்) 
போர்த மான் கலங்கி விழிக்குஞ் செயலையும், ஈருப்பந் சாங் இ ஒன்றிய 
அயர்வும் - கருவைத்தரித்துப் பொருச்திய தளர்வையுர்,--உயார்த வான் 
இலைவிடாத குன்றுறை வேடர் யாரும் நோக்கி - உயர்வான பெரிய விற் 
களைக் கைவிடாச (அம்)மலையிலுள்ள 1வேட.ெல்லாம் அறிக்து, கொம் 
மென எழுர்து-விரவாக எழுந்து, மானுக்கு இன்றுண பாகப் போதும் 
என்றனர் அசனைச் சூழ்ந்தார் - (நாம் இம்)மானுக்கு இனிய துணையாகச் 
செல்வேம் என்று சொல்லி அதனைச் சூழ்ந்கனர் எ-று, (௬௪) 

எழுமெழுக் தரற்றுங் காலொன் நெடுத்கடி பெயர்க்கு 
மீள, விழமுமிருச் இசையைப் பார்க்கும் வெருண்டுதன் மேனி 
ராக்கொண், டிமுரெடு மூச்சு விங்கு முலப்புறா தரற்றுஞ் சோ 
உ.” : 3 . , மு; ர : ர ; றி கா (3 mF லைப், பழமுமர மூட்டிற் கயம் பரிவறும் படிக்கு மாகோ,



A) oy திருச்செர்தார்ப்புசாணம், 

இ.ள். எழும் - (படுமக்சையைவிட்டும்)ளெரும்; எழுந்து அரற்றும் - 
இிளர்க்து அழு :-அடி பெயர்க்கும்-(கடக்கவேண்டி ஒர்) அடியைத் தூக்இ 
வைக்கும்; மீளக் காலொன்று. எடுத்து விழும் - மீண்டு (வைக்குமாறு) 
அடியொன்றைத்மூச்தி (துற்றாது) விழு இருக் திசையைப் பார்க்கும்- 
பெருமையா இக்குர்களைப் பார்க்கும் வெருண்டு. தன்மேணி நாக் 
கொண்டு ஐ உழும் - அ.ஞ்ூத் தன்னுட லை சாவினால். நக்கும்;--நெடுமூச்சு 
வீங்கும் - பெ Gap Lp F மிகும் --உலப்புறா து அரற்றும் - (இடையிடையே) 
ஒழியாத அழு (;--சசொலைப் பழு ௨ர மூட்டிற் சாயும் பரிவுறும் படுக்கும் - 
சோலையில் அலமரச் செறிவில சாய்ந்து பரிவுற்றும் இடக்கும், எ-று, 

பரி - துன்பம், (௬௫) 

அருணமா ஸிவ்லா நுள்ளக் தயர்வுகொண் டிரங்கி ஞானக் 
தருணவில் வீச விக்குஞ் சராசர மனைத்து மீன்று 
பொருணவில் மதம் பூக்துப் பொருவருங் கற்பு வாய்க்த 

குருமணி யதனை வல்லிக் கொம்பென வின்ற தம்மா, 

இ-ள். அருணமான் இவ்வாறு ௨ உள்ள ச்சயர்வுகொண்டு இரங்கி - செர் 
கிறமாயெ மான் இக்கனம் மனச்சளர்ச்சிகொண்டு வருர்தி(யபின்),-- 
பொரு வருக கற்பு வாய்க்க குரு ணியதனை - ஒப்பற்ற கற்பிற்கிறந்த குரு 
சச்தினமாதிய அமமையாறை,ஃ BS ங்குஞ் சராசர ப மணைத்தும் ஈன்று 

பொருள் நவில் வேசம் பூத்து ஞானத் கருண இல் வீச - (அவர்தாம்பின் 
னர்ப்) பெருச்ச சங்ஈமச்தாவரம்( களாகிய பிரபஞ்சக்களை)களையெல்லார் 
#6 Bl, அருச்தங்கூறப்படும வேதங்க(ளாஇயமலர்க)சை அலர்தச்திச் இவ 

ஞானத்தாலாகும் முத்திஸ்தானம்(களாஇப கி)களை உசவுமாறு,-- வல் 
விச் கொம்பு என ஈன்றது - (ஒரு) கொடியையும் கொம்பையும் போலப் 

பெற்றது. எழு (mz) 
மானிடைப் பிறக்க தெய்வ மணியினைக் கண்டு விந்தைச் 
கானவர் காழாங்கொண்் 0 பொளக் களிப்பெனும் புணரி சூழ்க 

வானவப் போழ்து மானா மரிவைகாஞ் சனையம் மானைத் 
தானனளிக் இருக்து ஞானக் கண்ணனி பெற்ற வாற்முல். 

இள் மாணிடைப்பிறர்த தெய்வ மணியினை - மாணிணிடத்துத் 
தோன்றிய கடவுண் மணியை,--விந்தைக் கானவர் குழாங் கண்டுசொண்டு 
உள்ளச்சளிப்பெனும் புணரி மூழ்க - விர்சைமலையின் வேடர்கூட்டங் 
கண்டு கைக்கொண்டு மனம$ூழைரசியென்னும் கடவில் அமிழ்ச் த,--மானால் 
சாஞ்சனை அரிவை - மானாய் சின்ற காஞ்சனை (யென்னும் ) பெண்ணான 
வள்,--சான் அம்மானை அளித்து இருந்து ஞானத் சண்ணளி பெற்ற 
வாற்றால் - தான் அநத அம்மையாரை ஈன்று (அசனால்) ஞானத்தோடு 
அருளை அடைரந்தவாற்றினால்,-௮ன அப்போழ்று - (இங்கனம்) ஆயெ 
அச்சமயத்திற்றானே. எ-று 

அரிவை என்னும் எழுவாய்க்குப்பபணிலை இரு*சனள் என அடுத்த 
பாட்டில் வருதல் காண்க, (௬௭) 

எண்ணிய வெண்ணி யாங்?க யாவர்க்கு 0, கவும் வேது 
புண்ணிய கவுரி வைகும் பொற்புறு புவனர் தன்னி 
னண்ணினள் கவுரிக் குள்ள நாடருஞ் சேடி. யாகி 
விண்ணவர் முனிவர் UT LES Mai gor os Bor As arr,



லவ பட் ON ape . yet 
SUG OT LIL ALL இருவ தா ரீ அச்தியாயம். எழை 

இ-ன். யாவர்க்கும் எண்ணிய எண்ணியாக்கு உதவும் வேச புண்ணிய 
ன . ட்ட உட டட ட்ட த . . ட ரூ பகு 

கவுரி வைகும் - எவர்க்கும் சினைக் தவற்றை vo amr tb oun அருளும் வேசப்: 
பொருளாகிய ஈச்தமான உமையம்மையார் வீற்றிருக்கின்ற, --பொற்புறு 
புவணக் தன்ணில் ஈண்ணினள் - அழகுபொருக்திய உவலகச்திற் சோக்தவ 

னாய் வரிக்கு உள்ளம் சாடு அருஞ் சேடியாடு - (அகத) அம்மையா 
ரும்கு மனம் விரும்பும் ரிய அடியாளாக, விண்ணவர் முணிவர் வாழ்த் 

தகி தவத்தின் மிம்சாள் இருக்சகன் - Crago முணிவருக் துஇக்கத் 

Su $F) oot மேற்பட்டவளாய் இருக்காள். oT MI. ( 

அ(க்கலிம் ரொதர் கூட்டத் SIMO worl) gris, Osos 

அடன் கொடுபோய் விக்கைக் இறைவனை ந் கொழுது வேண்டிக், 
கொடுக்கன ரன்னான் வாங்கிக் கொண்டனன் கூற்றக் தோடுத், 

௪ டது க. . ௬ ் ae . . க 

மெொடுக்கபே ரன்பின் மூழ்கிச் சொல்லரு மூவகை Lob BU CDT. 

இ-ள். அடுக்சலிற் கூட்டத்துச் இராசா அணைவரும் அன்புமீதூர்க து 
எடுத்து உடனை கொடுஃபாய் - மலையிற் கூட்டமாகிய வேடரெல்லாரும் 
அன்பு மேற்கொண்டு அவ்லம்மையாறை) எடுத்து உடனே கொண்டு 
போய் விக்ைக்கிறைவனை வேண்டித்சொழுது கொடுத்தனர் - விர்சை 
மலைய ரச(னாயெவேட)னை விரும்பி வணங்கக் கொடுத்தார், அன்னான் 

வாங்கிச்சொண்டனன் சுற்றத்தோடுர் தொடுத்கபேரன்பின் மூழ்டுச் சொல் 
லரும உவகை பூத்சான் - அவன் ஏற்றுக்கொண்டவளனாய்ம் சுற்றத்காரோ 

டும் அவ்வம்மையார்மீது கலந்த பேரன்பிற் படிந்து சொல்லல்கூடாத 
மகிழச் பொலிர்சாண். எ-று. (௬௧) 

மனமகம் சிறந்து வேடர்க் இறைமருங் இருந்த மான, மூனை 
கெடுஞ் சலைக்கை வேடர் முகமலாந் சன்பு கூரத், தனைகிக சின் 
As தோன்றும் தார்க்கருங் கூர்தற் ரெவ்வாய்க, கனிமொழி 

வனப்பின் 0-வ்வி கண்டுமற் திதனைச் சொல்வான். 

இ-ள். வேடர்க்கிறை மனம$ஒழ்சறகீது - வேடராசன் உள்ளுவகை 
வாய்த்து, தனை பீசரின்றிக் சோன்றுர் தார்ச் களுக் கூந்தற் செவ்வாய்க் 
கணி மொழு வனப்பின் செவ்வி கண்டு - தன்னை ஒப்பாரின்றி விளக்கு 
இன்ற மாலையணீர்த கரிய கூந்தலையஞ் செம்மையாடியவாயிற் கணிந்த 
மொழியையுமுடைய அம்மையாரது அழருச்சிறப்பைப் பார்த்து, மருள் 
இருந்து மான முனை நெடுஞ் லைச்மை வேடர் முகமலர்ந்து அன்பு கூர 
இதனைச் சொல்வான் - பக்கச்திலிருக்க மனக்ளொச்சியையடைய அணி 
பொருக்கிய நெடிய விற்களைம் கைகளிற்கொண்ட வேடர்கள் மூக 
மலா்ர்து அன்பு பெரும இவ்வசனக்சைச் சொல்வான். எ-று, (௪0) 

உருவத்தின் வனப்பு வாயக்க கவொண்டொடி சுணங்கு பூத்த 

விருவெற்பின் களபக் கொங்கை யின்னலம் பருகக் சக்கான் 
றருமத்தின் றலைமை யாய்மற சண்டக்கி எயிர்கட் கெல்லாங் 

கருமத்தின் செயலாய் நின்று காக்குமோர் கடவு ளாமால். 

இ-ள். வனட்பு வாய்ந்த உருவத்தின் ஒண்டொடி. - அழகு இறந்த 
வடிவத்தினையுடைய ஒள்ளிய வளையையு/டைய |இம்மக)ளின2,--சணங்கு 
பூத்த இரு வெற்பின் களபக் கொக்கை இன்னலம் பருகத் சக்கான் - 
தேமல் பொலிர்ச இரண்டு மலைசள் போலுஸ் தலவையணிர்க சனங்களின் ்் ஜட 

oh



௯0 திருச்செக்தூர்ப்புராணம், 

.இணிய சுககசை நுகரததக்கவனாவான்,--- சருமத் இன் தலைமையாய் மூசண் 
டத்தின் உயிர்கட்செல்லாம் கருமத்தின்செயல் ஆய் ஙிணன்று காக்கும் ஓ: 
கடவுளாம் - அறத்தின் முதல்வனாய்ப் பழையவண்டத்துள்ள அனைத் 
அயிர்களின் வினைச்மெயல்களையும் ஆராய்ந்து கின்று ஆளும் ஒரு தேவ 
னேயாம். எ-று, 

இது வேடரசன் கூற்று, (௪௧) 

இவவண மூரைக்து வேடர்க் கறையவ ஸனிரங்குக் செண்ணீர்ப் 
பவ்வநீ டுடுத்த பாரின் பரப்பும்வா னகழமாம் போற்றுங் 
கொவவைவா யமுதத் நீஞ்சொற் கோற்றொடிக் கினிய காமஞ் 
செவ்விஈன் சமைக்க வள்ளி யென்றனன் இழப்பின் மிக்கான். 

இ-ள். வேடர்க்கிறையவன் இவ்வணம் உரைச்து - வேடராசன் இவ் 
வாறு கூறி, இறப்பின் மிக்கான் - இறப்புச்செய்சலின் மிகுதியைய/ுடைய 
வஞய்,--இ.ரங்கும் செண்ணீர்ப் பவ்வம் நீடு உடுச்ச பாரின்பரப்பும் வா 
னகமும் போற்றும் - ஒலிக்குக் கசெளிவாடிய நீரையுடைய கடலால் நீண்டு 

சூழட்பட்ட மண்ணகரச்துள்ளாராலும் விண்ணாகத்துள்ளாராலுக் gp Has 
படுதிற,- கொவ்வை வாய் அமுதக் தஞ்சொற் கோற்றொடிக்கு இனிய 
நாமம் - கொவ்வைக்கணிபோலும் இசழையு ஐ சுதைபோலும் இன்மொழி 
யையும் உடைய (இச்சு) அழகிய வளையையுடையாளுக்கு இணிய பெயரா 
வது, செல்வி ஈன்கு அமைக்க வள்ளி- மாட்டிமை இனிது பொருக்இிய 
வள்ளி என்பதே,--என்றனன் - என்று கூறினான். எ-று. (௪௨) 

செய்யதோர் நாமஞ் சூட்டிக் தெரிவையைக் தனது Cars 
தையறன் கரத்து லுய்ப்பச் தண்ணளி இறெப்ப வாங்இக் 
கொய்ம்மயிர்க் கவரி மேய்க்க குடிலிடைக் கொடுபோய்ச் சூழ்ந்த 
வையக மளிக்குக் காயை மகளெொன வளர்க்கின் ருூளால். 

இ-ள், செய்யது நாமஞ் சூட்டி - செம்மையாடுிய (அப்) பெயரை 
இட்டு,--செரிவையைத் சனது வேடத்சையறன் கரத்தில் உய்ப்ப - 
அம்மையாரை (அவன்) சன் ' மனைவியாகிய) வேடப்பெண்ணீனது கையிற் 

கொடுக்க,--சண்ணளி றப்ப வாக்டுக் சவரிக் கொய்ம் மயிர் மேய்ச்ச 
குடிலிடைக் கொடுபோய் - (அவள்) ௮ன்புவாய்ப்பக் கைக்கொண்டு கவரி 
மானின் கொய்யப்பட்ட மயிர்கொண்டு வேய்ந்த சிற்றிவிற் கொண்டு 
சென்று,--சூழ்ச்த வையகம் அளிக்கும் சாயை மகளென அளர்க்இன்றாள் - 
(கடல்)சூழ்ஈ்த கிலத்தைக் காக்கும் தாயா(கிய அவ)ரை(த் தன்)மகளென்று 
வளர்த்தாள். எ-று. ௪௯) 

கடவுளர்க் கமுத மன்ன கனிமொழிப் பவளச் செலலாய் 
மடவரல் வசர்க கால மென்னுமோர் மடர்தை தாண்டாச் 
சுடர்மணி விளக்கம் போலத் தோமறு வடிவம் வாய்த்து 
முடிவிலா மறைகட் கெட்டா முதல்வி யாங்கிருக்தகாண் மன்னோ. 

இ-ள். கடவுளர்ச்சமூசம் ௮ன்ன கணி மொழிப் பவளச் செவ்வாய் 
மடவரல்- தேவாமிர்சம்போன்ற (இணனிமை)கணிர்ச சொற்களைப் பேசுடன்ற 
பவளம்போலுஞ் செம்மையாகியவாயையுடைய இளம்பெண்ணாகிய--- 
முடிவிலா மறைகட்கு எட்டா முதல்வி - இறுதியற்ற வேதக்களுக்கு 
Gig அ௮ம்மையார்,--வசர்சகாலம் என்னும் ஒர்மடர்தை(போல)



வள்ளியம்மை இருவவதார ௮ த்இயாயம். ௯௧ 

தூண்டாச் சுடர் மணி விளக்கம் போலக் தோமறு வடிவம் வாய்த்து ஆங்கு 
இருந்தாள், (இஃது உருவுடைத்தான) வசந்சகாலமே எனப்படும் ஒரு; 
பெண் போலவுக அண்டப்படாத ஒளியினையுடைப இரத்தினதீபம் போல 
வு குற்றமற்ற உருவஞ் இறந்து ௮ங்கனம் இருந்தார். எ-று. (௪௪) 

கொல்லையங் குலிஞ்சிக் கோட்டுக் (GPa குடிலி னாப்பண் 

மல்லலஞ் சிறப்பின் மேலாம் வள்ளியுஞ் சாற்கா லத்துச் 
சொல்லுமுற் பக்கச் துற்ற சுடாமதி போன்றா என்னா 
ஸில்லிடை மலரின் மாரி யிரவுஈன் பகலுந் தூற்றும், 

இ-ள். கொல்லை ௮௩ குறிஞ்டிச் கோட்டுக் குறவர்தம் குடிலின் சாப் 
பண் - கொல்லைகளின் சிறப்பையுடைய குறிஞ்சி கிலச்.இன் பக்கச்திற் குற 
arg இறுகுடிலின் நஈடுவில்,--மல்லலஞ் சிறப்பின் மேலாம் வள்ளியும் - 
மாட்சிமையாகிய இறப்பின் மேற்பட்ட வள்ளியம்மையாரும்,---௪.ரற்காலத் 
அச் சொல்லு முற்பக்சத்து உற்ற சுடர் மதி போன்றாள்-க திர்ப்பருவத்துக் 
சூ. றப்படும் பூருவபக்கத்கிற் பொருந்திய ஒளிம்னையுடைய பிறையை wong 
சாள்,- அன்னாள் இல்லிடை இரவும் ஈன்பகலும் மலரின் மாரி தூற்றும்- 
௮வரறு வீட்டிலே இரவிலும் ஈல்லபகலிலும் புட்பமாரி சொரியப்பட்டது. 
எ-று, (௪௫) 

அண்டர்தம் முரி ஞாப்பு மருவிகீர் சொரியு மாரப்புக் 
தொண்டக முழவி ஞர்ப்புஞ் சூழ்தரும் வரைப்பா லுற்ற 
கெண்டையக் கடங்கட் செவ்வாய்க் Bordon cows Gen dor Ques ap 
ளெண்டரு நிதியம் வாய்க்க விருகில விளக்கம் போன்றாள். 

இ-ள். ௮ண்டாாதம் முரசின் ஆர்ப்பும் MBM EA சொரியும் ஆர்ப்பு 
தொண்டக முழவின் ஆர்ப்புஞ் ருழ்சரும்: வரைப்பால் - தேவதுக்துபியின் 
ஒலியும் அருவிச்சலம் வீமும் ஒலியும் குறிஞ்சிப்பறைகளின் ஒலியுஞ் சூழும் 
( அம்)மலையின்கண்,--கெண்டையுற்ற சடக்கட் செவ்வாய்க் இள்ளையைப் 
பிள்ளையென்றாள் - சேல்போலும் பெரியுகண்களையுஞ் செய்ய வாயினையு 
மூடைய அம்மையாரை (த் தன்)புதல்வியென்று வளர்ச், (கொடிச்சியான) 
வள்,--விளச்சம் எண் ௪௫ ஙிதியம் வாய்த்த இருநிலம் போன்றாள் - பிர 
காசத்தினாலே பெருமை பொருக்திய இரவியம் (தன்னகத்துச்) சிற்த 
பெருமையான கிலத்தை கிகர்த்தாள். எ-று. (௪௬) 

பெண்ணலங் கனியப் பேதை பெதும்பையுங் கடச்து வேற்கைப் 
பண்ணவற் இனிய மங்கைப் பருவம தடையுங் காறும் 
வண்ணவிற் திராசர் வேர்கன் மைந்தரில் லாத சோகதி ன். 
தெண்ணமுள் ளொழித்து மாதை யினிதுடன் மகிழ்ந்து காத்தா 

இ-ள். வண்ண விற் இராகர்வேர்தன் - அழகாயெ வில்லையுடைய 
வேட ராசன்,--மைக்தரில்லாச சோகத்து எண்ணம் உள் ஒழித்து - மக்க 
ளில்லாத சவலை கினைவை மனத்தின் நீக்இ மாதை - (வள்ளியம்மை 
யாராயெ)பெண்ணை, --பேதை பெதும்பையுல் கடந்து வேற்கைப் பண்ண 
வற்கு இனிய மங்கைப் பருவம் பெண்ணலக் கணிய அ௮டையுக்காறும் - 
(அவ்வம்மையார்) பேதைப்பருவத்தையும் பெதும்பைப்பருவச்தையும் நீக்கி 
வேல்கொண்ட திருச்சகரத்தையுடைய கடவுளுக்கு இணிய மக்கைப்பறாவ தி 
தைப் பெண்மைக்குணம் முதிரப் பெறும்வரையும்,--இணிதுடன் மஇழர்து 
காத்தான் - இனியசெய்சலோடு சர்சோஷித்துப் பாலித்தான். எ-று. (௪௪)



௯௨. இருச்செந் நார ப்புர ரணம், 

.னைத்துல களிக்குக் சரயை | யன்புடன் NM TET CLV 
் இனைப்புனம் கா க்கு மற்றச் செடிய ரீவளை வாவென் 
Den aol கடியப் போது மென்றன Has ory மேனதற் 

புனத்திளங் இனிக ளோச்சப் போக் தனனள் பொருவி லாகாள், 

இ-ள். அனை ததுலகு அஸிக்குச தாயை அன்புடன் வளர்க்குமேல்லை- 
எல்லாவுலகங்களையும் ஆரும் ௮ம்மையாரை (அவர்கள்) அன்போடு வளர்ம் 
குக்காலத்திலே,--இனைப்புனம் காக்கும் அற்றர் சேடியர் - இனைகளைப் 
புனம்களிலிருந்து காக்கும் பருவத்துர் சோழியர்கள்,--இவளை வாவென்று 
இனக்களி sous போதும் என்றனர் - (நும்மையாராகிய) இவரை(த் 
தலைவியாரே)வாரீர். என்று (முன்னிலை ப்படுச்ி) இனமாகிப இஸிசளை 
ஒட்டப் போகுவம் என்ூர்கள்,--பொருவிலா, சாள் இவளும் ஏனற்புணச்.து 
இளக்வெிகள் ஒச்சப் போந்தனள் - ஒப்பற்றவராடிய இவருக் இனைப்புன க் 
இல் இள மையாக இளிகளைக் கடியச் சென்றார். எ-று. (௪௮) 

மாதரு மிவளு மேனல் வனக்இடை. யிருத்தல் கண்டு 
காகலி னரம்பு/ பாடுது கந் தரு வக்க ரிம்மான் 
பாதப் சகுயக்தி னாலே பருப்பத முன்செய் துள்ள 

கசன் றளவி.லாத இறப்பினைப் பெற்ற தென்றார். 

௫-ள். மாதரும் இவளும் எனல்வனத்திடை இருச்சல் - மசளிரோடு 
(அம்மையாராதிய) Bags இனைப்புனத்தில் இருச்தலை,--ஈரம்புபாடும் 
க தருவச்கர் கண்டு காதலின் - யாழிசைக்குங் கந்தருவர்கள் கண்டு ௮ன் 
போடு, -இம்மான் பாதபல்சயத்தினாவே பருப்பதம் முன்செய்துள்ள ௪து 
அசன்று ௮ளவிலாச சறப்பினைப்பெற்றது என்றார்-இம்மாஇன் பாதாரலிந்த 
(பரிச) த்தினலே மலையானது முன்புபண்ணிய திக்இனீக்டு அளவற்ற இறப் 
பை அுடைர்கு என்று கூறினார். எ-று, (க்ஷி 

அண்டகோ டிகட்குக் தாயா மணங்கெை மகளாக் கொண்ட. 
VDI குழற்கி ராச மடந்தைமா தவத்தை யாம்வாய 
விண்டிட லெளஸிமை யன்றால் வேடருக் கரசன் வாழ்வோ 
கொண்டபே ரன்பி லுள்ள குலமெலா முயர்க்த வம்மா, 

இ-ள். ௮ண்டகோடி.கட்குந் தாயாம் ௮ணக்கனை மசளாக்கொண்ட- 
௮ண்டக்கள் பலவற்றிக்கும் மாதாவாதிய அம்மையாரைப் புதல்வியாகக் 
கொண்ட,--வண்டு இரும் குழற் இராதமடக்தை மாதவச்சை - வண்டு 
சட்கிடமாதிய பெரிய கூந்தலையுடைய கொடிச்சி யாஸன் முற்பிறப்பி) ற் 

செய்யப்பட்ட பெருக் சவச்தை,--யாம் வாய்விண்டிடல் எளிமையன்று - 
யாம் வாயாற்கூறுசல் இலகுவன்ற,--கொண்டபேரன்பின் வேடருக்கர 
௪ன் வாழ்வோ உள்ள சூலமெலாம்உ யரர 2-(இவ்வம்மையார்மேற்)கொண்ட 
பெருங்காதலினாலே வேடராசனது குடி(மாத்திரமே)யோ (அவனுக்கு) 
உள்ள வமிசமெல்லாம் உயார் தன. ஏ-று. 

இச்செய்யுளும் ௮0 சசெய்யுளும் அம்குள்ள தேணிவர்கூற்று அது 
அடுத்த பிற்செய்யுளான் விளக்கும். (௫௦) 

கொளன்னிலை நெடுே 2வற் செங்கைக் கொழற்றவனரிு சோன்பு 
பன்னெடுங் கால மாற்றப் பண்பு௮ு சவக்தஇின் பான்மை



கந்தசுவாமி வள்ரியம்மைபிட தீதிய்சென் ப ௮க்இயாயம், ௬௩ 

க : . ச . . 
மின்னெணும் எடில௫் roe Cart gin ino Bi Diy 

லன்னவன் றவக்தை யாரோ வறைந் இட வல்ல ஏம்மா, 
4 1 

இ-ள். கொண் இலை நெடி3வேற்ஃசெம்கைக் கொற்றவன் - பெருமையா. 
இய இலைவடிவுடைய நெடியவேலைம்மகாண்ட செம்மையாவயெசையையுடை 
ய வேடராசன்,--அரிதுகோன்பு பன்னெடுக்காலம் ஆற்ற- ருக் சவச்சைப் 
பலநெடும்போறு செய்ய, பண்புறு தவத்நின் பான்மை மின்னெளணும் 
வழு. வற்சாக்கி வேடர்கம் மரபில் உற்றால் - குணம்பொருக் கிய (அதி) சவத 

தின் பயனே பெண்ணென்னும் உருவத்தைச் கொண்டு வேடர்குலச்தின் 
உற்றசாயின்,--அன்னவன் சவத்தை யாரோ அறைக் இடவல்லர் - (வேட 
ராசனாகிய) அவனது சவத்தை எவரோ சொல்லவலியர். எ-று. (௫௧) 

என்றுளம் வியப்பு மீதார்ர் தெடுத்கெடுத் துரைக்து வான்றோய் 
குன்மிடத் திருச்ச ஞானக் குருமணி விளக்கைக் காம 
வன்றகா யறுத்து மூக்கு முனிவரர். வழுக்இ சாளுஞ் 

சென்றவ ணிருப்ப மாதுஞ் சிறப்பின்விற் விருந்தா என்றே. 

இ-ள். என்று உளம் வியப்பு மீதார்ந்து எடுச்செடுத்துரைச் து - 
என்று மனத்து அிசயமிகுந்து எடுச்ரெடுத்துக்கூறி,--சாம wor ner 
அறுத்து கரச்ச முணிவரர் - காமமாஇய வலியவிலல்கை ஒழித்து மூ.திர்ச்ச 
முனிச்சிரேட்டர்கள்,--வான் தோய் குன்றிடத்து இருச ஞானக் குரு 
மணி விளச்கை சாளுஞ் சென்று வழுத்து அவண் இருப்ப - மதில் படியும 
மலையில் இருக்த ரானவடிவாகிய ஸபிறம்பொருக்திய இரத்தினதபசுதை 

நாடோறும் போய்ச் றத்றம்கொண்டு ௮ம்மலையிலே(சமதுசுவச்சானச்து) 

இருக்க, -மாதுஞு இறப்பின் லிற்றிருக்சாள் - அம்மையாருஞ் ஈறப்போடு 
(இனைப்புனக்தில்) வீற்றிருச்சுனர். பஃறு. (௫௨) 

2 உ 9 

வள்ளியம்மை திநவவதார அத்தியாயம் tp 00 Dog. 

ஆ. இருவிருச்சம் ௨௭௨. 

  

௭-வது. கந்தசுவாமி வள்ளியம்மையிடத்திற் சென்ற 
அத்தியாயம். 

அனைவ தகவலை, 

மு.திருர் இணைமொய்த் துயர்கொல் லையெலாக் 

சுதிர்சண் கவண் கொ௫கன் after 
மிதணின் அுபுள்யா வையுமின் சூரலா 

லதிரும் படியோச் சினாவ வரையின் 

இ-ள். அவ்வனரயின் ஈன்னிய௰ர் - அம்மலையில் வேடச்சன்னிகசை 
கள்,--இனை மொய்த்து உயர் கொல்லையெலாம் - இனைப்பயிர்கள் நெருங்க 
உயர்ந்த புனங்களினெல்லாம்;,--இகண் அின்று கவண் கொடு- (அமைக்கப் 
பட்ட) ௮ட்டாலைகளிலே பிலையாயிருக் து கவணைக் (கையிற்) கொண்டு, 
ழேஇரும் கிர் கண்டு-மூஇர்க்ச (அத்தினைம்) கதிர்களைப் பார்வையிட்டு, 
புள் யாவையும் இன் குரலால் அதிரும்படி. ஓச்சினர் - (அச்சக இர்களைக் 
கவரவரும்) பறவைகள் எல்லாவற்றையும் (சமது) இனிய ஓசையினால் 
(அவை) நடும்குமாறு கடி.ர் னர், ஏ, (க)



௯௪ தருச்செக் நூர்ப்புராணம், 

இனை காத் men ee டியோ டெனிஃயன் 

் வினைநீக் யெவள் புணர்மின் னனையாள் 
udm & gins தையரோ டுசெலா 
5M OL HNIC) 9.6 SOT னலை2ய, 

டுள் எலியேன் வினை நீயெ வேள் பணர் மின்னனையாள் - இழி 
(யேன து கருமக்தை ஒழித்த சுவாமியைப் புணரும் மின்போல்வார்,-- 
மனை நீத்து மடந்சையரோடு செலா - சிற்றிலை அகன்று பொற்மொடியா 

ரோடு சென்ற, -$னைகாக்துள சேடியரோடு - தினைகாத்த பாக்க 
ளோடு, --நனி வேட்கையின் ஏனலை காடினள் - மிகு விருப்பத்தோடு 
(sips) தனைகளைக் காத்தார். எ-று, (௨) 

புள்ளன் பெடுி2மாச் சியபொற் ஜொடியார் 
கள்ளன் பெபடு3ிபா பிவணா டி.பனக் 
அள்ளன் பொடுகூ டியுறைரந் செவ்வாய் 

விள்ளூுஞ் செயலா லவண்மே வினளால், 
டுள். புள் அன்பொடும் ஓச்சிய பொற்றொடியார் ஈள் - பறவைகளே 

(ஊற செய்யுங் கருச்தின்றி) அன்போடு கடிந்த மகளிரின் ந92வ,--இவள் 
போய் அன்பொடு நாடி - இவ்வம்மையாரு ஐ சென்று அன்போடு (புட் 
கடிந்து) காத், அக்கொண்டு,--மனத்துள் அன்பொடு செவ் வாய்விள்ளு ஞ் 
செயல் ஆல் கூடியுறைந்து - உள்ளத்தில் ( அவர்மேற்சொண்ட) அன்போடு 
செல்வே பேசுஞ் செய்சை பொருந்திச் சகவாசஞ்செய்து,--அவண் மேவி 
னன் - இண்டு இருக்தார் எ-று. (௬) 

Har ules Boor Oso aus esr 
மைக்கார் முகிலா மயில்வா கன வேள் 

புக்கா னதுபோழ் துபுனக் இடையே 

யிக்கா மொழியெய் து. கொக் கினனால். 

இ-ள். அக்காலையில் மைக் கார் மூலொம் மயில்வாகன வேள்- த்சாளி 
லே நீரைக்கொண்ட கரியமுகில்போலும் மயூரவாகனச்சையுடைய சுவாமி 

யார், வால் அந்தர நெறியாற் புக்கான் - சு. $தமாதிய ஆகாயமார்ச்சத்தாற். 
புகு தவராய்,--அதுபோழ்து புனத்திடை இக்காமொழி எய்துதல் கோக் 
இனன் - அப்பொழுது புன த்திலே கரும்புபோலும் மொழியினையுடைய 
அம்மையார் இருத்தலைப் பார்த்தார். எ-று. (௪) 

பிறையா ந.தலா கெயபே ரழகும் 
மறைவா ணியைகெர் சொலும்வா சகமு 
ஈறையார் மலரோ தஇயுகாண் மலருல் 
கறையா ரயில்வே Mew» sa ton Com. 

இ-ள். டீறையாம் நுசலாதிய பேரழகும் - பிறைபோலும் கெற்றியி 
ஓள்ள பெருக இருவையும்,-மறைவாணியை நேர்சொலும் வாசகமும் ~ 

வே தவாக்குப்போலப் பேசும் மொழியையும், -ஈறை அர் மலர் ஒதியும் - 
With oem Lon 116 பூவைமுடித்த கூர் தலையும், காள் மலரும் கறையார் அயில் 
வேல் இறை கண்டனன் - (துட்டரை கிக்ரெடுக்கவேண்டும்)காலச்து 
வெளிப்படுகின்ற நிறமார்ர்த கூரிய வேற்படையையுடைய சுவாமியார் 
'கோக்இனார், எ-று. (௫)



கந்தசுவாமி வள்ளியம்மையிட சஇற்சென்ற Ho BUT FoR 

கருணைக் சடலா Huger enhlon sw 
மருணத் திருமே னியுமா றுமுகள் 
கருணச் கலர்கா மரைநாண் மலரின் 
வருண தையுநோக் கினண்மான் விழியாள், 

இ.ள் கருணைக்கடலாகிய கண்ணிரையும் - இருபாசழுத்இிரமாகிய 

சிருகேத்திரப்பர் தியையும்,-அருணச் திருமேனியும் - செக்தருமேணி உய 
WL y= Y Mp & & சருணத்து ௮லர் காமரைநாண்மலரின் LUG TMF SOG 

பும் - அறுமுசங்களினது இளைய yore wm swuy gioviGuTgya Sy ar 
FSO SYO,—uoror விழியாள் கோச்கினள் - மாமஷோக்கியார் கண்டார். 
எ-று, (௬) 

பிடிபோ னடைபெற் அளபெண் ணழுைத 

வடிவே லிறைசகண் மும௫ழ்ச் சியினாற் 
படைவேள் கணைபாய் கொறுமா விரகக் 
கடனமூம் இமிகுந் யர்சை யுற வ, 

இ-ள். வடி வேல் இறை பிடிபோல் ஈடைபெற்றுள பெண்ணமுகசை 
மஇழைச்சியினாற் சண்டு- கூரிய வேலாயுதசிசையுடைய கடவுள் யானைப் 
பிடிரடைபோலும் கடையைக்கொண்டபெண்களுள் ௮அழுதுபோல்வாரைப் 
பிரீ தியோடு கண்டி, -படை வேள் கணை பாய்தொறும் மிகுச்துயர் சையுற- 
பிரையாகிய காமபாணக்கள் Spee gm gp (இலக்காயினார்ச்கு) மிகுகின்ற 
துன்பம்(தம்மூன்ளத்கின்) இடத்திலே பொருக்க,--அ விரகக்கடல் கூமழ்கி- 
(செயற்கையாஃ) ஐடின்ற காமச்சடலில் md pss (game spss 
தன்மை பூண்டதற்கேற்பர் இறிது புனைக் துரைக்கச் தொடங்கு): எ-ஜு. 

மூழ்டு என்பதற்கு முடிக்குஷ் சொல் மேற் பதினொராம்பாட்டிற் பெ 

றப்படும. இடையில் வரும் முசசெய்யுட்களுகு சுவாமியார் கூற்று. (ஏ) 

அல்லோ குழலோ வியேன் மதவேள் 
வில்லோ நு.குலோ விரக தருவாள் 
சொல்லோ இளியோ துவ?சா விதழோ 
பல்லோ களவோ வுவமிப் பதுவே. 

இ-ள். விரகச் சருவாள் குமலோ அல்லோ- காமப்பிணியைக் சருபவ 
(ளாஇய இவ)ள.து கூந்தலோ? இருளோ?--நதலோ மசவேள் வில்லோ - 
(இவள் நெற்றியோ! காமன் வில்லோ?,--சொல்லோ இளியோ - (இவள்) 
மொழியோ? இள்மொழியோ!....இதமழோ துவரோ - வள்) ௮அசசரமோ?ீ 

3 e ம் ம் ச் 

பவளமோ?,--பல்லோ தளவோ - (இவள்)பல்லே? முல்லைமுகையே ?,— 
உவமிப்பது அறியேன் - ஒப்புப்பொருளை(ப் புகழ்பொருளிற் பிரித்செடுத் 
துரைத்தல்) அறியேன். எ-று. (௮) 

மானே கடுிவோ வடுவோ கமலக் 

தானே மதனன் சாமோ கருமைத் 
தேனோ குவளைத் திருகாண் மலரா 
மீனோ விவள்வாள் விிேவே லிணை3ய, 

௫-ள். இவள் விழி இணை - இவளுடைய கண்களிரண்டும்,--மானே 
மீனோ வாளோ வேலோ- மானோ! ஈஞ்சோ!? (மாம்)பிஞ்சோ? 

தாமரை மலரோ? சாமபாணமோ? கருமையாகய வண்டோ? குவளையினது



௯௬ இ; ச்செ தார்ப்புராணம், 

அழிய பு.கிய மலரோ? மற்சமோ? வாட்படையே a? வேற்படையோ? (யா 
'தென்பேன்). எ-று. (௯) 

ப புருஎக் இணையா பொருவேள் சிலையா 
a nao, ந் பவையா விணைவார் முலையா 
வுருவத் தியலோ பயிலோ வளை வேன் 

விரகச் அறப் டியமெல் லியலே, 

-ள் விரமக்து உற மூட்டிய மெல்லியல்-சாமத்தின்௧ண் (என்னை) 
மிகப்பற்றுவிச்த (இட்)பெண்ணினிடச் துஉள்ளன),--புருவத்து இணை 

யோ பொரு வேள் சிலையோ-புருவங்கள் இரண்டோ? Glin oem காமன் 
விற்களோ? இரு வெற்பவையோ இணை வார் முலையோ - இரண்டு மலை 

களோ! இரண்டு கர்சுட்பட்ட முலைகளே, உருவ ச்தியலோ மயிலோ - 
உருவச்சிணியலோ? மயிலின்சாயலோ?, உளை வேன் - அறியாது வருக் 
GC Mer, ol WV. (40) 

என்றா அருக Foot th th பனியார் 

குன்றானத Dips ௮1 குவிக் BBM 

மென்ரு துரு SsuD a uns லியன் முன் 

னின்ரு னவ.சீளா 094 5B LD Be இடுவான், 

௫-ள். என்று ஆறுமுகேசன் - என்றுசொல்லி (அச்ச) ஆறுமுகக்கட 
வுள்,-- இரும் பணியார் குன்றான் Quilt - பெரிய டனியார்ந்த மலையின் 

சண் இறக்கி, -குளிர்க்ச ௩0 மென் சாது உருசோலையின்-குவிர்க் தேனை 

யம் மெல்லிய தாதுச்களைய ஐ சொரிகின்ற பொழிலிர்சண்,- மெல்லியல் 
மூன் கின்றான் ௮வளோடு எஏீசழத்இிரிவான் - ஓும்மையார் முன்னர் கின்று 
அவரோடு பேசுவார். எ-று. (sa) 

வேயார் வரைம் அபனத் இினுள 

நீயா ரிடமே துரிளைப் பெறுமோர் 

காயா ரருடஈ சையாராார பவள 

வாயா ரமுசச வ3ய 4. குரையாய், 

இ-ள் ஆர் அழுதே - அரிய மிழ் gi Bin eden or, Carn) ஆர் வரை 
மீது புனத்தினுள மீ யார் - மூக்கில் செறிசச மலையின்மேற் கொல்லையி 
ள்ள நீ யாவள்,--இடம் ஏது - (உரு) ழி இடம் யாது 

ஓர் தாய் ஆர் - உன்னைப் பயந்த ஒரு மாதா யார் _ஐருள் தந்தையர் ஆர் - 
பெற்ற தகப்பனார் யார், பவள் வாய் வறியேற்கு உரையாய் - (இவற்றின் 
விடைகளைப்) பவளம் போலும் வாயினாற் இறியேனுக்குச் சொல்லு தி. எ-று. 

            

கொன்னே குறமா தர்ஞூயாஉ வரர? 
னென்னே wor? art. evr @or wm est டள னோ 

ஈன்னே யமொடென் மூனவிற் திய Tp 
பொன்னே விலகாய் பொரு2ே வள் கணை? மய, 

இ-ள். கொன்னே குறமாதர் குழமூ௨ வரல் தான் என்னே - (பெருர் 
அருவித் சிறந்த நீ இகம்) வீணே குறமகனிர் உட்டத்தில் வந்தது 
என்னை?,--உனை வேட்டு உளன் யாண்டுளன் - உன்னை வரைதலிற் கருதி 
துடையான் எளர்குளன்? “என்முன் நல் கநேயமொடு தவிற்றுஇ - என் 
கண்ணே புரியும் நல்ல அன்போடு கூறுதி பொன்னே பொரு. வேள்



கந்தசுவாமி வள்ளியம்மையிட த்திற்சென்ற அத்தியாயம், ௯௪ 

கணை விலகாய் - சதேவிபோல்வாம் (இல்வாறு கூறாமாயின்) பொருகனெற 
காமனதூ பாணத்றுக்கு (இலக்சாகாது) விலகமாட்டாய. எ-று. (௧௯): 

வாளா வொருகன் னிகைமா கரெனிதற் 
கேளா யிவண்ீ சரணக் தருபொற் 

ோளா மிருசுந் தரமால வரைமே 
னாளார் கொடைசூ டெவென Geo. 

டு-ள். ரீ வாளா ஒரு கன்னிகை மானு எனில் இவண் கேளாய் - நீ 
(வரைவு குறிக்கப்படாது) சும்மா(இரும்ன்ற) ஒரு கன்னிப்பெண்ணாயின் 
இந்கனக் கேட்குதி,--இரணம் தரு அறிரு பொந்றோட் சுந்தர மால் வரை 
மேல் - கார்இயை வீசுடின்ற (என்) பன்னிரண்டு கஇிருப்புடங்களாகிய அழ 
கிய பெரிய மலைகளின்மேலே,--காள் ஆர் தொடை ஈன்குறச் ரூட்டுவன் - 
(௬ப) இனத்திலே ஈிறைக்ச (மண)மாலையை நன்றாக அணிவேன். எ-று. () 

ws mh Opin. OB wor waa 
யென்றற் புகமோ செலவே ளிசையக் 
குன்றக் குறமான் குமரன் புயமே 
லொன்றக் கணிரண் டுமுறக் கவிழா. 

இ-ள். மான் மகள் நீ மன்றற்றொடை சூட்டுஇி - மானின் மகளே £ 
மணமாலையைச் சூட்டு --என்று செவ்வேள் இசைய - என்று சுவாமியார் 
கூற,--குன்றக் குறமான் அற்புகமோடு - மலையில் வேடர்பெண்ணாஇய 
அம்மையார் ௮இசயதக்சோடு,--முமரன் புயமேற் கண் இரண்டும் ஒன்ற 
உறக் கவிழா - சுவாமியினுடைய புயக்களிலே கண்களிரண்டும் பொருந்த 
மிச த்தலை) குணிந்து. ஏ-ு. (௧௫) 

உள்ளக் தினில்வே ளொருநாந் படையு 

லெள்ளச் செலவிட் ௨இன்மெய் வியராத் 
கள்ளற் கருகா ணொடுதா னகையா 
வள்ளத் துணைவார் முலைவரீப் தி pour, 

இ-ள். உள்ளத்தினில் வேள் ஒரு சாற்படையும் மெள்ளக் செலவிட் 
உஇன் - (சன்)மனத்தின்கண்ணே காமன் நான்குபடைகளையும் மெல்லச் 

செலுக்கினமையால்,--வள்ளதக் துணை வார் முலை - இண்ணக்கள் போலும் 
இசண்டு கச்சுட்பட்ட சனக்களையுடைய(அவ்வம்மையாுர்,--மெய் விய 

ராத் தள்ளற்சரும் நாணொடு ஈகையா வாய்இிறவா - உடல் வேர்த்மு ஒழிச் 
தீல்கூடாக வெட்கத்தோடு ANS வாய்இறக் ஏ. எ-று. (௧௬) 

விந்தைக் இரிமிவந் கனளித் கருள்வோ 
னந்தக் கிரியா யிழையா எருடாய் 
சிந்தைக் குரியிர் இியேன் காழ்பதியோ 
சந்தப் பொழில்ளும் தருவாள் வரைய, 

இ-ள். இர்தைக்கு உரியீர் - எண்ணத்துக்கு உரிமைய/டையீர், விந் 
தைக்கி/வேர்தன் அளிச்சருள்வோன் - விர்தைமலையரசனே பயக்சருவிய 
வன்,- YB BS இரியாயிழையாள் அருள் தாய் - அழகனையுடைய கொடிக் 

இயே அருளிய தாய்,--இரியேன் பதியோ சந்தப் பொழில் சூழ்தரு தாழ் 
வசை - சிறியேனது வாசஸ்தானமோ சர்சனச்சோலை குழ்ச்த மலையின் 
௮ி.வாரம், ஏ-று, (ser) 

ப ்



௯௮ திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

அடியேன் சிறுகன் னிகையா முமெனக் 

கொடிவாயர் தகைசொற் றலுமன் னவள்பாற 

கடிவாய்ச் தகடம் பன்மிகுற் துயரா 

அடன்வாஞ் சையினோேக் சனனொண் sry BI. 

௫-ள். அடியேன் சறுசன்னிகயையாகும் - தமியேன் சறியகன்னிகை 
யாம், எனச் சொற்றலும் - ஏன்று கூற, ~ சொடி வாயாக கை அன்ன 

வள்பாற் கடி.வாய்ச்சு கடம்பன்- வளையல் பொருந்திய கையையுடைய அவ 
மிடத்கே மனக்சருக்தைப்பொருந்திய சுவாமியார், -மிகுந்துயரால் உடன் 
வாஞ்சையின் ஒண்ணுசலை சோக்டுனன் - மிக்கதுக்கத்தால் உடனே விருப் 
பத்தோடு அம்மையாரைப் பார்த்தார். எ-று, (௧௮) 

அன்பா லறமா முகவே ளரிண 
டி ° . பக 7 

மின்பால் விழிவைத் தகைமீட் பரிதா 
‘ ச . உ (ப 

யுன்பா லருள்வைக் கசனணணொண் ஸுக oot 

மென்பால் வதுவைக் இரைவாயினிய. 

இ-ள். ௮றுமாமூகவேள் - ஆஅ இதருமுகக்களையுடைய சுவாமி, — 
அரிண மின்பால் அன்பால் வைச்சது விப்ர்யை மீட்பரிதாய் - மான்மக 
லிடத்துக் சாசலோடு வைச்சு பார்வையைச் தஇிருப்புசல் கூடா ஐ,--ஓண் 
ணுசல் உன்பால் அருள் வைச்சனண் - ஓள் /யகெற்றியையுடையாய்! 
கன்மாட்டுக் கருணையை வைச்தேன்,---இணி ட என்பால் வதுவைக்கு 
இசைவாய் - இணி % என்மாட்டு மணத்துக்கு உடன்படுவாய் (என்றார்), 
எ-று. (௧௯) 

எனவா நுழமுகே சனியம் புதலுங் 

கனிவாப் மொழியன் பொகொ தலியாத் 
osef- “9 - டல் - - sollor waGy Shu தவரு 

முனியா தருள்வி செனவே Qo Sarna or, 

இ-ள். என ஆறமுகேசன் இயம்புதலும் - என்று JY opsss aor 

கூறுதலும், --சணிவாய் மொழி அன்பொடு காதலியா - மும்மையார் தண் 

போடு காசலித்து,--சணி மாயகரே தருமர் தவறா மூணியாது அருள்வீர் 
என மொழிவாள் - ஒரு தலைவரே! அறம் வழுவாவண்ணம் வெரறுது ௮௬ 
ளுக என்று ௯ றிச் சொல்லுவார். எ-று (௨0) 

குரவோர் களளித் SEOs or கையினால் 
வரைவா குடனவாம வ BANOO) மாரபாநு 

. ட்ட _ dd. , ச கரவா வெருகா சையாகை யுறலாத் 
றரைமீ துயாகன் னிமையுச் தவரும், 

இ-ள். குரவோர்கள் அளித்திடகொள்கையினால் வரைவாருடன் 
வாழவதுவே மரபாம் - தர்சைதாயர் தொடுக்குமியல்போடு கைப்பற்றுவா 
ரடனே வாழ்தலே முறையாம், -கரவால் ஒரு காளையர் கையுறலால் - 
கரவினையுடைய ஒரு,தலைவர் கைப்பற்றுதலினாலே,-தரைமீது உயர் கன் 
னிமையும் தவரும் - அலத்திலே உயாஈத மன்னிச்தன்மையும் வழுவும். 

ஏ-து, | (௨௪)



கந்தசுவாமி வள்சசியம்மையிடக்திற்சென்ற அத்தியாயம், ௬௯ 

வேறு. 

எனையரு டர்கை காய ரின்னருள் பெற்றோர் கம்பால் 
alien a ருமது கொற்றம் வியப்புற நொக்குங் காலை 

யனையவ ர௬தகத் மோடு மனியனை யழல்சான் முகக் 
கனைருர சோகை யார்ப்பக் சுடிமணம் புரிவிப் பாரால், 

இ-ள். எனை அருள் சந்ைத காயர் இன் அருள் பெற்றோர் - என் 
னைப் பெற்ற தர்தைசாயர் இணிய அருளைப் பெற்றவர்கள், தம்பால் வின 
வுதிர் - அவரிடக்குக் கேட்குதிர் உமது தோற்றம் வியப்புற நோக்கும் 
சாலை - உமதுதிருவுருவத்ை ௮இசயம் பொருந்தப் பார்க்கும்பொழுதே,-.- 
அணையவர் அளியலை அழல் சான்றாகக் கனை மோசு ஓகை ஆர்ப்ப உதகதி 

தோடும் கடிமணம் புரிவிப்பார்- அவர் சமியேனை அச்கினி சாக்ஷியாக முழ 
க்கு முரசொலி சிறையச் சலகாரையோடு கைப்பற்றுவிப்பார். ஏ-று. (௨௨) 

அற்புட னினைய வாற்றா லருமணம் புமிதி ராயிற் 
கற்.ரனின் மு.சன்மை யாய கன்னியும் யானே தர்ததோர் 
பொற்பு.று குலங்க ளெல்லாம் புனிதமா மெனுஞ்சொற் கெட்டுச் 

சிற்பா குமர கறர்ச்இ திருவுள மகிழ்ச்சி பூத்தான். 

இ-ள். இனையவாற்றால் அற்புடன் ௮௫ மணம் புரிதிர் ஆயின் - இவ் 
வாறு அன்போடு அரிய விவாகச்தைச் செய்வீராயின்,-கற்பினின் முதன் 
மையாய சுன்னியும் யானே - கற்பின்மேம்பாடுடைய கன்ணிகையும் 
யானே,--தந்தோர் பொற்பு உறு குலங்களெல்லாம் புணிசமாம் - பெற்றா 

ருடைய பொலிலினை உற்ற குலமெல்லாஞ் சுத்தமாம்,--எனுஞ் சொற் 
சிற்பர குமரமூர்த்கி சேட்டு- என்ற வசனத்தைப் பசுபதியாகிய குமார 
சுவாமி சேட்டு, இருவுளம் மகிழ்ச்சி பூத்தான் - திருவுள்ளத்துப் பிரீதி 
மிரர் தார். எ-று. (உ௩) 

சண்ணியுங் சயிறுக் அம்புங் சுவண்வலை முதல யாவும் 
வண்ணவிற் நழும்புங் காட்டும் புயமலை வாணர் வேந்தன் 
திண்ணிய சூறவர்க் கெல்லாஞ் செய்வினை காட்டுங் காலை 
யெண்ணினுக் கடங்கா வேற்கை யெம்பிரான் சென்று கண்டான். 

இ-ள். கண்ணியும் சயிறுக் தும்பும் கவண் வலை முதல யாவும் வண்ண 
விற்றமும்பும் காட்டும் புய மலைவாணர் வேந்தன் - கண்ணி கயிறு தும்பு 
கவண் வலை மு.சவிய ௮னை ச்சையு:ம் அழகாடிய விற்றழும்புகளையுல் சாட்டு 
இன்ற புயக்சளையுடைய வேடராசன்,--இண்ணிய குறவர்க்கெல்லாஞு 
செய்வினை காட்டும் காலை - வலிய வேடர்களுக்செல்லாஞ் செய்சொழிலைப் 
பயிற்றஞ் சமயச்இலே,--எண்ணினுக்கு அடங்கா வேற்கையெம்பிரான் 
சென்று சண்டான் - இர்சையின் உட்படாத வேலைக்கொண்டசையை 

யுடைய எம்பெருமான் போய்க்கண்டார். எ-று, (௨௪) 

கந்தசுவாமீ வள்ளியல்மையிடத்திற்சேன்ற அத்தியாயம் 

ழற்றிற்று. 

ஆட திருவிருத்சம் ௨௬, 

 



. ௮/-வது. வள்ளியம்மைதிருக்கலியாண அத்தியாயம். 
வலை சன BLAS AYR OB 

பவக்குறும் பெறியும் வியாசனை நோக்குப் பலகலைச் ௬௬ இயா 
ராய்ச்சு, தவக்கட லனைய சுகமுனி யுள்ளர் சண்ணனி சுரப்பவிற் 
றிருக்து, சுவைத்தமிழ் முனிவற் குரை ததவச் சுடர்வேற் சோத 
லா னவன்சுதை யனைத்துஞ், செவிக்கினி தமிர்கா மெக்தைகே 
எடியேன் செப்புவ துண்டுசாற் றுவனால். 

௫-ள். பவக்குறும்பு எறியும் வியாசனை - பிறவிப்பலகயை நீக்கும் 
வியாசமுணிவனை,--பலகலைச் சர௬இ ஆராயக்த தவம்சகடல் அனைய சுகமுணி 
சோக்இ-பல நால்களையும் வேதங்களையும் ஆராய்ஈச தவச்இிற் உடல் போன்ற 
சுகமுணிவன் பார்த்து,--உள்ளம் தண்ணளி சுரப்ப வீற்றிருந்து முனி 
வர்க்குச் சுவைத்தமிழ் உரைத்த- மனத்தில் அருள் பெருக வீற்றிருச் நூ 
அகத்தியனுச்குச் சுவைபொருக்திய தமிழைப் போதித்த, --அக்சடர் வேற் 
சோதி வானவன் சதை அனைத்தும் - ௮க்௪ ஒளிபொருந்திய வேலையுடைய 
கடவுளின் கதைகளெல்லாம்,--செவிக்கு இனிது அமிர்தாம் - செவிகளு 
க்கு இனிய அழு தமாம் எந்தை கேள் - எம்பெருமானே கேட்க,--அடி 
யேன் செப்புவதுண்டு சாற்றுவன் - சமியேன் கூறுவதுண்டு; (அசனைக்) 
கூறுவேன். எ-று, (௧) 

நீந்தைநின் வகனச் காமரை மலரத் ததும்புபே ரானந்த 
வெள்ளஞ்; சர்தனைச் சனன மாணவே ரறுத்துச் செங்கண்மால் 
பங்கயன் காணா, மர்இரப் பொருளாஞ் Gatlin சரண வாரிசு 
மென்னுமோர் வீட்டின், முந்துறச் செலுத்து மேன்றபான் 
மையினான் முத்தலை யிருகலை வேலோன் 

இ-ள். சந்தை மின் வசனத் தாமரை மலரத் சதும்பு பேரானர்த 
வெள்ளஞ் இர்தனை ஏன்ற பான்மையினால் - ஐயா! உமத முகத்சாமரை 
அலர (அதினின்று) வழிதன்ற (கதையின்) பேரின்பப் பெருக்கு (என்) 
மனத்துப் பொருர்.துந் தன்மையினால்,--ழு.த்தலை இருதலை வேலோன் - 
வேலாயுசக்சடவுள்,--சனனமரணவேர் அறுத்து - பிறப்பிறப்புக்களின் 
மூலதன தக் களைந்து,--செக்கண் மால் பங்கயன் காணா ம௬் திரப்பொரு 

Or தவன் இருசரணவாரிசம் என்னும் ஒர்வீட்டின் முந்துறச் செலுத் 
தும்- விட்டுணு பிரமர் அறியாத பிரணவார்த் தமா சிவபெருமானுடைய 
உபயபாதாரவிர்தமென்னும் ஒருவீட்டின் முன்னாகச் சேர்ப்பார். எ-று. (௨) 

வேடருக் error (pean ரேசன் மேவிய தன்மையுங் 
கிராத, OO sp கரிதாங் குமர வேண் மூன்ன ஈவின்றது ஈசை 
முகத் துவர்வாய், மாடகத் இவவி யாழ்மொழிக் களப வனமுலை 
மகளையீந் ததுவுஞ், சூடகத் தளிர்க்கை மால்சூட் டியது மெர்தை 
நீ சொல்லுக வென்றான். 

ட-ள். குமசேசன் வேடருச்சரசன் முன் மேவிய தன்மையும் - குமார 
சுவாமி வேடராசன்முன்னே சேர்ந்த இயல்பினையும்,--ரொதன் நாடுதற் 
கரிதாம் குமரவேள்முன்னம் ஈவின்றதும் - வேடன் அறி.தற்கரிய குமார 
சுவாமிக்குமுன்னே பேசயதனையும்,அரகை முகத் துவர் வாய் மாடகத்



வள்வியம்மை திருக்கலியாண அத்தியாயம். ௧0௧ 

இவவு (பாழ் மொழிச் களப வன முலை மகளை எஈந்ததுவும் - நகைத்த முகத் 
சையும் பவளம்போலும் இதழையும் மூறுஈ்காணியின் வவிச்சுட்டையுடைய/ 
வீணையின் இசைபோலும் மொழியையும் கலவைச்சாகிசையணிர்க அழகிய 
மூலையையுமுடைய புத்திரியைச் கொடுக்சமையையம்- ரட் Follies 
கை மாலை சூட்டியதும்-(அப்புநதிரி) வளையணிந்த சவிர்கிகைகளால் மாலை 

சூட்டினமையையும்,--எந்தை நீ சொல்லு? என்றான் - சுவாமீ நீர் கூறுக 
என்று சொன்னான். எ-று. (௬) 

என்றலும் வியாசன் சுகன்முக நோக்கி யிம்பரு மும்பரும் 
வணங்கக், குன்றகம் பிளக்க மெட்டிலைர் சுடாமல் கொண்ட 
வன் காதையி னன்பு, சென்றுள அனக்கங் காதல் குமரன் 
சாச்இியைப் புகன் ஐவர் யார்க்கு, ரன்றுணா தருமம் பொரு 

ளின்ப மோக்ச ஈண்ணுமா லினிதுசே ணவில்வாம். 

இ-ள். என்றலும் வியாசன் சுகன் மு சோக்டு - என்றுகூற வியாசர் 
(அச்) சசரது முகச்தைப் பார்த் ஐ,--இம்பரும் உம்பரும் வணக்கக் குன்ற 
சம் பிளர்ச நெட்டிலைச்சுடர்வேல் கொண்டவன் காசையின் உனக்கு 
இங்கு அன்பு சென்றுளது - இவ்வுலனெருக் சேவரும் வழிபடக் இரவுஞ்ச 
இரியைச் இழித்த கெட்டிலைச்சடர்வேலைச் தரித்தவசது கசையில் உனக்கு 
இக்சே அன்பு சென்றது,--குமரண் இர்திகியைப் புகன்றவர். யார்க்கும் 
நன்றுணர் சருமம் பொருள் இன்பம் மோக்கம் ஈண்ணும் - சுவாமியின் 
புகழைச்கூறினாரெவர்க்கும் ஈல்லரிவோடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடுகள் 
எய்தும்,--௮ தலால் ஈலில்வாம் இனிது கேள்- ஆதலாற் கூறுவாம் இணிது 
@acis. எ-று. (ர) 

முகில்வயி அடையக் கூனுடற் சகருங்கான் முசுக்கலை யூலவு 

மால் வரையிற், றகைகெடுஞ் இலைக்கை வேடர்கோ LOBE LIT 

சதுர்மறை முறையி மிருகாட், குகன்முக மாறும் புயங்களீ 

ராஜின் கோொலமுங் ash gut ஜீடன்போ, லகமகழ் சப்பச் 

சென்றுகின் றெயினர்க் கரசசகே ளொன்றுனக் கறைவாம், 

டு-ள். கூன் உடற் கருங்கால் முசுக்கலை மூடல் வயிறு உடைய உல 

வும் மால் வரையில் - வளைந்த சரீரத்கிற் கரிய கால்களையுடைய அண் 
மூசுக்கள் மேகங்களின் வயிறு இழிய உலாவுகின்ற பெரிய மலையில்,-- 
தகை நெடுஞ் சலைக்கை வேடர் கோமகன்பால் - தகுஇியாகயெ நெடிய வில் 
லைக்கைக்கொண்ட வேடராசனிடத்து,-சதுர்மறை முறையிடும் இரு 
சாட் குகன்-சான்குவேசங்களானும் முறையேசாக்கப்படுகின்ற உபயபா தல் 
களைய/டைய குமா ரசுவாமி,--முசம் ஆறும் புயங்கள் ஈராறின் கோலமுச் 
கரந்து - முகங்கள் ஆறையும் புயங்கள் பன்னிரண்டின் கோலச்சையும் 
மறைத்து - மானுடன்போல் அ௮சம் மடழ்சிறப்பச் சென்று கின்று - மனி 
தன்போல மனமகிழ்ச்சி பெருகப் போய்சின்ற,--எயினர்ச்கரச உனக்கு 
ஒன்று அறைவாக் கேள் - வேடராசனே உனகச்கொன்று சொல்லுவாங் 
கேட்குஇ, எ-று. (௫) 

உன்னிடத் துதித்த மகள்வயி ஞார்வ முற்றன மளிக்குதி 
பென்ன, வன்னவிற் கரத்துப் புளினரகோ னழன்று மஇிழ்சிறர் 
தெம்மலை காக்குங், கொன்னிலைச் சுடர்வேன் மூறுகனுக் இவளைக்



௧0௨ தருர்செர்தூரப்புராணம், 

~ ச 4 . . ௪ . e 

Os: மிப்பகை யன்திமாச் 2௪௭, ரென்னிடச் இரந்து கேட்டனுங் 
கொடுப்ப Brows Cur aren விரைத்தான். 

டன் உண்ணிடக்து ௨ திக்க மகன வயின் அரவம் உற்றனம் அளிக்குஇ 
என்ன - உன்டாற் பிறக்ச௪ புச்இிரியில் அளை கெொண்டோக் சருகு, ி எண்று 

சொல்ல, வன்ன லிற்கரத்துப் புளினர்மோோண் அழன்று அழிய வில்லைக் 

சையிலுடைய வேடராரன் இனம் at cintev pA pe Gl an éGw 
கொன் பக் சுடர் வேல் முரு னுக்கு Bow cara சொடுப்பற கறு aor - Gio 

மலையைப் மிரீஇமிகுந்து காக்கும் வேலாயு ஈம். கடவுள, 5 இவிளம். கொடுப் 
சேயண்ற a றே Egat என்னிடம்று இர் Si கேட்டினும் மிராடுப்ப 

Bato ந$ீபோ என இரசைச்தகான்-; பிரமா) ரூன்.றும் தவரும் GT abr GOL. & 
வேண்டிச் மேட்பினுல் சொடுச்சலில்லை நீ செல்லு என்று கூ நின். 

ஏற. (ச) 

அர்கவா சகர்கே னாலிரு செவிக்கு மரு குற் .றுவதென 
எககதுட், கச்கவேண் மகிழ்ந்த மானிடைப் பிறர்ச கன்னிகை 

மேனலம் புனச்துட், சிந்தையின் விரைந்து ரென்ிவ எார்வர் 

தெரிக்குது மெனவுளர் கே.மி, யிர்திர சாலம் போலொரு கருவா 
யிராறுதோ ளெம்பிரா னின்றான். 

இ-ள். அர்த வாசகம் ஆறிரு செவிக்கும் "சன் அழு சம் ஊம் நூவெசென- 
அந்த வசனமானது பன்னிரண்டு செவிசவரிலுக் சேனையும் இழு உதகை 
யும் ஊற்றுவதுபோலாக--இராறுதோள் எம்பிரான் சர்கவேள் அமத்துள் 
மகிழ்ச் த - பன்னிரண்டு புயங்களையுடைய எம்பதியாகிய சுவாமி உள்ளே 
மதிழ்க்து,--மாணிடைப் பிறச்சு கன்ணிரை எணலம் புனத்துட் இர்சையின் 
விரைந்து சென்று- வள்ளியம்மையாரது இனைப்புனச்தின்கண்ணே மனத் 
இன் விரைச்து சென்று,--இவள் ஆர்வக் செரிம்குதும் என உளம் தேறி - 
இவளுடைய காதலை வி க்குவோமென் g ற மனத்துச் செனிர்து,-..இர் இர 
சாலம் போல் ஒருகருவாய் நின்றான் - இர்இிரசாலஞ் சகெய்வார்போல ஒரு 

மரமாடு கின்றார். எ-று. (ar) 

தாருவின் ஜரோற்றள் கண்மொன் பயர்த சண்ணரு வொழுகு 
பூங் கூந்த, னாரியும் பிரியாச் சேடியர் தாமு காடரு முளத்திலற் 
புதமாய்க், காரிருட். படலங் சவித்தகற் பகத்திழ் கவின்செலி 
'நிழலிடை யினிது, வேரியச் தென்ற றைவர வுளளம் வியப்புற 
துயிலுமேல் வையினில். 

இ-ள். சாருவின் தோற்றம் கண்டு - மரத்தின் வெளிப்பாட்டைச் 
சுண்டு, --மான்பயக்த தீண் ஈரா ஒழுரு பூர் கூர்தல் நாரியும் பிரியாச் சேடி 

யர் தாமும் -~ மான் பெற்ற குளிர்ச்கத தேன் ஒழுகும் பூக்குழலையுடை ய அம் 

மையாரும் பிரியாத சமொரும்,--உளத்தில் நாடரும் அற்புசமாய் - மனத் 
தில் அறிதற்சரிய அஇசயமாய்,--கார் இருட் படலக் குவித்த கற்பகத்தின் 
கவின் செறி கிழலிடை - கரிய இருட்கூட்டஞு செறிச்த கற்பமகருவின.து 
போல அழகுசெறிர்ச (அம்மர)கிழலின்கண்,--இணிது வேரியர் தென்றல் 
தைவர - இன்பமாஇய சுகந்சமான தென்றற்காற்றுப் பட,--உள்ளம் வியப் 
புறத் துயிலும் ஏல்வையிஸில் - மனச்து வியப்புப்பொருர்த உறங்கும் 

பொழுது, எ-று (௮)



வள்ளியம்மை இருக்கலியாண அத்தியாயம். GOK. 

குறைவருங் Gps Boone மின்னற் தொள்கைய 
@ Sion னளித்த, விறைவிரங் குமிச்சி விட்டசகன் C nar Barun 
புன தினி wel po aden HO Hs ஞூறையிடர் தேடி நடு த மென்ன 
வுற்றன னத்தமின் அயர்ந்து, கறைமலர் பொதளுர் தாருவின் 

ஜோரற்ற நாடிமின் றெயினாகோ னிளையா. 

௫-ள். குறைவருக் குறவர்க்கிறைவனும்-கு ஹறைவற்ற வேடராசனும்,. 
மானவித்த இறைவி ஈம் குறிச்சி விட்டகன்று எனவிளம்பு சத்து இணி sy 

வீற்றிரும்காள் உறையிடந்சேடி நாடுதும் என்ன இன்னற் சொள்ளமைய 
னாகி உற்றனன் - மான்பெற்ற தலைவி நம்ஜஹர்( வருநலை) விட்டு$ங்கி இளந் 
னைப்புனத்திற்றமே நன்டுகனமர்ந்சாள்: ' (அதன்காரணதச்ை இருப் 
பிடத்தில் ஆராய்ச் சமிவேம் என்று திக்சபாவமு. டையனாப்ச் சென்றன 
எயினாகோன் - (அக்னைஞ்சொன் ற) Oar un £661,—., அற்றமின்றுபர்க்கு 

கைல் பொதுளுச் தாருவின் தோர் peo காடி ன்று வினையா - பருவ 
மின்றியுயர்ச்த நறுமபூச் செமிக்த மரத்தோற்றத்தைக் சண்டி ong 
பினைந்து எ-று, (௯) 

கதிரவன் றடற் கரக் சலினமா விலகக் கற்பக காருவிண் 
amuse, மூதுவரை யிடக்து வந்தகா ரணகா முன்னுமின் 
மாயமா மென்ே, Ws ik (aT ov மேவடர்க் கரசனின் தழையா வருந் 

(HH (BM MILI GD) னென்று, & BM a பரசு கைக்கொள வாங்மிக 

சண்மாகன் றருவுருக் கர தான், 

இ-ள். முதுவரையிடக்து - பழைய இம்மலையினிடத்தே,--சற்பக 

சாரு - கற்பகம்போலும் இம்மரம்,--௧ இரவண் சீடர்தேர்கி கலினமா விலக 

விண்ணுயர்ந்து வர்க காரணம் - ஞூரியணுடைய பெரிய சேர்ச்கு.கிரை 
களும் வி லகுமாறு அகாயத்தில் உயர்ந்து வரன் சாரணதழ்தை,- நாம் 
முன்னுறின் மாயமாம் GT SOF நாம் எண்ணில் ஒருமாயமேயாம் என்று, 

மவேடர்க்கரசன் கின்று இலர் சூரல் அணிறயா - (அவ்) வேடராசன் நன்று 

மூமங்குனெற பேரொலியாற் சொல்லீ கான் HHS SOS குறைப்பண் 
என்று ஐஇ Th Or பரசு சைய கான - நான் அரிய மாத்தைத் சறிப்பேன் 

GTO LY athe. J OBS, இய பழுவைக் கையிற் கொள்ள, AACE # 60 Up ன் 
திருவுரும் கரந்கான் - அபபொழுதே சண்முகக்மடவுள் மரவடிவத்தை 
மறை ச்தார். எ-று. (20) 

மாமுது றடிர்து வான்றரு வளர வாங்கிய வடிகெடு வேலோன், 
ரமமென் முழற்காய் மைத்துனற் பகைத்துக் சகானுமோர் மர 

ரு வெடித்துக், ELLY OME gg கானவற் கொளிப்பக் கான 

வர்க் கரசன்றன் மகளைக், Cl Lo wl ந, மிஞ்சிப் புத்குடி. லகத்துச் 

சுறுக்கொடு கொண்டுசென் விருக்கான். 

இ-ள். மாழுசல் தடிச்து வான் தரு வளர வாங்கிய வடி நெடு வே 
லோன் - மாமரமாதிய ரூரபன்மனைக் சொன்று சுவர்க்க தருக்களை வளர்கீக 
எடுத்த கூறிய கெடிய வேலினையுடையவர்,- தாம மென் குழற்சாய் மைத் 
அனற் பதைத்து-மாலையணிர் ச மெல்லிய கூக்தலையுடையவர்க்காக (க்காம 
னென்னும்) மைத்துனனால் வருக்தி, தானும் Hr மரனுரு எடுத்து - 
தாமும் ஒரு மரவடிவச்ைக்கொண்டு காம் உற வளர்ச்து - காமம் மிக



BOP தரு ரெக் தார்ப்புராணம், 

வளர்க் த,--சானவற்கு ஓரிப்ப-வேடுவனுர்கு மறைய, -கானவர்க்கரசன்- 
வேடராசன்,--தன் மகளைச் சுறும்கொடு கொண்டு சென்று-தன்பு ச்திரியை 
விரைவோடு கொண்டுபோய்,--தோமறு குறிஞ்டிப் புற்குடிலகத்து இருர் 

தான் - குற்றமற்ற குழிஞ்ிசிலத்துப் புற்குடிலின்கண் இருந்தான். எ-று, 

இருர்தபின் ஜனொருகா ளேனலம் புனத்தி னீர்ங்கனிக் துவ 

ரி.சம் மடந்தை, சருர்கட நெடுங்கட் செடிய ரோடுங் கானிடைச் 
சென்றுகாக் கண்ட, பெருக்கண்மா மரம்போன் முதுவசை யகத் 
துட் குண்டில மென்று பே துற்று, வருந்தினர் பொலத் இரிந்து 
தண் புனக்.து வைகினள் வைகு(2மல் வையினில். 

ஓள். இருந்சபின் ஒருகாள் - இருந்தபின்னர் ஒருநாளில்,--ஈர்ந 
கணித் துவர் இகழ் மடரக்தை- குளிர்ந்த சணியும் பவளமும் போலும் இதழ் 
களையு/டைய அம்மையார், கரும் சட செடுக கட் சேடியரோடும் - கரிய 
பெரிய நெடிய கண்சளையுடைய பாங்கிமாரோடும்,--ஏனலம் புனத்தின் 
காணிடைச் சென்று - இனைப்புனச்சைச்சார்க ௪ காட்டில் உலாவி,-நால் 
கண்ட பெருக் தண் மா மரம் போல் மு.துவரையகத்துட் கண்டிலமென்று- 
நாம் (அன்று) சண்ட குளிர்ஈ்ச மிசப்பெரியமரம்போல (ஒரு மரத்தை] 

பழையமலையின்கண் (யாண்டும்) பார்ச்திலமேயென்று 'சொல்லி,--பேது 

ற்று வரு்கினர் போலக் இரிர்து- மயங்கி வருந் தினவர்போலத திரிச்து,- 
தண் புனச்து வைஇனள் - தண்புனத்தி லமர்ந்தாள்,--வைகும் ஏல்வை 
யினில் - ௮மரும் பொழுஇல். எ-று, (௧௨) 

மரனுருக் கரத குருபரன் புனச்து மான்மக டனக்குள 

மயங்கிர், உரமெடுச் தெமியு மதனனுக் குடைந்து சஞ்சலித் 
தெண்ணம்வே ரப், பொருவருங் கரடக் குஞ்சா முகத்துப் 
புங்கவற் ஜொழுதுகின் மிரந்து, பருவரற் கடனா மேழையேற் 

குனு பார்வையி னருடர வேண்டும், 

இ-ள். மரனுருச் கரந்த குருபரன் புனத்து மான்மகடனக்கு உள 
மயங்கு - (முன்பு) மரவடிவத்தை மறைத்த சுவாமி புனச்திலுள்ள அம்மை 
யாரின் மனமயங்கு,---௪ர0 மடுத்செறியும் மதனனுக்கு உடைந்து சஞ்ஈவி 
த்து எண்ணம் வேறாடு - அம்பெடுத்துவிடும் காமனும்குத் சோற்று வருந்தி 
நினைவு வேறுபட்டு, -பொருவரும் கரடச் குஞ்சர முகச்துப் புங்கவன் 
தொழுது என்று இரந்து - ஒப்பில்லாச மதம்பாய்சுவட்டையுடைய யானை 
மூகக்கடவுளை வணக்டிகின்றுவேண்டி,--பருவரற்கு இடனாம் ஏழையேர ற்கு 
உனது பார்வையின் அருள் சர வேண்டும் - துன்பச்துச்கிடமாகிய 'ஏழை 
யேனுக்கு உமது நோக்கத்தினால் அருளைச் சருதல்வேண்டும். எ-று, (௧௯) 

என்றலுங் கடவுட் குஞ்சர வதன் தெம்பிரான் ௮ணைவளை 
கோக்கு, யுன்றன துள்ளத் செண்ணம்யா சென்றே யுரைத்தலுங் 
குமா வே எளிசைப்பான், குன்றவர் தலைவன் புதல்விமே வன்பு 
கொண்டதால் றெண்டிரைக் கடலுந், தென்றலங் சன்றுங் காம 
வேள் கணையுக் தெண்ணிலா வும்பகை ச் கனவால். 

இ-ள். என்றலும் குஞ்சரவதனத்துச் கடவுள் எம்பிரான் துணைவணை 
கோச்தி - என்றுசொல்ல யானைமுசச்சடவுளாஇிய எம்பெருமான் இளையவ



கள வியம்மை இருக்கலியாடை அத யொயம், குப்) 

ரைப் பார்த்து ற றன்று உள்ள ச்செண்ணம் யாது என்று DOT EK 
லும்-உன் மணத்தும்கரு, 5g) ஏது என்று கூற, குமரவேள் இசைப்பான்* 
சுவாமி கூறுவார், முண்றவர் J தலைவன் ப சல்லிமேல் அன்பகொண்டது - 
வேடராசன்மகளிற் பற்றற்று, -செண்டிரைச்சடலுக் சென்றலங்கன் 
அங் காமவேள் கணையும் பெண்ணிலாவும் பமைர்கன-சமுச்இரமும் இனச் 
சென்றியும் காமபாணமாம் தெண்மதியும் ௫ூரின, எ-று. (கக) 

யாவர்தம் மிடத்து மு, MAO p யனைக்து மெம்பிரா னகற் 
அவை யி ய, சேலச னிளமான் soir 29 னுச் ரடைதக நீர்ப்பதறி 

கெண்ணினை யாகி, மாவடுப்! ரசையு சண்ணியுள் வெருவ மத்து 
மால் யானையின் வடிவாய், மூவகைக் கடங்கான் நன்னவன் மூன் 
னர் முழக்கொடு வருஈல்வேண் டினனுல், 

ட- ன். யாவர்சம்மிடதச்தூம் உறு குறையை, சீனம் அகற்றுவை எம் 

பிரான் - யாரிடக்தும் எய்தும் GOED: a0 gly இர ர்க்கும் எ Lo) பரு மானே 
நீடி இளைய சேவகன் இள மான்கன் நினுக்கு உ GOL BD இர் ப்பதற்கு எண் 
ணினையாடு-இளைய அடியேன் யுவியினால் வருக் து லைம் இர், த்தற்ரு வினை 
8, -மாவடுப்புரையம் கண்ணி உ வேருவ- மாலூவெகர்?ே பாலுற் சண்சளை 
யுடையாள். மனமஞ்ச,--மால்மத்சயானையின்வடிவாப்.. மூவரைய்கடங் 
கான்று அன்னவண் முன்னர் முழ: ந்சகொடு வருசல் வேண்டினன்-பெரிய 
மதகரிவடிவாய் மூம்மசம் பொழிர்து அவரம்குமுன்னே முமஃ்மகச்தோடு 
வருதலை விரும்பினேன். எ-று, (௧௫) 

அன்ன மென் னடைமுன் வந் கனை யாயி னவவிடை யஸியனு 

ULE GH, MoT Gyo emer go கோற்றக்இல் வெருவி, கி தோ கையு 

மவ்வயிற் பொருந் அம், வன்னமென் (1 மூலையு மார்பக விழு நீதம் 
வாயமிர் தத் துனி யருர்இர், சன்னிபொன் னுடலம் புணர் துவிற் 
கழைப்போர்க் காமனா டகழுமா Daron 0. 

இ-ள். அன்னமென்னடையமுன்ச் வரதனையாயின் அவியணும் ல் 

விடை அடைநறு அன்னுவன் - அன்னைடையாண்டமான் வருவீ ராயின் 

சமியேனும் ஆண்டு வந்து சேருவேண்,--௨ org CGT DD SBN வெருவிச் 
தோகையும் அவ்வயிற் பொருந்தும் - உட்முரருவ, ழ் இனஞ்டுப் பெண்ணும் 
ஆண்டுச் சேருவாள்,--வன்ன மென் மூலையும் மார்பகத்து அழுர்தும் - அழ 

இய மெல்லிய சனங்களாம் மார்பில் அழுக்கும், -ஈன்ணி வாயமிர்சதிதுளி 
௮ருச், இப் பொன்னுடலம் புணர்கது கழை விற்போம் காமணாடகமும் 

ஆடவன் -sorolmaug Happ ss சதியை உட்கொண்டு மெப்யுறப் 
புணர்ந்து கறுப்புவிற்போரையடைய மன்மசனது க தசையும் ஆடுவேன். 
67-27, (65%) 

காமதநாற் பயிற்தி நடர்தபின் வேதக் காரிகை யைககழல் 
சான்முதி, தாமரைத் தவை அருந்தகான் (Ps. OG கண்டுழாய்ப் 

படலைரூழ் மோலி, மாமனு மகிலத் வ ரங் காண வதுவலையான் 

மூடி.க்குவ னென்று, பூமல ரருச்சிக் நைங்கரற் மெழுது போர் 
தருள் புரிகென விரர்தான். 

இ-ள். காமராற்பயிற்ி ஈடர்சபின் - மன நாலின்பயிற்டு Paipr x 

பின் -சாமிசையை வேசக்கழல் சாண்டு ~ weiter oe Gara gal 
யச



௧௦௬ திருச்செர்தூரப்புராணம், 

சாக்ஷியாக,- தாமரைத் தலைமீதிருந்த கான்முகனுக் தண் அுழாயப் படலை 
சூழ் மோலிமாமனும் அடிலத்தேவருள் காண - கமலாசனத்துக் சது£மு5 

Qa தண்ணிய துளிமாலையையணிர்ச மூடியையடைய மகாலிட்டுணு 
வுஞ் சமஸ்தசேவர்களும் காண,- யான் வதுவை முடிக்குவன் என்று - 
யான் மணஞ்செய்வேன் என்று,--பூ மலர் அுருச்ிதது ஐங்கரன் தொழுது 
போந்து அருள்புரிச என இரச்தான் - பொலிவாஇிய மலர்களாற் பூசித்து 
விராயகக்சகடவுளை வணக்டிச் சென்று அருள் செய்க என வேண்டிக்கொண் 
டார். எ.று, (௧௪) 

EMO DUG KLTC AD MMM SYN OL IEG காகல்கண் 
6 ‘ . ' ௪ ௩ a உ ச 

டைங்கரக் கடவு, ளற்றமின் றுளத்தி லார்வம் grr sao 0 
. . . . 5 * . 

(G DFG gw LLG B, KOM! Y! tno chia ol Gar யாடுஞ் ரூழுலிற் 

கருவரை கடுப்பக், கொற்றவெங் காடக் கிம்புரிக் கோட்டுக் குஞ் 

சர வடிவொடுஞ் சென்றான். 

இ-ள். சற்றையஞ்சுடர்வேற்றுணைவளுக்கா அடல்காக் சாதல் ஐந்கரக் 
கடவுள் கண்டு-சுதிர்வேவிளையாம்கு மேற்கொண்ட காஜலை விமாயகபிராண் 
கண்டு,--அடும்சவிற் குறச்சிறுமடர்தை உளத்தில் ஆர்வம் அற்றமின்று if 
தூரச் சுற்றுறு மடவாருடன் விளையாடுஞ் சூழலில் - மலையில் வள்ளியம்மை 

யார் மனச்தில் (முன்னைய ம.ரலிழனுகர்ரஇ) விருப்பஞ் சோர்வின்றி மேற் 
படத் சொடர்ச்கபெண்களோடு விளையாடுஞ் ரூழலின்கண்ணே,--சருவரை 
கடுப்பக் கொற்ற வெள் கரடக் இம்புரிம் கோட்டுக் குஞ்ர வடிவொடுஞ் 
சென்றான்-ரீலகரிபோல் வெற்றியனையுடைய கொடிய மதம்பாய்சஉட்டை 
யும் பூணணிந்த கொம்பையுமாடைய யானையின்வடிவச்தோடு போயிஞர். 
எ-று. (௧௮) 

குஞ்சர முழங்கி வருதலும் குறமான் கொம்புவெம் புள்ள கக 
ளாஇச, கஞ்சமின் ஜெனக்கா ரென்றுசின் றேங்கிச் ஈஞ்சலிச் இரு 
கணீர் சோரப், பஞ்சடிக் கமலஞ் சேப்பமென் மருங்குல் பயோ 

* ௪ . . . . ௬. ரு ட் 

SIF ஈம்மையாற் முது, வஞ்டுயிற் வண்டு தூவண்டுகள் ளாட 

மறுக்கமுற அழலுமப Oat ep Bert. 

இ-ள். குஞ்சரம் முழங்கி வருதலும் - யானை முழக்கி வர,--கூறமாண் 
கொம்பு வெம்பு உள்ளத்தளாடி - வள்ளியம்மையார். கலக்கிய மனத்தின 
ராஇ,..-இன்று எனக்குக் கஞ்சம் றா என்று ன்று ஏரி - இன்றைக்கு 

எனக்குப் ஏசலிடமாவார் யார் என்றுளின்று ஏக்; --கஞ்சலித்து இருசண் 
நீர்சோர - இன்புற்று இரண்டுவிழிசளிலும் நீர்சொரிய,--பஞ்சடிக்சமலஞ் 

சேப்ப - பஞ்சுபோலும் பாகசாமரைகள் சிவக்க,--மென்மருங்குல் பயோ 
Frio ஆற்றாது வஞ்சியின் வண்டு துவண்டு கள்ளா. - மெல்லிய 
இடை மூலைச்சுமையைப் பொறாது வஞ்ூயபோல அசைர்சசைச்து தார, 
மறுக்கமுற்று உழலும் அப்போழ்இன் - வருந்தி அலைந்த அ௮ச்சமயத் இல், 
ஏறு, (கக) 

. வேறு, 

£ ந வேகமா யருவஞ் செய் கான் நரங் அடி ம் இரட்ட (56 நே இரு 

கந்த வேளைக்கண் டாள்கண்ட சன்னியு 
க 6 . ச . 

மிர்த வேளை யெனக்கரு ளென்றுமுன் 

வக்கு 2வண்மணி மார்புறக் கட்டினாள்,



வள் ஸஷியம்மை இருக்கலியாரை அ.க்இியாயம். a er 

இ-ள், அந்த வேளை அருவஞ்செய்சான் sm கந்தவேளைக் கண் 
டாள் - ௮ழயெ காமனை ஆரூபியாக்இியவர்பெற்ற கந்தசுவாமியை (௪, இியே 
கண்டார், கண்ட கன்னியும் மூண்வர்து - ( இல்கனம்) கண்ட அம்மையர் 
ரும் (அவர்க்கு) எதிரே வர்த,--இர்சவேளை எனக்கு அருள் என்று அவ் 
வேள் மணி மார்பு உறம் கட்டினாள் - இர்சோச்தில் எனக்கு அருளுக 
என்று அர்சுவாமியின் திருமார்பிலே (தனக்கள்) பொருக்சுத் சழுவிஞர். 
எஃறு., (௨0) 

சுருண்ட பூங்குறுற் மரோரகையைப் பல்லி 

வெருண்ட வேழம் விலக்கென் யானுமோ 

Briand Paes சிற இறு மாக்தகெழு 
மண்டு வேழத் இளமுலைக் கஞ்சிேனன். 

இ-ள். சுருண்ட பூங்குழற்றோமையைப் புல்லி-சுருளான மலர்க்குழலை 
யுடைய அம்மையாரைச் சழுவி,--8ீ வெருண்ட வேழம் விலக்தனன் யா 
னும் - நீ வெருளு தற்கும் காரணமாய்கின்ற யானையைக் தடுத்த கானும், -- 
ஓ இரண்டு Hage இறந்து இறுமாந்து வழும் இரண்டு இள முலை வேழச் 
அக்கு அஞ்சினேன் - ஓ இரண்டு பருத்து சிறந்து செம்மாற்து எழுந்த 
இரண்டு இளைய தனக்களாயெ யானைக்கொம்புகளுக்குப் பயர்சேன், ௭-௮: 

வாகைப் போதின் வயங்கு பொன் மேனியு 
மோகச் தேன்றரு முத்தச்செல் வாம்பலு 
மீமசக் கூர்தல் விரைச்சு காற்றுமென் 

கைக் தேபுணா்ந் சதேனென் றயிலினான். 

இ-ள், வாகைப் போதின் வயங்கு பொன்மேணியும் - வாகைமலர் 
போல விளக்குக் இருமேணியையும்,--மோகத் சேன் sa Gest Ora 
வாம்பலும் - மயக்கமாதய தேனை த் சருசின்ற ௫ முதீதுப்போலும் பற்களோடு 
கூடிய செல்வாம்பற்பூப்போலும் இதழ்களையும், மேகக் கூக்சல் விரைச் 
இறு காற்றும்- முகில்போலுக்குழலினது சுகர் சம்படிந்க சிறுகாற்றையும் ௮௭ 

என் அசச்சே புணார்சேன் என்று - என் 2 உடம்பிற் கலந்தேன் ar 
அயிலிஞன் - வேலாயுசக்கடவுள். எ-று. ் (௨௨) 

YO ரண்டுகை யாரத் தழுவி 
யாறி ரண்டு நயனங்க எள ட் மே 

மாறி ரண்ட மலர்க்குழ லாடனை 
மாதி ரண்ட மனத்தொடு கோக்கினான். 

ட-ள். ஆறிரண்டு சை ஆரத் தழுவி-பன்னி.ரண்டு கைகளும் பொருந் 
தச் தழுவி, --ஆறி.ரண்டு ஈயனங்களாலும் - பன்னிரண்டு இருக்சண்களா 
லும்,--மால் இரண்ட மலர்க்குழலா௨னை - முடில்போலுச் இரண்ட மலரை 
முடித்த கூர்தலையுடையாரை,--மால் இரண்ட மனத்தொடு கோக்கினான் - 
மயக்க கூடிய மனத்தோடு பார்த்தார். எ-று. (௨௩) 

அன்னம் போல்வரு மாய்மயி லாட்கெதிர் 
சென்னி யாறுடைச் சேவகன் செப்புவான் 
கன்னி யானுளைக் காதலித் தேளுயிர்ப் 
பன்னி யாய்ப்புணர்ச் தாயிது பண்பரோ,



௧0.௮ | திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். அன்னம்போல்வரும் ஆய்மயிலாட்கு ௭இர் சென்னியாறுடைச 
சேவகன் செப்புவான் - அன்னஈடையுடைய அம்மையாரைத் சலைப்பெய்த 
ஆறுமுகசுவாமி சொல்லுவார், -கன்னி யான் உனைர் காசலிச்சேன் உயிர்ப் 
பன்னியாய்ப் புணர்ச்தாய் இது பண்பு - கன்னிகையே யான் உன்னை 

விரும்பினேன் நீ பிராணகாயூயாய்ச் சோர்தாய் இது குணமாம். எ-று, 

என்னு கூறு மிசாயனு மானருள் 
சன்று மேவிக் கலப்பது காண்டலு 
மொன்று மன்புட வள்ளக் களிப்பினா 

னின்ற தேவர் நிகழ்த்து சன் மேயினார், 

இ-ள். என்று கூறும் இளையனும் மான் அருள் கன்றும் மேவி௰் சலப் 
பது காண்டலும் - பன்று சொல்லிய குமாரரும் அம்மையாரும் (மனம்) 
பொருந்திப் புணர் வதைக் கண்டு,-ஏின்ற தேவர் - (அக்கனம் முனிவர் 
சித்தரோடு)ின்ற சேவர்கள்,--ஓன்றும் அன்புடன் உள்ளம்ஈளிப்பினால் 
கிசம்த்துதன்மேயினார் - பொருந்திய அன்போடு மனமூஒழ்ச்டியினாற் சொல் 

அவார், எ-று. (௨௫) 
மூக்க னோட. விழிமுகிம்ச் சன்பின் வே 
ஹோக்கு கோன்மையர்க் கூர் ரவ லாகிற்கும் 

வாச்சி மூடு மனக்றும் பெருக்கொடு 
தேக்கு மானச்த ஞானச்செர் தேறலாம், 

௫-ன். ஞூச்டின் தட விழி மூடுழ்ர்து - மூக்கு நுணியிற்றெல்லம் சண் 
களை சிறிதுமூடி,--௮ன்பின் வேள் சோக்கும் கோன்மையா்க்கும் - இண் 

2பாடு சுவாமியைத் இயாணிக்குர் சவத்கிகளுக்கும்,--அவலாஙிற்கும் வாக் 
இனூடும் மனச்தும் - பேசும் வாக்டுின்கண்ணும் மனச் இன்சண்ணும்,.- 
பெருக்கொடு சேக்கும் அனக்சு ஞானச் செர்ேறல் ஆம் - பெருகு சலோடு 
நிறைந்த இன்பமும் அறிவுமாநிய செர்சேன் உள்ளதாம். எ-று. 

இறப்பும்மையாற் சுவாமியினுடைய வாக்கினும் மனக்இனும் இது அள 
வின்றியுள சாதல் பெறப்படும், (௨௬) 

மருக னென்று மொழிக்து மொழிர்துள த் 
ருரு பன்பினா்ச் ஞூம்முரு காநிற்போ 

ரருரு ரென்திடு மன்பர்க்குங் காமமாம் 
பெருகு மாறுஞ் செலாதுளம் பேதுறும், 

இ-ள். மூருசன் என்று மொழிரஈது மொழிந்து உளத்து உருரும் 
அன்பினர்ச்கும் - முருகக்கடவுள் என்று பன்முறைகூறி உள்ள த். ஜில் உர 
குன்ற அன்பினையுடையரிடக்திலும்,--உருகாகிற்போர். அருகு சென் 
நிடும் அன்பர்க்கும் - (௮ங்கனம்) உருகுகின்றவர்கவின் பக்சுச்திற் சேர்ர்த 
அன்பர்சளிடத்தும்,--பெருகும் காமமாம் MEF செலாது உளம் பேது 

றும்-பெருகுகின்ற காமமாயெ நஇயும் போகமாட்டாது மனம் வருந்தும். 
ஏ-ஃறு, (௨௭) 

தாயி னாகச் சராசர நல்குவாண் ப 
மேய காஞ்சனை மின்னிடைச் தோன்றுகை 
யாய பூதங்க ளாதிகட் கே.துவாம் 
பாயு மூலப் பருஇயின் ஜோற்றமமே,
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இ-ள், சாயினாஇிச் சராசர நஈல்குவாள் மேய காஞ்சனை மின்னிடைக் 

கோன்றுகை-மாதாவாதிக் ரங்கமஸ்தாவரல்களைப் படைக்குமம்மையாந் 

பொருச்திய காஞ்சனையென்னாம் பெண்ணிணிடச்தம் தோண்றியது, ஆய் 

பூசக்சளாஇஈட்ரு ஏவாம் பாயும் மூலப்பகுஇியின் தோற்றம்-சோன்றிய 
பஞ்சபூசக்கண் மூதவியவற்றுர்குர் சாரணமாதிப பரக்க மூலப்பிரடுரு. ரயி 
னது (மாயையிணிடக்சதாகய) தோற்றர்தைப் போலும். 4/-.று. (௨௮) 

உலக வாழ்ந்கையை யோம்புகற் Ga an aol) Pus 

பலகை லாலிசா யாட்டயார் ஏையலுறி 

DBs ot gm Gor toro ளஞ் மெல்லவியுங 

கலலி வேட்டதென் ள்ளி கரு இஞர், 

இ.ள். ஐயணும் அலூலொ விகாயாட்டு ூயர்ச்து - விர்சுகமேவிய (ரா 

யெ சுவாமியா)ரும் எண்கணில்லாச விளையாட்டுமக்களைச் செய்ற, --இலக 

வார் சல் மாணிளஞ் ரெல்லியும் cool Cali - பொட்டிட்ட இரு 

நெற்றியையுடைய ணாய மான்மகளையும் புணர்தலே விரும்பியது, உலக 

வாழம்மையை இர்புச OG ஏண்ணியே - Lrg sey இல்லற ம்சைப் பேணு 

சற்கு கினைர்சேயாம்,-- ஏன்று உள்ளல் கரு ஞார் - என்று (அவர்சசொல் 

லாம்) மனச்தஇல் கிணை சீனர். எ-று, (௨ பூ 

படர்தை வேலவன் மார்புறர் சோ்ற்றுட 

னடந்க செய்கையைச் சேடியர் காடி2ப 

SLOG லானச் ௪இர்கட வாமம் 

யடைச்து லேடர்க் காசன்முன் கூறுவார், 

இள். மடர்சை வேலவன் மார்பு உடல் உறள் சேர்ர்நு நடந்த ரெய் 

சையை - அம்மையார் வேற்கடவுளின் மார்பை மெய்யுறக் சலர்து ஓழுகய 
கசெய்கியை, சேடியர் சாடி. வானக்கடிர் கடவாமலை கடந்து - பாக்கியர் 
பார்க்ற விண்ணிற் சுடருக கடவாத மலையைக் கடக்து,-வேடர்க்கரசன் 
மூன் அடைந்து கூறுவார் - வேடராசன்முன்னே செர்ந்து கொல்லுவார். 

ஓங்கல் வாய்மதத் கோங்கல்வர் துற்றது£ 

தேங்க ருட்பன் னிருவிழிக் தெய்வதம் 
ப் ச் . ் ட் டு so ; பூரு ழற்கிருப புல்லிய பானமையும் 

பாங்கு றப்பணிர் தே.க்இப் பகரவே, 

இ-ள். ஒங்கல்வாய் மதத்து ஒங்கல் வர துற்றதும் - மலையின்கண் மத 
யானை யொன்று வக் சமையையும்,--தேங்கு அருட் பன்னிரு விழித் தெய் 
வசம் பூங்குழற்றிருப் புல்லிய பான்மையும் - 8) BOO அருளையடைய 
பன்னிருகட்சடவுள் அம்மையாரைத் சழுவியபடியினையும்,--பாக்குறப் 
பணிந்து ஏத்திப் பசர- உரிமைபொருந்த வணம்கிச் து.இச்துச் சொல்ல. 
GT 2). (௬௧) 

௮ல் மென்ன வழன்றமி ay IOs 

கால மொய்த்த கடலெனுங் கேளொகடு 
ரூல வேற்படை யான்மகன் Caps Serer 
கோல மும்மகள் கோலமும் பார்கிசனன்,



& ௧0 Bn tors தா£ப்புராணம, 

இன். அலமென்ன அழன்று அழிவுற்றிடுக் சாலம் மொய்த்த சட 
லெனுக் கேளொடு - (மேட்ட அரரண்) நஞ்சுபோலச் ஜிப் பிரளய சாலச் 
துக் செழு மிய கடல்போலு ஞு FD DSS BOO (செண்று), -- ஒலவேற்படை 

யான் மசன் வான் சகோய்க்த கோலமாம் மகள் கோலமும் பார்த்சனன் - 

இவருமாரருடைய பெராமைதங்கிய இரும்கோலச்சையும் மனது கோலத் மூமாரமுடைய அபக wD FED, 2 ் 
சையும் பார்த்தான். எ-று. (௬௨) 

oe * ‘oe . ௩ wf 
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KI GEMIOD Far apa Ha) yi Ba ct) ob apa, 

ஓள். தாகை கேருடன் சார்க்கு அத்தன்மை பூநங்கோரை ஈண்டு 
உள் கூசி - தந்ைத சுற்மத்தோடு வக்௪ அவ்வியல்பை அம்மையார் கண்டு 
மனஞ் சுருக்டு, -சடப்பக் தார் அடியைத் தணர்று - கடப்பமாலையணிக் க 
கடவுளை விட்டு, அர்சமில் சாதைபாற் காசலோடு சென்றாள் சவிழக்காள் 
கின்றாள் - அழிவில்லாத. தந்தைபக்கத்தில் அன்போடு சென்று (சலை) 
கவிழ்சது ஙின்றார். எ-று, (௩௯) 

கின்று மாமக மணெஞ்சற் கூமிப்பிளுல் eo ட் ் ஸரி 7. Ory (Hy (63) ௦ 
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சன்று மாடு மிர் அள்ளக் கவலொரீஇ 

பொன்று மன்பி ௮ுள ம்தூடன் பொல்லுவான், 

இ-ள். வென்றி வேட்டுவர் கேர்சன் - வெற்றியினையு/டைய வேட 
ராசன், ன்ற மாமகள் ரெஞ்சல் குறிப்பினால் உணர்ந்து - நின்ற இருமச 
ளின் எண்ணத்சைக் குறிப்பாலறிந்து, தான் சன்றுமாறு ஒழிர்து உள் 
எளக்கவல் ஒரீஇ- சான் மோபிக்குமாற்றை ஒழிர்று மனக்கவலை நீல்டு-- 
ஒன்றும் அன்பு இன் உளத்துடன் சொல்லுவான் - (அமமையாருக்குத் 
தலைவர்மேற்)பொருக்கிய அன்பை இணிய (தன்) மனத்தோடு கூ.றுவாஞம், 
$7-.று, (௧௪) 

் நமது தொல்குல மாயக னணாமயிற் 
குமா வேளென வுளவசக் மு.மிப்பின 

லமைய கோக்குமுன் ணாறகிம் கான் புண 
ருமைகு மார னுருவங்கண் டான ரா, 

இ-ள். ஈமது தொல் ரூல காயகனாம் ஆயிற் குமரவேள் என - எங்கள் 
பழைய குலபதியாதிய வேற்படையையுடைய குமாரசுவாமியே(போலு 
மிவர்) என்று, உள்ளாக்குறிப்பினால் - கொண்ட மனக்குறிப்பினோடு,-.- 
அமைய சோச்குழுன் - (மனம்) அமைய அராயுமுன்னரே,--அ௮றணிந்தான் 
புணர் உமை குமாரன் உருவங் கண்டான் - கங்கையணிர்சவரோடு 
புணாச்த உமையின் குமாரர் (தமது திவ்விய) ரூபத்தை (௮வனினிது தரி 
இர்குமாற) அமைச்சருளினார். எ-று, | (௬௫) 

வேறு. 

கார்வரை யிடத்துக் கதிர்வரை யு.க.பங் காட்டுதல் போற்களி 
மயின்மேற, முர்வரை யனைய பன்னிரு புபமுஞ் ஈர்கன வரைக்
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டை மார்புஞ், ஞூ வரை யறுகக HLT Ag. Corgys துவரை 

bo Suet aris? அரவை யரரன் விழிச் கெர் நின்மு னுயா 

DIF FIMNMD GHGS HT 6. 

இ-ள். உயர்வரைர் சரவணக்துஇக்சோன் - உயரக் (இமயமலை பிற் 
சரவணவாவியிலே கோன்றிய சஈடவுள் - மார்வரையிடக்கும் நடிர்வரை 
உசயங்காட்டுசல்போல் - கருாலைமேம் சூரியன் உடர்தல்போல, டமி 

மயின்மேல் சார வரையனைய பன்ணிருபுயம ஆ சர்சண வரைச் சடமார் 

புஷ் சூர் வரை அுறுக்சு சுடாவ(உ வேலுர் துகிர்வை மேணியு மாய் - சளிப் 
பினை யுடைய மயிலி | sin 2 in Qev மாலைய எலிக் ௪ மிலயபோலம் பன்னிரண்டு 

பு பங்க ர GE தனம்பூசிய மலையபோலும் பெரிய மார்பு நூ 7 USOT Ufa 

(கிரெளஞ்£) மலையையும் அழிக்க கதிர்வடிவேவும் பவள மில பாலுச் இரு 
மேணியும் ௪ உடையவராய் வரைச் றார் அரசன் விழ்ரிக்கெஇர் கின்றான். 
மலையிற் இற்றாரின் அரசனது சண்ஈருரச்கெுமர எிவ்முன். ஏறு. (௬௭) 

சற்தரான் மறை | முறை உபி மிருகாட் சாவரிணாற் பலன் 
ிரு வடிவம், விக்ஸ கமா 6 ல் வரையிய் கானவர்க் சரசன் a MF oe a தி 

பருகுவான் போலர், சிந்தையாழ் களித்து கோக்கினன் யான் 
மூன் செய்தவப் பபேறென கினைற்று, கர்தவார் மேலா டன்னைமார் 

பணைத்துக் கட்டின MFA oT தனனால், 

இ-ள். மால் லிர்தைவரையிற் காணவர்க்ரரஈண் - பெரிய விந்தையலை 
யில் வேடராசன்,- எந்த நான்மறையும் உறையிடும் இரு, காட்௪ ரவஜொற்ப 
வண் இருவடிவம் - அழகிய சதுர்வேறங்கவிணும் வகு. உபயபாதங்ககா 

யுடைய ச௪ரவணபவரறு இருவுருவச்ை ச, வி ய) பிஞற் பருகுவான் போலச் 
சிந்தை கவித்து சோச்னென் - சகண்களாற் குடிப்பான்போல மனமடுழ்க் நு 
பார்த்து, யான் முன் செய்சவப்பேறு என எனைய - நான் முன்னாளிற் 
செய்த தவச்நின் பயன்(இதுவே)என்றெண்ணி, ௧௬௪ வார்குழலாடன்னை 

மார்பணைச்துச் ஈட்டினன் உர்டிமமார் தன் - மணாமார்க்கு. கூந்தலையுடைய 
அவ்வம்மையாரை மார்பிறசேர்தருப் பிணித்து உச்ரியை மோர்தான். எ-று, 

மட்டு முவசை பூர்தவே வொமிசான் மயாவா கனத்துயர் 
ெவ்வேள், சட்டம கனத்து நோக்கின ofl gum களிச்கனன் 

௮ இத்தூகாக் ருளவில் தொட்டமெய்ம் மயிர்க்கூர் செ.ரிகர விழி 
Wy றாயவா னதந்தநீர் சொமியச், சிட்டருள் ளடங்கி நான்மறைக் 

கடங்காச் செயினை வழுக்துவ கானான். 

இ-ள். மட்டறும் உவமை பூச்த வேடுவர்கோன் - அளவற்ற மக Blip eA 

பபொவிர்ச வேடராசன், மயூ ரவாசனக்ு உயர் செவ்வேள் சட்டழகளை த் 
அம் சோக்இென் - மயிதரர்தியின் உயர்ந்சு சுவாமியினது போழகுமுழு 
தையும் பார்த்து... இசயக்களிச்சனன் டுத்து காக்குளறி = மனமடஜிழ்க்து 
பகழிக் இ உ ரைதடுமாறி,--மெய் சொட்ட மயிர்ச்கூச்சு எறிதர- ௨ டம்பிற் 

பொருந்திய மயி ர்க்கிிர்ப்பு (ஓ ளியை) வீச, விழியின் காய அனந்த நீர் 
சொரிய-கண்களினின்று சுத்தமான ஆனம் சவருவிபொழிய, ட்டர் உள் 
அடங்கி கான்மறைக்கு அடங்காச் சேயினை வழுச்துவசானான்-ஆன்றோர.து 
மனத்தின் அமைந்து சதூாவேகற்களின் அமையாத சுவாமியைத் நுதிப்பா 
ளாயினாண். எறு, (௬௮)



அரக ர ரர் தாரப்புசாணம், 

வேறு, 

டஉலசக்இன் முகலாய் மின்ற வொருகசனிப் பொருளே போற்மி 
கலைகட்ரு முரை வொண்ணாக் கருணைவா DOs CLs pa) 
மலைவிற்மைப் பெருமான் கண்ணின் வக்தமா inant ou போற்றி 
புவமைக்காக் தலைமையான புண்ணியா போற்றி போற்றி, 

இ-ள், உலக,ர்தின் முதலாய் பின்ற ஒரு சணிப் பொருளே போற்றி - 
சசத்சாரணமாய்பின்ற ஏ. சேவலவஸ்றுவே காக்க; தலைகட்டும் உணர 
கவொண்ணாம் கருணைகாரிதியே போற்றி, நூல்களானும். அறியலாகாக 
இருபாஈமுச்திரமே காக்ஷுமலைவிற்றை சப் பெருமான் எண்ணின் வறர 
மாமணிிய போற்றி - (மேரு) ரியா வில்லை சையிற்வொண்ட கடவு 
வினது ஸவிழியிற் பிறர்ர பெரிய இர் ெமே மாக்மைபுலமைம்குச் தலை 

. , ் ட்டி : . . a: 
மையான புண்ணியா போற்றி போற்றி - அறிவின் முூதன்மயான சத்தே 
காம்ம காகம். ஏறு. (௬) 

போழ குடைய தெய்வப் பிடிபுணர் golem Cut pad 

கோரவெஞ் சிலைச்கை வேடர் சூலமுப்ப வம்தாப் போற மி 
ய1ரரு தய வம்மா னருளுமான் கணவா போற்றி 
ரூருடற் குருதி மாருச் சோதி?வற் உடம்பா பொற்மி, 

இ-ள். பேரழகுடைய தெய்வப்பிடி புணர் சவிஜஹே போற்றி - பெருக் 
இருவினையுடைய செய்வயானையைப் புணரும் குஞ்சரமே காக்க; கோற 
வெஞ் சிலை்கை வேடர்குலம் உய்ய வக்மாய் போற்றி - பயங்கரமான மொ 

gu AMVs கசையிற்கொண்ட வேடர்வமிரம் உய்ய வர்திர் காக்க ர் 
அழுதனைய ௮ம் மான் அருஈநம் மான் கணவா போற்றி - விறைக்க அழுற 
போலும் அமெ மான் பெற்ற பெண்ணின் நாயசரே காக்க; ரூர் உடற் 
குருதி மாருச் சோதிவேற் கடம்பா போற்றி - ரூரனது rly gsr Ors 
தீம் நீங்காத சஇரவேலைய/படைய சடம்பரே சாம்ம, ஏறு, (சப) 

என்றடி வணக்கி வேடர்க், கறையவன் பபதர்வா னெங்கள் 

குன்றகர் சன்னிற் போர்ழா குரம்சொடு wits gor aw pH 
ப ப ச 0: ‘ * ma a 

Gare IGan sadrent) ein வேதத்தின் முறையெ நியு 
ச் ௪ ‘ ச் og ‘ மன்றலர் கொடையல் ரூட்ட ௮ருஇயா லைய வென்று, 

இ-ள். என்று அடிவணங்டி வேடர்க்கிறையவன் - என்று BF gy 
(அக்கடவுளினுடையிபாதங்களை ஈமஸ்சரித்று வேடராரணாணவண்,- ஐய = 
சுவாமீ!,--கரர்சள் குழும்சொடு எம்கள் ருன்றமந்ரன்னிற் போரக்று 
வாழ்ச்ச- தேவர்கள்கூட்டச்தோடு எங்கள் மலையில் வந்து (சரிசித்துத் 
இச்சு, டீயும் வென்றிவேற் சண்ணினளை வேசுச்டின்முறையே மன்ற 

லக்தொடையல்கசூட்ட வருஇ - நீரும் வெற்றிவேல்போலும் கண்சளு£டை 
யாளுக்கு வேதவிஇப்படி மணமாலவைரஞட்ட வருஈ$- ன்று பகர்வாண் - 

என்று சொல்வாளுய் (அழைத்துச்சென்று), எ-று. (௪௧) 

தர்திவெண் சோட்டுக் காலிற் சக் சனச் சட்டஞ் சேர்த்திச் 
சுந்தரப் புயல்சூழ் வேங்கைச் ஏணர்ப்பசுங் கொம்பர் சாய்த்து 
விர்தையிற் ரோகைப்பிலி வேய்ச் துவெண் சவரி நாற்றிப் 
பந்கரச் சகனின் ௮ள்ள பய்சயன் சபைபபொற் ரெய்சான்,



- வள்ளியம்மை இருக்கலியாண அ.கதியாயம், ௧௧௩ 

இ-ள். விர்சையில் - விந்தைமலையின்சண்ணே,- வெண். தந்திக், 
கோட்டுக் சாலிற் சக்சனச் சட்டஞ் சேர்த்தி - வெள்ளிய யானைசக்கொம்பா 
argu கால்களிலே சச்சனச்சட்டங்களை மாட்டி, சக்கரப் புயல் சூழ் 
வெக்கைக் அணர்ப் பசுக்கொம்பர் சாய்த்து - அழகிய முகில்கள் படியும 
வேங்கையினது இணர்பொருர்திய பச்சைக் கொம்பர்களை, அவற்றின்மேல்) 
வளைக்து,- -தோகைப்பீவி வேய்ந்து - மயிற் 2லிகளான் மேய்ந்து, -- வெண் 
கவரி சாற்றி - வெண்சாமரைமளைத் தாக்இ-பக்தர் அச்சுதனீன்றுள்ள 
பங்கயன் சபையபோற் செய்தான் - (இல்வாறே மணப்)பந்தரை விட்டுணு 
பெற்ற பிரமனது சபையைப்போலச் செய்வித்தான். எ-று. (௪௨) 

தேவரு முனிவர் தாழுஞ் சித்தரு முக்க ராய 
யாவரு மிறைஞ்சி யேத்த வெம்பிரான் பர்தர்ப் போக்தா 
னுவிஸ மனத்து மெட்டா சாரண னயனத் துற்த 
காவியங் கண்ணி னாலாக் சடிமணக் கோல மாக்க; 

இ-ள். தேவரும் முூணிவர்தாமுஞ் சித்தரும் உத்தராய யாவரும் 
இறைஞ்ச ஏத்த- விண்ணவரும் பண்ணவருஞ் சிச்சருர் சக்கவராதிய 
எவருர் தொழுது புகழ,-- எம்பிரான் பந்தர்ப் போர்தான் - சுவாமி பர்தரிதி 
சேர்த் நாவினும் மனத்தும் எட்டா காரணனயனத்துற்ற காவியங் 
கண்ணிஞளை - வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாக அரிசண்வர்ச ௮ம்மை 
யாருக்கு,--கழ. மணச்கோலமாக்க - (௮ரசனனுமதிப்படி. வேடுவிச்சிகள்) 
yu விவாகசகோலச்தை ஆக்கும்பொருட்டு. எ-று. (௪௯) 

சேசமே யாதி யாகக் கேழ்ளெர் சரணங் காறுங் 
காசுலாம் பணிக ளாகக் கவினுறத் இருத்திக் காதிற் 
பூசலார் விழிக்குச் சஈ்தப் பூர்கழை யடுத்து வேடர்க் 
Bred Caron pups AOS zor sus தன்பால். 
இ-ள். காதிற் பூசலார் விழிக்கு -செவிகளோடு பொருங் கண்களை 

LOL (UI அ௮லவ்வம்மை)யாருக்கு,--கேசம்' அதியாகச் கேழ்ெர் சரண் 
சாறும்-தலைமயிர் மூதல் எிறம்விளக்குகின்ற கால்வரையாக,--காசு உலாம் 
பணிகளாக - பொன்னால் விளங்கும் ௮அணிகளாமாறு,--சவினுறத் திருத்தி 
காந்திபொருந்சத அமைத்து,--சர் சப் பூர்கழை உடுத்தி - சர்தனத்தின் 
பொலிவான இலையை உடுத்தி,--இதயத்தன்பால் வேடர்க்சேனாம் வேடன் 
மூன் விடுத்தனர் - மன அன்போடு வேடர்ச்கு அரசனாகிய வேடன்முன்னே 
விட்டார்கள். எ-று. (௪௪) 

வண்ணவிற் குனிக்கும் வேடர் மன்னவன் வனப்பு வாய்ந்த 
பெண்ணிலனுக் கரசி செங்கை பிடித்துவேல் பிடிக்குஞ் செங்கை 
யண்ணறன் முகம்பார்த் தெங்க ளருங்குல முறைமை யீதாற் 
றண்ணனளி சுரப்ப யானுர் தருருவ னென்று தானே. 

இ-ள். வண்ண விற் குணிக்கும் வேடர்மன்னவன் - (இலக்கு வாய்க் 
கும்பொழுது) அழகிய வில்லை வளைக்கும் வேடராசன்,--வனப்புவாய்ந்த 
பெண்ணினுச்ச ரச செர்சை பிடித்து - இருச்சிற்ச பெண்ணரசியாரது 
திருச்கையைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு,--வேல்பிடிக்குஞ் செக்கை ௮ண் 
ணல் முகம் பார்த்து - வேல்கொண்ட தஇிருக்கையையுடைய கடவுளின் 
திருமுகத்தை நோக்இ,-- எங்கள் அருக்குல மேறைமை ஈது- எக்கள் 

௫



௧௪௧௪ திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

அரிய வமிசச்சரமம் இது;--யானுர் சண்ணளி சுரப்பத் சருகுவன் என்று- 
அடியேனும் (உமது) திருவருள் பெருகும்பொருட்டு (இவளைச்) சருவேண் 
என்று சொல்லி, எ-று. (௪௫) 

பொன்னொடு புனலுஞ் செங்கைப் போதினி லேந்தி மானின் 
கன்னியைக் குமா மூர்த்தி கையினிற் கொடுத்த காலைத் 

. இன்னிம மலரின் மாரி தூர்த்தனர் தோமி லாத 
வன்னவான் முரசம் யாவும் வான்றாழக் கென்ன வார்த்த. 

இ-ள். பொன்னொடு புனலுஞ் செக் கைப்போ தினில் ஏச்தி- பொன் 
னினோடு நீரையுஞ் செமமையாதிய மலர்போலுக்சையற் கொண்டு --மா 
னின் கன்னியைச் குமரகாரர்ச்தி கையினிற் கொடுத்தகாளை - மாணின் மக 
ளைக் குமாரசுவாமியினுடைய கையிற் கொடுத்சபொழுது,-- துன்னிய மல 
ரின் மாரி தூர்ச்சனர் -செறிர்ச புட்பமாரியை(ச் சேவர்) பொழிந்தனர்; 
சோமிலாச வன்ன வான் மூ. ரசம் யாவும் வான்முழக்கென்ன ஆர்த்த- 
குற்றமற்ற அழகிய பெரிய மு. ரசுகளெல்லாம் மு௫ன்்ழுழக்கம்போல ஒலித் 
தன. எ-று. (௪௬) 

அப்பொழு ௧௫௨ மீன்ற வன்னையு மலரின் LT Gh . 

செப்பருங கலையின் மாதுஞ் சேடியர் தாமும் போக்து 
அப்பிதழ்க் குறப்பெண் பூண்ட கதோழாறு மணிக ஸணீக்டுச் 

-செப்புதழ் இனிய வாகு மணியினாற் சறப்பித் சாரால், 

இ-ள். ௮ப்பொழுது - அதுசமயச்தில்,--அஇலெமீன்ற அன்னையும் - 
உலகக்களைப்பெற்ற சா(யாயெ உமாதேவி)யாரும்,--மலரின்மாது.ஞ செப் 
பருக கவையின்மாதுஞ் சேடியர்சாமும் போந்து - மலர்மகளுஞ் சொல்லு 
தற்கரிய கலைமகளுஞ் சேடியர்களும் வறந்து,--துப்பிகழ்க் குறப்பெண் 
பூண்ட தோழுறும் ௮ணிகள் நீச்ெபவளம்போலும் இசழையுடைய வள்ளி 
யம்மையார் ௮ணிந்த குற்றமுற்ற ஈசைகளை அ௮கற்றி,--செப்பு கற்ுணியலா 
கும் ௮ணியினாற் சிறப்பித்தார் - சொல்லுதற்திணியவான (திவ்விய) ஈசை 
சலினால் ௮லக்கரித்தார். எ-று. (௪௭) 

கங்குலின் வனப்பு வாய்ந்த கூந்தலைக் கவினக் கோதத் 
தொக்கலி னிறுக வாரிச் சொருலொன் பட்டஞ் சேர்த்த 
மங்கல முறைமை வான முகிலினை வளைந்து வானிற் 
றங்குமிர் திரவில் லென்னச் சாற்றலார் தகைமைகத் கம்மா, 

@-ch. சங்குலின் வனப்பு வாய்ந்த கூர சலைச் கவினச் கோதி - இருள் 
போல அ௮அழசமைநஈத ௮ளகச்தைச் சிறப்ப வகரஈது,--வாரித் தொக்சலின் 
இறுகச் Gen Ga - அள்ளி! மாலையோடு இறுகச் சொருக,---வான்பட்டஞ் 
சேர்த்த மக்கவமுறைமை - (அ௮அவ்வளசச்தஇிணின் றுவர்து நெற்றியிற்றொக்கு 
மாறு) பெருமையான பட்டச்சைச் சேர்த்ச ஈன்மையாகிய முறைமையா 
னது, -வான முகிலினை வளைந்து வாணில் சக்கும் இந்திரவில் என்னச் 
சாற்றலார் தகைமைத்து - மழைபொருச்திய (கரு)மு௫லைச் சூழ்ந்து 
ஆகாயத்துப் பொருந்திய வானவில் என்று சொல்லப்படுக் தன்மையை 
யுடைத்து, எ-று ப (௪௮) 

கானகெய் தடவுக் கூர்க னப்பணி னழகு வாய்ப்ப 
வானவிற் சுட்டியோடு வயங்குசங் கிலியுஞ் சேர்த்த



வள்ளியம்மை இருக்கலியாண அத்தியாயம், SEG 

சோனைவிண் முகிலின் பாங்கர்ச் சுடரிமைத் தழியா மின்னுண் 
டானதுண் டாகி லம்மா வதற்கணை யாக்க லாமால், ் 

இ-ள். நானம் கெய் தடவுக் கூந்தல் நாப்பணின் - கத்தூரியும் செய் 
ys sau grog Har நடுவே,--வானவிற் சுட்டியோடு வயக்கு சர்வெ 
பூம் அழகுவாய்ப்பச் சேர்த்த- இர்குரவிற்டோலு சுட்டியும் விளக்குடுன்ற 
சங்நிவியும் அணியமையச் சேர்ச்கப்பட்டன;--சோனை விண் முடிலின்பாள் 
கர்ச் சடரிமைத்து அழியா மின் உண்டானது ' உண்டால் - விடா 
மழையையுடைய மேகச்தின்கண்ணே ஒளிவிளக்கி அழியாத மின்னல் 
இருந்தது உளதாயின்,--அகற்கு இணை ஆக்கலாம் - அம்மின்னலுக்கு(ச் 
Swe ip சக்கிலிகளின்) உபமானமாஈதன்மையைக் கற்பிக்கலாம். 
எ-று. (௪2௯) 

அல$லா மறைகள் சாந்று மரிணமா னுதலி ஜாடு 
இலசகின் ிமைத்கன் மானக் தங்களை யடைந்து நீயெக் 
குலமகண் முகத்தில் வட்டங் கொள்ளுதி திலக மாயா | 
Moga னென்று தொன்னா ணிகழ்த்தியுற் திடுகல் போலும், 

இ-ள். ௮அலிலா மறைகள்சாற்றும் ௮ரிணமான் அதலினூடு ~ gar 
வற்ற மந்திரங்களாற்றுஇிக்கப்படுதின்ற மான்மகளினது மு£கச்தின்சண் 
ணே,--இலகம் கின்றிமைத்சல் - பொட்டு சீன்றுவிளக்குதல் (யாதுபோலு 
மெணில்),--மான் அச்திக்களை - (சர் திரவிம்பத்திற்றோன் றுகன்ற) மானா 
னது (தன்றானமாதிய) அச்சக்கிரனை (கோக்கி),--நீ எங்குலமகள் முகத்தில் 
அடைந்து வட்டங்கொள்ளுகி யான் இலகமாய் கிலவுவன் என்று சொன் 
ஞள் கிகழ்த்தி-நீ எமது சாதி(யாயெமாணின்)மகளத முகத்திலே சேர்ந்து 
வட்டங்சொண்டிரு (ஆண்டு)யான் பொட்டாய்விளல்குவேன் என்று மூன் 
ஞளிற் கூறி,--உற்றிடுகல் போலும்-(அவ்வாறமைக்துவர் து) இருச் தலையே 
போலும் (என்க). எ-று. | (௫௦) 

அருமறைசக் குதலைச் செவ்னா யமுகமென் முலையி னுடன் 

திருமுகத் தழகுஞ் சோதிச் செவ்விமூக் குத்தி முத்து 
(pHa படுத்தின் வானத் துரோணியை மதிய மேக்தி 
மருவிமுத் தாடு மாழுய் வழுத்தலாஞ் சிறிது மாகோ, 

௫-ள். அருமறைச் குதலைச் செவ்வாய் ௮மு.ச மென்முலையினாள் இரு 
மூத்து அழகும் - அறிய சுருதியுருவாய மழலை பேசுஞ் செம்மையாகிய 
வாயினையும் அமுதுச்டெமாய மெல்லிய தனங்களையுமுடையவரது இரு 
வதனச்தின் இறப்பையும், -சோதிச் செவ்வி மூக்குத்தி முச்தும் - (அதி 
லணிக்த) ஒளி ஈலத்சையுடைய மூக்குத்தியின் மு,த்சையும்,--ரஏிறிது உரு 
வகப்படுத்தின்- (முற்றுமொப்பாம் பொருளின்மையின்) சிறிதே ஆரோபிக 
கப்புஇன்,---மதியம் வானத்து உரோணியை ஏச்தி மருவி முத்தாடுமாறு 
ஆய் வழுத்தலாம் - சர் திரன் காயத்தில் உரோடுணியைச் தாக்கி ௮ணை 

ED மு த்தமிடும்வண்ணம் என்று புகழலாம். எ-று. (@s) 

சொல்லுதற் கரியவாய சுருதியுங் கருதா மானின் 
வல்லியின் கண்க ளூடு மைவரைச் தெழுதன் ஞானக் 
தெல்லையில சடற்குக் கூல மிட்டதோ கண்ணே ரறப் 
புல்லிய கறுப்புக் காட்டி வைக்கதோ புகலின ம்மா.



௧௪௬ - திருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். சொல்லு சற்கரியவாய சுருதியுக் கருசா மாணின் வல்லியின்- 
.இசைச்தற்கரிய வேசக்களானும் கருதுதலாகாச மான்மசளினத,--சண்க 
ஞூடு மை வரைர்தெழுதல் - திருக்கண்களில் அஞ்சனத்சைச் இத்திரித்துச் 
தீட்டினமையை,--புசலின் - உருவகப்படுத்துஇல்,--ஞானத்து எல்லையில் 

கடற்குக் கூலமிட்டசோ - ஞானமாதிய அளவுகடந்த கடலுக்குக் சரை 
யமைத்த(சென்ப)சோ?,--கண்ணேறு ஆறப் புல்விய கறுப்புக் காட்டி 
வைச்தசோ-திஷ்டிதோஷர்சீரப் பொருந்திய கறுப்பைக் சாண்பித்திட்ட 
(சென்ப)தோ! எ-று. (௫௨) 

வண்டென மிழற்றுர் தீஞ்சொன் மானிளஞ் செல்வி யாய 
கவொண்டொடி கபோலச் செவ்வி யோதிமக் கொல்லன் வாழ்தஇ 
யண்டாதம் பெருமான் செய்ய வாறுமா முகத்தின் சோத 
கண்டுகண் களிக்க வைத்த கஞ்சனம் போலு மாதோ. 

இ-ள். வண்டென மிழற்றர் ஞ் சொல் மானிளஞ் செல்வியாய 
ஓண்டொடி கபோலச் செவ்வி-வண்டி சைபோலப் பேசும் இனிய சொல்லை 
யுடைய இளையமான்மகளாகயண்டொடியினது கபோலசோபையானது,- 
அண்டர்தம்பெருமான் செய்யவாறுமாமுசத்தின் சோதி கண்டு சண்களிக்க- 
சுவாமியார் ஆறுதிருமுகங்களின் பிரதிவிம்பத்தைப் பார்க் துக் கண்களி 
கூரும்பொருட்டு,--ஓ௫மச்கொல்லன் வாழ்த்தி வைச்ச கஞ்சனம்டோலும்- 

அன்னஷூர்தியாகெகம்மியன் புகழ்ச்து ௮மைத்துவைச்ச கண்ணாடியின் 
சோபையையேபோலும். ஏ-று. (டு௩) 

கருமு£௫ல் விளர்ப்ப வுள்ளம் கறுத்தபூங் காம ரோதி 
யிருகுழைக் இணெர்கச் சாத்து மிணமணித் தோட்டின் செவவி 

பெருமையி னன்பர் ஞானம் பிறங்ககோக் குதற்கு வைத்த 
இருவினிழ் பொலியுஞ் சோதிச் சிமியகண் ணாடி போலும். 

இ-ள். கருருமகல் விளர்ப்ப உள்ளங் கறுத்த பூம் சாமரோதி - நீல 
மேகமும் வெளுக்க அகக் கறுத்த பொலிந்த அழகிய கூர்தலையுடையா 
ரது,--இருகுழைச்கு இணம்கச் சாத்தும் இணை மணிச்தோட்டின்செவ்வி- 
இணைச்செவிசளில் இயைய ௮ணிர்த இரண்டு இரத்தின ச்சோடுகள்ண் 
சோபையானது,- பெருமையின் அன்பர் ஞானம் பிறங்ச கோக்குதற்கு 

வைத்த - பெருமையினையுடைய அடியவர்கள் சிவஞானத்தை விளக்கக் 
சாணும்பொருட்டு வைத்த;--இருவினிற் பொலியுஞ் சோதிச் சறியகண் 
ணாடி போலும் - சிவஞானச்செல்வத்தாற் பொலிந்த ஓளியினையுடைய சிறு 
கண்ணாடிகளின் சோபையையேபோலும். எ-று, (டு௪) 

பூவைபோ னிறக்து மாயன் புதல்விசெவ் விதழி னாடு 
யாவக மெழுதுங் காம ரெம்மனோர்க் இசைக்கற் பாற்றோ 
மரவகம் பிளந்த வேற்கை வரன் களிக் கழுத மூறுவ் 
கோவையங் கனிகே சென்னக் கூறலாஞ் சிறிது மாதோ, 

இ-ள். பூவைபோணிறத்து மாயன்புதல்வி செவ்விதழினூடு - காயாம் 
பூிறத்துத் இருமாலின்மசளினது செம்மையாகிய இதழின்சண்,--யாவ 
கம் எழுதுக் சாமர் ஏம்மனோர்க்கு இரைக்கற்பாற்றோ-செம்பஞ்சு தீட்டிய 

இிறப்பானது எம்மனோராற் சொல்லற்பாலதோ],--மாவகம் பிளந்த வேற் 
சை வரன்இளிக்கு அமு,சமூறுக் கோவையக்கணி நேர் என்ன - மாவைக்



வள்ளியம்மை திருக்கலியாண அத்தியாயம். ௧௧௪ 

இிழிக்த வேலைச்கொண்டகையையுடைய சுவாமியாகயெ இளிச்கு அமுது 
சரக்குக் சொவ்வைப்பழம்போலும் என்று,--சிறிது கூறலாம் - சற்றே: 
சொல்லலாம். எ-று. (@@) 

சுந்தரம் கவின மானின் ரரோகையார்க் கோசை சாட்டுங் 
கந்தர வனப்புப் பூசு காழகிம் கவினி னம்மா 
முர்துசே தகத்தி னா முழங்குவெண் சங்கம்போலு 
மிந்தவா றுரைப்ப தல்லால் யாதெனப் பகர்வன் மாதோ, 

இ-ள். சுந்தர் கவினு மானின் தோசையார்க்கு - அழகு விளக்கும் 
மான்மகளாரு,--ஒதை காட்டும் கந்தர வனப்பு - ஒலிகாட்டுக் கழுத்தின் 
சோபையானது,--பூசும் காழகிற் கவினின் - பூசிய அஒற்குழம்பின் பிர 
காசத்தால்,--முந்து சேதகத்தினூடு முழங்கு வெண் சக்கம்போலும் - முற் 
பட்ட சேற்றினுட்பட்டு ஒலிக்கின்ற வெள்வளையைப்போலும்,--இக்சவாறு 
உரைப்பதல்லால் யாதெனப்பகர்வன்-இல்கனக கூறுவசன்றி என்னென்று 
சொல்வேன். எ-று. (Ga) 

நாரணன் பு.கல்வி மார்பி னளினராண் முகையின் வாய்கத 
வாரண மருப்பின் கொங்கை மதர்ப்பும்பூண் வனப்பும் பார்க்கற 
காரண மில்லா வேலோன் காமப்பேய் கணிப்பான் சாந்இப் 
பூரண கும்பம் வைத், கல் போலுமென் றுரைக்க லாமால், 

ட-ள். நாரணன் புதல்வி மார்பில் - வள்ஸியம்மையாரது மார்பின் 
கண்ணே... -ஈஸின சாண் முகையின் வாரணமருப்பின் வாய்ந்த கொக்கை 
மதர்ப்பும் பூண்வனப்பும் பார்க்தில்- சாமரைப்புதுமுகைபோலவும் யானைச் 
கோடுபோலவுஞ் ஈறர்ச தனங்களினது அழகையும் (அவற்றின்) ஆபரணச் 
இறப்பையும் பார்த்தால்,--சா.ரணமில்லா வேலோன் காமப்பேய் சணிப் 
பான் - சுயம்புவாடுய சுவாமியா ருடைய காமமென்னும்பேயை அகற்று 
தற்கு,--சாந்இப் பூரணகும்பம் வைத்தல் போலும் என்று உரைக்கலாம் - 
சாச்திக்கிரியைக்குரிய ஈிறைகுடக்களை வைச்சமையென்று சொல்லலாம். 
ஏஃறு, (௫௪) 

அரமு தனைய மானுக் கம்பொனி னாடை சாத்தல் 
சூரிய கரணம் வாரிச் சுடர்ப்பக லாய சேடி 
மேருவுக் காடையாக வுடுத்துமெய் யபூகு கோக்குஞ் 
சிரிய சிறப்பு மானச் செப்பலாம் புலவர்க் கம்மா. 

இ-ள். ஆர் அமுதனைய மானுக்கு ௮ம்போனினாடை சாத்தல் - கறை 
ர்ச அமுதுபோன்ற அம்மையாருக்கு அழபெபொன்வஸ்இ.ரம் உடுத்த 
மை,--மேருவுக்குச் சுடர்ப்பகலாய சேடி. சூரியகரணம் வாரி ஆடையாக 
உடுத்து - மகாமேருவுக்கு ஒளியினையுடைய பகற்காலமாஇய பாங்இ சூரிய 
இரணக்களை அள்ளி வஸ்.இ.ரமாக உடுத்து,--மெய்யழகு நோக்குஞ் சரிய 
இறப்பு மானப் புலவர்க்கு.ச் செப்பலாம் - சரீ. ரகாரந்தியைப் பார்க்கும் மிக்க 
சிறப்புக்கொப்பாகப் புலவர்களாற் கூறப்படலாம். எ-று. (௫௮) 

மயிலிளஞ் சாயல் காட்டு மானிஎஞ் செல்வி யார்க்கு 
- வெயில் விரி மணியிற் செய்த மேகலை வயங்கச் சோத்த 
னயனுறு முலைதாங் காது கையு நா லிடைக்குச் செம்பொன் 
பயில்வுறு பூண்சேர்க் கன்பிற் பாதுகாக் இடுதல் போலாம்.



~ 

GEL . திருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

. இ-ள். இளமயிற் சாயல்காட்டும் மானிஎ ஞ்செல்வியார்க்கு-இள மயிவி 
. வியலையுடைய மான்புதல்வியார்க்கு,--வெயில் விரி மணியிற் செய்த 

“மேகலை வயங்கச் சேர்த்தல் - ஒவியை வீசுன்ற இரச்தினங்களால் ௮மை 
தீச் மேகலாபரணச்சை விளங்க அணிர்தமை,---ஈயனுறு மூலை தாக்காது 
கையும் நூலிடைச்கு - கன்மைபொருக்தும் முலைகளைப் பொறுக்கலாற்றாது 
வருந்தும் நூல்போன்ற இடைக்கு,--செம்டொன் பயில்வுறு பூண் சேர்த்து- 
பொன்னினாற் பற்றுசலுற்ற பூணை ௮அமைதத,--அன்பிற் பாதுகாத் இடுதல் 
போலாம் - ௮ன்போடு பாதுகா த்தமையை கிகர்க்கும். எ-று. (௫௯) 

கவினு௮ கையில் வெள்ளிக் சடகமுச் துரு மேய 
லவிர்கரு வளையு மானி னணங்கினுச் இணங்கச் சேர்த்த 
ல வமையி றேவர் மூவர்க் குளகுண மூன்று ஈல்க 
விவள்கரம் பிடித்த தாமென் திசைக்கலார் சகைமைச் தம்மா, 

௫-ள். மானணினணச்கனுக்குச் கவினுறு கையில் - மான்புதல்வியா 
72 அழகுபொருந்திய கையிலே,--வெள்ளிக்சகடகமுர் துரம் அவிர்மேய 
கருவளையும் இணக்கச் சேர். ச்தல்-வெள்ளிக்கக்கணசத்தையும் (செய்ய) பவள 
வளையையும் பிரகாசம்பொருக்கிய கருவளையையும் (ஒருங்கு)பொருர்தச் 
சேர்த்தமையானது,--உவமையில் தேவர் மூவர்க்குள குணமூன்றும் நல்க 
.இவள்சரம்பிடித்ததாம் என்று-ஒப்பற்ற கடவுள் (பிரமாகி)மூவர்க்குமுள்ள 
குணக்கண் மூன்றையும் கொடுக்க இவர்கைபற்றிக்கொண்டதாம் என்று, 
இசைச்கலாச் தகைமைச்து- சொல்லப்படும் இயல்பினையுடைத்து. எ-று. 

மாயவன் வலக்கண் பாங்கர் வந்தவ தரித்த மானின் 
மேயகை விரல்க டோறும் விளங்குமோ இரங்கள் சேர்த்தல் 
பாயமென் வசக்த காலப் பாவைக் பகப்பூங் கொம்பிற் 
௮ாயநாண் மலர்கள் பூப்பத் துலக்குதல் போலு மாதோ. 

இ-ள். மாயவன் வலக்கண்பாக்கர் வந்து அவசரித்த மானின் - இரு 
மாவின் வலகச்கண்ணின் வந்து தோன்றிய அம்மையா£து,--கை மேய 
விரல்கடோறும் விளக்கு மோதிரக்சள் சேர்ச்சல்- சைகளிற் பொருர்திய 
விரல்கடோறும்பிரகா௫ச்கின்ற மோதிரங்களைச் சேர்ச்சமை,--பாய மெண் 

- வசந்தகாலப்பாவை கற்பகப் பூங்கொம்பில் - பரர் தமெல்லிய வசச்சுகால 
மாதியபெண்ணினது (கைவிரல்களாதிய। கற்பகசருவின் பூக்கொம்பர்களி 
லே,--அமய நாண் மலர்கள் பூப்பத் துலக்குதல் போலும் - சுத்சமாகயெ புது 
மலர்கள் பொலிவாக விள ங்குதலைப் போலும். எ-று. (௬௧) 

கொண்டலைப் பழித்த கூக்கற் குறக் கொடி கமலச் காளிற் 
றண்டையுஞ் சிலம்பும் வெள்ளிச் ௪தங்கையுக் தயங்கச் சேத்தன் 
முண்டகச் தளிமத் தன்ன முட்டையிட் டதனைக் காத்து 
விண்டாற் ௮ுதலா மென்ன விளம்பலா முளங்கொண் டம்மா, 

'இ-ள். கொண்டலைப் பழித்த கூர்சற் குறக்கொடி கமலத்தாளில் - 
மூகலை வென்ற கூந்தலையுடைய வள்ளியம்மையாரது தாமைமலரடி. 
களிலே,- தண்டையுஞ் சலடபும் வெள்ளிச்சதங்கையுக் தயங்கச் சேர்த் 
தீல்- தண்டையையுள் இலம்பையும் வெள்ளிச்சதங்கையையும்(ஒலி) விளச் 
கச் சேர்த்தமை,--முண்டகத் தளிமத்து ௮ன்னம் முட்டையிட்டு அதனை க் 
காத்து விண்டு ௮ரற்அுதலாம் என்ன - தாமரைமல. ராய மெத்தையிலே



. வள்ளியம்மை இருக்கலியாண அத்தியாயம், க்க௬ 

அன்னங்கள் முட்டையிட்டு அவற்றைக் காத்து வாய்இறர்து ஒலித்தல் 
போலாம் என்று, --உளக்கொண்டு விளம்பலாம் - மனங்சொண்டு Ogre: 

லத்தகும. எ-று, (௧௨) 

செய்யமா னளிக்க வந்த செல்கிசெற் கமலத் தாளும் 

கையும் வான் செம்பஞ் சூட்டுங் கதிர்வனப் பொளிய வைவே 
லையனா அிருக'ணீல மழுக்கக்கே வணக்குச் பெய்க 

அய்யசெம் மெழுறுக் கொப்பச் சொல்லலாம் புலவர்க் கம்மா. 

௫-ள், செய்ய மானளிக்கவந்தசெல்லி - செம்மையாகய மானின் 
புசல்வியாரத,--செர்கமலத்தாளும் கையும் ஊட்வொன் செம்பஞ்சு - 
செந்தாமரைப்பூப்போலுங் சால்சளிலுக் கைகளிலும் ஊட்டிய பெருமை 
யாதிய செம்பஞ்சுக்குழம்பான ஐ,--5 இர்வனப்பு - ஒளியழகினாலே,---ஒளிய 
வை வேல் ஐயன் ஆறிருசண் நீலம் அழுத்தம் கேவணத்துச் செய்த துய்ய 
செம் மெழுகுச் கொப்ப - ஒரிபொருர் திய கூறிய வேலையுடைய சுவாமியி' 
னத பன்னிரண்டு இருச்சண்சகளாயெ நீலமணிகளை அ௮ழுச்துமாறு குழி 
வட்டத்துக்காச அமைத்ச சுத்தியான செம்மெழுகுச்கு ிசராக,--புலவர்கி 
குச் சொல்லலாம் - புலவராற் கூறப்படலாம். ஏ-று. (௯௯). 

இவவண்ண முூவமை யாரு மிசைப்பவீர்ங் கமல மாதுங 
கொவ்வை வாய்க் கலையின மாது குறக்கொடி தனக்குக் கோலச் 
செவ்வியின் வாய்ப்பச் செய்க செய்சையை கெடுவே லண்ண 
லெவ்வமில் கருணைக் கண்க ளிராறினா லுள்ளம் வைக்தான். 

இ-ள். இவ்வண்ணம் யாரும் உவமை இரைப்புஇவ்வாறு எவரும் உவ 
மை கூற, எர்க்கமல மாதுக் கொல்வைவாய்க்சலையின் மாது குறம் 

கொடி தனக்கு வாய்ப்பச்செய்த கோலச்செவ்வியின்செய்ையை-பூமகளும் 
நாமகளும் அம்மையாருக்கு இயையச் செய்த வேடச் சிறப்புச் செய்கை 
யை, அநடுவேலண்ணால் எவ்வமில் கரூணைச் சண்கள் இராறினால் உள் 
ளம் வைத்சான் - வேலாயுசச்சடவுள் துன்பத்தையொழிக்கும் அருர்ணை 
யுடைய இருக்சண்கள் பன்னிரண்டினாலும் உட்கொண்டார். எ-று. (௬௪) 

விரவேற் றடக்கை யண்ணன் மெல்லியல் வனப்ப தான 
வாரியிற் படிர்து காம வயாவொழித் களவி லாத 
பேரருள் இறந்த காலைப் பெயர்த்திரி சுதந்தி ரத்தா 
காரிகைச் சடங்கு காட்டக் களித்தவ ணடைந்தார் மன்னோ, 

௫-ள். வீரவேற்றடச்கையண்ணல் மெல்லியல் வனப்பதானவாரியிற் 
படி.ர்.து-வெற்றிவேலாயுசக்கடவுள் ௮ம்மையாரது அழகுக்கடலில் ' அமிழ்ர் 
யும்,--| அழகுமுழுது கசோக்கியும் என்றபடி | காமவயா ஒழித்து gor 
விலாத பேரருள் Gms san - (திருமான்முசலியோர்போலச்) காமத்தின் 
வருந்துதல் ஒழிந்து அளவுகடந்த பெருக்கருணைசிறர்சபொழுத,--பெயர்த் 
இரிசுதச்.இ.ரத்தர் சாரிகைச் சடங்கு காட்டக் களித்து ௮வண் ௮டைச்சதார்- 
புகழினையுடைய இரிசுவதர்திரர்சள் இருக்கலியாணத்தை ஈடச்துமாறு 
மகிழ்ந்து ஆண்டுச் சேர்க்தார். எ-று, (டு) 

இரிசுதந் இரத்தர் யாருஞ் சிற் துயர் இருகி யப்போச் 

சுருதியி னியதிக் குள்ள கோமு முறைகள் செய்யப்



௧௨0 'திருச்செந்தூரப்புசாணம், 

பொருவரு மணியிற் பொன்னிற் புரியுமண் டபத்திற் போந்த 
வரியணைப் பிடச் தெங்க ளையன்வீற் திருத்தல் செய்தான், 

௫-ள். தரிசுதர்.சிரத்சர்யாரும் - இரிசுவதர் திரரனைவரும்,--ரறந் 
அயர் இருகியப் போச் சுருதியின் கியதிக்குள்ள தோமறு முறைகள் செய்ய- 
சிறந்துயர்க்த இருயெமென்னுஞ் சுருதியின் விஇப்படியுள்ள குற்றமற்ற 
கிரியைகளைச் செய்ய,--எங்களையன் பொருவரு மணியிறாபொனனிற் புரிய 
மண்டபத்திற்போர்த அரியணைப்பிடத்து வீற்றிருத்தல்செய்தான் - எம் 
பெருமான் (அவற்றையக்கேரித்துக்கொண்டு) ஒப்பற்ற காசுசளாலும் ஆசை 
களானும் ஆச்டிய சாலையினுள்ள இம்காசனக்தில் வீற்றிருந்தார். எ-று. () 

காதலி குறக்கோ மாட்டி கரகநீர் வார்ப்பச் செவ்வேள் 
பாதமெய்க் துணையை வேடர் பார்த்இிவன் விளக்இப் பின்னர்க் 
கோதிலா சமன நீருங் கொடுத்தருக் கயழு ஈல்கி 
மாதவன் முருகன் கையின் மதுபருக் கழுமீந் தானால், 

| இ-ள். சாசலி குறக்கோமாட்டி கரக$ர் வார்ப்ப - மனைவியாயெ வேடு 
விச்சி கரகத்திற் சலச்சை வார்க்க,--மாசவன் வேடர்பார்த்திவன் செவ் 
வேள் மெய்ப் பாசத்துணையை விளக்க - பெருந்தவத்தனாயெ வேடராசன் 
சுவாமியின் மெய்ம்மையாகய தஇிருவடிகளிரண்டையும் அ௮பிடேஇத்து,-- 
பின்னர்க் சோதில் ஆசமனநீருல் கொடுத்து அருக்கயெமும் ஈல்இ - பின்பு 
குற்றமற்ற ஆசமனஜலத்தையுங்கொடுத்து அருக்கெத்நையுக் கொடுத்து, 
முருகன் கையில் மதுபருக்கமும் ஈர்தான் - சுவாமிகையில் மதுபருச்சத் 
சையுங் கொடுத்தான். எ-று. (௬௭) 

௮க்தணர் இருகி யத்தி ஞுசம மாபின் மிக்க 
செர்கழ லதனை மூட்டிச் செய்வினைச் சமி யெல்லா 
முந்திய முறையா லோம முடித்ததற் பின்பு ஞானக் 
கக சன்முன் னரிண மீன்ற கன்னியைக் கொடுவக் துய்த்தார், 

இ-ள். ௮ச்தணர் கிருகெயச்தினாகமமரபின் மிச்ச செந்சழலசனை 
மூட்டி -வேஇயர்கள் இருகயெச்சுருதிவிதிப்படி மிச்ச அக்னியை மூட்டி, -- 
செய்வினைச் சமிசையெல்லாம் முச்தியமுறையால் ஐமமுடி த்சகற்பின்பு - 
செய்சொழிற்கு வேண்டு சமித்துக்களனை த்தினானும் மேலைவிஇப்படி. ஒம 
மியற்றி முடிச்சபின்,-ஞானக்கந்தன்முன் அரிணமீன்ற சன்னியைச் 
கொடுவகஈதுய்த்தார் - சுவாமியாரின்முன்னே மான்புசல்வியாரை (அரமக 
ளிர்) கொணர்ந்து விட்டார்கள். எ-று, (௬௮) 

வலது செல் சையினாற் பொன்னின் மங்கல நாணை வாங்கிக் 

கலைமகள் mau) aig வள்ளிகக் தரத்துச் செவ்வே 

ணல.னுறப் புனைவிக் தைய ஈன்பொரி தூவி வேதச் 

சுலனனை வலம தாக மும்முறை சூழ்ந்த பின்னர், 

௫-ள். செவ்வேள் பொன்னின் மங்கலகாணை வலது செக்கையினால் 

வாக்கி - சுலாமியார் பொன்மக்கலருத்திரத்சை வலத்தஇருச்சரத்தால் 
எடுத்து,--கலைமகள் கையின் ஈந்து-சரசுவதியின் கையிற் கொடுத்து, 
வள்ளி 'கந்தரத்து சலனுறப் புனைவித்து - அம்மையாரது, திருச்சமுச்தின் 
மாட்சிமை பொருந்தத் தரிப்பித்து,-ஐய ஈன்பொரி தூவி வேசச்சுலனனை



அளனியமமை தஇருக்கலியாண அத்தியாயம், ௧௨௪ 

வலமதாக மும்முறை சுழ்ந்தபின்னா - ௮ழயெ நல்ல பொரிகளை ச் சாவி 
வைதிகாக்கணியைப் பிரசசதிணமாக மூன்றுசரஞ் சுற்றியபின்பு. எ-ஜு. () 

மான் மகள் வலக்கால் பற்தி வஞ்சனேன் மனமா மம்மி 
நான் முறை மிஇிப்பிக் துள்ள நோன்மைபெற் .நுயர்வான் சாலி 
மீன்விழி பார்த்துப் பின்னு மிக்குயர் கரும மூற்றிக் 
கான்வரைக் கூறவ னீன்ற கன்னியை மணஞ்செய் தானால், 

இ-ள். மான்மசள் வலம்கால் பற்றி வஞ்சனேன் மனமாம் அம்மி நூன் 
மூறை மிதிப்பிச்து - அ௮ம்மையாரது வலத்திருவடியைப் பிடித்து வஞ்ச 
ஜேடையேனது கெஞ்சுபோலும் அம்மியின் விதப்படி மிதிப்பிதது, உள்ள 
சகோன்மைபெற்றுயர் வான்சாலிமீன் விழிபார்த்.து- மனவலிகொண்டுயாக்த 
அருக்சதியைச் கண்ணுற்று, --பின்னும் மிக்க உயர்கருமம் முற்றி- மேலும் 
எஞ்சிய சுபக்நிரியைகளை முடித்து, -சான்வரைச்சுறவனின்ற கன்னியை 
மணஞு செய்தான் - குன்றவாணன்பெற்ற மகளை (இவ்வாறு) வரைச்தார். 
ஏறு. (9) 

மணவினை காண்பான் வேகன் மாலரன் றேவர் கோமா 
னிணையறு முனிவர் கான மிசைக்தகர் தருவர் சூழ்க்தார் 
பணைமுர சோதையார்த்த பைர்கரு மலரின் மாசி 
கணமழமை போலக் தூர்த்த கந்தனு மகழ்ச்சி பூத்தான். 

இ-ள். மணவினை காண்பான் வேதன் மால் அரன் :சேவர்கோமான் 
இணைய முணிவர் கானமியைத்ச கக்கருவர் சூழ்ச்சார் - விவாகக்ரியை 
யைப் பார்க்கப் பிரம விட்டுணு உருக்இர இந்இரரும் நிகரற்ற முணிவருள் 
கதம்பாடிய கக்சருவர்களும் (வேடர் காணாதபடி.) சூழ்க்தார்கள்,--பணை 
(ஒதை) மூரசோசை ஆர்ச்ச - குழலொலிகளும் மூரசொலிகளும் பிறைக் 
தன; --பைக்சரு மலமின்மாரி கணமழமையபோலச் அர்த்த - சேவசருக்கள் 
பூமழையைக் குலமுடில்கள்போலப் பொ.நிந்தன;--கக்கனும் மஇழ்ச்டி பூதி 
தான் - சுவாமியாரும் பிரீதி மிகுந்தார். எ-று. (era) 

மன் றலந் தொடையல் சூட்டும் சீதுவைகோக் கூற்ற வாஜனோர் 
நின்றவர் யாருந் தத்த Sor G யடைர்கார் விச்தைக் 
குன்றவர் சாப நீக்கிக் குமாவே ளூலசம் புக்கார் 
மின்றிகம் மருங்கின் மாதும் விசாகனு மகஇழ்ச் 13,500, 

இ-ள். மின்றிகழ் மருக்க் மாதும் வீசாகனும்- மின்போல விளக்கு 
இன்ற இடையையுடைய ௮ம்மையாருஞ் சுவாமியாரும்,--ம௫ழ்ச்சிபூத்தார் 
மன்றலந் கொடையல் சூட்டும் வதுவை - பிரீதிமிச்சாராய் மணமாலை சூட் 
டிய திருக்கவியாணச்தை,--கோக்குற்ற வானோர் சின்றவர் யாருர் சச்தநீள் 
பதியடைகதார் - தரிஏச்ச தேவரும் (மற்று) நின்றவர் யாவருச் தத்தம் 
உயர்ச்ச தானங்களிற் சேர்ச்சனர்,--விர்தைக் குன்றவர், சாபம் நீங்டுக் 
குமரவேளுலகம் புச்சார்- விர்ரைமலையின் வேடர்கள் சாபத்தையொழிக்து 
குமாரசுவாமியினுலகத்சை COL Fort. எ-று. (௭௨) 

ரூருயிர் குடிக்க வொள்வேற் ரோகையெம் பெருமான் வேட 
சாரமிர் தனையா ளோடு மணிமணிச் ப்பு வாய்ர்த 
தேரின்மேற் கொண்டு ஞானச் செயந்தியம் பதியில் வானக் 
காருலா வியகண் சாரற் கந்தமா தனத்இற் புக்கான். 

யர



B22. | இருச்செர்தூர்ப்புசாணம். 

இ-ள். குருயிர்குடி த்த ஒள்வேல் சோகையெம்பெருமான் - சூரனைச் 
சங்கரித்த திருவேவ்னையுடைய மயில்வாகனச்சடவுள்,--வேடர் ஆரமிர் 
தனையாளோடும்- வேடரது அமிர்சம்போல்வாரோடும்,--மணியணி இறப்பு 
வாய்ந்த தேரின்மேற்கொண்டு - இரத்தினக்களிற்புனைஈச சிறந்த இரதக்கு 

லிவர்ச் த,--ஞானச் ரெயர்தியம்பதியில்-ஞானச்சைச்சருஞ் செயர்இிரகரத் 
இல்,--வாணம்கார் உலாவிய சண் சாரற் சந்சமாசனச்திற் புக்கான் - விண் 
மூடகில்கள் செழிர்த குளிர்ச்த சாரலையுடைய கர்தமாதனத்திற் புகுந்தார். 
எஃறு, (௭௩) 

கரடிகை பேரி தாளங் காகளம் பதலை பம்பை 
மருடுதுக் துபித டாரி முரசுசல் லிசைநி சாளம் 
வரிவிர லேறு கோடு மத்தளம் படக் தக்கை 

. பரவையி ஞாப்பத் தேவர் பனிமலர் மாரி தூர்த்தார். 
இ-ள். கரடிகை .... திக்கை பரலவையின் ஆர்ப்ப - கரடிகை 

பேரிகை தாளம் சாளம் ஒருகட்பறை பம்பை முரு அர்துபி சடாரி மரக 
சல்லிகை சண்ணுமை விரலேறு சொம்பு மச்சளச் தம்பட்டம் இடக்கை 
என்னுமிவைகள் கடல்போல ஒலிக்க, -தேவர் பணிமலர் மாரி அூர்த்தார்- 
விண்ணவர் சண்ணிய பூமழைகளைச் அாவிஞார்கள். எ-று, (௭௭) 

Aton gore aos கந்தன் வேள்வியின் பொருட்டாற் சென்ற 
வர் சநாட் டொட்டுச் தெய்வ லாரண,ச் தணங்கு கோற்றுக் 
கர்தமா தனத்தி ற்றாள் கண்ணுதற் பானன் னாண்முன் 
னிர்திரா இபரும் போற்ற விலிங்க,த்தின் வடி.வங் கொண்டான். 

இ-ள். கர்சன் வேள்வியின்பொருட்டு விர்சைமால்வரையிற் சென்ற 
௮ந்சராள் தொட்டு- குமாரசுவாமி திருமண த்தின்பொருட்டு விர்டைமலைம் 
குப்போன அந்காள் முதலாக,--செய்வ வாரணத்தணக்கு சந்தமாதனத் 
இன் கோற்று உற்றாள் - தெய்வயானையம்மையார் கச்சமாசனமலையின் 
கண்ணே தவஞ்செய்துகொண்டு இருச்தார்,--சண்ணுசற்பரன் அன்னாள் 
மூன் இக்இிராஇபரும் போற்ற இலிக்கந்தின் வடிவம் சொண்டான் - Aa 
பெருமான் அவ்வம்மையாருக்கு எதிரே திருமாலுர் துதிக்க ஒரு இலிங்க 
வடிவத்தைக் கொண்டருளிறர். எ-று. (௭௫) 

கான்றமாக் கலுழி கால்வாய்க் சளிறுலாங் குன்றக் தன்னிற் 
மோன்றிலிங் கத்தின் முன்னர்ச் சுந்தரியடியே னெஞ்சு 
லான்றபே ரெண்ணசக் சானு மன்பினங் கேள்வ னெஞ்சத் 
தேன்றவெண் ணமுமே ஈன்று யிறைமுடித் தருள்வா யென்றும், 

இ-ள், மாக்கலுழி கான்ற மால் வாய்க் களிறு உலாக் குன்றச் சன் 
னில் - மசசலத்தைக் சான்ற நான்ற வாயினையுடைய யானைகள் உலாவுக் 
சக்தமாசன மஷையின்சகண்ணே,--தோன்றிலிக்கச்தின் மூள்னர் - வெளிப் 
பட்ட இவலிங்கத்தன்முன்னே,சர்தறி - தெய்வயானையம்மையார் (பத் 
தியோடு சின்று),--ஆடியேன் நெஞ்சில் ஆன்ற பேரெண்ணக் gray - 
சமியேனது மனத்திற்பொருக்திய பெரியஎண்ண த்சையும்,- அன்பின் நல் 
கேள்வன் கெஞ்சத்து ஏன்ற எண்ணமும் - அன்பினையுடைய நமது பதி 
யின் மனத்திற்பொருந்திய எண்ணத்சையும்,-இறை நன்றாய் முடித்தரு 
ள்வாய் என்றும் - சுமாமீ! இனிது முடிக்சருளக்சடவீர் என்றும். எ-று. ()



வள்ளியம்மை திருக்கலியாண அத்தியாயம். ௪௨௩ 

எம்மிறை வேட்ட மாதும் யானுமோ ருள்ள மாகுஞ் 
செம்மையை யருள்வா யென்றுஞ் சிற்கனை செய்ய வந்தக் [ன் 
கொம்மைவெம் முலையாண் முன்னர்க் கோதிலா விலிங்கர் தன்னி 
மைம்மலி மிடற்றுப் புத்தேள் வந்தனன் மறைச எார்ப்ப. 

இ-ள். எம்மிறை வேட்ட மாதும் யானும் ஒருள்ளமாகுஞ் செம்மை 
யை அருள்வாய் என்றும் - எம்பதி வரைந்த வள்ளியம்மையும் சானும் 
ஒருகருத்சாகுஷ் செப்பத்சை அருள்வீர் என்றும்,--சர் தனை செய்ய- 
எண்ண,--௮ம௪ச் கொம்மை வெம்முலையாள் முன்னர்க் கோதிலா இலிம் 

கந்தன்னில் மைம்மலிமிடற்றுப்பு தேள் வக்தனன் - HEE அம்மையாருக்கு 
முன்னே சுச்தமான இவிங்கச்கின்சண்ணே நீலகண்டக்கடவுள் வெளிப் 
பட்டார், மறைகள் அர்ப்ப - வேதங்கள் ஓலிச்சன. எ-று. (௭௭) 

கயிலையெம் பெருமான் கந்த மாதனத் திலிங்கச தூடு 
வெயில்விரிக் துலவுங் கோலம் வெள்ளைவா ரணன்கு மாரி 
புயலினைக் சண்ட தோகை போளுளங் களித்தா எர்தக் 
குபின்மொழிக் குள்ளத் துற்ற குறிப்பெலாம் பரனு மீந்தான். 

இ-ள். கயிலையெம்பெருமான் சர்சமாதனத்து இலிங்கச்தூடு வெயில் 
விரித்து உலவுங் கோலம் - சயிலாசமலையில் வீற்றிருக்குமெம்பெருமான் 
கச்சமாசனடூரியிலே (காட்டியருளிய) இலிக்சத்திருமேனியிலே (தோற்றி 
யருளிய) ஒளிபரப்பி விளங்குகின்ற உருவச்திருமேனியை,--வெள்ளைவா 
ரணன்குமாரி புயலினைசக் கண்ட தோகைபோல் உளக்களித்தாள் - 
(கண்ட) இர்திரகுமாரியார் மூகிலைக்சண்ட மயில்போல மனமகூழக் தார், 
பரனும் அந்தக் குயின்மொழிச்கு உள்ளத்துற்ற குறிப்பெலாம் ஈர் 
சான் -சடவுளும் ௮ல்வம்மையாரும்கு மனத்துப் பொருந்திய குறிப்புக்களை 
யெல்லாக் சொடுத்தார், எ-று, (௪௮) 

ஈர்தவப் பொழு தெய்வ யானைய ம௫ழ்ர்து வேற்கைச் 
சேர்தலுக் சத்த னென்றுஞ் செசத்துளோர் காத னென்றுங் 
காக்களங் கரத்துச் சூலி காகலீ னென்று நீங்கா 
வாயர் தபே ரன்பி னாலே வணங்கனெள் வழுத்தி நின்றாள். 

இ-ள். ஈ௫்சு அப்பொழுது தெய்வயானையும் மஇழ்ந்து - கொடுச்சரு 
ளிய அப்பொழுது செய்வயானையாரும் உ.வர.து,--வேற்கைச் சேந்சனுக்கு 
அச்சனென்றும் - வேலாயுதக்கடவுளுக்குக் சர்சையாரென்றும்,--செகத் 
துளோர் சாதனென்றும் - உலகச்தாருக்கு முதல்வரென்றும்,--காந்தள் 
கரத்துச் குலி காதலனென்றும்-கார்த்திசைமலர்போலுங் கையையுடைய 
பார்வதியாருக்கு நாயகரென்றும்,--$ீம்மா வாய்ர்சபேரன்பினாலே வணள் 
கனள் வழுத்திகின்றாள் - பிரியாது சறர்தபேரன்பினோடு வணகி$த் 
துதிச்துளின்றார். எ-று. (௭௯) 

வழுத்திய தெய்வ யானை மாமனாங் கடவுள் பாத 

முழுத்ததண் ணளியிற் போத்தி முப்புர மெரித்த மூர்த்தி 
கொழசக்தரு மிலிங்கக் தண்டச் சூழலுள் எளவு நீயே 
தழைத்த தையினான் ஞானச் தண்ணளி சுரத்தல் வேண்டும், 

இ-ள். மாமனாக் கடவுள் பாதம் வழுத்திய தெய்வயானை - மாமனா 
சாதிய சுவாமியாருடைய இருவடிகளைச் துதித்த தெய்வயானையம்மையார்,



௧௨௪ திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

(அவரைநோக்கி),--முப்பரமெரிச்சமூர்ச்தி - திரிபுரசசனகரு ச்சாவே!,-- 
நீ தொழத்தகும் இலிர்கத் து அண்டச்சூழல் உள்ளளவும் முழுச்ச தண் 
ணளியிற் போற்றி - நீர் வணங்கப்படும் இவ்விலிங்கச்கிலே (வியாபித்து) 

௮ண்டசடாகத்திலுள்ள உயிரணைச்னசயும் பூரணகிரு பையினாற் காத்து,-- 

தழைத்த சிர்சையினால் ஞானச்சுண்ணளி சுரத்சல்வேண்டும் - வாழர்செய் 
யும் உள்ளச்தோடு வஞானமாடய தேனைப் பெருக்குதல்வேண்டும், ௭-று. 

ல்யநி யுனஅு சேய்க்குஞ் சேய்க்கருக் தா.ர மாகுக் 
தையலா ரிருவருக்குச் தயவுடன் பரவி யேத்தும் 
வையகச் தெலர்க்கு மன்பு மழையெனச் சுரந்து காத்தல் 
செய்யகின் னருளே வேண்டு மென்றன டெய்வ யானை, 

ட-ள். ஐய நீ உனது சேய்ச்கும்- சுவாமீ நீர் உமது குமாருக்கும், 
சேய்க்கு அருர்தாரமாகுர் தையலார் இருவருச்கும் - குமாரரும்ரு அரிய 
மனை வியசாடிய பெண்கள் இருவர்க்கும்,--சயவுடன் பரவி ஏத்தும் வைய 
கத்தெவர்ச்கும் - அன்போடு துஇத்து வழிபடுகின்ற உலகத்தவரெவர்களுக் 
கும் அன்பு மழையெனச் சுரந்து காத்தல்செய்ய மின்னருளே வேண்டும் 
என்றனள்-அ௮ன்பை மழைபோலப் பொழிச்து சாக்கு, உம்முடைய கருணை 
யே வேண்டும் என்று கூறினார். எ-று, 

தெய்வயானை என்பது வருஞ்செய்ய.ரிற் சேர்ச் துரைக்கப்படும். (௮௧) 

கண்ணு லதனைக் கேளாக் கடவுளர்க் கரசனீன்ற 
பெண்ணமு தனையா யுள்ளம் பேதுற றவிர்தி நியு 
மெண்ணிய வெண்ணி யாங்கே யாமருள் புரிவோ மீது 

இண்ணரம் மாணை யென்று செப்பின ஜெெப்பி லாதான். 
இ-ள். ஒப்பிலாதான் கண்ணுதல் தெய்வயானை அதனைக் கேளா - 

ஒப்பற்ற சிவபெருமான் தெய்வயானையம்மையாருடைய அர்தவசனசத்சைக் 
கேட்டு, -கடவளர்ச்சரசன் ஈன்ற பெண்ணமுதனையாய்-இர்இிரன்பெற்ற 
பெண்களுள் அமு சம்போல்பவளே,--உள்ளம் பேதுறல் சவிர்தி - மனம் 

வருந். துதலை ஒழி,--நீ எண்ணிய எண்ணியாக்கு யாம் அருள்புரிவோம் - 
நீ கினைத்தவற்றை வினைச்சவாறு யாம் அருளு2வாம்,--ஈது நம் அணை 

இண்ணம் - இல்து ஈம்முடைய ஆஞ்ஞை ஈச்சயம்,--என்று செப்பினன்- 

என்று கூ CHM. எ-று. (௮௨) 

கொன்றைதேன் அளிப்ப நின்று குஞ்சித சரணம் பேர்த்து 
மன் தினி னடிக்கும் பொர்றாள் வானவன் சந்த BD 

குன்றகர் தன்னில் யாருங் கும்பிடப் பரிதிவேத 
னின்றுள கற்ப மெல்லா நிறைந்திவ ணிருப்போ மென்று. 

௫-ள். மன்றினிற் குஞ்செசரணம் பேர்த்து கின்று கொன்றை சேன் 
துளிப்ப நடிக்கும் பொற்றாள் வானவன் - கனகசபையிலே வளைக்சப்பட்ட 
இருவடியை மடக்இகின்று (முடி.யிற்) கொன்றைமலர் தேன் பிலிற்ற ஆடுக 
திருவடி யையுடைய கடவுளானவர் (மேலும் அம்மையாரை நோக்இ),-- 
இவண் நீடு சந்தக் குன்றகர்தன்னில் யாரும் கும்பிட - இர்த உயர்ச்த 
கந்தமாதனமலையிலே எவரும் வழிபடும்பொருட்டு,--பரிஇிவேசன் பின் 
nor கற்பமெல்லாம் கிறைக்இருப்போம் என்று - சூரியனும் பிரமனும் 
உள்ள கற்பமுழுஇினும் விசேடவியாச்சிபெற்றிருப்போம் என்று சொல்லி. 
ஏ-: (௮௩)



் “வள்ளியம்மை இருக்கலியாண அத்தியாயம், சுடு 

பேரு ளிலிங்கச் தூடு பிரானுடன் மறைர்கான் றப்வ 
வாரண மடந்தை மீண்டும் வணங்க எணிற்குங் காலைத் 
தேரிடை யரிண மீன்ற செல்வியும் குமர சேளு 
மேருவி னுயர்ர்ச கந்த மாகன வெற்பிழ் போந்தார், 

ட.ள். பேர் அருள் இவிக்கச்தாடு பிரான் உடன் மறைந்சான் - 
பெருங் கருணையோடு இவிங்கச்சின்கண்ணே (அக்சச்) கடவுள் உடனே 

மறைச்தார்,-செய்வவாரணமடச்சை மீண்டும் வணக்கனெள் ஙிற்குங்காலை- 
செய்வயானையம்மையார் பின்னும் வணமங்டுசிற்கும்பொழு ஐ,--தேரிடை 
அரிணமீன்ற செல்வியுங் குமரவேளும் - (முன்னர்ச் சுட்டியபடி) தேரின் 

(இவர்ர்ச) வள்ளியம்மையாருர் குமாரசவாமியாரு 0, மேருவின் உயர்க்த 
கச்சுமாசனவெற்பிற் போக்தார்-மேருமலைபோல உயர்ச்த (Hb GE SoM Foor 
இரியிற் சேர்ந்தார். எ-று, (௮௪) 

உழைசருங் கொடியுஞ் செவ்வே லொருவனும் பொற்றேர் மீது 
விழைவுடன் வருத ஷொக்டு வேழமான் மகழ்ச்சி கூர்ற தூ. 
குழைவொடும் போந்து செற்கை குவித்தன எருட்கணீரா (ல். 
மழைகொடு முலையாஞ் செம்பொன் வார்க்குடம் விளக்க னாளா 

இ-ள். உழைசருங் கொடியுஞ் செவ்வேலொருவனும் பொற்றோமீது 
விழைவுடன் வருசல் நோக்கு - அம்மையாரு௫ சுவாமியாரும் பொற்றேரி 

லே விருப்பச்சோடு வருதலைம் ஈண்டு, -வேமமான் மகஇழ்ச்சிகூர்ர் து குழை 
வொடும் போர்து ரெக்கை குவிச்சனள் - தெய்வயானையம்மையார் பிரீ இ 
மிருந்து பணிவோடுஞ் சென்று கைகுவித்து, அருட் கணீராம் மழை 

கொடு மூலையாஞ் செம்பொன் வார்க்குடம் விளக்கினாள்-அரு விற்பொழியுங் 
கண்ணீராடிய மழையினாலே (தமது) முலைகளாகிய பொற்குடங்சளைம் கழு 
விஞ். (௮௫) 

சுடவகர் நிறுத இ வள் னி கரங்களால் வலக்கை தூக்க 

விடத கை தூக்இக் கந்த னெடுச்சனன் யானை மாதுக் 
தடக௫ெடுக் தேரி னேஜிச் சண்முக னிடப்பா கத்தி 
னுடனிருச் தருளுங் கோல முூவமையா ஒரைக்கழ் பாழற்றொ, 

ட-ள். கடவு தேர் ஙிறுசத்தி வள்ளி கரக்களால் வலக்கை தாக்ச - 
செலுத்திய தேரை ஙிறுக்கி வள்ளியம்மையார் (சமது) கைகளினாலே வலக் 
கரத்தை(ப் பிடிக்து)த் தூக்க,--கந்சன் இடதுகை தூகி எடுத்தனன் - 
சுவாமியார் இடக்சரத்தை!(ப் பிடித்து) ச.காக்சி (மேலே)எடுத்தார்,--யாணை 
மாதுக் சடகெடுந்தேரினேறி - தெய்வயானையம்மையாரும் பெரிய தேரின் 
சண்ணேமி,--சண்முசன் இடப்பாகத்தின் உடஸணிரு* தருளும் கோலம் - 
சுவாமியாரது இடப்பாசத்தின் ஒருக்கிருந்த இருக்கோலம்,--யான் உவ 
மை உரைச்கற்பாற்றோ - யான் ஒப்புக்கூறத் சக்கதோ? எ-று, (௮௬) 

மாதர்க ளிரண்டு பேரும் வானா சளித்த வேற்கைச் 
சோதியுர் துலங்கு தோற்மஞ் சடர்வயப் பரிதி யேர்துஞ் 
ரிதான் திருவும் பூமி தேவியுஞ் செம்பொழ் தேரிற் 
போதுமா ஜொப்ப தென்றே புகலலாம் புலவர்க் கம்மா. 

இ-ள், வானரசு ௮ளிச்ச வேற்றைச் சோதியும் மாதர்கள் இரண்டு 
பேருச் துலங்கு சோற்றம்-சுவர்க்கராச்சியக்தை (இச்.இிரனுக்கு)க்கொடுச்ச



62. dr திருச்செர் தா்ப்புராணம், 

வேலாயுசச்சடவுளு. ப் அம்மைமார் இருவரும் (தேரிலே) விளக்குடன்ற 
சோற்றமானது,--சடர்வயப் பரிதி ஏர்துஞ் கரன் இருவும் பூமிதேவியுஞ் 
செம்பொற்றேரிற் போதுமாறு ஒப்பசென்றே - ஒளிபொருக்திய வெற்றி 
யைச் சருஞ் சச்சிராயுஈத்தைத் தாக்கிய விட்டுணுவுஞ் சதேவியும் பூதேவி 
யம் பொற்றேரின்கண்ணே சேர்க்தவாற்றை பிசர்ப்பதாமென்று,--புலவர்க் 
ருப் புசுலலாம் - வித்துவான்களு ஈக. சொல்லல்கூடும். எ-று. (௮௪) 

தூயபொற் றேரி னீங்கிச் சோதிவே லுடைய காளை 

யாயிமை மார்க ளோடு மாலய மதனிற் போந்து 

மேய2ப ரழகு வாய்ப்ப வேழக்சன் பசைய தாய 

சீயவான் பீடத் தெங்மொன் இறக்துவிற் விருக்சகான் மன்னோ. 
இ-ள். சோதிவேலுடைய காளை எக்கோன்-ஒளிபொருகச்திய வேலாயு 

சிக்சடவுளாகிய எம்பெருமான், -அயிழைமார்களோடுர் தூாயபொற்றேமின் 

நீக்கி ஆலயமதனிற் போந்து - அம்மைமாரோடுக் திருவிரதத்தினின்றும் 

இறக்கித் திருக்கோயிலினுட் சென்று, -வேழத்தின்பசையசாய சே வான் 

பீடத்து - யானைகட்குப்பகையாயெ சிங்கக்கள்ச:௦ஈச பேராசனச்திலே,-- 

பேரழகு சிறந்து வாய்ப்ப வீற்றிருந்தான் - பேரொளி சறந்தமைய வீற் 

றிருர்சருளினார். ௭-௮. (௮௮) 

ஞானசத்தியினால் வைகு ஈவையறு சவென்பா கத்தி 
னைனைபே ரிச்சா சத்தி யரிதுசெய் இரியா சத்தி 
யூனமின் மூன்று மொன்றா யுயர்வுட னிருச்தல் போல 
மானவேற் படையான் கிக்து மாகக் வஇநர்தான் மாதோ. 

இ-ள். ஞானசஈத்தியினால்வைகும் ஈவையறு இவன்-(சகஜமான) ஞான 
சத்தியோடிருச்கன்ற மலரகசராகிய சிவபெருமான்,--பாகத்தினான பே 
ரிச்சாசத்தி அரிதுசெய் இரியாசச்தி ஊனமில் மூன்றும் ஒன்றாய் உயர் 
வுடன் இருத்சல்போல-(உபாஇபற்றி அஞ்ஞானசத்தியின்) பிரிவினாலாகிய 
இச்சாசக்தியும் கிரியாசச்தியும் (சேரக்) குற்றமற்ற மூன்றான சத்திகளும் 
ஒருங்காய் உயர்ச்சியோடு இருத்சல்போல,--மானவேற்படையான் இர். 
மாககர் வ.இர்தான்-வேலாயு (மென்னு ஞ்சத்தியையுடைய/சுவாமி செயர்தி 
மாசகரத்தின்கண்ணே (அவ்விருஈத்திமாரோடும்) அமரச் சருளினார். எ-று; 

இர்இிரன் மாதக் காச விலிங்கமாங் கெழுக்ச செய்கை 
கந்தவே ளுணர்ந்து வேட்ட காதலிக் காக வரத 
தந்தையா மென்றென் அுள்ளர் தண்ணளி சிறந்து ஞானச் 
இந்தையாற் மு பூசை செய்தருள் புரிந்தான் சேயோன், 

இ-ள். இச்திரன் மாதுச்சாக இலிங்கம் ஆக்கு எழுர்த செய்கை சே 
யோன் கந்தவேள் உணர்ச் து - தெய்வயானையமமையாருக்காகச் இவலிங்கம் 
அசக்கனந்தோன்றிய செய்கையைச் குமாரராயெ மூருசச்சடவுள் சண்டு,- 
வேட்டகாதலிக்காக வரத தர்தையாம் என்றென்று உள்ளச் தண்ணளி 
இறந்து - (நாம்) வரைந்த பன்னிக்கு அருள்புரியவர் ச எம்பெருமானாம் 
என்று பலகால் கினைர்து உள்ளன்புறர்து,--ஞானச் இந்தையால் தாசை 
பூசைசெய்சருள்புரிர்தான் - ஞானம்பொருக்திய மனச்தினாலே தந்தையா 
ருக்குப் பூசைசெய்சருளினார், எ-று, ப (௬௦)
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காரமா மிரண்டுகக யண்ணன் மேருவிற் குழைக்தான் பொற்று 

ரவேற் டி டடு பூசை யாற்றினர் சனக னாதி 
வய முண்வர் தாழுக் இரிசுதர் இரரும் போற்ற, 

(ி-ள். சனகனாதி சீரிய மூணிவரா்தாமுந் இரிசுதக்கிரரும போற்ற - 
சனகன் முசலிய சறக்த மூனிவர்களுக் இரிசுவதந்திரர்களுச் துக்கு, 
தா.ரமாம் இரண்டுபேரும் - மனைவியராகெய இருவரும்,--தாரச த்துருவ 
மான வீரவேற்றடக்கையண்ணல் (பொற்றாள்) - பிரணவ வடிவமாகிய 

வேலாயுசக்கடவுளினது இருவடி.களையும்,--மேருவிற் குழைதக்சான் பொற் 
ருள் - சிவபெருமானுடைய திருவடிகளையும், --ஐர் அருளோடு பூசையாற் 
மினர் - சிறைந்த அருளை வேண்டுதலோடு பூசை செய்தார்கள். எ-று. ப 

சனகனே யாதி யான தாபகர் தமக்கு மோன 
வினியயோ கத்தி லுண்மை யிசையமா நிலத்து ளோர்க்கு 
நனியருள் புரிந்து வேத நாயக னாருஞ் செவ்வேள் 
சினகரசத் திருக்தகான் ஞானச் செயர்தியம் பதியி லென்றான். 

(ள். வேசசாயகனாகுஞ் செவ்வேள் - மறைமுசல்வராகய ஆறமுச 
பெருமான்,--ஞானச் செயர்தியம்பதியிற் இனகரத்து - ஞானத்சைத் ௪௬ 
இன்ற செயர்திபுரத்துத் திருக்கோயிலிலே,--சனகனே யாதியான சாபதர் 
தமக்கும் மாகிலத்துளோர்ச்கும் - சனகன் முதலிய முணிவர்களுக்கும் 
பெரிய பூமியிலுள் எவர்களுக்கும்,-இணிய மோன யோகத்தின் உண்மை 
இசைய சனி அருள் புரிந்து இருர்சான் - இனிய ஞானயோகத்தின் உண் 
மையை ஏற்குமாறு ஈன்றாக உணர்ச்இியருளி வீற்றிருக் தார்; --என்றான் - 
என்று வியாசமுணிவன் கூறினான். எ-று. (௬௨) 

வள்ளியம்மை திரக்கலியாண அந்தியாயம் ழறி£று. 

ஆகச் திருவிருத்தம் ௩௮௮. 
5 

௯-வது. பிரமாவுக்கு வரங்கொடுத்த அத்தியாயம். 
௦ அணத தனன. 
« ee rata ன 

வேத்மொரு கான்கென விதஇத்துள வியாதன் 
பாதமலர் மெய்தீதுணை பணிந்துசுக னின்று 
காகலொ0 நீககெம லாசனன் வணங்க 
வாதிதரு சேயுகவு மாறறைதி யென்ரான். 

இ-ள். சுகன் - (இங்கனம்வியாசமுணி-றக்கேட்ட' சசமுணிவன்,-- 
வேதம் ஒருகான்கென விதஇித்துள வியாதன் மெய்ப் பாசமலர்த் துணை பணி 
ந்து கின்று - மறைகளை நான்காக வகுத்த வியாசமுனிவனுடைய மெய்ம் 
ஸ்மயாகய அடிமலர்சஸிரண்டையும் வணங்கி சன்று, நீடு கமலாசனன் 
காதலொடு வணக்க ஆதிசரு சேய் உசவுமாறு அறைதி என்றான் - உயர்ச்த 
பிரமா அன்போடு வழிபடச் சிவகுமாரர். அருளியபடியைச் சொல்க என் 
ரோன், எ-று. 

இன கவிகூற்று, வருஞ்செய்யண்மூ சலியன வியாசமுனிகூற்றே. (௧)
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குருபரன்வி மானமுயர் கோயில. (ணம், 
ஒருஇிரிசு தந்திரமெய்ம் மாமறையி மே... த 
ளொருவசன மூண்டது வழாதிவ ணுரைப்பாட் 

சுருதியெடு ஈபமடி அுஇத்தரு இருப்பீர், 5 

என்றுமுல சீகமுதொழு மெம்பதியி ருந்தே 
நன்மியுட னம்படியி றாண்மலரெ டுத்த 

மன் நவணி Af 1.5 BF வழங்குவது சென்கா 
னின்றுலவு 5 ayy மேயென நினைப்பி/, 

ஈம்மையுக னம்பொருளு மாதரையு நாடுஞ் 

செம்மைதரு கே1யிலுள 8ரியன யாவுஞ் 
சும்மைகெ!டு காப்பது கொழிற்குரிய தென்னா 
னிமபையயபுட வம்மையு மென kK GA செவ்மிவள், 

இ-ள். இமமையுடன் அம்மையும் எனக்கு உதவு செவ்வேள் கரு 
ப.ரன்-இப்பிறட்பின்பத்சையு ம் வருமபிறப்பின்பக்சையும் எனக்கு அருளும் 
குமாரசுவாமிபாதிய பரமகுருவானவர், விமானம் உயர் மோயிலின் இரு 
ந்து - விமானம் உயர்ந்த சருக்கோயிலில் வீற்றிருந்து (இரிசுவத*. இரை 
சோக்),--மெய் வரு தரிசுசர்கிர மா மறையினோர்காள்-மெய்ம்மை பொ 
ருக்இிய இரிசுவஈந்.௫ர ராய பெரிய வேதியர்களே !,--ஒருவசனம் உண்டு 
அது வழாது இவண் உரைப்பாம்-( நமக்கு) ஒன்று சொல்லற்பாலது உளது 
அசனைத் தருது இங்குர் ரொல்வாம் (கேட்க),--சென்மால் ஸின்றுலவு 
சிந்துபுரமே கதிவழங்குவது என நினைப்பர் - சென்றல் கின்று வீசுகின்ற 
(இச)செயர்தியே உறுதிப்பயனை உசவுவது என்று எண்ணார், உல 
சேழு சொழும எம்பதி என்றும இருக் து சாண் மலர் எடுத்து நன்றியுடன் 
ஈம்மடியில் அணிவீர் - உலகமேழும் வணக்கும் ஈமது (இச்)சலச்இல் எப் 
போதும் உத்துப் புதுமலர்சலைா எதெது (ஏனைய) ஈகற்செய்கைகளோடு 
எம்பாதத்திற் புனை இர, - ஈர யொடு நம்படிஐு.இத்து அருகு இருட்..ர் - 
வேசமோசலோடு ஈம் பாதங்களைப் புஈழ்ர்து பம்ம2தில இருக இர், ரம்மை 
யும் ஈல் ஈம்பொருளும் மாசரையும் - எம்மையும் ஈல்ல ஏம்போருள்களையும் 
பெரிய (எம்)கிலக்களையும்,-நாடுஞ் செம்மைசரு கோயில் உள €ரியன 
யாவும் - ஆராயப்படுஞ் செம்மை(ப்பயனை 5) சருகின்ற (ஈ௭்)கோயிலினுள்ள 
இறந்தன யாவற்றையும், -சும்மைகொடு காப்பது தொழிற்கு உரியது - 
பா ரமாசச்கொண்டு பரிபாலிப்பதும் (உங்கள்) தொழிலா சற்குத் தச்கது,-- 
என்றான் - என்று சொல்லியருளிஞார், எ-று. (௨-௩-௪) 

ஆயிரமி ரட்டியுள வர்.கணர்க ணீயிர் 
மேயவ9 னாமொருவ ரென்றுரை விளம்பித் 
தாயினுமி ரஎ்கியெளி யேன் னை யளிக்குஞ் 
சேயுளம கிழ்ர்து திரு வாய்மலர்வ தானான், 

௫-ள். தாயினும் இரக்கி எளியேன்றனை அளிக்குஞ்சேய்-மா தாவைப் 
பார்க்கிலும் ௮ருள்செய்து சிறியேனைச் காச்ருஞ் சுவாமியார் (மேலும் அவ 
ரை கோக்இ),--நீவிர் இரட்டி. ஆயிரமூள அச்தணர்கள் - நீக்கள் இரண் 
டாயிரக்கணக்கான வேதியர்கள்,--மேய அதில் நாம் ஒருவர் என்று உரை 
விளம்பி - பொருந்திய ௮(த்சொகையாயெ இர. டாயிரச்)தினுள் நாமும்



பிரமாவுக்கு வாங்கொடுத்த அத்தியாயம், ௧௨௯ 

ஒருவா எண்று (அவர்களது புகழைக்கூறி.-உளமஇழ்க்து திருவாய்மலாவ 
சாஞுன் - மனமகிழ்ந்து (மேலுங்) கூற வாராயினார். எ-று, (௫); 

வர்துதெரி சித். துமை வாழ்ததுகர் பெறுஞ்சோ் 
FHSS நுங்கடோ யடைந்தவர்கள் சார்வா 
HG sto மாதரிரு வோருடனி யாமிச் 
Ga gir at gst இத்தினிதி ருக்தாம். 

டூ-ள். சஈ்ததமும் ghar அடைந்தவர்கள் - என்றும் உங்களை 
அடைக்தவர்கள், — ab து ஈமைத் Osha ss வாழ்த் தூதர் பெறுக Gr சார் 
வார்-வர்து ஈம்மைப் பார்த்து வழிபடு2வார் எய்துஞ் சிறப்பை எய்துவர், 
யாம் இச சிந்துபுரம் வந்து இரச மடமா சரிருவோருடன் இனிது தரிசித்து 
இருஈ சாம் - சாம் இச்செயக்திஈகறில் வந்து இந்தப் பேசைமையையுடைய 
௮ம்மைமாரிருவரோடும் இன்பச்சை நுகர்ந்து இருந்தாம். எ-று. (௬) 

ஞானமில சாய்விடி.னு ஈம்மையுண விற்று 
இன மூறு பாகக மிழைச்துளர்க ளேணு 
மானமொடு இக்துபுரம் வச் சடைப வர்க்சே 
மேனிலைய ளிச்கருள்வம் வேண்டிய விருப்பால். 

ட-ள். ஞானமிலராய்விடினும் - அறிவிலராயினும்,--ஈம்மை உள் 
கவிற்றா.து ஈனமுறு பாதகம் இழைத்துளர்களேனும் - ஈம்மை உள்ளே 
கொள்ளாது குத்றமுற்ற பாதகக்களைச் செய்தா.ராயினும்--மானமொடு 
இர்துபுரட வர்து ௮டைபவர்க்கு-சாசலோடு செயக்இயில் வக்து (நம்மைச்) 
சேர்பவர்க்கு,- வேண்டிய மேணிலை விருப்பால் அளித்சருள்வம் - (௮௨ர்) 
விரும்பிய பரசீதியை ௮.சரத்தோடு கொடுத்தருள்வாம். ஏ-று: (ஏ) 

என்னவுரை செய்தகும ரேசனிரு போதாம் 
பொன்னடி... வணக்கமுறு பூசுரர்கள் யாரு 

மன்னபரி சேயுன தடிக்கமலம் வீடே 
4 

மன்னுகொழி லாயினும் வழுக்துவ தொன்றுண்டால். 

இ-ள். என்ன உரை செய்த குமரேசன் - ஏன்று இருவாய்மலர்ச்தரு 
ளிய குமாரசுவாமியினுடைய,--இரு போதாம் பொன்ன. வணக்சமூறு 
பூசுரர்சகள் யாரும் - இரண்டு மலர்கள்போலுர் திருவடிகளை வணக்கிய 
வேதியரெல்லாம் (சடவுளைகோச்க),--அன்னபரிசே உனது அடிக்கமலம் 
மன்னுதொழில் 'வீடேம் - அவ்வாறே உமது பாதாரவிர்தங்களையும் சிலை 
யான (வழிபாட்டுத்)சொழிலையும் விடேம்,--அயினும் வமுத்துவது ஒன்.று 
உண்டு - ஆனாலும் விண்ணப்பஞ் செயற்பாலது ஒன்று உளது, எ-று. (௮) 

நித்தமுமி றைஞ்சியிவ ணேயமொடு மூழ்கச் 
இத்திவிழை மானுடர்க டேவர்பிறர் மூழ்கப் 

பு.த்திரப வுத்திரர்கள் புண்ணிய மருத்த 
முத்திகரு மக்தகைய மூலமும தாகி, 

இ-ள். இவண் ஈகித்தமும் இறைஞ்சி நேயமொடு மூழ்க-இக்கே (யாம்) 
என்றும் வணங்கி அன்போடு முழுகவும், சித்தி விழை மானுடர்கள் தே 
வர் பிறர் apps - பயனை வேண்டும் BIG சுரரும் பிறரும் முழுகவும்,.- 
புத்திர பவுச்திரர்சள் புண்ணியம் அருத்தம் முத்தி தரும் அத்தகைய 

எ



மூலமும் அசாஇட்சர்ககி அறம் பொருள் வீடுகளைத் சரும் தல்வியல்புடைய 
கா.ரணமுர் சானேயா௫இ. எ-று. (௯) 

நல்குரவு வெம்பிணி யொழிகத் தனிய நாவின் 
மெல்லமுக மொத்தசுலை மேன்மையுள தா௫க் 
கல்விபெரு ஞான்மொடு காட்டியெமை யாளச் 
செல்வமுள இர்க்தவர நியருள்செய் வாயால், 

௫ூ-ள். ஈல்குரவ வெம்பிணி ஒழித்து - வறுமையையும் கொடிய நோ 
யையும் நீக்கு, காவின் மெல்லமுசம் ஒத்ச இணிய சுவை மேன்மையுள 
தா9காவுக்கு மெல்லிய அழுதுபோன்ற மதுரரச மேம்பாடுடையசாஇ, — 

கல்வி பெரு. ஞானமொடு காட்டி. எமை ஆள - சல்வியைப் பேரறிவோடு 
விளக்இ எம்மை இரட்சிக்குமாறு,--செல்வமுள வரதீர்த்தம் நீ அருள் 

செய்வாய் -அக்சமுள்ள சிரேஷ்ட தீர்த்சத்தை நீர் சந்சருளும். எ-று. () 

வேலையிடை மாழ்குரின மேலவர் விஇத்தார் 
சிலமுட னேழையர் தினர்தினமு மூழ்க 
வாலியவிண் மாநதியின் வாயக்ததொரு தீர்த்த 
மூலமிடை யீமின் முதல் வாவருள்க வென்ஞுர், 

இ-ள். மூலம் இடை ஈறு இல் மூசல்வா - 9G wos Hw gi smear 
இல்லாக கடவுளே!,--வேலையிடை மூழ்குதினம் மேலவர் விதித்தார் - 
(இங்குள்ள தீர்ச்சுமாகிய) சமுத்திரத்தில் மூழுகுசற்கு (உரிய) இனங்களை 
மேலோர் விதி.த்சனா,--(அ தலால் என்றும் மூழுகுசல் கூடாது), ல 
மூடன் ஏழையர் தினர்இனமும் மூழ்க - நல்லியல்பினோடு ஏழைகள் 
நாடோறும் மூழுகுசற்பொருட்டு, வாலிய மா விண்ணதியன் வாய்ர்தநூ 
ஒரு திர்த்சம் அருள்க-சுச்சமான பெரிய ஆகாசசக்கைபோலச் சறக்த ஒரு 
தீரத்தத்சைச் சக்சருள்க,--என்றார் - என்று கூறினர். எ-று. (௧௧) 

கலைபயிலும் வேதியரசொல் கட்டுரை வினாவி 
மலைமகள எித்தருளு மைந்தலு UG PSS & 
சிலையினிரு நா.றளவு தென்லிசையின் வென்றி 
யிலைகொணெடு வேலினை யெடுத்தினித விட்டான். 

இ-ள்.மலைமகள் அளித்தருளுமைக்தனுக் கலைபயிலும் வேஇியர் சொல் 
கட்டுரை வினாவி மடஇழ்க்து - பார்வகீகுமாரருங் சல்விபயின்ற Qe Foot 

'சகூடறிய உறுதிமொழியைச் கேட்டு உ௮௨நத,--இலைகொள் நெடு வென்றியே 
லினை எடுத்து - இலைவடி.வுகொண்ட நீண்டவெற்றிவேலை எடுக்த,--தென் 
றிசையின் இருநாறு லை அளவின் இனி விட்டான் - தெற்கே இருநூறு 
விற்ிடையள வில் (வீழ) இனிது செலுத்தினார். எ-று. (௧௨) 

விட்டவயில் சேடன்முடி மீதினும ளாவித் ப 
தொட்டவமழி கங்கைவரு மாறுசெய்து தூவேன் 

மட்டலர் கடம்பமணி மாலைபுனை செவ்வேள் 
சட்டழகு பெற்றகரம் வந்தது களித்தே, 

(-ள். விட்ட அயில் தூ வேல் - செலுத்திய கூரிய சுத்தியான வேகா 
வதம் சேடன் முடிமீதினும் அளர்வி - (கழ்ச்சென்று) அன்ர் தன்று நிர 
சிலும் பட்டு, -சொட்டவழி சக்கை வருமாறு செய்து - அகழ்ந்து சென்ற



ட. பிரமாவுக்கு வரங்கொடுக்த அத்தியாயம், கக 

வழியாற் (£ழிருர்து) கங்கை வரும்வண்ணம் பண்ணி,--களித்து மட்டலர் 
சடம்பம் மணிமாலை புனை செவ்வேள் கட்டழகு பெற்ற கரம் வந்தது - ; 
மஇழ்ர்து மணம்பரர்த கடப்பமாலையையும் இர.த்தினமாலையையும் ௮ணிர் த 
சுவாமி.பினது பேரழகு கொண்ட கையின்கண் வந்தது. ௭-3 (sm) 

வேலொடு வேலையங் கரையின் மீமிசை 
வாலிய கங்கைநீர் வரவு கண்ட | 
eps ust eC arsor மருகன் முந்துறச் 

சிலரான் மறையினாற் சென்று மூழ்கினான். 

(-ள். வேலையங்கரையின்மீமிளச - கடற்கரையின்சண்ணே,.. 
வாலிய கங்கைநீர் வேலொடு வரவு கண்டுள மூலமின்று உயர்ந்த வேன் 
முருகன் - சுச்தியாயெ கக்காசலம் வேலாயுதத்சோடு வச தசதைக் கண்ட 
சாரணமின்றி(ச் சுயம்புவாய்) உயர்ந்த வேலாயுதக் சடவுள்,--முந்துறச் 
சென்று £ல நான் மறையினால் மூழ்னொன்-முன்பு (அத்திர்த்தத்துட்ிபோய் 
கல்லியல்பினையுடைய சதுர்வேத ஒவியோடு மூழுடனார். ௭-று (௧௪) 

மூந்தூறக் குமரவேண் மூழ்குர் சன்மையா 
லந்தமுற் ஜொளிரும்வே லளித்த பான்மையா 
லிர்தரப் பெருவள வின்பக் துய்த்கலாற் 
கந்தபுட் கரிணியாய்க் கவின்சி Di BoB. 

இ-ள். மூர்துறக் குமரவேள் CLD BE தன்மையால் - முன்னர்க் குமார 

சுவாமியார் முழுகியவாற்றுலும்,-- அரசம் முற்று ஒளிரும் வேல் அளித்த 
பான்மையால்- அழகுழுதிர்ச்து விளக்கும் வேலினால் | ௮க்சடவுள் ) ஆக்கயெ 
வாற்றாலும், கர் சபுட்கரிணியாய் - (அச்சிர்த்சம்) ௧5 தபுட்கரிணி எனப் 
பெயரியதாய்,--இக்திரப்பெருவளவின்பத்து உய்த்சலாற் கவின் இறர்சது- 
(தன்சண் மூற்குவாரை] மசேர்திரைசுவரிய சுகத்திற் சேர்ச்தலான் மேன்" 
மை இறந்தது, எ-று (௧௫) 

வருதிரி சுகர்தி மறைவல் லோர்களு 
மருமறை முறையினா லதனின் மூழ்கினர் 
இரிபுவ னங்களுர் இனமு மூழ்கிடப் 
பெரிதி.து ஈன்றென மகிழ்க து பேசினார். 

இ-ள். வருகிரி சுதந்திர மறைவல்லோர்களும் ௮ருமறை முறையினால் 
அதனின் ௩ ep sient - (அக்கடவுளின்பின்னாக) வந்து இரிசுவசர்திர வேதி 
யரும் ௮ரிய வேசவொலியோடு கிரமப்படி அதின் முழுனெவர்களாஇ-- 
இரிபுவனக்களுர் இனமும் pip BL. இது பெரிது ஈன்று என ம௫ிழ்ர் த 
பேசினார் - மூவுலனெரும் என்றும் மூழுச் இது மிச நல்லது என்று உவந்து 
கூறினர். எ-று, (௪௬) 

தாவறு சந்தபுட் shows தண்புனன் ் 

மூவிரு முகத்தின னருளி முன்பத 
சேவையின் மிக்கூயர் pile ai Bat & 

கேவரும் புகழிதி.காசம் கூறுவான். 

இ-ள். மூலிருமுகத்தினன். தாவறு கந்தபுட்கரிணித் தண்புனல் 
அருளி - தறுமுசபிரான் குற்றமற்ற கர்சபுட்சரிணிசீர்த தத்தை வகுத்தரு.



& HZ. திருச்செர தூர்ப்புராணம், 

ளியபின்,- மூன் பதசேவயையின் மிக்குயர் இரிகதர்திரர்ச்கு - சம்சிதியிலே 
திருவடி. வழிபாட்டின் மிக்குயார்த இரிசுவதர் இரருக்கு,--ஏவரும் புகழ் 
இ.திசாசல் கூறுவான் - எவரும் புகழும் மூற்சசையைச் சொல்வார். ஏறு. 

திரைவதக னாரம்ப இரத்தக் துண்மையால் 
வருகினர் தினந்தொறும் வழாது கான்மறைச் 
சுருதியின் மூழ்கியே கொல்லை வான்௧இ 
விரைவொடு மடைந்துளார் மேன்மை கேண்மி2னோ. 

௫-ன். உண்மை அல்வரு தினக்தினக்தொறும் வழாது இரைவசனா 
சம்பதிர்த்தத்து சான்மறைச்சுருதியின் மூழ்டு - மெய்ர்நூற்கு அமைகச்து 
வரும் சகாடோறும் தவறாது இரைகளையுடைய முகாரம்பதிர் தீத ச்திலே 
சதுர்வேத இசையோடு மூழுக,--தொல்லை விரைவொடும் வான்சதி அடைக் 
துளார் மேன்மை கேண்மின் - மூன்னாளில் விரைவிற் பெரும்பயன் பெற் 
வரது மேம்பாட்டைச் கேளுங்கள். எ-று. (௪௮) 

நனைஞமுறுச் கவிழ்தரு ஈளின விட்ளொன் 
முூனமுள கற்பத்தின் முராரி யென்பவன் 
பனககாப் பண்டுயில் பரித்து 8ீத்துவான் 
றனுவொடி. ராமவ தாரத் துற்றனன். 

௫-ள். நஈனைமுறுக்கு ௮விழசரூ ஈளினவீட்ளொன் மூனமூள கற்பச் 
தில் - மூகைமுதர்க்து விரிர்த சாமரைமலராசனத்த(னாகிய பிரமனது 
பழைய கற்பகாலத்தில்,--முூராரியென்பவன் பனக நாப்பண் பரிந்து 
அயில் நீத்து - திருமால் சேடனடுவே அன்புற்று உறக்குதலை விட்டு, 
வான் தனுவொடு இராமவசாரச்து உற்றனன் - பெரிய வில்லோடு இராம 
அவதாரத்தை அடைந்தான். ௭-று. (௧௯) 

செற்றமொ டிலங்கையித் சேரி ராவணன் 
கொற்றம தகற்றுவான் குறித்து ராகவ 
னற்றமி னம்முன மாதி சேதுவைக் 
குற்றமின் றுயர்.கரக் கோலி ௭னரோ. 

௫-ள். இராகவன் - (௮ச்)சிறீரா மனானவன்,--செற்றமொடு இலங்கை 
யிற் சேர் இராவணன் கொற்றமது அகற்றுவான் குறித்து - சனச்சோடு 
இலக்கையில் இருர்ச இராவணனது வெற்றியை நீக்கச் கருதி, அறறமில் 
ஈம்முனம்-அழிவில்லாத ஈம.து சக. தியிலே,--அதிசேதுவைக் குற்றமிகற 
உய*த.ரச் கோலினான் - முதலாய அணையைக் குற்றமின்றி ஓங்கச் செய் 
தாரன். ஏ-று, (2.0) 

காதலிற் €தையைச் காக்க வேண்டியே 
மாதவன் மூன்றவ தார மாயிவ 
ணாதியிற் சேதுவை யமைத்த பான்மையான் 
பூதலத் தமரராய்ப் புனித முற்,றுளீர். 

இ-ள். பூசலத்தமரராய்ப் புணிசமுற்றுளீர் - பூசேவர்களாய்ச் சத்தி 
பெற்றவர்களே, -மாதவன் மூன்று ௮ல.தா.ரமாய் - திருமால் மூன்று (கத் 
பாந்தல்களில் இராம)அவதா ரக்களையுடையஞய், காதலிற் சதையைக் 
சாச்சவேண்டி இவண் ஆஇியிற்சேதுலை அமைச்ச பான்மையான்,--( அல்



பிரமாவுக்கு வா ற்கொடுத்த ஓுததிபாயம். ௧௩௩ 

வவதாரந்தோறும்) அன்பினையுடைய €சையைச் சாக்சவிரும்பி இக்சே 
மே சன்மையாயெ சேதுவை அமைத்த இயல்பினை உடையனாணுன். எ-ழு, 

ஈர்தொடு தஎழ்இரை ஈம.த சக்கிதிச் 
சிந். துவிற் தினந்தினக் இளைத்து மூழ்கலா 

மிக்கவான் கதையலால் WTP on ph BETS 
EH SOT FOTDUNH காதை சாற்றுவும், 

Q-dr. ஈர்தொடு சவழ்திரை sug e680 Os As gala - xagasCarr® 
தவமுகின்ற அலைகளையுடைய கம்முன்னுள்ள கடலிலே,--- இனர் இனச் 
இளைத்து மூழ்சலாம் - காடோறும் படிந்து முழுலாம்--இக்த வான்சசை 
யலால்-இப்பெருமையான கதையை(க் உறியசே)யன்றி, யாம் உறைர்த 
€ீர்ச் சச்தமாசனம் வருகாதை சாற்.றுவாம் - யாம் வசித்த சிறீ சந்தமாதனம் 
வரத சதையையுஞ் சொல்வாம். எ-று. (௨௨) 

கருமுகில் படிந்துகண் டுயிலுஞ் சஈசனப் 
பெருவசை மேருவாம் பிறங்க லோடுவெஞ் 
செருமுயன் றுள்ளமுர் தேம்பி யாடகத் 
தருவரை தானென வாக வேண்டியே. 

இ-ள். கருமுடில் படிஈ்து கண்டுயிலும் பெருஞ் சரக சனவரை - கான 
மேகக்கள் சக்கி உறக்குசன்ற பெரிய கர சமாசனமலை,--மேருவாம்பிறன் 
கலோடு வெஞ்செரு முயன்று உள்ளமுச் தேம்பி - மேருகரியோடு கொடும் 
போர்செய்து (உடலோடு) மனமும் இளைத்து, --சான் ஆட்சத்து அரு 
வரை என ஆகவேண்டி. - சான் பொன்மயமான அரிய மலை என்று ஆச 
விரும்பி எ-.ஐு. | (௨௯) 

மாற்நருக் தவத்தினால் வருந்தி ஈம்வயி 
னோற்றலு கோக்கிகொ நே.னமை யானுயர் 
காற்மினின் முத்தலைக் கவினி ips grew 
வாறறலசால் பொன்வரை யாக வேண்டிநீ 

இ-ள். மாற்றருர் தவத்தினால் ஈம்வயின் வருதி கோற்றலும் - ஒழிக்க 
லாகாத (சோக)வெப்பத்தோடு நம்மைச்சுட்டி. வருக்இச் தவஞ்செய்ய,-- 
காம் நோக்கு - நாம் (அ௮ம்மலைமுன் வெளிப்பட்டு ௮அதனைப்)பார்த் து, 
கோன்மையானுபர் காற்றிணின் மு.த்தலைக்2வின் இழச்துள ஆற்றல்சால் 
பொன்வரையாக வேண்டி - நீ வவிமையினுயர்க ச வாயுவினால் முச்செர 
வொளியை இழர்த பொறையமைந்த மேரு பபோலாக விரும்பி, எ-று. () 

பண்ணிய மாதவப் பண்பு கோக்இனாக் 

தண்ணளி சிறந்தபூஞ் சர்தச் சாரனீ 
புண்ணியச் செயந்தியம் பதியிற் பொற்றையாய் 
நண்ணுதி ஈவிற்றுதி ஈம்மை ௩. வினால், 

௫-ள். பண்ணிய மாதவப்பண்பு கோக்இனாம் - செய்த பெருக்தவத் 
இயல்பைப் பார்த்தாம்,-சண்ணளிசிறக்த பூஞ் சந்தச்சா ரல் - அருள் 
சிறந்த சிறீ கர் சமாதனமலையே,--3 புண்ணீயச் செயர்தியம்பதியிற் பொற் 
றையாய் ஈண்ணுஇ-ம சுத்தமான செயர்திபுரத்தின் மலையாய் இருந்து, 
ஈம்மை காவினால் ஈவிற்றுஇி - ஈம்மை வாயினால் வாழ்ச்துஇ, ௭-௮. (௨௫)



௧௩௪ திருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

ஈடக்துள.: பிரமகம் பத்தி னாளெலாக் . 
கடக்தூபின் வருமயன் கற்பத் செல்லையின் 
மிடைர்சபொன் மேருவாய் விளங்கு வாயெனத் 
தொடர்க்தபே ரன்பினாத் ௮ணிவு செப்பினோம், 

௫-ள். ஈடர்து உள பிரமகற்பத்தின் நகாளெலாம் கடந்து - oS pb gs 
சிகழாஎன்ற பிரமகற்பத்தின் சாட்சளெல்லாக் கழிய,--பின்வரும் அயன 
கற்பத்தெல்லையில் - மேல்வரும் பிரமகற்ப ஏல்லையில், மிடைந்த பொன் 
மேருவாய் விளம்குவாய் - நெருக்கிய பொன்களையுடைய மேருப்போலாய்ப் 

பிரசகாசிப்பாய்,--எனத் தொடாக்ச பேரன்பினால் துணிவு செப்பினோம் - 
என்று இயைர்ச பெருக்காதலோடு துணிர்துரைச்தாம். எ-று. (௨௬) 

ஆதலா னம.துசக் நிதிய டைக் தலை 
மோததெண் கடலிடைக் Blow cp cop pase 
பாதவா சிசங்களும் பணிக்து ஈம்மையுங் 
கோதிலாக் தன்னகங் கொண்டி ருந்தால். 

ட-ள். ஆதலால் நமது சச்சிதி அடைந்து - ஆகையினால் (அம்மலை) 
கம்முடைய சர்சிசானத் தச் சோர்.து,--அலைமோது செண்கடலிடைக் 
இனமும் epps)- இரைமோதுஞ் ஈழமுச்திரத்து காடோறும் மூழுக,-- 
கம்பா தவாரிசம்களும் பணிச் து - நக்சிருவடி. மலர்களையும் வணங்கு, நம் 
cpio கோ இலாத் தன்னகக்கொண்டு இருக்கது - எம்மையுச் குற்றமற்ற 
நன்னிடத்சே தாக்க அமர்ந்தது. எற ... (௨௪ 

FREDO) DO கந்தமா தனத்கண் சாரலு 

மிருக்கனொற் கினக்தின மினிது மூழ்கலாற் 
பெருக்குமா நிலத்துளோ ரெவரும் பெட்புறக் 
குருக்குரா டொறுந்தொறுங் குளிக்க லாகுமால். 

ஓள். தருக்கனொற் கர்சமாசனத்தண்சாரலும் - களிப்பினாற் கக்சமா 
தன மலையும், -இருச்னால் இனர்தினம் இணிது ஸஞூழ்கலால் - வேதத் 
சோடு சாடோறும் ஈன்றாக மூழுகுதலினால்,--பெருக்குமாகிலச்துளோரெவ 
ரும் - மிசப்பெரிய ஈிலவுலகத்துள்ளார்யாரும்,--பெட்புறச் குருகு சாடொ 
அர்தொறும் குளிக்கலாகும்-விருப்பம்பொருர் தக கடலில் நாடோறும் முழு. 
கலாகும். ஏ-று. குருகு ஆகுபெயர். (24) 

இன்னுமோர் காகதையுண் டெடுத்துக் சகாட்டுதுச் 
அன்னுகசான் மறைத்தஇரி சுதர்இ ரத்தர்கா 
ON TSH DIT BOM FBI COT BGT யான்மணிப் 
பன்னகா பரணனைப் பழித்து வை௫னான், 

இ-ள். இன்னுமோர்காதை உண்டு எடுத்துக் காட்டுதும் - மேலு 
மொரு சதைஉள் த; (அதனையும்) எடுத்து விளச்குவாம்,--சான்மறை அன் 
னர் இரிசுதந்திரத்தர்காள் -. சதுர்வேதங்கள் நிறைந்த இரிசுவதச்இரர் 
சளே!,--அன்னவாகனச்தயன் அ௮கர்தையான் மணிப்பன்னசாபரணனைப் 
பறித்து வைகினான் - அன்னவூர்தியாகெ பிரமன் செருக்களாற் சிவபெரு 
மானை (முன்னொருசாவத்து) கிர்தித்திருக்சான். ஏ-று. (௨௯) 

என்றலை மீ௪னு மெண்ணிக் காரிநீ | க 
கன்றலை gr ba eps கமலம் கோயிலான் |



பிரமாவுக்கு வரங்கொத்ச அத்தியாயம், க்-டு 

her pen யைந்இிகோர் தலையைச் சோரிகீர் 
நின் றலை யெறிதர வரி னீக்குலாய், 

டு-ள். என்றலை ஈசனும் எண்ணி - இக்கனமா சலைச் வெபெருமானும் 
நினைந்து (வைரவக்கடவுிளை நோக்இ),--காரி நீ கன்றலை - வைரவனே! நீ 
கோபமுடையையாய்,- நூற்றிசழ்க் கமலச்கோயிலான்றன். தலையைர்தில் 
ஓர தலையை - Ff BOT கமலாசனனுடைய ஐந் தலைகளுள் ஒரு சலையை,--- 
சோரிடீர் Pam ate எறிகர ௨இரின் ீக்சுவாய் - இரத்தசலம்சின்ற 
இரை எறிய ஈகத்இனால் நீக்குஇ. எ-று. (m0), 

மான்றலுங் கபாலங்கை யேச்து காரியு 
நன்றென வணகடிப்பூ ஈளினத் தான் வயிற் 
சென்றனன் செயிர்த்கனன் தரங்க சச் தினி 
லொன்றற விடக்கையி னுகிரி னிக்ஜென். 

(இ-ள். என்றலும் - என்றுஉற,-சபாலகி் கையேந்து காரியும். 
ஈன்றென வணங்கி - கபாலத்சைக் கைக்கொள்ளு:் ம் வைரவக்கடவுளும் 
ஈல்லதென்று தொழுது, பூ நளினச்சான்வயிற சென்றனன்-கமலாசனன் 
பாற் போய்,--செயிர்த்தனன் இரங்கள் 095 Baa? v ஒன்று: ௮ற இடக்கை 
யின் உஇிரின் நீக்கினான் - கோபித்துத் தலைகள் OG ger ஒன்று இல்லையாக 
இடக்கை ஈகத்இினால் அகற்றினார். எ-று, (௬௪) 

சர்ச்சபின் கமலத்ிகா னிரங்கி வைகுண்டஞ் 
சார்ந்ததன் றர்தைபொற் சரணச் தாழ்ந்துளஞ் 
சோர்ர்கனன் சோரந்துள சுதனைச் தேற்றவுர் 

தோக்கனன் றனஞ்சயன் றேரின் பாகனே, 

இ-ள். எர்ர்தபின் சமலத்சோன் இரங்கி- (அவ்வாறு) நீக்குதலும் பிரம 
செவன் வருகி, வவ வைகுண்ட சார்ந்து தன்தர்சை பொற்ச ரணர் ' தாழ்ச் 

அ உளஞ் சோர்ர்சனன் - வைகுண்டத்தை அடைசர்து சுன் பிசாவினது 
இருவடிகளை வணக்டுி , விண்ணப்பஞ்செய், த) மனக்களர்ச்சான்,- சன ஞ் 
சயன் தேரின் பாகன் - அருச்சுனருக்கு த சேர்ப்பாக( ராகிய விட்டுணு 
தேவ: ர், -சோர்ந்துள சுதனைச் தேற்றத் தேர்ர்தனன் - FOI மகனைத் 
தெளிவிக்கச் சூழ்ந்தார். எ-று. (௬௨) 

பெண்மையி லீசனைப் பேஜ றச்செய்தோர் 
மண்மையின் மயங்கிய மாலும் வான்மாடிற் 
றண்மையிற் சரவசீணோூற் பவன் ற.னாறெழுச் 
துண்மையை யென்மகம் கோது வேனென. 

இ-ள். பெண்மையில் ௪சனைப் பேதுறச்செய்து ஓர் மண் மயின் மயச் 

யெ மாலும் - (மோடிணியயன்னும்) பெண்வடு.வச்தினாற் சிவபெருமானை 
மயல்சச்செய்து. (தாம்) ஒரு பூமியாகிய பெண்ணில் மயக்கயெ விட்டுணா 
வும், -வான்முக இல் தண்மயிற்  சரவோற்பவன்றன் BO DEP s துண்மை 
யை என்மகர்கு ஒதுவேன் என - விண்முடுல்போலு£் தண்ணிய மயிலை 
யுடைய சரவணபவக்கடவுளினது சட அரவுண்மையை என்மகனுக்குச் 
சொல்லுவேன் என்றெண்ணி. எ-று, (௬௩) 

ஆர்வம் தூர்ர்திட வம்புயக் கணே 
சார்வுறு தனயனை,ச் தழுவித் sr eels



௧௩௬ நிருச்செர் தூர்ப்புசாணம், 

யோர்வுற லாறெழுக் அண்மை யோதுவாஞ் 
சோர்வறக் கேளெனச் சொல்லன் மேயினான். 

இ-ள். அம்புயக்கணேசார்வுறுதனயனை ஆர்வம்: மீனார்ச்திடத் சமூ 
வித் தால் - கமலாசனனாகெயமகனை அன்பு மேற்கொள்ளத் தழுவி ணை 
ச்.த,--நீ ஜர்வுற ஆறெழுத்துண்மை ஓறுவாம் - நீ அறியச் சடக்ஷரல்களி 
ஹுண்மையைச் சொல்லுவாம், அ சோரவறச் கேள் எனச் சொல்லன்மேயி 
ஞன் - சளர்வின்றிச் கேள் என்று சொல்ல த்தொடங்கனொர். எ-று. (௬௪) 

ஒருதலை போயுள அன சென்னி2மல் 
வருதலை வேண்டினை யாயின் மாமுதற் 
பொருதலை வாரியிர் புலவு காட்டிய 
விருகலை யொருசெவ்வே லிறைவன் மந்திரம், 

௫-ள். ஒரு தலை போயுளது உனது சென்னி மேல் வருசலை வேண் 
இஒனையாயின் - உறுதியாக நீங்கிய உனது தலை இணி வரு,சலை விரும்பினை 
யானால்,--மா முசற் பொருது அலைவாரியிற் புலவு காட்டிய இரு தலை ஒரு 
செவ்வேல் இறைவன் மந்திரம் - மாமரமாகிய சூரபன்மனைப் பொருது 
கடலிற் புலவைச் காட்டிய வேலாயுசத்தைய/டைய கடவுளினது மந்த ரத் 
நை. எ-று. (௧௫) 

குருமுறை யாகயாங கூறு வாமதூ 

மருவுமா ணுக்கரின் மாபிற் கேட்டுநீ 
யுருவகத் தேற்றென வுளங்கொண் டோதினான் 
கருமுகில் படிவமார் கமலக் கண்ணனே. 

இ-ள். யாச் குருமுறையாகச் கூறுவாம் - நாம் ௮௫ரியக்ரெமமாக உப 
தேரிப்பாம் நீ. ௮2. மருவும் மாணாக்கரின் மரபிற்கேட்டு உருவகத் 

சேற்று-மீ அதனை ஏற்ற டச்சரமமாகக்கேட்டுப் பலசரர்இியானிக்ஈச்சட 
வாய்,--எனக் கருமு௫ற் படி.வமார் கமலக்கண்ணன் உளங்கொண்டு ஒத 
னான் - என்று கரிய சலசலோசனர் (அம்மக்இி.ரத்தை) உளம்கொளப் போ 
இத்தார். எ-று. ் (௧௯) 

௮க்கலா ஜறெழுத்தையு மம்பு யாசனன் 
இந்தையார் வத்துடன் தியானிக் தான்றவ 
முக்.துநாங் கண்கொன் முகத்த நீயுள 
கொந்துமா தவஞ்செய்து கோற்ப தேதென. 

-ள். அர்த ஆதெழு,ச்சையும் அ௮ம்புயாசனன் இர்தையார்வத்துடன் 

தியானித்தான்-அர்தச் சடக்ூரக்களையும் பிரமதேவன் மனவிருப்பத்தோடு 
இயாணித்தான்,--சவம் கண்டு முந்து சாம் - (௮ங்கனர் தியானித்தலோடு 
அவன் செய்த) சவத்சைக் கண்டு (அவனுக்கு) முற்பட்ட நாம்,--ரான்முக 
த்த மீ உளம் நொர்து மாசவஞ் செய்து சோற்பது ஏது என - சான்முகனே 
ரீ மனம்வருர்திப் பெருர் தவஞ்செய்து (அருந்துயர்) பொறுப்பது என்னை 
பென்று வினாவ. எ-று, (௬௭) 

.... உரைத்தவா சகக்தனை யுணர்ச்து வேதலுஞ் 

இரத்லை* கொன்றியான் சேஇப் பாகலின் 
எருத்தமும் ஜேயுளை கோற்ற வாறெனக் 
கருச்சழிந் தனனேனக் கழிப் பின்னரும்,



பிரமாவுக்கு வரங்கொடுத்த அத்தியாயம், ௧௩௭ 

இ-ள். வேசனும் உரைத்த வாசகந்தனை உணர்க்து-பிரமனும் (யான்) , 
கூறிய வசனத்தை அழித்து, ஐந்து இரத்தில் ஒன்று சேஇிப்பாகவின் - 
(என்)ஐ.துதலைகஞள் ஒன்று அறுபட்டமையின்,--யான் வருத்தமுற்று 
உனை நோற்றவாறு என கருத்து அழிர்தனன் - யான் வருந்தி உம்மை(ச் 
சுட்டி)த் தவஞ்செய்தவாற்றால் என்கருச்துக் செட்டேன்,--எனக் சழறிப் 
பின்னரும் - என்று சொல்லிப் பின்னரும். எ-று. (௬௮) 

விழுந்தடி. வணங்கினன் விழியி னீர்மழை 
பொழிர் தன னகர்தையாம் பொருமல் போக்சிநெஞ் 
FLUNG Sor onan ovr வன்பினெற் ஜெழு 

தெழுக்கனன் அுதியினா லின்ன சாத்றுவான். 

இ-ன். விழுக்து அடி. வணக்கென் விழியினீர்மழை பொழிக் சனன் - 
Aig பாதங்களை வணக்டிசக் கண்ணீர்மழைசொரிர்தவனாய்,--அுகந்தை 

ஆம் பொருமல் போக்க நெஞ்சழிக் தனன் - (முன்பு கொண்ட) gehen gud 
னால் உண்டாயிருநத துன்பத்தை நீக்டு மனஙிலையழிக்து,--அள விலா ௮ன் 

பின் என் தொழுது - கரைகடந்த பத்தியோடு என்னை வணக்இ,--எழுக் 
சீனன் இன் ஆல் இன்னதுதி சாற்றுவான் - எழுந்து இனிமை ௮மைர்த 
இத்து திகளைச் சொல்லலுற்றான். எ-று. (௬௯) 

வேறு. 

கயிலையி லீசன் போற்றுங் கடவுளே கடவுட் டெய்வ 
மயிலுடன் குறமான் மோேயு மாமறைக் கடலே மேருப் 

புயம்விழி யீரா முன புங்கவா மதமா றுக்கு 
ஈயனுறு முகமா முன சாதனே போற்றி போற்றி, 

இ-ள். கயிலையிலீசன் போற்றும் கடவுளே - கயிலாசகாயகரால் ௮௫ 
எப்பட்ட சுவாமீ!,--கடவுள் தெய்வமயிலுடன் குறமான் தோயும் மா 
மறைச்கடலே - திவ்வியமான தெய்வயானையம்மையாரையும் வள்ளியம் 
மையாரையுக் சலக்த பெரிய வேதசாகரமே!,--மேருப் புயம் விழி ஈரா 
ரான புக்கவா - மேருமலைபோலும் புயக்களும் சண்களும் பன்னிரண்டா 
சக்கொண்ட கடவுளே !,--மதமாறுக்கும் ஈயனுறு முகம் ஆரான நாதனே 
போற்றி போற்றி- சமயங்களாறுக்கும் நன்மைபொருந்திய முகங்கள் ஆரூ 
கக்கொண்ட தேவரே காச்ச காக்க. ௪-.று. (௪௦) 

கனகமா மூடியிற் முங்குங் சுவின்பெறு மணியா லன்பர் 
மனவிரு ளகற்றும் பானு வடிவமே கவுரி யீ௪ 
னினியபேர் வாஞ்சை யாகு மினமணி யிருக்கச் சேர்த்த 
வினையிரா ரகம தாக விளங்குபே டகமே போத்தி, 

இ-ள். மா சனகநூடியில் தாக்குல் கவின்பெறு மணியால் - பெரிய 
பொன்மகுடத்துப் புனைந்த ஒளியார்ச்த இர இனக்களால்,--௮ன்பர் மன 
விருள் அகற்றும் பானுவடிவமே - தொண்டரது அகவிருளைக் கடியுஞ் 
சூரியரூபமே!, -2வுரிமீசன் இனிய பேர்வாஞ்சையாகும் இனமணி இருக் 
கச், சேர்த்த- உமாமகேசுரரது இனிய பெருக்காதலென்னுஞ் சாதியிரத் 
இனம் இருக்கும்பொருட்டு அமைத்த, வினையில் தாரகமதாக விளக்கு 
பேடகமே போற்றி - இருவினைகளுமில்லாசொழிதற்கும் காரணமான பிர 
ணவவடிவாச விளக்கும் பெட்டியே! காக்க, எ-று; (#3) 

wot



Sb திருச்செர்.தூர்ப்புராணம், 

இருவரு எணுவாற் றேவர் மூவரிற் சிறப்பு வாய்ப்ப 
வருளுதல் காதன் மீட்டு மழித்திடல் புரிவாய் போற்றி 
மருளும்வேள் கணக ஸணீக்கு மாதவ ரிதயப் போதிற் 

பருதிபோல் விளங்கு ஞானப் பன்னிரு புயத்தாப் போற்றி, 

௫-ள். இருவருள் ௮ணுவால் தேவர்மூவரில் - இருக்கருணையின் மிகு 
இறுபாகத்தினாற்றானே (கான்முசலிய) தேவர்மூவரைச்சொண்டு,-- அருளு 
தல் காத்தல் மீட்டுமழித்திடல் சறப்புவாய்ப்பப் புரிவாய் போற்றி-சருட்டி 
BR சக்காரக்களைச் செவ்வியமையச் செய்வீர் காக்க,- மருளும் வேள் 
கணைகள் நீக்கும் மாசவர் இசயப்போதஇல்-மயக்கும் காமபாணக்களை ஒழிகச் 
கும் முனிவருடைய இருதயகமலச்தில்,--பருதிபோல் விளங்கும் ஞானப் 
பன்னிருபுய,த்தாய் போற்றி - சூரியன்போல விளங்கும் அறிவுருவான பன் 
அஜிருபுயச்கடவுளே காக்க. எ-று, (௪௨) 

தரைபுனல் செந்தி காற்றுக் தாவறு வெளிய தான 
வுரைதரு பூத மைந்தோ டியொ்மகத் துவமாங காரம் 

விரவு5த் துவப்பூர் தோட்டான் மேயதோ ரண்டமொன்று 
பரவுநான் படைக்கு மண்டம் பான்மையா மீது போலாம், 

அளவிலா வண்ட மெல்லா மையனீ பீட மாக 
வளனுற விருக்கு கின்€ர் மறைகளு முடிவு தேரு [குக் 
வெளியனேற் குரைக்கற் பாற்றோ யாவர்க்குக் குருவா ஜோர்க் 
களிமகழ் சிறக்க வோதுங் கருணையாக் குருவே போற்றி, 

௫-ள். தரை புனல் செந்தி காற்றுத் தாவறு வெளி ௮ன உரைதரு 
பூசமைந்தோடு - பிருஇிவி அப்புத் சேயு வாயுக் கேடில்லாச ஆகாயம் என் 
னுஞ் சொல்லப்பட்ட பூதக்களைக்தோடு,--உயர் மகத்துவம் அங்காரம் 
விரவு தத்துவப் பூர்சோட்டால் மேயது சான் படைக்குமண்டம்- உயர்ந்த 
மான் அகங்காரம் (முதலாகப்) பொருந்திய சத்துவங்களாடெய பொலிந்த 
'இதழ்களினால் அமைந்தது சான் சிருட்டிக்கும் (இரத) ௮ண்டம் (என் 
னும் மலர்),--ஈதுபோலாம் பான்மை ஓரொன்றண்டம் பரவும் அளவிலா 
'வண்டமெல்லாம் - இதுபோலும் இயல்பினையுடைய ஒவ்வோரண்டமாய்ப் 
பரந்த அளவிறர் சவண்டக்களெல்லாம்,--ஐயன் ஈ பீடமாச வளனுற இரு 
க்கும் கின்2ர் - இவபெருமான் ஈந்த (மலர்ப்) பிடங்களாக (அவற்றின்) 
மாட்ிமைபொருந்த வீற்றிருக்கும் உமது சர்த்தியை,--மறைகள் முடிவுக் 
தேரு - வேதார்தக்களுர் தெளியா,--எளியனேற்கு உரைக்கற்பாற்றோ - 
(ஆனபின் ௮ச்£ர்த்தி) எளியேனாற் கூறற்பாலதா,--யாவர்ச்கும் குருவா 
ஜனோர்க்குக் களிமடுழ்சிறப்ப இதும் கருணையால் (குருவே போற்றி - ஏவர்க் 

"குர் தே?கரராயினார்க்கும் மிக்க பரீ திபெருகப் போதிக்கும் ஆருள்வடிவான 
தேகெரே காக்க, எ-று. (௪௬-௪௪) 

'சொல்லுமுூன் தியான மாகுஞ் சூரண வூயத் தாற்பூ 
மெல்லியல் வாணி நான்கு வேதவா கமங்கள் வல்லா 

'ளெல்லையின் ஞான முன்றா ளிறைஞ்சுவோர்க் கெய்துங் கல்லாப் 

புல்லி வுடையே னெங்கன் தேர்குவன் பொறுத்தாள் போற்றி,



பிரமாவுக்கு வரங்கொடுத்த அத்தியாயம், ௧௩௯ 

இ-ள். சொல்லும் உன் தியானமாகுஞ் கு. ரணவ௫ியத்தால் - சொல்லப் 
படுதின்ற உம்மைத் தியாணித்சலேயாகிய வசியகு.ரணத்தினால்,--பூமெல் , 

லியல் வாணி சான்குவேச ஆகமங்கள் வல்லாள் - வெண்மலர்மகளாகஇய 

சரசுவதி சதுர்வேசங்களிலும் ஆகமக்களிலும். வல்லளாயினள்,--உன்றான் 
இறைஞ்சுவோர்க்கு எல்லையில் ஞானம். எய்தும் - ும்மடிகசளை வணக்குவா 

ர்க்கு ௮ளவிறர்ச ஞானம் ஆரும்,--சல்லாப் புல்லறிவுடையேன். எங்கள் 

'சேர்குவன் - படியாத சிற்றறிவினேன் எங்கனம் அறிவேன்,--பொறுத் 
தாள் போற்றி - (என்குற்றக்களைப்) பொறுத்தாட்கொள்ச காக்க, எ-று: 

தலைமை 2௪ ௬லக மூன்றுந் தருதற்கோர் கமலை போலாங் 
கலையெலா மு.தவ வெள்ளைக் கமலையாங் களிக்கு ஞான 
நிலைமைசார் வதற்கு வாய்மை கிறைதரு குருவாக்த் யான 
மலைவற வருளு நின்றாள் வாரிசம் போற்றி Cur pal. 

இ-ள். கின் தாள் வாரிசம் - உம்முடைய பாதாரவிர்தக்களே,--சேர் 
உலக மூன்றுர் தலைமை தீருதற்கு ஒர் சமலை போலாம் - வழிபடும் மூவுல 
ர்க்கும் Yeah sos MRSS PG wear போலாகும்,--கலை 

'யெலாம் உதவ வெள்ளைசக்கமலையாம் - கல்விகளையெல்லாம் அருள நாமகள் 
போலாகும்,--ஞானகிலைமை FINED வாய்மை கிறைதரு குரறுவாம் - 
சிவஞானவுறுதியை அருளுதற்கு மெய்மை ஙிறைரந்த தேூகராகும்,-- 
தீயானம் மலைவற அருளாம் - (மற்றுஞ்)சந்தித்தவற்றை மாறுபாடத. அருள் 
(செய்யும் போற்றி போற்றி- தோத்திரம் தோத்திரம். எ-று, (௪௬) 

தத்துவத் தரங்க மோதித் தகணப்பிலா மோக மாய 
விச்கெனு மிடங்க ரோடு வேண்மதி யாசை கண்டு 
கத்துமிச் சளன வேலை கடப்பத்தா ணாவாய் நல்கு 
முத்தனே கருணை மாரா மூவிரு .முகத்தாய் போற்றி. 

இ-ள். தத்துவத் சரக்சகம் மோதி - தத்துவங்களாகய திரைகளை 
மோதி,--தணப்பிலா மோக மாய வித்து எனும் இடங்கரோடு - பிறிவற்ற 
ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னும் முதலைகளோடு--வேண்மதி ஆசை 
கண்டு சத்தும் - காமனாயெ இிக்களை ஆசையோடு பார்த்து இரைகன்ற,-- 
இச் சனன வேலைகடப்ப - இப்பிறவிக்கடலைச் கடக்குமாறு,--தாள் சாவாய் 
ஈல்கும் முத்தனே - திருவடியாகிய புணையை அருளும் மலரதெரே,-- 
கருணை மாறா மூவிரு முகத்தாய் போற்றி - அருளகலாத ஆறுமுகபி.ரானே 
காக்க, எ-று. (௪௭) 

fran ror gas Fu மெல்லணை பொருந்தி வாமச் 
சிரு௮ங் கரத்தை வாமச் திருமுழற் தாளிற் செர்தீஇச் 
சாருறும் வலக்கை ஞான மாத்திரை தரித்து வானி 
ஓருவா மதிய மேய்ப்ப வொளிதிகழ் வடிவ மாகி, 

இ-ள். €யமெல்லணை வீரவாசனச்துப் பொருந்தி - சக்காசனத்தின் 
மேலே லீராசனம் என்னும் இருக்கையின் அ௮மாச்து,--வாமச் சருறுங்கரத் 

சை லாமத்திருமுழந்தாளிற் சேர்த்தி - இடத்திருக்கையை இடத்திருமுழக் 
தீர்ளில் வைத்து, FT Qi வலக்கை ஞானமுத்திரை தரித்து - வலக்கை 

யிம் இன்முச்சிரையைச்கொண்டு,--வாளிலூர் உவாமதியம் ஏய்ப்ப ஓளி



௧௪௦ திருச்செர்அர்ப்புராணம், 

இகழ் வடிவமா - விண்ணிற்றவழ்ன்ற பூரணசச்திரன்போல ஒளிவிளம். 
குர் திருவுருவங்கொண்டு, எ-று, 

வீ.ராசனமாவது இடக்காலை வலத்தொடையினும் "வலக்சாலை இடச் 
தொடையினும் ஏற்றியிருப்பது. . (௪௮) 

மாலய னுணரா ஞான வானவற் குபதே சிக்குங் 
கோலமழு நினைந்து நெஞ்சிற் குதித்தமே லவரை யெல்லாஞ் 
சீலகான் மறையுர் தேடுஞ் சவெகுரு வாக்கு ஞான 
மூலமே யெங்க ளாறு முகத்தனே போற்றி போற்றி, 

இ-ள். மாலயன் உணரா ஞானவானவற்கு உபதேூக்கும் கோலமும் 
wort கநெஞ்டற் குறித்த மேலவமையெல்லாம் - பிரமவிட்டுணுக்களும் 
அறியாத சச் தருவான இவபெருமனுக்கு உபதே௫த்த திருக்கோலத்தையுர் 
இயாணிச்து மனச்தால் வழிபட்ட சச்துச்சளையெல்லாம்,--கான்மறையும் 
தேடுஞ் லேச் இவெகுருவாக்கும் ஞானமூலமே - சர்வேதக்களுச் சேடுஞ் 
சிறப்பினையுடைய வொசாரியராகச் செய்யும் ஞானசா ரணமே,-- ஏக்கள் 
ஆறுமுகச்சனே போற்றி போற்றி - எங்கள் ஆறுமுகசுவாமீ காக்க காக்க. 
எ-று, (௪௯) 

உன்னரு ளமுத வாரி குளித்துளோர் பிரம லோகந் 
தீன்னுள சீரு மாவி போகுறு சரீரத் தூடு 

அன்னலங் காரம் போல கோக்கவுந் துணிவு தேற்று 

முன்னவா கருணை யாறு முகத்தனே போற்றி பாற்றி. 

டூ-ள். உன்னருள் அழுதவாரி குளித்துளோர் - நுக்கருணையாகிய 
அமு சக்சடலிற்படிதவர்கள்,--பிரமலோகக்சன்னுள £ரும்-(என்) சத்திய 
லோகத்தில் வாழுஞ் சிறப்பினையும், --ஆவி போகுறு சரீரத்தூடு துன்னு 
அலங்காரம் போல நோக்கச் துணிவுர் தேற்றும் முன்னவா - உயிர்நீங்கிய 

பிணத்திற் பொருக்கிய (ஆடையணிச)சிறப்பைப்போல (வெறுசத்தப்)பார்க் 

கச் துணிதலையும் ஆக்குடின்ற பழையவரே,--கருணை அறுமுகத்தனே 
போற்றி போற்றி - அருளினையுடைய ஆறுமுகக்கடவுளே காக்க காக்க. 

எ-று. (௫௦) 
தேறலாங் சனிழமு னிந்து விடமுண்டார் செய்கை போல 
வேறுமோ ரியவ ளெண்ணி மெலிவுரு தடி.யர்க் கெல்லா 
மாறுமா முகத்தி யானகத் தமிர்தத்தாற் குளிர்ச்சி காட்டு 
மீதிலா முகலே வேற்கை யிறைவனே போற்றி போற்றி. 

இ-ள். தேறலாங் கணி முனிந்து விடமூண்டார் செய்கைபோல - 
சேன்பொருர்திய பழத்தை வெறுத்து சஞ்சையுண்டவ.ரதுசெயல்போவ,-- 
வேறுமோரியவுள் எண்ணி மெலிவுரூத - மற்றொரு தலைவரை நினைந்து 
வருர்தா( த உம்மையேகினை/) ௪;--அடி.யர்க்கெல்லாம் ஆறுமாமுகத் தியா 
னத்து அமிர்தத்தாற் குளிர்ச்சி காட்டும் - தொண்டர்ச்கெல்லாம் ஆறு திரு 

மூகக்களைத் தியாணித்தற்சண் (ஆனந்த) அமிர்தத்தினாற் குளிர்மையைச் 
காட்டும், --ஈறிலா மூசலே - அழிவற்ற முசல்வரே,--வேற்கையிறைவனே 
போற்றி போற்றி - வேலாயுதக்கடவுளே காக்க காக்க. எ-று. (டுக) 
-. வள்ளியங் கொடிக்கு வாய்த்த வான்றருக் கொம்பே போற்றி 

தள்ளருங் கருணை சாட்டுஞ் சண்முகக் கெற்காய் போற்றி



பிரமாவுக்கு வரங்சொடுத்த அ.க்தியாயம், ௧௪௧: 

வெளஸியங் திரியின் ஞான மேருவின் மணிய போற்றி. 
யுள்ளகெக் குருகு மென்பா ஓ.தவுவாய் போற்மி Quen ன். 

இ-ள். வள்ளியக்கொடிக்கு வாய்ச்,” வான்றருக் சொம்பே போற்ழி -- 
வள்ளியம்மையாரென்னும் கொடிபடர்சற்கு இயைர்த சு ரகருசாகையே 
காக்க,--சள்ளருங் கருணைசாட்டுஞ் சண்முகத்செர்தாய் போற்றி - நீக்கல்: 
கூடாத அருளைக்காட்டும் ஆறுமுகசுவாமியே சாக்க,--வெள்ளியக்கிரியின் 
ஞானமேருவின் மணியே போற்றி - கயிலைமலையில்வீற்றிருக்கும் அறிவான் 
மேருமலையைககர்த்த இரத்கினமே காக்க,--உள்ளம் ரெக்குருகும் என் 
பால் உதவுவாய் போற்றி என்றான் - மனம். கூந்துருகும் என்மாட்டு 
அருளுக, காக்க என்று துஇத்தான். எ-று, (Ge), 

தோட்டலர் கமல வீட்டுச் சருதியா னுரைக்க வேதப் 
பாட்டுரைத் திடுவோ ருக்கும பகர்ச்துளார் பக்க மாகக் 
கேட்டோர் தமக்கு மேலால் கேடிலா லா ழ்க்கை ஈல்இத் 

தாட்ணெக் கமல விடு கொடுப்பது சாத மன்றே, 

௫-ள். கமலச்தோட்டலர்வீட்டுச் சுருதியான் உரைத்த வேதப் பாட்டு 
உரைத்திடுவோருக்கும் - கமலாசனனாயயெ பிரமன் கூறிய சுருதிப்பொரு 
ளைப் பொதிந்த (தோத்திரப்)பாட்டுக்களைச்சொல்வார்க்கும்,-பகர்கீதுளார் 
பக்சமாகக் கேட்டுளார் தமக்கும்- சொன்னவரிடத்துக் கேட்டவர்க்கும்,-- 
மேலாக் கேடிலா வாழ்க்சை ஈல்க - மேலான அபூ/வற்ற நல்வாழ்வை (இம் 
மையிற்) கொடுத்து, --தாட்டுணேச்சமலவீடு கொடுப்பது சரதம் - உபய 
பாதாரவிச்தக்களின் கதியை (காம்) உதவுவது உண்மை. எ-று. (௫௯) 

பிரமனை கோக்க கெஞ்சம் பேதுறேல் கருத்தில் வேட்ட 
வரமுனர்ப் பகர்தி யாமும் வழங்குது மென்ன முன்னம் 
புரமெரிகத் தானை யெள்ளல் புரிந்கன ன தனா லைக்காஞ் 
இரசிலொன் இிழர்தேன் மீளத், திருவரு ஸிரங்க வென்ரன். 

௫-ள். பிரமனை நோக்இ- (சாம் அப்போது) பிரமனைப் பார்த்து,-- 
நெஞ்சம் பேதுறேல் முனர்க் கருத்கில் வேட்ட வரம் பகர்தி யாம் வழக்கு 
தும் என்ன-மனம்வருந்தாசே. மூன்னரே மனத்தில் விரும்பிய வரத்சைக் 
கூறு; யார் தருவேம் என்று சொல்ல,--முன்னம் புரமெரித்தானை எள் 
எல்புரிச்தனன் அதனால் ஐர்தாஞ் சிரசில் ஒன்று இழக்சேன் மீளத் திரு 
வருள் இரக்க என்றான்-(௮துகேட்டபிரமன்) முன்னாட் புராரியை இசழச் 
தேன்; அதனால் ஐந்தலைகளுள் ஒன்றை இழக்சேன்; (௮) மீண்டெய்து 
மாறு இருவருள்செய்தம்கு இரங்குக என்றுசொன்னான். எ-று. : (௫௪) 

முனிவர்கா ணாமப் போது முராரிகா தலன்முன் னோற்ற ' 
னனிமகிழ்ச் தெய்து கால காடியோக் காரக் தன்னாற் ர 
கனியுமைர் தெழுத்தி லுண்மை சகழறியோ ரறிவுங் காமர்ப் 
பனிமலர்க் கமலத் தான்மான் பகர்ர்தவா பகர்வன் கேண்மின். 

இ-ள். முணிவர்காள் சாம் அப்போது முராரிகாசலன் முன். நோற்றல் 

நணிம௫ழ்ந்து - முனிவர்களே! நாம் ௮ப்பொழுது பிரமனது கருத்துக்குர் 
தவத்துக்கும் மிகவுவர்து,--எய்து சாலம் நாடி - (சிரசு) சேருஞ்சமயச்சை 

ஆராய்ந்து, *ஒங்காரர் தன்னாற் கனியும் ஐந்தெழுச்தின் உண்மை. ஓரி



௧௪௨ . திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

வுக் கழறி - பிரணவத்தோடு முதிர்ந்த பஞ்சாட்சசத்தின் உண்மையான 
ஒப்பற்ற ஞானத்தையும் போதித்து,--சாமர்ப் பணிமலர்ச்சமலத்தான் 
முன் பசர்ர்தவா பகர்வன் கேண்மின் - அழிய (௮ப்)பி.ரமனுக்கு முன்னே 

கூறியவாற்றினைச் கூறுவேன் கேளுல்கள். எ-று, (@@) 

வாமமார் களிற்றின் மாது வயாவற கோற்றற் காகக் 
காமர்சூ மிலிங்கச் தன்மை காட்டிய வில நாத 
ஞமைமா யிரமு நாவி னவிற்றியைர் தெழுத்தின் மூல 
மோமென வழுத்திக் கங்கு லும்பகற் காது மேத்தி, 

... இ-ள். வாமமார் களிற்றின் மாது வயாவுற கோற்றற்காக - அழகு 
மபாருர்திய தெய்வயானை விருப்புறச் தவஞ்செய்ததற்காக,--காமர்குழ் 
இலிக்சத்தன்மை காட்டிய - அழகுசூழந்த இலிக்காகாரத்தைச் காட்டி 
பருளிய,--அூலராதன் காமமாயிரமும் நாவின் நவிற்றி - சகக்சாதருடைய 
ஆயிரம்பேர்களையும் நாவினால் உச்சரித்து, --ஐச்செழுத்தின்டாலம் ஒமென 
அழேச்தி - பஞ்சாக்ஷரமாகிய மூலமர் இரத்தைப் பிரணவ முன்னாக (மனத் 
தில்) அழுத்திச்கோண்டு,--கங்குலும் பகற்காலும். ஏத்தி - இரவிலும் பகவி' 

லர் துதித்து. எ-று. (௫௬) 
இடைவிடா தொழுகு நீரா லினியவைச் தெழுத்திற் பூசை 
.யடைவினா லியற்று வாயென் றறைச்தன மவ.னுஞ் சூலப் 
படையினான் பாத காலா யிரயுகம் பணிந்தான் முன்னக் 
தடைபடா திலிங்கக் நூ தோன்றினன் றழற்கட் பெம்மான். 

.... இ-ள். ஒழுகும் நீரால் - (நியமத் தின்வழாது) ஒழுகும் இயல்போடு,-. 
இனிய ஐர்செழுத்தின் பூசை இடைவிடாது gor Aen இயற்றுவாய் - 
இனியபஞ்சாகூரசெபத்சையும்பூசையையும் இடையிலொழியா.து முறைப் 
படி. செய்ருதி,--என்று ௮றைநர்கனம் - என்றுகூறினாம்,--௮வனுஞ் குலப் 
படையினான் பாதம் நாலாயிரயுகம பணிகர்சான் - அப்பிரமனுஞ் சிவபெருமா 
னுடைய திருவடிகளை காலாயிரம்யுகங்களில் வழிபட்டான்,--தழற்கட்பெம் 
மான் தடைபடாது முன்னம் இலிங்கச்தூடு தோன்றினன்- எம்பெருமான் 
(அன்பின்) தடையின்றி (அவன்)முன்னே இலிக்கச்து வெளிப்பட்டனர். 
எ-று. (௫௭), 

தோன்றிய முக்கட் சோதி கொழுங்கம லக்கோ யாதுக் 
கான்றமா தவத்தான் மேனிக் கயர்வுகொண் டிருக்ச தெம்மு 
னேன்றுரை பகர்தி யாமுர் தருகுவ மென்ன வேதன் 
கான்றநீர் கண்கள் சோர வுரைப்பது கருத்துட் கொண்டான், 

இ-ள். தோன்றிய மூச்சட்சோதி- வெளிப்பட்ட எம்பெருமான்,-- 
தொழுகங் கமலத்தோய் ஆன்ற மாதவத்தான் மேனிச்சயர்வு சொண்டிருர் 
தது யாதுச்கு - வணக்குகின்ற பிரமனே அமைச்ச பெருச்சவத்சால் உடற் 
ஐளர்ச்சியைப் பொருக்இயிருக்கது எதற்கு,--எம்முன் ஏன்ற உரை பகர்இி- 
எமக்குமுன்னே (உன்னுள்ள த்துப்) பொருந்திய வாக்கைச் சொல்லு, 
யாமுர் தருகுவம் என்ன - யாமும்௮ருள்வேம் என்று கூற,--வேசன் சண் 
கள் நீர் கான்ற சோர உரைப்பது கரூத்துட்கொண்டான் - பிரமன் (தன்) 
கண்கள் ரைக் கான்றனவாய்த் தளரச் சொல்லுவதனை உள்ளெண்ணி 
னான். எ-று... (௫௮)



பிரமாவுக்கு வரங்கொடுத்த ௮,்தியாயம், ௧௪௩ 

கருத்தினின் மஇூழ்ச்சி கூர்க்து கரதல மூச்சி கூப்பி 
வருத்தியிற் கண்ணீ ராகு மானந்த வாரி மூழ்ட் 
இருச்துசாக் குழற நின்று தெண்ணிலா வேணி யானைப் 
பொருத்துபே ரன்பின் வேகன் ரொழுதனன் புகழ்வ தானான். 

இ-ள். வேதன் கருத்தினீன் மடுழ்ச்சிகூர்ர்து - பிரமன் மனத்து 
உவகைமிக்கு,--அருத்தியிற் உரதலம் ௨௪9 கூப்பி - ஆசையோடு கைகளை 
உச்சிமேற் குவித்து, -அனந்தக்கண்ணீராகும் .வாரிமூழ்டு - ஆனந்த 
பாஷ்பமென்னும் நீரிற் படிர்த,--ெண்ணிலாவேணியானைப் பொருத்து 
பேரன்பின் தொழுசனன் - சந்திரசேகரச்சடவுளைப் பொருச்திய பெரும் 
காதலோடு ஈமஸ்கரித்து,--சின்று இருத்து சாச்குழறப் புகழ்வதானான் - 
(எழுது) சின்றுகொண்டு திருர்திய நாக்குத்.தடுமாறத் து.இப்பானாயினான். 
எ-று, (௫௯) 

வேறு, 

உவமை யின்றெழு மூமையின் பாகமா 
யவிரு ஞானவா னந்த வாரியாய்ச் 
சிவணும் வாஞ்சையிற் சிறப்ப நல்கிடு 
ஈலையி லாச்சகக் நாக போற்றியே. 

௫-ள். உவமையின்று எழும் உமையின் பாகமாய் - ஒப்பின்றி உய 
TES அம்மைபக்கராய்,--அவிரும் ஞான ஆந்த வாரியாய் - விளக்கு 
இன்ற அறிவாலும் இன்பத்தாலுஞ் சமுத்திரமாய்,--சிவணும் வாஞ்சையிற் 
இறப்ப ஈல்இடும் - ( டியார்க்குப்) பொருச்திய விருப்பச்தினும் விசேட 
மாச உதவுஇன்ற,நவையிலாச் சகர்காத போற்றி - மலரதிதரான சகச் 
நாதரே காக்க. எ-று. (௬௦) 

அ.திவெண் பூஇியும் புலியின் ரோலுமாய் 
கதிரின் மேனியிற் கவினப் போர்த்துளாய் 
மதியும் பாம்பொடு வான்்ச டைக்கணே 
ஈதியுஞ் சூழ்சகர் நாத போற்றியே, 

இ-ள். ஆய் கதிரின் மேனியில் - அராயப்படுக் இரணக்களையுடைய 
திருமேனியிலே,---து.தி வெண் பூதி கவினப் புலியின்றோல் போர்த்துளாய்- 
புகழப்படும் வெண்ணீறு (பூசப்பட்டு) விள க்கப் புலித்தோலை உடுத்தவ்ே,-- 
வான் சடைச் கண் மதியும் பாம்பொடு ஈதியுஞ் சூழ் சகர்சகாத போற்றி - 
பெருமையாயெ சடையின்சண்ணே பிறையும் அரவும் சக்கையுந் சூழ்ந்த 
சகற்நாதச்சடவுளே காக்க. எ-று. (ae) 

ஆல காலத்தா லரிய சண்டத்தோர் 
கோல மாக்கிய கொள்கை யாய்புரத் 
தேல வோகைச் தெரிளைத் தாய்மறை 
நாலுஞ் சொற்சகர் நாத போற்றியே, 

௫-ள். ஆலகாலத்தால் அரியகண்டத்து ஒர் கோலம் ஆக்யெசொள்கை 
யாய் - விஷத்தினாலே தஇருக்கண்டத்தில் ஒருருவத்தை அமைத்தருளிய 
UE Wari அரகைத்துப் புரத்து எரி ஏலவைத்தாய் - இரித்துப் புரக்களில் 
அக்இனியைப் பொருந்த வைத்தீர், --மறைகாலுஞ் சொற் சகர்சாத போற்றி- 
வேதரான்கையுர் திருவாய்மலர்ந்த சகர்நாத சுவாமீ சாச்க, எ-று... (௬௨)



BPP திருச்செர் தாப்புராணம், 

காமன் மேனியைக் Gon Dold பார்வையாய் 
தாம வார்குழற் ரொகை பாதியாஞ் 

சாம கானனே தசைய வாயிர 
காம னேசகர் நாத போற்மியே, 

௫-ன், சாமன் மேணியைச் கனற்றும் பார்வையாய் - மன்மசனுடலை 

எறித்த இருக்கண்ணு டையீர்,--.தாம வார் குழல் தோகை பாதியாஞ் சாம 

கானனே - புகையுண்ட நெடிய அளகத்தையுடைய அம்மையாரைப் 

பாசச்துடைய சாமவேசசிதரே,-- தசைய ஆயிரகாமனே - தக்க ஆயிரம் 

-பெயரினசே,--சகர்சாச போற்றி - சகர்சாதரே காக்க. எ-று. (௬௯) 

எண்ணுச் தாருவும் மினிய தேனுவும் 
பண்ண மைந்கமா மணியும் பண்பினா 

அண்ணி னைந்துளாரக் குதவி ஞானத்தி 

னண்ணு வாய்சகக் நாக போற்றியே. 

இ.ன். ஞானத்தின் பண்பின் ஆல் உள் நினைந்துளார்க்கு - அறிவினா 

லுக் குணத்தினாலும் விறைச்ச மனத்து ஈினைத்த(அடிய)வருக்கு,-- எண் 
ணுந் தாருவும் இனியசேனுவும் பண்ணமைர்த மாமணியும் உசவி - (வர்) 

கருதுஞ் சுரதருவையும் இணிய சுரபியையுச் திருவமைஈத . இர் தாமணிலய 
யும் அருளி, --௪ண்ணுலாய் - (மேலும் வேண்டியன அருளுமாறு அவர் 

மன் த்துப்பிரியாது)வ9ப்பிர்--சசச்சாத போற்றி - சகச்காதமே காக்க. 
எ-று, (௬௪) 

உன்னை யெள்ளியே யுரைக்க தன்மையாற 
சென்னி யொன்றுபோய்ச் தேம்பி னேனது 
மன்னி யுய்ந்திடற் காக வர். தனை 
பண்ணி னேனெனப் பகர்ந்திட் டானரோ, 

இ-ள். உன்னை எள்ளியுலரத்தசன்மையாற் சென்னியொன்று போ 

ய்த் சேம்பினேன்-உம்மை இகழ்ச்து கூறியவாற்றானே சிரசொன்று போச 

வாடினேன்,--௮து மன்னி உய்ந்இடற்காக வக்தனை பண்ணின் - 

அதனை அடைந்து உய்தற்காக வழிபாடு செய்தேன்,-- எனப் பகர்ச்திட் 
டான் - என்று (பிரமன்) கூறிஞன். எ-று. (௬௫) 

வேதன் சொல்லினை வினவிச் சூலவே 
ளா தன் கூறுவா னாகி ளங்களி 
யோதி மத்தகிற் குணர்த்து வாமுளத் 
தாத ரத்தன லகத்துட் கோடி, 

இ-ள். சூலவேனாதன் வேதன் சொல்லினை வினவிக் கூறுவான் - 

சூலபாணியார் பிரமனது வசனத்தைக்கேட்டு (அவனைகோக்௫ச்) சொல் 

வார், -ராளெங் களி ஓஇரத்த - மிச இளைய களிப்பான அன்னத்தை 
யுடையவனே,-கிற்கு உணர்த்துவாம் 8ீ உளத்தாதரத்தினால் அகத்துட் 

கோடி - உனக்கு (ஆவதனை) அறிவிப்பாம்; நீ மனக்காதலோடு (அதனை) 

உள்ளத்தமைத்துக்கொள். எ-று. (௬௬) 
வேறு. 

போற்றிய ௫ர்.ஐ புரர்தனி வன்பு புகுக்தாராய்ச் 
சாற்றுஇி யான மருச்சனை மிக்க தவக்கால



பிரமாவுக்கு வாக்கொ மிக்க அக்தியாயம், SPB 

cu pnp maul மயொர்பெரி யோர்க ஸியாே கற 
மாற்றமி லாது கினைக்குமூன் முன்னர் வருர்கானே. 

இ-ள். போற்றிய இர்துபுரந்தணில் அன்பு புகுச்தாராய் - (குமார 
சுவாமியைப்) போற்றும் பொருட்டுச் செயர்இபுரத்தின்சண் அன்போடு 
சென்றவராய், சாற்று இயானம் அருச்சனை மிக்கதவச்காலே - (நு) 
சொல் தியானம் பூசை மிகுக்த 6 நோன்பு என்னு! 'மிவைகளால்,--ஏற்றமுறும் 
பெரியோர் பெரியோர்கள் - உயர்ச்ிய/டைர் ச பெரியரிற் பெரியருக்கு,-- 
யாசேனும் - (அவர்விரும்பியஐ) எதுவாயினும் (இது), -மாற்றமிலாது 
ஏினைக்குமுண் மூன்னர்வரும் - மாறுபாடின்றி (அவர்) அினைக்குமுன்னே 
மூற்படவரும். 6ர-று, (௬௮) 

சானனமு ணாறு மூகுக்கும CIF னிசைத்தானா 

லன்னவன் மேவிய வாலய வாயி லணித்கான 

சன்னிதி வாரி இனற்னெ மூம்கு கணப்பின்றிப் 
பொன் னின்வி LOT ear வுருக்கொடு பா ற்று இ பபொ நியாமா ல். 

இ-ள். என்ன மேன் அதுமுசக்குமரேசன் இசைக்கான் - என்று 
முன்னே அறுமுகக்குமாரர் கூறினார், அன்னவன் மேவிய ஆலய வாயில் 

௮ணிச்சான சர்சிஇ வாரி னெக்இனம் மறழ்கு - அவர் இருஈ்த கோயிலின் 

வாயிலிற் சமீபித்த சன்னிசானத்துச் ஈமுச்ிரத்தில் காடோறும் முழுகு- 
சணப்பின்றிப் பொன்னின்விமானவுருக்கொடு போற்றுஇ - பிரிசலினறிப் 

் . ட . வட ௭ . c r ‘ ச 

பொன்விமானவுருவக்கொண்டு துதிக்குதி,--பொற்பாம் - இது அழகாம். 
எது. (௬௮) 

விமானம தாகி விளங்குதி வேக வியப்பானம் 

குமாரசு வா மிவிமானம தான குறிப்பா 

யமானக வாவியு ளாய்தலை யைந்து மனிப்பாமே 

ன மாணயு னக்குள கற்பம soir 0) உன்னா. 

இ-ள். ௮ம் மானசவாலியுளாய் Gags - அஇழதய மானதவாவியை 
யுடைய பிரமனே,-- வியப்பால் விமானமதாகி விளக்குக - (குமாரசுவாமி 
யைத்) துதித்சலோடு விமானவடிவமாய் விளக்கு, நல் குமாரசுவாமி 
விமானமதான குமிப்பாலே - நமது குமாரசுவாமி க்கு விமாணமா யிருக்குல் 

கருச் இஞுல்,---மேல் ஈமாணை 2 உனக்குள கற்பம் சன மிட ஈன்னா. ள் - பின்பு 

Blo தாஞ்ஞையினால் உனக்குள்ள கற்பம் நீக்கும் நல்லகாலச்்இிலே,-- துலை 
யைந்றும் அளிப்பாம் - எ. ரமைநற்தையுக் சீருவாம். எ-று, (௬௧) 

சண்ணனி யாலிது தர்தனா ஈம்முள சாளுபது 

கண்ணாவி avi மேல இ கந்த வரைக்கண்ணார் 

புண்ணிய இர்துவி னிற்தின ஐூழ்கு பொரு &O sar ep 

யெண்ணிய  வெண்ணிய வெய்துமி தண்மை யிசைக்மேோமால், 

இ-ள். கள் ஈளின ஆலய - சேன்பொருர்திய சாமரைமலராடிய YR 

னத்சையுடையவனே,- நம்முள் சாரூபம் மேவுதி - நமதுண்மையான. 
சாளுப்பியத்தை (அக்காலத்தில்) அடைவாய், -தண்ணனியால் Be து தம் 

தினம் - (5. ன்மேற்கொண்ட) கருணையினால் இ(வ்வரத்) தைக் சக்தாம், 
சந்தவரைச்சண் ஆர் புண்ணிய இர்துவினணில் இனம் மூழ்கு - கர்சுமாதன் 

மலையிற் சோர்ச்த சுத்தமான சமுத்திரத்தில் நாடோறும் முழுகுசலால், 
0௯



௧௪௬ திருச்செர் தார்ப்புசாணம், 

எண்ணிய எண்ணிய பொருச்கென்றே எய்தும் - (௮க்கனம் முழுகனோ 
ர்ச்கு) கினைந்சன கினைந்தன யாவும் விரைந்து சேரும்,--இது உண்மை: 
இசைத்தேம் - இதனை உண்மையாகச் கூறினோம். ௭-.ற. (௪௦) 

தலைமைப ரிந்திட நாமருள் செய்துள சாரூப 
நிலைமைய டைந்இடி. லைந்தலை புன்றலை நேராமான் 
மலிசுடர் வேலவன் வாயிலின் முத்து வழங்குஞ்சீ 
ரலைமணி யாழியி னித்தழு மூழ்குத லாமன்றே, 
இ-ள். தலைமை புரிக்திட - (மீ ௮க்கனஞ் இர்துஸ்சான விமானரூப 

தாரணகுகசேவகங்களையியற்றலாகிய தொண்டுச்) தலைமையை அனுட்டி ச்ச 
பின்,--சாம் அருள்செய்து உள சாரூபகிலைமை அடைச் இழில் - காம் அரு: 
ஞளூதலால் உளதாகுஞ் சாளுப்பியகிலையைப் பெழின்,--உன்றலை ஐந்தலை 
கே ராம் - உன்மாட்டு ஐர் தலைகளும் நேர்படும்,-மலிசுடர்வேலவன் வாயி 
லின் மு.ச்து மணி வழங்குஞ் சீர் அலை ஆழியில் - வேலாயுசக்கடவுளின் 
(கோயில்) வாயிலிலே முத்துக்களையும் மணிகளையுஞ் சேர்க்குஞ் ஈர்த்து 
பொருந்திய திரைகளையுடைய (சன்னிதானத்துச்) சமுத்திரத் திலே,-- 
சித்தமும் மூழ்குசல் ஆம் - (ஏணைச்சமுத்திரக்களிற்போல விலக்கியரட் 

களை ஒழியாது) நாடோறும் முமுகுதல் தக்கதாம். எ-று. (ere) 

நீகலை யெய்தமர் சாளள வுங்குக னேராகும் 
வாயிலின் வாரிதி னர்தின மூழ்கல் வழக்காகு 
மாயனி ராமல தாரமொர் மூன்லில் வருஞ்2சதட் 
சேய்முன ராதிச் சேதுவி தாகவுஞ் செய்தானால். 

இ-ள். நீ தலையெய்தும் ௮ர்காளளவும் - நீ சரசைப்பெறும் அக்சாலம் 
வரையும்,--குகன் வாயிலின் கேராகும் வாரி தினந்தினம் ஞூழ்கல் வழக் 
காகும் - முருகபிரானின் (கோயில்) வாயிலுக்கு நேரான சமுத்திரத்தில் 
நாடோறும் முழுகுதல் முறைமையாம்,--மாயன் இராமவதாரம் ஐர்ஞன் 
றில் வருஞ் சேதுள்- விட்டுணு (எடுத்த) இராம அ௮வதாரக்கண் மூன்றிலும் 
அமைத்த சேதுக்களுள்,--சேய்முனர் இது ஆதிச்சேதுவாசச் செய்தான் - 
குமாரசுவாமிசன்னிதியில் இ(ச்சே)து தானே ஆதிசேதுவாகச் செய்தனன். 
எ-று, (௭௨) 

வேறு, 

Bois தெண்டிரைச் சேதுவுங் கண்டும் வியப்புற மிருதாம£ 
யடைந்து பூசனை விதிமுறை புரிர்கன னாதலி னயன் கேண்மோ 
படிஈ்து நீயிவண் வைகுதி யுண்றலைப் பான்மையின் றவத்தாலே 
தொடர்க பேர்வக னாரம்ப மாமெனச் சொல்லுதன் மரபாமால். 

இ-ள். மிடைகர்த தெண்டிரைச் சேதுவும் சண்டு - நெருக்யெ கடலிற் 
சேதுவையுஞ் செய்து,-- சம் வியப்புறும் இருசாளை அடைந்து விதிமுறை 
பூசனை புரிந்தனன் - ஈம்முடைய வியக்கப்படும் உபயபா தக்களையுஞ் சார் 
ச்து விதிப்படி ௮ருச்சை செய்தான், -அதலின் அயன் கேள் - அதலாற் 
பிரமனே சேள்,---நீ இவண் படிந்து வைகுதி - நீ இக்கேமுழுடக்கொண்டு 
இரு, உன் தலைப்பான்மையின் சவத்தால் - உனது முதன்மையான தவச் 
இஞால்,--தொடாந்தபேர் வதனா. ரம்பமாம் எனச் சொல்லுதல் மரபாம் - 
(இச்சன்னிசானக்கடலுக்கு) இயைந்த சாமம் முகாரம்பமென்பதாம் என்று 
சகடறுதல் முறைமையாம். ஏ-. (௭௯)



பிரமாவுக்கு வரங்கொடுத்த அத்தியாயம், ௪௪௭ 

தொட்ட வாரிதி யுடித்கமா நிலத்துள தூயன் னதியாய, மட்டி. 
லாதவான் நீர்த்தமுற் ரூடிய மாதலக் சதியெல்லாள், கட்டு கான் 
மறைக் கடவுணீ முகாரம்பம் கடலொரு இனமூழ்கக், இட்டு 
மென்றுபின் ஸிலிங்கக்தி லடைர்தனன் கெழுமுமுத் தலைவே 
லோன். 

௫-ள். தொட்ட வாரிதி உடுத்த மாகிலத்துள - (௪க.ரர்) சொட்ட 
சடலாற் சூழப்பட்ட பெரிய பூமியிலுள்ள;--தூய ஈன்னதியாய மட்டிலாத 
வான்றீர்த்தமுற்று ஆடிய மாதவக் கதியெல்லாம் - சுத்த சுபகஇிசளாயெ 
அளவிறந்த மகா தீர்த்சல்களெல்லாவற்றினும் ஆடுதல்களாயெ பெருந்தவம் 
சளின் பயன்களெல்லாம்,--கட்டு கான்மறைக் கடவுள் நீ முகாரம்பக்சடல் 
ஒருஇனம் மூழ்கச் இட்டும்- உறுதியான சதுர்வேதக்களையறிர் ச தேவனே 
8 வசனாரம்பக்கடலில் ஒருகாண் முழுகலால் (உனக்குச்) சேரும்,--- 
என்று பின் கெழுமுமுத்தலைவேலோன் இலிக்கத்தில் அடைஈதனன் - 
என்றுசொல்லிப் பின்பு ரூலபாணியார் (மறைந்த) இலிச்சத்துட் சேர்ச் 
தார். எ-று, (௪௪) 

ஆய பான்மையா னமசச் நிதிவச னாரம்பக் கடலூடு 
தாய வான்றிரி சுதந்திர முனிவர்கா டோன்திய தனந்தோறு 
மேய வன்பினான் மூழ்குசன் மாபென விதித்தன மிதுநிற்க| சால்: 
சேய மாகநாங் காதையொன் அுணர்த்துவ நெறியினின் ponte 

இ-ள், ஆயபான்மையால் ஈமது சந்சிதி வசனுரம்பக் கடலூடு தோன் 
Bu தினந்தோறும் மேய அன்பினான் ஞாழ்குதல் மரபு எனவிகித்தனம் - 
௮வ்வியல்பினாற்றான் நஞ்சர்கிதானத்து முகாரம்பக்கடலில் (வேண்டிய 
பயன்) தோன்றும்பொருட்டு நாடோறும் பொருந்திய காதலோடு முழு 
குதன் முறையாம் என்று விதித்தாம்,--இது மீற்க தூய வான் Ie se Bo 
மூணிவர்காள் - இதுகிற்க? ஈத்தமான பெருமையையுடைய இறிசுவதச்.இர 
முூனிவர்களே,--ராக் சதையொன்றா நெறியின் உணர்த்துவம் - சாம் ஒரு 
கதையை முறையானே விளக்குவாம்,--கேயமாக கின்று உணர்வீர் - 
அன்பாக சன்று அறிவீர். எ-று. (௭௫) 

பொலனி லத்தருக் குளசென நெடும்பணைப் புழைக்கைவான் 
புடைநீட்டிக், கலுழி மாமுது லெனப்பொழி களிறுசூம் கலிங்க 
காட்டர?€ன்ற, இலக வாணுதற் கனகசுச் தரிப்பெயர்த் இருமருக் 
கருங்கூந்தற், கலவ மாமயில் போற்குறு முனிவரன் கவிலுறுந் 

குமிழ்ச்சாசல், 

இ-ள். பொலனணிலக்தருக் குளகென நெடும் பணைப் புழைக்சை வான் 
புடை நீட்டி - சுவர்க்ககருவை உணவென்று நெடிய பெரிய புழைச்கையை 
ஆகாயத்து நீட்டி,--சலுழி மாமுலெனப் பொழி சளிறுசூழ் - (மதமாகிய) 
கலம்சனீரைப் பெரியமேசம்போலப் பொழியும் யானைகள் சூழுன்ற,-- 
சலிக்ச நாட்டு ௮ரசு ஈன்ற - கவிக்சசேசத்தின் ௮ரசன் பெற்ற,--இலச 
வாள் தல் மருச் கருங்கூர்சல் சனகசுர்தரிப் பெயர்த்சிரு - பொட்டின் 
ஒளியார்ந்த நெற்றியையும் ஈரமணமான கரியகுழலையும் உடைய சனச 
சுந்தரி எனப் பெயர்பெற்ற சதேவிபோல்வாள்,--கலவ: மாமயில்போல் - 
சலாபத்தையுடைய பெரிய மயில்போல,--குறுமுனிவரன் கலிலுறும்.



கள்வ 'இருச்செர் தூர்ப்புராணம், | 

தமிழ்ச் சாரல் - இரும், கியமுணிவன்வாமும் Ly ௮ழகுபொரு நு இய சமிழ்ம் இட 

மாயெ(பொடுய மலையின் கண்ணோ. ௭-3. (௭௬) 

பொருகை யற் துறை மூலத்தி னாவொளன் (8 பார்சனள் போங்காலை 

யரிய மாதவ னருவரைக் கானிடை யயக்கி£ வனைப்பாராத் 

கெரிவை யாயிடை நின்றவ ம.இ இப்பிஞற் சிரிக்கன ள.தாகாலை 

விரைவி wl OTH GH சனனக் இன் முகம்பரி யாசகென விதி இத்கானால். 

இ-ள். பொருளைக் நறை மூலகத்தின் வொன் போர்சனள் - பொ 
ரூரைஈ சியின் அடியிலே முழுகுமாறு சென்றாள், --0 பாங்காலை அருவரைக் 
கானிடை அரிய ஆயக்கஇரீவன் மாசவளைப் பாரா - போம்போ று அறரியமலை 
யிற் சாட்டிலே விட்டுணுவின் அவசாரமான guage மூணிவனைப் 
பார்ச்த; தெரிவை அயிடை இன்று அவமிப்பிஞற் இரிச்சனன் - (அப்) 
பெண் அவ்விடச்து ஈின்று அவமதகிச்சலோடு சரிந்தாள், அ துசாலை நீ 
வருஞ்சனனத்தின் மூகம் பரியாக என விரைவின் விதிச்சான் - அப் 

போது (இனந்ச அம்முணிவன்) நீ வரும்பிறவியின் மூகக்கிளுற் குதிரை 
யாச என்று விரைவிற் சபிச்காண். எ-று. 

ஹய - கு.இரை. இரீவா - கழுத்து. கு௫ிரையின் சழுச்துப்போலுல் 
கழுத்துடைமையால் ஐஹயக்கிரீவன் எனப்பேர்பெற்றான். ஊஊ தமிழில் 

அ ஆயிற்று. (௪௭) 
விதித்த சாபத்இுற் கனகருர் கரியெனு மெல்லிய அயரோரடுர் 

fi Res நீட [கர் கொடுமொ மி கவிர்பகற் சொல்லுதி யெனலோடு 
மஇத்தி (HH Buss இரிவ.னு மலண்முகம் பார்த்தூமா தவளுபி ற் 

யுதிக்து ளான்முனாப் போர கலை வருகலை ப்ன்னிே காற் அளனன் 

கந்த மாகசன வரையுள தவ்வரைக் சண்ணிடைக் சவின்பூக்க 

மற்தி ரக்தினின் மச்தாப் பொருளதா மயூரவலா சனத்தெம்கை 
ச உடு உ உ ட * ey * ட்ட டது . 

(pig FE GF Gia giles ep ற்னென் மொய்குழ லவணீயபோ 
பிந்க மாமுகம் போயச்க மாமுக மெய்துநீ யேகென்றான். 

இ-ள். விதித்ச சாபச்நின் சனகசுர்சரியெனும் மெல்லியல் துயரோ 
டுக் துஇச்து - கற்பிக்கப்பட்ட சாபத்தினையுடைய சனகசுரக்கரியென்னும் 
பெண் வக்க, ச்தோடு (முனிவனை தீ) துஇிசெய்்த,--டீபகர் கொடுமொழி 

FAM TIED சொல்லுக எனலோடும் - (சுவாமீ!) நீர் கூறிய சாபம் நீஸ்குல் 
காலத்தைக் கூறுக என்று வேண்டிக்கொள்ள, --அயக்சரீவனும் இருந்து 
மஇத்து அவண்முகம் பார்த்து-அம்முணிவனும் (சிறிதுபொழுது மெளனத் 
தோடு) இருது தியாணித்து(ப் பின்) அவளது முகத்தை சோக்கி மாதவ 
னாபியுதிச்துளான் முன்னாப் போர்தலை வருதலை உண்ணி - பிரமதேவன் 
முன்னாளில் (வைரவக்கடவுளால்) அழிக்கதலை (மீள)வருதலை நினைந்து, 
கந்தமாதனவரயுளது அவ்வரைக்கண்ணிடை - கந்தமாசனமலையைச் 
சார்ந்துள்ள தாயெ அவ்வெல்லைப்பட்டசான த்தின்கண்ணே,--சவின் பூச்சு 
16% &) 9b Recta» - அழகுபொவிர்த கோயிலில் லீ வீற்றிருக்கின்ற, --மச்திரப் 
டொருள தாம்;மயரவாசனக்செர்தை-மக்திரார்த்சமான மயில்வாகனக்கடவு 
ளினது, முந்து சந்கிஇச் செறுவின் மூழ்னென் கோற்றுளன் - முற்பட்ட, 
FE GN OOS SF GIF சமுத்திரச்திலே முூழுகனெவளாய் சோற்றிருச்ளெரான்,- 
௮வண் நீபோய் (பிற்பிறவியில்) ஆண்டு நீ போக,--இந்த மாமுகம் போய்



. ட கூட்ட உ ச 1 . 

. பிரமாவுக்கு வால்தொடுக்க அக்தியாயம். ச 

MEK WIP RD GW ED - இ(ப்ம DTP O RERTIE KT HOTLY A, ச Ge TOPE 0 

நீக்க அழையடைய மாரிசமுகம் அடையு: by § ஏகு என்றான் -நீ -நீ போ, 

என்று கூறினான். எ-று. (௭௯) 

புக்கு வச்சன னச்சுமை போயபின் |னியொதுூ வ 2H HHH 

முக்கி ரப்டெ 1G OULD | பர BD, தி, கன ொளிவனப் Me ௮மேனி று 

மிக்கு வங்கக் சரியே னும் பெய்டு ராடும் விளங்கினள் பரிஃபான் 

திக்க மாமுச மாயினள் வழுதியுஞ் சஞ்சலிச் தளஞ் சாரக் கான். 

இ-ள். புக்க அசானனக்*மை போயபின் - (அவள் சாண்) புகுர்சு 

(சுலிங்கராசன்மகள் கணகசுந்தரி ௭ ன்னு o) இப்பிறவிச்சுமை நீக்யெ 
பின்பு,--புவி பொதுவறம் கா க்கும் உட்இரப் பெரு வரே பால் உ௫ச்சனன்- 

ஈிலச்தைப் பொதுமைஙீங்கரம் காக்கும் உம :இரணென்னு / ம பெரி.ப பாண்டிய 
னிடச்தப் பிறந்தாள் -ஒளிலனப் பு உறு மேணி மிம்க அங்கசுர்தரி 

எனும்பெயரொடு விஎக்கினெள் - பேோழகானது (சான்) பொருர்திய சரீரத் 
இன் மிகுசலால் அங்கக சரி என்னும் பெயரோடு விளம்கினாள்,-- --(அற்ரு 
யினும்), தக் கமாழமுகம் பரிபோன்று ஆயினள் - தரங்க பெறிய மூகச்சாற 

குதிரை போலாயினாள்,--வழுஇயு ஆ nee உளஞ் சோர்ச்தாண் ~ 

(அதுகண்ட)பாண்டியனுங் கலக்கி மனக்சளர்க்காண. எ-று, (௮0) 

சேோரர்ச காலையி வர்கா வாணியொன் றரசகின் சுதைக்கம் 
மாக், HME வானன GEN LPL C)HGTD HOTEL. or Rout oh, யார் 

ச சட . ் ர் . . : 
ந்த தீர்க்ககச்தி னுகெ வென்றவ னாறைக்ககா லதுசகேளாத, தேர் 
நீக மர்இரி மாரொடுற் சளிச்சனன் செ.பிய/சோ coll oot g pauper. 

இ-ள். சோர்ச்சு மாலையில் - (அவண்) சளர்க்சபொழுது,--அவண் 
அர் சரவாணி௰யான்று - அல்விடக்தே அுரரீரிவாச்சொன் Dy HF இன் 
சுசைக்கு இம்மாக HIG F LOM ere சண்மு கனாக் ஈற்குரைசட ல் நதிவாவி 
ஆர்க்சு தீர்த்தத்தின் ஆடுச என - அரசனே உன்மகட்கு இக்தக் குதிரை 
யி )ன துபோலம் கூர்க்சு முகம் ஈன்டுகமாகும்பொருட்டுச் சமுத்திரம் யாறு 

கூளம் எனப் பொருந்திய சீர்ச்சற்சகளில் ஆச என்று, -அறைச்து.து - 
சொல்லிற்று, -அதுகேளாத் தேர்ர்ச மர்திரிமாரொடும் Gls Gust an oar 

களிச்சனன் இணி ஆற்றான் - அசனைக்கேட்டு (நகிநூல்களை) ஆராய்க ௪ 

அ௮மைச்சரோடு பாண்டியன் மஒழ்ர்து இணிதிருக்கான். எ-று, (௮௧) 
சேறு, 

செழியாபிரா னமைச்சரொடுஞ் சேனையொடுச் soar wader 
வழிமரபின் மூத்தார்க ளொடுக்கூட்டி. வான இியாஞ் 

சுழியெறியுங் கங்கைகளுக் கோடிமுகற் ராயபுனல் 
விழுமிய கண் ணதிமூழ்க ww) pal Oe Ou விடுக்கனனால். 

௫-ள். செழியர்பிரான் சன்மகளை - பாண்டியரரசன் (பின்பு) சண் 
பு சல்வியை,--அமைச்சரொடுஞ் சேனையொடும் வழிமரபின் கூரத்தார்க 
ளொடும் கூட்டி - மர்திரிமாரோடுஞ் சேனைகளேடாம் பழைய வமிசத்து 
முதியோரோடுஷஞ் சேர் தீது, -வானெறியாஞ் சுழியெறியுக் சக்கை(மு.தல்) 
விழுமிய சண்ணதஇி தனுச்கோடி முதல் தாயபுனல் கூமழ்க மூழெவினொடும் 
விடுச்சனன - ஈரஈ இயாகயெ சுழிகளையெறியுல் க்ம்மைமுசலிய புண்ணிய 

ஈதிகளிலுக் சனுச்கோடிமுூசவிய புண்ணியதிர்ச்சங்களிலும் முழுகுமாறு 

பிரீகியோடு அனுப்பினான். எ-று. (௮௨)



«G0 திருச்செர்.தூர்ப்புசாணம், 

Ka DIT HOT தரரகத்தை ஈண்ணுவிக்குங் சங்கைநுசு 
லின்பமுறு இர க்தமெல்லா மினிதாடித் தண்பொதியச் 
சென்பொருகை யிருகரையுக் தீர்த்தமுமு வதுக்திளைத்து 
மின்பொலியுஞ் சங்கமமார் வேலையினும் படிக்தனளால். 

இ-ள். ஈன்பொருளார் தாரகத்சை ஈண்ணுவிக்குங் சக்சைமுதல் 
இன்பமூறுர் தீர்ச்சமெல்லாம் இணிதாடி - சவப்பொருளாகிய பிரமத்தை 
அடைவிக்குங் சங்கைமுதலிய இன்புறுத்தும் தீர்ச்தக்களினெல்லாம் 
இனிது முழுக,--தண்டொதியத் சென்பொருரை இருசரையுர் தீர்த்சமுழு 
வதுர் திளைத்து - பொதியமலையின்வரும் பொருநையாற்றின் இருகை 
சளிலுமுள்ள தீர்த்தக்களெல்லாவற்றினும் முழுட,--மின்பொலியுஞ் சச் 
கமமார்வேலையினும் படிர்சனள் - ஓவிபொலியுஞ் சக்சமசாகரச்தினும் 
மூழுடினாள். எ-று. (௮௯). 

அடியபின் னீடுலக ஞாம்பத் துறைஞழ்கக் 
கோடகத்தின் முகமொளித்துக் குறுமுயலின் மறுவொஜழிதக்க 
நீமிமுவா மதியோல நிறைவுபெறு மூககோக்ச் 
சூடகச்செக் தளிர்க்கையுளச் துளங்கெண்மா மகழ்பூத்தாள. 

இள். ஆடியபின் நீடுவசனாரம்பத்துறை மூழ்க - (அவற்றின்) முழு 
இயபின் உயர்ந்த முகாரம்பத்துறையின் முழுகுசலும்,--கோடகத்தின 
முகம் ஒளித்து-குகிரைமுசம் மறைய,--௫.று முயலின்மறு ஒழித்த நீடும் 
உவாமதிபோல நிறைவு பெறு முகம் நோக்இ - குறிய முயற்களக்கத்சை 
நீக்கய உயாரந்த பூரணையிற்சர்கிரன்போல கிறைதலைப்பெற்ற முகத்தைக் 
கண்டு, --சூடகச் செர்சளிர்சக்கை - தொடியையணிநர்த செர்சளிர்போலும் 
சைகளைய/டைய(௮ வள் மாமகஇழ்பூச்தாள் உளர்துளங்னெள்- பேரானகந்சம் 
பொலிர்து மனஞ்சிறந்தாள். எ-று, (௮௪) 

விதிமுறையிற் பலபொருளும் வேதியருக் இனிதளிக்து 
மதிமுகத்தன் செவ்விபெறு மடவரலன் பினின்மூழ்டச் 
சுஇர்மதியக் குலத்தாகைம் கொற்றர் கமைக் கடிதுய்த்தா 
on Bi (Gs Oey னகளொடுஞ் சென் றடைர்தான் பஞ்சவர்கோன். 

இ-ள். மதி முகத்தின் செவ்விபெறு மடவரல் அ௮ன்பினின் epp@ - 
சக்தி ரவசனகார் இயைப்பெற்ற பெண்ணானவள் அன்போடு (பின்னும்) 
முழு, --விதிமுறையிற் பலபொருளும் வேஇியருக்கு இணிதளித்து - 
விதிப்படி, பலஇிரவியங்களையும் ௮௫ சணருக்கு ஈன்றாசக் கொடுத்து, 
கதிர்மதியச்குலத் சாதைக்கு ஒற்றர் தமைக் கடி துய்த்தாள் - சந்திரகுலத் 
sau தர்தையை வருவிச்சற்கு ஒற்றை விரைர்சனுப்பினாள்,--பஞ்ச 
வாரகோன் அதிர்கு. ரல் தானைகளோடுஞு சென்றடைந்சான் - பாண்டியன் 
பேரொலியையுடைய சேனைகளோடும் போய்ச்சேர்ச்தான். ௭-௮. (௮௫) 

சவுரியகோன் செயக் இபுரக் தனிலடைக்து கன்னிகையி 
னவிசொளிவாண் முகநோக்கி யற்புதத்தின் கடன்மூழ்கி 
யுவரியினி ர௬டன்படிஈ்து மகளோடு முவமையிலா 
தவமணிக் கோயிலிற்புகுர்து ஈம்மையும்பூ சனைபுரிர்கான். 

.... இ-ள். கவுரியாகோன் செயர்திபுரக்தனில் ௮டைந்து - பாண்டியரா 
சன் செயர்இககரிற்சோந்து, அசன்னிசையின் ௮விரொளிவாள் மூகம் சோ



இரிசுவதர்திரர் ஏாலாறுரைக்த அத்தியாயம், ௧௫௧ 

க்இ- மகளது பேரொளியான முகத்தைப் பார்ச்த,--அற்புசச்தின்சடல் 
மூழ்கு - ௮திசயக்கடவிற் படிந்து, உடன் உவரியினீர் படிந்து - உடனே 
(சானும் அ௮க்)கடனீரின் முழுக, -மகளோடும் உவமையிலா ஈவமணிக் 
கோயிலிற் புகுந்து ஈம்மையும் பூசனைபுரிர்தான் - புசல்வியோடும் ஒப்பற்ற 
ஈவரத்தினக்களாலமைநர்த ஆலயத்திற் சேர்ந்து ஈம்மையும் பூசிச்தான். 

ஆதலினம் மாலயத்துச் சந்நிஇயி லருக் தீர்த்த 
மோ தஇதெற் ஜிருப்பெயரு மூறுமுகா ரம்பமதா 
மாதரலவின் வாஞ்சா தீரக் தப்பெயரா மல்லாற் 

போகமுறுஞ் சத்தியர்க் தமுமாகும் பூசாரே. 

இ-ள். ஆதலின் ஈம்மாலயத்துச் சம்சீதியில் அருக்திர்தசம் - கை 
யால்) ஈக்கோயிற் சக்சிதானத்துள்ள அரியதீர்த்சத்துக்கு, ஒடும் ஈற் 
இிருப்பெயர் உறு முகாரம்பமதும் ௮ம் - சொல்லும் ஈல்ல இருகாமம் பொ 
ருந்திய வதனாரம்பம் என்பதுமாம்,--அ.தரவின் வாஞ்சாஇர்த்சப் பெய 
சாம் - பற்றைந்தருகின்ற வாஞ்சாதீரத்தம் ஏன்னும் பெயருமாம்,-- இல்லா 
மற் போசம் உறுஞ் சத்தியதீர்ச்சமுமாகும் - அன்றிப் போசதீர்க்சம் சச் 
இியதீர்ச்சம் என்பன வுமாம்,--பூசுரரே-வேஇயர்களே (உணாமின்). எ-று. 

என்றுரைத்த குமரேச ளின்னமுதச் செக்ேற 
னின் றமுனி வாரசெவியா லெடுத்தருக்தி நிகரின்மறை 
யின்றளவு முணர்வரிய குகன்பாகத் இணைகிழற்&ழ்த் 
அன்றுதிரி சுகர் இரரு நீங்காது தொழுதிருக்கார். 

௫-ள். என்று குமரேசன் உரைத்த இன்னமுசச் செந்சேறல் - என்று 
சுவாமி சொல்லிய இணிய வச௪னமாகிய செக்தேனை,--ன்ற முணிவரர் 
துன்று இரிசுதர்திரரும்- நின்ற மூனிச்சரேட்டராகிய ரெறிக்த திரிசுவதந் 
இ.ரர்களும்,--செவியால் எடுச்தருக்தி - செவிகளா(இெயகசைகளா)ல் எடுத்து 
உட்கொண்டு,--கிகரின்மறை இன்றளவும் உணர்வரிய குகன்பாதத்திணே 
நிழற்கீழ் - ஒப்பற்ற சுருதிகள் இன்றுவரையும் அறியாத சுவாமியினுடைய 
உபயபா தங்களின் சகிழற்கண்ணே,--மீங்காது தொழுதிருந்தார் - பிரியாது 
வழிபட்டிருர் தனர். எ-ு, (௮௮) 

பிரமாவுக்த வரங்கோடூத்த அத்தியாயம் 
ழநற்றிற்று. 

ஆகச் திருவிருச்தம் ௪௭௬. 
sapere pment 

௧0-வது. இரிசுவதந்திரர் வாலாறுரைத்த 
அத்தியாயம். 

லை இ-கைவவமை. 

முற்றுணர் வியாசமா முனிவன் முண்மலர் 
பற்றுடன் சுகமுனி பணிந்து தர்தைகீ 
சொத்திரி சுதகஇரர் வரமுர் தோற்றமு 
மற்றதுஞ் சொல்கென வழங்கன் மேயினான். 

இ-ள். முற்று உணர் வியாசமாமுணிவன் தாண்மலர் - (இவ்காறு 
போதித்த) முதிர்ந்த உணாச்சியையுடைய வியாசமசாமுனிவனுடைய பா



௧௫௨ இருச்ரெற் ST TIN TF OND, 

தாரவிக்கந்களை,-ச3முனி பற்றடன் பணிந்து-சசமுணிவன் அன்போடு 
வணக்க) — 6 OD தீ சொ ல் கிரி சந்திரர் வரவுக் தோ இறமும் மற்றதுஞ் 
சொல்க என - ஐயா! மர் (மேலே) சொல்லிய தஇரிசுவதக்திரரது வரலாற் 

றையும் €ர்ச்தியையும் பிறவற்றையும் கூறியருள்ச என்று வேண்ட,-.- 
வழங்சன் மேயினான் - (வியாசமுணிவன்) சொல்லலுற்றான். ஏறு. (க) 

சுகமுனி வருக் Bil சுகந்த DB BCU I 

குகனுமமொன் (7p zo a யிருந்த கொள்கையார் 

(PELE ET நுரைப்பது மமானக தூண் மயபோ 
பை 0 . . ~ லகமகிழ்ர் தினிது2க ளறைகு வாமரோ, 

இ-ள். சுகமுணி- சு5முணிவனே,- வரும் இரிசுதந்திரக்சரும் குரஈணும் 
ஒண்றா க இருந்த கொள்சையாரே - (மேலே காட்டப்பட்டு)வருர் இரிசுவ 
தர் திரர்சளும் wun lan ey B.0 ஒற்றுமையுடையராய் apse இயல் 
பினரே,-- உரைப்பது முகமனன்று - (யான்) கூறுவது உபசாரவார்த்தை 

யன்று,)--மோனச்து உண்மையோல் அகம௫ழ்ச் து இனிதுகேள் ௮றைகு 

வாம் - மெளனக்தோடு பெறப்படும் (சிவஞான) மெய்ப்பொருளைப்போல 
மனமுவந்து இனிது சேட்குி உறுவாம். ஏ-.று, (௨) 

(PBF (AOD i WH (peter Bi GH (tp 
விதித்திட வரியலாம் வேச நான்கையு 

மதிக்கொளும் வலியினார் மகியிழ் சுங்கைமா 
நதிக்கரை யினிதுமா தவக்இ னண்ணிணார். 

இ-ள். விதிசுதடவரியவாம் வேசகாண்சையும் முக்கொளும் வலியி 
னார் - சொல்லு தற்கரிய சறுர்வேதங்களையம் மனத்துக்கொண்ட வவிமை 

யுடையராகிய,--மு துச்குறையறு சவக் குழு மு௮ிவர்தாம் - பேரறிவு பொ 
குந்திய தவத்தையுடைய கூட்டமாகிய(பல)மூணிவர் கள் -எமகியி ற் கக்லை 

மாஈஇக்கரை இணிது மாதவத்தின் ஈண்ணளிஞர் - பூரியிலே கஸ்சாச இயின 

கரையிலே ஈன்றாகப் பெரு? $ சவஞ் செய்தலோடு இருக் தார்கள். எ-று. (0 

SMA ns தாறெனுங் சரும மாற்றுவார் 

கெளிகரு மூனிவார் சேவர் Ol weary 
துூள ரிவர் மம்மையாரக் குரிய வன பிறா 

லளவறு அருதிரா லகங்கொண் LUG BLT, 

பிரமலான் சரியக்கான் மூனிவா பெட்புறக் 

கருமி ன் (ரி ற்றுவரா கடல்] ளோர்க்கெலா 

மரியவேள் விகள்புரித் கார்வ மூட்வொர் 
aha ரைக்கொட UA SOM goa wir, 

கங்களுக் கன்புறத் தரும மாற்றுவார் 

பொங்குவெங் காமமுன் 1p BDI Lor) pam 

இங்குமக் GMD, த் தூயருந தன்மையார் 

செங்கம லத்தனை கோற்குஞ் செய்கையார். 

இ-ள். களிஏறந்து ஆறெனும் கருமம் ஆற்றுவார் - மகிழ்ச்சிமிகுக் து 
ஆறுதொழில்களையுஞ் செய்தலுடையவராய்,--தெளிதரு முணிவரர் சேவர் 
தென்புலச்துளர் இவாமும்மையார்க்கு உரிய அன்பின் ஆல் - தெளிர்த



ge TMG DIT வரலாறுரைக்க அத்தியாயம், ௧௫௩. 

நூணிவர் தேவர் பிதிரர் என்னும் மூவரிலும் உரிமையான அன்புசெய்த 
லின் அமைந்து, -முணிவர் பெட்புற - (அம்கூவருள் Cp sve rn Bits) மூணி, 

வர்கள் பிரிதியடைய,--வான் பிரமசரியத்தான் கின்று அளவறு ௬௫௫ 
நல் அகசக்கொண்டு அய்ர்இிடாச் கருமம் ஆற்றுவார் - பெருமையாதிய 
பிரமசரியகிலையில் கின்று அளவிறர் ச வேதக்களையும் (மிருஇிழு சலிய)நூல் 
களையும் உளங்கொண்டு ஆராய்க்து (உரிய)கருமங்களை (முன்னரே) செய்த 
லுடையவசாய்,-கடவளோர்க்கெலாம் - (இரண்டாமவராகய) தேவர்க 
ளெல்லாருக்கும் (பிரீதியாம்பொருட்டு),--அரிய வேள்விகள் புறிந்து ஆர் 
வம் ஊட்டுவார் - அுரிய யாககல்களைச் செய்து அன்பொடு அவிகளை கஊட்டுச 
ஓடையவர்களாய்,--அவாடிக்கண்ணுளார்தக்களுச்கு அன்பு உற- (ஹேன்ரா 
மவராகிய] தென்புலச்தார்க்குப் பிரீதி உண்டாக,--வர௬ு ஈ.தரைக் கொடு 
சிருமமாற்றுவார்-(இல்வாழ்க்கைபூண்டு) பெற்ற புசல்வரைக் கைக்கொண்டு 

(இல்லறமா இய) சருமக்சைச்செய்கலுடையராய்,பொல்கு வெகி காமமுன் 

புகலும் ஆறெனத்தங்கும் அச்குதும்பு அறுசர்து உயருர் நன்மையார் - மேற் 
படுக் கொடிய சாமமூசலாகம் சொல்லப்படுகிற நராயெ அப்பகைகளை 

ஒழித்து உயருமியல்புடைய(ரானஅ)வர்கள்,--செங்கமலத்தனை நோற்குஞ் 
செய்சையார் - பிரமதேவரை (கோக்கிக்) தவஞ்செய் தலையுடைய சாயிஞார். 
tol = | ( ௪-௫-௬) 

இருந்தனர் தம்முனர் வேக னெய்இரீர் 

புரிக்தமா தவத்துள புகழ் ௪இ யெய் Be 

LOG DUG UHM BTU EQ) Bar & 

இருர்துறப் பகலுமென் Yan water சப்பலும், 

Dar. இருக் தனா சம்முனர் இறைவன் வேதன் எய். - இரு ர (இம் 

முணனி)வாமுன்னே தலைவராதய பிரமா வந்து,-நிர் புரிர்த.. மா சவச்துள 

புகழ்ச்சி எய்திஞாம்- நீர் செய்க பெருக்தவமாயள்ள வழிபாட்டை ஏற் 
ரம் --அருந் தவத்திர் உளத்தார்வம் ஈதெனத் இரு துறப் புசலும் - மூணி 
வர்சாள்! மனலிருப்பம் இன்னதென்று இருத்தமாசச் கூறுமின், ஏன்று 
செப்பலும் - எண்று சொல்ல. ஏறு... > (er) 

அஞ்சலி செ க்திகின் DB eon aw st முவண் 

கஞ்சகாண் மலர்வளா் கலைம கட்குறச் 
கஞ்சசா வளிக்கசெர் காம ரைக்குளாம் 

விஞ்சையா யகத்தள விருப்பஞ் செப்! (சகம். 

இ-ள். அர்சணாளர் அஞ்சலி செலுச்சி கின்ற - (அதுசேட்ட)முணி 
வர்கள் கைகூப்பி கின்று, -வெண்கஞ்சராண்மலர் வளர் eva. Hs 
தஞ்சம் உற நாவஸித்த செந்தாமரைச்குளாம் விஞ்சையாய் - வெண்டாம 
ரைப்புதுமலரில் வாழும் சாமகட்குச் துணையாய் இருக்குமாறு காக்கைக் 
கொடுத்த செர்சாமரைமலரிலுள்ள ஞானியாரே,றுகத்துள விருப்பஞ் 
செப்புகேம் - (எக்கள்)மனத்துள்ள விருப்பத்தைக் கடறுவேம். எ-று. (௮) 

புடவியுஞ் சுவர்க்கமும் பொன்னச் தாமரைக் 
கடவுணின் ணுலகமுங் காழுற் Capel 

athlon Oger gon «56876 BH doh Gabon oh GOST GO) LO) SB Boh Gi BG Bil, இரு, oD YH Bio oD! 

தடைபடா தருளெனச் சாழ்றும் வண்ணமே. 
௨௰



௧௫௪ திருச்செக்தூர்ப்புராணம். 

அ௮ம்புயத் தண்ணலு மளித்துப் போயினான் 
வெம்புமக் இனியவர் வேட்ட மூவர 
நம்புற Meld sor னகைநி லாக்கொழுச் 
அம்புனைக் தருள்புரி சூல பாணியும். 

இ-ள். பொன்னர் தாமரைக்கடவுள் - பொற்றாமரைமலரிலிருக்குக் தே 
வரே,--புடவியுஞ் சுவர்க்கமும் வின்னுலகமூல் காமுற்றோம் - பூமியையும் 
விண்ணுலகையும் உம்முலகையும் விருமபினோம்,--அவணிடைதொறுஞ் 
சுதஈ்திரச்து இருத்தற்கு - ௮அவ்விடங்கடோறும் (விரும்பியபடி) ௬.வசந்தி 
ச.த்தோடு வ௫த்தற்கு,--எந்சை நீ தடைபடாது அருள் என - சுவாமீ! $F 
தடைபடாமல் அருள்செய்யும் என்றுசொல்ல, -அம்புயச்தண்ணலுஜ் சாற் 
௮மவண்ணமே அளித்துப் போயினான் - பிரமாவும் (அதனை ச்கேட்டு அவர்) 
சொல்லியபடியே ,அருள்செய்து போயினார்,--௩கை கிலாச்சொழுர்தும் 
புனைச்து அருள்புரி சூலபாணியும் - ஒளிபொருச்திய சச் திரகலையையும் 
gees அருளிய சிவபெருமானும் (தம்மைரோக்கடு அம்முணிவர் செய்த 
௮ருச்தவத்துக்காக வர்துவெளிப்பட்டு),--வெம்பும் ௮ச்ணி அவர் வேட்ட 
மூவ.ரம் ஈம்புற அளித்தனன் - வெய்ய தஇியையோம்பும் அ௮(ம்முணி)வர் 
விரும்பிய மூன்றுவரல்களையும் ஈம்புமாறு அருளிஞர். எ-று, 

சுவதர்இரம்-தன்வயம், இது சுதந்திரம் எனவும் வழக்குவது, (௯௬-௧0) 

வேட்டமூ வரங்களும் வேதி யர்க்குளன் 
கூட்டுற மாயனுங் கொடுத்துப் போயினா 
ஞட்டுமுச் தேவுமுப் புவன ஈல்கலாற் 
சூட்டுபேர் இரிசு.தர் இரரென் ர௬யதே. 

இ-எ். மாயனும் - (முன்னரே தம்மைநோக்இச்செய்த தவத்துக்காக 
வந்த) திருமாலும், -வேட்டமூவரங்களும் வேதியர்க்கு உளல் கூட்டுறக் 
சொடுத்துப் போயினான் - விரும்பிய மூன்றுவரல்களையும் அவர்களுக்கு 
மனமயபொருரச்சக் கொடுத்துச் சென்றார், காட்டு முத்தேவும் முப்புவனம் 
நல்கலால் - நிலைப்படுத்துதன்ற மூன்றுதேவரும் மூன்றுபுவனம்களையுள் 
கொடுத்சசனால்,--இரிசுதர்திரரென்று சூட்டு பேர் ஆயது - இரிசுவதச் இர 
ரென்று சூட்டப்பட்ட சாமம் உள தாயிற்று, எ-று. 

பிரமாவின்பின் விட்டுணுவும் ௮வர்பின் சிவபெருமானும் வரக்கொடு 
த்தனர் எனவுணர்க. செய்யுளாசலின் முறைபிறழவைத்தார். (as) 

அன்ன தன் பான்மையா லக்தணாளாதா 

மன்னுமுப் புவனமூ மகிழ்ச் து வைகினார் 

பின்னரும் பொருகையங் கரையிற் போமகக் 

தன்னொடு மில்லறர் தழைத்து வைகிளார். 

GT. HTN அ௮ந்தணாளர்தாம் மன்னுமுப்புவனமுர் தன்பான்மை 

யான் மகஇழ்க் து வைஇனார் - அநத மூணிவர்கள் கிலைபெற்ற மூவுலகல்களி 
லுஞ் சுவதந்திரத்தோடு உவர்தமார்தனர்,- பின்னரும் பொருரையக்களை 
யிற் போமகந்தன்னொடும் Gowns sop sa வை௫னொ-பின்னும் பொருநை 
ஈதிக்கரையிலே பெரிய யாகஞ்செய்தலோடு இல்லறக்தின் வாழ்ந்து இருக் 
தனர், எ-று, (௧௨)



இசிகுவதர்திர் வாலானுரைக்க அத்தியாயம், குடு 

இந்தமாக் சதைதனை யெடுத்துக் காட்டிய 
தர்தையாம் வியாதனைத் தாழ்ர்து போற்றியே 
யற் தண ரிலக்கமெவ் வளவென் ரான்சுகன் ' 
சிர்தையிற் கழிம௫ழ் சறப்பச் சொல்லுவான். 

இ-ள். இர்சமாச்சசைதனை யெடுத்துக்சாட்டிய தந்தையாம் வியா 
தனை - இப்பெருக்சதையினை எடுத்து விளக்கே பிதாவாகிய வியாசமுணி' 

வனை,--சுகன் தாழ்ந்து போற்றி - சுசமுணிவன் வணங்கித் துதித்து, 
அங்கணர் இலக்கம் எவ்வளவு என்றான் - (அத்திரிசுவதச்திர) முனிவரது 
தொகை எத்துணைச்து என்று கேட்டான்,--ரக்தையிற் சழிமஇழ் இறப்பச் 
சொல்லுவான் - (அதுகேட்ட வியாதமூனிவன்) மனச்தின் மிகுமஇழ்ச்சி 
சிறக்சமச் கூறுவான். 4-று. (sm) 

இருமுது குன்றினிற் சவன்றன் பூசனை 
சுருதியி னின்புறப் புரிர்து சூழ்வினைக் 

கருமல மகற்றிழாச் கண்ணன் ரூண்மல 
ரிருமையும் பெற்றொரா யிரவர் வைகினார். 

இ-ள். ஒ.ராயிரவர் - (அத்திரிசவதர்இிரருள்) ஓ.ராயிரவர்கள்,--இரு 
மூதுகுன்றினில் - விருத்தாசலத்தின்கண்ணே,--முக்கண்ணன் சிவன்றன் 
தாண்மலரிருமையும் பூசனை பெற்று - மூன்றுகண்களை யுடைய சிவபெரு 
மானது பாதாரவிந்தங்களிரண்டுக்கும் பூசித்தலைப் பெற்று,--சுருதியின் 
இன்புறப் புரிந்து - வேசவிதிப்படி. (இல்லறத்தின்) இன்பம்பொருர்த 
ஒழுக,--சூழ் வினைக் கரு மலம் அகற்றி வைஇஞார்-சூழ்க்த கரும மாயா மலக் 
கை நீக்இ இருந்தார். ௪-று. (௧௪) 

பெறலருக திருவுடன் இறந்து பெய்மதக் 
குறுகண்மால் யானையாற் ரரம் புல்லிய 
வறுமுகன் பாலிரண் டாயி ரத்தரு 
முறுபொரு எடைந்துவா னவர்க்கொப் பாகவே, 

நித்தமுல் குகன்பத நீக்க மின்றியே 
பத்திமைச் செயந்தியம் பதியின் வைஇஞார் 
வித்தகர் சரித்தாம் விளம்பு மேலையோர் 
முத்தராய்க் குகனடி முளரி சார்வரால். 

இ-ள். இரண்டாயிரத்தர் செயர்தியம்பதியின் - இரணடாயிபவர்கள் 
செயச்திபுரத்தின்சண்ணே,--பெய்மதச்சறுசண்மால்யானையால் 'தாரம்புல் 
விய அறுமுகன் பால் - யானையினாலே மனைவியாரைத் தழுவிய ஆறுமுக 
சுவாமிக்கு உரிமையாய், -பெறலருச் திருவுடன் இறந்து - பெறுதல்கடூடாத 
(அருட்)செல்வத்தோடு சிறந்து,--வானவர்க்கு ஒப்பாக உறுபொருள் 
௮டைச்து - தேவர்கட்குப்போல(த் தமச்கு)ப் பொருக்துஞ் செல்வக்களை 
எய்.தி,--ஈித்தமுக் குகன்பதம் நீக்கமின்றியே பத்திமை வைஇனார்-என்றுஞ் 
சவாமிபாதக்களைப் பிரிதலின்றிப் பத்தியோடு இருர்தார்,--வித்தகர் சரித் 
இரம் விளம்பு மேலையோர் - சதுரப்பாட்டினையுடைய (௮)வரது வரலாறு 
களைக் கூறும் மேலோர், முத்தராய்ச் .குகனடி. முளரி சார்வர் -.மலரஇதரா 
ய்க் குமாரபா தாரவிர் தங்களை அடைவார். ஏ-.ற, (௪௫-௧௬)



கத தருச்செம் தூர்ப்புராணம், 

புண்டா சுத்தொட பாம்பு போற்மிய 
கு a ச் ச * டி 8 

புண்டரி சப்பும் பொதுவிற் பொற்புறப் 

புண்டா” கத்துரி போர்த்த புங்கவன் 
புண்டரீ கக்தடி. பூசை செய்திடா,. 

மும்மையி னாயிர முனிவர் சேள்வியிற் 
செம்மைபெற் நருணடக் தஇயானக் gy part 
கம்மையரா்ச் சனைபுரி கன்மை யோர்கடா 
மிம்மையு மறுமையு மின்பச் தெய்லுவார். 

5-ள். மும்மையினாயிர முணிவர்-மூவாயிரம் மூணிவர்கள்,- புண்டா 
கச்சொடு பாம்பு போற்றிய புண்டரீ சப்புரம் - வியாச்சரபாசரோடு பதஞ் 
சலி வழிபட்ட புலியூரின்சண்ணே,--வேள்வியிற் செம்மை பெற்று-யாகங் 
களாரற் சிறப்பை எய்தி பொதுவிற் பொற்புறப் புண்டரீகத்துரி போர்ச்ச 
புங்சவன் புண்டரிகத்சடி, பூசை செய்திடா _ (கனக)சபையிலே பொலிவ 
பொருர்சப் புலித்தோல் போர்ச்த ஈடராசருடைய சாமசைமலர்போலுர் 
இருவடி. களைப் பூரிச்து,--அருள் ஈடத் தியானக்து உற்றுளார்- இருவருளி 
esa ser forge தியாணிச்சலோடு இருர்தார்,--கம்மை அர்ச்சனை புர 
தன்மையோர்கள் - அவர்களைப் பூசிக்கும் -இயல்புடையவர்,---இம்மையும் 
மறுமையும் இன்பமெய்துவார் - இம்மையினும் மறுமையினும் இன்பத்சை 
அடைவார். ஏ-று. (௧௭-௧௮) 

அளக்குரா லாயிர மந்த ளளைர்தாக் 
EMDR OU FO NTE BDF FUG MOTT 

வ திதுட னிறுற்துமா சவப் பூலை 

புற்று கிறப்பட்ிகா ரு ole மஸ BD, 
‘ 4 Ne. 

Q-u0r won dain நாலாயிரம் ஆம் சணாரார்சாம- அள விடப்படும் சாலா 

யீரம் முணிவர்கள்,--சளக்கமலாசனபுரச்து வளத்துடன் இருந்து - பிரம 

புார(மென்னும்விட்ணுல் சல) ச்சிலே செல்வச்தோடு இருர்_த,--மாசவனைப் 
பூசனை சார்ந்துளார் - இருசாலைப் பூசித்தல் பெற்றவராய், --உளக்சள! 
சிறப்ப கோற்று உயர்ச்சி மேவினார்- மனமூஇம்பெருசக் சவஞ்செய்து உயரச் 

இயை நுடைரதார். எ-று. (௧௧) 

அல்லும் கண்டன்லா ழருண வெற்பினி௰் 
சொல்லுமை யாயிரக் கோமில் பூசா 
ெல்லையி லன்பினா லீசன் ரூண்மலர் 
மல்லலம் பூசைசெய் இனிது வை௫னஞார். 

| இ-ள். சொல்லு தோமில் ஐயாயிரம் பூசார் - கூறப்படும் குற்றமில் 
லாத ஐயாயிரம் முணிவர்கள்,--அல்லுறழ் கண்டன்வாழ் ௮ருணவெற்பி 
ரில் - நீலகண்டசுவாமி வாழுஇன்ற அருணாலக்தின்கண்ணே,- ஈசன் 
தாண்மலர் - (அக்) சகடவுளினுடைய பாதாரவிகர்சங்களை,-எல்லையில் ௮ன் 
பினால் பூசைசெய்து- ௮ளவிறக்த அன்போடு பூசித் துக்கொண்டு,--இணிது 
மல்லல் வைஇனஞார் - இனி௰ய செல்வத்தோடு இருச்தார்கள். (௨0) 

அருஞ்சகச் காதத்தா ரூமி ரப்பெயர்ப் 

பெரும்புவிக் கடவுளர் பிரசம் தும்பிரூழ்



் Bis ONG Rt ALT MT MINT HH Dd இபாயம், கள 

கருற்துள ONG Kae HK கருதிப் பூசனை ப 
புரிர்துவான் சிறப்பெபடு பொருந்த ளைகிஞர், 

இ-ள். (பெரும்பெயர் ஆருயிரம் புவிக்கடவுளர்-பெரும்பு உழைய/ுடைய 
ஆருயிரம் முணிவாகள்,--அருஞ் சகர்சாகசக்து - அருமையாதிய சகரகாதத் 
கிலே,--பிரசச் தும்பிகுழ் கருக் துளவத்தனைச் sa Au பூசனைபுரிக் து - 

சேனுக்கு வண்டுசள் சூழுக் கரிய துளசிமாலை யையணிர்த திருமாலை கணை 
த்துப் பூசித்துச்கொண்டு,--வான் இறப்பொடு பொருந்த ஸவகினார்-பெரு 
ஞூ சிறப்போடு பொருக்க இருர்சார்கள். எ-று. (௨௧) 

வாழிய மாதொரு பாகன் வாழ்திரு 

விழியின் மிழலையில் வேகம் தன்மையாற் 
சூழுமே ழாயிரஞ் சுருதி யக்சண 
சேழையோர் பாகணை யிறைஞ்சி ena) Gyr, 

இ-ள். சூழும் எழாயிரஞ் சுருகியர்சணர் - ருல்வினையைச்)சூழுனெற 
ஏழாயி.ரம் முணிகர்கள்,--வாழிய மாகொரு பாகன் வாழ் Gas Gul oor 
மிழலையில் - (உலகெல்லாம்) வாழுமா சிவபெருமான் வாழ்கின்ற திருவீழி 

மிழலையின்சண்ணே,--வேதச்சன்மையால் ஏழை3யோர்பாகனை இறைஞ்ச 
வைகனார் - சுருஇவிதியால் (௮) உமாபதியைப் பூ௫த்து இருந்தார்கள்: 

எ-று. (௨௨) 
கடலி னிருகதருள் குழகன் பக்கமாய் 
நாடுமெண் ஷையிரர் கான்கு கரத் 
rh oo . . ~ ச் mY 

TB {9 BD/SML ib syran TI Pion a soi (Seow yay! 

Oui we Cp (haved oy AUT EH ‘oH HH 50 I, 
Wf a Mae ட் ய 

இ-ள். காடும் or ண்ணுயிரர் - (2. அதியை) விரும்பிய எண்ணாயிரவர் 

GH pe. LU) ait இருச்து-மதுரையின்கண்ணே இருர்து,--அருள் குழகன் 

பக்கமாய் நான்கு வேசமும் பீடுற உண்ர்ச்துளார்- அருளிய சிவபெருமான் 
மாட்டுச் சதுர்வேசல்களையும் பெருமைபொருர்ச உணரச் தவராய்,--பிறை 

யின் வேணியை ஏடவிழ் மலரினால் அருச்சித்து ஏச்தினார் - (௮௪்)சர.இி.ர 
சேகரரை இசழலர்க்க பூக்களாற் பூசித்துத் துதித்தார்கள். எ-று. , (௨௩) 

FT OOH சண்டக வனத்து மாதவ 

மாற்றிய வொன்பஇ னாயி ரத்தரு 

மேற்றமாம் பூசனை யிராமன் முண்மலர/ 

போற்றியுட் களித்தவண் பொருக்கி onus et. 

இ-ள். மாதவமாற்றிய ஒன்பதினாயிரத்தர்-பெருக்தவஞ்செய்த ஒன்பதி 
னாயிரவர்கள்,-- சாற்று ௮ருக் சண்டசவனத்து-சொல்லப்படுகின் ற அருமை 
யான தண்டகாரணியத்தில்,--ஏற்றமாம் பூசனை இராமன் தாண்மலர் போ 
ற்றி-உயர்வாதிய (ிவ)பூசையையுடைய இராமகவாமியினதுபாதா விர் த் 
களைத் துதித்து, -உட்சளித்து அவண் பொருச்தி வைஇஞார் - மனம௫ழ்ந்ு 
ஆண்டுப் பொருந்தி இருந்தனர். எ-று... (ae) 

லழுவின்மா தவத்துமா சலன்றன் கோகுல் 
« 5 me . ‘ டி க . 

கழிவில்வே தியர்பதினாயி ரம்தர்கா



so 4 திருச்செக்தூரப்புராணம், 

மூ. ஹவலன் போடுமா லுபயத் தாண்மலர் 
தொழுதுளக் களிப்பொடு சூழ்ர்து aT pi Serr. 

இ-ள். அழிவில் பதிஞயி.ரத்சர் வேதியர் - அழிவற்ற பதிஞயிர முனி 
வர்கள், --வழுவின் மாதவத்து மாசவன்றன் கோகுலத்து - குற்றமற்ற பெ 
ருர் சதவத்தினையு டய விட்டுணுவினது கோகுலச்தின்கண்ணே,--உழுவ 
வன்போடு மால் உபயத்தசாண்மலர் தொழுது -பெருங்காசலோடு (அவ்) விட் 
டுணுவின் 'இருபாதாம்புயக்களையும் பணிக்து,--௨ ளக்களிப்பொடு சூழ்ந்து 
வாழ்ச் தனர் - மனமதஇழ்வோடு ரூ குழ்க்து இருர் தார்கள். எ-று, (௨௫) 

சறப்புயர் வகரிகாச் ரமக் தைர் துடன் 

குறிக்குமா முயிரங் கோது லந்தணர் 
நறைதீதுழா யலங்கல்குழ் நார ணன்பதம் 
பிறப்பிறப் பொழிதாப் பேணி பயுற்றுளார். 

இ-ள். ஐர் துடன்குறிக்குமாறாயிரல் கோதிலர்சணர் - பதினொராயிரம் 
மனிவர்கள்,--றப்புயர் வசரிகாச்சிரமத்து - சிறப்பானுயர்த வதரிசாச் 
சிரமத்திலே,--நறைத்துழாயலக்கல் சூழ் நாரணன் பதம்-நறுர் துளசிமாலை: 
யை ௮ணிர்த விட்டுணுவின் பாதக்களை,--பிறப்பிறப்பு ஒழிச.ரப் பேணி 
உற்றுளார் - அச்ச அழிவுகளை நீக்குமாறு வழிபட்டு இருந்தார்கள். எ-று. 

அதிதரு முகிலருச் சுவாமி மாமலைப் 
ப.தியினின் Ds பன்னி ராயிரர் 

விதிசசர் வேதியர் வேற்கைச் சேவகன் 
முதியதாட் டாமரை முடிக்கொ டும்றுளார். 

இ-ள். மிக்குறு பன்னிராயிரர் விஇ௫ிகர் வேதியர் - எஞ்சியுள்ள பன் 
னீ.ராயிரவர்களாகிெய பிரமனை ிசர்த்த முணிவர்கள்,--து.இதரு முஇலராச் 
சுவாமிமாமலைப்பஇயிணில் - புகழப்படும் மேகக்கள்நீங்காத சுவாமிமலைதி 
தலச்திலே,--வேற்கைச் சேவசன் மூதியசாட்டாமரை முடிக்கொடு உற் 
றுளார் - வேலாயுசக்கடவளினது பழைய பாதாரவிந்தங்களைச் இரமேற் 
கொண்டு இருந்தனர். எ-று, (௨௭) 

அ௮ளவெழு பானொடெண் ணாயி ரம்பெறு 
வளனுறு இரிசுதக் இரத்தர் வான்.ஜிரைக் 
குளிர்பனிக் கருங்கடற் கோட கம்புனை ' 
தளிரியன் மல்குறத் தவத்தின் வைஇஞார், 

இ-ள், எழுபானொடெண்ணாயிரம் அளவு பெறு வளனுறு Siege 
இ.ரத்தர் - (இக௫்கனமே) எழுபச்செண்ணாயிரமாயெ ௮ளவைச்சொண்ட 
மாண்புபொருர். திய திரிசுவதந்திரர்கள் (யாரும்), --வான்றிரைக் குளிர் 
பனிச் கருக்கடற் கோ௫ிகம் புனை தளிரியல் மல்குற - பெருக்குரைகளை 
யுடைய மிகக்குளிர்த கருங்கடலாகஓய உடையைச்கொண்ட (பூமியென் 
னும்)பெண் :சறப்புற,--தவத்தின் வைகினார் - (மேற்சுட்டியபடி ௮க்சம் 
சே) சவத்தினோடு அ௮மர்வாராயினார். எ-று. (௨௮) 

ஏவர்க ளாயினு மிவரை நெஞ்சிடைப் 
பாவனை செய்யினும் பண்பி னேக்கினும்



மாதபூசை விதியுரைத்க அத்தியாயம், ௧௫௯ 

பூவடிக் தாமரைப் போது தாழினுக் 
தேதவரோர் மவர்க்குஞ் இறப்புச் செய்துளார், 

இ-ள், ஏவர்களாயினும் இவரை கெஞ்டைப் பாவனை செய்யினும் 
பண்பின் ஏத்தினும் - யாவராயினும் இவர்களை உள்ளத்துத் இயாணிப்பி. 
னுங் குணத்தோடு துதஇப்பனும்,--பூ அடி.த்காமரைப் போது சாழினும் - 
பொலிவாகிய (இவருடைய) பாதாரவிந்தந்களை வணக்கினும்,--சேவரோர் 
மூவர்க்குஞ் சிறப்புச் செய்துளார் - அவர்கள் முத்தேவர்கட்கும் வழிபாடு 
செய்தவராவர். எ-று. (௨௯) 

திரிசுவதநீதிரர் வரலாறுரைந்த அத்தியாயம் 
முற்றிற்று. 

ஆகத் கிருவிருக்தம் ௫௦௫. 
eens 

கக-வது மாதபூசைவிதியுரைத்த அத்தியாயம். 
பபச ட்ட 

பொதிவழியிற் புலன்செலுத்தா வியாசமுனி சுகன் முகத்தைப் 
பொருக்க கோக்கிக், குறியமுனிக் கறமுரைத்த செங்கனிவாய்க் 
குருபரன்றாள் குதித்து மாதர், தொறுமுறையித் பூசனையாற் திடு 
மாறு மவனருளிற் மொடர்க்க ஞானத், துறுசு௫இ யுணர்ச் தஇரி 
சுதர்இரா்செய் கையும்விதியி னுரைப்பான் மாதோ. 

இ-ள். பொறிவழியிற் புலன்செலுச்சா வியாசமுணி - இக்திரியக்க 
ளின்வழியால் (மனத்சை) விடயங்களிற் போக்காத வியாசமுிவன்,-- 
சுகன்முகத்தைப் பொருந்த நோக்கி - சுகமுணிவனது முகத்சை (அன்பு) 
பொருந்தப் பார்த்து, -குறியமுணிக்கு அறம் உரைச்சு செல்கணிவாய்ச் 
குருபரன் தாள் குறித்து - அகத்தியமுணிக்குச் இவ சருமங்களைப் போச்சு 
கொவ்வைச்சனிபோலும் வாயையுடைய குமரகுருசுவாமியின் பாதக் 
களைத் இயானித்த,--அவன் அருளின் தொடர்ந்த ஞானத்து உறு சுருதி 
யுணர்ர்த இரிசுதச்திர் செய்கையும் - அவரது அருளோடு இயைந்த ஆறி 
வைப்பெற்ற வேதல்களையுணர்ர் ச இரிசுவதர்இரர்களுடைய பெருஞ் செயல் 
களையும், --மாசந்தொறும் முறையிற் பூரனை ஆற்றிடும் அறும் - மாசந்தோ 
Ob ரெமமாகப் பூசை செய்யும் பயனையும்,--விதியின் உரைப்பான் - 
விஇப்படி கூறுவான். எ-று. (௪) 

கூறுமிரண் டாயிரரு மிராக்காகு மூதல்வேகக் குழுமிவா ௬ள்ள, 
மாறுபட வருங்காம முதலாகும் பகையனைத்து மரபின் வென் 
ரோர், தே.றுபெறு ஞானமெல்லாக் தாமுணர்ஈது பிறர்க்குரைக் 
குஞ் செயலோர் செல்லவே, ளாமெழுத்து மம்புலத்து எடக்கி 
யொரு நால்வேத மக்கமாறும். 

'இ-ள். கூறும் இரண்டாயிரரும் - (மேலே)சொல்லிய (செயந்தியி 
ுள்ளாராலயெ) இரண்டாயிரவர்களும்,--இருச்சாகும் முதல் வேதச் குழு 
வோர் - இருக்கென்லும் மு. சலாமவேதத்தையுடைய கூட்டத்தவர்கள்,-- 
உள்ளம் மாறுபடவரும் காமரு சலாகும் பகையனைத்தும் மரபின் வெண் 

‘Capi - மனச்தின் மாறாய்வரறுக் சாமாதியான பசைகளையெல்லாம் முறை



௧௯௦ திருச்செச் தூர்ப்புசாணம், 

யானே வென்றவர்கள், -தே.றுபெறு ஞானமெல்லாக் சாமுணாரந்து பிறர்க்கு 
"உரைச்குஞ் செயலோர் - செளிவுபெற்ற ஞானமுழுசையுக் தாமறிர்து 
பிநர்ச்கு ௮றிவிக்குஞ் செய்சையையுடையோர்,--செவ்வேள் ஆறெழுத் 
௮௦ அமபுலத்துள் ௮டக்இ - முருசபிரானது சடக்கரங்களையும் மனத்தில் 
அடக்கு. ஒருரால் வேதம் முக்கமாறும் - நான்கு வேதங்களையும் Bo 

௮க்கசாத்இரக்கசோயம் எ-று. (௨) 

. மூதிறுணரும் பெரிமியார்க எழுமகத்தின் கருமறாற்று முர 
வோர் வேதக், ற்றசுபா சுபகரும மனை த்இனையும் தவரு தள் 

ளோது Bio avait, பற் சிகலி லாதுறைவோர் மு.த்தேவர் தீம்பது 

மும் பழித்து வாய்க்கு, பெற்றமுகைக் தவன்சாண பர்கயமே 

பொருளஃப் பேணு நீரார், 

இ-ள். முற்றுணரும் பெரியோர்கள் - முற்றவறியும் பெருமையுடைய 
வர்கள், --௮௫ மகத்இன்கருமம் முற்றும் உரவோர் - அறிய Cauctal s Oger 

ழுில்சளைச் செய்துமுடிக்கும் அறிவுடையவர்கள், வேதத்து உற்ற சுபாசுப 
கருமம் ௮னைத்தினையுச் சவராது உள் ஒ.து மேலோர் - ஈருஇிகளிற் பொரு 
ந்திய சுபாசுபகருமமர்திரங்கள் எல்லாவற்றையுர் சவறவிடாது மனச்கொ 
ண்டு ஓ.இிய மேலவர்கள்,--பற்றிசல் இலாது உறைவோர்-விருப்பு வெறுப்பு 

இன்றி இருப்பவ/,--மு.த்சேவர்தம்பசமும் பழித்து - முத்தேவர்களுடைய 
தானக்களையும் (அிலையிலவென்று) அவமதித்த, -வாய்ச்ச பெற்றமுகைத்த 
வன் சரணபங்கயமே பொருளாகப் பேணு?$ரார் - இறந்த இடபாரூட. 
ருடைய பாதாரவிந்தக்களையே உறுஇியாகக்சொண்டு போற்றுமியல் பினர். 

எற... (௧) 
ல்ப்பசசுக் இலெரலமி கார்த்திகையிற் சுக்கிலத்தட் boo athe 
சுப்பிரபச் கக்தொருமுன் ரம்பக்க மாடியினிற் சுவேத பக்கஞ் 
செப்பருஞ்சத் தமியான யுகாதிகான் ஊன்றாகுக் திக்க Cro gy ம், 

மேய்ப்படுபூர் ிமைமகர சுக்கிலத்தேழம் பதினொன்றா மேய பக்க 

சொல்லுமனுப் புரட்டாதிப் பிற்பக்கப் பிர கமையைச் தொட்டு 
முன்னா, மல்லலஞ்சீர்ச் சுவேதபக்க முன்னாகு மாளையமா மாசநீ 
தோறும், புல்லியபிற் பக்கவுவாப் பன்னி ண்டுஞ் சங்கிரமப் பொ 
முதி ராறும், வெல்லமிய வைதிருதி விதிபாத நாலாறு மேலு மூன் 
தம். 

தனுமகாங் குடமீனத் தபரபக்க சத்தமிசார் நவமி மேய, வ. 
Gago டகையிவையி மூடவெரு மட்டமிரான் கான பக்க, மினி 

யமகா வட்டசையா மித்தொகைதொண் ஹூற்றாறு மிடுஞ்சி ரா 
தச, மனுவினெலி வழிமரபிற் றென்புலத்தகோர் தங்களுக்கு வழ 
ங்குக் தூயோர். | 

. இ-ன். ஐப்பசி சுக்லெரலமி கார்த்திகையிற் சுக்கெத்சட்டமி வைகா 
இச்.சப்பிரபக்கத்து ஒருமூன்றாம்பக்கம் மாசியினிற் சுவேதபச்சஞ் செப்ப 
ரஞ் சத்சதமி ஆன யுகாதி - ஐப்பரியிற் பூரூவஈவமி கார்த்திசையிற் பூருவ 
அட்டமி வைசாசியிற் பூருவ இருதியை. மா௫ியிற் பூருவ சத்தமி என்னும் 
யுசா.இகள் சான்கும்,-நான்மூன்றாகுர் இச்கடோறும் மெய்ப்படு பூர்ணிமை



மாகபூசை விதியுசைத்த அத்தியாயம், ௪௬௧ 

மகரசுக்கிலத்து ஏழ் பதினொன்றா மேயபச்சஞ் சொல்லுமனு- பன்னிரண்டு. 
மாசக்களிற் பூரணைகள் தையிற் பூரூவசச்சமி ஏகாதி என்று சொல்லப் 
பட்ட மனுவாக இகள் பதினான்கும்,--பு ரட்டாதிப் பிற்பக்கப் பிரதமையைத் 
தொட்டு முன்னாம் மல்லலஞ்சர்ச்சுவேசபக்சம் முன்னாகும் மாளையம் “புரட் 
டாதியின் அபரப்பிரசமைமூதல் மேல்வரும் பூருவபச்சத்தின் மூன்னு 
யுள்ள மாளையபக்ககாட்பதினைர் தும், --மாமாசர்தோறும் புல்லிய பிற்பக்க 
வுவாப் பன்னிரண்டும்- பெரிய மாசர்தோறும் பொருச்திய அமாவாசைகள் 
பன்னிரண்டும்,--சம்ரமப்பொழுது ஈராறும் - சக்ராந்திகாலம் பன் 
ணிரண்டும்,--வெல் அரிய வைஇருஇி விதிபாதம் காலாறுமேலுஜூன்றும்- 
மேம்படுதன்ற அரிய (பதின்மூன்று) வைஇருதிசளோடு (பதினான்கு) வியதி 
பாதங்களாகிய இருபச்சேமும்,--தனுமகரக் குட மீனத்து அபரபக்க சத் 
திமி சார் ஈவமி மேய ௮அ௱வெனுமட்டகை-மார்கழி சை மாதி பங்குணிகளிற் 
பிற்பக்கத்துச் *சத்தமிகளும் ஈவமிசளுமாய அ.நவட்டகைகள் எட்டும்,-- 
இவையினாடு வரும் அட்டமிப்பக்கம் சான்சகான இணிய மகாவட்டகை - 
(கட்டிய கான்குமாசங்களிலுஞ் சத்சமி கவமிகளாய) இவற்றினிடையே 
வரும் ௮ட்டமிதிககள் நான்காகிய இணிய மசாஉட்டகைள் நஈரன்கும்,-- 
ஆம் இக்கொகை தொண்ணாற்றாறும் இடுஞ் ஏராக்தம் - ஆயெ இந்தத் 
தொண்ணூற்றாறு காலக்களிலுஞ் செய்யற்பாலனவாகய இராத்தங்களை,-- 
மனுவினெறி வழி மரபின் சென்புலத்தோர் சக்களுக்கு வழக்குர் தாயோர்- 
மனுஸ்மிருதியின்வழியே முறையாகப் பிஇரர்களுக்குச் செய்யுஞ் சத்தி 
மான்கள். எ-று, 

யுகாதி-௪, மனுவாஇ-௧௪, மாளயபக்கம்-கட௫, ௮மாவாசை-௧௨, சம் 
கிராசக்இ-௧௨, வைதிருதி, விஇபாதம்-௨ள, அ௮றுவட்டகை-௮,  மகாவட் 
ட௨கை-௪. ஆ. ௬௬. (௪-௫-௬) 

மேயகவா காகாரஞ் சுதாகாரம் வஷட்கார மிக்கமூன் ஜி, லாய 
விதி மந்இரத்தின் மிக்குயர்ந்தகோர் பகலிரவு மனுட்டா on By 
rust O) a5 19. & சினிகாட்டி யதிதியரோ டிருந்துணவு துய்ப்போர் 

பூதி, காயமணிக் தரன்மணிய டணியாக வாகமெலாமங் கவினப் 
பூண்போர். 

இ-ள். மேய சுவாகாகாரஞ் சுதாகாரம் வஷட்காரம் மூன்றின் 
மிக்ச - சுவாகாகாரம் சுவதாகாரம் வவ௩ட்காரம் என்னும் மூன்றனோ 
டும் (ஏற்றபெற்றிகூடுதலான்)மிகுச்த,--விதி ஆய மந்திரச்இன் மிக்குயர்க் 
தோர் - விதிக்கப்பட்ட மச்திர(உச்சாரண)த்தான் மிக உயர்ச் தவர், -பக 
விரவும் அனுட்டானத்தின் தாயர் - பகலுமிரவும் (கித்தியாதிகளை) அனுட் 
டி.த்தலாற் சுச்தியடையர்,--கொடிச்கு இணி. தாட்டி ௮.௫ி.இயரோடு இருக் நு 
௨ ணவுதுயப்போர். - காகங்கட்குப் பவியூட்டி. விருக்தரோடு இருந்து புசப் 
பவர்,--பூதி காயம் ௮ணிர்து ௮ரன்மணியும் ஆகமெலாம் அணியாகக் சவி 
னப் பூண்போர் - இருநீற்றை உடவின் goats உருத், இராக்கக்களையும் 
மேணிமுழுகஇனும் அப ரணமாய் விளக்கப் பூண்பவர்கள். எ-று. (௭) 

இருக்காலு முக்காலுச் தூயகந்த புட்சுரிணி யினிதின் மூழ்கி, 
மருக்காலு மலரெடுத்துக் குகனையருச் சனைபுரிந்து வணங்கி 
ஞானச், செருக்காலுங் களிசிறப்போ ரவர்முகச்செர் தாமரை 
யைத் தியான மாக, கொருக்காலுண் ணினைப்பவரை பிருக்காறு 
மெடுத்துரைப்ப வுலப்பின் ரூமால். 

2.



௧௬௨ திருச்செக்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். தாய கந்தபுட்சரிணி முக்காலும் இருச்சால் இனி இன்ராழ்- 
சுத்தமான கந்தபுட்கரிணியிலே முப்போதும் வேசசகோஷத்தோடு இனிது 
முழு,),--மறுக்காலும் மலர் எடுத்துக் குகனை அருச்சனைபுரிர்து வணங்க- 
நறுமணம் வீசும் பூக்களை எடுத்துச் சுவாமியைப் பூசித்துச் தொழுது,-- 
ஞானச் செருக்கு ௮லுங் களிஏறப்போர் - இவஞானச்செருச்னொல் சிறை 
நீத மஇழ்ச்சி இறெப்பவர்களாம்,--அவர் முகச்செந்தாமரையை - (இத்து 
ணைச்ிறப்புடைய தஇிரிசுவசர்திரராடிய) அவர்களுடைய முகசக்சளாதிய 
செந்தாமரைமலர்களை,--உள் ஒருக்கால் இயானம் ஆக இருக்காலும் 
சினைப்பவர் ஐ - மனத்தை ஒருக்குதலோடு தியானயோகம் ஆமாறு (காலை 
மாலைஎன்னும்) இருபோ திலும் கினைப்பவர்களது இறப்பு,--எடுத்துரைப்ப 
உலப்பின்றாம் - எடுத்துக் கூற முடிவுபெறல் இல்லாததாம். எ-று. (௮) 

நவையறுகாட் சியராடிக் காலமொரு மூன்றுமாள நாடித் தாய, 

திவவடிவா குர்இரிசு தந்திரத்தர் தங்களிடஞ் சார்ந்து சார்க்தூண், 
கவளமெடுத் கருக்திடினு நீர்சிறங்கை யருந்திடினுங் சவற? பூ 
ண்ட; பவமகன்று மேலாய பாபோக மடைந்தாழின் பகைவல் 
வாரால். 

இ-ள். ஈவையறு காட்சியராடுக் காலமொரு மூன்றும் உள நாடித் தூய 
தவவடிவாகுந் இரிசுதந்திரத்தர்தங்களிடஞ் சார்ந்து சார்ந்து - கிருமல 
ஞானத்தினராய் முச்சாலங்களினும் உள்ள நிகழ்ச்சிகளை உணாந்து சுத்த 
தவரூப. ராய திரிசுவதர்இிரர்களிடத்துப் பலகாற் சேவைசெய்து,-- ஊண் 
சவளம் எடுத்தருர்இடினும் நீர்சிறக்கை அருர்இிடினும் - (அவருடையபிர 
சாதமாயெ) ஒருதிரளையுணவை எடுத்து உட்கொள்ளினும் ஒருசிறங்கை 
நீரை உட்சொள்ளினும்,--சவற்ட பூண்ட பவம் ௮கன்று மேலாய பரபோ 
கம் ௮டைச்து ஊழின்பகை வெல்வார் - (௮க்கனஞ்செய்தவர்) கவலைபொ 
ருக்.திய பிறவியை நீக்கு மேலான பரமசுகத்தை அடைந்து விதியாஇய 
பலகையை வெல்வர். எ-று. (௯) 

வேறு. 

இத்திரி சுதந்திர ரென்னும் பூசுரர் 
வத்திர சததளம் பார்க்கு மாண்பினோர் 
குத்தப் பாவவேர் குறைத்து மேலதா 
முத்திபெற் நானடி முளரி சார்வரால். 

இ-ள். இத்திரிசுதந்திரரென்னும்பூசுரர் வத்திர சததளம் பார்க்கும் 
மாண்பினோர் - இத்திரிசுவதக்திரப்பிராமணருடைய முகத்தாமரைகளை த் 
தரி௫ச்குல் குணமுடையார்,--கு.த்திரப் பாவவேர் குறைத்து - வஞ்சமாஇய 
பாவமூலக்களைத் தேய்த்து, -மேலதாம் முத்தி பெற்று ௮.ரனடி முளரி 
சார்வர் - மேலாய முத்தியை அடைந்து சவபாதாரவிச்தக்களைச் சேர்வர். 

ஏ-.று. (#0) 

இரிசுதர் தரத்தராஞ் செல்வ மிக்குள | 

விருபிறப் பாளருக் இடுக்கண் செய்துளோர் 
வெருவருஞ் சேதக வெவவழற் பெரு 
நரஇடை யளப்பில்பல் கால நண்ணுவார். 

இ-ள். செல்வமிச்குள இரிகதந் இரத்சராமிருபிறப்பாளருக்கு இடுச் 
கண் செய்துளோர - (அருட்) செல்வமிகுந்த இரிசுவதர்இரபூசுரருக்கு த்



மாகபூசை விதியுரைத்த அத்தியாயம். ௧௬௩. 

திக்குசெய்சவர்கள்,--வெருவருஞ் சேசு வெவ்லவழற் பெருஈரசடை - பயக் , 
கரமான சேறுஞ் சுடுதீயும் பொருந்திய பெரிய ஈரகக் இல்,--அளப்பில்பல்* 

காலம் ஈண்ணாவார் - அளவற்ற நெடும்காலம் இருப்பார். ௭-3. (௧௪) 

கந்தனை வர்தனைக் கடவுள் வேதியர் 
சிந்தனை கோவுறச் செப்பு வாரவர் 

முர்துறச் சீறுவோர் முகங்கண் டுள்ளக 
நிர்தையே புரிதர நினைக்கு கெஞ்சினார். 

இ-ள். கந்தனை வந்தனைச் கடவுள் வேதியர் சர்தனை நோவுறச் செப் 
புவார் - முருகபி.ரானை வழிபடும் (அத்) திவ்விய பூகரர் மனம்வருந்தப் பே 
சுபவரும்,--அவர் முக்துறச் €றுவோர் - அவரெதிரே இனப்பவரும்,-- 
முகங்கண்டு உள்ளகம் நிர்ை புரிதர நினைக்கும் கெஞ்சினார் - (௮வர்) 
மூகங்களைப் பார்த்து அகத்தே அவமதிசெய்ய எண்ணும் மனத்இனரும். 
எ-று (௧௨) 

அளப்பருங் கொடுகர கழுந்து வார்மஇத் 

துளத்திடை வணங்குவா ரொளிரும் பூஞ்௪௪ 

தளக்கம லாசனஞ் சார்க்த செஞ்சுடர் 

.... விளக்கருள் பெற்றுவே ளருளு மேவுவார். 

இ-ள். ௮ளப்பருங் கொடு ஈரகு அழுந்துகார் - அளவி௨லாகாச கொ 
டுமைகளையுடைய நகங்களில் அழுச்துவார்கள்,--உளத்திடை மதித்து 
வணக்குவார் - மனத்தில் (அப்பூசுரரைத்) இயாணித்து வணக்குபவர் 
கள்,--ஒளிரும் பூஞ் சததளக் கமலாசனத் தளிமச் செஞ் சுடர் விளக்கு 
அருள் பெற்று - விளக்கும் பொலிவான நூற்றிதழ்த் தாமரைமல்ராசனத் 
தையுடைய அழகான செஞ்சோதித்தீபம்போல்வா(னாய பிரமசேவுனது 
அருளை அ௮டைந்து,--வேள் அருளும் மேவுவார் - குமாரசுவாமியினது 
,இருவருளையுஞ் சேர்வார். எ-று. . (am) 

இரிசுதர் தரருளத் தெய்வத் தாமரை 
யாதனச் சிங்கவேற் றணையின் வளளியுஞ் 
சரவணோற் பவனுமா தவத்துச் செந்தியம் 
புரநிறைந் திருத்தல்போற் புகுர்து வாழ்வரால், 

இ.எ். இரிசுதர் தரர் உளத் தெய்வத்தாமரை அ௮ரசனச் சக்கவேற் 
றணையில் - இரிசுவதர்திரர்களுடைய மனக்களென்னுச் இவ்வியத்தாமரை 
மலர்களாகய இரத்தினசிங்காசனக்களிலே,--வள்ளியுஞ் சரவணோற்பவ 
னும் - வள்ளியம்மையாரு(ந் தெய்வயானையாரு)ஞ் ச. ரவணபவரும்,--மா 
தவத்துச் செர்தியம்புரம் நிறைர்இிருத்தல்போற் புகுந்துவாழ்வர் - பெருக் 
தவத்தலமாயெ செயந்திபுரத்தில் சிறைந்திருத்தல்போலப் புகுஈ்துவாழ் 
வார்சள், ஏ-.று. (௧௪) 

ஆதலாற் பரகதி யடைய வேண்டினோர் 
இதிலாத் இரிசுதந் இரரைச் சேவிப்பா 
சேதுதா னஞ்செய வெண்ணினாலு மவ 
வேதியர் கங்கள்பாற் செய்யவேண்டு மால்,



௧௬௪ . தஇருச்செர தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். ஆதலால் - ஆனகையினாலே,--பரகதி அடைய வேண்டிஞோர் - 
மத்தியைப்பெற விரும்பினவர்,--இஇிலாத் இரிகுதர்திரரைச் சேவிப்பார்- 
தீங்கற்ற இரிசுவதந்திரரை வழிபடுவார்,--ஏது தானஞ் செய எண்ணினா 
லும் ௮அவ்வேஇியர்தல்கள்பாற் செய்யவேண்டும் - யாதுதானத்தைச் செய்ய 
எனைப்பினும் (அனை த்தவர் அவ்வத்தானக்களை) அப்பூசுரரிடத்தே செய்தல் 
வேண்டும். எ-று, | (௧௫) 

உத்தம தானமே முதல வொண்பொரு 

ளெத்தனை கானமென் மாலும் வேற்கரத் 
திதிகனுக் குரியவர் தணர்க்குச் செய்குகர் 

முத்திபெற் மிருப்பர்கான் மொழிவன் கேட்டியால். 
இ-ள். வேற்கரத்சத்கனுக்குரிய அர் சணர்க்கு ஒண்பொருள் எத்தனை சான 
மென்றாலும் - வேலாயுதக்கடவுளுக்கு உரிய அப்பூசகுரர்கட்கு(ச் செய்வது) 

ஓஒண்மையாகிய பொருள்களில் எவ்வளவு இறுதொகையைச் கொடுத்தலே 
யாயினும்,--முதல உத்தம தானமே- (௮து) முதன்மையாகயெ உத்தமதான 
மேயாம்,--செய்குகர் முத்தி பெற்றிருப்பர் - (அதனைச்) செய்பவர் முத்தி 

யைச் சேர்க்கிருப்பர்,--கான் மொழிவன் கேட்டி - கான் (இன்னும்) கூறு 
வேன் கேட்குதி. ௪-ற. (௧௬௬) 

தெளிக திவர் பெருமையைச் செப்ப வேண்டியே 
யுளங்கொடு நினைப்பினு முலப்பின் ருகுமா 
லிளங்கும ரேசன்ரீ ரிசைகத்க பான்மையா 
லளக்கனன் புதல்வநீ யவியும் வண்ணமெ, 

இ-ள். செளிர்ச இவர்பெருமையைச் செப்பவேண்டி - (மேலோர்ச 
ளாலே) தெளியப்பட்ட இவர்மமைகளைக் கூறவிரும்பி,-உளக்கொடு 

கினைப்பினும் உலப்பின்றாகும்- மனத்தால் நினைப்பினும் (அவைகள் அளவு 
பட்டு) ஒழிதலில்லையாம்,-- இளக்குமரேசன் சர் இசைச்தபான்மையால் 

பு சல்வநீ ௮றியும் வண்ணம் அளந்தனன் - குமாரசவாமியினது இருவருள் 
கூட்டி யவாற்றால் மசனே நீ அறியுமாறு ௮ளவாக்இ(க்கூறி) னேன். எ-று () 

ஆயுமீ ராயிர மர்தணாளோ 
டேயவேற் குமானுக் இனிய கார்த்திகைத் 
தூயகார்த் இகைகனிழ் சொன்மூ காரம்பப் 
பாயுமென் புணரியிற் படிர் துள் என்பினால். 

ப.ரவுவா மிம்மையிற் பாரின் Coun gor 
யிருமைபெற் நம்மையி னெய்து பேரின்பச் 
இருவொடு புணர்ந்துசெவ் வேள்செந் தாமரை 

ட புரையடி. நிழலினிழ் புகுக்து வைகுவார், 

இ-ள். ஆயும் ஈராயிரம் ௮ர்சணாள ரோடு ஏய வேற்குமரனுச்கு இணி 
கார்த்திகைத் தூய கார்த்திகைதனில் - ஆராய்கின்ற இரண்டாயிரம் வே. 
யர்களோடு பொருச்கிய வேலாயுதச் கடவுளுக்கு இனியதான கார்த்திகை 
மாதத்துத் இருச்கார்த்திகையிலே,--சொன் முகாரம்பப் பாயும் மென் 
புணரியிற் படிர்து - புகழையுடைய வ சனாரம்பமென்னும் பரந்த மென்மை 
யான சமுச்சி.ரசத்இின் மூழ்டுஉள்ளன்பினாற் பரவுவார் - மனவன்போடு



மாகபூசை விதியுரைக்க அ.ச்தியாயம். ௪௬௫ 

து.இப்பவர்கள்,--பாரின்வேர்தராய் இருமைபெற்று-(பொருள் இந்து நில 
வுலகரசராய் (ஏனை அறமும் இன்பமு:மாய) இரண்டனையும் பெத்று,-- 
அம்மையின் செவ்வேள் செர்தாமரைபுரையடி கிழலினிற் புகுந்து - மற 
மையின் முருகபிரானத செய்யபாதாரவிந்தங்களின் கிழலிற் சார்ந்து, 
எய்து பேரின்பத்திருவொடு புணர்ச்து வைகுவார் - அடைவதாகிய suber 
பச் செல்வத்தோடு சேர்ந்து இருப்பார். எ-று, (௧௮ ௧௯) 

பன்னிரு தங்களும் பரவு கார்த்திகை 
யன்னகாட் சன்னிதி யாழி மூழ்கிலெம் 
பன்னகப் பகைமயிற் பகவன் முளிணை 
சென்னிசேர்க் இனர்கதி செப்பற் பால?கா. 

இ-ள். பன்னிருஇக்களும் பாவுசார்சத்திசை அன்னசாட் சன்னி 
யாழி மூழ்கி - பன்னிரண்டு மாதக்களிலும் புகழப்படுக் சார்ச்கிகைகளா 

இய அச்தினங்களிலே சன்னிதிக்கடலின் முழுக,--வெம் பள்னசகப்பசை 
மயிற் பசவன் தாளிணை சென்னிசேர்ச்தினர் ௧ செப்பற் பாலதோ - 
கொடிய ௮ரவின்பகையாயெ மயிலையடைய சுவாமியின் பாதக்களிரண்டை 
யுஞ் இரமேற்சொண்டவரது கந சொல்லத்தக்சதா. எ-று. (௨0) 

மாகவான் மிங்களின் வருழு காரம்ப 
மேகநா ஸிரண்கொ ளினிய மூன்றுகா£ 
ளோகையோ டாடிவே ளூபய தாண்மலர்ப் 
போகமுண் டார்சன னத்தைப் போக்குவார். 

இ-ள். மாக வான் இங்களின் வரு மூசாரம்பம் - மாசியாிய மூமை 
யையுடைய மாசத்தில் வந்து வசளாரம்பதீர்த்தத்திலே,--இணிய மூன்று 
காள் இரண்சரொள் ஏகநராள் ஓசையோடு அடி - உத்தமமான மூன்று நாளி 
லாயினும் (மத்திமமான) இரண்கொளிலாயினும் (அதமமான) ஒருகாளிலா 
யினும் பிரீ தியோடு முழு),--வேள் உபயதாண்மலர்ப் போகம் உண்டார் - 
சுவாமியினுடைய உபயபாதாரவிர்தங்களின் (தரிசன। ஆனர்தத்தை துகார் 
தவர், -சனனசத்தைப் போக்குவார் - பிறவியை நீக்குவார். எ-று, (26) 

ரத்ிரை முப்பதுக் இரைமு காரம்பத் 
தத்துநீர் படிர்துவேள் சரணஞ் சேவிக்கு 

மூத்தரே கர்தவேண் முருகன் முத்இசேர் 

பத்தே யன்திவே றுரைக்கற் பாலரோ. 

இ-ள். சித்திரை முப்பதும் - இத்திரைமாதச்து முப்பது நாட்களினும்,-- 
இரை தத்து முசாரம்பநீர் படிந்து வேள்சரணஞ சேவிக்கும் மு£த்தர்- 
இரைகள் பாய்கின்ற முகாரம்பதிர்த்தத்தின் முழுகிச் சுவாமியின் பாதன் 
களை வழிபடுர் இருவாளர்,--கந்தவேண் முருகன் முத்தி சேர் பத்தரே - 
(௮௫) கந்தசவாமியாரின் முத்தியைச் சேரும் பத்திமான்களே,--அன்றி 
வேறுரைச்கற்பாலரோ - (அவர் அவ்வாறே) அன்றிப் பிறிதுபடி. கூறற் 
பால.ரா. (அல்லர்) எ-று, (௨௨) 

கந்தபுட் கரிணிநீர் களித்து மாகராண் 
முர்துறப் படிர்துவேண் முருகம் போற்றுவா



௧௬௬ ... திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

ரிந்தமா நிலத்துளா ரெவர்க்கு முன்னரே 
வர்துமா முகத்தினான் மலினக் இர்ப்பசே. 

இ-ள. மாக நாள ழு5துறக காதபுட்கறிணிநீர் களித்துப் படிக்து 

மேன்றமுருகற் போற்றுவார் - மாசிமாதத்து (முப்பது) சாட்களினும் முற் 
பட்டுக் சந்சபுட்கரிணிதிர்ச்தத்கின் மகிழ்ந்து முழு வேலாயுத சுவாமியை 
வழிபடுபவர்கள்,--இச்தமாரிலத்துளாரெவர்க்கும் முன்னரே - இங்கிலத் 
துள்ளார்யார்க்கும் முன்னானவர்களே,--வர்து மாமுகத்தினான் மலினச் 
தீர்ப்பர் - (எவர்களும் பத்தியோடு அவர்கள் சன்னிதியில்) வந்து இருமுக 
(தரிசன)த்கினாலே (தம்) பாவக்களைத் தர்த்துக்கொள்வர். ௭-ஐ. (௨௩) 

இத்திரை யைப்படிச் இங்கட் காலமு 
முத்கர தெக்கணா யனமு சமோர்வில்வேண் 
மைத்துனர்ப் பாவுவார் வாச பேயத்தை 
நித்தமுஞ் செய்குகர் நிலைமை யெய்.துவார். 

... இள், இத்திரை ஐப்ப௫ித்இிங்கட்காலமும் - இத்இிரை ஐப்பசி மாச 
(சக்ரெ.ஈ்கி)காலக்களிலும்,--உத்தர செக்கணாயனமும் - உத்தராயண 
தெக்கிரயைன (சங்ரம)க்களிலும்,--ஒர்வில்வேண்மைத்துனர்ப் பரஏவார்- 
குமாரசுவாமியாரை(த்திர்த்சஸ்கானத்தோடு) வழிபடுபவர்,--வாசபேயச் 
தை நித்தமுஞ் செய்குகர் சீலைமை எய்துவார் - வாசபேயயாகத்தை காடோ 
௮ஞ் செய்பவர்க்குரிய உறுதியை ௮டைவர். எ-று. (௨௪) 

சங்கி மந்தொறுஞ் சமயம் பார்த்துமுன் 
னங்குள மாவத ஞாரம் பத்துநீர் 
பொங்கிய கந்தபுட் கரிணிப் பூம்புனன் 
மங்கலச் சுருதிழான் மரபின் மூழ்கியே, 

இ-ள். சக்ொமர்தொறுஞ் சமயம் பார்த்து - சக்ரொர்திகடோறும் 

(புண்ணிய) காலத்தை ஆராய்ர்து,--௮க்கு முன்னுள மாவதனாரம்பத்து 
நீர்- ௮ண்டுச் சன்னிதானத்துள்ள பெரிய முகாரம்பதீர்த்தத்திலும்,-- 
பொச்இய கந்தபுட்கரிணிப் பூம்புனல் - பொலிந்த கந்தபுட்கரிணிதீர்த்தத் 
இலும், -மன்கலச் சுருதிநான மரபின் மூழ்டு - சவவேசசாச்இிரவிதஇப்படி. 
முழுகி. எ-று, (௨௫) 

திறுபய றளவிய செக்செ லோகன 
மறுமுகக் தவன்றனக் கமுதுசெய் விச்தோ 
Roos நாறுசெய் துயர்க்த வான்௧தி 
பெறுகுவ ரெனமறை பிரித்துப் பேசுமால், 

இ-ள். அறுமுகத்தவன்றனக்குச் சறுபயறளவிய செக்செலோதனம் 
அமுதுசெய்வித்சோர் - ஆறுமுகசுவாமிக்குச் சிறுபயறுசலர் த செக்கெற் 
சோற்றை ஙிவேதித்தவர்,--மகநூறு செய்து உறு உயர்ந்தவான்௧இ பெறு 
குவர் - வேள்விசணூற்றைச் செய்து அடையும் உயர்ச்த பெறுங்கதியை 
அடைவர், - என மறை பிரித்துப் பேசும்- என்று சுருதிகள் (அவரைப் 
பிறரிற்) பிரித்துச் சொல்லும். எ-று. . (௨௪௯) 

ஆடியோர் முப்பது மாவின் லெண்டது 
நீடிய வோதன நிவே௫க் தன்பினிற்



மாதபூசை விதியுரைக்க அத்தியாயம், ௧௬௭ 

Caran கண்ணிசூழ் குமாற் போற்றுவார் 
நாடரு மவன்பத ஈளின மெய்துவார. 

இ-ள். அடி. ஐர்முப்பதும் - அடிமாதத்து மூப்பதுசாளிலும்,-- ஆவின் 
வெண்டதி நீடிய ஓதனம் கிவேஇத்து - பசுவின் வெண்டயிரோடு உயர்க ௬ 
அன்னத்தை கிவேதித்த,-- அன்பினிற் கோடலக்கண்ணிகும் குமரற் போ 
ற்றுவார் - அன்போடு கார்த்திகைமாலையை ௮ணிக்சு சுவாமியைச் சேவிப் 

பவர்,--நாடரும் ௮வன் பதகளினம் எய்துவார் - (அபக்குவரால்) அறிதற் 

காய அவருடைய பாதாரவிர்தக்களை அடைவார். எ-று, (௨௭) 

அவணித் இங்களி னரிய வேசக்கான் 
மூவிரு முகத்தனை முழுதும் போற்றுவா 

சோவிலா வெச்சநா அுஞற்று வார்பெறுச் 
தாவிலாப் பாகஇி சார்வர் தண்ணமே, 

இ-ள், அவணித்திக்களின் முழுதும் - அவணிமா சமுழுதிலும்,-- 

மூவிருமுகத்தனை அரிய வேதத்தாற் போற்றுவார் - ஆறுமுகபெருமானை 

அரிய வேசக்களாலே அுதஇப்பவர்,--ஒவிலாது எச்சநாறு உஞற்றுவார் 
பெறுக் சாவிலாப் பரக.இ சார்வர் இண்ணம் - ஒழிவின்றி Caer alls gon 
றைச் செய்பவர் எய்தும் குற்றமற்ற பரசுதியை எய்துவார்: (இது) கிச்சயம். 
I~ (௨௮) 

கன்னியின் மாளயச் சிராதீதல் காழாராச் 
சென்னியா றுள்ளவன் செயந்தி யம்பதி 
குன்னிருந் தாற்றுவார் பிதிர்க டங்குலம் 
பொன்னலர் கமலத்தோன் புரத்து ஈண்ணுவார். 

இ-ள். சென்னியாறுள்ளவன் செயர்தியம்பதிதன்னிருர்து - ஆறு 
மூகபெருமானது செயர்தஇரகரிணிருக் த,--கன்னியின் மாளயச்சிராத்தல் 
apy ஆற்றுவார்தம் குலம் பிதிர்கள் - புரட்டாதியின் மாளயச்சராச் 
தீ.த்தை விரும்பிச் செய்பவரது வமிசத்லுப் பிதி.ரா,.-பொன்னலர் கமலத் 
சோன் புரத்து நண்ணுவார் - இரணியகருப்பருத ய கமலாசனனது பதத 
இற் சார்வார்கள். எ-று. (௨௯) 

துலைநெடுந் திங்களித் சுரர்கள் போற்றிய 
வலைபுனற் கந்தபுட் கரிணி யாடிவேல் 
வலவளைப் பணிகுவார் கமக்கு வான்பிறப் 
பிலையிலை யென்றுகான் மறையி சைக்குமால், 

இ-ள். துலைகெடுந்திக்களில் - ஐப்பசிமாதச்சிலே,--௪ரர்கள் போற் 
றிய அலைபுனற் கர்தபுட்கரிணி ஆடி - தேவராலும் போற்றப்பட்ட அலையும் 
புனலையுடைய கந்தபுட்சரிணியின் முழுக, -வேல்வலவனைப் பணிகுவார் 
தமக்கு - வேலாயுதபிரானை வணக்குபவர்கட்கு,--வான்பிறப்பு இலையிலை 
என்று - பெருமையாகிய பிறவி இல்லையில்லை என்று, --ரகான்மறை இசைக் 
ரும் - சதுர்வேதஞ்ஞர்கள் சொல்வர். எ-று. (m0) 

இதிலா மார்கழித் திங்க ளிற்றதி 

யோதனக குமரலுக் ருவப்பிச் கன்னவன்



௧௬. திருச்செர்தூரப்புராணம், அரு அரப்பு 

பாதமெய்த் துணையெனப் பரவு வார்மது 
சூதனன் பததிதுணை சூழ்ந்து வைகுவார். 

இ-ள், மார்சழித்திக்களில் - மார்கழிமாதத்திலே,--தி.திலாச் ததியோ 
தனக் குமரனுக்கு உவப்பித்து - குற்றமற்ற தயிர்ச்சோற்றினாலே குமார 
சவாமிச்குப் பிரீதஇிசெய்து,-ுன்னவன் பாதம் மெய்த்துணையெனப் பரவு 
வார் - அவருடைய பாதங்களை உறுஇிச்துணையென்று துதிப்பவர்கள்,-- 
௦தருசனன் பதர் துணை சூழ்ர்து வைகுவார் - விட்டுணுவினுடைய புரத் 
கிலே துணைவர்கள் சூழ வடப்பார்கள். எ-று... (௬௧) 

மகரமோர் முப்பது மணிபொன்னாலய 
மகருவின் மாபத்தா லமைத்துச் செய்யவேற் 
குகனையே யிழைஞ்சுவார் குலங்கு மூக்கொடு 
தகையவான் சிவன்பதஞ் சார்வர் திண்ணமே, 

இ-ள். மகரம் ஜாழுப்பதும் - தைமாதத்து முப்பதுராளிலும்,--மணி 
பொன்னால் அமம் அகருவின்தூபக்தால் - இரச்தினக்சகளாலும் பொன்னா 
லும் (சந்தனச்) குழம்பினாலும் அடிற்புகையினாலும்,--செய்யவேற்குகனை 
அமைத்து இஸறைஞ்சுவார் - செம்மையாயயே * லேலாயுதக்கடவுளை அலக்கரி 
தீது வணங்குபவர், -தசைய வான் இவன்பதம் - தகுகியனையுடைய பெரு 
மையாகய செவலோககச்திலே,--குலஈ் குழூஉக்கொடு சார்வர் - இருக்கோயி 
லிற் கூட்டத்தாரோடு சேர்வார்கள். இண்ணம் - (இது) ஈிச்சயம், 
எ-று. (௩௨) 

Cans திருவிழா நடத். துஞ் செவ்வியோ 
ராயிரஞ் சனனம்பே ரரசின் வைகியே 
காயம்விட் டாவியபோங் காலை மான்மக 
மஹைகன் ௪ரணதா மரையை ஈண்ணுவார், 

இ-ள். சேய் இருந் திருவிழா ஈடச்துஞ் செவ்வியோர் - குமாரசுவாமி 
யின் பெருமையான திருவிழாவை நடச்துஞ் சறப்புடையோர்,---ஆயி ரஞ் 
சனனம் பேரரசின் வைஇ - பலபிறவிசளிலும் மகாராசராய் வாழ்ந்து, 
அவி போக்சாலை- ஸாம்ஹிச்சராகயசம்பாலேஞானப்) பிரசாசம் எய்தும் 

பொழுது;--காயம் விட்டு - (மீண்டு) உட(வெடுத்த)லை ஒழிச்த,--மான் 
மகள நாயகன் ஈரணதாமரையை ஈண்ணுவார் - (அவ்) வள்ளிமணவாள 
ருடைய பாதாரவிந்தக்களை அடைவார். எ-று, (௩௩) 

செப்பருங் கார்த்திகைத் தங்கண் முப்பது 
மொப்பிலாச் குமரன்முன் னுள்ளச் தன் பினான் 
மெய்ப்படு மாவினெய் விளக்கு வைத்துளார் 
சுப்பிர மணியன்ருட் டுணையிற் சேர்வரால், 

இ-ள். செப்பரும் கார்த்திகைத் திக்சண் முப்பதும் - (பெருமை) 
சொல்லக்கூடாத கார்த்திகைமாதத்து முப்பதுராளிலும்,-ஒப்பிலாக்கும 
ஏன்முூன் - ஒப்பில்லாத குமாரக்கடவஒளின் சச்கிதியிலே,--உள்ள த்தன்பி 
னான் மெய்ப்படும் ௮வினெய் விளச்கு வைத்துளார் - மனவன்போடு மெய் 
மமையாதிய பசுநெய்சொண்டு பம் வைத்தவர், சுப்பிரமணியன் சாட் 
டுணையிற் சேர்வர் - (௮.௪) சுவாமியாருடைய இருவடி.யிணையிற் சேர்வார். 
பததி (௬௪)



விபூதி ௮ தியாயம், ௧௬௯ 

கார் கதிசை பராலிம் கஈகன் செஞ்_டட7 
மபாத்சறுா விருமுக புண்ட ரீகஙகள் 
பாரகிகிடா ரட்டையிற படுகு ழிச்கணே 

யாகுஇடு நியயக்தா டழுக்து வாக. 

இ-ள். கார்த்திகை ஆரலில்- காசதிகை மாதததுத் இருக்காரத 
இகையிலே,-கக்சன். செஞ்சுடர் போர்த்த மூவிருமுகபுண்டரீகங்கள 
பார்ச்கிடார் . கச்தபெருமானுடைய செருசோதி பரந்த அறருகசமல 
களைத் சரிதியாதவர்,--அர்த்திடு கிரயச்தூடு அட்டையிற் படுகுழிக்கணா 
அழுர்அுவார்கள் - செறிக்சகரசக்களிலே அட்டைகள் பொருச்இய படுகுழி 
களில் வருச துவார்கள். எ-று. (௬௫) 

AD Bho கார்சிஇகைக் இனக Om veda 
னிலைகொடு கூசனடிக் இறைத்து சோரொலாஞ 

சொலுமிலைக் சகொருமரக கதொடாபி ளாறமிய 

பபலனடை லாசெனப் பகரு நான்மறை, 

இ-ள். கிலைகருக கார்க்துகைச் இனதகது - உறுதியை உதவூனற 
சிருசகார்த்திகைசாளில் -கெல்லியினியலகொடு குசகனடிக்கு இறைதத 
மிளாரெலாம் - செல்லிப்பதகுரங்களாற் சுவாமியின் பாசககளுக்குப் பூச 
தீவரெலலாம),- சொலும் இலைக்கு ஒருமகம் தொடாபின் ஆறறிப பல 
அடைவார் - சொலலபபடும் (டிரூ) இலை।யைச்சாத்துகை)யில் ஒருயாகக 
தை உரிமையோடுசெய்க பலனை அடைவார,- என. தானமறை பகரும் - 
எனச் சதுர்வேகஞாணிகள் கூ றுவா. எ-று. (௨௪) 

ட . சு ro ௩ ம் 

இரிசுதக் இரர்கடஞ கிறப்புக திங்களு& 
ட) Hilary சனைவிதி யுரைக்க காதையுவ 

கருதினர் கேட்பவா கநதன் முபைுறுக 

இரைகடன் மூழ்குகா பலனை௪ மிசாவரால், 

இள. திரிசுதர்கிராசகடஞ சிறப்பும் இககளுக்குரியபூசனைவிதி உச 
சீத காதையும் - (இவ்வச்தியாயக நப்போந்க) திற்சுசுதுராகது இறப 

பையும மாதக்கட்குரிய புசைவிிகளைக் கூறிய வசணக்களையும, ௧௬ 
னா கேட்பவர் - கருத்துடையராய்ம் கேட்பவர் தக்கன முன்பு உழு 
கரைஃடன் மூம்குரா பலனைச் செர்வர் - சுவாமி சன்ணிசானத்துப் பொ 
ர்சதிய வ சரறரம்பதகின் முழுகினவர த பயனை டைவ <img. (me?) 

ர உளூ 6 a o 

மாநபூராபலமுரைந்த அத்தியாயம் ipod vg. 

Yn திருவிருர்சும hPa, 

—~— 

=U Dl விபூதி அத்திய/யம், 
wn Sr 

சுருதி யாவையு முற்ஷொருங் குபை௮௮ஞ் கனெ.றுக் தவத 

தோய்சொற், நருகி யானமா முனக்குபஞு சொல்வது தகைய 

உன் wan pipe, கருத யாவாக்கும் விளமபவெண் ணத 
a2,



௧௨௭0 இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

நெல்லிக் சனிபோலாம், வருதி யாறுமா முகத்தவன் சரித 
ரம் வமுச்துு மெனச்சொல்வான். 

இ-ள், சுருியாவையும் ஒருங்கு உற்று உணர்வு றுஞ் ் ec 
தவத்தோய வரு - வேசமுழுசையும் (மன) ஒருப்பாட்டைப் பொருக்் இ 
உணருஞ் சுகமுணிவனே (இன்னுமென்பால் மனத் தான)வா,- சொல் BOF 
தியானமாம் உனக்கு நாஞ் சொல்வது கைசெல்லிக்கணியபோம் ஆம் சொல் 
வனணவற்றை'க்கேட்டு உள் 7 Ger) தருகின்ற இயானமுள்ள ௨ னக்கு யாகி 
கூறுவது சரதலாமலகம்போல (இனி துபுலப்பவெது) ஆகும், -சசைய 
கான் மறைமூலம - தகுக்ச ஈதுர்வேசசாரணமானதும்,--யாவர்ச்குங் கருத்! 

விளம்பவொண்ணாதது- ஈவராலும் ஈனைஈது சொல்லத்சகாகதும் ஆ யெ, 
ஆறுமாமுகத்தவன் சரித்திரம் - அறுமுகபெருமானது (விபூ இம்) செய் 
கையை, வழுச்துதும் - (எடுத்துச்கூறுமாத்றாே 2 oar ) Gon b manhy ல னச் 
சொல்வான் - ஏன்று (வியாதமுனிவன்) கூ றுவானாயினான். எ-று. (க) 

கொடிய ரூரற வ.தமறை விண்ணகங் குடிபுக விகல்காட்டு, செ 
i ப் ேலெடுத கமா GO ST மின் முடி. fh Gi lor னின்னிடை வருக 

னைக், சுடிம ணம்புமிச் தாறுமா முகக்கவன் கடவுளர் LIVI Chip, 
வடிய ரார்இரி சுதந் இரர் தம்மொடு மாலயத் இனி ற்முன். 

இ-ள். நெடிய வேல் எடுச்து அமர்ததொழின் மூடி. தீது - உயர்ரக 
வேலை எடுத்துப் போர்கசொறிலை முடித்து, - கொடிய சூர் அற அறம் 

மறை விண்ணகம் குடிபுக இகல்காட்டும் ஆறுமாமுகச்சவன்-கொடுி. யரர 
பன்மன் அழி யவும் ௮றக்ஈளும் மறைசருரம் விண் எறிற் குடிபுகவும் வலிமை 
பைல் காட்டிய ஆறுமுஃபெருமான் (போலேகூழியபடி. செர்.இநகரின் வச்ச 

பின்), வதியவுளிர் பலா Gif மாணின்னிடைவருந்ே தனைக் டி மணம புரி 

ந்து - சேவரும் (4 றர்! பலருஞ்சூம மான்புறல்வியாரை வரைக்கு இழு. 
யரா இறிசுதந்த 1 ரர் சம்மொடும் SY VL FGI இணி துற்றான் - (காழுதறுஇ/ 

ப றாழிகளைக்கேட்ட) தொண்டராடிய Silex ர் திரர்களோடு கோயிலின் 
கண் இணிகமர்ந்தனர். எ-று. (2.) 

Qumd 66g னாட்பல பிற்படப் போருட் குமரேசன் 

பருகி குப்பரி வாரத்து ஜெடுக் திருப் பாரிலுமண் டபகாப்பண் 

டருமி தத்தொடு மிரும் கன னிருந்தபின றண்ணளி யுடனே சக்திப் 

பொரும தத்திறல் வாருவாங் கெய்கியம் போருக பதம்போஜ்மி, 

இ-ள். போருட் குமரேசன் பருமிதப் பரிவாரத் இஜொடும் - பெரும் 
சருணையையுடைய குமாரசுவாமி இறுமாப்புப்பொருர்திய பரிவாரம்சகளோ 
டும் இருப்பயிலும் மண்டபராப்பண் - மகுசக்கிய இருமண்்டபத்தின் 
ஈடுவிலே,--பி ற்படப் பலநாட் பெருமிதத்துடன் தரும் இதத் சாடும் இரு” 

னன் - பின்னரும் பலகாலம் பெருமையி (ஜேோடும் (அடி.யாரக்கு) ௨ சவும் 
இ.தங்களோடும் அமாந் A Geille ர், --இருக்சபின் - (௮க்கனம்) அமர்சலும் 

(ஒருகாள பொரு pss And வாகு அக்கு எய்தி - பொரும் asl emi 
யையு/டைப ஸி வாகு எண்ணி. உயில் வந் அ, ௮ம்போரு பகம் போற்றிக 
தண்ணரரியுடன் ஏத்தி “ பாதாரவி. 5 Bb Celt Lewes a அன்போடு py Bl 

தீன்ரின்று, at aN (am)



oh Of Bas, க்க 

ரூ . ப் 
Gran WHR Bua my சிவஇரு நாஸ்மறை யிலுங்காணா, கான, 

. ௩ ச “ந . . * ௫ 

வநபடை பாபொரு விண்ணப்ப மாலயன் மொழு2 சத்துக், கூன 
. ல் . ௪ 

வெண்பிறை மீலைசிய வேணியான குரைகழற் அுணைவாழ்த்தி, 
சமான மோடிருக தருள்புரி வடிவமா முதல்வரின் திருக்கோலம். 

ஏங்கு மாகயான் கண்டுனைப் பூசனை மியற்நுதற் சென்றேவேள், 
பங்க யப்பதம CITA MIT ODOT LITT Bi GIT கருட்கோலச், சங் 

கை சொல்வ$ற் செண்ணின மெண்ணுமுன் சாறினை மகிழ்க்தே 

பா, லங்கண் மாசில முதற்பல வண்டமு மானது நாமேயாம். 

இ-ள். ஞானவாரிதுயே குருவே இரு கான்மறையினுல் காணா மான 
வேற்படையாய - ஞானகாகஈரமே! ஆூறியரே! ஸ்ரீ ச ஜாவேதங்களானுக் 
காணப்படாத உயர்ச்க வேலாயுகர்சடவுளே],- -மாலயன கொழு தேத்துங் 
கூனவெண் பீறைமிலைச சயெவேணியான குரைகமற்றுணை மோனமோடிரு 
்து வாழ்த்தி முூதலவ - அரிமிரமரால வணசஇித் ஆ:இப்பட்ட ஈந்இரசே 
கரரது இருவடியிணைசளை மெளனத்தோடிருக்து வழிபட்ட முதல்வரே! 
ஒரு விணணப்பம் - (இக௫்கம் அடியேனசெய்யும) ஒரு விண்ணப்பம்:- 
agi வடிவமாம் கின் இருந்கோலம் - அனைத்து(லகு)ந் இருமேணியாகக் 
ொண்ட உமது விபூடியை,--அ௧ யான் கண்டு உனைப் பூசசையியற்று 
தற்கு அருள்புரி - முழுதும் அடியேன் அறிது உம்மைப் பூசித்தற்பொரு 
ட்டு உணர்ததியருளச,--என்று-எனக்கஉற,. வேள் பககயபபதம் பரவிய 
வாகுவைப் பாசு - சுவாமியார் (சம) பாதாரவிந்சுங்களை வழிபட்ட உச 
வாகுவை கோக்இ,.-உனக்கு அருட்கோலச் ௪கை சொல்வதற்கு எண்ணி 
னம - உனக்கு விபூதியின் அளவைக் கூற ஙினைக்காம் 4 ணணுமுன் 
சாற்றினை மடழ்க்தேம் - ஙீனைக்குமுனனரே (நீயு) கூறினை (அனால்) 
2 வக்தாம்,--றுக்கண் மாகிலமுகற் பலவண்டம் னதும் சாமே - அழதிய 
இடமபொரும திய பெரிய பிரு திவிமுசலிய பலவிதமான அண்டத்தொகுகி 

யாயதும் கானே (என்ரூர்.) ஏறு; 

வாழ்த்தி வினையாலணையும் பெயா. **சாவசகாகாசபூசாபர'' எண்று 

(ம சறாலில் விபரிச்சகற்தியைய இவ்வாறு கொளளப்பட்டது. அக என்பது 
முழுமைப் பண்புணர்த்தும் உரி. விசுவரூபத்தின் பரியாயமாகிய கோலம் 
வனபறு, அது கருவியாகஉணரப்படும் திவ்வியக்கலைமையாகிய விபூ தியை 
யுணர்ததி அகுபெயராய் நின்றது. பார்த்து என்னும எர்சதீறுக்கு மூடிக் 
குஷ் சொல் வருவிக்கப்பட்டது. (௪-௫) 

இருத்து சான்மறைக் கொருபொரு ளாங்குகன் செய்யவா 
முவைநோக்இச், சுருக்க மாகரம விபூதியி உளவையைச் பொல் 
jg மெனவானம், பொருத்து மண்டபத் தருிழல் யோகத்துப் 
(ரண்டவா சனமாகி, யருக்கி பெற்றுயா ஞானமாக் இரையுட 
60) DILDT (IPE BO BLE, 

இ-ள். இருத்து கான்மறைக்கு ஒருபொருளாக் குகன் அறுமாமுகத் 
சையன - (அன்போடோறதுவாரைக) இருக்துஞ் சறூவேதங்களின ஏகா 
£க்சமாயுள்ள குகராகிய அறுமுஃ வாமி, -செய்யவாகுவை கோக்இ - வீர 
வரகுவை (மீண்டும்) பார்த்து, --௩ம விபூதியின் அள வையைச் ஈருக்கமாகஈ 
சொல்லுதும் என - ஈமாது கில்வியந்ரலைமையின் அளவைச ஈருக்கமாகக்



“672. BmrOe mi gris'n ரரணம், 

அட ௮வாம் என்று, --வானம் பொருச்து மண்டபத்து BH eps பூண்ட 
“யோசத்து ஆசனம் ஆட - விண்ணை (மண்ணோடு) பொருத்தும் மண்டபக் 
திலே அரிய ஒளியைப் பொருர்கிய யோக ஆ த சனத்தில் BLOGG து, உயர் 
ஞானமுத்திரையடன் அருத்திபெற்று - உயார்த இன்முத்திரையோடு 
௮ன்பைப்பெற்று. எ-று. (௬) 

தார மாய வோரிரு சத்திக டாமிரு மருங்காக 
விர லாருவைப். பார்த்துநெட் டிலைச்சுடர் வேல்வல வயினெக்தி 
கேரு மாரக்த வடிவமாய் வடிவிலா கின்மலப் பொருளாகும்[யால். 
பே ருட்கொடு தாதைக்கு முன்னமே பிரணவஞ் சொலும்வா 

இ-ள். தாரமாகிய ஒரிரு சத்திகள் இருமரும்கு ஆக - மனைவியராஇய 
இரண்டு சத்திகளும் இரண்டு பக்கங்களினும் ௮மர,--ெட்டிலேச் ௬டர் 
வேல் வலவயின் எஈ்இ - நெடிய இலைவடிவாயெ சோதிவேலை வலப்பக்கச் 
லத் சாக்கு, -வீரவாகுவைப் பார்து - வீரவாகுவை கோஃ&இ,.நேரும் 
ஆனர், சவடிவமாய் alg. a evn Gr (EVI) LIM TH OM (65 தாசைச்கு - (யோடி 

களாற்) சாக்ஷாற்கரிக்கப்படும் ஆனர்சறாபமாய் (இயல்பானே) ௨ ருவமில் 
லாத சிருமலவஸ்துவாகிய சிவபெருமானுக்கு,--பேரருட் கொடு முன்னம் 

பிரணவன் சொலும் வாயால் - பேரருளோடு மூற்காலத்துப் ப்ரணவப் 

பொருளைச் சொல்லிய இருவாயினாலே. ௭-3, 

மேலைச் செய்யுளின் **ஐயன்' "என்னும் எழுவாயும் அதன்பின்வர்த 
வினையெச்சக்களும் எண்டு வாயால்” என்னும் கருவியும் இசனையடுச்து 
வரும் அனுவாதம்களின் முடிவில் ௨.௯-ஞ் செய்யுளில் வரு *உரைத் 
தான” வன்பதனோடு முடி.கல்காணக. (er) 

வேறா. 

முத்தொழிலின் கருமமூசான் முகற்றொழிலாம் பிரமரொா 
பத்துள ரினான்முகனான் பரவுலஇிற் சவர்க்கருகா 
மனைத்தசவ மானகண்டச் தயாபரத கண்டமூகா 
னதஇரியின் மேருவுகா னமரர்தம்மி லிந்இரனான். 

இ-ள். முச்சொழிலின் கருமமும் கான் - sO gris) செயல்களும் 
சான்,--முூசற்றொழிலாம் பிரமரொருபத் துளரில் நான்முகன் நான் - சிரு 
ட்டிசெய்யுச் திசப்பி ரமருட் சதுர்முகன் நாண், உலஇற் பரவு சுவர்க்கமும் 
நான - உலகக்களுட் புகழப்படுஞ் சுவர்க்கமும் சான்,--ஓத்ச ஈவமானசண் 
Ln உயர் பரதசண்டமும் கான் - பொருந்திய ஈவகண்டங்களுள் உயர் 

நீச பரசகண்டமும் கான், அத்இரியின் மேருவும் சான் - மலைக 
மகாமேருவும் சான்,--அமசர்தம்மில் இச், கிரன் சான் - தேவர்சளு i QED» ர 
னும் நான், எ-று. (௮) 

மதியுளரிற் பொன்னவனான் நேர்த்கொழிலின் மாதலிகான் 
புதியமணிக் கடந்தேரிற் புட்பகச்செம் பொற்றோ்கான்' 
௮ திதருசே வர்க்கினிய தோகையரி ஒருப்பசிசான் 
விதமுறுகா ன.ச்தகொழிலின் மேம்படுகர் தருவருகான், 

இ-ள். மதியுளரிற் பொன்னவன் சான் - விவேககெளுள் வியாழலும் 
சான்,---தேர்ச்சொழிலின் மாசலி ரான் - இரசச்தொழில்வல்லாருண் மாச
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ள் பூதி of திய 1? யம, க்ளூ. 

லியும் நான், சடர்தேரிற் புய மணிப் புட்பசச் செம்பொற்டிறர் தான் - 

பேரிரதக்களுள்ளே புதிய அழகிய புட்பகமென்னும் பொர்றேரும் சாண... 
சேவாச்கினிய தோசகையரில் HAF உருப்பசி சான் - விண்ணவர்க்கிணிய 

பெண்களுள்ளே புகழப்படும் உருப்படியும சாண், -விசமு௮கானச்சொழயூி 

வின் மேம்படு கர் தருவரும் சான் - குணமான பாட்டுச் கொழிலாளருள்ளே 
மெ£பட்ட கச்தருவரும் கான், எ-று. (») 

விளக்கரிய வுலகுகளின் மேயசில லோகருகான் 
ட்டி . க . . A od ; ச 

கள க்கறுக்குங் கலையவையிம் BCBS Oo FLPMA Gar 

வளக்கெழமுவே தச்சுரமோர் சான்கவையின் வாமிய/ 

ளக்கறிசத் கொண்ணாதக வரும்பிரச வோசையுகான். 

இ-ள். அரிய உலகுகளில் விளக்கு மேய சிவலோகமும் சாண் - (எனி 
இன் எய்துதற்கு) அரிய உலகங்கரட் பிரகாசம் பொருந்திய வலோச 
மும் நான், அகைளிக்கு அறுக்கும் கலையவையிற் கருகரிய வேசமும் நான் ~ 
குற்றச்சை ஒழிக்கும் நால்சகளுள்ளே நினைச்சல் கூடாத ஆசிச்சுருதியம் 
நான்,- வளர் கெழு வேசர் சுரமோர் கான்கவையின் Ct அளக்கறிதற் 
கொண்ணாசு அரும் பிரசவோசையும் சான் - மாட்சிமை அமைந்த வேசல் 
களின் ஒசைகணுன்சனுள்ளே இறப்பினை அளவிட்டறிசல்கூசாக பிர 
சயமென்னுமோசையும் ரான். எ-று. 5. ப் (௧௦) 

எழுக்தவையிற் பிணவமா ஸிருடிகளி லகக்இிய 

னழுத்தருறு யோகிகளி லரியகெக்காகச் இரயனுகான் 

விருக்ககைய செவன்பாசும் விருப்புடைய பக்கர் தமின் 

முழுத்ததிறுப் பார்கடலின் விழிதுயிறு முருக் க.ணுகான், 

இ-ள். எழுச்சவையிற் பிரணவம் சாண் - அம்உரங்கறாள் ஓங்காரமும் 
நான், இருடிகளில் அகத்தியன் கான்- முணிவருள் அாச்.இியனும் காண், 
அழுத்தருூறு யோதெளில் அரிய செத்தா ச்திரயனும் சான் - (மனத்தைச் 
கடவுளில்) அழுத்தும் யோகெளுள்ளே அரிய செக்சாத்கிரேயனும் நாண், 
விழுச்சசைய சிவன்பாசம் விருப்புடைய பக்தாதமில் முழுக்சு திருப்பாற் 
கடலில் விழிதயிலும் முகுக்கனும் சான் - இறக்த இவபாசங்களை விரும்புச் 
தொண்டர்களுட் பூரணமான பாற்கடலிற் பள்ளிகொள்ளு£ திருமாலும் 
நாண், எ-று, (ss) 

புண்ணியத்தின் வடிலாய புரியவையிற் கா௫ுயகான் 
வண்ணமலை யோரேோழில் வானளவு பனிவரைகர 

னெண்ணரிய சிருட்டி சனி லிரணியகர்ப் பச்கணுகான் 

றண்ணளியாற் காப்பதனித் றக்கமகா விட்டுணுகான். 

இ-ள். புண்ணியத்தின் வடிவாய புரியவையிற் காசியும் நான் - புண் 
ணியரூபமாய தலக்களுட் காசியும் நான், -வண்ணமலையோரேழில் வா 
னளவு பணிவரை சான் - குலபருவதக்களேழுள் விண்ணையளாவிய இம 
இரியும் சான்,-- எண்ணரிய சிருட்டி சனில் இரணரியகர்ப்பக்சனும் சான் - 

எண்ணுதற்கரிய படைப்பின் பிரமனும் சான், சண்ணனியாற் காப்பத 

னில் தக்க மசாவிட்டணொ ரான் - geCur@ arg aden சகுர௪ மகா 
விட்ணொவும் கான, (௪௨)



௧௭௪ திருச்சொக் தாப்புராணம். 

கடியாங்கா ரச்தொழிலிற் காலத்திக் கடவுளுரான் ' 
மிடஓுடைய செய்கையரில் வெலற்கரிய காலனுகான் 
வடிவுடைய குருவடி.லில் aur Li BO) GS COLT FG Bb 

அடனிருக்கும் தருக்கோலக் அுவமையிலா வடிஎமுகான். 

இ-ள். கடிய சம்சாரச்தொழிலிற் சாலத்திக்கடவுளும் ரான் - ௮௪௪ 
மாதிய அழித்சற்றொழிலாற் காலாக்கினிருத்திரனும் கான்,--மிடலுடைய 
செய்கையரில் வெலற்கரிய காலனும் சான் - வன்செயலாளருள் வெல்லல் 
கூடாத இயமனும் நான், வடி வுடைய குருவடிவில் - அழகினை முடைய 
ஆசாரியரூபங்சளாள்ளே, வாய்க் ஐ 0 சம்கிணைமூர் ச் ௪.தீ. துடன் இருக்குர 

அிருக்கோலத்து ௨ வமையிலாவழு. வமும் காண் - இறந்த செற்குநோக்கிய 

சிருமூகச்சோடு இ இருக்குக் திருக்கே காலமாகிய ஒப்பில்லாத (ஆசாமிய)/ரூப 

மேம் நான். எ-று. (௧௩ 

சொலவரிய தெய்வமடதக் தாகையர்க டம்மிலுயர் 
மலைமகளு மலாமசளும் வாணி BO வடி.வமுரா 
னிலவியமா தங்கடமி னிறைகரு€ ராவணிகா 
னல௫லா அயர்மவேக வாரிடரில் வசிட்டனுகான். 

இ-ள். சொலவரிய செய்வமட சீசோகையர்கடம்மில் - கூறரிய தேவி 
Wt & OFF 6 சர்ட் யர்மலைமகளும் மலாமக। ளும் வாணி இருவடிவமும் காண் - 
உயர்க்த பார்வதி, பூமகள், சாமகள் என்னும் மூர்த்திகளும் நான், நிலவிய 
மாதங்கடமில் 07 GO LD 5 ர் ௮வணி ஈன் விளக்க மாசக்களுளளே கர 

ம்பியீர்த்இியையுடைய அவணியும் சான் -வேசவாரிடமில் அலகிலா துயர் 
வூட்டனும் கான்-பிரமரிஷிசளுள் அளவின்றியுயரா்ச்ச வரிட்டனும் காண். 
எ-று. (5௪) 

கடவுளரா மிருடிகளிழ் களிக்குமிசை சாரதணான் 
Laas gop பரிக்குமத மாக்கடமின் 

மிடல௮ஞ்சா ருவபெளம வெண்றருப்பு மவழமுகான் 

குடகிகாக்த செருக்தலுடைக் கோவினத்தஇற் சுரபியுகான்.. 

இ-ள். கடவுள ராமிருடிகசளிற் களிக்கும் இசை சாரதன் சான் - சேவ 
ரிஷிகளுள்ளே களிப்பைவிசைக்கும் இசையையுடைய காரதனும் சான்,-- 
படவரவத்துடன் புடவி பரிக்கும் மசமாக்கடமின் மிடலுறுஞ் சாருவபெளம 
வெண்மருப்பு வேழமும் கான் - சேடஜேடு பூமியைச் தாக்கும் யானைக 
ஞள் வலிமிக்க சாருவபெளமமாகய வெண்கோட்டுயானையும் சான்,- குட 

ஈர்த்த செருச்சலுடைக் கோவினச்திற் சுரபியும் சான் - குடம்போலும் 
மடியுடைய அவினக்களுட் சாமதேனுவும் கான். எ-று. (௧௫) 

காடசிய பரியினெழு நாமவாம் புரவியுகான் 
கேடில்பல விலங்கவையிற் கெழுகசைய கேசரிசான் 
பிடுபெறு பறவைகளிற் பெருகச் திறல்சேர் சரபமுகான் 
 நேபென்னே ( ருருத்திரரிற் சிறப்புடைய சங்கானான் 

இ-ள். நாடு அரிய பரியின் எழுகாம வான்பு ரவியும் நாண் - விரும்பப் 

படும் ௮ரிய கு.ரரைகளுள் எழென்னும்பெயரிய பெரிய oem 
சான், -கேடில் பல விலல்சவையிற் செழுசசைய மேசரிரான் - அழிவி



alt பூதி அச Buri Ue தக்கு 

லாத பல மிருகக்சளுண் மாட்சிமையான க்கமும் கான், பீடுபெபறு பற 
வைகளிற் பெருர்திறல் சேர் சரபமும் சான் - பேருமைபொருச் சிய பக்திச்: 
ஞள் பெருவலிமையைக் கொண்ட ம்பு) காண், கேடுபன் ஜேற 
ருருத்திரரிற் சிறப்புடைய சங்கரன் சான் - ஆராயப்படும் பதஜோருருச் 
wrt soi இறப்புப்பொருர் நிய சங்கரரும் சாண். (4௬) 

பாதலத்திற் பணிவேந்திற் பஃறலைய சேடனுகான் ் 
LOM Sil BCT மோடைகளின் மானதப் (பூய பொய்கையுகான் 

போதகிறை மம் இரத்திற் பொலிவு௮௪1 யத்திரிசான் 

பேதகெடுந் தாருவினிற் பிப்பலப்பூக் தாருவகான். 

இ-ள். பாதலச்இிற் பணி3வரதுற் பல்றலைய சேடனும் கான் - பாதா 
சாத்து நாகராசருள் அயிரர்சலையனர்தனும் கான், மாதர் கரும் ஒடை 
களில் மானதப்பூம்பொய்கையும் கான் - இர்சையைச்சரும் wna soils 
மானசவாவியும் சாண், போதஙிறை மந்திரச்சிற் பொலிவுறு காயச்இரி 
காண் - அுறிவைகிறைக்கும் மர்திரக்களுட் இறந்த காயச்திரியும் கான், 
செடும்பேசுச் தாருவினிற் பிப்பலப் பூந்தாருவும் நான் - பலவகைமரக்க 
ளுள் அரசமரமும் கான. எ-று. (eer) 

வருமுயிரைக் கொடுமீபாகும் வலியோரி லியமனுகா 
னரிதுசுடி செயுமவரி லாண்டகைய வாயுவுக॥ 

னவானுடைய வானாக்தி ௮ுணர்வுடைய மாருஇக ரன் 

பொருவரிய சலைவலியிற் போர்காட்டு Asa ce ay res. 

இ-ள். .வரும் உயிரைக் சொடுபோகும் வவியோரில் இயமலாம் நான் 
(உடல்பிரியுமெல்லை) வரப்பெற்ற ஆன்மாக்களைக் கொண்டுசெல்லும் வலி 
பருள் இயமனும் நாண்,ஃஅரிது FA செயுமவரில் அண்டகைய வாயுவும் 
நான் - செயற்கரிய சக்தியைச் செய்வாருள் அண்டகைமையைய/டைய 

காற்றும் கான், ௨ ரனுடைய வானரத்தில உணர்வுடைய மாருதி நாண் - 
வலிமையுள்ள குரங்குகளாள் அறிவுடைய அனுமானும் ரான்,--பபொருவரிய 
இலைவலியிற் போர்காட்டும் இராமனும் நான் - ஓப்பில்லாச வில்வலிஸ௰ 

யுடையாருட் போரிலே(புசமை)விளக்கிய இராமனும் கான். எ-று. (௧௮) 

உற்றமனழ் ஞார்களி லுயர்கார்த்த வூரியஞ 
னத் றமிலா வ றகெழியி லளப்பரிய சத்தியகான் 

பற்றுமக நாற்ரினமிக்காம் பாய்பரியின் வேள்வியுகான் 

சூற்றமறு கற்பின்மடக் கோகையரிற் பார்ப்பதிகான, 

இ-ள், மல் உற்ற நறந்சூரர்ககரில் உயர் சார்த்சலீரியன் சான் - மற்போ 

ரிற் (திறப்புப்,பொருக் இய நல்ல GN IT OIF At உயர்க்ச கார்த்தவிரியனும் 

சான், -அுற்றமிலா அறகெறியில் அளப்பரிய சத்தியம் நான் - சோர்வில் 

லாச தருமகெறிகளுள்ளே அளவிடுதற்கரிய மெய்ம்மையும் சாண், பற்று 
நகதாற்றின் மிக்சாம் பாய்பரியின் வேள்வியும் சான் - விரும்பும் யாகக்கள் 
பலவற்றுள்ளுஞ் சிசேட்டமான அசுவமேசகயாசமும் சாண், -குற்றமறு தற் 
பின் மடக்கோதையரிற் பார்ப்பதி நான் - வடுவீல்லாக கற்பினையுடைய 
மாதர்சளுட் பார்வதியும் கரண், வறு (௧௯) 

வியப்புறுபல் பொருள தனின் மிக்கான தபணியகா ப 

னயப்பொடுவர் தனைக்குரிய மாரியமி லன்னையுகான்



க்கா  தருச்செர் தா ப்புரா ணம், 

செயற்கரிய கானத்துச் சரபய தானமாக 
னியற்பெயராம் யதுகுலத்துக் கெழில்கா ட்டுங் கண்ணனுகான், 

இ-ள். வியப்புறு பல்பொருள கணிம் மிக்கான தபனியம் நான்-வியச் 
கப்படும் பலதிரவியக்கஞள் மேலான பொன்னும் கான்,--ஈயப்பொடு வர் 
தனைக்குரிய மாரியரில் ௮ன்னையும் கான் - விருப்போடு வழிபடுதற்குரிய 
பெண்கஞுள்ளே மாதாவும் சான், செயற்கரிய தானத்துச் £ர் அபய சான 
மம் கான்-செய்தற்கரிய கானக்களுட் இறப்பாதய அபய தானமும் நான,-- 
இயற்பெயராம் யதுகுலத்துந்கு எழில்காட்டுல் சண்ணனும் கான் - குனா 
மான பெயரையுடைய யது ராசன்வமிசத்தாருள் விளக்யெ இரு ஷணனும் 

நான். எ-று. (2.0) 

வாக்குடைய (ip Bo utr if ov வல்லவரிச் Fi BT Ger 

றேக்குகதஇி பலவவையிற் றெசகங்கை மாகதிரான் 
முக்குமலை வாரிகியிற் மண்டாற்கப் பாற்கடனான் 

10 உகு Jt . ச . « ௩ ் . ne . 

IDEBMWT BT IMGS pl 0 Qararin HUG Sa @h 1 60 

Q-or. ans gemrw pMeuhy» ave ghtse Gren sren-( gar) 
வாக்குடைய ஆன்றோருள் வலிய அரிச்சக்கிரனும் கான், -தேக்கு௩இ பல 

வவையில் செசசக்சை மாஈஇிநாணன்- கிறைந்த யாறுகள் பலவற்றுட் பெரிய 
சசகக்காகஇயும்கான், ov காக்கும் வாரிதியில் சுண் சுரங்கப் பாற்கடல் 
கான் - இிரைமோதுக்ி சகடல்களாட் குளிச்சு கிரைகளையுடைய பாற்கட 

லம கான்,--மீம் கிளர் சாரசைக்குழுவில் வெண்ம; யக் கடவுரரம் சான் - 
ஆகாயத்தில் விளங்குகின்ற உடுச்கூட்டங்களுள் உடுபஇயும் சான், எ-று. 

இரு goa ay 'சீமாராழி னிணங்குருளிர் வசந்தனுகா 

னரிவையரை மாகனஞ்செய் யாடவரின் மன்மதனான் 

பெரியதவத் இனிதுரிய பிராணாயா மத்தியணனை 
பர்வ aol tp warnanh 3 LET aot 190) au svar (Lp BB lp BT ear. 

இ-ள். இருதுவெனும் ஐராறின் இணக்குகுளி! வசச்சனும் கான் - 
பருவங்கள் அறனுள் (He arb eu HG) DQeowss குளிரமையாஇய 

இளவேளணிலும நாண், அரிவையரை மோகனஞ்செய் ஆடவரின் மன 
மதன் நாண் - மகளிரை மயக்கும் புருடருட் காமனும் நான்,--பெரிய தவத் 
இனிலுரிய பிராணாயாமத்தியல் காண் - பெரிய தவச்றுக்குரியவற்றுட் 
பிராணாயாமமும் நாண், நவமணியிற் பரவையெழு பாணிறவெண்முத்த 

மும் நான் - நவரத்இனங்களுட் கடலிற்றோன்றும் வெண்ணி இிலமும் 
கான், எ-று. (௨.௨.) 

எற்றமுறு மாலரணத் தெழில்வன.ப்பா குங்கலைகர 
OPO go OSM sw லரியமா வென் பவனான் ! 
மாற்றருஞ்சீர் சால்வருண மானவையின் மறையோர்நான் 
சாற்றரிய வாச்சிரம கான இனிற்சக் wre IPH rest, 

இ-ள். ஏற்றமுறும் ஆவரணத்து எழில்வனப்பாகுக்கலை சான் - உய 
ரத உடுக்கைகளுட் பி.தாம்பரமும் சான், Omen ow பிதிர்சடமில் 
அரியமாஎன்பவன நான் - தீருப்பிக்கப்படும் பிதிரர்களுள் அரியமாவும் 
கான்,--1ரல்வருணமானவையில் மாற்றருஞ் €ர் மறையோர் மான் - நான்கு



வி பளி AY ob தியாயம், & BT BY 

வருணக்சளாட் சொல்லருஜ் இறப்பினையடைய பி ராமணவருணமும் 
BT FH TL 8.1 60 இணிற் சாத்றரிய ச$யாசமும் ! Rr sor = Be STEAD 
மன்களுட் சொல்லல்உடாத சண்ணியாகர்லையும் கான், எ-று. (em) 

சள்ளரிய வனமவையிள் சயிக்கிரகச் சோலையுகா 

Os woo rol» eis, முயர்வானப் பரிதியகான் 

விள்ன ரிய னி, க்தைதனின் மெய்ஞ்ஞ ரன வி Lom அபுகர் 

Cat on on Alas ai Dust a. Cs gear மிதயமுரான். 

இ-ள். சள்ளரிய வனமலயையிற் சயித்திரதம் சோலையும் காண் - is 
உராகாத வனங்கள் ளே சயித்திரரவனபசம் சாண் வான. ஒள்ளொடரி 
விற் சதிர்பரப்பு ம் உயர் பரியம் நான் - அகாயல்துக் சோறு சிட் Bly out 

moor a eRe O உயர்ந்த ரூரியணும் நா «a ,—— eon dia: ol) gona தணின் 

மெய்குளான வித்தையும் கான் - சொல்லலாகாச் சல்விசரரன். மெய்யமி 
வும்சல்வியும் சாண். என்ன மிய இ தியங்கட் கு எதுவாம் இசயமும் மான 
இ கழ தலா காச இக்திரியக்கராள்ளே (எனையன சேட்டித்தற்கு) உ துவாடுய 

மணமும் மாண், ஏ, (௨௪) 

பொற்பமைசத் , திரியர்தம்மிழ் புருகுச்சப் ப வல 

னத்பு றாகி. அன தித், கம்மி லளகைகக 2 இபனான் 
பம்பலவாக் & [DBS திற் பாரம்புமணி கர் ஸிகைகா 

Qasr wor Buy நிலவப்பதனி ள் Bus லா வைககமான். 

இஸ். Quin bus சத்திரியர் தம்மிற் புருகு சப்பு வலன் நான - 

அமமூய கூத்இரியர்களுள்ளே புருகுச்சன் என்னும் அரசன் கான், gy 
புறத்து சனத்தர் எம்மில் அள கைகசசாதிபன் சாண் - அண்மைய பதவிக் 
இன்ற செல்வர்களுட் குபோண o கான், -பற்பலவாம் நிர்த்தத்திற் பரம்பு 
மணிகர்ணிகை கான் அனேகமான தீர்த் திம்கணாள். (மேன்மை) பரர்த 
மணிசர்ணிகையுய் சான், எற்பொலியம் கிவப்பதணின் எல்லையிலா வரை 
சளும் சான் - ஒயிபொலிக்க ௨ பர்வுடைப்பொருள்களூள் அளவிறந்த மலை 
க்முநம் சான் எ-று. (உடு) 

, ட்ட வ ஐ As Ques? Foro sol)» Pons oor g SCF Haj er 

LOD Suet or மாகாகா னுயரிரவி Ro eC wa Nes 
விறலுடைய விராமறரான் விது குலத்து Cam wr wind 

னிறையபொறையி னாசாட்சி நிலமைதகனிற் றஈறாமனுகான், 
இ-ள். செ௮பவகாஎனமைசனில் திரைமோதுசேதுவும் கான் - வருச 

அம்பாவங்களை அழிப்பனவற்றுள் அலைமோதுகின்ற சேதுவும் காண்,--உறு 
தயவின் மாதா சான் - பேரருளினாலே தாயும் கான்,--இரவிகுலச்தோரின் 
உயர் விறலுடைய இராமனும் சண்ட GOUGH காருள் (சிகுவலியுடைய 
இராமனும் நான், -விதுகுலத்து வேர் சர்சம்மில் எறைபொறையின் ர 
சாட்சி ரீலைமைதன் இல் சருமலும் சான், --சச்இிரகுல ராசர்களு ளூள் முழுப் 
பொறுமையோடு ஐரசாட்சி.எலைமைக்கு . இடமாதிய சருமனும் சான். ௭-ஓ. 

தண்டனையில் யமசகண்டக் சன்மையுசா னவக்கைகளா 
மெண்டகைய நால்வகையில் யெளவனமா மவக்தையுகான் 
மண்டலத்தோர் பூசனையின் மானசமாம் பூசனைகான் 

| கொண்டபட்ப பன்னகத்திழ் ௯.றஐரிய OT ae Bn ow, 
வ. so ் Noam ஞு



BOT LY திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். சண்டனையில் யமதண்டச் தன்மையும் சான் - ot LBS CH at 
இயமதண்டமும் சான், arom _ Osu அவத்தைகளாம். சால்வகையில் 
யெளவனமாம் அவத்சையும் நான் - எண்ணப்படுந் சகைமையினையுடைய 
௮வஸ்தசளாகிய சான்குவகைகளுள் யெளவனாவஸ்சையும் கான்,--மண் 
டலத்தோர் பூசனையின் மானசமாம்பூசனை நான் - மண்ணவர் செய்யும் 
பசைகளஞுள் மானசபூசனையும் கான், -கொண்டபடப்பன்னகத்இற் கூற 
ரிய வாசுகொன் - படவரவுகளுட் சொல்லுதற்கரிய வாசுகியும் கான. 
I~ (௨௭) 

சுலையாமி வுப்பதுசான் சுடர்கிரிக்குஞ் செர்தீயி 
னவைதீர்ந்த சாடரத்தீ நான்முதிய காவியத்தி 
ணுவமையில்ரா மாயணகா ஸுறுக்கரும சரித்தரங்க 
ளவையின் மனு சான்ஞானச் தருங்கதையிற் கதையுகான். 

இ-ள். சுவையாறின் உப்பது கான் - அறுவகைச் சுவைப்பொருள் 
களுள் உப்பும் கான், --௪டர்விரிச்குஞ் செர்தீயின் ஈனவதர்க்சது சாடரத்சீ 
கான் - ஒளிகாலும் றக்ணெகளுட் குற்றமற்ற உசராக்இணியும் நான், 
மூ.நிய காவியச்தின் உவமையில் ராமாயணம் நான் - புராசன காவியன் 
களுள் சிகரற்ற இராமாயணமுமம் சான்,--உறுக்கருமசரித்்திரக்கள வை 
யின் மனுரான் - பொருந்திய ஸ்மிருதிகளுள் மனுஸ்மிருதியும் சான், 
ஞானத்தருக்கதையிற் தையும் நான் - ஞானநூல்களுட் பகவற்தையும் 
நான். உ-று, ் (௨௮) 

வரகவியில் வியாசனுசான் வரனயன மானவைகசட் 
குமியவணி கெழுபொருணா gina sar Samara BF 

சுரு. திமுறை யாராய்ந்து தோமறுமுன் பூனையைப் 

புரிகுதிரி யெளவுரைக்கான் பூமகன விண் சரம்புடைச்தான், 

இ-ள்: வரகவியில் வியாசனும் சான் - நற்புலவருள் வியாசனும் சான், 
நயனமானவைகட்கு வரலுரிய ௮ணிகெழு பொருள் சான் - கண்களுக்குப் 
புலனாகும் அழகிய பொருள்களனைத்தும் சானே,--உள்ள த்தால் இலை 
கருதி - மனத்தால் இவற்றை கினைச்து,--சு௬இ முறை ஆராயக்து-வேதன் 
களுக்கு (இவை ஒத்த துணிடா தலை) முறையான் ஆராய்ந்து, -தோமறும் 
உன பூசனையைப் புரிகுகி என உரைச்சான் - குற்றமற்ற உன் பூசையை 
நீ செய்குதி என்.ழ கூறினார். எ-று. 

சேடம் அடுத்தசெய்யுளில் உரைச்சப்படும். (௨௯) 

இத்தகைய விபூதியிய லீராறு தோண்மலையா 

ரத்தனருள் புமிர்தமர வாராய்க்து கணத்தலைமை 

விச்சகமைப் புயவிரன் வியப்புற்று னக்காதைப் 

புத்தமுதஞ் சுகமுனிகின் புலனருர்த விருந்தளிதே்ோன். 

இ-ள். பூமகன் இண் சிரம்புடைத்சான் ஈராறு தோண்மலையா ரத்தன் - 
பிரமனைச் சர௫ிற் குட்டினவராடிய துவாதச பயாசலக்கடவுள்,---இத்கு 
கைய :விபூ இியியல் அருள்புரிர் து ௮ம.ர - இவ்வியல்பாஇிய விபூதித்திறத் 
தைக் கூறியருவி இருக்ச,--கனத்தலைமை வித்தகமைப் புயவீரன்- க௭௫ 
பதிச்துவமாஇய வித்தசச்தன்மையைய/டைய வீரவாகு, --ஆராய்க்து வியப் 
புற்ரன் - தேர்ந்து அுதிரயித்தார், -சரமுனி நின் புலன் அருர்ச அக்சா



விசுவரப ிக்தியாயம், ௧௭௯ 

தைப் புத்தமும் விருந்து அளித்தேன் - சுகமுணிவனே உன்மனம் உட் 
கொள்ளா பாறு அச்சரித்திராமி/சமாகய விருக்கதைத் தந்தேன். எ-று. (௩0) 

விபூதி ௮த்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

அ இருவிருதச்சம் ௫௭௨. 
கவைல த வயலை 

௧௩ - வதா விசுவரூப அத்தியாயம். 

~- ES னவையாய 
எந்தையே பல்லுயிர்க் இறைவனே சதுமறை் 
Sim sou shoo sys STUD ores oH 

மைந்தனே சலபமா மயில்வருங் கடவுளே 
முர்துமா னந்தவோற் காரமா மூர்த்தமே. 

இ-ள். எந்தையே - என்சடவுளே,--பல்லுயிர்க்றைவனே - பலவுயிர் 
கஞூக்கும் சாயகரே,--சதுர்மறைச் தர்தையே - கால்வேத நாதரே, தம் 
சையுர்தாயுமில்லான்றரும் மைந்தனே - சுயம்பு குமாரரே,--கலபமாமயில் 
வருங் கடவுளே - மறுரவாகனரே,--முக்றும் ௮அனச்ச ஓங்காரமா கூரத் 
தீமே - முற்பட்ட சுகமுடைய பிரணவ மூர்த்தியே. எ-று, (௧) 

என்றுவா கைப்புயத் தேர்தலும் புகலுவான் 
மன்றல்வா ரீசரசாண் மலரடிச் தொண்டனேன் 
௮ன்றுபே ரன்பினாம் சொலும்விபூ இச்செய 

னன் மியாற் புனிதமாய் ஈவையறுத் தேனியான். 

இ-ள். என்று வாகைப்புயத்து ஏந்தலும் புகலுவாண் - என்று துதி 
திது லீரவாகுவும் பின்னுங் கூறுவார், -மன்றல் வாரீசசாண்மலரடித் தொ 
ண்டனேன் யான்-சுகந்ச பா தாரவிர்தக்களின் அடி.யேனாகிய தமியேன்,-- 
துன்று பேரன்பிஞற் சொலும் விபூிச்செயல் ஈன்றியால் - பொருந்திய 
பெருக்காதலினாலே (£ர்) சொல்லிய விபூதியியல்பிள் ஈன்மையினால்,.- 
புனிதமாய் நவையறுச்தேன் - (மனச்)சுத்தியள தாகச் குற்றத்சையொழிச் 
தேன். எ-று, (௨) 

வேண்டுமோர் கருமமொன் அள இயான் விள்ளுே 
ஞண்டநீ யன் கிலே நரியவான் பொருளென & 
தூண்டுமா ரொன்கிலைக் தோமின் மாணாக்கரிற் 
பூண்டகின் பேருருப் பொற்புறுஈ தோற்றமாய், 

இ-ள். யான் வேண்டும் கருமம் ஒன்றுளது விள்ளுகேன் - (மேலும்) 
யான் வேண்டிக்கொள்ளுஞ் செய்தி ஒன்றுளது (௮தனைக்)கூ றுசேன்,-- 
ஆண்ட நீ ௮ன்றி வேறு அரியவான்பொருளெனகச் அண்டுமாறு ஒன்றிலை- 
(சேசனாசேதனப்பிரபஞ்சக்களையெல்லாம்) அடக்கிய கீரேயன்றி வேருப 
௮ரும்பெரும்பொருளென்று எடுத்துரைக்கும்வண்ணம் ஒன்றுமில்லை,-- 
சோமின் மாளணாக்கரிற் பூண்ட கின் பொற்புறுந் தோற்றப் பேருருவாய் - 
குற்றமற்ற சிறுவர்போல(த் திருமேனியை)ப்பூண்ட உமது பொலிவு பொ 
ருந்திய (எப்பொருரர் சன்கண்ணே) சோன்றுதலையுடைய பெரிய உருவ 
‘DIU. CI Qe (க)



சர Bosak grr icy er ene, 

kIT Gy pith விச வரூ பத்திருக் தோற்றமாக் 
முதரிசளைக் குள்ள ம்வைத் தேனையச் தெரிசனைச் 
கருணைலைத் காளெனக் கழுறும்வான் வாகுவாங் 
குரிசிஇுக் கருளொடுங் குழுபான் பகருலான், 

இ-ள். பரவுறும் விசுவரூபத் திருர்கோற்றமார் தெரிரனைக்கு - 
பரத விசுவரூபமென்னுர் இருவடிஉச்தினதாகுர் சரிசனத்தின்ஈண்,-- 

உமர்சரம் வைத்தேனை - மனம்வைத்த சிறியேனை,- கருணை வைத்து அச் 
செரிசணனை அள் என - இருவருள் செய்து ௮த்சரிசனத்தை(ச் தருசலால்) 
அளக என்று கூற, மழறும் வான்வாகுவாககுரிசிலுக்கும் குருபசன் தரு 
ளொடும் பகருவான் -(௮ங்கனஞ்) சொல்லிய வீரவாகுசேவருக்குக் குமார 
சுவாமி ஓுறாளோடு கூறுவார். (௪) 

இருடிகட் கரிதுலா னிமையவர்க் கரிது.நாற் 
அருஇகட் கரிதுமெய்ச் தொண்..ருக் கரிதுசொற் 
கரு ௫தற் சரிதுளக காண்பதற் கரிதுமாம் 

பொருவிலம் புகமொடும் போற்றுகச் தோற்றமே, 

இ-ள். பொருவில் ௮ர்புகமொடும் போற்று ஈர் தோற்றம்-ஒப்பில்லா த 
அ.இிசயத்தோடும் (பச்குவராலே) துஇிக்கப்படும் ஈமது இருவடிம், இரு 
கட்கு அரிது - மூணிவர்க்கும் அறிது, -வாணிமையவர்ச்கு அரிது - 
சவர்ச்கதினுத் தேவர்கட்கும் அரிது;--நூற்குரு கட்கு ௮ரிது - சுரு. இநால் 
கட்கும் அரிது, -மெய்ச்தொண்டருக்கு NS) - மெய்யமுயார்க்கும் 
அரிது, - சொல் உளக் கருதுதற்கு அரிது - சொல்லுதற்கும் மனத்தால் 
கனை ர்சற்கும் அரிது, -காண்பசற்கு அரிதுமாம். - காணுதற்கும் அரிய 
தீரம், எ-று, (௫) 

ஊனுறுக கண்களுக் முட்படா துன்றனக் 
கானஞா னக்கணே யருளோொடுக் தருது 
Hrs டத்தினா னந்திருச் தொற்தமே 
மானவாட் செங்கையாம் வாகுலே காண்டியால். 

இ-ள். மான வாட்செக்கையாம் வாகுவே - உயர்ச்சிபொருர்திய 
வாளைக்கையிற்கொண்ட விரவாகுவே,--நந்திருத்தோற்றம் - நமது விசுவ 
ரூபமான, னு றுக்கண்களுச்கு. உட்படாது - ஊனகச்கண்களுக்குப் 
புலப்படாது, -உண்றனக்கு ஆன ஞானக் ஈண் அருளொடுந் சீருதும் - 
உனக்குப் பொருச்திய ஞானக்கண்ணை அருளோடுர் தருவம், டீ GBM oor 
BILL FAeom anomie - 6 (Hes) CHrerssaincatione (21 g%e&) சாண் 

குதி. எ-று, (௪) 
ப என்னமோ விருமுக கத் தெம்பிரான் கருணையான் 

மன் னுபே ரண்ட மும் மற்றவண் டந்தொது௩ 
ன்னுவோர் தோத்றமுஞ் சரருமா முனிவரும் 

பன்னுசான் மறைகளின் பயனுமாய நின் தனன, 

இ-ள். என்ன மூவிருமூசச்செம்பிரான் - என் சொல்லி ஆறுமுகக் 
கடவுள், கருணையால் மன்னுபேரண்டழும் - !சிருவருல் ஞே ல் விலை 
மபற்ற பெரியவண்டக்கறாம், ௮. ௮ண்டர்தொ ற் அன்ற வார தோற்ற 

cp em னி ந்த அண்ட main LU & செறிபல I gl US ரஜ ma கரவ க GID



விவர. அக்தியாயம், ச ௮/௪ 

மாமுவிவரும் - சேவர்களும் முணிவர்களு: Dy AT BEY BT RUT in TO Ne ar இண் 

பயனுமாய் கின்றனன் - PID Fgt Casmsend இணி.ப பயன்சளுமாயி 
ஙின்ரூர். எ-று. (ஏ) 

கருணையாம் வழு. வினைக் காண்ட யு நீண்டவா 

ளொருகையா னிருகைய மாச்ச3மெற் கூப்பியே 
5 . ம் ப 

யருவிநீ ரிருவிழிக் காறும் ராறெனப் 

பெருகவாய் Hor wus சளியொடும் பெசுவான், 

இ-ள் கருணையாம் வடிவினை காண்டலும் - அர ரிணாலாகிப விசுவ 
ரூபத்சைச் கண்டு, -டீண்ட அளொரு சையாண். இருமையும் உர்ிமேற் 
கூப்பி - விரவாகு இருசரக்களையு ஞ் சிரமொற் குவித்த இருவிழி: 5.60 io 
அரு விடீர் ஈராறெனப் பெருக - இரண்டுக0ண். சின் வழியாலும் அண்ற்கு 

வருவி இரண்யொறுமள்போலப் பெருக,--வாய்முளழிச் களியொடும் 

பேசுவான் - உலரதடுமாறி மடிழ்வோடுஞ் சொல்லுவார். எ-று, (௮) 

DY: ர Me சின் 2/1. விமல யள விலா ரும் 

பத்தெ ணும் பிரமரும் பலி னிரண் டாகிய 

கொத்துறும் பரிதியுங் கூறுருத் இரர்களா 
யொத்தபன் ொருவரா புள்சையுவ் சுண்டனன்., 

இ-ள். அச்ச ரின் வடிவில - சுவாமீ உமது ரூபத் திலே, --இளவிலா 
அமரரும் - இுளவிறந்ச சேவர்களையு )--பத்தெனும் பிரமரும் - தசப்பிர 
மரையும்--பன்னிரண்டாயெே Cars mon பரிதியும் - துவாசச ச் 
தியர்களையும், I £0 உருத்திரர்களாய் ஒக்ச பன்னொருவ ராயுளழை யர் 

கண்டனன் - ஏகாதச உருச்திரர்களையுங் கண்டேன், எ-று. (௯) 

GI LPlLot ல் வரைக ih, மேமவாலா குன்றமுஞ் 
் . 2 பட 7 - 2 

ரூழுமால் OHM QU Gh GI IG) thy OS OH ளு:2 
ர் : ச 

வாழிமா கயிலைமால் வரைஞமவ் வரையில 

wpe plus ன டன(ுங சண்டுவப் பெய் இலனே ன் 

இ-ள். ஏழு மால் வரைகளும் - எழுச்ச பெரிய (எட்டும்) GOUGH go 
களையும், --ஏமவான்குன் றமும் - பொன்மகாமேருமலையையு கைஸ் முதம் 
மால் கோடி. - சூழந்த மலைகள் பலவற்றையும். ஆரு சரசம் தொகை 

களும் - அவற்றினுண்டாகின்ற கக்மை( (முதலிய) 5 ச்தசொசைகளையும்,-- 
வாழுமா சயிலைமால்வரையும் - வாழ்வைச் செய்யுக் இருக்கைலாச மகாமலை 
யையுடி-அவ்வரையிலே ஊழியான் ஈஉடனமும் - ௮ம்மலைமயிலே இவபெரு 

மானது ஈடனத்தையும்,--சண்டு உவப் பெய்தினேன் - ௪ண்டு ம௫ழ்ந்தேன். 
எ-று, (50) 

பாற்லிரைப் புணரியும் பாம்பணைப் பள்ளியு 

மூற்றிருர் கொழுகுதே gua Bum sump 
மாற்றலர் இதிரியு மம்புயக் காயிமை 
போற்றுரா ரணனையும் கண்டகொன் போற்றினேன். 

இ-ள். பாற்றிரைப் புணரியும் - பாற்சடலையும் -பாம்பணைப் பள்ளி 
யும் - (ஆண்டுச்) சேடசயனச்தையும் ஊழ்திருக்கொழுகு தேன் உர்இியச் 
கமலமும் - (அதன் மேல்) . ஊறியொழுகுர் தேனையுடைய சாபிசமலச்தோ



௪.௮௨ திருச்செர்தாப்புராணம், 

B.r,— இற்றலச் இஇரியும் - வவிமையினையுடைய சச்சரப்படையோடும்,- 
அம்புயச்சாயிழை போற்று நாரணனையும் - பூமகளாலே த.திக்கப்படுச் 
இருமாலையும்,--௪ண்டு சான் போற்றினேன் - கண்டு கான் துதித்தேன். 
ஏ- ம. (௧2) 

அரியபல் யோதியர்க் காதியாங் சபிலனாம் 
பெரியமா தவன்முகற் பின்னுளோர் தம்மையு 
(ரியகான் மறைதெரிச் துளவ௫ிட் டனைமுத 

லிருடியோர் தம்மையும் கண்டுள னெளியனேன். 

இ-ள். அரிய பல் யோஇயர்க்கு அ.தியாம் கபிலனாம் பெரிய மாசவன் 
மூகற் பின்னுளோர் சம்மையும் - அரிய பலயோகளுக்கு முதல்வனாகிய 
கபிலமகாமு ஷிவன் முூசலிய ஏனையோரையும்,--உரிய சான்மறை தெரிந் 
அள வூட்டனை முதல் இருடியோர் தம்மையும் - சதுர்வேதங்களை அறிந்த 
விட்டன் முதலிய இருடிகளையும் -எளியனேன் கண்டுமிளன் - தமியேன் 
கண்டேன். எ-று, (௧௨) 

னுமிணீ டியமுறை மன்னரும் பூரணத் 
இனிபவா ஈதிகளு மெழில்வரைக் தலைமுதற் 
கனைகடம் மலைவரைச் கடவுளர் தொகுதியு 
மின இத் திருகரைக் இடைகெரிகத் தேனியான். 

இ-ள். இன நதிம்கு இருகரைக்கு இடை - மகாகதிகளின் இரண்டு 
கரைகளிலுமுள்ள இடக்களிலே;--மனுவின்டமுறை நீடிய மன்னரும் - 
மனு?£தியின் உயர்ச்ச அரசர்களையும், -பூரணத்து இவியவாம் ஈஇகளும் - 
நிறைந்த இணிய சிற்மு றுகளையும்,--எழில் வரைத்தலைமுதற் கனைகற் 
றலைவரைக் கடவுளர் கதொகுஇயம் - அழயெ மலையிடம்முசற் கடலிடம் 
வரை தேலவாலயஙக்கசாயும் யான் செரிந்தேன் - நான் கண்டேன். எ-று, 

கருதரும் பெருஈவ கண்டமும் மவணுறு 
மருவனம் கலம் வாளினாற் போரிடைச் 

செருமூயன் அுயி/விடுத் இரரும் மகளிரும் 
பொருவருக் தகையவான் புவனமுங் சண்டனன், 

இ-ள், கருகரும் பெரு 5வசண்டமும் - நினைத்தற்கரிய பெரிய ஈவ 
கண்டங்களையும்--அவணுறும் ௮அருவனங்களும் - ஆண்டுள்ள அரிய வனகு 
களையும், --போரிடை அமர் வாளினாற் செருமுயன்று உயிர்விடும் தீரரும் 
மகளிரும் பொருவு அருர்சுகைய வான்புவனமும்-சமர்க்கள த்.தில்(அஞ்சாத) 
அமர்ச்து வாளாற் போர்செய்து இறந்த வீரர்களும் மசளிர்களும் பொரு 
நீதுகின்ற அரிய (வீர) சுவர்ச்கலோகக்தையும--சண்டனன் - கண் 
சேன், எ-று. (௧௪) 

எருதுதற் கரியவா மெந்தைகன் வடிவினின் 
மூழுமணிக் கரணவா பாணமும் மொய்கதிர்க் 
கழகளிச் கொளிசெய்பொன் னாடையு எ குண்டலக் 
குனழவெயிம் சடர்களீன் 2காடிசூ ரியர்களும். 

இ-ள். எந்தை ஙின்வடிவிணின் முழு மணிக்கரண அப ரணநமுமம் - 
சவாமி! உமத வடிவத்தின் முழுதும் இரச்சினல்சளாலாகய ஒளிபொருச்



RH DCH! oH Bust web. காட 

இய அபரணக்களும், -மொய்கதிர்க்கு அழகு அளித்து ஏண்செய் பொன 
ணாடையும் - சூமியலுக்கும் அழகுகொடுத்து விளர்கும் (1 தாம்பாழும்-2 
குழைச்குண்டல வெயிற்சுடர்கள் என் கோடி சூரியர்களு ௦ - திருசெவிச 
ளில் குண்டலக்சளாதிய வெயிலொளியை வீசுகின்ற குரியகோம டிகளுட்,-- 
எழுதுசற்கு அரியலாம்- இத்திரித்தல் கூடாசனவாம். எ-று, (௧௫) 

அளவிலா மகனவா காரமும் மளலிலா 
க வொளிகள் வாண் மதஇதருங் கரணமும் Clint ena ip 
கொளுவுமா 2 pov aor கோலவா னயன நும் 
வளானெலாங் கொண்டதோர் வடிவமைக் துவ 

இ-ள். அளவிலா மதன ஆகாரமும்-௮அனேக மன்மதாபோலும் ஒழகு 
வடிவழும்,--(அளவிலா) ஒளிகள் (சருங் இரணமும்) - அனேக (fluid ser 
தருக இரணம்போலும் பிரகாசமும், (அளவிலா) வாண் மி சருக்கி ரண 
மம் - அனேக சச்திரர்கள் சரும் ரெணம்போலுந் சண்ண./யும், ஒள் 
ளழற் கொளுவும் ஆர் அழல் எல் ஆக் கோல வான் ஈயனம்-(ச1 யந்காலத்து) 
அ௮கச்கினியைச் கொள்ளுவிக்கும் அரிய வெப்பத்சையுடைய சூரியர்களா 
கிய அழூயெ பெரிய கண்களும்,--ஆம் வளனெலாக் கொண்டதோர் வடிவு 

௮மைநதுள்ளை நீ - ஆகிய மாட்டிமைகளெல்லாவற்றையுகி கொண்ட தீரு 
வடிவத்தைப் பொருந்தியுள்ளீர் நீர், எ-று, (௧௬) 

௮ண்டகோ டிகளெலா மையின் மமேனியிற் 
. உ சட . ச க 

சொண்ட மிரா மத்திடைக் கோத்தமா மணிகளாக் 
. , . ௫ ச 2 . 

KOIDE or னின் முகக் கமலமுங் கோரமாம் 
(2 * wr 

விண்டபேே 2ரரதையும் விண் ணி. க  கண்ணவாம். 

இ-ள். ஐய ௮ண்டகோடிசளெொலாம் - சுவாமீ! பலவண்டக்ம?ள யெல் 
லாம்,- நின் மேனியிற் கொண்ட ரோமத்திடைக் கோச்ச மா பணிகளாக் 
கண்டுளேன் - உமது உருவ ச்திற் பொருச்திய மயிரகளிலே கோத்த 
பெரிய மணிகளாகச் கண்டேன்,- ன் முகக் கமலமுக் கோரமாம்-உ மது 
வதனபங்கயமும் பயல்கரமாம், -விண்டபேரோசையும் விண்ணா்டிக்கு 
௮ண்ணவாம் - (37) வாய்திறறத பேரோசைகளும் இடியேற்றைச் சார் 
தினவாம். ஏ-று. (௧௭) 

சூ லம்வா டண்டுவி D மரம IB) Bil (Li ழ் 

வேலெழுச் சக்க” மாயவெம் படைகராஞ் 

சிலகின் கைகளிழ் செற்மின பற்றிகல் 

மூலமே நடுவில துற்ற தார் ஐறாதத2ம, 

இ-ள். பற்றிகல் மூலமே நடு இலாதுற்றதோர் மார்க்கமே - விருட்பு 
வெறுப்புக்களும் அதயும் மதிதியமும் (அச்சமும்) இல்லாதுள்ள திருவடி. 
வமே!,--ரலம் நு ட, சக்கரம் ஆய வெய்படை. களும் - Gow 

வாள் தண்டு வில் தோமரம் அழகுபொருச்திய வேல் எழு Fh STW GI Cor 

னுர் கொடிய படைகளும், ல நின் கசைகளிற் செற்றின - இறப்பினை 
யடைய உமது திருச்சகரக்களிலே செறிர்தன. ors. இ (sa) 

oy otf விலா ௨1 னன [Dart of ov | நிள்குழை 

யளலிலா நிள்விழி யளவிலா நாடக.



Ray இருர்செொஈது/ப்புராணம், 

rn 
ள் கரல? இயாகா மனாவிலா நின் வழு. 

ee ட 
AM OAT மறைகள் £ கமமுகார டரிபதால், 

vi 

இன், அளவிலா ஆனனம - எண்ணில்லாத மூக்கும், அளவிலா 

8ள் குழை - எண்ணிற்கு சீண்ட செவிகளும்- -௮ளவிலா நீள் விழி - 
ar tt om TBF Barr சண்கரை ட அளவிலா ந கள் - எண்ணிறர்த மூ ந் 

குக்சளுட MOTD va g உயாகரம் - எண்கணிறர்ச உயர்ச்த கைகள 

அகிய மஊலிலா நின் வடிவு - அளவுபடாக உமது வடிவம், அளவிலா 
மறைகளாகமமும் Bra = ௮ளவிறச்ச வேசாகமக்களாலுங் தெரிதற் 

கரியது et Die (௧௯) 

புகலருக் திருமுகப் புண்டரீ கந்தொறுர் 
துகைவ2ப ரண்டமுூஞ் சடசடென் றழலினி/ 
௮ ழப் பல்லின்விழ் கொனியினறா லடிய'சின 
வைகைமுடைர் துருஇயுள் எஞ்சி னஞ்சி?னன். 

இ-ள். புஈலரு௩ இருமுசப் புண்டரிகக்சொறும் - சொல்லுசதற்கரிய 
இருமு5 கமலக்கடோறுடி) பேரண்டம் தகைவ - பெரியவண்டங்களை 
யு தடுப்பனவாய், பல்லின் அழலிணிற்றுகள் எழச் சடசடென்று வீழ் 
சொணியினால் - பற்களினின்று அக்கினிப்பொறிகள் எழச் சடசடென்று 
தோன்றும் ஒசைகளனால் அடியனேன் அசமுடைந்து உள் ள.ரகி ௮ஞ்டி 
னேன் ௮ஞ்ஏேன்-டி.யேன் பாவமழிற்து மனமுருட மிக ௮ஞ் னேன். 
ஏறு. (௨0) 

Carries இளர்கரக் கோலி கசொண்டதாழ் 
& i eo றி பார்க்கவுஞ் & Das சீன ஞ்சி மின 

னாரைநீ கொல்கென வ.மிகிரில ளென்றலும் 
விரவா குணர்கர வேண்ம௫ழ்க் அுரைசெய்லான். 

இ-ள். நீ சோரம் மீம்ளொர்தரச் கோலக் கொண்டதால் - நீர் அச்சம் 
மேற்படும்வண்ணம் வடிவத்சைக் கொண்ட. யால், .ஏறியனேன். நீரி 

னாஜ் பார்க்கவும் ௮ஞ்சிமனன் - சிமியேன் சிறப்போடு பார்ச்சுவும் பயக 
தேன்,--£ அரை சொல்க என addens - நீர் எவ்வியல்புடையீர் 
கூறு என்று மேட்மவும் தறியேன்... என்றலும் - என்றுசொல்ல, வேள் 
ம௫ழ்ச்து வீரவாகு உணர்கர உரைமெய்வான - சுவாமியார் மஇழ்ந்து (அவ்) 

  

வீரவாகு அறியச் சொல்லுவார். எ-று, (aa) 

வேறு சி 

இப்பிர பஞ்சமெல்லா மெய்திய தனுவாக் கொண்டேன் 
செப்புல கனைத்து நன்மை சேர்வுறப் படைத்தல் காத்த 
றப்பிலா தழிக்த லென்னச் சாற்றுமுக் தொழிலுஞ் செய்யு 
மொப்பிலா முகன்மை யுற்ற வொருவனு னுணர்கு வாயே, 

இ-ள். இப்பிரப.ஜசமெல்லாம் எய்இி௰ சனுவாம் கொண்டேன் - இவ் 
வுலசமனைத்தையும் பொருர்இிய வடிவமாகம் கொண்டேன், செப்பு உல 
கனைத்தும் ஈன்மை சேர்வுற - சொல்லப்படுகின்ற (சேதனப்) :பிரபஞ்சங்க 

சொல்லாம் உறுதியைப் பெறும்பொருட்டு, படைத்தல் காத்தல் சப்பிலா 
தழித்சல் என்னச் சாற்றும் மு. த்தொழிலும்-சருட்டி இதி சம்காரம் என்று 
சொல்லப்படும் முச்தொழில்களையும் செய்யும் ஒப்பிலா. முதன்மையுற்ற



விசுவரூப அத்தியாயம், கடு 

ஒருவன் நான் உணர்குவாய் - செய்யும் ஒப்பில்லாத தலைமையைப் பெற்ற 
ஒருவ்ன் சானே அறிச்துகொள். எ-று. (௨௨) 

கூறு தற் கரிய ஞான வுருவனான் கூதிக்கொள் ளென்றே 
யாறுமா முகத்தன் சொன்ன வருண்மொழி கேட்ட லோடும் 
வேறெடுச் துரைக்க கெஞ்சம் வெருக்கொடு வீர வாரு 
தேமிகாக் குளறி மீண்டுஞ் சேவடி அுஇத்துச் சொல்வான், 

இ-ள். கான் கூறுதற்கரிய ஞானவுருவன் குறிக்கொள் என்று - நான் 
(உண்மையானே) சொல்லுதற்கரிய ஞானவடிவுடையவன் அறிந்துகொள் 
ஞ.தி என்று,--அறுமாமுகச்சன் சொன்ன அருண்மொழி கேட்டலோடும்- 
ஆறுமுகபெருமான் கூறிய தஇருவாக்கைசக் சேட்டபொழுது,- வீரவாகு 
வேறு எடுத்துளைச்ச நெஞ்ரம் வெருச்கொடு - வீரவாகு வேறு மொழிகளை 
எடுத்துக்கூற மனம் அஞ்சி,--தேறு இல் நாக்குளறி - தேறுதல் இன்றி 
உரைதடுமாறி,--மீண்டுஞ் சேவடி. துஇத்துச் சொல்வான் - பின்னருஞ் 
சிறீபாதங்களைச் துஇத்துர் சொல்வார். எ.று. (2. m) 

கன்னா சியக்கர் பாட வரம்பையர் கெழுமி யாடத் 
அன்னிய முனிவர் சித்தர் தோகையர் தொழுதூ நிற்பப் 
பொன்னகர்க் இறைவ வுள்ள நடுங்ளுறக் கண்டேன் Guin mad 

யுன்னருங் ம்காலம் பார்க்க வுள்ளஞும் வெருவு மம்மா, 

இ-ள். இன்னார் இயக்கர் பாட - இன்னரர்களும் இயக்காகளும் பாட 
வும், அரம்பையர் கெழுமி ஆட - அரமகளிர் கூடிவிளையாடஒம்,- இண் 
ணிய மூணிவர் இச்சர் தோகையர் பொன்கைர்க்கறையன் உள்ளம் ஈடுல் 
குறத் தொழு துரிற்பச் கண்டேன் - நெருக்கிய மூணிவருஞ் சச்சரும் மக 

algo Qe Bray wer ஈடுக்க வணக்கிகிற்கவுக் கண்டேன்,--உன்னருள் 
கோலம் பார்க்க உள்ளமும் வெருவும் - உமது இருந்கோலச்சைச் தரிசிக்க 
மனமும் அஞ்சும் --போற்மி - காச்துச்கொள்க எ-று. (௨௭) 

தூஇக்கவு நாவுள் ளேங்குஞ் சொல்லருக் இயானக் காலே 
மதிக்கவு நெஞ்ச மேங்கும் வாய்மைசஞ் சலமு மாமால் 
விதிக்கருங் குணங்க ளாமுன் மெப்க்கலங் கார மாக 
௮இத்இருக் கருளும் வேற்கை யொருவகின் சாணம் போற்றி, 

இ-ள். சொல் துதிக்கவும் நா உள் ஏம்கும் - சொற்களினாலே புகழ 
வும் நாக்கு உள்ளே கலக்கும்,---அரு தியானக்தாலே மதிக்கவும் கெஞ்சம் 
ஏங்கும்-௮ரியகியானத்தினால் உட்கொள்ளவும் மனக்கலக்கும்,- வாய்மை 
புஷ் சஞ்சலமாம் - உரையுச் தமொறும்,--விதிக்கருக்குணக்கள் ஆறு ஆல் 
மெய்ச்கு. ௮லல்காரமாக உதஇத்திருச் சரூளும் - (ஏனையரால்) அமைத்துக் 
கொள்ளலாகாத (மாற்றறிவு வரம்பிலின்பம் இயற்கையுணர்வு சகதர்இர 
முடைமை அழிவிலாற்றல் வரம்பிலாற்றல் என்னுக்) குணக்களாகிய 
அ௮றுதிருமுமங்கள் ஆன்ற திருமேணியோடு சிறப்பாகத் தோற்றியருளிய,-- 
வேற்கையொருவ பின் உரணம் போற்றி - வேலாயுசகசசாயகரே உமத 
,இருவடிகள் சாத்தருள்க. ௭-௮. (௨௫) 

சராகர மனைத்து மாகிச் சராசரத் தன்மை நீங்கும் | 
பராபர வியற்கை யாடிப் பரவுவா ருள்ளர் தோறும் 

3௮)



௪௮௭ திருச்செர் தார்ப்புராணம், 

விராவிய சருணை யாகி விளங்குகின் மெய்யின் ஜோற்ற 
மராமலர்த் தொடையல் சூடு மயூரவா கனத்தாய் போற்றி, 

இ-ள். ஈராசரம் அனைத்துமாடி - பிரபஞ்சம் அனைச்துமாட--சரா 
சர,ச்சன்மை நீக்கும் பராபர இயற்கையாக - (உண்மையானே) பிரபஞ்ச 
மாநதன்மையில் நீக்கிய பதியார்சன்மையுடையீராய், பரவுவார் உள்ளக் 
கோ.றும் விராவிய சருணையாதி - வழிபடுவார் மனக்சடோறுற் சலர்த ௮௫ 
ஞூடையமீராய்,- விளக்கும் மின் மெய்யின் தோற்றம் போற்றி - விளர்கு 
இன்ற உமது இருவுருவத்இன் சோற்றம் (அடியேனைக்)காத்துக்கொள்கு,.. 

mo 

மராமலர்த்தொடையல் சூடும் மயூரவாகனத்தாய் - கடப்பமாலையையணிக த 
மயில்வாகனக்சடவுளே. எ-று (௨௬) 

வயம்புனை வோர்க டம்மில் விரரில் வயப்போர் சோக்கி 
விய5துளங் களிப்ப நீங்காப் பொருகரில் வில்லோர் sui 

ஓயார்துளோர் தம்மில் யானென் LH FLED காரர் தன்னாற் 

புபம்படைக் தேனை யல்லாற் பொருவருங் கொடுஞ்ஞூர்த் தானை. 

இ-ள். வயம் புனைவோர்கடம்மில் வீரரில் - வெற்றிபடைக்றாம் ஸீர 
ருள்ளும்,--வயட்போர் நோக்கி வியந்து உளக்களிப்பு நீங்காப் பொருநரில் 
வில்லோர் தம்மில் - வலிய போரைக் கண்டு ( அஞ்சாதெதிர்கின்று தம் 
மைப்) புகழ்ச் து மனமடழ்ச்கி நீங்காது பொரும் வில்வீரருள்ளுப)--உயர்க் 
துளோர் தம்மில் யான் ஏன்ற உளத்தாக்காரக்தன்னால் ~ How coud wa} 
னும் யானே (சிறச்தவன்) என்ற மனச்செருக்கால், -புயம்படை ததேனை 
யல்லாற் பொருவரும் கொடுஞ்சூர்த்தானை - புயக்களாற் பேர்படைத்தே 
னுச்கன்றி ஒப்பில்லாத கொடிய சூரனது சேனைகளை. ௭-று. (2.67) 

வெல்லுக லரிது போனு மெனவுள மேம்பா டெண்ணும் 
புல்லுணர் வோடும் வாளா பொருங்துமென் னிதய மாய 

கலலகங் குழைய மோதுங் சகருணைவா ரிதியே காணா 
லெல்லையி லண்ட மெல்லா பெடுத்தபே ரருவ bog. 

இ-ள். வெல்லுதல் அரிதுபோலும் என - வெண்றறு (பிறர்ச்கு) அரிய 
சாம்போலுமென்று--உளம் மேம்பாடு எண்ணாம் புல்லுணர்வோடும் - உள் 
ளே பெருமையை னைக்கும் புல்லறிவோடும், வாளா பொருந்தும் என் 
இசயமாய சஈல்லகல் ருழைய- வீணே பொருக்கிய என்மனமாடிய ஈல் 
விடம் நெடுழ,--மோறுகி கருணைவாரிதியே - மோதுஇன்ற (நீர்த்திரை 
யாயெ)அருளையுடைய கடலே,- காணா எல்லையில் அண்டமெல்லாம் எடுத்த 
பேருருவம் நீத்து - காணப்படாத அளவிறக்த அண்டக்களையெல்லாம் ஒரு 
ச்ரு கொண்ட பெரிய ரூபச்தை (இணி) விட்டு. ௭-.று. (௨௮) 

பண்ளெ வடிவங் காட்டி. யாளெனப் பையு ளோடு 

முண்டகக் இருக்காண் மீது மோலியுங் காமுஞ் சூட்டிக் 
தெண்டமிட் டிறைஞ்சும் வீர வாருவின் செய்கை நோக்கி 
விண்டலகத் துதித்து Pao Bis Pic பரிதி போலும். 

இ-ள். பண்டளெ வடிவம் காட்டி அள் - பழைய இருவுருவச்ரை௰் 
காட்டி அ௮ளுச,-- எனப் பையுளோடு முண்டகத் இருச்தாள் மீது மோலி 
யும் கரநுஞ ரூட்டி - ஏன்று நுச்சச்தசோடு நாமரைமலாமடுி.களை மேலே



வி அர ut O),5 Bus யம், BMT 

சிரசினுங் கைகளினுஞ் குட்டி, -செண்டமிட்டு இறைஞ்ச o வீரலாகுவின் 
செய்கை சோக்ட-சண்டஞ்செய்து வணக்கிய வீரவாகுவின் செய்கையைப் 
UTES, -விண்டலத்து உதித்து விரிகதிர் வீசும் பமிதி போலும்-௮கா 
யச்திலு இத்து விரிர்த ரணங்களை வீஈஞ் ரூபியன்போன்ற. எ-று. (௩௮) 

ஓளிதிம் முகமோ ராறு மூயர்புய கிரையி ராறும் 
பி (1 டி £) 2 கதத வள கிரை விழியம் ராறு மாமணிக் கூழையி ராறு 

மூளரியர் தாளு மாக முன்னரின் வடி.வங் காட்டிக் 
மஇட்் இற்று வி லு ரிட் கவிமகிழ் சிறந்து வீர வாருலைக் கைக ணீட்டி. 

இ-ள். ஒளிதிகழ் முூகமோராறும் - ஓளிவிளக்குகன்ற இரமுரங்க 
ளாறும், உயர் கிரைப் புயமீராறும் - உயர்ந்த நிரையாயெ இருப்பு பஸ் 
கள் பன்னிரண்டும்,--வள ஏிரை விழிமீராறும் - மாட்டுிமைய/டைய பிரை 
யாடிய கண்மள் பன்னிரண்டு --மாமணிமச்குழையீராறும் - பெரிய இரத் 
இனங்களையணிசர்ச இருச்செவிகள் பன்னிரண்டும், -மூளரியர் சாளூமாக - 
சாமரைமலரடிகளாமாக,- -முன்னரின் வடிவங்காட்டி - மூன்போலுர் இரு 
வுருவத்தைச் சாட்டி, --கலளிம௫ழ் சறக்து - மிகமடழ்ந்து, கைகள் நீட்டி, 
வீரவாகுவை - இருக்கரக்களை நீட்டி. வீரவாகுதேவரை. எ-று. (m0) 

எடுத்தன னெடுத்த காலை யெழுக்கருட் கண்ணீர் மாரி 

விடுக்தடி. வணங்கி நின்ற வீரவா குவைமுன் னோக்கி 
முடித்தலை துளக்கி யஞ்2ஈ லொன்றுசா மொழிது மென்னுச் 

தொடுத்தபே ரன்பி னோடுஞ் சொல்வதற் குள்ளம் வைக்சான்- 

இ-ள். எடுச்தனன் - ூக்தியருளினார்,--எடுத்தகாலை எழுந்து அருட் 
சண்ணீர்மாரி விடுத்து அுடிவணக்கி ஈின்ற விரவாருவை - மாத்கயசாலத் 
இலே எழுந்து அருளினாலே சண்ணீர்மழையைக் சொரிச்து பாதகங்களை 
வணம்கிசின்ற வீரலாருதவரை,- முன் மோக்டு முடிச்சலை துளக் அஞ் 
சேல் ஓன்று நாம் மொழிதும் என்னா - ரவாமியார் பார்த்து முடிபொருக் 
இய ரரை அசைத்து அஞ்சற்க ஒன்றனை யால் கூறுவேம் என்று சொ 
ல்லி -சொடுச்ச போன்பினோடுஞ் சொல்வதற்கு உள்ளம் வைச்சான்-பொ 
ருக்திய பெருங் காதலோடு கூறுதற்குத் இருவுங்கொண்டார். எ-று, (௬௧) 

எண்ணரும் பிரமா தானு மியற்சன காதி யோரும் 

பெண்டணொரு பாகற் போற்று ஈந்தியும் பிருங்கி யாதி 

இண்ணிய சணத்து ளோருஞ் சிந்தைமுற் ஜொருங்க நோற்றுக் 
கண்ணினுக் கடங்கா விர்தக் கோலத்தைக் கருத்துள் வைச்கார். 

இ-ள். எண் அரும் பிரமா தானும்-எண்ணுகின்ற அருமையாஇய பிரம 
ததேவரும்,--இயற் சனகாதியோரும் - தூறைமையினையுடைய சனகர்மு தலி 
யோரும்,--பெண்ணொருபாகற் போற்று ஈர்இயம் - தவபெருமானைச் து.இக் 
இன்ற நந்திதேவனும்,--பிருக்கயொதி திண்ணிய சணத்துளோரும் - பிருங்கி 
மு சலிய வலியகூட்டத்தவர்களும்,--ம்தைமுற்று ஒருக்க நோத்று - மனம் 
முழுதும் ஒருக்கச் தவஞ்செய்து, -சண்ணினுக்கு அடக்கா இர சக்கோலத் 
தைக் கருத்துள் வைச்தார் - கண்களுக்கு அடக்காத இர்ச விசுவரூப(க் 
SARs Go விருப்ப) த்தை உள்ளத்தில் வைச்தார்கள். எ-று, (௬௨)



கற. திருச்செர் தூர்ப்புசாணம, 

அன்னவர் சம்மை நோக்கி யருள் ௬.ரந் தினிய தோற்றச் 
இன்னல மினிமுன் னாதி யுகத்தினி லிகல்வெஞ் சூரைக் 
கொன்னிலை வேலாற் ண்டு சர்தமா தனப்பொற் கோயின் 
மன்னிவீற் மிருக்ச லாக வேண்டின மூழ்ச்? மிக்கால், 

இ-ள். அன்னவர்தம்மை கோக்க இனிய தோற்றத்தின் ஈலம் ௮ருள் 
சுரந்து - (நாம்) அவர்களைப்பார்த் து இனிய விசுவருபத்தின் இன்பத்தைக் 
கொடுச்சற்றாச் கருணகூர்ந்து,--இணி முன்னு ஆதி யு£ச்தினில் - இணி 
முற்படும் யுகா இியிலே,---இசல்வெஞ்சூரைச் கொன்னிலைவேலாற் இண்டு - 
கூரபன்மனை வேற்படையினாற் சங்கரித்து, -கர்சமாதனப் பொற்சோயில் 
மன்ணி மஒழ்ச்சி மிக்கு வீற்றிருத்சல் ஆச வேண்டினம் - கர் சமாதனத்துதி 
இருக்கோயிலிற் சோ்ச்து மகிழ்ச்சிமிகுர்து வீற்றிருப்பது உளதாக விரும்பி 
னேம். எ-று, (௬) 

அவவயி னம சேனைக் காதியாம் விர வாகு 
செவ்வியி னிறைர் ௪ தோற்றச் தெரிசனை விரும்பு மன்னுற் 
செவ்வமில் வடிவங் காட்டு வோமென விசைத்தே நீரும் | மால். 
கல்வையி னீங்கத் தோற்றங் காண்மினென் அரைத்து ளோ 

இ-ள். அவ்உயின் ஈம.து சேனைக்கு ஆதியாம் வீரவாகு - அவ்விடத்து 
நமது சேனைக்குச் தலைவனாடிய வீரவாகு,--செவ்வியின் ஙிறைர்த தோற்றத் 

தெரிசனை விரும்பம் - அழகினால் கிறைந்த விசுவருபத்சைச் தரி௫த்தலை 
விரும்பும், -அ௮ன்னாற்கு எவ்வமில் வடிவம் காட்டுவோம் என இசைத்தே - 
அவனுக்குக் குற்றமில்லாத அவ்வுருவத்சைக் காட்டுவேம் என்று கூறி,-- 
நீரும் சவ்வையின் நீக்கத் தோற்றங் காண்மின் என்று உரைத்துளோம்- 
நீங்சருரச் துன்பச்தின் நீங்கு ௮வ்வுருவத்சைக் காணுக்கள் என் சொன் 
னேம். எ-று, ் (௬ 

செப்பிய மாற்றர் தன்னாற் சிந்தனை மகழ்ச்சி யெய்இ 
யிப்பெரு வடிவ முன்பா லெடுத்தனச் தொழுது நீயு 
மொப்பிலா வுவகை பூத்தா யுள்ளமும் புனிதம் பெற்றாய் 
முப்புவ னத்து ளோரின் முதன்மையும் படைத்து கண்டாய், 

இ-ள். செப்பிய மாற்றக் தன்னால் - (௮க்கனல்) கூறியவசனத்சோ 
டியைய,---ரர் தனை ம௫ழ்ச்டியெய்தி இப்பெருவடிவம் உன்பால் எடுத்தனம்- 
மனம$ழ்ச்சியடைந்து இவ்விச்சுவளுபத்தை ஙின்முற் கொண்டோம்,-- 
நீயுர் தொழுது ஒப்பிலா உவகை பூத்தாய் - நீயும் வழிபட்டு கிகரில்லா 
மடுழ்ச்சியையடைர்தாய்,--உள்ளமும் புனிதம் பெறராய் - மனமுஞ் 
சுச்தி பெற்றனை, --முட்புவனத்துளோரின்கு சன்மையும் படை ச.இி-மூவல 
கத்தாரின் முசன்மையையும் பெறுவாய், எ-று. (௩௫) 

ஆதலி னெழுத்தோ ராறு மற்புதத் தழுத்தி வேச 
நீதியான் மெய்த்தி யான கெஞ்சகச் தடக்கி ஈம்பே 
சோதுஇி ஈமது பொற்றா ஞூற்றுளோர் தம்மைச் காத்துக் 
காதலா ல்வர்த முள்ளக் கருத்தலா முடித்தி யப்பால், 

இ-ள். ஆதலின் எழுத்தோராறும் அற்புதத்து அழுத்தி - ஆசையாற் 

சடக்ரக்களையும் ௮திசயத்தோடு (மனச்தில்) அழுத்தி வேச நீதி ஆல்



விபூதி அ.ச்தியாயம். ௧௮௯ 

மெய் தியானம் கெஞ்சசச்து அடக் - மறைமுறையின் அமைந்த இருவுரு 
வத்தின் இியானத்தை மனத்தின் அடக்கி,--ஈம்பேர் ஓதி - ஈமது காமத் 
தைக் கூறுதி,--ஈமது பொற்றாள் உற்றுளோர் தம்மைச் காத்து - ஈமது 
இருவடிகளை வழிப்ட்டவர்களைப் பரிபாலித்து, -மாசலால் அவர்தம் உன் 
ளக் கருத்து ௮வா முடித்தி- அன்போடு வர் உள்ளத்துக் கருதிய இஷ்ட 
சித்திகளை அருளு கி,--அப்பால் - அசன்பின்னர். ஏ-று, (௬௬) 

அளக்கரும் பிரம கற்ப வக்கக்தினம.து பாதத் 
ளைக்கம லத்து வீடு சர்கன மென்றே யிசன் 
குளக்கணிழ் ரோன்று ஞானக் குருபர னுரைக்கா னன்ன 

வள த்திய றன்னால் வீர வாகுவு wer Gi) stat Cro). 

இ-ள். அளச்கரும் பிரமகற்ப அக்தச்தின் - அளவிடுசற்ஈரிய பிரம 
கற்பத்தின் முடிவிலே,--ஈமறு பாதச்தளக்ஈமலக்து வீடு சச்கனம் என்றே- 
ஈமது பாதாரவிர் தங்களின் முச்தியைத் சுந்தேம் என்று, ஈசன் குளக்க 
ணிற்றோன்று ஞானச் குருபரன் உரைத்தான் - சவபெருமானது நெற்றிக் 
சண்ணிற்றோன்றிய ஞானத்தினையுடைய குமாரசுவாமி திருவாய்மலாச்தரு 
ளினார்,--௮ன்ன வளத்து இயல் தன்னால் வீரவாகுவும் மனக்கொண்டு 
ஏச்கி- ௮௪ அருட்செல்வ இயல்பினால் வீரவாகு தேவரும் மனக்கொண்டு 

ததித்து. ஏ-று. (mor) 
புநலருங் hing வேள்வி பூதியும் கேட்டு மேலத் 

கையே ருருவங் கண்டு ஈககளக் திறைக்கு மெட்டாச் 
சுகமடைர் தருந்தி யானக் துதியுட னிருந்து யோகத் 
SEE ph தின்று காறு மற்புதப் புணமி யாழ்க் தான். 

இ-ள்.--புகலருக் குமரவேள் விபூதியுக சேட்டு - சொல்லுதற்கரிய 
குமாரசுவாமியினுடைய விபூதியையுக் கேட்டு, -மேலாக் சசைய பேருரு 
வம் சண்டு - திவ்வியமான விசுவருபத்தையும் கண்டு,--ஈததள த் இறைக் 
கும் எட்டாச் சுசமடைந்து- பிரமாவுக்கும் எட்டாத KS FD FUL Gym 
அருச் இியானச்துதியுடணிருர்து - அரிய தியானஸ்தோத்திரங்சளோ டிரூ 
ந்து, யோகத்து அகமஇழ்ர் து இன்றுகாறும் அற்புதப் புணரி ஆழ்ச்தான்- 

யோகத்தோடு மனமகிழ்ந்து இன்றுவரையும் அதிசயசாகரத்தில் அமிழ்க் 
இனார். எ-று. * (௩௮) 

பேருரு வமைர்த தோற்றப் பெற்றியும் விபூதி யாய 
சிரருட் சிறப்பு மேத்திச் ஈர் இப்போர் திமைநிக்கிக் 
கோரவெம் பவவேர் எண்டு கூறுதற் கரிசாஞ் செல்வ 
வாரியிற் மிளைத்து வேண்டு மைக்தரை யடைவர் மன்னோ, 

இ-ள். விபூதியாய சர் அருட் சிறப்பும் - குமரவிபூதியாகெ. திவ்விய 
அருட்டலைமையையும்,--அமைக்த பேருருத் தோற்றப் பெற்றியும் - (அதி 
இவ்வியத்தலையால்) அமைந்த விசுவரூபமாகிய இருவடிவத்தின் வரலாற் 
நினையும், --ஏத்திச் இர்திப்போர் - து.இத்து ினைப்பவர், தமை நீக்தி - 
அன்பங்கணீங்இ,--கோரவெம் பவவேர் €ண்டு-பயக்க. ரமான கொடிய பாவ 
வேரை யறுத்து,--கூறுதற்கரிசாஞ் செல்வ வாரியில் இளைத்து - சொல்லு 
தற்கரிய செல்வக்சடலிற் படிந்து, வேண்டும் மைர்சரை அடைவர் - 
விரும்பிய புசல்வரையும் பெறுவர், எலு. . (௬௯)



௧௬௫ திரு ரசெந்தூர்ப்பு ராணம், 

லஞ் ரணை மிறர் GI DDI வருமவ மிருக்து Gans een 

FG ரல மவர்பாற் செல்லா கண்ணளி புடனே கேட்போர் 

கெஞ்சகங் குழைய வேண்முன் னிக்கமும் படிப்போர் வாங்கி 

விஞ்சையி னெழுது வோர்கள் விருப்புட னினை த்த வெல்லாம். 

இ-ள். வஞ்சனை தீ நீர் காற்று வரும் அவமிருச்து-(அன்னியருடைய) 
வஞ்சனை மஸினலுந் ரேயு அப்பு வாயுக்களினாலும் வரும் அவமிருத்துக் 
களும், -வெர்கோய் சஞ்சலம் அவர்பாற் செல்லா - கொடிய நோய்களும் 
(மற்று) துன்பங்களும் அவரிடத்து எய்தா, -தண்ணளியுடனே கேட் 
போர் - அன்புடனே சேட்பவர்களு 0, — Ol oF F 5 குழைப வேள் முன் 
கித்தமும் படிப்போர் - மனெஜிழர் சுவாமிரம்சிகானத்தில் நாடோறும் 
கற்பவாகளுற், -வால்கி விஞ்சையின் எழுதுவோர்கள் - (திருமுறையை) 
வாக்கி அறிவோடு வரைபவர்களும், விருப்புடன் நனை ததவெல்லாம் - 
ஆ சையோடு எண்ணியவைகளையெல்லாம். ஏ-று (#0) 

முத்றொரும் கெய்து வார்கண் முழுதும் மாணை யாணை 

சொற்றன மிதயசத் சன்பு தாண்டுதி யெனவி யாசன் 

கற்றுணர் கனு கேட்கக் கழமினன் முனிவி ருங்கட் 
குற்றமா சதையை பின்னு முவர/த்துவ மென்றான் ரதன், 

இ-ள் ஒருக்கு மற்ற எய்துவார்கள் ~ ஒருங்கே இத்திக்கும்படி பெற் 

அக்கொள்ளுவாரகள்;---மூழு நம் ஈம் ராணை ணை சொற்றனம் - எல்லாம் 
ஈம்மாணை ஆணையே சொன்னேம்,--இசுயத்து அன்பு மாண்டுதி என-(உன்) 
மனத்து அன்பைச் செலுத்துகி என்று, வியாசன் கற்றுணர் ௬மணும் 
கேட்கச் கழறினன் - வியாசமுணிவன் கற்றறிந்த சுமுணிவனுச் கேட்கச் 
கூறினான்;,--முனணிவீர் உச்கட்கு உற்ற மாக்கதையை இன்னும் உணர்த்று 
வம் எனறான் ரூசன் - மூரிவர்களே! உங்களுக்குப் பொருந்திய பெரிய 

சதைசளை இன்னும் ௮றிவிப்பேம் என்று கூறினான் ர சமுலடிவண். 
ஏ-.று. . (#2) 

விசுவநப அத்தியாயம் ழநிறுறு, 
  

ஆட இருவிருக்தம் ௬8௩ 

௧௪-வது. சுவாமியின் மத்திரமகிமையுரைத்த 
த்தியாயம். 
racine த வவைக்களடுல் 

மசமாயை யாதி மலமட றுத்து வளர்கின்ற ஞான மினிதாய்ப் 
3 ௭ ஓ ப 0) ௪ ணை 4 ர் * 

புகவேசெலுக்து மொருகாதை யுண்டு புகல்வா நினைக்க வரிதாங் 
குகனான மத்தி வடிவாய கண்ட. கூடம்ப ரரவ மனுநாற் | Cw. 

சுசனே பருத்தி யுடன்விர வாகு தொழுகாள் விணோர்க டொழு 

இ-ள். மனு நூற் சுகனே-மன்னிய நூல்களையறிர்த சுகமுனிவனே!,-- 
மகமாயையாஇ மலம் ஊடறுக்று - மசாமாயை முதலிய பாரங்களைப் 
பிரித்து,--வளர்இன்ற ஞானம் இணிதாய்ப் புகவேசெலுத்தும் ஒருசாதை 
உண்டு- வளரும் அறிவை இனிது பிரவேூப்பிக்கும் ஒரு சரித்திரம்



சவாமியின் மக் தி மகிபையுரைத்த அக்தியாயம், FFF 

உளது, -புகல்வாம் - (அதனைக்) கூறுவாம் -கினைக் உ அரிசாகி குகன் 
ஆன முத்தி வ௦௨வாயது - சினைத்தற்கரிய குமாரசுவாமி கொண்ட முத்தி 
யைச் தரும விசுவரூபமானது,--அண்டகூடம் பராவ - (முன்னர்)௮அண்ட 
கூடக்களின் வியாபிக்க,--அருச்தியடன் வீரவாகு சொழுகாள்-௮ன்போடு 

லீ ரவாகுசேவர் வணங்களென்றபொழுஇல்,--விஷோர்கள் சொழுது-தேவர்ச 
ளும் (தரிசித்து) வணங்டுச்கொண்டு. எ-று (௧) 

வேறு 

Cure சிருந்தாப தர்க்காதி யானென்று புசலு்கை வீணை 
முனிவ, னானாத போன்பு கொண்டுரரல் வேள்கொண்ட வக்கோல 
நின்று கொழுத, வானா மெறனக்கண்க ணீர்பாய பயோமங்கள வடி. 

வச் தரும்ப விகயந், தானான வானந்த ஞானம் பெருக்காழி காழ் 
மா னுயாக்த புகழால், 

இ-ள். போனார் - சென்றனர்,--இரும் சாபதர்க்கு அதியானென்று 
புஈலுங் கை வீணை முனிவன் - (அவருடனின்று சரிசத்துத் கொழுச) 
பெரிய மூணிவருட் சரேட்டனெனப்படும நாரசமுணிவன்,--ஒனாத பே 
ர்ன்பு கொண்டு - நீம்சாச பேரன்பைம் கொண்டு, செவ்வேள் கொண்ட 
அ௮க்கோலம் ஈின்று தொழு - சுவாமிகொண்ட அவ்வுருவத்தை கின்று 
வணக்ூ),--வானாறெனச் கண்கள் நீர்பாய- சரகரிபோலம் சண்களினின்று 
அருவிசொரிய,--வடிவத்து ரோமங்கள் அரும்ப - உடலின் மயிர்கள் 
சிலிர்ப்ப,--உயர்ந்த புகழால் இசயமான ஆனகச ஞானம் பெருக்காழி தாழ் 
நீதான் - உயர்ந்த துதிகனோடு மனத்துப் பொருர்்இிய அனச்தமு£ம் அறிவு 
மாதிய பெருக்கனையுடைய சடலின் முழுஇனொன். எ-று (௨) 

நீஷஞெர ரற்கால மேகத்தின் மின்சார்த னேரக்கை வீணை நில 
வப், பீடொன்று முவள க்க ளிப்பாந்த ஈங்கம் பிடிதீதுக வான 
(னிவன், மூசெ.௯ ழாய்க்தொங்கன் மோலிப்பி ரான் விண்டு ரூடி. 
வற்ற வின்பினமரும், பாடொன்று வைருண்ட ஈல்லாலயததுற்ற 
AC ami. ore go ronan, 

இ-ள். வானமுணிவன் - மாரசகமுணிவணானவன்,-நீடுஞ் சரற் கால 
மேகக்தின் மின்சார்சல் நேரக்ற உ வீணை சிலவ - நெடிய கூ காப்பருவதது 
(வெண் முடிலின் மின்னல் சேர்தல்போலக் சையில் of Cesar OS) cm nF 
பீடொன்றும் உள்ளக்களிப்பார் somo Mos Lbs - பெருமையொரு 
ந்திய மனமகஇழ்ச்சியாகிய இரை பிடிக்துத் தள்்ஞலால்,--மூடிக அழாய்த் 
தொல்கல் மோலிப் பிரான் விண்டு - துளசி மாலையையனரிஈத முடியினை 
யுடைய தலைவராயெ விட்டுணா,--முழுவற்ற இன்பின் ௮மரும பாடி ஒன்று 

வைகுண்ட நல்லாலய்து - ௮ளவிறக்த இன்பக்தோடிரு$கின்ற பெருமை 

பொருந்திய வைகுண்டச்னுச் சிரும்கோயிலின்சண்ணே,--௨உ றற பரிமிவாடு 
அடைந்துளன் - மிம்ச அன்போடு சோரர்தான். எ-று. (௩) 

பாலாழி ஈடுவிற்சு வேதர்ரெ ஸுழந்திவு பண்புற்ற தளி னிடையே, 
மேலாய வைஞுண்ட பட்டணசக் தானந்த மயமாய் விளங்கு வது Pir, 
மூலாக மக்கோபி aman? படிசுத்தின் மொய்த்துத் இரண்டு 
கெடி காற், காலாயி 1பபெழ்று மண்டப இன்பங் ரனிர்சான் பய 

தீதி னுரை2பால,



௧௯௨ இருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

. இ-ள். பாலாழி ! BRAID Hae RE செழுக்ச ay பாற்கடலினடுவே சுவேச 
மென்னு: அழகய திவு (உள்ளது, --பண்டிற்ற திவினிடையே - அ௮த்திவி 
னிடச்து, மேலாய வைகுண்ட பட்டணத்து - மேன்மையாயுள்ள வை 
குண்ட பட்டணச் திலே, சிர்ரூல அ௮கமச்கோயிலவையூடு - இறப்புக்குக் 
காரணமாஇய மலைபோன்ற Camu areal em ar Cor, — 19. 6 § Gem மொய்த் 
அச் திரண்டு நெடிதாம் சால் ஆயிரம் பெற்ற அனசர்தமயமாய் விளக்குவது 
மண்டபத்து - பளிக்குகளால் (2௫) நெருக்கத் இ.ரண்டு Farr ஆயிரக் 
கால்களைக்சொண்ட அனந்சவடிவாய் விளக்குவசாரயெ மண்டபச்தின் 
கண்ணே,--இன்பம் கணிர்த அன்பயத்தின் நரைபோல் - இன்பமுதிர்க்த 
பசுப்பாவின் நரைபோல, எ-று. | (௪) 

மெலிகாய ளெண்மைக்தி FOF பரியங்க மிசையான பூவின் 
மகளு, நிலமாது மிருபாலி னிலவ.ச்சு னம், னொ விச்சவச் சேன 
னுவணன், நலையான ஈர்சனுயர் சனகாதி யோர்கங்கை தானாஇ 

(ips ga ௩இ கண், மல/வான் றறாமச்சரபி விண்ணக மடர்கையர் வக் 

கள னு சக்த மு. கவோர், 

இ-ள். மெலிசாய வெண்மைச் இிருச்சேட பரியங்க மிசை- மெல்லிய 
வெள்ளிய ஸ்ரீசேஷாயனத்இன்மேலே,--அன பூவின் மகளும் ஈீலமாதும் 
இருபாலின் கிலவ - Gum ay Sus சீசேவியும் பூதேவியும் இருபாக்கரிலும் 

விளங்க,--சனச்சனொடு விச்சுவச்சேனன் உவனான் தலையான நந்தன் - 
சனரதனும் விச்சுவச்சேனனு 4 உவணனும் முதன்மையாகிய ஈர் .சனும்,-- 
உயர்சனகாதியோர் - உ யர்க்த சனகர்மு தவியோரும,--கக்கையாதி முந்து 
ஈ.இகள் - கக்கைமு, சலிய முற்பட்ட யா களும், --மலர்வான்றருச் சுரபி - 
ச.ரதருக்களும் சேனுவும்,--விண்ணசமடர்தையர் வசுக்கள் அனுசர்தர் 
மேூதலோர் - ௮ரமகளிரும் வசுக்களும் அறுசந்தர் மூசலியோரும். எ-று. () 

வாயார லாழ்த்திக் துஇத்தூக் அுதித்துள்ள மலினந்து ரக்கு 

மதியோ, சோயாம லஞ்சலி செலுத்தினர் தொழச்தகைய வும்பர் 
க்கு ஞானவழுதச், தாயாயனிக்கின்ற நாராய ணக்கடவு டன் முன் 
னா யாழின் முனிவன், போயாத ரத்தோடு UT SIT Mb SET 
போத்திப் பணிந்த பொழுதில் 

இ-ள். வாயார வாழ்ச்சித் நுதித்துத் துஇத்து - வாய்களாலமைய 
இடையறாது போற்றி, -உள்ள மலினம் துரக்கு ம௫யோர் - மனக்குற்றக் 
களை டீச்குங் கருத் துடையராய்,--ஐ:யாமல் அஞ்சலி செலுத்தினர் தொழ - 
ஒழியாது சைகூப்பி வணக்க,--தசைய உம்பர்ச்கு ஞான ௮.56 தாயாய் 
அளிக்கின்ற நாராயணச்சடவுடன்முன்னர் - சகுதியையுடைய சேவர்களு 
க்கு அறிவோடு அமிர்சத்தை மாதாப்போலச் கொடுக்கின்ற விஷ்ணுதவ 
ரின் முன்னே,--யாழின் முனிவன் போய் - நாரதாபோய்,--௮ தரத்தோடு 
பாதா ரவிர்தங்கள் போற்றிப் பணிர்தபொழுதில் - விருப்பத்தோடு பாகார 
விர்தக்களைத் துதித்து வணக்கெயபொழுது. ௭-௮. (௯) 

புகலரு மருக்கிப மிருக்கொடு கொடுத்துமுனி புக்கவனை யங்க, 
னகமே, தகையமணி யாசனக் தஇனிதிருத் இப்பசிய தண்டுள. 
வணிந்த பெருமான், முகமலர நீ.பிவண் விழைக்தபொருள் சோர்



om. பக்ஷ ௪ . க ச 
குவாமியின் மம இாமகியையுறைத்கு அக்கியயம், ௧௯௩. 

வு மொழிந்திமிதி யென்ற பொழுதே, யகமகிழ் சிமர்தினணிசை 
நாரதக் கடவுண்முனி யாகத் கோடு புகல்வான். 

இ-ள். பரிய சண்டுளவணிநர்க பெருமான்- வி்ணுவானவர்,-- மாணி 
புக்கவனை அங்கனக மேசசைய மணியாசனக்து இணிதிருச்சி - சாரத 
whats சுவர்ணரசக்சின$டசஇல் இருக்கச்செய்து,--முசமலரப் புக 
லரும் அருக்குயம இருக்கொடு கொடுத்து-முகமலர்வாசச் சொல்லுசதற்கரிய 
அருக்கியச்தை மறையோடுகொடுத்து,--$ இவண் விழைக்ச பொருள் சோர் 
வற மொழித்தடுதி என் பொழுது - நீ ஈண்டு விரும்பிய பொருளைத் சள 
ராது சொல்லுக என்றபொமுது,--இன் இசை காரதக் கடவுண்மூணி - 
இணிய இசையையடைய நாரசனாகிய சதேவமுணிவன்,--அுமமகஇழ் Bom gs 
ஆசரச்தோடு புகல்வான் - மனமகிழ்ச்சி மிகுச்து விருப்பச்தோடு சொல்லு 
வாணன். எ-று. (er) 

உமைதர்த மைந்தன் தொ மிஞ்ரூ ரு தி shaw வொண்டொடியை 
0) 6 ் . ; . . . 

யானை மகனைக், கமைகொண்் டணைந்துபா 1 FHowre. வைப்பிற் 
டு * 7 ௫ * உ . 

சுணியுமுக் 6AY னுடனே, யமைவின் அுயர்க்ககண் பொருகை 
பின் றென்மிரையி னமார்முணி வார்கள் வாழ்க்கச், மையக் 
தருங்கர்த மாதனச் ஈா£ற் பெயர் இயம் ப Bud துலை யா; 

இ-ள். உமைசர்ச cont sor கொடுஞ் சூர் ௮றுச்து ஓரிண ஓண்டொ 
டியை யானைமகளைக் கமைகொண்டு அணைக்கு - ௨ மாகுமாரர் சூரனைக் 

கொன்று மாண்மகளைய/.6 யானணைமகளையும் பொறுமை கொள்வித்துள் 

செர்ச் து,--பா T Sh ண்ட வைப்பிற் went it) மு.ச்சமிறினுடனே LOD LOY oor று 

உயர்ர்சு தண் பொருறையின் சென்றிரையின் - பரசகண்ட ஙிலச்திலே 
கணிச்த முத்தமிழ்களோடு அமைதலின்றி (மற்றெல்வளங்களாணும்]) உயர் 
ந்த பொருகையாற்றின் சென்னிலக்கிலே,--இமையர் தரும் சக்தமாகணல் 
சாரற் செயக்இயம்பதியின் - இகரம்பொருக்இய சக்சமாசனாலையிற் செய 
ந் இரகரத்தின்கண்ணே,- அமரர் மூனிவரர்கள் வாழ்ச்த உழையா - தேவர் 
முணிவர்கள் PASE Hb SI எ-று. ப (௮) 

கொர் . oO ree ont at கவே கொல் eee at காற்றவம புயவீர வாகுவுக் காகவே கொண்டவ னறத வழ. 

வஞ், Oe a Maar அயர்மனிவர் கந்தருவர் விண்ணவாக டி.ரிகதக் 

னி Td B eh _Coar, uf Dw Ser Om 12 வடிவு கண்டுகண் சளெள ச் துவப் 
௬ . a) . ் டி . a த 7 ப 4 

படங் காமை யாலே, மற்றகின் பாதத் துவைப்பான் பொருட்டி. 

லிவண் வக்கன னேனப்பு கறுவான். 

இ-ள். கொற்ற அம்புயவிரவாறாவும்சாகம் கொண்ட வாணன் ர்க வடி 
வம் - வீரவாருவின்பொருட்டிம்சொண்ட பெரிய அளவினையுடைய ரூபன் 
இன்கண்ணே,- உற்று கின்று எழு வடிவு - பொருக்இகின்று தோன்று 
மின்ற (ெ௫த்றுப்பிர பஞ்சக்களின). வடிவுகணாயெலலா ம் --செற்றமின் று 

உயர்முணிவர் கந்தருவர் விண்ணவர்கள் இரிசுதர்திரர்களாடனே கண்டு 
கண்டு - செற்றமின்றி உயரச் உ முணிவர் மூசலாயிளாரோடு தரித்துத்,சரி 
இத்து, உள்ள த்துவப்பு அடங்காமையால் என்பாதத்து உரைப்பான் பொ 

ரூட்டு இவண் வட சணன் - மணத்றுமகிழ்ச்சி அடங்காமையால் உமதடிக்கீழ் 
உரைத்சல்காரணமாக HE HG) YO FT னம் புகுலுவான். - என்று 

சொல்லி போலுனி சடறுவானி, எற,



௧௯௪ திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

சேற்றட்பொருட்டாயெ மன்ற என்பது வலிந்து மற்ற என பின் 

பாரதப் போரிற் றனஞ்சயற் காகநீ பாலித்தவடி.வு கண்டேன், 
ரூருடை.த தண்டகா ரணியத்தின் மாதவன் ரோழற்கு நன்கு வா 
யந்த, மேருவிற் சங்கரன் காட்டுக்இி ருக்கோல மேவரக் கண்டு 

தொழுதே, னாருமச் சுறவதரி காச்சரம மதனிலே யரியகர நார 
ணர்களாம், 

இ-ள். பாரதப்போரில் சனஞ்சயற்காக நீ பாலிச்ச வடிவு சண்டேன்- 
பாரதயுச்தச்தில் அருக்சுனனுச்காக நீர் கொண்ட உருவச்சைச் சண் 
டேன்,--சூருடைச் தண்டகாரணியச்தின் மாசவன்றோழற்கு ஈன்குவாய் 
ரத மேருவிற் சக்கரன் காட்டு திருக்கோலம் மேவரச் சண்டு தொழு 
சேன் - அ௮ச்சச்சையடைய தண்டகாரணியத்திலே ௮ருச்சுனனுக்கு ஈன 

cow Foss சிவபெருமான் காட்டிய திருக்கோலத்தை மேம்பாடாகக் தரி 
இத்துவணக்கேன்,--அரும் ௮ச்சுற வதரிசாச்சரமமதணிலே அரிய நர 
நாரணர்களாம் - ஆரும் ௮ஞ்ச வசரிகாச்டரமத்திலே அரிய ஈரனும் சார 
ணனும் என்டுற. எ-று. (௧௦) 

இருவோர் தமக்குமொரு காலாக் இனிக்கடவு ளின்பச் தெடு 
தீத வடிவும், பிரியாது கண்செண் டள்ளங் களித்தனன் பிரமன் 
Om Pow டவும், பாமே சுரக்கடவுண் மேருமால் வரையினிடை 
பண்டுகொண் டுள்ள வடிவ மொருவாது நின்றுகண் டிள்ளங் 
களிச்சன னுரைக்கடங் காத குமான். 

இ-ள். இருவோர்தமக்கும் ஒரு காலாக்கிணிக்சடவுள் இன்பத் து எடு 
க்க வடிவம் - இருவருக்கும் ஒரு காலாக்கினிருசத்திரர் இன்பச்தோடு கொ 
ண்டவடிவத்தையும்,--கண்டுகண்டு பிரியாதுஉள்ளங்களித்தனன்-இணிது 
நோக்கி விடாது மனமகழ்க்தேன்,--பண்டு மேருமால்வலரயினிடைப் 
ப.ரமேசுரக்கடவுள் - முன் மசாமேருமலையிற் இவபெருமான்,--பிரமன் 
தொழிற்கூடச் சொண்டுள்ள வர.வம் ஒருவாது மின்று கண்டு உள்ளங்கள் 
தனன் - பிரமன் இருட்டிபெறுமாறு கொண்ட வடிவத்தையும் பிரியாது 

கின்று தரி௫த்து மனமகூழ்ச்தேன்,--உரைக்கடங்காத குமரன் - அகிர்வச௪ 
னீயராஇய குமாரசுவாமி. எ-று. (sa) 

வேறு. 

கொண்டி. ரூர்தவிக் கொலதக்தைப் போலயான் 
கண்டி லேனிது காரண நின்னடிப் 
புண்ட ரீகத்தைப் போற்றிப் புகல்வதற் 
கண்டி னேனென் நருண்முனி சாற்றினான். 

இ-ள். கொண்டிருந்த இக்கோலச்தைப்போல யான் கண்டிலேன் - 
(இர்சாட் செயச்திபுரத் தக்) சொண்டிருர்த இவ்வடி.வத்தை(க கண்டது) 
போல யான் (முன்னவற்றைக்) கண்டேனல்லேன்,--காரண Poorer cs 
புண்டரீகத்தைப் போற்றி இது புகல்வதற்கு ௮ண்டினேன் - (இதி)கார 
ணசே! அம் பாதாரவிந்தங்களைத் துதித்து இதனைச் சொல்ல வர்தேன்,-- 
என்று அருண்முணி சாற்றினான் - என்று ராரதமுணிவன் கூறின். 
ol ~ Q (௧௨)



சுவாமியின் மர்திரமடிமையுரைக்க அத்தியாயம், கடி 

கார கன்சொல காரணன் கேட்டுப் புன் 
ரூரல் கொண்டு முழங்கித்தன் வைகுண்ட த் 
தார டங்கலு மொண்ணில வுக்கருப் 

ர வெள்ளை புதுக்குவிக் கானரோ, 

இ-ள். காரகன் சொல நாரணன் கேட்டுப் புன்ஞாரல்கொண்டு முழ 
@&) - சாரசன் (௮க்கனஞ்)சொல்லத் இருமால் கேட்டுப் புன்னகைசெய்து 
ஒலிச்.து, ஒள் நிலவு - (இறிப்பினது) ஒள்ளிய கார் இயினாலே,-- சன் 
COAG Wi Fg Hse கருப்பூரவெள்ளை புதுக்குவிக்சான - சம் வை 
குண்டலோகமுழுதிலும் (உள்ள மாளிகையாதஇகளிற்) கருப்பூரம்போலும் 
வெள்ளைகளைப் புதுக்குவித்தனர். எ-று, (sm) 

சருனே கொண்ட விழியின்கச் தூரியா 
லிருடி. மேனிக் கிலேபன மப்பிவான் 
பருவ மாமுகில் போலும் வடிவத்தான் 
அருவி ரூர்தின் பவள ச்செவ் வாய்விண்டான்; 

இ-ள். வான்பருவமாமூடுல்போலும் வடி.வத்தான் - கார்காலமுஇலை 
ஙிகர்த்ச வடிவினையுடைய(அத்திருமாலான)வரி--கருணைகொண்ட விழி 
யின் கத்தாரியால் இருடி. மேனிக்கு இலேபனம் அப்பி - அருள்பொருர் 

நிய சண்மணியாயெ கச்தூரியினாலே மூனிவன து (வெள்ளை)மேணிக்கு(கீ 
கரும்பூச்சை)ச் சாத்தி, --திருவிருக்தின் பவள ச்செவ்வாய் விண்டான - 
இலக்குமிக்கு விருர்சாயெ பவளம்போலும் வாயைத் இறச்தார். ஏறு. (௧௪) 

குத்து வக்கட னீர்தத் தகைமைசார் 
மூத்த ருக்கு முூசன்மைய தாம்பரி 
சுத்ச யாழ்முனி சொல்லுவன் கேளென 
WEG Fg தேசம் விளம்ப வான், 

இ-ள். தீதிதுவக்கடல் நீக்கத் தகைமைசார் மூத்தருக்கு - பிரபஞ்சக் 
கடலைச் சடத்தற்குச் சன்மார்க்கக்தைச்சாரும் முழுட்சக்களுக்கு,--மூ.சன் 
மையதாம் பரிசுத்த யாழ்முணி - முதற்றுணையான சுத்தியையுடைய வீணை 
முணிவனே,- சொல்லுவன் கேள் என - சொல்லுவேன் கேள் என்று சொ 
ல்லி, --வித்தகத்து உபதேசம் விளம்புவான் - சதுரப்பாட்டினையுடைய 
உபதேசத்தைக் கூறுவார், எ-று. (௧௫) 

கயிலை மால்வரைக் கண்ணுசன் மூர்த்தயுந் 
துயிலும் யாமுமொன் ரகக் குகனுருப் 
பயிலு மந்தப் பசுபதி யைம்முக த். 
Bug ஈம்முக மெய்திய காறென. 

இ-ள். கயிலைமால்வரைக் சண்ணுசன்ஞூர்த்தியும் யிலும் யாழும், 
ஒன்றா! mee குகனுருப் பயிலும-கயிலைமலையிற் இவபெருமானும் (பா நீகடலில்) 

௨ றங்கும் நாமும் ஒன்றுபட்டுக் குமாரசுவாமியின்வடி.வமாய்ப் பொரு$ஈதும்,- 
அந்தப் பசுபதி ஐம்முகத்து இயலும் ஈம்முகம் ஆறென எய்தியது, அக்கட 
வுளின் ஐந்துமுகக்களோடி-ூடிப ஈமதுமுசம் குமாரசவாமிக்கு றென்று 
பொருர்இயது, எ-று, (௧௬)



௪௯௮. ப இருச்செர் தார் ப்புராணம், 

இறைவன் திண்புபய மெட்டுமட் டார்துழாயப் 
ககா ணம்புய சான்றாமுன் ஞன்கதாம் 

விரல்கொளம் (ய மேயவெஞ் ரூலராம் 

Onc ms orn Suto பொற்பமர் சத்தியாய, 

இ-ள். இறைவன் இண்புயமெட்டும் மட்டார் துழாய் நறைகொள் ஈம் 
புயசான்மும் முள்னான்௧சாம்-சவபெருமானுடைய புயக்களெட்டுக் துளசி 
மாலையின் ஈறுமணச்சைக்கொண்ட ஈமது மாண்குபுயங்கறாரம்(கூடகி குமார 

சுலாமியின்புயங்கள்)பன்னிரண்டாம்,--விறல் கொள் அம்புயமேய வெஞ் 
ருலழும்-வவிஸமகொண்ட (அவரது)புயத்திற்பொருச்திய ருலாயுசமும்-- 
பொலமைகொள் அழியும் - பொறுமைபொருந்திய (சமது) சக்கர ம் --- 
பொற்பமர் சத் ியொாய் - பொலிவுபொருர்இிய வேலாய். எ-று. (௧௭) 

௪௪ மாக GACT BLOF ரூலமே 
யாகு மர்த வாரன்கலை யாகிய 
மாச வான் சட சாய்ஈம் வலக்கணின் 
பாக மாகி யெழும்பிர பஞ்சத்தை, 

இ-ள். ஏகமாக இருதலைச் சூலமேயாகும் - ஒன்றாக இருசலைச்சூலம் 
போலாஞும்,--அர்த அரன் கலையாலயெ மாகவான்சுடராய் ஈம் வலக்கணிண் 
பாகமாடு - சக்காரசாரணராஇய இவெபெருமானது கலையாயுள்ள விண்ணி 
ணிரவியாய் ஈம்வலக்சண்ணினிடமாக,--எழும் பிரபஞ்சத்தை - உயரு 
கின்ற (சேசனப்)பிரபஞ்சங்களை. எ-று. (௧௮) 

உண்டு பண்ணும்விட் ரேபத் தயர்சத்தி 
மண்ட ௨உற்தொழ வள்ளியென் tM wes ot 

விண்டி வின்வடி வாச விள க்ிபெ 
வெண்ட. phe Fs இரகலை யென்பதாய், 

இ-ம். விட்சேபத்று உண்பெண்ணும் உயர் சத்தி - (பா சக்களை)அகற் 
தினால் (சண்ணிலையை) உண்டாக்கும் ௨. யாரந்த சத்தியே, --மண்டலர் 

சொழ வள்ளியென்று உற்றனள் - நிலவலகு வணம்க வள்ளியம்ம 

யென்று இரு சவர. ஏறு, 
இர் © > * இ cy oe . » ௫. 

சேஷம் அடுச்சசெய்யுவிற் கூட்டி. உரைக்கப்படும். (௧௯) 

இயவு ளாயிடக் கண்ணெனு மானச 
யம தாடி வரும்பி பூரண 
வுயர்வு நிக்கியுள் ளாவர ணப்பெய 
ரயர்வி லாதுயர் வாயே சக்தியே. 

ர். லிண் து. இன் வடிவாச விளங்கிய - விண்ணிற் சுத்தமான 

இனிய வடிவாய் விஎக்கிய,--எண் சருஞ் சக்கிர இயவுட்கலையென்பதாய்- 

பெருமைபொருர்டிய சந்திரனா ய இவகலையாய்,--ஆய் இடக்கண்ணெ 

னும் - ஆராயப்படும் (ஈமு) இடக்சண்ணிடமாகிய,--அனந் தமயமதாகி 

வரும் பரிபூரண உயர்வு நிக்கி உண ளாவாணப்பெயர் - இன்பவடிவாஇவரும் 

வியாத்தியின்கண்ணே உயர்சலைநீச்டு உள்ளா ச்சை மல றத்தலால்(௨.ல௰ 

வாழ்விற்றக்குமாறு) வே படுத் துன்ற:--அயர்விலாது உயர்வாகிய சத்தி 

யே அயர்வின்றி உயரக்ச (கிரோதா COE EEO CI LD (2.0)



ஏஎவாமியின் மக்தாமகிமையுனாக்க அக்தியாயம், ச 
ச் ர் ‘ 

கூறருர் தெய்வ குஞ்சா மாகதென 
மாதி லாதுஇக் தாளக்த மாதர 

, one ay ட்ட ma nin யாது LOT LPS MD BTL FH BIL 

மிலாது விள கும பிரமமே, 

இ-ள். கூறருக்செய்வகுஞாரமாசென மாதிலாகுகிக்சாள் - சொல் 
இசற்கரிய செய்வயானையம்மையென்று ஒப்பிலலாது விளச்கினவராம், 

whe மாதரே அறுமாமுகற்கு ஆம் இரு சத்தியும்-று்? அம்மபைமாபே 

ஆறுமாமுகக்கடவுளுக்கு ஆய இரண்செத்திகளும் (ஆவர், -வேறிலது 
விளங்கும் பிரமமே - (இர்னமாதிய அநுமுஃபிரான் இவபெருமானின்) 

வேறுபாடின்றி விளங்கும் கடவுளே. எ-று... (2. #) 

வேறு, 

சுப்பிர மணிய னென்று சொலும்பெயர் பதமூன் முரு 
e ச . . - (ம். ௨ ம ௩ 

மப்பதத் இடைபுண் டான வரும்பகஞ் சிவணா மற்சின் 

மெய்ப்பதஞ் இவனை யேத்தும் விண்டுவின் வடிவா முன்னஞ் 
செப்புறு பதமி ரண்டு பதங்களைச் சோர்து காட்டி, 

இ-ள். சுப்பிரமணியன் என்றுசொலும் பெயர் பசமூன்று ஆரும் - 
சுப்பிரமணியன் என்னும் காமத்தின் மூன்று சொற்கள் உள,--அப்பசு த்து 
இடையுண்டான அரும்பசஞ் இவனாம் - அச்சொற்களுள் இடையிலுள்ள 
(பிரமன் என்னும்) அருஞ்சொற் இவெபரியாயமாம்;- பற்றின் மெய்ப்பசஞ் 
Hater asp விண்டுவின்வடிவாம் - இறுகி ச்சொல்லாகியவிகுதி)யோடு 
புணர்ச்சு மெய்யான (பிரமணிய என்னுஞ்)சொல் சாமேயாதிய) விட்டுணு 
வின் பரியாயமாம்,--முன்னஞ் செப்புறு பதம் இரண்டு பதக்களைச் சேர்க்து 
காட்டி - முன்னர் (சனமைப்பொருளை)ச் சொல்லுஇன்ற (௪ என்னுஞ்)செர 
ல்லு இ.ரண்டுசாற்களையுஞ்சேர்ந்து (பொருளை) விளக்கு, எ-று. 

ஆரியததிலே பிரஹ்மக் என்பது இெவபரியாயம்: ௮.து யவ்விகுதியோடு 
புணரப்பிறக்க பிரஸ்மண்ய என்பது இவபெருமானுக்கு அன்பன் என்னும் 
பொருட்டாய் விட்ட்ணுபரியாயமாம். (௨௨) 

லப்பரு மைக்க மாக வுரைத்தலா லுரைக்க வொண்ணா 
. f ‘ 

மைப்படி மிடற்றினானு மாலெனு காமு மாக 

முப்புவ னங்க ளெத்த மறலமு முடிவு மில்லார் 
° 4 *் ் 7 கு . சுப்பிர மணிய ஞுகைச் சொல்லுகால் வேத மாதோ. 

இ-ள். ஒப்பரும் ஐக்கமாக உரைத்சலால் - ஒப்பற்ற ஒற்றுமையாகக் 
கூறுதலால், -உரைக்கவொண்ணா மைப்படிமிடற்றினானும் மாலெனும் சா 
மும் மூலமுழமுடிவுமில்லாச் சுப்பிர மணியனாக - உசைகடஈ்த நீலகண்டக் 
கடவுளும் விட்ணொவென்னும் சாமுமே ஆதியக்தமில்லாக சுப்பிரமணியக் 
சடவுள் என்று, -முப்புவன கமள் ௮௧ ஏத்த சால்வேதஞ் சொல்லும் - 
மூவுலனெர் எல்லாரும் புகழச் சதுர்வேதக்களும் கூறும். எ-று. (௨௯) 

சரவண பவவென் மோ.துக் தாவறு பதங்கண் மூனறித 
பரவுறு சரமென் ரய பதமது சலமெ யாகும்... 
வருவஈம் வாசமிச்த வான்பத மிரண்டும் பார்க்கி... 
லரிதுமா தலத்து ஈரா யணனெனு மருத்த மாமால்,



௧௯௮௮ திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். சரவணபவ என்று ஒதுக் தாவறு பசங்கண்ஜூன்றில்- சர வண 
பவ என்று கூறப்படும் குற்றமற்ற மொழிசண் மூன்றனுள்ளே,--பரவுறு 
சரமெண்றாய பதமது சலமேயாகும் - புகழப்படுஞ் சரம் என்னும் மொழி 
ஜலம் என்னும் பொருள்படுவதாம்,--வரு வரம் வாசம் - (அதன்பின்) வர்.த 
வகம் என்பது இருப்பிடம் என்னும் பொருள்படுவசாம்,--இர்த வான்பத 
மிரண்டும் பார்க்கில் - இர்சப்பெரிய மொழிகளிரண்டையும் (சேர்த்து. 
௮ன்மொழித்தொகையாக்இப்)பார்த்சால்,--அரிதுமாதவத்து நாராயணன் 
எனும் அகுச்சமாமால் - (சரவணன் என்பதற்கு) அரும்பெருர் சவத்தை 
யுடைய நாராயணன் என்னும் பொருள் ஆகும். எ-று. 

நாரம் அயகம் நகரம் ணகரமாகும். 

ஆகவே, சரவணன் காராயணன் என்னுமிரண்டும் ஜலத்தை வாச 
ஸ். சானமாகவுடையவன் என்னும் பொருளினவாய் விட்டுணுவின் பரியா 
யங்சளாம். (௨௪) 

இயலுறு பவனென் ரோது மிரும்பகஞ் சிவன்ரு னாகு 
மயலற விரண்டு மொன்ருய் வழுக்திலா றெழுக்சே யாகும் 

Uden Rm குணரின் ஞானப் பரம்பொருட் சிவன தாய 

அய வடி. வாரு மென்றே சொல்லுகான் மறைக எம்மா. 

இ-ள். இயலுறு பவன் என்றோதும் இரும்பகஞ் இவன்றான் அகும் _ 

'பொருக்திய பவன் எனப்படும் பெருமொழி சிவபரியாயமாம்,--மயலற இர 
ண்டும் ஒன்றாய் வழுத்தில் ஆறெழுசத்தாகும் - மயச்சந்தீர(ச் சரவண பவ 
என்னும்)இரண்டையும் புணர்த்தித் துதித்சால் ஆறக்கரங்களாம், பயன் 
ஒருங்கு உணரின் - (இச்சரவணபவகாமத்தின்) பொருளை ஒருங்கு தெரி 
யின், ஞானப் பரம்பொருட் சவனதாய சுயவடிவு ஆகும் - (ஈமக்கு) ஞா 
னத்தையருளும் பரம்பொருளாயுள்ள இவபெருமானேயாடிய சொநீதவடி. 
வம் என்பதேயாம்,-- என்று கான்மறைகள் சொல்லும்- என்று சதுர்வேசம் 
களும் கூறும். எ-று. (௨௫) 

மலர்குகன் ரன மாவ மயலற வகுக்குங காலை 
நிலமணல் சுக்குப் பாறை நிகழ்தருக். கல்லு கான்காங் 
குலமலை நமக்கும் வேற்கைக் குமரற்குர் தான மாகும் 
பலனுறு நிலணா மற்றப் பருப்பதஞ் சிவனா காரம். 

இ-ர். குகன் மலர்தானமாவ - முருகபிரான் (கருணை மலரும் இடன் 
களாவனவற்றை,-மயலற வகுக்குக்காலை - மயக்கந்திரச் சொல்லும் 
பொழுது,--லம் மணல் சுக்குப்பாறை சிகழ்தருக் கல்லு ஆம் நான்கு குல 
மவை - கிலமும் மணலும் பரற்பாறையும் விளக்குகின்ற கல்லும் ஆயெ 
கான்கு சாஇகளும்,--5மக்கும் வேற்கைக்குமரற்கும் தானமாகும் -நமக்கும் 
வேற்கரக்கடவுளுக்கும் இடக்களாகும்,--பலனுறு நிலன் நாம் - பயன் 
பொருர்திய சிலம் ஈமதுவடிவாம், மற்றப் பருப்பதஞ் இவனாகாரம் - ஏனை 
மலை சிவபெருமானது வடி.வமாம், எ-று, (௨௯), 

திரையிட னாமு மற்றைத் தடவரை சிவனு மாச 
மருவுமவ் விடங்க ளெல்லா மயூரலா கனத்தி ஞற்குப்



சலாமியின் மர்இரமகிமையுரைக்சு அத்தியாயம், ௧௯௬ 

பொருவரு மிடன காகப் பொருர் தமென் On sg காட்டிச் 
சுரர்தமக் கமுக மீக்த துழாய்ப்புயல் பின்னுஞ் சொல்லான். 

இள. நாம சரையிடனும மறறைச சுவன சடவரையும அச மருஒம 

அவ்விடக்களெல்லாம்,---நாமாடிய ஈீலவிடக்களும் ஏனைச் இவெபேருமா 

CoG மலைசஞாம் என்று பொரு*, இய அவ்விடக்களெல்லாம்,--மழூரவா 
கனத்தினாற்குப் பொருவு அரும் இடன தாடப் பொருந்தும் - மயில்வாசனகி 
சடவுளுக்கு இயைக்ச அரிய இடக்களாதி அமையும்,--என்ு எடுத்துக் 
காட்டி - என்று எடுச்து விளச்ட--சரர்தமக்கு அமுதமீர்ச துழாய்ப்புயல் 
பின்னுஞ் சொல்வான் - சேவருக்கு அழமுதுகொடுத்த விட்டுணு மீண்டும் 
கூறுவார். எ-று, 

மேலைச்செய்யுளிற் சுட்டிய சிலமுசலிய சான்கனுள் முன்னையிரண் 
டம் நிலமெனவும், பின்னையிரண்டும் பருப்பகமெனவும் ௮டக்கப்பட்டமை 
மை விளக்குவார். *சரையிட ளுமுமற்றைத் தடவரை இவனுமாக மருவு 
மல்விடங்கசெல்லாம்”' என ஈண்டனுவதித்தார். (௨௪) 

வேங்கட வராயு மந்த வேங்கட வெற்பின் மீதி 
லாங்குக னேரித் தீர்க்க மானது மசலத் தாடு 
பாங்குறு மூர்த்தி தானும் பன்னிரு புயனும் வாசத் 
சங்கமம் துளபஞ் சூடும் யானுமாய்ச் இறந்து ளோமால், 

இ-ள், வேக்சகடவரையும் - வேக்கடமலையும்,- க்க. வேக்கடவெற் 
பின்மீதில் ஆங் குகனேரித்தர்ச்சமானதும் - அவ்வேக்கடமலையின்மேலே 
உள்ள குகனேரித்தீர்த்தமும்,-அாலத்தாடு பாற்குறு கர்திகானும் - 
அம்மலையில் உ௱ிமையாயுள்ள '( தாவரத், திருமேனியும், -பன்னிருபுயனும் 
வாசச்தேக்கமழ் துளபஞ்சூடும் யானுமாய்ச இறர் நளோம் - குமாரசுவாமி 
யும் ஈறுந்துழாயணிஈ்த நாமுமாய்ச் இறந்துள்ளேம். எ-று, (௨௮) 

கெருப்பு௮ கல்முன் மூன்று நிலமகள் கமலை நீலி 

பொருத்துகான் குடனைர் தாரு வதுமுறை புரையிலாத 

வருத்த னிகரி வீச னுயர்சிவன் கலையிவ் வாறு 

இருத்துகார்த் இகையோ ராமுஞ் ெவனுமால் வடிவு மாமால், 

* இ-ள், நெருப்பு உறு முன்மூன்றம் நிலமகள் கமலை நீலி கலை - சார்ச் 
இகையிற் பொருந்திய முசன்ரூன்றுபாகல்களும் பூசேவி ஈதேவி உ 
தேவிகளின் கலைகளாம், பொருத்து நான்குடன் ஐர்து அறுவது முறை 
புரையிலாத உருத்திரன் ஈ/கரிலீசன் உயர்வன் கலை - பொருச்திய நான 
காவறும் ஐக்தாவதும் ஆராக்தும் முறையே ஒப்பற்ற உருத்திர அரந்தேச 
சதாவருர்த்திகளின் கலைகளாம்,--இவ்வாறு இருத்து கார்த்திகை ஐரா 
ரூம்- இங்கனமே திருத்தமாகிய கார்த்திகை ஆறுபாகங்களையுடையதாம்,-- 
இவனும் மால்வடிஏம் ௮மால் - |இங்கனமாகையாற் கார்த்திகை) வருப 
மூம் விட்டணொ(வாகிய எண்) ரூபமும் ஆம். எ-று. (௨௯) 

அயலிக் தன்மை யாலே யளப்பறு மார னாளித் ப 
யி னுக் கு கூரித்தா மோமஞ் செபமுப வாசம் இளை 

சகேயமோ டியற்தி லிச னெடியமால் விரதத் துள்ள 
அ£யநழ் பயன்க ளெல்லாம் கள றக் கொடுக்கு மாதோ,



2.00 திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

இ-ள் ஆய இச்சன்மையால் - ஆதிய இவ்வியல்பினால்,--அளப்பறு் 
ஆரனாவில் - இுளவற்ற (மஜி மையைய/டை ய) கார்த்திகைரசாரிலே,--சேயி 
னுச்கு உரிச்தாம் தம செபம் உபவாசம் பூசை கேயமோடு இயற்றில் ~ 
Kograndiges உரிமையான தமத்தைச் செபத்தை உபவாசத்தைப் 
பூசையை அன்போடு செய்யின் மான். செடியமால் விர்தத்து உள்ள 
தூய ஈநற்பயன்சசொல்லாம் - இவபெருமானுக்கும் ஈமக்கும் உரிய விரதன் 
களால் உளவாகுஞ் சுச்சமான உறுதிப்பயன்களையெல்லாம்,--துகளறக் 
கொூும்கும் - குற்றக்கிர(க்குமாரசுவாமி) அருள்வார். எ-று, (௬௦) 

அ/க.(12. முகாக் BT oy மளப்பரு மகர தானு 

மெகினவா கனனு தாமு மீசனு மாகு மந்த 

வுகரமே குமானாகு முயாம் செழு மகரக் தானு 

மகரருர் தெய்வ மாதும் வள்ளியு மாகு மம்மா, 

உரைக்கு மெழுத்து வான்னு மூரைக்கடங் காது நின்று 
/ரொணவ வடிவ மாகும் பெண்களோ ரிரண்டு பேருஞ் 

சரவண LIM GY மொன்றுப்த் த தனித்த? காங் கார மாகுஞ் 

சருஇயாழ் முனிவ வுண்மை சொற்றன மென்றான் மாயோன். 

இ-ள். அளப்பரும் அகரமும் உகரந்கானும் மகாச்தானும் - அள வி _ 
லரிய அகாரமும் உகாரழும் மகாரமும். (முறையே), எடுனவாகனனும் 
சாழாம் ஈசஹணும் BY னும் ~ பிரமனும் Bp p ® உருத்திரனும் ம் (என்னும் அருத்த 
மூ டையன) ஆகும், --5. ரைசகும் எழுதச் துமூன அம்-சொல்லப்பட்ட எழுதி 
துக்கண்டமன்றும் (ஒன்றுபட்டு மூவர்க்கு முதல்வன் என்னும் பொருள் 
பட்ட) -உரைக்கடம் காது என்ற பிரணவவடிவமாகும்-அவார்சிய வஸ்து 
angus Rau) பருமான் MBL. FG) கிண்ற So a eu er LILO” iD. | இணி 
இப்பிரணவச்தைக் குமார: வாமிஙின்ற மாச் கொள்ளுமாறு: —| Hib & 
®. 610 குமரணாகும்- அழனேயுடைய esr gio குமாரசுவாமியின் 2 Se. 

டானமாம்,--உயார்செமுூம் அசரக்தானும் மகரமுர் தெய்வமாதும் வள்ஊி 
யும் ஆகும் - ஐ _யர்க்த அகாரமும் WaT TPs @ swears னையாருக்கும் வள்ளி 

யம்மையாருக்காம் ௮திட்டாவமாகும்,-இக்காரம் - (அம்முன்றும் ஒன்று 
பட்ட) இங்க ரமானது,--பெண்ச ளோரிரண்டு பேருஞ் சரவணபவனும் 
ஒன்றா ய்த் சணிச்சது அகும்-றும்மைமாரிருவரு ஞ் ச ரவணபவபெருமானும் 
ஒருங்காய் க்சொண்ட) அதிட்டானம் ஆரும், சுரு. யாழ்முணிவ உண்ணக் 
சொற்றனம் என்றான் மாயோன் -வேதம்வல்ல வீணமுணிவனே உண்மை 
சடறினாம் BT BOT (1G TT ் விட்டுணு வி-ம், 

தானம் என்னும் பெயரடியாகப் பிறந்த சாணி என்னும் வினையின் 
வந்த தாணித்தது என்னும் பெயர் இடமாச்சப்பட்டதுஎனப்பொருள்படும். 

அது குறுகத் தனித்தது என்றானது. (௩௧-௬௨) 

நாரதற் குரைத்துச் செங்க ணூரணன் முனிவ னோடுஞ் 
சீரினுக் கழகு செய்யுஞ் செயர்இபம் பதியின் முன்னச் 

தாரகற் றடிந்ச செவ்வேள் சரித்திர மினிது காண்பான் 
காருடப் பிடாமேற் கொண்டு கந்தமா தனஜ்திற் போந்தான். 

இ-ள். செகல்கணுரணன் காரதற்கு உரைத்து - விட்டுணு சாரதனுக்கு 

(இவ்வாறு) கூறி, -முனிவஜனோடும் - (௮) மாரதஜொடும்,-ீரிலுக்சமகு



. Om ் க சுவாமியின் மகத பகிமையுறரைக்த அச்இியாயம், 208 

செய்யுஞ் செயர்தியம்பதியில்-அழகுக் சழகுசெய்யுஞ் செயக் இிபுர ச்திலே,-- 
முன்னர் தாரகற்றடிர்த செவ்வேள் சரித்திரம் இனிது காண்பான் -" 
முன்பு தாரசணைக்கொன்ற சுவாமியினது ஈந்செயலை இணி தரி௫க்க,-- 
காருடப் பிடர் மேற்கொண்டு கந்தமாசனச்திற் போந்தான் - கருடணது 
பிடரின் இவாக்து கந்சமாசனத்துச் சென்றார். எ-று. (௬௯) 

கருடவா sen inp Qareanl) கண்ணுங் குற்ற கா ஸ் 

முருகவேள் கண்டு பூரை முறையிற மாது பெய்யக் 
குருபா னுவப்பப் பூசை கொண்டலின் வண்ண னன்பா 

னருமறை முறையிற் செய்தே யளவிலா மகிழ்ச்? பூக்கான். 

இ-ள். சண்ணன் கருடவாகனமேற்கொண்டு அக்குற்றகாலை - விட் 
ணெ கருடனிலிஷர்க்து ஆண்டு*்சேர்க்சபோது,--முருகவேள் ௪ண்டு முறை 
பிறழாது பூரை செய்ய - குமாரசுவாமி ஈண்டு (அவர் தமக்சடியபோயாகவும் 
போலியான மாமனென்னும்) முறை பிறழாவண்ணம் (அதற்கேற்ற) உப 

(உண்மையானே தமக்குக் சலைவரென்னும்) அன்போடு, -குருபரன் உவப் 
பப் பூசை அருமறைமுறையிற செய்து - குமாரசுவாமி மடிழுமாறு அரும் 
சனையைச் ருருதிவிதிப்படி செய்து, அள விலா மடுழ்ச்ி பூச்தான் - அள 
வற்ற அனர்தம் பொலிக்தார். எ-று. (கரடு 

மேசம் விமான மாக விளங்கிய இமயக் சுந்க 

மாதனச் இருக்கான் கரத வரைச்சகக் நாக மார்கிதி 
யாதாத் தலெ மெல்லா மற்புகக் கனிக்கா er Ne 
சிதரப் பதே த டானுஞ் செயச் இயம் பதியிற் புக்கான். 

இ-ள். வேசணும் விமானமாஈ விளக்யெ மயச் கர்சமாதனத்து இருக் 
கான் - பிரமாவும் விமானம்போல விளங்கிய உச்சியையுடைய கந்தமாத 
னத்தில் (முன்னரே) இருக்கார்,---கக்தவரைச் சகர்காதமூர்தீதி ஆதரத்து 
அடிலமெல்லாம் ஆற்புசத்து அஸித்சான் - ஸுக) சச்சமாசனத்திலே ree 
காசசாயெ இவபெருமான் பற்றினையுடைய உலகினரறையெல்லாம் ௮இசய 
மாகக் காத்தார், -கேமிச் ீரப்புக்கேடானுஞ் செயர்தியம்பதியிற் பும் 
கான் - (பின்) சக்சொெத்தையுடைய விட்டுணவுஞ் செயந்இயிற் புருந்தார். 
ஏஃறு, (mm) 

விண்ணள வாரச் சாரல் விசயமாங் கோயி றன்னிற் 
கண்ணக நீர்த்த மான சுக்தபுட் கரிணித் தெண்ணி 
ரெண்ணினர்ச் கெண்ணி யாங்கே யின்னருள் புரிர்து வானிற் 

பண்ணவர் பாவ வேற்கைப் பரமன்வீற் இிருக்கான் மன்னோ. 

இ-ள். விண்ணளவார் அர்சாரல் விசயமாக கோயிறன்னில் - வானள 
௮யர்க்ச அம்மலையின் வெற்றியாகெய கோயிவிலே,--சண்ணசல் தீர்ச்சமான 
கந்தபுட்கரிணிழ் தெண்ணீர் - இடமகன்ற தீர்த்தமாயெ கந்தபுட்கரிணி 
வாவியின் பாக்கரில்,--வேற்கைப் பரமன் எண்ணினர்க்கு எண்ணியாக்கு 

இன்னருள்புரிர்து - வேலாயுதக்கடவுள் ers garde wars sans Bar 
வருள் செய்துகொண்டு,-வாணிற் பண்ணவர் பரவ வீற்றிருர்தான் - சேவ 
ரோடு முனிவருக் நடிக்க லிற்றிருக் தனர், எ-ஐ., (௬௭௬) 

ப



2.02. திருச்செச் சர்ப்புராணம், 

முளைர்சுடர் வேற்கை யானை மொழியவர் தனைகள் செய்ய 

நினைக்கமெய்ச் தியானஞ் செய்ய நிறைந்தபூ சனைக 9 ளாத்ற 
ஈனைத்துழா யலங்க லானு நான்மறை முடி வுங் காணாப் 

புனற்ரடை யாற்கு முள்ளம் பொருந் இய மகிழ்ச்சி யாமால். 

இ-ள். முனைச்சுடர் வேற்கையானை மொழிய வர்தனைகள் ரெய்ய - 
வேலாயுசக் கடவுளை (அற்புசசரிதமெடுத்துக்) கூறலாற்றான் வழிபாடுகள் 
செய்தலாற்றான், வினைக்கு மெய்த்தியானஞ்செய்ய eons g பூசனைகள் 
அற்ற - (சாதாரணமாக) ஈனைதலாற்றான் உண்மை.பான இயாவஞ் செய்த 
லாற்றான். (அக்கக்சஸின்) wens அருச்சனை  செய்தலாற்முண்,-- 
நனை த்துழாயலக்கலானும் மான்மறைமுடிவும் காணாப். புனற்சடையாற் 

கும் - விட்டுணுவாலும் உபிடசங்களாலும் உணரப்படாக இவபெருமா 
னுக்கும், உள்ளம் பொருந்திய மழுழச் அம் - இருவுள த இமில இயைந்த 
பிரீதி உண்டாகும். எ-று. (௬௭) 

இனையமாக் சகுகைவி யாச னிரைத்ததே னுண்டு தந்தை 
நனைமலர்ப் பாதம் பாற்றி மாடமு மகிழ்ச்சி பூக்து 
மனனிலை புணர், நூ கண்ட லான் க ( முனிவ ன்ீண்ட 

முனை கெடு வேலோன் பாத முன்னியாக் திருக்தான் மன்ஜனொ, 

இ-ள். மணன்விலை உணர்ர்து சண்ட வான் சுகமுனிவன்- மனத்தான் 
(உறுதி) சீலையை ஆய்ந்து அறிந்த பெருமையான சுகமுணிவன்;- B15 5 5 
வியாசன் இசைத்த இனையமாம்சதைச் தேன் உண்டு - பிசாவாதிய வியாச 
முனிவன் கூறிய இம்மகாரரித்திரமாகிய தேனை ௨ உட்சொண்டு, டட Coor 
மலர்ப் பாதம் போற்றி - -(அவனது) பாதாரவிர்சம்களைச் துதிக்க, -சாடரு 
மகழ்ச்பூச்.து-அள வற்ற ஆனக் கஞ் இறக் த, நீண்டமுனைகெடு வேலோன 
பாதம் முன்னி அக்கு இருந்தான் - வேலாயதக்கடவளினுடைய இருவம. 
களைச் இயானித்து ௮ல்கனம் இருந்தான். EF Ly. (௩௮) 

சுவாமீயின் மந்திரமகிமையுரைந்த அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

  

எட்ட இருவிருச்தம் ௬௧, 

சசககக வைகைக் 

௧௫-வது. பலகதை உபதேடிழ்த அத்தியாயம். 
PIP வட்ட 

RAIS னால்வேத மாணார்தகக மானிசகே னின்னுமிமொ ருக்குமூக னால்வேக முணாக்தசக முனிகே ளின்,௮ுமொரு 
காதையுனக் கெடுத்துரைப்ப னென்றே, குருக்குமதிக் கோடாக் 
கடவுளிரு சரணா கோகனதம் கரங்காவித்றுக் கொண்மொயவி 
யாசன், நருக்குமனக் கொடுஞ்ருரை வேரறுத்து சுடர்வேற் ஏண் 
முகன்ற னிணையடிச்செம் தாமரையுள் allan ¢ GB, _பெருக்குகழி 

மகிழ்கிறப்ப அடல்! (ளக மரும்பப் பிள்ளோமுகர் , கனைப்பார்ததுப் 

பேசவுளம் பிடித்தான்.



பலதை உபதேடித் ந அக யொயம், 2.0௩. 

இ-ள். உயர் வியாசன் - உயர்ச்ச வியாரமுணிவன்,--ருரு்குமதகி 
கோடீ ரக்கடவுள் இருஉரண கோகனதம் கரக்குவிச்துக் கொண்டு - பால 
சந்திரசேகரசுவாமியின் உபயபாதாரவிந்சங்களையும் (எனை) கைகூப் 
பிக்கொண்டு,--சருக்குமனக்கொடுஞ்ரூளரைவேோறுக்சகுடர்வேற் ஈஎண்மூக 
ன்றன் இணையடிச்செர்தாமரை உள்ளிருச்தி-சூரசங்காரசக்கிகா சண் 
முூகசவாமியின் உபயபாதாரவிந்தக்சகளையுந் இயானித துக்கொண்டு, 
பெருக்கு சழிமடகிழ் றப்ப உடல் புளகம் அரும்பப் பிள்ளைமுமந்தனைப் 
பார்த்து - பெருகுசலுடைய பேரானந்தஞ் சிறப்ப உடம்பில் உரோமாஞ் 
ஈர் தோன்ற மகன்முக்மைப் பார்த்து, -இருக்குமு சனால்வேதம் உணர்ர்த 
சுமமுணி கேள் இன்னுமொருகாசை உனக்கு எடுச்துரைப்பன் என்று - 
இருக்சாதி சதுர்வேதக்களையும் அறிச்த சுகமுனியே கேள் மற்றொரு 
சதையை உனக்கு எடுத்தும் கூறுவேன் எனத்தொடமி,--பேச உளம் 
பிடிச்சான் - கூற மனங்கொண்டார். எ-று. (க) 

காலமொரு மான்தினையு சருக்தினிடைக் காண்போன் காம 
மடன் வெழுளிமிகு கஸிமயக்க மொழி,க்கோன், ரூலகெடு வேல் 
பிடி.க௪ அண்டமஇச் சடையான் றுணைச்சரண மலர்பரவுக் துரு 

லாசமுனிவன், மேலமா மினிதிருக்கும் விண்ணுலகமாரு விரிஞ்ச 
ணுல கடையவுளம் விரைக் நுரெலுங் காலைர், சேலனைய கருநெடுப் 
கட் டெய்வமட மாது ரென்னிபணிர் இன்னறவக் தேமாலை கொ 
Ob ren. 

இ-ள். காலமொருமூன் நினையும் கருச்னிடைச் காண்போன் - மூச் 
காலகிகழ்ச்கெளையும் மனதில் அறிய வல்லவனும், சாமழமுடன் வெருளி 
மிகுகளிமயக்கம் ஒழிர்தோன் - சகாமலெகுளிமயச்சங்களை நீக்னெவனும் 
ஆஇய,--குலநெடுவேல்பிடி ச்ச தண்டமதிச்சடையான் துணைச்சரணமலர் 
பரவுர் அருவாசமூணிவன் - சூலபாணியான சர்திரசேகரருடைய உபய 
பாதாரவிச்சக்களை வழிபடும் துருவாசமுணிவன்,--மேலமரர் இனிதிருக் 
கும் விண்ணுலகம் ஆறா - வானவர் வாழுஞ் சுவர்க்சம் வழியாக,--விரிஞ்ச 
னுலரு ௮டைய உளம் விரைந்து செலுங்காலை - பிரமலோகத்சைச் சேரு 
மாறு மனத்தின் விரைந்து போம்போது,--சேலனையகருகெடுக்கட்டெய்வ 
மடமாது சென்னிபணிந்து இன்னறவத்சேமாலை கொடுத்தாள் - அரமகள் 
(ஒருத்தி அவனைச்) தலையால் வணங்டுப் பாரிசாதமலர்மாலை்(யொன்றை 
உபசாரத்தின்பொருட்ட்) கொடுத்தாள். ஏறு, (௨) 

வாங்குமலர்த் தொடைமாலை வனப்பணைக்து கோக்கு வார்சடை 
யின் மலர்முகத்தின் மணிமார்பி ௨ணைத்துக், தாங்கிய மகிழ்பூதி 
ன முனியகலுங் காலைக் தருநிழலி லரசிருக்குர் சகமகத்த னாற் 
கோட், டோங்கலயி ராவதத்தி ளெருத்தமிசை வரக்கண் டங் 
களித்து மதுமாலை யும்பாமூணி யெடுக்துப், பாங்கெளித் இட 
லதனை வானாசன் வாங்கிப் பக்இயிலன் பாலானை மத்தகத்திற் 
பதித்தான். ் 

இ-ள். மூணி வாங்கு மலர்ச்சொடைமாலை வனப்பனை ச்தும் நோக்இ- 
துருவாசன்(அவள்பால்)வாக்யெ பூ மாலையின் அழகு முழுதையும் பார்த்து, 

வார்சடையின் மலர்முகச்இின் மணிமார்பில் ௮லோத்து - உச்சியிலும் முகத்



2.07 இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

இலும் மார்பிலும் அணைத்து, தாக்கிய மட௫ிழ்பூச்து அரஈலும்காலை - பொ 
லுச்சலாகா ம௫ழ்ச்ிமிகுந்து செல்லும்போது, தருகிழலின் அரூிருக்குஞ் 
சதமகத்தன் சாற்கோட்டு ஓங்கல் அயிராவதத்தின் எருத்தமிசை வரக் 
கண்டு --௪ ரசருவ்ழலில் அரசாளும் இக்கிரன் நான்கு கொம்புசளையுடைய 
மலைடோலும் வெள்ளையானையினது பிடரின்மேலே வரச் சண்டு உம்பர் 
முனி உளக்சளித்து மதுமாலை எடுத்துப் பாம்கின் அ௮ளித்திட-(அம்) முனி 
வன் மனமகிழ்ந்து மாலையை எடுத்து (அரிமொழியின்) உரிமையோடு கொ 
டுப்ப,--வானரசன் பத்தியிலன் ௮அதனைவாக்கஇ - இர்இிரன் பத்தியின்றி 
அதனை வாக்கு, -பாலானை மததகச்திற் பதித்சான் - வெள்ளையானையின் 
மத்தகத்தின்மேல் வைச்தான். எ-று. ( m) 

மத்தகக்தின் மணிமாலை வானிறைவ னுசைக்கு மகயானை Fr 
நகவிழ்க்கும் வான்புழைச்கை நீட்டிக், கொத்தலா நறவொழு 
ருங் குழங்கனறு மாலைக் கோட்டாலுங் காத்தாலுங் குறைபடுத் 
தக் கண்டு, சக்சமழ லஅுதூண்டச் துருவாசன் சீறித் திகைத்த 
மரர் கோமானைச் னெந்இிருக ரோக்கி, யித்தனையுங் கடவுளருக் 
கிறைவனெனுஞ் செருக்கால் யானளித்த மாலைதனை யிழிவுபுமிர் 

தினையால், 

இ-ள். வாணிறைவன் உகைக்காம் மதயானை - இர்திரன் ஊரும் மத 
மேடைய வெள்ளையானையானது,--சடங்கவிழச்கும் வான் புழைக்கை 
நீட்டி. - மசம்பொழியும் பெரிய கையை நீட்டி -மத்சகச் இன் மணிமாலை - 
மத்சகதக்கில் வைக்கப்பட்ட அழிய மாலையை (எடுத்து),--கொத்தலர ஈற 
வொழுகுக் குழக்கல் ஈகறுமாலைம் கோட்டாலுக் கரச்தாலும் குறைபடுத்த - 
கொக்தாடிய அலர்களாற் சமைந்ச தேனொழுமுகின்ற குழக்கலென்னும் ஈறு 

மாலையை அணிந்த கொம்புகளாலும் கையாலுஞ் சிதைக்க, -துருவாசன் 
கண்டு £றி - (௮ம்) மூணிவன் கண்டு ரன் ஐ,--இச்சம் அழலது அண்டத் 
தகைத்து - மனத்சை(க்கோப) அக்தணிசெலுச்சச் இகைத்து,--அமரர் 
கோமானைச் இனச்திருக நோக்கி - இக்சிரனைக் கோபக்குறி தோன்றப் 
பார்த்து அ சடவுளருச்சிறைவன் எனுஞ் செருக்கால் யானளிச்த மாலைதனை 
இத்தனை இழிவுபுரிக்கனை - தேவராசன் என்னும் அகர்தையால் (8) நான் 
LES மாலையை இவ்வளவு ௮வமஇத்தாய். எ-று, (#) 

ஆதரச்சின் யானளித்க மலர்மாலை வாங்கி யணிமுடியிற் சூட் 
டாதுள் ளகர்கதைபிடித் தேறும், போதகக்இி னாலிழிவு புரிந்தெ 
அிந்த பாவம் பொறையாக கின்னிடத்துப் பூண்தெண வாசப், 
பாதகத்தி னுனுனது பதியவுணர் கவரப் பருவரலுக் கடனாகப் 
LI gions MHEG, த இழைத்துள் ளஎலமச்தூ மும்மலமு தீங்காச் 
சிமியோரிற் மிரிகவெனக் தருவான மொழிக்தான். ப 

இ-ள். அசரத்தின் யானளித்த மலர்மாலை வால்டு அ௮ணிமுடியிற சூட் 
டாது-பற்றோடு நான்றர்ச பூமாலையை ஏற்று அழ௫யெமுடியிற் சூட்டாமல்,-- 
உள்ளகந்சைபிடி.த்து ஏறும் போதகச்தினால் இழிவுபுரிர்து எறிச்ச பாவம்-. 
மனச்செருக்குற்று ஏறிய யானையால் அவமஇத்து எறிர்சசனாலாகய பாவ 
மானது,--பொறையாக பின்னிடச்துப் பூண்டு தணவாது - பாரமாக கின் 
கட் பொருக்இப்' பிரியாசாகும், அப்பா சக த்தினால் உனது Us) gaat



பலகை உப க௫க்க அத்தியாயம், 2.05 

Sar பருவரலுக்கெனாடு - அப்பாசசச்சினாலே உண் ஈகரச்தை அசுரா 
கொள்ளத் துச்கபாத்திரமாய்,--பதுமமகள் நீங்கத் திதிழைத்து உள்ள 
லமர்து மும்மலமுமம் நீக்சாச் சிறியோரின் இிரிச - சீசேவி அகலத் இங்கு 
களைச் செய்து மனநொக்து இரிமலங்களும் ஒழியாத அற்பர்போலக் இரியச் 
கடவாய்,--எனத் துருவசனம் மொழிச்சான் - என்று சாபத்சைச் சொண் 
ணாண். ஏ-று. (௫) 

கொடுஞ்சாப மொழிர்த ஐரு வாசமுனி பின்னுங் குலிசகெடும் 

படையேக் துங் ஞரிசின்ராக நோக்கர், கெடுங்கால பதியுள த்துக் 

தோன்றாது போலாம் BIO nips gr முரியொரைக் கீழ்மைபுரிக் 

sa Sts, இடுங்கால முணர்க் தனக்குக் உூறகினைச் கனமா லிமை 

யோர்க்கு முனிவார்க்கும் யாவருக்குக்தீமை, நெடுங்காலம் புரி 

ர்ககொடுஞ் சூர்தொலைக்து கெவொனிலைதிறுத்து சடா வேற்கைப் 

பெருமான்ற ஸனிடமாய், 

வாய்க்ககந்த மாகனதீது வரையிடத்.ஐ நிமிபாய் மதிமுகம்க 
ளாறுகொண்ட வானவனவ்பொற் சரண, மேத்தியவ ணிருர்துநெ 

டுக் தவம் |மிதியாயி னீராறு கோளுடையப் பெருமான்ற னருளா, 

னீர்ச்காங்கக் கடலமுகசு மிமையோர்சண் மஇப்பார் நிழையமாதத் 
அடன்கமலை முன்னுஇக்கு மவள்கண், பார். தீதவடன் விண்ணரசு 

இருவுமுள வாய்கான் பகர்சாபக் தீருமெனச் சுகவாய்மை பகர்த் 
தான். 

இ-ள். கொடுஞ்சாபம் மொழிர்த துருவாசமுூணி- கொடுஞ்சாபத்தைச் 
சொன்ன இுருவாஈழமுணிவன் பின்னும் குலிசநெடும் படையேந்துக் கார 
சில் முகம் நோக்டு- (தன்னைப்) பின்சென்ற வச்சரபாணியின் முகத்தைப் 

பார்த்து, -கெடுகங்காலம் மதி உளச்துத் சோன்றாது - கெகொலத்திற் 
புக்தி மனத்திலே தோன்றமாட்டாறது (இதனாலிவ்வாறு செய்தாய்),--இறி 
பிறழ்ர்து முகியோலாக் தீழ்மைபுரிச்சது தீர்ந்திடும் காலம் உணர்ந்து 
உனக்முக் கூற௱ினைந்சனம் - நெறிமாறி மூத்கோரை அவமதிச்த (பாவமா 
ன)து தீருங்காலத்சை அறிந்து உனக்குச் சொல்ல அினைச்சாம்--இமை 
யோர்க்கும் முனிவரர்ச்கும் யாவருக்கும் நெடுக்காலம் தீமை புரிந்த கொடுஞ் 
சூர் தொலைத்து நெடுவான் சிலை நிறுத்து சுடர்வேற் கைப்பெருமான்றன் 
இடமாய் வாய்த்த - தேவருக்கும் முணிவருக்கும் ஏவருச்கும் நெடுராள் 
இடரிழைத்த கொடுஞ்சூரனைர் கொன்று விண்ணுலகை அிலைப்படுத்திய 
சோதிவேலாயுசசுவாமியினதுஸ்சானமாய்ச் சிறக்த,--கந்தமாதனத் துவரை 
யிடத்து நீபோய் - கர்சமாசனடரியின்சண் நீ சென்று, -மஇமுகக்களாறு 
கொண்டவானவன் பொற்சரணம் ஏத்தி - ஆறுமுகசுவாமியின் இருவடி 
களைச் துதித்து,--அவணிருந்து நெடுந்தவம் புரிதியாயின் - அஆண்டிருந்து 
மகாசவச்சைச் செய்வாயாயின்,-ஈராறுதோளாடை அ௮ப்பெருமான்றண் 
அருளால் - பன்னிருபுயங்களையுடைய அச்சுவாமியின் அருளினாலே, தீர்த் 
தரக்கக்கடல் அமுதம் இமையோர்கள் மஇப்பார் - நீர்த்திரைகளையுடைய 
கடலை அமுதத்தின்பொருட்டுச் தேவர் கடைவார்,--றை அமுதத்துடன் 
சுமலை முன் உக்கும் - றைந்த அமுதத்தோடு இலக்குமி முன்னர்ச் 
சோன்றும், அவள் சண்பார்க்சவுடன் விண்ணாசுந் கருவும் உளவாய்



௨0௬ | இருர்செர் தார்ப்புராணம், 

ரான் பகர் சாபந் திரும் - இவ்விலங்குமி ரோக்கும்பொழுதே சுவர்க்கராச் 
Bugs திருவும் உள்ளனவாக கான் கூறிய சாபம் ஒழியும், எனச் ௬௧ 
வாய்மை பகாக்தான - என்று சுகவாச்கைம் கூறினான். எ-று, (௬-௭) 

துருவாசன் கொடுஞ்சாப முூரைத்இேன் மையினாற் சுடர்க் 

குலிச நகெடும்படைக்கைச் தூறக்குககர்ப் பெருமான், ற்ருவான 

வரம்பையர்கள் சுரபிகிதி யொடுசிக் தாமணிபு வலோமசைவிண் 

டலைமையியை யனைத்துஞ், செருவால்வெவ் வவணர்கொள மன 

மறுகி மறுகித் இருவிழக்து கவினிழர்து சேணிழக்து சூரைப், 

பொருவாகை யெயினுடைய குமரேோரன் செயற்இ புகுக்துமுகா 

ரம்பமுள இருந்துபுனன் மூழ், 

இ-ள். ' துருவாசன் கொடுஞ்சாபமுைத்இிடு சன்மையினால்- அம்முனி 
வன் கொடுஞ்சாபல் கூறியவாற்றால், -கடர்க்குவிசகநெடும்படைச்கைக் 
துறக்க ஈகர்ப்பெருமான் - வச்ரிரபாணியாயெ வானரசன்,--௪௫ வானவரம் 
பையர்கள் சுரபி ஈிநியொடு சிர்சாமணி புலோமசை விண்டலைமை இவை 
யனை த்தும்-கற்பகசரு அரம்பையர் சேனு இருஙிதி இஃ சாமணி இர்திராணி 
சுவர்ச்ச ௮ரசு என்பவற்றையெல்லாம்,--செருவால் வெவ்வவுணர் கொள 
மனமறுி மறுகி - போரினுற் கொடியவகரர்கவர மணமகிசக்கலக்இ,-- இரு 
விழச் ற கவினிழர்து சேணிழச்து - செல்வமிழக்நு அழமெர்.து. விண்ணிழச் 
அ,--ரூரைப்பொருவாகையெயிலுடைய ருமரேோன் செயர்இ புகுர் து-ரூர 
பொருச வெற்றிவேலுடைய சுவாமியின் செயந்தஇயிற் சேர்க்து,-முூகாரம 
பம் உள இரு புனல் மூழ்- வசனாரம்பத்திலும் (மற்றும்) உள்ள தீர்க 
தீக்களிணும் கூழ்கு. எ-று. (4) 

கூடியாற் செபர் தான முதலியன செய்து ருகனடிச டொழு 

அபல பகலிரும்தா னப்பா, னீடியவிண் ணவர்கூடிப் பாலுததி 

மதிப்ப நிறையமுகத் கொசகெமல நேரிழைவச் துஇத்தாள், பீடு 

பெறு இருமுக சீஇன் பேரழகு gol ru QUE Fan 5 Hew டரும 

பாவ மொழிச் இனிய வடிவு, தோடலர்கற் பகநிழலும் பொன்ன 
கருங் கிடைத்துச் சரர்மகுட நிரைவணங்க வரக(மிச். சனனே. 

இ-ள். கூடிய ஈற் செபச்சான மூசவியன செய்து - மிக்ச ஈல்ல செப 
தானாதிகளை இயற்றி,--ருகனடிசள் தொழுது பலபகல் இருச்தான் - சுவாமி 
பாதக்களை வழிபட்டுக்கொண்டு பலகாள் இருர்தான்,--௮ப்பால் 8ீடியவிண் 
ணவர் கூடிப் பாலுத௫ மதஇப்ப- பின்பு உயார்ச தேவர் கூடிப் பாற்கடலைக் 
கடைய, பிறை அமுதத்தொடு சமலசேரிழை வந்துதத்தாள் - கிறைர்த 
௮முதத்தோடு சசேவி வந்து தோன்றினள்,--பீடுபெறு இருமுகத்தின் பே 
ரழகு குலிசப்பெருக் தகை கண்டு-பெருமைபெற்ற தேவியின் முகலர்வண் ' 
ியச்தை இர்குரன் கண்டு, -அரும்பாவம் ஒழிந்து - அரிய பாவக் இர் 
ந்து, -இணியவடிவும் தோடலர் கற்பகஙிழலும் பொன்னகரும் இடைத்து - 
சுகருபத்சையும் பூவலருல் கற்பக தருநீழலையும் விண்ணுலகையும்பெற்று,-.- 
சு.ரர்மருடகிரை வணக்க அரசுபுரிர்கனன் - தேவர்கள் இரீடபர்இசளால் 
வணக்க ௮ராசரண்டான். ஏறு, (௯)



ட ஆட்கட . INEM PIN KASH MH Pura ute, 0 

அத்ககைமை Poors waar Fon mth ar ஞணர்க்செ யல 
nh GI FOHFAUPD Wo asx collet gi, wich West Leamflun ey 
கெடும்பணைச்சை நீட்டி வாரியெடுக் தெரி்ககனிற் ுருவாசன் 
சினச்தே, பிக்தனென யான்றாங்காம் பெருந்தகை யுள்ளுடையப் 

பெருஞ்சாப மிடநாகப் பேரா மிழர்சா, னத்சனென வாய்வெ 
ருவிதச் தல்வனுக்குப் பாவ மளிக்கனனென் morse ged) wor 
னை விளல்பும், 

இ-ள். முனமே வெண்களிற்றரசு அத்சகைமை உள்ளாணார் து- மூண் 
னே வெள்ளையானையான து (இக்கிரன் சாபமே௱றமையாகிய) அவ்வியல் 

பினைத் சன்னுள்ளறிம் ஐ, அலமக்து சஞ்சலரமுற்று இரவு பசல் கிணைந்து - 
சுழன்று வருர்தி இரவும்பகலும் Core § 5,-0.4 465 Boor மணி மாலை 
செடும்பணைகச்கை நீட்டி வாறியெடுக்செழிஈ்தமணில் - பத்சகத்திலிருக்கு 

அழகிய மாலையை(நான் என்) கையைநீட்டி அள்ளியெடுக்செறிர் கசனால்,-- 
அருவாரன் இன்று - துழுவாாமுணி கோபித்து .அயாண் தாகமும் பெருக் 
தசை பித்சமனன உள்ள டைய - என்னாற் ஈமக்சப்பட்ட பெரியோன் பித் 
கன்போல மன ESV AG Ow ண்ணம் பெருஞ் சாபம் இட - பெரிய சாபத் 

தை இடுசலால்,--அச்சன் நாசப்பேரரசும் இழர்சான் - (எனது) தலைவ 
(னாயஅஷின் சுவர்ச்சத்துப்பேரிரார்யெச்றையும் இமர்கானே என ஆய் 
திலைவணுக்குப் பாவமனித்தனன் என்று வெருவி - ஏன்று மிணனைக்து சலைவ 
னுக்ருப் பாவக்கொடுச்சேனே என்று அஞ்டு).-உளர்கேறி. அடலானை 
விளம்பும் - மனந்தேறி வெள்ளையானை கூறும். ஏறு. (௧௦) 

வேறு, . 

செய்க திலின செய்சவரக் கென 
வையஞ்் ரால் வம் ALP KGL D அண்மைய. 

கையெ (தக கடிம்பவக் இரில 

லையன் மனருச் சித்திட வலாருமால், 

இ-ள். செய்ததிவினை செய்தவர்ச்சே என - செய்யப்பட்ட பாவப் 
பயன் செய்சவரும்சகேயாம் என்று, -லையஞ் சொல்லும் வழக்கு உண்மை 
யே - உலகக்கடறும் வழக்கம் மெய்யே, -கை எடுத்த கடும்பவந் இர - கை 
யினால் (கான் மாலையை)ஈஎடுத்த சடியபாவச் இரும்பொருட்டு,--வேலையண் 
காள் அருச்சித்நிடல் ஆழும், -வேற்கடவுவின். பாதங்களைப் பூசித்தல 

தீரும். எ-று. (௧௧) 

சன்று லவேழச் இறையுள த் தெண்ணிஓய 
ஈன்று ணர்ச்தூள சாரதற் போற்றிமய 

ருன்றெ திர்த ருருபரன் பூசனைக் 
கொன்று மறந்தா மோதென வோ னான். 

இ.ள். என்று வேழச்திறை உளச்செண்ணி- என்று வெள்ளையானை 
உள்ளே கினைந்து,- நன்று உணர்ர்துள் நாரசற்போற்றி - ரன்மையை 
அறிச்த நாரதமுணிவனைத் நதித்து,--குன்றெறிக்சத குருபரன் பூசனைக்கு 

ஒன்று மர்திரம் இது என - குமாரசுவாமியின்பூசைக்கு இயைர்ச மந்திரத் 

தைப்போதக்க என்று மேட்க, டு இினான் - (அம்முனிகன்) போதித்தான். 

எ-று... (௪௨)



௨0௮ .. திருச்செற்தாப்புராணம், 

கீழ்த்தி ரைக்கட் கிளாந்தகெழு மாதங்கள் 

காழ்த்த நெஞ்சக் கவலொழிக் தன் பினால் 

விழ்க்ச கட்புன லோடுசெல் வேளடி 

வாழ்தீதிச் கச்ச MIN) OG FTTH SBT. 

இ-ள், கீழ்த்திசைச்சகட் சளர்ர்செழு மாதங்கம் - நிழக்குத்திக்கன் 
விளங்கும் யானையானது,--சாழ்த்ச கெஞ்சக்கவல் ஒழிந்து - வயிரமான 
மனக்கவலையை நீக்ட) அன்பினால் வீழ்த்சு கட்புனலோடு செவ்வேளடி 
வாழத்தி- ௮ுன்பாற் சொரிக்ச கண்ணீரோடு குசபாதங்களைத் துதித்துக் 
கொண்டு, --கந்தவரைப்புறஞ் சார்ச்சது-கக்தமாதனூரியின்கட் சோச்சு.து. 

றர, 
(௧௩) 

செயந்தி யம்பதி சேர்புன லாடியே 
« ட் o * க் 

நயந்து பஞ்சக் குரோசமூ காடொறும் 

வியத்து சூழ்க்து விரைகொண்மக் தாகினி 

பயர்த பங்கயப் போது பறித்இடா, 

இ-ள். செயர்தியம்பதி சேர் புனலாடி - செயர்கிபுரர்இற் சோர்த 
தீர்ச்தங்களின் eppG,—subg பஞ்சக்குரோசமும் சாடொறும் வியந்து 
சூழ்ச்து - விரும்பி டங்குரோசமவல்லையையும் நாடோறும் புகழ்ச் து வலஞ் 
செய்து, -விரைகொள் மந்தாடுனி பயந்த பங்கயப்போது பறிதஇிடா - ஆப ப் சீ ஷ் a; 
சுகந்சம்பொருர்திய க்கை தோற்றுவித்த தாமரைமலர்களைப் பறித்து. 
GI~ gy. | (se) 

அக்கப் போதை யரன்மசன் ரள 

விக்தப் போதில் விபந்கருச் இத்திடா 

முர்தப் போதனை மோதுகை யானைகாற் 

றர்தப் போதகர் தாழ்க்கது வாழ்ச்ததே, 

இ-ள். அர்சப்போதை அ௮ரன்மகன் தாழரவிர்கப்போதில் வியர்நு 
அருச்சுத்திடா - அம்மலர்களைக் சிவருமாரருடைய பாசபக்கயமலர்களிற் 
புகழ்ந்து பூசித்து, -முர்சப் போதனை மோதுகையானை - முன்பு பிரமா 
வைச் குட்டிய இருக்கரமூடைய (இ)வரை,--நாற்றச்தப் பாதகச் grips 
தது வாழ்ந்தது - நான்குகொம்புகளையுடைய (௮வ்)யானை வணங்டியதாய் 

வாழ்ந்தது எ-று. (௧௫) 
இரந்த வாறைக் து வைகலி ராப்பதற் 
றந்தி யேச்திவெஞ் சாபக் ணம் அனேறி 
கந்த வேணற் கருணை கொண் டிக் இரன் 
முந்து பக்கத்து மொய்ம்புடன் சென்றதே, 

இ-ள். இர்சவாறு ஜந்துவைகல் இராப்பகல் சர்இ ஏச்தி - இவ்வாறு 
ஐந்துநாள் இரவுமபகலும் (அவ்)யானை வழிபட்டு --வேற்கர் சவேண் நற் 
கருணை கொண்டு - குமாரசுவாமியின் ஈல்லருளைப்பெற்று,--வெஞ் சாபக் 
தணந்து - கொடிய சாபத்தை நீக்டு,--முச்து இந்இரன் பக்கத்து மொய்ம் 
புடன் சென்றது - முற்பட்ட இர்இிரனது பாக்சரின் வலிமையோடு சென் 
றிது. எ-று. (௪)
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அத லாற்கும ரேசன்பொன் னாலய 
மாத OG Her arg. aun THOT 
கேத நிங்க are (Lp oot] கெட்டியா 

லீ நிற்க வினியொன் அுணர்த்துவாம். 

இ-ள். ஆசலாற் குமரேசன் பொன்னாலயம் மா தவத்கின்வடிலமதா 
கும்-அ சலினாற் குமாரசவாமியினது இருக்கோயில் பெரிய தவரூபமாம;-- 
சசமுணி கேதநீங்கம் சேட்டி - சுசமுனியே அண்பநீங்கச் கேள், சுது 
ans Deh ஒனறு உணர்த்துவாம் - இதுகிற்க இனி ஒன்றனைக் கூறுவாம். 
எஃறு, (er) 

கருத்தி னுக்கட் காதுயர் கர்தனுக் 
கருத்தி முற்றச்சொ லாகமத் தாத்றினாற் 
ஜிருத்து பூசை தினக்தகொறு மெட்டதாய்ப் 
பொருத்து சாமரக் கொறுங்களி பூப்பதே. 

இ-ள். கருத்இனுக்கடங்காது உயர் கந்சனுக்கு - உளள த்தடக்காது 

உயர்ந்த குமாரசுவாமிக்கு,--ருர்இ முற்றச் சொல் ஆசமத்தாற்றினால் 
திருச் பூசை - அசை மஇரச் சொல்லுகின்ற தச்கி.ரவிதியினாலே இருக் 
தமாகச் செய்யும் பூசை, -இனந்தொறும் எட்டதாய்ப் பொருத்து சாமக் 
தொறுக களிபூப்பது-நாடோறும் எட்டாய்ப் பொருக்திய யாமக்கடோறும் 
(செய்யப்பட்டு) மடிழ்ச்பயப்பதாம். எ-று. (௪௮) 

கால மெட்டும் கருதியெய்ப் பூசனைச் 
சில ராகிய சீரிய சாலிரு 
பால ராகிப் பகலிர வும்மறை 
லி QO Mert நாம நுவலுவாம். 

இ-ள். பசலிரவுங் சாலமெட்டும் - பகலிராக்களிலுள்ள சாமக்களெட் 
லும், -௧௫.இ மெய்ப்பூசனைச் லேராடய ரிய காவி பாலராட-கினைக்து 

மெய்ப்பூசை செய்யுமி யல்பினரான இறச்த எண்பகுதியினரா௫இ,--மறை நூ 
லின் ஆற்றினர் நாமம் நூவலுவாம் - சுருஇிவிதிப்படி (ஆண்டுப் பூசை)செய் 
தவருடைய பெயர்களைச் சொல்வாம். ௭-2. (௧௯) 

வேறு 

பகற்கால நாற்கால மர்தநாற் காலமுதற் பகருங கால Lyme 

முகைக்கமலன் பூசையிரண் டாங்காலம் பலழுனிவர் முயலும் 
மகத்துவமான் முங்காலங் கந்தருவர் சித்தருக்கு வாய்த்த பூசை 
பகுத்தரா லாங்காலர் இச்சிறைவ ர௬டன்மகவான் பரிந்த பூசை. 

இ-ள். பகற்காலம் நாற்காலம் - பகற்சாலச்தில் சான்கு யாமங்கள் 
(உளவன்றே),--அக.த காற்காலம் பகரும் முதற்காலம் முகைக்கமலன் 
பூசை - அந்த கான்குயாமக்களுட் சொல்லப்பட்ட முதல்யாமத்திலே பிர 
மாவின் பூசை, -இரண்டாங்காலம் முயலும் பலமுணிவர் பூசை - இரண் 

டாம் யாமத்திலே முயலுகின்ற பலமுணிவர்களின் பூசை,--மகத்துவமூன் 
ரங்காலம் வாய்த்த Sb SRM இத்தருக்குப் பசை-பெருமையான மூன்றும் 
யாமத்திலே இறந்த கந்தருவர் சி். சரின் பூசை, பகுத்த நாலாக்காலம் 
பரிந்த இக்திறைவருடன் மகவான்பூசை - பிரிக்கப்பட்ட. சான்காம்யாமகி 
திலே அன்புள்ள திக்குப்பாலகரோடு இக் இரவா நு:பூமை, எ-று; (0) 
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| உரிமையினை தாங்காலர் திருமுசலாஞ் EGE CS (HUB 
பூசை, தெரிதருமா ரரூங்கால மவுணருடன் பணிக்கிறையாஞ் 
சேடன்பூசை, விரிசரூமே ழாங்காலம் வள்ளிதெய்வ யானையுளம் 
விரும்பும் பூசை, கருதுமெட்டாங் காலமுயர் கங்கைமுக னதிக 
ளுடன் கண்ணன் பூசை, 

இ-ள். உரிமையின ஐச்தாங்காலம் உவந்த திருமுசலாஞ்சச்இிசளுக்குப் 
பூசை - (இரவின் முசல்யாமமாகும்) உ ரிமையினையுஃடய ஐர்தாமயாமச் 
திலே மஒழ்ச்த இலச்குமிமுசலான & $5) Salles ஒசை, --தெரிதரும் ஆரும் 
காலம் அவுணருடன் பணிக்சிறையாஞ் சேடன் பூசை - அறியும் ஆறாம் 

யாமதீதிலே ௮௬. ரரோடு நாகபதியாகயெ சேடனதுபூசை,--விரிசரும் எழான் 
சாலம் உளம் விரும்பும் வள்ளிதெய்வயானை பூசை - விரிந்த எழாம் 
யாமத்திலே உள்விரும்பிய வள்ளியம்மை செய்வயானை என்பாரது 
பூசை கரும் எட்டாக்காலம் உயர்சக்சைமுசனஇகர டன் கண்ணன் 
பூசை - நினையும் எட்டாம்யாமத்திலே உயர்ந்த கங்காதிதிகளோடு விட்டு 
ணுவின் பூசை. எ-று. (௨௧) 

எட்டான காலமுறை யியற்றுகர்பூ சனைகோக்கி பிருகண் 
ணீர்கள், விட்டாறு முகக்கடவு ளிணைச்ச£ாண கோகனத வீடு 
காத்துக், கட்டாரி கரமெடுத்த விரலா குவுமிதயக் களித்தா 
னந்த, முட்டாக கடன்மூழ்கி விளையாடுஞ் செய்கை யெம்மான் 
மொதியப் போமோ. 

இ-ள். கட்டாரி சாமெடுச்சு வீரவாகுவும்-லாளைக் கைச்சொண்ட வீர 
வாகுவும்,--எட்டானகாலம் முறையியற்றுகர் பூசனை கோக்க - எண்யாமல் 
களினும் (மேற்சுட்டிய) முறைப்படியே செய்கின்ற (௮வ்வ)வருடைய பூசை 
களை நோக், --இருகண் நீர்கள்விட்டு-இரண்டு கண்களிணின்றும் பாஷ் 
பஞ் சொரிர்த,--அறுமுசக்கடவுள் இணைச்சரனணா கோகனச வீகொச்து- 
ஆறுமுகசுவாமியினுடைய உபயபா தாரவிக்தக்களின் இருச்கோயிலைக் 
காத்து, -இசயக்களித்து முட்டாக ஆனந்தச் கடன்ஞூழ்திு - மனம௫ழ்க்து 
வழுவாத அனந்தசாகரச்திற் படிந்து, -விளையாடுஞ்செய்சை எம்மான் 
மொழியப்போமோ-விளையாடுஞ்செயல் எம்மாற் சொல்லத்தகு.மா, எ-ு. () 

ஈ.துநிற்க வின்னுமொரு காதையுண்டக் காதையுனக் கெடுத் 
அல் காட்டி, யோதுதும்யா மென்று௬௧ முனிவரனை முககோக்கஇ 
யொருகான் காக, வேதமுறை விதித்தகல வியாசமுூனி wee 
குழைக்து விருப்ப மிக்க, மாதவத்திற் புலிக்காலைக் கொண்டகவு 
தமன்சரிதை வழுத்தல் செய்வான். 

இ-ள். ஈதுகிற்க இன்னுமாரு காதை உண்டு அ௮ச்சாதை உனக்கு 
எடுத்துக்காட்டி யாம் ஓதுதும் எனறு - இதுகிற்க மேலுமொரு கதை 
யுளது ௮க்கசையை உனக்கு எடுத்துவிளக்கி யாஞ் சொல்வாம என்று 
சொட்டி - வேதம் ஒருகான்சாக முறைவிதித்த சவ வியாசமூணி gam 
குழைந்து - வேதங்களை சான்காக முறைவகுத்த சவச்தினையுடைய வியாச 
மூணிவன் மனகெட௫ழ்ர் ஐ,--சுகமுணிவரனை முூகநோக்இ - சுகமுணிவனை 
முசம்பார்த்து,--வி'ுப்பமிக்க மா தவத்இற் புவிக்காலைககொண்ட கவுதமன் 
சரிதை வமுச்தல் செய்வாண்-லிருப்பமிகுக்த பெருக்தவத்தாற் புலிக்காலைப் 
பொருச்திய கவசமன தநா கதையைப் புசழ்க்துசொல்வான். எ-று... (௨௧)
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புண்டரிக பாரமான புலியூரிற் கனகமணிப் பொதுவின் ஞா 
ன, தொண்டர்களும் பதஞ்சலியும் விண்ணோரு முனிவரும் 

கொழுது போற்றக், கண்டலிலா னந்தடடகத் இருக்கூத்துப் பயி 

லீசன் சாணப் போது, கண்டுகழி மகிழ்தாகும் புண்டமிகள் 

தாண்முனிவன் சவற்சி தீர்ந்தான். 

இ-ள். புண்டரிகபுரமான புலியூரின் மணிக் சனகப்பொதுவில் - புண் 
டரீசபுரமாஇய செம்பரத்தை அழகிய கனகசபையிலே,--ஞானத்தொண் 
டர்களும் பதஞ்சலியும் விண்ணோரும் முணிவாரும் சொழுது போற்ற-மெய் 
யழியடியாரும் பதஞ்சலியும் தேவரும் முணிவரும வணக்கத் துஇக்ச - தண் 
டலில் அலனர்தஈடச் தருக்கூத்துப் பயில் ஈசன சரணப்போது சண்டு சழி 
மகிழ்தாங்கும் புண்டரஙிகத் தாண்முணிவன் - அழிவற்ற ஆனர் தடனமாகிய 
கிருக்கூ.த்சைச் செய்யும் ஈடேசருடைய பதமலர்களைத் தரிசித்து மிகும£ழ் 
Anis புலிக்கான்முணிவன்,--சவற்ட தரர்தான் - கவலைடீங்னெவனாய். 
ஏறு. (௨௪) 

பொ.துவினிடைச் ௪திடனம் புரியமல பான்றுணைத்தாட் 

போது தாழ்ந்து, மதிவரை யணிந்தசடை. யெம்பெருமா னின் 
கருணை வாரி யாலே, கதிரவன்ரூழ் பேருலகிற் கடவுணஇப் புன 
லாடிக் கயிலை யாதி, முதியதலம் பலதொழுதற் ரளம்வைத்2த 
னெனப்பாணி முகுழ்த்துப் போற்ற, 

இ-ள். பொதுவினிடைச் சதி நடனம்புறி ௮மலபாரன் துணைச்சாட் 
போது தாழ்ர்து - அம்பலச்திலே சதியோடு ஈடிச்நின்ற மலரதசடேச 
ருடைய உபயபதமலர்களையும் வணக்கு,--மதிவகரையணிக்த சடை எம் 
பெருமான் - இக்துகலையணிர்க சடையையுடைய சுவாமீ!,--ஙின்கருணை 
வாரியாலே கதிரவன் சூழ் பேருலஇற் கடவுணஷதிப் புனலாடி. - நம்மருட் 
பெருச்இனாலே சூரியன் வலஞ்செய்யும் நிலவுலகிலுள்ள இவ்விய ஈ.திகளின்' 
மூழுக கயிலையாதி முதிய தலம் பல தொழுதற்கு உளம் வைத்தேன் - 
கயிலைமுசலிய சலல்கள் பலவற்றையும் வழிபட எண்ணினேன்,--எனப் 
பாணி முகுழ்த் துப் போற்ற - என்று கைகளைக் கூப்பித் துதிக்க, எ-று. () 

அன்னபரி சரனளிக்க வியாக்கரச்தா எருர்தவனங் கசன்று 
வேலை, பன்னுலகிற் கடவுணகு பலமழ்சி மேயதலம் பலவும் 
போத்றி, முன்னமூகி றளைபடுத்து பாண்டியருக் கருள்புமிந்து 
முடியா முத்து, ஈன்னலக்த் தருள்பொருகை யிருகசையிற் நீர் 
தீதமெலா காடி யாடி. 

இ-ள். ௮ன்னபரிசு ௮.ரன் அளிக்க - அல்வாறு நடேசர் (அனுமதி), 
கொடுக்க,--வியாக்ரத்தாளருந்தவன் அக்கு அசன்று - வியாக்கிரபாத 
முனிவன் அவ்விடத்தின் நீக்டு,--உலூற் பன்னு வேலை சுடவுணஇ பல 
மூழ்டு - உலகத்து (விசேடித்துச) சொல்லப்படும் கடல்களிலுந் இவ்விய 
ஈஇகள் பலவற்றினும் ஆடி,--மேய தலம் பலவும் போற்றி - பொருந்திய 
சலக்சள் பலவற்றையும் வழிபட்டு, முன்னம் முகில் சளைபடுத்து பாண் 
டயருக்கு ௮ருள்புரிர்து முடியா முத்துசன்னலக் சர் சருள்-முன்னே மூடல் 
களைச் சிறைப்படுத்திய சென்னவருக்கு அருள்செய்து அழியாத முத்தியின் 
used wi smalls பொரு இருகரையில் தீர்ச்தமெலாம் சாடி



2.52. இிருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

ஆடி. - பொருகையாற்றின் இருகரைகளிலுமுள்ள தீர்த்தச்களிலெல்லாம் 
விரும்பி முழு. எ-று, (௨௬) 

சச்திரணுக் கருஞ்சாபம் போக்குயசோ மாரணியச் தன்னிற் 
போந்து, மர்தரத்தின் வடிவான சோமலிங்கர் பற்கயத்தாள் வக் 
இச் கேத்திச், சக்அமணி யெடுத்தெறியுஞ் செயச்இபுரத் இருக் 
கோயில் சென்ன வேற்கைக், கந்தனைவக் தனைபுரிர்கா கமவிதி 

யிற் பூசனையுங் களித்துச் செய்தான். | 

இ-ள். சர்திரனுக்கு இருஞ்சாபம் போக்டுய சோமா ரணியச்தன்னிற் 
போந்து - சர்இிரனுக்குப் பெருஞ்சாபத்தை அகற்றிய சோமா ரணியஸ்சலச் 
இற் சென்ற,--மர்இிரத்இன்வடிவான சோமலிங்கர் பக்கயத்தாள் வ௬்இச் 
சேத்தி - மர்திரரூபரான சோமலிக்கபெருமானுடைய பாதாரவிந்தங்களை 
வழிபட்டுச் துதிக்து,--ர் துமணி எடுத்செறியஞ் செயக்திபுரச் இருக்கோ 
யில் சென்று - கடல் இரச்சினக்களை எடுத்துவீசன்ற செயர்திபுரத்துத் 
இருச்கோயிலிற் போய், -வேற்சைக் கக்சனை வர்தனைபுரிர்து- வேலாயுத 
scone சுவாமியை வழிபட்டு, -அகமவிதியிற் பூசனையும் சளித்துச் 
செய்தான் - ஆகமவிதஇியாற் பூசையையும் ம௫ழ்ர் துசெய்தான். ௭-.ு. (௨௭) 

அனந்த மயமான கூப்பிடோ ரைந்துமுளக் தன்பா னோக்கித் 
தானந்த லில்லாக வேள்விபுரிர் காறுமுகன் றனக்காம் வண்ண 
ஞானச்க வுள்ளமிசை மீதூரச் சந்துபுர ஈகர்க்கும் வாசப்] ப்.பின். 
பூரந்த வனஞ்செறிசோ மாரணியச் தனக்குஈடுப் புடையார் வை 

இ-ள். ஆனந்தமயமான கூப்பிடோரைந்தும் உளச்சன்பால் கோக்கை 
இன்பவடிவான பஞ்சச்குரோசவெல்லையை மனக்சாதலாற் பார்த்து,--தன் 
னுள்ளமிசை ஞானம் மீதார- தன்மனத்து ஞானம் மேற்பட,--அறுமுகன் 
றனக்கு ஆம்வண்ணம் கந்சவில்லாத வேள்வி புரிந்து - அறுமுகருக்கு(ப் 
பிரீதி)ஆமாறு குறைவில்லாத யாகஞ்செய்தலை விரும்பி,--சர் தபு. ரககர்க் 
கும் வாசப் பூ ஈக்தவனஞ்செறி சோமா ரணியக்தனக்கும் நடுப்புடை ஓர் 
வைப்பின் - செயக்.இரசர்ச்கும் ஈறும்பூர்சோலைசெறிர்த சோமாரணியகத் 
துக்கும் ஈடுப்பச்கமாகதிய ஓரிடத்.இல். எ-று. (௨௮) 

பலனளிக்கு மறைவேள்விச் சாலைதனை விதிமாபிற் பணித் 
அட் போர்து, சலைமுதிர்ச்சி யாரிடரு மந்தணரும் பெரியோருங் 
கவினச் சூழ்ர்து, வலனுயர்த்த தலுவடிவு முக்கோணசத் இன் 
வடி.வு மனுமுன் சொற்ற, தலைமைபெறச் சதுரமெனுங் குண்டமு 
மும் முறையாகக் தானே சேர்த்தி, 

இ-ள். பலனளிக்கும் மறைவேள்விச் சாலைதனை விதிமரபிற் பணி 
த்தூ - பயன்றரும் வைதஇிச௪ யாகசாலையை விஇப்படி, அமைப்பித்து,-- 
உட்போர்து-உள்ளேசென்று,--கலைமு.இர்ச்டு அரிடரும் ௮ர்தணரும் பொ 
யோருஞ் சூழ்ச்து சவின - கல்விமுதீர்ச்சிடையுடைய முனிவரும் வேதிய 
ரும் பெரியோருஞ் சூழ்ந்து விளக்க,--வலனுயர்த்த தனுவடிவும் முச்சோ 
ணத்தின்வடிவுஞ் சதுரம் எனும் மும்முறைக் குண்டமும் ஆக - வலப்பாவி 
னுயர்த்திய வில்வடிவும் மூக்கோணவடி.வுஞ் சது.ரவடிவும் என்னும் peor 
படியான குண்டற்களும் உளவாக,--மனு முன்சொற்ற தலைமை பெறத்



கட்டட oo க 

பலதை உப தகிக்க அறி இயாயம், 2 KR. 

தானே சேர்த்தி - மனு மூன்சொல்லிய மூதன்மையைப் பெறுமாறு சானே 
அமைத்து. எஃறு. (௨௯ ); 

பிராணன்வடி வாங்சோதா aiton Aer ey post eres Biss 
ர்வி யானன், பராலடிவாய் எரூபிரமா ௮கானனெனு மக்வரிய 
பகாரச மானன், விராவுய௪ மானனொ! தங்கடங்க விடந்கோறும் 
வியப்பின் மேவத், கராதலமெல் லாம்பான வேள்விழுறை யிணீ 
தாற்றுந் தன்மை யோர்ந்து. 

இ-ள். பிராணன்வடி.வால் கோசா - பிராணன்வடிவமாதிய ஹோதா 
வும், -அபானனெனும் உற்காதா - ௮பானன்வடி.வமாடுய உற்காதாவும்,-- 
பெயர் பரா வியானன்வடிவாய் வரு பிரமா - புசழ்பரக்த வியானன்வடி. 
வமான பிரமாவும்,--௨ கானனெனும் AFM - உதானன்வடு.வமான அதீ 

வரியுவும்.-பகர் விராவு சமானன் யசமானனொடு - புகழ்பொருந்திய சமா 
னன வடிவமான யசமான(னென்னுக்கன்)லோட,--சக்கடக்சனிடந்தோ 
௮ம் வியப்பின் மேவ - சத்சமிடர்தோறும் வியப்புடன் பொருக்க, தரா 
சீலமெல்லாம் பரவ வேள்விமுறை இனி ஆற்றுந்தன்மை-உலகமெல்லாம் 
புசழ வேள்வியை முறையே இனிது செய்யுமியல்பை,--ஒர்க்து - அறிக்து. 

ஓர்சலின்வினைமுதல் மாது'” என வருஞ்செய்யுளிற் பெறப்படும், 
ஓசா-இருக்குவேதஞாணி; உற்காதா- சாமவேசஞானி; பிரமா-ர் யாக 
புரோஇுதன்; அத்வரிய-யகர்வேகஞநாணி; யசமானன்-வேட்பவன். (௬௦) 

புண்ணியக்கெண் டிரைக்கோதா வரிச்சுருதி மாநதஇியாம் 

பொருவின் மாதுள், ளெண்ணியருட் டிருக்காதை சண்முகக் 
கற்புசமா மினிய யாகச், தண்ணளியிற் புரிவித்கா னவபிருக கான 
மவன் மூனின் மூடக், கண்ணகன்பே ராழுகிப் போதுமென மக 
சாலை களித்தாங் குற்றாள். 

இ-ள். புண்ணியச் தெண்டிரைக் கோதாவரிமாஈதியாம் பொருவில் 
சுருதி மாது - சுச்சமான தெள்ளிய இரைகளைய/டைய கோ தாவரியாருயெ 
ஒப்பற்ற வேதமறிச்ச பெண்ணானவள்,---அருட்டிருச் தாதை சண்முசனு 
க்கு ௮ற்புதமாம் இனிய யாகக் கண்ணனளியிற் புரிவித்சான் - அருட்செல் 
ago gus (cor Der ௮றுமூகருச்கு வியப்பான இணியவேள் வியைச் 
செய்வித்தார்,--அவன்றான். இன்று அவபிருதரானம் அடக் சண்ணகனண் 
பேராராஇப் போதும் - அவர் இன்று யாகாக்தஸ்சானம் பண்ணுதற்கு இட 
மகண்ற பெறிய யாளாய் (நாம்) போவம்;--என உள் எண்ணி - என்று உண் 
ணினைக் த,--சளித்து மசசாலை ஆம்குற்றாள் - மடுழர்து யாகசாலையில் ௮வ 
வாறு வந்தாள். எ-று. (௬௪) 

அங்கெழுகோ தாவரியி னவபிருத கானமா பாடி நீயென் 
பாங்குறுபெண் ணாகையினாற் றர்கையர்க்குக் கைம்மாறு பரிவிற் 

செய்தா, யிங்வெணீ பரிதிமதி சால்வேத முள்ளளவு மெனது 

Fi oS, யோங்கவென வருள்சுரஈது Dem om (Th Lot திவனவளபா 

ரைப்ப தானான். 

இ-ள். மாதவன் - புலிச்சான் முனிவன் (௮துகண்டு),--ஆம்கெழு 
கோசதாவரியின் மரபு அவபிருதமானம் ஆடி.- ௮ம்கெழுர் ச சோ தாவரியிலே



2. FH இரு TOBA தூர்ப்பு ராணம், 

முறைப்படி யாகார்சஸ்கானஞ் செய்து, நீ என்பாக்குறு பெண்ணாசையி 
(னல் தர்சையர்க்கும் கைம்மாறு பரிவிற் செய்தாய் - நீ என்வயிற்பிறம் ௪ 
பெண்முறசலால் (மச்சள்) தாசையர்க்குச்செய்யும் பதிலுசவியை அன்பாற் 
மெய்சாய் -ஈ்வெண் நீ பரிதிமகி கால்வேதம் உள்ளளவும் எனது ர்த்தி 

ஓங்க - இக்உனம் $ சூரியசந்திரருஞ் சதுர்வேசங்களும் உள்ளவரை யென் 
பெயரால் உயர்ச,.. என அருள்சரச்து பின்னரும் அவள்பால் உரைப்பதா 
னான் -என்று சொல்லியரு.ரிப் பின்னும் அவளிடச்துச் சொல்லலாயினான். 
எ-று. (௬௨) 

விரு தகங்கை யாயெ௦கா தாவரிரீ பொருநையெனும் வேத 
oT GIS, கருத்திபெறு இருக் துணைவி யாகியிவ ணடைச்சடைவா 

ர்ச் சுமுகம் போலத், இருத்தகுகழ் சிறப்பாக விருச்தியென்றே 
யருமகமுஞ் செவ்?வட் கன்பாற், பொருத்தியவ னிருகரண கர 
ணதா மரைவிரைத்தண் போது போற்றி, 

இ-ள். விருச்சசங்கையாதய கோதாவரி - விருச்தசங்கை எனப் பெய 
ரிய கோதாவரி2ய!,--8 பொருகையெனும் வேதமாதுச்கு அருத்திபெறு 
Bas gtr Sung - ந டொருநையென்னும் வைதிசப்பெண்ணும்கு ஆசை 
பெற்ற இருச்சகியாகு--இவண் அடைந்து - இக்குச் சேர்க்து,--டைவா 
க்கு ௮மு.சம்போலச் திரு்தகுகற்டிறப்பு ஆச இருத்தி என்று - (நின்னைச்) 
சார்வார்க்கு மு துபோலச் செல்வமும் முத்தியும் உளவாக(ச்செய்து) இரு 
என்று சொல்லி, -- தருமகமுஞ் செவ்வேட்கு அன்பாற் பொருத்தி- அரிய 
(தமது)யாகக்சையம் சுவாமிக்கு அன்பாற்சமர்ப்பித்து--௮அவன இருரண 
சரண தாமரை விரைத்தண் போது போற்றி - அவருடைய உபயபாதார 
விர்தக்களையக் அடுத்து. எ-று, (௩௯) 

நீங்காக பரிவினொடு விடைபெய்றே யவணகன்று கிமலமாய, 

லோய்காரத் இருவடி.வாஞ் சிெவகலைக்கோர் வைப்பாகி யொளிர் 

பொன மன்றிழ், பூங்காலின் திருக்கூத்துப் புலிக்காலின் திரு 

முனிவன் புகழ்ந்து போற்றப், பரம்காக வவணடைக்தான் இடை 
யாச பரபோக பதம்பெற் நுய்ச்தான். 

இ-ள். புலிச்சாலின்றிருமூனிவன் நீல்சாத பரிவினொாடு விடைபெற்று 
அவண் அசன்று - புவிச்சான்மாணிவன் பிரியாத ௮ன்போடு அனுமதி பெ 
ற்று அவ்விடத்தைவிட்டு--மலமாய ஒங்காரத்திருவடிவாஞ் இவகலைக்கு 
ஓர் வைப்பாகி ஒளிர் பொனமன்றில் - சுத்த பிரணவருபமான இவகலைக்கு 
ஒரிடமாய் விளக்கும் பொன்னம்பலத்தில்,--பூம்காலின் இருக்கூ த்துப் 
புகழ்ந்து போற்ற - இருவடிகளின் இருடனத்தைப் புகழ்ந்து துதிக்கும் 
பொருட்டு அவண் பாங்காச அடைந்தான் - ஓவ்விடத்தையே உரிமை 
யாச அடைந்தான்,--சடையாத பரபோகபதம் பெற்றுய்ந்தான் - (அதனா 
லவசச் அபக்குவர்க்குச்) இடையாச பேறின்பவீட்டை அ௮டைர்துய்க் சான. 
ஏ-று, (௩௪) 

முததெறிசங் கமமூழ்சச் சோமவா வியிழ்படிந்து முடிவி 
லாத, வச்தசெனுஞ் சோமலிங்கர்த் கொழுதுபுலிக் சான்முனிவ 
ரிது வேள்வி, விச்தரர்ரா லையிம்கோதா லமியாடிர் செயக்த
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புர மேலி வேற்கை, நித்களையன் பினிழ்பணிவார் பிழப்பொழித்: 
௭ ப. , ய் , * . age 

் அக் குகன்சாண நீழல் வாழ்வார். 

இ-ள். மூத்தெறி ஈங்ஈமம்மூழ்கி - முத்றுக்களை வீசன்ற சக்கமதிர்த் 
சுத்தில் ஆடி,--சோமவாவியிற் படிந் ஐ- சோரதிர்ச்சச்சினு 2 அடி, முழ 
விலாச அச்சரொனுஞ் சோமலிக்சர்த் தொழுது - அழிவற்ற பிசாவாஇய 

சோமலிக்சேசலர வண்--புலிச்சான்முணில௨ன் அரிது வேள்விவிச்சச 
சாலையிற் கோதாவரி ஆடி. - வியாக்சரபாகன று அரிய ஈன்மையான வேள் 
விச்சாலையிற் கோதாவரியின் முழுகி -செயக்கிபுரம். மேவி வேற்கை 
கிச்சனை அன்பிணிற் பணிவார் - செயர்இயிற்சேோர்து வேற்கடவுளை அண் 
பான் வணக்குபவர்,--பிறப்பொழித்துக் குகன்சரணநடீழல் வாழ்வார் 

பிறப்புக் குசபாசரிழவின் வாழ்வார். எஃ.று. (௬௫) 

இன்னுமொரு காதையுனச் கெடுக துக்காட் தஞ்சுகரீ 

Gone கேளென், அுன்னரிய வியாசமுனி களிரிறந்தாக் கவ 
LD IMT வவப்பு மிக்கே, FUMES LS Al கமல pwr Bit BIS இன 

யாவருமே தலைமையான, ஈநன்னலமபெற் Casi | பகு தச 

cut WI DED BI ஈவில்ல சாணான். 

இ-ள். உன்னரிய வியாசமுணி - (இங்கன கூறிய) வினை த்சற்கரிய 

லியாசமுணிவன்,--இன்னுமொரு காதை உன்க்கு எமிததுச்சாட்டுதுஞ் 
௬௧ நீ இனிது கேள் என்று - மற்றுமொரு கையை உணக்கு எடுத்துக் 

காட்டுவஞ் சுசனே ட இனிது கேட்க என்று தொடக்கி, -உவப்புமிக்கு - 
பிரீதிபெருக,--சன் அகப்பூங்கமலம் அலர்ர்து - சண் மனத்சாமரை மலர் 

ந்து, ௮ சரத்இன் யாவரு தலைமையான ஈன்னலம் பெற்றிட வேதம் பகு 
தீத வாயால் - பற்றினையுடைய எவரும் முதன்மையான ஈல்லின்பத்தைப் 

பெறுமாறு வேதங்களை வருத்த தஇருவாயினால்,--அங்கவன் சளிதறந்து 
உணரச் றிது ஈலில்வதானான் - அவண் மடிழ்சிறக்து அறியச் சிறிதே 
கூறலாயினான். எ-று, ் (௬௬) 

மாதவச்தி னுயர்வசிட்டன் மகிழ்வாம சேவன்சா பாலி மாயை, 
காதன்மிக்காங் காடிபன் மார்க் கண்டனொடு கவசமன்மாற் கலன் 
வே தகத்திற், கோதில்கவு ககெமுனிவ னெடுக்காலக் காகிககர் குறு 
கிக் கூனற், சீதமதிக் றணிக்சான் பதம்பணிக்து தவமியற்றிச் 
சிறந்தாம் குற்முர். 

இ-ள். மாசவச்திறாயாவூட்ட............... கவுஏகமுணிவன் - பெருக் 
சவத்துயர்ந்த வசிட்டனும், ம௫ிழும் வாமதேவனுஞ், சாபாவியும், மாயையிற் 
காமமிக்க காடபனும், மார்க்கண்டனும், சவுதமனும்,முற்கலனும், வேத த்தை 
யணர்க்த குற்றமற்ற சவுகமுனிவனுஞ்---காசிககர் குறு - காசியம்பதி 
யிற்சார்க்து,--உனற் ச மதிக்கறு ௮ணிர்தான் பதம் பணித்து - வளைக்க 
குளிர்ந்த சர்திரசண்டச்சை அணிக்தவாது பாதங்களை வணக்கி, ஆக்கு 
நெடுக்காலந் தவமியற்றிச் இறந்துற்றார் - gases நெடுநாள் சோற்றுச்சொ 
ண்டு இறர்இருர் தனர். எ-று. (௩௭) 

சாலிருமா கவமுனிவர் காசயெகி லேசாடி ஈாட்பூச் சூடி, யேலு 
மவன் விடைகொடுப்பக் காரியகன் றகலாத வியல்பு நீடுஞ், ் தல 

. இதி ne r : Ge 7 7 ட ns - 4 ட ன் மழை (றைய செய்திப் தனையடைந று இ தற்கு ஞான



2 $A தருச்செத் Sor a LIL oa Goal ம், 

Cpr Din gel சண்முகனற் கருணைவா மியின்றலைை முழுதும் 

hs mint. 

இ-ள். காலிருமாசவமுனிவர் காடு அகிலேோசர் ௮டி. சாட்பூச் சூடி - 
(சுட்டிய) எண்முணிவருக் காரியின் அ௫லோச்சடவுளின் பாசக்களாதய 
புதூமலர்களைச் ரமேற்கொண்டு,--ஏலும் அவன் விடைகொடுப்பக் கா 

அகன்று- பொருகச்இய அவர் ௮ணுமஇகொடுக்கக் சகாடியை நீக்கு, -அ௮சலாத 

இயல்பு நீடும் மறைமுறைச் சலம் danny o செயந்திபுரக்தனை அடைக்து- 
நீங்காப் பரிசான் உயர்க்சத வைஇகாசாரம் நிரம்பிய செயந்தியை அடை 

ந்து, சிறந்த ஞானமூலமெனு ௫ சண்முகன் நற்கருணை வாரியின் தலைமை 
மூழுதும் பெற்றார் - சிறந்த ஞானகாரணமாஇய அறுமுகபிரானது நல்ல 
௬ட்கடலின் முதன்மை முழுதையும் அடைந்தார்கள். எ-று. (௬௮) 

பெற்றமா தவர்குமான் கந்தமா தனவடிவும் பெயா்வி லாது 
சுற்றுமா மணிதரங்கர் தூற்றுவக னாம்ப முகலா ஞான 
முற்றுநா லாரூன புண்களியதீர்க் சுமுகோக்கி முன்னுங்காதற் 
பற்றினாற் றனிக்கனி?2ய பேறாலசெல் லாமுணரப் பகர்வதானார். 

இ-ள். பெற்ற மாதவர் - (கனம்) அடைந்த முனிவர்கள், கும 
சன் கர்சமாசன வடிவும் - குமாரசுவாமியினது கர்தமாதனருபத்சையும்,-- 
பெயர்விலாது சுற்றும் மாமணி சரங்கர் சாற்று வசனாரம்ப முதலாம் - வில 
காது சூழும் பெருமணிசமாத் இரைகள் தூற்றுகின்ற வதனாரம்பம் முத 
லிய, -ஞானமுற்று சாலாறான புண்ணிய தீர்த்தமும் கோச்சி- ஞானத்தை 
மூ.இர்விக்கும் இருபத்துகான்கு புண்ணியதீர்த் தங்களையும் பார்த்து, --முன் 
னும் காதற்பற்றினால் - (அவற்றை) நினைக்கும் ௮ன்புத்தொடர்பினாலே,-- 
தனித்தனியே பேர் உலகெல்லாம் உணரப் பகர்வதானார் - ஏவ்வொருவ 
சாய் (அவற்றின்) பெருமையை உலகமெல்லாம் அறியச் சொல்லலாயினார். 
6T- DQ. (௬௧) 

மண்டுதிரைக் கடலுடுக்க புடவிகனிற் போகமொடு வளன் 
கண் முத்தி, யுண்பெடுச் இதெலங்கள் பலகோடி யுளவவைக 
ளுவமை யில்லாக், கொண்டசுடர் வேற்குமான் செயக்தபுரச் 
தனித்ழோக் குமிக்கி னென்றே, துண்டமஇிக் கோடான் நளனைப் 
பழிச்சம் வசிட்டமுனி சொற்றான் மாதோ... 5 

இ-ள். மண்டுதிரைக்கடலுடுத்த புடவிசனிற் போகமொடு களக்கள் 
மத்தி உண்டபுபடுத்இடு தலங்கள் பலகோடி. உள-கடல்சூழ்ச்சபூமியிலே போ 
க. த்தோடு செல்வக்களையும் மு.ச்தியையும் அருளும் தலங்கள் ௮கேககோடி. 
உள்ளன,- வைகள் குறிச்சன் உவமையில்லாச் சுடர்வேல் கொண்ட 
குமரன் செயச்திபுரந்தணிற் மாம் என்று - அவைகள் ஆராயும்வழி ஒப் 
பற்ற சோதிவேலைச் தாங்யெ குமாரசுவாமியினது செயர்தயிற் கீழ்ப்பட்டன 
வாம என்று,--துண்டமதஇிக்கோடீரன்றனைப்பழிச்சும் வசிட்டமுனி சொற் 
ரான் - சந்திரசேகரரைத் துதிக்கும் வ௫ட்டமுனிவன் சொன்னான். 
ஏ-று, (#0) 

பிரமகத்து கள்ளருந்தல் லேகசாத் இரநிர்தை பேசற் 
பாவ, சொருஇனத்திற் செயந்திபாக் துபவரிக்கதி லஎன்னபவ மொ 
தித்து மேலாம், பாகஇிக்க ணெய்துவரெப் துவர்இண்ணக் இண்



பலசதை உபதேசித்த அத்தியாயம், உ௧௭ 

ணமெனப் பயிலும் வேதம், வரையறுக்குர் தவவாம தேவமுனி 
வரன்பருதீது வகுக்கான் மாதோ. 

இ-ள். பிரமகத்தி கள்ளருந்தல் வேதசாத்இரகிந்தை பேசற் பாவர் - 
பிரமக்ிகொலை மதுபானம் வேதாகமக௫ிர்தைகூறல் என்னும் பாவங்களை 
யுடையவரும்,--ஒருஇனத்இற் செயந்திபுஈக்து உபவரிக்கில் அன்னபவம் 
ஒழித்து மேலாம் பரகஇக்கண் எய்துவர் எய்.துவர் - ஒருகாட் செயர்்இரக 
ரில் உபவாசஞ்செய்யின் அப்பாவல்கணிக்கி மேலான முத்தியிற் சேர்வார் 
சேர்வார் இண்ணக் இண்ணம் என - & 8 & gS) என்று,--வேதம் 
வரையறுக்குர் தலம்பயிலும்  வாமதெக்முனில ன் பகுத்து வருத்சான் - 
Ca gala) s தவங்கள்செய்யும் வாமதேவமூணிவன் பகுத்துக் கூறினான். 
ஏர-று, (௪௧) 

படப்பார்தட் டலை மக்றாம் Wi GBD கடவுணதி பலவுஞ் 
சூழந்த, கடற்பாலி னள இரத்தத் தொகையு Lb oney தரும்பலலுங் 

கருஇத் தாக்கி, யிடைப்பார்க்கி லினியகர்த புட்கரிணிக் கணெயா 
கா வெனச்சா பாலி, இடப்பான்மை யென்றாணை யிட்ொரைத்தான் 
யாவருக்குக் தெரிய மாதோ. 

இ-ள். படப்பாச்தட்டலைசகமக்கும் பாரிடத்கிற் கடவணதி பலவுஞ் 
குழ்ந்த க.டற்பாலின் உள இரச்சக்சொகையும் இகைசரும் பலனும் - Ce 
டண் தாக்கும் பூமியிலுள்ள இவ்விய ஈஇிகள் பலவற்றையுஞ் சூழ்க ச கடல் 
களுள் (விசேடிச்து) உள்ள சர்ச்சச்தொகைகளையும் இவையருளாம் பயண் 
களையும், --௧௬இத் தாக் இடைப் பார்க்இில் - நினைக்கு (ஒருகராகத்சட்டு. 
லே) தூச்டி நிறையைப் யபார்த்தால்,--இணிய கந்சபுட்கரிணிக்கு இணை 
யாகா - (மற்றைத்சட்டின்கண்ணதாய) இனிய கர்தபுட்கரிணிக்கு ஒப் 
பாகா, ஏனாச் சாபாலி இடப்பான்மையென்று அணைாயிட்டு யாவருக்குர 

தெரிய உரைத்தான்-என்று சாபாலிமுணிலவன் (இஃது) உறு கிப்பாடென்று 
சபதமிட்டு எவர்க்கும் விளங்கக் கூறினான். எ-று. (௪௨) 

பிறக்தராண் முதகலாவி போங்காறும் பிரயாகை பிரிவின்ரு 
டி.ர், இறர்தவான் கஇதனிலுங் கார்த்திகையிற் கார்ச்திகைகாட் 
செல்வேண் முன்ன, (Hon Oh Serie கலிமூழ்கி யூமாபத திச யைப் 
பரவி லுயர்ர்த கோடி, San wm seul om கதிகாட்டு மா ணையெனக் 
Sit Fis By நிகழ்த்தி னானால், 

இ-ள். கார்சதிகையிற கராச்ிகைநாட் ரெவ்வேண்முனனா உறைந்த 

ஆர்கலி மூழ்இு உமாபதிசேயைப் பரவில் - கார் திகைமாதக் கார்ச்திகை 
நாளிலே சுவாமிசகற்கிசானத்துத்தக்யெ கடலில் அடி (அச்) சிவகுமாரை 
வழிபடின்,-பிறந்தகாண்முதல் இலிபோல்காறும் பிரயாகை மீரிவின்று 
ஆடிச் சிறந்த வான்கதிதனிலும் - பி 1றச்தராண்முதற் சாம்வரை பிரயாக 
தீர்த்தத்து விலகாது முழுகுசுலாற் சிறக்சு பெரும்பயணிலும்,- கோடி உய 
ர்ர்த ones வான் கதி சாட்டும் - சோத மடக்குயாத்த கிறைந்த பெரும் 
பயனை ௨ தீவும், ஆணை - (இ.க) சத்கியம்--எனக் காகிபனும் day sh 
ஞான் - என்று காசிபமுணிவனு ங் கூறினான். எ-று. (em) 

பருவமொரு நாறளவும் பரம்புமணி கன்னிகையிற் படியு 
நீர்மை, யொருதார்தென் செபச்இபாஞ் சென்றுகும பேசனடி



௨௧௮ திருச்செக்தூர்ப்புராணம், 

,யுவந்து வாழ்த்தும், பெருமையினர்க் கெளிதாகக் இடைக்கு 

மென மூாவாறு பெரும்பு ராணம், விரிவுரைக்கு மாணையென 

மார்க்கண்ட னாத்தழும்ப விளம்பி னானால். 

இ-ள். ஒருதரர் சென்செயர்திபுரஞ்சென்று குமரேசனடி. உவந்து 

வாழ்த்தும் பெருமையினர்க்கு - ஒருகாற் செயக்திரகரிற் போய்ச் சுவாமி 

பாதகங்களை மகிழ்க து வழிபடும் பெருமையுடையார்க்கு,--ஒரு நாறு பருவ 

மளவும் பரம்பு மணிகன்னிகையிற் படியும் நீர்மை எளிதாகக் இடைக்கும் 

என - நூறுவருஷம்வரையும் (பு கழ்) பரவிய மணீகன்னிகையில் ஆடும் 

பயன் எளிதிற் இடைக்கும் என்று,--மூவாறுபெரும் பு. ராணம் விரிவுறைக் 

கும்- பதினெண்புராணக்களும் விரித் துக்கூ றும், --ஆணை என Lon & & Goor 

டன் நாத்தழும்ப விளம்பினான் - (இது) சத்தியம் என்று மார்ச்கண்டமுனி 

வன் காத்சமும்புபடக் கூறினான். எ-று. (௪௪) 

மழைதிறம்ப வறக்இறம்பிக் கொடுமைபுரி கொடு௱்கால 

வாம்புள் சாகத், தழையுமுக மாயிரமும் வரையாம லனமளிக்குர் 

தவத்தின் மேன்மை, யுழைமகள்கா தலனுறைந்த செயந்திபுரத் 

தொருதிவச மூத்றோ ரெய்தும், விழைவுறுஈற் பயனிகரா தாணை 

யெனக் கெளதமனும் விரித்துச் சொன்னான். — 

இ-ள். அறர்திறம்பி மழைஇறம்பக் கொடுமைபுரி கொடுள் காலவரம்பு 

உள்ளாகத் சழையும் ஆயிரம் உகமும் - தருமம் வழுவலான் மழைசவறக் 

கொடுமைமிகுக்த கொடிய காலவெல்லை சுன்னுள்ளாகச் செறிந்த ஆயிரம் 

யுகக்களிலும்,--வரையாமல் அனமளிக்குக் தவத்தின் மேன்மை - வரை 

வின்றி ௮ன்னசானஞ்செய்தலாகயெ தலத்தான்வரும் ஈற்பயனான௮,--உழை 

மகள்சாசலன் உறைர்ச செயந்திபுரத்து ஒரு திவசம் உற்றோர் எய்தும் 

விழைவுறு நற்பயன் கிகராது - வள்ளிமணவாளர் arpa gs செயந்தியில் 

ஒருநாள் இருச்தவர் பெறும் விரும்பத்சக்க ஈற்பயனை GSTS TL LM Sy 

அணை எனக் கெளதமனும் விரித்துச் சொன்னான் - (இது)சத்தியம் என்று 

செளதமமுணிவனும் விரித்துச் கூறினான். எ-று. (௪௫) 

தருப்பைநுனி கோலியநீர் தனையருந்இக் காமாதி தணந்து 

மோன, விருப்பினொடு பருவமொன்று சனிபுரியு மத்தவத்தின் 

மேன்மை யேமப், பொருப்பாசி மகன்செயந்தி புசத்திருப்பார் 

தங்கள்வயிற் புகலுங் கோடி, திருப்புகமுண் டாகுமென மாற் 

கலமா முனிலரலுஞ் செப்பி னானால், 

இ-ள். சருப்பை ணி கோலிய நீர் சனை அருக்இ - தருப்பைநுனியாற் 

இரூக்கப்பட்ட ரீரையே உட்கொண்டு,--சாமாதி சணந்து - காமமுதலிய 

வற்றை ஒழிச்.த,--மோன விருப்பினொடு பருவமொன்று ஈணிபுரியும் ௮ 

தவத்தின் - மெளனம்பூண்டு விருப்பத்தோடு வருஷீமொன்றில் இணிது 

செய்யும் அத்சவத்இன்பயனைப்பார்க்கிலும்--மேனமை ஏமப் பொருப்ப.ரசி 

மகன் செயர்இபுரத்து இருப்பார்தக்கள்உயின் - மேலான பார்வஇகுமார 

ரது செயக்தியில் வ௫ப்பார்மாட்டு புகலும் கோடி திருப்புகழ் உண்டா 

கும்-சொல்லப்படுக் சோடி.மடங்கான மெய்ப்பயன் உண்டாம், ஏன முற் 

கல்மாமுணிவரனுஞ் செப்பினான் - என்று முற்கலமுணிவனுக் கூறினான. 

எ-று, (௪௬)



பலகதை உபதே௫ித்த அத்தியாயம், ௨௧௯ 

வயப்புரவி மக,.நாறு வாசபே யப்பெயரா மகத்தி லூறு, 
Suen, OSs சனனமுத் லீறுறுங்கா றுந்தினமூ மிக்காச் செய்த” 
ஈயப்பினிய செயந்திபுரந் தனிலுறைவார் இனமடைவ ரென்ன 
காட்பூ; வயக்கடவுள் சனகாதி யோகியாமுன் யானுணர வறை 
நீதா னென்ன. | 

இ-ள். வயப்புரவிமக நாறு வாசபேயப்பெயராமகத்தினூற-அசுவமேத 
யாகநாற்றையும் வாசபேயயாகநூற்றையும்,--வியப்புறத்த சனனமுதல் 
ஈறுறுகிகாறு£் தினமும் மிக்காச் செய்த ஈயப்பு- புகழப்பட்ட பிறப்புமுதல் 
இறட்புவரை நாடோறும் மிகச் செய்தலாலாகும் நஈற்பயனை,--இணனிய செய 
திபு ரர்தனிலுறைவார் தினம் ௮டைவர் என்ன - திருச்செயக்இிபுரத்இன் 
வாழ்வார் நாடோறும் பெறுவர் எனறு, --நாட்பூவயக்கடவுள் சனகாஇ 
யோகியாமுன் யானுணர அறைந்தான்- மலரயனார் சனகா திமுனிவர்முன் 
னே யானமியச் கூறினார். எ-று. 

என்ன என்பது வருஞ்செய்யுளிற் கூட்டியுரைச்சப்படும். (௪௪) 

கோிகனீ தாணையெனப் புகன்றனனா லீ.ுகிற்கக் குனிப்பி 
லாத, மாகிறவச் சகமுனி௦க எரித்துவா ரத்இன்முகில் வனப்பு 
வாயர்த, கேசவன்முன் ஜொருமாக மூழ்குபலன் வேறுளைக்கக் 
கிளர்ந்து வாசம், வீசுகந்த புட்கரிணி யொருதாஜமூழ் குரர்க்கா 
கும் விளம்பி னம்மா, 

இ-ள். என்ன ஈது ஆணை- என்று சொல்லிய இது சச்தியம்,--எனக் 
கோடிகன் புகன்றனன் - என்று கெளசகெமுணிவன் கூறினான்,--ஈது ஙிற்க 
குனிப்பிலாத மாசில் தவச் சுகமுணி கேள்-இதுஙிற்க; கோட்டமற்ற சத்த 
தவத்தையுடைய சுகமுனியே கேள்,--அரித் துவாரத்தில் மூடுல்வனப்பு வா 
ய்ர்த கேசவன் முன் ஒரு மாகம் மூழ்கு பலன்-அரித்துவாரத்திலே மூ௫ற்கா 
சொளியார்க்த விட்டுணுவின் முன்னே ஒரு மாசியில் ஆடும் பலனான து, 
விளம்பின்-கூறுடில்,--வேல் துளைக்கக் ளெொம்து வாசம்வீசு கந்தபுட்கரிணி 
ஒருதரம் மூழ்குகர்ச்கு ஆகும் - சத்திதுளேச்சலால் ஆ௫ மணக்கமழுக் கந்த 
புட்சரிணியிலே ஒருகால் ஆபெவர்க்கு ஆகும். எ-று. (74) 

களவினாற் விரிவோர்கள் பின்னவர்தங் கன்னியர்பாற் காம 
வாஞ்சை, யளவளா வுறுமறையோர் மறையோரை நிந்தனைசெய் 
யதிவி லாதோர், தெளிவிலாக் சைமையர்பால் வந்துறுபு ரண 
கத்தி செய்வார் வானி, னிளகிலாக் கலைதவழுங் கோடீர்க் குணர் 
வுரைத்த விளைய சேயின். 

சேவடியைப் பணிச்தொருகாட் செயக்திபுரத் தினிதிருப்பாத் 
நிமை பூண்ட, பாவவினைக் குறும்பறுத்துப் பாகதிவா னகந்திரு 
ந்து பரிவின் வாய்த்த, மூவிரண்டு முகத்தனடி. நிழலிருப்ப ரீது 
நிற்ச முனிவ கேளென், முவலுடன் வியாசமுனி பின்னுமொரு 
காதையெடுச் தறைவ தானான். ன ட 

இ-ள். களவினாற்றிரிவோர்கள் - களவுசெய்து 'இரிபவர்களும்,--பின் 
னவர்தக் கன்னியர்பாற் சாமவாஞ்சை ௮ளவளாவுறு மழையோர்-சூத்திரக்



2.2.0 ட திருச்செர்தர்ப்புராணம், ப 

கன்ணியரிடத்தச் சாமவிருப்பத்தாற் சலக்கும் வேதியரும், -மறையோரறை 
சர்தனைசெய், அறிவிலாசோர் - வேதியரை கிர்இக்கும் மூடரும்,--செவி 
விலாக் சைமையர்பால் வர்துறுபுரூணக த்திசெய்வார் - தெளிவின்றி விச 
வையரைக்கலர்து கருச்சிசைத்சல் செய்சவர்களும்,--வாணினிளஙிலாக் 
கலை சவழுக கோடீரர்க்கு உணர்வுரைத்த இளைய சேயின் சேவடியைப் பணி 
து ஒருகாட் செயந்திபுரத்து இனிதிருப்பால்-பாலசர்திரசேகரருக்கு உப 
சேத்த குமா.ரசுவாமியின் திருவடிகளை வணக்குச்கொண்டு ஒருராளிற் செய 

ஈதிபு.ரத்தில் இணிதிரு த் தலினாலே,--தமைபூண்ட பாவவினைக்குறுழ்பறு 

தீது - திமைபொருக்திய பாவவினையாயெ பகையையறுத்து -பரகஇ 
வானகந்இருக்து பரிவின் வாய்ந்த மூவிரண்டு மூகத்தன் அடி.நிழல் இருப் 
பர் - விட்டுலகம்போலத்திருந்திய அன்புகிறைந்த ஆறுமுகசாமி பாதஙீழ 
லில் இருப்பார், ஈதுஙிற்க முனிவ கேள் என்று - இதுஙிற்க முனிவனே 
கேள் என்று,--அவலுடன் வியாசமுனி பின்னுமொருகாதை எடுத்தறைவ 

சானான் - அவாவோடு வியாசமூணிவன் மற்றுமொரு கதையை எடுத்துக் 
கூறலாயினாண். எ-று. | (௯௯-௫௦) 

அற்பினுடன் கார்த்திகையிற் கார்த்இிகைராட் செயர்திபுரத் 
தமரர் போற்றப், பொற்புகிறை இருமுகங்க ளோராறுங் களி 

இிறப்பப் புகழ்ர்து போற்றாக், கற்பினர்ச ளெவரேலுஞ் சச்இரளூ 
ரியருலவுங் காறு மாறா, மற்புரைவே சரியாவர் நிச்சயம் சென 

மால்கள் வகுக்கு மாதோ. 

இ-ள். கார்த்திகையிற் சார்த்திசைராட் செயந்இிபுரத்து-சார்த்திகைசத் 
திருக்கார்த்திகையிலே செயர்திபுரத்தின்சண்,--௮மரர் போற்றப் பொற்பு 
றை தஇருமுகக்களோராறும் - தேவர் துஇிப்பப் பொலிவை (அவர்க்கு) 
ROOMS EEC OD ஆறுஇிருமுகங்களையும்,--அற்பினுடன் களிசிறப்பப் புகழ்நீ 
அ போற்றாக் கற்பினர்சள் எவரேனும்- அன்போடு மகழ்ச்சபெருகப் புகழ் 
ந்து துதியாத கல்விமான்கள் யாவராயினும் (அவர்),--சக்திரசூரியர் உல 

வுள்காறும் மாரு மற்புரை வேசரியாவர் - சர் இரசூரியர் சஞ்சரிக்கும் துணை 
யும் மாறுது வலிமைபொருந்திய சகமுதைகளாவார்,-கிச்சயமீது என நால் 
கள் வகுக்கும் - துணிவிதே என்று நூல்கள் கூறும். எ-று.  (@a) 

புமுத்தகரு மலம்புசிக்கும் வாலேய மாயிடினும் பொறை 
யாய் மூத்த, வழுக்குடம்பு செயர்திபுரந் தனிலொழிந்கா வஅவு 
மொழியாக ஞானம், பழுத்துமறு சனனமின்சிக் கதியடையு 
மினுங்காதை பகர்வன் வேத, விழுத்தகுமெயப் பொருளாகு 
மெனச்சுகற்கு வியாசமுனி விரித்தான் மன்னோ, | 

இ-ள். புழுத்சசருமலம் புக்கும் வாலேய மாயிடினும் - புழுச்ச ௧௫ 
மலச்இின்னுக் கமுதையேயாயினும்,--பொறையாய் மூத்த அழுக்குடம்பு 
செயக்தபுரக்கணில் ஒழிந்தால் - பாரமாய் முதிர்ந்த HSS EFT SOO SE 

செயந்தியின்விட்டால்,--அதுவும் ஒழியாச ஞானம் பழுத்து மறுசனன 
மின்றிக் சதியடையும்-அதுவும் அகலாத அறிவுமுதிர்க் து மறுபிறப்பின்றி 
முச்திபெறும்,--இனும் வேதவிழுச்சகு மெய்ப்பொருளாகும் காதை பசர் 
வன் என - இன்னும் மறைகளின் சறர்த உண்மைப்பொருளாகிய சதை 
யைச் சொல்வேன் என்று தொடங்டு,---சுசற்கு வியாசமுனி விரித்தான் - 
சுகலுக்கு வியாசன் விரித்துரைத்சான். எ-று. | . (௫௨)



பலகை உபதேடுத்த அத்தியாயம். ௨௨௫ 

சொல்லருமா சாதையொன்று சந்தானப் பிரகமென்த் தொ, 
டர்ந்து பேரா, மல்லலொழித் தடியவர்பா வன்புவைக்கு மூருகி 
ளைக் தருளே போலா, மெல்லை தவி ரருந்தவகனுச் சுகமுனி2க 

ளிம்பரும்பாக் ணெல்கக் கையி, னெல்லியென oor sy Set முறை 
திறம்பா துலகுணர நிகழ்த்து Caras. | 

இ-ள். எல்லைதவிர் அருர்தவத்துச் சுகமுனி கேள் - அளவிறர்த அரு 
ந் சவமடைய சுகமுணியே கேள்,--சொல் அருமாசாதை சர்சானப் பிரசம் 
எனச் தொடர்ச்ச பேராம் ஒன்று - (யான்) சொல்லும் அரும்பெருக்கசை 
யாவது சர தானப்பிரதம் என்றாயபெயருடைய (விரதம்) ஒன்று, -- இம்பர் 

௨. ம்பர்க்கு இணங்க அல்லலொழித்து அடியவர்பால் அன்புவைக்கும் (ரு 
சண் உளத்து அருளேபோலாம் - மண்ணோர்க்கும் விண்ணோர்க்கும் ஏற்ற 
பெற்றி துன்பர்தீர்த்துத் சொண்டர்மாட்டும் சாசல்செய்யுஞ் சுவாமியின் 
இருவுள த்துக் கருணையேபோலும்(௮.த),--கையினெல்லியெனலாக அதன் 
முறை இறம்பாது உலகுணரகிகழ்துதுவேன் - சரகலாமலகம்போல அகன் 
மத்தை வழுவாது உலனெ ரறியசக் கூறுவேன். எ-று. (௫௩) 

அரியகோன் பியற்றுகின்ற காசிபன்கா தற்குரிய வதிதி 

யாகுர், தெரியிமைகன் மைந்தரிடத் இச்சைவைத்துத் தஇசைமுகத் 
தன் இருரிற் றேர்ச்௧, சுருதியாம் முனிசாணம் பணிச்தேக்தி மை 

ந்கரொடு தூய வாழ்வுச், தருவதா மொருவிரத மெனக்கருள வே 

ண்டுமெனச் சாற்றி னாளால். 

இ-ள். ௮ரியகோன்பியற்று்ற காடுபன் காசற்குரிய அ.தி௫ியாகுர் 
தெறியிழை - தருக்தவஞ்செய்யுக், காசபமுணிவனது அன்பிற்குரிய அஇிதி 
யென்னும் பெண்,--ஈன்மைந்தரிடச்து இச்சைவைச்அு - சற்புத்திரரின் 
விரும்பி, --இசைமுகத்தன்ஏறாரில் சரத சேர்க்த யாழ்முனி சரணம் 
பணிந்தேத்தி - - பிரமபுசத்தொருள் வேசதமறிச்தகாரசனது பாதங்களை வணல் 
Gs gS சித்து, -மைச்தரொடு அாயவாழவுக் சருவதாம் ஒருலி.ரசம் எனம் 
சருளமேேண்டும் எனச் சாற்றினாள் - புத்திரரையுஞ் சுத்தவாழக்கையையுக் 
தரும் ஒருவிரதத்தை எனக்குப் போதித்தல்வேண்டும் என்று கூறினாள். 
சக் " (G2) 

சாற்றியுடன் வணங்கதிதி.யுரைகசேட்டுத் தர்திரியாழ் தாங் 
குஞ் செங்கை, மாத்றருஞ்சீர நாரதனும் வானவர்கஞ் சிறையகற் 
அம்ளைவேலண்ணற், கேற்றதவ விரகமுனக் சறைகுதுமா ஓளங் 
கவற்சி யின்னஜி யின்று, கோற்றொடிகேட் டுணர்தியெனச் சச்தா 
னப் பிரதமது கூறுகின்றான். 

இ-ள். சாற்றி உடன்.வணக்கு அதிதியுரை கேட்டு - (gamer a) 2) 
உடனே வணக்கிய அதிதியின்வாக்கைக் கேட்டு--தந்திரியாழ்சால்குஞ் 
செக்கை மாற்றருஞ்சர் சாரசனும்-வீணைகொண்ட சையையுடைய நீக்கரிய 
சீர்த்திபொருக்திய நாரசனும் (இவளைகோக்கு),--வானவர்தஞ் இறையகற் 
றும் வைவேலண்ணற்கு ஏற்ற *சவவிரதம் உனக்கு அறைகுதும்-சுரர்சிறை 
மீட்ட. வேற்சுவாமிக்கு உரிய. தவமாயவிரதத்தை உனக்குச் சொல்காம்,-- 
உளச் சவற்டியின்றி இன்று கோற்றொடி கேட்ணொர்தியென - மனங்கவல்



2.2.2. திருச்செர் தூர்ப்புசாணம், 

வின்றி இன்றைக்குப் பெண்ணே சேட்டறி என்றுதொடக்கி,--சச்தானப் 
'பிரதமது கூறுஇன்றான் - சந்தானப்பிரதவிரதத்தைச் சொல்லாகின்றான். 
எ-று, | (௫௫) 

பெட்புடன்கார்த் திகைத்திக்கட் பூரணையிற் செயந்தஇபுரம் 
பிறக்குங் கந்த, புட்கரிணி முதலான நாலாறு இர்த்தமுறை புகு 
ந்தூ மூழ்கி, விட்புலவாக் காசளிக்க கெளமாரி குமரவுளம் விரு 
ம்பு நோன்பு, சகட்பொதிதா மசைத்தாளுக் காகவொரு பருவழுற் 
ற்க் கருணை வேண்டும், 

இ-ள். கார்த்திகைத்திங்கட் பூரணையிற் செயச்தஇபுரம் பெட்புடன் புகு 
ந்து-கார்த்திகைமா தப்பூரணையிற் செயந்திரகரில் இச்சையோடு சேர்க்து,-- 
பிறக்கும் கச்தபுட்கரிணி மு. சலான நாலாறு திர்க்சம் முறை மூழ்கு, --ஸ்ரீ 
கந்சபுட்கரிணி மூ.சலிய இருபத்துகாலு திர்ச்தக்களின் முறையே ஆடி,-- 
விட்புலவர்க்கு அரசளித்த கெளமாரிகுமர - விண்ணோர்க்கு அரசந்த 
உமீ/சுதரே!,--கட்பொதி தாமரைச் தாளுக்காக உளம் விரும்பும் கோன்பு 
ஒருபருவம் முற்றக் சருணை வேண்டும் - (உமது) பங்கயபாதப்பிரீ இக்சாக 
மனம் விரும்பிய விரசுத்தை ஒருவருஷம் அனுட்டித்தற்கு (உமது) இரு 
வருள் வேண்டும். ஏ-று, (Ga) 

என்னமறை யாலறைகூஉய் மூவெட்டா யெர்த்த மினிதின் 
ep pois, பன்னிரண்டு தரங்கோயில் லலஞ்சூழ்ச்து பன்னிரண்டு 

கண்ணான் பாக, மன்னிகின்னு பன்னிரண்டு தரம்பணிக்து பின் 
னெழுற்து மவுன மாகத், துன்னியசூர் மாப்பாட்டிற் போய்வடக்கு 
முூகமாகிச் சுவாமி செந்தாள். 

இ-ள். என்ன மறையால் ௮றைகூஉய் மூவெட்டாஇிய தீர்த்சம் இணி 
இன்ஞூழ்)--என்று மந்திரத்தால் வலிர்தழைச்துசக்கொண்டே (மேற்சுட் 
டியபடி) இருபத்துகான்குதீர்த்தந்களிலும் இனிதாடி,,--பன்னிண்ரதெரல் 
கோயில் வலஞ்சூழ்ந்து - பன்னிருகாற் கோயிலை வலஞ்செய்து,--பன்னி.ர 
ண்டு சண்ணான்பாதம் மன்னிபினறு பன்னி ரண்செ.ரம்பணிர்து பின்னெ 
முக்து - சுவாமிதிருவடி கண்முன்னே சேர்க்துகின்று பன்னிருகால் ஈமஸ்க 
றித்துப் பின்னரெழுர்து,--மவுனமாகச் துன்னிய சூர்மாப்பாட்டி.ற்போய்- 
மெளனத்தோடு பொருந்திய சூரனாடுய மாமரத்தை யழித்தவிடத்இற் 
சென்று, வடக்குமுகமாஇச் சுவாமி செந்தாள் - வடக்குமுகமாஇச் சுவாமி 
யினுடைய ஸ்ரீ பாதங்களை. எ-று, (Ger) 

கோக்கியிருர் தனாமிகையிற் குடபாலிற் சுகரிசன நுவலுங் 
ழ்பாற், முச்கருமுச் சூலநடுச் சத்தியிவ்வா ரொருமுப்பாற் தரை 
யிற் நீட்டி, யாக்கியசோ டசவிதியாற் பூசனைசெய் தா.ிரண்டி. 
னளவை யாகத், தேக்கருளின் வர்தனையாற் மிருக்குமா னாலயத் 
Bor Dorris தன்பால், ப 

இ-ள். நோக்கி இரும்.த - பார்த் துக்கெரண்டு இருந்து, -௮னாமிகை 
யின்-ஆழிவிரவினாலே,--குடபாலிற் சுதரிசனம்-மேல்பாலிற் சக்கரமும், 
அவலுக் £ழ்பால் தாச்கரு முச்சூலம் - சொல்லப்படும் €ழ்பாலிலே தாக்கற், 
கறிய திரிசுலமும்,- நடுச் சத்தி - நடுவிலே வேலும்,--இவ்வாறு ஒரு முப்



பலக) உபசேகத்க அச்தியாயம், ௨௨௩ 

பாற்றரையில் இட்டி. - ௮௫ய இவ்வடி.வங்களை (ச்சுட்டிய) மேப்புற சிலக்களி 
லும் எழுத, —geGu சோடசவிதியால் ஆறிரண்டினள் வையாசப் பூசனை 
செய்து - அமைக்கப்பட்ட பஇிஞறுபசா ரல்சளோடு பன்னிரண்டுமுறை 
(அம்ஞூன்றற்கும்) பூசைசெய்து, -சேக்கருளின் வர தனையால் சருக்குமர 
னாலயச்இின்றிசை அன்பாற் பார்த்து - பூரண கருணையை வாழ்ததுதலோடு 
சுவாமிதிருக்சோயிற்றிசையை அன்போடு பார்தது. எ-று, (௫௮) 

பேசருட்சுப் பிரமணிய வென்றென்றே மூன்றுகரம் பேடுப் 
பேட, யாருமிடற் றெழுமோசை யெலவ்வளாவோ லவ்வ மறை 
கூஉய வாகைச், சூருயிர்போய்க் சகதியைக் ச வவ்வயிற்றெண் 
கடன்ஞூழ்கிச் சுடரு லாய, வீரவடி வேற்கரதக்த லையத்தின் மவு 
னமொ(டு மீண்டும் போகி. 

இ-ள். போருட் சுப்பிரமணிய என்றென்று மூன்று கரம் பேசிப் பேட- 

soars சுப்பிரமணிய என்று மும்முறை சொல்லி,--ஆரும் மிடற் 
ரறோசை எவ்வளவு எழுமோ அவ்வளவும் ௮றைகூஉய் - (அக்கன் சொல் 
லும்வழி) சீறைந்த மிடற்றொவி எவ்வளவு எழுமோ அத்துணை (உயர்த்தி) 
வலிந்சழைத்து,--வாகைச் சூருயிர் போய்க் கதியடைர்ச அவ்வயினண் 
செண்கடன்மூழ்கி- வெற்றியையுடைய சூரனுயிர் சென்று கதிபெற்ற அவ் 
விடத்துக் கடலில் ஆடி,--மீண்டும் மவுனமொடு சடருலாய வீரவடிவேற் 
கரத்தன் ஆலயத்திற் போஇ-பின்னும் மெளனச்தோடு ஒளியார்ச்க வெற்றி 
வடிவேற்கடவுளினுடைப இருக்கோயிலின்கட் சென்று, ஏ-று. (௫௯) 

சந்நிதியை யடைந்துகுரு முகமாகக் கும்பமொன்று தாபித் 
தேத்திக், துன்னுபதினாறுவிதச் தன் பினிற்பூ சனைபுரிந்து gi Gi & 
கும்ப, மன்னுபுன றனின்மூழ்கி யனைத்தினுக்குங் காரணமாய் 
மருவி நின் ற, பன்னிருகைக் குமரேசன் ஜிருவடித்தா மரைமல 
ரைப் பணிந்த பின்னர். 

இ-ள். சச்சிதியை அடைந்து - சம் சிசானஞ் சேர்க்க, டகுருமுகமா 
கம் கும்பமொன்று தாபித்து ஏத்தி - ஆசாரியர்முன்னா 5 ஒருகும்பத்தைத் 

தாபித்துத் ததிச்த,-- துன்னுபதினாறுவித த்து ௮ன்பினிந பூசனை புரிக்து- 
சோடசோப்சாரக்களால் அன்போடு பூ௫ித்து,--ூநீர்க்கும்ப மன்னுபுன 
னின் மூழ்இ - சுத்தமான குமபஜலத்தின் முழுக. துனை த்இினுக்கும் கார 
ணமாய் மருவிரின்ற பன்னிருகைச் குமரேசன திருவடி த்தாமரைமலரைப் 
பணிந்தபினனர் - விசுவசாரணமாய்ப் பொருக்இின்ற துவாசசபுஜ குமார 
பெருமானுடைய ஸ்ரீ பாதா ரவிந்தங்களை வணக்இயெபின்னர். எ-று. (௬௦) 

அக்சணர்பன் ஸனிருவருக்கு மட்டுவித்தா நெழுக்துமனக் 
தழுத்தி வேற்கைக், கந்தனைச்சிந் தனைக்கோயி லூடிருத்தி யுபவ 
சித்துக் கழித்துப் பின்னர், வர்ததினத் தினிமைதரும் பாரணை 
யூண் விதிமாபின் வாய்ப்பச் _செய்தே, மூர்தறையு மிவ்வாற்ளுற் 
பன்னிரண்டு பூரணையு முற்றநோற்று, 

இ-ள். அந்தணர் பன்னிருவருக்கும் ஊட்டுவித்து - பூசுரர் பன்னிரு 

வரைப் புசப்பித்து,--ஆறெழுச் தும் மனத்து அழுத்தி- சடக்கரக்களையும் 
மன்றுப் பதித்து, தனை ந கோயிதூடு வேற்கைக் கந்தனை இருத்தி



2.2.93 திருச்செக் தூர்ப்புராணம், 

உபவ௫த்துக்கழித்து- (அற்றாஇய) மனமென்னுக் கோயிலில் வேற்கர பெரு 
மானைப் பாவித்து உபவ௫ிச்து (அர்சாளை)ப் போக்கி பின்னர்வந்த இன 
தி.து இணிமைதரும் பாரணையூண் விதிமரபின் வாய்ப்பச் செய்து - பின்னா 
வில் இணிய பாரணாபோசன ச்சை விஇப்படி. சிறப்பச் செய்து,--முர் தறை 

யும் இவ்வாற்றுற் பன்னிரண்டு பூரணையும் முற்ற நோற்று - மேற்சொல் 
லிய இவ்வகையாற் பன்னிரண்டு பூரணைகளிலும் முற்ற அ௮னுட்டித்து. 
எ-று, ௬௧) 

மற்றவிருச் சிக த்திங்கட் கார்த்திகையி னிவ்விரக மாபினாற் 
அக், கற்றமறை யோர்க்கரிய கோதான முதலாய களிக்குந் தான; 
முற்௮மகிழ் கவொடபுபரிக : விக்கெதியி ஜொந்தவர்சண் முருகப் புத் 
தே, ளூத்ததிருக் கருணையினால் வரவரமவேண் டியவிருப்பி னுவ 
ந்து வாழ்வார். 

இ-ள். மற்ற விருச்செத்திக்கட் கார்த்திகையின் இவ்விரதம் மாபின் 
ஆற்றி - அடுத்த கார்ச்திசைமாசமச் கார்த்திகையினும் இவ்விரசச்சை 
மூறையே அனுட்டித்து,.கற்ற மறையோர்க்கு அரிய கோதான முதலாய 
கடரிக்குர் தானமுற்றும் மலழவொடு புரிக - வித்துவவேதியருக்கு அரிய 
கோதசானமு£தலிய உ வப்பிக்குக் சானக்களையெல்லாம் பிரீதியொடுசெய்க;-- 
இக்கெறியின் கோற்றவர்கள் - இவ்வாற்றான் அனுட்டித்தவர்கள்,--முருகப் 
புத்தேள் உற்ற திருச்சருணையினால் வேண்டிய விருப்பின் வரவர உவம 
வாழ்வார் - குமாரசுவாமியினுடைய பெருக்கருணையினால் வேண்டியன 
வேண்டியாக்கசே ஆடுத்தடுத்துவர மடிழந்து வாழ்வார். எ-று, (௬௨) 

இவ்வாறு மறையவர்க ஸவியற்றினர்க ளாமாகி லிருஞ்சி 
லேடைக், கொல்லாத கலையனைத்தும் பெற்றஇக சர்தானத் துவ 
ந்து வாழ்வார், மைவாரி பிருநிலத்தி ரைசரியற் ஜினராகின் மரு 
வாரச் செற்றுச்,, செவ்வாமன ஸிலைபுசித்து சந்தானம் பலவடை 

ந்து சிறப்பின் வாழ்வார். 

இ-ள்.' இவ்வாறு மறையவர்கள் இயற்றினர்களாமாஇல் - இவ்விரசுத் 
சைப் பிராமணர் அனுட்டிப்பின்,-இரு ஞ இலேடைக்கு ஒவ்வாது கலை 
யனைத்தும் பெற்று அதிசசச்தானத்து உவர்து வாழ்வார் - பெரிய இலே 
ஷார்த்சங்களால் யார்க்கும் எளிகன்) 'இசையாத தூல்களையெல்லாம் 
உணர்ர்து மிக்க சந்ததியோடு மடழ்ஈ்து வாழ்வார்,--துரசர் இயற்றினரா 
இல் - அரசர் அனுட்டிப்பின்,--மருவார்ச் செற்று பகைவரை வென்று, — 
மைவாரி இருகிலத்திற் செவ்வாம் மன்னிலை புரிந்து - சடல்சூழ்க்ச கில 
மூழுவதிலுஞ் செவ்வே செல்லும் இராச்சியத்சைச் செய்து, GE தானம் 
பல அடைந்து இறப்பின் வாழ்வார் - சகததி பலவற்றைப் பெற்றுச் இறப் 
போடு வாழ்வார். எ-று, (Gm) 

வணிகரிர்கோன் பியற்றிடினற் னதனைப்போ லாய்மகவின் 
மகிழ்வார் மற்றைத், தனிவரும்பின் னவரியற்றி னளவறுரல். 
வளத்தொடுசச் தான வாழ்க்கை, யணிபெ.ருக்இி யினிதிருப்பா 
செனமொழிக்தா னாதன் மற் றஇதஇி கேட்டுப், பணிசல்புரிக தாடி 
ரிய ஞாரதமா முனியாகப் பாவிச் தேத்தி,



HSS LU GHG BH BUMWULD. உஉழி 

இ-ள். வணிகர் இர்கோன்பு இயற்றிடின் - வைசியர் இவ்விரசக்சை 
அறுட்டிப்பின், -ஈற்றனதனைப்போலாய் மசவின் மஇிழ்கார் - குபேரன் 
போன்று சந்ததியாலும் உவப்பர்,.-சணிவரும் பின்னவர் இயற்றின் - 
குறைவற்ற ரூச்இிரர் அனுட்டிப்பின்,-ுளவறு நல்வளச்தொடு சர்தாண 
வாழ்ச்மசையணிபொருர்தி இணிஇுரப்பார் - அளவற்ற செல்வக்சளோடு 
ஈச்ததிவாழ்ம்கைச்சிறப்பையஞ்சோரது இன்புற்றிருப்பார்,--௭ன நாரதன் 
மொழிநர்தான்-என்று நாரதன் சொன்னான், -அ.திதி கேட்டு சாரசமாமுணி 
ஆ௫ூரியகைப் பாவித்துப் பணிதல்புரிந்து ஏத்தி-௮திதி (அவ்வரலாற்றைக்) 
கேட்டு நாரதமகாமுணிவனைக் குறாவாகப்பாவிச்து வணங்டுத் நுஇத்து. 

௭-௮. | (௬௪) 

ஐர்பருவ மதிஇயருஞ் சந்கான கோன்பியற்றி யொளிர்வேற் 
சேயின், ோருளி னிச்தினை யுபர் இரணை மகிழ்சிறப்பக் இருவி 
னீன்று, சோ/வொழிர்தின் ஐளவுழமுற்றா னாதலினா லிவவிர தந் 

துணிவி ோேத்ரோ், போரயிலாற் காளா யன்னவன் ருள் விட் 

டின்பம் புரூவர் மாதோ, ப 

இ-ள். ஐர்பருவமது QOH அருஞ் சர்சானநோன்பு இயற்றி - ஒருவரு 
ஷம் மேற்சொல்லியபடி. அரிய சந்தானப்பிரத விரசத்சை அனுட்டி கறு, 
ஒவிர்வேற்சேயின் சரருளின் - வேற்பெருமானது இருவருளால்,--இந் 
ிரனை உபேக்இரனை மகிழ்சிறப்பத் இருவின் ஈன்று-இந் இரணையும் உபேர் 
இரனையும் பிரீ பெருகச் செல்வத்தோடு பெற்று,--சோர்வொழிகர்் து இண் 
வும் உற்றாள் - தளர்வின்றி இன் நுவரை வாழ்க்சாள்,--ஆ தலினால் இவ் 
Sree துணரிவின் கோற்றோர் - ஆகையால் இவ்விரசத்சைத் துணிவோடு 
அனுட்டி ததவர் . -போரயிலாற்கு ௮ளாகி அன்னவன் தாள் வீட்டின்பம் 

புகுவர் - வேற்பெருமானுக்கு அடியவராய் ௮வர் இருவடிக்கிழ் முத்இியின் 
பத்தை அடைவர். எ-று. (௬௫) 

ஈதுமிற்கச் FEMS & atlesr Qy@ Lom (15 காதையுண்டா லியம்பு 

கேன்யான், மாதவத்தின் முறைதிறஈுபா வொருமறை3யோன் 
மறைகான்கு மங்க மாறு, மோதியுணார் துண்மையெல்லா மாராய் 
க்து BEIM GM OT கொரு யாக்கி, வேதியரெல் லாகுணரத் 

தானுணாததப் புகழ்கிறுவி வியப்பு மேலாய், 

இ-ன். ஈது விற்க சுழுணிகேள் இன்னுமொரு காசை உண்டு யான் 
இயம்புகேன் - இதுறிற்க, சுசமுணிமேயே கேள் மேலுமொரு கசை உளது 
பான் சொல்லுவேன்,--மாசவத்தின் முறைதிறம்பா ஒருமறையோன் - 
பெருக்கவச்சை (முற்பிறப்பில்) உடைய முறைவழுவாத ஒரு வேஇயண்,ஃ-. 
மறைகானகும் அங்கமாறும் ஓஇயணாந்து - வேதசான்கும் அக்கமாறுல் 
ED MMI த, -உண்மையெல்லாம் ஆராய்ச்து சன்னுள்ளத்து ஒருந்சே 
யாச்தி - மெய்ப்பொருள்களையெல்லாம் ஆராய்சந்து சன்னுள்ளே ஒருங் 
சமைத்து, தான் வேதியரெல்லாமுணர உணர்த்தி- தானே (ஏனை) 
வேதியரெல்லாம் அறிய அறிவித்து, வியப்பு மேலாய்ப் புகழ்சிறுவி - 
(பலருர் தன்னை) வியச்சலான் மேம்பட்டும் €ர்க்தியை நிறுத்தி. எ-று. () 

புகலுுவை இகஞ்சைவம் வைட்டி/ணவம் வலாமமிசை பொ 

ருந்து மேலோர், ப.கர்சவுர முயாகாணா பதிதியமேயாமுகப் பருகி 
௨௯%



௨௨௬ திருச்செர் தார்ப்புராணம், 

துக் காட்ட, தகையமத விகற்பமெலாக் தானுணர்க்தும் mrs 
குரைத்துர் தனக்குச் தானே, நிகரொருவ ரில்லாது புகழ்சிலவாற் 
புடவிகனி னெடி து வாழ்ந்தான். 

இ-ள். sg) nee Sa பவட யாராக - சொல்லப்படும் வைஇகமுஞ் 
சைவமும் வைணவமும்.  வாமமும் புகழ்பொருர்திய Ra Cop a0 9 சொல் 
லப்படுஞ் சவுரமூம் உயர்க்த காணாபச்தி.பமும் என அருசவும்,--பகுச்துச் 
காட்டுக்ககைய மசவிகற்பமெலாம் - (பிறிதுபடியாசவும்) பகுத்துவிளச்கப் 
படு மியல்புடைய மசபேசக்களையெல்லாம;--தானுணர்ந்தும் பிறர்க்குரை 
தீதும் - தானறிந்தும் பிதர்க்கறிவித்தும்,--சனக்குத்தானே நிகர் - சக் 
குத்தானே ஒப்பாத,--ஒருவர் இல்லாது - (மற்துமொப்பாவார்) ஒருவரும் 
இன்றி,-புகழ்கிலவாற் புடவிதணில் நெடிது வாழ்ந்தான் - புகழொளி 
யோடு சிலவுலகத்தில் நெகொள் வாழ்ந்தான். எ-று. (௬௭) 

பையரா முடிதாக்கு நெடும்புடவிக் சண்வதிர்து பலத்தின் 
நூத்துச், செய்யதாய் தர்தைகுரு சவனயன் மான் மறையோர்க. 
டெய்வஞ் சார்க்கு, துய்யகா மரமா தீர்த்தமருந் ,அவதருமஞ் 
அரு Bison னூல், பொய்யிலா மறைவேள்வி யருக்ததிக்கற் பினில் 
வாய்ந்த ட |ரை தீர் மாதர். 

சொத்றிடுமிவ் an nur sg நிந்தனையே யேன்றுமனச் அணி 
ந்து கண்பா, லுற்றனமெய் காணாத வுறபொருளா னவையபொய்யா 
மூண்மை ஞானம், பெற்றவருஞ் சுவாக்கமொடு நிரயமுள வென் 

பாவட் பெயர் விலா ௫, மூ.ற்றவிருக் திவணடைக்தோ மெனவொரு 
வர் சசுந்தெரிய மொழிந்து ளார்யார். 

இ-ள். பையரா முடி.தாங்கு நெடும்புடவிச்கண் a Sis - Cero 

முடியிற்றாக்யெ நீணிலத்தில் (அவ்வேதியன் அவ்வாறு) வாழ்க் தும், 
பவத்தின் மூத்து - (மூற்றவக்குறையாற் காலக்இரமத்தின் ஈன்மதிதேயப்) 
பாவத்தின் முதிர்ந்து,--செய்யதாய்...... புரைதீர்மாதா் இவ்வாறு சொற் 
றிடும் அணைத்தும் ஈீர்தனையே ஏன்று - பெற்றதாய் தகப்பன் குரு Ra 
பெருமான் Srwr Wi Gan CaSiwiacr siaferéening சுச்சமான 
மர்திரக்கள் மகாதீர்ச்சங்கள் ௮ரிய சவர் சருமம் வேத நால் பொய்யில் 
லாச வைஇசயாகங்கள் ஒருர்சதிபோலுக் சற்பிற்சிறர்ச குற்றமற்ற மகளிர் 
என்றிவ்வாறு சொல்லப்பட்ட அனை ததையும் நிந்திக்சலைப் பொருந்தி, 
கண்பால் மனந்துணிந்து உற்றன மெய்-கண்களாற் கொள்ளப்பட்டு மனத் 
திலே துணியப்பட்டுள்ளனவே மெய்,--காணாச உறுபொருளானவை 
பொய்யாம் - கண்காணுசனவாய் உளவெனப்படும் பொருள்கள் பொய் 
யாம, உண்மைஞானம் பெற்ற தரு௫ சுவர்க்கமொடு கிரயம் உளவென்பர்- 
மெய்யறிவாற் பெறப்படும் ௮ரிய சுவர்ச்சமும் (பாவத்தாற் பெறப்படும்) ௩ரச 
மும் உள்ளனவென்பார்,--அவட்பெயர்விலாது முற்றவிருஈர்து இவண் 
௮டைசர்தோம் எனச் சகர்செரிய மொழிசர்துளார் ஒருவர் யார் - அண்டு 
விலகாது முழுதுமிருர்து ஈண்டுச் சாரர்தாம் என்று உலகறியச் சொன்ன 
ஒருவர் யா. எ-று. 

பாகு வவாகவின் ௮வை பொய்யே என்பது குறிப் 
பெச்சம்.| “* (௬௮-௬௯)



பலககை உபதேசிக்க அத்யாயம், ௨௨௭ 

எனகினைந்அ கன்வேத முறைதிறம்பி யறம்பாவத் தியல்போ 
ராது, சனனமெடும் பொறைதாஙக கெடுங்காலங் கொடுந்கொழி 

லிற் ருனே மூத்து, மனனுணர்வு தள்ளாட காக்குழற mons (lp Br 
ச்சி வர்தாழ் முற்ற, வினையுழன்று சுழன் றகறங் காஞ்சடலச் சுமை 
யதனை விட்டான் மாதோ. 

இ-ள். என கினைக்து -, ”'த। ௩. எண்ணி, -சன்லேத முறைதிறம்பி - 
சனது வைஇிகரநெறியின் உ 57 றம்பாவத் இயல்பு ஒரா.து - புண்ணிய 
பாவவியல்பை ஙினையாட' “01. ரடும்பொறை ,தாங்கி - பிறவியாகிய 
நெடிய பாரச்சைச் சு... நெடுங்காலம் கொடுந்தொழிலிற் ரானே 
மூத்து - நெரொட் கொடுச்தொழில்களிற்றானே முதிர்க்து,--மனனுணர்வு 
தள்ளாட நாக்குழற ஈரைமு£இர்சட வந்து - உள்ளறிவு தளர ,உரைதடுமாற 
நரையோடு மூப்புவக்து,--ஊழ்முற்ற - விதிமுடிசலால்,--வினை உழன்று 
சுழன்ற கறங்காஞ் சடலச் சுமையதனை விட்டான் - வினையால் வருச்திச் 
சுழன்ற காற்றாடிபோலாஇய உடற்சுமையை நீக்கினான். எ-று. (௪௦) 

அவிபோம் பொழுதியம படர்பாச மெடுத்தழுச்தச் சட்டிக் 
கால, னேவலா லங்சுங்கு விடவிருபக் தெட்டாக வியம்புஈ 
கோடி, பாவமா இயிரயச் தாடழுகர்இப் பின்வழுஇப் பாண்டி 
ாட்டிற், மூவராக் கொடுங்குரல்வாய் வாலேய மாய்மீண்டு சனித் 
கான் மாதோ, 

இ-ள். அவிபோம்பொழுது இயமபடர் பாசமெடுக்து அழுச்தக்கட்டிக் 
காலனேவலால் அங்கங்குவிட - (அவண் அக்கனம்) இறந்தபோது இயம 
தாதர்கள் பாசக்சொண்டு இறுகச்சட்டி(ச்சொண்மெபாய்) இயமனசாஞ் 
ஞையால் அக்கக்கேவிட,--இருபச்செட்டு்க்கோடியாக இயம்பும் பாவமா 
இய கிரயத்தாடு அழுந்தி - இருபச்செட்டுக்கோடியென்று சொல்லப்படும் 
பாவப்பயன்களாஇய நரகங்களில் வருச்தி,--பின் மீண்டு வழுதஇப் பாண்டி. 
சாட்டில் தாவருச் கொடுக்குரல்வாய் வாலேமமாய்ச் சனித்சான் - பின்பு 
திரும்பிவந்து பாண்டியனுடைய சென்னாட்டிலே கேடொழியாத கொடு 
மையான குரல்பொருக்திய வாயையுடைய கழுசையாய்ப் பிறந்தான்.எ-.று. 

யாவருக்கு மருவருக்கும் வாலேய வருத்தாங்கி யிருக்க 
சால,த், தோவறமுன் முருமுகமாய் வேதமதி கரித்ததவகத் துயர்ச் 
சியாலே, நாவலக்தீ வுக்கணித்தாஞ் சிந் துபுரக் தனிலடைக து ஈவை 
யின் மூத்து, மேவருமச் சடச்சும்மைப் பெரும்பாரர் தனைநீத்து 

விழுற்சு தன்றே. 

இ-ள். யாவருக்கும் ௮ருவருக்கும் வாலேயவுருத்தாக்கஇ Days sero 
தீ.து-எவர்க்கும் வெறுப்பாடுய கழுதையுருவ௫்கொண்டு இருச் தரளிலே,-- 
ஓ அற - (அச்£ீவன் செய்தபாவங்கள் அனுபவிக்கப்பட்டு) ஒழிதலாற் 
(சேடம்) இல்லையாக,-மூன் குருமுகமாய் வேதம் அதிகரித்த சவத்து 
உயர்ச்சியால்-முற்பிறவியிலே (அதியிற்ெலகாள்) ஆசாரியர்களுக்கு முகம் 
போன்றவஞாய் வைஇகத்தில் ௮அதிகரிச்சமையாகிய புண்ணியத்தின் உயர்ச் 
சியினால்,--சாவலந்தீவுக்கு ௮ணித்சாஞ் இர்தபுரந்தனில் அடைந்து - 

சம்பு. தீதிவுக்கு அணியார் சன்மையையுடைத்தான செயர்திபுரத்திற் சேர் 
க்து, விழுந்து சவையின்முத்து மேவரும் அச்சடச்சும்மைப் பெரும்பாரர்



2.2. et! | Bor FOr grit ப்புராணம், 

தனை நீச்சது- விழுந்து குற்றத்தின் 97 ச உ ௪ 
ச்மையா Gu) Quique ieee on நேதிர்த்த பொருக்கிய mee 

சிந்துபுரர்சனி லாலிலிட்டொழிர் த சன்மையினுற் இறந்த 
ஞானக், கநகனரு ளான்ஞானக் கருத்தடைந் து ஒருங்காம தே 
னுகி காரு, முர்துமாம் பையாசூழக் தேரெலிக் கொண்டுவண்டு 
மொய்க்தா டாடுக், கந்தமல ராசன தபா னுலகடைக்இக் நாளள 
வங களிப்பா லுய்க்தான், தாட 

= BOOT 
இ-ள். இநக்துபுரர் சணில் AMOR ge. 'சன்மையினால் - செயந்இ 

யிலே கன் உயிர் (கழுசையுடலை) விட்டுகிக்கெவா ந்ரால்,--இறர்த ஞானக் 
கந்தனருளால - றந்த ஞானகாயகராஇய சுவாமியின் இருபையால்,-- 
நானச்சருச்தசடைகஈது-ஞான்த்தைக் கருத்திற் சேர்க் ௪,--வருக்சாமதேனுத் 
தாரு மூர்துமரம்பையர் சூழ - (திருவருளால்) வந்த சு.ரபியும் தேவசருவும் 
௮.ரமகளிருஞ் சூழ, --தேேேோரறிக்சொண்டு-விமானத்திவாக் த,--வண்டு மொ 
ய்.த்து ஊடு ஆடுக கர்தமலராசனத்தான் உலகடைட்து - வண்டுகண்மொய் 
sg உள்ளேவிளையாடுஞ் சுகந்தபுஷ்பாசனத்சையுடைய பி.ரமனது உல 
சக்சை அடைக்து,--இர்சாளளவுக் கஜிப்பாலுய்ந்தான்- இன்றுவரை மஇழ் 
ச்சியோடு உய்ந்தான். எ-று, (௭௯) 

அருந்தவத்துக் கொருராஞ்சி லாயெதென் செயர்திபுரத் 
தமாக்து வேதம், பொருந்தவுரைக் காறுமுகப் பெருமான்ற னிரு 
சரணப் போது போற்றி, யிருந்தெவர்க்கும் பசியாம வனங்கொடு 
கீதப் பின்னுடலத் திடும்பை நீத்த, பெருந்தவக்கர் பெரும்பேற் 
நை யெம்மஷனோர்க் கெத்தெடுத்துப் பேசொ ணுதால். 

இ-ள். அருந் தவத்துக்கு ஒருநாஞ்சிலாயெ சென்செயச்திபுரத்து ௮ம 
ர்ர்து - அரிய தவங்கட்கு ஒரரணமாதிய திருச்செர்னரிலிருக்து,--வேதம் 
பொருர்த உரைத்து - சருககளை (ச்சரம்) அமைய ஓ.இி,--ஆறுமுகப்பெரு 
மான்றன் இருசரணப் போது போற்றி - சண்முகசுவாமியின் உபயபாசார 
விர்தக்களையுக் துதித்து, இருந்த எவர்க்கும் பசியாமல் ௮ன௱்கொடுத்து- 
(அங்னைம்) இருந்த யாவர்க்கும் பசியாவண்ணம் போசனக்கொடுத்து,-- 
பின் உடலத்து இடும்பை நீத்த - பின்னர் (அங்கே) உட.ம்போடு (பிறவித்) 
துன்பத்தையும் நீக்யெ,--பெருந்தவத்தர் பெரும்பேற்றை எம்மஜோர்க்கு 
எடுத்தெடுத் துப் பேசொணாது - மகாதவமுடையாரது பெருமையாடுிய 
இச்சி எம்மணனோர்களால் எடுத்தெடுத் துைக்கலாகாதசதாம். (௪:௪௯) 

பலகதை உபதேசித்த அந்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆ. தஇிருவிருத்தம். ௭௨௫. 

  

௧௬-வது. இயமனுக்குச் சித் துபுரவைபவம் 
உரைத்த அத்தியாயம். | 

  

அருந்தவ நெடுங்கட லளக்துணர் வியாசன் 
ழிருந்துசச மாமுனிவ செப்புவது கேளென்



இயமனுக்குச் இந்துபுலைபலம் உரைக்கு அ,க்தியாயம், ௨௨௯ 

அிருஈ துணாவி னாலுலக மேழிலுயர் இந்து 

புரர்தனை யடைந்தவர் புகும்பரி சுரைப்பாம். 

இ-ள். அருந்தவ நெடுக்கட லளர் துணர் வியாசன் - அரிய சீல$டாழுி 
யை வரையறுத்தறிந்த வியாசண்,--தீருந்துச௪ மாமுணிவ செட்புவது 
கேள் என்று - இருதய சுகமுனிவனே சொலவ்வகசைச் சேள் என்று தொட 

௧௫),--இருக் ச உணர்வினால் உலகமேழில் உயர் இர்துபுரர்சலை அடைக்க 
வா் புகும்பரிசு உரைப்பான்-(முன்னை நல்லினைவயத்தானே தம்மாட்டுச்) 
சக்கிய ஞானத்தினாலே ஏழுலகக்களுஎளும் (ஒப்பின்றி) உயாக்ச செயர்தி 
யைச் சேர்ந்தவர் எய்தும் (இிறப்புத்) சமைமையைக் கூறுவான். எ-று. (௪) 

சங்கமெலி வாரிதி சனிற்பொருளை நாடி. 
வங்கமொடு சென்றுபல வாணித் யவற 

கங்குல்பக இந்துயி லகன்ற௮ுகட லூடே 
பொங்குபல ம்னொடு புலாலினி* இன்பான். 

இ-ள். சங்கமெறி வாரிதிசனிம் பொருளை ராடி வங்கமொடு சென்று - 
சங்குகளைவீசும் கடவிலே பொருளை விரும்பித் சோணியோடு போய்,--பல 
வாணிகம் முயன்று - பலசெட்டுக்சகளை நடக்தி, மங்குல் பகலுந்துயிலக 
ன்று - இரவும் பகலும் உறங்கலொழிக்து,- டலாம் பொக்கு பல 
மீமனெடு புலால் இனிது இன்பான் - கடலிற்பொலிக்த பல மீன்களையும் 
(ஏனை )மாமிசங்களையும் இனிது புசிப்பவனாகயெ. எ-று. ட (&) 

கற்றுணர்வி லாதுள மிமிலச்சனது காலை 

யற்றமறு சேனையுட னாழியிடை நாவா 
யூற்றபல லாஎரிசகா்க enor ar 5S) யாவுஞ் | 

செற்நமொ டெடுத்தவர்கள் சென்னிலுணி. விப்பான். 

இ-ள். சற்றுணர்விலாதுள மிலேச்சஈன் - கற்றறிவில்லாத (ஒரு) 
மிலேச்ச, அதுகாலை - (சான் கடலிற்றிரியும்) அச்காலக்களிலே,-- 
அற்றமறு சேனையுடன் - சோர்வற்ற (௯) சேனைசளோடு,--அழியிடை 
நாவாய் உற்ற பல வாணிசர்கள் உள்ளிதியாவுஷ செற்றமொடு எடுத்து- 
கடலின் மரக்கலக்களிற் சேர்ச்த பலவணிகர்மாட்டும் உள்ள இ.ரவியக் 
களையெல்லால் சோபத்தோடு சவரந்து,- அவர்கள் சென்னி துணிவிப் 
பான் - அவர் சரங்களை அறுப்பிப்பவன். எ-று, ப (௩) 

இமைபுரி வித்துமறை. செல்வழி டாது. 
மோமமறை வாணர்சினை யோடுறு பசுக்க 
டாமற் வொறுத்துள கசைக்கறி சமைத்தே 
காமுற நுகர்ந்துகிமா கட்குநுகர் விப்பான். 

... இ-ள். மறைசெல்வழி ஈடாத்து.ம் ஓம மறைவாணர் தீமைபுரிவித்து - 
வைதிசமார்க்சச்சானே ஈடத்தப்படும் ஓமங்களையுடைய வேதியருக்குத் 
'திங்குசெய்வித்து,--சனையோடு௮ு  பசுக்கடாம் அறவொஜுத்து - & GC ar 

@im vesstenya Oey ex p,—2-oF தசைக்கறி சமைத்தே காஞுற 
அகர்ச்து - உள்ள மாமிசங்களைக் கறியாச்டு விரும்பி உண்டு, -இளைக்ட்கும் 

அகர்விப்பான் - சூற்றத்தார்ச்கும் உண்பிப்பான். எ-று, (௪)



௨௩0 திருச்செர் தூர்ப்புராணம், - 

சன்னுள புலைச்சமய மேசமய மென்டுறன் 
அ௮னனிகை ரின் ிவளர் வற்றசம யத்தோர் 
சென்னியற வெட்டிய செருககனொடு பாவக் 
அன்னுமுட லச்சுமை சுமந்துபல காலம். 

இ-ள். தன்னுள புலைச்சமயமே சமயம் என்றென்றுன்னி- தன் புலைச் 
கொள்கையே கற்கோள்கை என்று பலகானினைந்கு,--ஙிசறின்றி வளர் 
வுற்ற சமயத்சோர் சென்னி அறவெட்டிய செருச்கனொடு - ஓப்பின்றி 
வளர்ந்து (சற்) சமயத்தவர்களுடைய இரக்களை அறுச்சு செருச்கோடு,-- 
பாவர்துன்னும் உடலச்சுமை பலசாலஞ் சுமந்து - பாவஞ்செறிக்த சரீர 
பாரத்தை நெரெகசாலஞ் சுமர்துகொண்டு. ௭-மு. (௫) 

இரிக் துழியொர் காலமூயர் இக் து.ப.ர நண்ணி 
யருக் தவர் வணங்குறுபொன் னாலயமுன் னாகி 
விரைர்கிவிட மேகென வினாவியுள் வெகுண்டே 
புரந்தர னிறைஞ்சுவளம் கோயிலிடை போனான். 

இ-ள். இரிந் து.ரி ஒர்காலம் உயர் இர்துபுரம் கண்ணி - இரிர்தகாலல் 
களில் ஒருசாள் (அதிட்டவயத்தால்) உயரச் ச செயர்இரகரை அடைந்து... 
அருந்தவா வணக்குறு பொன்னாலய முன்னா - முணிவர்வணக்குக் இருக் 
கோயிலின் முற்பட்டு --இவ்விடமேது என வினாவி உள்வெகுண்டு - இவ் 
விடம் யாது என்று ேட்டுக்கொண்டு மனஞ் கனர்து,--பு ரச் உரன் இறை 
சுவளர் கோயிலிடை விரைக்து போனான் - இர் இரனால் வணக்கப்பட்ட 
இிருச்சோயிலின் al on 1 61 சென்றான். எ-று. . (௬) 

போனபொழு தாறுமுக புங்கவனை யேச்தி, 
மோனமொடு சால மறைசொன் முப்புவன வைப்பு தீ 
தானமெனு மந்தணாக டம்மையெதஇர் நோக்கி 
யானவரு வேதெனலு மக்தணர்கள் சொல்வார். 

இ-ள். போனபொழுது - (அக்கனஞ்) சென்றபோது, அறுமுக பும் 
கவனை மோனமொடு ஏத்தி கான்மறை ரொல் முப்புவனவைப்புத் சான 
மெனுமக் சணர்சகடம்மை எஇர்சோக்கு- சண்முகசுவாமியை மெளன த்தோடு 
துஇத்துச் சதுர்வேசங்களை ஒதுஇன்ற இரிசுவதர்திரப்பிராமணரை எதிர் 
பார்த்து, --அஆனவுரு ஏது எனலும் - இங்குள்ளவுரூவம் யாது என்று 
கேட்க, துச் சணர்கள் சொல்வார் - பிராமணர் கூறுவார். எ-று, (ar). 

சங்கர னுதற்கண்வரு சண்முகவ னாமால் 
வெங்கய முகாசுரனை வென்றமர ரெல்லா 
மெங்களகுழு வுக்கரச னென்னவொரு பேருக 
அங்கமொடு பெற்றுள சுவாமியிவ னாமால். 

இ-ள். இவண் சக்கரன் அுதற்சண்லரு சண்முகவனாம் - இவர் இவ 
பெருமானது நெற்றிக்கண்ணின் வந்த ஆறுமுக சுவாமியாம்,--லெக்கய 
மேகாசுரனை வென்று ௮அமரரெல்லாம் எக்கள் குழுவுக்கு ௮ரசன் என்ன.- 
தாரகாகூ.ரனை வெல்லுதலால் விண்ணவரெல்லாம் எங்கள்சேனைக்கு '(நீமே) 
தலைவர் என்று சொல்ல,--ஒருபேருர் துக்கமொடு பெற்றுள சுவாமி ஆம் - 
(தேவசேனாபஇ என்னும்) ஒருசாமத்தையு ம் உயர்ச்சியோடு பெற்ற சுவாமி 
யும் ஆம். எ-று, (4)



Due gc HF Ab gyImantann உரைத்த அத்இயாயம், ௨௩௪ 

CurpgQuel யோர்களிடர் போக்கியருண் ஞான 

மாற்றரிய 8ரொடு வழங்கவுள வாஞ்சை 
யாற்றலொ டிருந்கபொரு ளாகுமென முன்னஞ் 
சாற்றுமறை யோருரை தடுத்துமுளை சாற்றும், 

௮ரனெவ னவன்பெறுவ தாகவரும் வேற்கை 
முருகனெவ னென்றுள முனிர்துநெடு வாளாஞ் 
சுரிகையொடு மின னடரந்துசுடர் வேலா 
னருகுசெல வோடிவிமுச் தாவியு மழிக்தான். 

இ-ள். போற்றும் எளியோர்கள் இடர் போச்டு-வழிபடும் எளியருச்கு 
இடர்களைக் தொலைத்து, அருள் ஞானம் மாற்றரிய 2ரொடு உள வாஞ்சை 
வழங்க - கருணையினால் ஞானச்சையும் மாற்றலாகாத। பேரின்பச்) சிறப்பை 
யும் (இமமையின் ).மனவிருப்பங்களையும் உ சுவும்பொருட்டு,-- ஐற்றலொடு 
இருர்த பொருளாகும் - சத்தியோடு இருக்த பரப்பொருளுமாம்,-- என 
மூன்னம் - என்றுசொல்லுமுன்னரே,-சாற்றுமறையோர் உரை தடுத அ- 
(௮க்கனஞ்) சொல்விய வேதியாது வாச்கைச் தடுத்து, உம் உரை சாற் 
௮ம் அரன் எவன் அவன் பெறுவதாக வரும் வேற்கை முருகன் எவண் 
என்று - உமது வாக்காற் சொல்லிய சிவபெருமான் யார் அவர் பெறவந்த 
சத் திறஸ் தராஇய முருசபிரான் யார் என்று,--உளமுணிந்து - மனஞ்சன 
ந்து, -நெடுவாளாஞ் சுரிகையொடு சீறினன் 'ஈடந்து - நெடியவரளாஇய 
சுரிகையோடு £றிச் சென்று,--சுடர்வேலோன் அருகு செல ஓடி. விழுந்து 
ஆவியுமழிச்தான் - கதிர்வேற்பெருமாணின் பச்சத்திற் போமாறு ஓடி. விழு 
ஈது உயிர்நீக்கனொன். எ-று. (௯௧-௧0) 

அவியழி போதுவிழு மவ்வளவி லாஇ 
மூவிரு முகத்சனடி முன்னமுடி யாத 
பாவிதர முன்புவிழு பான்மைபணி வோரின் 
மேவாவி ரர்தகெழு மேதினி படுங்க. 

இ-எ். ஆவியழிபோ_.து விழுமவ்வளவில் - உயிர்நீங்கும்போது aps s 
அப்பொழுதிலே,---௮இ மூவிருமுசக்தன் அடிமுன்னம மூடியாச பாவி 
சம் உனபு எழு மேதிணி நடுக்க விழுபான்மை - முதல்வராகிய சண்முக 
பிரானது திருவடிகளின் சந்தியிலே அழியாப்பாவமுடைய (௮) வண் 
(சன் )வலிமையை பினைந்து ஏழ்புவனமும் நடுக்க விழுந்த கன்மையா 
னது,--பணிவோரின் மேவர இருர்தது - ஈமஸ்கரிப்பவருடைய வீழ்ச்சி 
போலப் பொருகர்த இருந்தது. எ-று. (sa) 

பாசமொடு காலபடர் பற்றவரும் வேலை ப 
பி.சன்மச னைக்கொழு திருக்தசண நாதர் 
Lore MG மாரனடி வாழ்வுபெறு வோனை 
நீசாவிி மென்றவரை நீக்கினர்கண் மாதோ, 

இ-ள். பாசமொடு காலபடர் பற்றவரு காலை - பாசத்தோடு யமதா தர் 
( அப்பா வியுயிரைக்) கொள்ள வக்சபோது,--ஈசன்மகனை த் தொழுதுருர்த 
கணமாதர் - இவகுமாரரை வழிபட்டிருந்த கணகாதர்கள்,--நீசர் மாசறு 
குமாரனடிவாழ்வு பெறுவோனை விடும என்று - சே சுத்சமான சுவாமி



௨௩௨ திருச்செக் தாப்புராணம், 

பாதவாழ்கறையைப் பெறு பவ(றாய இவனை விடுங்கள் என்று சொல்வி,-- 
HUD மீச்வினா்கள் - அவர்களை அகற்றினார்கள். எ-று. (௧௨) 

அன்னவர்க டென்.சிசையி னெகொடு போற்று 
மன்னனை வண்ங்கவர லாறுபுகல் வீரா 

லென்னமுறை கூறவஸி யேற்றமுகில் போலாய்ச் 
சென்னியு கடுங்கவுபர் சிந்துபு முற்றான். 

இ-ள் அன்னவர்கள் சென்றிசையின் ௮ணைகொடு போற்றும் மன் 

னனை வணங்க - அவர்கள் Asner Haga (சிவபிரானது) அ ஞ்ஞையி 

கறற. காக்டின்ற ரானை வணக்க, வரலாறு பு. கீல்விர் என்ன - (அவண்) 
சம்பவத்தைக் கூறுமின் என்று கேட்ப, முறை கூற - அவர்கள்) முறை 
யே சொல்ல எ வளிமயேத்ற மூடுல்போலாய்உ சென்னி ஈடுக்க உயர் இந்து 

புரம் உற்றான் - (கேட்ட அவ்யமண்) காற்றிற்பட்ட முடுல்போல (விரை 

க்.து) சி.ராடுங்க உயர்ந்த செயந்தியிற் சோர்தான். எ-று. (௧௩) 

உற்றபொழு BT QILp s முள்ளகும மேசன் 
ப.ந்றினொடு வாழ்திரி சுதச்இரர் பராவு 

நறவுணர் ரூம்பருனி மோ னமுனி 0 வோர்கள் 
கற்றசன காதியர் களிப்புடன் வணங்க, 

இ-ள். உற்றபொழு.து - (யமன் அம்குச்) சேர்க்சபொழுது,---௮றுமுக 
மூள்ள குமரேசன்-சண்ரு£சகுமாரசுவாமி,--பற்றினொூவொழ் தஇிரிசுதர்திரர் 
பரால - விருப்பத்தோடு வாழ்டுன்ற இரிகுவதர்இரர் நுஇக்கு,--முூற்றவுணர் 
கும்பா ணி கற்ற ஈனகாதியர் மோன முணிமீவார்கள். கவிப்புடன் வண 
க்க - முழு துமறிர்த அக்யெனு ம படித்த சனகன்முதலிய மெளனச்கசை 
யுடைய முனிவர்களும் மடுழ்சிசியோடு வணக்க, எ-று, (௧௪) 

மானருண் மடக் காடியு॥ வானர௪ னீன்ற 

வேனகுக ருங்கண்டித வேழமட மாஜுக் 
கானமொ டிசண்டுபுற aps sipar Cars ara 

ஞானமுறு முத்திரையி னனகுற விருர்கான். 

இ-ள். மானருண் மடக்கொடியும் வானரரனின்ற வேனகுகருர்சண் 
மக வேழமடமாதுர் தானமொடு இரண்டுபுறமுக் சமுவ - வள்வ/யம்மையா 
ரும் இர்திரன்பெற்ற வேற்கருங்கண்களையுடைய தெய்வயானையம்மையா 

௫ஞ் சுத்தியோடு இருபுடைய தழுவ, -வேல்வேள் ஞானமுறு முத்திரை 
யினான்குறவிருந்தான் - வேற்சுவாமி ஞானமுழ்திரையோடு goo Bas 
தீர். எ-று. (௧௫) 

நன்றியுட னாறுமுக நாயகனி ரண்டு 
மன் றன்மல சாஞ்.சரண வாரிசழு னாகத் 

தென்திசை புரக்குமிழை சென்னிபணிசர் தேச்இி 
கின் கும ேசனடி நோகொடு துதித்தான். 

இ-ள். தென்றிசை புரக்குமிறை - யமனானவண்,- அறுமுக நாயகன் 
இரண்டு மன்றன்மலராஞ்சரணவாரிசம்- எண்முகசுவாமியின் உபயபாதார 

விச்தங்களையும் --முனாச ஈன்றியுடன் சென்னி பணிர்து ஏத்தி நின்று -



இயமனுக்குச் இர்துபாவைபவம் உரைத்த அத்யாயம், ௨௩௩ 

சந்தியிலே (பத்தி)ஈலத்தோடு தலையால்வணக்டுத் துஇத்து கின்று. 
குமரேனடி கேர்கொடு துதித்தான - (மீண்டும் ௮௪) சுவாமிபாதங்களை, 
இலக்காக்கஇத் துதித்தான். ஏ-று. (௧௬) 

தேவரிடர் இர்த்தவுணர் தேவியர் saps Rex 
மேவுகல னீக்குமறை மிக்சுவுளை காணா 

மூவிருமு கக்கடவுண் முண்டக மலர்க்காட் 
பூவென வியந்துதரு மன்புகல்வ தானான். 

மூவிரு முசச்சடவுண் முண்டகமலர்த்தாட்பூ - அறுமுகசுவாமின் பல் 
கயபா தக்கள்,--சேவர் இடாதிர்தது அவுணர்தேவியா ஃகழுச்தின் மேவு 
கலன் நீக்கும் - தேவரது துயரையொழிதது ௮சுரபன்னியருடைய கண் 
டங்களின் மங்கலசூத்திரங்களை நீக்கும்,--மிக்க மறையுரை காணா உயாக்சு 
சுருதிவாக்குக்களானும உணரப்படா,--என - என்று, -தருமன வியந்து 
புசல்வதானான் - இயமன் து கஇுசெய்தான. எ-று. (௧௭) 

இழுகையர்க ளாயிடினு மெந்தைசர ணக? 
கொழுமவரை சான்மறை துதிக்தமுதி யோரும் 
வழிபடவி யற்மிய மயூரவரை மாதின் 
குழவியென வாழ்த்தியுயர் கூற்திறை துஇத்தான். 

இ-ள். இழுதையர்களாயிடினுஞ் சாணச்சே தொழுமவரை - ஏழைகளா 
யினுர் திருவடிகளின் வணக்குபவரை,--சான்மறை அுஇத்த முதியோரும் 
வழிபட - சதுர்வேசக்களாலே சோக்இிரஞ்செய்த (செயக்தியை எய்தல் 
பெருரான) ஆனமோர்களும் வழிபடுமாறு, இயற்றிய மயூர எர்தை - 
(மேன்மை)செய்ச மயிலினையுடைய எந்தாய், -வரைமாஇன் சுழவி- பார் 
வஇகுமாரரே,--என-என்று,-உயர்கூற்றிறை வாழ்த்தித் தகிததாண்,-- 
உயர்ந்த யமராசன் வழிபட்டுச் துதித்தான். எ-று (௪௮) 

நாடரிய தேவபல காயகனு மாகப் 
பியெறு நிற்கொடு பெரும்பகை யொழிச்த 
நீடமார் வானிலைமை நிற்கவருள் செய்த 
வாடன்றாரு காவெனவ மர்தக னறைந்தான். 

இ-ள், சாடரிய தேவபலநாயகனும் ௮௧ - அறிதலரிய சேவசேனாபதி 
என்னும் பெயரும் (உமக்கு) ௮மாறு,--பீடுபெறு மிற்கொடு பெரும்பகை 
அழித்த நீடமரர் - பெருமைபெற்ற உம்மாற் பெரும்பகைவரை நீக்யெ 
நெடியவிண்ணோர்,-4வான ஙிலைமைகிற்க அருள்செய்த ஆடன்முருகா - 
விண்ணில் ஙிலைசிற்க அருளிய இதிருவிளையாடலையுடைய மூரு௩பிரனே,--- 
எனவும் ௮ர்.தகன் அறைந்தான் - என்றும் இயமன் கூறினான். எ-று. () 

பகவதி தருங்குக ப.ராவருமை ஞான 
வகவிரு ளசுற்றுமரு ணேதயசொ லாறு 
முககுருப ராவுனது முண்டக மலர்த்தாள் 
புகலெனவும் யாமிய புலத்திறை பணிக்தான். 

இ-ள். பகவதஇிதரும் குக பரா - பார்வதிபயர்த குகே ப.ரமசே,... 
அருமைஞானம் அசவிருள் ௮சற்றும் அருணோதய-அரிய ஞான(க்ரண)ல் 

௬௰



௨௩௪ இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

களால் அகவிருளை நீச்குஞ் செஞ்சூரியரே,--சொல் ஆறுமுக குருபரா - 
யுசழப்படுஞ் சண்முகமேர பரமகுருவே,--உனது முண்டகமலர்க்சாள் 
புகல் - உம்முடைய பக்கயபாசக்களே சரணம், எனவும் யாமியபுலத் 
இறை பணிந்தான் - என்றும் தென்றிசைச்கோன் வணக்கினான். எ-று. () 

தண்ணளி யிலாககொடுந் கானவர்க ளாய 
புண்ணொடு மழுக்துபுல GUTS Kh LOG BT Lo 
பண்ணாவ கயம்பாரம வென்றுரை பராவி 

யெண்ணசிய கூற்றுவ னிறைஞ்சியவ எரின்றான். 

இ-ள். சண்ணளியிலாக கொடுக் தானவர்களாய புண்ணொடு அழுக் 
புலவர்க்கு அருமருர்சாம் பண்ணவ-அருளற்ற கொடிய ௮சகரராலாய புண் 
ணின் அழுர்இய சேவர்க்கு அருமருர்சான கடவுளே,--கயம் ப. ரம- தெய்வ 
யானை கார்சதரே,--என்று உரைபராவி எண்ணரிய கூற்றுவன் இறைஞ்சி 
௮வண் கின்றான் - என்று துதித்து கினைத்தற்கரிய இயமன் வணக்கி 
ஆண்டு கின்றான். எ-று. (2.௧) 

Sex owen னைக்குமா னீடருளி னோக்கி 
புன்றுதியி னம துள௱ங்களி சிறக்தா 
மின்றுளா லாறுபகர் வாயென வியம்பத் 

தென்திரளை புரக்குமிறை செப்புத ுணிக்தான்.. 

இ-ள். ஙின்ற நமனைக் குமரன் ரீடருளின் கோக்இ - கின்ற இயமனைச் 
சுவாமி பெருக்கருணையோடு பார்த்து,--உன்றுதியினால் ஈமதுளக் சளிகிறர் 
தாம் - உன்றோச்திரக்களால் நம்மனமஒழ்பெருகினாம்,--இன்று வரலாறு 
பகர்வாய் எனவியம்ப - இப்போது வஈசபடியைச் சொல்ச என்றுகூற,-- 
சென்றிசைபுரக்குமிறை செப்புதறுணிர்தான் - இயமன் ,சொல்லத்துணிஈ 
திரன், எ-று. (௨௨) 

பிறைமவுலி யானஅ பெருங்கருணை யாலே 
யதமொடு கொடும்பல மடைந்தவர்கள் யாரு 
நிறைகரு சுவர்க்கரிர யம்படர விரே 
முறுகரிமு கைவுறு வித்திடல்செய் வேனால், 

இ-ள், பிறைமவுலியானது பெருக்கருணையாலே-சம்கிரசேச ரருடைய 
பேரருளினால்,--௮றமொடு கொடும்பவம் அடைந்தவர்கள் யாரும் - புண் 
எியக்களையும் பாவக்களையம் ஈட்டினவர்களொல்லாரையும்,--ஙிறைசரு 
சுவர்க்கம் ஈிரயம் படர - நிறைச்ச சுவர்ச்சத்தும் ஈரகத்தும் (அவர் முறை 
யேசெல்லுமாறு,--ஈரேழ் முன்னுறு கரியாக உறுவித்திடல் செய்வேன் - 
(பனுக்கள்)பதினால்வரும் முற்பட்ட சான்றாகச் செலுத்திவிடுவேன். எ-று. 

இர்தமுறை தானுமியல் வேதியரு முன்னால் | 
விர்தையுணர் கின்றமனு வேர்தரு மருங்கே ' 
வந்துட னிருப்பமதி மாலைபுனை வோர்க்கென் 
இந்தனை வெருண்டவர் வினைச்செய லுணர்ர்தே, 

இ-ள். இரசமுறைதானும் - இக்கனமாஇய (எனது) நீதியும்,--இயல் 

வேதியரும் முன்னூல்விர்சை உணர்இின்ற மனுவேந்தரும் மருக்சேவந்து 
உடனிருப்ப - உண்மையறிவினரும் ஆ.௫நூற்கல்வியை அறிகின்ற மண்



&)
 

இயமனுக்குச் சக துபுாவைபவம் உரைத்த அத்தியாயம், ௨௩ 

சாசரும் USEF HVE கூடியிருப்ப,--மதிமாலைபுனைவோர்ச்கு எண்டும். 

தனை வெருண்டு - சக் இரசேகரருக்கு என்மனமஞ்சு,--அவர் வினைச்செயல்” 
உணர்ந்தே - அ(வ்வச்6)வர்களுடைய வினைவகைகளை அறிந்தே (ஈடத்சப் 
படுவதாம.) எ-று. (௨௪) 

. நிஇபுரி சன்மையுடை யேனெகியி னில்லாப் 

பாதக னியற்றுியிடு பாதகமு amt? gs 

யேதமொ டிவன்றனை யழைத்திமி மெனாமான் 

றாகரை விடுக்கனன் விடுத்தவர் தொடாமுன். 

இ-ஊ். நீதிபுரி சன்மையுடையேன் - (இக்கனமே) நீதியை நடத்து 
மியல்புடையே(னாகியகா)ன்,--கெறியிணில்லாப் பாதகன் இயற்றியிடுபாச 
சம் உணர்ந்து-நல்வழிசில்லாச மிலேச்சன்செய்த பாதகக்களை அறிந்து, 
இவண்றனை எதமொடு அழைத்திடும் எனா மூன் தாசை விடுத்தனன - 
இவனை ச் துன்பஞ்செய்சலோடு தழைத்துவாரும் என்று முன்னமே காச 
ரை அனுப்பினேன்;--விடுத்தவர் தொடாமுன் - அனுப்பப்பட்டவர் திண்டு 
மேன்றே. ஏறு. (௨௫) 

நின்னருகு நின்றுள கெருங்குகண நாத... 
சென்னுடைய தாதரசை யிடித்தொரு மிலலச்சன் 
ன்னையுன் orn. sen LO SUP Aru 
கென்னென ஈமன்புகலு மின்சொலது கேளா. 

இ-ள். நின்னருகு கின்றுள நெருக்கு கணநாதர் - நும்பாக்கரில் 
கின்ற கெருக்யெ கணசாசர்கள்,--என்னுடைய தாதரை இடித்து - என் 
an stator அகற்றிவிட்டு, -ஒருமிலேச்சன்றன்னை உன்னடிக்கமல வீடு 
சிழூவிப்பது என் - ஒரு மிலேச்சனை உமது பாதாரவிந்த முத்கியிற் Cera 
பது என்னையோ,--என நமன் புகலும் இன்சொலது கேளா .. என்று இய 
மன் சொல்லிய இன்சொல்லை(ச் சுவாமியார்) கேட்டு, ஏ-று, (2-47) 

ஞானமூள ராயிடினு ஞானமில பேனு 

மானின்விமி யார்மிசை மயக்கனர்க ளேனு 

சமேளைய வழுக்கின்டுறை நாடினாக Caw aon 

மானத் மியற்றொழி லடைந்இிலர்க ளேனும். 

இ-ள். ஞானமுளராயிடினும் ஞானமிலேேனும் - ஞானநுள்ளாராயி 
னும் ஞானமிலலாராயினும்,--மாணின் விழியார்மிசை மயக்கொர்சளேனும்- 
மகளிரின் மயம்கனொராயினும்,--ஏனைய ஒமழும்சின்றுறை காடினர்களே 
னும் - மற்றைய அசுத்தநெறிகளை விரும்பினாராயினும,--தம் இயல் ஆன 
தொழில் அடைக்திலர்களேனும் - சக்கள் (சாதியாச்சிரம) இயல்புக்கு 
தூய தொழில்களைச் சாராதாராயினும். எ-று. (௨௭) 

முர்அுபவ மூழ்முறை முயன்றுளர்க ளேனுஞ் 
சுந்தர மறைத்திரி சு.தற்இரர்கள் ரூழ்க் து 
வர்துதொழு நம்முக மலர்ச்செயது சொக்கிற் 
அச்துபுரம் வர்நினி இரும்குமவர் செய்த,



௨௩௭௬ இருச்செந் தார்ப்பு ராணம், 

திவினை யொழித்தினிய செம்மையின ராதி 
யாவலொு ஈந்தம தடிக்கமல நீழன் 
“மேலரவி ருப்பரிவன் மேயமுக மாறுந் 
தாவற விழித்தவுடன் சாய்க் துயிர் விடுத்தான். 

Qa. ஊழ்முறை மூர் தூபவம் முயன்றளர்களேனும்- ஊழ்நெறியான் 
மூற்பட்ட பாவங்களை முயன்றா ராயினும்,--இர்துபுரம் வர்து- (அவர்தாஞு) 
Dewey 7 6s வந்து, -சரந்சரமறைச்திரிசுதர் திரர்கள் சூழக்துவந்து 
தொழும் ஈம் முசமலர்ச்சிெயது நோச்கின்- அழகிய லைஇகச் இரிசுவசர்இரர் 
கள் வலஞ்செய்து வணக்கும் நமது முகமலர்ச்சியைத் தரிசிப்பா ராயின், 
இனிதிருக்கும் அவர் செய்த தீவினை ஒழித்து - ஈன்மை இருச்சற்குெட 
மான அவர்கள் செய்த பாவங்களை ௮கன்று,--இணிய செம்மையினராஇ - 
இணிய(ஞானச்)செப்பமுடையராய்,--அவலொடு நந்தமது அடிக்கமலநீழல் 
மேவ இருப்பர் - ௮அவாவோடு நமதுபாதாரவிந்த நிழலிலே மேன்மையாக 

அமர்வார், இவன் மேய முகமாறுந் தாவற விழித்தவுடன் சாய்க்து உயிர் 
விடுத்தான் - இ(ம்மிலேச்சனான) வன் பொருந்திய (ஈமது)ஆ.றமுகங்களையுக் 
குற்றமறத் தரிசிச்சவுடனே விழுந்து இறந்தான். எ-று. (௨௮-௨௯) 

வருஇிரிசு கக் இரர்முன் வாயுரைபு கன் முன் 
விரைவிலுயர் ஈம்முசம் விருப்பினொமி பார்த்தான் 
பரிபவ மொழித்துமறை பண்பினி னிறைஞ்சு 
மிருசாண தாமரை யிருங்கதி யடைந்தான், 

இ-ள். வரு இரிசுதர்திரர்முன் வாயுரை புகன்றான் - வந்து இரிசுவ 
தீர் திரர்களின் முன்னே வாய்மொழி கூறினான், அவிறைவின் உயர்நம்முகம் 
விருப்பிமனாடு பார்த்சான்-விரைவாக உயாந்த ஈம்முகத்சை விருப்பச்சோடு 
பார்த்தான், பரிபவம் ஓழிச்து-( (ஆதலாலவன்) இழிவுகளை ௮கன று,--மறை 
பண்பினின் இறைஞ்சும் இருசரண தாமரை இருக்கதி அடைர்சான் - 
வேதங்களாலுக் குணத்தோடு வணக்கப்படுகின் ற உபயபா தாரவிர் தங்களின் 
வீட்டைப் பெற்றான். எ-று, (௬௦) 

அணைஈம தாணையென வாறுமுக வேலோ 
னேணுடைய கூற்றின்முக மின்னருளி னேக்கித் 
தாணுவின் மகன்றகைய தண்ணளி சரப்ப 
வாணிதிக ரானமணி நாவினின் மகிழ்ந்தே, 

இ-ள். ஈமது ஆணை ஆணை என - (இது) ஈம்முடைய ஆஞ்ஞஜையே 
ஆஞ்ஜையே என்று சொல்லி, -அறுமுசவேலோன் தாணுவின்மசன் - 
சண்முகவேலாயுதராகயெ இவகுமாரா்,--ஏணுடைய கூற்றினமுகர் தகைய 
சண்ணளிசரப்ப இன்னருளின் நோக்கி - வலிமையுடைய யமனது முகத் 
GO அ தன்கண்ணே) சக்க அன்புபெருக இணிய கருணையோடு பார்த்து,-- 
மணிகிசரான சாவின் வாணியின் மஇழ்ர்து - இரத்துனம்டோன்ற(௮அவனது) 
நாக்கின் (௮க்கோர)வாக்கான் மடுழ்ந்து. எ-று. (௬௪) 

ai sade நோக்கிமுரு கேசன நி விப்பான் 
is gays ர மானது இறப்பினொரு மறவர் 
முந்துறுதவ த்தரொடு நாமுமுறை யாக 
விந்தையுடன் வாய்க்துதி விளம்புபதி யாமாமால்,



பிரமன் உபதேடித்த அத்தியாயம். ௨௩௭ 

இ-ள். ௮ந்தகனை நோக்கி முருகேசன் அறிவிப்பான்-(மேலும்) இயமி 
னைப் பார்த்துச் சுவாமி அறிவிப்பார்,--சிந்துபு ரமானது - செயக்திபுரமா 
னது, இறப்பின் ஒருஹவர் முந். துறு தவக்தரறொடு காமும் முறையாக 
விச்சையுடன் வாய்த்துதி விளம்புபதியாம்- Ams x சிரிமூர்ச் இகளும் பலழைய 
முூணிகர்களும் சாரும் முறைப்படி அறிவினோடு வாயாற் புகழந்துகூறிய 
ககரமாம், எ-று. (௬௨) 

வேறு. 

என்று பன்னிரு தடம்புயக் குமாலே ளெ.இராய் 
நின்ற கூற்றுவ லுணர்தரக் கூ.மின னிலையார் 
தென்றி சைக்கணு னறுமுகன் சேவடிக் துணையை 
ஈன்றி பெற்றகை யுச்சிமற் கூப்பின னடந்தான், 

இ-ள். என்று பன்னிரு சடம்புயக்குமரவேள் எதிராய்மின்ற கூற்று 
வன் உணர்சரச் கூறினன் - இவ்வாறு குமாரசுவாமி எஇர்கின்ற இயமன் 
அறியச்சொன்னார்,--கிலையார் தென் மிசைச்சணான் - கின்ற இயமன் (அது 
கேட்டு), அறுமுகன் சேவடு.ச்துணையை கன்றிபெற்றகை உச்சிமேற் 
கூப்பினன் ஈடக்தான் - சுவாமியின் ஸ்ரீபாசமிரண்டையும் (இலக்காக்இ) 
நன்மைபெற்ற கைகளை உச்சிமேற்குவித்து (வணக்கி)ச்சென்றான். எ-று. () 

ஆய தன்மையாற் சுகமூனி ய.சிகர வியாசன் 
பாய தெண்டிரைப் புணரிசூழ் செயர்தியம் பதிதான் 
சேயின் மிக்கசா யுச்சயத் திருநெடும் பதியா 
மேய சத்தியஞ் சத்திய மெனவுரை விடுத்தான், 

இ-ள். ஆயதன்மையால் - ஆ சலினாலே, பாய தெண்டிரைப்புணரி 
சூழ் செயச்தியம்பதிதான் - பரந்த கடல்சூழ்ந்த. 'செயர்திரகர் சானே,-- 
மிக்க சேயின்சாயுச்சயச் திருநெடும்பதியாம் - உயர்ந்த சுப்பிரமணிய சாய் 
அயத்தைத்தரும் ௮நிவிரட்டஸ் தலமாம்,--மேய சச்தியஞ் சத்தியம்-(இ.த) 
இயைக்சு உண்மையே உ ண்மையே,-ஏனச் சுகமுணி ௮றிதர வியாசண் 
உரைவிடுத்தான் - என்று சுசமுணிவன் “அறியுமாறு வியாசமுனிவன் 
கூறினான். எ-று. (௬௪) 

இயமனுக்தச் சிந்துபுரவைபவம் உரைத்த அத்தியாயம் 
ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம். ௭௪௫௯. 

௧௪-வது. பிரமன் உபதேட௫ித்த அத்தியாயம். 

  

விரிக்த சீர்மறை கான்செனச் தொகுத்,த9ர் வியாசன் 
றெரிர்த மேலவர் புகழ்சுக (patios gm. Quoflases 

shes மாதவச் செயந்தியம் பதியின்மான் மியமே 
ூபொருர்து காதையொன் :அ௮ணர்த்துவன் கேளெளப் புகல்வான். 

இ-ள். விரிந்த ர்மறை நான்கென்த்தொகுத்த சர்வியாசன்,--பரந்த 
வேசச்களை நான்காகப்பருத்த ஸ்ரீவியாசமுனிவன்,தெரிர்த மேலவர்



ரூ ச . soe தி . 

உ௩வ தருச்செக்.நாரப்புராணம், 

புகழ் சாமுனிவன் உட்டெளிய - அறிர்த ஆன்றோராற் பூகழப்படுஞ் FH 
ரூரணிவன் .மனந்தேற,--பரிக்தமாதவச் செயந்தியம்பதியின் மான்மியம் 
பொருந்து காசையொன்று உணர்ச்துவன் கேள் எனப் புகல்வான் - காத 
விச்சுப்பட்ட பெருக் சவப்படனான செயக் இஈகரின் மான்மியத்தைத் தெரிச் 
குள் சதையொன்றைச் சொல்வேன் கேள் என்றுதொடக்கிச கூறுவான். 

எ-று, (௧) 

பாவ காரியாய் வணிகர்தங் குலத்திலுற் பவித்து 
மூவர் தம்பையும் பூசுரர் தம்மையு முஅபார். 

மேவு மாதிரத் இறையவர் தம்மையு மேலா 
மேவர் ,தமமையு நிந்தனை புரிந்துராத் இருந்தான். 

இ-ள். வணிகர்சக்குலத்தில் உற்பவிச்து-வைசியகுலத்திலே பிறஈது,-- 
பாவகாரியாய் - பாவக்கள்செய்பவனாய்,--மூவர்தமமையும் பூசுரர்தம்மை 
யம - தரிஞார்த்திகளையும் ௮ர்சணரையும்,--முதுபார்மேவு (துறையவர்தம் 
மையும்) மாதிரத்து இறையவர் தம்மையும் - பழைய பூமியிற்பொருந்திய 
௮ரசரையுர் இக்குச்சளின் பாலகர்களையம் மேலா மேவர்தம்மையும் - 
மேலோசெவரையும,- சிந்தனை புரிந்து மூத்திருந்தான்-கிந்தித்து முதிர்ச்சி 
யுடையவனாயிருர்சவன். எ-று, (௨) 

வாணி கத்தினிற் சோரலா ணிகமன மதித்துதீ 
மாணி விற்பவர் முன்ன திற் பாதியுஞ் சுருக்கிப் 

. பேணி விற்பவ னாய்தரு மாப்பொனிற் பிரித்துக் 
காணி சைக்கொளச் செட்டியா பாரமுங் சுறருன. 

இ-ள். வாணிகத்தினிற் சோரவாணிகம் மனமதித்து - வர்ச்சகத்திற 
புரு, ற கரவடவர்த்சகத்தையே உள்ளெண்ணி,--.தாணிவிற்பவர்முன் 
அதிற் பாதியுஞ் சுருச்இப் பேண் விற்பவன் - (குறித்தவிலைக்குத்) மாணி 
யளவு பண்டத்தை விற்பவர் முன்னே (தான்போலியளவினால்) அதின் 
பாதியையும் குறைத்து விருமபி விற்பவன்,--ஆய்கரு மாப்பொனிற் 
பிரித்துச் சாணி சைச்சொளச் செட்டியாபாரமுமம் கற்றான் - ௮ராயப்படும் 
ஒருமாப்பொனனிற் பிரித் துக் சாணிபொன்னைம் கவருமாறு செட்டுத்தொ 
anu பயின்றவன். Gl = ay. (im) 

தானு iGo னீகுார் தம்மையுக் தடுக்கு 
D ச ச : . 

மீனன் புண்ணிய பாவமா யுள்ளன விரண்டு 

மானி லத்திடைப் பொய்யெனப் புகன் ற3பமழ் வாயான் 

ஞான மானமூ தி வெரி யவங்சொடு ஈடப்பான், 

இ-ள். தானும் ஈலலென் GET FSH wus தடுக்கும் ஈனன் - தானுள் 
சொடானாய்ச் கொடுப்பவரையுக் தடுக்கும் இழிஞன,-- மாணிலத்திடைப் 
புண்ணியபாவமாயுள்ளனவிரண்டும் பொய்யெனப் புஈன்ற பேழ்வாயாண் - 
பெரியபூமியிலே புண்ணியபாவக்களிரண்டும் பொய்யென்று கூறிய பெரு 
வாயினன்,--ஞானமான மூ தறிவு ஒரீஇ அவல்கொடு நடப்பான் - ஞானமா 
இய பழையவறிவை நீத்இத் தமைகொண்டு ஒழுகுபவன். எ-று. (௪) 

லருண கான்கையு மொன்றென தின்றவ மதிக்கு 
மிருண யந்ததோ ௬ணர்வினன் வருணநான் இனிலும்



பிரமன் உபதத்ச அக்தியாயம், ௨௩௯ 

பொருண யந்ததொன் மின்றுகால் வசையெனப் பூண்2டார் 
தருண மோர்ந்துகூக் தாடலொர் வேடதக்தின் றகைமை, 

இ-ள். வருணநான்இனிலும் ஈமச்சது ஒன்று பொருள் இன்று-சான்கு 
வருணங்களிலும் (ஒன்றின்மற்ரான்ஐ வேறாம்வண்ணம்) விடி சத ஒரு 
பொருள் இல்லை (கரசரணாஇகள் எவற்றினு ம ஒருபடி யணமவ),--5-ல்வகை 
யென வேடத்தின்றசைமை பூண்டோர் சருணமோர்க்து கூச்சாடுமவோர் - 

நான் குவகையென்று (வெவ்வேறு) வேடவிமல்புகளைத் சரித்தவர்கள் ௪ம 
யம் பார்த்துக் கூச்சாபெவரே(போல்வார ஆகையால்), வருண நான்கும் 
ஒன்று - கான்குவருணக்களும் (உண்மையால்) ஒன்றே, என ன்று ௮வ 
மதிக்கும் இருள ஈயர்சது உணர்வினன்-- என்று நின்று இகழும் மயக்கள்ு 
செறிந்த உணர்வினையுடையான். ஏ-று. (௫) 

பெரிய வான்சலை புருவழும் பிறங்குதா மிரத்தி 
னுரிய சீருரு வத்சையுக் தெப்ளமென் நுரைக்க 
னரர்க டம்மொடு நஈவிற்றுத லில்லையா னாலைப் 

. பரவை மாகிலத் இயல்புள ரென்பது படி. 

இ-ள். பெரியவான் சிலையுருவழுமம் - மிசப்பெரிய சிலாவிக்இிர௩ங்களை 
யும், பிறங்கு. தாமிரத்தின் உரிய ருருவச்சையும் - விளக்குகின்ற 
செம்பானாய உரிய இருவடு.வக்களையும்,-செய்வமென்று உரைம்இன் ட 
கடவுளென்று கூறுகில்,--ஈரர்சடம்மொடு ஈவிற்றுகல் இல்லை-( அவைகள்) 
மனிதரோடு பேசுவதில்லை (ஆகையால் ௮து பொருக்தாது),-ந ரலைப் 
பரவை மா௫ிலத்து - கடல்குழ்ச்த பரச்த பேருலகில், -இயல்பு உளரெண் 
பது படிறே - (அவர்) உண்மையால் உள்ளவயென்பது பொய்யே. எ-று. 

தாய ராவத் தந்ைதைய ராவதுர் தவத்திற் 
சேய ராவஅஞ் சுற்றம தாவதஞ் சிறப்பின் 
மேய சேலாக ளாவதுர் தேவரின் மேலாந் 
தூய மாதல ராவது மாய்விலாசீ சொன்னம். 

இ-ள். தாயராவதுர் ... ... i Stuer ge pre gin - அன்னையராவ 

Gb GLUT H5 susOQevououyoiwsagwo பச்துச்சளாவதஞ் 

இறட்புட்பொருந்திய விண்ணவராவதும் விண்ணவரின்மிச்சக சத்தரிஷிக 

ளாவதும்,--மாய்விலாச் சொன்னம் - அழிவற்ற பொன்னேயாம். எ-று. () 

என்ன கெஞ்சினுள் யாரையும் யாவையு மிகழ்க்து . 
பன்ன கப்பிட ராற்றிய புடவிக்கோர் பாரமாய் 
ஈன்ன லதக்துட னிருர்தன ஸிருர்கராட் பலபோய்ப் 
பொன்னி ஸனிச்சையாற் கப்பலிற் புணரிடீர் தினனால். 

இ-ள். என்ன நெஞ்சினுள் யாரையும் யாவையும் இகழ்ந்து - என்று 
தன்னுள்ளே எவரையும் எவற்றையும் அவமதித்து, -பன்னகம் பிடர் ஆற் 
றிய புடவிக்கு ஒர்பரமாம்-சேடன் பிட ராற்றாக்கயபூமிக்கு ஒருபாரமாய்,... 
சன்னலத்துடன் இருந்தனன் - ஈல்வின்பத்தோடு இருர்தான்,...-இருக் தசாட் 
பலபோய் - இருகத நாட்கள் பல கழிய, -பொன்னினி*சையாற் சப்பவிற் 
புணரி நீர்தினன் - பொன்னாசையாற் சப்பலேறிக் கடல்கடந்தான். எ-று.



௨௪0 தருச்செர்தூர்ப்புசாணம், 

புணரி சூழ்க்கதீ பாக்சாச் திடமெலாம் புகுந்.து 
வணிகர் கன்மையிற் பலபொருள் யாவையு மாஜிக் 
கணி மில்பொரு டேடிடீள் சகப்பலி லேதித் 
தணிவ ருங்களி கொண்டுசண் கடனடுச் சார்ந்தான். 

இ-ள். புணரிசூழ்ச்சு தபார் சரத்திடமெலாம் புகுர்து - கடல் சூழ்ர்ச 
இவுவகைகளினெல்லாம் போய், -வணிசர் தன்மையிற் பலபொருள்யாவை 
யு. மாறி- வாணிகத்திற் பலபண்டக்களையெல்லாம் மாறி,--கணிகமில் 
பொரு௱் தேடி - அளவிறந்த பொருள்களைச் தேடிக்கொண்டு, தணிவருக் 
சரிகொண்டு நீள் கப்பலில் ஏறித் தண் கடனடுச் சார்க்தான் - இராமகி 
ழ்ச்ச்சொண்டு உயார்தகப்பவில் ஏறிச் சமுத்திர ஈடுவிற் சார்ச்தான், ௭-று. 

வ௱க நீரிடைச் செல்லுமி மழையுமோ வாது ப 
பொக்க மாருசதச் சூறையு மெறிதரப் புணரி 
தங்கு தோணியுச் தகர்க்கது கிதியமுஞ் சலதி 
யங்கு OF DST வணிகளும் புணரிய ளாழ்ந்தான். 

இ-ள். வஸ்சம் நீரிடைச் செல்லுழி - சப்பல் கடவிற்போம்போது,-- 
மழையும் ஓவாது பொங்கச் சூறைமாருகமும் எறிதர - மழையும் ஒழியாது 
பொழியச் சூறைக்காற்றும் வீச,--புணரிதங்கு தோணியுக் தகர்ந்தது - 
கடலில் இருக்த கப்பலும் உடைந்தது, தியமுஞ் caf Sips wants 
னும் புணரியுள் அழ்ச் சான் - இரவியக்களுங் கடலில் வீழ (அவ்) வணிக 
லுக் கடலுள் அ௮மிழந்தினான். எ-று. (௧0) 

வீழ்ந்த செட்டியு நீர் சென் மிதர்.தனன் விரிநீர் 
ரூழ்க்ச தெண்டிரைக் தரங்கநீ ரிர்த்திடச் சுரர்தாக 
தாழ்ந்த சீர்வக னூாம்ப சன்னிதி சார 
வாழ்சக்த பேருணர் வொழிதரச் சென்றது வாழ்காள், 

இ-ள். வீழ்ர்த செட்டியும் நீர்தினன் மிதந்தனன்- விழுக்த வணிகனும் 
நீர்தி மிதச் சவஞாய்,--விரிநீர்குழ்ர்ச செண்டியறைக் சரல்கடீர் ஈர்த்இிட - 
சழுச்சிரத்துச் இரைநீர் இழுத்துவர,--சுரர்சாந்தாழ்ர்த சர் வசனாரம்ப 
சன்னிஇுசார - தேவரானுந்தாழப்பட்ட சீர்த்தியையுடைய முகாரம்பத்துச் 

(சுவாமி) சன்னிதானச்துச் சாரர்சபொழுத,--வாழ்ச்த பேருணர்வு ஒழி.த.ர 
வாழ்ராள் சென்றது - சக்யெ பேரறிவு ஒழிய அயுள் முடிக்தது. எ-று. () 

உயிரொ ழிந்திடும் யாக்கையை யவவிடத் துறைவோ 
ரியல்பி னாலெடுத் தீமத்தி னாய்கனுச் கேற்ற 
நயனு ணாக்தழற் கருமழு மாற்றினர் ஈன்னூற 
பயனு ணாந்துள சுகமுனி கேளெனப் பகர்வான். 

இ-ள், ௮வ்விடத்;துறைவோர் உயிரொழிநர்திடும் யாக்கையை இயல் 
பினால எடுத்து - அண்டுள்ளார் (அப்) பிரேதச்சை முறைமையால் எடு 
த்து -ராயகனுக்கேற்ற ஈயன் உணர்க்து ஈமச்து அழற்கருமமும் ஆற்றினர்- 
வணிகனுக்குரிய இரமத்தை அறிந்து மயானத்துச் தீ ச்சொழிலையும் (பிற 
வற்றையுஞ்) செய்வித்தார், -ஈன்லூற்பயன் உணர்ந்துள சுசமுனி கேள்- 
சருதிப்பொருளை அறிந்த சுசமுனிவனே கேள், எனப் பகர்வான் - என்று 
(மேலும் வியாசன்) கூறுவான். ௭-ஐ; (௧௨)



பிரமன் உப3த9த௪ அத்தியாயம். உரக 

செட்டி செய்தவெம் பவமெலாஞ் றுகுழி யிடத்து 
மட்டு றும்புன லிரவிசெம் கதிரினால் வறக்து 
விட்ட பான்மைபோல் வேளரு ளாலற விண்ணோ 
ரிட்ட தோமிசைக் களித்துட னேதின ஸனிருக்தான். 

இ-ள். செட்டி - (அவ்)வணிகனானவன்,--செய்கத வெம்பவமெலாம் - 
(சான்) செய்ச கொடும்பாவமெல்லாம,--இறுகுழியிடத்து மட்டுறும் புனல் 
இரலிசெக்கதிரினால் வறந்துவிட்டபான்மையபோல் வேளருளால் op - Ag 
குழியின்சண் அளவுபட்டிருந்த ஜலமானது சூரியகரணச்சால் வற்றியது 
போலச் சுவாமி இருபையால் அழிய,--உடன் விண்ணோர். இட்டதேர் 
மிசைக் களித்து ஏறினன் இருர்தான்- உடனே தேவர் கொணர்ந்த தேரின் 
மேல் மஒழ்ந்து இவர்ந்து இருந்தான். எ-று. | (௧௯) 

தேரி னேஅினன் பரிஇயின் கார்இியிற் இறந் தூ 
மேரு வில்லுடைப் பரமன்சா ரூபமாய் விளங்கிக் 
காரி னேர்தரு கண்டமுஞ் சந்திர கலையு 
மேரு டன்றரிச் தரு்கணக் சவரொடு மிருக்தான். 

இ-ள். தேரின் ஏறினன் பரிதியின் சாந்தியிற் சிறர்து - தேரில் இவர் 
க.து சூரியப்பிரபைபோலச் இறக்து,--மேருவில்லுடைப்ப.ரமன் சாளுபமாய் 
விளக்க - மேருவாயவில்லையுடைய இவபெருமானது சாருப்பியம் பெற்று 
விளக்கி,--காரினேர்சருசண்டமுஞ் சர்திரசலையும் ஏருடன் தரித்து - நீல 
சண்டத்தையும் பாலசர் திரனையம் ௮ழகோடு தரிச்து,---அருக் கணத்தவ 
ரொடும் இருச்தான் - ௮ரிய சகணராதர்களோடும் இருரச்தான். எ-று. (௧௪) 

வரையி லாதுசெய் பவத்தினான் மூத்ததோர் வணிக 
னுரிய தாயசா ரூப்பிய மூற்றன னென்றா | 
லரிய மாதவர் செயந்தியம் பதியிடத் தடைந்து 
துரிய மெய்திடி.ற் கதியெவன் சொல்வது அணிந்தே, 

இ-ள். வரையிலாது செய் பவத்தினான் ஞூத்ததோர் வணிசன் - ௮ள 
வின்றிச் செய்த பாவத்தான் முதிர்ச்தானொரு செட்டியும்,--உரியதாய 
சாரூப்பியம் உற்றனன் என்றால் - உரிமையான சாருப்பியத்தைப் பெற் 
ரன ஆயின்,--அரியமாசவர் செயந்தியம்பதியிடத்து அடைசர்து துரிய 
மெய்திடின் - அரும்பெருக்தவர்கள் செய்தியில் அடைந்து இறர்சால்,-- 
துணிர்துசொல்வது கதி எவன் - (அவர்பெழுவதென்று) துணிர்துரைக்கப் 
படும் கதி எ(த்துணைச்சிறப்பின)தாமோ. எ-று, (௧௫) 

usta தற்கரி தாதிய செயந்தியம் பதிக்கு 
கிகரெ னப்பல தலங்களை யுவமித்து நிகழ்த்துர் 
தீகவி னோர்களுக் கொடும்பவச் சலதியிற் முழ்க்,த 
மிகைப டைத்தகூற் ௮ுவன்புரர் தன்னின்மே வுவரால். 

இ-ள். பகர்வதற்கரிதாகிய செயந்தியம்பதிக்கு கிசரென - கூறுதற் 
கரிய செயக்திபுரத்துக்கு ஒப்பாமென்று,--பலதலங்களை உவமித்து கிகழ்த் 
அம் தகவினோர்களும் - பலதலக்களையும் ஒப்பிட்டுக்றும் இயல்பினர் ' 
கஞம்,--சொடும் பவச்சலஇயில் தாழ்ந்து - கொடிய பிறவிச்சடலில் gp 

க்



௨௪௨ ... திருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

நத, --மிசைபடைத்த கூற்றுவன் புரஈ்தன்னில் மேவுவர் - துன்பம்பொ 
ந்திய இயமனது ஈச.ரத்திற் சேருவர். எ-று. (௧௬) 

சடமெ டுத்துளோர் யாரையும் பாகதி தன்னி 
அடி ர௬ு,க்திய செயந்தியம் பதிக்குப மானங் 
கடனி லத்துவே றெண்ணியோர் காலனீள் சண்ணாம் 
வடவை பற்றிய புதுவிருந் தென்னவும் வதிவார். 

இ-ள். சடமெடுச் தளோர்யாரையும் பரகதிதன்னில் உடனிருத்திய 
செயக்இயம்பதிக்கு - (தண்மாட்டுப்) பிறக்தாரெல்லாரையும் முத்தியில் 
ஒருக்இருச்திய செயந்இபுரிக்கு,--சடணிலச்து வேறு உபமானம் எண்ணி 
யோர் - பூமியிற் பிறதலக்களை ஒப்பாக எண்ணியவர்கள்,--காலன் நீள் 
சுண்ணாம் வடவைபற்றிய புது விருந்து என்னவஇவார் - இயமனது (கோ 
பத்தின்) மிக்க கோச்கமாகிய ஊறழித்திப் பற்றுதற்கு விருந்தராம் என்று 
சொல்ல!ச்தச்சவ.ராய்) இருப்பார். எ-று. (௧௭) 

புண்ணி யத்தலச் செய்கையை யுந்துபூச் தடையோன் 
விண்ண கத்துள விர்திர னாதியாம் வியன் சீர்ப் 
பண்ண வர்க்கெலாம் பகர்ந்இடு மளவையிற் பரிவா 
யெண்ணு தற்கரி தாஞ்சிக்து புரமென விசைத்தான். 

இ-ள். உந்திபூத்துடையோன் விண்ணகத்துள இர்.இரனாதியாம் வியன் 
சீர்ப் பண்ணவர்ச்செலாம் புண்ணியத்தலச்செய்சையைப் பகர்ர் இடுமள வை 
யில் - பிரமசேவர் சுவர்ச்சத்துள்ள இர்இிரன்முதலிய பெரும் புகழை 
யுடைய தேவர்கட்கெல்லாம் புண்ணியஸ்தலவரலாறுகளைச் சொல்லுமள ' 

வில்,--இர்துபுரம் எண்ணாதற்கரிதாம் எனப் பரிவாய் இசைத்தான் - 
செயந்இபுரமே கினைத்தற்கரிதாம் என்று ௮ன்பாய்ச் சொன்னார். எ-று. () 

படைத்த கான்முகன் காசியய பகர்பிர மபுர 
மடற்பு டார்ச்சுனஸ் கழைவன மான்றசீர் பலவு 
மடுத்த தாயசோ ராடவி மற்றிவை தம்மி, ' 
னெடுத்து ரைத்தனன் செயக்இயம் பதிதலை யென்றே, 

இ-ள். படைத்த கான்முகன் - பிரமசேவரானவர்,-ஃகாதியே......... 
மற்றிவைதம்மின்-கா ச பிரமபுரம் புடார்ச்சனம் வேணுவனஞ் சோராடவி 
என்னுமிவற்றுள்ளே,--செயர்தியம்பதி தலை என்று எடுச்துரைத்தனன் -. 
செயர்திபுரமேவிசேடித்ததெனறு எடுத்துக்கூறினர். எ-று. (௧௯) 

என்ற டிக்கடி ரசான்முக னெடுத்தெடுத் இசைத்தான் 
றென்றி சைச்செல்வோர் செயந்தியம் பதியென த் தேரா 
sen Oa pis வேலினன் செயந்தியு மலர்ப்பூங் 
கொன்றை சுற்றிய வேணியா னிதயகோ கனதம். 

இ-ள். என்று அடிக்கடி சான்மூசன் எடுத்தெடுத்திசைசத்தான் - என்று 
பலமுறை பிரமர் எடுத்தெடுத்துக்கூறினார்,--தென்றிசைச் செல்வோர் 
செயக்தி ஓம்பதியெனத் தேரூர் - இயமபு ரத்துக்குச் செல்லும் விதியுடை 
யார் செயர்தி அழயெதலமென்று தெளியார்,- ன்றி வெற்பெறி வேலி 
னன் செயச்தி - மாறுபட்டுச் இெொஎஞ்சச்சைக் இழித்த வேலையுடையாரது.



பிரமன் உபதேடத்ச அத்தியாயம், ௨௪௩ 

செயந்திகக ரம், -மலர்ப்பூங் சொன்றை சுற்றிய வேணியான் இசயகோகன 
தம் - சொன்றைமலர்மாலையைச்சுடிய சடையையுடையாரது இருதய 
கமலமாம். எ-று. (௨௦) 

| வேறு. 

இங்க டோறுக் திகழ்திருக் கார்த்திகைத் 
அங்க வேற்கைச் சுவாமியைப் போற்றுவார் 

பங்க மாம்பவ பாச மறுத்துயர் 

சங்க ரன்பதம் தாமரை சார்வரால். 

இ-ள். இக்கடோறும் திகழ் இருச்கார்த்திசை - மாசர்தோறும் விளக் 
GS திருச்சார்த்திகைகளிலே,--.து௬்க வேற்கைச் சுவாமியைப் போற்று 

வா - உயர்ந்த வேற்மைப்பெருமானை வழிபடுபவர், -பன்கமாம் பவ பாசம் 
அறத்து - குற்றமாகிய பிறலீ யையும் பாசத்தையும் ஒழித்த, உயர் சக்க 
ரன்பதத் தாமரை சார்வர் - உயர்ந்த சிவபாதாரவிச்தக்களை ௮டைவார். 
ol — QM. (24) 

மாத முப்பது மாகங் கருதிவே 

லாத முன்வத ராரம்ப மாடுவா 

செதி லாப்புன லெக்தல மூழ்கினும் 
போது தற்கரி தாம்பவம் போக்குவார். 

இ-ள். மாகமாதம் முப்பதும் வேலாதிமுன் வதனாரம்பங் கருதி ஆடு 
வார் - மாடுமாதத்து முப்பதுகாளிலும் வேற்சுவாமி சன்னிதியின் முகாரம் 
பத்திற் சங்கற்பித்து மேழுகுபவர்கள், --ஏத்தலம் ஏ.திலாப்புனன மூழ்கினும் 
போதுதற்கரிதாம் பவம் போக்குவார் - எத்சலததுப் புண்ணியதிரத்தகக வி 
னும் ஆடினாலும் மீக்சல்கூடாத பாவங்களை நீக்குவார், எ-று (22) 

வேள்வி நாறு விதிமா பாற்றிய 
நீள் கதிக்கெதி ராக நிகழ்,த்இடின் 
மூளு மாக முகாரம்பங் கோடியாச் 

OH OTS HW பலனைச் ah BC ws, 

இ-ள். நாறுவேள்வி விதிமரபு ஆற்றிய நீள்கஇக்கு - நூறுயாகக்களை 
விதிப்படி செய்தலாலாகும் உயர்பயனுக்கு,--மாகம் முரகாரம்பம் முறம் 
பலனை எதிராக ஈிகழ்த்திடின் - மாசியின் முகாரம்பஸ்கானத்தால் ஆகும் 
பயனை எதிர்கூறப்புஇன்,--கோடியாச் சுரு. கூளுரைச்கும - (அதிணித) 
கோடிமடல்காக நால்கள் ஆணைகடறும் (௮கலின எஇர்கூ.றலமையாது.) 
ஏ-ஃறு. (௨௯) 

சிற்த சார்த்இகைக் கார்ச்திகைத் தீபத்தா 
னிறைந்த வாறு நிலாமுக மண்டலம் 
பிறந்து சாமன் னொருதாம் பெட்புற 
வுறைந்து போற்றுகர்க் கோர்பிறப் பில்லையே. 

இ-ள். பிறந்து சாமுன் - (யாவரேயாயினும்) பிறக்தமின் இறக்கு 
மூன்னரே,--ஒருகரம் பெட்புற உறைந்து - (செயக்திபுரத்தில்) ஒருக்கால 
விரும்பி இருந்து,--சறக்ச கார்த்திகைக் கார்த்திகைத் திபத்தால் சிறைச் த 
கிலா அறு முகமண்டலம் போற்றுரர்க்கு - இறக்ச கார்ச்திகைமாதச் கார்த்



௨௪௮ தருச்செக் தூர்ப்புராணம், 

இிலகைராளிலே தீபக்களால் நிறைந்த ஒளியையுடைய ஆறு திருமுகமண்ட 
க்களைச் அ.திப்பகர்க்கு,--ர்பிறப்பில்லை-ஒருபிறப்புமில்லை ௭-று. (௨௪) 

வேற, 

சிர்துஈன் னகர மல்லாற் சிறச்தவூ ரிருக் சா னெய்யாற் 
& Mh SB GOT (LP oor Ou மேற்றக் கற்பிக்கு முதியோர் தாமு 

முந் துவான் பரியின் வேள்வி முற்றினோர் கதியை யன்னார் 
விர்தையாற் பெறுவ ரென்றே வேதமோ யாத சாற்றும. 

இ-ள். சிர்தரன்னக.ஞ் சிறந்தவர் இருர்து - செயக்இபுரமாகய புண் 
ணியஸ்சலச்இல் இருக்து,--அல்லாற் கர்சனமுூன் ஆனெய்யால் இபமேற் 
றக் கற்பிக்கும் முதியோர் தாழும்- (அக்கார்த்திகையின்) இரவிலே சுவாமி 
சன்னிதியிலே டசுகெய்யால் விளச்கேற்றுமாறு பிரேரித்துவிடும் ஆனோர் 
தாழும், முந்துவான் பரியின்வேள்வி முற்றினோர்கஇியை - மிகவுயர்ந்த 
அசுவமேதயாகரங்களை மூடித்தவர்க்குரிய பயனை, இன்னார் விந்தையாற் 
பெறுவர் - சம்முபாயத்சால் அடைவர்,--என்று வேதம் ஒயாது சாற்றும்- 
என்று சுருதி பலகாற் கூ.றும். எ-று, (௨௫) 

அற்றைநாட் கர்தன் மேவு மாலய முழுஅஞ் சோதி 
பெற்றவான் நீபம் பார்க்கும் பெட்பினோர் கங்கட் கெல்லா 
மற்றுமோர் சனன மின் ரால் வானுளீர.விரிப்ப தென்னே 

கற்றுளோ போலுங் கல்லாக் கடைநிலத் துற்று ரேனும். 

இ-ள். கற்றளோரேனுக் கல்லாக் கடைகிலத்துற்றாரேனும் - படித்த 
வ. ராயினும் படியாத சடைச்தரத்தவராயினு.ம,--அற்றைநாட் சந்தன்மேவு 
மாலயமுூழுதுஞ் சோதிபெற்றவான்றீபம் பார்க்கும் பெட்பினோர் தக்கட் 
சல்லாம்- ௮ன்றையஇனத்துக் குமாரசுவாமி இருச்கோயின்முழுதிலும் 

ஒளிபெற்ற மகாஇபச்களைச் தரிசிச்கும் ௮ன்பர்கட்கெல்லாம் மற்றுமோர் 
சனனம் இன்று-மற்றொரு பிறப்பும் இல்வை, --வானுளீர் விரிப்பது என்னே- 
சேவர்களே விரித்துரைப்பது என்னை? எ-று, (௨௬) 

சென்னியா அடைய வையன் செயந்தியம் பதியி னீங்கா 
தர்.சலை பொருர்து மேலோ ரடங்கலுங் கயிலை uf Fear 
பொன்னடி பெறுவ ரீது புசன்றது வாய்மை யென்னப் 

பன்னினன் .கடவு ளோர்க்குப் பதுமப்பூர் தளிமக் கோமான். 
இ-ள். சென்னியாறுடையவையன் செயரந்தியம்பதியின் நீக்காது ௮ம் 

நிலைபொருர்து மேலோரடக்கலும் - சண்முகசுவாமியின் செயர்திககறிற் 
பிரியாது (பத்திச்) சிறப்பு ஈீலைப்பட்ட மேலோரெல்லாரும்,--கயிலை ஈசன் 
பொன்னடி பெறுவர் - கயிலையிற் சிவபதம் பெறுவார்,--புகன்றது ஈது 
வாய்மை - கூறிய இ.து உண்மையே,--என்ன - என்று -பதுமப்பூர் தளி 
மக்கோமான் சடவுளோர்க்குப் பன்னினன் - சமலாசனர் விண்ணவர்க்குக் 
கூறினர். எ-று. ௨௭) 

ஒன், கிரண் டொருமூன் முன வுயர்தினந் தோறு மன்பாய்ச் 
Ara Ds தாலு5 தீமை செயத்துணிர் தார்க ளேனு 
bor penis Bis ரேனு கான்மறை செயந்தி யுற்றார் 
aon Mu wie டீக்இக் கடவுளர்க் குரிய ராவார், ..



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்த அத்தியாயம், ௨௪டு 

இ-ள். ஒன்று இரண்டு ஒருமூன்று-ஒருகாட்டான் இரண்ரொட்டான். 
மூன்றுசாட்டான், உயர் ஆன இனந்தோறும் - புண்ணியகாலர்தோ.று்: 
தான்,--செயந்இ உற்றார் - செயர்தஇயில் அமர்ர்தவர்,--அன்பாய்ச் சென்றி 
ருந்தாலும் - அன்பாய்ப்போயிருச் சவராயினும்,--திமைசெயத்துணிக்தார்க 
ளேனும்- (அக்கு) இங்குகளையே ஆற்றத் துணிர் தவ ராயினும்,---ரான்மறை 
ஈன்று உணர்க்து இருக் தாரேனும் - சதுர்வேதவிடுத புண்ணியக்களை அறி 
ந்து (அனுட்டித்து) இருந்தவராயினும்,--சன்றிய பாவம் நீசடுக் கடவு 
எர்க்கு உரிய ராவார் - வருத்துதெற பாவக்களை ஒழிர்து தேவருக்கு உரிய 
ராவர், எ-று, (௨௮ 

கருதரு மேலை விட்டுக் கேறுதற் காக வைத்த 
பொருவரு மேணி ந்து புரமெனப் பிரமன் விண்ணோர் 
தெரிதா நுட்ப மாகச் தேற்நின னெனவி யாசன் 
பரிவுடன் சுகற்குச் தேறப் பகுத்தனன் ரொகுத்து மாதோ, 

இ-ள். கருசரு மேலைலீட்டுக்கு ஏறுசற்காக வைத்த பொருவரும் ஏணி 
இர் தபுரம் - நினைத்தற்கரிய முத்தியில் ஏறுதற்கு வைச்ச ஒப்பற்ற ஏணி 
யாவது செயர்திபுரமே,--எனப் பிரமன் விண்ணோர் கெரிசர நட்பமாகத் 
சேற்றினன் - என்று பிரமா தேவர் அறிய நுட்பமாக விளக்இனார்,-- என - 
என்று, வியாசன் பரிவுடன் சுகற்குச் தேறச் தொகுத்துப் பகுத்சனன் - 
வியாசமூனிவன் அன்போடு சுகமுணிவனுக்குச் செெளியச் சுருக்கக் கூறி 
CHB. GTB. (௨௯) 

பிரமன் உபதேசித்த அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம். ௭௮௮. 

௧௮-வது. சுநப்பிரமரிதி பூசைசெய்த அத்தியாயம். 
கைவ கமிமிற்டு. 

  

நாடருக் தவத்தின் வைப்பா நைமிசா ரணியக் துற்ற 
‘TO முனிவர் கேட்பப் பெருமறைச் ரூக னென்பா 
னீடருள் சரப்ப நோக்கி நெடுகிலா வேணி பொத்ராள் 
சூடிமற் றவாழமுன் னாகச் சொல்லும் குள்ளம் வைத்தான். 

இ-ள். சாடருர் தவத்தின்வைப்பாம் நைமிசாரணியத்து உற்ற-அராய் 
தற்கரிய சவஸ்தானமான சைமிசாரணியத்தில் இருக்த,--பீடுுமுனிவர் 
கேட்ப - மஹாழுணிவர் கேட்ச,--பெருமறைச் சூசனென்பான் நீடருள் 
சுரப்ப நோக்கி- (அக்கனம் வியாசசுகசம்வாசச்சை உபதேூத்திருக்த) 
சுருதிவல்ல சூதமுணிவன் (மேலும்) போருள் பெருஈப் பார்த்து, --நெடு 
நிலாவேணி பொற்றாள் சூடி - உயர்ச்த சக் இ.ரசேகாருடைய ஸ்ரீபாதக்களை 
உச்சிமேற்கொண்டு,--௮வர்முன்னாகச் சொல்லுதற்கு உள்ளம்வைத்தாண் - 
௮வரெதிரே (மேலும்) உபதேசித்தற்கு மனக்கொண்டான். ௭-று, (௧) 

நவையிலா மறையின் மூத்து நாரண வடி௮ர் தாங்கு 
முவமைகீர் வியாசன் றன்பா லுறுசுக முனிவன் கேட்பச் 
ரிவனருள் குமார மூர்த்தி செயந்தியம் பதியிற் காதை 
யவையுப தேசமாக வறிவொருங் குணர்த்து கின்றான்.



2௪௭ _ திருச்செக்தார் ப்புராணம், 

இ-ள். ஈகவையிலா மறையின் மூத்து காரணவடி.வர் தாக்கும் உவமை 
இர் வியாசடைகுற்றமற்ற வே தங்களின் மு.இர்ச்.து விட்்ணுருபங்சொண்ட 
ஒப்பற்ற லியாசமுணிவன்,--தன்பாலுறு சுகமூணிவன் கேட்ப - தற்சேர்ந்த 
சுகமூனி கேட்க, --வெளருள்குமாமூர்த்தி செயந்தியம்பதியிற் காதை 
யவை - இவகுமாரசுவாமியின் செயந்திபுர சரித்திரல்களை,--அறிவுபதேச 
மாக ஒருங்குணர்த்துனெறான் - ஞானோபசேசமாக முழுதுமுணர்த்தும். 

oD (2) 
பாரத கண்டத் தூடு பகாதரு CLPEUT CAP GOT 

சீரிடங் குமா மூர்த்தி திருவருட் போலா யுற்ற 
பேரினைப் புலரிக் சாலைப் பேனர் யாரு முள்ளத் 
தாரரு ளடைந்து பாவக் தருந்தமா யகற்று TITS, 

இ-ள். பாரசகண்டச்தாடு. பகார்தரு மூவாரான சீரிடக் குமரமூர்த்தி 
இருவருட்போலாய் உற்ற - பாரதகண்டச்திலே கூறப்படும் பதினெட்டுக் 
இருக்தலங்கள் குமாரசுவாமியின் திருவருள்போலாய் உள்ளன,--பேரி 
னைப் புலரிக்காலைப் பேசினர்யாரும் - (அவற்றின்) நாமச்களை வைசறையிற் 
பகர்ச்சுவரெல்லாம்,- உள்ளத்து அரருள் அடைந்து பாவத்தருர்தளை 
அகற்றுவார். - மனத்துப் பேரருளைப்பெற்றுப் பாவக்கட்டை நீக்குவார். 
எ-று (௯௩) 

எழுறாகிற் படலை தூங்கு மிமயமால் வரையின் பாங்க 
ரழகினுக் கழகு செய்யு மாடியிற் இறப்பு வாய்த்துச் 

செழுமைபெற் அயர்ந்த ஞானச் செய்யவிர் இரநீ லப்பேர் 
தழுவித் தேவர் காக்கு தகையபட், டணமொன் அுண்டால், 

இ-ள். எழுமுமடற்படலை அங்கும் இமயமால்வரையின் பாங்கர் - எழு 
மூஒற் கூட்டச் தாழும் இமயமலையின் பச்கச்சிலே,--அழஇனுச்சழகுசெய் 
யம் ஆடியிற் இறட்புவாய்த்துச் செழுமைபெற்று உயர்ந்த - பேரழகுசெய் 
யம் கண்ணாடிபோல (சிருமலமாய்ச்) சிறப்புப் பொருக்க மாட்சிமைகொ 
ண்டு உயாக்ச,--ஞானச்செய்ய இர்கிரநீலப்பேர் தழுவி முத்தேவர் காக்குந் 
சுகைய பட்டணமொன்று உண்டு - அறிவுச்செம்மையையுடைய இக்இர 
நீலமென்னும் நகாமக்கொண்டு மும்னார்த்திகளாலும் காக்கப்படுர்கன்மையை 
யுடையதான ஈகரமொன்று உளது, ஏ- லு. (௪) 

அ௮க்தமா ஈகரித் ஜெனர் யாவருச் திரண்டன் பாக 
முர்துமோர் தேவ சனா பதியென முருக வேட்குச் 
இந்தையார் வத்தி னோடுச் திருமணி மவுலி ரூ சூட்டிச் 
சந்தநான் மறையின் வாழ்த்திச் தண்மலர் மாரி தூற்றி. 

அ௮ன்றுதொட் டின்று காறு மாசரு ளபிஷே சப்பே 
சரொன்றிய குமர னென்ன வும்பர்கள் வண௩ூ யேத்த 
வென்திவே லண்ணல் போற்றி வேண்டுநர் வேண்டி. ॥ யாங்கே 
நன் றருள் புரிந்து வேத நவிற்றவிற் அிருக்தான் மாதோ, 

இ-ள். அச். தமாககரில் உம்பர்கள் தேவர்யாவரும் அன்பாகத்திரண்டு - 
அப்பெரும்பதியிலே மேலுலனெ ராகிய வானவரெல்லாம் ௮ன்புடையராய்க் 

கூடி, -தேவசேனுபதி. என முந்தும் ஓர் முருகவேட்கு - சேவ சேனாபதி 
என்று முற்பட்டமார்த ஒப்பற்ற முருகபிரானுச்கு,--சர்ையார்வத்இனோ



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்த அத்தியாயம், ௨௪ 

டுர் இருமணி௰வுலிசூட்டி. - மனவிருப்போடு அழகிய இரத்சினமுடியைச் , 
சூட்டி, -அரருள் ஒன்றிய அபிஷேக குமரன் என்னப்பேர் சக்த நாண்” 
மறையின் வாழ்ச்தி - பெருக்கருணை பொருர்திய அபிஷேகஈகுமாரசுவாமி 
எனப் பெயரிடுசலோடு இவை சயையுடைய சதுரவேசக்களாலே துஇத்து,- 
தண் மலர்மாரி தூற்றி வணங்கி ஏத்ச- சுண்ணிய பூமாரிகளைச் சொரிகர்து 
ஈமஸ்கரித்து வழிபட, வெ றிவேலண்ணல் அன்றுதொட்டு இன்று 
காறும் - வெற்றிவேற்பெருமான் அ௮ன்றுமுசலின்றுவரையும்,--போற்றி 

வேண்டுரர் வேண்டியாக்கே நன்றருள்புரிந்து - வழிபட்டு விரும்புவார் 
விரும்பியவாறே இணிதருள்செய்து,--வேதம் ஈவிற்ற வீற்றிருக்தான் - ௬௫ 
இிகள் துதிக்க வீற்றிருர்தனர், எ-று. (௫-௬) 

கங்கையின் கரையி னோர்சார் கனகல மென்னுக் தீரத் 
தம்கினி தமர்க்து காதை யளித்துள கலைக ளெல்லா 
மங்கல மாபி னோர்ர்து மறைகளுக் கெட்டாச் செவ்வேள் 
பங்கமில் சிவமாணாக்க னெனப் பெயர் பரித்தா னம்மா, 

இ-ள். சக்சையின்௧கரையின் ஒர்சார் கனகலமென்னுக்தீரச்து - கக்கா 
இ.ரத்தின் ஒருபாலுள்ள சனகல தஇீ.ரத்தின்கண்ணே,--மறைகளுக்கெட் 
டாச் செவ்வேள் இணிசமர்ச்து - சுருகிசட்செட்டாக சுவாமி ஈன்று வீற்றி 

ருந்து, --தாசை அளிச்துள கலைசளெல்லாம் மக்சலமரபின் ர்க்து - பிதா 
போதித்த நாற்பொருள்களையெல்லாம் நன் மூறையாண் உணாரக்து,--பங்க 
மில் இெமாணாக்கன் எனப்: பெயர் பரித்தான் - அழிவற்ற இவெமாளணாக்கர் 
என்னும் பெயரைக் சொண்டார். எ-று, ஏ) 

மலையத்தின் மேல்பான் முத்தி வழங்குமர் தரங்க மான 
நிலையத்திற் குமர தாரை நீணதிக் கரையின் பாங்கர்க் 
கலைமாற்று முணாந்த வேத வாரிடர் சண்ணே யாக் 
தலைமைக்காம் வேச பாடச் தணப்பிலா தவர்கள் கூட. 

இ-ள், மலையச்சின் மேல்பான் முத்.இகீழக்கும் அச். சரக்கமான wf Poy 
யத்தில் - பொதியத்தின் மேல்பக்கத்து முத்தியையருளும் அந்தரங்கமான 
தானத்திலே,--குமரதாரை நீணதிச்கரையின் பாக்கர் - குமரதாரையாற் 
றங்கரையிலே,--கலைமுற்றும் உணர்ந்த வேசவாரிடர் கண்ணேயாஇ-சல்வி 
மூழுதும் அறிந்த வேசமுனிவர்க்குர் கண்ணே போன்று,--சணப்பிலா 
தவர்கள் தலைமைத்தாம்வேதபாடகு கூட - (௮வர்) பிரிவிலராய் ஆதிச் 
சுர௬,௫ படி.த்தலைப் பொருந்த, எ-று. | (௮) 

இருக்துருச் சொல்லிக் கொண்டே யாவர்க்கு மிறைவ னாகிக் 
கருக்தட கெடுங்கட் செவ்வாய்க் சவுரிவார் முலைப்பான் ஞானத் 
தருதிவெஞ் ௪மணை மாய் த்த வாறுமா முகங்கொண் டுற்ற 
பெருந்தகை யருட்கு மாரப் பிரமசா ரிப்பேர் பெற்றான். 

இ-ள். கருர்சடநெடுங்கட் செவ்வாய்க் கவுரி வார் மூலைப்பால் ஞான 
ச்தூ அருந்தி வெஞ்சமணை மாய்த்த ஆறுமாமுகச்கொண்டுற்ற பெருக்சகை- 
கரிய பெரிய நெடிய கண்களையுஞ் செய்யவாயையுமுடைய உமையாரது 
சச்சுப்பொருர்திய திருமுலையின் பாலைச் இவஞானத்தோடு உட்கொண்டு 
தியசமணரை அலைத்த ஆறுமுகபெருமான்,--உருச்சொல்லிக்கொண்டு இரு 
ந்து யாவர்க்கும் இறைவனா) - (அம்முணிவர்ச்குப்), பாடஞ்சொல்லிச்கொ



2. Sy இருச்செர் தூர்ப்புசாணம், 

ண்டு இருக், எகர்க்குர் தலைவரா ருட்குமாரப்பிரமசாரிப்போர பெற் 
ரன் - அருளினையுடைய குமாரப்பிரமசாரி என்னும் காமத்தை அடைற் 
தார். எ-று, (௯ 

பனிமுகிற் படலை நீங்காப் பழனியஞ் சார னாப்பட் 
டனிமு,ச லாகி கத்த தன்சிழக் கோலங் காட்டி ப 
முனிவார் கால்வாக் குண்மை முற்றொருக் குணர்த்தி யாங்குச் 
சினகரச் திருந்து ஞான தேக னளெனும்பேர் பெற்றான். 

இ-ள். பணி முடற்படலை நீச்சாப் பழணியஞ் சாரல் சாப்பண் - குளி 
ர்க மேகச்கூட்டக்சள் ௮சலாத பழணிமலையின் நடுவே,--சனெகரத்துத் 
தீணிரமு லாகி மூச்சு சன் தழெக்கோலம் காட்டி. இருந்து - இருச்கோயிவிலே 
ஒருதலைஉராய் முதிர்ஈக தமது விருத்தரூபத்தைச் சாட்டி இருர்்து,- முனி 
வ.ரர்நால்வர்ச்குஉண்மை முற்றொருக்குணர்த் இ-சான் முணிவர்சட்கும் மெய் 
ப்பொருளை முழுதும் போஇத்து,--இம்கு ஞானதேசிகன் எனும்பேர் பெற் 
ரன் - ௮க்னம் ஞானதேகர் என்னுசாமத்தை அடைந்தார். எ-று. (௧0) 

தொன்மறை முடிவு மூத்த சுவாமிமால் வரையின் ஞானஞ் 
சிமையச் தந் யுள்ளர் தெளிதர வோங்கா ரத்தின் 
றன்மைமுற் கூறி மீசன் றன்குரு வடிவா யார்க்கு 
ஈன்மைசார்ச் ஓுயர்சு வாமி ராதனென் ரொருபேர் பெற்றான். . 

இ-ள். தொன் மறைமுடிவு மூச்ச சுவாமிமால்வரையின் - பழைய 
வேதார்தக்கள் முதிர்ச்ச சுவாமிமலையின்கண்ணே,--இன்மயத்தந்தை உள் 
எர்செளிசர-ஞானருபியாகிய பிதா மனர்செளிய,--ஒக்காரத்தின்றன்மை 
ஞானம் முற்கூறி - பிரணவசொருபமாகயெ ஞான த்சை முன்பு சொல்லி,-- 
ஈசன்றன் குருவடிவாய் - இவகுருவடிவமாய்,-யார்க்மும் ஈன்மைசார்ந்து 
உயர் சுவாமிசாசன் என்று ஒருபேர் பெற்றான் - எவர்க்கும் உலத்தை ஆக்இ 
உயர்ந்த சுவாமிநாதர் என ஒருசாமத்தை அடைந்சார், எ-று. (௧௧) 

விந்தையங் இரியி னோர்சார் விசாரபட் டணத்தில் யானை 
தீர்துள மாதை வேட்டுக் தண்ணளி சுரக்த வானத் 
இர்.திரன் மு,தல தேவ ரிறைஞ்சமுன் வதுவைக் கோலச் 
சுந்தர வடிவத் தோடு துலங்கனன் குமர மூர்த்இ, 

இ-ள், விர்தையக்கரியின் ஜாசார் விகாரபட்டணத்தில் - விர்தைமலை 
யின் ஒருபாலுள்ள விகாரபட்டணச்திலே,--முன் வானத்திர்கிரன் மதல 
சேவர் இறைஞ்ச-முன்னே தேவேர்இி.ரன் முதலிய விண்ணவர் வணக்க,-- 
தண்ணனிசுரந்து யானைசந்துளமாதைவேட்டு - கருணைகூர்க்து தெய்வ 
யானையாரை வரைந்து, -குமரஸூர்த்தி சுந்தர வதுவைக்கோல வடிவத் 
தோடு அலக்னென் - குமாரசுவாமி அழயெ மணகாளச்சோல ரூபத்தோடு 
விளக்கினார். எ-று, (௪௨) 

இனகான் மரபிற் மோன்றுஞ் சத்தி சேன னென்றோர் 
மூனைநெடுஞ் சுடர்வே லண்ணன் முதியமா தவத்தின் ஞானத். 
தனிவரை யகனி னோற்குச் தன்மைகண் டினிய கந்த 
னனிம௫ழ் 8றக்.து. வேட்ட தேதென ஈவில்வ தானான்.



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்க அத்தியாயம், ௨௪௯ 

இ-ள். இனசரன்மரபில் தோன்றஞ் சத ரசேனனென்று ஓர் முனை 
நெடுஞ் சுடர்வேல் ௮ண்ணல் - சூரியகுலத்திற்பிறச்த சிச்சிாசேனனென் 

னும் ஒரு வேற்படையையுடைய ௮ரசன்,--ஞானத்தனிவரையதனில் 

மூ.திய மாதவத்தின் சோற்குக்தன்மை - திருப்பரக்குன்றிலே பழைய பெ 
ருக்சுவத்தோடு வழிபடுக்கன்மையை,--இணிய கந்தன் கண்டு ஈணிம௰ழ் 
திறந்து - இனிய சுவாமியார் கண்டு மிசமகழ்ச்து,--வேட்டது எது என - 
விரும்பியஅ யாது என்று கேட்ப,--ஈவில்வதானான் - (அவன்) கூறலாயி 
னான். எ-று. (௧௯) 

கூடலி னினிதா யுள்ள கோலமோ ரறுபா னான்கா 
யாடின ஈடனம் யாவு மளியனே னினிது காண 

நாடகச் சுரு; யாக ஈடித்திடாக் காட்டல் வேண்டித் 
தேடின னென்று கூறத் இருவுளஞ் சிறப்ப நோக்கி, 

இ-ள். கூடலின் ௮டின ஒரறுபானான்காய ஈடனம் இணிசாயுள்ள 
கோலம்யாவும் - மதுரையிலே (சிவபெருமான்) விளையாடிய அறுபத்து 
நான்கு தருவிளையாடல்களின் இணிய இறப்புக்களையெல்லாம்,---அளிய 
னேன் இணிது சாண - சொண்டனேன் இனிது சரிசிக்குமாறு,--சாடகச் 
சுருநியாக ஈடி.த்ிடாக் காட்டல் வேண்டித் தேடினன் - காடகநூற்படி. 
(நீர்) ஆடிக்காட்டுதலை விரும்பி கோற்றேன்,--என்று கூறத் இருவுளளு 
சிறப்ப நோக்இ- என்று (அவன) சொல்ல மனமூழ (அவனைப்) பார்த்து. 

எ-று. (௧௪) 
கூறரு மறுபா னான்காங் கோலத்தின் செய்கை யெல்லாம் 
வேறு 2வ முகக் சந்த வேடிரு ஈடனய் காட்டி 
பூறுதே னருவி கால வுயர்ந்தவான் பரங்குன் நகத்தி 
னே௮8ர் நடன காத னெனவொரு பெயர்பெற் முனால், 

இ-ள். கந்தவேள் - குமாரபெருமானானவர்,- ஊறு தேனருவிசால 
உயர்ச்த வான்பரர்குன்றத்கின் - ஊறுகின்ற தேனருவி சொரிய உயர்ந்த 
(அச்) இருப்பரக்குன்றின்௧ண்,--கறரும் * அறுபானான்காக்கோலத்தின் 
செய்கையெல்லாம் - சொல்லற்கரிய அ௮றுபத்துகான்கு இருவிளையாட்டுச் 
செய்கைகளையெல்லாம்,--வேறுவேறாகத் இருஈடனக் சாட்டி - தனித்தனி 
இருக்கூத்துமுறையாற் காட்டி, ஏறு சீர் நடனராதன் என ஒருபெயர் 
பெற்றான் - உயார்த €ர்த்தியையுடைய ஈடனகாதர் என ஒருராமத்தை 
அடைந்தார். எ-று. (௧௫) 

தேறலி னருவி தூங்குர் சென்மல யத தத் தென்பா 
லாறுட னைக்க தான வரன்பஇ யவையின் இழ்பால் 
விறுமங் கலப்பொற் சாரல் வித்திருர் சூல ஈல்கு 
நாறுபூங் கமல விட்டு சான்முகன் வணங்கிப் போற்ற. 

இ-ள். தேறலினருவி மூக்கும் தென்மலயத்துத் தென்பால் - தேன 
ருவி தாக்குகின்ற சென்பொதியமலையின் தென்பாவிலே,--ஆறுடனைக்த 
தான ௮.ரன்பதியவையின் டழ்பால் - பதினொரு சிவஸ்தலக்சளின் குண 
பாலிலே,---வீறு மங்கலப்பொற்சாரல் வீற்றிருர்து - பெருமையாகய மக்சல 
இரியின் பொற்சாரலிலே வீற்றிருர்து,--அகிலம் ஈல்கு காறுபூக்சமலவீட்டு 
நான்முகன் வணக்இப் போற்ற - உலகங்களைச் இருட்டிச்கும் தாமரையா 
சன.ராதிய பிரமதேவர் வணக்கத் துதிக்க. எ-று; (௧௬) 

(௩௨



உ திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

வேதனுக் குலகம் யாவும் விதித்திடு செயலு ஞான 
போதனச் செயலு முள்ளம் பொற்புற வுபதே இத்துக் 
காதலிற் சிற்த வேற்கைக் காங்கேயன் கருணை காட்டிக் 
தீதறும் போக மோக்கத் தியாகயென் நிருந்தான் மன்னோ. 

இ-ள். சிறந்த வேற்கைக்காக்கேயன்-ஏறந்த வேலாயுதகரக்கடவுள்,-- 
வேசலுக்கு - (௮ங்கனம்வழிபட்ட) 'பிரமருக்கு,--உலகம்யாவும் விதித் சிடு 
செயலும் ஞானபோசனச்செயலும் உள்ளம் பொற்புறச் காசலின் உபசே 
இத்து - உலகமனை த்சையம் படைச்குஞ்செய்கையையும் ஞானம்போதிக் 
குஞ்செய்கையையும் (௮வர்)மனம் பொலிவுபெற அன்பால் உபதேச த... 
கருணை சாட்டி - தஇிருவருளைக் காட்டி, இ கறும் போகமோக்கத்தியாட 
என்று இருந்தான் - திச்கற்ற போகமோக்கத்தியாகி எனப்பெயர்பெற்று 
இருந்தனர். எ-று, ் (௧௪) 

பொருமைச்சம் கமத்துத் தென்பாற் பொலன்குவ யெர்ந்த சந்த 
வரையினில் வீர வாரு வழுத்துசம் காக வேண்டிக் 
கருணையின் விசுவ ரூபற் காட்டியெஞ் ஞான்று நீங்கா 
தருடரும் வில ரூப னென்றரும் பெயர்கொண் டானால், 

இ-ள். பொருரசைச்சக்கமத்துச் சென்பாற் பொலன்குஉடு உயர்ந்த 
சர்தவரையினில் - பொருகைப்பொருச்தின் தெற்குப்பக்கச்திலே பொற் 
செரம் உயர்ந்த கர்சமாசனச்திலே-- வீரவாகு வேண்டி. வழுத்துசற்காகக் 
சுருணையின் விசுவருபன் காட்டி - வீரவாகு விரும்பித் துஇத்சதற்காகக் 

கொண்ட அருளினால் விசுவரூபத்தைத் சரி௫ப்பித்து,--எஞ்ஞான்றும் நீக் 
காது அருடரும் விசுவருபனென்று அரும்பெயர்கொண்டான்-என்றும் பிரி 
யாது ஒருளைத்சரும் விசுவருபர் என்று: அரியகாமத்தைக் கொண்டார். 

எ-ஃஜு. (௧௮) 

தெண்டக வனத்துக் கோதா வரிஈதிக் சென்பாற் தை 
யொண்டொடி பிரிர்து காமச் தொள்ளழற் பொருத ராமக் 
கொண்டனெஞ் சகமுன் தேறக் கோதில்வாக் தியமோர் நான்கு 
பண்டுசைத் தருளி ராம னெனப்பெயர் பரித்தாக் குற்றான். 

இ-ள். தெண்டகவனத்துச் கோசாவரிகதிச் தென்பால் - தெண்டகா 
ரணியத்துக் கோதாவரியாற்றின் சென்பக்கச்திலே,--£சையொண்டொடி 
பிரிந்து சாமத்தொள்ளழற்பொராத ராமச்சொண்டல் - €தாதேவியைப் 
பிரிர்து சாமாக்ியைப் டொரு த முடுல்போலுமிராமன்,--கெஞ்சகமுன் 

சேறச் கோதில் வாக்கயமோர் நான்கு பண்டு உரைத்து-உள்ளகச்கருத்துச் 
தெளியக் குற்றமற்ற நான்குவாக்கியங்களை முன்பு போதிச்து,--அருளி 
ராமன் எனப்பெயர் பரித்து ஆக்குற்றான் - அருளிராமன் என்று காமம் 
கொண்டு ௮க்கனமமர்ரஈதார். எ-று. (௧௯) 

கொண்டரும் மகேந்தி ரத்திற் குருக்கக்திற் றென்£ழ்ப் பாங்க 
ரண்டுதற் கரிய கூர்மச் சலையிடை யணிகொள் சோதி 
மண்டபத் இரண்டு மாத ரூடியும் புணர்க்தும் வானோர் 
கண்டடி. வணங்கக் காமக் கடவுளென் ஜொருபேர் பெற்றான். 

இ-ள். கொண்டல் தாழ் மசேர்திரத்திற் குருக்கத்தின் சென்டழ்ப் 
பாக்கர் - மூடில்படியும் மகேர்.திரரியிலே குருக்சத்தின் தென்முழக்குப்



ஈகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்,ச ௮த்தியாயம். உடுக 

பாலிலே,--அண்டுதற்கரிய கூர்மச் சலையிடை - அடைதற்கறிய கூர்மக்கல் 
விலே,--அணிகொள் சோடு மண்டபத்து - அழகிய ஒளிமண்டபத்திலே,-- 
இரண்டுமாதர் ஊடியும் புணர்ந்தும் - இரண்டம்மைமாரையும் பிரிக் துள் 

கலக்தும்,--வானோர் கண்டு அடி.வணக்க - சேவர் சரி௫த்துப் பாதங்களை 

வணங்ச,--காமக்கடவுள் என்று ஒருபேர் பெற்றான் - சாமக்கடவுள் என்று 
ஒரு காமத்சைப் பெற்மார். எ-று. (௨0) 

வானுயர் சையச் இத்த மல்குகேக் இரத்துச் சித்த 
ரூனமில் சனக ராதி யோகியர்க் குண்மை யான 
மேனிமிர் குளிகா இத்தி பாதுகா சித்தி மிக்க 
ஞானமாம் பிராணா யாம த்திய ஈன்சு தாக, 

இ-ள். வானுயர் சையம் மல்கு சிந்தச் கேச்திச்து-விண்ணிலுயர்ச் த 
சையமலையிற் பொருக்திய சத்தஷேச்திரத்திலே,--இக்கர் ஊனமில் சனக 
ராதியோ௫யர்க்கு - இத்சருக்குள் குற்றமற்ற சனகாதி முணிவருக்கும்-- 
உண்மையான மேனிமிர் குஸிகாடுச்இி பாதுகாசிக்டி மிச்ச ஞானமாம் 
பிராணாயாம௫ித்தியும் ஈன்சுதாக - மெய்ம்மையான மேற்செல்லுக் Baller 
ஏிச்தியையும் பாதுகாசித்தியையும் மிம்ச அறிவாகிய பிராணாயாம௫க்இயை 
யம் நன்மையாக. எ-று, (௨௪) 

(peso oso 5 Ag முடிவிலா யோடு யோக 

சுந்தரர் யோக sear gruCur Grr Cas 

மந்திர வடிவாம் யோக வல்லோன் நறைர்கா னந்த 

நந்தலி னாமர் தாங்கிக் குமரவே ணண்ணணி னாஞல், 
இ-ள். மூச்துற உபதேடத்து - முன்னரே போதித்து, முடிவிலா 

யோடு யோகசுந்தரர் யோகராதர் காய யோசேர் யோசவல்லா என்றறைக த- 
yet sCuns யோகசச்சரர் யோகராதர் சுத்சயோமீசர் யோசரத்சர் என்று 
சொல்லப்பட்ட, -அனந்தம் ஈக்சவில் சாமக்தாங்கி- இன்பங்கெடு சவில்லா த 
பெயர்சளைத்சாக்கு--வேசமக்திர வடிவாம் கும வேள் கண்ணினான் - வை 
இிகமச்திரரூபியாகய குமாரசுவாமி இருக்சார். எ-று. (௨௨) 

இரிகூடா சலத்தீ சான இக்கினி லிலஞ்சி யான 
புரியினிற் கபில ராதி யோகியர் புகழ்ச்து செட்ப 

வரியமுக் தேவர்மாவ ராவது சாமே யென்று 
சுருஇியின் வரத ராசக் தொல்பெயர் சூட்டிக் கொண்டான், 

இ-ள். திரிகூடாசலத்து ஈசானதிக்இணில் - இரிகூடமலையின் ஈசான 
இக்கிலே,--இலஞ்சியான புரியினில்-இலஞ்சிப்பு ரத்தில், ---மமிலராதி யோ 
இயர் புசழ்க்து கேட்ப-கபிலர் முூதவிய முணிவர் துதித்துக் கேட்க, அரிய 
மூ.த்தேவர் மூவராவதும் சாமே என்று - அரிய(பிரமாகி)மூன்றுதேவாகளி 
லும் மு.ச்சொழிலுடையாராய்சிற்பதும்காமே என்றுணர்ததி,--சுரு இியின்- 
வேசம்களைப் போதித்சலான்,--வரசராசத் தொல்பெயர் சூட்டிக்சொண் 
டான்-வரதராசனென்னும் பழையபெயரைத் சரித்அக்கொண்டார். ௭-3. 

Aim sur வரைக்கு மேல்சார் வெய்யவ னெடதர் சட்டக் 
கொர்துலாங் கவடு போக்குங் குமாமா வனக்தி னாப்ப 
ணர்தகோ பாலர் தமமினாளெல் கஇர்போ லுற்ற 
மந்து கரப்பேர் கொண்ட மூதுல சேத்து கோமான்.



2. (6:2. இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

| இ-ள். விர்தைமால்வரைக்குமேல்சார் - விர்ைமலையின் மேற்கே, 
- வெய்யவனெடுந்தோ தட்டச் கொரச்துலால் கவடுபோக்குக் குமாரமாவனத் 
இன் சாப்பண் - சூரிய ரதத்சையுர் சட்டச் கொத்துப்பொருந்திய கொம்பர் 
களைச் செலுத்துங் குமாரவனத்தின் நடுவே,--ஈர் சகோபாலர்் தம்மில் - 
இடையர்களுள்ளே,--சாஇெக்கதிர்போல் உற்ற - பாலசூரியன்போல இரு 
ந்த, மூக்து கரப்பேர் கொண்ட மூதுலகேத்துங் கோமான் - முன்னான 
சீக.ரன் எனப்பெயரிய உலகுபு முந் தலைவள். எ-று. (௨௪) 

சண்ணனுற் பத்தியான காரண மூதலா யன்ன 
னெண்ணு தற் கரியதாய வைகுண்ட மெய்தல் காறு 
டண்ணிய இனமோர் பத்தி டைகக் தியற்கை யாகத் 
தண்ணளி சிறப்ப வாடிக் சாட்டென வணக்கத் தாழ்க்தான். 

. இ-ள். கண்ணன் உற்பச்சியான காரணமுதலாய் - இருஷ்ணர் வ 
சரிச்த சாரணமுதலாக,- அன்னான் எண்ணுதற்கரியசாய வைகுண்டம் 
எய்தல்காறும் - அவர் ஈினைத்சற்கரிய வைகுண்டத்தை அடைந்தமைவரை 
யும் (உள்ளசம்பவகங்களை),--ரண்ணிய இனமோர்பத்தில்-பொருர்தி யபதது 
நாட்சளில்,--சாடகச்தியற்சையாகத் தண்ணளிூறப்ப அடிக்காட்டு-நாடக 
மூறையாக அன்புசறக்க ஈடி.த்துச்காட்டும் - என வணக்டுத் தாழ்ச்சான் - 
என்று ஈமஸ்கரித்து வேண்டினான். ஏ-று. (௨௫) 

கோகுலத் காயன் வேட்ட குறிப்பெலா ஈடித்துப் பின்ன 

சோகையிற் கண்ணழஞை வுயர்திருக் கோலங் காட்டி 

வாகுறு கண்ணன் சாயுச் சியக்கதையும் வழங்கிச் செவ்வேள் 

ரீகல் கடவுளென்றோர் திருப்பெயர் சூட்டிக் கொண்டான். 

இ-ள். செல்வேள் - (அக்கனம் வேண்டிச்கொள்ளப்பட்ட) முருக 
பிரான்,--கோகுலச்சாயன் வேட்ட குறிப்பெலாம் ஈடித்து -சேரியிலிடை 
யன் விரும்பிய குறிப்புக்களையெல்லாம் அடி.க்காட்டி,--பின்னர் ஓகையிற் 
சண்ணன் ஆய உயர்திருக்கோலம் காட்டி - பின்பு கிருஷ்ணருக்காடிய 
உயர்ந்த இருக்கோலச்சைக் காட்டி, -வாகுறு சண்ணன்சாயுச்சியத்தையும் 
வழக்இ - ஸ்ரீகிருஷ்ணசாயுச்சியச்சையுக் கொடுத்து, -கரச் கடவுள் 
என்று ஓர் இருப்பெயர் சூட்டிக்கொண்டான் - கரக்கடவுள் என ஒரு 
திருகாமத்தைச் தரித்துக்கொண்டார். எ-று. (௨௯) 

கங்கையின் வடபாற் இதி பேரிபட் டணத்துற் காமர் 
தங்கெமிற் சிலையி ராமன் றனைத்தியா னிக்து வாழுச் 
துங்கமாங் குகற்கு ராமன் மொல்கதை யனைத்துஞ் சோரா 
தங்குகா FFAS STS YHOO நடி த்துக் காட்டி, 

இ-ள். க௫்கையின்வடபாந் இக்டுபேரிபட்டண ச்இல்-சக்கையாற்றின் 
வடக்கே இச்பபேரிககரத்திலே,--காமர்தக்கு எழிற் இலையிராமன்றனை த் 
இயானித்து வாழுர் துக்கமாக் குகற்கு - அழகுதக்கெ ஸ்ரீ கோசண்டராம 
ரைச் தியானித்து வாழ்ந்த cunts குசனென்பானுக்கு,--ராமன் தொல் 
கதையனை தம் - இராமரது டழக்கசைகளையெல்லாம்,--சோராது நாட 
கக்கூச்சாக அருளொடு ஈடித்துக் காட்டி, -சளராது இறநர்ச சாடகமாகக் 
கருணையோடு ஆடிக்காட்டி, எ-று, (௨௪)



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்த அத்தியாயம், ௨௫௩ 

சுந்தரச் சிலையி ராமன் ரோற்றமுங் காட்டி ஞான 
முந்திய பிரமா னந்த முத்தியும் கொடுத்து வேக 
மக்திரக் குகச்சு வாமி யென்னவும் வாய்ந்து பேரா 
னந்தரா யகனென் ஜோது ராமமுங் குமரன் பெற்முன். 

இ-ள். ௬௩ தரச்சிலையிராமன் தோற்றமுக் காட்டி - ஸ்ரீ கோசண்டராம 

து கோலத்சையும் காட்டி, -ஞானம் முர்திய பிரமானர்த முச்தியுக் 
கொடுத்து - ஞானத்தோடு முற்பட்ட பிரமசுத்தைச்சரும் விட்டையும் 
கொடுத்து, குமரன்- குமாரசுவாமியார்,-வேதமர் இரக்குகச்சுவாமி என்ன 
வும் வாய்க்து-வேதமர்இிரரூபமான குகச்சிவாமி எனவும் பெயர் இறந்து,-- 
பே ரானர்தராயகன் என்றோது காமமும் பெற்றான் - பேரானந்தநாயசன் 
என்னும் பெயரையும் பெற்றார், எ-று. (௨௮) 

இருமுது இரியி லீசன் திருமுன்!) பொன்ன னீன்ற 
கருதரும் புதல்வனான கச௪ன்றனக் ககார மூன்று 

மருவிய வகார மூன்று வகைபட வுபதத இத்துக் 
குருபர னுயர்க்து மாயா மயகுமா ரப்2பர் கொண்டான். 

இ-ள். தஇருமு.துரியில் ஈசன்றிருமூன்பு - விருச்தாசலத்திற் 9வசன் 
னிதானத்திலே,--பொன்னனீன்ற சருசரும்புசல்வனான கசன்றனசக்கு - 
பொன்னன்பெற்ற எண்ணருமகனாகிய கசணுக்கு,--அுசாரம் மூன்று - அவ 
cer (ipso sau ஆகருடணம் அதிருசசியம் அஞ்சனம் என்னும் 

மந்திரவித்தைகண்) மூன்றையும்,--மருவிய வகாரம் மூன்று- பொருந்திய 
வவருண (முதலெழுச்தாகவுடைய வசியம் வாதம் வயச்தம்பம் என்னும் 
wb BT aS gen gb coor) மூறையும்,--வகைபட உபதே௫த்து - மூறைப்படப் 
போதித்து, குருபரன் உயர்ந்த மாயாமய குமாரப்பேர் கொண்டான் - 

குமாரசுவாமி உயர்ந்த மாயாமயகுமாரர் என்னும் நாமத்தைப் பெற்ருர். 

எ-று, (௨௯) 

புகலுதற் சரிய மூகாம் புரியினிற் கபில யோக் 
ககமகிழ் சிறந்து கால னாணயைக் கடக்க வேண்டித் 
தகையமர் திரஞ்சொல் வாய்க்க தம்இரம் பசும்பூ டாதித் 

தொகை சொலிச் ஈகலலோக குருப்பெயர் சூட்டிக் கொண்டான். 

இ-ள். புகலுசுற்கரிய மூகாம்புரியினில் - சொல்லற்கரிய மூகாம்புரி 
யிள்சகண்ணே,--காலனாணையைச் கடக்கவேண்டித் தகைய -கபில்யோ 
இக்கு - இயமனதாஞ்ஞையைக் சடச்சவிரும்பி (வழிபாட்்) சகுதியை 
யுடையளாய சபிலமுனிக்கு,--அக மஇழ்சிறக்து - மனப்பிரீ இமிச்கு,--மர்இ 
ரஞ் சொல்வாய்ந்த தர்இிரம் பகம்பூடு ஆதித் தொகை சொலி - மச்திரம் 
பதஞ்சிறர் த நூல் பசயபூடு மூசவியவற்றைத் தொகையாகக் கூறி,---௪கல 
லோக குருப்பெயர் சூட்டிசக்கொண்டான் - சசலலோககுரு என்னும் பெய 
ரைப் பெற்றுக்கொண்டார். எ-று (m0) 

பரம்பிய தரங்கத் துங்க பத்திரை வடபா லாக 
வருக்தவதக் துயாச்சு கோசு கப்பெய ரந்த ளைன் 

Awa gp ஞான மெல்லாக் தெளிதர வுணர்ததி ஞானம் 

பொருக்துதேசிகப்போ சூட்டிக்கொண்டனன் போரவேலண்ணல்,



ager திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

இ-ள். பரம்பிய சாச்சத் துக்கபத்திரை வ்டபாலாச - பரர்த இன.ர 
களயுடைய துச்சபத்திரையாற்றின் வடபக்சத்திலே,---அருர் தவத் துயரச் த 

கோி௦ப்பெயர் அக்தணுளன் - அறியதவத்திற்டிறந்த கோசிகனென்னும் 
பெயருடைய அச்சணனுக்கு,--இருந்துற ஞானமெல்லார் தெளிசர உண 
ர்த்தி - இருந்துமாறு ஞானக்களையெல்லாச் தெளியப் போதி த்த, போர் 

வேலண்ணல் ஞானம்பொருக்துசேசிகப்பேர் குட்டிக்கொண்டனன் - வேலா 
யுசபிரான் ஞானதேடசகாமத்தைத் தரித்துக்கொண்டார். எ-று. (௬௧) 

அரிடர் கேண்மோ மூவா முனஈன் னகரர் தோறுஞ் 
சிருட னிருக்குக் தோற்றஞ் செயக் இயம் பயிற் £6 oF 

சாரலின் வீர வாடன் மகையபே ரன்புக் காகக் 
கூரிலை வேலோன் காட்ட லுளங்கொடு குலிப்பிற் சொற்றான். 

இ-ள். ஆரிடர் சேண்மோ - முணிவர்களே கேளுக்கள்,--கூரிலை 
வேலோன் - வேலாயுசபெருமான்,---மூவாருன ஈன்னஈரந்தோறுஞ் ௪௫ 
டன் இருக்குர் தோற்றம் - (மேற்கட்டிய) பதினெட்டாய ஈகற்பதிகடோறுஞ் 
இறப்போடு (சாம்) அமர்க்த கோலத்தை,--செயந்தியம்பதியிற் ச்தச் சார 
லின் வீரவாகின் சுகையபேன்புச்சாசச் காட்டல் - செயர்தஇபுரத்துச் கந்த 
மாசனமலையிலே வீரவ.குவின் தக்க பெருக்சா சலுக்காக(ப்பின்னாட்)சாட்டு 
தலை,--உளச்குறிப்புக்கொடு சொற்றான் - (வியாசமுனிவன் சுகமுணிவ 
னும்குத்தன்) மனக்குறிப்பாற் கூறினான். எ-று 

எவ்வாறு கூறினானெணின் அழு வருஞ்செய்யளிற் பெறப்படும் என்க. () 

சொத்திடுஞ் செய்கை யெல்லாஞ் சூரூரம் பிளக்ச வேற்சைக் 
கொத்றவ னினிழுன் னாகுங் கோகன தத்துள் ளானுக் 
குற்றாற் கற்பத் தெல்லை யும்பர்வான் முனிவர் போற்ற 
வற்புட னடிக்கு மென்ன விவொருங் குணர்த்தி னூனால். 

இ-ள். குருரம்பிளந்தவேற்சைச் கொற்றவன் - சூராக்சார வேலாயுத 
பெருமான்,--இணிஞு எனாகுங் கோசனசத்துள்ளானுக்குற்ற ஈற்கற்பத் 
செல்லை-மேல்வரும் பிரமகற்பாக்சுத்தில,-டம்பர் வான் முனிவர் போற்ற- 
Crago மகாமுணிவருர்துகிச்ச,-சொற்றிடுஞ் செய்கையெல்லாம் அற் 
புடன் நடிக்கும்-(மேலே பதினெண்டலக்களினு மூளவென்று) சொல்லிய 
வரலாறுகளையெல்லாம் அன்போடு ஆடிக்சாட்வொர்,--என்ன அறிவு ஒரும் 
குணர்த்தினான் - என்று (வியாசமுணிவன் சுசமுூணிவனும்குச் செயர்தி 
விஷயமாகிய) ஞானதச்நை மூழுதும் போதித்தான். எ-று 

இசண்டாமத்தியாயத்தின் முசலிற்ரொட்டு வியாசன் சுகனுக்குப் 
போதித்சன இல்வளவின் முடிர்சமையும் இனி இறதிபோம்சாறம் ௮ச் 
சுனது சரிதம் கூறப்படுதலும் சாண்ச. 

இணி இவ்வத்தியாயத்து மூதரொட்டு இதுகாறுக்குறித்தபொருள்கள் 
ஆரியசெயர்திமான்மியச்தில்லாதன என்பதூஉமுணர்க. (௩௯) 

ஒருங்குற வுணர்த்திப் பின்ன ௬லகெலாக் தானே யாக 
வருஈ்குகன் சரணச் செர்கா மரைமல ருள்ளத் தேத்தி 
யருங்குளி ரிமயச் சார லரித்துவா ரத்தை நீம்இித் 

தீறுங்கதி மூல மான வதரிகாச் சிரமஞ் சார்ர்தான்.



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்,த அத்தியாயம். உடுடு 

இ-ள். ஒருக்குற உணர்த்திப் பின்னர் - (வியாசமு.ணிவன் ௮க்கனம்) 
முற்றாகப் போதித்து முடித்து அதன்பின்பு, -உலகெலார்தானேயாசவரும், 
குசன் சரணச்செர்சாமரைமலர் உள்ளச்து ஏச்இி - விச்சுவளுபியாகிய ஞூ௪ 

பி.சானது பாதாரவிந்தங்களைத் தியானித்தலோடு துஇத்து-- ஒருக்குளிர் 
இமயச்சாரல் அறித்துவாரச்தை be) - பொறுத்சலரியகுளிரையுடைய 
இம$ரிச்சாரலின் அரித்துவாரத்தை அ௮சன்று,--சருங்கதிரலமான வதரி 
காச்டுரமஞ் சார்ச்தான் - (கடவுளால்) உதவப்படும் நற்கஇக்குக் காரண 
மான வதரிகாச்சரமத்தை அடைந்தான், எ.று (௬௪) 

அழிவிலாச் வன் முத்த னாஞ்சுக முனிவ னென்பான் 
கழிபெருங் காதல் கூர்ர்து கடவுளர்க் குரிய ஞானம் 
பொழிதருங கருணைச் சிர்து புரத்திய றச்தை செவலாய் 
வழிமதுர் செவிச்செவ வாயான் மாந்தினன் மகிழ்வு பூக்தான். 

இ-ள். அழிவிலாச் ேன்ருச்சனாஞ் சுகமுணிவனென்டான் - அழி 
வற்ற£ீவன்முத்சனாயெ சுகமுணியானவன்,--ஈடவுளர்க்கு உரியஞானம் 
பொழிதருங் கருணைச்தந்தை - சேவர்கட்கும் உரிமையான ஞானத்தைப் 
போதிக்கும் ௮ருட்குணமுடைய (வியாசமுணியென்னும்) பிதாவின த, 
செவ்வாய் வழி ந்துபுரத்தியன் மது - செய்யவா(யாஇயகுகை)யினின்று 
லழின்ற செயர்இரகரின் சறப்பாகிய தேனை,--செவிச்செவ்வாயாற் கழி 
பெருக் சாதல்கூர்ந்து மார்தினன் மூழ்வுபூச்தான் - (சன்) காதாகிய செய்ய 
வாயினாற் கழிபேரன்புமிகுக்.து உட்சொண்டவளாய்ப் பிரீ திபொலிக் சான், 
எ-று, (௬௫) 

உயிரினுக் ஞூயிராங் சர்ச னுபயதா மரைப்பொர் பாதம் 
பயிலுகெஞ் சகத்த on les பனிவரைச் சாரற் றரங்றாம் 

வியனுடை யரித்து வாரச் தன்னில்விற் திருந்து சேதத் 
இயலுணர் கருத்து மீதார்ர் தெண்ணின னெண்ணி யாங்கே. 

விழிதுயில் வாரே போல மிக்சூயர் பிராணா யாமத் 

குழிவிலா யோக மாத்தி யைர்தெனும் பராண மாயைக் 
குழுவினை யொன்ற தாகக் கூட்டமிட் டவையை பேலைச் 
சுமுழுனை யதனிற் கூட்டித் தொடர்வினை யகற்றுர் தூயோன், 

இ-ள். சொடர்வினை அ௮கற்றந்தூயோன் - (இயமகியமக்களுடைமையி 

னாலே தன்னைத்) தொடரும்வினையை அகற்றுஞ் சுச்ச(னாகிய ௮ம்முணி 
வின், -பணிவரைச் சாரல் மூச்சும் விமனுடை அரிர்துவாரரந்சன்னில் 
வீற்றிருந்து - இமூரிச்சாரலிலே (க்கை) சொரியும் பெருமையையுடைய 
அரித்துவாரச்சில் வீற்றிருந்து,--மிக்குயர் பிராணாயாமத்து-மிகுக்துயர்க்த 
பிராணாயாமஞ்செய்தலோட,--மாயை ஐர்செனும் பிராணச் குழுவினை 
ஒன்றதாகக் கூட்டமிட்டு அவையைச் சுமுமுனையசணின்மேலைக்கூ ட்டி - 
வஞ்சம்பொருந்திய ஐர். தாகிய இர்திரியக்களின் கூட்டத்தை ஒருவழிப்படக் 
கூட்டி அவற்றைச் சுமுமுனைவழியான் மேலே சேர்த்(தலாகிய பி.ரத்தியா 
சாரஞ்செய்)த,--உயிரினுக்குயி. ராக் கந்தன் உபயசாமரைப் பொற்பாசம் 
பயிலும் நெஞ்சகத்தனா? - ஆன்மாற்ச.ரான்மாவாய சுவாமியின் உபயபாதார 

விந் தங்களுந் தங்கிய கெஞ்சினையுடையஞாம்(க்தியானஞ்செய்து),--வேதத் 
இயல் உணர் கருத்து மீதார்ந்து - சுருதிகெறியை உணராத மனத்தைச் 
தன்மேல் கிறுத( தலா தாரணையைச்செய்) து,--விழிதயில்வார் போல



௨௫௬ இரு.ச்செர் தூர்ப்புராணம், 

எண்ணிய ஆங்கே எண்ணினன் - கித்திரைசெய்வார்போலச் Gunes ss 
“பட்ட (பதியாகிய) அதனையே (உறைப்பத்। இயாணித்த(லாகியசமாதி 
செய்த) வனாய்,-- அழிவிலா யோகம் முற்றி - (இ௫்கனமே இயமம் duww 
ஆசனம் பி.ராணாயாமம் பிரத்தியாகா ரச் தியானச் தாரணை சமாதி என்னும் 
எட்டு ௮க்கல்களையுடைய) அழிவற்ற யோகத்தைச் செய்துமுடித்து. 
எ-று (nek -௬௪) 

அர்தரத் தடையா ரக வாறுமா முகத்துப் புத்தேதேள 
செக்திரன் னகரம் போற்றச் செல்வுழிச் திரும்பி கின்று 
மூந்துமா லரித்து வார மூஜுபனி யிமயச் சாரல் 
புந்தியால் வணங்கி மீண்டும் போயினன் போகு மாற்றின். 

இ-ள். அறுமாமுக்துப்புச்தேள் செர் தின்னகரம்போற்ற அச்ச.ரத் 
திடையாருகச் செல்வுழி - அறுமுகபெருமானது செர் தியம்பதியைச் தரிசி 
ச்ச ஆகாயமார்சக்கமாகச.செல்லும்பொழுது,--மு.துபணி இமயச்சாரல் முக்து 
மால் அரித்துவாரம் புந்தியால் வணங்கி மீண்டும் போயினன் - பழைய 
பணியையுடைய இமகிரிச்சாரவின் முற்பட்ட பெருமையையுடைய அரித் 
துவாரத்சைப்புர் தியினால் வணக்க மீண்டுஞ் செனரான்,--போகுமாற்றின்- 
அம்ஈனஞ்செல்லும்வழியிலே. எ-று. (௩௮) 

| வேறு. 
பனிதகாழ்வரைக் கேதாரமும் பழகான்மறை முழுதுக் 

தனிபாடிய சோமீசரன் றனையும்வலஞ் சூழ்ச்தான் 

விளை தீர.கர வருள்காசி விசாலாட்டுயெ ஸனும்பூங் 
கனி3தாய்தரு பெருமாளையுங் கண்டான்வினை காணான், 

இ-ள். வினை காணான் - கருமமலமொழிகர்ச(அச்சுகமுனி)வன்,-- 
பனிதாழ்வரைம் கேதாரமும் - பனிதக்கய மலையைச்சார்க்ச இருக்கேதார 
மூர்த்தியையும், --பழகாண்மறை மூழுதுந் சனிபாடிய சோமீகரன்றனையும்- 

பழைய சதுர்வேசமுழுசையுர் தனியேபாடிய சோமேசபெருமானையும்,-- 

வலஞ்சூழ்க்தான் - பிரசகஷிண ஞ செய்தவனாய் (வணக),--வினை தீர்சர 
அருள் காசிவிசாலாட்சியெனும் பூங்சகணி சோய்தரு பெருமானையும் சண் 
டான்-வினைசளொழியுமாறு அருளுள் காரியின்௧ண் விசாலாட்டியென்னும் 
பூக்சணிபோல்வாரோடு சேர்க்த (விச்சுவராதக்) கடவுளையும் தரிசித்தான். 

௭-௫. (௩௧) 
பெரிதாங்கதி வடிவாம்பிர யாகத்திரு ஈதியுந் 
கதிரைமீதுய ரடலட்சய வடமுச் சழை தென்பாற் 
குரியார்க்கருங கதஇிகாட்டிய கெயையும்மவ ணுறுச 
சரிபாதமார் கொழுகானகச் தரன்றாளிணை தொழுகான். 

இ-ள். பெறிதாம்சதிவடி.வாம் பிரயாகத்திருகஇயும் - பெருக்க இிரூப 
மாகிய ஸ்ரீபிரயாகமகாஈ இயையும், --தரைமீது உயர் ௮டல் அக்ஷ்யவடமும்- 
பூமியில் உயார்த வெற்றியையுடைய அக்யவடத்தையும்,--தென்பாற்குரி 
யார்க்குத் தழை அ௮ருக்கதி காட்டிய கெயையும் - பிதிரருக்கு உய்தற்கான 
அரியவழியைச் காட்டிய கயாதீர்த்தத்தையும்,-சொழுதான்-வணங்னெவ 
ஞய்,--அவணுறு சரரிபாதமும் அகத்து அரன்றாள் இணை தொழுதான் - 
ஆண்டெொள திருமாலின் பாதக்களையும் மனத்துச் வபாதக்களைப் பாவித்த 
லோடு வணங்கினான். ஏ-று. : (#0)



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்து அத்தியாயம், உட 

சகநாதமெ லும்புண்ணிய தலஞ்சூழ்ர் தொருமுனிவன் 
மகளாகிய கோதாவரி வானாறு படிந்து ப 

துகடீர்தகரு கோகன்னமுர் சொழுதேதிருப் பதியுங் 
குகனேரியின் சீருங்கரங் குவிக்கானைந்து மவிச்தகான். 

இ-ன். ஐர்துமவித்தான் - ஜக்சவாக்களையுமழித்த(௮ம்முணி)வன்,-- 
சசககாதமெனும் புண்ணியதலஞ்சூழ்ர்து - சகக்நாதமென்னும் புண்ணிய 
ஸ் சலத்தையும் வலஞ்செய்து (வணக்கி),--ஒரு முனிவன் மகளாகிய கோதா 
வரிவானாறு படிந்து - ஒப்பற்ற ;(செளதம)முணிவனது மகளாதிய கோதா 
வரி மகாகதியின் மூழ்கு,--துகள் தீர்தரு சோகன்னமுர் தொழுதே - குற் 
றஐத்தைச் தீர்க்கும் கோகன்னச்தையும் வணக்இ,--இருப்பதியுக் ருகனேரி 
யின் சரக் கரம் குவித்தான்- திருப்பதியையுல் குகனேரியின் சிறப்பையும் 
வணககினான். எ-று, (௪௧) 

கச்சிப்பெரு மானைப்புடை களிக்குஞ்சிறு மானை 
யச்சத்தொரு மானைத்தொட ரம்மானெனு. மறைவாய்ப் 
பச்சைப்பெரு மானைப்புணர் பதுமத்திரு மானை 

யிச்சைப்படி கதொழுகான்புக மிறவான்வயின் பிறவான். 

இ-ள். புசழிறவான்வயின்பிறவான் - புகழழியாதவனும்(மீண்டு) சர 
விற்பிறவா தவனும் ஆஇய (அம்முனி)வன்,--கச்சிப்பெருமானை-காஞ்சிபுர.த் 
அச் செவபெருமானையும்,--புடைகளிக்குஞ் சிறுமானை - (அவர்)பக்கத்தில் 
இன்புறுகின்ற (சாமாட்சியாகய) சிறியமானையும்,--அச்சத்து ஒருமானை த் 
தொடர் அம்மானேனும் மறைவாய்ப் பச்சைப்பெருமானை - அச்சத்தைத் 
தந்த (மாரீசனென்னும்) ஒருமானைச் தொடர்ந்த அழயெபெரியோன் எனப் 
படும் வேதங்களை வாயிற்கொண்ட பச்சைகிறமுடைய விட்ணொவையும,-- 
புணர் பதுமத்திருமானை - (அவரோடு) புணரும் தாமரையாசனமுடைய 
திருமகளையும்,--இச்சைப்படி. தொழுதான் - விருப்பப்படி வணங்கினான். 
ஏ-று, 4 (௪௨) 

சொலகோபல நரசிங்கமத் தூமங்கல கிரிவாழ் 

வலநீணா இங்கம்புசம் வலராடு சுவாலைப் 

பெலமார்கர இங்சந்தனைப் பிரமாம்பிகை பெட்பார் 

பலமாதல மொருமாதவப் படிவத்தினன் பணிக்தான். 

இ-ள். ஒருமாதவப் படி.வத இனன் - ஒப்பற்ற பெரும் தவவேடத்தை 
யுடைய (௮)வன்,---சொல் ௮அகோபல ௩ரூக்கம்-சொல்லப்படுகின்ற கோ 
பலத்தில் உள்ள க ரசிக்கஞூர்த்தியையும்,-மல்கலகரி ௮௮ வாழ் வல நீள் 
ஈரசிக்கம் - மக்கலஇரியைச்சார்ர்து வாழ்கின்ற வலிமையினுயர்க்த ஈரசக்க 
மூர்த்தியையும்,--புசழ்வலராடு சுவாலைப் பெலமார் ஈர௫க்கந்தனை - புகழி 
னாலும் வெற்றியினாலும் (எவ.ரானும்) விரும்பப்படுதன்ற சுவாலையில் வாழ் 
இன்ற வவிமையார்ந்த நரசிங்கத்தையும்,--பிரம அம்பிகை பெட்பு ஆர் பல 
மாதலம் - கடவுளும் அம்மையாரும் (அடியரில்வைச்ச) விருப்பத்தோடு 
ஆர்க்த பல பெருக்தலக்களையம்,--பணிக்தான் - வணக்கினான். எ-று. (௪௬) 

- இருமுட்டவ ராகத்திரு மாலைச்திக ழிலந்தைக் 
தருவைக்கண வாதேயவண் டாழ்வாரக்குயர் வாக்கி . 

ட ௬௬ ட



௨௫௮ திருச்செர்தூர்ப்புராணம், 

வருமச்சுத ன்ரராரணன் மலர்த்தானிணை வணங்கித் 
இரைமுத்திள நிலவார்ஈரு மதையர்அடன் சிறச் த) 

தரங்கத்திரை பணிலத்திரை தருதுங்கபத் இசைநீர் 
பரம்பத்திரை விரிசோணபத் இரைகண்டகி பவமா 
மிரும்புக்காம் போலாங்கவு Hosur oe ‘OPES 5 5 
கரம்பத்றுற வெடுத்தாகமுங் கவின்த்தெளித் தனனால், 

இ-ள். இருமுட்ட வ்ராகத் திருமாலை - $ரீமூஷ்டத்திலுள்ள பன்றி 
wie aT Bur விட்டுணுலையும்,-இிகழ் இலச்தைச்சருவைச்தணவாதே 
அவண் தாழ்வார்ச்கு உயர்வு ஆக்வெரும் ௮ச்சூதன் ஈ.ர நாரணன் - விளக்கு 
இன்ற இலர்சைமர்தைப் பிரியாது (வதறியாச்சிரமமென்னும்) ௮வ்விடத் 
இலே வணக்குவார்க்கு உயர்சசியை அக்இவரும் விட்டுணுகாடுய ஈரசாரண 
ரையும,மலாத்தாளிணை வணக்கி - பாதாரவிர்தக்களிரண்டையும் ஈமஸ் 
கரித்து, இரை முத்து இள்ளில்வு ஆர் நருமதையாறுடன் - இன ரகளா 
லெதியப்படும் மு.ததுச்களின் இளஙிலவு சிறைந்ச ஈருமதையாற்றினுட 
னே, றந்த நரங்சத்து இரை பணிலத்து இரை தரு துக்கபத்திரை - 
இறந்த இரைகளின் ஒவியைய 6 சக்குகளின் ஒலியையுந் தருகின்ற துக்க 
பத்திரையும்,--மீர் பரம்பத் Boos சோணபத்திரை - ஜலம்பரவத் 
இரைகளை விரிச்இன்ற பச் தியை விரி சோணபத்தி - சீண்டடுயும்,-- 
பவமர்ம் இரும்புச்சு அரம்போலாம் சவுகையாறு - பிறவியாய இரும்புக்கு 
அரம்போல।இய சவுகையாறும் என்ற், இவையைந்தும் - இவ்வ து 
(யாறு)களிலும், கரம் பற்றுற் எடுத்து ஆகமும் கவினத்செளித்தனன் - 
(இர்த்தபிர்துக்களேக்) கையினால் ஆதரமபொருந்த எடுத்து (௮சமிதது) 
உடம்பிலுஞ சிறக்கப் புரோ்க்ஷித்தன்ன். எ-று. (௪௪-௪௫) 

நீடு தவ கேமிப்பெயர் நெடுமாவன மிருப்பார் 
பீடொன்றிய விருதாண்மலா பிடித்தான்சர முடித்தான் 
கோடும்பிறை முடித்தேமுது குன்றந்தனிற் குன்றா 
தாடுங்குழ சன்றானிணை யடைக்தான்றுப ரடையான், 

இ-ள், நீடுந்தல் 'நேமிப்பெயர் நெடுமாவனம் இருப்பார் - உயர்ச்ததவசத் 
இனையுடைய ரைமிசாரணியம் என்னும் பெரிய வனததில் இருப்பவர.த,-- 
பீடொன்றிய இருதாண்மலர் பிடித்தான் ரமுடி.த்தான் - பெருமையான 
உபயபாதா.ரவிந்தங்களையும் பற்றி உசஏமேற்கொண்டான்,--முதுகுன்றக் 
தனில் - விருச்சாசலச்திலே,-கோடும்பிறை முடித்துச் குனரூது ஆடுக 
குழகன் - சந்திரகலையை ௮ணிர்து குறையாது ஈடி.க்கும் கடவுளின.து,-- 
தாளிணை அ௮டைந்தான்-பாதக்களிரண்டையுஞ் சேர்ச்சான்,- துயர் அடை 
யான் - (இச்னால்) துன்பத்தை அடையானாயினாண். எ-று. (௪௬) 

சுரு.இத்தலை யண்ணாமல் தொழுதான்சுரர் போற்று 
மருைமைத்திருக் காளத்திசென் றடைர்கானன வரதம் 
பரத்த்துட ளடுஞ்சபை பணிர்சர்ன்பணி மீதே 
மருவித் துயில் கோவிக்களை மதித்சன்பொடு த;இத்தான். 

இ-ள், அண்ணாமலை சுருஇத்தல் தொழுசான் - அண்ணாமலையில் வேச 
நாசரை வணக்னொன், காள ச்திசென்று சுரர்போற்றும் அருமைத்திரு



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்,த அத்தியாயம், ௨௫௯ 

அடைக்தான்-சாளத்தியிற்போய்ச் தேவர் துதிக்கும் (பெருமானாகெ) ௮௫௫, 
இருவைச் சேர்ந்தான், -அனவரதம் பரதத்து. உடன் ஆடுஞ் சபை பணிர்: 
தான் - கித்தியமும் பரமாயெ பிரமம் ௮மமையாரோடு நடிக்கும் (௧-௪) 

சபையை ௮ணச்இனான்,--பணிமீது மருவித் துயில் கோவிந்தனை அன் 
பொடு மதித்துத் துஇத்தான்.- சேடன்மேற் பொருந்தி உறங்குகின்ற. விட் 
டிணுவை அன்போடு பினைந்து துஇத்தான். எ-று (௪௭) 

முத்தாங்கனி நாவற்கிுடை முளைத்தானைச்கை முடிழ்த்தான் 

சிச்தாமல கத்தாடவிச் தெத்தாச்திரெ யன்முண் 
மெய்த்தாமரை விரைப்போதஇனை மேவிப்பணிக் தேதன் 

கைத்தாமசை குவித்தரன் சினைக் சாவேரியி னிறங்கி, 

இ-ள். மூத்சாக்கனி சாவற்டுடை முளைத்தானைச் கைமுஇழ்த்தான் - 
முத்துப்போலுக்சணிகளையுடைய காவலடியிற் சயம்புவை வணக்இனான்,-- 
சித்தாமலகத்து அடவிச் செத்சாத்திரெயன் தாண்மெய்த்தாமரைவிரைப் 
போதனை மேவிப் பணிந்து - சித்சாமலகத்துக் காட்டிலுள்ள தெத்தாச் 
இரேயருடைய பாதாரவிக்தங்களைச் சேர்க்து வணக்டு--இிரைச் காவேரி 
யின் இறக்இத் தன் சைச்சாமரை குவித்தான்-திரைகளையுடைய சாவேரி 

யில் இறங்கித் சன் கைகளாகியதாமரைகளைக் கூப்பி(அசமனப்புரோக் 
ணக்கஞாஞ் செய்த)னன். ஏ-று, 

இக்சே நாவற்இுடைமுளைத்தானை என்றார். கயாரணியத்துர் கடவுளை 
என்றார் இதன் முதனூலார். ஆண்டேராவன்மரமும் உளதுபோலும். 

சித்தாமலகமும் ஒருதலமாயின் சித்தாமலகன் தாள் தவிச்தெச்தாத் 
இசெயன் தாள் என வகுத்துப் பொறுள்சொள்எப்படும், தவி-தவ த்தி. (௪௮) 

அரங்கத்தர வணைமமேற்றுயி லாழிப்புய லிருதாட் 

டாங்கைக்கொடு தாழ்ந்தானெறி தரங்கத்திரை பொன்னி 

வரம்பெற்றதண் ணதிப்பாலிரு கரைவாழ்பதி யனைத்தும் 
விரும்பித்துதித் இடபக் மீதாயனை வியந்தான். 

இ-ள். அரக்கத்து அரவணைமேற்றுமில் ஆழிப்புயுல் இருதாள் சரக் 
கைக்கொடு தாழ்ந்தான் - திருவரக்கத்திலே சர்ப்பசயனத்துறக்குனெற 
விட்டுணுவின் உபயபாதங்களையும் ௮ச்சச்தோடு சைக்கொண்டு வணக்கி 
னான்,--எறி தரங்கத்து இரை பொன்னி வரம்பெற்ற தண்ண - வீசக் 
இரைகளால் இரைஇன்்ற காவேரியாகிய மேன்மைபெற்ற தண்ணிய தியி 

ன இருபாற்சரை வாழ் பயனை த்தும்... விரும்பித்அ.இிச்அ - இருபுறக் 
கரைகளிலும் உள்ள தலக்களையெல்லாம் விரும்பித்துஇச்.த,--இடபக்கிரி 
மீது ஆயனை வியந்தான் - இடபமலையில் விட்ட்ணெவைச் ததித்தான். 
எறி. | | (௪௧) 
ஏட்டாயெ லெட்டாடலி ஸியைக்தேலிளை யாடு 
மட்டார்புனற் பிறைகாங்கெ மது.ராபுரிக் கரசாங் 

- கட்டாகிய தடம்பாடலிச் காமாரிஈம் சரணர் ப 
தொட்டாடிக்கொண் டாடிக்களி துளங்கத்துதித் தார்க்சான்.



௨௬௦0 இருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

இ-ன், கட்டாஇய கடம்பாடவி - உறுதியாகிய சடம்பவனத்தின் 
'சண்ணே,-எட்டாகெய வெட்டு ஆடலின் இயைந்து விளையாடு - அறுபத்து 
நான்கு திருவிளையாட்டுக்களோடு கூடி விளையாடிய,--மட்டார்புனற் பிறை 
தாக்யெ மதுராபுரிக்கரசாக் காமாரிஈற் சரணம் - அளவார்ந்த கச்சையை 
யும் பிறையையுர் தாக்கிய மதுரைராயகராகய இவெபிரானுடைய பாதக் 
களை, தொட்டு அடிச் கொண்டாடிக் களிதுளச்சச் துதித்து ஆர்த்தான் - 

பரி௫ித்து ஆனந்தக்கூத்தாடிப் புகழந்து களிப்புமிகத் அ.தித்து( தீதன்னுள் 
ளே) பர்தித்துச்கொண்டான். எ-று. (௫௦) 

பொதியாசவத் துயர்மாதவன் பூர்தாமரைச் சரணம் 
விதியாலுடன் அுதித்தான்விதி வேதாகமப் பொருரை 
ஈதியாடின னதியின்கரை யிருபாலுள ஈவைதீர் 
பதியாமிரு வோர்வாழ்பதி பலவுந்கொழு தனனால், 

இ-ள். பொதியாசலத்து உயர்மாதவன் பூச்சாமரைச்சரணம் விதி ஆலு 
டன் துதித்தான் - பொதியமலையில் ௮கத்தியமாமூணிவரது பாதாரவிந்தல் 
களை'ப்பூசை)ச்செய்கை அமைதலோடு 'துஇித்சான்,--வேதாகமவிதிப் பொ 
ருரைஈகி ஆடினன் - வேதாகமவிதியாற் பொருநையாற்றின் மூழ்கினான், 
நதியின் இருபாற் கரை உள ஈவைகீர் பதியாம் - (அவ்)யாற்றின் இருபுறக் 
கரைகளிலும் உள்ள குற்றமற்ற சலல்களாகய,--இருவோர் வாழ்பதி பலவுந் 
தொழுதனன் - இருவரும் விக்கு தலக்கள் யாவற்றையும வணக்கனான். 

ஏ-று. (௫௧) 
பொருகைத்திரு ஈதிசங்கமப் புணரிப்புனன் மூழ்கி 
யருமைக்கள கண்டத்தின ராற்றாரரை வணங்கி 
மருமைக்குழற் கோதாவரி மகழ்பூப்பச்சென் மாடித் 
இருவுக்கணி மலர்போல்வளர் செயந்திப்பதி புகுந்தான். 

இ-ள். பொருகைத்திருககி சலக்கமப் புணரிப்புனன் மூழ்டு - பொருரை 
யாறு பொருந்துமிடத்துச் சமுத்திரதீரத்தத்தின் முழுக,--அருமைக்கள 
கண்டத்தினர் ஆற்றாரரை வணக்இ - அரிய நீலகண்டராகிய ஆற்றூர்ப் 
பெருமானை வணக்க,--மருமைக்குழற் கோதாவரி மஇழ்பூப்பச் செனறாடி - 
நறுங்கருக்கூச் தலையுடைய கோதாவரியின் மூழ்பெருஈப் போய்மூழுக,-- 
இருவுக்கு அணி மலர்போல் வளர் செயர்இப்பதி புகுஈ்தான் - இலக்குமிக்கு 
(வாசமாகிய] அழகிய பூப்போல வளருகின்ற செயர் இககரிற் பிரவேடித்தான். 

ஏது, (௫௨) 
மீதாதின னிருக்தேகர்க வெற்புஞ்டுக்து புரமு 
மோதாதுணர் வான்ராளிணை யுளக்கொண்டுடன் முழ்ர்தான் 
ர.தான்மயம் காப்பூசுரர் தமையஞ்சலி செலு தஇக் 
கோதாமத நீத்தைக்து குரோசத்தெல்லை சூழ்ந்து, 

இ-ள். மீதாறினன் இருந்து - ஆகாயகெறியினையுடைய(௮ச்சுகமுனி) 
வன் (௮ச்செயந்இயெல்லையிலே) த௯்௫,---ஒசாதணர்வான் தாளிணை உளள 
கொண்டு உடன் கந்தவெற்புஞ் சரதுபுரமுந் தாழ்ச்தான் - (குருவாதய) 
வியாசமுனிவனுடைய உபயபாதககளையுக் தியாணித் துக்கொண்டு உடனே 
கர், சமா தனமைலையையுஞ் செயர்திபுரத்தையும் நோக்கு ஈமஸ்சரித்தவஞய்,. 
தாதான் மயங்காப் பூசுரர்தமை அ௮ஞ்சலிசெலுத்தி - பொன்னினான் மயக்



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்க அத்தியாயம், ௨௬௧ 

காத (இரிசுவதர்இரப்) பிராமணனை (கோக்க) தஞ்சவிசெய்து, கோ சாம். 
மதம் நீத்து ஐர் துகுரோசத்து எல்லை சூழக்து-குற்றமாகிய மதத்தை ஒழித்து” 
ஐந்துகுரோசத்ததாகய (அ௮ச்செயந்தியின்) எல்லையை வலஞ்செய்து. 
எ-று. (௫௯) 

இரவித்தடர் தேர்தோய்க்தெழு மிரவிப்பெயர்ச் சந்த 
aor ney இழிந்தவ்வழி வளர்பூசுரர் வழங்கு 
மருமைச்சுரு தியின் வாயக்துள வானாவருக் தயமும் 
பருவத்துடன் வாங்இத்திரை வகனாரம்பம் படிந்தான். 

இ-ள். இரவித்தடர்தேர் தோய்க்செழுஞ் சந்த இரவிப்பெயர் வரை 
யிற் கடி.இிழிர்து - சூரியனது மசாரதத்சை அளைந்துயர்ந்த கந்தமாதன 

மலை என்னும் மலையில் விரைந்திறக்இ,--அவ்வழி வளர் பூசுரர் பருவத் 
துடன் வழக்கும் - அண்டு (ஞானம்)வளர்ந் த பிராமணர் கொண்டாட்டச் 
தோடு கொடுத்த,--அருமைச் சுருதியின் வாய்ந்துள அனா அருக்கியமும் 
வாக்டு - அரிய வேத(மக்இிராபிமர்திரண)த்திற் சிற்த (மேன்மை)நீக்காத 
அருக்கயெத்தையும் ஏற்று, -திரைவதனாரம்பம் படிந்தான் - முகா.ரம்பதீர்த் 

தத்து முழுகினொன். எ-று. (௫௪) 
கங்கைக்கெழு மடங்காங்கடற் கரைக்கந்தபுட் கரிணி 
சங்கற்பவி கற்பத்தொடு தாழ்ர்தான்றவத் தூயர்ந்தா 
னங்கற்புக கிறைதீர்த்தமொ ர.றுகான்கிலும் படிந்தான் 
இிங்கட்பிள வளவுஞ்சடைச் சிவன்றாள் சிரம் புனைந்தான். 
இ-ள். தவத்துயர்ர்தான் - தவத்தானுயர்ச்த(௮ம்முணி)வன்,- ௧௦ 

கைக்கெழு மடங்காக் கடற்கரைக் சர்சபுட்கரிணி சக்சற்பவிசற்பத்தொடு 
தாழ்ந்தான - கங்கையினெழு ௦டங்காகய சமுத்திரதிரத்துள்ள கந்தபுட் 
கரிணியிலே சக்கற்பவகைகளோடு முழுகினான்,--அச்கு அற்புதசிறை 
தீர்த்தமொ ரறுசான்இனும் படிரந்தான் - ௮௩௧ அதிசயறிரம்பிய இருபத்து 
நான்குதீர்த்சங்களினும முழுகனான்,--இககட்பிளவளவுஞ்சடைச் வன 
ரூள் இரம்புனைந்தான் - சக் திரகண்டமணிச்ச சடையினையுடைய சிவபெரு 
மானது இருவடியை உச்மேற்கொண்டான். எ-று. (@@) 

போசானைமு கத்தானடிப் போதாகமவிதியிற் 
பேராதாத் தாராதனை பிறழாநெறி புரிந்கா 
னாராலமு தடி.த்தகாமரை யணிநாபார மணியிற் 
சீராலு௮ நவவிரர்க டிருத்தாண்மலர் துதிக்தான். 

இ-ஸன். போரானைமுகத்தான் அ௮டிடப்போது - யானைமுசக்கடவுளி 
னுடைய தஇிருவடிமலர்களுக்கு,--அகமவிதியிற் பிறழாநெறி பேராதரத்து 
ஆராதனை புரிந்தான் - வொகமவிதஇயின் மாராவண்ணம் பெருக்காதலோடு 
பூசைசெய்தான்,--அராவமுது அடி.த்தாமரை அணிநாூபுரமணியிற் €ராலுறு 
நவவீரர்கள் திருத்தாண்மலர் துதித்தான்-உமையம்மையாருடைய பாதபள் 
கயங்களின் ௮அழகய இலம்புகளிற் பாத இரத்இினசத்திகளினின்று Anu 
போடு தோன்றிய ஈவவீரர்களுடைய ஸ்ரீபாதபல்கயக்களைத் அதத்தான். 
எ-று. (௫௪) 

அயிராவதர் தருமாதினை யடித்தாமரைப் போதுல் 
- குயில்வாய்மொழிச் குறக்கோமளக் கொடித்தாமரை யடியுச்



௭௬௨ இருச்செர்அர்ப்புராணம், 

துயின் மாலையு மூவண,த்தையுஞ் சூழ் வர்க டமையுஞ் . 
செயிர்திர்மனு விதியான்மல ரிறைத்தேடிரம் குவித்தான். 

இ-ள். அயிராவதக்சருமாது இணையடி த்தாமரைப்போதும் - தெய்வ 

யானையம்மையாருடையஉபயபாதாரவிர் தக்களையும் -குயில்வாய்மொழிச் 
சோமளக் குறக்கொடித் தாமரையடியும் - குயிலிசைபோலு மொழியை 
யுடைய அழசரயெ வள்ளியம்மையாரது பாதாரவிர்தல்களையும்,-- துயின் 
மாலையும் உவணச்சையுஞ் சூழ்தேவர்கடமையுஞ் செயிர்திர்மனு -(தம்மைச் 
செபித்து?) தயிலுனெற மாலையும் சருடனையுஞ் சூழ்ச்த தேவர்களையும் 

அன்பத்தினீக்யெ மர்திரக்சுளால்,-விதியான் மலரிறைத்துச் சரக்குவிச் 
sre AN Riu அருச்சித்து(க் கைகளை) உச்டிமேற் கூப்பினான். எ-று. () 

- பொன்னீடுவி மானத்தருப் போலார்இசை முகனின் 
னன்னேயமுச் சூலச்சகர் நா.தச்சிவச் கொழுர்தைத். 

தகன்னேரிலம். மூனிபுங்கவன் றகுசோடச விதியா : 
லின்னேயருள் விரென்றல நிறைத்தான் வினைகுறைத்தான். 

இ-ள். நீடு பொன்விமானத்து உரு ஆர் இசைமுகன்- உயர்க்ச பொன் 
விமானகடிலாயெ. பிரமதேவரது. -இன் ஈன்னேய முச்சூலச் சகந்காதச் 
சவக்கொழுர்தை: - இணிய சஈல்லன்புக்கு இலக்காகிய சூலப்படையை 
யுடைம சகச்சாதரென்னுஞ் வெபெருமானை,--தன்னேரில் அம்முணிபுக்க 
வன் - தன்னிகரில்லாத அம்முணிச்சிரேட்டன்,;--தகுசோட சவிதியால் 
இன்னே ௮ருள்வீரென்று அலரிறைத்தான்- சச்க பகினாறுபசாரக்சளோடு 
இப்போதே அருள்செய்கவென்று அருச்சித்தான்,.-வினைகுறைத்தான் - 
(அதனால் தன்) கருமத்மைச் சேய்்சான். ஏ-று. : (௫) 

சுரர்மாதவர் முறைசூழ்காரத் துளவோனருண் மடவா 
ரிருபாலு.ற கெடுமவலொடு மிக த்சூர்ப்பகை கணிப்பான் 
வருகாரண மாயமூக்குணக் கடக்தானந்த மயமா 
ரமுருகேசளை யிமையாதுள மோனத்தொடு பார்த்தான். 
இ-ள். சுரர்மாசவர் முறை சூழ்.த.ர - தேவரும் முனிவரும் முறையாற் 

சூழ, துளவோளருள் மடலார் இருபாலுற - இருமால்யயர்ச அம்மைமார் 

இருபுறத்தும் இருப்ப, --செடுவேலொடும் - உயாஈ்த வேலாயுகச்தோடும்,-- 
இகற் சூர்ப்பகை கணிப்பான் வரு காரணமாய் முக்குணக்சடர்து ஆனர்த 
மயமாம் மூருகேசனை - வலிமையையுடைய சூரனாடுயசத்துருவைச் சம் 
கரிக்க வந்த காரணமாய் முக்குணக்களையுள் கடர்து அனர்சரூபியான 
நுகுசச்சடவுளை,---இமையாது உளம் மோனத்தொடு பார்த்தான். - சண் 
சரிமையாமல் மணம்பொருர்த மெளனத்தோடு பார்த்தான். எ-று. (Be) 

. பார்த்தான் பதினாமும்விஇப் படி. பூசனை. பரிவிற் 
_ கூர்திதாறு முசேசன்பதக் கொழுக்கோகன தம்பூத் 
 தூர்த்தான்விழிப் புனன்மாமழை சொகிந்தான்மீயிர்ச் கூச்சப் 
போர்த்தான்கரங் குவித்தஞ்சலி புரிக்சாவலிற் புகழ்வான். 

இ-ள். பார்த்தான் - (௮க்கனம்) பார்த்த முனிவன்,-- விதிப்படி பதி 
னாராம் பூசனை. பறிவிழ். கூர்த த-விதியின்படி பதினாறுபசா.ரக்சளேோ டாய 

பூனை அன்பாளன். செத்செய்து, எ ௮ுமுடேதசன் தொழும் பதச் கோகன



சுகப்பிரடீரிஷி பூசைசெய்த அத்தியாயம். ௨௬௩ 

சம் பூச் தூர்த்தான் ॥ தறுமுகபெருமானது ஸ்ரீ பாதாரவிச்சச்சளிற் பூச், 
களைத் தூவினக்ளுய்,-ஃவிழிப்புனன்மாமழை Genie gre - சண்ணீர்ப் 
பெருமழை சொரிக்து,--மயிர்க்கூச்சுப் போர்த்தான் - மயிர்ச்சிலிர்ப்பான் 

மூடப்பட்டவனாய்,--சரங்குவித்து அஞ்சலிபுரிந்து ஆவலிற் புகழ்வான் - 
கைகளைக்கூப்பி அஞ்சலியாக விருப்பத்தோடு துஇப்பான், ௭-ஐ. (௬௦) 

வேறு. , 

பன்னிரு கரத்தாய் போற்றி பசும்பொன்மா மயிலாய் போற்றி 
முன்னிய கருணை யாறு முகப்பரம் பொருளே போகி 
கன்னிய ரிருவர் நீங்காக் கருணைலா ரி.தி2ய போழ்து 
மென்னிரு கண்ணே சண்ணு ஸிருக்குமா மணியே போற்றி. 

இ-ள். பன்னிருசரத்தாய் போற்றி - பன்னிரண்டு Boyde raster 
புடையீர் காச்சு, அ பசம்பொன்மாம்யிலாய் போற்றி பசமையாயெ -அழ்யெ 

பெரிய மயிலையுடமீர் சாச்ச,--முன்னியகருணை *றுமுகப்பரம்பொரு 
ளே போந்றி - முற்பட்ட கஇருபையையுடைய சண்முசபதியே காக்க, 
க்ன்னி௰ரிருவர் நீக்காச் சகருணைகாறிதியே போற்றி - ௮ம்மைமாறிருல்றும் 
அசலாத இறுபாசமுத்திரமே காக்ச்,--என்னிருண்ணே சண்ணுளிருக்கும் 
மாமணியே போற்றி - என்னிர்ண்டுசண்களுமானீர் சண்சளினுள்ளிருக்' 
கும் பெரு்மையானமணிசளுமானீர் காக்க ௭-று. (as) 

கருணைமா ரூதுள் மந.றுங் சண்கள்பன் னிரண்டி னாலே . 

யிருவினை களைந்த மேலோர்க் கினியலா னர்.த மெல்லாம் : 
வரன்முறை பெருக்கி யன்னார் மனமெனுகங் கோயிற் நாண்டாச் 
இருவிளக் கொளியாம் வைவேற் செயந்தியம் பதியாய் போற், 

இ-ள், கருணை மாறுது உள்ளூறுங் சண்கள்பன்னி.ரண்டினல்-அருள் 
ஒழியாது உள்ளே 1/௭றுகின்ற பன்னிரண்டு திருக்ச்ண்களாலும்,--இரு 
வினை களை*த 'மேலோர்க்கு இணியலானகந்துிம்ல்லாம் வரன்முறை பெரு 
க் - இருவினை களை ஒழித்த சத்துக்களுக்கு 'இணிய ச*க்களையெல்லாம் 
வ.ரலாற்றுவழியே பெருசச்செய்.த,-- அன்னார் மனமெனும் கோயில் தூண் 
டாத் .இருவிளச்சொளியாம் - அவரது உள்ளங்களாதிய கோயில்களிலே 
தூண்டவேண்டாத திவ்விய தீபகார்இயாய்மிற்கும்,--வைவேற் செயக்தி 
யம்பதியாய் போற்றி - கூரிய வேலையுடைய செயர்திபுரேசரே காக்க. 
எ-று... (௬௨) 
அருஞ்சக்ர் நார.தா செம்பொன் னாழியல் கடவுள் வேதன் | 
பொருஞ்சமர் வீர வாகு பொருதலைச் தெதியுச் தெண்ணீர்ச் 
கருங்கடல் வணங்கு ரோன்றாட் கலவமா மயிலாய் தேவி 
தருஞ்சிது குருதே வானோர் தமக்கெலாங் குருளே போற்றி, 

இ-ள். .அருஞ்சச்கா,தா -. அரிய உலச நாயகரே, செம்பொன் அழி 
அக்சடவுள்-இலக்குமியையுஞ் சச்சச்சையும் உடைய விட்டுணுவாலும்,-4 
வென் - பி.ரமாவாலும்,-பொருஞ்சமர் வீரவாகு. பொருகின்ற. போரினை 
யுடைய லீ.ரவர்குவாலும்- பொருது அலைத்து எறியுக் செண்ணீர்ச் கருச் 
சடல் - பொருது இரைத்த எறியுர். தெள்ளிய நிரையுடைய . கரியகடலா 
லும் -வணக்கு சோன்றாட் சலவமாமயிலாய் - வணக்சப்படும் வலிய பாத



௨௭௪ திருர்செர் தூர்ப்புசாணம், 

அ்களையுடைய மயில்வாசனச் கடவுளே;--தேவி.தருஞ் 3 குருர்தே - அம் 
மையார் பயந்த சறுகுழர்ை தயே,-- வானோர் தமச்செலாக் குருவே போற்றி- 
சேவர்க்கெல்லாம் குருவே சாக்க, எ-று. (gm) 

வேறு 
ஒர்வடிவ மாமிரண்டு விளைக்கவடு மலழூன் அயர் வேர்வைத் 

Spur § கான்குபழம் பழுத்தே, யார்பூக மஞ்சுசிறு கப்பாகி 
யாரு மருக்சாம முதற்றழையவைக் தெழுதாது தோலா, யேர்புரி 
யட் டகமாய வெண்பூக்கொண் டொன்பா னெனும்வாயிற் கணு 

வைத்துச் திசைபத்து நிழலாஞ், சீர்பெருகு பலமரக்க ளினவா 
க்சி வளர்க்குஞ் சிரதுபுரக் குமராவுன் செஞ்சரணம் போற்,ரி. 

/இ-ள், ஓர்வடி.வ மரம் - ஒருடம்பாஇய மரம்,--இ.ரண்டுவினைக் கவடு 
மலஞூன்று உயர்வேர் வைத்து - இருவினைசளாயெ கவடுகசோடு மூம்மலக் 
களாஇய உயர்ந்த வேர்களை வைத்து,--அறமாதி நான்குபழம் பழுத்து-தரும 
மே.சலிய நான்குபழல்கள் பழுத்து, --அர் பூத மஞ்சு சிறு கப்பாடு- ஆர்ந்த 
UGE by Sasa Bus இறு கொம்பு. களுடையசாய்;--அருல்காமமு£தல் ஆரும் 
தழைவைதச்து - அரிய காமாதியாருிய தழைகளை வைச்து,-- எழுதாது 
சோலாய-சத்ததா துக்களாகயெ தோலுள்ள தாய்,--ஏ1புரியட்டகமாய எண் 
பூச்கொண்டு - அழகிய புரியட்டகங்களாயெ எண்மலர்களைக்சொண்டு,-- 
ஒன்பானெனும் வாயிற் கணுவைத்து - சவத்துவாரக்களாகிய கணும்களைச் 
தாங்கு --இசைபத்தும் கிழலாம் - பத்துத்திசைகளிலும் கிழலைச்செய்வ 
தாம்,--இன சீர் பெருகு பலமரச்கள் இ வளர்க்குஞ் இர்துபுரக் குமரா 
உன் செஞ்ச. ரணம் போற்றி - இவ்வியல்புடைய சிறப்புமிக்கு பலமரங்களை 
ஆக்வெளர்க்கின்ற செயச்திபுரத்துச் குமாரசுவாமீ உம்முடைய ஸ்ரீபாதச் 
கள் சாக்கு, எ-று. (௬௪) 

சாற்றியகம் மொளியாகிக் கம்மெனுமிந் இரியக் தமைக்கடந்து 
ககரென்னுஞ் சுரர்கணத்தின் பதியாய்) போற்றுகக மயிலுகை 

த்துக் கம்மெனுமின் புருவாய்ப் புகல்கமெனிர் திரியவணி பூண்ப 

வஉனுமாக, யாற்றலுறு கம்மான வாகாயச் தனக்கு மாதிஈடு முடி. 
ans) wou gs கிருதா, ளேற்றமுள்ள கதிகாட்டி யெனையா 
ண்ட சுடர்வே லேந்துகரச் சிந்துபாத் திறைபோற்றி போற்றி, 

இ-ள், சாற்றிய கம் ஒளியா - சொல்லப்பட்ட கம்மென்னுஞ் சூரிய 
னா, --௪ம் எனும் இர்திரியந்தமைக் கடந்து - கம் என்னும் இக்இரியல் 
களைச் கடர்து,- கர் என்னுஞ் சுரர்கணத்தின் பதியாய் - ககர் என்னுக் 
தேவர்களுடைய கூட்டத்தின் தலைவராய், போற்று சச மயில் உகைத்து- 
அதிக்கெற புறவையாஇய மயிலைச் செலுத்தி சம் எனும் இன்புருவாய்- 
சம் என்னும் இன்பமே வடிவமாய்,--புஈல் கம் என் இக்திரியவணி பூண் 
பவனுமாஇ - (கற்பித்துச்,சொல்லப்படுகின்ற கம் என்னும் இந்திரியக்களா 
திய ௮ணிகளைச் தாம்குபவருமாய்,--ஆற்றலுறு கம் ஆன ஆகாயர். தனக் 
கும் ஆதி. ஈடு முடி.வாடு - சாக்குகின்ற : சம் என்னும் ஆகாயத்துச்கும் முத 
லிடைசடைகளாய்,--அடியேனுக்கு இ இருதாள் ஏற்றுக சதிகாட்டி எனை 
யாண்ட சுடர்வேல் ஏர்துகரச் இந்துபுரத்திறை போற்றி போற்றி - தமியே 
னுக்கு உபயபாதக்சகளாகய உயர்ர்சகதியைக்காட்டி.த் ,தமியேனையாண்ட 
சோதிவேற்கரத்துச் செயந்இதிபு?ரசரே காக்க காக்க, ஏறு



சுகபபிரமரிஷி பூரைமொய்க அல் தயாயப, உடு 

கம்ஃருரியண், இர்கிரியம், இண்பம், அகாயம்.. சுகர் gas, SHO | 
பட்சி. எண்டும் கரம் நரியின் இரண்டாகங் ee gion. ம்மா இதம் - 
கமலை மேவ்யம் சுசாளுடம் கபூஷணம, கார்தம் மாஇம் உமச்யம்௪ காஇர் 

இம் பரணமாம் யக ப் என்னும் மூதனூற் சுலோமம்பற்றி இலக்கம் 

மொழிபெயர்க்சப்பட்டது. மேலும் இவ்வாறுவரு ரல் உண்ம. (௬) 

வெறு. 

ச்ரு்ரு ஞான மாய thy BO) 9B cry" of vit BODY ONT oo 4 
AQ ் ane ் க பட்ட ட்டர் பிழிய கிரின் மறிதுப படி வம்பா மாமை யாகு 

டட வ றிட 
னிரு ஈட ர்வைய மொன்று பிய நிமிரியாம் பாம தாக 

> * ee a foo, குருவடி. வாகி வற்௪ ரூமரனெ போற்றி evs gi, 
ச ச் ௬ . ச - 

O)-on சக்கு ம்ம ஸ/ாீ 60TH > aT UOT ஈசல் fin Lf dR முதா ear ry (வ்டுவ 

மாண, மு நீறு ணும் விளல்கும் வாணப்பரி] - (wil wari a க oun ear 

நீக்கி அவா) கருச்துக்கள எவற்றையும் விளக்கும் நான) காய தும் 
(HAG gus இவபெருமா ண்டு ங்க யின் மூத்து - அருப்பம் ரமாசதஇண் 

(ip, Was து பைமுவம். இளவையாமப். போம் CoM 1. ideas itu ஓண்றா 
ப * பட்டப் பம் ள் . 

யயற்றி ~ (அள் விடப்படாககமது) RR. woo us! cot) oo DE SYST 2] GOO LUD QT ABS 

போகச்செய்க அறுபொறிகளையும் ஒன்றாயமைக்க) அ GT LILO LIT ob குருவடு. 
* 6 (3 7 டர் 0 _ . at ath) ab g G10 To Gor போற்றி போற்றி - ஒப்பில்லாத பரம மகாஆனக்ச குரு 

ரூபமாய்வக்௪ குமாரே மாச்சு காம்மு. எ-று, (௬௬) 

இருமையி ஒண்மை ரவா விளமைசேர் ஞானி யோர்கம் 
AA sa, தியான மேவி மேயவிச் இரியத் காலுக் 

தெரிதர லரி.தா யார்க்குக் தேற்றரு நுட்ப மாகுஞ் 
சரவணகச் தளிமஞ் சாருஞ் சண்முக திறையே போற மி, 

இ-ள். இருமையில் நண்மை மூவா இளமைசேர் ஞானியோர்சம் 
விரிசரு தியானம் மேவி - இருவினையுமில்லாத மதி.நுட்பமழியா த இளமை 
யைச்சேர்ச்த ஞானிசளினுடைய விரிர்சஇயொான சக்சைப்பொருக்இ,--மேய 
இர்இிரியச்சால் செரிக.ரல் அரிதாய் - (ஏனையோர்க்குப்) பொருந்திய இக் 
இரியக்களால் அறிசல்கூடாமையாய்,-யார்ச்குந் தேற்றரு நுட்பமாகும்- 

எவரானுச் செளிதல்ூடாக நுண்பொருளாகயெ,--ரவணச்  தளிமஞ் 
சாருஞ் சண்முகத்திறையே போற்றி - சரவணவாவியிற் (புஷ்ப) சயனத் 
தைச்சார்ச்ச அறுமுகக்கடவுளே காக்க, எ-று. (௬௪) 

வேறு, 

கோலான வினனாகிக் கோவான புவனிக் குழுவினையு ஈடத்தி 
யந்தக் கோவான துறக்கள், கோவாடுக் கோவான ard By cow Glas 

ருகையான விதயமெனுக் கூடாகி வாக்கால், கோவாலும் விழி 
யான கோவாலும் புவன கோடியிலுண் டானசா மசரமனைத் இனை 

புல், கோவாஇப் புரந்தளிய னுளக்கமலத் துள்ளே குடியிருக்க 
மருட்கடம்பக் குமானடி போற்மி, 

இ-ள். கோவான இனனா௫ - கோவென்னுஞ் சூரியனா,--கோவான 
புவணிக் குழுவினையும் ஈடத்தி - கோவென்னும் புவனங்களின் கூட்டத் 

சையும் பிபேரித்து,--அந்தச் சோவான அுறக்கக் கோவாஇு - அழனை 

யுடைய கோவென்னுஜ் சுகர்க்சுத்துக்கு த் தலைவனா, -கோவான பசுபதியு 
fin



2 Si Se இருச்மிரக் தா/ப்புராணம், 

மாடு- கோவென்னும் பசுச்சளுச்ருப் பதியுமா௫ு-ருசையான இசுயமெ 
ணும் கூடாடு- குரையென்னும் (அன்பரது) மனமாகிய வாசஸ்் கானத்தை 

புடையவரா-வாக்சாக் கோவாலும் விழியான கோவாலும்  புவண 
கோடியலுண்டான சர மசரமனை த்கனையும் கோவாடுப் புரந்து - இருவாம் 
காதிய கோவினாலுக் இரும்கண்ணாயெ கோ விரலும் அனேக புவனர்களி 

லுள்ள சகிகமஸ்தாவர களையெல்லாம். நாயகராய்ச் காத்து... அளியண் 

உளசக்சமலச்றுள்ளே குடியிருக்கும் அருட்கடம்பம் குமரனணடி, போற்றி - 
அடியேனது இகயசாமரையினுள்ளே வளர்கின்ற அரு ர்னையுடைய கடப்ப 
மாலையையணிர்த குமாரபெருமானது இருவடிகள் காக்க. எ-று. 

கோ என்னும் பலபொருளோருசொல்லின் சகரம் ஆரியத்தின் 
மூன்றாங் ககரமாம, (௬௮) 

ஞானவடி வாஇிமுது ஞானவிகை யாரு சன்னுகசலின் மேலையமுா 

அக் சின்ஞுழவி யாகி, ஞானபெலும் பாற்கடலி னடுச்சுழிய காதி 
ஞானரிழ லா ம்பெரியர் ஈல்லிடமு மாது, Ghil aw Hew கிராத 

ஞானியா்ச்கு மெட்டா ஞானவிரு சத்தியுட cll ms sonore 
காத்து, ஞாமொடு வடநிழலி னிருப்பார்க்காம் விருப்பா ஞான 
வுரை விரிக்தகுரு காதனடி. போத்தி, 

இ-ள். ஞானவடிவாஇ - ஞானரூபமாகி,--மூறுஞாண விசையாகும் 
நன்ணுதலின் முலையமுதுக்கு இன்முழவியாடி - பழைய ஞானகாரணமா 
கும் உமையம்மையாருடைய இருமுலைப்பாலுக்கு இணியகுழந்தையாய்,-- 
ஞானமெனும் பாற்கடலின் நடுச்சுழியதாடு- இவஞான நாலென்னும் பாற் 
கடலின் நடுவிற் சுழியாடு,--பெரியர் ஞானகிழலாம் ஈல்லிடமுமாடு - பெரி 
யோர்களுக்கு ஞானமென்னும் நிழலைக் கொடுக்டின்ற ஈல்லவிடமுமாஇ,-- 
ஞானுிறை spans - ஞானகஙிறைக்த சூரியனா, --ஞானியர்க்கும் எட்டா 
ஞானவிருசத்தியடன் இருந்து எலவயுல் காத்து - ராணிகளுக்கும் எட் 
டாச ஞானத்சையுடைய இரண்டுசக்திசளோடுப் இருந்து எவற்றையும் 
காத்து, -ஞானமொடு வஒடகழலின் இருப்பார்க்கும் விருப்பா ஞானவுரை 
விரித்த குருகாதனடி. போற்றி - ஞானம்போதித்தலோடு சல்லாலஈழவி 
லிருர்சவருக்கும் விருப்பாயெ ஞானமொழியைப்போதிச்ச குருமூர்த்தியின் 

(௬௯) பாதங்கள் காக்க, எ-று. ௬௯ 

லிரிக்குமிளல் கதிராகு மேவியந்தச் சுடரை விளக்குவிக்கு 
od மவனாஇ விளங்குமிளக் Sono, பெருக்சுமயன் மாலிசன் போற் 

படைத்தும் காத்தும் பின்றுடைக்துஞ் சிெவனிகயப் பேரிடத்து 
நிறைவாய், கெருக்யெவுற் பவமுதல வாழுகும் பருவ நிறையுமந்த 
வடிவகன்று கீனைவார்க ளூள-த்சே, யிருக்குமிருக் கறியாத பாம் 
பொருளு மாட யென்னாவித் குடியிருக்கும் குமானடி போற்றி. 

இ-ள். விரிக்கும் இளங்கஇிராஇ-(ஓஸியை) விரிக்கும் பாலசூரியன் 
போன்று,--அ்சச்சடரைமேவி விளக்குவிக்குமவனாடு - அச்சூரியனைக் 
sobs விளக்குபவராஇ,--விள௱ம்கும் இளங்ககிரால்- பிரசாசிக்கின்ற பால 
சோ.தியோடு,--பெருச்கும் அயன் மாலீசன்போற் படைத்துக் காத்தும் 
பின் துடைத்தும் - பெரிய பிரமவிட்டுணுருத்திராபோலச இருட்டித் து 
இஇச்துஞ் சங்கரிச்தும், சிவன் இதயப்பேரிடத்து சிறைவாய் - சிவபெரு



் . . . ச டட 

் சுகப்பிரமரிஷி பூரைரெய்த அத்தியாயம், கர் 

மாணுடைய இரு, சயமாதியபேரிடத்தில் OMG Hoi ய உற்பவம், 
மு,சல ஆறாகும் பருமம் ஏிறையும் அர்தவடிவு அகன்று - செருக்கு உற்பவ* 
சசைழமுதலிய ஆறுகசைகளும் நிறைக்க அல்வு நவ க்கை நிகல ஙினே வார் 

கள் உளத்தே இருக்கும் இருக் உறியாத பரம்பொருளுமாவி -. இயாதாசி 
சளின் ASF aL ws வடிக்கும் வேசமறியாத பரமவஸ் புவுமாட பன்னா 
விற் குடியிருக்க க் சூமரனணடி போற்றி - அடியேனது நாச்ெமண்டணே 
தல்குன்ெற குமாரபெருமாணது இருவடிகள் காக்க. எ-று, 

சுசைகள் ஆருவன; உற்பத்டுசசை பாவியசசை, யெளவனண தரை, 
வயோதஇுகசரை, விருச்சக Fy மரணசசை என்பனவாம். (௭௦) 

வேறு. 

காமமே முதல வாறுங் களிகரும் பருவ மாறு 

மோமெனும் பொருண்முன் னான வுயர்கரு கோசமாறுந் 

கோமறு சுவைக ளாறுஞ் ரூதீஇர மாறு மாகத் 
. = * ~ . . “5 ச 

சாமொரு வடிவ மான சண்முக ரணம் போற்றி, 

இஸ். காமமெ மூரல் 8 அம் - தாமம் Co walls ௮ இம், கனிதரும் 

பருவ! ற அறும் - தவிப்பை F 5G ன்ற பருவங்கள் ஆ gr, — ஒமெ ஸம் பொ 

ருண்முன்ணாண ௨ உயர்தரு bn Find oo - பிரணவகோசம் மூசலிய ௨ யர்க்த 
கோரம்சள் ஆறும் சோமறு௬ றவாள் Be றும்-குற்றமற்ற சுவைகளாறும்,- 
சூத்திரம் ஆறும் - GSA a Bar ஆறும் அக். - (அற்றியும் மாற்றியும் 
பிரேரிகசப்பவென) அரும்பொருட்டு, ப் போலும்), -- ஒரு வடிவமான சண் 
மூக சரணம் போற்றி - ஏகரூபமான அறுமுகம்மடவுளே உரணம்; சாக்க. 

கோசக்கள் பிரணவகோரம், ௮ுன்னமயசோசம், பிராணமயகோசம், 
மனோமயகோசம், விஞஜ்ஞானமயகோசம், ஆனர் சமயகோசம் என்பனவாம். 
இவற் ஊண் முன்னஇன் உண்மை இச் நாவிற்றானே காணப்படுமின் ற.து. 
மற்றைய ஐந் தும் ஆன்மாவோடு தசொட ர்புடை யனயபோலக் காணப்படினும் 

உண்மையால் அங்வாராசாகனவாடய சரீரம் பிராணண் மனம்விஞ்ஞானம் 

ஆணர்தம் என்னும் இவையெ என்று வேதாந்சத்தும் கூறப்பட்டன. (௪௧) 

வேறு, 

பக்கமென வாங்கருமை வெண்மையின வாங்கார்ப். பாச 
லிரு ரால்கொண்டு பாயசார டாக்ட, மிக்கவி லேமன்று நூற் 

பத் தைந்சா மேவு இன மணல், துவைகள் சேரவைசனி செய்த, 

கக்கவட மொன்றலபல் கோடியுகக் கோறுஞ் சாத்தியிரு ௪தஇ 
ட . ரூ படட ௪ . % 

பிரு சாருமுற வைகி TSH சொக்குவமை யோ மிதுனை HG 
வரை பெயரக் கூர்வேம்கை யேர்திய ரமாரனடி. போற்சி, 

இ-ள். பம்கம் எணவால் கருமை வெண்மையினவாம் இரு கார்ப்பாச 
நூல்கொண்டு பாய ஈரடாக்க - (கிருஷ்ண ௬க்இில) பக்கங்கள் எனப்படுள் 
கறுப்பு 0 வெள்ளையுமான இரண்டு பருச்திநூல்களாற் பரச்த சரட்டை 
யாகி, -- அதிலே மிக்க மூன்றுநூற்றறுபத்தைக்கா மேவு / இன மணிக்குவை 
கள் ஈனி கோவைசெய்த - அச்சரட்டிலே மிகுக்த ரர் நாத்றறபத்தைக் 
தாகப் பொருந் இய நாட்களாஇிய மணிக்கூட்டங்களை ஈனராகக் கோத்த, 
சிக்சவடமொன்றல பல்கோடி யு5ந்தோறுஞ் சாத்தி - சருர்சு மாலையொண் 

i =n . , , a a ர் 0 + ny ற் (02 pn . ஹறையேயன்றி (அப்படிப்பட்ட soralnés மாலைகள்) பலகமோடிமமை (ஒரு



௨௬௮ தருச்செக் தாரப்புராணம், 

புகத்திலன் றி) யுகக்கடோறும் அணிக் BV DG EFA இருசாரும் ௨ இவைத் 

2 தாண் - இரண்டு சதிகிகளையும் இருபச்சக்களிலும் பொருச்ச வைத்தவரா 
சிய, யோடு துணே வரை பெயரச் கூர்வேல் கையேர் ரய, காக்குவரை யாடு துணை குருகுவரை ர 
இய குமாரன் அழு. போற்றி ~ ( (9 BMY mun & Jus) மலையபோலு।6 மாமரச்சோடு 

தா. ரசனென்னுக்) துணைவனுக் கிரன், சமலையும அழியக் கூரிய வேலைக் 

கைச்சொண்ட குமாரசுவாமியின் பாதங்கள் சாக்க. எ-று. 

தேருகபிரான் காலத்தால் வரையறுக்கப்படா தவரென்பது இதளுற் 
குறிப்பிக்கப்பட்டது. | (௪௨) 

இங்களிரண் டஅபசிதழ்ச் செங்கமல முகையாக் இ இசகழ்பருவ 

tot Oe x) வருடமொரு சொத்தா, தங்குவரு LG (GOOG OT LIL 

சென நீளரெர் காமரைத்கண் மலர்மாலை தம்ரிலள வில்லால், 
கொங்குயிர், த்த பலகோடி புனைந்துபொரு ரூரன சூட. மாலை யுடன் 

வாகை மணமாலை புளையுக், துங்கமெடுஞ் சுடர்விரித்க வி ரண்டு 
முனைக் கதர்வேற் ரூலமெூத் கோல்காணத் துணைச்சரணம் 

போற்றி, : 

இ-ள் இரக்சளிரண்டு அறபஇரழ்ச் செங்கமல முகையாம் - இரண்டு 
மாசம் (அய ஏருபருவம்) அறுபது கனக்களென்னும்) Bap களையுடைய 

செர்தாமரைமுஸ. யாமி இகழ் பருவமாறு செ றி வருடம் ஒருகொத்தாம்- 

(அக்கனம்) விளக்குகின்ற ஆறுபருவங்கள் தெறிக்க வருடம் ஒரு பூம்கொத் 
தாம் தக்கு வருடக்குலைகள் அறுபது என - (அஸ்வர்) சக்கிய வருடக் 

கொத்துக்கள் அறபது (ஒருமாலையிலுள்ளன) என்று சொல்லுமாறு, -- 
நீள் செர்சாமரைச்சண்மலர்மாலைகம்மில் அளவில்லாக் கொக்குயிர்த்சு பல 
கோடி புனைக்து-நீண்டசெர்கா மஸ ரப்பூமாலைகளில் அளவிறகத்ச சுந்தமானா 
பலகோடிகளை அணிந் ஐ, பொரு சூரன் குடர்மாலையுடன வாகைமனா 
மாலை புனையும் - பொரு சரூர னது முடர்மாலையோடு வெற்றிமாலைமைப் 

புனைந்த, --தும்சநெடுஞ் சடர்விரிசத இரண்டுமுனைம் ௧ பிர்வேற் கூலம் 

எடுச்தோன் இரணச் நுணைச்சரணம் போற்றி - மிகவுயர்ந்த சோதுிமை 
விரித்த இரு முனைக் காயடைய கதிர்வேற்படையை எடுத்தவரறு ஸ்ரீபாத 
IMG SSO SES. ஏற, 

'இசனால் மேலைசஇிருவிருசக்இற் குதிப்பித்த பொருளே பிறிதொரு 
படியான் வருணித்து விளக்கப்பட்டது. (௭௯) 

வேறு, 

விள்ளுகுற் கரிய வாறு & 540,510 பகவ @ bs 
தெள்ளுமுக் பூஸங்க டம்து வேஇயர் இறப்பி னேகத்கதக் 
கொள்ளுமுக் மேவார் தம்மாற் ருவலயம் புரப்பச் செய்து 

வள்ளியோர் பம்கில் வைச்ச வானவ சரணம் போற்றி, 

-ள்.விள்ளா ஈற்கரிய அறுவிசத்தொடு பகவணாடு-சொல்லற்கரிய (முற 
நறிவு வரம்பிவின்பம் இயற்கையுணார்வு சுவர் இிரமுடைமை 'அழிவிலார் ற் 
றல் வரம்பிலாற்றல் என்னும்) ஆறுகுணங்கவிளாடு (ஐ*வரியம் வீரியர் இரு 
ஞானம் புகழ் வைராக்கியம் என்னுமாறுமாகய) பகத்சையுடையசாஇ-- 
செள்ளாமும்குணால்க! gy - தெயிவாய மேம்குணங்களையும் கடக்து-- 

கொள்ளு முதசேவர் தம்மாற் Gas ஃயம் புரப்பர் செய்து-(சமசாணையைக்) 
கொண்ட முத்தேலாமளாற் பூமியை ஆரளுவித்து வேதியர் சிறப்பின



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்க ௮.த்தியாயம், ௨௭௯௯ 

ஏச்ச வள்ளி ஒர்பர்நில் வைத்த வானவ - ( அற்ருயினும் ட யரா வை, 

இகரசள் இறப்புப்பெறுசல் காரணமாக வழிபடும்பொருட்டு(4் wes gt 
ரூபங்கொண்டு) வள்ளியம்மையை ஒருபாவில்வைத்த கடவுளே, -௪ரகண்ம் 
போற்றி- சரணம் காக்க. எ-று (82) 

மறையவர் மகத்தி னீட்டு மாருத வழங்கக் கூவு 
நிறையும் இரமுள் ளோர்ந்து நீடிருங் கதியன் ஞர்க்கு 
முறைபுரிச் கருளு மாறு முகழுரு கேச பூற் தா 

ணறைமலர் சமலப் போது நம்பி2்னன் போ றி Cur pW, 

இ-ள். மறையவர் மகச்தின் ஈட்டும் ஆகுக வழங்கம் கூவும் mommy 
மந்திரம் உள்ளோர்ர்து - வேதியர்கள் யாகக்களிலே ஈட்டிக்கொண்ட 
ஆகுஇிகளை ௨ உதவ அழைக்கும் ‘Poon g மர் இரங்களை ௨ உணர்க்து,.- அன்னா 
ர்க்கு நீடிருக்கதி முறைபுரிந்தருஞம் ஆறுமுக - அவர்க்கு உயர்சுதியை 
முறையே செய்தருளும் ஆறமுகரே--மூருகேச - மாரு. ஈக்சடவுளே,-- 

பூக்தாள் நறைமலர் கமலப்போது நம்பினேன் - ஸ்ரீபாதக்களாதிய சுகந்தம் 
பரந்த தாமரைமலர்களை ஈம்பினேன்,--போற்றி போற்றி - காக்க காக்க. 

ஏது. (௭௫) 
குகமெனு நுட்ப மாகிக் குகையெ, on Agu விட்டிற் 
(துகைவரை யிருப்பார் தங்கள் குகையெனு Agus Cur 
ல்கம௫ழ்க் சன்னம் போல வருளூட னிருக்கு மாறு 
முகரகுக வெனையாட் கொண்ட முவரிப்பூஞ் சாணம் போற் மி, 

இ-ள். குகை எனும் இதய வீட்டிற் eu எனும் நுட்பமாஇு- கறக 

என்னும் (பிரமாண்ட சரீரத்தின்) இ.ருகயஸ்சாணததிற் கும் எண்ணும் 
இரசயமா௫,--வரைக்குமை இருப்பார். சங்கள் குமையெறும இதயப் 
போதில் - மலைமுழைகளில் உறைவா(ரா&ய யோகிய) து முகையென் 
ணும் இருதயமலரில்,- -லுன்னம்போல அஈுமகிழ்சு SHED நடனிருச்கும் 
ஆறுமுக குக - துன்னம்போல மனமகிழ் ag கருணைசியாடமருஞ் எண்டு 6 
ரே குகரே,--ஏனையாட்சகொண்ட மூள ரிப்பூஞ் சரணம் போற்றி - அடி 
யேனை ஆட்கொண்ட பாதாரவிர்தங்கள் தாக்க, எ-று 

குகம்-இரகஇயம்; இது குடியம் என்பகன் ரைவு, குகை: இருதயம், 
மலைமுழை- ஈண்டு முதலாகி க்கரங்கள் ஆரியத்து Pop ao 6 ob 2 ab Olam Gor 

வும், இரண்டாம் ககரமங்மள் ஹை சாரச்களெனவும் உணர்க. (௪௬) 

பான்டிகை கருமன் சென்னி பதுமத்சன் மேல்வாய் வேள்வி 
யுரக்கரு இழ்வாய் கண்ண னுலமுயர் வருடக் கோச 

SL BOF ஈவினிப் ie தணிண்முன்கா வதர நாப்பண் 
புரிந்தவத் இரியோ டாமிச் இரன்பின்கால் புனலின் வேந்தே. 

வாற்கணு வனலி ரண்டாம் வான்கணு மகவான்' மூன்றாம் 
பாத்கணுப் பிரமர் பத்லுப் பகர்கரு நான்காய் நீண்ட 

| மேற்கணு வபயக் புதய்ல மேயதோர் சிஞ்சு மாரத் 
தேற்புறப் புடவி sia மின்னருட் கடம்பா போற்றி, 

இ-ள். பரன் சசை - பரமபதியே சிகையும் -- ॥ருமன் சென்னி - 

இயமன் இரமும் பதுமச்தன் மேல்வாய் - பிரமா மேல்வாயும் வேள் வி



௨௭௦ திருச்செர் தூர்ப்புராணம், 

2.16 ECG உீழ்வாய் - யாகபுருஷன் வவிமையைத்தரும் ஜேவாயும் கண் 
ணன் உளம் - விட்டுணு மனமும்,--உயர் வருடம் கோசம் - உயர்ந்த வரு 
டல் கோசமும்) மிரர்த ச்சுவினிப் புத்தேள் நீண் முன்கால் - கலந்த 
சேவவைத்தியா நீண்ட முன்சாலும்,--புறிர்ச ௮த்திரியோடு அம் மித்திரன் 
உசரம் ஈப்பண் - விரும்பிய அத்்இரியு.௨ ஆயெ மித்திரனும் (முறையே) 
வயிறும் நடுவும் --புனலின்வேந்து பின்கால்-வருணன் பின் காலும், அனல் 
வாற்கணு - ௮க்இணி வாலிலுள்ள (மூசலாக்)கணுவும்--மகவான் இரண் 
டாம் வான கணு - இரதிரன இரண்டாம் பெரியசணுவும,--பச்துப்பிரமர் 
மூன்றாம் பாற்கணு - pari gion மூன்றாம் உரிமையான சணுவும்,--அபயதி 
தெய்வம் பகர்ச௬ நான்காய் நீண்ட மேற்கனு - ௮பயதேவதை கூறப்படும் 
நாலாவசாய் நீண்ட மேலானசணுவும்,--மேயதோர் இஞ்சுமாரத்து ஏற்டுறப் 
புடவி காச்கும் இன்னருட் கடம்பா போற்றி - ஆக அமைந்த முதலைவடி 
வக்தோடு ஏற்குமாறு பூமியைக் காக்கும் 'இனிய கருணையையுடைய கடம் 
பே காக்க, எ-று, 

இவ்விரண்டு பாட்டுக்களினும் கூறியபொருள் முதனூலில் இல்லை. () 

வேறு 

தாரவிரு சத்திகொஞ் சாருமொரு சத்தி தரித்தருமர் தர 
சத்தி யூற்சாக சத்தி, hush பிரபுசத்தி யிம்மூன்றிற் சிற் து 
செய்யும; றம் பொருள் காமஞ் செவவிதுற வுதவு, மாரருளின் வாய் 

ந் அபதுற் கம்புயம்ப ராவு மன்்ஜேர்க்சன் னையர்கர்தசை குரவரினன் 
புறி2ற, போருளின் சீர்காட்டு் துணைக்கடம்ப மாலைப் பெரு 

மன்ற ஸனிருசரணப் பிரசமலர் போற்றி. 

இ-ள். சார இரு சச்சி ஈரஞ்சாரும் ஒரு£ஈக்இி தரித்து- மனைவியராய 
இரண்டுரத்திகளோடு _கையிற்சார்க்த ஒருஈச்தியையுக் சரித்து, தரு மர் 
இரசச்தி உற்சாகசக்கி ரியகற் Saye af இம்மூன்றிற் சிறந்து - அரிய 
மர்இிரசச்தி உற்சாகசம்டு Anis நல்ல பிரபுஈசத்தி என்னும் மூன்றினுஞ் 
சிறந்து, [விளையாட்டாகக் கொள்ளப்பட்ட அ. ரசர்நெறியை யுடையராய் 
எண்றபடி. ] செய்யும் அறம் | பொருள் IDG செவ்விதுற உசவும் Bi Lk 
ளின் வாய்ர்து- (2வர்கட்கு இ இன்பசதைச்)செய்இன்ற சருமார்ச்தகாமக்களைச் 
செவ்வே உதவும் அரிய கருணையிற் சிறகு, -பதத்தம்புயம் பராவும் அண் 
ஜனோர்க்கு ௮ன்னையர் சந்தை சூரவரின் அன்புற்றுப் பேரருளின்ர் காட்டுச் 
துணை - பாதாரவிந்தங்களை வழிபடும் (விசிட்ட பத்தராதய) அவருக்கு 
மாதாவும் பிதாவுல் குரவரும்போல ௮ன்புசெய்து பேரின்பவீட்டைக் காட் 
ந் துணைவராஇய,--கடமபமாலைப் பெருமான்றன். இருசரணப் பிரசமலர் 
போற்றி - கடம்பமாலையையணிர்த சுவாமியினுடைய உபயபாதாரவிந்தக் 
கீள் தாக்க. எ-று. (௭௯) 

அசகமனம் வாக்கென்லு மாலைஷமூன் வின் கரும மாருகும் 

வினையகற்றி யரியபத்து யோடுஞ், சேகறுமுக் கரணமுற வகதனை 
செய் வோசைத் திருக்கருணை காட்டிமலா தஇத்இரய நீக்கிக், கோ 
கனதச் தாளான கோயிலா சளிப்போன் கும்போது யற்குழுரை 
கூறியெனை யாளுங், கேசுயப்புள் aro sao Can இவடி. வேலோன் 

இளெரருண சரெணடுறு. சரணமலர் போந்கி,



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்க ௮க்இியாயம். உண 

. இ-ள். ஆகம் மனம் வாக்கு என்னுமவை cpm Naw ஈருமம் மாறாரும் 
வினை அசந்றி - சரீரம் மனம் வாக்கு என்னுமம்குரன்றின் செயல்கள் (ஒரு 
நெறிப்படாது) wor OK இவினையை நீம்கி--அரியபச்தியயாடு ஆ சேகறும் 
முக்கரணம் உற வர்தனைசெய்2வாரை - அரும்பத்தியடனே 1! வயிரமற்ற 
(அதி) இரிசகரணஙக்களும் ஒருநெறிப்பட வழிபடுபவரை,-- இரும்கருணை 
காட்டி. மலாகித்திரயம் நீச்டுக் கோசனசச் தாளான கோயிலரசு அவரிப் 
போன் - திருவருள்காட்டி மலமாயாகன்மக்களின் நீக்கி ஸ்ரீபாதாரவிச்சக் 

களாயெ கோயிலினரசை அருள் பவரு ிகும்போதயறகு உள்ரகஉழி - 

அகச்தியருக்கு ஞானமுபசே௫க்தவரும் (அய. எனையாளாக் கெொயப் 
புள்ளரசேறு சோ திவடிவேலோன் - என்னைய ஸம் மயில்வாகணத்சேறிய 
கஇர்வடிவேலவருடைய,- ர் அருணடிரணமுறு சரணமலர் போற்றி - 
விளக்குடன்ற செஞ்சோ இிபொருக்திய பாதபக்கயங்கள் காக்க. எ-று. (௮0) 

வேறு. 

வருணமாச் சிரம கான்காய் வாழ்பவர் பரவ வன்னோர் 

விரியுசாற் ஜிசையிற் St D விளங்குவிதக் தறமுன் னாகும் 

பொருளொரு நான்குஞ் சேரப் புரக்தருள் குமர நூர்த்தி 

இருவடி சீ துணைய தாகுஞ் செழுமலர்க் கமலம் போற்றி, 

இ-ள். வருணம் ஆச்சிரமம் நான்காய் வாழ்பவர் பரவ - சாதியம் கிலை 
யும் ஈநந்கான்கலொவ்வொன்றாய் வாழ்பவர்கள் வழிபட, இன்னோர் விரியுக் 
கீர்த்தி சாற்றிசையில் விளங்குவித்து - அவரது பரவும் புகழை சாற்றிசை 
களினும் விளக்,--அறமுன்னாகும் பொருளொருகான்குஞ் சேரப் பூர் 
சீருள் - சருமாதிகாற்பயனையுஞ்சேருமாறு (அவஊரை்ச்)காத்தருள்கன்ற,-. 
குமரமூர்ச்சி திருவடித் துணையதாகுஞ் செமுமலர்ச் சமலம் போற்றி - 
குமாரசுவாமியினுடைய ஸ்ரீ உபயபாதாரவிர்சக்களுக் காக்க, எ-று. (௮/2) 

பன்னொரிர் இரியற் கெட்டாப் பராகந்த வடிவ மாதி 

wer ahi தியக்கோ வாகி வான்செப வடத்இ னால 
அனனருஞ் சிறப்பு வாய்த்துச் (Hips Bal இரிய BG 

முன்னவ ரருச்சிச் தேக்து மூவிரு முகத்காய் போற்தி, 

இ-ள். பன்ஜொரிர்திரியற்கு எட்டாப் பராரந்தவடிவமாகி - மனமும் 

நோனேக்திரியமைந்துக் சன்மேக்திரியமைந்துமாய பதினோரிக்திரியல் 
சளையுடைய (பசவாஇய சவுனுக்கு எட்டாத பேரின்பவடிவமாகி,--மண் 

னும் இக்கதியக்கோவாஇ- நிலைபெற்ற இந்தஇரியம்கட்கு(ப் பிரேரிக்குச்) சல 
வனா௫),--வான்செபஒடத்தினாலே துன்னருஞ் இறப்பு வாய்த்து - பெரிய 
செபமாலையினாலே அடை தற்கரிய இறப்பு மிகுக்.து,--சூழ்ச் த இர்இரியம் நீச 

கும் முன்னவர் இருச்சித்தேத்தும் ஞூவிருமுகத்சாய் போற்றி - (தத்தம் 
விடயககளிற்) சூழ்ந்த இந்திரியக்களை (அவற்றின்)நீச்குகின்ற மேலோர்கள் 
பூசித்து வழிபடும் ஆறுமுகக்சடவுளே காக்க. எ-று. | (௮௨) 

Pagid கான்மா வாஇச் கிறந்தபூ ரணமென் அன்னுச் 

தாவறு முதியோர் தங்க டியானத்தாற் றன்னைக் காட்டி 
மேவா வுலருக் செல்லாம் வியன்குரு வாகி யாண்ட 
மூவிரு முகத்துப் புக்தண் முண்டகத் துணைத்காள் போற்கி,



௨௭௨ இருச்செர் தார்ப்புராணம், 

இ-ள். ரீவனுச்சான்மாவாடுச் இறந்ச பூரணம் என்று உன்னும் - 
* யிர்ச்குயிராய்ச்சிறக்த வியாபகவஸ்து என்.று சினைக்கின் ஐ, ஃடதாவறுமுதி 
யோரதங்கள் இயானச்தால் . சன்னைக் காட்டி - குற்றமற்ற அன்றோரது 
தியானச்தினால் (அவர்க்குச்) saws STD Coe Fay உலகுக்கெல் 

லாம் வியண்குருவாடு ஆண்ட - (தம்மில்) அன்புசெய்தலையுடைய உலகத் 
தவர்க்கெல்லாம பரமகுருவாடி ஆண்ட,--மூவிருமுகத்துப்புத்தேள் முண் 
டசமலரா்ச்சாள் போற்றி - ஆ௮முசசுலாமியினுடைய உபயபாதாரவிந்தக் 
கரஸ் சாக்கு, எ-று (௮௩) 

மக த்தினி லிரண்டு நான்ரு மற்றவோ ரிரண்டும் பின்னர்த் 
தொகுத்கசிலா ரைந்தி ரண்டுஞ் Gps BO மெழுத்தா யோம 
வகத்துமர் இரு மாகியாகுஇ யனைத்தும் போற்றிப் 
புகத்தவாக் கதிமுன் காட்டும் பூங்கடம் பத்தாய் போற்தி, 

.. இர். மகத்தினில் இரண்டொன்கு மற்றவோரிரண்டும் பின்னர்ச் 
சொகுக்சவோரைக்கிரண்டுஜ் சூ $ழ்க் இடும் எழுத்தாய் - யாகக்களிலே (பிர 
யோக்கப்படுகிற) இ ரண்டுமுதவியவற்றின் சக்கலிதமாய பதினைந்து. எழு 
த்துக்கள் (என்னும் பஞ்தசாகஷரிமர் திரமும்)ஆ௫,--ஓமவகத்து மர் இரழமு 
மாதி - ஒமக்களினிடத்து (ஏனை)மக்கி.ரககளுமாகி குதி அனைத்தும் 
போற்றிப் புகச் தவாக்கதி முன் காட்டும் பூம்கடம்பச்சாய் போற்றி - (அவ் 
யாககர்த்தாக்கள்) ஆகு களையும் (ஏனைக்கிரியைகள்) அனை ச்தையும் ஓம் 
பியபின் சேருமாறு அழியாக்கதியை நேரேகாட்டும் சடம்பணிபெருமானே 
காக்க, எ-று; (௮௪) 

பொன்னலர் கமலத் தண்ணல் புவனமே யாதி யாக 
மன்னுமெப் புவன் வாழ்வும் விதெனக் குமர மூர்த்தி 
தன்னருட் சலஇ மூழ்கத் சாழ்விலாச் கருணை காட்டி 
யென்னிடத் தன்பு பூக்க விணையடிக் கமலம் போற்மி, 

இ-ள். பொண்ணலர்கமலத்சண்ணல் புவனமேயாதியாக மன்னும எப் 
புவணவாழ்வும் வறிசெனத் genom Foss) கூழ்ச-(அஆன் றோர்கள் | மலரய 
னது, உல்கமுதலாகப் பொருந்திய எலவ்வுலகவாழ்க்கையும் அ௮சாரமே 
யென்று (அவற்றின் வெறுக்கத்) சம்மருட்கடலின் மூழ்கி என்னிடத் 
அள் சாழ்விலாக் கருணை சாட்டி அன்புபூச்த - அவ்வியல்பற்ற பாவியாகிய 
என்மாட்டுத் தாமே தாம்வில்லாத அருளைக்காட்டி. (என்னுள்ளத்து) அன்பு 

பூப்பச்செய்த,--குமரஜூர்த்து இணையடிக் கமலம் போற்றி - குமாரசுவாமி 
யன் உபயபசதாரவிர்தக்களாக காக்க, எ-று, (௮௫) 

கதியெனு மூதிய வீட்டின் கண்ணி32 ‘aor தென்றுள் ளெண்ணித் 
BB SCF முனது இர்த்தி கோத்திரம் புசாண மான 

மதுவா ரிதியி னீஈ்த மகிழ்க்கருள் சுரர் கன் னாக 
ளிதயதா மரைப்பூங் கோயி லிலங்குறல் விளக்கே போற்றி, 

இ-ள். (pfu சுதியெனும் வீட்டின் சண் இன் ஏசென்று உள் 
ளெண்ணி - (இதன்றோர்கள்) தலைமையான கதியென்னும் முத்திக்கு 
(இலைகளே) கருசப்படும் இனிய ஏதுவாமென்று உட்கொண்டு. து.இ 
தரும் உனது மோது சோத்திரம் புராணம் ஆன மதுரவாரிதியின் நீத -



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்,த அத்தியாயம், ௨௪௭௩. 

விதிக்கப்படும் உமது £ர்த்சனம் ஸ்தோத்திரம் புிராணபடனம் என்னும் , 
இனிய கடலிலே நீக்த,--மஇழ்க்து அருள்சுரர்து அ௮ன்னார்கள் இதயதாம* 
ரைப் பூக்கோயில் இலங்கு ஈல்விளக்சே போற்றி - உவந்து கருணைகூர்ந்து 
அவர்களுடைய இரு சயகமல௰்களாகிய இருக்கோயில்களில் விளக்குகின்ற 
ஈல்லஇிபமே காக்க, எ-று, (va) 

உடைக்தவான் கும்பம் போல வுள்ளொடு புற்மு மொன்றா 

யடைந்தவா ரிதியின் மூழ்கு குடம்புற மகழு மொன்றாய் 
மிடைர் தவா ரியினுள் ளாகி வெளியுமாய் விளங்கிச் சூர்மாக் 
குடைக்தகெட் டிலைவேல் கொண்ட குமானே போற்றி போத்மி, 

இ-ள், உடைந்த கும்பம் வான்போல உள்ளொடு புறமும் ஒன்றாய் - 

உடைர்த குடத்தின் ஆகாயம்போல (உடம்பழியும்வழியும்) அகமும் புற 
(02 ஒன்றுபட்டு, -அடைச்த aur itl Gull «or மூழ்குங் ருடம் ப2கநும ஒன 

Gu மிடைந்த வாரியின் உள்ளாகி வெளியுமாய் விளக்கி - பொருந்திய 
கடலின் HOPE Bus குடத்திற் புறத்துமகத்தம் ஒன்றுபட்ட ஜலம்போல 

(உடம்புள்ள வழியும்) அகத்துமாய்ப் புறத்துமாய் (உயிரோடுகலந்து) விள 

கூ, --கர்மாக் குடைர்ச நெட்டிலைவேல் கொண்ட குமானே போற்றி 
போற்றி - ரூரனாமெமாவைப் பிளர்த உயர்ந்த வேலைத்தாகியெ குமாரரே 
காச்ச காக்க, எ.று. (௮௭) 

BS HO மிருபத் தைந்தாச் சாத்றுநா தமக்கு மந்தத் 

ததீதுவ மிருபத் தாறாப் நினைந் துளோர் தமக்கு மீளத் 
தத்துவ மிருபத் தேழு தானெனபார் தமக்கு மந்தத் 

S$g08 இயல்பாய் நின்ற சண்முகக் இறையே போத்தி, 

இ-ள். தத்துவம் இருபத்தைரந்தாச் சாற்றுரர்தமக்கும் - தத்துவள் 
கள் இருபச்தைந்தென்று சொல்வார்க்கும்,--அ௮க்சத் சத்துவம் இருபத்தா 
ராய் சினைந்துளோர் தமக்கும் - அத்சத்துவங்கள் இருபத்தாறென்று எண் 
ளாவார்க்கும் மீளத் சத்துவம் தருபதச்சேமுதான் என்பார்தமக்கும் - 
பண்டு தத்துவங்கள் இருபத்தேழே என்பார்க்கும், அக சத்தச் துவத்தியல் 
பாப் மின்ற சண்முஈச்சிறையே போற்றி - அவ்வத்தத்துவச்சுவருபமாம் 
aero அறுமுசச்சகடவுளே காக்க. எ-று. (44) 

செயயதொம் பதம தான சடற்குச் இருந்து மேன்மைத் 
அய்யதற் பசும கான பிரமத்தைத் கொடர்பாற் காட்டிப் 
பையவே யசிய சென்னும் பதத்தினு லொன்ற தாக்கு 
மெய்யுணர் குருவாஞ் சோஇ வேற்படைக் குமரா போற்சி, 

இ-ள். செய்ய தொம்பசமதான உடற்கு - செம்மையான துவம் என் 

ஜக் சொற்குவாச்சமான டேனுக்கு, இருந்து மேன்மைத் தய்ய தற் 
பதமதான பிரமத்தைத் சொடர்பாற் காட்டி - இருக்திய பரத் துவமுடைய 
சச்சமான தத்சென்னுஞ்சொற்கு வாச்சியமான சடவளைச் தொடர்பினோடு 
உணர்சத்இ,- பைய ௮௫ என்னும் பதத்தினால் ஒன்றசாக்கும் - பின்பு அட 
என்னுஞ் சொல்லால் ஒன்றாச்குறெ,--மெய்யுணர்குருவாஞ் சோதுவேற் 
படைக்குமரா போற்றி - சத்தியஞானகுருவாகிய கதிர்வேற் குமாசரே 
காக்க, 4-, 

ஈடு



௨௭௪ .... இருச்செந்தூரப்புராணம், 

துவம--நீ: இது தைர்து தொம் என்றாயது. சத்-பிரமம். ஆட 
றாய். தத்துவமட என்பது குரு டேனுக்குப் போதிக்கும் வேதாச்த மகா 

வாத்தியம். (4%) 

அயனெனப் ரயாக மூழ்கு மையனே யிலர்தைகல் கானி 
னயனுறு செபத்தின் வாய்ந்த சாரண வடிவே ஞாலக் 

அயர்சகக் காதர் சன்னி லூணருச் தரியே வானப் 
புயனிறக் கண்ண னாகித் துவ! ரகை புரப்பாய் போற்றி, 

இ-ள். ௮யனென ப்ரயாகம் CPEs ஐயனே - பிரமாபோலப் பிரயா 

சுத்ரன் முழுகிய கடவுளே,--இலந்சைக் காணில் ஈயனுற செபத்தின் 
வாய்ரீத நா ரணவடிவே - இவர்தைக்காணிலே ஈன்மைபொருக்திய செபத் 
திற் சிறச்சு நா.ராயணரூபியே, --ஞாலத்து ௨ யர்சகர்காதர்தன்ணில் உ௭ண 
ருர்.து அளியே - வூமியில் ௨ டயார்த சசந்காதக்ிலே உணலையயி | oor விட் 
ணுருபியே, வானப் புயணிறக் கண்ணனாடிக் துவாரகை புரப்பாய் போ 
ற்றி - பெரிய முஏனிறமுடைய கஇருஷ்ணராகித் துவாரகசையைசக் காத்த 
லுடையீர் sms, எ-று. (௧௦) 

தாண்டவக் கூத்துத் இல்லை தனிற்பரா சத்தி யோடு 
மூண்டி. யூ தில வாழ்க்கை மூற்றுறக் கலையி னீதி 

யாண்டிருர் களப்போய் கூட லணிகரகர்ச் இத்த ராகி 
வேண்டிய வினோ மாற்றும் வேனெடும் படையாய் போற்றி, 

இ-ள். அ௫ிலைவாழ்க்கை கலையின் நீதி மூண்டு இருர்து மூற்றுற - 
உலகவாழக்கையானது நூல்களின் முறைகளிலே puso wy Borg இச் 
இப்படும்வண்ணம,--இல்லைதணிற் பராசக்தியோடு தாண்டவக்கூத்து ஆண் 
ட.ரு௫.த - இல்லையின்சண் உமையாரோடு சாண்டவமென்னுக் கூச்சை 
ஆளுதல்செய்திருர்து,--௮அளப்போய்- (வர்களின் வினைப்பயன்களை) அள 
தசலுடைமீர்,--கூடலணிரகர்ச் As 08) வேண்டிய வி்னாதமார் ற்றும் வே 
னெடும்படையாய் போற்றி - மதுரைச்திருககரிற் இத்சரளுபியாய் விரும்பிய 
விசோதங்களைச்செய்த வேலாயுதரே காக்க. ஏறு; (௬௧) 

வாரண வாடி யான மன்றத்துக் கன்ன தான 
சாரண வுமையபோற் காக்குங் கடவுளே காஞ்சி தன்னிற் 
பூரண கம்பை கொத்கும் பூவையா யரங்கக் தன்னி 
OI வடிவாய்ச் துஞ்ச” சான்மறைக் கடம்பா போற்றி, 

இ-ள். வா ரணவா௫யான மண்றக்துக்கு அன்னதான காரண உமை 
போற் காக்கும் கடவுளே-கா௫ியினுள்ள மன்றத்தில் ௮ன்னதானத்துக்கும் 
காரணமான உமையபோலக் காக்குக் தலைவரே,...-காஞ்சிதன்னிற் பூரண 
சம்பை நோற்கும் பூவையாய் - காஞ்சியிலே சிறைவான கம்பைக்கரை 
யில் நோற்ற ௮அமமையாராய்,--அ.ரக்கந்தன்னில் நாரணவடிவாய்த் இஞ்சு 
நான்மறைக் கடம்பா போற்றி - ௮ரங்கத்திலே விட்டுணுரூபமாய் உறக்கெ 
சதுர்வேதல்களையுடைய கடம்பரே காக்க, எ-று. (௧௨) 

விளம்பிய விவையல் லாது விராட்பெரு வடிவ மாகி 
யுளங்களி சிறப்ப யாவு மொன்றென நிறைந்தாய் மாயக் 
களங்கறுச் திவா ருள்ளக் கமலமார் சுரும்பே வேத 
மளந்தமி யாத செவ்வே லையனே போற்றி போற்றி,



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்த அத்தியாயம், ௨௭௫ 

இ-ள். விளம்பிய இவையல்லாது - (மேன்மூண்றுசெய்யுட்களினுக்) 
கூறிய(ஆண்டாண்டு அவரவராய்ிற்கும் வகைகளாயெ) இவையேயன்றி,--£ 
விராட்பெருவடிவமாஇ உளக்களிசிற:ப்ப யாவும் ஒன்றென அிறைச்தாய் - 
பரமேசுரரூபியாது மனம$ூழ்பெருக அனைத்துமாகிய ஏகமெனும்படி. 
கிறைக் தீர, -மாயக்சளக்கு ௮றுத்இடு3வார் உள்ளச்சமலமார் சுரும்பே- 
மாயமலக்தை அறுத்தவரது மனத்தாமரையிலமரும் வண்டே,--வேசம் 
அளக்தறியாத செவ்வேலையனே போற்றி போற்றி - வேசங்களாலளவிடப் 
படாத வேலாயுதக்கடவுளே காக்க காக்க, எ-று. (௯௩) 

சொல்லரு ஞான வீட்டுச் சுடர்விளக் குலக மான 
செல்விவான் ஜிலச மேலாய்ச் குறக்கவா நந்த 4 சார 
மல்லறீர்த் தெனையாட் கொண்ட வற்பு,5 வடி. வே யின்றுன் 
மெல்லடிப் போது சூட்ட விருப்பமுற் றடைர்தே னென்றான். 

இ-ள். சொல்லரு ஞானவீட்டுச் சடர்விளக்கு-உரைத்தற்கரிய ஞான 
மத்தியின் சோதிவினல்க,-உலசமான செல்வி வான்றிலகம் - கீலமா 
இய சேவிக்கு மகாதிலகமே,--மேலாய்ச் சிறந்த ஆச்ச சாரம் - மேம்பட்டு 
வாய்ந்த இன்பச்செளிவே,---அல்லறீர்த்து எனையாட்கொண்ட அற்புத 
வடிவே - துண்பநீக்டு என்னையடிமைச்கொண்ட விூத்திரரூபமே,.-- 
இன்று உன் மெல் அடிப்போது சூட்ட விருப்பமுற்று ௮டைச்தேன் என் 

£ - இன்று உமது மிருதுவான பாதபுஷ்பக்களை உச்சமேற்கொள்ள 
விரும்பி வந்தேன் என்று (சுகமுணிவன் து.திகன்)கூறினான். எ-று. (௬௪) 

அஞ்சலி செலுத்தி வேம்கை யாறுமா (ps agus புத்தேள் 
செஞ்சிலம் பலம்புச் தண்டைச் சீரடிக் கமல மீறு 
நெஞ்சகக் குழையச் சென்னி கிலமிசைச் தாழா நின்ற 
லெஞ்சலில் சுகனைக் கையா லெடுத்தனன் குமரஃமூர்த்தி, 

இ-ள். வேற்கை ஆறுமாமுகத்துப் புத்தேள் - வேலாயுதகர சண்முக 
சுவாமியினஐ,--செஞ்ிலம்பு சண்டை அலம்பு of €ரடிக்கமலமீது -செய்ய 
சிலம்பு சண்டையும் ஒலிக்கும் ஸ்ரீ பாதபங்கயச்தின்சண்ணே,-- அஞ்சலி 
செலுத்தி - புட்பாஞ்சவியைச் சமர்ப்பிதது,--கெஞ்சகல் குழைய - மனம் 
கெகிழ,--சென்னி கிலமிசைச் தாழாகின்ற- ரசனாலே நிலத்திலே வணல் 
இச்சி ச,--எஞ்சலில் சகனை - குறைவற்ற சுகமுணனிவனை,--குமரமூர்த்தி 
கையால் எடுச்சனன்-குமாரசுவாமி இருக்க ரச்தால் எடுச்தருளினர். ஏ-.று. 

கையினு லெடுத்துக் கக்கன் கடம்பமார் பிறுகப் புல்லித் 
துய்யமா தலத்தின் (சீமலாஞ் ௪கமுனி வேது சார 
மெய்யினாற் ௮தித்க வெல்லாம் விருப்பமிக் சடைர்தோ மென்று 
வையமீன் றளித்தா ளீன்ற மைந்தனன் குரைப்ப கானான். 

| இ-ள். கந்தன் கையினால் எடுத்துக் கடம்ப மார்பு இறுகப் புல்லி- 
முருகபிரான் (அக்கனஞ், சுகமுணிவனை ச்) தஇருக்கரத்தினால் எடுத்துச் 
கடம்பமாலையணிர்த இருமார்பில இறுகத் தழுவி, --துய்ய மாதவச்தின் 
மேலாஞ் சுகமுனி - சுத்தமான பெருர்தவத்தின் மேற்பட்ட சுசமூனி 
வனே,--மெய்யினால் துதித்ச வேசசா. ரமெல்லாம் விருப்பமிச்சடைந்தோம் 
என்று - (நீ ௮ன்பு) மெய்மையினாலே துதித்த வேதசாரத்துதிகளையெல் 
லாம் அச.ரமிகுந்து அச்$கரிச்தோம் என்றுசொல்லி,--வையமீன்றளித்தா



௨௭௬ திருச்செந் தார்ப்புசாணம், 

ளீன்ற மைந்தன் ஈன்கு உரைப்பதானான் - (அப்)பார்வதிருமாரர் (மேலும்) 
சன்றாசக் கூறலுற்றார், எ-று. | (௧௬) 

சொழற்றருச் தவத்தின் மேலாஞ் சுகமுனி சொற்ற வெல்லாக் 
கற்றுவர் துரைப்போர் யார்க்குங் சருத்தினி லெண்ணி யாங்கு 
வெற்றியம் புயத்து விர வாகுவே யருள்வா னென்று | ear. 
முற்றொருங் குணர்வோர்க் கெட்டா மூவிரு (pss sor Aer6n @ 

Q-or, Oane sab sag Hor Coarg சுகமுணி - நால்களாற் கூறப் 
ude gagBmr Copui சுகமுணிவனே, சொற்றவெல்லாக சற்று 
உவந்து உரைப்போர்யார்க்கும் - (நீ இக்கே துதியாகச்) சொன்னவறறை 
யெல்லாம் பயின்று மடழ்ர் து நுதிப்பவர்யாவர்க்கும், -வெற்றியம் பூயத்து 
வீரவாகுலே கருச்தினில் எண்ணிய ஆக்கு அருள்வான் எனறு - விசயபூய 
மேடைய வீரவாகுவே (அவர்கள்) உள்ளத்துக்கருநியவற்றை அவ்வாறே 
கொடுச்சருளுவான் என்று, -முற்றொருங்குணர்வோர்க்கெட்டா மூவிரு 
முக்தன் சொன்னான் - பூரணஞானணிகட்கும் எட்டாத ௮றுமுகபிரான 
கூறினார். எ-று. ப (௬௭) 

வேறு, 

வர்தனையாய் ஈமைத்துதிக்குஞ் சுகனே சேண்மோ லையகக் 
அக் குனதுதரி சனச்தால் வாக்காற், இக்தனையாற் பரிசக்தா லற 
முன் னான்குஞ் சிறக்துதவி யுயர்£ீவன் முத்தணாக, முர்தூரிலச் 
இருத்தியெனச் குமரப் புத்தண் முகமனெ0ுத் துரைத்துவிடை 
கொடுப்பப் போற்றிச், சந்கமறைச் சுகமுனிதன் கரங்கள் கூப் 
பி தணவாத விடையென்றே தணந்தான் மாதோ, 

இ-ள். வர்தனையாய் ஈமைச்துஇக்குஞ் சுகனே சேண்மோ - வந்து 
கம்மைத்துதித்தகசமுணிவனே கேள், -லையகத்துக்கு உனது சரிசனச் 
தால் வாச்காற் இந்தனையாற் பரிசத்தால் ௮றமுனனான்குஞ் இறக்துதவி- 
உலகத்தார்ச்கு உனது காட்சியாலும் பேச்இனாலும் கினைப்பினாலும் தீண் 
டலினாலுர் சருமமு சலியராற்பயனையுஞ் இறப்பவருளி,--உயர் சீவன்முத்த 
னா முந்துஙிலத்து இருத்தி - உயரக்த €வன்முத்தளுய் முற்பட்டவத்தில் 
இருக்சச்சடவாய்;--எனக் குமரப்புத்சேள் முகமன் எடுத்துரைத்து விடை 
கொடுப்ப - என்று குமாரசுவாமி முகமன்களை எடுத்துக்கூறி அனுமதிகொ 
டுச்சு,--சந்தமறைச் சுகமுணி தன்சரக்கள் கூப்பிப் போற்றித் தணவாத 
விடை என்றே தணந்சான- இசையபொருக்திய லேசச்தையுடைய சுகமுணி 
வன் சன்சைகளைச் குவித்துத்துதித்து(சுவாமிசனக்கு ௮ருளியவிடை)பிரி 
யாத விடைஎன்று சனைந்சே பிரிக்தான். ஏ-று, (௯௮) 

குற்றமொரு மூன்றகற்று முனிவீர் கேண்மின் குறைவிறவச் 
சுகற்குவிடை கொடுத்துச் செவ்வேள், பற்ரொதன் செயந்தி 
புரத் இன்று காறும் பணிக்தவர்க்கெல் லாங்கருணை பாலித் துற் 
ரூன், பெற்றமுகை,் தான் மகனைப் பணியும் பூசை பெஃதியற்துல் 
கீர்த்தனங்கள் பேசு நும்பா, லுற்றுரைத்த சரித்திரமே கதியுண் 
டாக்கு முண்மையுண்மை யென்றவர்பா லுரைத்துப் பின்னும், 

இ-ள். குற்றமொருமூன்று அகற்றுமுனிலீர் கேண்மின் - முக்குற்றன் 
களையும் ஒழிச்ச (ரைமிசாரணியச்து) மூணிவர்களே கேளும்கள்,- குறை



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெய்* அ.தீதியாயம், உளள 

விறவச் ,௬௩ற்கு: விடைகொடுத்துச் செவ்வேள் பற்டொடு சள்செயம்டு 
புரத்து இன்றுகாறும் பணிர்தவர்ச்செல்லாக் கருணைபாவிச்து உற்றான் - 
பூரணதவமுடைய சுகமுணிவனுக்கு ௮னுமதிகொடுச்து முருகபிரான் we 
ம.த்தோடு சமது செயர்திபுரத்திலே இன் றுவரையும் வழிபட்டவர்ச்கெல் 
லாம் அருள்செய்து அமர்ந்தார், --பெற்றமுகைத்தான். மகனைப் பணியும் 
பூசை பெரிதியற்றும் £ீர்ச்சனக்கள் பேசும் நூம்பால் - இவகுமாரரை 
வணக்குகிற பூசையை மிகச்செய்இற ர்க் இசளைப்பேசுகிற தும்மிடக்து,-- 
உற்றுரைத்ச சரித்திரமே கதி உண்டாக்கும் - (சாண்) வரது கூழிய சரித் 
இ.ரமே கற்ககியை உண்டாக்கும், --- உண்மை உண்மை என்று அவர்பால் 
உரைத்துப் பின்னும் - சத்தியமே சத்தியமே என்று (சூ.தமூணிவன்) அவர் 
களிடத்துக்கூறி மேலும் (அவரைநோக்கு), எ-று, (௯௯) 

உரைதக்கசதை வியாதகமுனி சுகற்குச் சொன்ன துங்களிடத் 
அரைத்தனன்யா னுமைசேய் காதற், சரித்திரத்தைக் கருக்கினு 
டன் கேட்கின் மார்க்குகச் தருமமுூத லொருகான்கு மரபிற் சாரும், 
விரித்தபுரா ணத்தியலை யெழுதித் தான விஇமரபிற் கொடுப்பவர் 
தாம் வேலை ஞால, மருத்தியுடன் கொடுக்தபல னடைவார் வாங்கு 
மன்னவரு மன்னக இதி யடைவர் மாதோ, 

இ-ள். வியாசமுனி சுசற்கு உரத்த சதை சொன்னத யான் உங்க 
ளிடத்.து உரைத்சனன் - வியாதமுணி சுசமுணிக்குச் சொன்னசசையைச் 
சொன்னபடியே யான் உம்களிடத்துக் கூறினேன், உமைசேய்காதற் 
சரித்திரத்தைக் சருத்தினுடன் கேட்டுன்றார்க்கு-உமாகுமாரரது அன்பான 
சதையைக் கருச்தோடு கேட்இறவர்கட்கு,---தரும முதல் ஒருசான்கும் மர 
பிற் சாரும் - அறரு£தலிய சான்கும் முறையாற் சேரும்,--விரிச்சு புரா 
ணத்து இயலை எழுதித் தானவிதிமரபிற் கொடுப்பவர்சாம் - விரிவாகய 
புராணத்து அத்தியாயங்களை எழுதித் சானவிதியின் முறைப்படி. கொடுப் 
பவர்கள்,--வேலைஞாலம் அருத்தியுடன் கொடுக்சபலன் அடைவார் - கடல் 
சூழ்க்சு பூமியை விருப்பத்தோடு கொடுச்ச பயனை அடைவார் வாக்கும் 
அ௮ன்னவரும் ௮ன்னகதி அடைவர்-வாகியெ அவரும் ௮க்கதியை அடைவர், 

று, (௧௦௦) 

புத்தகத்தைக் குமான்வடி வாகப் பூசை புரிக்தியற்றும் பெரி 
யோர்க்கும் போர்வேற் செங்கை, யத்தனரு டருமுகமா யிருக் 
FU OHS கறமுதனான் கையுமளிப்ப னவன்பூ ராண, வித்தகம். 

ys தகமிருக்கு மில்லர் தோறும் விரைக்கமலக் HOw ios 
கமலப் போது, கைத்தலச்தில் வளையாழி தாங்குங் கண்ணன் 

கதிர்மணிமார் பும்போலக் களிக்கு மாதோ, 

இ-ள். புத்தகத்தைச் குமரன்வடிவாகப் புரிச் த பூசையியற்றும் பெரி 
யோர்ச்கும் - (இப்புராணமெழுகிய) இருவேட்டைக் குமாரசுவாமியின் . 
றிருவுருவமா சப்பாவித் ஐப் பூசிக்கும் பெரிமயோர்கட்கும்-போர்வேற்செக் 
கையச்தன் அருடருமுகமாய் இருந்து - (௮ல்) வேலாயுதபெருமான் அருள் 
செய்யு மூசமுடையவராயிருர் த,--அன்னாருச்கு அறமுசனான்கையும் ௮ளி 
ப்பன் - அவர்க்குவேண்டிய சருமாதிநாற்பயனையும் உதவுவார்,--அவன் 
புராணவித்சசகப்பச்சகம் , இருக்கும் இல்லக் தோறும் - தவருடைய



2.67 Ly இருச்செர் தூர்ப்புராணம். 

,புஇராணமாகய பொன்போலும் இருவேடு இருக்கிற வீடுகடோறும்,--விஸரச் 
'சகமலத்திரு மடந்தை - சசேவியானவள்,--கமலப்போதுக் கைத்தலத்தில் 
வளையாழி தாக்கும் கண்ணன் க.இர்மணி மார்பும்போலச் களிக்கும் - தாம 
ரைமலரிலுக் கையிற் சக்குசக்ெங்களைத் தரித்த விட்ணொவினது கெளத் 
துபமணியையணிந்த மார்பிலும்போல மஒழ்ர்துவாழ்வாள். எ-று. (௧௦௧) 

சிர்துபுர மான்மிபத்தைக் தனஞ்சொல் வோர்கள் சிறந்தநிதி 
மக்களுட னெடிது வாழ்வார், முந்துகதை சன்னிதியிற் குருமுன் 
னாக முற்றவத்தி யாயமொன்று கேட்போ ரெல்லாஞ், சுந்தரவாம் 
புரவிமகக் கதியிற் சார்வார் தூாயகதை சன்னிதியின் முக்காற் 
கேட்போ, ரெர்தமல டானாலு மகப்பெற் றுய்ச்தே யிருகிலத்தி 

லளகையர்கோ னென்ன வாழ்வார். 

இ-ள். சிச்துபுரமான்மியத்தைச் தினஞ்சொல்வோர்கள் - செயர்இபு.ர 
மான்மியசசை நாடோறும் ஐ.துபவர்கள்,--டறர் ச௫ி.இி மக்களுடன் நெடிது 
வாழ்வார் - இறந்த செல்வ த்தோடும் புச்திரரோடும் ரெ௫நொள் வாழ்வர் - 
சன்னிதியிற் குரு முன்னாக முச்துகசை அத்தியாயம் ஒன்று மாற்றக் கேட் 
போரெல்லாம் - (சுவாமி) சன்னிதானத்திலே குருமுகமாக மேற்சுட்டிய 
புராணத்தின் அத்தியாயக்களுள் ஒன்றை மூடியக்' சேட்பவரெல்லாம்,-- 
௬ந்தர வாம்புரவிமகச் கதியிற் சார்வார் - அழூய அசுவமேதசத்தாலாகுள் 
கதியிற் சேர்வார், --தூயகதை சன்னிதியின் samp கேட்போர் - சத்த 
மாய (அப்) புராணச்சைச் சன்னிதானத்து மும்முறை கேட்பவர்,--எந்த 
மலடானாலும் மகப்பெற்று உய்ந்து இருகிலச்தில் அளகையர்கோனென்ன 
வாழ்வார் - எப்படிப்பட்ட மலடராயினும் புத்திரரைப் பெற்று உய்ந்து 
பெசியபூமியிற் குபேோரன்போல வாழ்வார். எ-று. (௧0௨) 

நாலாறு குகதீர்க்கர் தம்மை வேக நாடுசகர் or at sous Bow 
மாறன்னை, மேலான குருபரனை வீரர் தம்மை மின்னாரைத் தோ 

கைதனைச் செவ்வே றன்னைப், பாலான நகெடுஞ்சகரந் தன்னைச் 
சந்தப் பருப்பதத்தைத் இரிசுவதந் இரத்தர் தம்மை hl oh 
மூனிவிர்கா ளாண்டு தோறுஞ் சென்றேக்து மெனச்சூத னுவன் 
ரன் மாதோ, 

இ-ள். sing குகதிர்த்தர் சம்மை - இருபத்துரான்கு சுப்பிரமணிய 
தீர்த்தக் சளைய/ 6 -வேசகாடு சகந்ராதர்சுமை - Caghacr ஆராய்இன்ற 
சக்கர சபையுடி .- இருமாறன்னை-விட்டுணுவையும்,--மேலானகுருபரனை- 
மேன்மையான குமாரசுவாமியையும்,--வீரர்தம்மை - வீரர்களையும், மின் 
னாரை - ௮ம்மைமாரையும்,--தோகை தனை - மயிலையும்,--செவ்வேறன்னை- 
வேலாயுதத்சையும்,--பாலான நெடுஞ்சிகரந்தன்னை - உரிமையான திருக் 
கோயிலையும், சந் தப்பருப்பதத்சை - கந்தமாசனடிரியையும்,---இரிசுவ தர் 
இரத்சர்தமமை- இரிசுவதந்திரரையும்,- நூலாரும் மூணிவீர்சாள். ஒண்டு 
தோறுஞ் சென்றேத்தும் - நூலையார்ச்ச முனிவர்சளே வருஷர்சதோறும் 
போய் வழிபடுக்கள்,--எனச் சூதன் நுவன்றான் - என்று கூதமுணிவன் 
(கைமிசாரணியத்து Yate Gs) கூறிமுடித்தான். எ-று, (௧0௩) 

மயில்லாழி தகர்வாழி சேவல் வாழி மனுவனைய Baugh 
இரத்தர் வாழி, குயில்வாழு மொழித்தெய்வ யானை வாழி குறவர்



சுகப்பிரமரிஷி பூசைசெப்த ௮.த்தியாயம், ௨௪௭௯ 

குலக் கொடிவாழி கொடுஞ்சூர் மாய்த்த, வயில்வாழி செந்இபா£க், 
அற்றோர் வாழி யாறுமுகப் பெருமான் 2 றன் கருணை வாழி, பில்” 
வான்மை முகில்லாழி புராணக் கேட்போர் படிப்போர்கள் கொச 
ளெல்லாம் வாழி மாதோ, 

இ-ள். மயில் வாழி - (தம்மை அன்பின்றி வன்பான் மாறுகொண்டு 
சார்க்சாரையும் முன்னை நல்வினைச்சித்தியுள்ளவழி எம்பிரான் அடக்கி 
ஆட்கொண்டருளுவர் என்னுமுண்மைக்கு இலச்சினையாய், எம்பெருமா 
னால் ஆளப்பட்டு, அடியார் வேண்டும்பொழுசெல்லாம் அவர்பால் எம்பெரு 
மானை விரைர்துகொண்டுய்க்கும் ஊர்தியாடிய) மயில் வாழமுஈ,--தகர் வாழி- 
(அக்கனமேஅளப்பட்டுக் தானும் ஊர் இியாயெ) அடு வாழு டி--2சவல் வாழி- 
(அக்கனமே ஆளப்பட்டு எம்பெருமானது விசயகின்னமாய், அவர்திரு 
வருட்குறிப்பின்வழியே அல்லாரை ஈல்லா ராக்கும்பொருட்டு அவர் தொல் 
லறிவழியக்கூவுக்திறச்ததாய) கோழி வாழுக,- மனு தனைய திரிசுவதக் 
இரரத்தர் வாழி- (எம்பெருமானுக்கு அுடியாரசெய்யும் வழிபாகெட்குத் தாம் 
இன்றியமையாதசாதனமாய் ஈின்று தம்மையண்போடு தியானிப்பவரைக் 
காக்கு மியல்புடைமையால்) மர்திரக்களை dargs இரிசுவதர்இிரர்கள் 
வாழுக,--குயில் வாழும் மொழித் செய்வயானைவாழி - (தம்மையன்போடு 
சேர்ர்சாரை எம்பிரான் ஈன்னிலைக்கண் உய்ச்சருள் வரென்னுமுண்மைக்கு 
இலச்னையாய், எம்பெருமானாலே சமதபின்னமாடிய சத்தியின் ௮திட் 
டானமாகக்கொள்ளப்பட்ட) குயிலிசைபோலும் மொழியையுடைய தெய்வ 
யானையம்மையார் வாழுக,--குறவர்குலம் கொடி வாழி - (சம்ம அண் 
போடுசார்க்தவர் குறைந்சகுலத்தவராயினும், **சகாதலித்சேச்கிய மெல்லி 
னதச்தார் பக்கனமேவினர்'' என ஆளுடையபிள்ளையார் சொல்லியருளியவா 
றே எம் பெருமான் அவரை நன்னிலைக்கண் உய்த்சருள்வர் என்னும் உண் 
மைக்கு இலச்சினையாய்ச் சாமும் அங்கனந்கொள்ளப்பட்ட)குறவாகுலச்து 
வள்ளியம்மையார் வாமுக,--கொடு ரர் மாய்த்த அயில் வாழி-(சூரபண் 
மனுக்கு வரக்கொடுத்தபொழு, அ, “தாவிலாசாஞ்சத்தியொன்றேயலாமேவர் 
Gael” என்றுகூறிய சிவபெருமானாசே சமது சத்தியென்ற சுட்டப் 
பட்ட தானே சுப்பிரமணயபெருமானது இருக்கரத்துச் சத்தியுமாசலின், 
அவரிருவரும் குறியாலக்றிப் பொருண்மையால் வேறாகாமையை இணிது 
விளக்கி ஈீற்பதாய) கொடிய சூரனைச் சக்கரித்த வேலாயுசம் வாழும,-- 
செந்திபுரத்து உற்றோர் வாழி- செயர்திகரின்கண்ணே (உம்மை நல் 
வினைவயத்தால் அவ ாரஞ்செய்யும் பேறுபெற்றாதல், இம்மை நல்வினை 
மூயற்சியாற் சென்று வாழும் பேறுபெற்றாதல்) இருப்பவர்கள் வாழு, 
ஆமுகப்பெருமான்றன் கருணை வாழி - (சவகோடிகளையெல்லாம் ஆளும் 
பொருட்டு உருவுக் குறியுமுடையர்போன்று மேலே சுட்டிய சுவக்கட்கெல் 
லாஞ் சுவாமியாய்ச் செயந்தியிற் கோயில்கொண்டமர்கென்ற) சண்முகபெரு 
மானுடைய (கைம்மாறு கருதாச அளவுகடந்த) இருவருள் வாமுக,- வாண 
பயில் மைஞுாகில் வாழி- (அப்பெருமானது திருவரு ரினாலே உலகம் பற் 
தற்கு இன்றியமையாத அமுதமான) மழையைப் பொழியும் கரியஞாதில் 
கள் வாழுக,--பு. ராணம், கேட்போர் படிப்போர்கள் இளைகளெல்லாம் வாழி- 
(தன்னை அன்போடு ஓதல் கேட்டல் செய்வாரக்குச் இத்தகத்தியையஞ் சுத்த 
பத இயையும் இட்டசித்திமுச்திகளையும் உதவுவதாடிய செயச்தி) புராணத் 
சைச் கேட்பவரும் படிப்பவரும் (அவரைச்சார்க்த) முழுக்களைகளும் 
வாழுக. எ-று,



௬௮0... : இருச்செந்தூர்ப்புராணம், 

gid, செய்வ த்சன்மையினாலே எஞ்ஞான்றும் எஞ்சலின்றி கின்று 
மாழ்தன் மாலையனவாய மயின் முதலியவற்றுக்கும் அம்மட்டோ PEW sD 
கடவுளுக்கும் கூற இந்நாலாிரியர் பிரவே௫ித்தது குற்றமாகாதா 
எணின, இயல்பானமைர்சசகச்தியும பேரின்பமுமுடைய கட ர்க்க, அடி. 
யார்செய்யும் ஓபிடேகம் நைவேச்தியம் மூ.தலியனபோல வ்வாழ்த்து 
ஷசரமிகுதிபற்றிச்செய்யும்  அழிபாடேயா தவிற் க றமாகாதென்ன: இக் 
கருத்துப்பற்றியன்றே ஏனை நூலாசிரியருக் தத்தம் தான்றுடிவுகளில் இவ் 
Ol DY UNS HER Mw gin 

— இனி வாழி என வர்தனவற்றையெல்லாம் அக்தர்ப்பாவிசணிச்சாக் 
கம்மை வாழ்விக்க எனப்பொருள் உறலுமாம். அன்றியும் மயி ல்மு,சலியவற் 
L5G மூன்றனுருபு விரித்,த, வருவிக்கப்பட்டராம் என்னும் உளப்பா ட்டுத் 
தன்மைப் பன் மைப்பெயரையே வாழியென்பதற்கு எழுவாயாகச் கோடலு 
மாம். (௧0௪) 

 சுகப்பிரமரிவி பூரைசேய்த அத்தியாயம் 

முற்றிற்று, 

ஆச அத்தியாயம் கல-ம்குத் இருவிருத்தம் ௮௬௨. 

திருச்சேந்தூர்ப்பராணம் 

உரையோடு 

முற்றப்பேற்றது, 

ர ம்இர ’ ர wh ம இற்தம்பலம்,
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பிழைதிருத்தம். 
 ணணைகளவளநைவயகை 

பிழை. 

(வியாசமுணிவன்) 
துணிடீ 
பெருள் 

மவன் 

தாமதி 
லக் மூன் 

aT GW GUT AL 

போழுதே 
மூர்த்தி 

பெருளெ 
(er ey 

tad LT GOT eh. LBD (YF, 

Sun HC Ls ev 
ளம் பெரிது சளி 
உழல 
ஒவியும் 
பக்கத்து 

வயாவு 
டுபாருள் 
அவ்வம்மையார்மீது 
சூட்வெண் 

யேன்தாழ்ப இ 
வாள்வரை 

வர்க்குச் 

aes 
றின்னவன் 
னுள்ளடக்கா 
மே தனமையான 
கு.ரமாவுக்கு 

சிறக்கவோ 
நோனணகிலைமை 
இவஞான 

பெருமனுக்கு 
யுண்றலைப் 
௮௨ண் நீபோய் 
YOS என - 
சேனைகளேடுரம் 
வானெறியாஞ் 
இன்பமுறுர் 
நண்ணிணார் 
அவிகளை 
மின்பமெய்து 

திருத்தம், 
| all wr pen ex oar 
ணி 
பொருள் 
மவண் 
சாம 
லக்கண்மூன் 
எல்லாவ 
பொழுசே 
மூர்த்தி 

பொருளெ 
(எம்மனோர்) 
பரணக்கூட்டமககளையும் 
சுவாமி(யாகிய£ர்) பேல 

ளக்சளி 
உழவர் பல 

ஓவியும் 
பக்கத்து 
வயாவு 

பொருள் 

(அவ்வம்மையார்மீது) 
சூன் 
யேன்பதி 

தாள்வரை 
ஒற்குச் 
ஆக்சே 
றன்னவண் : 
னுக்கடக்கா 
முூசன்மையான 
பிரமாவுக்கு 
இறப்பவோ 
எுகளிக்குஞானஙிலைமை 
மஇழுஞ் சிவஞான 

பெருமானுக்கு 
யுன்றலைப் | பெண்ணே 
மொய்குழல் அவண்நீபோய்- 
ஆடுக என்று- 

சேனைகளோடும் 
வானதியாஞ் 

இனபமுறு 
ஈண்ணினார் 
(அவிகளை) 

மின்பத்செய்து
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சரோ Soro வெச்ச 
மா சூசாபலமுைத் 
சண்டமூரா 

டறிதலகூசாக 
கனச்சலைமை 
தேறிகாச 
பெண் ஜெரு 

விபூதி௮த 
திலையால 

சிழவின 
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ares 
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டார்து பே 
பன்னிண்ரடு 

தீணிவரும் 

சுரைப்பாம் 
வருகாலை 

மூவிரு 
சுவாமின் 

சாணா உய 

அழிசச bu 
மூருசபிரனே 

FB rey 
௪௪ சரிஷி 

 மேஅபணி 
“பழைய 

(sane) 

சொழுமபசக் 
வாகு பொருடு 

மிக்கு பல 

ஏற்றமுள 
அளவிறர்ச மாலை 
அவ்வியல்பற்ற பாவியாயெ 
மாட்டுந்சாமே 

வரி 

Re et 
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t 

நிநந்தம். 
னத் கீளிமச் 
வன்ருருகற் 

Crndior Ge செசச 
மாதபூசைவிதியுரைத் 
சண்டமுசா 
டறிசல்கூடாச 
சண ததலைமை 
சேறிஞச் 
பெண்ணொரு 

விசுவரூப அத் 
தலைமையால் 
எழலில் 
அர ரனைப் 
சாளர 
True ற் 

டாந்த பே 

பன்னிரண்டு 
திணிவரும் 

சுரைப்பான் 
வருமவேலை 

இ-ள் மூவிரு 
Faun las cor 

காணா - உய 

9மிகத மீட 
மூருகபிரானே 
செச்தார்ப் 
சுச்தரிஷி 
எதிரும்பிகினறு முதுபணி 
-அிருமபிரின்று பழைய 
(கனக) 
கொழுமபதச் 
வாகு - பொருகி 
மிச்ச பல 

ஏறறமுள்ள 
மாலை 
(அவ்வியல்பற்றபாவியாகிய) 
மாட்டுத( தாமே) 

வேறு. 

பனி g at ae




