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a. 

கணபதிதுணை. 

தஇிவமயம். 

இருக்கூவப்புசாண வசனம். 
    

இஃ, 

தேவகோட்டை ௩கார வைசியகுலதிலகர் 

ராம. பெரி. பி௪. 

(உரர-ா-படு, பிச்சப்ப செட்டியார் அவர்கள், 

விரும்பியவண்ணம் 

பேளராணிகர் திருவிசைல்லார் 

சிந்நய நாயகரவர்களால் 

இயற்றப்பட்டு, 

    

* 
* 

சென்னை: 

கலாசத்காகா அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட து. 
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டே 

கணபஇதுணை. 

Plasto wip, 

இருக்கூவப்பு ராண வசனம். 
அஷ 

(Lp & ey oy) J- 

சிறப்பும், செல்வமும், பக்தியும் மலிந்தள்ள ஈமது 

ததமதேசத்திலே, பரக கண்டத்திலே, பரம பதி 

இய சிவபெருமான் இருக்கோயில் கொண்டு எழு 

நளியிருக்கும் ஸ். தலங்கள் ஆயிரத்தெட்டு என்று 

on Capit பிரமாண பூர்வமாய்க்கூறுவர். இவைக 

லே இப்போதுள்ள தேவாரப்பதிகம்களை யுடை 

எவாயிருக்கும் ஸ்தலங்கள் இருதநூற்றெழுபத்து 

ன்கு. இவ்விருநாற்றெழுபத்து நான்கு ஸ்தலம் 

ரில் தொண்டைகாட்டில் உள்ளன முப்பத்திரண்டு, 

ம்முப்பத்திரண்டில் ஒன்றாயெ கூவம் என்று வழம் 

ம் இருவிற்கோல க்ஷேத்திர மானது ஆயில் 

[மன் - விட்டுணு கண்ணுவாதி பல முனிவர்கள். 

சம்பையர் - தரும சிலர் - தர்க்கமாகா முதலி 

ரர் வழிபட்டுப் பேறுபெற்ற ஸ்தலம். இகனை 

ஈன்னைக்கு மேற்கே 80 - மைல் தூரத்திலுள்ள



கடம்பத்தார் செயில் ஷ்டேஷனிலிறங்க, தெற்கே 

புதுமாலகம், பேரம்பாக்கம் என்னப்பட்ட இரா 

மங்களின் மார்க்கமாய் (0 - மைல் சென்றால் அடைய 

லாகும். இதற்குச் சமீபத்தில் இலம்பையங் கோட்டூர் 

என்னும் இருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் 

பாடலைப்பெற்ற ஸ். சலமும் ஒன்றுளது. இக்கூவமா 

புரியில் விற்கோலத்தோடு எழுக்தருளியிருக்கும் 

சுவாமிபெபர் தரிபுராந்த கேசுரர்; அம்மையார் பெ 

யர் இரிபுசாந்தயெம்மை,; என்பர். இத்தல! ததம் 

௮ச்சிறுகேணி யெனப்படும், இந்த சிவலிங்கப்பெரு 

மான் விழ்நழும்புடன் திண்டாச்தருமேனியு முடை 

யார். உலகில் ௮இக மழை பெய்கிறதாக விருந்தால் 

சுவாமிமேல் வெண்மையான உர்ணம் படருகறழதும், 

யுத்தம் நேரிடுகிறதாக விருந்தால் செவந்த வர்ணம் 

படருகிறது மான அ௮இசயஸ்தலம், 'இவ்வதி சயம் 

தைப் பின்னோ/க்கு விளக்குவான் பொருட்டே Bq 

eprearnuis surieenn gog தஇிருவிற்கோல. 

தேவாரப் பஇிகத்தினும் :(ஐயனல்லஇசயன் '' என்று 

இருவாய் மலர்ம்துள்ளார். இச்சகைய மகிமை வா! 

ந்த கூவமானமியத்தினை ஆதியிலே சிவபெருமா 

ஈந்திகேசுவரருக்கு காந்தத்திலே சனற்குமாச ச! 

இதையிலே காளிகா காண்டத்திலே கூறியுள்ளா! 

இ௫கனை சுமார் ௩௦௬ - வருடங்கட்கு முன்னர் we



மூகவுமை,. கூ. 

டாரூபியாய் விளங்கயிருந்த துறைமங்கலம் சிவப்பிர 

காசசுவாமிகள் சொற்பொலிவும், பொருட் பொலிவும், 

கற்பனா லங்காரமுஞ் செறிய செய்யுளாலியற்றினர். 

இச் செய்யுட்கள் நிகண்டு கற்று செய்யுளாசாச்சியு 

முடைய இலககண இஃக்கிப வித்துவான்௧(ளூஃகே 

பல்லாமல் ஏனைய சாதாரண மல்விமான்சளுக்குப் 

பொருள்படுவது துல்லபபமென உணர்ந்த தேவகோட் 

டை ௩கரவைய குலஇலகர் ம--௱-ஸ்ரீ.ரா - ம-பெ- 

॥-பி.ச-பிச்சையசெட்டியார் ௮வர்பள், இனை வசன 

நபமாகவியற்றித்தரும்படி எம்மைக் Gar i dar eon 

_தனா௨ இஃது கத்மோக்கும், மற்ஷோர்ம்கும்/ பெண் 

©, கூட நன்சூ Worn Bou ௪ போத் தொ 

_ர்பாய் 2டின சம்இயில்லாமால் செப்யுளை யொடடி. 

(சனருபமா யியற்றினம். இஃது இரு/கவப்புராண 

ரித்த, தனை நன்கு விளக்கி, தஇரிபுராம்த கேசுரர் 

ரல் பத்தியைப்பெருகச் செய்வது மல்லாமல் இருக் 

-வப்புசாண செய்யுட்களின் பொருளையும் சிதைவு 

டாமல் உணர்தற்கும் pi தீபம்போலாம், இதில் 

தேனும் தவறுதலுளதேல் அதனை விழ்துமணி 

it ுடியேனுக்கு விளக்கின் ௮மனை அவர் பெய 

டன் மது பஇப்பில் வெளியிடிவாம். 

தாரண (ஷம இட்கனம், 
வைகாசி மீ , 

சென்னை இரு - சிந்நய காயகா,
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௨௨௪) ,௭ சருடாலதிரத்தை ..' கருடாஸ்இிரத்தை



௨ 

இருச்சம்மம்பலம், 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

அ௮ருளிச்செப்த 

இருவி றகோலத்தேவாரம். 

  

பண் - காந்தார பஞ்சமம், 

ROW 

AGF AD pour, 

.நவினாருமையொடுமொன்றிறின்றதோர் 
'ருவினான் வளர்சடைத்திங்கள்கங்கையான் 
வருவிவானவர்தொழவெகுண்டுகோக்கிெய 
சருவினானுறைவிட.ர்தருவிற்கோலமே. 

ற்றிடையுமையொருபங்கனங்கையி 
ரற்ததோரசொெரியினனொருசரச் இனால் 
வற்றிகொளவுணர்கள் புரங்கள் வெத்தறச் 
சற்றவனுறைவிடஈஇருவிற்கோலமே. 

யனல்லஇசயனயன்விண்ணோர்தொழு 
மயணிகண்டனார்வண்ணவண்ணம்வான் 

பய.ரவல்குலா ள்பாகமாகவு 

சப்யவனுறைவிடந்திருவிற்கோலமே. 

'தைத்தவன்முனிவருக்கதமுன்காலனை 
தைத்தவனுயிரிழம்துருண்டுவீழ்தரப் 
சதைத்தவனெெகர்ப்புரங்கண் மூன்றையுஞ் 
சைத்தவனுறைவிடந்திருவிம்கோலமே, 

(௧) 

(௨)



மூந்தினான்மூவருண் முதல்வனாயினான் 
கொந்துலாமலர்ப்பொழிற் % கூகமேவினா 

னந்திவான்பிறையினானடியர்மேல்வினை 

சிந் துவானுறைவிடந் இருவிறம்கோலமே. 

தொகுத்தகவனருமறையங்கமாகமம் 
வகுக்தவன்வளர்பொழிற்கூகமேவினான் 
மிகுத்தவன்மிகுத்தவர்புரம்கள்வெந்தறச் 
செகுத்தவனுறைவிடந்திருவிம்கோலமே. 

விரிக்தவனருமறைவிரிசடைவெள்ளந் 
தரித்தவன்றரியலர்புறல்களாசற 
வெரித்தவனிலம்கையர் கோனிடர்ப்படச் 
திரித்தவனுறைவிடஈதிருவிற்கோலமே. 

இரிகசருபுசமெரிசெய்தசேவகன் 
வரியரவொடுமதசடையில்வைத்தவ 
னரியொடுபிரமனதாற்றலாலுருக் 
தெரியலனுறைவிடந்இருவிற்கோலமே, 

சீர்மையில்சமணொசவரக்கையர் 

நீர்மையிலுரைகள்கொள்ளாதகேசர்க்குப் 
பார்மலிபெருஞ்செல்வம்பரி துல் கிடுஞ் 
சர்மையினானிடம்இருவிற்கோலமே. 

கோடல்வெண்பிறையனைக்கூகமேவிய 
சேடனசெழுமதிற்றிருவிற்கோலத்தை 
காடவல்லஃதமிழ்ஞானசம்பந்தன் 
பாடல்வல்லார்கராக்கில்லைபா வமே. 

  

(௫) 

(௬) 

(௪,௮) 

(௯) 

(50) 

(௧௧) 

  

* கூவம் என்பது - கூகம் என மருவியது,



உ 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

அருளிச்செய்த 

திரு இலம்பையங் கோட்டூர்த்தேவாரம். 

SRL ப 

பண்-குறிஞ்௪ி. 

—oOopexioo— 

இருச்சிழ்றம்பலம். 
லையினார்பருப்பதந்துருத்திமாற்பேறு 
மா௫ிலாச்சீர்மறைக்காடுகெய்த்தான 
லையினானெனதுரைதனதுரையாக 
நீறணிர்தேறுகந்தேறியநிமலன் 
லையினார்மடப்பிணதுணையொடுகதுயிலக் 
கானலம்பெடை புல்கிக்கணமயிலாலு 
லையினார்பைம்பொழிலிலம்பையங்கோட்டூ 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே, (௧) 

ருமலர்க்கொன்றையானின்றியூர்மேயான் 
ஹேவர்கடலைமகன்றிருக்கழிப்பாலை 
ருபமனென்துரைதனதுரையாக 
நீறணிந்தேறுகந்தேறியரிமலன் 
ருமலர்க்கமழ்சுனைநீண் மலர்க்குவளை 
கதிர்முலையிளையவர்மதிமுகத்துலவு 
ருமலர்த்கண்பொய்கையிலம்பையங்கோட்ட 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே, (௨)



ND, Bapou entre oe 

பாலனாம்விருதக்கனாம்பசுபதிகானாம் 
பண்டுவெங்கூற்றுதைத் தடியவர்க்கருளும் 

காலனாமெனதுரைதனதுரையாகக் 
கனலெரியங்கையிலேர்தியசடவு 

ணீலமாமலர்ச்சுனைவண் பெண்செய்ப 
நீர்மலர்க்குவளைகடாதுவிண்டோங்கு 

மேலகாறும்பொழிலிலம்பையங்கோட்ட 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே. 

உளங்கொள்வாருச்சியார்கச்சியேகம்ப 
னெற்றியூரூறையுமண்ணாமலையண்ணல் 

விளம்புவானெனதுரைதனதுரையாக 
வெள்ளநீர்விரிசடைத்காங்கியவிமலன் 

குளம்புறக்கலைதுள மலைகளுஞ்சிலம்பக் 

(௩) 

கொழும்கொடியெழுந்தெங்குங்கூவிளங்கொள்ள 
விளம்பிறைதவழ்பொழிலிலம்பையங்கோட்டூ 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வ இயல்பே. 

தேனுமாயமுதுமாப்த்தெய்வமுக்கானாய்த் 
தீயொடுகீருடன்வாயுவாந்தெரியில் 

வானுமாமெனதுரைதனதுரையாக 
வரியராவராக்கசத்்துழிகருமைந்தன் 

கானமா ன்வெருவுறக்கருவிர லூகங் 

கடுவனோடுகளுமூர்கழ்கடுஞ்சார 

லேனமானுழிதருமிலம்பையங்கோட்டூ 
ரிருக்கையாட்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே. 

மனமுலாமடியவர்க்கருள் புரிகின்ற 
வகையலாற்பலிஇருட்துண்பிலான்மற்றோர் 

தனமிலானெனதுரைதனதுமையாகத் 

காம்சடையிளமஇதாங்கியதலைவன் 

(௪: 
ன் 

(௫)
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|னமெலாமருவிகளிருவிசேர்முத்தம் 
பொன்னொடுமணிகொழித் தீண்டி வந்தெங்கு 

ஹனெமெலாமடைகரையிலம்பையங்கோட்ட 

ரிருக்சையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே. 

ருளான்நீயுளானந்தசத்துள்ளா 
னினைப்பவர்மனத்துளானித்தமாவேத்து 
2ருளானெனதுரைதனதுனாயாக 
வொற்றைவெள் ளேறுகந்தேறியவொருவன் 

ஈருளார்பாடலொடாடலரமுத 
பண்முரன்றஞ்சிறைவண் டினம்பாடு 
மருளார்பைம்பொழிலிலம்பையங்கோட்டூ 
நிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே, 

வருலாமாழ்கடல்வருஇிரையிலங்கை 
வேர்தனதடக்கைகளடர்த் சவனுலகி 
ரருலாமெனதுரைதனதுரையாக 
வாகமோரரவணிட்துழிதருமண்ணல் 
ரருலாஈகல்லனமாக்களுஞ்சா 
வா. ரணமுழிதருமல்லலங்கான 
லருலாம்பொழிலணியிலம்பையங்கோட்டு 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெ ழிஃ்கொள்வதியல்பே, 

ளர்மழைதாங்கினானான் முகமுடையோன் 
ழடிமேன்முடிதேர்ந்களக்கில்லா 

ள மழையெனதுரைதனதுரையாக 
வொள்ளழலங்கையிலேர்தியவொருவன் 
ளமழையெனக்கழைவளர்துளிசோ.ர 
மாசுணமுழிகருமணியணிமாலை 
ளஎமழைதவழ்பொழிலிலம்பையங்கோட்டூ 
ரிருக்சையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வதியல்பே., 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௬)



உரிஞ்சனகூறைகளுட ம்பினராக 
யுழிதருசமணருஞ்சாக்கியப்பேய்கள் 

பெருஞ்செல்வனெனதுவாதனதுரையாகப் 

பெய்பலிக்கென்றுழல்பெரியவர்பெருமான் 

கருஞ்சுனை முல்லைன்பொன்னடைவேங்கை 

களிழுகவண்டொடுதேனினமுரலு 

மிருஞ்சுனைமல்கியயிலம்பையங்கோட்டூ 
ரிருக்கையாப்பேணியென்னெழில்கொள்வ இபல்பே”!் (௧0) 

கந்தனைமலிகனைகடலொலியோதய் 

கானலங்கழிவளர்கழுமலமென்லு 

கநீதியாருறைப இிநான் மறைகாவ 
னற்றமிழ்க்கின்றுணை ஞானசம்பந்த 

னெநங்தையார்வளஈகரிலம்பையங்கோட்டூ 

ரிசையொடுகூடியபத்தும்வல்லார்போய் 

வெர். துயர்கெடுகிடவிண்ணவரோடும் 
விடுபேறின்மையின் வீடெளிதாமே. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

சுவாமிதிருநாமம் - ௮ரரம்பேசுசர். 

தேவிதிருகாமம் - கனககுசாம்பிகை யம்மை. 

Rael வெற்ப டத பவனை 

சம் இிரசே.ரர்-கோடேர்.து முலையம்மை- என்பதும் வழக்கம், 

 



a 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இருக்கூவப்புராண 
வசனம். 

—OOEO10-0-——— 

ci uS o Lb. 

  

காப்பு. 

குவளத்தந்தக்குளிர்விண்வளத்துறக் 

கவளத்தந்தக்கரணமிருத்திய 

பவளத்தந்தப்படிவநிகர்த்தொளிர் 

தவளத்தந்தத்தலைவனைவாழ்த்துவாம். (௧) 

நச்சிறுக்தகயனக்குவிமுலைப் 

பொச்சிறுத்தநுசுப்பினர்ப்போற்றிவாய் 

மிச்சிறுத்தவிரகிலிக்காங்கொலோ 

வச்சிறுத்தவடிகளடிகளே. (௨) 

  

திரிபுராந்தகநாதர். 
நீர்கொண்ட சடையொ(ு ஈம்பெருங்காமச் தழ 

)விப்பறிற்கின்றானைக், கூர்கொண்டகனன் மழுமானா 

எமையும்பெண்மையுமாய கூற்றிற்கேற்பச், 2ர்கொ 

எடவலனிடங்கொணொாயகனைப் புகலியிறைச்செந்தமி 

)ப்பூர், சார்கொண்டதஇருவிற்கோலப்பெருமான்றனை 

"தயக்தவிசின்வைப்டாம். (௧)



திரிபுராந்தகநாயகி. 

பைத்தசிறு மணியரவக் தாழ்ந்துமதி கவர்கின்ற ப 
ரிசதென்ன, மெய்த்தவிரும்புகழ்த்திருவிற்கோலகாய 
கன்மகிழ விற்கோலக்தை, யொத்தகறு நுதலிடைப் 
பொற்சுட்டியின்8ழ்வெண்டிலகமொளிசத் தீட்டி,வை 
த்தருள மெழிலுடைப் & பையசவல்குலம்மைபதம் 
வணக்கஞ் செய்வாம். (௨) 

சபாநாதர். 

சர்கொண்டமலைமாஇன் நிருநுதல்கண்டசாப்ப 
கைவெண்டிய்கணீக்ு, யார்கொண்டசடையரவமல் 
குலைக்கண்டடற்கையுழைப்பகையயர்த்து, கேர்கொ 
ண்டவுழைவிழிகண்் டருகுறுமெய்ப் புலிப்பகை ந்த 
இருப்படின்றே, யேர்கொண்டதனித்இல்லை ஈடம்பு 
சியெம்பெருமானையிறைஞ்சல்செய்வாம். (௩) 

சிவகாமியம்மை. 

வன்னிகரம்வளர்வுறநற்பணி பயிலவருவார்க்குச 
சுவர்க்கமீஈ்து, பன்னு நுதன்மஇயடியார் பரிபுரங்கொ 

ண்டெழிற்கனிமெல்லிதழியாரப், பொன்னணுகுமல 
சவைசேர்ந்திசைகொளரி மறையோதி புரிந்துதாழத, 
கன்னையிடக் இருத் துபரம் பொருளைநிகருமையம்மை 
FT oooh Hcp peur to. (#) 

விநாயகக்கடவள். 

கற்றைகெடுஞ் சடாமவுலிப் Sopa Gar Gace 
கோடும் கரத்திற் சேர்த்து, மற்றைரிறை மதியாக்க 
மறுவிகந்துவல்லபை தன்வடிவுபூத்த, np Saat és 
  

* பையரவல் குலம்மை என்பதும் தேவிதிருகாமம்,



மையன்றியழகொழுகுதிருமுகக்தை நிகர்ப்பகேபம், 
பெத்றமழ களிற்றைமனச் சேவகத்இ னிறுவியிடர்ப் 
பிறவிதீர்ப்பாம். (௫) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள். 

நான்குமுகன்றொழுமைக்து முகனீன்றவாறுமுக 
மாதன்றன்னை, வான்குலவுமொருகடவுள்யானையின்பா 
கனைப்புன ச் துவடிவுகூர்கத, மான்குறுகவேம்கையுரு 
அவடுத்தானையசுரர்குலமாய்த் துப்பேய்கட், கூன்குரு 
தியொடு மளவிப்பு.து விருந்திட்டானை ஈமதுளத்துள் 
வைப்பாம். (௬) 

திருநந்திதேவர் - வேறு. 

பாக்குலங்கள்பழிச்சுமைகெஞ்சமும் 
வாக்குமங்கைவடி.வுகரத்தொளி 
தேக்கும்வெள்ளிச்சிலம்புடனெம்மையும் 
காக்குநந்திழறொழுதேத்துவாம். (௪) 

காரைக்காலம்மையார். 

இடந்துகண்களிற்கேட்குமவன் புக 
லடைந்தகைகொடுயிர்ப்பவனத்தன்வாழ் 
aul தயல்குவன த்.இற்றலையினா 
னடந்தவம்மைபதமலர்ஈண்ணுவாம். (௮) 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் திநாயனார். 

அங்கமான தணங்களுமேம்படு 
மீல்கையாகப்படைக்துமகளெனப் 
பங்கயாதனன்வெள்் குறப்பார்த்தருள் 
பொங்குஞானசம்பந்தனைப்போற்றுவாம், (௯)



௧௦ இருக்கூவப்பு ராண வசனம். 

திருகாவுக்காசுகாயனார். 
மருக்குலாவுமறைவன த்தொன்றிய 
இருக்கபாடந்திறந்தசொல்வேக்தனை 
யருட்குலாவுமறிவினைமூடிய 
விருட்கபாடந்இறக்கவுமேத்துவாம். (௧௦) 

சுந்தரமூர்த் திநாயனார். 
கன்றுகாமங்கழன்றிலர்தம்முரு 

வென்றுமோர்வரிதென்றிருப்போன்றனை 

யன்றுதூதுவனாகவரிவைபாற் 
சென்றுவாவென்றதீரனைவாழ்ம்துவாம். (௧௧) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

இன்பமாணிக்கவாசகனென்னுமோர் 
மன்பெரும்பெயரியாரும்வழங்குறகம் 
தன்பெயர்க்கொடையோடுதரிச்தபே 
ரன்பன்றன்னையகத்துளிரும் துவாம். (௧௨) 

அவையடக்கம் - வேற். 

மூகறிவாளருமறிவின்கூகரு 
மோ துறுகடுகிலையோ ருஞ்சொற்பொருட் 
மீதுரைப்பதற்கொருசெயலும்கண் டிலே 
ஞதலினென்கவிக்கழிவின்றாகுமால். (௧௩) 

நூல்வந்தவழி - வேறு. 

காவிகேர்விழிமங்கைபங்கினனிசைச்காந்த 
மேவுமாசனற்குமாரசங்கிகையில்விரிக்,த 
தாவில்காளிகாகாண்டமென்கடற்புசழ்தன்னிம் 
கூவநீர்மையுட்சொண்டியான் கூறுவன் றமிழால்.(௧௪) 

பாயிர முற்திற்று, 

 



உ 

இிவமயம். 

இருக்கூவப்புராண 
வசனம் 

—ojo— 

கைமிசாரணியச் சருக்கம். 

  

உலக முய்யும் வண்ணம் ஆதியில் முனிவர்க ளெ 

ல்லோருஞ் இருட்டி, கர்த்தாவாகிய சதுர் முகனை 

யடைந்துவணங்கி யாங்கள் தவம்புரிங்தவாழத்தகுதி 
Seb DoT OU 601 db OO 5 F சாற்றக்கடவீர்'' என்றுகேட்க, அப் 

போது பிரம்மாவானவர் ஒரு தருப்பையை பெடுத்து 

வட்ட வடிவாய் வளைத்து பூமியின்மீதுருட்டி, இஃது 

தங்குமிடத்தை யடைந்து தவம்புரிந்து வாழக் கடவி 

சென் ஐருளலும், ௮ம்முனிவர்க ளெல்லோரும் அந்த 

கேமியின் பின்னரே சென்று, ௮து தங்க வனத்தை 

யடைந்து, ௮ங்இருக்து தவம்புரிஈ்தனர். ஆதலினாலத 

ற்கு நகைமிசாரணியமெலும் பெயருண்டாயிந்று, 

௮வ்வனமானது, குளிர்ச்சி பொருந்திய மணங் 

கமழும் மலர்க்கொடிகளும், பலவகைக்சாய பாதவங் 

களும், சூரியரணங்களும் புகாத புதர்களுமுடைய 

தும், வெயில் பனி மழை இவைகளால் வருந்தாது 

மாதவஞ் செய்பவருக்கு உறைவிடமாகியும் உள்ளது. 

சுவர்க்க போகத்தினையே துன்பமென வெறுத்து இ£ 

இ.ரன் இவ்வனத்தில் யான் இன்பமடையும் வண்ணம்



௧௨ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

செல்லுதற்கு அருள்செய்யக் கடவிரென்று சிவபிரா 
னைச் சந்ததற் தியானித்துப் பிரார்த்திப்ப Ceres capers 

அதன் செறெப்பை உரைப்பவர் எவர் 1 இடைத்ததை 

யே யுணவாகக் கொண்டு மற்றைய வூண்களைக் 

தேடாது வெறுத்து வஇயும் யோ௫ிகள்போன்ற சில 
சர்ப்பங்களும் ஆண்டு௭. புறம்பிற் செல்லும் படவிரி 

வை யடக்டத் தம்மட்டிற் சுருக்குக் கொள்ளும் சர்ப் 
பம்களைப்போலும் மனவிரிவை யடக்கய யோகிகள் 

பொருந்தியிருக்கும் அந்த கைமிசாரணியத்இல்[எலி 
யும் பாம்பும், பாம்பும் மயிலும், மயிலும் ஒந்தியும், 

யானையுஞ் சிங்கமும், மானும் புலியும், பகையின்றி 

வாழும். அவ்விடத்தில் பாவத்திற்கும் புண்ணியத் 

இற்குமே பகையன்றி மற்றொன்றிற்கும் பகையின் 
ரூம்" ௮வ்வனத்தின்கண் அடர்ந்த நந்தன வனங்க 
ளின் இருளை நீக்கும்படி. விளங்கி யிருக்கின்ற ஜோதி 

விருட்சங்களும், அதன்மேற் படிந்துள்ள மேகபட 

லங்களும், ஆண்மி சதறிப்படர்ந்துள்ள நாகரத்தி 
னங்களும், ஆதியில் பிரம விட்டுணுக்களுடைய 

மமதையைப்போக்க வெழுந்தருளிய சிெவபிரானுயெ 

அக்கினி ஸ்தம்பத்தினையும், அத்தம்பத்தி லெழுந்த 
தூமப்புகையினையும், ௮வ்வக்இனியிற் சிதறிப் பறந்த 

தப்பொதிகளையும் ஒத்து விளங்கெ. அம்தக்கர 

ணங்களுக் கதீதராடிுய பரமூவத்தின் பாத தாம 
சைகளைக் தஞ்சமாக வடைந்த முனிவர்க எளியந்றும் 
யாகத்தைப் பகைவர் பின்னப் படுக்க வொட்டடாத 
காவலாகவு முள்ளது ௮வ்வனம்



நைமிசாரணியச் சருக்கம். ௧௩ 

அன்றியும் ௮சோகமென்லும் பெயரை யடைக் 
துள்ள ௮வ்வனவிருட்சம்கள், ௮கங்களுக்கு ௮ம்பாக 

வலர்ந்து ௮ல்லலையே விளைக்கும் பாவச்தினின்றும் 

நீல்கி, ௮அசோகமென்னுஞ் சொல்லுக் குரிய வர்த்தத் 

தையுண்மையிலடைந்து, குளிர்ச்சியைப்பெற்று Hs 

தவசிகளது சோகம் நீங்கும் வண்ணம் மலர்களையும் 

ஈஉனவாம்.[ அருந்தவ மியற்றி ஐம்புலப் பகையை 7 
யழித்த திருத்தமான முனிவர்கள் வாழும் ௮வ்வன த் 

இலுள்ள மூங்கில் விருட்சம், வெண்குடைக்கு நிகரா 

திய சந்திரமண்டலசத்இற்குமேலே உயர்ந்திருத்தலால் 
3 காம்பென்னும் பெயரை விளக்கா நித்கும்.] நெடிய சீ 

ஓலைகளையுடையதெங்குகள் கெரும்கியிருத்தல் மயிற் 

கட்டத்தை ஓத்து விளங்கின. சூரியன் ௮வைகட்கு 

உச்சியில்வரும்போது ௮ம்மயிலின் மீ௮ வீற்றிருக்கும் 
அ௮றுமுகக்கடவுளை யொப்பன்.] ௮வ்வனத்தே அக்இ சீ 

னியைப்போலுர் தளிரையுடைய மாவிருட்சத்தினரு 

கே நீலநிறமுடைய புன்னைமசம் பொருந்தி யிருத்தல் 

செஞ்சடைவள் ளலின் இடப்பாகத்தில் அ௮றம்வளர்ச் 

தீகாயகி விற்றிருத்தலை யொக்கும்.] ஒன் மோடொன் (9 

றிழைகன்ற மூங்கில்களிற் Suupp, அவற்றின் மீதிரு 

ந்த குரங்குகள் இடுக்கிட்டுச் சுவ/க்கத்திலுள்ள கழ் 
பக விருட்சத்தில் பாயாநிற்கும்.] பரிய இலைகளையுச் 

டைய மரங்கள் மலர்களைக் தமது நிழலிலுள்ள முனி 

வர்கள்மீது சொரிதல், அடியார்கள் மீது கேசவன் 
  

* காம்பு - மூங்டல்,



௧௪ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

அன்புடன் பொழிகின்ற மலர்மாரியையொத்து வின 

ல்கும்/ இத்தன்மைவாய்ந்த நலமுடைய கைமிசாரணி 

யத்திலுள்ள தவ௫ிகள் ஐம்புலனையும் மனத்தையுக 

இருப்பி மு.த்தலைச் சூலமேந்து முதற் பெருங்கடவு 

ளிடத்திற்செலுத்தியகால், இவ்வுலகவாழ்வையொரு 

பொருளாகக் கொள்ன்திலர்.]இவர்சள் உலகத்தாசது 

செல்வம்குறைதற்கும் வளர்தற்கும் காட்டாகவானத் 

இற்செல்லும் சக இரனைக்காட்டியும், என்றுமொருதன் 
மையா யிருக்கன்ற மோக்ஷ செல்வத்தற்குக் காட் 

டாக எல்லாவற்றிற்கு மேலாக விளவய்காநின்ற ஈமது 

ப. ரமசிவச்இன் சடைமுடியின்௧ண் தேப்தலும் வளர 
கலுமின்றி யிருக்கும் பிறைமதியைக்காட்டியும், தம.து 

தவவாழ்க்கையே யழியாத நித்தியத்துவமுடை (Ox 

னப் பிறர்க்குணர்த்தும்படி. வாழ்வார்கள்.|பக்தியோடு 
பரசரிவத்தைச்சார்ந்து ௮னுபவித்் இருக்கும் இன்பமே 

முத்தியல்ல வென்றால், இச்சையில் சர்வபரித்தியா 

கஞ்செய்த மேலோர்கள் துன்பத்துக்கடெனாய் மின்ன 
லைப்போற்றோன்றி மறையுஞ் சிற்றின்பத்தை வெறுக் 

காஇருப்பார்களென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ 

இவர்கள் செவ்வரிபரஈத கண்களையுஞ் சிவந்த வாயை 

யுஞ் சிறுபிறைபோன்ற கெற்றியையுங் கரியகூக்தலையு 

மூங்கில்போன்ற தொடியணிந்த தோள்களையும் மலை 

போன்ற தனங்களையுமுடைய மகளிர் ௮ன்புடனணைக 

காலும் ௮வரைச் தமது தாய்போற்கருதும் தன்மை 
யையுடையவர்கள்$, பொன்னையும் ஓடுபோற்பார்ப்பவ 
௪௯4௯ கை பக்கபசில்லாக கானகத்தை யுடையவர்



கைமிசாசணியச் சருக்கம். கட 

கள். மித்துருவைக் காக்கவுஞ் சத்துருவைப் போக்க 

வும் வலிமைவாய்ந்த உண்மையான தவவலிமையிலே 

மிக்கோர்கள் , இன்பதுன்பத் தொடர்ச்செகள் தேகத 

திற்கேயென்று மகிழ்ச்சியும் வாட்டயும் ீங்கேய துணி 
பினை யுடையவர்கள்] உருக்தொட்சமே ஆபசணமும் 

விபூதியே களபழுமாகவிளங்கய தேகவழகையுடைய 

வர்கள். சடையே மகூடமாக வுடையவர்கள்,; கீர்நிதை 

ந்த கமண்டலமும் தண்டுர் தாங்குங்கையை யுடைய 

வர்கள் , குன்றவில்லியாகிய விமலனது பாததாமசை 

யிற் பக்திபொருந்திய மனதையுடையவர்கள் கண் 

களி லாகந்தபாஷ்பஞ் செரிய மனம் கெக்குவிட்டுருக 

மயிர்க்கூச்செறிய தண்ணிய கங்கை யணிக்த எம்பி 
சானைப் பூரிப்பவர்கள். நான்கு வேதத்தின் பயனாகிய 

ஸ்ரீபஞ்சாச்கரத்தைப் பண்புடன்பகரு காவையுடைய 

வர்கள், காமவெகுளி மயக்கமென்னு முக்குற்றங்களு 

சீங்னெவர்கள்;) அயனையு மரியையு மவர்பதவிகளையும் 

விரும்பாதவர்கள்; முதற்கடவுளாகயெ ஈம ஸ்ரீகண்ட 

சருளினால் ௮வர்கள் செய்கைகளை ஒர் இரணச்தைக் 
கொண்டியற்றவும் நிறுத்தவும் வல்லவர்கள் , புகழ்ச 

சியிலும் இகழ்ச்சியிலும் விருப்பு வெ.றுப்பில்லாதவரச் 
கள்.] அன்பான இனிய வசனமும் பரிசுத்தமும் இரு 

வருண்மார்க்காழ மாசாரமுஞ் சத்தியமு முடையவச் 

கள். இமை காமம் பொய் ஆசை கோபம் இவைகளி 

னின்று நீம்கிெயவர்கள். வேதாந்தக் கருத்துணர்ந்த 

மேலோர்கள் ) வேதண்ட வில்லியார் ஆலயக்கடேோச 

௮ம் டைந்து வணங்கு கேயர்கள். | 

(7 
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௧௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

இத்தகைய பெருமைவாய்ந்த முஙிவர்களுக்குள் 

முன் பொருகாள் காசிபர் வ௫ிட்டர் கெளதமர் பாரத் 

துவாசர் கண்ணுவர் சவுனகர் புலத்தியர் சனகர் நார 

தர் வான்மீகர் சாதாதபர் முதலாகிய வனேகர்கூடி. 
அவ்வனத்தின் ஒருபக்கத்திற்சென்று வீற்றிருக் தனர். 

அங்ஙன மிருக தவர் பிறவிக் கடலைக் கடப்பது ஒப் 

யற்ற பரசிவகதியிற் பொருந்இனவர்க் கன்றி யேனை 

யோர்க்கு௮ரிதென்று தமதுபுந்தியட்கொண்டு, அனை 
வரும் ௮.து கைவல்லியமாகும் வண்ணம் முயற்சி 

ப்ப தெவ்வாறென்று ஆசாயுஞ்சித் தத்துடன் ஒருவ 

னா யொருவர் வினவ, ௮ப்போது அருந்ததிக்குகத் 

தலைவராகிய வசிட்டர் அவர்களைப் பார்த்துச் 

சொல்லுகின்றார்! எவ்வகைப் பொருளையுல் கொடு 

க்க வல்லது தவமேயன்றி வேறல்ல. இவ்வுலஇல் ௮௩ 
தத் தவத்தைச்செய்வதே இவ்வுடலெடுதக்ததனாலாகத் 

தக்க பெரும் பயனென்பார்கள்.] தவச் இனால் எமனை 

யும் வெல்லலாம், தவத்தினால் எழுகடலையும் உண்ண 

லாம்; தவத்தினால் மேருவைப் பறித்துக் தாங்கலாம்; 

தவத்தினால் ௮க்கினியையு6 தரிக்கலாம்,] தவத்தினால் 
ஐம்பூதங்களைச் சிருட்டிக்கவும், உயிர் வர்க்கங்களை 

யுத்பத்தியாக்கவும், தோன்றியுள்ள வுயிர்களை சங்கரிக் 

கவும், தஞ்சமென் றடைந்தவர்களுக் கருள்புரியவும் 

கூடும், |] ௮ண்டமும் அதிலுள்ள பொருளும் தன் 
னிடத்தில் ௮டம்கும் வண்ணம் பெரிய வடி.வம்தைக் 

(கொள்ளவும், அ௮ணுவைப்போற்குறுகவும், ஆழமாகய 

கீரிலும் ஆகாயத்திலும் செல்லவும், என்றும் ௮ழி



கைமிசாரணியச் சருக்கம், ௧௪ 

வில்லாம லிருக்கவும், செய்ய வல்லது தவமே யன்றி 
வேறு wn gon gi P| இலக்குமியை மார்பில் வைத் 27 

தருளிய விஷ்ணு முதலிய தேவர்களைக் தவத்தினால் 
நின்றவிடத்தில் தியானித் தழைக்கவும் கூடும். ௮த் 

தசேவர்கட்கும் ௮றிதற்கரியவராகய வெள்ளியல்ரி 
யில் விளங்கும் விமலனது பாதத்தையு மடையலா 

கும். ஆதலால் உயர்வொப்பில்லாது தனக்குக்கானே 24 

ஒப்பாகிய தவத்தினையே செய்யவேண்டியது, என்று 

வ௫ட்டமுனிவ சோத, ௮தைக்கேட்ட சாதாகபமு 
னிவர் இதனைக் கூறுகின்றார். 

“எ முனிசேஷ்டர்களே! தருமமே யொப்பற்ற பொ 

ருளாகும்; ஏனெனின்,இப்பூமியினிடத்து ௮.து இடை 

யே மாறுபடாததகுஇமிக்க வின்பததை மீந்து, விண் 
ணுலூனுமுடன்சென்று அருமையான வவ்வின்பத் 

இனையு மளித்து, அந்தகனையும் ௮ணுகாவண்ணம் வெ 

ல்லு மென்றால், இம்மையிலும் மறுமையிலுந் துணை 

உர 

யாவது ௮வ்வமமேயன்றி மற்றொன்று துணையாகாது]2௪ 

அதுவே புகழும் கல்வியும் செல்வமும் வீரமும் பொ 
லிவும் ம௫ட்சியும் அழகும் ஆசாரமும் மேன்மையும் 
அளித்து, இகழப்பட்ட பழி பாவங்களை நீக், உமா 

மகேஸ்வரர்களிடத்இல் ஒளிபெற்றிருக்கும் வகண 
த்தொருவனாயிருக்க அவர்களைப் பரிசுச்தான்மாவா 

&B, அவர்க்கு ௮வ்வுமா மகேசுரர் இருவருள்்புரியும் 

வண்ணம் செய்விக்கும்] அன்றியும், இடப் வாகனத் 31 

இன்மேல் எழுந்தருளிவரும் எம்பெருமானாரது ௮ழ 

ட்



கவி இருக்கூவபபுசராண வசனம, 

இய இருமேனியும் தருமமேயாகும். ஆதலா லொரு 

வன் யாதானுமொன்றை இயற்றவென்றால் ௮வவறத் 

தையே யியற்றுதல் வேண்டும்.” என்று சாதாதப 

(முனிவர் கூற, விபூதி யணிந்திருக்கு£ இருமேனியில் 

உருக்திராக்கமாலைகள் நிரம்பியிருக்க வீற்றிருக்கும் 

கெளதமழுனிவர் இதனைக் கழஅன்ரார்.] 

சப்இக்காகின்ற கருமை நிறம் பொருந்திய கட 

லாத் சூழப்பட்ட வுலகனில் செய்யவேண்வெது யச 

தென்று கருதின், பிரம்மகபாலக்தைக் கரத்திலேக்தி 

இல்லங்கடோறும் பலியிரக்கும் பரமசிவனைத் இருவுள் 

ளக்களிப்புடன் தருமரூபமாகய இடப வாகனத்தின் 

மீது எழுந்தருளிவரப்பண்ணி எளிதில் அநுக்கொகஞ் 

செப்விப்பது, பாவச்தைப் போக்கவல்ல தானமே 
யன்றி வேளொன்றுண்டோ 1 அரிய கலைக்கியானங்கள் 

யாவையும் ஆராய்கின்ற விவே௫களும், மகாதபசிக 

சரம், உயர்குலத்தி லுஇித்தவர்களும் தானஞ் செய்ப 

வனையே புகழ்ந்திருக்கின்றார்கள். ௮து urs Gs Cua? 

சத்துருக்களும் உறவு கொண்டு ௮வன் பக்கக்தை 

34 யடைவார்கள்.] மேகத்தைப்போற் பயனை யெதிர் 

பாராமல் ஈவோனது விரிந்தபுகழானது பதினான்குல 

கத்தினும் பரவும். பிரம்மா விஷ்ணுமுதலிய தேவர் 

கள் தம்கள் தங்கள் பதவியை ௮வனுக்குறைவிடமா 

கச் செய்வதற்கு ஒருவர் முன்னொருவர் முந்திவந்து 

ர் வாதிவொர்கள்| இவ்வுலகில் நல்ல தானத்தின் பெரு 
அபக பிக் சுகப் ௬.௮ ஸ்பெ 4. கூ டே ர உரு ௬



ரைமிசாசணியச் சருக்கம். ௧௯ 

ல்லையும் சொல்லார்கள். அவர்கள் (தம்மால்) தொகுத் 
தீற்கரிய தம்முயிரை ஒருவர் வேண்டுவரோனும் அக் 

குறிப்பறிந்து ௮கனை ௮வர் வேண்டுமன் தாமேவிரு 
ம்பித் துணிந்து கொடுப்ப ரென்றால், ௮வர் தம்மால் 
கொகுத்தற்குரிய பொருள்களில் அருமையாகக் ௧௫ 

தப்பட்ட ஓர் பொருளைக கொடுப்பா ரென்பதில் 

என்ன விசேடம் ? ஒன்றுமில்லை. | பூமியில் தானஞ் Bb 

செய்யாதவனது ஜாநத்தை முள்ளாற் சூழப்பெற்ற 

நெருக்கமலருக்கு ஒப்பாகச் சொல்கின்றார்கள். ஆத 

லினாலே மிகுந்த புகழைம் தரத்தக்க தானமே மற் 

றெல்வற்றினுஞ் ஜெக்கது”” என்று பிரகாசம் பொ 

ரு௩்திய சடாபாரத்சையுடைய கெளதமர் கூறினர். 

அவ்னைக் கேட்டுக் காடப முனிவர் கழறுகினமுர். [37 

''உலகத்தில் ஒப்பற்ற சத்திய மொன்மே சவத்தின் 
பலனையும் தானத்தின் பலனையும் ஒரும்கேயடையும் 

வண்ணஞ் செப்தலினால், ௮தனையொருவன் தலைமை 

யாக வாய்க்கப்பெறுவானாயின், ௮று௮வனைப் பந்தத் 

இல் நின்றும் நீக்கு நான்மறை முடிவான ப.ரரவத்தின் 

அரிய பதவியைப்பெறும் வண்ணம் உயர்த்தி விடும்..] 3g 

இன்னும் ஆசாயுமிடத்துச் ச௩இர சூரிய Brows 

உதித்கொடுங்குகலும், வாயுபிரமாணத்தோடு சஞ்சரி 

த்தலும், கடலானது எல்லையைக் கடவாதிருத்தலும், 

மேகம் அளவோ மழையைப் பெய்தலும், அருவமா 

இய வுயிர்கருப்பையிற் சென்றடைதலும், பின்னுற்ப 

ததயொதலும், வாழ்காளளவுக் தேகத்தில் நிலைபெற்று



bf 

2.0 இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

நிற்றலும் சத்திெயத்தினு லல்லவோ 1] ிறவியினின்றும் 
தீங்கு ஈமது பிரானாகிய சந்திரசேகரனது பாதத்தை 

யடைய வொருவன் விரும்புவானாயின், அவன் ௮7௪ 

னாயிருந்து இவ்வுலகெலாம் ஆளும்படி. நேர்ந்தாலும், 

அல்லது துன்பமடைந்து இவ்வுடலை விட்டிறக்க கேர் 

நீதாலும் சத்தியத்தினின்றுஈ் தவ.ரா இருத்தல் வேண் 

டும்.” [என்று காசிபமுனிவர் சத்தியத்து னியல்பைத் 
தவசிகளுக் குரைக்க, ௮தனைக்கேட்டு பரத்துவாச 

முனிவர் பகர்கன்றார்./ 

குன்றுபோலுஞ் சலியாத உயர்ந்த குணத்தினை 
யுடையவர்களே ! தேவர்கள் மகிழும்படி யவீர்ப்ப்,௧க 
தீதாலுணவையுண்பித்து,பூமியிலுள்ள உயிர்களுக்கு 

மேகத்தைக்கொண்டு உணவாஇகளை வழங்குவித்து, 

எண்ணிறந்த உலகங்கட்கும் இன்பத்தை யளித்த, 

தானம், புண்ணியம், சவம் இவைகளையும் விருத்த 

செய்வித்தலும்] காமனை யெரித்த கடவுளை மிகவும் 
மனம௫ழச்செய்வதும் ஈரஇகளிழ் கூறிய யாகமே 

யாகலான் ௮துவே மேலான பொருளாகும்.” என்று 
பரத்துவாச முனிவர் பகர, ௮கனைச் ரந்இத்துக் கண் 

ணுவமுனிவர் spo Bnei. 

“இல்லற வொழுக்கத்தைப் பொருந்தி பிதிர்க்கள் 

கடனைத் தமக்கியன்றவளவி லியற்றித் தங்கள் மரபி 
லுள்ளவர்கள் அடையக்கூடிய ஈரகவேதனையை நீக் 

கும்பொருட்டு அறிவிற்சிறக்த மக்களைப் பெறுவதத் 

இணையாக மற்றொன்றுமில்லை.] மேலான£ர்த்தியோடு



கைமிசாரணியச் சருக்கம், ௨௧ 

இம்மை மறுமை யென்லும் இசண்டிலும் இன்பத்தை 

தீதரும் புத்திரரைப் பெறும் புண்ணிய வாழ்க்கையர 
னது மேற்சொல்லிய தவத்தைப் பார்க்கலு மிகச் ற 
8ததாகும்”” என்.று மகப்பேற்றைக் கண்ணுவ முனிவர் ,& 4. 
சிலாகுத்துப் பேச, கொன்றை மாலை யணிந்த கூத்த 

னைப்போற்றி இடபத்தை யொத்த இடகாத்திர ரூப 
தீதையுடைய துருவாசமுனிவர் உரை செய்வா .ராயி 

ஞர். ] 
“உறவினரிடத்தும் தாய் தந்தையரிடத்தும் மனை 

வியினிடத்தும் புத்தரரிடத்தும் பூமியினிடத்துஞ் 

Gem 38 னிடத்தும் £ர்ம்்இயி னிடத்தும் மற்றைய 
வற்றினிடத்தும் உண்டாகும் ௮வாவாகய சஞ்சலத் 

தைப் போக்க வல்லது உண்மையா௫ய துறவேயன்றி 

“ab 

மற்றொன்றாமோ 1 & ஈட்டும்போதும், பதனஞ்செய்ச.7 

யும்போதும், துன்பத்தைச் சேர்ப்பித்தலினாலும், நெ ் 
ங்கிய சுற்றத்தாரையும் வாட்டிமிம் பகைவராகச் செ 

ய்வித்தலினாலும் விரும்புகின்ற திரவியத்தை வெறு 

த்திருத்தலே யின்பமாகும்| கனலுங் கள்ளும் விஷ 

மும் இட்டினவர்களையும் உண்டவர்களையு மட்டுமே 

தத்து மதியை மயக்கி அழிவினை யுண்டாக்கும் 

மிக்க துன்பத்தைத் தருகின்ற காமமோ, ௮௧ தூர 

த்திராந்து நினைத்த மாத்திரத்திலேயே மேற் சொல் 

லியனவற்றை யெல்லா மியற்றிவிடும். பின்லுர் தொ 

LY 

டர்ந்து துன்பத்தோடு சொடியஈரகத்திலுந் கள்ளும்] சரீ 
  

% ஈட்டல் சம்பாதித்தல்,



௨௨ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

ஆகையால் பெண்ணாசை முதலியவைகளை நீத்து, 

குற்றமற க் துறத்தலாகய அரிய செய்கையொன் 

ஹே மேலானமோட்சழ்தஇிற் செலுத்தும் '' என்று 

தவத்இலுயர்ந்த துருவாச முனிவர் சாத்தினார்] இவ்வ 

ண்ணமாக, தபசிகள் வேறுவேறு விதமாய்ப்பேசி 

வினையொழியத்தக்ச நன்மார்க்கத்தை யாராயுக் தர 

ணத்தில், ௮வர்கள்செய்த தவமே யோருருவாகி வந் 

ததைப்போல்| உருத்திராக்கமாலை மார்பி லழகைச் 

செய்ய, பிரகாடிக்கின்ற இரிபுண்டர நீற்மொளிநெற் 

றியிற் பொலிவெய்த, கரத்திற்ண்டொடு கமண்ட்.லம் 
. தாங்கி சூதமுனிவர் அவ்விடம் வட்தனர்[ அவரைத் 

தவூகள் யாவருங்கண்டவுடன் விரை தெ.திர்கொ 

ண்டு வணங்கித்துஇத்தழைக் து வந்து அழகிய வோ 

சாசன லமர்வித்திருக்கச்செய்து, அருக்கெ முத 

$ லியவளித்துச் சொல்லுவார் “உண்மையான மோட்ச 

மடையு முபாயத்தை யாங்களாசாய்ந்துக்கொண் டி.௬ 
க்குஞ் சமையத்தில், போசன விருப்பால் மயங்இ 

வருந்து வோரிடத்தில் விரைந்து போனக மளிக்க 

ருபவரைப்போல், வந்தீர் பழைய பு. ராணம்கள் யா 

வையு மூணர்ந்த முனிவசே ! நீரிய்கேவந்ததனால் யா 

ங்களுய்ந்தனம் ) ஈல்லவர்கள் தாம்பெற்ற கல்வியுஞ் 

செல்வமும் யாவருஞ் சிறப்பாகப் பெற்றவையே யா 

F oo வியாசமகா முனிவசையொத்த சத்தியஞானத் 

-தலைவசே | அருளைப்பொழியும் ௮ழ௫ய முகத்தையு 

டைய தவத்திற்கிறக்த சூதமுனிவே| வினையின்



நைமிசாரணியச் சருக்கம், ௨௩ 

சம்பந்தம்நீங்கிப் பரமசிவன் பாததாமரையை யடை 

யுர்தன்மையைப் பகரவேண்டும்' என்னுர்கள். 

இவ்வண்ணம் முனிவர்கள் வினவ, சூதமுனிவர் 

மனதஇற்குதூகலமெழ, “நீங்கள் வேறொரு பொருளை 

யுநினையாமல் முத்தியை யடைய நினைந்தீர்கள் ௮௪னா 

லும் மிடத்திறழ் வெபெருமான் றிருவருள் பஇந்தது; 

பவட இன்தையம் தின முங்களை யடைந்து உய்ந்த 

ரீ 

3 என்று தன்ர] "அருமையான விம்தகள் சி? 
பஇனெட்டாம், அவை: இருக்கு யகர் சாமம் அதர் 

வணமென வேதம் நான்கு, ௮ங்கமாறு,' கருமகாண்ட 

ஞாஃமாண்டமெனப் பிரிவுபட்ட மீமாஞ்சை, மிருத, 
.காந்தருவம்; பரதம், வாகடம். ராணம்; நியாயசாத்த 

சமென்று சொல்லப்படுகின்றன. இவைகளில் புசாண 

மே மென்மையுடையசா்றி சொல்லப்பட்ட ௮ப்புரா 
ணம் பதினெட்டாம்; ௮ 
யாவர்க்கு முற்பட்டவனாகலின் அவருக்குப் பத்துப்பு 

சாணமும், பிண்டுவிற்கு நான்கும், ௮அயலுக்கரண்டும், 

ல் முக்கணெம்பெருமான் 

சூரியனுக்கு மக்கினிக்கு மொவ்வொன்று மாக வமை 

யப்பெத்றன.[ அவற்றுட் பரசிவம்தின் புராணம் பத் 

தும் மிகச்ரிறப்பினை யுடையனவாம். ௮வைகளிற் காந் 

தம் மிகச் சிறப்புடையது ) ௮க்காந்தம் சனற்குமார 

சம்கிதையில் காளிகாண்டம் ௮இ௧க இனிமையையு 

டையதென்று பேரறிவாளர் மொழிவார்சள் / அதில் 

ஒப்பற்ற முத்தியை யடைவதற் கேதுவாயுள்ளதை 

பூர்வத்தில் எமது pF hurr Bw வியாதமுனிவரைக் 

Be? 

bs
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சீர் 

௨௪ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

கேட்க ௮வர் என்பால்வைத்த கருணையினால் ௮ருளிச் 
செப்தார். ௮வர் ௮ன்றுரைத்தவண்ணம் உமக்கு யா 

னுமொழிவேன், இவ்வுடலெடுத்ததனாலாகிய பிரயோ 

சனத்தைப்பெறும் முனிவர்களே 1 அதனைக் கேளுங் 
கள் ]இர்த சிறையாகிய பந்தத்தினின்றும் நீலகி ஒப் 

பற்றீ முத்தியை படைதல் உண்மையான சிவஞானத் 
தாலல்லாமல் வேறுள்ள கருமங்களாலாகா; அச்சிவ 

ஞானத்தையடைந்தவர் பிரமாவின் கற்பாந்தத்திற் சச் 

சிதாநந்த முத்தியை யடை வாசென்று சான்றோர் கூறு 
வர்./ பிறையணிந்த முக்கட்பிரான் இருத்தலங்களித் 

றருமஞ் செய்பவசைத்துரத்தும் பாவிகளும், பரவூரு 
தீ தியங்களை யியந்றுபவருமாகிய விவர்கள், ௮க்குற்றல் 

களை யெளிதிற் போக்கி, மறைமுடிக்கரிய ஞானத்தை 
மருவி மெய்மையானகற்கதியை யடைவார்கள்? சர்ப் 
பங்களின் மேல் எலிகள் பயமின்றித் தாவி யோடுஇ 
ன்ற தவத்திற் றந்த கைமிசாரண்யவாரிகளே] அஞ் 
ஞான வலிமையொழிக்து மெய்ஞ்ஞானத்தை யடைய 

விரும்பினால் வியாக்கிர பாதமுனிவர் துஇக்கச் ஏற்௪ 

பையில் நடம்புரியுஞ் சிவபெருமானுடைய தலங்களை 
இக்கலியுகத்தில் மிகவு மனமுருக யடையவேண்டும்.”7 

என்று சூதமுனிவர் கூற, முனிவர்கள் களிப்படைந்து 

குற்ற மற்ற சூதமுனிவசே ! வியாசமுனிவருடைய 

மாணுாக்கர்களுக்குள் ஞான த்தகாலுயர்ந்தவசே | முத்தி 

யைச் சிவபிரான் வாழும் தலங்கள் கொடுக்கழ்தக்கன 

வென்நீர், யாங்கள் சொல்வதொன்றுண்டு :சந்இிரன் 
விளங்குஞ் சடாபாரச்தையுடைய தாணுவுஞ் சாம்ப
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1 

கைமிசாசணியச் சருக்கம். - ௨௫ 

வியும் தல்கள் புத்திரர்களோடு கைலையில் இருப்பது 

போல விற்றிருப்பதாடூயும், அளவற்ற அ௮மசர்களும் 

இந்திரனும் ௮யனும் அரியும் என்றும் உவகையுடன் 

சிவபெருமானைத்துஇத்துப் பொருந்தி யிருப்பதாகி 

பம், | அனஞ்தங்கோடி தலங்களிலே யடையக்கூடிய 

பிரயோசனம் யாவையும் எளிதிலீவதாகியும், அயனழி 

கீதாலும் ௮ழியாததாகிப் போகத்தையும் மோட்சத் 

தையும் ஒருங்கே யுதவுஞ் சிறப்பினை யுடையதாகி 

யும்,[கம்கைமு.தலிய இதீர்த்தய்களைப் பார்க்கிலும் மிக்க 

புனித தர்க்கங்கள் பொருந்தி யிருப்பதாகியும், நினை 

தாலும் வசனித்தாலுல் கேட்டாலும் பிரம்மவிட் 

டூணு வெனென்பவர்களது பதவியைத் தரவல்லதசர 

கியுமுள்ள வோர். தலத்தை யெங்கட்டுயம்பக் கடவீர்” 

என்றலும்] எழுந்த பேருவகையால் பரமசிவத்தின் 

இருக்கூவத்தை யுள்ளத்தில் இயானித்துக் கன்றை 

நினைக்கும் பசுவைப்போல மனல்கந்துருக மயிர்க் 

கூடச்செறிய கண்களி லாகந்தபாட்பர் ததும்ப உடல் 

கம்பிக்க/முனிவர்களே | நீங்களியம்பியவை முழுமை 

யும்பெறற பெரிய தலமொன்றுண்டு, ௮தனது பெ 

ருமையை யாதஇசேடன் அநந்தயுக மிருந்தறைதா 

லும் அடங்காது; யான் சறிதறிர்த மாத்திரம் இயம்பு 

இன்மேன்.] 

, கைமிசாரணியச்சருக்க முற்றிற்று, 

 



௨௭௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

திருத்தலச்சருக்கம். 

+o 

அனாதியாயுள் ள ஆணவம் மாயை கன்மம் என்லும் 

மும்மலங்களுகீங்கி மெய்மையான முத்தியை ஆன் 

மாக்கள் காணும் வண்ணம், விற்கோல நாதரெழுந்த 

குளி யிருக்கு£ தலத்தைச் சூழ்ந்க தொண்டை நாட் 

9.601 1) GD & F சுருக்கிச் சொல்லுகின்றோம் கேளும் 

கள். ஆகாய மாகிய பெண் கரிய சலநிறைந்த சாடி. 

யில் வெள்ளியவஸ்இிரத்தைக் தோய்த்து அக்கரிய 

வஸ்இரத்தை விரித்துப் போர்த்ததைப்போல் வெண் 

மையான மேகங்கள் கடனீரில் படிந்து, கரிய ஈழ்தி 

தோடு பரவியமை, விண்ணுலகில் உலவுகின்ற வெள் 

உஊாயானையானது கடலின் கண்சென்று, சூல்கொண்ட 

சங்கங்களையும் முத்தங்களையும் கரையின்கண் எறியும் 

அலையோமுி கூடிய நீரைமுகந்து, மண்ணுகில் உலவு 

இன்ற மதம்பொருந்திய கரியயானைபோன் றிருந்த. 

அல்லதூஉம் தென்கயிலாய மாகிய காளத்தி மலையில் 

வாழ்கின்ற எம பெருமான்றிருமுடியில் முன்னொரு 

யானையானது சென்று குளிர்க்தநீரை ௮பிடேகஞ் செ 

ய்ததுபோல், நந்திமலையென்னும் பெரிய கரத்தின் 

மேல்வந்து நீரைப்பொழிந்தது. உயர்ந்த மலையின் ௧ 

சத்.இனின்றும் அருவிடீூ.ரானது பக்கங்களிலுள்ள இச 

த் இனங்களை வாரிக்கொண்டிழியுக் தோற்றமானது, 

இவெபிரான் முடியில் வாழும் பாம்பானது அம்முடி. 

யை விட்டோமிம் இயல்பினை யொத்திருந்த.து. ன்



DHS SVE சருக்கம். ௨௭௪ 

றியும், கொடிய அரசர்கள் குடிகளைச் சிறைசொண்டு 
சென்று மீட்டும் வரை விவொராயின் சிறைபிடக் 

கப்பட்ட குடிகள் விருப்பத்தோடு தம் ஈகரை கோ 

க்கச் செல்வதுபோல், மேகங்களாழ் பொழியப்பட்ட 

நீரானது கரிய பெரும்கடலைத் தேடிச்சென்றது. சற 

ப்பு பொருக்இய நந்தி மலையில் காராம் பசுவைப்போ 

லும் கரியமேகங்கள் ௮டைந்து ௮முகமாகய நீரைப் 

பொழிதலும், ௮ங்கீரானது பாலாறென்கின்ற அழகிய 

ஒருபெயர்பெற்றுப் பூமியிற் செல்கின்றது. பெருஞ்சி 
றையிலகப் பட்டிருக்கும் மெலியவர்களை வலியவர்கள் 
சென்று மீட்டுக்கொண்டுச் செல்வதைப்போல, ஏரி 

ஞளவகளில் கெகொளாய்ப் பொலிவு பெற்றிருக்கும் 

கல்ல நீரை ஓலித்துக்கொண்மி செல்லும் பாலாமு 

னது அவ்வேரிகளின் கரைகளை யுடைக்து விரைவாக 

க்கொண்டு செல்லாகிற்கும். ஆகாயத்தில் பொருக் 

இய கொடிய கேதுவென்லும் கிரகம், ௮வ்வாசாயத்த 

லுள்ள குளிர்ந்த சந்திரனென்று நினைந்து arouses 
றக்கும்வண்ணம், ௮ப்பாலி ௩தியானது குறிஞ்சி நில 

தஇன்கண் சென்று காட்டுப் பன்றியின் கொம்பை 

weer ௮லையாகிய கரங்களில் வாரிக்கொண்டு மேலெ 
Dupo, ௮அண்டமுகட்டை யளாவிவரும் கீசானது தொ 

ண்டை நாட்டினில் நிலவளங்களை நிறப்புவதன்றியும் 
ஒளிவிசும் புதிய விரத்தின முதலிய மலைவளங்களை 
யும் அக்நிலநதரும்படிச் செய்யாநிற்கும் அன்றியும் 
அ௮க்கதஇிப் பெருக்கானது சுனைகளிற்றங்கி நின்று ஓர் 

பக்கம் குங்குமத்தைக் கல%தும் ஓர் பக்கம் மகரந்தத்



௨௮ இருக்கூவப்பு சாண வசனம். 

தைக் கலந்தும் செல்வதை நோக்கும் கால், மலை wis 

கையாகிய பார்வதியைக் கலந்தருளிய சிவபெருமானை 
யொத்திருக்தது. அவ்வெள்ளம் அலையை வில்லாக 

வும் குறுக்கே வருங்கொடிகளை காணாகவும் குமுத 
வரும்புகளைப் பாணங்களாகவுங்கொண்டு கடலோடு 

படோர்செய்யப்போவதை யொத்து மிருந்தது. பனைமச 
வ்களைத்தள்ளி, சோலைகளிலுள்ள மதுவோடுங்கல௩ 2, 

அன்னப்பறவைகள் தங்குதற் கடமுடையதாகி, வை 
கையாற்றிற்குச் சமானமாய்ச் சங்கங்களைப்பெந்று, 

இசத்தினங்களைச் சுத்தமாம்படிச்கமுவி, இப்பாலாறு 
செல்லாமநிற்கும். பாலியா மங்கை % சிலம்பை, ory 

சமாகக் காலிலணிந்து, சந்கனச்தை கெற்றியிற்றில 2 

மாக விட்டு, ௮ழயெ கொடிகளை இடையிலணியும் 

மேகலாபரணமாகப் பொருந்தி, தனத்தின் மேல் முத் 
தங்களைப் பிரகாசிக்கும் ஆசமாகக்கொண்டு, சம்குக 

ளாகிய வளையல்களை யணிந்து, பாம்புகளை இரத்தின 

மாலைகளாகக் தாம்கி, நீலோற்பலங்களைக் கூக்தலாகப் 

படைத்துச் செல்வாளாயினாள். இளமை தங்கியவா 

ளைமீன்்கள் மேலெழுந்து தெல்கின்்௧கணுள்ள இளசை 

மோக, அவ்விளநீரானது வேகமிக்க குதிரைகள் பூட் 

டிய சூரியன் இரதல்காறும் விசையோடும் போயிற்று; 

போகவும் ௮தனைத்தாகவிடாய் கொண்டவ்விடத்இ 

ருந்த ௮ருணனாகய பாகன் விரைவாகப் பற்றியுண்ணா 

நிற்பன். இஃது ஆ கூழுற்றவர் எவ்வளவு தூரத்திலிரு 
  

4 சிலம்பு - மலை.



இருத்தலச் சருக்கம். ௨௯ 

பபினும் அவருக்கு வேண்டியவற்றை ௮வ்வாகூழ் 
ஊட்டாமற் போமோ? என்பதனை யறிவித்தசாம். பா 

லாறென்லும் பேசன் கஸ்தூரியுஞ் சந்தனமும் இர 

Shap முத்தும் மலர்களுந்தாங்கி, யானைமேலிவர் 

நீதுகொண்டு, பெருமித முடையனாய் ௮ளவற்றபேர் 

கள் துஇக்கும்படிவ7, ௮தனையுணர்க்த கடலசசானது 

விரைவாகவோர் காகழதாம் எதஇிர்சென்றழைக்கச் செ 
ல்லாநிற்கும். தன்னிட தீ.திலாடிய மானிடர்க்குப் புறம் 

பே படிந்த ௮ழுக்கோடு உள்ளத்தின்்கணிகழும் அழு 
க்கையும் ஒழித்து மீண்டும் பிறவா வண்ணஞ்செப்து 

நின்பவத்தன்மையைக் கொடுக்கும் புண்ணிய இர்த் 

தீம் இப்பாலாறன்றி யுலகச்தில் வேரொன்றுண்டோ? 
அப்பாலாறானது தகன்னைக்கண்டோர் பிரமபதமும் 

தன்னிற் படிந்தோர் விஷ்ணு பதமும் சலச்தை உண் 

டோர் உருத்திரபகமும் பெறுதற்கு முதையே தாம 

சையையும்-சல்கினையும் சர்ப்பத்தையும் தாங்கிச்செல் 

இன்ற தென்பதாம். பொய்கைகளிலும் அ௮கழ்களிலும் 
சோலைகளிலும் உலவும் பாலாற்றின் வெள்ளமானது 

மள்ளர்கள் ஆரவா.ரஞ் செய்யாகிற்கும் வயலில் (கண் 

ணுதற்பெருங் கைலையையடைந்து ஆயிரஞ் சரங்களை 
ப்பெற்று வலம்புரிச்சல்கங்களை யூதம் பானுகம் பன் 

கைகளைப்போல்) நீண்டிருக்கும் கால்வாய்களில் நிச 

ம்பியோடும். விசாலமாகிய மலையிலுஇத்க பாலாம்றின் 

தெள்ளிய நீரானது பரவ,௮துகண்டு மள்ளர்கள் மருத 

நிலப்பமையோடும் ஆர்ப்பரித்து இடந்தோறும் கூட் 
டமாகக்கூடி. வயலினிடதக்கே கலப்பைகளில் கடாக்



௩௦ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

களைப்பூட்டி, கல்ல அழகுள்ள பெண்கள் காற்சலம் 

பைப்போற் படைச்சால் 8றிப்போக பக்கங்களிற் 

பரவியுமுவார்கள். எமனுடைய வாகனத்துக் கொப் 

பான கடாக்களைக் கலப்பைகளிற் பூட்டி. அதட்டிச் 

செலுத்தி பள்ளர்கள் உழுகின்ற வயல்களின் கண் 

உள்ள அன்னப்பறவைகள், சங்கங்களைப் பார்த்துத் 

தாமீன்ற முட்டையெனக் கர௬இ, அவற்றினை விரைக் 

தெடுத்து, ஆகாயத்திற்சென்று பார்த்து, கோ இவை 

ஈம்முடைய முூட்டையல்ல சங்கனங்களென்று விட்டு 

விட, ௮வை கீழே வீழ்வது சந்இரன் ஆகா யதச்தினின் 

றுந் தவறி வீழ்வதையெொக்கும், கெருல்கிய ,இசம் 

களை யுடையகாமரை மலராகிய கண்ணத்தில் நிரம் 

பியுள்ள மதுவை மொய்ழ்திருக்கும் வண்டினங்களோ 

டிப்போக மள்ளர்கள் வாய்மடுத்து வயிராவுண்டெ 

முந்து, கால்வாய் வழியாகவநத நீரானது தேய்கச்டிற 

இருக்கும் வயல்களையுமுது, கலக்கிய சேற்றைப் பர 

ம்படித்துக் குழம்பாகச்செப்துத் பறி துக்கொண்டு 

வந்த காறுகளை ௩டூவொர்கள். அதன்பின் உழவர்கள் 

களை களைவிப்பக்கருஇத் தங்கள் மாதர்களைப் பார் 

த்து, அமிர்தத்தை யொக்தவர்களே! எங்கும் உம்கள் 

விழிகளோடும் ௮தரத்தோடும் முகத்தோமிம் தாம 

சை மலரும் குமுத மலரும் நீலோழ் பல மலரும் 
மாறுபட்டு நிற்கின்றன வென்றுரைக்க, அம்மாதர் 

கள் அவற்றின் பால்பகை பாராட்டி, வளையல்களொ 

லிக்க வயல்களிலுள்ள ௮ம்மலர்களை வேரசோடுய் களை 
வார்கள், பூரணச்சந்தொனை யொத்க முகவிலாசத்தை
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யுடைய மள்ளஸ்இரிகள் வயலின் கண் வருதலும் 
அதில் வாழுஞ் சேற்கெண்டைகள் கண்களால் எங்க 

ளைப் புறங்கண்டவர்கள் எம்மிருப்பிடத்திற்கு என்ன 
காரணத்தால் வருகின்றார்கள் ௮அதனையறிவோமென்று 

மேற்ளெம்பி மோதா நிற்கும். ஒள்ளிய வளையலணி௰ஈ த 
மள்ள ஸ்தஇரிகள், இலக்குமியானவள் பலவுருவங்க 

ளைக்கொண்டு வயற் பக்கங்களில் நெருங்கியுள்ள தா 

மரை மலர்கள் தோறும் பொருக்தி யிருந்து, பின்னர் 

அசினின்றுங் மு குதித்து நின்றாற்போல, நீருள்ள குளி 
Tos வயல்களில் நின்றனர். அளவில்லாத அலைவீகம் 

நீர் நிறைந்த தண்ணிய வயலில் செக்கெற் பயிர்க 

ளின் இலையொன்று ஓர் புரம் வளைந்து பசியகதர் மேல் 

நிமிர்ந்து தோன்றுவது, கொலைமதயானைகளை யடக் 

கும் அங்குசம் போன்றிரு£$தது. மச்சங்களை யுண் 

ணவந்த காரைப் பட்சிகள் ஓடும்படி. வாளைகள் மேலெ 

முந்து பாயாகின்ற வயல்களில் விளைவிக்க பயிர்கள் 

பாலினதஇ சூழ்க தொண்டை காட்டிலுள்ளவர்கள் 

செய்த புண்ணியம் விளல்கும் வண்ணம் செழுமை 

யுடன் விளைந்தன. மேலே கிமிர்ந்து பசுமையாகிய 

சுருள் விரியப்பெற்ற பயிர்களில் பால் நிறைந்து பழு 

தீதிருக்குங் கதிர்களை மள்ளர்கள் பார்த்து, ௮ரிவர 

ளைக்கையிற் கொண்டறுத்து, ஆகாயத்தை யளாவப் 

போர்களை வகுப்பார்கள். பின்னர் போர்செய்யு மன் 

ர்கள் போராக விருக்கும் அவைகளைக் கட்டாகக் 
கட்டி. உடம்பில் வியர்வை யரும்பச் சுமந்துகொண்டு 

போப்க்களக்இல் நெருக்கமாய்ப் பரப்பி அடித்து



2. இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

கரிய கடாக்களைக்சொண்டு துவைப்பித்து, ஆர்ப்பரிப் 

பார்கள். ௮தன் பின்னர் வேறாயயெ வைக்கோல்களை 

நீக்கு காற்றுலாவுந்திசையாக நின்று பதர்களைத்தாற்றி 

கெற்குவையாக்கி, ௮தில் ஆறிலொரு பாகம் ௮ரசருக் 
குக்கொடுத்து, மற்றைந்து பாகங்களை ஈல்லறம்களித் 

செலவு செய்வார்கள். இளைஞர்கள் தங்களை விட்டுப் 
பிரிந்த பெண்களின் ௮ளகத்தையும். குண்டல மணி 

௩௧ செவியையும் கண்களையும் ௮தரச்தையும் பத் 

களையும் கண்டச்கையும் தனத்தையும் கரக்களையும் 

உந்இியையும் முழந்தாளையும் கணைக்காலையும் புறங் 
காலையும் அங்குள்ள தடாகங்களிலிருக்கும் பாசைக் 

கொடியும் வள்ளையும் சேலும் ஆம்பலும் முத்தும் ௪ம் 

கும் அரும்பும் தாமரையும், கீர்ச்சுழியும் கண்டும் 

வசாலும் ஆமையும் ஆகிய இவைகள் அவர்கள் மனம் 

விரும்பக் காட்டாநிற்கும். தடாகத்திலுள்ள தாமரை 
கள் இராக்காலத்தில் மலர்ந்த வண்ணமிராது Gale 

தழ கொழிக்திருப்பதற்கு யாது காரணமெனின் 

வானத்திலெழு£ சந்தன் இத்தொண்டை காட்டி. 

லுள்ள தோகையர்கள் முகவிலாசநட் தனக்கில்லா 

மையைக் கருதித் துன்பத்துடன் ஆகாயவெளியில் 

அலைந்து கொண்டிருப்ப இக்தாமரைமலர் மலர்ந்திரு 

ப்பதெற்றுக்கென்ிற பொருமை மனத்துட்கொண்டு 
அவனவ்வாவியிலுள்ள காமசையினழகை. யழித்துக் 

குவியச்செய்ததைப்போ லிருக்கின்ற து. அன்றியும் 

குளிர்ச்சி பொருந்திய இலைகளா லடரப்பெற்ற ௮ழ 
இய நீர்ப்பரப்பையுடைய வத்தடாகத்தின் கண்ணே
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ஒளிபொருந்திய குமுதமலர்கள் மஃர்க்இருக்கன்ற 

மை கோக்குல்கால் ஆகாயத்திற் காணப்படும் saps 
இ.ரக் கூட்டங்களையொத்திருந்தன. வாடுகின்ற இடை 

யை வருக்தச்செய்யு மாபரணங்கள் பொஇந்துள்ள 

வரும்புபோன்ற தனங்களையுடைய பெண்கள் ஒலிக் 

இன்ற வண்டுகள் பறந்தோடும் வண்ணம், ௮த்தாம 

ரைக் தடாகத்தின் கண்ணே நீராடா நிற்பார்கள், 
அன்றியும் ௮த்தடாகத்தில் மூழ்கு மாகர்களது கண் 

களை €லோற் பலமென்றும் இதழைக்.குமுகமென் 
றும் முகத்தைத்தகாமரையென்றும் கரிய கூந்தலைத் 

துங்களினமென்றும் கருதப் பலவண்டுகள் ஆவலாக 

வந்தணைய, விரைவில் கீரிலமிழ்ஈ து af Glava it wer. 

ல மாதர்கள் தடாகத்தின் மூழ்கிக் கரங்களை மாத் 

இ.ரமேலே காட்டி. நிற்க, ௮க்கரங்களைப் பறந்து போ 

இன்ற பெண்ணன்னம்கள் பார்த்துல் தாமரை மல 

சாகக் ௧க௬இ யக்கரத்தில்வந்து தங்க, அ௮ப்பறவை 

களின் மனம் கையும் வண்ணம் பிடித்துக்சொள்வார் 
கள். தடாகத்தில் முழ்குஞ் சகஇரனை யொத்த முக 

முடையவோர் பெண் தாமரைபோலு முகமுடைய 
மற்றொருத்தியைக்கண்டு ௮வளைப் பெண்ணென்றெ 

ண்ணாது காமரையென்றே யெண்ணி அவள் முக 

ததைப் பிடித்தலைப்பாள். மயில்போலுஞ் சாயலை 

யுடைய வோர் பெண் மற்றொரு பெண்ணினுடைய 

௮ல் குலைக்கண்டு ௮தனை அ௮ல்குலெனக் கருதாது 

பாம்பென்றே யெண்ணி தனைப் பிடிப்பாள். பெண் 
யானைபோல் நடந்த வோர்பெண்ணைச் சிங்கம்போலு
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மிடையையுடைய வொருத்தி கண்டு ௮வளைப் பெண் 

ணென்றெண்ணாது யானையென்றே கருதி வருத்து 
வாள். பூமிதேவிக்கு இத்தன்மையன வாயவளப்பம் 

வாய்ந்த கொண்டை மாடு பொன்னா லியற்றப்பட்ட 
பதக்கமாகவும் ஏனையதலங்கள் சுற்றிலும் பதிக்கப்ப 

ட்ட ரத்இினங்களாகவு௩் இருக்கூவகே்ஷேத்துிர மானது 
அசனடுவிம் பஇக்கப்பட்ட மணியாகவும் விளய்காகிற் 

கும். கனக்கொப்பில்லாழ் இருக்கூவமென்னு௩ தலம், 

கச்சணிந்த விரண்டு தனங்களாகய யானைகளை எகம்ப 
மென்னும் வச்சிரக்கம்பத்திற் பொருந்தும் வண்ணங் 

கட்டிய காமாட்சியம்மையார் முப்பத்திரண் டறங்க 

ளையு மியற்றிக் காட்டிய பொன்மதில் சூழ்ந்த காஞ்சி 

மா௩கரம் தெட்சணிக்கில் விளங்கும் வண்ணம் இக் 

நிலவுலகிற் பொருந்இயுள்ளது. ஒளிபொருந்திய விசத் 
இனம்களாலும் பொன்னாலுஞ் செய்தமைக்கப்பெற்ற 

கோபுசங்களையும் மாட மாளிகைகளையும் மண்டபப் 

களையும் மேடைகளையும் நோக்குங்கால் இவ்விடத் 

இல் இந்திரனுடைய ஈ௩கரம் வாழவந்ததோ வென் 

றெண்ணக்கூடிய சங்கை விளையா நிற்கும். விளக்க 

மிக்க ஈவரத்னங்களும் கெருங்கப்பெற்று மேன்மை 
யாகப் பற்பல செய்குன்றுகள் விளங்குதல் பாகளத் 

இலுள்ள ஆஇிசேடன் ரரங்களித்தரித்த பல கரீடங் 

கள் பூமியின்மேற் புறப்பட்டுத் தோன்றுவதை யெ 

க்கும். சிறக்க மசகதத்தா லியந்றப்பட்ட. மீகாபுசக் 

கள் அர்த்த சந்திரன் போன்ற கெற்றியை யுடைய 
பெண்கள் ஈடு நிலையிலே கெருல்கப்பெற்று விளமல்
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கும் தோற்ற மானது, பல இலக்குமிகள் மார்பிற் 
பொருந்த மேகமண்டலம் வரைக்கு முயர்ந்து நித 

கின்ற பல விட்டுணுக்களை யொத்திருக்கும். தெள் 
ளிப நிலவைப்போலும் ஒளி வீசும் மேலுப்பரிகை 
பிலுள்ள சயனக்கிரகங்களிம் பெண்களடைந்தபோது 

அவர்கள் நாயகர்கள் ௮ன்னோர் சேலைகளை யவிழ்த்து 

விடலும் ௮கனால் வெட்க மடைந்து ஒளி வீசும்பத் 

மராகத்தாற் செய்யப்பெற்ற ஆப.ரணங்களால் தம் 

மூடலை மறைத்துக்கொண்டு அந்த நிலவொளியான 

இருண்டு போகும் வண்ணம் நீலவஸ்இரங்களை மே 
லே விரிழ்பார்கள். கல்யாண விழா ௩டைபெறும் இல் 

லங்களின் கடை வாயல்கள் தோறும் அழகு நிசம்ப 

வரிசையாகக் கட்டப்பட்டுள்ள கரும்பும் வாழையும் 

கமுகும் விளங்குக லெதை யொத்இருக்கின்ற தெனி 
ன், ௮வ்வில்லத்துள்ள பெண்களினது இவங்க விதழி 

spose கோளினழகையும் தொடையினழகையும் 

கண்டத்தி னழகையும் யாக்கும் வண்ணம் யாசக 

னொருவன் முதற் கடையிற் காத்இருத்தலை யொகத் 
இருக்கின்றன. பிரமன் தனது வாகனமாகிய அன்னப் 

பறைவையை ஆலயத்துக் கப்பானிறுத்தித் தான் 

உட்சென்று ஆஇகர்த்தாவாயெ ௮மலனைப் பணிக்து 

இரும்புவதற்கு (Lp, His ௮ன்ன மானது அவ்வி 
டம் வந்த பெண்களுடைய ௩டையைக்கண்டு ௮௩ 

கடையைத் தான் கற்றுக்கொள்ள விச்சத்து ௮வர் 
கள் பிறகே போய் விடலும், அதனைச் சதுர்முகன 
Surg தேடிப்போவான். கூவகாதர் தரிசனத்திற்



௨௭௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

காக மன்மதனோடு வந்த இரதி தேவியைக்கண்ட 

ஆடவர்கள் தலங்கள் மகளிரைப் பார்த்து இதுவென்ன 

ஈமக்கெதிரில் தனியே ஒருத்தி எதிர்ப்பட்டனள். 

அவள் யாரென்று வினவ அம்மாதர்கள் தம் கணவர் 

கள் ௮வளிடத்திலாசை வைதக்தார்களெனக் கருப் 

பிணங்கிக் கொள்வார்கள். ௮வ்வாலயத்தின்௧ண் வக் 

துள்ள ஆடவர்களினழகை மன்மதனோக்கி உள்ளம் 

பொருமல் வெட்டு இவர்கள் முன்னே காம் உரு 

வமாய் வசாமலருவமாய்வச நம்மை முன்னே ௮ருவ 

மாகச் சபிக்கப்பெற்றது மிகவும் கன்மையாயிற்றெ 

ன்று மனந்தெளிந்து அ௮ப்புறஞ் செல்வான், எற்போ 

ச.து உள்ளக்களிகூர இனிய வசனங்களைக் கூறிக்கொ 

டுக்கும் கொடையாளிகளாகிய கூவமா ஈகரவாசிகளது 

வள்ளற் றன்மையைப் பார்த்துச் சுவர்க்கத்திலுள்ள 

கற்பக முதலிய பஞ்ச தருக்களுவ் காமதேனுவும் கனை 

கடலும் கார் மேகமுங்கண்டு தமது வள்ளற்றன்மை 

யை இகழ்ந்து பயப்படுகின்றன. மோகமெலும் கட 

லைக்கடந்து சாஸ்இரம்களின் கரை கண்ட முனிவர் 

களது யாக சாலையிலுண்டாகிய புகை மேலெழுந்து 

இந்திரலோகத்திலுள்ள பொன் மாளிகைகளின் பக் 

கங்களிற் போய் மேக சாலங்கள் மேருவைச் சூழ்ம் 

ததுபோற் சூழா நிற்கும். 

இச், சன்மையான கூவமாககரத்தின் கண் முனி 

வர்களும் தேவர்களுஞ் சூழ முப்புரத்தை யெரிக் 

கும் வண்ணம் முதல்வசெழுந்தருளிய போது ௮வ்



இருத்தலச் சருக்கம். பூர ௯௯ 

வனஞ் செல்லாவண்ணம் விகாயகக்கடவுள் ஏர்க்கர 

லோடச்சையு மிறுத்துத் தடுத்தனர், அ௮ச்சமயத்திற் 

ஹேவர்களுடைய துன்பம் நீங்கும் வண்ணம் அவ்வி 

டத்தில் ஜானகாயகராஏயெ சவபெருமான் திரிபுசஞ் 
சாம்பராகும் வண்ணம் மேரு வில்லைப்பற்றி யுத்த 

கோலமாய் அவ்விடத்திலேயே கின்றருளினார். அவ் 
வாறு நின்ற சிவபிரான் தன்னுடைய எர்க்காலை யொ 
மூக்க காரணத்தால் கூவரக்தெரென்னு£ இருப்பெ 

யர்புனைஈ்த பிள்ளையாரோடு யுத்தத்திற்குச் சென்று 
உடனே பயல்கரமான சொருபத்தையுடைய தேவி 

யானவள் தம்முடன் பொருந்த மேருகே।! தண்ட மண் 

டிதசென் நியம்பும்படி. யங்கெழுந்தருளி யிருந்தார். 
இவர் இங்கன மிருக்கவே முருகக்கடவுள் வயிரவர் 

வீரபத்திரர் கூர்மாண்டர் ஐயனார் காலாக்கனி உருத் 
.இசர் ஆடகேசர் பிரமா விஷ்ணு இந்இரன் முனிவர் 
கள் ஏனையதேவர்கள் இவர்களெல்லாஞ் சிவபெருமா 

னைத் இயானிக் துக்கொண்டு ௮க்கூவமென்லும் புரா 

தனதலத்தி லிருந்தார்கள். எப்போதும் இக்கூவமா 

ஈகரத்திலெழுந்கருளிய வெக்தையாதிய விறைவரது 

கலைகளிலொன்றை யாயிரங் கூறுசெய்து அவற்றி 

Cort ap கைலையல்கிரியி நிலைபெற்றிருக்கும். ௮வ 

விடத்திலமர்ந்த வேனையதேவர்கள் கலைகளும் தத்த 

மக்குரிய கலைகளில் ஆயிரத்திலொன்றேயாகும். ௮௩ 

ஈகரத்தின்கண் வத வமரர்கள் கண்களை யிமைத் 

துக் கால்களைப் பூமியிற் பொருந்தவைத்து முன்னு 
ள்ள யுகங்கள் கான்கிலுங் கிசேதாயுகத்தி லந்தணசாக



கம இருக்கூவப்புராண வசனம். 

வு5 திேசாயுகததிற கூச்கிரியராகவுக துவாபரயுச 

தீதில் வைரியசாகவுங் கலியுகத்திற் சூத்திசராகவும் 

வெவ்வேறு பெயர்களைக்கொண்டு வாழ்வார்கள். 

கலியுகத்தில் நிலைபெற்றுள்ள ஈறெப்புப்பொருந்திய 

பெரிய கூவமா நகரத்தில் வரிக்கின்ற வேளாளர்கள் 

தருமத்தின் றலையினிற்றலாலும் பே ரறிவினாலுல் கொ 
டையாலும் பக்தியாலும் பாவத்தைக் தராறின்ற கொ 

லை முதலிய குற்றம்களினீய்கி யிருப்பதினாலுஞ் சத் 

இய வசனத்தினாலும் அவர்களைச் தேவர்களென்றே 

மதிக்கலாம். பிரம கற்ப முடிவில் உலகெலா மழி 

வுறத் தொலைக்கும் ௮ப்பிரளய வெள்ளத்தில் எமது 

வள்ளலாகிய விற்கோல காதர் எழுக்தருளியிருக்கும் 

ஸ்தலத்திற்கு அழிவின்ராம். ஏனெனின் இணெற்று 

நீரை வெள்ளங்கொண்டேகுவது முண்டே? (கூவம்- 

Geum) கைலை கேதாரம் காசி காஞ்சி மதுசை இரு 
வண்ணாமலை திருவாரூர் இருக்காளத்தி சிதம்பரம் 

முதலிய தலங்கடோறும் ஈமதிறைவ மெழுந்தருளி 

யிருந்து இயம்புவதெல்லாம் மகா தவ௫ூகள் வாழப் 

பெற்ற இக்கூவமா ஈகரத்தின் பெரிய புகழேயாகும், 

காசிமுதலிய தலங்களிற்செப்த பாவங்கள் அனைத்தும் 

இரிகேத்துரதாரி யாகிய எமது சிவபெருமான் மிகவி 

ருப்போ டெழுக்தருளி யிருக்கும் இக்கூவமா ஈகரத் 

இனெல்லையை யடைக்ச வப்போதே யகன்று விடும்; 

கூவமாஈகரத்தஇன்கணியற்றிய பாவங்களைக் காட மூத 

லிய தலங்களா லென்றைக்கும் நிக்க முடியா; இத்தகு



இருத்தலச் சருக்கம். ௩௨௯ 

சிறப்பால் கூவமாககரம் தனக்குக் தானே யொப்பா 
விருத் தலால், இங்ககரத்தில் ௩டத்தலே ஆலயதக்தை 

வலம் வருதலாகும். நல்ல சுகாசனத்தி லிருத்தலே 

யோகாசன மாகும்; சயனித்தலே சிவபெருமானை 
வணங்கும் வணக்கமாகும்; வசனித்தலே சிவபெருமா 
னைச் துஇத்தலாகும் ; ஒரவசை யொருவர் வினவுத 

லே சாஸ்இரவிசாரணைச்செய்கலாகும்; யாகானு மொ 

ன்றை நினைத்தலே சவெத்தயான மாகும், நித்திசையே 

சமாஇயாகும்; யாதொரு செய்கையே யாயினும் சிவ 
பணியாகும்; பார்த்தலே கொன்றைச் சடையானை 

காடலாதம், இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த ஒப்பற்றதா 

இய கூவமா நகரத்தை ஒருவனடைக்து ஓரணுவள 
வாக வியற்றப்பட்ட ஓர் றமானது மேன்மேலு 

மூயர்ந்து மேறாவைப்போல் வளசாநிற்கும். ௮ம்மே 
ருவிற்குச் சமகதையாயியற்றபட்ட பாவ மானது 

அணுவிலும் ௮ணுவாய் கீறுபட்டழியும்; புத்திர! களை 

UG தாயையும் தநதையையும் ௮ந்தணசரையும் வதை 

செய்த பாதகர்களாயினுங் கூவத்தினெல்லையில் செல் 
வார்களாகில் ௮வர்கட் க௩ஈ௩கரம் மேலான மோட்சத் 

தையே யளிக்கும். பன்றி யானை கோழி காய் குதிரை 
அ௮ன்றிற்பட்டு கமுதை காக்கை பாம்பு முதலிய 

வற்ப ஜெர்துக்களும் கொன்றையணிந்த கோமானது 

கூவமா௩க ரத்தில் நற்கதியை படைகின்றனவாம். பக் 

இயோடும் 2656758 னாமத்தை யுரைத்தவர்களும் 

மனதில் இயானித்தவர்களும் ௮ங்கே கருவிலுதஇத்தவ 
ர்களும் இறந்தவர்களும் உண்மையான மோட்சத்தை



#0 இருக்கூவப்பு ரண வசனம். 

யேயடைவார்கள். ௮க்ககரத்துக் கயலூரிலுள்ள வர்கள் 

ஓர் நாழிகை யக்கூவபு. ரத்தில் வ௫ிப்பார்களாகில் பிச 

மாவினது _நாறு கற்பகாலபரியந்தம் சிவலோசத்தி 

லிருப்பார்களென்முல் ௮தற்ணையாக வெர்தத்தலத் 
கதை யியம்புவோம் 1? கூவமாககரத்தில் விளம்கும் 

ஞானஸொரூபியை யாயிரகோடி யரிபிரமர்களடைக 

௮ பூசித்திருக்க்றனர். ஆண்டுவந்தகனை வழிபாடோ 
டடைந்த விந்இரருக்கும் ௮ளவேயின்றாம். தேவர் சித் 

தர் இயக்கர் இன்னார் நாகர் இவர்களெல்லாம் மேரு 

வை வில்லாக வளைத்தற்டெனாயிருக்கு மிக்கூவமாகக 

சத்தைச் சூழ்ந்ச அட்டஇக்கலும் வந்து பிரதிட்டை 

செய்து பூசிக்க விலிங்கலள்கள் ௮ளவில்லாதன. ௮வை 

பெலாம் தரிரச்தவர்க்கு புத்தி முத்திகளை யளித்து 

விளங்காநறிற்ின்றன. புகல்வதற்கரிய புகழ்பொருக் 
இய கூவமாககரத்திட்கு மேற்கில் மேனகை உருப் 

பசி அரம்பை முதலியோர் ௮ரம்பேசனென்ளலுர் இரு 

காமத்தால் எவலிய்கப் பிரதிட்டைசெய்து பூரித்து 

நல்ல இளமையும் அழகும் என்றும் ௮ழியாவண்ணம் 

வசம் பெற்ற இலைம்பையங்கோட்ட் என்னும் ஓர் 

க்ஷேக்இரம் விளங்குகின்றது. ௮ந்த வெலிங்கப்பெ 

ருமான் விரும்பினவர்கள் விரும்பியவண்ணம் வசம 

ளித்து வீற்றிருக்கன்றனர். ௮,தன் &ீட்டிசையில் கம் 

மை ௮காதியாய்ச் சம்பந் இத் தள்ள ஆணவமலம் நீங் 
கக் கண்ணுவழுறிவர் பூசித்த சிவலிங்கமொன்றுளது. 

அது கன்னைவது தரிஏத்தவர்கள் இ£இசசெல்வத் 
தைப் பெற்நிடும்படி. அருள்செய்யும்.



இருத்தலச் சருக்கம். UW") ௪௧ 

கொன்றையணிக்த விற்கோலகாதரது சகம்நிதானத் 
இற்கு முன்னேயவர் சடாடவியிலுள்ள கங்கையைப் 

பார்க்னும் பரிசுத்தமான இர்த்த மொன்றுண்டு_ 
அதில் தேவர்களும் இனமுழ் உடற்களமங்கமேயன்தி 
மனக்களங்கமும் கீப்பார்கள் , உயர்ந்தவிற்கோனாகிய 

அவ்வெம்பெருமானது அம்பு (சலம்) பட்டால் விளை 

சளெல்லாம்.௮ப்போதே காசமடையாமல் தக்கலிற்கு 

மோ! அ௮த்தன்மையான தீர்த்த மிங்கேயுண்டாகய 
தெவ்வாதென்றால், ௮சுசருடைய தஇிரிபுசங்களழிய 

கின்பஈ, - தியபெருமான் வேதப்புசவிபூட்டிய பொன் 

னித தமர்க்து புரவலர் புடைசூழ்ந்துப் போற்ற 
வித்தலத்தில் வந்து நின்றபோது, விகாயகக்கடவுள் 

தேரினேர்க் காலைத் தமது இருக்கரத்தா லொடித்த 

விடத்தில் நமது பவமென்னுவ் கங்கத்தைக்கழுவ 
வல்லதாயோர் தீர்த்தந்தோன்றிற்றுள. ஆகையாலததி 

கரிய இருகாமம் ௮ச்றுகேணியென் றழைவார்கள். 
அதன் பெருமையை அம்பிகையை யொருபால்வைக்கது 

அரனே யறைவதல்லாற்போதம் ஒருசிறிதுமில்லாத 

வென் புக்இியினாம் புகல்வதற்கெளிதாமேர? ஆயினும் 

அதனைப்புகழ்ந்து துதித்தாற் றீல்குகளெல்லா மகலும் 
என்னும் விதியொன் நிருக்கின்றபடியா லடி.யேனும் 

அறிந்தபடி. பறையா நிற்கின்றேன். 

எட்டுப்பகல் அத்.தர்த்த.த்தத்சென்று மூழ்ொல் ஓ 
வ்வோர் இனத்திற்கும் முறையாக அளவற்ற பாவங்க 

ணீங்கும் ; புண்ணியம் வளரும்; இ£இிரபகம் பிரமப



௪௨ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

தம் முகுந்தன்பதம் சிவபதம் முத்தி என்னும் பதவி 
களையும் ௮டையலாகும். ஆதிவாரம் சோமவாரம் 

அட்டமி அயனம் பூரணை முதலிய இனங்களில் 
அதில் மூழ்குகின்றவர்கள் இம்மையில் நல்ல புத்தி 

சப்பேற்றையும் ௮ரசாட்டி யையுஞ் செல்வத்தையும் 

பெற்று மறுமையில் மேலான சாயுஜ்ஜியத்தையுமடை 

வார்கள். அதின் மூழ்கிப் பறந்துபோம் பட்டிகள் 

ஏர், தடாகத்திற்போய்த் தல்கினாலும் ௮ர்ததடா 
கத்தின் மூழ்கினவர்க்ளும் வினையெலா நீங்க மெய்க் 

கஇியை யடை-வார்களானால் உலகிலுள்ள ஊ௩த தீர்த் 

தங்களும் அந்தப்புனிதமாயெ தர்த்தத்திந்கு ஒப் 
பாகா; அதுபோலவே சொல்லப்பட்ட எந்த மூர்த் 
இகளும் விற்கேரலகாதலுக்கு ஒப்பாகார். சமுத்இரத் 

காற் சூழப் பெற்றுள்ள எந்தத்தலல்களும் கூவககரத் 
இற்குச்சரியாகா. முப்புவனங்களினும் பேர்பரவிய 

முனிவர்காள் | யான் ௮ளவற்ற யுகங்களிற்செய்த தவ 
த்தினலும் ௮ம்பிகைபாகர.து இருவுள்ளத்து நிறைந்த 

கருணையாலும் எம குருபரனருளினாலும் ௮ரிய£ர் 

தஙிறைக்த கூவமாககரத்தின் பெருமையைச் Ads 
திக்தோதினேன் , பாவங்களெல்லா நீங்கவும் மலபசி 
பரக மெப்தவும் நீங்களதை வினவுதற்குக் காதல்கொ 

ண்டீர்கள்;'' என்றிவவிதஞ் சூதகமுனிவ ரிசைக்கவும், 
பெரியதவசிகளெல்லாம் ஆனந்தமடைநது, இன்றை 

க்கு எமது விழிகள் சிறப்படைய வும்மைதரி௫க்கும் 

பேற்றைப்பெற்றோம் ; உலகிலுள்ள சகலஈன்நியையு 
முள்ளவச்களானோம்; எங்கள்பவப்பிணிக்கு மருந்தாக



இருத்தலச் சருக்கம், ௪-௩ 

விருக்கும் இருக்கூவத்தை யடைந்து வணங்கும் ௮௬ 
ம்பயனையும் பெற்றோம்'” என் நுரைத் இதனைச்செப் 
புவாசாயினர் :-- அருந்தவமுடைய சூசமுனிவசே | 

முன்னமுரைத்த இரிபுரத்தினியல்பென்னை ? ௮.இழ் 
றலைவரா யிருந்தவர்கள் யாவர்? அவர்கள் பெயரெ 
ன்ன! தேவகூட்டங்களோடு மிறைவரவர்களை யழிக் 
கவ₹க காரணம்யாது! விகாயகக்கடவு எச்சையொ 
மூத்தது யாதுக்கு?'” இவைகளையோதக் கடவீரென் 

வுரைக்கச் சூதமுனிவர் சொல்லுஇன்றார். 

திருத்தலச்சருக்கம் மு்.திற்று, 

இரிபுரதகனச் சருக்கம். 

௮௬௦0௪௫௮003) 

2_ 6) Bes & eur புகக்ஷியை நிலைகாட்டிய காசகனு 

க்கு வித்துன்மாலி தாரகாக்கன் கமலாக்க னென்லும் 
வேலேக்திய சையையுடைய வீரர்களாஇிய மூன்று 

புத் திரர்களுண்டு., அம்மூவரும் பாவத்திற்கு மூல 
காரணமாகிய காம வெகுளி மயக்க மென்னு முக்குத் 
றங்களைப்போ லுற்பத்தியாயினர். அ௮0கேக யுகமாக 
வனகந்தம் பூமிகளையும் அண்டங்களையும் ஆண்ட தாரு 

BZD! COLL வுயிர்மாயும்படி. அவனுடலை முருகக்கட 

வுள் வேலாயுதத்தாலழிகத்த பின்னர், அம்மூன்று புத் 
இ.ரரும்,பிசமனை கோக்கி யரியதவத்தைச் செய்தார் 
கள், இப்படியகேககாள் யாதோருணவுமற்றுத் துன் 
பத்துடன் தவமியற்றிக் தேகமிளைக்கப் பெற்றிருக்க



௪௪ இருக்கூவப்புசாண வசனம்.. 

வர்களுக்கு அருள் புரியுமாறு கமலாசனத்திலிருந்து 
லகாக்கும் கடவுளாகிய பிரமன் கருணைகூர்ந்து அன் 

னவாகனரூடசாப் கமண்டல நீசையுங் கைக்கொண்டு 
பிரசன்னமாயினர். அம்மூவரும் ௮வரைக்கண்டு வ 

ணங்கிச் தடுக்கப் பிதாமகன் களிப்படைந்து :* நீவிர் 

எதனைவிரும்பி என்னை நினைந்து தவஞ்செய்தீர்கள். 

அதனை கன்றாய் மொழியக்கடவீர்'” என்ன, கைகூப்பி 
மொழியலுற்றனர். யாங்கள் மூவுலகுஞ் செல்வதற்கு 

மூன்று கோட்டையை யளித்தல்வேண்டும். ௮வைக 
ளில் யாங்களிருந்து அளவற்ற யுகங்கள் அசசுபுரிஈது 

பகைவர்களை யழிக்கவேண்டும். ஆயிரம் வருட த்திற் 

கோர்கா லிம்முப்புசல்களு மொன்றனாகக் கூடல்வேண் 

டும் த எமக்கிறுதிகாளுண்டானாலும் எம்மெதிரிலொ 

ருவனே நின்று எளிதாக விளையாடுவதைப்போல 

வொருகணையா லெம்மை யொருகல்கே யழிப்பதல்லா 

து வேறொரு செய்கையினாலே யெம்மை வெல்லக்கூ 

டாத ஓர் பெருமையைய மெமக்கருளல் வேண்டுமெ 

ன்ரார்கள். அவர்கள் வினவியகைக்கேட்ட பிரமதே 

வன் ௮வவண்ணமே யாகக்கடவதென் நருள்செய்து 

சென்றனன். அப்போதே பிரமதேவனாணையின் படி, 

நூறு யோசனை ௮கல நிகளங்களையுடைய பொன் 

னிரும்பு வெள்ளியினாலாகிய மதில்கள் மூன்றும் ௮௩ 

தந்த நிலத்துக்குரிய சிறப்பிற்குக் தக்கபடி. பூமியின் 
மே லிரும்புமதிலும் ௮ந்தரத்தில் வெள்ளிமதிலுஞ் 

சுவர்க்கத்இற் பொன்மதிலுமுண்டாயின. அவற்றை 
மூவரும் முறையாகப்பெறத்று மயனை “யழைத்து நீ



இரிபு.தகனச் சருக்கம். “ !௪டு 

கோபுரம் லயம் சித் தரகூடம் மண்டபம் அசுரர்க 

ளிருக்கும்மண்டபம் குதிரைச்சாலைகள் யானைக்கூட.௰் 

கள் வீதிகள் ஆவணங்கள் செய்குன்றுகள் சோலைகள் 

தடாகங்கள் முதலிய யாவையும் உண்டாக்குவாயெ 
ன்று கட்டளையிட்டனர். ௮வனும் அவர்கள் கட்டளை 

ப்படியே யுண்டாக்க, மூன்றசுசரும் ௮வையனைத்தை 
யும் நோக்கு ஆனந்கங்கொண்டு ஈமக்கிந்த ஈகரம்கள் 

மிகவும் ஈலமாயிருக்கின்றனவென்று மகழ்ச்திருக்குஞ் 

சமயத்தில் கலைக்கியானங்களிற் நேர்ச்செயெடைந்த மய 
னென்பவன் பகைவசைக்கடியும்புயத்தையுடைய௮ம் 

மூவருக்கும் ஒருறுதிமொழியைச் சொல்வதரயினன். 

செல்வமும் பதாஇகளுஞ் சத்துருக்களை வெல்லும் 

வீரமும் புகழும் மேன்மையும் கல்வியும் புத்திரப் 

பேறும் மோட்சமும் வேண்டியவர்கள் வேண்டியவா 

ளிக்க வல்ல சிவலிங்கப்பூசனையைச் செய்வார்கள். 

துன்பமும் பழியும் பகையும் பயமும் வெறுப்பும் 
பிணிகளும் கோபமும் நிந்தைகள் சொல்லலும் தரித் 

இரமுஞ் சோக மோகங்களைப் பொருந்துதலுமாகய 

விவைகளெல்லா மிலிங்கபூசையினால் நிவர்த்தியாகும். 

உள்ளங்கையி லடஙல்கத்தக்க நீரினால் இலில்கத்திற்கபி 

டேகஞ்செய்து எவ்விடங்களிலுங் கிடைக்கக்கூடிய 

வோர் பச்டிலையைக் கொண்டர்ச்சித்து மாலும் பிரம 
னும் வணங்கும் பாதத்தையுடைய மகாதேவரைப். 

பூசியாமல் வருந் துபவர்களது மடமையை யானென் 

னென்றிசைப்பேன், உலகன்கண் பலர், லர் ஈல்வாழ்



௪௬ இருக்கூவட்பு சாண வசனம். 

வடைந்தருப்பதைப்பார்த் து இவர்கள் இவ்வாழவு 

பெற்றிருப்பது பூர்வத்திற்செய்க பூஜாபலனென்று 

ரைக்கின்றார்களன்்றோ? அகனைக்கேட்டும் மெயம் 

மையாய் விளங்கும் பூசனையில் விருப்பங்கொண்டு 

அதனைச் செய்யாம லுழல்கன்றோ ரதுசெய்கையை 

யென்னென்றிசைப்போம். மயக்கத்தைச் செய்யாகி 

ன்ற பிறவியினின்றும் நீம்குப் பேரின்பத்தை யடை 

யச் தஇருவருளைச் செய்யாகின்ற சிவலிங்கபூசனையைச் 

செய்யாத மருள்பொருந்திய மனதை யுடையோசெ 

டுத்திருக்கின்ற தீய தேகமானது சுருண்டிருக்கின்ற 

நாப்வாலின் றோற்றத்தை யொத்திருக்கும்., (காயி 

னதுவால் எப்படி நிமிர்கலை யறியாகதோ அப்படியே 
இவர்களது பிறவியும் 8ீல்குதலையறியா.) பரசிவலிங்க 

த் தின்றிருமேனியிற்படும்படி. யோர் நஈறுமணங்கமழு 

மலசை அறியாமல் வீசியமாநுடர்களே இ£இரனென் 

இன்ற நாமத்தைக்கொண்டுி சுவர்க்கச்சை யடைந்து 
எப்பொழுதும் தேவர்கள் வணங்கும்படி. வீற்றிருப் 

பர். பூமியில் வீழ்ந்தமலர் சுருல்கிய மலர் வண்டுகள் 

இண் டியமலர் பழையமலர் உலர்ஈதமலர் ரோமத்தாற் 
சிக்குண்ட மலர் இவைகளை நீக்கி கல்ல பசிசுத்தமான 

வோர்புட்பக்சை மனமகழ்ந்து சிவபெருமான் நிரு 
முடியிலிவொராயின் ௮வர்கள் மீண்டுஞ் செனனமெ 

டார். பூர்வத்தில் ௮றிவின்மிக்க மார்க்கண் டேயமுநி 

வர் பொன்போலுஞ் சிறந்த மணமிகுக்த மவர்களாற் 

ப.சமசிவச்தைப் பூரித்துத் தம்மீது வலியபாசத்தை 
அசீரிய மறலியையும் வென்று விலச்குதற்கரிய விதி



இரிபுதகனச் சருக்கம், ror 

யையும் விலக்கினாரன்றோ ? விரும்பிய பொருளை வி 
ரும்பிய வண்ணமடைய வேண்டில் எழின் மிகுந்த 
இருகீற்நினைத் தேகத்திலே தரித்து உருத்ொக்ஷ 

மாலையையும் பூண்டு சிவலிங்கபூசனையைச் செய்யுள் 
கள்.” என்று ஆலோசனையிற் சிறந்தவனாயும் ௮ழகல் 

மிக்கவனாயுமுள்ள மயன் கூறினான். கொடிய அசுரர் 

கள் ௮வனுரைக்க வார்த்தைகளைக் கேட்டு விடத் 

தைக்கக்கசூகின்ற சர்ப்பம் மாணிக்கத்தையுந திரிக்குக் 

தன்மையைப்போல நினைத்தற்கரிய விலிங்க பூசை 

யையியற்றுதலாதிய நலத்தனை யெப்தப் பெற்றனர். 

அதன்பின்னர் அவ்வசுரர் இக்குகளிலுள்ள இந்திராதி 
இக்குப்பாலகர்களையும் தேவர்களையும் மற்றுளேசர் 

களையும் தங்களுக்கு வாய்த்தள்ள வலிமையினால் 

வளைச்துக்கொண்டு தண்டித்து ௮வர்கள் துன்பமு 

gouge பிடித்தேவலாளர்களாகக் கொண்டனர். 

கொடிய தீப்பொறிகளைச் சதறுகன்ற கண்களையுடை 

ய அம்மூவரும் உலகிலுற்பத்தியாகும் எல்லாவுயிர் 

களும் துன்பத்தின் மூழ்கும்படி. இரிலோகத்தையுஞ் 

செயல்கொண்டு எம்குக் தங்களாக்கனேயை நிலைகாட் 

ஓயாண்டார்கள். ௮ப்போமுது தேவேந்திரன் இவ் 

வசு.ரர்களியற்றுக் துன்பத்தினைச் Eur seus gid 

கத்துடன் இந்திராணியை விரைந்தழைத்துக்கொண் 

டுவருர்துகன்ற தேவர்களோடும்கூடி வெகுகாலம் 
மகாமேருமலையில் மறைந்இருந்தனன். யாவரினுஞ்சிற 

து விளங்கும் இர் இரன் னது செல்வமெல்லாமிழக் 
௮ மனைவியுடன் மறைந்து வதியனாய்ச்சென்து மேரு



௪௮ இருக்கூவப்பு சாண வசனம். 

வில் மறைந்திருக்கா னென்றால், இன்ப மெனப்படு. 
வன வெல்லாமும் ஒருங்கே துறந்து விடுவதாயெ 

இன்பமொன்றே துன்பமில்லாததாகும். கூகைகளைப் 

பகற்காலத்திற் காக்கைகள்வருக்த வதனாற் பயழுற்றி 

GES Lim meson தங்கட்குவன்மையைக் கொடுக். 

கும் இராக்காலத்தை எதிர்பார்த்து ௮துவருமளவும் 

ஒளித்து.த் தங்கியிருத்தல்போல அசுரர்களை வெற்றி 

கொள்ளுல்காலத்தை யெ௫இர்பார்த்துக்கொண்டு மேரு 

வில் மறைந்திருக்குக் தேவர்கள், தமகரசனாகய இந்தி 
சனைப்பார்த் இயம்புவார்கள். நாங்கள், ௮சுசர்களிபத் 
அங் துன்ப மெவவாறு நீங்கு மென்று அதற்குரிய 

முயத்சியைச் செய்துகொள்ளும் வல்லமையுள் ளோ 

மா? நீரே சொல்லு மென்று தேவர்கள் வருந்இக்கூ 

தினர். இந்திரன் ஓ தேவர்சாள் | நாம் ௮னைவரும் 

பிசமனிடத்திற்சென்்.று, எங்கள் வருத்தங்களை யெல் 
லாக் இர்த்தருள்வாய் கடவுளே என்று வேண்டிக் 

கொள்வோம் வாருங்க ளென்றனன். அவ்வார்த்தை 

யைச் துன்ப மிகுந்தருக்கும் சுரர்கள் கேட்டு ஆர் 

வங்கொண்டவர்களாய் இன்றோடே யெங்கள் துன் 

பம் போயிற்றென் றெழுந்துவச, இந்திரன் பிரம 
னிடஞ்சென்று ௮வர் பாதத்தில் தேவர்களோடும் 

வணங்கிச் துஇத்து ௮ங்கு முமலிந்து நிற்க, அவர்க 

ளைப் பிரமன் பார்த்து ஒதேவர்களே| :'நீங்கள் முகம். 

வாடி. யிருக்கின்றீர்கள் உம்கள் மனத்திலுள் புகுந்து 

கீவ்காஇருக்கின்ற துன்பங்களைச் சொல்லக்கடவீர் 
என்னலும் இந்திரன்” ஒ இறைவனே ! நின்னருளின்



இரிபு.தகனச் சருக்கம், 55 ௪௯ 

வலிமையைப் பூர்வத்தி லடைந்துள்ள அசுரர் எங் 
Slot URS Wong aes Cosson Ges or 

டஞ்சும் குயிலைப்போல் மேருவினிடத்தி லிதுகாறும் 

மறைந்திருந்தோம் ; இனியாகிலும் ௮ந்த அசுரர்களை 

யழித்து எம்மைக்காப்பாற்றும் வண்ணம் முழையிட் 

டுக்சொள்வோ மென்றும்மிடம்வந்தோம். சரசவதி 

யை காவிலுடையகீர், கலக்கமாகிய இக்கடலை காங்கள் 

கடக்கும் வண்ணஞ்செய்யலாம். வேறுயாரிதனை யிய 

தீறும் வன்மையுள்ளவர்கள் £ ஆகையால் உமது இரு 

வருளைப்புரியும்'' என்று பிரார்த்திக்தனன். பிரமதே 

வன் இந்திரனை கோக்கி, ஆயிரங்கண்ணனே ! இரிபு 
சத்தில் வடக்கும் அ௮சுரர்களது மிக்க போர்வலிமை 

யை கம்மால் நீக்கமுஒியாது. உங்களெண்ணக்தையுய் 

கொடிய துன்பங்களையு௩் இருமாலாகய கமலக்கண் 

ணன்தான் களையவல்லவன், என்று இக்இிராஇயர்களை 

யழைத்துக்கொண்டு அரியின் பக்கலடைநது, செல்வ 

மிழந்த தேவர்கள் அ௮சுரர்களாற் செய்யப்படும் கொடு 

ந்துயரனுபவிக்கும் வகையை மனம்வருக்தி யுரைத் 

து, “என்னையனே! கொடியவசுரர்களை யழித்து இவர் 

களைக்காக்கக்கடவீர்'' என்றார். திருமாலதனைக்கேட்டு 

உங்களால் சொல்லப்படுஞ் சத்துருக்களை, உபசத்துக் 

களாகிய வோர்வகை மந்இரங்கட்கதிட்டான தேவ 

கைகளாயுள்ளவர்களே யுத்தச்திலழித்து விவொர்க 
டிளன்று 'வேதங்கள் சொல்லுகின்றமையால், வர்க 

ளைவிடுத்து ௮ந்த மூன்று வீரரையும் விரைவிலழியச் 
செய்விக்கின்றோமென்று சொல்லி இருமால் அந்த 

௪



@o இருக்கூவட்புராண வசனம். 

உபசத்துக்கள் வரும் வண்ணம் தன் மன இல்நினைந்த 

னர். அவ்வுபசத்துக்களும் அதுவுணர்ந்து எதிரேவக 
துகின்றனர். அவர்களைநோக்கி 4 நீவிர் கோபத்துடன் 

சென்று pour Badri) ba) வானவர்களுடைய 

துன்பத்தை யகற்றும்கள்”” என்றருளினர். ௮வர்களத 

னைக்கேட்டு யாங்களப்படியே செல்லுகின்றோ மெ 

ன்றுசொல்ல, மீண்டும இருமால் தன்பாலுள்ள கணம் 

Ballo எண்ணிமந்தவர்களைப் படைத் துணையாகச் 

செல்லும்படி. ஏவ, அவர்களனைவரும் ௮வரடி. பணி௫ 

துபோப் கண்டாயுகம் வேலாயுதம் வச்சொயுகம் வச 

ளாயுதம் அம்பு வில் சக்கிராயுசம் பிண்டி, பாலம் சூ 

லாயுதம்கணிச்சி மூ.கலியவைகளைகத்தால்க, யண்டய் 

குலுங்க ஆர்பபரிச் 9தழுந்து சண்டமாருதம்பேரற் 

பைவரோடெழிர்த்துச் சமர்த்தொழில் புரிவான் வே 

ண்டி, இரிபுராதிகளுடைய கோட்டையாகிய பெரிய 

மதிலின்மீது கடலை கோக்டுச்செல்கன்ற ௩தஇியைப் 

யோரறழ் செல்லும்போது, ௮ தவெள்ளத்தைப்பார்த்து 

வேறொரு சமுத்திரம் எதிர்த்சாற்போ லங்குவ௫க் 

கும் சிவந்த கண்களையுங் கரியசரீ ரங்களையுமுடைய 
வசுரர்கள் விரைவாகவெதிர்த்துயுக்கஞ்செய்யத் தொ 
டங்கி இடி.களைக் கக்குகன்ற மேகத்தைப்போல விற் 

களில் நின்றும் பாணவரு_ங்களைப் பொழிந்து கதை 

யும் வேலும் மழுவும் வாளும் வீசி எதிரிகள் தாள் 
களும் கரங்களுஞ் சிதறும் வண்ணம் செம்தார்கள். 

அப்போது உபசத்துக்களும் அத்தன்மையவாகய 
ஆயுதங்களை யார்ப்பரிச்து விசினார்கள். இவ்வாறு
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பகைத்து இருதிறக்காருப் கொடும்போ ரியறறும் 

போது மதம் பொருந்திய யானைகளையொத்த ௮சு 

சர்களுக்காற்றாமல் நாரணன் விடுத்த உபசத்துக்கள் 

முதுகுகாட்டி யோடினர். அ௮தனைக்கண்டு தேவர் 

கள் மாயவன் மலரடியில் வீழ்ந்து சேடன் மீதரிதுயி 

லமரு% தேவனே ! £ அனுப்பிய உபச துக்கள் அ௮சு 

ரசோடும் யுக்கஞ்செய்து வலிமைகெட்டோடிப்போ 

பினர், இனி யிபற்றும் வாரியம் யாதென்றனர். ௮த 

னைக் இருமால் கேட்டு மனம் வரு%திப் 0 ருமூச் 

செறிந்து பாவத்இற்கஞ்சாக அக்கொடியவ/கள் சவ 

லிங்கத்ஜை யருச்ிக்மின்றகனால் யாவராலும் வெல் 

லப்படாதவசாயினுொன்று நினைந்து, தன்னெதிரில் 

வருந்திநிற்கும் தேவர்சளைப் பார்த்துக் கூறுகின்றார். 
தேவர்காள் | உண்மையான இவலிங்க பூசையைச் 

செய்பவர்க்குச் சர்ப்பக்தினாலும் மிருகத்தினாலும் பே 
ய்களாலும் ௩வஃகிரகங்களாலும் பிணிகளின் மஜொடர் 

பாலும் அரசர்களாலும் கொடியோர்களாலும் வஞ்ச 

கர்களாலும் வரம்தக்க துன்பங்கள் வரா. 

அ௮ஈந்தங் கொடியப/வங்களைச் செய்தவர்களானா 

லும் தேவதேவனைச் இவெலிம்கத்தில் ௮ருச்சிப்பாசா 
யின் அவர் கெடுதியற்ற மாதவததையுடைய புண் 

ணியராவர்; அவரிடத்தில் ௮ந்தகனும் மனதிலச்சங் 

கொண்ட ணுகான். ஆகையான் மும்மதிலுடைய வவ 

வசுரர்கள் ௮ரனைப் பூதிசாகனத்துடன் பூசனைபுரியும் 

வரைக்கும் எந்தசெய்கையினாலு மிறக்கமாட்டார்கள்.
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அவர்களை காம் ஒருபாயத்தினால் சிவார்ச்சனையைவி 

ட்டுடீங்கும் வண்ணஞ்செய்வோம் ; தேவர்களே! ௮௪ 
னாலுங்கள் மனத்துயருமகலும் ” என்றுரைத்து மர 
௧.த மலையானது சக்இ.ர சூரியர்களை யிரண்பெக்கத்த 

லும் வைத்திருத்தலைப்போற் சக்கராயுதத்தையுஞ் 

சங்கத்தையுஈ்தரித்தமாயவன் நாரதமுனிவனைகோக்கி 

இவ்வாறு கூறுகின்றார். நாரதனே | உலகில் ௮ன் 

புடைய கணவர்கள் உயிர்போன்ற பதியிரதத்தன் 

மைவாய்ந்த பெண்களை ௮மையப்பெறுவராயின் ௮க் 
கற்புடைப்பெண்கள் பல்வகைப்பட்ட வுலகெல்லாம் 

அழிய நினைப்பராயின் அழிந்துவிடும். ௮வட்்5௨ளா லழி 

யாம லிருக்கவுங்கூமம் ழ ஆகலான் வலிமையுடைய 
முனிவர்களைப்பார்க்கிலும் ௮க்கற்புடையமகளீர் மிக் 

கவலிமையையுடையவர்கள். வணங்கப்பட்ட கடவு 
ளென்று தன்காயகனை நினைக்கும் பதிவிரதைகள் ஓர் 

காரியத்தைகட்டளையிவொராயின் ௮தனையானும் பிர 

மனும் மனமகிழ்ச்சியுடனியற்றுவோம் ; காங்கள்மாத் 
இரமோ ஒப்பற்ற வெமது தலைவராகிய பரசிவமுமிய 

ற்றுவார். கற்பகலாதமாதர்கள்மனம௫ழ்ச்செயெடைவரா 

இல்௮,கனால்கிடைத்தற்கரியகன்மைகளெல்லாமாகும். 

அவர்கள் சினங்கொண்டாலோ தீமையுமவ்வண்ணமே 

யுண்டாகும்; ௮வர்களது தன்மையை யாரறிந்துரைப் 

பர்? தமக்கு வாய்த்த கணவர்கள் தரித்திரசானாலும் 

கற்சூண மில்லா கவ. ரானாலும் கிழவசானாலும் கோயு 

டையவரசானாலும் ௮ழகில்லா தவர்களானாலும் muses 
வர்களானாலும் மூடசானாலும் மிகக் கொடியவரானு
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லம் கற்புடையமகளீர் ௮வர்களிடத்தில்வைத் த பக்த 
பிற் குறைவுருர்கள். இரிபுசக்தை யாளுகன் ந வஞ்ச 

கம்பொருந்திய கொடிய வசுரர்களையடைந்த மாதர்க 

ளித்தன்மையாகய கற்புத்தன்மையையடைந்தவர்கள். 
என்னளுக்ஷியினாலேலும் அழித்தற்கரிய வந்த கற்பை 
8 யழித்துவரக் கடவாய் என்றனுப்ப, காரதமுனிவர் 

திருமாலே; என்னிடத்தி லமைந்துள்ள ௮ரியமாயை 

யினால் அப்பெண்கள் கற்புத்தன்மை முழுவதையும் 

விசைவிலகற்றுகின் றே னென்றே௫இனர், அம்முனிவர் 

சென்ற பின்பு தேவர்கள் நெருங்கிய சபையிலுள்ள 

வில்ணுவஊனவர் தனியாகச் சென்று இரிபுராஇகள் 

கால்கள் செய்யுஞ் சிவலிங்கபூசனையைவிட்டு நீங்கும் 
படி. யோர்காரியத்தைச் செய்வேனென்று, வேதங்க 

சக்கு மாறுபாடாகிய வோர் நாலை யவர்கள் மனதிற் 

குப் பொரு தும் வண்ணமியற்றி, ௮தனைக் கைக்கெர 

ண்டு புக்கவடிவோடும் அவர்பால் செல்வாராயினர். 

வலிமைபொருந்திய முப்புரத்தைகோக்கவெருகன்ற 

விஷ்ணு, புத்தன், அருகன், சினன் என்கிற மூவருமே 

ஒருர௫ுக்கொண்டு வருகின்றார்களென்றெண்ண ஆண் 

டுச்சென்று வஞ்சமதியைக்கொண்டு தாமியற்றிய நா 

லால் பாவ மார்க்கங்களையெல்லாம் தரும மார்க்கமெ 

ன்று மயக்இக் கூறுகன்றபொழுது, ௮தனைக்கேட்ட 

அசுரர்கள் மயங்கி விளக்கமிக்க விபூதி ௬ுத்திராக்கதர 

சணம் இவலிங்கார்ச்சனை முதலியவைகளில் வைத்தி 

ருந்தபற்றுக்களைவிட்டு நீல்இனார்கள். நீவி, இதுதான்
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நினைக்கவும் செய்யவும்கூடிய விதியென விஈபத்துடன் 

காராயணனுரைத்த பொய் நிறைந்த வஞ்ச.நாலின் 

விதியைக் கதியென்று கொண்டு, மன மருளடைந்து 

மதியிழந்த கொடிய வசுரராகிய கயவர் ௮துகாறுக் 

தமக்குரிய நிதியாகக்கொண்டு பூசியிரு£தஇருநீற்றை 

யிழந்து, வெறும் பாழுடம்பா யிருக்கப்பெற்றனர். 

அ௮ப்பாமுடம்பானது சந்திரன் பிரகாசித்து be pw 

தையும்போ இருண்டு பொலிவின்றிக்கிெடக்கும் சல் 
குலை யொத்தஇிருந்தது. இவ்வசுரருடைய செப்இ யி 

நனமிருக்க இவர்களுடைய மனைவிமாரிடத்திற் செ 

ன்ற நாரதர் மிகவு முறுதியுள்ள வம்மாதர் ஈரணெஞ்ிழ் 

காமங்கலந்து விளங்கும் வண்ணம் மாயையைக் தரு 

இன்ற வார்த்தையைச் சொல்லி மயக்கத்தை ச்செய்ய, 

தேவர்களியற்நிய புண்ணியத்தின் வலிமையால் அவர் 

கள் கற்புநிலையினின்றும் ௮கன்று காமத்தையடைந்து 

மெலிந்தனர். காரதமுறிவர் ௮வரது மெலிவைக்கண்டு 
இனித்தான் அவர்கள் கூட்டோடு மாய்குவரென்று 

ஆர்வமுற்று களிப்புடன் தேவர்களிடம் சென்று இரி 

புரம்தினடந்த விருக்தாம்தம்களையெல்லாம் அவர்கள் 

மகிழும் வண்ணஞ் சொல்லினர். அகனைக்கேட்டதே 

வர்கள் ஈம்பகைஞர் தோற்று ரென்றுள்ள மகழ்ந்து 

முகுந்தனை மூன்றுகரம் வலம் வ%து பணிந்து ௮வர 

டியைமுடிமேற்கொண்டு ஆனந்தத்துடனாடிப் பாடுவா 

சாயினர்) ௮ந்த ௮மரர்களுடைய ஆனந்தத்தைத்தஇரு 

மால் பார்த்து உங்கள் வியாகூல முழுமையும் கெடப் 
பதற்கு எமது சிவபெருமானுடனே முறையிட்டுக்
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கொள்ளுவோம் வாருங்களென்று தேவர்சளை யழை 
தீதுக்கொண்டு எம்பிரானுடைய கைலை மலைக்குப் 
போயினர். கைலையைகோக்இப் போனதிருமால் 4 
கைலையின் அழகினை கோக்க ஒதேவர்காள் | முன்னே 

காணப்படும் இவ்வழகினை யெடுத்தச் சொல்லு மிட 
தீ௮ ௮தோ வருகின்ற நாரணன் தனது காயகராயெ 
சிவனாரது இருவடியை வணயங்கழ் சேவர்களுக்குண் 

டாயிருக்கும் துன்ப மிதுவாமென்று சொல்வானாயின் 
அத்துன்பக்தை இன்றே தொலைப்பனென்று தன் 
னுள்ளே நினைத்து ஈமக்கு முன்னே தெரிவிக்க ஒரு 
ருக்கொண்டு வருவதைப்போலு மிருக்கன்ற து. அன் 

றியுஞ் சந்திரனானவன்முன் னே தன்னை ச்ச ரறரித்த 
சிவபெருமானைச் தான்றலையிற் சுமக்க விரும்பி தவத் 
இனாலே யாகாயத்தை யளாவிய பெரிய உருவத்தைக் 

கொண்டெழுந்து நின்றதைப்போலு மிருந்தது; ௮ன் 
றியும் வெண்ணிறத்தின் மிச்க பாழ்கடலானது இவ 

பி.ரானுக்கும் நாமோரழகிய ஆசனமாயமர்£திருப் 

போமென நினைத்துப் பின்ன! இப்பொழுது ஈம்மை 

யிடமாகக்கொண்டிருக்கும் இஉக்குமி பதி wind Gg 

இரணமொரய்தவன் $ இவனை ௩மதலையில் அலைந்து 

கொண்டிருக்கக் தால்க யிருக்கின்றோம் ; இவனைப் 

போலல்லவே சிவபெருமான் அவன் ரசற்கன புரா 

ணனாயிற்றே, ஆகலான் பாலாகய நாம் தயிராகப்பரி 
ணமிப்ப்து போல் கனமான மலையாகப் பரிணமிப் 

போமென்றெண்ணி இவ்வுருக்கொண்டிருப்பது போ 
வ மிருக்கின்றது. இவ்்உண்ணம।க விளம்குங் கைலை



௫௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

யாகிய ஒப்பற்ற ஞான மலையில் இலக்குமி காயகரர 
இய இிருமால் தேவர் கூட்டங்களோடு சிரசில் கைக 

எஞ்சலியாகக் குவிய கந்தி எம்பெருமானுக்குக் கர 

ட்டிச்சென்றனர். சென்று, அளவற்ற பிரமதகணல் 
கள் துஇிக்கயாவர்க்கும் தலைவராகிய ஈந்இிதேவர் ௮ம 

ர்ந்திருக்கும் முதற்கடை வாயிலை யடைந்து அம்கந்இ 

சேவசை வணங்கி நின்று கூறுஇன்றனர். எங்கள் 

தெய்வமாகிய வையனே ! நீர் உள்ளே சென்று தெய் 

விகாமணி யாடிய சிவ பிரானுக்கு இமூருக்கும் 

யாங்கள் ௮வசையணுகும் வண்ணமுசைத்தருள வே 
ண்டுமென்றுவிண்ணப்பஞ்செய்ய,௮ங்யனமே யாகுக 

நீவிரிங்ஙனம் நின்மின்௧களென்று நிறுத்த நந்திதேவர் 

சென்று ௮ளவில்லாகனவாூய புவனங்களுக் கஇபர்க 
ளும் பல சவெகணங்களும் ௮ளவற்ற முநிவர்களு 

நிறைந் இருக்கின்ற சபையில் அளவற்ற பிரகாசத்து 

டன் விளம்காறின்ற மணிகள் பஇத்ம பிட த்திலமர்ர் 

தருளிய அளவற்ற பெரிப ௮ருளாளசான சிவபெரு 

மான் முன்சென்று, ௮ன்பாக வணங்கி ஐயனே | இரு 
மால் பிரமன் இந்இராஇி தேவர்கள் சூழ முதற்கடை 

வாயிலில் வந்இருக்கன்றனசென்று விண்ணப்பஞ் 

செய்ய, பெருமான், அவர்களை விரைவாக அழைக் 

கக் கடவாயென்றனர். உடனே ஈந்தஇிதேவர் ஓரிமை 

நேரத்திற்குள் முதற்கடை வாயிலையடைந்து ஓ.இரு 
மாலே! உங்களை உமாமகேசுரரழைக்கின்றனர் வாரு 
ங்களென்றுசொல்ல. இருமால்முதலிய யாவரும்கிறை 

நக மகழ்ச்சியுடையவராய் ௮ணையைக்இறந்து விடப்



இரிபுககனச் சருக்கம். $ ௫௪ 

பட்ட நீர்போலோடி. மின்னலைப்போன்ற சடையை 

யுடைய வித்தகன், என்னையின்ற ௮ன்னையுடனமர்க் 
இருக்குஞ் சபையிற் சென்று மரக்கொம்பு சாய்வது 

போல் கீழே விழ்ந்து அ௮ன்புடனெழுந்து மிகுந்த 
பக்தியோடு தலையிற் குவித்த கைகளுடன் காக்குழற 

மனைக்கு விட்டுருகக் கண்ணீர் மார்பில் நிரம்பி 

வழியவுட்ல் சோர்ந்து நின்று துதிக்கக்தொடங்இனர். 

நிறைரீதநின் ஜொல்லை யுண்மை நிலைஇரி வின்றி யாங்கள் 

பஇறச்திறம் தடுத நீர்ப்பான் பேரரு ளூருவு கொண்டியங் 
குதநைதநின் கருணை போற்றி யுயிர்க்குட லளித்தி யச் 

Oe Hi sper வினைய ருத்தித் தீர்த்தரிம் பரிவு போற்றி, 

உலகுயி ரின்பர் துய்ப்பவுனதுபே ரருளை மாதென் 

றிலகுத விடச் திருத்தி யிருக்இடூங் கருணை போற்றி 

விலூயல் வின்பஞ் சில்லோர் விடுக்கவவ் வுருவ கன்ற 

வலூனல் லருள்கொண் டுற்ற வமலவக் கருணை போமு்றி. 

ஐம்பெரும் பூத மாதி யாயதத் துவசா லங்க 

டம்பெரு கதிவொ டுக்கும் தனியிருண் மலம்வே மூக 

நம்.பநின் னருளி னின்ற ஈற்றவர் தம்மின் வேறு 

யிம்பரி னறிர்.து கூடா இருந்தவா திருப்போய் போஜ்தி. 

அவுல் லுருவு மற்றை யருவுரு வதுவு மாகப் 
பரவுமொன் பதிற்றுப் பேதப் பகுதியுஞ் ௪த்தியைச்தின் 

விரிவுமன் மூய வுன்றன் மேனிலை தமதே யாக 
பொருவரு மன்பர்க் காக்கும் பொருவிடைப் பாக போத்தி 

என்றிவ்வண்ணங௩ துஇத்து நிற்க எங்கணாயகனாகிய 
சிவபெருமான் திருமாலை அருளோடும் பார்த்து இல



௮ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

க்குமியின் முலைமுகங் குழையப்பெற்ற வயிரத்தோ 
ளனே ! நீ வருத்ச நிலையோடு, கூடியிருக்கின்ற இக் 

தேவர்கரடன்வக்த காரணம் யாதென்று வினவினர். 
இருமால், எம்பெருமானே |! பொன் வெள்ளி இரும் 
பினாலாயெ கோட்டைகளைப் பிரமன் கொடுக்கப் 

பெற்றுள்ள அசுரர்கள் செய்யும் துன்பத்தால் இத் 

தேவர்கள் கொக்து இந்திரனோடு இங்காள் காறும் 
எல்லை காணக் கூடாத துன்பக்கடலில் மூழ்டக்கிடச் 

இன்றனர். சேவரீர் கருணையங் கடலாதலால் தேவர் 

கள் துன்பத் இனின்று நீம்கி உனது பொற்பாத்க 

மலங்களுக்கு எப்போதும் ஏவல் செய்யும் வண்ணம் 
கோட்டையை யுடைய அசுரர்களது ஆற்றலை யழி 

தீது ௮ருள் புரியக்கடவீபென்று விண்ணப்பஞ் செ 

ய் தூக்கொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில் இந்திரனும் சிவ 

பெருமானைப் பணிந்து எங்கள் பெருமானே ௮. 

யேன் தேவர்களோடுய் கப்பலின் பக்கலில் சுழலு 

இன்ற காகத்தை யொஞஷ்திருக்கின்றேன் ; யாங்களுன 

தடைக்கலம், எங்கள் மீது இருபை செய்யுமென்று 

பிரார்க்தஇத்தனன். அகனைக்கேட்ட நான காயகன் 
சுரர்கள் மனதிலுள்ள துன்பத்தை நீக்க நினைந்து 

ககைத்து காமெழுந்தருளி வந்து அசுரர்களை யழி 

த்து விென்றோம். அதற்கு ஈம்மிடத்தில் யுத்தத் 
இதற்குரிய ஆயுதங்களொன்று மில்லையே யென்றருள, 

அத்இருவாக்கைக்கடவுளர் கேட்டு அளவற்றவலகமெ 

ல்லா மிமைகேரத்தி லாக்கி யளித்தழிக்குக் தயாநிதி 
asm Bus இறைவன் இவ்வண்ணம் பகர்ச்தது ஓர் விளை



இரிபு.தகனச் சருக்கம். GES 

WNL OT Gn Onemenis shad stee@ Bu விசுவ 
கர்மனைப்பார்த்துச் சொல்லுகின்றனர். ஓஒ மயனே! நம 
து பெருந்தகையாசாதிய சிவபெருமாலுக்கேம்றதே 
சொன்றை யியற்றக்கடவா யென்றனர், அவன் இக 
விசைவாக பூமியே தேராகவும், ௪௩இர சூரியர்களே 
சக்கரமாகவும், வேதங்களே புசவியாகவும், சதுர்முக 
னே சாரஇயாகவும், மேருவேவில்லாகவும், <2) 16 6 & Bear 
காணாகவும், அக்கினி சந்இரன் இமுமாலென்னு மூவரு 
மே பாணமாகவுஞ் செய்தனன். தேவர்கள் அவற் 
றைக்கண்டு ஆர்வமேலிடும் மனம் தனெசாய் வணஙய்இ 
ஆதஇபகடனே | ௮மலனே ! முக்கட்பசாபானே | தே 
வரீர் இருவருளினாலாகிய இவைகளைக்கொண்டு எங்க 
ளை வருத்துகின்ற சதக்துருக்களையழித்து எங்களை ரட் 
சிக்கவேண்டுமென்ஞுர்கள். அகனைச் சிவபெருமான் 
கேட்டு, தமியேனுக்குச் தாயாகய சல்கரியுடனெ 
மூ£்து சேவர்களெல்லாஞ் செயசெயவென்று BBS 
கப் பாதகாமசையைப் Qua Dur gy ane 8 BK dé @ 
நின்று நீய்இ வெளியேவக்து அங்குகின்ற இசதத்து 
னலம்காரச்தைக் இருக்கண்களாம் பாரத்துச் சரட்பு 
வியுடன் ௮திலேறிக் கூர்மையான பாணம்கையும் 
மேருவில்லையும் செர்தாமரை மலர்போன்ற இருக்க 
த்து ம்காங்கிக் காண்டற்கரிய Fb SIG gL Mes wen. 
நிமிர்ந்தோங்கியிருக்கு மேருவானது என் வில்லாசவ 
ளைஈததெெனின் நறுமணங்கமமுல் கு௨ளை மலசை வெ 
ன்று சேற்கண்டையை மருட்டி. நீண்டகாகளவும் உ 
(au Bou ip. Arora Aur 6 a கண்களையுடைய உமாதே



௬௦ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

வியைத் திருமணம் புணரும் இறைவனது ஓஒப்பிகக்த 
தோளைப் பொலிவு பெற்றிருக்கு மேருமலை கண்டு 

மிக்க காணமடைந்து தலை வளைந்ததாகும். இருமால் 
ஏன்பாணமானாெனின்? தன் மனதையே ஆலயமாகக் 

கொண்டெழுந்தருளிய சம்கரனுக்குக் தன் மனைவி 
யாகிய பூதேவியே இசதமாகவும், தன் புத்திரனாகிய 

பிரமாவே சாரஇயாகவும், சன்புத்திரனாகிய பிரமனுக் 
குப் பேரனாகயசூரியலும் இலக்குமியுடன் றிருப்பாற் 

கடலிற் பிறந்த தன்மைத்துனனாயெ சநட்திரனுமே சக் 
கரமாகவும் | தன்சயனமாகிய ௮ககந்தனே நாணாகவும், 

ஆன காரணத்தைக் கருதியே தானுமோர் வாணமு 
மாகிரின்றான். இளங்கதிரை விரிக்கும் ஒரு கோடி 

சூரியர்கள் ஒருருக்சொண்டு ஒரிரதத்தின்மீதுவந்தாற் 
போல் இறைவனிற்க, அ௮க்கோலத்தை தேவர்கள் 
கண்களிப்பக்கண்டு மனமகிழ்ந்து உள்ளத்திலுள்ள 

கவலையெல்லா மொழிந்து கற்பகமலர்மாரியைப் பொ 

Westra, பின்னர் சந்தோஷமெனுங் கடலிற்படி 
ந்த தேவர்கள் பெருமானது $£ர்த்தஇகளை யெடுத்துப் 

பாடினர். ௮வரது பாதபங்கயத்தைச் ஏரமேற் சூடி. 

னர். எழுந்து துள்ளி தொடைகளைக் தட்டினர். கை 
களைக் கோச்தாடின/. உத்தரீயத்தை மேலேவீ9ப் 

பற்றினர். இக்குகடோறுமோடினர், 

கவரிமான் மயிராடிய சாமரை மின்னுகின்ற செஞ் 

சடையோனாகய சிவபெருமான் '” என்னை நிலைபெத்றி 

ருக்கும் சன்கிலைமையினின்று நீங்கெ மயிரென்று யிக
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ழ். தல் செய்யாது சுத்தமாக்கி உலகெலாம் புகழுஞ் 

சிறப்பையும் ௮ளிகத்தானென்னு முவகைமேற்கொண் 

டு ஆவெதைப்போல பலர் இரண்டு பக்கலில் நின்று 

சாமரைகளை அ௮சைத்தனர். ௮கேகஞ் சர்ப்பங்கள் 
பல சந்திர சூரியர்களை கவ்விக்கொண்டு எங்களீசன் 
இருமேனியிலுள்ள தங்களினமாடிய கநாகங்கட்குக் 

கொடுக்கக்கருதி ௮வ்வொளியைடீட்டி. வாம்க மோச 
ஞ்செய்யலுத்மமுறைமைபோல எண்ணிலாத௨ர் ஒளி 

வீசும் நீண்ட ஆலவட்டம்களை யெப்பக்கமு நின்று 

வி௫ினார்கள். ஆலவட்டத்திலுள்ள, சூரிய சந் இரர்களி 

னுருவளமத்தலும் விசுல்கால் இருகிவிசலும் இயல்பு, 

வெற்றிமிக்க பாறுகம்பன் ஆயிரஞ் சந்திரர்கள் ஒருங் 
கே சேர்ந்ததைப்போல் ஆயி ரஞ் சங்கங்களை ஆயிரம் 

வாய்களிலும் வைத்தாகுனான். முழவம்பேரிகை கைத் 

தாளம் பம்பை முதலிய வாத்தியங்கள் அகர் இடி. 

இடிப்பதுபோ லொலிக்கச் செய்தவர். அப்போது 

காகளங்கள் 'ஞானசொரூபியானோன் வந்தான், பக்இ 
யில் விளங்குவோன் வந்தான். பிறவி வே. ரறுப்போன் 

வந்தான், பே.ரருண்மூர்த் தவந்தான், ஆனந்தக்கூத்த 

ன்வந்தான் நீலகண்டன் வந்தானென்றாதஇன. பிர மத 
கணங்களெல்லாம் விடத்தைச் சறதும் பல்லையும் வா 
யையுமுடைய நாகங்களை யணிந்த ஈமது பெருமான் 
கொடிய போர் புரியச் செல்வான் மேருவை வில்லா 
கப் பிடித்தானென்.று மகிழ்ச்சிமீதூர்ற்து சட்டைகழி 
யச் சரீரம் பூரித்து கல்லையொத்த இரண்ட தோள் 
கள்வீம்டு நெஞ்சங் கரையும்வண்ணம் உவகைபொய் 
இச் சூழ்ந்தன. வெள்ளிய அரிவாளை மாற்றிவைக்
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தாற்போன்ற வக்கிர தந்தங்களையும், பிலத்துவாரத் 

கையொத்த வாய்களையும், மலையின் குகையைப் 

போல் உட்மிளைபொருந்திய மூக்குகளையும், இடியிடி. 

க்தாற்போன்ற இனிய சொற்களையும், தீப்பொறி 

சிசறுஞ் சூரியனைப்போன்ற கண்களையும், அக்கினி 
சுவாலிம் தெ ரந்கமைப்போன்ற சிகைகளையும், இ 

க வண்டகிமை வைசக்காலும் போதாழென்னும் 

வயிறுகளையும், குறுகிய கால்களையுமுடைய பூதக் 

கூட்டங்களெல்லாம் ஐம்பூதம் ஈளையும் ஆக்கியளித் 
திக்கும் வன்மையினையுடை ஈமது பெருமான் என் 

னைப்பார்த்து நீயே x65 அசுரர்களையழிட்துவிடெ 

ன்றுரைக்க மாட்டாரோ என்றும்'' இக்கூட்டங்களி ' 

லெனக்கில்லாமல் யாவாக்கு இந்தயுத்தம் கடைக்கு 

மோ வென்றும், என்னையொகதீத வேறு இலர் அசுர 

சை வதைக்க கான் பார்த்துச் சும்மாயிருப்பேனோ 
ஏன்றம், தங்களுக்குள் தாங்களே நினைந்து வாடும் 

தன்மையுடையனவா யிருக்கன. அன்றியும் பண்ணி 

னிடத்தில் நிறைந்துள்ள வோசையைப்போல் ஆகா 

யத்திலுஞ் சத்திய வுலலும் வைகுண்டத்திலுஞ் 
சமுத்திரங்களினும் பூவுலனும் மலைகளிலும் கணங் 

கள் நிற்பனவாயிருந்சன. இவ்வண்ணம் எங்குறிறை 

இருக்கும் வலிய கணங்கள் குறித்துத் தோள்களைத் 

தட்டியும், தங்களைத் தாங்களே புசழ்ந்தும், இந்தயுத் 
தத்தை காங்களே செய்ய விரும்பியிருக்கன்ே ரோமெ 
ன்று சிவபெருமானைச் கொழுதும், தங்களது ஸத் 
தைத் தாங்களே மதித்தும் கடல்களஞ்சும்படி. ஆர்ப்
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பரித்தும், மகிழ்ந்த, மலைடோன்ற தோள்களைத் தட். 

டூக்கொண்டு அ௮ண்டகடாகம்களெல்லாம் அதிரும் 

படி. யாரவாரித்து வந்தன. எழுகடலுமார்ப்பரிக்க 

பல சந்திரர்கரைஇக்கைப்போலும் தேவர்களாற்றா 
ங்கப்பட்ட கூடைகள் மேலோங்கிவிளங்கெ. மண் 
ணுலகமானதூ என்னை யிழிவுபத்தும் பொன்னுல 

சகன்மேலெகிர்த்து யுக்கஞ் செய்வேனென்று மேலெ 

முந்து போவதைப்போல் மண்தாூளிகள் மேற்செல்ல 

வும், ௮அதனைக்கண்டு பொன்னுலக மெதிர்த்துச் சமர் 

செய்ய வருவதைப்போல் தேவர்சள் தூவும் பொற் 

சண்ணங்கள்வக்து அவற்றுடன் கலக்கவும், அதனைக் 

உண்ட தேரிற்கட்டிய சொடிச்சேகள் குறுக்கேகின்று 

அடித்துவிலக்குவதைப்போ லசைந்தாடிக் கொணட 

ருட்கன. இவ்வாறு பூதகணங்களின வே அ௮நஇவா 

ஷனொத்த சிவபெருமானது தேரைப் பிரமதேவன் தெ 
ன்கிசையைகோக்கிச் செலுத்தினன். சிவபெருமான் 

தமது பாதபம்கயம்தை வண௰கி புடை சூழ்ந்துவரும் 

worm «or ௮கேககாகவழியை இமைகேரத்திற்கட௨ 
நீது கூவமென்னும் இருஈகரக்தை யடைந்தனர். ௮ 

ங்கு அச்சமயத்தில் ௮ழகிய அருள்மதம் பொழியும் 
யானைமுகத்தனையுடைய விநாயகக்கடவுள் அழகிய 

கொன்றைமாலையை யணிந்த சிவபெருமானுடைய 
இசதத்தின் ௮ச்சை யெவருக் இடுக்கிடும்படித் து.இக் 

கையாலொடித்தனர். ந்த கணத்தில் நீண்டசர்ப் 

பத்தினை யசையிலணி£$த செவபெருமானிடத்துப் பதி 
கச அன்பில் தனக்கு நிகரில்லாதவரும், வேககூட்டக்
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கள் முற்றிலும் வந்து வணங்கப்பெற்ற பாத தாமசை 

யையுடையவருமாகிய இருமால் விரைந்துஇடபவடிவ 

வ் கொண்டு இடையிறழ்புகுந்து பெருமானுடைய வரி 

சை யமைந்த கொடிகள் கட்டப்பெற்ற பூமியாகய சே 

சை தன்முதுகிற் முங்கக்கொண்டனர். தந்தையின் 

றேரினது அச்சை புத்திரர் துதிக்கையாலொடித்த 

வுடனே அதனை யறியாததேவர்கள் மனம் பதை 
பதைத்து முன்னிலும் பதின் மடங்கு துன்பமடை 

ந்து முகத்திலறைந்தழுது இது நமது எத்துரறுக்க 

ஞடைய செய்கைதானென்று நிச்சயித்துதிக்குகடோ 
அுமோடினர். ௮ருளானஅ உலாவப்பெற்ற., ஆறுஇரு 
முகங்களையும், ஒளிபொருந்திய மாலையானது புரளப் 

பெற்ற மார்பத்தையும், புயங்களையும், ௮ரியவேகப் 

பொருளாய் சிவஞான மானது விளங்கப்பெற்ற பாத 

காமரைகளையுங்கொண்டு எனதுள்ளம்இன் கண்விளய் 
குவோனாகிய முருகப்பெருமான் “மருண்டமனத்தசா 

யோடிப்போகு£் தேவர்களைக்கண்டு ஓ தேவர்களே! 
நில்லுங்கள் நில்லுங்கள், பயப்படாதீர்கள் என் கந்தை 

தேரினச்சையொடித்தவர் எனக்கு முன்வந்த வீகாயக 

க்கடவுளே'' மூன்று மதில்களில் வாழும் ௮சுரர்களல் 

லர். வம்மின்களென்றழைக்கனர். 

அதுகேட்ட வானவர்கள் மீண்டுவந்து கந்தசுவா 

மியின் பக்கல் அடைந்து “முருகனே இனிஈம்மை 

யாண்டருளிய காதன் எல்வாறு யுத்கஞ்செய்வாசெ 

ன்று ஐயங்கொண்டு நின்றனர். ௮ப்போது வபெரு



தஇரிபுசதகனச் சருக்கம். “| ௬௫ 

மான் அவர்களை நோக்கி :: நமது மூத்தகுமாரனை யான் 

முதலிம் பூசனைசெய்யாமல் இசதத்திலேறினமையால் 
இவவிடையூற்றை ௮வன் விளைத்தகான் என்றுகூ றி, 

மூத்த பிள்ளையை கினைந்து விமாயகக் கடவுளை 
வக் தனை செய்யாதவர்கள் ஸயழ்௫க்கும் காரியம் விக் 

இனை மாகுமென்பதை யாவருக்கும் காட்டும் பொரு 

ட்டு கூவமாபு ரத்தில் பிரணவசொருூபியாகிய விகா 

யகக்கடவுளை கனிவர்க்க மூதலியவைகளைக்கொண்டு 

அர்ச்சித்கார். பின்பு தேவர்களது மனத்துயர் நீங்கத் 

தனக்கு முன்னே அ௮சுரருடைய மும்மதிலும் வரும் 

படி. நினைந்தார். நினைக்கவும் நானு யோசனை தாரம் 

அ௮கலமுளிள ௮௩, மும்மதில்களும் அ௮வ்வசுரர்கள் 

துன்ப மடையும்படி. விரை த வந்தடைந்தன. இவ் 

கன மடைதலும் இசதகச துரகபதாதஇிகளோடும் 
யுத்கஞ்செய்யும் பொருட்டு ௮வ்வசுரர்கள் எஇர்த்து 
நின்றார்கள். அதனைக்கண்டு தேவர்கள் கலக்கங்கொ 
ண்டு இடதுக. ரத்தில் மேருவாகிய வில்லும் வலது 

கரத்தில் ௮திதட்சண்ணியமான ௮ம்புங்கொண்டு 
நிற்கின்ற சிவபெருமானுக் கருகிற்சென்று அசுரர் 

களை யழிப்பதற்கு இது ௩ல்ல சமயமா யிருத்தலால் 

தேவரீர் போர்புரிந்து சங்கரிக்க வேண்டுமென்று 

வேண்டினர். அங்கனம் உமாதேவியைப் பார்த்து 

ஈகைக்க - அ௮ங்ககையினின்றும் வலிய ௮க்கினிக்கொ 

முந்து தோன்றி ஒரு நிமிடத்திற் பாதி ஆவதற்குள் 
இரிபுசல்களிற் சென்று பற்றியது. சிவபெருமான் 
தன் இருவாயினிடத்து வைத்திருந்து உமிழ்ந்த 

@



௭௬௭ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

தைப்போல் வெளிப்பட்ட ௮ழ்$யோானது பற்றித்த 

குதிகென்றெரிஈீது ஆகாயத்தை யளாவ, அசுரர்கள் 

மெல்லிய புழுக்களைப்போல் பதை பகைத்து உயிர் 

நீங்கினார்கள். ஒப்பற்ற இருநீற்றையணியா தொழிக்த 

அவ்வசுசருடல்கள் நீறாயின, அதுபோலவே sya 

சுரருடைய தேர்களும் புரவிகளும் கைகளுஞ் ௪௧ 

சங்களும் சபைகளும் சோலைகளும் உளர்களும் மற் 
றவைகளு மொருங்கே யெரிந்தன, இருத்தமான முப் 

“Urpin கெக்குவிட்டுருகிச் சிதைந்து போயின, ௮ம் 

முப்புரத்திற்றலைவராக வூழ்த மூவரும் தாங்கள 

டைந்த வரத்தின் வலிமையால் அ௮நியாமல் கிளை 
கள்கீங்கெய விருட்சம் போல் நின்றனர். தேவர்க 

க்குப் பகைஞரிருந்க திரிபு/ங்களிற்செஞ்சடைக் 

கடவுள் ௩கையி னின்றும் பற்றிய தீயினிடமிருக் 

கெழுக்த புகை ஆகாயமுழமுமையு மூடி. மேகமங்களெ 
ன்று சொல்லும்படி. நின்றது. அ௮சுரருடைய மஇ 
ல்களில் ௮ரனுடைய வெள்ளிய ஈகையினின்றெழுந்த 

அ௮க்கினியானது சென்று தாக்கனதால் ௮£த வெ 

ள்ளிமதில் கரைக் துருகும்போது ௮௫இறழ் செதெறிச் தெ 

pss பலதுண்டு துகள் களைப்போலுமாம் சந்திர 
லும் நக்ஷத்இரக் கூட்டம்களும் - தன் பாதத்தை 
யடைந்தவர்களது பழைய தீவினையைப்போல் முப். 

புசமு மெரிந்து சாம்பலாப்போக சாகாமலிருக்கன்ற 
மூன்றசுரரையும் எம்பெருமான் பார்த்து மேருவில் 

லைவளைத்து ௮திற்பாணத்தைச் தொடுத்துகின்றனர். 
இங்கனமாக இனிய சொற்களையுடைய பார்வஇ.பா



அ௱புசகதகனச சர௬ககம. ் or GF 

கரது மலர்க்கரத்திலே தாங்கப்பெற்ற இவ்வில்லர 

னது வலிமிக்க நாண்வடிவைப் பெத்திருக்கும் தன் 

சயனம்இி னுனியிலே அம்புருக் கொண்டு இருந்த 

இருமாலுக்கு பொன்மலையாகயெ வில்லானது பொன் 
னுந்செய்த சிறந்த தருவாரியைப்போல் ஒளிகழை 

ம்துக் கொண்டிருந்தது. இந்த வில்லிற்ொடுத்த 

அம்பைகோக்கிச் சிவடெருமான் அ௮வ்வசுரர்களுயிரை 
பானம் பண்ணக்கடவா யென்று விடுத்தனர் - விட 

வும் குன்றைப்போனின்ற மூவர் மார்பிலும்பட்டு ஓர் 

கணப்பொயுதுக்குள்ளே உருவி அப்புறம் சென்று 

இரும்பவுஞ் சிவபிரானது வலக்கரத் தில்வக்தமர்ந்த.து. 

௮க்த அம்புபட்டவுடன் அசுரர்களலறி ஆகாயத்தைச் 

தொடும்படிதக் துள்ளிவிழுர்து உணர்வு சிதைக்து வா 

னவர் மனத்துயர் மாண்டுபோம்படி மாண்டனர். ௮ம் 

புபட்டமார்பின் துவாரங்களில் நின்றும் பெருகிய 

இரக்கவெள்ளம் பெருக்கெடுத் இசைச்சலிட்டுக்கெர 

ண்டு அலைகளோடு கம்பம்போல் மேலெழுந்து ஒடி. 

னது அ௮ப்பிணமலையின் பக்கங்களில் அனேகவரு 

டங்களுக்கு நமக்கு ஆகாரமிருக்கின்றதென்று நினைக் 

துபற்பல நரிகளுஞ் சென்று சேர்ந்தன - தேவர்க 

ளெல்லாம் பணிவிடை செய்ய இரிலோகத்தையும் 

ஆண் மிகொண்டிருந்த இரிபுராதிகளும் இறந்து ௮வர் 

களுக்குச் செய்யவேண்டிய ஈமவிதிகடன்சளைச் செய 

அபார்க்கவும் ஒருவருமில்லாமல் நாயும் கரியும் புசட். 

LIL FL ip. யுண்ணும்படிக் கிடந்தார்களென்றால்-இக் 
தன்மையாகிய வாழ்வைப்பார்த்து மகிழ்வதும் மத



௬௮ இருக்கூவப்பு. சண வசனம். 

யாகுமோ பூதங்களுக்கு யுத்தஞ்செய்யும் பிரதிட்டை 

யைக் கொடாமற் சிவபிரானே யவ்வசுரர்களைக்கொன் 
ஐது எவ்வண்ண மிருக்கதென்றால் - சிலர் வறுமை 
யாளசை யழைக்துக்கொண்டுபோய் அன்னம் பகர் 
இன்றோ மென்று இல்லிற்சென்றவுடன் அளிக்கமாட். 
டோம் போமென்று சொல்வதை யொத்திருந்தது. 

இரிபுரங்களும் மருளையொக்கன, அ௮த்திரிபுரத்தில்வ 

சதக அசுரர்கள் இருளையொக்தனர், இருமால் ௮வ் 
விருளை யோட்டுகின்ற ௮றாளை யொக்தனர், ௮வ்வரு 
ஞூக்குப் பொருளாகும் தஇிரிபுராரியாகிய சிவபெரு 

மான் அவ்வருளினை யுடைய பொருளை யொததனர். 

உமாதேவியார் தனது மார்பில் பொற்டிமிளைப் பதித் 

தாற்போலும் பெற்றுள்ள தனங்களை அனுபவிக்கும் 

கன்மையை மிகுதியாகப் பெற்றிருக்கும் வபிரான.தா 

நகையாகிய அம்பால் முப்புரமும் சாம்பராய்ப்போ 
னதும், ௮ப்புரங்கட்குச், தலைவராகிய ௮சுரருடைய 

உயிர்கள்போய் அழிந்ததும், தேவர்கள் கண்டு ஆர்ப் 

பரித்து மேகங்களும் அஞ்சும்படி. மலர்மாரிபெய்து 
களிப்பால் கைகளைக் கோர்த்துக் கொண்டாடி யுடல் 

வியர்த்துச் சாம்பராய்க் இடக்கும் புரத்தின் சமீபத் 
சேபோய் கொடியராகய அ௮சுரருடைய சரீரங்களைப் 

பார்த்துக் குறித்து பரமசிவக்தைப் பாடினர் - வில் 
லுடன் அ௮ம்பேந்தி நிற்கும் ௮ச்சம்புவின் பாசகாம 
சையைச் சிர9ற்சூடி. ஆகந்தக்கடலில் மூழ்இப் புகழ் 

sg கூறுகின்றனர். இறைவனே இக்ககரத்இனிடத் 
,தில் உனது பொன்போன்ற மலர்ப்பாதம்களை யருச்,



ரிபசதகனச் சருக்கம். “ys Soe புரத ரு 

சனைசெய்து யாங்கள் வாழும் வண்ணம் அருள் செய் 

யக்கடவாயென்று மொழிய, அப்போ தவ்விடத்தில் 

நிலைபெற்ற சிவலிங்கவடி.வமாயினார், அவ்வாருதலும் 
உள்ளமகிழ்ந்து இமையர் இந்திரன் இருமால் பிரமன் 
முனிவர்க ளென்னும் இவர்கள் எல்லாம் இருமஞ்சன 

தீர்த்தம் - புட்பட் தூாபதிப மிவைகளைக்கொண்டர்ச் 

சித்து இதுதான் சரீரமெடுத்ததற்குச் தக்கப்பிரயோ 
சனமென்று துஇத்தார்கள் - முன்னே விறகோலல் 

கொண்டு நின்றபெருமானே சவலில்கவடிவா யமர்க 
த.தனால் ௮வ்விலிங்கத்தை யுலகத்தவர் விற்கோலகாத 

சென்றியம்பும்படி யவ்விடத்தில் விற்றிருக்கனர். வித் 

கோலகாதராய் சிவபெருமான் அங்கு௫ற்கவும் விகாய 
கர் கந்தர் பிரமன் இருமால் இம்இரன் புவனத். தலைவர் 

கள் தவ௫ிகள் முதலாயினோர்களும் எங்களுச்சும்பெர 
ருத்தமானதலம் இதுதானென்று ௮ங்குவ௫த்தார்கள், 

உமையவளுடன் வபிரானீங்காமல் ஏப்போதும் அங் 

கெழு£தருளியிருக்கும் சன்மையினால் ௮க்கூவமாகக 

சம் % அவிமுத்தமென்னும் பெயமை யடைந்தது. 
அன்றியுஞ் சிவபிரானுடைய தேரின் எஏர்க்காலை விர 

யகக்கடவுள் ஓடித்தகனால் * ௮து கூவரமென்னும் 
பெயனாயுமடைந்தது. ஊர் நடுவிலுள்ள கணம்றைப் 
போல் அுழ்தல மிருத்தலால் இரிலோக வாசிகளும் 
வந்து அல்கு சுகத்தை படைகின்ற காரணசக்தால்கூவ 
மென்கிற பெயரையுங் கொண்டறு. 
  

* அவிமுத்தம் - தேவவுணவு தய்ய விடம். 
ர் கூவ.ரம் - ௮௪௪ - ஏர்க்கால் - கூவம் - இணறு,



௪௦ இருக்கூ,வப்புசாண வசனம். 

பூர்வத்திற்செய்க தீவினைகள் அகல்வதற்கு எங்கள் 

விற்கோலகாதரது இருக்கூவத்தை நினைத்தல் சர்ப் 
பற்களின் விடடீங்க கருடனை நினைக்கும் தன்மை 

யைப் போலுமாம். என்றிவைகளை ஐம்புலன்களை 
வென்ற சூதமுனிவர்கூறி ஓ முனிவர்களே குன்றவில் 

லியின் கூவமாககரத்தை யடைந்து அரிய மோட்சத் 

நதையடையுங்க ளென்றனர். 
திரிபுதகனச் ௪ருக்க முற் கிற்று, 

  

ச,ந்தானகிரி சந்தானச் சருக்கம். 
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உலக மயக்கத்தைக் துரக்கும் மேன்மைவாய்ந்த 

நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் சூத முனிவருசைக்க 
வார்த்தையைக் கேட்டு மனமகிழ்ந்து கூவபுசத் இனி 

யல்பைக் கேட்கக் கேட்க எங்களாசை வளருகின்ற 

தேயன்றி யடங்கவில்லை, ஆகலின் புசாணங்களைச் 

சொல்லவல்ல சூதமுனிவரே எங்களுள்ளங்களிகூச 

இன்னமு முசைக்கக்கட வீர் என்று கேட்க - முனி 

வர் ௮வ்வார்த்தைக்கு மிகக்களிப்படைநது இதனைக் 

கூனுஇன்றார் :-- 

பூர்வத்தில் முப்புசமும் எரியும்படி. புன்னகை புரி 
ந்து ௮இல் வத்த ௮சுரர்களையுங்கொன்று தென்இக் 

இலுள்ள கூவமாபு ரத்தில் ௩ஈரடிங்கமாகிய .காரணன் 
வணங்கும்படி. தேவளிங்கமாகிய ரவபிரான் எழுந்த 

ருளியிருந்த காலத்தில் அசுசர்களியற்றிய துன்பத்



சந்தானகிரி ச£தானச் சருக்கம். எக 

இனின்றும் நீங்கிய சுசர்களைப் பார்த்து பிரமன் ஓ 

ன்று கூறத் சொடம்இனார்- வண்டுகள் நெருங்கித் 

தேனையுண்டு இசைபாடும்குளிர்ச்சி பொருந்திய மா 

லையணிந்த தேவர்களே *இத்திருமாலானவர் மிகவல் 
லமையுடையவர், என்ன வென்றால் பகையாயுள்ளவர் 

கையில் வாளாயுசத்தை மறைத்து வைத்துக் கொ 

ண்டி சமயமறிந்து சத்துருக்களை யழிப்பதைப் போல் 
இரத மாயவன் இந்தத்தலத்தில் ஓர் தந் தரத்தை யெ 

ண்ணி சிவபெருமானது இருவேட மாகிய விபூதி உ 

GERM SOS ௮வ்வசுசருடைய வுருவத்தினின்று 

மாற்றிப் பின்னர் சிவபிரானுக்கோரம்புமாகி ௮வ்வ 

சுசர்களைக கொன்றனன், ஆகையால் சிவலிங்க பூச 

னையைச் செய்பவர் ௮றிவில்லாப் பாதகர்களானாலும் 

அழிய மாட்டார்களென்றும், அ௮ச்வலில்க பூசனை 

யைச் செய்யாதவர்கள் மகாதவூிகளானாலும் ௮ழி 
கீது விரவார்க ளென்றுமறிந்தோம், இதனால் மன 

இல் நிறைந்த வாசையுடன் சிவபூசனையைச் செய்வோ 

சது பெருமையைச் சொல்ல முடியுமோ இம்மைம 

றுமைகளிலடைபச் தகும்பிரயோசனங்களையும், வேத 

முடிவானது கெளிவிக்கும் பேரின்ப வீட்டையும், ௨ 
ண்மையாகத் கரத்தக்கது அச்சிவலிங்க பூசனையேய 

ன்றி வேரொன்றுண்டோ. ஆகையால் செம்மையாகிய 

மன த்தஇனால் சவபூசனையைச் செய்யாமல் மோட்சத் 

தையடைய ஆசையை மனத்தில் வைத்திடலானது 

சிறகில்லாத சிறியவோர் பட்சியானது ஆகாயத்தில் 
டறப்பதற்கு விரும்பும் தன்மையைப் போலுமாம்.



௪௨ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

சடையின் கண் வாழுஞ் சந்திரன் அலையெறியும்சங் 

கையினது சிறுதுளிகள் தெறிப்ப அதனால் ஈனைந்து க 

ளிரடைக்து ௮தனைப் போக்கிக்கொள்ள இடக்கரத்தி 
லிருஈ்து எழுகின்ற ௮ச்இனியின்சுவாலையால் காய்ந்து 
ஒழித்துக் கொள்ளச் செய்யு சிவபிரானைப் பரமெ 

ன்றறியாமல் யானும் இருமாலும் இயற்றிய தீங்கை 

இக்கூவபுரத்தில் சிவலிங்க பூசனையைச் செய்துஓ 

ழித்து உய்ந்தோம். விபூதி ருத்திராட்சங்களை யணி 

நீது சிவலிங்க பூசனைபைச் செய்யாதவர்கள் பாதகரி 

லும் பாதகராவார். 

எங்களுக்கு அவர்கள் எந்காளிலும் புறம்பானவர் 
களே ஆகையால் அ௮மரர்களே | நீங்சள் சிவலிங்க பூச 

னையைவிடாமற் செய்யுங்களென்று வேதமுடிவைக்க 

ண்ட பி.ரமாவுசைத்தருளினார். ௮யனுசைத்த வாரக் 

தைகளை அமசர்கள் கேட்டு ௮அவரைவணங்கி கூவககர 

த். நஇிற்சென்று இலில்கவுருவைகத்தாபிச்து௮அன் போடும் 

வழிப்பட்டனர். ௮வ்வாறவர்கள் அர்ச்சித்த சிவலிங்க 
வடிவுகடோறும் இருவிற்கோலகாத ரெழுக்தருளியி 

ருந்து யாவசையும் ரட்டிக்கின்றனர். இத்தன்மை 

யான மகிமைவாய்ந்த கூவ புரத்தில் யாவமாகிலும் 

அ௮டைநதால் மேலான பரிசுத்த ஞானக்ையடைக்து 

அடைதற்கரிய சிவாநந்தத்தை பலுபவிப்பார்கள். 

தேவர்களெல்லாமக$தங்கோடி. தவல்சளைச் செய்து 

மானிடராகி பரம௫ிவம் அன்பர்கட் கலுக்காகஞ் செ 

ய்யும் ௮க்கூவ புரத்திலவதரித்து வாழ்வார்களென் 

ரூல் ௮தன் பெருமையை யாராலளவிட்டுச் சொல்ல



சந்தானகிரி சந்தானச் சருக்கம். ' !:7 ஏகூ 

மூடியும். தன்னை மனதஇற் பதித்தவர்களுக்குப் பா 

வ,த்கைப் போக்குகன்றவருள் நிறைந்த சிவபெரு 

மான் சந்தானகிரி ௪ர்தான ரென்டுற ஞானாசாரியராய் 

கூவ மகரத்தில் வசிப்பவர்களுக்குக் இருபையுடன் 

உபதேசஞ் செய்ய அதனைக் கேட்ட அவர்கள் உல 

கஇன்சண் அழிவில்லாத சுகத்தையனுபவித்து மனவ் 
களிப்படைஙக்திருந்து முடிவில் அழிவற்ற பரகதியை 
யும் ௮டைவாராயினார். என்று கூவபுசத்தினியல் 

பைச் சூதமுனிவரியம்பலும், அதைக்கேட்ட முனி 
வர்கள் கரங்களைக் குவித்துக்கொண்டு எங்கள் செவி 

க்கு அமுதம் ஊட்டவரந்த பெருமானே பரமஏவ 

மெழுந்தருளிய கூவ புரத்தில் வ௫ப்பவர்களுக்கு 
உபதேிக்கின்ற ஆசாரியன் யார்! அதை ய்யம்பு 

மன்று வினவ, அ௮ச்சூசமுனி சொல்வார் :-- முன் 

அனாரு காலத்தில் முகுக்கனும், பிர்ம்மாவு், கவ௫க 
ஷ், சேவர்களும் ஈசனது சச்தினிபாகத்தை யடை 

பப்பெற்றதால் உடலைவெறுத்து ஞானத்தை யடை. 

வதற்கு விருப்புதற்றார்கள், ௮வ்வாறு விரும்பியவர்கள் 

கைலையை யடைந்து கண்ணுதலைத்துஇத்து சிற்றறிவு 
டைய யாங்களிக்கத வுடம் சுமையைநீக்கி ௮றிவுருவ 

மாகும் வண்ணம் பதிபசு பாசத்தி னுண்மை முற் 

னும் எங்களுக்குத் தெரிவித்துக் காக்கக்கடவீரென் 

(prac, 

இகனைக் கேட்டரூளிய சிவபிரான் ௮ளவற்ற வரு 
ஞூடையவராய் ௮க்கைலையைச் சூழ்ந்இருக்கன்ற பெ 
ரிய நான்கு மலைகளுக்குள்ளே gui ssa geht



or இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

யையடைந்து அன்று மாயவனுக்கு நல்லா A Aw eS 

வுண்மையை உபதே௫ப்பார், ஆதியும், நடுவும், ௮க்த 

மும், ௮ ருவமும், உருவமுமாகியபேதங்களும், 
பிரமா 

ணவ்களுமின்றி பெரிய ஞான சோரூபமாக வேதங்க 

ளுக்கும் மனதுக்கு மெட்டாத மலர௫தமாய் எங்கு 

நிறைந்ததாக பிறப்பிறப்பற்று ஒசே தன்மையாயிருப் 

பதுவே பதியினது இயல்பாம். அனாதியே மூலமல 

த்தான் மூடப்பட்ட பேரறிவினையுடையதா௫யும், 

மாயையினால் விளங்கப் பெறும் சிற்றறிவினையுடைய 

தாயும், முன்செய்தவினைகளால் பிறப்பிறப்புகளை 

யுடைய தாயும், ஆகாயத்தைப்போல் அடுத்தஉண் 

ணமாயும் மிருப்பது பசுவினது தன்மையாம், அனு 

இயா௫யும், ஒன்றாயும், அளத்தற்கரிய சத்தியுடை 

sary, பலவுயிர்களின் உணர்வையெல்லாக் தடுப்ப . 

pr Bus இற்சத்தி விளங்காறின்ற வுயிர்களிடத்தெல்
 

லாம் நீற்குப்போகும் தன்மையாகியுமுள்ளது 
இருள் 

மயமாகய ஆணவமாம் | சுத்தம் ௮சுத்தம் மூலப்பிச 

இருஇயென்௫ின்ற சம்பந்தத்தையடைந்து சுத்தமாகிய 

குத தத்துவமும், சத்தா சத்தமயெ எழு அக்னி 
வமும், அசுத்தமாக இருபத்து கான்கு தத்துவமு 

மாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களாய் பிசேோரம் (a gi) 

போக்வெம்(அ.துபவப்பொருள்) 
போகம் (அது பவம்) 

என்இன்ற மூன்று காண்டங்களாய் ஆன் மாக்களுக்கு 

தவி புரிந்திருப்பது மூவிதமாயையாம
். மனம் வாக்கு 

காயங்களாற் செய்ய வருவதாகிய பாவ புண்ணிய 

மென்ற இரண்டுவகையாய்ச் சஞ்சிதம் பிராரத்வம்.



சந்தானூரி சந்கானச் சருக்கம், ௭௫ 

ஆகாமிய மென்னு மூன்றியல்பாய் புத்தியிற்பொரு 

ததும் நிலையையுடையதாய் அவ்வத் தகுதிக்கேற்ப 

வினையெலும் பேர்பெற்று ௮னுபவிசத் தொழிக்கப்படு 

வதாய் ௮னுபவமுடிவில் பின்னனுபவத்திழ் கடனின் 
றிஒப்படைவதாயுள்ளது கன்மமாம், என்று பதி பசு 

பாசப்பொருளின் நன்மையை யுரைத்து இம்மலங்க 

ளெல்லாம் உனக்கு ௮ன்னிய மாகுமென்றும் அறி 

வித்தகொழித்து அ௮றிவுருவமாகி நிற்டன்ற வுன்னைப் 

பாசெனறு ஆத்ம நிலையைத்தெரிவித்து அதற்கு 

மேலேநிற்கின்ற தன்னருளையுங் காட்டிச்சென்று கூடு 

தலில்லாத.துஞ் சேர்ந்து நிற்பதுவுமன்றி ஓன்றிரண் 

டென்பதில்லாமற் சுட்டறிவையு நீல்சிச்தானே தானா 

யெப்போது நிற்கின்ற என்னை யிருந்தபடி.யே காணக் 

ஈஉடவாயென்று தன்னுடைய நிலையை வாக்இனாற் 

சொல்லாமல் குறிப்பினாலுபதேசித்தார். இவ்வண்ண 
மே ௮யலுக்குப் புட்பகிரியிலும் இருடிகளுக்குக் கோ 

ளூரியிலும் தேவர்களுக்குச் சந்தானகரியிலும் முன் 

னியம்பிய முப்பொருள்களையும் முறையாக வுபதே 
சத்தார். அந்த சந்தான௫ரியின் பெயரே சங்கர் 

கும் பொருர்இயதாம் - கூவபுசத்திலுள்ளவர்கள் தே 

வர்களாகையால் அவர்களுக்குப் பேசருளுடைய 

வாசாரியர் சந்தானகிரி சந்தானன், என்று இப்பெரு 

மை வாய்ந்த வாசாரியர் ௮க்கூவபுதஇ லெப்போதும் 

விழ்றிருப்பார். பரம சிவமே குரு வடிவங்கொண்டு 

மிகப்பிரியத்துடனுபசேசஞ்செய்யுக் இருக்கூவத்தித்



௭௭ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

குச் சமமாக வேரரு சலச்சை யுரைப்பசாகாதெ 

ன்று அக்தலக்தினியல்பு முழுவதையுஞ் சூ.சமு.னிவர் 
சொல்லியருளினார். 

சக்கானகிரி சந்தானச்சருக்க முற்றிற்று. 

  

அடிமுடிதேடிய சருககம். 
hornet 

  

இவ்வாறு சூகமுனிவரியம்பலும், இதனைச் செவி 

யுத்த இருடிகள் மூழ்ந்து சூகசை கோக்கி ஐயனே] 

விஷ்ணுவும் பிர்ம்மாவும் கானே பிரமமென்று தங்க 

ளிற் ஐருக்குற்றப் பகையானாசென் மோதினீசே, 
மீண்டும் ௮வர்சள் சிவபெருமானையே பரமென்று 

அவர்கள் எத ஏதுவினால் அறிந்தனர், ௮தையியம் 
புவி ரன்று வினவ, சூகர் சொல்லுகின்ளுர். ஆகு 

சாலத்திற் பிரளயம் வந்து எங்கும் பரவியபோது 

பிர்ம்மதேவன் நித்திரை செய்கன்றதை, கெடாத 

வின்பத்தையுடைய முனிவர்கள் பார்த்து வேதா 
வின் றேகத்திற் கையை வைத்து கலாசொரூபியர 

கிய சரஸ்வதிக்கு ஆவிபோன்தவசே! நித்திரை விட்டு 
எழுக்இருமெனரார்கள். அப்போதூ பிரமா வெழுந்து 

களிப்புடன் கடலிற் சென்றுலாவினார். அங்கு சூல் 
கொண்ட மேகம்போற் பாற்கடலில் அறிதுயில் செய் 
கின்ற கண்ண பிரானைக்கண்டு. மயக்கங்கொண்ட பிச 

மன் விஷ்ணுவை மயங்கும்படி யடித்து. ௮ழூய 

ன்மீது நித்திசை செய்கின்ற நீயாசென்று வினவ



அடிமுடிதேடிய சருக்கம். 74 GT GT 

அதைக்கேட்ட விஷ்ணு வானவர் உலகுக்கெல்லாக் 
தலைவனாயெ காசாயணன் கானென்றோதிக்கொண்டு 
மமதையுடனெழுநக்தார். அம்கானம் திருமால் சொல் 

லிக்கொண்டு எழுவதைப்பிரமன் கண்டு வீஷ்ணுவு 

ரைத்த வார்த்தையை வினவி நீயல்ல ஈல்ல பரம் கா 

னே என்று முன்னின்றுன். அப்போது விஷ்ணு கோ 

பங்கெவஹண்டவராயெதர்த்துப் பிரமாவின் காந்து பொ 

ருக்திய மார்பிந்புடைத்தார். காமரைக்சமலத்து வீற் 

திருக்குஃம் யிசமாவும் தயில்நெய்விட்டது போலச் 

சினங்கொண்டு அ௮ண்டமுகடு உடைந்ததோவென 

வையுறுமாறு விண்டுவின் மார்பிற்குக்தினார். இவ் 

வட வருக்கும் கொடும் போர்விளைம்று. ஒருவரை 

*இலர்றாவர்'. மார்புகுழியும்படிக் குத்துவார், கூதித் 

Gary (wip previ, பொன்மலையுங் கரியமலையுஞ் 

ச்ழூல்லஸ தட்போற் சுழலுவார், உடல் இதறப் பிடி. 
வபர்ர், கீழ் மேலாக விழுந்து பதைப்பார், கட் 

ஒத் தூ**இத்தள்ளி யிடதுகையைக் கழுத்திலிட்டு 

அரக் திக்கொண்டு கையை முட்டியாகப் பிடித்து 

tara Gp குல்வவார், சரசான் முட்டி. வட்டாகார 

மாகச் சுற். மை. இப்படி மற்போர் புரிவதை முனி 

வர்களோட 2 ர்களுங்கண்டு, இவர்களைப்போல் 
வூத்தஞ் செய்தவர்களை காம் கண்டதில்லை யென்று 

வுகழக்தார்கள், பின்பு பிடிபோன்ற சொற்களையுடைய 

அவ்விருவரும் உறைவாளை யுருவிக்கொண்டெதிர்த் 

தினர். இலர்க௨.ரல் விசப்பட்டவாளின் ஒளியன் றி 
கிஸ்ஞூரிவசென்.று இமையோர்களும் ௮றியாவண்:



எனு இருக்கூவப்புராண வசனம். 

ணம் சாத்றிற் சுழலும் காற்ராடியைப்போற் சுழன் 

மர்கள். சிவபிரானை யறியாமல் மயல்இச் சன 

னம்கடோறு முழலுகின்றவர்களைப் போல் மலைகளி 

லும் ௮மசாபதியிலும் கடல்களிலும் பாதலத்திலுக் 

இக்குகளிலுஞ் சூரியமண்டலக்திலு மோவொர்கள். 

ஒருவரை யொருவர் வெட்டவேண்டுமென்று கால் 

கை சிரக்தோள் கண்டம் தொடை மார்பு வயிறு 

வி,நியிவைகளைக் குறிப்பாக காவொர்க்ள். இவ்வாறு 

இவர்கள் யுக்தஞ் செய்பலும், ச். கருணத்விலிவர் 

கள் ௮கல்காரகதை யடக்க நமது பரம௫.வம், முடி. 

யானது அண்ட.கோளகையைக்கடக்கவும்?. அடியர 

னது பாதலங்கள் மூழுவதையு£ தாண்டவும், MS 

இனி மயமான இலிங்க வடிவமாக அவ்வரிடத்திலெ 
முந்தருளினார். ௮வ்வண்ணமெழுந்த இலிஈ்கமானது. 

மாலும் ௮யனுங்கொண்ட மனத்திருளை மீக்ருவமைக் 

கப்பட்ட மாணிக்க இீபம்போல் விளங்கியது, வவர் 

கள் மனவிருள் அப்பெருஞ்சோதியன் றி wage gia 

ளக்கின் ஒளியான் மாற்ற முடியுமோ, அங்ஷேத[ os 

அவ்லக்கினிஸ்தம்பத்தை அரியும் ௮யனும் அமரச் 

தொழிலை விட்டு நீங்கிப் பார்த்து, இட்தஸ்சம்ப 

மிய்சு வந்தது 'என்ன காரணமென்முர்கள் , இதைத் 

தாணுவென்றறியாமல். கபாலமேக்இிய கையனை ௮வ 
னது அருள் ஞானக்கண்ணாலன்றி யார்காண வல்ல 

வர் ! பின்னர் இருவரும் யுத்தத்தை விட்டு, இந்த 
அனற் பிழம்பின்௮டி.யையும் முடியையும்பார்ப்போம், 
அவ்வடி. முடியை முன்னே பார்த்தவன் யாவனோே



அவனே பரமாகுவனென்று தங்களுக்குள்ளே யுடன் 

பட்டு, விஷ்ணு, வானவர் பன்றியாகவும் பிசமச 

அன்னமாசவும் வடிவங்கொண்டு பாதத்திலும் ஆகா 

யத்திலுஞ்சென்,.று, மனவாக்குகளுக்கெட்டாத ஞான 

காயகருடைய அடியையும் முடியையும் பார்ப்பதற்கு 

அறிவில்லாமையால். மயங்்இனார்கள். முன் பொரு 

காலத்கில் பர்வதம்போல் வந்த கோட்டையுடைய 

மதயானையை வாயாழ்குடற் புறப்பமிம்படி மிதித்த 

முத்திம்கொன்ற பாதகமலங்களென்றறிரியாமல் வி 

ருய்பச்துடன் அதனைக் காணும்படி பாதலத்திற் 

சென்று பிறைபோன்ற கொம்புகள் தேய்ந்துபோய் 

பூமியைத்்தோண்டிக்கொண்டு பிலங்களை யெல்லால் 

கடந்தும் வராகஞ் சோர்வடைந்து தேகம் வருந்திய 

தேயல்லாமல், எம்பெருமானுடைய இருவடிகள் வில 

ங்காயெ பன்றிக்கு ௮கப்படத்தக்கதோ? அல்லவா 

தலால் ௮வ்வராகாவதாரி நாம் ௩னைதத குறியைப் 

பார்க்க வில்லையே அ௮யன்சென்று முடியைக்கண்டு 

வருவானாகில் நாமென்ன சொல்வதென்னும் காணத் 

அடன், நிரும்பவும் பூவுலகில் வ6$தடைந்தனர். ஆகார 

யத்திசென்ற பிரமாவாகிய ௮ன்ன மானது கண்ணுத 

லின் முடியிலுள்ள கங்கையில் மூழ்க நினைத்துச் 

செல்வதைப்போல் சூரிய மண்டல முதலிய வுல 

கங்களை யெல்லாங் கடந்துபோப் மாயனடியைக் 

கண்டு வருவான் காமும் முடியைக்கண்டு சென்றால் 

அவனுக்கு நிகராவோமென்று நினைந்து ஆயிரக்தேவ 
வருடம் வரையிலும் மேலண்டத்தி லேறிச்சென்றும்



௮0 இருக்கூவப்பு ண வசனம். 

சிவபெருமானது மார்புவரையிலுமங்கூடச் செல்வத: 

ற்கு முடியாதவனாய்ச் சிறகுகளெல்லாம் வருந்தி 

இளைகத்தவனாய், ௮ப்பாலாகாயத்தும் செல்லுஞ் செய 

லொழிந்து விஷ்ணுவின் செய்கை எவ்வாறு முடிக் 
தோ வென்று வருந்திய மனதுடன் மண்ணுலூல் 

வக்கார். இவர்களிறாவரும் மாமே பரமென்றிச்சை 

கொண்டு ௮னேக நாள் பரியந்தம் படாத பாகெளெ 
ல்லாம் பட்டும் தங்களிஷ்ட்டத்தைப் பெந்ளுரில் 

லை, எமது தலைவருடைய அடியையும் முடியையும் 

பூப்பட்ட % கண்ணையுடையவர்கள் போலாயினவிவ 

waar எத்தனை பாடுபட்டாலும் காண்பர்களோ? 
காணப்பெறாகவர்களாகயெ இருவரும் வஅங்குவக்து 
கூடித்தாங்கள் சூறித்த அடியையும் முடியையுய்கா 

ணடிலாமையை முன்காணத்கொட.ங்கிய காலத்தில் 

பொலிவுபெற்றிருந்த தத்தம் முகம் வாட்டமுற்றி 
GEST Qs, சிட்தையின்க௧கணின்று உந்துகன்ற காண 

மானது இருவரிடகத்தும் ஒத்திருத்தலாலும் ஒருவ 
குக்கொருவர் சொல்லிக்கொள்ளாமலே ௮றிந்துகொ 

ண்டு une SHON (pis ௮கந்தையைச்சி௩்தி யொழிம் 

தனர். 

பின்னேமயக்கமாதிய ௮அகந்தையொழியவே எமது 
பசமசிவத்தினருள் கஇஞ்சித்து வந்தடைந்தது துவ 
டைந்தமையால் இருவரும் தங்களி௨த்துண்டாகிய 
  

% பூபட்டகண்-பூவாயெ ஆசனம் உடையார் என்று பி 

சமனுக்கும், பூவையொத்த கண்ணையுடையார் என்று விஷ்ணு 

igo கொள்௫,



அடிமுடிதேடிய சருககம. (௩ MS 

மயக்கத்தினின்று நீங்கு இந்த வற்புதமாகெய தாணுவா 

னது ஈமக்குத் தலைவராய் ௮னுக்கெகஞ் செய்கின்ற 
கெற்றிக்கண்ணனது திருவுருவமோ வென்று ௫ந்தித் 

தார்கள். ௮ச்சயத்தில் ஞானகாயகசாகய சிவபெருமா 
ன்மணியினிடகத் தாடுகின்ற வொளியைப்போல அந்த 

அக்கினி ஸ்தம்பத்இனடுவில் மான்மழு விளங்கெய ௧௪ 

ங்களும் இருமார்பமும் சந்து.ரகரணம்போன்ற புன் 
னகையபொருந்திய இருமுகழும் விளங்கும்படிப் பிர 

சன்னசாய் நின்றனர். நின்ற அப்போது ௮யன்மாலி 

ர௬ுலரும் கண்டத்திற் தரித்த நீலமும் மார்பிற்பொருக் 

இய சிரமாலையையுங் கண்டு உள்ளம் நடுக்கங்கொண்டு 

காணமு மீச்சமு முடனே யு.இக்க; ௮ச்சிவபெருமான் 
றிருவடியிற்றங்கள் உரம் பொருந்தும்படி. விமு,லும் 

கள். இவ்வண்ணம் விழுந்தவர்களைப் ப. சாபரஜரைத் 
த்தப் பயப்படவேண்டா மெழுந்திரு மெல்ஃல்களை 
கும்பிட்ட க.ரத்துட னிருவரு மெழுந்து Beis sent 

களுக்குக்தெரிர்த விதமெல்லாஞ் சொல்லிக்95கஜத் 
அறிவிலிகளாகிய யாங்களுன்னைப் பரமென்ற0கால 
செய்த குற்றங்களை டீக்கெருள் செயவா யென்.ஆர 
க்க, மங்கைபங்கன் கூறுகன்முர் :--* உங்களை நாம் % 

ருட்டித்.து ஆக்கல் காத்தலென்கிற விருதொழிலையும் 

கொடுத்து சலத்தோடுசேர்ந்த வெப்பச்தைப்போல் 
உங்களறிவினிடத்திற் பொருந்தியும் உமையவளோ 

டும் இருவுருவங்கொண்டு வேளருகயும் இருக்கும் எம் 

மைநீங்கள் மறந்து, உங்களையே பரமென நினைந்து 

யுத்கஞ்செய் இளைத்தீர்கள். நீங்கள் நம்மையே பத 
௬



விட இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

மென்று நினையாமல் யுத்தஞ்செய்த பாவமானது 

உம்மைவிட்டு நீங்ு உங்கள் பதவியை முன்போ 

லடையும்படி. ஆவல்கொண்டு இருக்கூ.வமென்லுஞ் 

க்ஷூம்இரத்தை யடைந்து, ஈமது வடிவமாகிய சிவ 

லில்கத்தை ஈன்றாக ஸ்தாபித்து அர்ச்சியுங்களென் 
ஐருளி'” இன்னமுங்கூறுகின்றார். 4 விபூதிருக்திராட் 

சமணிந்து விளங்காரின்ற ஈமது சொருபமென்று 
சைக்கப்பட்ட விலிங்கபூசனையைச் செய்யுல்குணமு 
டையவர்களை காமாகவேயறிபவர் நீங்காத பேரின்பத் 

தையுடைய உண்மையான தேவர்கள். ௮வர்களைஈமக் 

குவேருக வறிபவர்கள் கொடுந்துன்பத்தைவிட்டு நீங் 

காத கொடியகரகர்கள். கலைக்யொனங்க “ளெல்லாம 
கூடித் வசானாலும் காமகிழும் பூசனையைக்கருஇச்செய் 
ண்லொலிலைமையையுடையவர்கள் ஒன்றையு மறியாக 

பொலிவு, அவ்விலிங்கபூசனையைச் செய்பவர்கள் உல 
ருத் தலாஏ ஒன்றையு முணசாதவர்களானாலும் அவர் 

மானது இலாமறிந்தவர்களே யாவார், மானிட.ர்களில் 

குக்கொராயிருக்காலும் சிவலிங்கத்தினிடத்தில் ௮ன் 
ண்டு பிஈம்மைப்பூசனைசெப்பவர்கள் தேவர்களைப்பார் 

pe agin மிகமேலானவர்களேயாவர், ௮ப்பூசனையைப் 
புரியாசவர்கள் தேவர்களிலுஞ் செறெந்தவசானாலும் 
புலையர்களேயாவார்கள். இதுசத்தயவசனமேயாம். இ. 

லிங்கபூசனையைச்செப்பவன் எக்குலத்.இற்பிறஈ் சவனா 
யினும் அவனை சாமேயென்று புகழ்ந்து வந்தனைசெய 

பவர்கள் எல்லாவற்றிற்கு மேலாகவிளங்கும் ஈமதுபத 
வியைப் பெறுவார்கள் ; அவன்குலத்தை நினைந்து
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அவனை இகழ்ச்சசெய்யும் புல்லர்கள் தீசசாச ஈரல் 
வீழ்ந்து ௮ப்பாதையைக் கடக்கமாட்டார்கள் என்ற 

ருளிச்செய்து சிவபெருமான் ௮ந்தத்காணுவில்மறைக 

தருளினர். அதனைக்கேட்டமாலும் அயலுஞ் சந்தோ 

மிகுந்து சம்புவின் வசனங்களை நினைந்து இருக் 

கூவககரத்தை யடைந்து சிவலிக்கத்தை ஸ்தாபித்து 

வாசனை பொருந்திய மலர் மஞ்சனங்களைக்கொண்டு 
வழிபட்டு, வினைகளையெல்லாம் நீக்குவதும் சிவஞா 
னத்கை விளைப்பதும் ப.ரமபரிசுக்தனாகிய சிவபெரு 

மான் பிரியத்துட ஸனெழுந்தருளியிருப்பதும் ws 

கூவக.ர மாதலின் சொற்பனத்திலுங்கூட அந்த ௩௧ 

ரத்தைவிட்டு நீங்கக்கூடாதென்று நினைக்து ௮ம்கே 

விற்கோலகாகசை வணங்கி வூத்திரு£தனர். மாலும் 

ஈான்முகக்கடவுளும் வழிபட்ட விற்கோலகாதரைத் 
தரிசிக்கவர் பன்னிரண்டு கோடி. மூல லிங்கங்களை 

முறையாகச் சென்று ஒழுக்கத்துடன் தரிசித்தடை 
யும் பலனை யடைவார்கள். genus இக்கஜத் 

தைப்போன்ற மதயானையையழித்த இருவிற்கோல 

காகருடைய திருநாமங்கள் பலவுள்ளன. அவைகளை 

ஸ்மரிக்த உடன்பிறப்பிற்செலுத்து மிருவினைகளுமப் 

போதே நீல்கிவிடும். அவற்றிற் சல இருகாமங்களைச் 

கசொல்லப்புகன், இரட்சர், தியாகர், சந்ததாரர், (அடி. 

யவர்களை சழமுசாரபயத்தினின்று நீக்கி ஈன்குகாத் 

,தவர்) வளர்சடைக்கூத்தர், (தீர்க்கசடாறிருத்தர்) ஜக 

காதர், சர்வகர்த்தர், அஞ்சனாபகண்டர், (விடத்தால் 
அஞ்சனம்போலும் கார்திபெற்ற கண்டத்தையுடைய



௮௪ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

வர்) இலொறிக்னர், (கலிகால கிலேசத்தைநீக்கி யருளி 
னவர்) புவனகாயகர், (அசுரர்களைமாய்த்துப் புவனங் 

களைக்காத்தவர்) இரிபுரக்னர், (இரிபுரத்தையழித்த 

வர்) அப்பிரதிஷ்ட்டர், பிரதிட்டையல்லாதவர், சுய 
ம்பு) கூவகாதர், (கூபரநாதர்) செற்நெல்வைத்தவர். 

என்மு சொல்லப்படுவதாகும். என்றிப்பெருமைவாய் 
க, பன்னிரண்டு பெயர்களையுஞ் சொல்பவர்களும் 
இவழ்றிலொரு பெயரைக் தம்கள் புத்திரலுக் கிபெ 

வர்களும் உலகத்திலுண்மையாய்ப் போகம்களை யலு 

பவித்து முடிவில் பரமசவத்தின் பாதத்தையு மடை 

வார்களென்று கூவநகரத்திற்குத் தலைவராகிய பெரு 

மானுடைய பெரும்புகழை யாவலுடன் சூதமுனி 
வர் நைமிசாரணிய வா௫ிகளுக் கோதியருளினார். 

அடிமுடி தேடியசருக்கம் முற்திற்று, 

  

செ.க்தெல்வைத்த சருக்கம். 

-——0070700—- 

குற்றமற்ற தவத்தனையுடைய முனிவர்கள் மிக்க 

மூட்சியினாற் நிரும்பவும் ௮ச்சூதமுனிவர் இருவடி. 

யைவணங்கி, ஐயனே ! வில்போலும் ௮ழ௫யெ நெற்றி 
யையுடைய உமாதேவியை இடப்பாகத்தில் வைத்த 

திவபெருமானுக்குச் * செர்கெல்வைத்தவ” னென்லும் 

பெயர் எம்முறைமையால்வர்தது ௮தையெங்களுக்கு 

ஆ.ரப்பாயென்றுகேட்க, சூ.சமுனிவர்கூ௮௫ன்முூர் :24.



செர்கெல்வைத்த சருக்கம். ;,/! ௮௫ 

பூர்வத்தில் ௮க்கூவமாநக. ரத்தில் காமவெகுளி மய 
க்கமென்னு முக்குற்றங்களை நீக்னெவரும், ௮ற்பவழி 

களிற்செல்லும் ஐம்புலன்களைக் தடுத்தவரும், நித்ய 

வஸ்துவின் விவேகத்தால் அகித்தியவஸ் துவி னிலை 
யையுணர்க்சவரும் சவபெருமானிடத்தி லன்புடை 

மையை அடியார்களிடம் காண்பிப்பவரும் ஆய 

தருமசீல சென்னும் பெயர்வாய்ந்த வோரந்தணரி 
ருந்தார். தருமமே உடலாகவுஞ் சிவபிசானிடத்திலு 

ள்ள அ௮ன்பேயுயிராகவும், வந்து உதித்ததை யொத் 

தவர் ; நன்மார்க்த்திற்திடைக்ச செல்வத்தை யுடை 

யவர், விழ்கோலகாகருடைய பாதத்தைத் இரிகா 

லங்களிலுஞ் சென்று வக்கனைசெய்து அ௮வரடியாச் 
களுக்கு ௮றுசுவையுடன் கூடிய அன்னத்தை யன் 

வோடுமளித்து அதிலெஞ்சியதைப்புடித்து எமக்குப் 

பிரயோசன மிதுதானென்று ஈ௩டந்து வருகாளில், 

சூற்றமற்ற அக்தகருமசீலர் அடியார்களுக்கீயும் கொ 

டைத்தன்மையைப் பார்த்து மனதில் வெட்கமடை 

ந்தோ, ௮ன்றி ௮வர்மேன்மையை யுலகத்திற் பிரித் 
தப்படுத்தவோ மழை பெய்யாமல் மேகங்களெல்லர 

மோர்பக்க மொதுங்கிப்போயின. ௮தனால் ௮றிவைப் 

பேஇக்கும் பசிகோயானது ௮இகரிக்கவே பெருமித 
மிழக்து யாவரும்வருந்இனார்கள். ௮த்தன்மையாகய 

பஞ்சகாலத்தில் தரும €லரானவர் தன்னிடம் வரப் 

பட்ட தவிகளுக்கெல்லாம் சல்லவகைகளோடு நல்ல 

சுவையுடன், ௮ன்னம் அளித்ததனால் அங்கெறியி 
goats பிரயோசனமொன்றே அவர்பால் நின்ற,



௮௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

அவர் அடைந்இரு௩கத செல்வநில்லாமற் போயிற்று... 
கெகொள்தம்மிடம் பழூயிருக்த செல்வமெல்லாம் கு 

லையீன்றவாழையைப்போலாக, கற்பிற்குக்கூறிய ௮ள 

வல்லாமல் மேம்படும் அளவில்கடக்கவல்ல அழகின் 
மிக்கமனைவியார் ஆப. சணங்கள் முழுமையும் விற்று, 

அடியார்களுக்கன்புடன் விருந்து செய்வித்தார். விட் 

ம.லுள்ளவைகள் யாவுஞ் செலவாய்விட வேறே யா 
தொரு செயலு மின்றி இனியடியார்களுக்கு அமுது 

செய்விக்க அந்தோ யான் யாது செய்வேனென்று 
கடும், யாசக மெடுத்தாயிலும் ௮டியார்களுக்க மு.து 

படைத்து எஞ்சியதையுண்பேனென்று மனக்துணிந் 
அ,எண்ணியபடியே கெல்லையாித்துக்கொண்வெக்து 

சிவனடியார்க்குத் இருவமுகளித்து வந்தனர். இவ்வ 

ண்ணம் ௩டத்இவரும்காளிலே உலூல் வறுமையான 
து மிகவும் ௮தஇகரிக்க அதனால் சோர்படைந்து கெம் 

பிகைஷயும் கொடுப்பவர்களில்லாமல் ஏட்கொள்வரை 

யுமெல்குமுழன்னறும் ஒன்றுங்கடைக்கப்பெறுமையால் 
இரும்பிவர்து மிகுக்க பசிகோயோடு கன்மனைவியுடன் 

வருதி சேகத்களர்ச்சி யடைந்திருக்தார், அப்போ 
தவர் மனைவியார் காயகனுடைய தேகமெலிவைப்பார் 
க்குந்கோறும் மனங்சூழை்து கண்ணீர் வெள்ளமாக 

வோடப்பெரு மூச்சு விட்டு என் செய்வோமென்னு. 
கீதுன்பம் மனத்தில் மிகுந்துசகோன்ற, நெருப்பிலிட்ட 
'மெழுகைப் போலுருக இத முன் செய்த தீவினையோ 

வென்றெண்ணி வருந்தினார். அப்போது தரும சீலர் 
தன் தேகந்களர்ந்தும் மனக்களராமற் போய ௩இயில்



செக்கெல்வைக்த சருக்கம், ௮௪ 

முன்பு போற் சென்று மூழ்கிப்புட்பமுந் திருமஞ்சன 

இர்த்தமும் எடுத்துக் கொண்டுவந்து இருவிற் கோல 

நாதருக் கபிடேகஞ் செய்து, மர்ச்சித்துத் துஇத்து 

மெல்ல ஆலையத்தைவிட்டு நீங்கத் தம்மில்லத்தில் வக் 
இளைத்திருந்தனர். இவ்வாறு தரும சீலர் எட்டு நாள் 

வரைக்கும் உணவு ஒன்று மின்றித்தன் தேகந்தளர்க்து 
ஒன்பசாகாளுஞ் சவபிசானைப் பூத்துச் சன் மனை 

க்கு வருன்றவர், தேகஞ் சோர்ந்து மைதீட்டியகுழ 

லையுடைய மனைவியார் முகத்திலறைந்துக் கொண்ட 
மூம்படி. விட்டின் பக்கத்தில் வந்து வீழ்ந்தனர். அச்ச 

மயத்தில் சவனடியா சொருவர் எங்கும் உணவு இடை 
யாமற்றேகீக்துவண்டு கண்களுமுள் ளே குழிந்து உத 

டெல்லா முலர்ந்து வாடிய முகத்தோடு வாசலில் 
வூர்து நின்றுக்கொண்டு வினைகளெல்லா நீங்கெனவர் 

களே | கான் மிக்கபசியோடும் வந்தேன் என்முர். ௮ப் 

போதவ்வடியாருரைத்தவார்க்தையானது அக்கினி 
Gh காய்ந்த வேலாயுகச்தைப் புண்ணின்றுளையிற் 

சொருகியதைப்போழற் றன்செவியின் வழியாகச் செ 

ன்று நெஞ்சத்தையுண்டிட எழுந்து போய்த்தன் மனை 

பாட்டியுடன் வந்து சவனடியாசை வணங்டத் தமது 
இல்லத்தில் அழைத்துப் போய் ஒராசனத்திலிருத்தி, 

அவர்தேகம் உணவில்லாமல் சோர்வடைந்இருப்ப 
தைப் பார்த்து, வருந்தி ஆஹா கான் கெட்டேன், 

சிவனடியார் வருந்தியிருக்கும் வண்ணம் பார்த்தே 

னே யினியென்ன செய்வேனென்ற௮ு இசண்டு கண்க 
ளினின்றும் நீசொழுக அக்கினியிற் பட்ட சக்



ப] இருக்கூவப்புசாண வசனம், 

இலும் மூன்று மடங்கதகமாக மனமுருக நைந்து 

மறுபடியும் வரத சவனடியாருடைய தேகத்தளர்ச்சி 

யைக்கண்டு ச௫க்க முடியாமல் இன்னமும் இந்த 

நகரமுற்றிலுஞ் சென்று யாசித்துப் பார்ப்பேன், செ, 

கெல் தஇிடைக்காமற் போனால் உயிரை விடுவேனெர 

ன்று மனையாட்டிக்குச் சொல்லி நிகரில்லாத அன்: பூ 

சரனவர் தம்மிடத்துள்ள ௮ன்பின் வலிமையைஃத் 

கொண்டு சென்று கொன்றை மாலை சூடிய Gpes 

னுக்கு ஈல்லவராகிய அடியார் பசியினால் இளைத்தா - 

சென்று வருஈ்துகன்ற மனதோடும் அங்கங்கே யுட். 
கார்ந்து எழுந்து மெல்ல மெல்ல வீகெடோறும் 

பிச்சைக்குச்சென்று தன்றேக வருத்தத்தைக் £)ஞ 

சித்தேனும் மினைக்காதவரா யிரும் தனர். ௮வருயிருட$ 

அன்பே பற்றுக்கோடாய் போகாமல் நின்றது. பப் 

போது இருவிற்கோல காதருடைய திருவருளால் 

இருகாழி கெல் கிடைத்தது. கஇடைக்கவே தரும 

சீலர்5மக்கு முன்னிருந்த செல்வத்தைப் பார்க்கிலும் 
மூன்று பங்கதிகம் கஇடைத்தாற் போல் மிக்க மகிழ் 
வடைந்து தஇிரும்பிச்சென்றனர். இவ்வாறு தரும 

லர் வருவதற்குள் ௮வர் மனைவியார் வந்த சிவன 

டி(பார் சோர்வைக்கண்டு உண்டாகும் துக்கமோர் 

பக்கம் வருத்தவும், நாயகனுடைய தேகத்தளர்ச்சியை 

நினைக்கும் தோறும் எழுந்துயரமோர் பக்கம் ௮இகப் 
படவும், ௮ழுதழுஇசங்கி மார்பிலடி.ச். துக்கொண்டு வி 
முவார் | இப்படி.த்துன்பக் கடலின் மூழ்கி வருந்துகன் 
றவர்திருக்தொண்டர் ப௫ித்திருக்கின்றாரென்று செந்



செந்கெல்வைத்த சருக்கம், “10 pee 

கெற்கொண்டு வருகன்ற தன்னாயகனைக் கண்டு எதி 

சே வந்து வணங்க, அச்செந்கெல்லை வாக்௫க்குத்இிப் 

பக்குவமாகக் இருவமுதாக்கப் படைக்கவேண்டுமெ 

ன்று மனதிற் பொருந்திய வன்பினால் தன்றேகத் 

தளர்ச்சியையும் நினையாமல் விரைவாக ௮ன்னஞ் 
சமைத்து, பின்னர் நாயகனைப் பார்த்துக் இருவழு: 

தாயிற்றென்று கூறி நமது துன்ப நீங்கும்படிவந்த 

சிவனடியாருக்குக் இருவமுது செய்விப்பீரென்று 

செப்பினர். ௮ப்போது தரும லர் அடியாரை வண 

ங்கி அழுது செய்வித்து தேவாமிர்கத்தை யெதிசே 
கண்டவரைப்போல் ௮தஇக மகழ்ச்சியை யடைக் 

தார். வத சிவனடியார் வயிரு.ரவுண்டு மனக்களிப் 
புடனேக, ௮வர் பின்னே தரும சீலர் சென்று விருப் 

பூடன் வணங்கி விடைபெற்றுத்திரும்பி வந்து அடி. 
யவருண்ட சேடத்தை மனையாஞடன் உண்ணச் 

செல்லுஞ் சமயத்தில் (வ$தவருடைய தன்மையை 

யுரைக்கின் ரோம்) தரும €லருடைய பக்தியை யுல 

கின் கண் விளங்கும்படிச் செய்யும் வண்ணம் என் 
றும் ௮ழிவில்லாக வருணிறைக்க கூவ காயகர் இரு 

வுள்ளத்தில் நினைந்து தந்தம்பொருந்திய யானைத் 

தோலைப் போர்த்கருளிய இருவுருவக்தை மறைத்து 
பழைய வடி.யார்களைப்போல் ஒரு கிழவடிவங்கொண் 

டனர். அவ்வுருவம் எத்தன்மைத்தெனின் முன்னே 

கன்னைக் தஞ்சமாக வடைந்த காரைக்காலம்மையச 

ரை தன்னைப்பெற்றத் காயாசை யழைப்பது போல் 
வாரும் ௮ம்மையே யென்றழைக்கத சொல்லானது



௯௦ இருக்கூவப்பு. சாண வசனம். 

உண்மையாக அந்த காரைக்காலம்மையார் வடிவமே 

யென்று கண்டோர் சொல்லும்படித் இிருமேனியித் 
றஐசைகளெல்லா நீம்ச என்பெலாட் தோன்றவும் கன 

க௪பையில் நிர்த்தனஞ் செய்யும் பாத தாமரை தளர் 

கடையைக் கொள்ளவும். தன்னை விற்கோல நகாதசென் 
இன்ற பெயரைப் புதுப்பிக்க வில்லைப்போற் றேகம் 

வளையப்பெற்று ஒர் மூல்ற்தண்டை யூன்றிக்கொண்டு 
உமையவள் பார்த்துப் பரிகாசஞ்செய்து ஈகைக்கும்ப 
ம. இத்தன்மையான திருவுருவமுடையவராய்த் தரும 

சலருடைய வீட்டிற்குச்சென்று, நாம் பசியினா லிளை 
தீ,சனம் ஒரு பிடியன்ன மிடுவீர்களானால் உமக்கு மிக்க 

புண்ணிய மாகுமென்று சிவபெருமான் உரைத்தனன் 
மகாதேவருரைத்த அந்த வார்த்தையக் கேட்டவுடன் 

அன்னமுண்பதற்காகவிருட் ச தருமசலரும்௮வர் மஷை 

வியாரும் இவ்வடியார் காமுண்பதற்கு முன்னே வக் 

து பூர்வத்தில் காம் செய்த சவத்தின் வலிமை பேச 

லுமென்று மனமகிழ்க்தெழுந்து போய் எம்பிரான் 
இளைத்து நிற்பதைக்கண்டி மனஞ் சகயாமல் கெக்கு 

விட்டுரு வருச்த மேலிட்டி.ருகண்களிலு நீர் சொ 

சியும்படி, அன்போடும் வணங், சரெகத்திலுள்ளே 

wens gs கொண்டுபோய், ௮ப்பெரியவசை ஓரா 

௪னத்தி லிருக்கச்செய்து, இங்கே காழுய்யும் வண் 
ணம் வந்தவர்க்கு ஈமக்குள்ள வன்னத்தைப் படைப் 

பாயென்று மனைவியாருக்கேவ, sat மனமகஇழ்ச்சி 

யுடன் படைத்தனர். ௮வ்வாறு படைத்தவுடன் ஈமது 
தலைவர் எட்டு காளாக நீங்கள் பட்டினியோடு மிக
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வும் வருந்தி திருத்தொண்டு செய்யு முதுதியிழ்றவ.று 
தலில்லாக வுங்கள் பக்திக்கு அளவில்லை யென்று 
உடனே மறைந்து கூறுகின்றார்: இந்தப் பஞ்ச 
கால நீங்கும் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈம்முடைய 

ஆலையத்திலலுதனமும் ஒருகுட நிறைந்த செ 

கெல்லை முன்வைக்கன்ோம் ௮தைக்கொள்ளக்கடவி 

சென்று ௮மலன் கூறினர். தரும சீலர் ௮தைக்கேட்டு 

மூழ்ச்சியோடும் கைகளை சிரசிழ்குவித்துக்கொண்டு 

இசண்ம கண்களிலும் ஆந்த பாஷ்பம் சொரிய கடை 

யனாகயெவென்னையும் ித்தத்துட் கொண்டு வந்தருள் 
செய்த கண்ணுதலோ வென்று ஆலயத்தையடைநது, 

பக்தகாமியாய விற்கோலகாதசையடுத்து வணங்கு, 
யெழும்போது ௮ங்கே யொருகுடகிசம்பிய செங்கெல் 

இக் கண்டு மனமகிழ்ந்து எடுத்துக் கொண்டு போயி 

னர். ௮ங்கே இங்கனம் கொண்டு போகப்பட்ட நெல் 

லினை”ஈல்லமு.காக்க யளவற்ற வடியார்களுண்ணு படி 
படைத்து, எஞ்சியச்தை மனைவியோடு முண்டு களிப் 
படைந்திருந்தார். இவ்வாறு ௮னுஇனமும் பெருமான் 
ஆலயத்தல்வைக்கப்படுகின்ற செந்நெல்லைக்கொண்டு 

வருஇன்ற வடியார்களெல்லா முண்ணும்படியறுசுவை 

யோமெமுது செய்வித்து, உத்தமராகிய தரும லர் 

சிவபதவியைப் பெற்றனர், தரும €லருக்குச் செம் 

கநெல்வைத்ததனால் செட்கெவைத்தவசென்லும் பெய 
சைச் சவெபெருமானடைக்தனர். அதப் பெயரை 

விருப்பத் துடன் சொல்பவர் அழிவற்ற செல்வத்த 
லும் கல்வியிலும் விருத்தியடைவர் ) மீண்டும் பே.



௯௨ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

ரின்ப வீட்டையும் பெறுவர். அஙந்தவிற்கோல காதர் 

வெள்ளியங்கிரியிற் பிரதோஷ வேளையிற் சந்தியா 
நிருத்தழும், கனகசபையிலாகந்த நிருத்தமும், திருவச 
லங்காட்டிற் சண்ட தாண்டவமும், இருக்கூவபுசத் 

இற்றருக்கமாதென்று வந்த சத்தியானவளனுதஇிகமுக் 

தெரிசிக்கும் வண்ணம் இரட்சா ஈடனமுஞ் செய்தரு 

ளுவர். இக்கூவமாஈகரத்திற்றருக்கமாகா வென்னும் 
பெயசையுடையவள் துஇக்க ஈடஞ்செய்கின்ற பெரு 

மானுடைய காமம் வளர் சடைக் கூத்தர் , ௮ப்பரமரு 

டைய பாதகமலங்களை ஓர் பகலிற் சென்று தரிசி 

தவர்கள் இம்மையில் ௮ளவற்ற கல்வியையும் நீம்காத 

செல்வதையும் பெரும்புகழையும் பெற்று மறுமையித் 

சிவகதியையுமடைவார்கள். 

எமது பரமசிவம் ஈ௩டனஞ்செய்கின்ற கூவமாகக 

ரத்தில் வ௫ப்பவர்களுக்கு ஓர் தினையளவு செம்பொ 

னளித்தல் காரிமுதலிய தலங்களில் அ௮ந்தணருக்கா' 

யிரம் பொன்னளித்த பலலுக்கு நிகராகும், வனடி. 
யார்கரத்தில் ௮ப்பொன்னை யளித்தால் அதன் ஒப் 

பதற்ற பலனைச்சொல்லவும் முடியுமோ ! கூவககரத்த 
லொருபிடியன்னம் அ௮ர்தகணருக்களித்தால் மும்கூரர் 
த்திகஞ் மனம$ூழும்படி. நாறுயாகங்களைச் செய்த 

பலன் அுப்போதே கடைக்கும். தவ௫களுக்கு ஒரு 

பகல் வயிரு. ரவத்தலத்தி லன்னமிட்டவர் பிரமவிஷ் 

ணுவிவர்கள் பதவிமாத்தூமோ ௮டைவர், சவபதவி 

யையும் பெறுவார்கள். கூவககரத்திற் றவூகளுக்கு
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மடங்கட்டிக்கொடுப்பவர்கள் தம்களிடத்தி லுள்ளம 
டஉமையி ஸனின்று நீம்கிப்பேரின்ப வீடடைவார்கள். 

அழியப்பட்ட பதவிகளை எப்போது மடையமாட் 
டார்கள், ௮க்கூவககரத்தில் விருப்புடன் ஓர் 9வனடி. 

யார்க்கு உள்ளங்கையளவு விளைநிலமாகிலும் கொடுத் 

வர் எக்காலமுங் கைலைமலையில் கிலைபெத்றிருப்பர். 
இக்கூவககரத்தில் தவசிகட்கு தர்வஸ்இரமளித்தால் 
அதிலிருக்கும் இழை யொவ்வொன்றிற்கும் நாறு 

கோடி. தேவவருடம் வரையில், சிவலோகத்திலிரு 
நீத பின்னர் சிவபிரான் நிருவடியை யடைவார்கள். 

இடபம், ஒன்றையங்கே சானஞ்செய்தால் ௮தன்ப 

லனைச் சொல்வதற்கரிதேயாகும். கொன்றைசூடிய 
கொற்றவன் வீற்றிருக்கும் ௮க்கூவககரத்தஇற்செய்யு 

ஷமோவ்வொரு தருமழும் ௮நந்தங்கோடிகளாய்ப் பெ 
ருகயளவற்ற பலனைத்தருமென்.று ௮தனியல்பையெ 
ல்லாமுனிவர்கள் மகிழும்படி சூதமுனிவரியம்பினார், 

செர்நெல்வைத்தசருக்கம் முற்றிற்று, 

  

தாருகனவதைச் சருக்கம். 

  

விசாலமய சொருபஞானத்தையுடைய சூதமுனி 

வர்கூவமா*கரின் றப்பெல்லா மெடுத்துசைத் தலும், 
எனைய முனிவர்கள் கேட்டு மனமகிழ்ந்து உச்9யிற் 

கைகளைக்குவித்துச் சொல்லுவாராயினர். முன்னே 

கீர் தருக்கமாதென்று, உரைத்தீரோ, யவளுற்பத்இ.்



௯௪ தருக்கூவட்புராண வசனம். 

யெவ்விதம்? இக்கூவநகரத்தில் ௩டனஞ்செய்ய வந்த 

காசணமென்ன ? இவற்றினை யுசைத்தருஞு மென்று 

கேட்க, சூதரியம்புசன்றார். தருமங்களெல்லா மழிய 
வும் உலகிலுள்ள உயிர்களெல்லாக் துன்பத்தின் மூழ் 

கவும் முன்னாளிற்றாருக னென்னுமோ சசுரலுற்பத்தி 

யானான். இவனோ ஆகாயத்தை யளாவியதன்தேகத் 

இனின்றுஞ் ௪6 துகன்ற இரத்தத்துளிகளெல்லாக்.தன் 

னைப்போ லுருவங்கொண்டெழும்படியாகவும், ஏனை 

யோர்களா லழியாமலிருக்கும் வண்ணமும், தவஞ் 
செய்து வரம் பெற்றவன் 5; அன்றியும் ௮ட்டதிக்குப் 

பாலகரையும் பாதலத்தினுள்ளவர்களையும் ௮ர்தசவா 

சிகளையு& தனது சேனைத்தலைவர்களை விடுத்தச்செ 

யங்கொண்டு அருஇனமும் ஏவல் கொள்ளப்பட்ட 

வன்; இக்குயானைகளை யொவ்வொன்றாகத் தூதன௪ 

விடுத்துக் கொணர்வித்து ௮வற்றிலேறிக்கொண்டு 

உலகத்தையெல்லாம் ஒர்விதிக்குச் சமமாகக் கருதி 

யுலாவிவந து பின்னரவற்றை நீக்குவான். சூரியன்தே 
நிற்கட்டிய ஸப்தவாம் புரவிகளில் ஒளிபொருந்திய 
சதங்கையினையணிரஈ்க தன்பிள்ளையை ஞாயிறு முத 

லேழுகழெமைகளிலும் ஒவ்வொருகிழமைக்கும் ஓவ் 
வொரு குதிசையின்மீதே முறையாக வேற்றி வீதி 
யிலுலாவிவ.ரச்செய்து பின்னர் அவற்றினை விட்டு 

விடுவான். தன்புறங்காலைக்கொண்டு கடல்நீர்வறளும் 

படி. யொசேயெற்றாக வெற்றுவான். மகாமேருவுட 

னின்னுஞ் சிலமலைகளைப் பந்தைப்போ லெடுத்து 
விளையாடும் வலிமையுள்ளவன். சங்கநிதி ப.துமநிஇ
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கள் தன்னுடைய தடாகத்தில் விளங்குகின்ற சங்சூ 
களோடு தாமசைமலர்களோமிஞ் சமமாக விருக்க 

வும் காமதேனுவானது தன்பசுக்கூட்டங்களி லுள்ள 

வோர்பசுவாகவும் பஞ்சதருக்களோடுங்கூடிய விந்தி 
னுடைய சோலையே தனக்குஞ் சோலையாகவும் வ 

தீ.தவன், சிவபிரான் வில்லாயெ மேருவிலுள்ளபொன் 
னைக்கவர்ந்து அதற்கு நகாணாய ஆதிசேடன் முடிக 

ளிலுள்ள மணிகளையுஞ் சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட 

புதியவாபசணத்தை யணிக்2 மாட்டுமையுடையவன்.. 
தேவப்பெண்களைப் பிடித்துவந்து ௮சுரப்பெண்க 

ளுக்கெல்லா மேவல்செய்யவைத்து அவர்களைச்சிறை 
யிலடைத்து வருக்தச்செய்து ௮அணக்கியர் (வருக் 

தப்பட்டவர்) என்லும் பெயசையுமிட்டவன், இத்தச 

ரூதனே, தான்வீழ்றிருக்குஞ் சபையில் ஆதிசேடனு 

டையவாயிரந்தலைகளே யலங்கரிக்கப்பட்ட தம்பக்க 
ளாகவும். ௮ச்சேடன் சரங்களிலுள்ள மணிகளே யிசு 

ளசையோட்டுகின்ற இபங்களாகவு மிலங்க வைத்தவன். 

தன்றிருவோலக்க மண்டபத்திற் காலமறிக்து வசாத 

ேதவர்களைத் தூதுவசை விடுத்து விலங்கிட்டுச்சிறை 
செய்யும் வலிமையுடையவன், சொற்பனத்திலு மிக 

இரனிவனைக்கண்டால் மனகடுங்கி வாய்குழறிவிசை 

stg நினைவடைந்து ஓர்பகலெல்லாம் வருது வதை 
விட்டு நீங்கான். உலகத்இலுள்ள வுயிர்களுக்கெல்லச 
மொரும்கேவரப்பட்ட வியாதியைப்போல வவதரித் 

தவர்சத்தாருகனால் தேவதார்ச்சனையும் தருமமுங் 
கலைக்கயொனங்களும் யாகவ்களும் தவங்களும் முத்



௬௭ இருக்கூவப்புராண வசனம், 

அங்குலைக் சன. அவ்வசுரனுடைய ஆக்கினை யிலகப் 
பட்டுக் துன்பப்படுங்காலத்இ லோர்காள் தேவர்கள் 
விஷ்ணு பிரமா விந்தன் முதலிவர்கள் ஓர் பக்கத் 
இற்கூடி, வூத்துத் தங்கள் துயருந்தாருகலுயிரு 
மொருங்கே யழியத்தக்க காலஞ் சம்பவித்ததனால் 
இனிகாம் சிவபெருமானைச் சரணடைந்தால் நம்மு 
டைய துன்பநீங்கு மென்று துணிக்தார்கள். இங்க 

னம் துணிந்த தேவர்கள் கைலைமலையை யடைந்து 

கந்திதேவர் பாதத்தைக் தஞ்சமாக வடைந்து ௮வ 

சைவணஙய்க இவ்வாறியம்பு கின்றனர் :--ஓ நந்தியெம் 
பெருமானே ! எங்களுக்குக் தாருகனாற் சம்பவித்த 
துன்பத்தைச் சிவபெருமாலுக்குளைத்து அதைகீக்க 

க்கொள்ளும்படி. வந்தோம், நீ சிவபெருமான் eer 

னிதிக்கு எங்களை விடுத்தருளுவா யென்று வேண் 
டூ.னார்கள், அப்போது தமக்குத்தாமே சமமானவ 

ரும் சிவகுருவானவரும் என்னை யாட்கொண்டவரு 
க்மாகய நந்திதேவர் ௮னுமதிகொடுக்கச் சிவபிரான் 
விழ்றிருக்குமிடத்திழ் றேவர்களெல்லாஞ் சென்றனர். 

மணிகள் பஇத்த மண்டபத்தஇினடுவிலிருக்குஞ் சம் 

காசனகத்இன்மீது கோடிசூரியர்க ளொன்றாய்ச் இச 

ண்டமைந்ததைப்போல் வீற்றிருக்கும் சருணைக்கட 

க்கண்டு வணம்டிக் கண்கள் நீரைச்சொரிய தேக 

கடிங்க நெருப்பிலிட்ட வ.ரச்கைப்போல் . கெஞ்சமு 

குகக் கொடிய துன்பமாயெ சுழலிலகப்பட்ட வடி. 

யேனுக்கும் அருளைச் சுசந்தளிக்கு மீசனைத்தல்கள்
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வேண்டுசோள் பிரயோசனத்தை யடையும்படித்து 
இக்கன்றார்கள் :-- 

வானாதிகளாய் கிகழ்வா.ப் ௪உரண மறைமா முடியின் பொரு 

ளே சரண, மூனாருயிரே ௪-ணஞ் ௪ரண மூணர்விம் குணர்வே 

சரணஞ் காரணர், தேனார் மொழி பங்ெனே ச.சணஞ் சிவ 

ee கரனே சரணஞ் சரண, மானா வழுதே சரணஞ் சரண 

மருளா கரனே ௪ரணஞ் சரணம், 

மருவே மலரே ௪.ரணஞ் ௪.௭௪ மணியே யொளியே ௪ரண 

ஞீ ௪ரணச், இருவே பொருளே சரணஞ் ௪.ரணச் தேனே யழமு 

தேன. ரணர் ௪ரஎஈ, மிரவேபகலே சரணஞ் ௪ரண மெமம 

பா ளஞுடையாய் சரணஞ் சாண, மருவே யுருவே சரணஞ் 

சரண மருள கரனே ச. ரஎாஞ்ச ரணம், 

என்றிவைகளைச் சொல்லித்துதித்து இருசரங்களை 

யுங்குவித்து நின்றவர்களைக் கொன்றையணிக்த குழ 

கன்பார்த்து, தீயிற்பட்ட தாமரை மலரைப்போன் 

மூகம் புலர்மத வுங்களுக்குவந்த நீங்காத்துயரமெ 

ன்ன வதையுரையுங்க ஸளென்றார். பெருமா ஸில் 

வண்ணம்கேட்க விஷ்ணு விளம்புவார், நீக்கமின்றி 
யெல்லாப் பொருள்களிலும் இருந்தியக்குகின்ற வெ 

தையே | நீயெங்கள் மனதிலுள்ள துயரத்தை யதி 
யாதவர்போல் வினவியது யாங்களுப்யும் வண்ணஞ் 

செய்யுங் கருணையென்று துஇத்துச் சொல்வாராயி 

னர். தாரூகனென்னு மோசசுர னுற்பத்தியாகு உல 

கில் வேதம் யாகம் தருமம் தானம் தவங்கள் இவை 

யெல்லாமழிர்தன. அமசசாகையால் (மரித்தலில்லா 

அவர்) தேவர்கள் துன்பமடைந்தும் உயிர்தரித் இரு



௯௮௮) இருக்கூவப்புராண வசனம். 

க்சார்கள், கொஞ்சமேனு மனதிழ்கருணையற்ற தாரு 
கன்செய்த இமைகளை டஒவ்வளவென்றிபம்ப எங்க 

ளால் முடியாது. எங்கள் பெருமானே ! இனிபாங்கள் 

இயம்புவது என்ன விருக்கின்றது? தேவரீர் பாதம் 

கட்கேவல் செய்வதைப்போல் அவனுக்கு ௮.நு.தஇன 

மூம் நாங்கள் ஏவல் சசெப்கோம் என்பதைவிட ௮௩ 

தத்சாருகன் செய்யும்தங்குகள் எல்களாற் சகிக்கமுடி 

யில்லை. ஆகலின் உமது பாதத்தையே தஞ்சமாக 

Birt gy guu dines றடைந்கோம், எங்களை ஆட் 

கொள்ளல் தேவரீர் பொறுப்பாகும்; தம்தையன்றி 

த௩பருடைய துன்பத்தை விலக்குபவர் வேறுபா 

சோனு முண்டோ, %அச் ௩ கனென்னும் என் சிபயரி 

லும், அமர 2ெென்னும் மே.பர்சள் பெபரிலு ழள்ளமு 

கலைழுத்தாகுப அகரம் '௩க- இருக்கும்படி. பூர்வத் 

இல் ஈஞ்சைக்கண்டத்தி லடக்கிபகாதனே, அம்க௩ஞ் 

சைப்பார்க்கிலுய் கொடிய தாருகன் இனமும் எங் 

களை வருத்துகின்றான் எப்போதும் எம்மைத்துன் 

பஞ்செய்யும் தாருகனைக்கொன்று எம்.யிர் நீங்க 

வொட்டாதபடி. எம்மையாட்கொள்ளும், அன்றேல் 

யாங்கள் ஒரிமைப்போதிலே மாளும்படி. முன்னே 
  

* அச்சுதன், அமரர் என்னாம் பதங்களில் முதலெழுத்தா 

Gu அகரத்தை நீக்கவிடூன் முறையே சுதன் மரர், என 

நின்று, அழிதலையுடையவன் மறித்தலை யுடையவன், என்று 

பொருள்படு இன்றமையின் அவ்வகரம் நிங்கவொட்டாமல் 

விடத்தனையுண்டு எம்மைக்காத்ச பரம்பொருளே தாருகனை 

யும் அடக் எம்மைக்காப்பீர்,
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எங்களைக் காக்கக் கண்டத்திலடக்கிய விட த்தை விட் 

டுவிடும் ஐயனே | என்று இருமாலானவர் செப்பினர். 
அதனைதக்தனது இருச்செவியிலேற்ற Rand cr see 

இருபையுண்டாகி ௮வ்வசரனைக் கொலைத்த அமர 
குடைய ௮ல்லல்களை யெல்லாம் அகற்றுவதற்குதி 

இருவுள்ளங்கொண்டார். தாருகன் வரத்தையும் வலி 

மையையும் நினைந்து பொன்மலையை வளைத்துப்புச 

ங்களை யெரித்க பூசகாதனாகிய வபெருமான உமை 

யவள் வதனச்கமைப் பார்த்துச் சனது சண்டத்தஇத் 

மநு இருக்காமக்கை asset. ommend 

வைம் மவுடனே எட்டுத்மோள்களும் இரண்டு பர்வ 

தம்போன்ற” னம்களும் அக்கினிக்கொழுந்து பேச 

ன்ற பரமையும், காளைவும் நீண்டவிடக்தையொத்த 

கண்கருரம் இரெந்தவாயும், சூற்சொண்ட மேகத்தை 

யொத்த தேகமும், கரத்இற்பிடித்த சூலாயுகத்தோ 
டிம் காளியானவள் தோன்றினாள். மேலண்டச்சுவத் 

றின் முட்டப்பெற்று வளைவுற்ற முடியையும், அட் 

டதிக்னெல்லைபளவும், அக்கனியைச்சொரியுங்கண 

களையும், சுழலப்பெற்ற சூலாயுதக்கைக்தைச் தாய் 

இய கைகளையும், உடையவளாய், ஊழிக்காலத்தில் 
அநஈநட்கமேகங்கள் கர்ச்சிப்பதைப்போல் ஆர்ப்பரித் 
தேழுந்தாள். அக்கினிக்கு வெப்பம் இயல்பாயிருப் 

பதைப்போலவே இவள் கோபத்தையே யென்றுஞ் 

சுபாவகுணமாக வுடையவள் ; தன்னைக் தஞ்சமாக 

வடைந்தவருக்குக் கஇருபையுஞ்செய்யத்தக்கவள். ௮௩ 
க்ககோடி, யண்டங்களைச் இருட்டிக்கக்கூடிய தரகெ



#00 இருக்கூவப்புராண வசனம். 

ஞ்சமுடையவள். வலிமையில் எவ்வுலகினுந்தனக்கு 
டிகரத்றவள், கரியமலையினை மத்தியில் மாலைக்காலதீ 
இற் சூழ்ந்துள்ள செவ்வானம்போல விரித்து இடுப் 

பில் உமித்தப்பெற்ற சிவக்க வஸ்திரத்தை யுடைய 
வள், வயிரவக்கடவுளேந்திய சூலாயுதத்துக்குச் சம 

தையான சூலம்பிடித்தவள், சிலம்புகள் ஒலிக்கும் 

கால்களையுடையவள். உலகிலுள்ள வுயிர்களையெல்லா 

ஞ்சூலத்தி லுனியாற்குத்தி யந்தவுஇரங்களை யுண்ணு 

ம்படி. நினைப்பவள். சமுத்திரத்தின் இண்ணிய wx 

லையிலே உலகழுத்றும் அழிக்கும்படு. உதித்த வால 

காலவிடத்தி லுதித்தவளென்றால் ௮வ்வாலகாலத்இ 

ன்குணம் அ௮வளுக்குப்பொருக்கி யிருக்கத்தக்கதன் 

ஷோ? மேகம்போ லார்ப்பரிக் சிசமுந்த காளியையு 

மையவள் கண்டு, ஏங்குத்தன்கைவிரல் நெரித்துக் 
கொண்டுபோய் ஒப்புயர்வில்லாக மலரகிதரைத்தான் 
முன்னம் தழுவிய தழும்பில் தன்னழகியதனங்கள் 

பொருக்க கண்ணுகலைக்கட்டித் தழுவிக்கொண்டாள். 
அக்தக்காளியை விஷ்ணுவானவர் பார்த்து முன்னே 

நாம்சொல்லியவண்ணமே கண்டத்திலுள்ளவிடக்தை 
யோர்பெண்ணாகச்செய்து எங்களைவதைக்கும்படி. வி 

மித் காசென்றுவருந்தி மயல்கநின்முர், பிர்ம்மாவுக் தே 
க௩டுக்கங்கொண்டார், இந்திரன் மனந்தளர்நீதான்,௮2 

கனியுடல் முழுதும்வெயர்த்தான், எமன் நாவுலாந் 

கான், நிருதிதேகஞ்சோர்ந்தான், வருணன்பயக்தாண்டி 

வாயுதிகைத்திருக்கான், குபேசன்மூர்ச்டித்தான், ஈசா 
ஊன் மயங்கினான், மற்ததேவர்களெல்லாம் அ௮ல்கெழூ



தாருகன் வதைச் சருக்கம். «0% 

நதகரளியின் கோரரூபத்தைக்கண்டு ஏல்இக்கண்களை 
மூடிக்கொண்டார்கள். ஏப்போது காளியானவள் பி 

றஹையைமுடி த்தபிஞ்சகனளோூம் உமையவளையும் வண 
ங்கி யுசைக்கன்றாள்:--:: என்னைப்படைக்த பரமனே 

கானிங்கே செய்யும் ஏவலையியம்புவிர் ) அகதையுன 5௬ 

ளாலாற்றக்கடவேன் ”” என்றுரைத்தனள், ௮வ்ேலை 

யில் ௮ரனானவர் ௮மரர்கள்மகிழும்வண்ணம் ௮ுறைகி 

ன்மார். * மேவர்ஈளென்றுஞ் செய்யத்தகாத வேவலை 
ச்செய்யும்படி. யெப்போது மிடசையே விளைக்குக் 

தாரக னுயிரைக்கவ/8து, சேவர்களுக்குச் செல்வத் 

கையுதவும் பொ ட்டு, உன்னைப்படைச்தோம். ௮ le 

தச் தாருகனைச் சூலத்தாற்குத்திச் சொரிசன்றவுஇ 

சக்தைக் கபாலம் இலேற்றுப் பருகியவனுடலையும்விமு 

ங்கத்கடவாய்?” என்றறைந்தனர், ௮தனைக்காளியாண 

வள்கேட்டு காம் நினைத்த வண்ணமே கண்ணுகல் 

அருள் செய்தா9ரன்று மகிழ்ந்து ஒர்வார்த்தையுரைக் 

இன்னாள். நாதனே | யெளியேனுக்கவனை யுண்டுவிடு 

தலே பணிவிடையாகத் தந்தீர் நீசெதைக்கட்டளை 

யிட்டீரோ வதை கானியற்றக்கடவே னென்றுரைத் 

துப் பரமன்பாதம்தைப் பணிந்துநின்றாள். ௮ப்பேச 

இவளுக்குச் சேனைகளாக வளவற்ற யோடஇனிக்கூட் 

உங்கள் அ௮க்காளியின் வடிவிலேயே யுதித்தெழும் 

படி. பெருமானினைந்தார். உடனே யநதக்காளியைப் 

போலவே ௮பாச உருவினைத்தாங்கி கையில் கபால 
Ye சூலமும் விளம்கும்படி. யோனி வெள்ளங்க 
ளிடியைப்போ லார்ப்பரிகத்து ௮வளுடலினின்றுமுற்



௧௦௨ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

பத்தியாயின. அந்த யோடூனிகட்கெல்லாம் சிவபிசா 

ன்சிரசிற்றரித்த விளம்பிறைபோன்ற வக்கரதந்தங்க 
ளம், ௮வர்கண்டத் இலுள்ள விடத்தை யொத்த வுட 

ல்களும், ௮வர்கசத்திலேந்திய ௮க்கனியை யொத்த 
கண்களும், ௮வர் சூலம்போன்ற மூன்று தலைகளையுடை 

யசூலமுந்தோன்ற ; கண்ணுதலானவர் காளியைகோ 

க்கி நீ இநக்தயோடினி வெள்ளங்களுடன் சென்று, 

புண்ணியத்திற்குப் பகைவனாகிய தாருகனுயிரைப் 

போக்கிக் தேவர்களுக் கருள்செய்யென்று கட்டளை 

விட்டனுப்பினார். உடனே காளியானவள் சங்கரனை 

யுஞ் சாம்பவியையும் வணங்கி விடைபெற்று ஆலய 

திதைவிட்டு வெளியேவந்தாள். அ௮ங்குளள தேவர் 

கள்பார்த்து மனப்பயநீங்சத்தெளிந்து வெபிரான்இ 

ருவருளைக் கூறிமகழ்ந்து ஒருவர்மேலொருவர் குத 

தீதேறிக் கரங்களைக்கொட்டிப்பாடி. யிருகால்களுமா 
pF சுழன்றாடி யரன் பக்கம்வந்து எங்களுயிளைப் 

போக்கும்படி. முன்னே யார்ப்பரித்துவர்த விடத்தி 
லிருர்து காளியை வருவித்து ௮வளைக்கொண்டே 
யெங்களுயிளை நிலைகிறுத்தக் கட்டளையிட்டீர், உம 
தருளின் பெருமையை யாரறிவார்கள் என்றுத்துதி 
தீ.து, ௮வரிடம் விடைபெற்றுக் காளியின்பக்கல்வந் 

ததனித்தனியே வணங்கு, யவள்முடியிற் புட்பவரு 
டம் பொழிந்தார்கள். இவ்வாறு சொரிந்ததேவர்கள் 
தங்கள் தச்சனைக்கொண்டு காளிக்குத்தக்கதே சொன் 
ஹறைவிரைந்து செய்துக்கொடுத்துத், தாயே! இதன் 

மீதிவர்ந்து எங்கள் சத்துருக்களை பழிக்கும்படிச்செ



தாருகனவதைச் சருக்கம், ௧௦௧௯... 

ல்வா யென்று புகழ்ந்து நின்றனர். காளியந்தத்தே 

ரினழகைக்கண்டு ௮கைச்செலுத்தவோர் யோகினி 

மாதையமர்த்தி, முனிவர் சயசயவென்ன வக்தத்தே 

ரிற்பாய்ந்தேறிக் தேரைச்செலுக்தென்றாள். சாரதி 
யாகிய யோடினி யிரதத்தைச்தாண்டிவிட்டாள். ௮.து 

வாயுவைப்போல் விளங்கிச்செல்ல, ௮ப்போது சூலா 

யும் பிடித்தயோகினி கெள்ளங்கள் கடல்போலார் 

ப்பரித்துச்சூழ்ந்கன அன்றியும் பூமியிலு மாகாயதஇ 

லு மேகமண்ட லத்திலுமின்னும் வெளியிடங்களிலும் 

கடலிலும் மலையினுஞ்சென்றன, உடுக்கை முரசு சம் 

சூ காகளம் ஊதுகொம்பு இவைகள் முதலிய வாத்தி 

யங்கள் இஇசேடன் முடியும் பூமியு மதிரும்டடி பொ 

லித்தன. இவ்வாறு சேனைகள்செல்ல பூதாளிகள் ஆகா 

யத்திற் செல்லுதல் இந்தப்பூமியில்வந்து என்னைக் 

காலாற் பரிசிக்கக்கூடா சென்றிருந்த தேவர்கள் மு 

டி மீதேறி யிமையவரென்பதை நீக்கி மானிடசாகச் 

செய்வேனென்று நினைத்துச் செல்லுதலை யொத்த 
ருந்தது. இன்னும் அ௮ப்பூதூளிகள் சென்று மேகம் 
களையு£ இசைகளையுஞ் சூரியன் தேசையும் சூலமலை 

களையுங் கடல்நீரையும் ௩ட்சத்திரங்களையுஞ் சுவர்க் 

கத்தையும் ஏனைய வுலகங்களையும் மறைத்தன. அப் 

போது காளியானவள் ஆதிசேடனுடலை கெளித்த 
லறுமபடி. யார்ப்பரித்தெழுந்து யோகினி வெள்ளம் 
களோடுக் தேவகல்கை வரையிலும் ஆகாயத்திலு 

யர்க்இருக்கும் மதிலையடைய தாருகனது ககரின்பக் 
கல் சென்றடைந்தாள். இவ்வாறிவர்கள் வந்ததைக்



௧௦௯ இருக்கூவப்புசராண வசனம். 

தூதுவர்களறிந்து ஓடித்காருகறுடைய சபையைகா 
டிவணங்கு யவனுக்குக் கோபமுண்டாகும் வண்ணக் 

கூறுவார்:--ஐயனே ! நீதேவர்களை யேவல்கொண்ட 

தனால் காளியென்கற வோர் பெண்பிள்ளை யோட 

னிவெள்ளங்களாடனே யுன்னோடு யுத்தஞ்செய்யவிவ் 

விடத்தில் வந்தருக்கின்றாளென்றனர். அந்தச் தூது 

வருசைத்க வார்த்தையானது தாருகனுடைய கோ 

பாக்கினி மூண்டெமும்படி. கூறிய மந்தாத்தையெர 

த்திருந்தது. அவர்கூறிய ori gms Gur A Oe atu 

ந்புகுழுன்னே யவன் மனதஇம்ேோோபமூண்டது, மூக் 

இழ்புகையெழுக்கன, கண்கள் இப்பொறிகளைச் இத 
றின. அவனுடைய கோபாக்கஇனி யவனறிவையேசுட் 

டது. இவ்வள விலேயே யொழிக்,தோ யென்றாலோ 

அடுத்தவர்களையும் ப%துக்களை.பும் அவனையும் அழிக் 

கும் வரையிலும் அவியாதே விளங்கிற்று. அவன் 

உமட்டை யறுக்கிப்பற்களைக்கடித்து நெம்றியின்மே 

லேறிய புருவக்தையுடையவனாய்க் கண்களை மலச 

விழித்து மிக்ககோபத்துடன் மீசையை மேறுக்கனா 

ன். கழ்பகவிருட்சத்திலுள்ள urs ளெழும்படி 

யாகக் கரங்களை யொன்றோடொன்று தாக்இ இடி 

விழந்தகாற்போல் நகைத்து இப்போது கான்கேட்ட 

சொல்லானது நன்றாயிருக்கன்ற தென்றுச் Poway 

மகொண்டு நவிலுவான். 

ஓரடி.யால் உலகனைத்கையு மளந்த விஷ்ணுவையும் 
ஏன்னேவலில் நிற்கும்படியாகச் செய்த யென்னி



தாருகன்வகதைச் சருக்கம். ௧௦௫ 

டத்தில் ஓர் பெண்பிள்ளை யுத்தத்திற்கு வருவாளச 

னால் என்வெம்றி நன்றாயிருக்கன்றது; இந்திரன் 

முதலிய தேவர்களை வெல்லும் வலிமை யென்னி 

டத்திலுண்டாயிரும்தும் ஒர் மாது என்மீது யுத்தஞ் 

செய்யவந்கா ளென்கிற நிந்தையானது என்ஸுயிச் 

sabe a நீங்காசன்றோ ? சசலபுவனங்களிலு மென் 

னோடு போர்செய்பவர்களில்லாமையால் தோளினால் 

யாதொரு பயனுமின்றி வருந்துகின்ற நான் ஒரு 

பெண்பிள்ளையோடு சண்டைசெய்தப் பழியைப்பெச 

ருந்தினவ னாவனன்றோ 1 இங்கே என்னை வெல்வத 

ற்கூ இப்பெண்பிள்ளை வந்ததனால் மின்னலோடுகூ 

டய விடியைவெல்ல சர்ப்பமும், இ&$இரனை வெல்ல 

மலைகளும், புலிபைவெல்ல மான்களும் போகுமல் 

லவா? பிர்மா விஷ்ணு இந்திரன் முனிவர் இவர் 

களெல்லா மோர்பபணணினிடத்திற்போயப் ௮பைய 

மென்றடை£க தன்மையால் ௮வர்களரண்மை மிக 

aos சிறஈ்ததே, நல்லது அகத இம்இரனைப்பிடித்து 

க்கொல்வலே, எமனைப் பதைபதைக்கும்படி. வதை 

ப்பனோ, ச௩இிர சூரியர்களை யோர்புட்பச்செண் 

டைப்போற்றூக்கடுப் பூமியிற் புடைப்பனோ ; ௮&&ணி 

யைவிழுங்கி எழுகடலையும் பானம் பண்ணு௨னோழ 

தேவர்ஈளைப் பாதத்தாற் ஹேய்ப்பனோ; முனிவர்க 

ளையழித்து விரிவனோ வென்றின்னவைகளைச் செச 

ல்லிக் கோபித்தான். இவ்வண்ணஞ் சினம் கொண் 

ட தாருகன் அதக் காளியானவள் என்னை வணங் 
கும்படி. வந்காளோ! அல்லது பகைத்து யுத்தஞ்



௧௦௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம், 

செய்ய வந்தாளோ! தூதர்களே! உம்கள் குறிப்பெ 
ன்ன வென்று வினவினன். தூதர்கள் வணங்கி, ஐய 
னே | அக்காளியானவள் எமனையும் வெற்றிகொள் 

ளும் படைகளையுடையவள், உம்மோடு யுத்தஞ்செ 
ய்யத்தான் வந்இருக்கின்றாள் இதஇுற்சந்கேகமில்லை & 

யவளை சாமானியப்பெண்ணென்று நினையாதே, sya 

சரும் ௮மாரும் வருந்தும்படி. முன்னே பாற்கடலி 
ந்ஜோன்றிய பாதக௩ஞ்சமே யோர்பெண்வடிவாகவங் 

சுதென்று நினைப்பாயாக ; ௮வளதட்டுகன்றமவோசை 

யானது ஈமனையுங்கொல்லும், அவளேந்திய சூலாயத 

மோ கோவர்த்தனமென்னுமங்குன்றைக் கரத்திற்னாங்கி 

ய கோபாலனுக்கு ஒர்தலைச்சுமையாகும் ; 'என்று தா 

தர்கள் சொல்லிமுடி.த்தனர். அப்போது கடலானது 

யுகாந்தத்தில் பொங்கு யெழுவதைப்போழ் காளியின் 

சேனைகளார்ப்பரிக்கன்ற வோசையானது தாருகனு 
டைய கோபாக்கினிக்குகெய்யோடு சமிதையைச்சசொ 

சி காற்போல ௮வன்செவியில்நுழைந்கத. அ௮ச்சமய 
த்திலக்னியைப்போலதிசகோபங்கொண்டு ஒ தூதர் 

களே | ௮ந்தப்பெண்களைப்பிடித்துச் சிறையிடுகின்றே 

ன் விரைவில் என் சேனைகளை வரும்படி. பழைமினென் 
Codes; Hutson விரைந்துசென்றளர் ; சென்ற 

பின்தாருகன் யுத்தகோலங்கொள்ளும்படி யுள்ளேசெ 
ன்று சூரியன் கரிய மலையிலுஇத்தாற்போல மணிகள் 

பதித்த மகுடமொன்றை சிரசிற்றரித்து Pr sp ga 

கட்டி கச்சை வரிந்திறுக்கு உடை வாளையுஞ்சேர்த்து 

தேகத்திலங்க தரித்.து, ௮ம்புராத்தாணியு முதுகிற்று 

ச
ு



தாருகன்வதைச ௪ருககம, ayer 

வ்கி முன்கையிற்றோலணிந்து விரல்களுக்குக் கவசமி 
ட்மெகுடத்திற்றும்பை மாலையணிந்து அகந்தந்தேவ 
காஸ் திரங்களைப்பூசைசெய்து எடுத்துக்கொண்டு மே 
Goa dur gs வில்லைக்கையிற்பற்றி இவவாறு யுத்த 
கோலத்துடன் தன்னரண் மனையினீப்இ வெளியே 
வருவதற்குள்ளே சேனை முழுவதையுங் கொண்டு 
வசச்சென்ற தூதர்களிடங்கள்தோறும் விசைக்துசெ 
ன்று எங்கும் பறையடித்து இன்று உங்களுக்கோர் 
பெரும்போர் இடைத்தது எழக்கட வீரென்றலும் 
இசதகசதுரகப தாஇயென்னு நால்வகைப் படைகளு 
மெழுந்தன. போசென்று கெற்போரைப் புகன்று 
லும் எய்ிகேயுக்கமென்று எழுஈதுதுள்ஞூன்ற வசு 
மார்கள் தூதர்வக்து பதையடிக்த வுடனே யந்தவோ 
சையைக்கேட்டு அவர்கள் மகிட்சியடைந்ததை யென் 
னென்றிசைப் போம். புசங்கள் பூரித்து மனக்களிப் 
படைநது யுத்த மகப்படவில்லையே பென்னும் துன்ப 
டங்கு மழுவாள் சக்கரம் முதலியவைகளைக் தால்இப் 
பகைவர்களெல்கே காண்பியுங்களென்று ௮ண்டச்சு 
வருடைந்தாற் போலார்ப்பரித்துச் சூழ்ந்தார்கள். இக் 
இ.ரன் வச்சராயுதத்தான் முன்னே றெகுகளறுப் 
புண்ட மலைகளெல்லா மவவிந்திரனுக்குப் பகைஞ 
னான தாருகனிடத்திற் சனேகங்கொள்ளச் செல்வ 
தைப்போல தேர்கள் அவனுக்கு நாற்புறத்திலுஞ் 
சூழ்ந்தன. கழ்பிலா மகளீர் மனம் வேறுபட்டுத் தாங் 
களண்டிய வாடவர்களுடைய பணிவிடையைச் செவ் 
வையாச் செய்வதைப் போற் றங்களைச்செலுத்தம்



௧0௮) இருக்கூவப்புராண வசனம். 

பாகர்களிடத்திற் கோபல்கொண்டு அவர் குறித்த 
வண்ணஞ் செல்கின்ற யானைகளோர்பக்கஞ்சூழ்ம் கன. 
ஒப்பற்ற ஞான ெறியிற்செலலாமல் ஜம்புலமார்க்கத 

திற் செல்லும் அற்பர்கள் மனம்போல குதிரைக் 

கூட்டம்களானவை பூமியினு மாகாயத்தஇலும் பாத 

லத்திலுங் கடலிலு மலைகளிலும் பாய்ந்துச்்சென்றன. 

இவ்வா நழுந்க நால்வகைப்படைகளையு௩ தாருகன் 

கண்டு மனமகிழ்ந்து கோடி புரவிகள் பூட்டப்பட் 

Qo வோர் தேரிம் பாய்க்தேறி யமர்ந்து, சாரதி 
யைப் பார்த்து பாகனே, கொடிப்போதிலே ய;தய் 

பெண்பிள்ளையின் படைக்கெஇரித் செலுத்துவாயெ 

ன்னலு ஈ, அவனுடனே புரவிகளைக்தாண்டிததேரைச் 

செலுக்கிறான். ௮ப்போது அடைப்பை காளாஞ்சி 

யாலவட்டம் வாளாயுத மிவைகளை யெமிப்பவர்கள் 

சூழவும் கண்சைகை காட்டவகச்து பரிசனங்சள் மொ 

ய்க்கின்ற ஈக்களை யோட்டுவதைப்போற் சாமசங 

களை வீசவும் தாருகன் செல்லுந்தன்மையைப் பார்த் 

துச் சேனா 9வள்ளங்கள் எமுகடலோசையும் மழுங்க 

வார்ப்பரித்து ஆடுசேடன் முடிகளை மாற்றவும் பூமி 

பிளவுபட்டு ஏய்கவுந் இக்குகண் முழுதுஞ் செறிந்து 

சென்றன. அசுரச் சேனைகளார்ப் பரித்துச் செல்லும் 

போது பூதாளிகள் ஆகாயமுறிறும்மூடி. ௮தற்குமே 

லுஞ் செல்வது நிலமகளானவள் நீச்ச yarn பரி 

௪ித்்ச பாவம் நீங்க தேவகங்கையின் மூழ்கச் செல் 

வதை யொத்திருந்தது. கண்ணுதற் கடவுள் கட.லி 

னஞசை யுண்டுக் கடவுளரைக் காத்ததைப்போல்



தாருகன்வதைச் சருக்கம், ௧௦௯௯ 

வெண்கொற்றக் குடைகள் ஆகாயத்தி லெழும்பூதா 

ளிகளை தனக்குள்ளே படக்கிச் சூரியனுடைய தேக 

வழகையழியா வண்ணந்தடுத்தன. கணிசையர்களோ 

ரிடத்திற் கூடித் தங்களுக்குள்ளே யடித்துக்கொள் 
வதைப்போல விரர்கள் கையிற் பிடித்தக்கொடிகள் 

ஆகாயக்தி லொன்றாடொன்று தாக்னெ. பூமியிலுள் 

ளவர்கள் ௮ுழுமோசையானது அடுக்ஃடுக்காயெழு 

வதைப்போல் முரசமத்தளம் படகமு லிய வாத்திய 

வொலிகளெழுந்தன. இவ்வாறுசேனைகள் விரைந்த சூ 

ழ்தாருகனானவன் காளியின் படைகள் பொருநற்இயவி 

ட..தீதிற்றேவர்கள் நடுங்கும்படிச் சென்றெ௫ர்க்தான். 

௮த வசுரப்படைகள் வ$தைத யோகினிகள் பார் 

AS அண்டங்கள் வெடி. படும்படிச் சூலாயுகங்களைச் 

சுழற்றிக்கொண்டு ஆர்ப்பரித்து எதிரிற் சென்று 
எழுமமு இருப்புலக்கை வேல் சக்கரம் வாள் அம்பு 

மலை கதை முதலிய வாயுதங்களை யசுரர்மேலெறிட் து 
யுத்தஞ் செய்தார்கள். அசுரர்கள் மவ்வண்ணமே 

பற்பல வாயுதங்களை யோடனிகள் மீதெறிம்தார்கள். 
இவ்வாறு யுத்தஞ்செப்யும்போது தேர்களையும் யானை 

களையும் குதிரைகளையுஞ் செலுத்தி இருப்புலக்கை 
கதை முதலியவைகளைக் கரத்தற்பிடித்த ௮சுசர்கள் 

அட்டதிக்கையுஞ்சூழ்ந்து வளைத்துக்கொண்டு வில்லை 
வளைத்து மேகம் பொழிவதுடோ லம்புகளைச்செொசிக் 
தார்கள். ௮ப்போது தலைகளும் உடல்களும் வேறுவே 

மூசவிழுந்து ௮மிழவாற்றைப்போல் இரக்தகீர்களெ



௧௧௦ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

முக்தன இப்படியிருதிறப்படைகளிலும் எண்ணிலா த 

வர் உழுந்துருளாம் நேரத்திற்குள் மாண்டனர். ௮சுச 

ருடைய வலிமையையும் களிப்பையும் யோகினிகள் 
பார்த்து ௮க்கனியைப்பேலச் சுவாலிக்தெழுந்து LP 

ண்டங்களுடையும்படி. யார்ப்பரித்து வானவர் ம௫ 
ழ்ந்தாடும்படி. தேர்களோடு தேர்களையுங் கூஇிசைக 

ளோடு குடிரைகளையும் யானைகளோடு யானைசளையும் 
எடுத்து விசினார்கள், வாயுவானவன் /௦காமேருவின் 

சிகரங்களைப் பறிச்து விசியதைப்போல் மேர்சளைத் 

தி லெறிக é 
r தூக்கி யதிலிருந்த வசாரசோடு wierd 

தார்சள். வானத்திற் செல்லும் பானு lv est oes MGV 

கியோடம வண்ணம் .இஸாகளையும் ய ணைகளையு 

மவைகளைச் செலும் சாப வருடனே தாக் மறந்தார் 

கள். சமீபத்தில் வருஈசுசரைப் பிடித்து அவர்கள் 

கண்டத்கைக் கடில்து மாவிருட்சத்திற் ரிருகியெடுக் 

குங் கனிபைப்போல் வாயிலிட்டுச் சுவைத்து இரத்த 

நீரைப்பருகிகோபத்தோடுபசியுங்கொஞ்சம் ஆறிஞர். 
அன்றியும் எ௫இர்க்கின்ற வக சரைப் பிடித்து இரத்த 

கீசொழுகக் கைகளாலிடித்து தேகவெலும்புகளை யெ 

ல்லாமொடித்து மலைகளெல்லா முதிரும்படித் தம் 
தண்டாயுததக்தாலடித்து அவருயிரையும் விண்ணுல 

இலேற்றினார். இல்வாறு ௮சுரர்களுக்குக் துன்பத்தை 

விளைத்தயோகினிகள் ௮வரைவெருட்டியுகைத்துமிதி 

த்க் துவைத்து மருட்டி யிடித்து வளைத்து Firs 
புரட்டி. யெடுத்து அடித்து உருட்டினார்கள். கிட்டிய 
சலவசுரசை யெடுத்து மேக மண்டலத்திலும் பூமி



தாருகனவதைச சர௬ககம. அசைய 

யிலு மலைகளிலு மெறிந்தார்கள். அந்தம் படைத் 

தலைவர்களை உயிர்பதை பதைக்கும்படி யறைந்து 
கொடிப்போதிலே கொறுக்கஇனார்கள். இவ்வண்ணம் 

யோ &னிகளெங்கு கெருங்கிப் பதினாயிரம் வெள்ளம் 
அசுரரைக்கொன்ளார்கள். ௮வைகளைக் கோபத்தேோ 

டும் புபவலிமையைப் படைக்க வோரமைச்சன் கண் 

டுத் கன்தேரையங்கே செலுத்தி மேருவும் பிளக்கும் 

பஜ. வில்லை வளைக்து எதிர்த்து மேகத்தைப்போற் 

பிறை முகாஸ்இரம்களை விடுத்துதிக்குகளை மறைத்து 

தேவர்சள் வருந்தும்படி பயோகினிகளின் றலைகளை 

யறதக்அப் பூமியிலுறுளச் செய்தான். அந்த ௮மைச் 

gen AO வாளிகள் யோகனிகளின் கரங்களையுஞ் 

சர சளையம கால்களையும் சரீ மரங்களையும் புயங்களையு 

மூவர்கள் செருக்கனையு மறுத்தன. இவ்வாறு அக்க 

னியை யலலக்கின்ற பிரசண்ட மாருதம்போல ஓர் 

அமைச்சன்வற்து யோகினிகளையலற வடிப்பகதைக்கா 

ளியின் சேனைத்கலைவி யொருத்துகண்டு கோபய்கெர 

ண்டு இரத யோகினிகட்கிரையியேதற்கு இந்த be 
gow anc பருகுவேனென்று ஓரிமைப் 

போதிலே யந்த வமைச்சனைதம் தேசோடு மெடுத்து 

ஆகாயத்தி லெறிஈ்சனள். இஃதெவ்வாறிருககதென் 

ரூல் ௮வ்வமைச்சலுடைய வீரத்தன்மைக்கு மகிழ் 

நீது அவனைத்தேருடன் சுவர்க்கத்திற் கனுப்பினு 

'ளென்றுரைக்கும்படி. யிருந்தது, ௮ப்படித்தேரோடு 

மெறியவே சூரியனிரதஞ் செல்லுகின்ற வாகாயத 

தைக் கடந்துபோய் விரைவிற்திரும்பினான். ௮ப்படி.



௩௧௨ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

விழ்பவன் பேரில் ஒர் கதையையோஇனி பிரபோ 
தாள்; ௮மைச்சனதையறிஈ்துவிசைந்து ஜா வாளாயு 
தகதையெடூத்து ஆகாயத்தினிடத் இலையே யந்தகதை 
யைச் அண்டித்து விட்டுப் பூமியிற் குதித்தான். உட 
Gen யவனேறிய தேரும் பூமியில் விழ்ந்துடைந்தகது. 
கதையைச் துண்டித்துப் பூமியிற் குதித்து நிற்பதை 
யோகினி கண்டு உளங்கொதத்து சூரியனைப்போல் 
பி. ரகா௫ிக்கின்ற ஓர் சக்கராயுகம்தை யமைச்சன் மீது 

செலுத்கினள். அந்த சக்கராயுதம் விஷ்ணுவின் சக் 

கரம்போல ௮க்கனியைச் சிதறிக்கொண்டு வருவதை 

பமைச்சன் கண்டு வில்லை வளைத்து ஆயிரம் அம்பு 

களை ADS ZS ௮அதையறுத்து கடலைப்போல ஆர்ப் 

பரித்தான். தான் செலுத்திய சக்கரம/நிய யோகினி 

பானவரஞ்டனே யோர் மலையைப் பிடுங்கி யமைச் 

சன் மீதெறிந்தாள். அ௮மைச்சனக்த மலையை யாயு 

தங்களானீக்காமற்றனது புசத்திற்முங்கினான். தால் 

செவுடனே யவன் புசத்திற் பட்டுத் இரும்பி வக்து 
முன்னே பாடவர்களஞுடைய புசமானது பெண்கள் 

முலைகளுக்குத் தோல்வி யடைந்திருக்கின்ற கோபத் 
தாற் செலுத்தப் பட்டு ௮ந்த முலைகளோடு யுத்தஞ் 

செய்திறந்ததற்குச் சமதையாக வநத யோனியின் 

றனத்திற் பட்டிடைர்தது. மலையுடைரக்கத வுடனே 

பயோடுினியானவள் வில்லை வளைத்து அமைச்சனெத்தி 

விலிசண்டம்புகளை யழுந்தச்செய்து ஒர் கதையை 

யெடுத்து விசைந்து ௮வன் மீது மோத வுடனே யவ 
னிறக்தனன். முன்னே யுடலோடு மாகாயச்இலேஜ்



தாருகன்வதைச் சருக்கம், 1 1“ ௧௧௩ 

Dene பின்பு உடலை நீக்க யுயிசை மாத்திர மீளா 
வண்ண சுவர்க்சக்திலேற்றினாள். இகனைக்கண்ட 

தேவர்கள் மடழ்5து கைகளைக் கோர்த்துக் கொண் 

டாடினார்கள். ௮ப்போசமைச்சனிறந்ததை யசுரர்கள் 
கண்டு கோபித்து அ௮க்காளியின் சேனைத் தலைவியின் 

மீது பற்பல வாயுதங்களையு மெறிந்து ஆர்ப்பரித்த 

னர். உடனே யோகினியானவள் ஓர் வாளாயுதத்தை 

யெடுத்துக்கொண்டு அர்த வசுரப்படைகளை யெல் 

லாங்கொன்று பருத்இக்குவியல்களைப் பறக்கடிக்குஞ் 

சூரை மாருதம் போலே யவ்வசுரச் சேனைக்குள்் ளே 

புகுந்து காற்றாடியைப் போழ் சுழன்று கால்களையுங் 

கைகளையு£ தோள்களையுஞ் சிரங்களையு மவர் பிடித்த 
வாட்களையும் விற்களையுஞ் சபதச் சொற்களையும் 

இமைகேரத்திழ் றுணித்தனள். ௮ப்போதசுரர்களெல் 

லாம் வில்வேல் சூலம் கரந்தோள் கால் 'தலையிவை 

யெல்லாமற்றார்கள். அர்தவசுரப் பெண்கள் தாங்க 

எணிக் இருந்த தாலிகளையு மிழந்தார்கள். ப்போது 

அளவற்ற மலைகளைப்போல் பிணமலைகள் குவிந்தன. 

அந்த மலைகளினின்றோடும் ஆறுகளைப்போல் இசத்த 
கீர் பிணக்குவியல்களிலிருக்இச ய்கி யொலித்துக்கொ 

ண்டோடிக் கடலில் வீழ்ந்து கருங்கடலைச் செல்கட 

லாக்யெது. ௮ந்தயோடுனியின் யுத்தகளத்தில். காக 

முங்கமுகும் பருந்.தும் காய்களும் மூளைகளைக் குடை 
கீது தசைகளைத்தன்று எங்கு பார்த்தாலும் பேயின் 

கூத். துகளாக விருந்தது, பிணமலைகளை யுண்டபேய் 
கள் ஒரு பெரும்பேயை யரசனாக நியமித்து, war 

Hf



௧௧௪ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

ருடைய மகுடத்தை யதற்கணிந்து ௮வர் குடைகளை 
நிழலாகப் பிடித்துப் பம்பை முதலிய வாத்தியல் 

களை யடித்து இரண்டு பக்கற்களிலுஞ் சாமசைகளை 

வீசின, பேப்களெல்லாம் உதஇிரங்களைக்குடிதீது மாமி 
சங்களைத்தஇன்று பேரிகை முதலிய வாத்தியங்களை 

யடித்து இதக் காளிபானவள் எங்கள் வறுமையை 

நீக்கனாளென்று புகழ்ம்து நின்று கூத்தாடும், தோல 

அந்த பறையை யுரலாக நிறுத்தி யசுருடைய பற் 

களை யதிலரிசியாகப்பெய்து யானையின் கொம்பை 

யும் முூசலத்தையும் உலக்கையாகப் பற்றிப் பண் 

பேய்கள் மாவைப்போலிடித்தன. துன்பமற்ற சொ 

$ த மனைவியை நீக்கப் பிதர் மனையிலுள்ள பரதா 

த்தையிச்சித்துத் துன்பக்கடலின் மூழ்கு மறிவற்ற 

தூர்த்தர்களைப்போல் காய்களெல்லாந் தகுதியான 

மாமிசமிருக்க வதைநீக்கி வெற்றெலும்பைக் கடித் 

துக் கடித்தப்பல் தளர்ச்சியடைந்தன. இத்தன்மை 

யாயுத்தகளத்தி லெடுத்த வில்லினால் யோடினி யான 
வள் ௮சுசரர்களைச் சின்ன பின்னங்களாகச் சிதைத்து 

நிற்கத் தங்கரறாயிரைக்காக்க விரும்பின சிலவசுசர் 
கள் முதூகாட்டி யோடினர். அதனைத்தாருகன் பார் 
6h ௮க்னியைப்போறம் கொதித்து உதட்டைக் 
கவ்விப் பற்களைக் கடித்து என்சேனைகள் சிதையும் 
படி. யழிப்பவர் மாதர்களோ | இது நன்றாயிருந்தது 
என்று ககைத்ு இந்த Gua Bool ear cs பருத்திப்பொ 
இகளில் இதபுகுஈ்தழிப்பது போலழிப்பேனென்று கை 
யிலேக்திய ககாயுதத்துடன் பூமியிற் பாய்ந்தான். ௮ 
வன் பாய்ர்சபோது பூமியானது வெடித்தது, அட்ட



காருகன்வகதைச் சருக்கம். ௧௧௫ 

காகல்களுஞ் சோர்க்தன, இக்கு யானைகள் பயக்து இ 
ரிந்கோடின, மேரு முதலிய பருவதங்கள் சாப்க்தன, 

தேவர்களு மிது எவ்வாறு முடியுமோ வென்றேங் 

இனார். இவ்வண்ணம் தேரினின்று குஇத்தத் தாரு 
கன் செயலை யோகினி யானவள் கண்டு வாயுவைப் 

போற் பாய்ர்து சாருகனுடைய புசத்தை வாளினுல் 
வெட்டினாள், பெரியோர்களுடன் பகைத்த பேதை 

யரளைப்போற் பயன் படாமல் வாளாயுதமிற்று விழு 

5.து. உடனே தாருகன் தண்டினால் மோதாமல் sy 

ண்ட கூடமும் உடைந்தகதென்றையமுறும் வண்ணம் 

சனதிடது கரத்தினால் அந்தயோகினியின் மார்பிலோ 
ங்கியடி.த்தான், அடிச்சவுடன் யோகினியின் மார்பு 

பிளந்து வாயிலுஇரக்தைக் கக்கக்கொண்டு பூமியில் 

விழுந்தாள். சேனைத்தலைவியிவ்வாறுவீழ்தலும் ஏனை 

பயோடுனிகளெல்லாம் வாள், மழு தண்டு சூலம் முத 
லிய வாயுதங்களைச் சுடுகனலிலெறிகின்ற தரும்பைப் 

போலக்தாருகன் மீது ஓயாமலெறிக்தார்கள். அவ் 

வாயுதங்களிற் சில பிளப்புண்டன சில மடிந்தன சில 

துகளாய்ப் படி௫்கன சிலவொடிந்தன ; இவ்வித மழி 

யவே தாருகன் பார்த்து ஓடிப்போன யோனிகள் 

கீங்க வென்னையெஇர்த்தவர்களைக் கொல்வேனென்று 
காக்கை முதலியவைகள் களிக்கும்படி, பம்மோகினி 

களுடைய கால்கை நிதம்பம் புயஞ்சிர மிவைகள் 

சித.றும்படி. தண்டினால் மோதினான். ஒவ்வோசடியில் 

ஆயிசம் யோகினிகள் விழும்படி. கதையாற் புடைத் 
_துக்கொன்றான். தண்டினாழ் சிலர் எங்களைப் போக் '



௧௧௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

இனான், க.ரத் காற் சிலர் செருக்கை நீக்கனான், புசத் 

sip லர் இகைக்கும்படித் தாக்கினான், காலாற் 

சிலரை வகைக்தகான், தலைகளைக் இருகிச்சிலரை 

ams sere, Ges பிடியிழ் ிலரைக்கொன்ருன், 

ஆகாயத்திலெறிந்து சிலரை வென்றான் கால்களா 

லெற்றிச்சிலசை யழித்தான், மார்பிற் குத்திச்லரை 
யொழித்தான், பூமியிலும் மலைகளிலும் பாகலத்திலும் 

மேகமண்டலத்திலும் கடலிலும் காடுகளிலும் பிரம 

விஷ்ணு விவர்களூரிலும் இந்திரனுலகக்திலுஞ் சூரி 
யன்றேரிலும் ஏனையவுலகங்களிலுஞ் லரளை யெடு 

த்து வி௫ுனான், இவனையெதஇர்த்த யோகினிகளுடைய 

எலும்புகளும் பற்களுங், கரங்களுஞ், சிரங்களும், 

கால்களும் தொடைகளுக் தோள்களுங் கண்டங்களு 

காசுகளும் அற்றன. அப்போது உதிர ஆறுகளெ 
ங்கு மோடின, பிண மலைகளு நிறைந்தன, காய்க 

ளும் பேப்களும் பாட வநந்தங்கவநட்தங்கள் நின்ளு 

டூன. இவ்வாறு தாருகன் வதைக்க வவனைவெல்லும் 

வகையின்றி யோகினிகளோடினார். இதைக்கண்ட 

தேவர்கள் கண்ணீரொழுக முகத்தினறைந்தழுதா 
கள். யோடுனிகள் சிதறுண்டதை தாருகன் கண்! 

கையிற் பற்றிய கதையோ தேரித் சிங்கத்டை் 

போற் பாய்ந்து ஏறினான். அ௮வ்வேலையி லசுரர்கல் 

ஒடுகன்ற யோடுனிகளைதக் தொடர்ந்து மழுவால் 

முதலிய ஆயுதங்களை விடரினார்கள். தன்னுடைய 

' படைகளோடி. வருவதைக் காளியானவள் கண்டு, 

அஞ்சாதீர்கள், அஞ்சாதீர்கள் ; இவ்வசுசர்களை யெல்
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லாம் கூட்டமாகிய புழுக்களைப்போற் பாதத்தாற் 

ழேய்த்து விஇழேனென்று சாரத்தியஞ் செய்யும் 
வலவியைப் பார்த். த, இம்மென்பதற்கு முன்னேயந்த 

வசுரப்படைக்கு நேராக ஈ௩மது தேரைச் செலுத்து 
வாயென்ாள். உடனே வலவியானவள் வணங்கத் 

தேரை நடத்தினாள். மதஞ்சொரியும் யானையைக் கவ் 

வுகன்ற சிங்கழ்இன் மீது செல்லுஞ் சிம்புளைப்போல் 
விடக்தையொதச்த விமலைபரஇய காளி சத்துருக்க 

ளெதிரிழ் புகுந்து மிக்க கோபத்துடன் பிரசண்ட 

வில்லையெடுத்து நிறுத்தி வளைத்து பூமியதஇிரவு மகா 
மேரு வுதஇரவும் வான் மீன் இதறவும் அசுரர்களுக்கு 

முன்னே ரண் ஓசையைக்காட்டி நின்றாள். அசுரர் 

களெல்லாமம்த நாணோசையைக்கேட்டு சிலர் மருண் 

டனர் Got மண்ணில் விழ்ந்து புரண்டனர் லர் 

செவிகளைமூடி வெருண்டனர், சிலர் தேரோடு முரு 
ண்டனர், இத்சன்மையகதாய்க் காளியின் நாணோசை 

யைக்கேட்டு நடுங்கிய வசுரர்கள் அந்த நரணிலிருக்து 
தீட்சண்ணிய மான பாணங்கள் வருவதற்கு முன் 

னே மனத்இலுள்ள நாண முழுவது ஈமுவுகலாலே 
சில சோடினார், கொஞ்ச நாண முூடையவர்கள் வரு 

நீடு நின் மூர்கள், இவ்வாறு நிற்றலும் வில்லைச்செண் 

லிபோல் வளைத்து, இரத்தவாறு கடலிற்போய்பாயும் 

வண்ணம் அ௮னலையுமிழுமம்புகளை யசுரர்மேல் விடா 

மம் பெய்தனள். தேர்கள் மீதும் யானைகள் மீதுவ 

குதிசைகள் மீதும் ஊழிக்காலத்துச் சோனா மேக 

முந்தோற்கும்படி. பாணம்களை விடுத்து ௮வற்றினைம்.



௧௧௮ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

பூமியிற் சாய்த்தனள். இன்னுமந்தக் காளியின் வாளி 
கள் மார்பையும் உடலையும் ௮வர்பெற்ற வசங்களை 

யும் வயிறுகளையுவ் கரங்களையுஞ் சிரம்களையும் வில்லை 

யும் ௮றுத்தன. அந்த விமலை விடுமாசுகங்கள் யானை 

களையுல் குதிசைகளையுக் தேர்களையும் அறுத்தன. 
தாருகன் புகழை யறுத்தற்கொப்பாக ௮வன் குடை 

களை யறுத்தன, கொடிகளையு மறுத்தன. அன்றியும் 
அவள் விடுஞ் சுசெரங்களானவை காடுகளிலுஞ் சுரம் 

களிலும் மலைகளிலுங கடல்களிலும் மேலுலகங்களி 
லுந் இக்குகளிலுஞ் சென்றன. அன்றியும் அகள் 

விடும்பிறை முகாத்திர மானது வீசகண்டையணிக்த 

கால்களை யோர் திக்கிலும் படைகளேந்திய கசங்க 
ளையோர் இக்கலும் மாலையணிந்த செரங்களையோர் 

இக்கிலு மறுத்து வீசா நிற்கும். காளியானவள் தன் 

கைச்சாபமாகய வில்லைக்கொண்டு அவ்வசுரர் வாயி 
னின்றும் வருகின்ற சாபமாகிய விரவாதங்களை மாற் 

தினாளென்று உசைக்கும் வண்ணம் ஒருகொடிப்போ 

இலே தாருகன் படைகள் ஒன்று மில்லாமறத் போக் 

இனாள். ௮ப்போது இசத்த வெள்ளங்களானவை வில் 

லையும் வாளையும் அ௮சுரருடலையு௩& தேசோடு புரவிக 
ளையும் வாத்.தயங்களையும் யானைகளையும் அடித்துக் 

கொண்டு சென்றன, பின்னும் காளியானவள் வம். 

புகளை விடும்போது வீரமற்ற வசுசர்கள் மனமங்குலை 

G4 sg) கையிலுள்ள வாயுதங்களை யெறிம்து விட்டு 

அன்னையே, இங்கே எம்மையாளக் கடவாயென்று 
சலெரியம்புவார். சிலர் தாங்கள் பிடித்த சுிடையானது
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வெட்டுண்டு போக காளி கண்டால் கதையென்று 

கினை ஈதுக்கொல்வாளென்று கருஇக் காம்பை பூமி 

யில் விட்டு விடுவார், சில வசுரர் வெட்டுண்ட குடை 

களைச் சேர்த்துக் காம்புகளிற் சொருகி பிடிப்பார் 

கள், தில புரவி வீரர்கள் கரத்தஇலுள்ள வாளாயுதத் 

தை நிலத்திலிட்டுப் புரவியை விட்டி ரங்கி யக்தப் 
புசவியைப் பிடித்துக்கொண்டு நிற்பார்கள், சலரக் 
கப் புரவிகளின் வாரயிலுள்ளப் புல்லினை வாங்கித 

சமது வாயில் வைத்துக்கொண்டுத் தோல்வி யடைக் 

கோமென்னும் குறிப்புடனிற்பார்கள். சிலர் வளைத்த 

வில்லிற் பூட்டிய பாணமேக்திய கையோடும் பூமியில் 
வீழ்க்தார்கள். சிலர் விரசென்றுணரும்படிக் கட்டிய 

வி. ரகண்டையை யறுத்தெறிவார்கள். இவ்வாறழிக் 

சுவர்களையும் ௮ழியாமல் வாடி. நிற்பவர்களையுக் தாரு 

கன் கண்டு உகாந்த காலத்திலெழு மக்கினியை விட 

அ; இககோபங்கொண்டு தேசை விரைவாகத் தாண்டி 

சிங்கத்தின் முன்னே வந்து எ.இர்க்கின்ற யானையைப் 

போற் காளிக்கு முன்னே வந்து நின்று பயங்கரமான 
அக்காளியின் வடிவைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு 

இவள் பெண்ணாயிருந்தாலு ஈமதுயுத்தத்திற்கேற்றவ 

ளென்று நினைநதுச் சொல்கின்றான்: பெண்ணே 

யார், யானையும் அஞ்சும்படி. மோதுகின்ற ஆண் 

புலியை வெல்ல நினைந்து வக மானைப்போல் அயன் 

முதலிய வமரர்களை வென்ற வென்னோடு சண்டை 

செய்யவந்தது யாது காரணமதைச்சொல் என்றான். 
அந்த தாருகனுரைத்ததைக் கேட்ட காளியானவள் ,



௧௨௦ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

இடி இடித்தாற்போற்டசிறித்து ஓ! குற்றமுடைய வசு 
ரனே ; கேள் என் பெயசோ காளி, நீ தேவர்களுக் 

குச் துன்பத்தை விளைச்சுதனால் திரிகேத்தர தாரி 

யான சவபிசானுன்னைக் கொல்லும்படி யிங்கேயென் 

னை யனுப்பினார் , ஆகையால் யானையைக் கொன் 

றுண்பதற்குப் பெண் சிங்கம் வந்ததைப்போலுன்னை 

யொருகணப்போதஇிலே விழுங்கு வானவர்கள் படுக் 

அ௯ன்பத்தோடு என் பசியும் நீங்குமென்னு மாசை 

யாலிங்கே வந்தேனென்றாள். காளி இவ்வண்ணமிசை 

தீதவுடன் தாருகன் கையோடு கையைத்தாக்கி நனக 

த்து, என்னை விழுங்குவெனன்றுரைக்த வார்த்தை 

யானது வானத்தைக் கையாற் பற்றி வாயிலிட்டு 
விழுங்குவேனென்பதை யொக்கும், நீபெண்ணா யிரு 

நதகனால இதுகாறும் கொல்லாமற் பொறுத்திருந்தே 

னென்றான். இவ்வாறவனியம்பியதைக் காளி கேட்டு 

இ.தி9காழிலுடைய வசுரனே, என்னை வீரமில்லா 

மடந்தையென்று விளம்பினையே உலகமெல்லா மொரு 

கணக்இல்மாற்றி யொடுக்குவது வெள்ளிமலையில் வீதி 

திருக்கும் விமலரதுசத்தியல்லவோ! இதை நீ.பறியவி 

ல்லைபோலும் என்றனள். கீழ்மகனாகையா லதையவன் 
கேளாமற் சீறி ஓட்பற்ற வில்லை வளைத்து காணோேசை 

பசொண்டார்ப் பரித்தான். ௮ந்த வோசையால் மேகக், 

களுடைந்து வீழ்ந்தன, சர்ப்பங்களெல்லாம் புண் 

டன $ மலைசளும் பூமியும் ௮ண்டகூடமு முடைக 

தன ; இவ்வண்ணச்தாருஃன் காணோசையைக் காட்ட 
வதனைக்கண்டு காளியும் ௮ம்பைச் சொரிவதற்கு



தாருகன்வதைச் சருக்கம். ௧௨௧ 

முன்னே கார்முசம் ௮திர்வதைப்போம் கார்மூகத் 

தைகளைத்துக் கூர்மையான பாணல்களை விடுவதற்கு 

காணோேசையைக் காட்டி நின்றாள். அக்தக்காளியின் 
காணோசையானது தாருகன் காணோசையை விழுக்க 
யெழுந்தது. காளியானவள் தாருகனை விழுங்குவ 

தற்குக் கோபத்துடன் வங்தாளென்றால் ௮வள் வில் 

லோசை யவ்வசுரன் வில்லோசையை விழுங்குவதோ 

சாச்சரியமாமோ? பின்பு தாருகன் வில்லில் ர் பாண 

sos பூட்டிக் காகளவு மிழுத்துக் காளியின் மே 

லேய்தகான் - உடனே காளியு மோரம்பை விடுத்து 
அதனை மாற்றிப் பின்னு நூறு பாணங்களை யெதுசே 

AOS sren:— தாருகளனும் நாறு கஷைகளைச்செலுத்து 

யவைசகளை யறுத்தான். காளி மிக்ககோபங்கொண்டு 

ஆயிரம் பாணங்களை விடுத்துச் தேரோடு பாகனையுப் 

குூதிரைகளையு மழிக்காள். தாருகன் வேறோர் தேரித் 

பாய்ந்து ஆயிரம் பாணம்களைச் செலுத்திக் காளியின் 

சாரதியை யழிக்க வதனைக் காளிகண்டு பதினான்குபா 

om Eon MOS oe சாருஈன் பிடித்தவில்லைச் துண்டித் 
தாள், தாருகன் வேறரோர்கனுசை யெடுத்து வளைத்து 

ஓம்பதுபாணங்களை விடுத்துக் காளியின் கைவில்லைத் 

துண்டித்து முப்பது பாணங்களை யஇகமாகச் செலுத் 

இனான். அ௮ந்தபாணங்களைக் காளியானவள் வாளால் 
லெட்டிமடிதக்து ஒர்வலியவில்லை யெடுத்து வளைத்துக் 

கூரியகணையொன்றை யவன்மார்பிற் படும்படி. விடுத 

தாள். அ௮ந்தபாணம் தாருகன்மார்பிற்குச் சமீபச்தில் 
வருதலும் ௮வன்விலக்க,. மீண் டூமிரண்டு பாணங்களை



62.2 இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

விடுத்துச் தாருகன்மகுடத்தைத்தள்ளி யார்ப்பரித்தா 

ள். இங்கனம் மகுடமிழந்த தாருகன் பொறுமை 

யில்லாத தவழும், பொருளில்லாத கவியும், வேதப் 

பொருளறியா விவேகமும், மைந்தரில்லாத வாழ்வும், 

கீஇயில்லா வரசும், ௮ன்பில்லாத அறமும்போலசோ 

பைகுன்தி நின்றனன். இங்யனம் காளியால் மகுட 

பல்கப்பட்டு அழகழிந்து நின்ற தாருகனைக்கண்ட 

தேவர்கள் எழுந்து துள்ளிக் கைகளை வீடி நகைத் 

தார்கள். அப்போது கடல்பொய்கு யெழுந்ததைப் 

போல தாருகன் சீறி வேழோர் முடியைச் தரித்து 

மேருவைப்போன்ற வில்லொன்றை வளைத்துச் சோ 

ஞமேகம்போற் பாணங்களைச் சொரிந்தான்: அதனைக் 

கண்ட வமசரெல்லாமோடினார், சோமசூரியாஇவான் 

மீன்களுமறைந்தன, இருளான தெங்குமூடியது, ஈஞ் 

லுங் கொடியதாருகன் மென்மேலும் பாணங்களை 

ச்சொரியவே சூரியன்றேசையு மிருள்மூட தேவர்க 

ளும் ஆச்சரியத்துடன் மயங்குனார்கள். சிவபிரான்றி 

ருக்கண்களை இன்றும் உமையவள் மறைத்தாளேர 

வென்றையுறும் வண்ணம். தாமரைக ஸளெங்குங்குவிக 

தன, குவளைக எல்லா மலர்ந்தன, பட்டிகளெல்லாவ் 

கூண்டிலடை௩தன, தவசிகளெல்லாக் இகைத்தனர் s 

அதனைக் காளியானவள் பார்த்து இடியுமஞ்சும்படி. 

தகைத்து, முன்னே இவபிரான் றிரிபுச த்தை Qu fs 

ததைப்போல் தன் நெழ்றிக்கண்ணினா over AOS & 

பாணம்களை நீருக்கினாள். Dy 1 601 I தருவருளாலஞ் 

ஞான நீங்க அநிவொன்றே விளங்கெதைப்போல



தாருகனவைச௪ ௪ழுலயை. ~~ 

ஈருகன் விடுத்தபாணங்க லழியவே தருமமென்ப 

த யறியாதவத்தாருகனைக்கண்டாள். உடனே தா 
நகன் காளியின் எட்டுத்தோள்களிலும் தாக்கும்வ 

ஊணம் பதினாயிரம் பதினாயிரம் பாணங்களை விடு 
ந்தான். அவை அந்தக்காளியின் புசத்திற்தாக்கெ 
புடடனே டீராயின ; அவ்வாறு நீருதலு முழுக்சுயைப் 

பாழ் கொஇத்துக் காளியானவள் கோடிடாணங்க 
ளைவிடுத்தாள். தாருகனும் கோடிபாணங்களை விடுத 

து அவற்றினை யறுத்துத்தள்ளினான். இவ்வாறு ஒரு 

வர்மீது ஒருவர் விமிம்பாணங்களை விலக்கி மகிட்டி 

யும் வாட்டமுற்கொண்டு தேவகூட்டங்கள் பார்க்கு 

ம்படி. பெரும்போர்புரிந்தார்கள். இருவர் விவொளி 

கள் ஆகாயத்திலு மேருமுதலிய மலைகளிலும் பர 
வைகளிலுங் கானகங்களிலும் ௮ண்டகடாகத்திலும் 

விஷ்ணுவுக்குணவாயெ பூமியிலும் 7 இசைகளிலுஞ்ச 

க்கரவாளஇரியிலும் பாதலத்திலும் புறவாழியிலும் 

மேலுலூலுஞ்சென்று பரவின. இவ்வண்ணம்போர் 

செய்யும்போது இர்தக்காளியை சேவதாஸ்இரங்க 
ளால் வெல்வேனென்று தாருகன் சிந்தித்து வருணா 

ஸ்இரத்தை விடுத்தான்; ௮து எழுகடலும் பெரும் 

புறக்கடலு மிங்கேவந்ததைப்போல் வந்தது. காளி 

அக்கிளியாஸ் இிர.த்தை விசித்து ௮தனையழித்தாள். 

தாருகன் ௮ 5இனியாஸ்இசத்தை விடுக்க, ௮.சனால் 

மேகம்களெல்லாஞ் சூலழியவுங் கடனீர்வறளவும் 

வானவர் கைந்து மருளவும் பொங்கிமயமுந்து வந் 
தது. காளி வாயுவாஸ்தஇரததை விடுத்ததனைய



௧௨௪ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

ழித்காள் , தாருகன் வாயுவாஸ்திரத்சை உடனே 

செலுத்த வதுமலைகளெல்லாஞ் சுழலவும் விண்ணி 

லுள்ள கற்பகச்சோலை முறியவும் வீசிக்கொண்டு 

ரூவகைக் காளிகண்டு காகாஸ்இரத்தை விடுத்துமா 

ற்றினாள். தாருசன் காகாஸ்இரத்தை விடுத்தான் ௮.து 
படங்களை விரித்து வாய்களில் விடத்தைக் கக்டுக் 

கொண்டு வருசலும் காளி கருடாஸ்இரத்தைவிமித் 

து அதனை மாற்றினாள் , உடனே தாருகன் கருடாஸ் 

இரத்தை விடவே யது தன் தறடன் காற்றினால் யு 

காந்தகால வாயுவருக்தவும், மேகங்களெல்லா மோ 

டவும், மலைகள் பொடியாகவும், அக்கினியின் வன் 

மையழியவும், வாயிம்கவ்விய சர்ப்பத்துடனே வக் 
தீது. ௮ந்த பாணத்தின் வலிமையைக் காளிகண்டு 

காரிபாகற் கொப்பாகிய நந்தியம்படையை யெடுத்து 

நறுமலர் முகலியவற்றா லர்ச்சித்துத் துதம்து அங் 
தகருடாத்ஸதிரக்தகை யழித்துவருவாயென்று விடுத் 

தவுடனே யது இடபவுருவை யடை௩ழு முசுப்பா 

னது ௮ண்டமுகட்டை யுராஞ்ச பூமியையோர்காற் 

குளம்பாலெற்றி, கண்களிற்றீப்பொறிபறக்க வாயில் 

நீசைக்காட்டிக் இண்டகுிணிமாலைக ளசைய வெளியி 

லுலாவும் வேகத்தினாலாகயெ காற்றை நாசியுஞ, சுடு 

கின்ற வக்கினியைக் கண்களுங்காட்டவும், உலகமெ 

ல்லாஞ்சோர்ந்து விழவும் ? வாலடியான் மேருமுதலி 

wind san Duwi raya, sr OD oy dev Neus SG) Soo 

மில்லாமையால சும்மாவிருக்கவும், பிரமா முதலிய 
தேவர்கள் கும்பிட்டு வாழ்த்தவும் ஈந்தியம் படைச்



தாருகன் வதைச் சருக்கம். ௧௨௫ 

சென்றது. இதைக் கண்டவுடனே கருடாஸ்இிராமான 
துதன்னைக்கண்ட சர்ப்பத்தைப்போ லழி£தறு. அப் 

போது ஈந்தியம் படைகத்தாருகன் மீது செல்ல. ௮தை 

க்கண்ட தாருகனும் ஈந்தியம் படையைவிடுத்தான். 

இவையிரண்டு மெதிர்த்து யுத்தஞ்செய்து விடுத்த 

வர்களிட.மே சென்றன. பின்பு தாருசன் இந்இராஸ் 

இம் பிர்ம்மாஸ்தஇிரம் காராயணாஸ்தார மிவைகளைச் 

செலுத்தினான். ௮வைகளந்தந்த தேவதையினுருவை 

க்கொண்டு வருதலும் காளியுமவர்கள், படைகளை 
விடுத்து மாற்றினாள். இனி யிவளை யெல்லாவுலகங் 

களையு மிமைப்பொழுதில் மாய்க்குஞ் சங்கரன்படை 

யைவிடுதீதுச் சாடுவோமென்று ௮கைச் சாருகனெ 

டுத்து அர்ச்சித்து இந்த மங்கையினுயிசைவாம்கவா 

வென்றிறைஞ்சிவிடுக்தான். அது வழிக்காலத் தக்க 

னியை யோர்பக்கமும், இடியோட மேகங்களை யோர் 

பக்கமும், கடல்களை யோர்பக்கமும்,உலகையழிக்கும் 

விடத்தை யோர்பக்கமும், யானைப்படைகளை யோர் 

பக்கமும், அஸ். திரக்கூட்டங்களை யோர்பக்கமும்,பூக 

ங்களை யோர்பக்கமும், தேவாஸ்இ.ரய்களை யோர்பக் 

கமும், இருளை யோர்பக்கமும், இடபங்களை யோர் 
பக்கமுஞ், சிய்கம் புலிகளை யோர்பச்கமும், பிரசண் 

டவாயுவை யோர்பக்கமும், உருத்திரர்களை யோர்பக் 

கமும், வயிரவர்களை யோர்பக்கமும் உக்செவிரரை 

யொருபக்கமுங் கக்கிக்கொண்டு திரிநேத்திரதாரியி 

ன்பாசுபகாஸ்இரமுன்னேவநங்து கோன்றலும். காளி 
கண்டு தானு மர்தப்படையை மனத்தனாம் பூசித்து



௧௨௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

விடுத்தாள். ௮துவு மவ்வணமே பற்பல வுருவக்க்ளை 

க்கொண்டு தாருகன் படையுடனெதிர்த்துப் போர் 

செய்தது. அதனாற் கடல்கள் புரண்டன, ௮ண்டச் 

சுவறும் பிளந்தது; மகாமேருவும் வெடித்தது ; இவ் 

வாறு யுத்தஞ்செய்து ௮வசவர் பக்கலடைந்தன. 

அப்போது தாருகன் காளியின்மீது ஓர் கதையைச் 
செலுத்தினான். காளி ows gg நாகாஸ்இரச்தைவிடுி 

தீது அதனை யழிக்காள். பின்பு நாறுபிறை முகாஸ் 

இரல்களை விடுத்துக் காளியானவள் தாருகன்றேரை 

யழித்தாள். உடனே தாருகன் வேறோர் Cs Ab Geer 
யிற்ராவும் வானரம்போற்பாய்ந்தகான். காளி நாறுக 

ணைகளைவிடுத்து ௮ந்தத்தேரையு மழித்தாள். தாரு 

கன்வரு௩துகன்ற மனமுடையவனா யிமைப்பொழுஇ 
ற்காளியின்றேரிழ் பாய்ந்து பூமியோ மேருவோவெ 

டிக்க தென்னும்படி. யவள் மார்பிலோங்கி யடி.த்தூ 

பூமியிற்குஇதக்தான். ௮தனைக்கண்டு காளிகடையுகக் 

கனலைப்போத்சீறி யினியிவனை யிப்போகே கொல்வே 

னென்று பூமியானது வெடிக்கும்படி. யவனுடனேகு 

இத்து சூலாயதக்கா லவன்மார்பு இழியும்படிக்குத்தி 

னாள் , சூத்இனவுடன் முாருகனயர்ந்து அவன் மனஇ 

லுள்ள கோபாக்கினி வெளிப்பட்டதைப்போல் உஇ 
சம் பூமியில் வழிந்தோடியது. ௮அவனுஇசத்தைக்கபா 

லத்திற்பிடித்துபானம்பண்ணென்றுமுன்னே சிவபி.ரா 
ணுசைத்ததைச் சிற்றத்தனால் காளிமறக்தனன். அட் 

போதுதாருகனுடைய வுஇரந்தோய்க்த மண்துகளெ 
ல்லாம் ௮வனைப்போல் வடி.வங்கொண்டு அகக்த மச



தாருகன்வதைச் சருக்கம, (100௧௨௭ 

சர்களாய்ப்பெரிய வாயுதங்களுடனே மேகமு மஞ்சும் 
படி. யார்ப்பரித்தார்கள். இவ்வாறுற்பவித்த வசுசர் 

பதினான்குலகிலு நிறைந்தனர்; இவர்களை வானவர் 

கண்டு மூச்சடங்கிக் கைப்பொருள் சோர்ந்து இறக் 

தவர்களைப்போ லறிவிழந்தார்கள். உடனே தாரு 

கனைப்போல் வடி.வுற்றெழுந்த வசுரர்கள் சூலம்மழு 

வாள் பிண்டி. பாலமுதலிய வாயுதகங்களை வி௫ிததுக் 

காளியை ௮வள்படைகளோடும் போப்வளைக்கதார்கள். 

அவர்களுற்பத்தியையும் அவர்களுத்தத்திற்கு வருவ 
னீதயுல் காளிகண்டு முன்னேசிவபிரசானுசைக்த வார்த் 

தையை நினைஈதுச் தன்படைகளை யழைத்து இவவசு 

சரளை யெல்லா மெடுத்து விழுங்குங்களென்றுசைத் 
BS தாலும் விழுங்கத் தலைப்பட்டாள். சூலாயுதத் 

தாலவர்கள் மார்பிற் குத்தி யுதிரங்களைக் கபாலத்திற் 

பிடித்துக்குடிக்து மலைபோலுயர்க்த வசுரப் பிரேதம் 
களை யெல்லாம் விழுங்கினாள். ஊழிக்காலச் தக்கினி 

யைப் பார்க்கிலும் உதராக்கனியை யுடையவளும் உ 

லகெலாம் புகழப்பட்டவளும் ஆ௫ெவந்தக் காளியான 

வள் தன் வயிழானது ஓர் ஓமகுண்ட மாகவும் அங்குள 

ள உதராக்கினியே அ௮க்கினியாகவும் ௮சு.ருடையவு 
இரமேகெய்யாகவும் அவர் மாமிசமே காட்டமாகவுஞ் 

(சேர்த்து ஒர் விரயாகத்தைச் செய்தாள். ஒரு முகுர்த 

தத் திற்குள்ளே காளியானவள் யோ௫ினிகளோடு அவ் 
வசுசர்களையெல்லா முண்டாள்; அதைத் தாருகன் 

கண்டு சிறித்தனியனாப் மனம் பதை பதைத்துக் காளி 

யை மோதும்படி. வந்தான்) வசவே காளியானவன்.



க௨௮ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

சூலத் சாலவன் மார்பிற் குத்தி இந்துகன்ற வுதரத் 

தைக் கபாலத்திலேற்றுப்பருகியிட்தப் பூமிதேவியின் 

பாரத்தை யிரக்கினாள். தாருகனு மாண்டான். sya 

னுடலையும் விழுங்கினாள். அதனைக் கண்டு தேவர்கள் 

கமதன்னையாகிய காளி தாருகனைக்கொன்று அவனு 

டலையும் விழுங்கி ஈம்மையின்று இவள் தானீன்றா 
ளென்றுக் களித்துத் தங்கள் துன்பமெல்லாம் நீங் 

இப் பாடிக்கொண்டெங்கு மோடினார். கடலிலுதித்த 

கஞ்சைக்கண்ணுதற் கடவுளுண்டு காக்ததைப்போல் 

இன்று டதாருகனை யுண்டு பாலராகிய வெய்களைக் 

காத்சாயென்று காளியின் மீது தேவர்களிடை விடா 

மம் புட்பவருடம் பொழிங்தார்கள். அ௮தனைக்கண்டு 

காளி மன மகிழ்ந்து அசுரர்களாலிறக்க யோகினி 

களெல்லா முயிர்பெற்றெழும்படி யுரைத்தாள். உசை 

திகயுடனே நித்திரையினின்நெழுக்ததைப் போல் 

யோ டனிகளெல்லா மெழுகந்து காளியைச் சூழ்ந்தார் 

கள். ௮ப்போதசுரர்கள் உதிரத்தையு மூடலையு முண் 
டதனால் காளியின் மதிமயங்கி தனச்குயாரு நிகரிலலை 

யென்று செருக்கடைந்து விணையொன்றை மீட்டிக் 

கொண்டு பாடி. புசங்களுங் கரங்களும் கால்களு 
முடிகளு கெரும்கிய போர்க்களத்தி லாடினாள். காளி 

கடிக்கவே யதனைக்கண்மு யோகனிகளும் பூமி பிளவு 

படவும் ஈட்சத்திரங்களு இரவும் உயிர்கள் துடி. துடி, 

க்கவும் இமயமலை ௩டும்கவுங்கைகளைச் தட்டியார்ப்பசி 

த்து ஆடவொசாயினார்:-- சிலர் கைகளைக்கொட்டிக் 
கயவன் சக்கரம் போழ் சுழலுவார் , சிலர் கெரும்யெ
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பேய்கள் தேம்பாடி. யாட வதனுட ஸடிக்கின்றார் , 

மக்களத்தைக் தங்கள் பாத வடைவுக்கு இசைந்த 

வொலியாக வடி.த்துக்கொண்டு சிலர் நடிக்கின்றார், 

பிண மலைகளிலேறிச் சிலர் காலாற்றுவைக்கன்றார் , 

அசுரர் தலைகளை அ௮ம்மனையாக வாகாயத்திலெறிக்து 

சிலசாடுகின்றார்; விலாவிற் புசத்தாற்றாக்கி யுடல் 
வளை ஈது சிலர் நடிப்பார், கால் வாய் கண் புயம் புருவ 

மிவைகள் விகாரமாம்படி. லர் ஆவொர். பல கரை 

களைப்போற் பற்களெல்லாம் விளங்கும்படி. சிலர் 
ககைப்பார ; பிரேதங்களைச் சூலத்தாற் குத்இத் தூக் 

இ%கொண்டு எலராடுவார். 

மகம் பிடித்கவா போம் குடல்களை மாலையாகப்போட் 

டுக்கொண்டு ௮இர்$ஜாடுவார் சிலர். இப்படி பற்பல 

விதமாயோகினிகள் இரத்தநீரை கூடித்தம் சளிப்பி 
னால் காளியுடன் ஆடினார்கள். இவர்களாமிகின்ற வோ 

சையும், ஆர்ப்பரிப்பும், கைசளைக்கொட்டு மோசை 

யும், உலகமமல்லா மழிக்கும்படி. வருகின்ற மேக 

முழக்கைவென்றன. இகனாம் பூமியெல்லாம் வெடித் 

தன, மலைகளெல்லா முஇர்ந்தன, மேகங்களெல்லாம் 

விழுந்தன! உயிர்களெல்லா மூர்ச்சையடைந்தன, 

சோம சூரியரலைந்தனர், எங்குந்துன்பஞ் சூழ்$த.து, 

ஆதிசேடன் பூபாரத்மைச் சுமக்க முடியாமல் ஆயி 
சங்கலைகளிலுங் கொப்புளமெழும்ப வருக்தித் தாம் 

இனான், அ௮ரியயனிந்திகன் தேவர்கள் முனிவர் யாவ 
ரும் வருத்தத்துடன் வந்து பிறையை முடித்த பிஞ் 

ஸ்
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ஞ௲னையபயமென்றடைந்து, எந்தையே தாருகன் 
செய்க தன்பத்தை யுன்னிடத்திலுஇ5௧க காளியைக் 

கொண்டு களைவித்தீர். காலிற்றைத்த முள்ளைக்க 

ளைந்து விட்டு அதில் ஆப்புவைத்தடிக்காற் போல 
தீத்துயரத்தைப் பார்க்னு மதஇகதுன்பத்தை Wear 

ளியானவளியத்றுகன்றாள். உனது பேசருளாலே செ 

ருக்கினாலக்காளி செய்கின்ற தீட்கையு நீக்கியெறங்களை 

யாட்கொள்வாய் அரிய கஞ்சையயின்றும், அக்கினி 

யை யேந்தியும், கயா சூரனைக்கொன்றும், யாங்களுய் 

யும் வண்ணமருளிய வொப்பற்றவசே ; இந்த விடை 

யூத்றினின்றுங் காக்சக்கடவீர் ” என்று கைகளைக் 

கூப்பி நிற்க, அப்போது வபிரானம்கக் காளியின் 

செருக்கை ஓர் விளையாட்டானீக்கக் ௧௬இ உமை 
யவளோடு பிரமத கணய்கள் சூழ வந்தக் காளியாமி 

மிட௩ இருவாலங்காடாகையால் ஓரிமைப் போதி 

லேயவ்விடம் சென்று, ௮க்காளிக்கு முன்னே பெரிய 

வுருவத்தைக்கொண்டு வேகமும் விஷ்ணுவும் மறி 
தற்கரிய தாமசை மலர் போன்ற பாதஞ் சிவக்கும் 

படி. ஈ௩டனஞ்செய்தார். குற்ற த்திற் கோரிருப்பிடமா 

இய செருக்கைக்கொண்ட காளியானவள் மயங்கி 

சிவபெருமான் செய்கையைக்கண்டே வணங்கி, எதற் 

காக சும்மா வாடுஇன்றீர் என்னோடு வாதுக்காட வாரு 

மென்றாள். ௮வளுரைத்த வார்த்தையைக் கேட்ட 

வுடன் அடியார்க்கெளிய வமலன் நல்லது சாளி நீ 
தருக்க தாண்டவஞ் செய்யச்சொன்னாய் ஈமது வெத் 
திச்தோல்விகளைக் கண்டுசைப்பகற்கு உமையவள்
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சாட்சியாகையால் என்னெதிரிலே நின்று டென்று 

சடையிலுள்ள விளம்பிறையைச் சர்ப்ப மானதுச் 

சுற்றிக் கவ்விக்கொண்டு தொய்கவும், பாத மலரிலு 
ள்ள சிலம்பொலி யெங்கும் பரவவும், பொன்மலைக்கு 

காயகராதிய புராரி இரு ௩டனஞ்செய்தார். ௮ப் 

போது அடியார் விரும்பியவண்ண மளிக்கும் ௮மல 
ருடன் பூமியும் வானமும் ஈடுங்கவும், கடல்களெல்லா 

மடங்கவும், யோடினிகளெல்லாய் கைகளைக்கொட்டி. 

ஈடி.க்கவுவ் காளியாடினாள், அந்தத் இருவாலம்காட்டி. 

வீருக்கவஞ் செய்திருந்த முஞ்சிக முனிவசோடு கார் 
க்கோடகனென்னு நாகமும் சவ பிரான் செய்தவரிய 

கடனத்ைத் தரிசித்து மோட்ச மடைந்தது. (அத 

பிலே சுகந்த முனிவரென்பவர் கைலாசத்திற் தாண் 
டவ தரிசனம் தரும்படிப் பிரார்தீதித்துச் வெபிரா 

னனுக்ொகப்படியே இருவாலங்காட்டை யடைந்து 

நெடுங்கால மருந்தவம் புரிந்திருக்க போது மண் 
மேடிட்டூச் திருமேனி மறைந்து கேசத்தோமி முஞ் 

திப்புல் முளைக்கப் பெற்றமையால் முஞ்சிகேச முனி 
வசென்னும் திருகாம முடையவசாயிருக்க, கார்க்கோ 

டகரென்பவரும் கைலாசத்திம் சிவபிரானுக்குக் கங்க 
ணமா யிருக்குங்கால் அறியாமையால் விடத்தைக் 

தக்க கூற்றம் காரணமாக வபிரானருளிய வாறு 

இருவாலங்காட்டையடை&௩துதவ நிலையில் நின்று தா 
ஸ்வ தரிசனங்கடைக்கப்பெத்று அம்முஞ்சிகேசமு 

வருடன் முத்தியடைக்தாசென்பது புசாணம்) பிர் 
மாவிஷ்ணு தேவர்கள் முனிவர்களியாவரும் ஈம்பன் ,
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செய்யு ஞான ௩டனத்தை தரிூத்தலும் மயிர்க்குச் 

செறிய வுளந்தளர்ந்து மன நெக்கு விட்டுர௬ுக யச 
கசாவென்.று கைகளைக் கூப்பினார்கள் இறைவர் ௩ட 

னஞ்செய்யு மிடத்தை யடைந்து நான்கு வேதல் 

களும் உருவத்தை யடைந்து பக்தியுடன் பாடவும், 

பிர்மா தாளம் போடவும், ௩ந்திதேவர் மத்தளத்தை 

முழக்கினார். 

எல்லாவுலகத்திலு முள்ள வாடலைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருக்கு மிறைவன் இவ்வாறு ௩டனஞ் செய் 

Sq, ங்கே வாதுசெய்து பிரானோடு மா$தின்ற 

காளி யிளைம்து மானதக்கைச் சடக்க மாட்டாமல் 

மீண்டு மாடினாள். இவ்வாறு ந௩டனஞ் செய்ய மூடி 

யாமல் வருந்தி நிற்கின்றவளை மலைமகள் கொழுகன் 

கண்டு ௮ண்டமுகட்டைப் பொருந்தும்படி. யோர் 

பாதகத்தை மேலேதூக்கினார். தொண்டர் வியாகூலத் 

தைத் தொலைக்கும் தொழிலையுடைய பெருமான்றூக்கி 

யபாத மானது உலகையுண்டு உமிழ்ந்த விஷ்ணு வா 

னவர். முன்னே கொண்ட விராட் வடிவம்தை யொத் 

இருந்தது. ஓர் பாதத்தைப் பூமியிலூன்றி யோர் 

பாதத்தை யுயரவெடுத்துப் பெருமானடிப்பதை ௧௪ 

ளியானவன் கண்டு காணமடைஙந்து ௮க்கனியிற்பட்ட 

மலர் போல் முகம்வாடி. தலைகுனிந்து நின்றாள். காளி 

யானவள் வெட்டு முகங்கவிழ்ந்து தான்காண்ட 

செருக்கு நீங்கி நிற்க. அளவற்ற யோகினிகளுவ் 
கண்டு ஈடனமொழிக்து சூத்திரங்கழல நிற்கின்ற
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பாவைகளைப்போல் வாளா நின்றனர். ௮தனைக்கண்ட 

தேவர்கள் மனம௫ழ்க்து அமலன்மீது அலர் மாரி 
யைப்பொழிந்து பக்கத்தில் வந்து வீழ்ந்து பணிக 

தெழுந்துதுள்ளி கடலின் ஒலியைப்பார்க்கிலு மதஇக 

வொலியுண்டாகும் வண்ணந்துதித்தார்கள். ௮வ்வே 

லையிற் காளியானவள் பயந்து வேதல்களும் பிர்ம்மா 

முகலியசேவர்களு மறியப்படாத உன்னை மதியாமத் 
பேயேன் செய்த பிழையைப் பொறுத்தருள் வீர் 

பெருமானே ; யென்றுத்துஇத்து நின்றாள். ௮வ 

வீண்ண நிற்தின்ற காளியைக் கண்ணுமல்கண்டு நீ 

பயப்படாதே யென்றவளுக்கருள் புரிந்து காம் ௩டகத் 

இய சண்ட காண்டவத்கை யுன்னாத் பார்த்தலசி 

தென்றுரைத்து, மீணடு மருளிச்செய்வார், இந்த 

இருவாலங்காட்டிற்குத் தென்றிசையிற் கூவபுமென் 

Capi நகாமுண்டு, அது கைலையைப் பார்ச்கிலு 
பெருமையை யுடையது, ஈம்மைப்போல் ஒப்பற்ற 

வக்ககலகதில் உலகையெல்லாய் காக்கும் வண்ணம் 

இரட்சா ௩டனஞ் செய்வோம் நீயந்தக் கூவபுத்தஇத் 

குச்சென்று இருவருளோடும் கூடிய ௩மது ஈடனத் 

தைத்தினமுக் தரிசித்து ௮க்ககரத்திலுள்ளவர்களெல் 

லாம் ஈமது ஈ௩இயங்கணத்திலுள்ளவாகளென்று நினை 

$து வெப்புகோப் முதலிய வியாதிகளையும், பேய் 

கள் மிருகங்களால் வருகந்துன்பம்களையு நீக்குவா 

பென்றிவைகளை யுசைத்து நம்மோடு நீ தருக்கஞ் 

செய்து ௩டன மியற்றியதனால் **தருக்கமாதா '” வென் 
னும் பெயருனக்கு விளங்கக்கடவது. அன்றியு மிக,



௧௪௭௪ இருக்கூவப்புராண வசனம். 

தக் கூவகக.ரத்தைக் காத்து இங்கேயுள்ள பீடைகளை 
வரிப்பாய் - அதனாற் 'பீடாரி ” யென்னும் நாமமு 
மூலகிலுனக்கு விளங்குக, வென்று விமலலுசைத் 
தார். அதனைக்கேட்டு காளி மும்முறை vente 

புனகருளாலடியேன் நீவினைகளை நீக்யொண்ட வாச 

முதே, கட்டளைப்படி. கூவமாககரிற்சென்று உன் 
திரு ௩டனத்தைக் தரிசித்து ௮அதனைக்காக்கன்றே னெ 

ன்றியம்பி விடைபெற்றுக்சொண்டு கூவமாககரம் 

போய்ச்சேர்ந்து, அத்தலத்தை முன்னே வணங்க 
யபாலயத்துக்குள்ளே சென்று தவமுடையோர் கண்க 
ளுக்கு எளிதாக விளங்கும் விற்கோல காதரைக் கை 

கூப்பி நமஸ்கரித்துச்சென்று வளர்சடைக் கூத்தரு 

டையஈ௩டனம் தெரி௫த்தாள். தெரிரித்தலும் ௮னலித் 
பட்டமெழுகைப்போல் மனம்கசைந்துருடுக் கண்களி 

னீசைப்பெருக்கி பஞ்சாங்கமாக ஈமஸ்கரித்து, எழுக 

அத்துஇத்து சொல்லற்கரிய பிர்ம்மாகந்தத்தில் மூழ்க 

னாள். இவ்வாறு சிவபிரான் செய்தருளு ௩டனத்தை 
தரிசித்துக் காளியானவள் திருவாலங்காட்டிற் சவபி 
சானருளிய வண்ணமே கூவபுரத்தில் விருப்புடனி 
Gig ௮ங்௩கரத்திற்கு யாதொரு துன்பமு மணுகா 

வண்ணம் ௮ன்னையைப்போ லெப்போதுவ் காத்த 

ருந்தாள். இத்தன்மை வாய்ந்த கூவபுரப் பெருடை 

யை யிவ்வளவென்றியம்ப வல்லவர் அந்ககரத்தித் 
திருக்கோவில் கொண்டெழுகந்தருளிய விற்கோல 

கரயகபேயன்றி வேழொருவருரைப்பதற் கெளிதோ ? 
வியாச முனிவரருளைக்கொண்டு அடியேனுஞ் சிறித



காருகன்வதைச் சருக்கம், o> ma. Wey 

தன் பெருமையை யறையப்பெந்றேன். முனிவர்க 

ளே முத்தியைச் தரத்தக்க தலத்தைச்சொல்லு மெ 
று நீங்கள் வினவியகனால் தேவர்கள் Curpom 

கூவமாககரைக் குருவருளாலுரைத்தேன். இக்தக் 
கதையை யோர் காற் சொல்லக்கேட்டவர் சதுமுக 

னாவார்கள். இருகாற் சொல்லக்கேட்டவர் விஷ்ணு 
வாவர்£கள். முக்காலுவ் கேட்டவர்கள் கைலக்குத் 

தலைவராகிய கண்ணுதலே யாவார்கள். இக்கூவபு ரர 
ணதக்தைப் படிப்பவர்க்கும், அதனைக் கேட்பவர்க் 

ஞீம், பலபேய்க் கணங்களெல்லாங் விலகிப்போகும். 

மவக்கிரகங்களால் வருந்துன்பழு மில்லை, யன்றியவ 

மரணம் து்கனவு துன்பம் பிணி யிவைகளின்மும். 

இந்தக்கதையை யெழுதுபவர் வினையனைத்தும் எம 

னுடைய கணக்கர்கள் தங்களேட்டிலெழுதார். இக 
தீக்கதையை யன்போடு படிப்பவர்கறாம், இதன் பய 

சைக் கேட்பவர்களும், ஈல்லபுத்தொரளைப் பெறுவார் 

கள். என்றைக்கு - நீங்காக வாழ்வையு மடைவார். 

அட்டமாடுத்திகளையும் பெறுவார், விரும்பிதை யெல் 
ஞீ மப்போதே யடைவார், பஇனாலுலகத்திலு மவ 

ர்க்கரியது ஒன்று மின்றாம். இதுவன்றி யாலயம், தவ 

சிகள் வாழுமடம், தர்ம்மத்தற்றவறுசலில்லாத வீடு, 

_யர்ந்தமலை, கானகம், ௩திக்கசை யென்னு மிவைகளி 

Geordie மேலான மண்டபமொன்றையியத்றி, யதி 
லிருந்து இக்கூவ புசாணக்தை மணமுள்ள மலர் 

டி. தாபதீப முதலிய பூசனைசெய்து வாத்திய வொ 
யுடன் ஓதவும் - இதையோது காட்டொடஙல்கி கல்ல



௧௩௭௬ இருக்கூவப்புசாண வசனம். 

தவசிகளுக்கு அறுசுவையுடன் போசன மிடவும். 
புசாண முடியுங்காலத்தில இதைப்படித்தவர்கள் 
பாதத்திம் பரமசிவனென்றே மதிம்து வ்கனை செய் 
து ஈல்ல வஸ்இரா பரணமும் விளை நிலமும் பாற் 

பசுவுக்கந்து பின்பு விற்கோல நாதரைப் புராணத் 
கோடு பரிசுத்த மனதுடன் படித்துப்பொருளை விரி 
ததுரைக்கும் பெரியோனை வணட்கித்துதித்துக் தோ 
முதலியவைகளிலேற்றிப் பலவாத்தஇயங்களு மொலி 
க்க நகரை யலங்கரித்து அன்புடன் வலமாக வரும், 
படிச் செப்விக்கவேண்டும். இவ்வண்ணஞ் செப்பவர். 
அனேகம் பாதகங்களை நீக்கி யிவ்வுஉகத்திலவர்சன்? 
மனதில் விரும்பிய பொருளையேல்லா மீய்ந்து இரு 
விற்கோல காதர் பிர்ம்மா முதலிய தேவர்களுக்கு, 
மரிய பரகதியைக் த்ந்கருள்வ சென்று 6. தழமுனிட 
வருரைத்தருளினார். ௮ந்த சூதமுனிவருசைம்தளை் 
கைமிசாரணிய வாடுகளனைவரும் கேட்டி ம&ழ்ம்௪ 
சூத முனிவசைத்துஇத்து இருக்கூவகுகரசையடை£து. 
விற்கோல நாதரை ou 6007 ti 5g Bb அம்கிருந்து 
மேலான ஞானோ தயத்தால் மூலஞ்ஞான நீங்கி மே 
லான முத்தியை யடைநக்தார்கள். 

கலி விருத்தம். 

தீதிலா விழை செங்கோல் வழங்குக 

வேத வாகம மெய்ற்பெதி யோங்குக 

போதனாதிய புண்ணியர் மல்குக 

வோது மூவர்தம் மொண்டமிழ் வாழ்கவே, 

தாருகன்வதைச்சருக்க முற்றிற்று. 

—0oe400— 

திரக்கூலப்புராண வுசள) (ூற்நிற்று.




