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* திரக்காளத்தியென்பது தொண்டைகாட்டில் தேவாசம்பெற்ற 
வெஸ். தலங்களுள் ஒன்று, இந்தஸ்தலகத்துக்குத் தகதிணகைலாலஸம் 

அல்லது தென்கயிலாயம், தென்சயிலை, திருக்காளத்தி, ஸ்ரீகாள 

ஹஸ்இல்ல.து சீகாளத்தி, காளத்தி, சிவாகந்தடரி, சிவாகந்தைக 

நிலயம், விஞ்ஞான3?கூஷத் தரம், கண்ணப்பபுசம், மும்முடிச்சோழபுசம் 

முதலிய வேறு காரணப்பெயர்களுமுண்டு, 

த௲ஷிணகைலாஸமென்னும் பெயரின்காரணம், இப்புராணம், 

௩௨ - ம் பக்கப,௨௭௪ -ம் செய்யுள் முலியவற்றாலும், இருக்காளத்தி 
யென்னும் பெ.பரின்காரணம், ௪௮-ம் பக்கம், ௬௧-ம் செய்யுள் முக 

லியவற்றாலும் விளங்கும். இப்படியே பிறபெயர்களின் காணம இர் 
தூலாலும் பிற நூலாலும் ஈன்கு உணரலாகும். இஃது 886 அயோசனை 

அகலமும், பத்துயோசனைநீளமுமுள்ளது. *1(ப. ௧௫௦ ; பா. ௨௪.। 

'* மண்டுயோ சனையைர் தகலமுமிட்டி நீளமும் வயங்குதென் கயிலை ”” 

(௧. எ. ௪௧.) என்லும் சூதசங்கதையாலும் இது விளங்கும். 

மஹாபுசாணங்களுளளும், உபபுசாணங்களுள்ளும், மற்றஸ்கல 

புசாணங்களுள்ளும் இத்தல்மகிமையைச் சொல்லாதவை பெரும்பா 

ஓம் இல, . 

மெய்யன் பையே தஇிருவுருவமாகக்கொண்ட ஸ்ரீ கண்ணப்பகாய 

னார் இடையிடின்றி வழிபட்டு இதுகாட்சரில் முத்திய ற்ற பெரும்பு 
கழ் வாய்ந்தது இது. இன்னும் விராட்புருவனுடைய சுத்திஸ்தான 

மென்றும், பிரமதேவருடைய ௮ராகதஸ்தானமென்றும், பஞ்ச 

பூதஸ் தலங்களுள் வாயுஸ்தலமென்றும், பஞ்சாக்ஷா£ஜபஸித் இயை 

ஃ தொண்டைரசாட்டில், ௨௪- கோட்டங்களுள் ஒன்றாகிய Canes 
கோட்டத். தச் சொண்டைமான்பேராந்றூர்காட்டு மும்முடிச் சோழப் ன் 
௮ம், ஆற்றார்வளகாட்டு மும்முடிச் சோழபுரமென்றும் சிலாசாசனங்களில் 
இதன்பெயர் சாணப்பெறுன்றது. * ப. பக்கம், யா. பாட்டு,



உ முகவுரை, 

விரைவில் தக்தருளுவதென்றும், சிவஞானத்தை அளிக்கவல்லஸ் தலங் 

கள் % நான்கனுள் ஒன்றென்றும் ஒருகாளேலும் நியமத்துடன் வக 

ப்பவர்களுக்குக் கலியின்பீடையை மாற்றிப் பிறவித்துயசை நீக்க 
வல்ல ஸ்தலங்கள் [இசண்டனுள் ஒன்றென்றும் நூல்களிற் பாராட் 

டப்பெற்றது இத்தலமே. இத்தலமகிமையும், திர்த்தவிசேடமும், 
வழிபட்டுப் பேறுபெற்றோருடைய மேம்பாடுகளும் இர்தூலாலன்றி 
இதன்பின் காட்டப்பெற்றுள்ள தேவாசமுதலிய இருமுறைகளாலும் 

வே.௮ுநால்களிலிருந் த எதெதுக்காட்டிய செய்யுட்களாலும் புலப் 

படும். இத்தலம் சவெஸாளுப்பியம் கருமென்பதை, 

' ** புலிபுலி யகளு டுக்கும் பொருகரி கரித்தோல் போர்க்கும் 

வலியவா னானே றேறும் வாளசா வசவம் பூணு 

மெலியியன் மான்மா னேக்தும் வெக்இறற Fug, Pus 

தலைபுனை தருந்தென் வெள்ளிச் சயிலத்தி லிறக்கின் மன்னோ. ”” 

(காள த.இப்புசாணம், தென்கயி, ௬௮.) 

என்னுஞ் செய்யுளால் ஒரு புலவர்பெருமான். தெரிவித்திருக்கும் 

அழகு பாசாட்டற்பாலது. 

ஸ்தலவிநாயகர் இருவர்: (௧) பஞ்சசந் இவிநாயகர் [&ஞ்சந் இ 
விரநாயகரசெனவும், அஞ்சர் திவிராயகரெனவும் இவர் கூறப்பெறுவர்], 

(௨) பாதாளகணப இ. 

ஸ்வாமியின் திருநாமங்கள் : தென்கைலைகாதர், திருக்காளத்தி 
நாதர், 8ீங்குடுமித்தேவர், 85 தகொழுந்௮ு, குடுமித்தேவர், ஆரா 
வழு௮, சணகாதர், கல்லாலடியார், கல்லாலடியிறகரும்பு, மருந்து, 

மலைமேல்மருர்.து, காபாலி (காவாலி), காளத்தி, காளச்தக்கற்பகம், 
சோதவிடங்கர், பொன்முகரித்துறைவர் என்பவை முதலியன, 

அம்பிகையின் திருநாமங்கள் : ஞானப்பிரஸ-இனாம்பிகை, ஞான 
ப்பூங்கோதை, ஞானக்கொழுக்து, ஞானசுந்தரி, ஞானப்? பரொளி, 

சிற்புட்ப2௧9, வண்டார்குழலாள் என்பவை முதலியன. 

ஸ்தலவிருக்ஷங்கள் இரண்டு :--(௧) ௮கண்டவில்வம், (௨) கல் 
லால, 

இத்தலத்திற்குரியநதி, போன்முகரி. இ.து சந்நிதியில் உத்தர 
வாஇனியாய்ச் செல்லுதலின் மிகச்சிறக்ததாசக் கூறப்பெறுஇன் றது, 

இதன்மகிமை, இக்தூலுள் அங்கங்கே பாக்சகக்காணப்படுவசன்றி, 

வேறு நூல்களிலும் காணப்படும் ; 
கா ஜெ Do 

ச one, சனத்து. விரு ச் சாசலம், சாளத் இஎன்பன,



முகவுரை, ௩ 

தத்த வங்கடர் தொளிர்கின்ற முக்கணான் றன்னோ 
டொத்த செந்தமிழ் முனிவான் பல்பக லுழந்த 
மெய்த்த வர்தா வக்தவிவ் வாற்ரொடோர் வேந்த 
ணுற்ற கோன்பிவட் டக்ததோர் கங்கையோ வொக்கும்.? 

கூடது சைக்கட gem tO sr வழிக்கொடு குணாது , 

கடல்வ யிற்புக வெழுரக்தென வெழுர்தவிக் சுடுநீ 
ர௬ுடனொ ருதக்சனுண் டஞ்செவி யொழுக்கய நீருங் 
கொடிக விழ்த்தசெக் நீருமோ நிகர்ப்பன கூறின். ” 

: இடன கன்றவிவ் வாறுகன் கட்படா விறந்த 
முடிவில் வெஞ்சினக் குஞ்சர முதலிய வற்றி 
ணுடலை வெண்டிசைக் கருக்கட லுய்த்துமன் னுயிசைக் 
கடவுள் வெள்ளியல் குனறின் மே லேற்றிடுக் கடிது. ”” 

: உலகி லெங்கணு மில்லதோ சஇசய மொன்றித் 
தலைமை கொண்டபொன் முகரியட் டாழ்க்தவர் யாருக் 
தொலைவி முன்பங்கள் பலதருஞ் சூழ்வினைப் பிறப்பா 
மலைநெ டுங்கடற் கசைமிசை யேறுவ சன் நே. ”” 

(“காளத்தப்புசராணம், பொன் முகரி, ௮௮ - os.) 

என்பவற்றாலும் விளங்கும். 

மற்றத்தீர்த்தங்கள் : பிரமதீர்த்தம், ஸரஸ்வதிதீர்த்தம், இர்இர 

தீர்த்தம் அல்லது வச்சிரகாரை, மாயூசதிர்த்கம், உருத்இசதிர்த்தம், 

மார்க்கண்ட தீர்த்தம், HIG ssh, மகாமோகினிதீர்த்கம், மணி 
கன்னி அல்லது மணிகர்ணிகை, பகவதிதீர்த்தம், பைசவதர்த்தம், 

மாகாளதிர்தீகம், மகாகாளிதீர்த்தம், மூகதீர்த்தமுகலியன. இவற் 

ள் இக்இசதீர்த்கம் முதலியவற்றின் பெருஃ.மகள், 

“ இருவினை மலைதொ லைககு ம்ஈஇர தாததம பாவ 
வசவடர் மயூர திர்தத் மாசஞர்ப் பிறவி யென்னு 

முருகெழு புசந்தி யூட்டு முருத்திச தீர்த்தம் பேழ்வாய் 
வெருவரு தழற்கட் கூற்றம் வெல்லுமார்க் கண்ட தீர்த்தம், ” 

* மாகா தீர்த்தம் யாரு மவாவுமோ இனிதீர்த் தம்வெண் 
டிரையெறி தருமா காள தீர்க்கமென் றிவைமுன் டய 
பசமபுண் ணியதீர்த் தங்கள் பலபடிந் தவசை விண்ணோர் 
நிசைதொழ விருத்தல் செய்து கிலவுமாற் புலவு வேலோய்,” 

(காளத்திப்பு ராணம், பொன்முகரி. ௬௩, ௬௪.) 

என்னுஞ் செய்யுட்சளாலும் விளக்கும். 

இதனைச்சூம்ந்துள்ள மலைகள், கனகர்க்கைமலை, குமாசகரி, 

Qe Ran, நிலகிரி, ஸித்தகரிஎன்பன, எக்க உப்௪29444714, * 

Or U. V. SWAMINATHAIYAR LIBRARY, 
TIRUVANMIYUR, MADRAS-4¢.



ச் முகவுரை, 

படங்கள் இரண்டூ:--(௧) ஆகமபிீடம். (௨) வைதிகபிடம். 
இவற்றுள் முதலாவது திருக்காளத்திகாதருக்குரியத. இரண்டா 
ag தக்ஷிணாமூர்த் இக்குரிய,து. வைஇகபீடம் தென்பீடமெனவும் 
வழங்கும், 

இத்தலத்திலுள்ள வேறுகோயில்கள் :--பகவ இகோயில், இக் 
இரகா.தர்கோயில், மணிகர்ணிகேசர்கோயில், காலபைசவர் கோயில், 

ஆயிசவிலிங்கப் (ஸஹஸ்சலிக்கம்) பெருமான்காயில், மூசேசர்கோ 

யில், மஷொகாமர்த்தனிகோயில், மார்க்கண்டேசார்கோயில், யக்ஷ 

'எவசர்கோயில் முதலியன. . 

வழிபட்டூப் பேறுபெற்றோர் :---இருமால், இருமகள, பிரமதேவர், 

் ஸரஸ்வதி, சிலநஇ, காளனென்னும் பாம்பு, யானை, பிரமரிஷிகளாகிய 

ஸனகாதிகள், சுவேதாசுவதார்இறுதியாசகவுள்ள .நூற்றுப்பன்னி 

ரண்டு தேவரிஷிகள், உரோமச, அகஸ்தியர், வஸிஷ்டர்முதலிய மக 

ரிஷிகள், அஷ்ட இக்பாலகர், யோடுனியாகிய நீலைமுதலியோர், ௮க் 
டனிப்பிரபன்முகலிய அசுரர்கள், மணிமான் முதலிய யக்ஷர்கள், ஆஇ 

சேஷன்முதலிய நாகர்கள், முசுகுக்சன்டுதலிய அசசர்கள், சங்கப் 
புலவசாகிய ஈக்€ீரோ, மதுசைக்கன்னியரிருவர், யாகவவேர்தன் முத 
லியோர். 

இகன் பழையவாலாறுகளைக் தெரிவிக்கும் நூல்கள், வடமொழி 

யில் ஷடத்தியாயி, ஸ்ரீகாளஹஸ்இமாஹாதமியம் [இது ௬௬ - 
த் இயாயம் உள்ளத], தகதிணகைலாஸமா ஹாத்மியம், ஸ்வர்ண 

முகரீமாஹாத்மியம், ஸுதஸம்ஹிதையிலுள்ள ௩ - அத்தியாயங்கள் 
அடங்கிய புஸ்தகமொன்று, வாஸிஷ்டலைங்கத்திலுள்ள ௧௨- ௮தஇ 
யாயங்களடக்கிய புஸ்ககமொன்று ஆகிய இவைகளும், தெலுங்கில் 
வழங்குகிற தூர்ச்சடிகவிசெய்க புரணமொன்றும் ஆகிய இவைக 

ளாம். இவை இப்போது கிடைக்கின்றன. 

இவற்றையன்றி வடமொழியிற் பர்வதமாஹாத்மியமென ஒன் 
ுண்டென்று சொல்லுகின்றனர். அது கிடைக்கவில்லை. 

ஸ்வர்ணமுகரீ மாஹாத்மியத்தில் ௧௮ - அத்தியாயங்கள், ஸம 
தஸம்ஹிதையில் ௩ - ௮த்.இயாயகங்கள், வாஸிஆடலைங்கக்தில் பன்னி 
[ண்டு அத்தியாயங்கள் கய இவற்றின் மொழிபெயர்ப்பே இத் 
இருக்காளத்திப்புாணம். இஃது இப்புமாணத் துள்ள _நால்வரலாற் 
நூல் ௮.றியலாகும். 

தலத் மான்மியம் வேறினிக்காணிலும்”” என்னும் grees 

மாற்றுச் செய்யுளால், இவருக்கு மேற்கூறிய குன்று, நால்களே டை



dp & | a F. 

த்திருந்கனவென்றும், இக்காலத்இிற் காணப்படும் இத்தல சம்பந்த 

மான வேறு வடமொஜழிழதநால்கள் இடைக்கவில்லையென்றும் தெரி 

இறது. 

இப்புராணத்தால், பொன்முகரிநதியின் மடமையும், இத்தலத் 

துள்ள மற்றத்திர்த் தங்களின் பெருமைகளும், இதனைச் சூழ்க்துள்ள 

மலைகளின் வரலாறுகளும், இகனையடைந்து பேறுபெற்ற தேவர்களா 

அம் முணிவர்கள்மு.தலியோர்களாலும் பிரதிஷ்டிகத்துப் பூ௫ிக்கப் 

பெற்ற தைவிகம், ஆர்வம்முகலிய மஹாலிங்கங்களின் பெருமைக 

ளும், வழிபட்டுய்ந்தோர்களுடைய அரும்பெறற் சரிதங்களும், ஷசி 

தாரகைலாசம் முதலிய ஸ்தலங்களுள்ளும் புஷ்காமுதலிய தீர்த்தங்க 

ளுள்ளும் முக்கியமானவற்றின் அரிய வசலாறுகளும், சிவோக்கர்ஷ , 

மூம், குணஞூாத்திகளின் அருளிச்செயல்களும், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ£ம், 

விபூதி, ருத்திசாக்ஷம் இவற்றின் மகிமைகளும், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஜபத் 

தாலும், ருத்திசாகூகாரணக்தாலும் மேம்பாடுற்றவர் இன்னாரின்னா 
சென்பதும், தர்மாதர்மங்களின் வகைகளும், அவற்றின் பயன்களும், _ 

வாணாஸமதாமங்களும், பொதுவொழுக்கங்களும், தானங்களும், 

அவற்றின்பயன களும், பலசமயக்் கோட்பாடுகளும், தாருகாவனத்து 

முனிவர் சாற்பத்தெண்ணாயிசவசை இறைவன் ஆட்கொண்டருளிய 
அருமையும், சர்மகாரணங்களும், ஞானயோகமும், மு.த்.இசா தனமும், 

இருக்காளத்திராகருடைய கருளையைப்பெற விரும்புவோர் மாதங் 
கள், இதகள், வாசங்கள், ஈக்ஷதக்இரல்கள் இவற்றில் அனுஷ்டிக்க 

வேண்டிய விரதங்களின் வகையும், யுகதர்மங்களும், ஸ்ரீகாளஹஸ்தி 

வாஸத்தால் கலிபிடை. நீக்குமென்பதும், சிவஞானமும் முத்தியும் 
வாய்க்குமென்பலும், இவை போல்வன பிறவும் அறியலாகும், 

இவற்றை இப்புசாணகுதிலிருக்து அறிக் துகொள்ளுவதற்கு இக் 
MO அ௮ரும்பதமுதலியவற்றின் ௮கராஇ சிறர்தகருவியாகஇருக்கும். 

நூலாசிரியர். 

இர் தாலாசிரியராகிய ஆனந்தக்கூத்தசென்பவர் பாண்டி காட்டில் 
(,திருகெல்வேலிஜில்லா) தாம்பிரபர்ணி ஈஇக்கரையிலுள்ள வீரவந௩ல் 

, லூரிற்பிறக் சவர் (ப. ௨௩௬.) ) கல்லாசிரியரிடத்தே சிறக்க இலக்கியங் 
களையும் கொல்காப்பியமுதலிய இலக்கணங்களையும் முறையேகற்றுச் 

சிக் இத௮,ச்ெளிர் தவராஇ அவசாலும் மற்றையோசாலும் பயிற்சசெய் 
விக்கப்பெற்றுச் செய்யுள் செய்தலிலும் வல்லுகசாயவர் (ப. ௫.) சைவ 

லூல்களிலும் சல்ல பாண்டித் தியயடையவர். இவருடையஞானாசரி



ar முகவுரை, 

யாரது பெயர் சத்தியஞானி அல்லத சத்தியஞானதேசிகரசென்பது. 
பாபகாசக்ஷேத்இரத்இன் தமிழ்ப்புராண மூலாசிரியருடைய ஞானாசிரி 

யா்பெயரும் சத்தியஞானியென்..று காணப்படுகின்றது ; அவரும் இவ 

ரும் ஒருவசோ வேறோ விளங்கவில்லை. 

இவர் ஸ்சலயாத் இரைசெய்துகொண்டு இருக்காளக் இயையடை 

ந்து பொன்முகரியில் நீராடிக் காலந்தோறும் ஸ்வாமிதரிசனம்செய் 
பவசாய்ச் Reso su, அங்கே செந்தமிழ்ப்பயிற்கியும் சவரேசச் 

செல்வழும்வாய்ந்த பெரியோர்களோடு அளவளாவிவருங்காலகத்இல், 
' இவருடையகல்வித்இறத்தையும் இனியசெய்யுள்இயற்றும் வன்மை 
யையும் அறிந்தஅவர்கள் , “* இத்தலபுராணத்தைக் தமிழில் செய்யுள் 

நடையாக இயற்றுக” என்றுகூற, அ௮வர்கள்சொல்லைச் சரமேற்கொ 
ண்டு இவர் ௮வ்கனமேஇயற்றி அவர்களை மகிழ்வித்தனர் (ப. ௬.) 

இவருக்கு வடமூலை மொழிபெயர்த்தளித்தவர், மேற்கூறிய விச 
வரல்லூரிலிருக்கத பெளசாணிகசாகிய சங்காநாராயணசென்லும் ஒரு 

Cev Suit (௨. ௫.). 

இவருடையசெய்யுளினினிமையையறிரக்கத அக்காலத் அப்பெரி 

யோர்களால் இவாரடைந்தகிறப்புப்பெயர் பரிமளகவிராயர் என்பது 

(ப. ௨௩௬.). 
இப்புசாணத்துள்ளகதைகளை அக்கங்கேஎடுத்தாண்டிருப்பதும், 

பழையமூல்களின் சிறந்தகருத்துக்களை உரியஇடங்களில் அழகாக 

அமைத்திருப்பதும், வேறுஸ்தலபுராணககைகளை அங்கங்கேஎடுத்தா 

ளுவதும் தஇருக்காளத்திராதருடைய மகிமையையும், £ ஸ்்கலமஏமை 
யையும், பேறுபெற்றோருடைய அருஞ்செயல்களையும், மனமுருகிப் 

பாடிக்கொண்டு செல்லுதலும், பிறவும் யெஇவ ற்றை உற்றுகோக்கு 
கையில் இவருடையஇயற்பெயரும், சிறப்புப்பெயரும் இவருக்குத் 
தகுமென்றே தோற்றுகறெது, 

ஸ்ரீகாசியிலேனும் இருக்காளத்தியிலேனும் ஒருகாள் நியமத் 
துடன் வத்து ஸ்வாமிதரிசனம்செய்பவர்களுக்குக் கலியின் பீடை 
கிங்குமென்றும் அவர்களுக்குப் பிறவிப்பிணிதீருமென்றும் இப்புசா 
ணம்தெரிவித்தலை ௮றிந்தஇவர் இதஇல்வ௫த்தது போலவே ஸ்ரீசாசி 
யிலும் வகிக்கவேண்டுமென்றுஎண்ணி அங்கேசென்று சிலகாள் நிய 

மத்தோடிருக்.து சிவபதமடைந்தார். (ப. ௨௦௪, ௨௩௬.) 
இவமரைப்பற்றிய மற்றவாலாறு யாறும் புலப்படவில்லை. 

இப்புராணம், பாயிரமும், கடவுள்வாழ்த்.தும், நாலியற்றுதற்குக் 
காசணமும், ௮வையடக்கமும், தூல்வாலாறும, பஇகமும், முறையே 

்' அமையப்பெற்று, வுருச்சுனன்தீர்த்த யாக்தினா உரைத்த அத்த



முகவுரை, GT 

யாயம்முதலிய ௩௩ - அத்இயாயங்களாகப் பகுக்கப்பெற்றுள்ள து, 
இதன்செய்யுட்டொகை, ௧௪௨௪௬. 

* அதரித்தசா ளத்திமான் மியமென வறைந்தேன்”” (ப. ௭, 

பா.௨) என்று நூலாசிரியர் கூறியதைக்கொண்டு இக்நூற்பெயர் 

காளத்திமான்மியமென வழங்குதற்குரியகாயினலும் எட்டுப்பிச இகளில் 
இருக்காளத்திப் புரணமென்றே வரையப்பட்டிருந்தமையின், அப் 

பெயசையே இதற்கு வைக்கும்படி தேர்ந்து. * 

கடைத்ததமிழ்ப்புராணக்கையெழுத் தப்பிர இகள். 

௧, தஇருக்கைலாயபமம்பசைக் இருவாவடுதுறை யாதீனத்துப் 
பிரதி wee க 

௨. செப்பறையைச்சார்ர்த இசாஜவல்லிபுசம் ஸ்ரீ பொன்னம் 
பலதேசிகர்மடாலயத்துள்ள ஸ்ரீ கனகசபாப இதே 
கசவர்கள் பிரதி த டக, 

௩. தொழுவூர், ஸ்ரீ வேலாயுகமுதலியாசவர்கள் பிரதி வடக, 

௪. ம-£-௱-ஸ்ரீ, காஞ்சி - நாகலிங்கமுதலியாசவர்கள் பிசதி... ௧. 

இவற்றுள், “கண்ணப்பர் இவகொசரியார் ips Gum 5595 8) 
யாயம் என ஓர்.ஐ.த்தியாயம் ௮இகமாகஇருந்த பிரதியில் (ப. ௨௩௭௪.) 

பதிகத்தின் ௩- ௮ம் செய்யுளின் நான்காம அடி, ** கண்ணிய சிலம் 

பியு மிபமுங் காளனும்'” எனவும், ௪- ஆம் செய்யுள் !'* ஈற்சிவ கோசார 

காம வேதனும், பொற்டிலைச் இண்ணலனும் பூசை செய்தஅஞ், சிற் 
பா னுண்மையஞ் சிவனுக் குத்தமப், பற்பல தலங்களா வுள்ள பான் 

மையும்?” எனவும், முதல் இசண்டு அத்தியாயங்களும் ஒன்றுபடுத் 

கப்பட்டு, ௮தன்பெயர், “* அர்சசுனன் தீர்த்தயாத்திரை பரத்துவாச 
தரிசனம் உசைத்தறுக்இயாயம் ”” எனவும், கான்காம் ௮ச்தியாயத்தின் 

இறுதஇச்செய்யுள், 4 என்று” கூறு முனிவனை யேர்தலு, நன்றி சேர் 

சிவ கோசசாம்பியும், வென்றி வெஞ்சிலை விரனும் பூசைசெய், தொ 

எனவும் காணப்பட்டன. ன்று மின்பமுணாத்தசென வோ இனை ” 
  

* இப்புராணச்சையன்றி இததலச்இற்குரிய தமிழ்.நூல்கள் ௧௧ - ஆம் 
திருமுறையில் உள்ளனவாகிய நக்கீரதேவாருளிச்செய்த சைலைபாதி காள 
தி.திபாதிச் இருவர் சாதியும், போற்றிச்சலிவெண்பாவும், கண்ணப்பசேவர் இரு 
மதமும், கல்லாடதேவாருளிச்செய்த கணணப்பதேவர் இருமறமும், ௧௫௬ 
ணைப்பிரசாசர்மு.சலிய மூவரியற்திய சகாளத்இப்புசாணமும், இருச்சாளச்இ 
காதருலாவும், இருச்சாளகஇகாதர் இட்டகாமியமாலையொன்றும், இருச்சாள 
தீ.இராதர் சட்டளைசகலிப்பாவும், இருச்சாளத்இிராசர் பஇகழும், இருக்காளத் 
இச்கோவையும் ஆய இவைச ராம். கோவையிழ் காப்புச்செப்யுள்மட்டுமே 
இப்போது சாணப்படுகின் றது சனிப்பாடல்கள் பல,



௮ முகவுரை, 

இக்நூலாராய்ச்சிக்குக் கிடைத்த வடமோழிப் 
புராணக் கையெயழுத்துப்பிா திகள். 

க. ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, ஸ்ரீமத் குமாகாளஹஸ்.இ சிவாசாரிய 
சவர்கள் ௮ளித்கத ஸ்வாணமுகரீ மா ஹா.த்பியமும் வாசி 
ஆடலைங்கமும் ot wou Gos vee +. 

௨. ேயூர் ஸ்ரீமத் முத்துகுமார காளஹஸ்தி Seren ius 
சவர்கள் ௮ளித்த தகதிணகைலாஸமாஹாத்மியப்பிரதி ௪. 

௩, ஷேயூர் பிரஷ்மஸ்ரீ. சாமிவாத்தியாசவர்கள் அளித்த 
ஷடத்துயாயி பிர... க, 

இவற்றுள் முதலாவது மிரதியே இக்மாலாசாய்ச்சிக்கு மிக 
வும் இன்றியமையாததாக இருக்கது. 

கேவிகோட்டை ஸ்ரீமான். மே. அர. நா. இராமநாதன் சேட்டி 
யாரவர்களும், ஸ்ரீமான். மே. அர. அரு. அருணாசலஞ்சேட்டி யாரவர் 
களும் இக். நாலைப் பதிப்பித்தலில் எனக்குப் பொருட்கவலையுண் 

டாகாவண்ணம் செய்விக்க பெருந்தகைமை மிகப்பாசாட்டத்தக்க. 

சிவஸ்தல சம்பக்தமான கற்பணி முதலியவற்றிற்போலவே சொற் 
பணியிலும இவர்கள் அன்புவைத்திருச் சல் இதனால் ஈன்கு புலப் 
படுகின்றது. 

இதனை ஆராய்ச்சிசெப்து பஇப்பிச்குங்காலத் இல், இருமயிலை, 

பி, எஸ், ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி. om Bur மர -ஸ்ரீ, இ. வை, ௮௩ 

ந்தராமையாவர்கள் வழக்கம்போலவே உடனிருக்து உதவிபுரிக் துவக் 
தார்கள், 

இப்பஇப்பிற் காணப்படும் வழுக்களை விவேகிகள் Cur mg BO 

வார்களென்று ஈம்புகிறேன். 

விருத்தம். 

** மருப்படிக்கொண் டெழுமுலையா ரெண்ணிறக்தார் வயிற்புக்கு 
வருந் அகெஞ்சே, கருப்படிக்கா லருந்தியெனக் களித்தெழுபே சன்பி 
ஜனொடுக் கவின்காளக்இப், பொருப்படிக்கம்க் கண்ணப்ப ரருள்வேட் 

டம் புரிகாற்பொன் னடியிற் பூண்ட, செருப்படிக்கேழ்ச் றுமண 
லாய்க் கிடவாத திவினைக்கென் செய்கு வோமே. ”” (௬) 

Ga oun. 

சிலந்தியொடு காளனத்இ இண்ணர்தமை யாண்ட 
நல் இகமுல் காளத்இநாதா - அலர்துஞ் 
சகமயக்கர் தீரேனுன் முண்பலசை யுன்னி 
அகமயக்கக் தீர அருள். 

சென்னை இங்ஙனம் 
17.4.1919, | வே. சாமிகாதையன்.



௨ 

இவமயம் 

திருச்சிற்றம்பல 

இருக்கானத் தித்தேகவாரம். 
அணைத். ல டலா ia 

சிருஞான சம்பம்தமூர்த் த் இ. நயனா 

டபாண - கல்வி, 

  

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

சக்கமாரகிலொடுசா இதேக்கம்மர 
முக் துமாமுகலியின்கசையினி லுமையொடு 
மர்தமார்பொழில்வளர்மல்குவண்காள க்தி 

யெரக்தையாரிணையடியென்மன தீனதுள்ள வே. (௧) 

ஆலமாமசவமோடமைக்தசர்ச்சர்தனஞ் 
சாலமா பீலியுஞ்சண்பகமூக் இயே 
காலமார்முசலிவக்தணைதருகாளத்தி 
நீலமார்கண்டனைகினையுமாகினை வே. (௨) 

மோோங்கமேகுசவமேகொன்் றையம்பா இரி 
மூங்கில்வக் கணை தருமுகலியின்சரையினி 
லாங்கமர்காளத் இயடி ககாயடி தொழ 

விங்னாவெர் அயர்கெடும்வீடெளிதாகு 2ம. (க) 

கரும்புேன்கட்டியுங்ககலியின்௧னிகளு 
மரும்வுரீர்முகலியின் கசையினிலணிம தி 
யொருல்குவார்சடையினன்காள த தியொருவனை 
விரும்புவாசவர்கடாம்விண் ணுலகாள் வசே. (௪) 

வரை கருமகிலொ Our pas (ips Bow 
தஇிசைதருமுகலியின்௧சையினிற்றேமலர் 
விசைகருசடைமுடிக்காளத் இவிண்்ணவ 

னிசைதருகமலினைகித்த லுகினைமிமீன. (௫,௬,௨) 

முூத்துமாமணிகளுமுழுமலாக்இரள்களு 
மெத்துமாமுகலியின்கசையினிலெழில்பெறக் 
கக் இிடவாசக்கனைக்கால்விரலூன் றிய 

வதக்தனறன்கசாளத்தியணைவ துகருமமே, (௮) 

மண் ணுமாவேங்கையும்மரு அகள்பிம்ர தக் இ 
கண் ணுமாமுகலியின்சகசையினினன்்மைசேர் 
வண்ணமாமலசவன் மாலவன்காண்குலா 

வண்ணலார்காளகத்தியாங்கணைர் ஓய்ம்மிப 

1



திருஞான சம்பந்தமர்த்திநாயனார்ே தேவாரம். 

விங்கியவுடலினாவிரிதரு௮வருடைப் 
பாக்கிலார்சொலைவிடும்பானடி பணியமி 
னோங்குவண்காளத்தியுள்ளமோடுணதச 
வாங்கிடும்வினை களைவானவர்க்கொருவனே. (௧௦) 

அட்டமாகிச்திகளணைதருகாளக்தி 
வட்டவார்சடையனைவயலணிகா ழியான் 
சிட்டகான்மறைவலஞானச௪ம்பர்தன்சொ 
லிட்டமாப்பாடுவார்க்கில்லையாம்பா வமே. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருவிராகம். 

  

பண் - சாதாரி, 

,இருச்சிம் றம்பலம், 

வானவர்கடானவர்கள்வாதைபடவக்கதொருமாகடல்விடந் 
தானமுதுசெய்தருள்புரிக்தூவன் மேவுமலைதன்னைவினவி 
லேனமினமானினொடுகிள்மா இனைகொள்ளவெழிலார்கவணினாற் 
கானவர்தமாமகளிர்சனகமணிவிலகுகாள த. இமலையே. (௧) 

முதுசினவிலவுணர்புரமூன்.றுமொ ருகொடி வசையின்் மூளவெசிசெய் 
சதுரர்மதிபொ இசடையர்சங்கார்விரும்புமலை தன்னைவினவி 
லெதிசெ இவெ தார்பிணையவெழுபொறிகள்சிறவெதிலேனமுழுத 
கதிர்மணியின்வளசொளிகளிருள கலநிலவுகாள க. இிமலையே, (௨) 

வல்லைவருகாளியைவகுத்துவலியாகிமிகுதாரகனைநீ 
கொல்லெனவிடுத்தருள்புரிக்கசிவன் மேவுமலைக 
பல்பலவிருங்கனிபரு்கிமிகவுண்டவைகெருக்கியினமாய்க் 
கல்ல இசநின்றுகருமக் இவிளையாடுகாள த் இமலை மே. (௩) 

வேயனையகோளுமையொர்பாகமதுவாகவிடையேறிசடைமேற் 
அரயம இசூடிசுகொடினடமாடி மலைதன்னைவினவில் 
வாய்கல௪மாகவழிபாடுசெயும்வேடன்மலசாகுகயனல் 
காய்கணையினாலிடக் தீசனடி கூடுகாளத் இமலையே. (௪) 

மலையின்மிசைதனின்முகில்டொல்வருவதொருமதகரியை மழையபொல 
கொலைசெய்அமையஞ்சவுரி3போர்ச்தசவன் மேவுபலைகூ றிவினவி [லறக் 
லலைகொள்புனலருவிபலசுனைகள்வழியிஹியவயனிலவுமு அவேய் 
கலசலெனவொளிசொள்க தர்முத்கமவை௫ிர் துகாளத் தஇிமலையே, (௫)



திருகாவுக்காசுநா.பனார்தேவாரம். ௩ 

பாசகம்விளங்கியப€ேதன ருக் சவமுயன் றபணிகண் 
டாசருள்புரிந்தலைகொள்கங்கைசடையேற்றவசன் மலையைவினவில் 
வாசதரிருங்குறவர்சேவலின்மடுக் சவசெரித்தவிறகிற் 
காரகிலிரும்புகைவிசும்புகமழ்கின்றகாள த இமலையே, (௬) 

ஆருமெ தரா தவலியாகியசலந்தசனையா ஹிய தனா 
லிரும்வகைசெய்தருள்புரிர் சவனிருக் கமலை தன்னைவின வி 
அ£ருமசவம்மொளிகொண்மாமணியுமிழ்க தவையுலாவிவாலாற் 

காரிருள்கடிர் துகனகம்மெனவிளக்குகாள த் இமலையே. (or) 

எரியனையசுரிமயிரிசாவணனையிட மியவெழில்கொள்விரலாற் 
பெரியவரையூன் மியருள்செய்கசவன் 2மவுமலைபெற்றிவினவில் 
வரியசிலை2வடுவர்கள ரஈடவர்கணீடுவரசையூடுவொலாற் 

கரியினொடவரியுழுவையரியினமும்வெருவுகாள சத் இமலையே. (௮) 

இன தளவ்லிவன தடியிணையுமுடயறி துமெனவிகலுமிருவர் 
தன துருவமறிவரியசகலசிவன் மேவுமலைகன்னைவினவிற் 
புனவர்புனமயிலனையமா தசொடுமைர்தருமணம்புணருகாட் 
கனகமெனமலர்களணிவேங்கைகணிலாவுகாளத் இமலையே. (௯) 

நின் றுகவளம்பலகொள்கையசொடுமெய்யிலிடுபோர்வையவரு 
நன்றியறியாதவகைகின் றசவன் மேவுமலைகாடி வினவிற் 
குன்றின்மலி துன்றுபொ ழினின்றகுளிர்சக் இன் மறி இின்றுகுலவிக் 
கன்றினொடுசென்றுபிடிகின் றுவிளயாகொள த. இமலையே. (௧௦) 

காடதுடமாககடமாமுசிவனமமேவுகாள 

மா.ஃமொமோளிசைகணீடுவளர்கொச்சைவயமன்னுதலைவ 
@. ச . க ° 

னடுபலநீடுபுகழ்ஞானசம்பர் தனுசைகல்லதமிழின் 
பாடலொடுபாடுமிசைவல்லவர்கணல்லர்பரலோகமெளி2த. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருநாவுக்கரசு நரயனார். 

he 

திருத்தாண்டகம். 

,திருச்சிற்றம்பலம், 

விற் தாணொன் றில்லா தரல்கூர்ர்கான்காண் 
வியன்கச்சிக்கம்பன்காண்பிச்சையல்லான் 

மற்றாணொன் நில்லா தமாச அசன் காண் 
மயானத்துமைந்தன்சாண்மாசொன்றில்லாப்



திருகாவுக்கர சுகாயனார்ே தேவாரம். 

பொற்றாண்காண்மாமணிகற்குன்றொப்பான்காண் 
பொய்யாதுபொழிலேமுந்தாக்கிநின் ற 

கற்றாண்காண்காள ச் கிகாணப்பட்ட 

கணகாகசன்காணவனென்சண் ஹணுளானே. 

இடிப்பான்காணென்வினையையேகம்பன்சகா 
ணெலும்பாபரணன்காணெல்லாமுன் னே 

முடிப்பான்சாண்டூவுலகுமாயினான்் காண் 
முூறைமையாலைம்புரியும்வழமுவாவண்ணம் 

LD. FBT GH DIK) QB BUM FL BOT HM COT 
பசாய்த்துறையான்பழனம்பைஞ்ஞாீலியான்கா ண் 

கடி த்தார்கமம்கொன்றைக்கண்ணியான்காண் 
காளகத்்தஇியொனவனென்கண் ணுூளானே. 

நாசணன்காணான்முகன்காணால்வேகன்காண் 
ஞானப்பெருங்கடற்கோர்காவாயன்ன 

ஆரணன்காண்புண்ணியன்காண்புசாணன்றான்காண் 
புரிசடைமேற்புனலேற்றபுனிதன்றான் காண் 

சாசணன்காண்சர் இரன்காண்க இசோன்றான் காண் 
டன்மைக்கட்டானேகாண்டக்கோர்க்கெல்லால் 

காரணன்காண்காளத்இிகாணப்பட்ட 
கணகரகாதன்காணவனென்கண் ணுூளானே. 

செற்றான்காணென்வினையைத்தீயாடிகாண் 
டி ருவொற்றியூசான்காண்டுந்கைசெய்வார்க் 

குற்றுன்காணேகம்பமேவினான்கா 
ணுமையாண ற்கொமுகன்காணிமையோ (சத அஞ் 

சொற்றான்காண்சோற்றுக் துறையுளான்காண் 
சுருவேக்கனேவலக்தைநீறாகோக்கக் 

கற்ரான்காண்காளக்திசாணப்பட்ட 

கணகாதன்காணவனென்கண்்ணுளானே. 

மன த்தகத்தான்றலைமேலான்வாக்கினுள் ளஈன் 
வாயாரத்தன்னடி யேபாடுக்கொண்ட 

ரினக்ககக்கானிமையவர்தஞ்சிக் இன் மேலா 
னேழமண்டத்தப்பாலானிப்பாற்செம்பொன் 

புனத்தகக்கானறுங்கொன்றைப்போ இனுள்ளான் 
பொருப்பிடையானெருப்பிடையான்காற்றினுள்ளான் 

கனத்தகத்தான்கயிலாயத்துச்சயுள்ளான் 
காளத்தியானவனென்கண்ணுளானே,. 

எல்லாமுன்றோன்றாமேகதோன்றினான்் கா 
சேகம்பமேயான்காணிமையோ?சேத்தப் 

(க) 

(௨) 

(௯) 

(௪) 

(௫)



திருகாவுக்காசகாயளுர்தேலாரம். 
yar 

e 

a 4 . ச att    
கரியுருவுகண்டத்தன்சண்ணுளான் கா ண் யூ ச 

கண்டன்காண்வ ண்ணெடகொன்றையான் 3 _ 
ணெரிபவளவண்ணன்காணேகமபன்கா 

ணெண்டிசையுஈதானாயகுணத்தினான் கா ண் 
டி.ரிபுசங்கடீயிட்ட தியாடிகாண் 

ட வினைகடார்த் இடுமமன்சிக்கதையான்காண் 
கரியுரிமெய்போர்த்துகர்சகாபாலிகாண் 

காளத்யொனவனென்கண் ணுளானே. 

இல்லாடி.ச்சில்பலிசென் ழேர்கின்றான்கா 
ணிமையவாகடொ மூ இிறைஞசவிருக்கன்றான் காண் 

வில்லாடி வேடனாயோடினான்காண் 
வெண்ணாலுஞ்மீசாக கவகலக்கான்காண் 

மல்லாடி தரடோண்மேன்மழுவாளன்காண் 
மலைமகடன்மணாளன்காண்மகிழ்க அுமுன்னாட் 

கல்லாலின் £ீிருஈ ககாபாலிகாண் 

காளத்தயானவனென்கண் ணுளா னே. 

சேனப்பூவண்டுண்டகொன்றையான் காண் 
டி ரூவேகம்பத்தான்காண்டேனார்ஈதுக்க 

ஞானப்பூல்கோகையாள்பாகத்தான்கா 
ணம்பன்காண்ஞானததொளியானான் காண 

வானப் பேரூருமறியவோடி. 

மட்டி, தீஅநின்றான்௧ர ண்வண்டார்சோலைக் 
கானப் 2பளுரரன்காண்கறைக்கண்டன்காண் 

காளத்தியானவனென்கண் ணுூளானே. 

இழறையவன் காணேமுலகுமாயினான்கா 
ணேழ்கடலுஞ்சூழ்மலையுமாயினான் காண் 

குறையுடையார்குற்றேவல்கொள்வான்றான்் காண் 
குடமூக்குற்சிம்க்கோட்டமேவினான்காண் 

மறையுடையவாஜோர்பெருமான்றான்்காண் 
மறைக்காட்டிறையுமணிகண்டன்காண் 

கறையுடையகண்டத்தெங்காபாலிகாண் 

காளத்தியானவனென்கண் ஹுூளானே. 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦.



௬ சுந் தாமுர்த்திநாயனார்தேவாரம். 

உண்ணாவருகஞ்சமுண்டான்றான்கா 
ணூழித்தீயன்னான்காணுகப்பார்காணப் 

பண்ணாசப்பல்லிலயம்பாடினான் காண் 
பயின்நகால்வேதத் இன்பண்பினான்கா 

ணண்ணாமலையான்காணடி. wa 
மடியிணைகடொழுதேத்தவருளுவான்காண் 

கண்ணாசக்காண்பார்க்கோர்காட்சியான்காண் 
காள, த்தியானவனென்கண்ணுளாே. 

இருச்டிற்றபலம், 
  

. & bSTApl & BD 60 wt oe. 

பண்-நடடராகம்,. 

  

திருச்சிற்றபலம். 
செண்டாடும்விடையாய்கிவமன யென்செழுஞ்சுடசே 
வண்டாருங்குழலாளாமைபா குமகிழ்ந்தவேே 
கண்டார்காதலிக்குங்கணசா சனெங்காள த.தியா 
யண்டாவுன்னையல்லாலமிக்கேத்தமாட்டேனே. 

இமை ?2யார்காயகனேயிறைவாவென்னிடா த்து யே 
கமையார்கருணையினாய்கருமா முகில்பபான் மிடற்றா 
யுமையோர்கூறுடையாயுருவே திருக்காள க் திய 
ளமைவேயுன்னையல்லாலறிக்கேக்கமாட்டேனே, 

படையாரலெண்மமுவாய்பகலோன்பல்லுகுத்தவனே 
விடையார்வேதயனேவிளங்குங்குழைக்கா துடையாய், 
கடையார்மாளிகைசூழ்கணரநாதனெக்காளத்தியா 
யுடையாயுன்னையல்லா லுகந்தேத்தமாட்டேனே. 

மறிசேர்கையினனேமதமாவுரிபோர் த்தவனே 

குறியேயென்னுடையகுருவேயுன் குற்றேவல்செய்வே 
Oar JS யகின்றடி யார்கினைக்குச் திருக்காள கீஇியு . 
ளறிவேயுன்னையல்லாலறிகசேத்தமாட்டேமீன, 

செஞ்சேலன்னகண்ணார் இிறத்தேகிடந் துற்றலறி 
நஞ்சேனானடி.யேனலமொன்ற.நியாமையினாற் 
அஞ்சேனாஜனொருகாற்றொழுதேன் றிருக்காளத் தியா 
யஞ்சா துன்னையல்லாலறிர்தேக்தமாட்டேனே. 

மிபாய்யவனாயடி யேன்புகவேகெறியொன்றறியேன் 
செய்யவனாகிவர் இங்கடடெசானவைதீர்த்தவனே 
மெய்யவமன இருவேவிளல்கு ந் இருக்காள கீ தஇியென் 

னையஅன்றன்னையல்லாலறிகமேதகதமாட்மேடனே. 

(௧௧) 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(#)



ேதேவாரம். 

கடி 2யன்காகன்மையாற்கழற்போகறியா கவென் லுட் 
குடியாக்கோயில்கொண்டகுளிர்வார்சடையெல்குழகா 
முடியால்வானவர்கண்ழுயல்குர் இருக்காளக்.இயா 
யடி யேனுன்னையல்லாலறிமயன் மற்றொருவசையே, 

நீரார்மேனியனேகிமலாகநினை பன் றிமற்றுக் 
கூறேனாவகனாற்கொழுக்தேயென்குணக்கடலே 
பாரார்வெண்டலையிற்பலிசொண்டுமல்காளத்தியா 
யேறேயுன்னையல்லாலினியேத்தமாட்டேனே. 

தளிர்போன்மெல்லடியாடனையாகத்தமார் தருஸி 
யெளிவாய்வர்தெனுள்ளம்புகுசவல்லவெம்பெருமான் 
களியார்வண்டறையுக் இருகாளத்இயுள்ளிருர்க 
வொளியேயுன்னையல்லாலினியொன்றுமுண Ca Sear. 

காரூரும்பொ ழில்சூழ்கணகா கனெங்காள த் இயு 
ளாசாவின்னமுதையணிகாவலாரான்சொன்ன 
சிரர்செந்தமிழ்கள்செப்புவார்வினையாயினபோரய்ப் 
மீபராவிண் ணுலகம்டெறுவார்பிழைப்பொன் மில? 5, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  
ஒேவறுதலத்துப் பதிகங்களிலும் போதுப்பதிகங்களிலும் 

இத்தவப்பேோயர்வந்தவற்றுள் , 

இப்போழதுதேரிந்த தேவாரங்கள் வருமாறு :-- 

உ. 

இரு மாவுக்காசு நரயனார் 
a a 

திநத்தாண்டகம். 

  

இருச்சற்றம்பலம். 

உழையாகொதலமொன்றுடையான்சண்டா 
யொற்றியூசொற்றியாவுடையான்கண்டாய் 

கழையாகெழுக்குன்றமமர்க தா ன்கண்டா 
காளத்திக்கற்பகமாய்நின்றான் கண்டா 

யிழையாடுமெண்பயத்தவிறைவன்கண்டா 

யென்னெஞ்சத தண்ணீங்காவெம்மான்கண்டாய் 
குழையாடகடமாடுங்கூத்தன்கண்டாய் 

சோடி. காவமர்ர்துறையுங்குழகன் னே. 

அல்லாய்ப்பகலானாய்கீ 2 ய யென்று 
மாஇக்கயிலாயனீயேயென்றுவ் 

(௮) 

(௯) 

(௧௦)



தேவாரம். 

கல்லாலமா்க்தாயுகீயேயென்றுங 
காளத்திக்கற்பகமு$யேயென் அஞ் 

சொல்லாய்ப்பொருளானாய்கீமயேயென்றுஞ் 
சோற்றுத் துறையுறைவாய்கீி யேயென்௮ுஞ் 

செல்வாய்க் இருவானாய்நீயேயென்று 
நின்றகெய்க்கானாவென்னெஞ்சுனா யே. 

சொல்லானைச்சுடாப்பவளச்மீசா இயானை தீ 
கொல்லவுணர்புசமுன் ௮ுமெரியச்செற்ற 

வில்லானையெல்லார்க்கு 2மேலானானை 
மெல்லியலாள்பாகசனைவேதகான்ளும் 

கல்லாலினீஹற்ேேறக்கண்டானைக் 

காளத்தியானைக்கயிலைமேய 
நல்லானைஈகம்பியைஈள் ளா ற்முனை 

நானடியேனினைக்கப்பெற்றுய்ந்கவாேே. 

கயிலாயமலையுளார்கா சோணகத்கதார் 

BE BMT KOT BOTT BIT HST a 
மாரிலாதுறையுளார்மாகாளக்கார் 

வக்கரசையார்சக்கரமாற்கீக்கார்வாய்க்க 
வாரில்வாயளுலமு Bi) BT LIT BO (Lp 

மமருக்இருக்கசக்காரசாமின மீறி 
வெயிலாயசோ இவிளங்குகீற்றூர் 

aff LAA paw wi coal eC a. 

பிண்டம்தைக்காக்கும்பிசானார்போலும் 

பிறவியிறவியிலா தார்போனு 
மூண்டக்துமுக்கண் ணுடையார்போலு 

முழுகிறுபூசுமுகல்வாமிபா லுல் 
கண்டக் திறையேகறுக்தகார்போலுரு 

காளத்திகாசோண 2மயார போலு 
மண்டதக்கப்புறமாய்கின்றார போலு 

மணியாஞூர் த திருமுலட்டானனா(27, 

கற்பகமுமிருசுடருமாயினானை க் 

காளத்திகயிலாயமலையுளானை 
விற்பயிலுமகனழியவிழிக்கான்றன்னை 

விசயனுக்குவேவெனாய்கின்றான்றன்னைப் 
பொற்பமரும்பொழிலாரூர்மூலட்டானம் 

பொருக்்இயவெம்பெருமானைப்பொருக்தார்சிந்கை 
யற்பு சனை பரமகெறியிலப்பன்.றன்னை 

யடைகர்கடியேனருவினைகோயறுக்கவாறே.



G sano to. 

இருூர்ப்புனற்கெடிலவீசட்டமுர் 
இருவளப்பூர்கதெற்கேறுசிக்கவடம் 

வருகீர்வளம்பெருகுமாகிருபமும் 

மயிலாப்பின்மன்னினாமன்னியேக்தும் 

பெருகீர்வளர்சடையான் பேணிநின்ற 

பிசமபுசஞ்சு பியல்பெண்ணாகடங் 

கருகீலவண்டாசற்றுல்காளத்தியுல் 

கயிலாயக்கம்முடையகாப்புக்களே 

பொற்மாணைப்புலானாற௮ுகபால மமர் இப் 

புவலோ கமெல்லாமுழிதக்தானை 

முற்றாகவெண்டி௰ங்கட்கண்ணியானை 

மூழுமுதலாய்முவலகுமுடி வொன்றில்லாக 

கற்றா ணைக்காளத்திமலையாண்றன்னைக் 

கருதாதகார்புசமான் ௮ுமெரியவம்பா ற 

செற்றான் இருமு௮குன்றுடையான்றன்னை த 
தீவினயேனறியாசே இகைத்தவா ற. 

கல்லலகுகாக்கொண்டுகாளத்தியார் 
கடியவிடை யேறிக்காணக்காண 

வில்ல மேதாம்புகுகாவிடுமின் பிச்சை 

யென்றாருக்கெதிமாழுக்கதேனெங்குங்கா மேன 
சொல்லா சேதயோகின் கீரும்கு சேது 

அதருத்திபழனமோகெய்க் கானமோ 
வல்லலேசெய்தகடிகள் போகின் கீர்தா 

மழகயசேயாமாத்தூசையனாமோ. 

மருவினியமறைப்பொருளைமறைக்காட்டானை 

மறப்பிலியைமதியேசக் ஓசடையான்றன்் னை 
யுருகிலவுமொண்குடசையும்பசானை 

யுசைப்பினியகவதக் கானையுலகில்விச்தைக் 
கருகிலவகண்டனைக்காளத்தியைக் 

கருதுூவார்மனக்தகானைக்கல்விகன்னைச் 

செருகிலவபடையானைக் இருமாற்பேற்றெஞ் 

செம்பவள க்குன் வினைச்சென்றடைக்தேனானே. 

வானகத்தில்வளர்யமுகிலைம இயர் கன்னை 
வணங்குவார்மனத்கானைவடி வார்பொன்னை 

யூனகத்திலு௮ுதுணையையுலவா தானை 

யொற்றியூருச்சமனையூமிக்கனமைக் 

2



௧௦ தேதேவாரம். 

கா னக்ததுக்கருஙகண்றமைக்காளத்தியைக 

கருதுவார்கருகதானைக்கருவைகூலக 
தனக த இலின்சுவையைகத் இருமாற்பேறறெஞ் 

செமபவளக்குன் வினைசசென்றடைஈசேனானே 

AGFA LD pwuerid 

  

பெபொது. 
tO HO 

இருஞான சம்பம் தரர் த் இ சாயனார். 

  

பணை -இ௫ நீ தளம். 
  

இருச௫ய் தம்பலம் 

அண்ணாபலையி ங் சீகாயூமகதிமு கதா 
நகலாமு அருன் றற்கொடுங்குன் றவ 

கண்ணாகமுக்குன்றஙவகயிலைகோணம 
பயிலகறகுடி. காளத்திவாட்போக்கியும 

பண்ணார்மொழ் மங்கையோர்பககுடையான் 
பசக்குன் ஐமமபருபபகமபயேணிகின் றே 

யெண்ணாயிசவுமபகலுமிமெயைக் 
கடனீஈதலாங்காசணமே. 

இருச௫த்உம்பலம். 

  

இரு மாவுக்கரசு கரயனணுர், 

திருததாாண்டகம், 

  

,இரு௪௫ றம்பலம். 

இிலலைச்சிறறமபலமுஞ்செமபொ ன்பள்ஸி 

தேவன்குடி சிசாபபளனளிதேேங்கூர் 
கொல்லிக்குளிரறைபபள்ளிகோவல் 

வீசட்டங் சீகாகாணஙகோடிகாவு 

முூல்லைபபுறவமாருகன் பூண்டி 
முழையூர்பமழையாறை-௪ ச் இழு றறங் 

கல்லிறறிகழ்சீசார்காள த்தியுங் 
கயிலாயகா தனை யேகாணலாமமே 

கநதமாதனககயிலைமலைசகேதாசங 
காளத்திகழுக்குன்றககண்ணாசண்ணா



தேவாரம். கக 

மர்தமாம்பொழிற்சாரல்வடபர்ப்பத 
மகேர் இரமாமலைகீலமேமகூடம் 

விந்தமாமலைவேதஞ்சையமிக்க 
வியன்பொ தியின்மலைமேருவுதயமத்த 

மிர்துசேகானுறைய மலைகண்மற்று 
மேச துவோமிடர்கெடகின்றேத்துவோமே. 

,இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருக்சாளசத்திஸ்சலவிருக்ஷ்மாகய கல்லாஸையும் போன்ழகரியாற்றை 
யும் வழிபட்டுப்பேறுபெந்த. சிலந்திமு சலியவற்றையும் கண்ணபபநாயனைி 
முதலியோரையும் மற்றுமுள்ள இத்சலவிசேடங்கள் பலவற்றையும் பாசாம் 
டிக்கூறும் தேவாரமுசலியவைகளும் பழையநூல்களிலுள்ள அருமைச்செய் 
யுட்களும் பிரப் சங்களும் வருமாறு ;-- 

கலலால. 
அடத ச் 

தஇருஞானசம்ப,ச் தரூர் த் இிராயனார். 

  

பண் -இந்தளம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 
கல்லானிழன் மேயவனேகரும்பின் 
வில்லானெ ழில்வேவவிழித் வனே 

நல்லார்தொழுகாகேச்சுரஈகரிற் 
செல்வாவெனவல்வினை தேய்ஈ தறுமே. 

பண் - நடடபாடை, 

கல்லானிழற்கீழாயிடர்காவாயெனவானோ 
செல்லாமொருதேசாவயன் மறைடூட்டிகின் அய்ப்ப 
வல்வாயெரிகாற்றீர்க்கரிகோல்வாசுகொண்கல் 
வில்லா வெயிலைய்கானிடம்வீழிம்மிழலை (ews, 

இருச்டற்றம்பலம். 

  

திரு காரவுக்கரசு நாயனார். 
வெவ் கயை 

தீநத்தாஷ்டகம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 
நஈம்பனைசால்வேகங்கசைகண்டானை 

ஞானப்பெருங்கடலைஈன்மைதன்னைச்



௬௨ G sang to. 

கம்பனைக்கல்லாலி 5G Ba oor Mow Foor 
கற்பகமாயடி.யார்கட்கருள் செய்வானைச் 

செம்பொன்னைப்பவளத்தைத் தரளுரு,ிக்தை க் 
wai opr ud pops Sonus bona 

யம்பொன்னை யாவடூதண்டூுறைடுண் 2மய 
வசனடி.யேயடிசாயேனடைக்் அய்கதே மீன. 

சொல்லார்க்கசோற்றுக் துறையான்றன்னைகத் 
கொன்னசகஈன்னெறியாற் நூர்ப்பான் றன்னை 

வில்லானைமீயச்சூர் மேவினானை 
ேதியர்கணால்வர்க்கும்வேகஞ்சொல்லிப் 

பொல்லா தார்கம்மாணன்றும்பொன்றப் 
படொறியசவமார்பாசப்பூண்டான்றன்னைக் 

கல்லாலின் €மானை க்கஹிசூம்காகைக் 
காரோணக்கெஞ்ஞான்றுல்காணலாமே 

ஏனத்இளமருப்புப்பூண்டார்போலு 
மிமையவர்க மீள த்தவிருக் கார்போலுங் 

கானக்கல்லாற்கீம்கிழலார்போலுகி 
கடனஞ்சமுூண்டி ருண்டகண்டர் போலும் 

வானக் இளம இசேோசடையார்போலும் 

வான்குயிலைவெற்பின்மகிழ்க் சார்போலு 
மானத்தூமுன்னெழுக்காய்கின்றார்போலு 

மணியாளுர்த்திருஷூலட்டானனாசே. 

நீசேறுசடையமாடியெக்கிமலன்றான்் கா 
ணெற்றி?மலொற்றைக்கண்ணிறைவித்தான்காண் 

வாசேறுவனமுூலையாள்பாகத்தான்காண் ் 
வளர்மதிசேர்சடையான்காண்மாதேவன்காண் 

காசேறுமுகலனையகண்டத்தசான்காண் 
கல்லாலின் சீழறங்கள்சொல்வினான் காண் 

2சறுமணிமாடத்திருவாரூரிற் 
நிருஷலட்டான க்தெஞ்செல்வன்ருனே. 

இருச்சஃ றம்பலம். 

௬ம் கரஞுார்த் இக ரயனார். 

பாண் GC BT HW Ds 

AGFA HMwouarn. 

கருக்ககஞ்சமு அுண்டகல்லாலன்கொல்லேற்ற 
கருக்கருக்கனைச்செற்றுகற்கான்றன் முடிமே



கேதேவாரம். ௧௩ 

லெருக்கரகாண்மலரிண்டையுமத்தழுஞ்ரசூடி 
யிருக்குரசெய்கமானிடையாறிடைமருதே. 

பண் - பழம்பத்சாம். 

அதுருத்திச்சுடசேகெய்த்கானக்காய்சொல்லாய்கல்லாலா 
பருத்இகியமத் துறைவாய்வெயிலாய்ப்பலவாய்க்கா ற்றானாய் 
இருத்திக் இருக் திவக்தென் சிரதையிடங்கொள்கயிலாயா 
வருக்இித்துன்னையடைக்தார்வினைகள கலவருளா (ஜே 

இருச்சிற்றகம்பலம். 

சில நீத. 
உவகை 

இரு காரவுக்கரசு ந ரயனார். 
een prea 

திருத்தடண்டகம், 

  

இருச்சி் றம்பலம். 

சிலந்திக்கருண்முன்னஞ்செய்தான் கண்டாய் 
இரிபுசங்கடீவாய்ப்படுக்கான் கண்டாய் 

நிலக் துக்கரீர்வளிதியானான்்௧ண்டாய் 
நிரூபியாயுருபியுமாய்நின்றான்க௧கண்டாய் 

சலநதுக்கச்சென்னிச்சடையான்கண்டாய் 
தாமசையான்செங்கண் மாரானேகண்டாய் 

மலர் அக்கமால்விடையொன் நூர்க்கான்௧ண்டாய் 
மறைக்காட்டுறையுமணாளன் னே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

cb STAT S BS Hw wt C eM. 

டடண் -தக்கேகசி. 

இருச்சிற்கபலம். 

நற்றமிழ்வல்லஞானசம்பர்த 
னாவினுக்கசையனாளைப்போவானுவ் 

கற்றளுூதனற்சாக்யென்சிலந்தி 
கண்ணப்பன் கண ம்புல்லனென்.விவர்கள் 

குற்றஞ்செய்யினுக்குணபெனக்கருதுவ் 
கொள்கைகண்டுநின்குசைகழலடை oS wea 

WA Ast A HELA DEY ARs 
Dr, U. Vy, sv Ab {NATHALY AR Lt (PR Ar te 

wasn bins WIID MADRAS-41



௧௪ Gs ang bo 

படொத்றிசண்மணிக்கமலங்கண் மலரும் 

பொய்கைசூழ்திருப்புன்கூருளானே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கண்ணப்பநாயனணா. 

Oj 
திருஞான சம்பமதகூர்த் இிகாயனார். 

கூடசதுக்கம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 
கண்ணனுகான்முசன்காண்பரியார் 
வெண்ணாவல்விரும்பும2யர் இரருங் 

கண்ணப்பர்க்கருள்செய்தகயிலையெங்க 
ளண்ணலாளுசா இயானைக்காவே, 

பண் - கோல்வி, 

கானலைக்கும்மவன்கண்ணிடந்தப்பகீள் 
வானலைக்குக்கவத்தேவுவைக்தானிடச் 
தானலைக்தெள்ளமூார் தாமசைத்தண்டுறை 
சேனலைக்கும்வயற்றேன் குடி. த்திட்டையே. 

தருச்சிற்றம்பலம். 

இருக ரவுக்கரசு நரயனார். 
apo 

திநத்தாண்டகம், 

  

இருச்ிற்றம்பலம். a 

விண்ணப்பவிச்சா தரர்களேத்தவிரிக தரானெரிசுடசான்விண்ணுமாூப் 
பண்ணப்பன்பத்தர்மனத்துளேயும்பசுபதிபாசுபதன்றேசமூரக் இ 

கண்ணப்பன்கண்ணப்பக்கண் டுககஈ தார்கழிப்பாலை மேயகபாலப்பனார் 
வண்ணப்பிணிமாயயாக்கைடீங்கவழிவைத்தார்க்கவ்வழியேபோதுகாமே. 

பண் - திருநேரிசை. 

குவப்பெருந்தடக்கைவேடன்கொடுஞ்சிலையிறைச்சிப்டாசர் 
அவர்ப்பெருஞ்செருப்பானீக்கித்தூயவாய்க்கலசமாட்ட 
வுவப்பெருக்குரு திசோசவொருகணையிடந்தங்கப்பத் 
தவப்பெருக்கேவுசெய்தார்சாய்க்காடமேவினாசே,



தேதேவாரம். ௬ இ 

காப்பதோர்வில்லுமம்புவ்கையகோரிறைச்டிப்பாசக் 
கோற்பெருஞ்செருப்புக்கொட்டுக்தூயவாய்க்கல௪மர ட்டித் 
திப்பெருங்சண்கள்செய்யகுரு இரீசொழுகத்தன்கண் 
கோப்பஅம்பற்்றிக்கொண்டார்குறுக்கைவிசட் டனாரே. 

திநத் தாண்டகம். 

ஆலாலமுண்டுகந்தவா இகண்டா 
யடையலர்தம்புசமூன்றுமெய்தான்கண்டாய் 

காலாலக்காலனையஙகாயநதானகண்டாய 

கண்ணப்பர்க்கருள்செய்ககாளைகண்டாய் 
பாலாருமொழிமடவாள்பாகன்கண்டாய் 

பசுவேறிப்பலி இரியும்பண்பன்கண்டாம். 
மாலாலுமறிவரியமைக்தன்சண்டாய் 

மழபாடி.மன் னுமணாளன்ரானே, 

வானவன்காண்வானவர்க்குமேலானான்காண் 
வடமொஜியுக்தென்்றமிழுமறைகணான்கு 

மானவன்காணானைக்துமாடினான்கா 
ணையன்காண்கையிலனலேக இயாயுிங் 

கானவன்காண்கானவனுக்கருள்செய்தான்காண் 

கருதுவாரிதயத்துக்கமலத்தூ றுக் 
சேனவன்காண்சென்றடையாச்செல்வன்றான் காண் 

சிவனவன்காண்சிவபாத்தெஞ்செல்வன்ருனே. 

ஆமயதக்தீர்க் கடி யேனையாளாக்கொண்டா 
ரதிகைவாட்டானமாட்சிகொண்டார் 

தாமசையோன்௫ிசமரிக்துகையிற்கொண்டார் 
தலையதனிற்பலிகொண்டார்கிறைவாக்தன்மை 

வாமனணுூரமாகாயத்து திரங்கொண்டார் 

மானிடங்கொண்டாரவலங்கைமழுவாள்கொண்டார் 
காமனையுமுடல்கொண்டார்கண்ணானோக்கக் 

கண்ணப்பர்பணியங்கொள்கபாவலியாசே. 

இருசட௫.ல்மம்பலம். 

  

௬ம் தரஞார்த் இ மரயனார். 

பண்-தக்கேகசி. 
  

திருச்சிற். ஈம்பலம். 
அணிகொளாடை யம்பூணணிமாலை 

யமுூதுசெய்தமுசம்பெறுசண்டி



க்௬ திருவாசகம். 

யிணைகொளேழெழு.நாறிருபனுவ 
லின் றவன் றிருகாவினுக்கரையன் 

கணைகொள்கண்ணப்பனென் றிவர்பெற்ற 
காதலின்னருளாதரித்தடைக்தேன் 

நிணகொள்செந்தமிழ்பைங்கிளிதெரியஞ் 
செல்வத்தென்றிருநின்றியூரானே. 

பண் -சீகாமாம். 

எ.றிந்தசண்டி பிடச்தககண்ணப்பனே த்துபத்தர்கட்சகேற்றகல்கனீர் 
செறிக்கபூம்பொழிற்றேன்றுளிவீ சுர் திருமிழலை 
நிறைஈ தவர் தணர்நித்தகாடொ.றுகேசத்தா லுமைப்பூசிக்குமிட 
மறிக்துவீழிகொண்டீரடியேற்குமருளு திசே, 

திநத்தொண்டத்தோகை, ௨. 

இலைமலிர்தவேனம்பியெறிபத்தற்கடி.யே 
னேனாஇராதன்றனடி யார்க்குமடி.யேன் 

கலைமலிர்தசீர்சம்பிகண்ணப்பர்க்கடி யேன், 
கடவூரிற்கலயன்றனடியார்க்குமடி யேன் 

மலைமலிக்ததோளவள்ளன் மானக்கஞ்சாற 

னெஞ்சாதவாட்டாயனடியார்க்குமடி யேன் 
அலைமலிர் தபுனன் மல்கையானாயற்கடி யே 

னாரூசனாஞூரிலம்மானுக்கா Car. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தஇருவாசகம், 
ணவ 

திநுக்கேகேோத்தும் பி, ௪. 

  

திருசிற்றம்பலம், 

கண்ணப்பனொப்பதோரன்பின்மைகண்டபி 
னென்னப்பனென்னொப்பிலென்னையுமாட் கொண்டருளி' 
வண்ணப்பணித்தென்னவாவென்றவான்கருணைச் 
சுண்ணப்பொனனீற்றற்கேசென்றூ தாய்கோத்தும்பி. 

திநத்தோடணோேக்கம், ௩. 

பொருட்பற்றிச்செய்கின்ற பூசனைகள் போல்விளங்கச் 
செருப்புற்றசீரடி.வாய்க்கலசமூனமுகம் 
விருப்புற்றுவேடனார் சேடறியமெய்குளிர்க்தல் 
கருட்பெற்றுகின்றவாதோணோக்கமாடாமோ,



“கக -ஆம் இருமுறை. 
eo 

6é&é ETC Sad. 
கயிலைபாதிகாளத்திபாதித்திநவந்தாதி. 

நேரிசைவெண்பா. 

௧. சொல்லும் பொருளு ?ம தூத்தரியு கெய்யுமா 
நல்லிடிஞ்சி லென்னுடைய காவாக௪ - சொல்லரிய 
வெண்பா விளக்கா வியன்கயிலை மேலிருந்த 
பெண்பாகர்க் கேற்றிீனன் பெற்று. 

se உச ட் 

௧௦௦ மற்றும் பலபிதற்ற வேண்டா மடநெஞ்சே 
கற்றைச் சடையண்ணல் காளத்தி - நெற்றிக்கண் 
ணாசா வழுஇன் றிருகாம மஞ்செழுத் தஞ் 

சோசாம லெப்பொழமுதுஞ் சொல். 

  

இருக்கண்ணப்பதேவர்திருமறம், 
- அகவற்பா, 

கடும்பகல் வேட்டையிற் காதலிற் றடிர்த 
வுடிம்பொடு சிலகணை யுடைத்?தால் செருப்புத் 
தொடர்ந்த காயொடு தோன்றினன் மோன்றலுஞ் 
செல்வன் நிருக்கா ளத்தியு ளப்பன் 
திருமேனியின் மூன்றுகண்ணா 

யாங்கொரு கண்ணிலு முதா 

மொழியா தொழுக விருக்தன னாஃப 

பார்தது நடுக்குற்றுப் பதைத்து woot Cha pon py 
வாய்ப்புனல் சிர்கக் கண்ணீ ரருவக் 

கரம்பயில் சிலைகணை கவசத் தழிந்தூ 
நிலம்படப் புரண்டு நெடி இனிநற றேறிச் 
சிலைக்கொடும் படைகடி தெடுச்அப் படுத்தவ 

ரடுத்த விவவனக் தளசெனக் திரிர்தாங் 
இன்மை கண்டு கன்மையிற் 

  

* இத்திருமுறையிலுள்ளனவாகிய திருக்காளத்திக்குரிய கயிலை பாதி 
காளத்திபாதித் தீநவந்தாத் முதல், கலலாடதேவாருளிச்செய்ச திநக்கண் 
ஊப்பதேவர்திநமறம் இறு இயாகவுள்ள பிரபஈதங்களும், பெரியபுசாணச் 
தள்ள கண்ணப்பநாயனுர்புராணமுற்றும் **சரக்கேறி?”, எதிரத்தானத் 
தில்”, 4 பங்கயனார்பெற்றிடு ' என்னும் திரப்புகழ்ச்செய்யுட்கள்முதலிய 
பிறவும் இங்கே பதிப்பித்தறகுரியன வாயினும் விரிவஞ்சியே ௮வற்றுள் இற் 
சிலபகு இகச்மட்டும் ப இப்.பிச்கப்பெறுஇன் றன,



௧௮ 

உவ, 

௧௧- ஆம் திருமுறை. 

றக்கன மருஈதகள் பிழியவும பிழிதொறும 

கெக்கு கெககிழி குரு தியைக கணடு கிலைதளர்கதெ 
os 5 os 40550 a 15s gs 205 50 soar 
றன்பொடுக் கனற்றி 
யிகுதனை தரிககில னி*ததனைக் சகண்டவென் 
கண்டனை யிடநது கடவடன் கண்ணுதும 
புண்ணி லபபியுங் காண்ப னென்றஜொரு 

கண்ணிடைக கணைய மடுததுக் 
கையில் வாங்கி யண தச வபபின 

னபபலுக் குருதி நிநபகொத துருபபெற்க 
SERIO OL CFE DEK BW மறறைக் 

கண்ணிலும வடிககணை மதெகனன் மடுததலு 
நிலலுகண் ணப்ப நிலலுகண் ணபபவென 

னன்புடைக தோன்ற னிலலுகண் ணபபவென் 
Bes gent யதனொடு மெழிறகிவ Aaa 
BON CHOLLI DOGG கடமலாக கையா 

லன்னவன றன்கசை யமபயபொடு மகபபடப 
பிடி. ததருளின னருளலும 
Aa Name வானவா மலாமமை பொழி தனர் 
வளையொடு படசுக துததுபி கறக 

தொல்சா முனிவரு மேசஇனா வலலே 
சிவகதி பெறறனன நிருக்கண் ணப்பனே. 

வணபா, 

தததைதா யாகதகதை நாகனாக தன்பிறபபுப 

பொததபபி நாடடுடுபபூ மீவவவளுக - Ds Paar 
BO பபப னாக$௫ிறுமீபா செய்தவகதாற காள & Ba 

சணணபப னாயகின்னுன காண 

பரண தேவர். 

சிவபேருமான்திநுவநத௩தி, 

சென்றுசெரு.। புககாலாற செலல மலர்கீகக௪ 
சென்று இருமுடிவாய் நீவாதது௪ - சென்றுதன் 
கண்ணிடகஈ தபபுக கருத்தற்குக காட்டினான் 

கண்ணிடஈ தபபாமைப பார்தது, 

. நினையடைஈதேன் ௪௧௧ நிலையாகும வண்ண 
நினையடைஈசேன் ௪௧௧ நிமலா - நினயடைகதேன் 
கண்டததாய் காளத்தி யானே சகனலாருங் 
கண்டததாய் காவாலி கா.



பேரியபுராணம். 

நம்பியாண் டார் கம்பி. 
கோயிந்றிநப்பண்ணியர் திநவிரத்தம், 20. 

எவுசெய் மேருச் தடக்கை யெழிற்றில்லை யம்பல்த்து 
பேவசெய் மேனிப் பிசானன் றி யங்கணர் SN aj an Car 

காவுசெய் காளத்திக் கண்ணுதல் வேண்டும்ர்வரக்கொடுத்துக் 
சேவுசெய் வான்வாய்ப் புனலாட் டியஇறல் வேவ. 

திநத்தொண்டர்கிரவந்தாதி, ௪ 

லைத்கிற் றிகழ்திருக் காளத்தி யார் திரு நெற்றியின்மே 
னலத்திற் பொமிகரு கண்ணிற் குருதிகண் ண்ணடுங்க ' 
வலக்திற் கடுங்கணை யாற்றன் மலாக்கண் ணிட ந் குப்பினான் 

குலத்திற் கிராசனங் கண்ணப்ப னாமென்று கூறுவசே. 

  

பெரியபுசாணம். 

ஷய 
கண்ணப்பகாயனார்புசாணம். 

[சிவகோசரியார்கனவில் திரக்காளத்திநாதர் கூறியருளல் :] 
௧௫௭௬ - ௬௨௨. 

அன் றிரவு கனவின்க ணருண்முனிவர் தம்பாலே 
மின்றிகமுஞ் Fenway) Cou Rut sr மெழுக்கருளி 
வன் ிறல்வே வெனென்று மற்றவனை நீகினையே 
னன்றவன்றன் செயறன்னை காமுரைப்பக் கேளென்_று 

அ௮வணுடைய வடிவெல்லா ஈமபக்க லன்பென்.றும் 
அவனுடைய வஹறிவெல்லா ஈகமையறியு மறிவென்றும 
அவனுடைய செயலெல்லா ஈமக்கினிய வாமென்றும் 
அவனுடைய நிலையிவ்வா நறிநீயென் றருள்செய்தார், 

பொருப்பினில்வர் தவன்செய்யும் பூசனைக்கு முன்பென் மேல் 
DBI DOD மலர்முன்னை யவைகீசுகு மாகரவால் 
விருபபுறுமன் பெஓயவெள்ளக் சகால்பருகிற் றெனவிீழ்ஈக 

செருப்படியவ் விளம்பருவச் சசயடியிற சிறப்புடைத்தால். 

உருகயவன் பொஜழிவின்றி நிறைர்தகவவ னுருவென்னும் 
பெருகயசொள் கலமுகத் இற பிறங்கியினி தொமழுகுதலால் 
ஒருமுனிவன் செவியுமிழு முயர்கங்கை முகற்தீர்தகப் 
பொருபுனலி னெனக்கவன்றன் வாயுமிமும் புனல்புனிகம். 

இம்மலைவா தெனையடைச்ச கானவன்ற னியல்பாலே 
மெய்ம்மலரு மன்பு மேல் விரிகன போல் விழுதலாற் 
செம்மலாமே லயனொடுமான் முதற்றேவர் வக் தூபுனை 
யெம்மலரு மவன்றலையா லிடுமலர்போ லெனக்கொவ்வா,



௨௦ பேரியபுராணம். 

வெய்யகனற் பதங்கொள்ள வெர் தஅளதோ வெனுமன்பா 
னையுமனதக் இனிமையினி னையமிக மென்றிடலாற் 
செய்யுமறை ( வேள்வி யார் மூன்புதருக் இருக்தவியி 
னெய்யும்வரிச் சலையவன்றா னிட்டவூ னெனக்கினிய. 

மன்பெருமா மறைமொழிகண் மாமுனிவர் மகிழ்க அசைக்கு 
மின்பமொழிதச் கோத் இரங்கண் மக் இரங்க ஸியாவையினு 
மூன்பிருக் அ மற்றவன்றன் மூகமலர வககெடழ்க்த 
வன்பினினைநஈ் தெனையல்லா லறிவுரு மொழிகல்ல. 

உனக்கவன்றன் செயல்காட்ட ard யொளித் இருந்தா 
லெனக்கவன்றன் பரிவிருக்கும் பரிசெல்லாங் சாண்கின்ருய் 
[மனக்கவலை யொழிகென்று மறைமுனிவற் கருள்செய் 
புனற்சடிலக் இருமுடியா மெழுர்கருளிப் போயினார். 

  

இருக்குறிப்புத்தொண்டகாயனார்புசாணம். 
௧௨. 

அங்கண் வான்மிசை யரம்பையர் கருங்குழற் சுரும்பு 
பொங்கு பூண்முலைக் கொடிச்சியர் குழன்முாள் கப் போகாச் 
செங்கண் மால்விடை யார்திருக் காளத்தி யென்னு 
மக்கல் சூழ்வரை நிலவிய வாழ்வினான் மல்கும். 

  

இருநதாவுக்காசு சாயனார்புராணம். 
௩௪௩ - ௮, 

பல்பதியு கெடுக்கரியும் படர்வனமுஞ் சென்றடைவார் 
செல்சு திழுன் னளிப்பார்தர் இருக்காரி கசைபணிக்கும் 
தொல்கலையின் பெருவேந்தர் தொண்டர்களபின் னும்பர்குழா 
மல்குதிருக் காளத்தி மாமலைவர் தெய்தினார். 

பொன்முகரித் திருநதியின் புனிகநெடுக் தீர்த்குக்இன் 
முன்முழுகிக் காளத்தி மொய்வரையின் ராழ்வசையிற் 
சென்னியுறப் பணிக்தெழுர்து செங்கண்விடைக தனிப்பாகர் 
மன்னுமலை மிசையேறி வலங்கொண்டு வணங்குவார். 

காதணிவெண் குழையானைக் காளத்தி மலைக்கோழுந்தை 
வேகமொழி கலத்தை விமுர் இறைஞ்சி யெழுர்அபெருல் 
காதல்புமி மனங்களிப்பக் கண்களிப்பப் பரவசமாய் 
நாதனையேன் கண்ணுள்ளா னெனுக்திருத்தாண் டககவின்ளூர். 

மலைச்சிகரச் சிகாமணியின் மருவ்குறமுன் னேகிற்குஞ் 
சலைத்தடக்கைக் கண்ணப்பர் இருப்பா கஞ் சேர்ச் இிறைஞ்டு 
யலைத் அவிழுங் கண்ணருவி யாகத்அப் பாய்க் இழிய 
தலைக்குவித்த கையினசாய்த் தாழ்ர்துபுறம் போர்சணைக்கார்,



பேரியபுராணம். ௨௧ 

சேணிலவு இருமலையிற் றஜிருப்பணியா யினசெய்் து 
தாணுவினை யம்மலைமேற் ருன்பணிரஈ்த குறிப்பினாற் 
பேணு திருக் கயிலைமலை விற்றிருக்க பெருங்கோலல் 
காணுமது காதலித்தார் கலைவாய்மைக் காவலனார், 

ேவறு, 

அங்கண் மாமலை மேன்மருந்தை வணங்கி யாரு ளான்மிகப் 

பொங்கு காதலி னுத்த சத்திசை மேல்வி ர௬ுப்பொடு போ.துவார் 
தங்க மால்வரை கானியாறு தொடாந்த நாடு கடர அபின் 
செங்கண் மால்விடை யண்ணன் மேவ திருப்பருப்பக மெய் இனா. 

  

இருஞான சம்பத்தஞர்த் தகொயனார்புராணம். 

௧௦௧௩. - ௨, 

மன்னு இருப் பதிகவிசை பாடிப் போற்றி வணங்டுப்போர தப் 
பயில் வைகி மாடு, பிஞ்ஞகர்தம் வெண்பாக்க முதலா வுள்ள பிற 

பதிகள் பணிக்தணைவார் பெருகு மன்பான், முன்னிறைக்த திருவாய் 
மஞ் சனநீ சாட்டு மு.கல்வேடர் கண்ணப்ப நாய னாசை, யுன் 
யொளிர் காளத்தி மலைவ ணங்க வுற்றபெரு வேட்கையுட ஸுவந்து 
சென்ரூர். , 

மிக்கபெருங் காதலுடன் Omar at சூழ மென்புனனாட் டினை 
யகன்று வெற்பும் கானு£, தொக்கபெரு வன்புலக்கா னடைக்னு 
போடச் சூலகபா லக்காக்துச் ச௬டரு மேனி, முக்கண்முதற் றலைவ 
னிட மாகி யுள்ள மூ௫னெருங்கு காரிகசை ஸன்னர்ச் சென்று, புக் 
கிறைஞ்சிப் போற்றிசைத்தப் பதியில் வைகிப் பூதியரோ டுடன்மகி 
ழ்ந்தார் புகலி 8வந்தர். 

இறைவர் இருக் காரிகரை யிறைஞ்சி யப்பா, லெண்ணில்பெரு 
வரைகளிரு மருங்கு மெகங்கும், நிறையருவி நிரைபலவாய் மணியும் 
பொன்னும் கிறைதுவலை புடைசிதறி நிகழ்ப வாட, யறைகழல்வா 
னவர்க்கிறைவன் குலிச௪ வேற்றா லற்றகிறை பெற்றவன்மே லெழுவ 
தற்குச், சிறகடித்துப் பறக்கமுயன் ௮ுயார்த ீபாலுஞ் ச&நிலத்தி 
லெழுக்தருளிச் செல்லா நின்றார். 

மாதவர்க ணெருங்குகுழாம் பரற்து செல்ல மணிழுு் இன் பரிச 
சின்னம் வரம்பின் முகப், பூதிகிறை சகடலணைவ தென்னச் ௪ண்பைப் 
புரவலனா செழுக்கருஞும் பொழுது சின்னத, ௪தஇலொலி பலமுறை 
பும் பொங்கி யெக்குக் இருஞான சம்பக்தன் வர்தா னென்று, நாத 
நிறை செவியினவாய் மாக்க ளெல்லா ஈலமருவு நினைவொன்ரறாய் மரு 
க்கு ஈகண்ண, 

கானவர்தங் குலமுலகு போற்ற வர்க கண்ணப்பர் திருப்பாதச் 
செருப்புத் தோய, மானவரிச் இலைவேட்டை யாடும் காலும் வான்



௨௨ பேரியபுராணம். 

மறைய கிலைபெரிய மாமுச் தூறும், எனையிமை யோர்காமு மிறைஞ்ச 
யேத்தி யெய்தவரும் பெருமையவா மெண்ணி லாத, தானமுமற் 

ற்வைகடஈ்௮ திருக்கா ளத்தி சாசவெழுக் தருளினார் சண்பை வேந்தர், 

அம்பொன்மலைக் கொடி முலைப்பால் குழைத்த ஞானத் தழு 
துண்ட பிள்சாயா ரணரந்தா சென்று, செம்பொன்மலை வில்லியார் 

திருக்கா எத்தி சேர்க்ததிருத் கொண்டர்குழா மடைய விண்டிப், 
பம்புசடைக் இருமுனிவர் கபாலக் கையார் பல3வடச் சைவர்குல 
வேடர் மற்று, மும்பர் சவம் புரிவாசப் பதியிலுள்ளோ ருடன்விரும்பி 
யெதிர்கொள்ள வுழைச்சென் _நுற்றார். 

இசையனை த்து நீற்றினொளி தழைப்ப மண் 2மற் சிவலோக மணை 
ந்ததெனச் சென்ற போத, மிசைவிளங்கு மணிழமுத்தின் சிவிகை 
நின்.றும் வேதபா சகரிழிர்து வணங்கி மிக்க, ௮சைவில்பெருக் தொண் 

டர்குழாக் தொழுது போற்றி யாவெனுமோ சையிலண்ட நிறைப்ப 
வன்பால், இசைவிளங்குக் தமிழ்வீரகா திருக்கா ளத்தித் திருமலை 

யிம் மலைகளில்யா தென்று கேட்டார். 

வர்கணைக்க மாதவத்தோர் வணங்கிக் தாழ்ந்து மறைவாழ்வே 
சைவசிகா மணியே தோன்றும், Dose காளமீனா டத்தி தம்மி 
லிகலிவஹி பாடிசெய விறைவர் மேவும், அர்தமில்சர்க் காளத்தி 
மலையா மென்ன வவனி௰மற் பணிக்கெழுர்கஞ் சலிமேற் கொண்டு, 
இந்தைகளி மகிழ்ச்வொதக் இருவி சாகம் வானவர்க டானவசென் 
றெடுத்துச் செல்வார். 

இருக்தியவின் னிசைவகுப்புக் திருக்கண் ணப்பர் இருத்தொ 
ண்டு சிறப்பித்த இகழப் பாடிப், பொரு துபெருச் தவர்கூட்டம் 
போற்ற வர்து பொன்மூகரிக் கரையணைந்து கொழுத போகு, யருக் 
gars ளெம்மருங்கு மிடைந்து செல்ல வாளுடைய பிள்ளயா சய 
ன்மா றேடு, மருந்துவெளி யேயிருந்த திருக்கா ளத்தி மலையடி.வா 
ரஞ்சாச வது தாழ்ந்தார். 

தாழ்ந்தெழுக்து திருமலையைக் தொழுது கொண்டே தடஞ்சிலா 
தலசோபானத்தா லேறி, வாழ்க இமையோச் ம Gyr ola Hag மணிகீள் 
வாயின் மருங்கிறைஞ்சு யுட்புகுக் து வளர்பொற் கோயில், சூழ்ந்து 

வலங் கொண்டிறைவர் இருமுன் பெய்தஇத் தொழுதுதலை மேற் 
செங்கை கொண்டு போற்றி, வீழ்ச்தெழுவார் கும்பிட்ட பயன்காண் 
பார்போன் மெய் ?வடர் பெருமானைக் கண்டு வீழ்ந்தார். 

உள்ளத்திற் றெளிகின்ற வன்பின் மெய்ம்மை யுருவினையு மவ் 
வன்பி னுள் 2ள மன்னும், வெள்ளச்செஞ் சடைக்கழறை நெற்றிச் 
செங்கண் விமலசையு முடன்கண்ட௨. விருப்பம் பொங்கிப், பள்ளத்தி 
லிழிபுனல் 2பாற் பரநது செல்லப் பைம்பொன்பலை வல்லிபமிக் களி 
த்த செம்பொன், வள்ளக்தின் ஞானவா சமுத முண்டார் ம௫ழ்க்தெ 
மூர்து பலமுறையும் வணலக்கு இன்முர்,



பேரியபுராணம். ௨௩ 

பற்கயக்கண் ணருவிநீர் பாய கின்று பரவுமிசைத் இருப்பதிகம் 
பாடி யாடித, தங்குபெருங் களிகாக றகைர்அ தட்பத் தம்பெருமான் 
கழல்போற்றுக் தன்மை நீட, அங்கரிஇற் புறம்போக்தல் கயன்மால் 
போற்ற வரியார்தச் திருமலைக்கீ ழணைக்தி றைஞ்சிப், Our a Bh gS 

தொண்டர்மடல் காட்ட வங்குப் புக்கருளி யினிதமாக்தார் புகலி 
வேந்தர். 

யாவர்கஞ மறிவரிய விறைவன் றன்னை யேழுலகு முூடையானை 
யெண்ணி லாத, (2தவர்கடம் பெருமானைத் திருக்கா ளத்தி மலையின் 
மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனைப், பூவலரும பொழில்புடைசூழ் 
சண்பை யாளும் புசவலனார் காலங்க Crm mip புக்குப், rai an ai 
டடிபோற்றிப் பருகி யார்ந்து பண்பினிய திருப்பதியிற் பயிலு 
நாளில். 

௮ங்கண்வட இசைமேலுல் கூடக்கின் மேலு மருந்தமிழின் 
வழக்கங்கு நிகழா தாகத், இங்கள்புனை முடியார்கஈ தான தோறுஞ் 
சென்றுதமி மிசைபாடுஞ் செய்கை போல, மககையுடன் வானவர் 
கள் போற்றி சைப்ப விற்றிருந்தார் வடகயிலை வணங்கிப் பாடிச், 
செங்கமல மலர்வாவித் இருக்கே தாரம் தொழுஅுதிருப் பதிகவிசை 
இருந்தப் பாடி. 

கூற்றுதைத்தார் மகிழ்ந்ககோ கரணம் பாடிக் குலவு இருப் பருப் 
பதத்தின் கொளகை பாடி, யேற்றின்மிசை வருவாரிக இரன்ற னீலப் 
பருப்பதமும் பாடிமகிம்க இறைவர் தானம், போற்றியசொன் மலர் 
மாலை பிறவும் பாடிப் புகலியர்தம் பெருந்தகையார் புனித மாகு, 

நீற்றினணி கோலத்துத் தொண்டர் சூழ நெடிதுமகிழ்ஈ தப்பதியி 
னிலவு இன்ளுர். ” 

தேன்றிசையிற் கயிலையெனுக திருக்கா ளத்தி போற்றியினி 
கமர்கின்றார் இசைசூழ் வேலை, யொன்றுதிரு வொற்றியூ ர௬ுறைவார் 
தம்மை யிறைஞ்சுவது இருவுள்ளக் அன்னி யங்கண், இன்றமிழின் 
விரகாருள் பெற்று மீள்வா சேந்தையா ரிணையடி யேன் மனத்த 

வேன்று, பொன்றாளல் கொழித்திழிபோன் முகரி கூடப் புனைந்த 
திருப் பதிகவிசை போற்றிப் போரதார், 

  

வயர்கோன்கலிக்காமமாயனார்புராணம். 

(சுந்தாழர்த்தீநாயனர்கரித்திரம் ;] 
௧௯௫ - எ. 

மன்னு இருமாந பேறணைகது வணகி௫ப பரவித இருவல்லஈ 

தின்னு ளெய்தி யிறைஞ்பெபோய்ச FA th மீமல்பாற சடைக்கறறைப



௨௪ டேரியபுராணம். 

பின்னன் முடியா ரிடம்பலவும் பேணி வணக்ூப் பெருந்தொண்டர் 
சென்னி முகிராய் தருங்குவட்டுத் திருக்கா ளத்தி மலைசேோரக்தார். 

தடுக்க லாகாப் பெருங்காதற் றலைகின் றருளுங் கண்ணப்பர் 
இடுக்கண் களைக்தாட் கொண்டருஷ மிறைவர் மகிழ்ந்த காளத்தி 
யடுக்கல் சே வணைக்துபணிக் தருளா லேறி யன்பாறு 
மடுப்பத் திருமுன் சென்றெய்தி மலைமேன் மருந்தை வணங்கினார். 

வணக்கி யுள்ளக் களிகூச மடழ்க்து போற்றி மதுசவிசை 

யணங்கு செண்டா டெணனும்பதிகம் பாடி. யன்பாற் கண்ணப்பர் 
மணங்கொண மலர்ச்சே வடிபணிந்து வாழ்ந்து போந்து மன்னுபது 
யிணங்கு தொண்ட ர௬ுடன்கெழுமி யின்புற் றிருக்கு மந்நாளில். 

இருஞகுூலமாயனார்புராணம். 

௪. ௫. 

கங்கைநீர்த் துறையாடிக் கருத்துறைகீள் கடலேற்று 
மங்கணர்தா மகிழ்க்தருளு மவிமுத்தம் பணிந்தேத்தி 
மங்குல்வளர் வரைவிக்த மன்னுபரு।/ பதமிறைஞ்சுத் 
இங்களணி சடையர்திருக் காளத்தி மலைசேர்க்தார். 

நீடுதிருக் காளத்தி நிலவ,கா ணுவைவணங்கி 
யாடுதஇிரு வாங்கான வாலவனக் தொழுதேத்துத் 
தேடுமிரு வருக்கரியார் இருவேகாம் பாம்பணிந்து 
மாயெர்மா மதிற்காஞ்சி வளஈகருள் வைகினார். 

தஇருத்தொண்டாபுசாணசாரம். 
ட விளை 

கண்ணப்பழாயனார்,. 

  

அவடாதி பதியடுப்பூர் வேர்த னாகன் 

விளங்கியசேய் திண்ணனார் கன்னி வேட்டைக் 
காட இல்வாய் மஞ்சனமுக் குஞ்சிதரு மலருங் 

காய்ச்சினமென் றிதெசையுல் காளத்தி யார்க்குத் 
2தடருமன் பினிலாறு இனத்தளவு மளிபபச் 

சீறுசிவ கோசரியு தெளியவிழிப் புண்ணீ 
சோடவொரு கண்ணப்பி யொருகண் ணப்ப 

வொழிகவேனு மருள்சொடரு குறகின் ரூமே, 

* சுந்த ரமூர் ச் இிகாயனார்.



வேறு நூல்கள்; 

கல்லா டம, 

௧௮. 

முன்னொரு காலக் தடுகொலைக் கணைந்த 
முகிலுருப் பெறுமோர் கொடுமாச் சொதன் 
அருமறைத் தாபச னமைத் இடி செம்மலைச் 
செருப்புடைகத் தாளால் விப்புடன் றள்ளி 
வாயெனும் குடத்தில் வாம்பற வெடுத்க 
அழு துகடற் றள்ளு மணிநீ சாட்டிப் 

(ரன்னல்விட் டமைஈத தன்றலை மலரினை த் 
தருமலர் விண்புக மணிமுடி நிறைத்து 
வெள்வாய் குதட்டிய விழுதுடைக் கருந்தடி 
வைத்தமை யாமுன் மகிழ்க்கரமு துண்டவன் 
மிச்சிலுக் இன்னு மிச்சைசெய் பெருமான். 

௦ ௦ ௦ ௦ 

பட்டி னத் ICN Gow Cov wit 
தனிப்பாடல்கள். 

லண 
சட்டளைச்சலிச் துறை. 

பத்தும் புகுற்து பிறந்து வளர்க அபட் டாடைசுற்றி 
முத்தும் பவளமும் பூண்மிடாடி. யாடி முடிந்தபின்பு 
செத்துக் கிடக்கும் பிணதக்கரு கேயினிச் சாம்பிணங்கள் 
கத்துங் கணச்கென்ன காண்கயி லாபுமிக் காளத் இய, (௧) 

பொன்னாற் ப்யோசனம் பொன்படைக் தாற்குண்டு பொன் 
படைச்கோன், றன்னாம் ப்பயோசனம் பொன்னுக்கம் கேதுண்டத் 
தன்மையைப்மபோ, லுன்னாற் ப்யோசனம் வேணதெல் லாமுண் 
முனைப்பணிய, மென்னாற் பரயோசன மேலுண்டு காளத்தியிச்சுரேனே. 

வாளான் மகவரிரஈ அரட்டவல் லேனலன் மா துசொன்ன 
சூளா லிளமை துறக்சுவல் லேனலன் ஜொண்டுசெய்து 
காளாறிற் கண்ணிடர் தப்பவல் லேனல னானினிச்சென் 
ரூளாவ தெப்படி. யோதிருக் காளத்தி யபபனுக் 2௧, 

முப்போது மன்னம் புசிக்கவுச் தூங்கவு மோகத் தினாற் 
செப்போ இ.எழமுலை யாருடன் சோவுஞ் சீவன்விடு 
மப்போது கண்கலக் கப்பட வும்மமைத் தாயையனே 
யெப்போஅ௮ காணவல் லேன்றிருக் காளத்தி யிச்சாேனே. 

இசைக்கே யிரவம் பகலும் இரிக்இங் களைக் துமின்னா 

ரரைக்கே யவலக் குழியருகேயசும் பார்ந்தொழுகும் 

4 

(௩) 

(௪)



௨௬ வேவேறுநால்கள். 

புரைக்கே யுழலுஈ தமியயனை யாண்டருள பொன்ம்ழகரிக் 
கரைக் 2ககல லால நிழற€ மமாஈ.தருள காளத யே. (௫) 

  

SE HBL) TA oor th. 

ஆற்றுபபடலம், ௬. 

பூட்டு கார்முகக தன்னொடுக தோன்றிய புயல்வா 
யூட்டு கண்புன னஈதியல் இரிமிசை யுகூததல 
வேட்டு வக்குலச திண்ணனார் மஞசனம விமலற 
காட்டு இன்ற?தா£ சனிசசெயல போன்றுள தன்றே, 

வமீநடைப்படலம், ௪ 

சலதி மாசுண முமமதக் கரிவ கோசன் 
மலைக்து டுஞ்சிலை வேடடுவன் சோனே மடவரா 
பலஈத ரும்வஹி பாட்டினாற பாட்டினாற பானைக 

கலாது முகஇம்சர் தெனபெருக கயிலையுங் சண்டான், 

கத்தபுராணச்சுருக்கம். 

உற்பத்திகாண்டம், ௧௫௨. 

கருக்கடல கடபபவருள காகிரகர் கண்டு 
பருபபத மெனுமபெயர் பரிததூரி கண்டு 
விருபபமுள வேககட வியனகுவடு கண்டு 

மருககுலவு தேன்கயிலை வண்டுகரி கண்டு, 

  

ந் 

உபதேசகாண்டம். ம் 
சிவபூசைமான்மியச்சநக்கம், 

௧௯. Our fags தெய்வலிங் கததிடைச் சதாசிவ மூர்த்தமா 
யினிதுவக இருபபோம, பொழிஈத பததியிற பூசனை புரிபவா பொரு 
புனற காசிசே தாச, மிழிஈக தெளளரு வியவிருக தாசலஞ் சதமபச 
மருணையெப பவமுங், கழிநத தேன்கமி லாயமை யாறுவெண காடு 
தென் மதுசையம மருதா 

௨௦ குடகதை சுகுலப பருபபதக காஞ்சிசா மசசுர மண்டகூ 
டங்க, ஞடனப டுந இருக கபிலையோ ரிரண்டுபொன் மேருவி னுச்சிமற 
Bap ier, wiitos யோகெக கணததொடு மைநதொழில வகுத் 
தினி அண்மையா யுறைவோ, மிட மப நெதல மி.துவென வுளத்துண 
ர்ந் தெண்ணியெம மருசசனை புரிவிா, 

G a gp. 

௪௩. வேளைக் தபபட நெற்றி விழித்சருள் விடையோனைக் 

காளத் தியில்வஜி பட்டன னனிலக் கடவுட்கோ



வேறுநூல்கள். ௨௭௪ 

வாளப் புவிபடு மனபதை மனநினை விசைவிற்போய் 
மீளப் பவெ.து தன்னல இலையெனும் விறல்பெற்றான். 

திரநமால சிவார்ச்சனைச்சருக்கம், ௬ உ ௪. 

மொழிக்து இரிந்தான் றுருவாசன் முளரிபூத்த முகில்வண்ண, 
opis gu னலமக்கா னொழிப்ப தெதுவென் அுளகினைந்தான், 
பொழிக்க கருணைக் இருப்பவளப் பொருப்பைப் போறறப் போமெ 
னவுற், றெழுந்து ஈடந்தான் ஜொழற்குரிய திருக்கா ளத்தி யெனு 
மல்லை. 

சென்று பவளக் கொடிவேணிகத் இருக்கா ளத்திச் சிவபெருமான் 
மன்றன முளரிப் பரிபுபப்பொற் ஙமிருத்தா டொழுஅு வலம்வந்தா 
னன்று தொடுக்தெம் பெருமானை யவன அுரையி னருச்டுத்தான் 
வென்று பாஞ்செற் றவன்சிலகாள் கழிந்த பின்னர் வெளிப்பட்டான். 

wt 
a 

௧௫. பசவுகா எத்தியுட் புகுக் து பண்டைகாம்' eh ் 
புரமெரித் தவனடிக் கொண்டு போறம்... 
வாகஇ நெடுமுடிச் டில வானவன் 

விசைமல sau pole Fi வெளிப்பட் டகன 
4 

Tr, 

௩௫. பின்னரு மாங்கவன் பபேதை பாகனை 
மின்னொளி விசவுதேன் கயிலை மேவிஆய: 
பொன்னடித் அுணைமலர்க் கமலம் பூசிய 
வுன்னரும் பற்பக னெடி இ னோம்பினான்? 

தீரிபுரவிசயச்சநக்கம், ௬௪. 

கொற்றவார் குடைகிழற்றி யமருலக மினிதளிக்கும் குலிசவேக் 
தின், கற்றைவாந் சடையானைக் காளத்தி முக்கணனைக் கருஇப் பூதெ, 
தற்றைரா ளவனருள வலாசுசனை யுயிர்செகுத்தா னவனியோடும், 
பெற்றவா னவருலகும துயரொழித்தான் வலாரியெனும் பெயரும் 

பெற்று: ' 

«
8
 

tem 

அரிபிரமாதியர் பூசனைச்சநக்கம், ௧௮. 

என்னப் பலவா றெடுததேத்து நின்றிரந்து 
பன்னிப் ப்ரசுதலு ஈன்கருணை பாலித்தாள் 
பொன்னொத் இலங்கு சடையோற் புகழ்சணத்து 

மன்னிப் புகப்பணித்தா டேன்கயிலை மன்னினாள். 

சூதசங்கிைை. 
சிவபூசாவிதியும் சேய்தோர் பேரமையும் உரைத்தஅத்தியாயம், ௫௩. 

கார்தவம் சமயத்தேன் கயிலை கண்டவர்க் 
SAG FF Mon. WEB col Fa TSF 

Pi 0h Fas Bibb Oeucvall der 
Cag s sHmGeuucs ba Gas Raw.



௨௮ வேறுநால்கள். 

விமலன் வாதராயணன்ழதவியோர் சங்கைதீர்த்தஅத்தியாயம், 

௬௩௬. பிறக்குதேன் கயிலை யெனுகதிருக் தலமும் பிரியமிக் ௧௮ 
நமக் கதன்பா, லறங்கிர் தீர்த்த மெவைக்குமோ ர௬றையு ளாய 
பொன் முகரியுண் டதன்கண், ணிறங்களர் கஇர்வா சங்குகு மகக 
டியவிதி பாதமிந் காள்கண், மறங்கெடப் படிச்தோ சாண்டெமை 

யாங்கு வணங்குவோ ரீணங்குவர் பஸ்ரத்தி. 

௪௧, தண்டுழாய் முகுந்தன் கமலைபின் ரொடாத் தகுபரி சன 
முஞ்சூம் தக்கா, மண்டுயோ சனையைந் தகலமு மிரட்டி நீளமும் 

வயங்குதேன் கயிலை, விண்டுவை யடைந்தான் முகரியிற் படிக்தான் 
Aenips gus vam ip Cus mh, தொண்டுபூண் டிழைஞ்சுங் கட 
வுளைப் பணிநதான் அுரிசற வெண்ணிய பெற்றான். 

தீர்த்தமான்மீயழரைத்த அத்தியாயம், ௨௬ - ௯ 

இங்களஞுட லுரி மூமுடி.த் தேன்கயிலை வீற்றிருக்கு 
மங்கணனெவ் வயிருமெளி தரும்போகல் கதியடையத் 
தங்குமரு ளான்மாசி மககதமைத்த தடந்தீர்த்தம் 
பொங்குசுவ ணங்கொழிக்கும் பொன்முகரி யெனுங்குடி ஞை. 

ஆயதிரு நதியின்ச ணம்மாசி மகநாளின் 
மாயிருஞா லத்துளபல் வகைத்தீர்த்த மெலாக்தம்பாற் 
மோய்பவர்கள் கழித்தடைதக்க தொகுபாவர் தொலைத்திவொன் 
பாய்தருமன் பொடுவந்து படிஈதுகளித் தேகுமால். 

யாசேனு மர்ஈதியி லக்காளிற் படிச் இதழித் 
தாசேமு முடியானைத் தவளகிறப் பொடியானைக் 
காசேறு களத்தானைக் கண்ணேறு குளத்தானை 
'2ய சேறு மொருமானை மயேர்இியவெம் பெருமானை. 

புனிதருளம் புகுஞானப் பூங்கோதை காயகனைக் 
கனிதருமம் பொழில்சூழ் காளத்தி மாமணியை 
யினிதகவன் பினிற்ராழ்வார்க் கெவ்வகைப்2பா கமுமுண்டா 
முனிதாலில் பேரின்ப முததியுமெண் மையினுறுமால், 

பிரமன்ழன் ஹோர் தில்லையில் தோற்று கானம்பெற்றவுத்தியாயம், ௮௯. 

தலக்கள்பல் லவறறுளுஞ் சாற்று மேன்மைகந் 

திலங்கமீள யுத்தமக் திரும வற்று 
மலங்களை வாசண வாசி காளத்தி 
மலங்கலில் லாத சயில மாததலம். 

*ழத்திசாதனவிசாரழரைத்தஅத்தியாயம், ௧௬ - ௧௪. 

பூவிரிநை மிசவனத்துப் புண்ணியமா தவப்பெரியிர் 
நீவிருமெம் மானருளா னிரம்பிதெமைச் கொண்டுணர்ந்தீர் 
கை. வயல் வம் ee 

« @ie ௮ salu யமுழுவதும் இருக்காளத இயின் பெருமையைச்சகூறுவசே,



வேறு நூல்கள். ௨௯ 

காவியலுர் தென்கயிலை கசைதருபஃ றலங்களினும் பட வசர 
மேவியவுக் தமமென்£றே மெய்ம்மையுற வுணர்க்திமெகி, 2" . 

தன்னுபுகழ்க் காளத்தி தொழார்திருமான் முதலியர்க்கு 
மின்னுகயி லைப்பனே வேக்கனென வாய்க் துணசார் , 
பன்னுவரு ணாச்சிரமப் படிநடவார் சிவஞான * t 
மன்னுதலி லார்முக்தி மருவார்பல் பவமுறினும். 

பிரசாதக்கிரமழரைத்தஅத்தியாயம், ௨0, 

சர்வளர் இல்லை மன்றக் தென்கயி லாய Can ae 
லேோர்வளர் காசி யின்னு மியைதலம் பலவு மன்னுகல் 
கார்வளர் கண்டத் தோனைக் கருஅதன் ுதலாச் செய்யும்' 
போ்வளர் யாவு மன்னான் பிரசாதம் பெறுதற் கன்றே, “* 

சிவதலவிசாரழரைத்தஅத்தியாயம், ௪௨. 

நிறைகடல் வறப்ப வாய்மடுத் கெழுந்த நெடுக்கமஞ் சூற்பசு 
முலைக், கறையடி கால்வாய்க் காற்றெறி செவிக்கார்க் கடம்பொழி 
களிறெனக் ௧௫இ, யறைமுழக் கெழுப்பி முடங்குளை மடங்க லச்சு 
றப் பாய்ந்துபின் வெள்குக், தஆறைபல மருவி கெடுவளம்படைத்த 
தூயகா எத்இமால் வரையும், 

சிவப்பிரீத்காழரைத்தஅத்தியாயம், ௪௬ - ௧௪. 

ஊழ்வலியா லவள்புணர்ச்சிக் குடம்பட்ட வர் கணன்பின் 
வாழ்வகை தென் கயிலாய மருவுதற்கு வெளிக்கொண்டான் 
சூழ்வினைபோ லவளஞும்பின் ரொடார்தாண்மற் றென்செய்வான் 
மும்வினையா மென்றுணா்ந்துஞ் சம்மதித்து ஈநடக்தனனே. 

சகாளத் தியையடைந்து வெபிரான் சேவைபுரிக் 
தாகாயத் தவர்வணங்கு மத்தலவா சஞ்செய்தான் 
போகாளற் பொடுமவற்குப் பொருக் துபணி Bore OFWs gy 

மாகாதம் கொடியமுடன் வதிந்தனளா னெடுங்காலம், 

காவத்திமான்மியழரைத்தஅத்தியாயம், 

விலக வில்லுமிழ் மணிப்பணிக் கங்கண விகர.த 
னலகி னாமங்கள் வழுத்துவாஞ் சையினுள மமைந்தீ 
ருலகு போற்றிடு குருமா பறிதர வுரைத்தா 
மிலகு காளத்தி மான்மியஞ் சிறிதெடுத் இசைப்பாம். 

அள்ளிக் கொள்ளலாம் பேசொளி யழகுற விசம் 
வெள்ளித் தெய்வமால் வரையமர் விமலனை விமலை 
யுள்ளிப் போற்றிமுன் னொரு இன ஸூத்இியெவ் வுயிர்க்கும 
புளசரிக தோல்புனைக தாயவிரைக தர௫ுடலம் புகறி,



௬௦ Gaim ut wo a aH. 

எனவி னாவலு மெம்பிசா னென்றுமெவ் வயிர்க்கு 
மகக மார்கதி விசைக்கரு ளொருதல மறைவாக 

கனம்வி சாவிய கருங்குழல் வெண்ணகைக் கரும்பே 
wens) லாவுறக் கேண்மதி யென்றுவாய் பலரும். 

ow ணுத்துணைச் செயிலுமே ருவிற்பெரி தாக்கு 
முறநி னைப்பினுல் கேட்பினு முறுபல னளிக்கூ 
மறமி குத்தவ செய்தகொணா மான்மியத் ததுவா 
னறம லர்ப்பொழிற் றென்கயி லாயகற் றலமே, 

அழிவி லத்தலத் தயர்குலக் ஆ இத்தவ சமையா 
விழிகு லதனுதித் தவர்மறறி யாவசோ யெனிலும் 
பஹித பப்புகுட தொருவரு ௨த்துூணை பகரிச் 
சகெழித லக்துறை வாமெனு கியஇசெய் கனசாய். 

ஆடு சோமதச் ௪ிச்ிரை நாளணி யிடப 
நீடு மாமதி விசாகரர ஊணிறைபுகம் மினல் 
கூடு மாமதி மூலகாள் குறிகொளுங் கடகப் 
பாடு சேர்மதி யடுத்தபூ சாடகாள பாவாய். 

இங்க மாமதி வருஇரு வோணகாள் கன்னித் 
அங்க மாமதி காமிகா டுலாமதி முதனாள் 
பொங்கு கல்விருச் சிகமதஇக் கராத்திகை பொலிகா 
டங்கு கார்முகத் இருமதி மருவுமான் றலைகாள். 

மகச மாமதிப் பூசகாள் குடமதி மககா 
ணிகரின் மீனமா மதிநிக முத்தா நெடுநாள். , 
புகரி லித்திரு காள்களிற் பொங்குபொன் முகரிப் 
பகரு நீரிடைப் பத்தியின் மூழ்கிரீ றணிக்து. 

ஆங்கு வைகு நின்னையு ஈம்மையு மன்பி 
மனாங்கு பூசனை புரிக்துறப் பணிக் துசூம் வுற்றுத் 
தாங்கு தன்பொரு எளவைக்குத் தக்ககா.னமும்பொய்த் 
தீங்கு தீர்க்தவர்க் &ீதஇரசா வண்ணுதல் செய்து. 

இனைய வாறொரு வருடமு மித்தகு விரதம் 
புனையச் செய்துறை வாசெனிற் பாதகப் புகர்இீர்க் 
இனைவிலாயுத்இ யெய்துவ தண்மைய யென்றான் 
வனையு மெம்பிசா னுமையவள சேட்டுள ம௫ழ்ந்தாள். 

பத்தி மாதவத் திருல குற்றபல் லயிரும் 
LoS (tps Buy wo gs மிபாலியு௩ தென்சுயிலை 
யுகச மததிரு மான்மிய wpe $ave Can con es 
முத்த லங்களும் படிபபதித BO pips Fa,



ய் 1 EY கண் த 

இ ண ல் % 
வேறுநாூல்கள், த்ர 

ச் 7 * 
கயிர்கள் மத்திபுதவதற்கேதுவுரைத்தஇத்தியாயம், @-o. % * 

மன்னிய தெய்வச் இதம்பாரக் கமஞ்சு ்£ மழைதவழ் இரத் 
தென்கயிலை, மின்னிய விருத்கா சலஞ்ச்ஷ்ர் ம் விருப்புறு தோப 
ருப் பதஞ்சர், துன்னிய வன்மீ சங்ககார ரணியஞ் சோமகா தஞ்செ 
பேச் சரமே, பொன்னியல் புரிசை சூழ் ரூமாதி புத்தலம் போற் 
wear கருணம். 

நறைமலர்ப் பொழிற்பீ மேச்சுசம் டல *கறுமணல் கான் 
மறைக் காடு, கிறைபுகழ்ச் சுவேதா சணியங்கே” தாச கெடும்புனற் 

கங்கைசூழ் காசி, துறைகெழு பொன்னி சூழ்கும்ப கோண் தூமறை 
முழங்கிடை மருதா, ரறைதரு மிசாமேச் சுரந்இரு வால வாயிவை 
முதற்றலங் களினுள். 

எத்தலச் சேனு ஈம்மடிப் பூசை பியற்றிமெய் யன்பினிற் சூழா 
OES பஞ்சாக் கரர்இனம் பன்னீ சாயிர முளத்துறச் செபித்துப் 
பத்தாக ளடியும் போற்றிரன் குறைவார் பாகதி யடை வன இண்ணா 
மு.த்தவெண் மாற் மிருமகள் களப (மலையபொரு மொய்ம்புடை மாலே. 

மரணக்கறியுரைத்த அத்தியாயம், ௩௦. 

இருக்கா ளத்இ வரையென்னுற் இசையபோஞ் சர்த்இத் தலமடைந்து 
கருக்கா எத்தி யக்கமறச் கதிர்பொன் முகரி யாடிமதப் 
பெருக்கா எத்தி யுரிபோர்த்த பிரானை யுமையாள் கலந்த இரு 
வுருக்கா எத்தி யிச்ச£ரனை யொழியா வன்பிற் முழுதும். 

  

சிவகே்ஷே த் திரவிளக்கம். 

காதல்கா ளத்திவாம் காளத்தி நாதர் 
கோதை ஞானப்பூக் குளிர்பொன் மு£கரி, 

கேகோயிற்புராணம். 

இரணியவன்மச்சரக்கம், ௪௪. 

பருப்பக மிறைஞ்சிவிழி சோ இபயில் வித்துத் 
இருத்தகு ஈதிட்பொருவி Oi Seema யாடி. 
யருத்திமிகு காளனுட னத்துபணி மிக்கன் 
பொருப்புற வுடன்மனொழுது போதலுறு நாளில், 

  

சிதப் பர. புராணம். 

திநச்சிற்றம்பலச் சநக்கம், ௭௫, 

சேனா றருவிதக் தாளக் இரள்சேர் இருவேங் கடமென் றுயசோய் 
கலினின், ரூனா Ants சறிவா லெமைகீ யன்பால் வழிபட் டென்பூ



௩௨ G ou m EF & & af. 

டுருகத், தானா னெனுமா றிகழ்வோர் புகழுர் தகுபொன் முகரிக் 
கரையிற் பொழிலிற், கானார் தருதென் கயிலைக் கிரியென் காளத் 
இஇியெமக் காள்பொற் பதயே, 

  

இருவெண்்காட்டுப்புராணம். 

௬ வேதவன்்ர்சநக்கம். 

௨௫. கங்கைஈதி யமுனைஈஇ வாணியாறு ௧௬௫4.து ஈன்மதை 
யே கண்ண வேணி, துங்கமிகு பம்பைக-இஃகோகா வேரி ச௮க் 
இரியே யதுக்கினிய சோண வாறு, மங்கரிய போன்முகரி பாலி யாறு 
மறையூரிற் சேயாறு மணிஞாத்தாறு, பொங்கியவெள் ளாறிரண்டு 
வரு காமீவரி புதியவையை ஈதியொடுதண் பொருகை யாறு. 

௨௭. தீர்த்தஏரி காளத்தி மலைகே தாசர் இருக்கழுக்குன் றிராம 
இரி யேம கூடம், வாய்த் சமுது குன்றுகயி லாயம் கந்த மாகனமா 

ணிக்கமலை இரிஏ சாவெற், பேத்தரிய ஈமதுவசை பிறவும் வாழ்த்த 
யெழுவிடக்கம் விசட்ட மெட்டும் போற்றிக், கார்த்கிகைக்குக் கார்த் 
தஇகைரநா ளருணை வெற்பிற் கவுரியிடு மணித்திபங் கண்டான் மூத்த, 

aT 

எ காழித் தலபுராணம். 
சண்பையானவத்தியாயம், ௨௪. 

காசிபி, யாகைகயை இருச்சயிலங் காளத்தி காஞ்சி இல்லை 
ஆசின்மயூ ரங்கமுக்குன் றருணையிடை மருதுகுட மூக்கை யாறு 
வாசமலி பழமலைவெண் காடுகட வூர்வேக வனங்கோ டிக்காரனன் றே. 
ஒசைபெறு கோகாண மிவற்றினுமைச் தெழுத்கதையினி தரசைத்த 

புள்ளிருக்குவேஷரர்ப்புராணம். 

வாலாம்பிகை அநச்சனைசேய்சநக்கம்; ௧௧ - ௧௨, 
குலவிய குருக்கேத் இரத் தினி suths கொன்றைசவ ணியன் 

pis வணங், யலஇூல்வண் புகழ் மீசர் இருச்சயி லத்தி லங்கண 
னிணையடி. பணிந்து, பலது இ வேத வாக்கிய மதனாற் பரவிரீ ண .இபல 
Sig, sods இரிபொன் முகரிசூழ் மலைவா னண்ணுகா எத்தி 
Ui BGO OT GY. 

செம்பொன்மால் வரையீன் றெடுத்திடுஞ் செல்வி இகம்தனி மலை 
தனில் விளங்கு, மம்பிகா பதியை யரியகா ளத்தி யையனைப் பூசை 
செய் தெழுந்து, கம்பைமா நதிசூம் காஞ்சிமா ஈகரைக் கண்டுகண் 

களித்தருள் பழுத்த, வெம்பிரா னேகாம் பானைசாண் மலசா லெழில் 
பெற வருச்சனை செய்தாள். 

௩ கோதாவரியென்ப தன்மறாஉ,



ேவேறுநூல்கள். ௩ 

இருவாளொளிபுற்.றார்ப்புராணம். 

வாளோளிபுந்தார்ப்படலம், ௮௦ 

கரையெறியுக் இசைக்கங்கைப் புனன்மூழ்க யதுசுமக்குங் காமர் 
வேணி, யுசையெறியும் பெரும்புகழ்விச் சுவகாகன் ரூமசைத்தா ஞூக 
ளம் போற்றி, விசையெறியு மலர்ச்சோலை மிகப்பொலியுர் இருச்சயில 
மேவிப் போற்றிக், குசையெறியும் போன்முூகரி படிச் அதிருக் காள 
த்தி குறுகிப் போற்றி. 

  

ஆற்றார்ப்புராணம். 

தலவிசேடம்தேவிக்கணர்த்தியபடலம், ௩௮. 

பசங்குன்றல் கழுக்குன்ற முதுகுன்ற நெற்குன்றம் பரவு வோர் 
க்கு, வசங்குன்றா தருள்புரியுல் கொடுங்குன்ற முதலாக வகுக்கு 
மற்றும், இரந்கொளண்ணா மலையிங்கோய் மலைதிருக்கா ளத்திமலை 
தேவர் போற்றி, யிரங்குறுமா ணிக்கமலை மரீகந்திசமா மலைமுதலா 
விசைக்கு மறறும். . 

  

உறையூர்ப்புராணம். 

உதங்கழனி போலிவடைந்தபடலம்சீ ௮௪. 

நீளத்தி கழிதாப்பாய் நெடுமுகரிப் புனன் மூழ்கி 
வாளத்தி மாலையொடு மதஇயுமணி வானையுரற் 
முளத்தி யுரியானைச் சலதரமே லுலவுதிருக் 

காளத்தி மலையானைக் கைதொழுது போற்றினான். 

வேடன் மத்தியடைந்தபடலம், ௬௪. 

தன்னிழ லெனத்தொ டர்ந்த சுற்றமுர் தவாம னெஞ்ச 
மன்னிய கோற லாதித் தொழில்களு மறியத் கள்ளித் 
அன்னிய வன்புக் தானுக் துனியற ஈடர்துசென்று 
கன்னியோர் பாகத் தெம்மான் காளத்தி வரையைப் போந்டி, 

ெெவ்வச் திப்புராணம். 
திநமலைச்சருக்கம்; ௫௭ - ௮, 

வந்து வாயுவும் வக்துவக் கறைந்கனன் வசையை 

முந்தி வேரறப் பறித்தனன் கொடி.ழமுடி. மூன்றை 

யந்த குன்றையுங் கொடுநமன் நிசையினி லடைவே 
இத் இ enor pa ape Mian விமுந்தன சிகசம். 

முன்னர் வீழ்ர இடு சிசரிகா ளத்தியா மொழிவா 
பின்னர் விழ்ந்தது இரிகிரா மலையெலும் பிறங்க 

9



ச் வேறுநூல்கள், 

லன்ன தின்பிற கமைந்தது கோணமா வச௪ல 

மின்ன முன்றையும் தெக்கணெ கயிலையென் றிசைப்பார். 

  

இிரு,மல் லூரப்புராணம். 

சத்தசாகரம்வாவழைத்தசரக்கம், ௧௯. 

சேணிற் காணினுஞ் செல்கஇ பதவ சைலத் 
தாணிப் பொன்னினைக் கைதொழு தவ்விட நீங்கி 

மாணிக் கத்துடன் வயிரமும் வரன்றுபோன் முகரி 
பேணிக் காளத்தி மலையினை வலம்வகது பெயாக்தே, 

கோவிதாரத்துவசச்சநக்கம், ௬. 

வயங்கலம் புசத்தின் வன்னிகற நீர்த்த மணிகூட மென்னுமத் தலத்தி 
னயங்கெழு திரிபுட் கரச்செழுக் தீர்த்த நாடுசத் தாரணி யத்திற் 
பயக்கெழு பிரம தீர்த்தம்போன் முகரி பசவுகா ளத்திமால் வசையில் 

வியர் இடு வளக்கூர் பரபாசமற் றதன்கண் மேதகு வருணமெய்த் தஇர்த்சம். 
  

இருக்குடம்தைப்புராணம், 

தலவிசேடபபடலம், ௨. 

வெள்ளியங கயிலை விளக்குச சைல மேதகு பெரும்புகழ்க் காசி 
வள்ளிய மறைசூழ் சிதம்பர மதுரை வான்றவ மாதநா ௪லம்வா 
லுள்ளிய திருக்கா ள்த்திசோ கன்ன மோங்குகோ டீச்சா மோத்தூ 

ரள்ளிய சிறப்பிற் பொலிதிரு வாரூ சாடகேச் சுரமறைக் காடு, 
  

மரு தவனப்புராணம, 

திரநாடடுச்சிறபபு; ௬.. 

துங்க வெற்பினிற் கருமுகில் சலையொ04் அன்னிப் 
பொங்கு தீம்புனல் சொரிதல் புசையுகீ டெழிலா 
செங்கள காளத்தி யிடத்திலோ சன்பன்வா யிடுகீர் 
சங்க சன்றிரு மூடிமிசை யுமிழ்க் இிடுந் தன்மை: 

ஷே தலவிசேடச்சநக்கம், 2௨, ௧௩. 

தணி தன்வயிற் றிகழ்க்திடு தலங்களு ளான்ற 
வருணை கா௫ிகா எத்திகே தாசக்தென் னாரூர் 
இருவ லஞ்சுழி யோக் தில்லைவெண் காடு 
மருவு தண்பொழிற் குடர்தகைபொன் வளரிடை மருது. 

ஆதி யாகய முத்திதற் தருளிடு தலங்கள்,



வேறுநூல்கள். ௩( 

FOS AGS Fwy seo. 
சுந்தாதீர்த்தப்படலம், ௧௮௦0. 

ஒங்கு இருக்கா ளத்.இிமலை யற்று. முதல்வர் கழலிறைஞ்டிப் 
பாங்கு த பெறுகண் ணப்பர்பதம் பணிந்துள் ஞருகிப் Lyon @ & go 
வீங்கு புகழ்சால் செண்டாடும் விடையா யென்னுக் கமிழ்பாடி 

யாங்கு மருவிப் பருப்பதற்காம்ர் தமைய மானு மெனப்பாடி, 

  

மாயூரப்புராணம். 
திவிபன்ழத்தியடைந்தபடலம்், ௨௧. 

மாதாச கிறத்தா னாதி வானவர் வணங்கிப் போற்றுல் 
கேதார மேய பெம்மான் இளர்மலர்ச் சரணம் தாழ்ந்து 
இீசாச வுடன்ப டாது செறிர்தவர்க் கருளி யென்று 
மாதார மாயி னானைக் காளத்தி யணைந்து போந்றி, 

இருவம்பர்ப்புராணம், 
நந்தன்வமிபடுபடலம், டக, 

நீளத்இ கிரிப்பொ ருப்பு கரிறையயி ௬ுய்யு மாகார் 
கோளத்தி யுடுத்த மைந்த குவலய மோலி யாகி 
வாளத்தி யணிவா னென்றும் வைகுறப் பெற்ற sree 

காளத்தி யெனுகா மக்தென் கயிலையை வணங்கிப் போற்றி, 
ce 

  

திருகாகைக்காரோணப்புராணம். 
, தலவிசேடப்படலம், ௨௪. 

மன்னுமிவ் விலங்க லென்றும் வடகயி லைப்பேர் மேவத் 
Bae GUC FET கயிலை யாகத் தூத்தவக் காளனத்தி 
யென்னலுமிவ் விசண்டுமன்பி cols ity சையாற்றப் 
பன்னும்வான் பேறுகல்கிப் பதிய/மமோர் சிலம்புழமுண்டால், 

நரபாகன்ழத்தியடைந்தபடலம், ௯. 

சிச்இியை வேண்டிய மேலா 

முத்தியை வேண்டிய மொய்க்துப் 
பத்திசெய் வார்பர வுங்கா 
os BD) யடைர்து பணிந்து. 

திருவாரூர்ப்புராணம், 
ஆனந்தேர்சாரச்சருக்கம், ௨௯ 

மாசவேள் வனப்பி னீஇ மாட்டுயின் மனுவேன் மைகச்தன் 

வீரவண் சிறப்பின்மேக மிகுடெருங் கொடையின் முக்கட்



௩௬ வேறுநால்கள். 

SIT BO கண்ட னன்பிற் கண்ணப்ப னிதிக்கோன் செல்வத் 
தார்தரு கல்வி கன்னி vari san om றடில மேத்த, 

  

இருவாரூர்த்தியாகராசலீலை. 

'திநநாட்டுப்படலம், ௨௮. 

இஹிதக விறைச்ச Que லெம்பிரா னுண்ண நல்க 
யழிவில்பே ரின்பக் ஐய்ச்த வன்பர்கண் ணப்ப சேபோ 
Asa aot’ செச்டு லெழிலிக ஞளுண்ண நல்கி 
யழிவிலின் சுவைய ஈன்னீ சருர்திய தாழி மாதோ, 

வேதாரணியபுராணம் (அகோரமூனிவர்.) 

வான்ழறைச்சரக்கம், ௬௫. 

ஒங்காசல் கங்கைஈஇ யுவரியுறு் தலமுளத்இன் 
பாகிகாய மாகாளங் கோகரணம் பருப்பதஞ்சர் 
நீங்காத காளத்தி கிகழ்காஞ்சி முதுகுன்றம் 
பூங்கான மலியண்ணா மலைவிரிஞ்€ புசம்பொ து வே. 

வேதாரணியபுசாணம் (பாஞ்சோ முனிவர்.) 
தலவிசிடடச்சநக்கம், ௪௩. 

கம்பனூர் விரிஞ்சை புள்ஞர் சேதுமா யூரங் காழி 
சம்புகீள் வனல்கா ளத்தி GGG ps சயிலம் வெண்கா 
டிம்பரின் மதுரை வாஞ்சி யிடைமரு தருணை யையா 
றம்பல மாஞூர் காசி யிவற்றினு மதஇிகமா மால், 

இருவிளை யாடல், 
தலவிசேடம், ௩, ௪. 

௮வ்வகைய மூன்றின் முகற் றலப்பெருமை தனைச்சுருக்க யறையக் 
னெவ்வகைய வுலகத்துர் தருமதல மதிகமவற் தீறிலாத [கேண்மி 
சைவசல மதிகமவற் றறுபத்கெட் டஇகமவை தமிலீ செட்டுத் 
தெய்வதல மதிகமவற் றஇகதல கான்கவற்றைச் செப்பக் கேண்மின், 

அன்னமலி வயற்புலியூர் காசெகர் சாளத்தியால வாயாம். 

வேள்ளியம்பலத்திநக்கூத்தாடியபடலம், ௬. 

இருவள சாளூர் மூலக் இருவானைக் காவே நாபி 
மருவளர் பொழில்சூ ழண்ணா மலைமணி பூச நிவி 
ரிருவரும் கண்ட மன்ற மிதயமாக் திருக்கா ளத்தி 

பொருவருக் சண்ட மாகும் புருவமக் இயமால் காச,



Go m oT & & of. ௬௭ 

தரமீக்தப்போற்கிமியவித்தபடலம், ௧0௫. 

பரவி வழிபட் டேத்தும் பாஞ்சுடர் திருக்கா ளத்தி 
யாவுநீர்ச் சடையார் பாகத் தமர்ர்கஞா னப்பூங் கோதை 
யிரவினீர்க் குழலு மற்மரோ வெனவஃது மற்மீற யென்னா 
வெருவிலான் ௪லமே முற்றச் சா இத்தான் விளைவு கோக்கான். 

கீரனைக்கரையேற்றியபடலம்,ட ௧௩, ௧௪. 

போதையா ௬லக மீன்ற புனிதையார் பசஞா ஸப்பூங் 
கோதையார் குழற்குத் தீங்கு கூறிய கொடிய காவின் 
இிதையார் பொறுப் பேயோ வவான்றித் இருக்கா எத்.இக் 
காதையார் குழையி னாரைக் காளத்தி கயிலை யென்னா. 

எடுத்தசொன் மாறி மாறி யிசைய 25 ரிசைவெண் பாவாற் 

ொடுத்தவர் தாதி சாத்தக் அளேச்செவி மடுத்து தேர்வர் 
தடுத்தவன் கையைப் பற்றி யகன்கரை யேற்றினார் தாள் 
கொடுக்கெழு பிறவி வேலைக் கொடுங்கசை பேற்ற வல்லார், 

அருச்சனைப்படலம்,) ௧௩. 

விற்பயி றடக்கை வேடன் மென்றவூன் பாகம் பார்த்மீதான் 
பொற்புறு இரியீ கண்டம் புழைபட விடத்தா ஸணீட்டி 
அற்புகன் காளி தோற்க வாடிய இதுமா நீழற் 

கற்புடை யொருக்தி கோற்கும் பிலமிது காண்மின் காண்மின், 

antenna 
் 

திருவாலவாயுடையார் திருவிளயாடற்புசாணம். 

கடவுள்வாழ்த்து, ௧௪. 

டுபவர் மாடுமறை யேடெ.திர்தெ னாடுவகை யாடவிளை யாடு 
பெரி2யார், வேடனிடு சூடினிய கேடிறசை காடுபவர் வேடனுடல் 
வீட வடுவோர், சேடன்மதி யோகெஇ யோடுதலை யோடுவிதி தேடு 
முடி சூடு முரவோர், கூடுமிட Ge g மாடமென மூடி முகில் கூடு 
முயர் கூட னகசே. 

௧௬.--கிமியறுத்த திருவிளையாடல், ௨௯. 

UM GF மடகாண் முன்னா வருங்குண நித்த மாபோ 
அளங்கவ ரிருள்வா சந்தே சுரியன நித்த மாசுக் 

தெளிக்கறிர் திலையோ பேதாய் *ற்புட்ப கேடு யென்று 
குளிர்க் கமா மறைக ணான்குங் கூப்பிடு இன்ற வாறு, 

 ஞானப்பூங் காசை,



௬௮ Golo gw & of. 

இன்னபூ வாச கேகி தன்னையா சறியா சென்னப் 
பின்னொருசத் தாமு மின்றிப போழற் கண்ணால் வெந்து 
தன்னுளே பரித வித்துக் தண்ணினீர் வேட்டுக் கூப்பிட் 
டன்னமார வாவி யிற?பாய் வீழ்க கன னாற்ரானாகி. 

௧௪ - நக்கீனைக் கரையேற்றின திருவிளையாடவ, ௫. 

ஆங்கவர் பணியத் இருவுள.த் இரங்கி யன்கனை யொடுமட வன் 
5, MAEM வாவிக் கரையடைக இருது &சொல்லெலுஞ் செழுக் 
தமிழ் கேட்பெ, பாங்குடை யுளஞ் சர் நிறைவொடு நீங்காப் பரிவொடு 
மூறுவல்கூர்க் இமைபபிற், முங்குசல் கொடாது மலர்க்காங் கொடுத் 
அத் தடத்இினின் றடுத்தினி தெடுத்தான். 

கடம்பவனபு ராணம்: 

வேதாகமங்கள் நீபவனமானசநக்கம், ௩௭, ௩௮. 

சேர்க் இடு மூல£ ரேழுமெய் யாகச் செறிதா வுயர்விராட் புருடற் 
கேய்க்த வாகரச மாறினிற் கமலை யியன்றகா வற்பதி யருணை 
யார்ந்தவம் பலங்கா ளத்திகற் காசி யாறின்மேற் கயிலை மேற்றுவாக 
சாந்தமேற் சீவன் முத்தமா ககர்வாழ் தற்பா னெவர்க்குமே லானோன், 

மண்புன லனல்கால் வான்கதிர் மதி€ வன்வடி விலிங்கங்கண் 
மன்னு, தண்பொலி கமலை காவல்€ சரணை தடங்கொள்கா எத்தி 
கென்றில்லை, விண்புகம் Bane ராமலை சீவன் முத்தமா G தலம்வியன் 

கருஷ, ரெண்பெருக் தலமுன் னாகவொவ் வொன்றிற் கயைந்தநா 
லிருதல மியம்பும். 

  

தேவியறம்வளர்த்தவத்தியாயம்ட ௪௪, 

முத்தி நல்குபொன் முகரி சூழ்ந்தகா 
எத்தி யானதென் கயிலை யீசனைப் 

பத்தி யாற்பணிஈ தேத்துப் பாங்காசூழ் 
மெய்த் தலங்களும் விசைது போற்றினாள். 

இவிலாசங்கிரகவத்தியாயம், ௮௨, ௮௩, 

அம்பலமா ரூர்காசு காளதது விருதகிரி யதக்கி சாம 
மும்பர்புகழ் இருவெண்கா டையாறு வேதவன முயர்கோ கன்ன 
நம்பர் இரு வானைக்காக் கேதாசம் கோவரைகற் கும்பகோணக் 
தம்பமுறு மிடைமருஅ வீமேசஞ் சோமகா தமிரா மீசம், 

இத்தலங்க டமிற்பஞ்சாக் கரம்பிண வத்தோடு மியையக் கூட் 
டிப், பத்தியினாற் பன்னீரா யிரஞ்செபிக்து.க் தரிசிக்குங் காலம் பார் 
த்து, நித்தியமுஞ் சேவைசெய்து நீங்காமல் வ௫ிக்கினெய்தும் விசேட 

#* சயிலைபா இிகாள)ச்திபாதிச் திருவந்தா இ, 
 



வேறுநால்கள், ஸ் 

முத்தி, சத்துயமித் தொகுத்ததலங் களின் 2மலாஞ் சீவன்முத்துத் 
SOOT or pies tae. 

  

இருவாப்பனூர்ப்புராணம். 

அரிச்சந்திரன் தீர்ததயாத்திரைச்சநக்கம், ௧௪. 

அறுசுவையூண மறையவரை யருததினனபின கயைவக தடைந 

இயல்பற் குனிதோய்ர்து சரொர்த்ததருப் பணத்தோ, டறுஇரமளோ 
தனபிண்ட முதவிவர நதியோ யுவர்கலக்கு மிடம்படிந்தா யிசங் 
குடஞ்சுட் டளித் துத், தெறுபவந்தீர்த் தரள்சககா தம்பணிந்தெம் 
பெருமான் சசைலல் காளத்தி வேங்கடஞ்சென் நிறைஞ்சு, மறைபயி 
லே காம்பசத்தெம் பரம்பானை வணங்கி வாதரா சனைத்தெரிசித் தேக் 
இயக ம௫ழ்ச்தான். 

இருப்பூவணப்புசாணம். 
சுச்சோதிதீர்த்தயாத்திரைக்கரக்கம், 

கம்பரா லயநீட ருங்ககலி கான் ககுஞ்சா விரூபாக்கங் தகு 
கோடி யீச, மம்புவி தொழும்வசிட் டாச்சிரம மன்ப சமர்கபிலை யீசுர 
மருட்காள கண்டம், வம்புலவு கன்றமா வனககா மேவான் வாளு 
ற்று வளமிக்க காளத்தி மலைசே, செம்பிரான் மகிழ்தங்கு பம்பாதி 
யீச௪ மிருளோட வருண்மேவு இரிகூட விசம், 

திருக்குற்றாலத்தலபுராணம். 
, அவையடக்கம். 

கவையடி விலங்கின் வல்லூன் கண்ணப்பன் கனிவா யேறி 
யவிகளி னமிழ்இன் மிக்கா வமலனுக் கானாற் போலக் 

குவிதரு கெறியொன் நில்லேன் குறைமொழி நிறைசொன் மேமலோ 
செவிபுகிற் றிரிகூ டத்துச் செல்வனுக் இனிய தாமால். 

திநக்கற்றலத்தலமகிமைச்சருக்கம். 

௨. வரமேவு இருவாரூர் காளத்தி ய௬ணைஇல்லை மதுசை காஞ்9, 
புசமாதி பலதலத்தும் போஈதுறைத லொவ்வொருவர் பொரு 
ட்டே யாகும், பாமான தனிழுகல்வ னூாழிதொறு முலகமெல் 
லாம் படைத்துங் காத்துற், இரமாக வரிிருக்கும் பரமாக சியத் 
தானச் திருக்குற் மூலம். 

௧௦. அல வாய்தஇருக் காளத்தி காசியண் ணாமலை Beis emt 
மேல மன்றுகந் இருவிரா மீச்சுசம் விபபணைக் கவராகச் 
சூல பாணியார் மற்றுள தலமெலாக் துணர்ததபைஞ் சனையாக 

மூல மாகவே யுலகெலார் தழைக்திட முளை 5௮ குற்றாலம்,



£0 Go mo if & & on. 

திருநடச்சரக்கம், ௩0. 

௮ருணைகே தாசக் இல்லை காளத்தி யாளூர் காசி 
இருமறைக் காடு காஞ்சி செங்காடு வெண்கா டாதி 

யொருதலத் தோரோர் கூறே யுறைகுவர் இரிகூ டத்து 
நிருமல வடிவாய் ஞானக் கலையெலா நிரம்பா நிற்பேம். 

படட... பாவமரசத்தலபுரரணம், 

சிவதலவிசிட்டச் சநக்கம், ௬. 

தேவாருந் இல்லையிலா காயலிங்கம் வாயுலிங்கக் இருக்கா எத்தி 
யோவாத '2தபுலிங்க மருணையிலா ஊளைக்காவி லுதக லிங்கம் 
பூவாருக் இருநாளும் யோற்றுபிரு இவிலிங்கம் புகழா ரூரிற் 

பாவாணர் பணிபாவ நாசலிங்கம் பாஞ்சோ த யிலிங்க மாமால். 

இருப்பெருச் துறைப்புமாணம். 
திரநா டடுபபடலம், ௪. 

கடமை பன்றிமான் முதலிய மிருகவூன் கவர்ந்து 
சுடர்கொ ளுந்தழற் காய்ச்சுபு சேனிற்றோய்த் தருந்து 
மடமை யென்னெனக் கிராதசை யிகழவா யுண்டோ 
படவ ராவணி காளத்தி யார்செயல் பார்த்தும். 

நைமீசழனிவர் பெநந்துறையடைந்துபூசித்தபடலம், ௮. 

சாராக மொருமூன்றுட். டாகாக மல்லாக 
வரனாக விசோதித்தத் கொழுவரைமற் றதுகாண்மின் 

காவார்பால் வஞ்சமிலார் வஞ்சநிழல் காதலித் 

விசவாஈன் கமர்தான மெய்ததவத்தி ரிதுகாண்மின், 

  

வீரவனப்புராணம், 

வீரசேகார் திநழடித்தழம்புற்றபடலம், ௩௩, ௩.௪, 

பசம்பசன் முடியிற் றழும்புறச் செய்தேம் பாவியே மென்றுநீ 
கவலல், பிரம்படித் தழும்பும் வில்லடித் தழும்பும் பெயர்த்தெறி 
கல்லடிக் தழும்பும், வாம்பறு கிறப்பிற் செருப்படித் தழும்பும் வயல் 
இய வாள்வெட்டுச் தழும்பு, கிரம்பிய வியலிற் பரிக்குசக் தழும்பு 
நிகழு௮ பூசைவாய்ச் தழும்பும். 

குடம்புசை செருத்தற் மேலு வோ டடுத்த குழக்கன்றின் குளப் 
படிச் சுவடி, தடம்புயக் தொருவன் கதையடிச் சுவடுர் தாங்கிய 
நமக்ககோர் பொருளோ.



வேறுநூல்கள். ௪௧ 

வீளைத்தலபுாரரணம். 
lp SH, 

வணங்கியே பருப்ப தத்தை வழிபட் டு மற்று முள்ள 
Gor GH) கடந்தோன் வாழுங் குவலயம் வணங்கிப் போற்றி 
யணங்குடன் காஞ்சி யெய்திக் காளத்தி வழிபா டாற்றிக் 
கணக்இகழ் மங்கை யேத்திக் கழுக்குன்றங் கலரஈ்து போற்றி. 

  

அருணா சலபுரரண ம், 

திருநகரரீ சருக்கம். 
௮. கம்பைகஇ கும்பஈஇக் காவிரிகோ தாவேரி கண்ண வேணி, 

பம்பைஈஇ வேசுவஇ வேதவதி சாயு௩இ பாமாங் கங்கை, செம்பு 
ஈஇ பொன்ுஇதல் யமுனை இ ஈருமதைமேற் செப்புஞ் சாணை, 
அம்புவியின் மிகவுளவல் காடினர்கம் வினையகற்றுமதுவல்லாமல். 

௧௫. விருப்படியார் சொரிரந்தவறு கலருடனே விழியிடக்த வேடர் 
காலிற், செருப்படிய முகந்தபிரான் காளத்தி ஈகரமெனுக் தெய் 
வப் பூமி, பருப்பதமா கியும்விளங்குக் கண்ணருக் கொழிக்குமல 

ர்ப் பதுமையோடு, மபருப்படியுக் துழாய்மார்பன் வடமலைமே 
லிருக அகண்டு வணங்க மா கா, 

வில்லைப்புமாணம்: 

சகலாங்கசேளந்தரிசரக்கம். 

௪௬. கண்டமால் வசையைக் தாழ்க்து கடவுளை வழுத்தி யிப்பாற் 
ஜொண்டைகா டெனலுங் கேட்பு போதலுக் தாத் தேயோ 
ரண்டகீள் குவடு தோன்ற யாதென வான்கா ளத்தக் 
கொண்டமோய்ச யில மென்னக் கொம்பனார் தொழுதுபோக்தார். 

௪௭. முறகரியா றிழிந்து மூழ்கி மூக்கணான் கோயில் புக்கு 
மகசயாம் முரலப் பாடி. வலங்கொடு வணங்கி மீண்டு 

நகரிசூழ் மறுகு நோக்கி காரியர் கயிலை சாரப் 
பகசொணா வளமை மார்க்கும் வேட்கையிற் பரவி கின்ஞுர். 

௫௭. இவ்வளம் பிறவும் வெற்பி னீரிரு மருங்கு கோக்டுக் 
கைவளை கறங்கக் கூபபி மலாகொய்து கயங்களாடி 
மோொய்வளக் தரவோர் வைகன் முகரியங் கரையில் வைகி 
மைவளர் விழியா சோடும் புலரியும் வணங்கிப் போனார். 

  

காஞ்சிப்புராணம், 

திநநாடடுபபடலம், ௫0. 

அன்பெ லாபொரு பிழம்பெனக் இரண்டகண் ணப்ப 
னெம்பி ராற்கொரு விழியிடர் தப்புகா ளத்இப் 
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௪௨ ேவேறுநூல்கள், 

பொன்பி றங்கிய முகரிசூழ் கயிலையம் பொருப்புச் 
தன்பு லக் இடை யுடையது தடவரைக் குறிஞ்சி, 

தலவிசேடப்படலம், ௧௬, ௧௭, 

ஆலவனக் காளத்இ இருச்சயிலஞ் சித்தவட மடியார் சவக் 
கோல நிறை விரூபாக்கஈ இரியம்ப கர் இருக்கோ கன்ன மின்பஞ் 
சாலவுத வுஞ்சயினி மாகாளங் காசிகே தாச மென்றுங் 

காலனுருப் பிரபாச மிமயமலை மந்தாஞ்சீர்க் கயிலை யாதி 

எண்ணிலவாம்யா மருவுமிடங்கள். 

இநபத்தேண்டளிப்படலம். 

சங்கெ முயிர்த்த நித்திலம் வான்றித் தமனியங் கொழித்து 
வார்ந் கொழுக், கொங்கலர்ப் பொதும்பர்ச் சுண்ணமுச் தளிருங் 
குலாய்த்துறை தொறுமெழில் கஞற்றும், பொங்குவெண் டாங்க 
முகலியா றடிக்கட் போர்ப்படீண் முடிக்கண்வான் செழுநீர்க், கங்கை 
போர்த் தொளிர்தென் சயிலைமால் வரசையிற் காளத்தி நாதனே 
பெனவும். 

இருக்கூ.வப்புராணம். 

திநத்தலச்சருக்கம், ட௮. 

கயிலைகே தாரங் காசி கச்சிதென் மதுரை சோண 
சயிலமா ரூர்கா ளத்தி தடம்பணைத் இல்லை யாஇ 
யியலுற௮ு கானர் தோறு மிருக் இறை பகர்வ தெல்லாம் 
பயிலுமா தவர்வாழ் கூவப் பதப்பெரும் புகழே யம்மா, 

  

திருவாலங்காட்டுப்புமாணம். 
சுநந்தர் உபதேசச்சருக்கம், ௩௮. 

வீறுசுா ஈஇக்காசு காஞ்சியவக் இகைமதுசை மிக்க மாயை 
யூறுமலர்த் தேன்பாவு துவசைஇரு வயோத்தியே யுரைக்க வேழும் 
கூறும் பாஞ்சேது வாதபுரி பம்பைகோ கரண முத்திப் 
பேறுதவு காளத்தி கழுக்குன்றக் திருவோத்தூர் பெருமை சாலும், 

  

தஇருப்பாசூர்ப்புராணம். 
நாட்டுச்சிறபபு, ௧. 

விளங்கிட வாதியெண்ணெண் விளையாடல் புரியும் கூடல் 
வளம்பதி தன்னின் மிக்க வளர்பதி கரர் நாடித் 
தளங்கொளிக் கயிலை தென்பாற் மாயகா எளத்தியென்ருங் 
குளங்கொடு அதித்துக் கூறற் குடையதஇத் தொண்டை நாடு,



Go m a & & ot. oh. 

இருவொற்றியூர்ப்புரரணம். 
திநத்தலச்சருக்கம், ௪௫. 

கண்ணியே பசமன் முக் கமலத்தாற் பூசை செய்து 
கண்ணர்கண் ணிடந்து சாத்தி யாமிகைக் கொண்ட தங்கண் 
இண்ணிய வாய்நீ சாட்டி மென்றசை கூட்டிச் சேர்ந்து 
இண்ணர்கண் ணிடக்து சாத்திச் சிவகதி யடைந்த தங்கண், 

இருவேற்காட்டுப்புராணம். 

வேதவனச்சருக்கம், ட, 

CLOUT HE காளதது யிடைமருதூா£ கழுக்குனறம வயிதய நாத 

மையாறு திருச்சயிலம் வான்மியூ ருச்சயினி யாலங் காடு 
செய்யாரும் வடமுல்லை வலிதாயஞ் சித்தவடர் இகழ்கே தார 
முய்யான நிறைவிரிஞ்சை விரூபாக்கம் பிபாச மொளிசே சோத்தூர். 

  

இருக்கமுக்குன்றப்புராணம், 

நாடடூச்சநக்கம். 

௫. குறிஞ்சிதென் கயிலை வெற்பு மருணைப்பொற் குவடு மாச 
நிறஞ்செயு மொற்றி யூரு மயிலையு நெய்த லாக 
நறுஞ்செழு முல்லை வாயி னகுமுல்லைத் இணைய தாக 
வறஞ்செயு மருத காப்ப ணாகப்பெற் ௮ுளதகர் காடே. 

௬. அத இணைக் கயிலைப் பாம்பொன் ருனையொன் ரறொருவில் வேடன் 
மெய்த்துணை சிவனே யென்றென் றிறைஞ்சி வீடடையப் பெ 

னித்திய னருணே சன்று ணிலமகழ்க் தேன மோன்று [pay 
பத்தியிற் றேடிற் றென்றா லிவற்றினும் பலித்த துண்டோ. 

௯... முகமிசே யாறு பாலி முாாறிரைக் கம்பை பம்பை 
யகருவே நாறும் பெண்ணை யருந்திரு ஈதஇியக் நாட்டின் 
மகசவா ரியிலும் பொங்கி மடைதொறும் பிமிக்தொன் முகு 
நிகரிலான் பலதே வாத னிகசெனக் காக்கு மன்றே, 

உநத்திரகோடிச்சநக்கம். 

காசி யம்பலங் கமலைசோ ணாசலக் காஞ்சி 
மாசில் காளத்தி மதுசையா இப்பதி யங்கம். 

தீர்த்தச்சருக்கம், ௧௦. 

கங்கைகா ளிக்தி வாணிவை தசணி கவுதமை மலப்பிர தரணி 
அங்கப் இசைகர் மதைகம்பை பம்பை சோமுகை முகரிதென் குமரி 
இங்கைகண் டகிவேத் இரவதி பிராமி தேவிகை பினாகினி பாலி 
கொங்குலாம் பொருகைத் தாம்பிர பமுணி கோவதி-சிந்துகோ மதியே



ச்௪ வேறுநாூல் கள். 

தலவிசிட்டச்சநக்கம், ௪, டு. 

அசையா வசைத்தோன் யார்க்கு மருசக் கரு.இ வெள்ளி 
வசையினுங் குவடு மூன்று வைத்துய்வை யென்றென் றேவப் 
புசைதபு பருப்ப தத்திற் காளத்இப் பொருப்பி லிந்த 

வுசைதெரி வேத வெற்பி னர்.இவச் அய்ச்.௮ப் போனான். 

கயிலையிற் ௪௧7 மூன்றும் காளத்தி பருப்ப தத்தோ 
டெயில்கெழு வேக வெற்பி னோசொன்றா விருக்கு மாற்றா 
லயிலவன் றந்தைக் இக்த வசலங்கண் மூன்று மென்றும் 
வெயிலவன் குல2வர் தேதென் கயிலையாய் விளங்குங் கண்டாய். 

இில்லைக்கலம்பகம், ௩௨. 

கடல்விட நூகர்ந்த காசினி யிலிங்கள் காஞ்சிமா நகருறை யிலிங் 
கங் - காவிரி வடபால் வருதிரு வானைக் காவினி லப்புலிங் கமதாம், 
வட இசை யண்ணா மலையினி லிலிங்கம் வன்னியின் வடிவுகா எத்து - 
வாயுலில் கமதாஞ் செதமபா லிங்க மாசிலா காயலில் கமதாம், குட 
இசை யதனின் மருவுகுற் முலம் கோதறு சித்திர சபையாங் - குற்ற 
கில் குணக்கிற் பழையனூர் மன்றக் கூலகவ FB sav Dear றென்பா, சட 
ல்விடைப் பாக னெல்லையம் பதியி லமபலக் தாம்பிர சபையா - மால 
வாய் மதுரை வெள்ளியம் பலமா மணிதில்லை பைம்பொனம் பலமே. 

காசிக்கலம்பகம், ௮௮. 

கூற்றடி.க் கஞ்சி முறையோ வெனக்குல நான்மறையும் 
போற்றடிக் கஞ்சம் புகலடைரந் சேமுனைப் போல onus SIP 
சேற்றடிக் கஞ்ச வயற்காசி நாகசெ ருப்படிக்கும் 
மாற்றடிக் குரதொண்டர் வில்லடிக் கும்புகன் மற்றில்லையே. 

  

திருவாருர்த்தியாகராசதேசிகர்சேய்த 

அன்பர் மோற்றிக்கலிவெண்பா. 

போத்தம்பி நாடுடுப்பூர் போற்றுதஇண்ண னாறுகாள் 
காத்தொப்பில் பூசைசெய்து கண்கலக்கம்--பார் தீதப்பாற் 
றண்ணப் பணிவார் தடங்கணிழ்றன் கண்ணப்பிக் 
கண்ணப்ப சான கதை போற்றி, 

சோமேசர் முதுமொறிவெண்பா, ௪௨. 

ae ad a னென்னு முரைகண் வெர்தனசே 
தாகற்சாக் கண்ணப்பர் சோ மேசா...-வான தனாற்



வேவிறு நூல்கள். 

கற்றில னாயினுங் கேட்கவஃதொருவற் 
கொற்கத்து லூற்றாஈ துணை, 

முதுமொழி மேல்வைப்? : 

லான் கண்ணோவு கண்டளவிற)கண்ணபபன் 
கண்ணினீர Genre கதறுமா..லுண்ணெ௫ழு 

பன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குர்தா மார்வலா் 
புன்கணீர் பூச ற்ரும். 

இருவிடைமருதார் உலா. 

௪௧௪. வேடசெச்சிு லல்லாது வெங்கா ணுழலுமற்றை 

வேடசெச்சி லும்முணவாய் மேவுமே. 

௪௨௫ கண்ணப்பர் பாதல் கமழ்செருபபுக தோயமென 
வெண்ணப் படுவ இதற்குண்முடா. 

௪௫௬-௪௭௪. மண்டுபுலால், ஏங்கொடுக்க மாட்டதென் றெங்கட் குசைக் 
தாங்கொடுக்கும் போதெல்லாக் தானுண்டான். [கொருவர் 

௫௪௫. கண்ணப்பர் கையிற் கலக்சதவ காய்காவின் 
வண்ணப் பொலிவின் வருபதக்தாள். 

பிரபுலிங்க லீலை. 

ழனிவார்கதி; ௬. 

௮ன்பனாய்க் கண்ணிடஈ தப்பும் வேடனுக் 
கின்பமீ குதல்புகழ்க் கேறற தன்றுமான் 
வன்பஞளாய்க் இரியுமிம் மறவற் காப்பலென் 
றென்பொலா மணிமன மிரங்கிற் றென்பவே, 

ஆரோகணகதி, @o. 

கண்ணப்ப னன்பி னானே கறியென வமைத்த வூனை 
யுண்ணப்ப னூனின் வேரா முயிருணி னமைவ னென்று 

வண்ணப்பொன் னனைய சென்ன வ௪வதே சகென்வ ணக்கி 
விண்ணப்பஞ் செய்தான் pHs விடைமுகக் கரந்தா னோடு, 

  

சோணசைலமாலை, ௬௯. 

மாணமும் பிறவித் அமயருநீங் குறதால் வாய்ச்சிலம் பிக்கருள் 

புரிந்த, கருணியென் ுனைவ௩ தடைஈகன ஸினிநின் கருத் இனை 

யின்னதென் றறியேன், முரணிபம் பரூ௨சகை தலைமிகை யெடுப்ப



௪௬ வேறுநாூல்கள். 

மூழைக்கரும் பாம்பென மணித்தேோரத், தாணியுள் வெருவி யகன் 
௮ிடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே, 

பழமலையச்் தாதி. 

௧௨, கொல்லைக் குறவரை வாயனை யார்கரிக் கோட்டைவினை 
நெல்லைக் குறவசை யாதுகொள் காளத்தி நேயசைவான் 
ஜில்லைக் குறவசை நம்முது குன்றரைச் சேர்வலென்.நா 

“ செல்லைக் குறவரை மாத் இசைக் கேகல மீகுவசே. 

இிருவெங்கைக்கலம்பகம். 

SIL Me. 

௧. நீவிர்புல வருர்இலெரி நிரயத்தி விரிவமெனத் 
ேகவவெமக் கியம்பினைநீ லைவேட ஸிடும்பிசித 

மாவலொடு மிசைந்தவளுக் கருளினை மெய்க் கதியென்கொல், 

௮] & a We 

௧௬. நின்னொரு விழிசெர் நீர்கொளக் கலங்இத் 
தன்னொரு விழிவெஞ் சாத்தினா லிடக்னு 
சாத்து மற்றைக் தடங்கணவ் வகைபெற 
வின்னமுண் டொருக ணென்றுளக் களித்து 

மற்றதுங் களைவான் வாளிஈட் டவனோ 

Gap. ‘ 

௯௨. காணாம லயன் 3நடு நின்மு டிக்கட் கண்ணப்பன் ஜெடு 
கழற்கால் வைத்த போ திற், கோணாுக முறிந்ததுவோ குளிர்வெண் 

டிங்கட் கொழுஈதுபொரு தொுங்கிற்றோ நீர்ப்பெணன்பு, பூணாம 
லருவருத்த௮ கோக்கு னாள்கொல் பொன்னிதழித தொடையல்சூழ்க் 
இழுத்ததோசொல், விணாள்பட் டழியாத வன்பர்க் சன்பாம் விம 
oo? en வெங்கைவரு மமச CaS», 

இருவெங்கைக்கோவை, 

(விநந்திறைவிரம்பல.) 
௧௪௪. கானக் களப முலையி செனக்கு ஈவில்வதென்னீர் [கள் 

வானச் தவர்தொழு தேச்துறுஞ் சிர்வெங்கை வாணர்க்குல் 
கானக் குறவ ரிறைமகன் ரான் முனங் கல்லையிற்பெய் 
யேனத் தசைக்கறி யன்றோ மிகவு மினிய தவே,



மே வேறுநால்கள், ௪௪ 

குஅங்கழிதெடில், ௮. 

ஆடுற வடியேன் பு௮க்குடர் தருநீ ரன்பன்வாய்ப் புனலுனக் 
காமோ, கூடையின் மலர்பிக் தையிற்றரு மலசோ கூறுமென் சவி 
யவன் மொழியோ, காடரு மொருநீ யிறையெனும் வழக்கை ஞானசம் 
பர்தனாற் மிட்ட, வேடுசை செய்ய வென்காக் திருக்கு மீசனே மாசி 
லா மணியே. 

  

சிவஞானபாலையதேசிகர் தெஞ்சுவிடு தாது. 

கண்ணி, கக, 

கணணபபா மமனறசையைக காளதது யராதமமை 

புண்ணப்ப வென்றுமுன மட்டியதும். 

  

கனிப்பாடற்றிரட்டு, 
வேண்பா. 

காளத்தி கண்டக்தே காளத்தி நெற்றியிலே 
காளத்தி யுன்றன் சாக் இலே--காளத்த 
அங்கமெக்கும் வெவ்வழலை யாற்றினாண் ஞானப்பூங் 
கங்கையென்னும் பெண்ணொருத்தி கண்டு, 

அம்மானை, 

கல்லாலின் கீழிருக்குங் காளத்தி காதருக்குப் 
பொல்லாச் இலந்தி புகுந்ததுகா ணம்மானை 
பொல்லாச் சிலந்தி புகுந்தது வே யாமாயின் 
வல்லா இினாருபணிக்கன் வாசானோ வம்மானை 
வர்தல்லோ பண்டு வடுப்பட்ட தம்மானை, 

கடடனைக்கலித்துறை,. 

வில்லா லடிக்கச் செருப்பா லுதைக்க வெருண்டொருவன் 
sour Oo Dus Grou லடிக்கவிக் காசினியில் 
அல்லார் பொழிற்றில்லை யம்பல வாணற்கொ சன்னைபிதா 
இல்லாத தாழ்வல்ல வோவிங்க னேயெளி தான து2ீவ. 

மண்ணென்ற மண்டல மெல்லாம் புரக்கும் வழு இசற்றுக் 
தண்ணென்ற நெஞ்சர் தரித்தில னேகனு வேடனெச்சில் 
உண்ணென்ற போதறுண் டவர்சொக்கர் பாதி யுடலம்பச்சைப் 
பெண்ணென் றறிந்து மடித்தா னெவ்வாறு பிரசம்புசொண்டே. 

சேராத வேடன் செருப்பா லடிக்கவுக் தீண்டவுக்தன் 
நீர்வா யுமிழவு முச்சிட்டம் போடவு நீண்டடலைத் 
காசா லடி.க்கவுல் கண்ணீர் ததும்பவுக் தாய்தமர்கள் 

ஆரா இலுமில்லை Cur AGS காளத்தி யப்பனுக்கே.



௪௮ வேறுநால்கள். 

வேண்பா, 

முக்கண்ண னென்றரனை முன்னோர் மொழிக் இடுவார் 
௮க்கண்ணற் குள்ள கரைக்கண்ணே--மிக்க 
உமையாளகண் ணொன்றசைமற் நான் வேடன் கண்ணொன் 

றமையுமிக னாலென் றறி, 

வீநத்தம். 

செல்லாரும் பொழில்புடைசூழ் புலியூரமம் பலவாண தேவா வும் 
மைக், கல்லாலும் வில்லாலுஞ் செருப்பாலும் பிரம்பாலுக் கடிந்து 
சாடும், எல்லாரு ஈல்லவசென் நெண்ணிபரு எவீந்ததென்ன விகழ்ச்சி 
யொன்றும், சொல்லாமன் மலாால்விட் டெறிக்தவனைக் காய்ரந்ததெ 
ன்ன சொல்லு வீரே. 

ஈல்லாளை யிடமருவுந் தியாகையா வுமதிடத்தின் ஞாயங்கா 
ணோ, கல்லாலே யெறிர்தோர்க்குஞ் செருப்படியா ஓுதைத்தோர்க் 
குங் கடிந்து போரில், வில்லாலே யடி.த்தோர்க்குங் கொடுத்தி 2 யல் 
லாமல் விழிநீர் சோச, எல்லாமுன் செயலென்றே யிருப்போருக் கியா 
தேனு மீகி லீரே, 

  

இருக்காளத்திநாதர் இட்டகாமியமாலை, ௩. 

கடடளைக்கலித்துறை, 

தருமர் தவஞ்சற் றறியாத வேடுவன் றன்செருப்பு 
மருமார்து வேணிக் கணிமா மலரவன் வாயுதகர் 
இருமஞ் சனக்குடம் பல்லா லவன்மென்று Kem sane 
யருமந்த போனக மன்றோகக் காளத்தி யப்பருக்கே. 

  

இருக்காளத்திக்கோ வை, 
காப்பு, 

சீர்க்2ீகாவை சேர்தென் கயிலாயர் தம்மைத் செரிக்தன்பினான் 
மாற்கோவை யாலு முரைத் தஇிடவேபனி மால்வரைபோற் 

கார்க்கோவை மேனியஞ் சர இக்கணபதி கஞ்சமலர்த் 
தார்க்கோவைத் தாளி ணையே துணையா வந்து சர்திக்கவே. 

இக்சாப்புச்செய்யுள், இருகெல்வேலி ஸ்ரீ ௮ம்பலவாண சவிராயரவர்கள் 
வீட்டிற்கிடைத்த திருக்காளத்தி நாதருலா ஏட்டுப்பு,த்தகத்தில் எழுதப்பட்டி. 
ருந்தது ) நால் எங்குங்கிடைக்சவில்லை.।



சேங்கோட்டை 

ப்பாவமகாசசேேதேசிகரியற்றியவை. 

க. திருக்காளத்திநாதர்கட்டளைக்கவிப்பா, 

Os stat, 5 aC 10, 

க. இருப்புக் காலினும் வன்காலென் காறின 
மிரப்புக் காக நடக்கவென் ரூலெர்தை 

பொருப்புக் கால்வலஞ் செய்யென்று மேலவர் 
புகன்றக் காலி பொய்க்காலென் சொல்லுவேன் 

செருப்புக் காலெற்றிச் செவ்வாய்ப் புனல்விட்டுச் 
சென்னிட் பூப்பெய்து செங்கையி னூன்வைகத்தூக் 

கருப்புக் கான்மட்டுகஈ இன்றா லெனகின்ற 

கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணமே. 

௨. விண்ணப் பஞ்சிறி யேன்மாற்ற பற்றஃ 
தொன்று மில்லைவெய் கூற்றுவன் சீற்றமே 

பண்ணப் பம்கம் வருமுன்ன முன் 
பாதப் பங்கயப் பாக்கியம் வேண்டுமா 

௮ண்ணப் பங்குசெய் GN oT Fao! Lint Bop 
றராவ்வொன் மூவெடுத் துண்ணுமென் ஜேயன்று 

கண்ணப் பன்ற வாயூறி கின்றககவ் 

காத சாஇருக் aro dS oss a Con. 

க. பருப்புக் குக்கொதி பாலுக்குச் சீனிக்குப் 

பட்டு டைக்குப் பணிக்குப் பணத்துக்கு 

விருப்புக் குச்சடை யாமட வாகுக்கு 

விணுக் குச்சுழல் வேனி௮ஐ வேட்கையோ 

செருப்புக் குச்சுப்புல் செவ்வாய் கலசம்பூஞ் 
சென்னி கூடைகை செம்பொற்றம் பாளமாக் 

கருப்புக் குச்சரி யாவண முன்னின்று 

கண்ணப் பன்பணி காளக்தஇி வாணனே. 
௪. வண்ணப் பாவையர் மீகாசை யான்மன 

முகப் பாயும் விருப்பி ௧௬ இனா 
லெண்ணப் பாடன்றி மேம்பா டிலைப்புண்பா 

டிந்தப் பாட்டுக் கடம்பாடி. தாகுமமோ 
வண்ணப் பால்வைக்்க வன் வேடன் கண்ணப்ப 

வொளித்துப் பார்க்கு மொலிபாறை Cus os pests 
கண்ணப் பாவென் ஜொருமாற்ற மோதுமுக் 

கண்ணப் பாதிருக் காளத்தி வாணனே, 
7



RO 

. ஒன்று தேட வஃதொழிக் தேமறுத் 

க. திருக்காளத்திகாதர்கட்டளைக்கலிப்பா. 

சூடன் காட்டுஞ் சுடர்ப்பொதகு போலுஞ்செொ 
ரூபம் காட்டிச் சுகங்காட் டியநின்னை 

நீடன் பாற்று இத் தெக்காளுன் னானந்த 

நிருத்தங் காண்பதிர் கேசம்வக தாட்கொள்வாய் 
வேடன் கோத் இர காணன்முன் னேசெல்ல 

விசைக்து SHB BOP மூசியும் போற்பற்றிக் 
காடன் காட்௨வென் கோனிவ னாமென்று 

கண்ணப் பன்பணி காளத்து வாணஜே. 

. விண்ணி டந்தப்பி மீப்போம் விரிஞ்சலும் 
விண்டு வும்பண்0 தேடரி யாய்மலைப் 

பெண்ணி டங்கொண்ட கோவே யெனாவிந்தப் 
பேதை யேன்செய் பிழையொறுக் தாட்கொள்வாய் 

மண்ணி டந்தப்பிக் கானிட முந்தப்பி 
(மலையி டந்தப்பி வர் அவர் தூனுக்கூன் 

கண்ணி டக்தப்பிக் கைகூப்பிக் கூப்பியே 
கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே. 

6 ene இக்கரை காணிட்டுப் பூணிட்டி 

சேத்தி சங்கட்டிக் காத்இரங் கெட்டியா 
யாளர் இட்ப மதனாலெ of S05 

காட்கொண் டாலன்றி யாளாவ தாசையா 
மீளுக் இக்கெங்கும் போய்ப்போய்கல் லூன்கொாண்டு 

வெண்டி ரைத்தொனி நீத்தோ ருருக்கொண்டு 
காளுக் இப்பெய சாறுநின் மூலென்னக் 

கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே. 

தொன்று கூடு முலகக்துள் ளோர்செய 
லென்று தேடுக் இசவிய கின்னர 

ளென்ன முன்னிகின் றேச்துவ னோவையா 
மன்று தேட மறைசதேட வேகனு 

மாலுக் கேட பமருக்தொன்று தேடியான் 
கன்று தேடிக் ககறுதல் 3போனின்று 

கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே. 

ரிய மாய்ததுரி யாதீத மாய்ப்பாஞ் 
சோத யாய்ச்சுட சாய்விரந்து காகமா 

யரிய மாயை யகன்ேேகிற் றம்பலத் 
தாடுஞ் சேவை யடியனுங் காண்பனோ 

வுரிய மான்மசை பன்றிபுல் வாய்புலி 
யுலவுல் கானகத் தூன்கொணர்ர் சேநெடுங் 

கரிய மாணிக்க மால்வசை போனின்று 
சண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே,
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க. இிருக்காளத்திநாதர்கட்டளைக்கலிபபா. இக 

அடநின் ரூனை யுதைததாய் கணைகொடெய் 
யாகின முனை வதைததாய திரிபுரத 

தஇிடகின் முசை௪ சதைததா யுனதரு 
ளெனனென றேததி யியமபிடக கூடுமா 

தொடகின் ருனெவன கொலலென வேதியன் 
௮ணணென் மூரததொளிப பததோனறி யேபெருங 

கடனின் முூலெனக ககாலெல லாநினறு 
கண்ணப பன்பணி காளததஇி வாணனே 

நாள கண்டக மூண்டகப பூமபத 

நானும் கண்டக தானநத மெய்திட 
நீள கண்ட பரிபூ ரணமென 

நிறை கோலமெக நோததுக காணபமீனா 
தாள கணட முயங்கிட வேயண்டா 

சநதஇித தே.ததுக தலைவா புதஇயவெல 
காள கணடவண் டாடா ணாமுனபு 

கண்ணப பனபணி காளததி வாணனே. 

நீவ லாரியென றறபரைப பாடிய 

நினைவ லாலுனை நேசிதஅப பூசித துப 
பூவ லாமபுயத காளபணி கனெ.றி£லன 

புவ லாவென் பிழைபொறுப பாயையா 
ஆவ லாகிககண் ணீரவாச மெயகுழைஈ 

தீழுத சறறியம புமவிலுக தா ககமெய 
காவ லாயிர வெலலாஈ தனிநினறு 

கண்ணப பனபணி காளததி வாணனே 

மாநெ லாஈசண் டுலஞசா கினிகொசுகு 
வடுவெ லாஞ்சமைத தூடடிய போமுனபு 

நானெ லாமறிஈ கேனெனறு பேசுமென 
னவையெ லாமபொறுக தாடகொளள மீவணடுககா 

ணஹானெ லாமொரு கையெரநதி யேவெயாத 

அடமபெ லாககட டழிஈதுகண ணீாமலகக 
கானெ லாகஇரிஈ தோடிவக தேயனறு 

கணணப பன்பணி காளதது வாணனே. 

வெதிர்வர தாலன சோளிபக் காபா 
வெளிவஈ தாலென வெளவிடை மேலெனக் 

கெ.தாவஈ தாலிரு கணகொள்ளு மோவுனை 
யேன்வஈ தாயென் நிசைபபவ சாரையா 

௮இாவந தாபபெழு தொண்டகங கோடிபப 
வமபும விலலுஈ தடககையு மாயககருங 

கஇாவக தோபுடை நினேதது மாறெனக 
சுண்ணப பனபணி காளத்தி வாணனே,



௫௨ 

௧௬௫. 
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க. திருக்காளத்திகாதர்கட்டளைக்கலிட்பா. 

வண்ண காண்மல ரிட்டேப் பூசித்து 
வாண னாவென மார்க்கண்ட னாவென 

வெண்ண நாண மிலாகாயி சனேனும்வக் 
இனிய னாமிகை யாலாச்சிப் பேன்சண்பார் 

Ban cm னுமெனப் பொத்தப்பி நாட்கிளோரச் 
செப்பும் போகொண்டு செந்தா மசைத்தடக் 

கண்ண னார்வர்து தெண்டனிட் டாலெனக் 
கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே. 

. அருவ மாயுரு வாடப் பிரமமா 
யங்க மாய்த்துங்க மாய்ச்செவ மாய்விச்வ 

சொருவ மாய்வளி யாய்வெளி யாய்ப்பாஞ் 
சோது யாமுன் சொருபமென் சொல்ல வேன் 

வெருவ மாணின மெய்தூன்சை மீ இலை 

மேல்வைக் கதோரிலை மேன்டி. வக்கொரு 
கருவ லாரியர்ச் சிக்கா லெனநின்று 

கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணணனே. 

சூட்டிக் கொண்டு சுமுகனைப் போற்றவுவ் 
குூறிச்துக் கொண்டு குகன்றனை வாழ்த்தவுவ் 

கிட்டி.க் கொண்டுன தன்பசொப் பாகவுல் 
இருபைக் கொண்டலொப் பாயருள் கூசையா 

ஓட்டிக் கொண்ட தொருகண்ணென் றெண்ணுமுன் 
இனாருக ணுக்கு ௬திபாயக் கண்டஞ்சிக் 

கட்டிக் கொண்டு கதறிக்கண் ணீர்மல்இக் 
கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணமே. 

அலம்புக் தேற லிளங்கிளி போன்மொழி உ 
யரிவை யர்க்கென் னகமூரு கிக்இனம் 

புலம்பு தேவ கணமாஞ் இலக்தியும் 

புயங்க முந்தொழும் பொற்பதல் காண்பனோ 
சிலம்புஞ் சாசலஞ் செங்குன் வி லேவில்லைச் 

செருப்புக் காலின் மெலவூன்றி யேபடைக் 
கலம்பின் னாகச் சிறுசா ணொலிகொண்டு 

கண்ணப் பன்பணி காளக்தி வாணனே. 

. பவள வார்சடை யுகஇரு ஞானப்பூம் 
பாவை மேவிய பாகமு மார்பிடைத் 

அவள _தாலணி யுக இருக் கோலஞமுக் 
தொழப்பெ அும்பயன் சொல்லவுங் கூடுமோ 

தவள வாளியுஞ் சோ௫யுக் தூவியுக் 
தங்கு வாரு வலயமுவ் Olas aan Ola ci 

கவள வாசண பேபணிஈ தகாலொப்பக் 
கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே,



௨. திருக்காளத்திநாதர்பதிகம். ௫௬௩. 

௨0௦. குருவி யோடிய குன்றிடத் தேவிழிக் 
8 யோடிய கொள்கையைப் பார்த்துளம் 

வெருவி யோடி யிலைமருர் இயாவையும் 
விசைய வேகுழைக் இட்டொன்றுங் காண்டுலாப் 

பெருவி யாகுலத் தோடென்செய் வேனெனப் 
பேத லித்தினி யூனே மருக்தென்று 

கருவி யோடும் கனிவொடும் வில்லொடுங் 
கண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணே. 

௨.  திருக்காளத்திகாதர்ப்திகம். 

௬, சீரேறு பொற்கமல /டிகைச் செல்வன் * 
றிருக்கா வருத்தமுக்தென் 

றிசைநாத னுள்ளத்தி லோயா வருத்தமுஞ் 
செனனக் தொ .௮ஞ்சுமக்கு 

நாசேற௮ு சந்தைமா தாவருத திமூமேக 
நாயினும் சடைபட்டி 

நானுமபொரு கதிசேர்ந் திளைப்பாற வேண்டிய 
னலம்புரிசஈ் நிதியடைர்சேன் 

போசேற தாய்ச்சுமக் தானுமடி காணாத 
புண்ணியா ஈண்ணியார்கைப் 

புகுகெல்லி யங்கனியி னெளிதுகண் டேத்தும் 
புசாதனா வினியிரங்காய் 

காசேறு கீள் சமைய விபினவைப் பெங்குவ் 
கலந்தமார் கணகெருக்குங் 

காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யே இருக் 
கண்ணப்பர் காதன்மலையே. 

௨. பானற் கருங்கட் பசுர்தோகை யனையபொற் 
பாசமுலை யார்தமக்கும் 

பைம்பொனணி பட்டாடை யானமா தியபொருட 
பகுதிக்கு மிகுதிவளமார் 

தேனக்க மலர்வாவி சூழ்புவிக் குங்கா தல் 
செய்துசி௮ தெய்வமேதச்துஞ் 

சிற்றறிவி னோர்செலுஞ் சிறுகெறிச் செல்லாது 
சிவஞான இீரர்கூட்டச் 

தானுற்று வெம்படிக் கொருமருந் தாய்ப்பிச்சை 
தசவேற் நருக்தியுன்பொற் 

ரூணிழற் கீமிரவு பசுலற்ற வீட்டிலே 

தனியிருக் தஇடவைகத்திடாய்



௨. திருக்காளத்திநாதர்பதிகம். 

கானக் குறச்சிறுமி மாசொடு மசம்பையர் 
கலந்துவிளை யாடுசெல்வக் 

காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதருக் 
சண்ணப்பர் கா. சன் மலை மய, 

. தண்டாள மணிகொஷழிக் குக இசைப் பொன்முகரி 
Bi ip ge சாடிநீ௮ஞ் 

சண்ணித் தருட்சாக னம்பூண்டு கின்வசைச் 
சரசல்வல மாகவக்தே 

war tec மிடை இருமுன் வீம்ஈ்தெழுக் தானந்த 
மாசாத கட்டமாடி 

யன்புவட் டெமி இகள் செய்துபன் னாள்கணம 
தாய்க்கமிக் தி.வருள்செய்வாய் 

அண்டமதி அதன் ஞான மலரளக வல்லிபுணர் 
Gib BOF FG BUT TUF 

சோதியே யகலகா சணரமுபா யொன்றினுக் 
Cera ga Ser na. Car 

கண்டவர்க டீவினைகள் காணா பரமக இ 
. காணவே றிடுமேணியாக் 

காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதிருக் 
கண்ணப்பர் காசன் மலையே. 

. மூர்திரிகை யிற்பாது பொன்னாக லஓுங்கொடார 
மூடசாம் லோபர் தமையும் 

முூழமுூதுமருள் கற்பகத் தாருவே யென்றுபொய் 
மொழிக்கவிகள் பாடி. யலையா 

தெர்கைநின் றிருவடிக் கென்னா லியன்றபா. , 
வினமாலை சாத்தியேத்து 

யிறைவகி னருட்பணிக் குரியனாய் விட்டின்ப 
மெய்அுபெரு வாழ்வளிப்பாய் 

அந்தாக் தமசர்விலா யாடுபொற் சமையநிசை 
யகடுமிடை பகடுவிண்போக் 

அலா்தூவு கற்பகப் பூங்கொம் பொடித் தவயி 
ரூசவுண் டடிவசைச்சார் 

கந்தரக் தொமோறு கொண்டுபிளி றிக்தேவ 
கங்கைகீர் விசியாகெ 

காளத்தி மலை2மவு கருணைமலை யேருக் 
கண்ணப்பர் காசன்மலையே. 

இ. வாளனைய கூர்விழி மடந்கதையாக Sar way 
வழுத்துகுரு வாகவிீன்ற 

மைந்தாகண மான்மார்ததக லிகங்கமா க்ச்சுற்ற 
மருவுசங் கமமதாகத்



௨. திருக்காளத்திநாதர்பதிகம். டு௫ 

தாள்வலியினால்வருஞ் செல்வபோ கங்களே 

சீனியின்ப விடதாகத் 
கம்மிலே மகிழுமாயாசால பந்தக் 

தவிரத்தாண்டு நின்னையென்னைக் 
கோளுறு பெரும்பாச மதனைவெவ் வேளுக் 

குறிக்கொள வுணர்த்தஇநின்றாள் 
கூடுசுச் தாத்துவித நிலையில்வைத் இன்பங் 

கொடுத்தமெய்க் குருமா த்தியே 
காளனுட னத்இரநித மிகலிவழி பாடுபுரி 

காசணக் குறிபூண்டிடுங் 
காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதிருக் 

கண்ணப்பர் காதன்மலையே, 

௬. பைக்கடு விடத்தி மிடற்றடக் இத்தமது 

பாவையாக டாலிசாத்தும் 

பங்கயக் கண்ணேற தேறிழுப் புரமழல் 
படுத்துபுதம் வாழ்வளிக் ம் 

மைக்கரு நிறத்தர்த காசாற் கொன்றுகர 

வளைமாற்று வித்துமுள்ள 
மயதீர்கி லாதுசெத் அப்பிறக் குக்தெய்வ 

மால்கொள்வ IOI emp 
லிக்குவல யத்தேழை மானிடப் பிறவியேற் 

கெச்தைநின் றிருவடியலா 

லின்னமொரு தெய்வமுண் டென்னவறி யாதவாழ் 

வீம்ததற் புதமற்பு.தங் 
கைக்கவுண் மதக்களிறு கற்பகத் தளிர்கொய்து 

கயமூனி யருக்தவூட்டுங் 
காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதிருக் 

கண்ணப்பர் காதன்மலையே, 

௪. மணமருவு கற்பகப் பூங்கா நிழற்கனக 
மணியாச னகத்தும்பர்வான் 

வாழ்த்தவா சாட்டுபுரி பகமுமலர் வே இகையின் 
வைகியுல குகவுபதமும் 

பணமருவு துத்திநெட் டெலணைத் அுஞ்சுமப் 
பதமும்வேண் டேனுன அபொற் 

பதமலர் புனைந்தமுடி யடியார்க மடியார்கள் 
பதம்வேண்டி யானலந்தேன் 

குணமருவு மன்பர்சிக் சனையறிர் துதவுநீ 
குற்றமே சகசமாம்பொய்க் 

கொடியனேற் குனதுஇரு வுளமிரல் இக்காதல் 
கொண்டலா மீதுதருவாய்



௫௬ ௨. திருக்காளத்திநாதர்பதிகம். 

கணமருவு புயலில க் தேறியடி வசைமேவு 
ஒருடும் விசாய்ப்பிளி மி் 

காளத்தி மலைமேவ கருணைமலை யேதிருக் 

கண்ணப்பர் சாதன்மலையே 

௮. வெங்கொடிய வாணவப் பார்தள்வாய்ப் பட்டுமஇ 
வீயவிரு வினையடவிவாய் 

விடயவைம் புலவேட சாறலைப் பத்தகன்மம் 
விட்டமெற நெறிபோய்ச்சமன் 

ஓங்கசர்க ளாம்புலிக் இசையாக மீளவுக் 

கெடுசென்ம வாரியலையிற் 
கீம்மேல தாய்ச்சுழல் கறங்கெனச் சுழலுமிக் 

கீம்மைதீர்க் காண்டுகொளவாய் 
கொக்குலவு ஞானமல சளகமின் புணசருட் 

கொண்டே தண்ட தானால் 
கூற்றகல மிடிபடத் இருவடி நிமிர்த்தன்பர் 

குறைதீர்சக்ச குணவாரியே 
கங்கைஈதி தோயவெண் பிறைதவழ வவிர்சடைக் 

காட்டழகு சென்னிகாட்டுல் 
காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யே இருக் 

கண்ணப்பா காதன்மலையே. 

௯. வளையேகர்கு வேற்கடைக் கஞ்சனச் இட்டிமண 
மஞ்சடட விக்கந்தமார் 

மான்மதம் பூசிமணி யணியாடை தாககமெலர் 
மாலைகற் அுபு நாபுசத் 

களை பூண்டு இரிமுடைப் புன்றசைக் கூடதைத் 

தமதாரவி யென்றுமதுசக் 
கருமமுக மேயென்று மால்கொண்டு கொட்பு௮ஞ் 

சஞ்சலப் பித்தவுலகக் 
இளைநீக்கி மும்மலப் பிணிரீங்கி யின்பக் 

இடை க்தபச முத்தர்குழுவிற் 

இட்டவைத்ீ தாண்டாய்க்கொர் கைம்மாறு சேடியுங் 

கஇட்டுகல தென்செய்குவேன் 
களையோல்கு சாரற் பசப்பினிறை மணிகிலவு 

காட்டியிர வோட்டுதெய்வக் 
காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதிருக் 

கண்ணப்பர் காதன்மலையே, 

௧௦. பஞ்சனைய இற்றடிப் போமார்க் கட்கொடிய 
பாவையர் இறக் அமழலைப் 

பன்மகார் தந் இறத் துக்தேக வபிமான 

பாசசே சத்திறத்தும்



தனிச்சேய்யுட்கள். ௫௭௪ 

மிஞ்சுபல காலம்யான் பாழுக் இறைத்தமன 
வெப்பெலா மாறுமா 

விரிதிசை சுருட்டமணி யொளிவீசு பொன்முகரி 
வெள்ளநீ சாடுவித்துத் 

தஞ்சமா முன்றிருச் சேவையெனு மழுதசஞ் 
சீவியுந் தந்தளித்தாய் 

தசையில்யா னினிவமுவி பூற்பவக் கொடியவெர் 
தளையுறா வாமளிப்பாய் 

கஞ்சனுங் கஞ்சவிழி மஞ்சனுக் தேடக் 
கனற்பிழம் பானவொளியே 

காளத்தி மலைமேவு கருணைமலை யேதிருக் 
சுண்ணப்பர் காதன்மலையே, 

தனிச் செய்யுட்கள். 
வேண்பா. 

எனறுவநது 'சசவியமப leon ORG E காதனமுநற 

der gat துன் ௪ந்நி தப்பே றெய்தினேன் - அுன்.றுபொழிற் 

காளத்தி நாதா கடைக்கணித்துத் தந்தருள்வாய் 
மீளத் திரும்பாத வீடு, க) 

விநத்தம். 
௮ன்புபிழம் பான இருக் கண்ணப்பர் போன்பி னகச்தே பொங் 

கும், பொன்புரிசெஞ் சடைக்கருணா நி.இி2யயுன் நிருமுன்பு புகுக் து 
போற்றி, யின்பவெள்ளச் தாடியுய்வ தென்மரோவென் றிருந்தேளின் 

நெய்தப் பெற்றேன், துன்பமலம் வேரோடு களைச்தேன்மற் நினி 
யேதுர் தொடக்ிலேனே, (௨) 

கானப்பூம் பொழிலுடுத்த காளத்தி மலைமேவு கருணை வெற்ப 
ஞானப்பூங் கோதையிடம் பிரியாத வானந்த ஈறுந்தே னேயேம் [ன் 
தானப்பூம் பொழில்புசக்கும் பெருவாழ்வு மருவருத்துத் தள்ளியுன்ற 

மானப்பூங் கழலடைந்தா சடியாருக் ஈடியேனாம் வாமீ வாயே, (௩) 

வண்டமர்பூங் குழல்போற்றி மதிமுகமண் டலம்போற்றி மலர் 
வாய் போற்றி, கண்டவர்தீ வினையோட்டுங் கடைக்கணருள் போற்றி 
யெழறிற் கண்டம் போற்றி, தண்டமகிச் சடிலர்திரு மார்பகலாப் 
பொற்கலசத் துணைகள் போற்றி, செண்டமருங் கையோற்றி ஞானப் 
பூங் கோதையம்மை திருத்தாள் போற்றி, (௪) 

அ௮ல்ஓறுத்துங் காளகண்டர்க் கழுதருதக்தும் பெருவேட்கை 
யதனால் வேட்டம், வில்லுறுத்துங் கைவேடர் பிரான்புரியும் காளத்தி 

வெற்பைச் சூழ்க து, கல்லுறுத்த வலம்புரியுல் காலினான் ஜோவாசர் 
க இர்சான் மோலி, யெல்லுமுத்து மணியுறுத் ங் காலினரா யுலகாளு 
Au pens Sura, (௫)





பே 

கணபதிதுணை. 

  

சிவமயம். 

திருக்காளத்தீநாதர்துணை. 

> 4 7 ஐ 0 ௦ 
திருக்காளததப்புராணம. 

பாயிரம், 
--௮01930)௨-- 

காப்பு. 

செழுவிய வடமொழி தென்மொ ழிப்பட 

Con Ja gy மாக்கதை முழுதும் காக்குமாற் 

குழவியக் இங்கள்வெண் கோட்டு மும்மததீ 
தழைசெவிப் புகர்முகத் கடக்கை வேழமே, (௧) 

*ஜஞ்சந்திவிநாயகர், வேறு, 

செஞ்சர்தக் சகளபக் கொங்கைச் செழுமலை யிமய மங்கை 
கஞ்சந்தல் கியபொன் போற்றுக கருணைஞா ஸப்பூங் காதை 
நஞ்சந்தெள் எமிர்தா வுண்ட கமாகசோ டுவர்து பெற்ற 
வஞ்சர் இப பிள்சா செம்பொ னடி மலர் முடி மேற் கொள்வாம். (௨) 

கடவுள்வாழ்த்து. 
அடைந்த வைய 

திநக்காள்த்திநாதர், வேறு, 

சீர்பூத்த பேரொளியாய்ச் சித் துருவாய் நித்தமாய்ச் வமா யொன்றா 
Cur yes 43,579 நிருமலமா யகாஇயா யாண்டு மாடப் 

போ்பூத்த வகளமா யகண்டமா யுயிர்க்குயிசாய்ப் பிரியா தோங்கும் 

கார்பூக்த காவுசூம் காளத்இப் பாம்பொருளைக் கருத்துள் வைப்பாம்.) 

ஷானப்பூங்கோ தையம்மை, 

அளவிலாத் தோற்றமீ முயவற்றிற் '2பாகவர வலைந்தெஞ் ஞான்று 
மளவிலா வழிதுயசா னொந்திளைத்த வளவிலா வுயிர்க்குக் தாயா 
யளவிலா வருட்டீம்பா லினிதருதக்தி பளவிலா வூதி வாழ 
வளவிலா வானந்த மருண்ஞானப் பூங்கோதைக் கன்பு செய்வாம். (௨) 

* பஞ்சஸாதஇவிகாயகர்,



௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ேவேறு, 

கானப்பூல் குழல்போற்றி கருணைபொழி விழிபோற்றி 

தானப்பூங் களபமுலை தாங்கி நுடங் கஇடையபோநற்றி 

வானபபூர் தருமகவான் வணங்குதிருக் சாளத்டு 

ஞானப்பூங் கோகையுமை நற்கமல பதம்போற்றி, (௩) 

ஐஞ்சர்திவிநாயகர், வேறு, 

செஞ்சந்தச் சேறளவிச் செழு இதலை பொதர்தமுலைப் 
பஞ்சற்க மெல்லடியிற் பனிவசைமா மகரநயிர்க்த 

வஞ்சந்திப் பிளளையெனை மருவிமத மழகளிற்றை 

கெஞ்சக்தங் கியவுவப்பான் முச்சற்தி தொறுநினைவாம். (௪) 

ip கக்கடவுள். 

மூழுதுலகங் களிகிறப்ப முனிவர்குழா மமசர் குழாவ 
கழிபெருக்துன் புறவெழுந்த *கவிம்தலைமா முதறடிஈ்து 

பொழிமதவெள் ளானைமிசைப் புசந்தானுக் காசளித்த 

கெழுசுடர்வே னம்பிகண்டைக் கஇண்கிணிச்சீ றடிதொழுவாம். (௫) 

திருநந்திதேவர். வேறு. 
௮ர்இி வெண்பிறை சூடு மவிர்சடை 
முந்து மான்மழு மூன்றுக ணான்குதோ 
ளெர்தை போல்வெள்ளி வெற்பி லினிகமா 

ந௩இ சேவடி நாண்மலர் போற்றுவாம், (௬) 

கலைமகள், வேறு, 

புக்ககஞ் செபவடம் புனித ஞானமா 

முத்திரை குண்டிகை முழுது மேச்தெமிற் 

கைத்கலக் தமிர்இனைக் கலைம டர்தையை 

மூதிதமிழம்க் இழக்தியை முடிவ ணங்குவாம், (or) 

G op. 

ஞான முத்திசை ஈற்குண் டி கையறி 

வான புத்தக மங்கைச் செபவடக் 

தான மைக்துவெண் டாமசை மேவிய 
பானி றச்தவள் பாதம் பணிகுவாம். (of) 

அகத்தியழனிவர், வேறு, 

விந்தசரி யொன்றடக் வேகமொரு கான்கடக்குஞ் 

சிர்தைகனி லைந்தடக்இச் சறுசாகச் தாறடக்கி 

* “ திழ்மே னின் றக் கொடுக்சொழிர் கொக்கு ?? என்பது கல்லாடம், 
மூருசக்சடவுள் து இ.



கடவுள்வாழ்த்து, 

வர் அகட லோசோமும் வயிற்றடக்கப் *பொன்முகரி 

முந்துதவத் தாற்கொணர்க்த முனிவனடி. முடிபுனைவாம். (௯) 

சிலந்தி, காளன், அத்தி. 

பொலங்குவட்டுத் தென்கயிலைப் புனிதனடிக் காளாய 

சிலர் இகசனைச் இம்.இத்தே மெம்பிணியும் தீர்்தொழிந மீத 
தலா இகழ்மா காளனென்றா னர்திபொற்று ணண்ணுவேம் 

வலந்தரு சக்தியென்றால் வானாசும் வேண்டேமே, (௧௦) 

கண்ணப்பநாயஞர், 

மண்ணிடர்து மணிவண்ணன் மருவருஞ்சே வடியார்க்கு 

விண்ணிடந்து மறைக்கிழவன் விரவருமபொன் முடியார்க்குக் 

கண்ணிடந்து சாத்இயிரு கண்ணுக்குக் சண்டன் நு 

பெண்ணிடங்கொண் டவாருளாற் பெற்றவர் தாள் பெற்றிடுவாம்.(௧௧) 

*சிவகோகர், வேறு, 

[கண்ணப்ப னொப்பதோ சன்பின்மை யெனக்கழறி 
வண்ண ச்சொன் மாணிக்க வாசகர்வாக் காற்புகம்கத 
இண்னற்கு நிகராகச் சிவபூசை செய்துமு த்தி 
நண்ணிக்கண் கஸித்தடிவ கோசர்க்கு தாமடியேம்,. (௧௨) 

சமயாசாரியர்ழவர், வேறு, 

தெளிந்தபுனற் $பொன்ஸ்மூகரிக் கசையமர்ந்தார் இருவருளா 
அளங்குளிர்வா விக்கரையி லுமைமுலைபபா லுண்டார்க்குங் 

களங்கமின்றிக் கடற்கசைக்கே கன்மிதப்பிழ் சோந்தார்க்குங் 

குளங்கசையின் முதலைவாய் மதலைதநரதார்க் குங்குடி நாம். (௧௩) 

திரவாதவூாடிகள், 

கருந்தடங்கண் ஞானப்பூங் கோகையொடுல் |கல்லாலின் 

MAS நீழலிடை விற்.றிரு£க பெருமானைக் 
குருக்சமலாதக் தண்ணிழற்கே குருவடிவா வருவித்துப் 

பெருந்அுறையி லுபதேசம் பெற்றவர்தாள் பெற்றிடுவாம். (௧௪) 

* * பொன்முகலி ” எனவும்வழங்கும். 
* *வெகோசரியார் ? எனவும் இஉர்கூறப்பெறுவர். 
* “கண்ணப்ப ஜனொப்பதோ ரன்பின்மை சண்டபி, னென்னப்ப னென் 

னொப்பி லென்னையுமாட் கொண்டருளி, வண்ணப் பணிச்தென்னை வாவெ 

ன்௰வான்கருணைச், சண்ணப்பொன் னீற்றற்கே சென்றுசாய் கோச்தும்பி ?? 
என்பது, திருவாசகம், இருச்கோத்தும்பி, ௪. 

8 பொன்முகரிக்கரையென் றசற்கேற்ப, வாவிச்சரை, கடற்கரை, குளக 
கரையென்று அமைத் இருக்குமழகு பாராட்டற்பாலது. 

| கல்லால் - இக்தஸ்.தலவ்ருக்ஷம் ; ** கல்லாலின் கீழிருந்த காபாலிகாண் 
காளத்தி யானவனென் கண்ணுளானே ”' என்னுக தேவாரத்தாலுமுணர்க. 
இதுபற்றியே இருக்சாளத்திராசரைக் கல்லா௮டிக்கரும்பென்மும், கல்லர



ச் திருக்காள த்திப்புராணம். 

நக்கீர தேதேவம், 

செர்காஅ ஈறைதளித்த செழுங்கமல மேயானும் 
DOUG STL நறுந்துழாய்ப் படலைமுடி ப் பசியானு 

மந்தாதி காண்பரிய காளத்தி யண்ணலார்க் 

*க௫்தாஇி கண்டவருக் தமிழ்ப்புலவர்க் காளானேம், (௧௫) 

கன்னியரிரவர், 

பொருகன்னி குமரிஞுதற் றீர்த்தமெலாம் போற்றுகங்கை 

யொருகன்னி ௪டாமகுட மிசைவாழ வுலகேழுக் 

தருகன்னி யுடன்வாழ்வார் தம்பால்வாம்க் கைப்பட்ட 

ரவிருகன்னி மார்கமலச் சீறடிக ளேத்துவாம். (௧௯) 

யர்தவவேவந்தர். 

க தியிலிபோற் கல்லாலின் Sipe Wh gw கண்ணுதற்கு 

மதிகவழ்பொற் கோபுசமு மணிமதஇலு மண்டபமா 

மூதுசுடர்மா மாளிகையே முதலாய மற்றெவையும் 

விதிமுறையே யபைத்தளித்த 1யாதவ?வக் இனைப்புகழ்வாப. (௧௪) 

லடியின்கனியென் றும் வழங்குவ தணடு ; அது, * கல்லா லடியித் கரும்பிணிர 

தரதன்னை, எல்லாருங் கண்ணா லிணிதருக்கீர் ”, அரென்றாள் கல்லா லடிக் 
கரும்பென் ரரதனைத், சாரு மெனககென்னச் தாய்மாரும் - காரிகையே, 
இக்தக் கரும்பெவர்க்கு மெய்சாச் கரும்புகாண், அந்தவயன் மாலுக் கரிது 
காண் - செந்தமிழ்சேர், ஆலைவா யிற்பண்டு மாடுங்கா ணாடியுங்கல், லாலை 
யடைக்துமழி யாதுகாண் - சாலவொரு, சற்றுங்கோ தஇல்லைக்காண் சாற்றி 
லதிகங்காண், சிற்றின்பர் நாவிற்சே ராதுகாண் - முற்றும்பே, ரின்பப் பெருக் 
கங்கா ணிச்சை சடச்தேறும், அன்பர்ச்கோ ராரா வழுதங்காண் ?”, ** அஞ் 
சென்று கல்லா லடியிற் கரும்பிலுயர், அஞ்சு கொழுச்இி னடிபாடி ”?, சனி 
யார்கல் லாலின் கணியார் மடவார்க், கனியா ரினியாரிங் கென்பார்?? (திரக் 
காளத்திநாதநலா) என்பவற்றால் அறியலாகும். 

* அந்தாதி - கைலைபாதி சாளத்திபாதஇி,த் திருவந்தாதி. 

* * இருகன்னிமார் ? என்றது, மதுரையிலிருக்த மாணிச்சவல்லியென் 
னுங் கணிகையின்மகளிரிருவரை. இவர்கள்வரலாற்றைச் சீகாவத்திபபுரா 
ணத்துள்ள கன்னியர்கதைச்சருக்கத்தாலுணர்க,. 

1 யாதவ வேந்சசராவார் : பண்டைக்காலத்தில் காராயணாகரசத்இல் HOR 

புரிந்திருந்சவர். திரக்கனத்திநாதர், praumtCac aQaromBOscrm Os 
தலவிசேடங்களைக்கூறி இவரை ஆட்கொண்டு பணிபுரியும்படி. கட்டளையிட்டு 
மறைக்தருள, இவர் அங்கனமே இத்தலத்திற்குரிய பலவகைப்பணியும் கல 
முறப்புரிந்து பின்பு மு,த்திபெற்றனர். இலை, சீகாளத்திப்புராணத்துள்ள 
விடசங்கமச்சருக்கச் சாலும், ிலந்திமுசலியவற்றின் முற்கதைச்சருச்கச்தின் 

௬௩-ம் செய்யுள்முசலியவற்றாலும் அறியலாகும்; *யாதவற்குத கால மிடு 
வாளைப் புல்கிநீழ போதியெனப் போதுபோய்ப் போந்தாளை - யாசவனுளு, 
சீரளசம் சொய்யத் இரும்பிவந்து கைவாளைச், தாரளகங் கூடச் Sau



கடவுள்வாழ்த்து. 

நநபோன்ழகரியின் இநகரைவாழ்வோர். 

அருக்தவரக ணனிவேண்ட விருந்தமிழ்மா முனியழைப்பப் 
பெருக்தசையி லுயிர்க்கெல்லாக் தாயாடுப் பெரி தவரு 

புரிக்தமிர்தப் பாலூட்டி வளர்த்கருகம் பொன்முகரி 
விமிந்தகரை யிருமருங்கும் வ இந்தவசை மிகப்பணிவாம். 

மற்றச்சிவநேசச்சேலவர், 

மூன்னாவி லிறையவன்றா ளினிதடைக்க மு௫யோர்கள் 
பின்னாளி லன்னவற்றைப் பெறலுற்ற பெற்றியோ 

ரிக்காஸிற் பெறுகின்றோ செனுஞ்சிவேவே டத்தெவர்க்கு 

மர்நீர்மை வைஇகசை வத்தெவர்க்கு மடி யேம்யாம். 

காஷனுசிரியர்,. 

ஈசனைநீ பூசனைசெய் யென்றுமையோ டினிகளித்து 

மாசிலா வருள்பொழிந்த வளர்ஞான சிகாமணியைப் 

பாசமுதன் மூன்றுணர்க இப் பிரப்பொழித்க பரஞான 

(௧௯) 

கே௫ூகளனாஞ் சத் ியஞா னியைப், /௮னிக தூ சிந்தைசெய்வாம்.(௨௦) 

தமீழாசிரியர். வேறு, 

எழுத்தொடு சொற்பொரு ஞரணார்த்தி யின்புற 
வழுத்திடு கவிதையும் வருவிக் தாரையு 

மமுக்தியா தொன்றினை யறிவிச் தாரையும் 

விழுத்தகு முவப்பொடு iD) Gar ணங்குவாம். 

வடநூலை மோமீிபேயர்த்தளித்த பேளராணிகர், 

எண்ணிய விக்கதை யெமக்கு eer i Sus 

நண்ணிய சங்கா கார ணன்னெனும் 

புண்ணியன் விரைவாம் Lyon cool) கன்றனை 

வண்மைவேவே இயர்குல மணியை வாழ்த துவாம், 

(௨௪) 

(௨௨) 

போவென, வந்தாளைக் கூர்தல் வருவிசகா ராரென்னம், சர்சாரைச் சொல்ல 

விறை தாள்போற்றி - எக்காய், தலமே தெனச்கயிலைச் சங்கமனா முன்னை, 
நலமேவப் பண்ண கடக்ம£த - முலகில், இரும்பெல்லாங் கூட்டென் றநிரசவா 
சஞ்செய், தரும்பொ னளசேச னாக்இத - இரும்பவுர் சன் , கொபுசங்கண் மண் 
டபங்கள் கோயில் வலமேமு, மாபுரயகொள் வீதி மணிச்சதேர்கள் - சோப 

னங்க, ளாகத் இருப்பணிகொண் ட.ந்தர்கி லேயவனை, யோகக் சதவுதிறர் 

துட்கொண்டோன் ?' (திரக்காவதத்நாதருலா. ௬௬ - ௪௨) என்பசனாலும் 
விளங்கும்,



க் திருக்காள த்திப்புராணம். 

நூலியற்றுதற்குக்காரணம். 

பொன்கொழிக்கும் வெண்டாங்கப் பொன்முகரி சூழ்போந்த 

தென்கயிலை மால்வசையாய்த இகழ்தஇருக்கா ளச்இரகர் 

ஈன்கதையை தநான்முறைமய தென்மொழியி னடாச்துகென 

வன்பொடுமசொற றனரென்னைச் சர்நிஇக்க ணமார்பெரியோர். 

தெரிசனப்பே றிம்மையிமீல இருவருள்பா லிச்சதெனப் 
பெருகவுளங் களிசிறஈ்தேன் கவிதைகலம் பெற்றறியே 
னுசைசெயுமா றென்கொலென வொல்கினே னானாலும் 

பெரியவர்தர் இருவாக்கு மருமைபே மெனச்அணிச்தேன். 

௮ வையடக்கம். 

வேதமுனி சூதமுனி மெய்ஞ்ஞான சம்பந்தர் 

காதலினா வுக்கரையர் கண்ணான வாளூரர் 

வாதவூர் மாணிக்க வாசகனார் நக்க 

சாஇயசான் ழமோர்புகழ்ர்க வத்தலக்தை யென்சொல்கேன், 

நானினையுஞ் சொன்மாமுது காவாணர் சொல்லாகும் 

யானினியி௰் கென்செய்கே னெச்சிலாய்ப மீபானவெலா 

மானதா லெச்சிலுமிவ வண்ணலார்க் ea wor GC ap 

*கானவன்ற னெச்சிலையங் கனியமிர்தாக் கைக்கொளலால். 

மருப்படியும் பைங்கடம்பன் றமுவுபொன்மார் பினில்வேடன் 

செருப்படியும் படப்பொறுக்த செய்கியாற் றென்கயிலப் 

பொருப்படி யில் வீற்றிருக்கும் புண்ணியற்கென் புன்சொல்லும் 

விருப்படியர் செஞ்சொலென விழுமியதாய் விளங்குமால். 

Bud வாவுமிழ்க்த செஞ்சுடர்மா ணிக்கமதன் 

வாயினில்வர் கதுவென்னக் தள்ளுவசோ மூழ்க துகொள்வ 
சாயதனாற் நாயதமி ழறியாத சிறிீயன்சொ 
ஹயைகன்றன் சரிதமென ஈயர்துகொள்வர் ஈல்லோரே, 

நூல் வரலாறு, 

வாய்ந்த பல்புசா ணர்தொறுங் காளத்தி மகிமை 

யாய்க்தி டும்பொழு களப்பில வெனக்கை யடல்கா 

கார்த தூலினுட் டீர்த்தவை பவமெனுங் கண்டத் 
தேய்ந்த பொன்முக ரிக்கதை அதல வெடுத்து. 

re te te பட 

(க) 

(௧) 

(2) 

(௩) 

(௧) 
* கானவன் - கணணப்பரரயனார் ; * கானவனுச் சருள்செய்சான்காண் 7? 

என்பது தேவாரம்.



பதிகம், 

: ச . a 
சூக சங்கிதை தன்னிலு மியன்றவை தொகுத்து 

மாதொ டைப்படக் கூட்டுபு வாசிட்ட லைங்கத் 

தேத *மின்றிய செலதெரிரந் இவற்றொடு மியைத்தே 

யாத ரித்தகா ong Huron மியமென வறைக்தேன். 

கலத்து மான்மியம் ீவறினிச் காணினுர் தமிழிற் 
Se ° . 

புலப்ப டுத் இடல் வேண்டு2ற் புலமைபின் வல் dors 

லத்த கும்படி பாடுக நகானறிம் நுளகாய்ச் 

சொலக்த குங்கதை கண்டக் கொண்டியான் சொ றேன். 

மற்று நான்னறொடைப் படுத்திய புசாணஞூ வகைக்கு 

முற்ற வத்இயா யர்கனை யொருங்குற வுரைக்கிற் 

பற்றி டும்பது னெட்டொரு மூன்றுபன் னிசண்டு 

முற்று மோர்தொகைப் படத துறின் முப்பத் அ மூன்னால், 

பாத்து வாசன்முன் விசயனுக் குரைத்தகோர் பாற்று 

மருத்து மாயவன் மலாவன் மாதவ ருமைக்குக் 

கரத்து மானமழுக் கடவுள்கட் முசைத்த?தார் கதையாம் 

விருப்பி னாலவன் வசிட்டவுக் குரைக்தகோர் விதமாம். 

பதிகம். 

சிறப்புடை யருச்சுனன் நீர்த்த யாத்திரை 

புறப்படு ஞான்றுபொன் மூகரிப் பூம்புனற் 

அளறைப்படிர் இறவனைக் கொழுது மால்வரை 

மறைக்குலத் தவசொடும் வலஞ்செய் காலையில். 

பாங்கரில் வர் துள பாரத்து வாசனை 

யாக்கவன் சண்ணுரறா வடிப ணிந்தெனக் 

கீங்குள சரிதைநீ யியம்பு கென்னலு 

மோக்கிய வருர்கவ னுணர்க்து மேல்வையில், 

ஒண்மறைக் கிழவனை மூசைக்கி மத்தியு 

மெண்ணிலா வமாரு முனிவர் யாவரும் 

விண்ணவர் மகரிரு மண்ணின் வேர்தரும் 
புண்ணியச் இலெர்இயும் பூசை செய்ததும், 

(ட) 

(6) 

(௫) 

(2) 

(௩) 
* * இன்றிய? என்னும்சொல்லை இச்நூலிம் பரச்கக்காணலாகும். இதில் 

ஒங்கனம் வரும்சொற்கள் இன்னும்சில.



திருக்காளத்திட்புராணம். 

அத்திவெம் பொறிமணிச் சுடி கைக் காளனு 

மதிதமால் யானையும் வணக்கஞ் செய்கு 

மதன அுண்மைய மஇக மாகஇியே 

ய.தீதமத் தலங்களா யவனுக் குள்ளவும். 

தலர்.இகழ் தீர்த்தமும் தவமுச் கானமும் 
பொலஞ்சுட ரிலிங்கமும் புதுமை யுள்ளவு 

மிலங்கமை யுமையொடு மிறைவன் ஜொல்கிரி 

வலம்புரி கருணையு மற்றி யாவையும். 

வெள்ளியஞ் சுடர்க்கயி லாய வெற்பிருக் 

தள்ளிலை மழுப்படை யண்ண லம்மையோ 

டொள்ளிய மழவிடை யும்பாப் போச்துலாய்த 

OgsononFi Ss சதென்கயி லாயஞ் சோந்ததும். 

மேவிவிற் றிருந் அமை விழைக்து CRLF dou 

BAC apr Man onion செய்தியும் 

நரவலற் இவினி னல ஈல்வினை 

பாவமென் றிருவகைப் பகுஇ யானவும். 

ரஈண்ணுமாச் இசமராற் குூலக்தொ முக்கமும் 

புண்ணிய வுயிர்க்கெலாம் பொதுவொ ழுக்கமும் 

Son oo vf) FOP dS டான மீமன்மையும் 
fo ௪ . 

ம காறறமும். எண்ணருஞ் சுடர்ச்சிவ லிங்கத் 

இன்னுயிர் அன்பழு மின்ப மும்பெற 

மூன்னுள காசண முறையு முச்இசே 

நன்னல மாகிய ஞான யோகமும் 

இன்னவை யுமையவட் கிறைவன் சொற்ற தும். 

வெண்ணிலாப் பரர்தென விரிந்த பாயொளித் 

தண்ணுலா நித இலர் தனைப்ப சப்புரு 

விண்ணுலா கெடுந்தஇிரை விசு தெய்விகப் 

புண்ணியப் பொன்முக மிப்பொ லங்கரை. 

உத்தமத் தலமிை யரிக்கு பைத்ததும் 

பத்தாக ஹாற்றொரு பத்தி ரண்டுபோ் 

மெய்த்தகா ளக்இயின் ஞான மேயது 

மூதிதிசா தனமுமைக் கான்மொ ழிந்ததும். 

(=) 

(௫) 

(௬) 

(4) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧)



அருச்சுனன்றீர்த்தயாத்திரையுரைத்த அத்தியாயம். ௯ 

அருந்தவ வடட்டன்மு னாண்டொ சாயிச 
மிருந்தவ மிழைத்தபின் விறைவன் ஜோன்றிடாப் 

பரிந்தவன் வினவிய படிக்கப் பண்ணவன் 

றெரிக்சனன் முறைமுறை செப்ப ஓற்றதம், (௪௨) 

உலகுடைக் தோற்றமு முயர்த லங்களும் 

பலபல விசேடமாப் பயிலும் பூசையு 
மிலகிய இருவெண்ணீற் றியல்பும் யாவரும் 

பலனுறு மக்கமா மணியின் பான்மையும். (௧௩) 

EVIE NG BT G DW OO தனமையும 

urbe னால்வர்கள் பயிலொ முக்கமுஞ் 
சீரிய *வருணிமுன் னவர்கள் செய்இயு 

மோருதற் கமியரா லுகக்தி னுண்மையும், (௧௪) 

கதண்ணடை பொதுளிய தாரு காவினி 

னண்ணுமா தவர்க்கருண் ஞான பாகமும் 

[வெண்ணிறக் கமலமேல் வீற்றி ருக்கு 

ளண்ணலுச் கொருமக வளித்க செல்வமும். (௧௫) 

பரசிவ யோகியைப் பணிர்த பண்பினால் 

விசகுறு பின்னவன் விடு பெற்றதும் 

வசன்முறை யிவையென வ௫ிட்ட மாழுனிக் 

குசைசெய்த காதையோ டொருங்கு செப்புகேன். (௧௯) 

ஆகக்திருவிருத்தம், ௪௯௬, 

முதலாவது 

அருசசனன்றிர்த்தயாதிதிசையுரைத்த 

அத்தியாயம். 
Bk ee ——   

ஈறைகமழ் பூர்கண் சோலை ரைமிசா சணியர் தன்னி 

லறுதொழில் வளர்த்து வைகுஞ் சவுனக சாஇ யானோ 
ரூறுபுலப் பகையை வென்னோ ருழையகட் போர்வை மார்பர் 

மனுவில்£ர் மூளிவர் தீர்க்க சக்ர மாபிம் செய்தார். (=) 

* வருணி - பிரமசாரி, டட 
 “சாமவெண்டாமரைமேலயனும்? (திநவக்கரைத்தேவாமம்), 

 வெண்மலசான் பாற்கடலான் செப்புவபோ, லெம்பெருமான் றேவர்பிரா 
னென்து..... உரையாய் ”' (திரவாஈகம், தஇருச்தசாங்கம், ௧.) என்பவக்றால், 
பிரசமசேவர் வெண்டாமரையிலும் வீ.ற்றிருப்பவரென்று விளங்குகின் ஐல. 

௨



௧௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

செய்யுமக் காலர் தன்னிற் சூதமா முனிவன் செல்ல 
மையறது காட்டு மேலோர் மற்றவன் வாவு கோக்க 

யையநீ யெம்பா லீண்டுப் போர்இனி சதணையப் பெற்றே 

Quo Bu Dien ளன் மீரா *வேலவு மினிய தென்னூர். (௨) 

ஆதனத் இருத்திக் தாய வருக்கிய cor | move 

யோதரு மகழ்தாங் குள்ளத் அஞற்றுஈல் லறத்தின் மேலா 

மாதவக் இழவர் யாரு மாங்கவன் வதன நோக்கிச் 

சூத யெமக்கு முன்னாட் சொற்றபல் புசாணக் தம்முள். (௩) 

கந்தவேள் புசாண _நாலிற் காளத்தி ஈகரின் காதை 

மூந்தநீ மொழிந்தா பின்னும் கேட்கவே 1முறுகு காதல் 

சிந்தைய ளமையா தம்ம தீஞ்சுவை யமிர்த மூண்டே 

wwii sour பின்னு முண்டா லுவர்க்குமோ வுவரா தென்ளூர், (௪) 

ம வறு, 

அந்த ணாள ரிவைபுரைப்ப வாலம் பழுத்த மணிமிடற்றி 

னெந்தை பாத கினைக் துபுன லிருகண் டுிளிப்ப மயிர்பொடி ப்பச் 

சிர்கை யார்வங் கரைபுசளத் கொழு ௮ சூகன் றிருகர்தஇ 

கந்தன் வியாச னென்னுமிவர் கமல பதமும் கருத்இருத்இி. (௫) 

முழுதும் வெண்ணீற் ஜொளிப மத்த முனிவாக் கனை மொழிக்திலொன் 

பழுதில் சூதக னெதிர்கோக்குப் [(பனவீர் காணீர் வினவுகதை 

யக தழகி தம்மவிது சால வினிய தனைவோர்க்கு 

மெழுதொ ணாத பறைச்சிசத்தி லிருக்குஞ் சித்தி யளித் இமமால். (௬) 

வினையைத் அரக்க வல்லஇது மேனாட் பாக்து வாசமுனி 
குனிவிற் றடக்கை விசயனுக்குச் சொற்ற அமக்றாக் கூறுகன்றா 

மனைய விதனை யெல்லீரு முள்ள மொருப்பட் டாகாவா 

ஸினிது கேண்மி னென்றுசைத்தான் புராண மெவயையு மியம்பவல்லோன். 
ம வறு. 

தண்ணளி தழைத்த வுள்ளச் தருமனா இயசா மைவ 

செண்ணருங் 6கரிபு சத்தை யிகந்துகாண் டவப்பி சச்சு 

நண்ணிமுன் நர்சை யாண்டு நல்கிய பாத காடுந் 

இண்ணிதிற் கைக்கொண் டாணை செலுத்தியாங் இருந்தா ரன்றே. 0 

அர்ரிலை யவரிருப்ப வவிர்சட சாழி யானுர் 

FUME TOF ST னன்ன காலையிற் றரும னாதி 

* ஏலவும் - மிசவும். * பனவீர்சாள், நீர். 
மூறுகுகாதல் - கடுகிமிகு௪சஅன்பு. 8 கரிபுரம் - ௮ஸ்.இினாபுரம்,



அருச்சுனன்றீர்த்தயாத்திரையுரைத்த அத்தியாயம். ௧௧ 

மன்னவ ரைவர் தம்பான் மாடக மகதி விணை 
யின்னிசை தெளிந்த தெய்வ முனிவன்சென் றிதனைச் சொல்வான். () 

காவியங் கருங்கட் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கமழ்மென் கூந்த 
லோவியம் பொருவு மெய்யி னொருத்தியை யைவர் தாமு 

மேவியீண் டி.ருக்தீர் மற்றோர் வேலையில் வேது பாடாய்த் 

தேவியின் பொருட்டு நம்மிற் செற்றம்வா சாமழ் சொல்கேன். (௧௦) 

ஒவ்வொரு வருட கால 8மாசொரு வருக்குப பாங்கா 

வைவரும் 2ீவறு வேறில் கரிவையை (யங்கல் வேண்டு 

மிவ்வகை யிருவர் கூடி யிருக்கமற் ரொருவர் காணி 

னவ்வள வவர்தார் தீரக்த யாத்திரை யாக வென்ன. (௧௧) 

இம்முறை நடதக்இக் கொள்வேம் யாமென வியைக்து தம்மி 
லம்முறை ஈடத்துமாறு மருந்தவ னறியக் கூறித் 

தம்முளா மனைய வாறே தனித்தனி வகுத்துக் கொண்டு 
கொம்மையங் கொங்கை வஞ்டுக் கொடியொு மின்பந் இய்த்தார். Q 

இன்னவா றொழமுகு காளி லினையவர் தேயக் தன்னிற் 

௮ன்னுமோர் மறையோ னில்லிற் சுரபியைச் சோசர் கொண்டா 

சன்னபோ தவன்மற் றேங்கி யசசறிரந் இடவே வாய்தன் 

மூன்னர்ப்போய் *முறையிட் டானை யருச்சுனன் முகமன் கூறி.(௬௩) 

கடிதெழுர் துள்ளே சென்று களிற்றினை விழ்க்கும வாளி 
யடுசிலை யுடன்கைக் கொள்வா னாயுத சாலை ஈண்ணிச் 
சுடர்கெழு மசணிபபூண் மராபிழ் றருமலுஞ் Fr CO (Fb, GB 

sLipe@ wma தானு தமியசா யிருத்தல் கண்டான், (௧௪) 

காண்டு இரும்பா னாகிக் கவிழ்தலை யொடும்போய்க் கைவி 

லாண்டணைர் தெடுத்து மீண்டு கள்வசை யடரத்துப் [பெற்ற 

1மீண்டன னாகிப் போந்து வேதியற் களிச் துப் போக்கிச் 

சேண்டொடர் மதியச் தோயுர் திருமணி மாடஞ் சேது, (௧௫) 

முன்னவன் றனக்குப் பெற்ற மீட்டமை மொழிந்து முன்னாட் 

சொன்னசொற் றவரு வண்ணந் தீர்த்தயாதி இரையச் சொல்லி 
யன்னவன் ரனில் விழ்ந்கே யருளுஇி விடையென் ரோத 

மின்னவிர் கழற்கால் வெம்போர் விசயனுக் கவன்சொல் வானால். () 

ட மூறையிட்டானைகோக்இ ் என ஒருசொல்வருவிக்க. 

* பெற்றம் - பசுக்கள், ு மீண்டனனாவ - மீட்டு) மெலித்தல்,



௧௨ திருக்காளத்திப்புராணம். 

மறையவர் நிமித்த மாக வான்பசுப் பொருட்டே யாக 

வறைவது பொய்யென் முலு மம்மொழி மெய்ம்மை யாங்காண் 
மூறைமைமீ தாத லாலே முந்துகா மொழிக்த சொற்குக் 

குறைவிலை வாய்மை யாகச் கொள்ளுதகி குணத்தின் மேலோய். (௧௪) 

மாநிலம் புசக்கு தி மன்னவன் றன.து தேயத் 

தானபல் ஓயிர்க்குத் ன்ப மணைக்இடி wets Fits gs 
தானுயிர் காவா னாயிற் றவறுகா ணாத லாலே 

யூனமன் றிததா னென்றான் றனஞ்சய ஸனுரைப்பான் பின்னும். (௧௮) 

அறநெறி பலவு மாராய்ந் தறிந்தபே சறிஞ நீயே 

,இறனல பகர லாமோ செப்பிய ௪பதர் தன்னைக் 

குறைவற ஈடாத்த லன்றோ குணக்தின்மிக் கவர்கள் கொள்கை 

யறைதரும் வாய்மை பொய்ப்ப தழகிதோ வறிஞர்க் கம்மா. (௧௯) 

செப்பிய சபதத் தாலே தீர்த்தயாதக் இரைக்குச் செல்கை 
யொப்பல வெனத்த டுத்தோ சொருசொலே நடத்தி னானென் 
றிப்புவி தனில்வ ௬,க்த வல்லசோ விலையென் ap gin 
தப்புசை யாகா வண்ணஞ் சபதமீம நடாத்து கென்ன. (௨௦) 

அன்னவை யியம்பி முன்மீனா னனுமது பெற்றே யன்னான் 

மின்னவிர் கழற்கால் சென்னி மிசைகொண்டு விடைகொண் டேகித் 

தன்னுடைச் செலவி னுக்கும் தருமஞ்செய் வதற்குர் தக்க 

பொன்னினை யுழைய சானோர் பொறுத்தனர் புடையிற் போத, (௨௧) 

ருமறைக் கிழவ சோடும் புசோகித சமைச்சர் சூழப் 

பொருதிறற் படைக்கை வீரர் புடைதமிஇ யொருங்கு போதத் 

இருஈக செல்லை நீங்கி வழிக்மகாடு செல்வோன் நறெண்ணீர் 
விரிகிசை மு.த்தஞ் சிர் துல் கங்கைமா ஈஇக்கண் மேவி, (௨௨) 

ே வறு, 

கங்கை சூழ்தரு காசி வளம்பதஇத் 

திங்க ளஞ்சுடர்ச் செஞ்சடை யண்ணலைப் 

பங்க யப்பதர் தாழ்ந்து பழிச்சினன் 

பொங்கு தென்கடற் றேயம் புகுக்கனன். (௨௩) 

wey ௪ர்*நர சிங்கப் பஇபுகாக் 

குரைபு னற்றிசைக் கோதா வரியடைர் 

சு நரசிங்கப்பதி, ‘ ஹிஹ்மாசலம் ் என்று இந்தப்பகு தியின் மு,தனூலாகயெ 
ஸ்வர்ணமுகரீமாஹாசம/யததஇர் கூறப்பெறுறுள்ள து.



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். க 

துரிய தெண்புன லாடி யளித்கனன் 
௬௬ 8) மேலவர்க் கன்பொகி தூநிஇ,. (2 &) 

*சண்ண வேணி கடர்து ஈடந்தனன் 

றண்ணி லாமுடிச் சம்புவின் ருனமாய் ன 

நண்ணும் வாயில்க ணான்கு ஈலந்இகழ்ரி , 

பண்ண வன்றன் *பருப்பதம் போந்தினான். (௨௫) 

வீங்கு தண்புனல் 1வேக வஇகதி 6 

நீங்கி வேங்கட நினிற மாயவன் 

வாங்கு தெண்டிரை வைய மளந்தருள் 

பூங்க ழற்றுணை போற்றி யகன்றனன், * (௨௪) 

$விளையி னீங்9 விளங்குர் தமிழ்முனி “ட. 
னித வஞ்செய் தழைப்பவெஞ் ஞான்றினு 4 

முனிவர் சித்தர் குழாங்கொடு மொய்ப்பதோ 

ரினிய பொன்முக ரிக்கசை யெய் இனான். (௨௪) 

௫௨௦ 

அநச்சுனன்றீர்த்தயாத்திரையுரைத்தஅத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருசசம், ௭௬. 

இரண்டாவது 

பரத் துவாச தரிசனமூசைத்த 

௮ சக்துயாயம். 
PRES 

பூவுல கதனிற் ஹேவுல கெனலாம் பொன்முக சித்திரு நாடு 

தேவுல கதனிற் நிருவுல கெனலாக் இகழ்திருக் காளத்தி மூதூர் 

மூவுல குள்ளு முதலுல கிதுவே முருகவிழ் கறியகற் பகப்பூல் 

காவல கதனி லமார்மாத் இசையே கடவுளர் யாவரு மிங்கே, (௧) 

* கண்ணவேணி - இருஷ்ணவேணிக தி. த ன தோ 

. * பருப்பதம் - ஸ்ரீசைலம். இதிலுள்ள இருச்கோயிலில் சான்குவாயில் 
களுள்ளனவென்பது இதன்முசனூலாலும் தெரிகின்றது. 

* வேசவதி - காஞ்சியம்ப இியைச்சார்க்ச ஈதிசமளழனுள் ஒன்று, 

8 இலர் முதனூலாடிரியரென்பார், ** விஷேயி னீஙகி விளங்யெ வறி 
வின், முனைவன் ?” (தொல, மர.) என்னும் சூத்இசத்தைச் சமுவிச்கூறினார்.



கச் திருக்காள த்திப்புராணம். 

*கனவரை யுலகு நெட்டிலைச் சூலக் காளிதன் வாழ்க்கைய வுலகும் 
பனிமலாசத் தளவக் காடுறை யுலகும் படுஇிசைத் திம்புன லுலகு 

நனைகமம் புன்னைப் பெருமண லுலகு ஈவின்றிடிற் குறிஞ்சிவெம் பாலை 
யினிதமர் முல்லை மருகமே கெய்்க லென்றைகஅ மிருகசை யியைவ.() 

குறிஞ்சி, 
அ௮ருவசைச் சந்துல் ர்காசகின் முரு மளாய்வரு மருவிபா 

யொழுக்கு, மருவிரு மேவ்கும் வறியவாய் முழையும் வார்ஞுவட் டி.முல் 

வயி றஹிந்து, பாவுசெர் தற லிழிவது 1 மிறடிப் பைம்பெரும் போர் 

விரித் துதறுக், கருநிறக் § son pall குன்றவர் குழாமுங் கருக்தி 

னைப் பைங்கிளி கடி வோர். (௩) 

கடுக்ரிகழைக் தட்டைக் குன்றவர் மகளிர் காவலுங் குசவையங் 

கூக்துஈ், தடஞ்சீனை வேங்கைப் பொற்றகட் டலாதூய்த் தண்டையந் 

தாளுடை முருகற், கடங்கருஞ் சிறப்பின் விழாவயர் வுறலுக் கான 

வர் தொண்டகத் தார்ப்பு, நெடுக்கழை மிடறு காய்ந்தரற் றுவது நீல் 

இடா நலத்தது குறிஞ்சி, (௪) 

பாலை. 

அங்கியங் கடவு ளாசுவிற் றிருப்ப வாள்வழக் கற்றவெல் கர 

ஞ், செங்கையா லள்ளிக் தெளித்தன போன்று இல்லிடைப் புள் 
னிஈன் னிழலும், பொங்கெரி மேய்* அ கரிபடு புலமும் பொருநதிச் 

சிறுபான் முசம்பும், வெங்கஇர் தெறலாற் காய்க்.துடல் வறரந்த வெறி 
யவா முதுமா நிலையம், (௫) 

கிலத்தலை கிழித்த நெடுவிடர்ப் பிளப்பு நெடி அகாற் 21h £0 5 0) 

நிலணு, முலப்புற வுணங்கு வயிற்றுநெட் டைப்பே ட$யுலறலு முயர்ந்த 
கள் olacns, இலத்தன தளவு ஐூற்றுநீ ரில்லாச் சேற்றுநீர்க் கூவ 
லின் றிரளுல், கலக்கமுற் நுழைக ஞளுணற்குநீ ரின்றிக் சண்ணினீர் 
சுவைப்பதும் பாலை, (a) 

    
* குறிஞ்மு.தலியவற்றை உலகென்றத, 4 மாயோன் மேய காடுறை 

மலகமும்””(தோல, பொ. சூ. டு.) என்பசைகோக்சி, இச்செய்யுள் நிசனியை. 

* * காழடில் ? என்றும்பாடம். ு இறடி - இனை. 
8 சழைவில் - ஞூங்கில்வில். 

4 கழைச்சட்டை - மூங்கலொத்செய்த சட்டையென்னுங்கருவி) தினைப் 
புனங்காப்போர் இசனாற் கிளியை ஒட்வெர் ; ( ஓலிசழைச் தட்டை புடை 
yor புனச்தொறுங், களிகடி. மகளிர் விஸிபடு பூசல்”? என்பது, மலைபடு 
கடாம்) ௩௨௮ - ௯, 

ம் * அலறலும் ? என்றும்பாடம்,



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம், ௧௫ 

முல்லை. 

அரும்பற வெடி த்த முல்லையல் கானு மாம்பலக் தீங்குழ லிசை 
யூஸ், *குருக் இணர்க் கண்ணி கெற்றியம் பொதுவர் கொன்றையச் தீங் 

குழ விசையு, நிரந்தரம் பதலை வெண்டயி ர௬ுடைக்கு நெடுநிலை மத் 

தெறி முழக்கும், பரந்இடு புனிற்ராக் கனைகுச லொலியும் பாய்சுழக் 
கன்றினாப் 1பாவும். (or) 

வெண்டயிர்ப் புள்ளி யாசமா லிகையாம் வெம்முலை Omund 

மூடைக் கூக்த, லொண்டொடி மாத [ரகாவிலை வாழ்க்கை யோகையு 

மூடம்புகூன் படலு, மண்டிய தாம்பு மெருத்துடைக் களமு மன்று 

மானிலை யொழுங்குக், கண்டவ ருள்ளங் சவர்க்திடும் வனப்பிற் 

GNA MH துள்ளது முல்லை, (௮) 

கெய்தல், 

௮ரிபடு பவள ரெடுங்கொடிப் பாப்பு மரில்வலை யூணங்குமுன் 
Hosen, மிசைதரு பரவை யெறி௬௫ுப் பசடு மிளதிலா நிகர்மணற் 

பரப்பும், பாரவையின் மீறவைப் படர்சுமுக் கோட்டிற் பசவுறு மிடறும் 
பல் பொருஞும், வரையறக் கொணர்ற்து கமையினிற் சொரியும் வண் 

மைபெற் அளகரும் படகும். (௯) 

கருங்கடல் வயிறு கான்றவெண் முத்அுங் கருங்கட ற் செங்கய 

அணங்கு, மருங்கனி லளவர் கூரம்பையுங் கமஞ்சூல் வளைகவழ் 
கைதையங் கானுங், குரும்பையம் பெண்ணைக் கரும்புறத் Borer 

பழங்களும் புன்னையங் குழாழமு, மிருஈ்துறைக் தூங்கு மியன்றகா 

வாயுங் கழியுமாங் இயைவது நெய்தல். (௧௦) 

மருதம். வேறு. 

இர்நிலமற் ஜொருகான்கும் வேறுவே மியற்கையவா 

மாகிலைமை இர் ?தனைத்துர் இம்புனனா டதுபோலப் 
பொன்முகரிக் கால்வாய்க ஸிருமருக்கும் புடைகழீ£இத் 

ுசெென்னிலையின் பகுதியெனத் Home (Upp MU பாத்தலால், (se) 

*  குருந்சம்பூங்கண்ணிப்பொதுவன் '” ௨வன்பது கலித்தொகை, SES, 

ர அரவும் - அசவமுமம், 

ு 4 இய்மக, ளளைவிலை யுணவிற் இளையுட னருத்தி'? என்பது பேரம் 
பாணுற்றுபபடை, ௧௬௩. 

6 சென்னிலை - தென்னையின் இலை; :* பழங்சொடெங்கிலையெனப் பர 
ந்து பாய்புனல், வழங்கமுன்னியற்றிய சுசைசெய் வாய்த்தலை ?? (€ீவக, ௪௦) 
என்பதில் இவ்வுவமை அமைந்திருத்தல் காண்க,



௧௯ திருக்காள த்திப்புராணம். 

வேருய விந்கான்கு மென்பாலாய்சக் தனையடைந்து 
சேறாரு மகன்கழனிச் செகர்கெலடர் புலமாக 

வாராருல் கால்வாயு மணிபழன முக்திகழ்க து 

மாறாத விளையுள்பெற்று வயங்குவது தண்மருதம், (௧௨) 

ம வறு, 

ஆற்றுகீர்ப் படுக சஞ்சிறை *வாக மலம்புறு தொழுதஇியு மருகே, 
யூற்றிரும் தொழுகு நறுமலர்ப் பொதும்ப சொண்டுறை வண்டி னோ 

கைகளு, நாற்றிசை மருங்கு காள வாளை யுகண்டெழ ஈஇகறங் 

குவதுஞ், சேற்றிதம்க் கமலச் செமும்புனற் கழனி யழவசோ தையுந் 

இன மடங்கா, (௧௩) 

அ௮ஸியின முறால்வ வாக்கிகம்க் குவளை யரும்பற வெடித்தசே 

தாம்ப, லொளியுமிழ் நிலவு தண்டன 1புளினக் தோலொடு தவழ் 

வன பணிலங், களிமட வன்னம் பெடையொடு மினி௫ சுலந்து விற் 

ிருப்பன கமலங், கிளியினம் பூவைக் குழாக்தொடு மழலை களப்பன 

கெழுமணி மாடம், (௧௪) 

குலைகவி ழாம்பைப் படப்பைக ளெங்குங் கொழுமடற் குலைக் 

கமு கெங்குர், தலைவிரி குரும்பைக் குலைபொரு தலையும் தடமுதற் 

ரூழைக ளெங்குல், குலவுமுட் புறத்த குடக்கனி முருகு கொப்புளித் 
தெழுபல வெங்குங், *கலைகடி யவ மொழிவற வந்தீங் கனிசொரி 

சூதங்க ளெங்கும். (௧௫) 

ஆர்க்கும்வெண் டிசைக ூர்க்கும்வெண்டசளத் தறலெ.தி சேறுவ 

கெண்டை, நீர்த்தடர் துறையி லரில்வலை கீண்டு ADT KO & (Lp வனவ 

சாற் பகடு, போர்க்கடங் காத வபெடை மள்ளர் போன்றெதிர் பொரு 

வன வாளை, கார்ச்சுரும் பாற்றுங் கடிமலரத் தேறல் குஇத்தெழப் 

பாய்வன கயல்கள். (௧௬) 

மாகதப் புழைத்தா ணிமிர்க்தகளுற் கொண்டு வாம்பெலாம் வழி 
யில வாகச், குரகத முகமா யொருங்குற நெருக்கிக் கூன்பிடர் கொள் 

வன சாலி, விசைகமட் தேறல் வாய்மடுத தறுகான் மென்சுரும் $பரிப் 

பன கன்ன, னிரைகிரை பவளக் கொடியொடு வல்லிக் கொடிபடர் 
இன்றன நெடுங்கா, (௧௪) 

. * வாகம் - சச்சகரவாகப்பறவை. 

* புளினத்து ஓலொடு - மணந்குன்றுகளில் முழச்சத்துடனே. 

3 கலை - முசுக்கலைகள். 

8 “ வண்டரிப்பவொண்சமலம் ”' ஏன்பர்பின்னும் ; ௩௨௧.



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். BOT 

குடம்படு செருத்தற் பால்வளஞ் சரக்கு நாள மேதிகள் 

குண்டு, தடங்களிற் 119.6 வள்ளாவாய் குதட்ட் தண்பழ னம்புடை 

தழீஇய, கெடுங்கசை யலைத்துக் கழையினை மாய்த் து நிறைகடுங் 

கலுழிவாய் நீத்த, மடங்குறாக் கடலஞ் சுருங்கெப் பெரு) யலைசு ௬ட் 

டுவதுபொன் முகரி, (௧௮) 

வறு, 

சழைக்க ணுடைக்குல் கொழுஞ்சாறுங் கவரிப் பாளைக் கமழ்தேனும் 

பழுக்குர் தேமாங் கனிநறவும் பசுற்தாற் றாம்பைச் செழுமதவுங் [ய் 

குழைக்கும் வருக்கைக் குடக்கனியிற் குலவு ஈறுவுங் குழீஇயொன்றா 

வழுக்கும் uy dec, SEM வழிக டோறு மழிவனவால், (௧௯) 

வாளைக் குழக்கன் றெழத்தாவி வருக்கை போழ வளர்வபலா 

வாகப் பகடு விழிதூங்க மாழுப் புனல்பாய் வனமதகு 

வாளைக் களிறு வாய்மடுப்ப வண்டிக் கனிகள் சொரிவனமா 

வாளைக் கன்றும் வசாற் பகடும் விளையாட் டயர்வ வாவியெலாம். (௨௦) 

கணைக்காற் பசிய செங்குவளை களிவண் டலம்பக் கட்டவிழ்வ 

அணர்ப்பூர் அறையி னெறிமருப்பிற் கயவாய் மேதி மடி. சுரந்து 

பணைத்தாள் வழிதீம் பாலிழியப் பங்கே ர௬கத்.இற் பார்ப்பையிற 

கணைக் 2க துயிலு மடவன்ன க் கருக கிடர்து மூச்செறிவ. (௨௧) 

செக்நெற் காடு செழும்பவளக் கொடி போன் மிடைக்க செழும்பழனங் 

கன்னற் காடு விளிம்புடுக்து வேலி யாருங் காட்சியன 

அன்னற் காடாக சகன்னற்குச் சுற்றும் வேலி சோலையெலாம 

பன்னற் கரிய விவையனைக்கும் பதிக ளெவைக்கும் படர்வேலி, () 

மேவேறு, 

கண்ணகன் கழனிக் கடைசியர் குரவை கலித்தெழு கம்பலை 

யெங்குர், தண்ணெடும் புனலிற் றடங்கசை யெங்குஞ் சாற்றிடு இணை 

usa of யெக்குச், இண்ணிய காசே றுழக்கெக் களமர் செயற்படக் 

கருந்தொளி பழுக்க,வெண்ணிலாப் பகடு ஈடா இடு மூழவி னோதைக 

ளிடையரு வெக்கும், (௨௩) 

கள்ளடு கின்ற மெடுஞ்சுடர்ப் புகைகள் கமழ்வன கழனிக 

ளெங்கு, மள்ளர்இல் கருப்பம் பாகடு புகைகண் மணப்பமழ் முலைக 

ளெங்கு, மொள்ளிய மறையோர் மகப்புகை வாச முலாவுவ வொண் 

ட டக சழையினை மாய்ச்து - இடர் சள்ளுமூகலைமறைத் அ 3 ழ் சழைமாய் 

நீச, சங் சல்பொரு இரங்க ”? என்பது, அகநானூறு, ௪௨, 

lh



கு திருக்காளத்திப்புராணம், 

மனை யெங்குர், கெள்ளுமா தவத் ?தார்க் கமுதடு புசைகள் கமழ்வன 

இருமட மெக்கும். (௨௪) 
மீ வறு, 

இன்ன வா௫ப் பொன்முகரிக் கடவு ணஇ.பி னிருமருக்குக் 

ன்னும் பல௪ர் ஈகார்பலவுக் அதுவன்று காவும் பூர்தடமும் 

பொன்னம் புரிசைச் செகாமும் புனிகன் விழாவும் வதுவைகளு 

மன்னுஞ் சிறப்பின் வளகாடு கோக்கிக் கரையின் வழிச்செல்£வான்.() 

திருக்காளத்திநஙகர், வேறு. 

இக்க இக் குணபா லேகி வடபாலி னெய்அு மெல்லைச் 

சொகெறி கதிக்குக் கீழ்பாற் ஜென்கயி லாயங் கண்டான் 

பன்னுபா 7ததஇற் பாசு பகம்பெறப * பசியா னோடு 

மன்னுசர்க் கலுழன் மீப்போய் வடகயி லாயங் காண்போன். (௨௬) 

வெண்டிரசை ஈதியின் வாளை விசைகமழ் காவிற் பாய 

வண்டமர் காவிற் பைந்கேன் வர் அமா ஈஇயிற் பாயக் 

கொண்டல்பொன் மதிலி னாடுக் கொடி நிழற் அஞ்சக் கொண்டன் 
மண்டலங் கடக்கப் பாலும் வளர்பொற்கோ புரங்கண் டாளனால். (௨௪) 

வறு, 

பைங்கட் கருப்பங் காடுழக்கப பவளச் செந்நெற் காய்கறித்துச் 

செங்கட் பணைத்தாட் கருமேதி செருத்தற் செழுகதீம் பால்பொழியா 
வங்கட் கமலக் தடகிரப்பிக் கிடா தாக் குயிர்க்கு மகன்பழனச் 

சங்கத் தாள நிலவெறிக்குக கமிம்க்கா எத்தி ஈகர்கண்டான். (௨௮) 

கன்னி வாளைப் பகடெழுச்து பசிய சமுகந் தாறொடி ததத 

தென்னம் பழத்தைச் சிதறிகறுக் சேமாங் கனியின் றிசள்க் இத் 
அன்னும் பலவின் குடக்கனியைக் Gan® googie Car Seow 
பின்னுங் கதலிக் குலைசாய்க்துப் பழனத் தடையே பெரிதுதிர்ப்ப. (0) 

ே வறு, 

கூன்பழுத்த செழும்பவளச் கொழுஞ்சாலிக் கஇர்க்குலைஃ 

ேன்பழுத்த நெட்டிலைய வாழையின் 2றம் பழுத்தாறு 

கான்பழுக்த தீஞ்சுவைக்கட் கன்னலங்காட். டொண்முூத்தம் 
வான்பழுத்த தாரகையி னுலகென வ வயங்குவன. (௩௦) 

ஊறுமனுச் சாடியென வண்டரிப்ப வொண்கமல 

நாறுஈடு கடைசியர்ச ணறவினிது மார் அதலால் 

வேறுபடு சேதாம்ப லெனவிளர்ப்ப வெள்ளாம்ப 
Spot a பைங்குவளை. மெனச்சிவப்ப செங்குவளை. (௩௧) 

* படியான் ~ சண்ணபிரான்,



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். ௧௯ 

மணமலிசே யிதழ்க்கமல மலர்ப்பொகுட்டின் மடவன்னக் 

துணையினொடு மினிதமாச் சூல்வகாய சங்குதவம் 
Garson) ori MO Stirs குரைபுனன்மா ஈதியாடித் 

தணிவரிய கன்னியதி மாபுளிசா லவுமுஞற்றி. (௩௨) 

Gai p 

கடியகல் லறுத்து மிடைந்த?கா புரத்திற் கவினுற நூடங்கு 

மிவண் கொடியி, னெடிதமர் பகுவாய் மகாமீ னீழ னிழற்றிய நெடும் 

புன லூடு, கொடியகோட் சுறவச் குழாமுமாள் ளெயிற்ற விடக்கரு 

முடைற்றுகுண் டகழி, புடைதமீஇ யுயர்ச்த பொன்மதில் வாயில் கடந் 

அமா ஈகரினுட் புக்கான், (௩௩) 

மண்டலச் தன்னின் மற்றுநே மின்றி மனங்கவர் வனப்புடைத் 

காக, யெண்டிசை வளனு மொருங்குதொக் சீண்டி யெற்றைஞான் 

வினுநிலை யெய்தி, யண்டர்சோ னரசு நடாத்து பொன்னகரு மளகை 

யம் பதிய/மான் முகக், கண்டதோர் சிறப்பின் மல்கிவாம் வுறுதென் 

கயிலையா மந்நகர் கண்டான். (௩௪) 

yrs Be லரிய வரும்பெறல் வலம்பெற் றதஇர்கடற் பேரொலி 

மீமவி, விளங்கிய *வடை.யா கெடுங்கடை மருவி விண்டொட நிவந்த 

மே னிலங்க, ளொளிர்ந்திடு கனகப் பொருபபென வுயர்க்த வொழு 

ங்குறு மாளிலை பலவும், பளிக்கினி விழைத்த மாடவா டாங்கும் 

பைம்பொன்மீம டைகளுநோக் கினனால், (௩௫) 

ஆசணக் கிழவர் தோரண மறுகு மனு இனம் விழவரு ff Bes 

ரண கம்ப நிரைநிரை யமைத்த பொற்கபா டத்.தவா யில்களுஞ் 
சீரணி வதுவை இனமுமா முது இளைததஇடுி மினபமுஞ் சிறப்புக் 

காசணி கூர்தல் வயங்கிழை மகளிர் காளையர் களிப்பதுகல் கண்டான்,() 

எழுதுபொற் சுவரிற் றவளமா படத்தி லீரமு மன்றலுங் கொ 

ண்டு, குழவியக் தென்ற றவழ்வுற விமையோர் குழாமும்விண் மக 

ஸிரும் போன்று, விழுமிய மகர யாழிலே ழிசையை விற்றுவிற் 
நெழுப்பிமெல் லமுதை, யழகுறச் செயவியி ஓகுக்தெனப் பாட லயர் 

பவ ரிருக்கைகண் டனனால், (௩௨) 

இளவயிற் குடுமிப் பதுமரா கத்தி னிருஞ்சுடர்க் கனகமா 
ளிகையிற், கெளிகரு மறையின் முூறைவழி வேள்வி "செய்தருள் 

a அடையாமெடுங்கடை - இசவலர்முதலியோர்க்கு. அடையாத கெடிய 
வாயில்; *: அடையா வாயிலவ ணருங்கடை ? (சிறுபாணுற்றுபபடை, ௨௦௯), 
: அடையா நெயெசடையு மஞ்சலென்ற சொல்லு, முடையான் ? (கம்பர் 
வாக்கு) எனபலை இங்கே அுறியத்பாலன,



௨௦ திருக்காளத் திப்புராணம். 

வைஇக மேலோ, சொளிஇக ழவிப்பா கங்கொள்பண் ணவசை யொரு 
குற மந்திர விதியாற், களிசிறஈ தழைக்கு மோதைகள் பலவுக் ௧௬ 

ணையி னிலைமையுங் கண்டான். (௩௮) 

இளங்கதஇர் மணியா லிழைத்தமே னிலத்தி லிழையொளி ge 
ம்புி லக்தாற், அுளங்குமா டசங்கற் பைம்பொன்மே டைகளிற் சுடர் 

கெழு சாளச மருங்கில், வளங்கெழு பசும்பொற் பூவையுஞ் செவ் 

வாய் மழலையங் கிள்ளையின் குழாஞுள், களங்கனி மிடறறோ னரு 

ஞூமா கம.நூல் கனிந்துபாட் டயர்வன கண்டான். (௩௯) 

உலகமீக் கூறும் புகழுடை use லஓுருவவெண் டுகிற்கொடி 

அடங்கி, யிலகுமா டாங்கு லின்னிசைச் சரத யாழ்சஇ முழவிசை 

Wout gi, திலகவா ணுதலின் சேயரிக் கருங்கட் செய்யவாய்ப் பசிய 

பொன் னோலைக், கலவமா மஞ்ஞை மெல்லிய லுருத்£ கன்னிய சாடல் 
கண் டனனால். (௪௦) 

கெடியமே ஸனிலத்தி னேரிழை மகளிர் கெறிகுழற் கமழகிற் 

புகையின், படலமு மாங்குத் தவம்தரு மேக படலமும் பாங்குறல் 

பாத்தா, “னுடைமணி கட்டி. யொண்டிறார் சிறுதே ருருட்டுடொன் 

விீதிகண் வெரதகான், கடையள ந குறியாக் கனகிதஇக் குப்பை யாவண 

மும்பல கண்டான், (௪௧) 

அண்ணலகங் சளிகல் யானைக ளுலாவு மாடகக் கொடிமதின் மறு 

குக, திண்ணிய கவனப பாய்பரி ஈடாத்துந் தெவ்வடு விரர்வாழ் 

தெருவும், விண்ணுய சம்பொற் கொடிஞ்சியர் தடந்தேர் விழவரு 

வி.இகள் பலவு, மெண்ணிலா வளங்கள் யாவையுள் Kam go மிறை 

வனா லயமடை ந தனனால், (௪௨) 

மேவேறு, 

மணியினித் குயிற்று மம்பொற் கோபுச வாயில் புக்குத் 

இணிசுடர்க் கொடிக்கம் பத்துச் செங்கண்மால் விடைமுன் ரழ்ந்து 

பணைமுலை நஈறுமென் கூச்தன் ஞானப்பூங் கோதை பாகக் 

அணைவனைக் கண்ணுற மூங்குச் சூழ்ஈதுமுன் பணிந்து போற்றி, 0) 

தனையவிழ் மலரால் வாசக் தண்ணறும் புனலா னீடு 

மளவிலா வபிடே. கக்கா லம்பொனா டையினா லன்பி 

ஜொளிசுடர் மணிப்பொற் பூணா ௮றுசுவை நகிவேத னத்தால் 

வளசொளித் தீப தூப மற்றுகல் லுபசா சத்தால், (௪௪) 

% இவ்வடி , - “உடைமணி கட்டிச் Pas Gog யுலாத்தருமிர், 

நடைமணி ” (௨௮௫) என்னும் த்நக்கோவையாசைத தழுவிவந்தலு.



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். உ௧ 

பாங்குடன் வழிபா டாற்றிப் பழமறைத் து.இக ளாகி 
யோங்குமக் இசத்தால் வாழ்த்தி யுளமகிழ் இறந்து நாளு 

நீங்கரும் பெட்பி னோடு செக்குகெக் குருகிப் போற்றிப் 
பூங்கழ ஜொழுது பின்னர் விடைகொண்டு போத றறுன். (௪௫) 

தழைவு௮ கருணை பெற்றுச் தர்இரக் தலைவ சோடு 
மழைதவழ் இருக்கா எத்தி மால்வசை வலங்கொண் டாங்கு 
விமுமிய சிறப்புக் காண்பான் விழைர்தன னாகி யம்பொ 

னழ௫னா லயமு நீங்கி ஈகரமு மகன்றா னப்பால். (௪௬) 

G a 

gaur wef wrist vt 65 waremoi (Hart ep 

இனமு, மீறிலா விழாலின் றேனினை யிருகோட் டி.ளமஇ யிழிக்கும் 

வெழ் பெய்தி, மாறிலா வானக் தரம்பையர் இளைக்கும் வார்சுனே 

பூத்தபைங் காவி, காறுதண் சோலைக் குலவசைச் FTI னண்ணினா 

CUT LIE GIS SVN GM BILD. (௪௪) 

கல்லெனக் கறங்குங் கவிழ் கலை யருவி களிற்றுமும் மதங்கமழ் 

சாச, லெல்லையில் கிறப்பிற் கற்றைவெண் கவரி யினிதுமேய் வன 

வொரு பாலின், மல்லன்மா ஞால வரைப்புமெண் டிசைய மணங் 

கமழ் மறுவிலா நாந்த, நல்கியெம் பரம னணிந்இுட asa நாவிமேய் 
வனவொரு பாலில். (௪௮) 

விரிசிறைப் பைம்புள் புலப்பகை கடிந்தோர் மெய்த்தவப் பாச 

டைப் பள்ளி, யருகுளும் போர்க தண்ணறும் பொதும்ப சாயிடை 
வஇந்தவர் பயிலுக், தருமநூல் பலவுஞ் செனிமமித் MOT சார்ந் 

இனி தடங்கெ *(2 வக, கிரியிடை வதிபுள் ளெனவிரஎண் டன்றி 

யாவையுச் தவங்கெம்' யினவால், (௪௯) 

உளக்கணிற் காணு மூணர்வுடை மேலோ ருள்ளொளி 

யாமொரு பொருளைத், துளக்கறக் காண்பா னேற்றிய ஞானச் சோ இ 

தூண் டாவிளக் காக, விளக்கமாய் மேன்மேற் கொழுத்துவிட். 

டெழுர்அ விரிசுடர் பாப்பிவி டிலவா, லளப்பரும் பெருமைக் காஞ் 

சிமா வடிக்€ ழம்மைதாண் டாவிளக் கதுபோல். (௫௦) 

பொறிவரி யாவும் வயப்புலிப் போத்தும் புவிபுகழ் தென்கயி 

லாயத், துறைகாப் பெற்ற வுயர்தவப் பயனோ வுறுபுல Farm se gs 
துள்ளோர், முறைமைநால் கேள்விப் பட்டதோர் நலமீனா முழுச்சுட 

* வேதகிரி - இழுக்கமுச்குன் றம்.



உ௨. திருக்காள த்திப்புராணம். 

ர்ச் சனச்மன் றதனு, எறிவுடை *முணிவ ரநிருவர்தம் முறவா மமை 

இயோ வமைந்தடல் கனவால். (௫௪) 

முடங்குளை யரிமான் மும்மதக் களிற்றை முடுகுறா முதல்வனை 

வழிபட், டடைந்ததற் கினமென் றெண்ணிஃயா வன்றி யடரினுஞ் 

சிம்புளொன் றந்நாண், மடங்கலைத்தொலைத்த திவணுள தென்றோ 

வழுவையு மதனயஞ் சாது, கொடுஞ்சினக் ர்களிற்றைக் குறுமுய 

சத். து வனங்கொலோ குலகிரிக் தலமே, (௫௨) 

களிமட மஞ்ஞை கறைமிடம் றாவைக் கண்ணெதிர் காணினுங் 

கவ்வா, தொளிமணிச் சுடிகைக் காளனுக் செமென் அுன்னியோ 

ATE மதற்குத், தளர்வுரா இரண்டு தம்மிலொன் மூடச் சார்ச்தன 
கண்ணிலா மதியுக், துளையெயிற் றாவு மொன்றிவாம் சடிலன் மொல் 

இரி மகிமை மயா விது வேவ. (௫௩) 

புள்ளினஞ் சிலம்பு சுனைகளிற் செங்கேழ்ப் பூங்கம லத்துவெண் 

பணிலம், வள்காயங் சூழையின் றிருவொடுவ் கொழுசன் வந்தன 

னிவணென வழுததும், வெளளைமயோ இமம்வெண் டாமரை யொரு 

ங்கு விரவின வியன்மறைக் கிழவன், றெள்ளிய காவின் கிழத்தியை 

மிண்டுச் Geis sor னெனுங்குறி 'செப்பும், (௫௪) 

மாடுறு பொய்கை ஈறைகமம் கழுநீர் மலர்வன மலைமசண் மலர் 

க்கை, நீடுறு குவளை நிகரவமா வடியி னிமலனுக் சணிவன நேர்வ, 

நாடொறுஞ் செவ்வி ஈனிமிகச இறப்ப நாண்கலர் யாவுமம் முறைய, 

ம வடவிழ்க இனிது மூப்பொழு தலாவ [செருச்தணிச் சனைமல 

செனலா. (௫௫) 

கிள்ளைகள் காவிற் சேழ்செர் கமலக் கெண்டையக் கண்ணினா 

ளாங்கை, விள்ளருல் கிள்ளை மிழற்றுவ போன்று மிழற்றுவ மென் 

மொழி குயில்க, ளொள்ளிணர் குழைத்து விண்டொட நிவந்த 

பொதும்பரு ளாலுவ வுயர் வே, டெள்ளிய சின்னக் குயிலினும் பெரிய 

சிவன்றிருச் செலிபுகு மொலியால். (௫௭௬) 

பலபல புட்க ளுயிர்க்கொலை தவிர்த்துப் பைங்களி காய்முத ணுகர்வ 
சிலசில பைம்பு ளருக்தவர் இனமுஞ் செய்பலி மிசைவன ௪ சிலபுள 

* மூணனிவரிருவர் - பதஞ்சலிமுனிவர், வியாக்ரெபாதமுனிவர். 

1] களிற்றைமுயல்்து ரத் தியவனம் - காஞ், 

் செருச்சணி - திருத்தணிகை மலை. 

3 சின்னக்குயில் - சின்னமாகயெகுயில்,



பாத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். ௨௩. 

னிலகுதகென் சுயிலை யிமையவா நாதன் சினகரத் இனி இடு பழு தி 

னலமலி மிச்சின் மிசைவன கூட. னாரையி னறிவுண் ணினவோ. () 

தொமுதிக ளொழியாக் குரீஇயினம் பலவுர் தூயகல் லறிவின 

வாகி, முழுவதுர் தம்மி லொன்றுபட் டமரு முறைமைய *வொன் 

றிலா தானை, வழிபடாத அரந்து வலியனென் ஜொருபேர் படைக்கல 

பறவையு ளெல்லாக், கழிபடு காக்கை யடாமல்வெல் கூடற் கருங் 

குரு வியினகள விலவால். (௫௮) 

மன்னுயி செவையும் தத்தமக் குரிய மழவினுக் இளமுலை சந்த, 
வின்னா கருத்தி வளர்த்திடும் பிறவற் றிளங்குழ விக்குழாட் டுவ 

வோ, வுன்னுழி யீண்டை விலங்குபுள் பிறவற் Olay aor tp als Help 

பெவெபால், பொன்னெயித் கடம்ப வனத்தரபுல் வாய்க்குப் புலிமுலை 

யளித்தபுண் ணியம்போல். (௫௯) 

[சிகரியை யசவஞ் சீறல விதுவுஞ் செழு$மறை வனகத்தூழி காம் 

பொன், முகரியர் அறைவற் மொழுதென முன்னாண் மூயன்றது பூசை 

யென் ௮ுணாந்தோ, வகல்சிறைக் கலுழன் ரூனும்வா ளரவை யடுகல 

|[வேடகக் தனினாம், பகவனைப் பணிர்தாங் இங்குது பசமற் பணிக்க 

தென் அணர்க்துள பரிவோ. (௬௦) 

தண்ணாறுஞ் சாரற் றவம்முகிர் படலஞ் சாற்றுவ ௪கமகன் வரவை 

வெண்மதி யுலவும் விசைமலர்க் காவின் மிடை£துள வானர வெள்ள 

நண்ணின ஸனிசாம னென்றுகா டுவதற் கேதுவா ஈண்புு (PH HS 

ளண்ணலை முசுகுர் தனும்வழி பட்ட கறிவதற் கொருகுறி யாவ, () 

பனிதர்க or DAD ருழ்ஈ்கவா ளாவும் ॥வழுவையும் வழிபட லாற் 

றற், இனியகல் ல௰ிவு பெற்றன வவற்றி னிழிக்துள $கிலக்தியு மீங்கு, 

ஈனிதவப் பூசை யிழைக்அள க.இலுக் தாழ்க் கவா ஈன்னிழற் றருவுக், 

கனியொடு தண்டேன் சுடிமலர் சொரிர்து கடவுளை வணங்குகாட் 

இயவே. (௬௨) 

நற்றவத் இண்ணர் தங்குலக் துதிக்க வருவோர் ஈன்மையை 

மூக்இப், பெற்றன ரெயினர் தென்கயிலாய வ.ரையினைக் கண்டிடப் 

* ஓன்றிலாது - ஒன்றுபடுசலின்றி) விசோசமுற்று 

* “புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி? என்பது திருவாசகம், 
போற்றிக் திருவகவல், ௨௦௭. அது ஸ்ரீ சோமசுநீதாக்கடவுளுடைய இரு 
விளையாடல்களுள் ஒன்று. 1 கெரி - எலி, 

6 மறைவனம்- வேதாரணியம். |) திருவேடகம் - கருடன்பூசிக்சசலம் 
| வழுவை - யானை. $ * இலம்பியும் ? எனவும்பாடம்.



௨௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

பெறலா, னெறறைஞான் paren Ann Gio Bony ORs Huai & 
சண்டனுற் பவிக்கப், பெற்றிடும் பேற்றை யவன்குடிப் பிற 
பெறலருச் தவத் இினாற் பெறல்போல், 

ம வறு, 

ஈங்கனி இவ்வா முய விருஞ்லெம் பர்தண் சாரற் 

பாங்குறச் செல்வோன் வாசப் பனிமலர் ஈறவ மாந்தி 

யாங்குள மயாந்து சோரு மமுதுறம் மழலைச் தீஞ்சொற் 

பூங்கும லார்க ளோடும் கன்னார் பொலிதல் கண்டான். 

WIAs காக்க ளங்கை யேற்புழி யலார்சத வேங்கை 

நிரைக்கபொன் சொரியுஞ் சாச னெடுவசை முூழையி ஞரடு 
விருப்பொடு வெறுப்பு மின்றி மெய்யுணர்க் தைய மில்லாக் 

கருத்துறு சிவக்க யான மீயாகய ரிருத்தல் கண்டான். 

௮இன்முரு டுருட்டி. வீழு மருவியஞ் இலம்பி லார்த்த 

மூகிலினை யணையா நின்ற மும்மதக் களிநல் பானை 

யிகல்படு களிறென் றெண்ணி யிடிபடப் பிளிறி யேற்கும் 

புகரில்£ர் முழைக்கட் *பன்ன போசனர் தம்மைக் கண்டான் 

அருவசைச் செய்ய சாந்தங் காரகி லளாவி வீசு 
மிரைபுன லருவி யார வடமென விமைக்குஞ் சாரல் 

விரிசுடர் மணிகள் சோஇ விளக்கிடு ுமழையிற் றெண்ணீர 

பருகியூண் வெறுத்து வைகு மருந்தவர் பலரைக் கண்டான், 

காரகிற் புகையிற் ஜேரய்ஈது 1கனமுடல் வெதும்புஞ் சாசல் 
வார்புன லருவி பாய்ந்து மழைமதக் களிகல் யானை 
விசவெண் மருப்பின் மூத்தஞ் சிர்திய வியன்பா றைக்க 

ணீசைய மறுத்து வாயுப் பருகுகர் கிலைமை கண்டான். 

பரத்துவாசாச்சிரமக்காட்சி. வேறு. 

இசைத்தெழு மருவியஞ் சிலம்பி லின்னவை 
விருப்பினி னோக்கிய விசயன் கண்டனன் 
றிருத்தகு மவ்வசைக் தென்பு றத்.கினிற் 

பாத் துவா சன்றவப் பன்ன சாலையை, 

2தம்பொழி வாழையின் றிரஞக் கெள்ளமிர் 
தாம்பசுங் குரும்பைக ளடருற் தாழையு 

மேம்படு வருச்கையி னினழு மென்சுவை 

மாம்பழக் குவைசொரி தருவு மல்குவ. 

ந்தோர் 

(x) 

(௬௫) 

(௬௭) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௧௯) 

(10) 
* பன்ன போசனர் - இலையைஉண்பவர், * கனம் - மேசம்.



பரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். 

பொன்னிகழ்ச் சண்பகப் பூந்த ருக்களுக் 
கன்னிகர் சந்சனத் கருவி னீட்டமுங் 
கன்னியங் கதலியங் கான முங்குலை 

துன்னுபைம் பூகதக் தொகையஞ் சூழ்வன. 

தாதவிழ் பிண்டியு் தழைதக் கோலமுக் 

இதில்சீர்ச் சளமார் கேவ தாருவும் 

பாதிரி யீட்டமும் பைங்க டம்புகிண் 

மாதளை வருக்கரு மலிந்த வெங்கணும். 

இலங்குகுங் குலியமு மிலவங் கங்களநக் 

துலங்குபச் சிலைகளுஞ் சூழ்ம தூகமும் 

பலம்படு நசரக்தமும் படர்சம் பீசமு 

நலங்ளெ ரின்னன பிறவு Chr ms fev. 

கற்பகஞ் சூழ்தரு காம வல்லிபோற் 

பொற்புறு தருக்கள்பூங் கொடிபொ இக்கன 

நிற்பன மதுத்துளி நிசப்பு இன்றன 

பற்பல நறுமலர் பரிம ஸிப்பன. 

௮சக்கித மாம்பலின் மடுவு மாயிடை 

முருக்கிதழ் மடர்தையர் முகம லாக்தென 

மருக்கமழ் சேயிகம் வன௪ வாவியுக் 

இருக்கிளா காவியச் தடமுஞ் சேர்வன. 

அன்னமு *மகன்றிலு மாடன் மஞ்ஞஜெையுக 

தன்னிகர் கம்புளுஞ் சக்ர வாகமு 

மன்னுகா சண்டமு மழலைக் கள்ளையும் 

பன்னுசொற் பூவையுங் சூயிலும் பாங்செலாம், 

பண்டைகாட் 1கோகசமன் பன்ன சாலையி 
லொண்டொடி. யுமைசெலப் புதுமை யூற்றென 

மண்டுமெவ் ஒயிர்களு 1மாற்ற மின்றிவாழ் 

தண்டவப் பள்ளியின் வாய்தல் சார்ந்தனன். 

1 மாற்றம் - விரோசம், 
F 

௨.௫ 

(ors) 

(௪௩) 

(௭௫) 

(௭௬) 

(௭௪) 
* மகன்றில் - நீர்வாழ்பறவைச்சா இகளுள் om; “ gerardap மசன் 

மில மணிக்து sruocore, ucrmaré Gite” (Fars, «2.Q0). 

 செளதமாச்சிரமத்தில் உமாசேவியார் எழுந்தருளியபொழுது உற்ற 
புதுமை - வனம் கற்பசவனம்போற்காணப்பட்டமை. 
ணம், இருச்சண்புதைத்சசருக்கம், ௫௯ - ம்செய்யுள் மு.சலியவற்றால் அறிய 

இது, அருணுசைலபுரா



உச திருக்காளத்திப்புராணம். 

பொருபடை விீரரைப் புறநி ௮,க்.இனா 
னிருபுடை மறையவ சினிது போதா 

விரிசுடர் மணிக்கலன் விளங்கு மார்பினான் 
பரிவுடன் புகுந்தனன் பன்ன சாலையுள். 

ேே வறு, 

மாசில் செந்தழல் வயங்கும் வண்ணம்போ 
லாசில் பேசொளி யழகு மெய்யினிற் 

பூசு வெண்பொடிப் பு.லுகி லாவொளி 

வீச வெள்ளிவெற் பெனவி எங்குவான். 

FF யாவையுர் தொல்பு சாணஞமுா 

மிருதி யாவுமோர் மேனி யாயுளா 

னரிய இப்பிய ஞான மானதற் 

குரிய *சோபனத் கான மொத்துளான். 

* தயிரி பம்பொறை யுவகை சாந்இயாங் 
கயனெ டுங்கணார் நாளும் காதலா 

லயிரி னுஞ்சிறர் துள்ள கொண்கனென் 

றயர்வ இன்றிவர் கடைந்த பெற்றியான். 

அறிவி லின்பமாங் கமைச்த தன்மையான் 

முழுதொ ருங்குணர் முதல்வன் போன்றுளான் 
கழிபெ ருந்தவக் கருணை மாமுனிக் 

குழுவ ஊக்ததோர் குணக்குன் முயினான். 

இன்ன பான்மையா லிருந்த வன்றனை 

முன்னர் கோக்கிப்போய் முளரி யம்பதக் 

தன்னில் விழ்க்தனன் றனஞ்ச யன்மானி 

யன்ன வன்றனை யங்கை யாலெடா. 

ஆங்க வன்றனக் கமைந்த பண்பினாற் 

பாங்க ருக்கிய பாத்தி யங்கொடா 

வீங்கு வாவென விருத்தி யாதனத் 
தோங்கு வாழ்.த்தொடு முகம னோ.இனான். 

* சோபனத்தானம் - சுபஸ்சானம். 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(இச) 

* தைரியமுசலியவத்றைப் பெண்பாலாசக்கூறியது, வடமொழிமுறை 
மைபற்றி, தைரியம் இருதியெனவும் பொறை க்ஷ£ந்தியெனவும் உவகை 
துவஷ்டிவெனவும் முதலூலிற்சாணப்டிடுகன் மன,



பாரத்துவாச தரிசனமுரைத்த அத்தியாயம். 

ஒ௫ ஈன்மொழிக் குத்த சங்களாத் 
இது னன்னயஞ் செப்பி யொப்பிலா 

மாத வன்றனை மகிம்விக் கான்மலர்த் 

தாத லார்ததண் டாம மாரபினான். 

கோமில் காட்டுியன் ௮ுறவின் மேலையோன் 

காம தேனுவைக் கருத்தி லுன்னினான் 

மாம கிழ்ச்சியால் வந்த தாலது 

கோம கற்*கனங் கொடுத்து யென்றனன். 

அனைய காலையி லறுசு வைபபட. 

வினிய வோதன மியற்றி யன்னதனு 

நனிய ளிதக்திட ஈன்க ருக்்இனான் 

இனை அ சுற்றமுந் தானு மென்பவே, 

gis & சாலையின் மீண்டு தொன்மறை 

வித்த கன்றனை மேவி நன்சகதை 
யூத்த மன்சொல வுவர்து கேட்டன 

னத்த மிக்குமுன் யய போதெலாம். 

மாலை யம்பொழு தணைய மற்றவன் 

சாலு மன்பினிற் சந்இ செய்பின் 

Cam வெச்தகழல் வேட்டு மீண்டனன் 

பால்வெண் ணீற்றொளி பழுக்க மெய்யன்பால். 

(parol) mat Bar முனிவன் வாக்கினாற் 

பன்ன ருங்கதை பலவுக் கேட்டினி 
யிரகெ டும்பதி யியல்பு கேட்பமென் 

அன்னி னான்றொலைர் துளு கங்குலே. 

பாத்துவாச தரிசனழரசைத்தஅத்தியாயம்ழற்றிற்று, 

அகத் இருவிருத் கம், ௪௬௬. 

* நூனமென்றது, உண்ணுதகற்குரியபொருள்களை . 

* இசா - இசாச்திரியில், 

@ or 

(௮௫) 

(௮௯) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯௦)



உ௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

மூன்றாவது 

பலருஞ்சிலந்தியும்பூசித் த ௮.த் தியாயம். 
kee —— 

கங்குல் புலாக் கடிதெழுந்து காலைப் பொழுதிற் கடன்மூடித்து 

மங்கு றவழு மலர்ச்சோலைத் இருக்கா எத்தி மருங்கணைந்து 

தங்கும் பாத்து வாசமூனி கன்பா லெய்இத் தாள்வணங்கி 

யங்க ணிருந்து கேட்கலுற்றா னடுவெஞ் சிலைப்போ சாண்டகையே,( 

சிசத்து வாச ஈறையிதழி மிலை*்கத வானோன் றிருவருள் சேர் 
பாத்து வாச முனிவாகேள் யானே மிகவும் பாக்யென்காண் 

பெருத்த சாத றன்புதல்வ ரிடச்தே வைத்த பிதாவெனநீ 

கருத்தினிறைந்த கருணையென்பால் வைத்தே புசக்கும் சாணத்தால், 

நினது கருணை யென்னுழைநீ நிறைத்த வதனான் மூம்தூக்கு 

மென மனகின் வாக்கமுதை யினி பருக வெண்ணியதால் 

பனிவெண் குழவி மதிதவழும் பவழச் சடிலன் பாவையுடன் 

புனித ஈஇக்கண் வதிர்துளவிப் பொருப்பே இனைய தலமேது, (௩) 

யாவ ரீண்டு வழிபட்டோர் யாவ ரீண்டு வாம்பெற்றோர் 

தேவ தேவன் றிருமுன்னர்க் தீர்க்ச மேது பலனேது 
மூவர் தமக்குண் முதலாய முக்கட் பகவன் முகிறவழும் 

*பூவர் சோலை பொதிதருமிப் பொருப்புற் றதவென் புகலுதியால். (0) 

பத்தர் மருங்கு தண்ணளியைப் புரித லுனக்குப் பாமெனலா 

லத்த விவற்றை OUT TF துவதற் கமைந்தோ னீயென் றவன்கூறத[யெம் 

தத்து இரைவெண் மணிகொழிக்குக் தடம்பொன் முகரிக் தண்டுறை 

மத்தன் றிருக்கா ளத்திமுத லனைக்து முரைப்பா னருமூனிவன், (௫) 

முசசு முழங்க மணிமுன்றின் முத்௪ மாலைக் குடைநிழற்றப் [கொண் 

பிரசர் அுஸிக்கு ஈறுந்தொடையற் புயத்தாற் பாந்தட் பிடர்ச்சுமை 

டாசு புரியு முடிமன்ன ரளப்பி லாரை யறிவேம்யாம் 

புசசை வயப்போர் மால்யானைப் பொருவிற் றடக்கைப் போரேறே. () 

குருமா மாபு தழைக்கவர்?தோாய் கோடா வாய்மைக் க. குலவேநக்தர் 

பெருமான் த( ற்ரும புத், Gia om p னுடனே பிறந்த பெருக்தகாய் 

௩ பூவர்சோலை - பூக்களையுடைய சோலை; அர், பகு இப்பொருள் விகுதி; 
 பூவர் சோலை புகுவலென் ெண்ணினான் ?' (சீவக, ௧5௩௨௨௮) என்பதனுபை 

யால் அறிக;



பலருஞ்சிலந்தியும்பூசித்த அத்தியாயம். ௨௯ 

தருமா தரவா லொழுக்கத்தாற் சாந்த குணத்தாற் றயிரியத்தாற் 

ஜிருமா நிலத்து மன்னவரி னீயே சாலத் இண்ணியனே. (ar) 

சால வுயர்க் து வழிவழியாய்த் தழையுஞ் செல்வர் தயங்குகல்வி 

யேல வமைக்த பெருமைபெற்று மிறையுஞ் செருக்கி லாதிருக்தாய் 

சீல மிகுந்.தா யாகலினா னினக்கிக் கதையைத் தெளியவே 

மேலை நாளெம் குருவெமக்குச் சொற்ற முறையே விளம்புதுங்?கள். 

G a ». 

இத்த லத்தினின் மான்மியம் யாவரே பகர்வா 

ருத்த மச்திறை முத்தமக் தலமிஃ துலக 

லெத்த லத்தினு மிதற்கெ௫ு சொருதல மின்ரு 

லத்த லக்தகொழு பலனெலா மித்தல மளிக்கும். (௯) 

ம வறு. 

உலகெலாம் விதித்த நான்முக னுலகி லாசெலா முணர்பவ னல 
மனோ, வலகிலாகத் sans ளெவற்றுளு மிதுவே யதிகமென் றறிந்ததா 
லன்றோ, மலருளோன் மூனு மனைவியோ டிங்கு வதிக்துமா தவமினி 

தாற்றிப், பலனெலாம் பெற்றான் கற்றைவார் சடையிற் பாய்புனல் சூடு 

மெம் பானால், (௧௦) 

* மறையெலார் தெளிந்த வியாதன்வை குண்ட. மலர்மகள் கொ 
முகனை வினவுக், குறையினுக் கவனும் விடைதெரி யாது குழாத் 

தொடுங் கயிலையிற் குறுகி, யிறைவனைக் கேட்ப வெவற்றையு முணர் 

ந்கோ னிவையென வவற்றினை யுணாக்ே, யறையுர்காற் பஇயு ளார் 

க்குமேலாய வரியுமில் கடைந்தன னம்மா. (௧௧) 

தென்மலை முனிவன் கொணர்ர்தகண் 1பொருகை இரைபொரு 
காவிரி யுடனே, பொன்முக ரிபயையு மொன்றெனப் புணர்துப் புகல் 
வது புகழ்மைய தன்று, லுன்னருர் திர்த்த மூன்றரைக் கோடி யுள் 
ஞூமே லாமொரு கங்கை, மன்னர்க் கோதா வரியிதின் மூழ்ச வாம் 
பல பெற்றுள வென்றால். (௧௨) 

* இச்செய்யுளிற் கூறப்பெத்ற வரலாற்றை இப்புசாணத்தின் ௧௯-ம் 
அத்தியாயத்தாலும், சூதசங்கிதையில், செவமான்ப/யகாண்டத்தில் விமலன் 
வாசகாராயணன் மூசலோர் சஙகைதீர்ச்ச ௮சகியாயத்சாலுமுணர்க. 

* காற்பதியாவன : காச, இருகச்காளத்தி, சசம்பரம், இருமுதுகுன் ஐம். 

் பொருகை - தாம்பிரபன்னிகஇ; இசனை அ௮க,க்தியமுனிவர் கொணர் 
நதாசென்பது பாபநாசபுராணத்தால் அறியலாகும். [ட புசாணம், பார் 
வதி இருச்சல்யாணச்சருக்கம், ௨௮ -ம் செய்யுளையும், ௮௧,த இயர் வரவுசைச்ச 

சருக்கம், ௧௮-ம் செய்யுளையும் கிருமணக்கோலச் காட்சிதச சருக்கம் ௧௮-ம் 
செய்யுளையும், தாம/ரபன்னிச்சருககத்மையும் பார்க்க,]



௬௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

*இனையதேோர் ஈஇயு மருந்தமிம் முனிவ ஸிருக்தவ மிழைத் 

தழைச் ததனாற், புனிகன்விற் விருக்குஞ் சர்கிதிப் படமுற் புண்ணி 
யம் யாதுசெய் ததுவோ, குனிசலைக் தடக்கைப் பசசதன் றவத்தாற் 

கொணர்ந்தவப் பகரஇ காசி, தனையடைந் 1த௫லே சன்றிரு முன்னஞ் 
சார்ந் இடப் பெற்றகம் றவம்பபோல். (௧௩) 

மறுவறு இறப்பி னனைத்துல கமுமோர் வடிவமாய்த் தனக்கு 

வாய்த் துற்ற, சிறையளி முரலு ஈறைகமம் பமச் செழுந்தவி சுவ 

ந்தவன் றிருமெய், யறுவகை யாதா சங்கர ளிகனை யநகாகத மாமென 
வறிந் 2 தார், குறையற வியம்புர் தகைமையா லிதன்சீர் கூஐுதற் கெ 

ளியதொன் றன்றே, (௧௪) 

தண்ணிலா முடித்த வண்ணலார் கமலக் தாளினை யருச்சனை 
செய்தோ, செண்ணிலா விமையோ செண்ணிலா மூனிவ செண்ணி 

லாக் கடவுளர் யோக, செண்ணிலா வியக்க செண்ணிலா வேச்ச செண் 

wher atin தையர்க, ளெண்ணிலா ரீண்டு வரம்பல பெற்றோ 

செண்ணிலார் மூச்இியெய் இனசே, (௧௫) 

அருக்தவச் சுவேத வச்சுவ தானீ மூயநாற் ரொருபதோ டி.ரவர் 

திருந்திய நீலை திகழ்மணி மான்மான் ஸியக்கர்க டி.கழ்முசு குந்தன் 

பெருக்திற லிராமன் முதலிய வசசர் பின்னரு மற்றுமற் றெவருங் 

கருந்தடங் கண்ணி பாகனை யிண்டுக் கழவிணை வணங்கின ருய்ந்தார். 

பாயொளி யெறிக்கும் வெள்ளியம் பொுப்பிற் பண்ணவர் யாண் 

டினின் முன்னா, எளாயிரம் யாண்டு காரும் தவழுற் Dh se கேள் 

வனூ ணகன்று, வாயுவைப் பருகி யைந்தம னாப்பண் மாதவஞ் செய 

மழ விடையோ, ஸீயுகஈ தஇிருச்சா ளத்தியிற் போதி நகிகழ்கதி பெறு 

வதற் கென்றான். (௧௪) 

பின்னவ ஹனொருவன் மூன்னவ னருளப் பெற்றுள பேற்றை 

யென் சொல்கே, னன்னவன் றன்பா லொருசிவ யோகி யருகெறி 
நடந்துளேக் தணுகச், தன்மனைக் கிழத்தி யொடுமவன் மெய்யைத் 
தைவாது தளர்வினை நீக்க, வுன்னருங் களிப்புற் றடைதஇகா எத்திக் 

இவெளொடு முய்இயென் றேவ. (௧௮) 

வந்தன னிக்கே யவளொடு நதியின் மூழ்கனன் வணங்சென னிறையை 

யிர் இர னாகி யமரரக டொழவீற் றிமுஈதனன் பறித் துமில் கெய்தி 

ட ட ஆ இனையதசோர்ஈதி - பொன்ழமுகரியாறு, 
* அடிலலைசர் - ஸ்ரீ விசுவகாதர், 

* 'சுவேசலசசுவத. ன் முன்னாய ' என்றும்பாடம்,



பலருஞ்சிலந்தியும்பூசித்த அத்தியாயம், ௩௧ 

யெச்தையை வழிபட் டி ருந்தனன் பின்ன மிந்திர பதமும்விட் டலர் மே 

லந்தண னாகி யவண்வ௫ர் தப்பா லரும்பெறன் முத்திய மடைக்தான். 

வடகயி லாய ம௫மையா வையுமித் தென்கயி லாயமும் வாய்க் [ 

குங், கடவுளர் மூனிவர் சித்தர்க ஸியக்கர் கர்.தரு வர்கள்கண நாதர், 

புடைதமீஇ யிருப்ப வுமையவ ளோடும் புனிதனாம் கமர்வது போல, 

விடைவிடா தெற்றை ஞான்றுுப் பரிச யிண்டுமெம் மானினி இருப் 

பன். (௨௦) 
G as 

இனைய மால்வரைப் பெயர் இருக் காளத்தி Ouro 

வினவு கென்கயி லாயமென் அும்பெயர் மேனாட் 

புனித னுந்திருக் காளத்தி நாதனே புகலிற் 

றனிஈ கர்ப்பெய ருர்திருக் காளத்தி தானாம். (2.4) 

குரைபு னற்றிரைப் பவழமு முத்தமுக கொழித்துக் 
கரைபு சண்டபொன் முகரிகா ணின்ன இ கழறிற் 

பாமர் சந்நிஇத் சீர்க்கம்யாம் பகர்வசற் கெளிதோ 

மருவு ருத்த இர்த்தமென் றேபெயர் வழக்கும். (௨௨) 

இத்த டங்கிரிப் புதுமைக ளளப்பில வென்றுஞ் 

சித்தி பற்பல வளிப்பவாய்க் தேவரி னழுதாய்கத் 

தத்து திம்புனற் றடஞ்சுனை சூழ்ர்அுசர் த,தமுஞ் 
சுத்த ஈற்றவ முனிவார் துவன்றினர் வஇய. (௨௩) 

தேவர் விஞ்சையர் இத்தர்கக் தருவா்க டிகழப் 

பாவை பஙகனன பாஞ்சுட ர்ிலிங்கமாம் படி.வ 

மேவி யீண்டையின் விளங்குகின் மூனிதன் மேன்மை 

யாவர் சொல்வசென் றியம்புறத் தனஞ்சய னிசைப்பான். (௨௪) 

HRS வம்பெரி தழைத்துள வர்கணர்க் காசே 

இருந்து மிவ்வரை தென்கயி லாயமாக் திருப்போ 

பொருக்அ காரண மினையதென் றறைசெனப் புகல 

விரிக்த மின்னென வவிர்சடை முனிவரன் விளம்பும். (௨௫) 

(ற லின்றுளி பிலிற்றுசெஈ தாமரைப் பொகுட்டின் 

வி.று நான்மறைக் இழவன்முன் னாள்விரி சடைமே 

லாது சூடிய வாஇயம் பண்ணவ னருளான் 

மாறி லாவினை இர்ந்கனன் பெற்றனன் வாங்கள், (௨௬)



௩௨ திருக்காளத்திப்புராணம். 

பெற்ற நான்மறைப் பெருந்தகை பின்னரும் பிறைசேர் 

கற்றை வார்சடைக் கண்ணுத லண்ணலைக் தொழுதே 

யெற்றை ஞான்றுமிவ் வசையினி லேக் திழை யடனீ 

சற்று பல்கணத் கொகையொடும் வைகெனச் சொற்றுன். 

சொற்ற வண்ணமே சுடர்விடு மழுவலான் சொல்வா 

னிற்றை வைகறொட் டென்றும்யா மினையமால் வசையிற் 

கற்றை யங்குழ லுமையொடுங் கணத்தொடும் வதிவோம் 

பெற்ற இவ்வசை தென்சயி லாயமாம் பெய. 

என்ற வாய்மொழி யிருங்கடற் புவிமுழு இயற்று 

மன்ற னாண்மலர்த் தவிசின்மே லவனுக்கு வழக்க 

யன்று தொட்டுமிங் கமர்ர்தன னம்மைபங் காள 

னென்று மிவ்வசை தென்கயி லாயமா யினதே, 

பூம கன்பெறு வரத்தினிற் கிழத்தியாப் புகன்ற 

காம டர்தையு மிவ்வசை ஈண்ணியே காதன் 

றேம லர்ப்பக மருச்சனை செய்தன டேவர் 
கோம கன்முதற் றிசைபாப் பவர்களுங் குழுமி, 

மலா்சொ ரிந்தனர் வானவர் கானவர் தாமு 

மலர்பொ Si geo ரமலனை வணங்கின ரமா 

ருலக மர்ந்தருள் யோகினி நீலையென் பவளக் 

தலைவ னம்புயத் தாளருச் சத்தனள் சால. 

முழங்கு தெண்டிரைப் பாவைசூம் நெடுநில முழுக் 

தழங்கு தன்புக ழெறித்திடத் தனிக்குடை நிழந்றி 
வழங்கு நான்முறை ஈடாத்திய மாழுசு குந்தன் 

விழைந்த காதலா லருச்சனை புரிக்கனன் விசயா. 

ஆத சந்திக மக்கினிப் பிசபனா மச£ன் 
ரூ.௪ விழ்க்ககண் மலர்கடூ யிறைஞ்செனென் றலைகாண் 

மாத வம்புரி வசிட்டமா முனிவனும் வணங்க 

யாதி யம்பா மன்றிரு வருளடைக் தனனால், 

அ௮ருக்த வம்புரி கோசிக னருச்சனை செய்தான் 

பசந்த வைம்பொறி யெறிந் திடு மத்இரி பணிந்தான் 
வருந்தி கோற்றுள கோதம மாமுனி யாய 

பெருக்த வன்முக லோர்வழி பட்டனர் பிரானை, 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩.௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௯௪)



பலருஞ்சிலந்தியும்பூசித்த அத்தியாயம், ௩௩. 

துத்தி வெம்பொறிக் கணபணச் சஈுடர்மணிச் சுடிகைப் 

பத்தி கங்க பஃறலை யரநந்தன்மாற் பார்த 
ஸித்த லர்தனி விளம்பிறை சூடுமெம் மிறையைப் 

பத்தி யன்பொடும் பணிக்கன வின்னமும் பகர்வாம். (௩௫) 

வினையி னீக்யெ விளங்யே வறிவுடை மேன்மைச் 

சனக னாதிய யோகியர் தாங்கள்பூ சித்தா 

ரினிய சத்திர சேனன்முன் னானயா முிசையிற் 

பனிவி சும்பிடைக் கந்தரு வரும்பணிக் தனரால். (௩௬) 

குறைவில் ௪ீர்மணி மான்மாக லியக்கர்கள் குழுமி 

நறைக மம்ந்துதண் டளையவிமழ் நாண்மலர் பெய்தார் 

சிறிய அண்ணிடைக் கனதனச் சறடிச் செவ்வாய் 

மறுவில் வெண்ணகை யசம்பையா இயர்வணங் னெசால், (௩௪) 

பூத்த தண்ணறுச் தொடைகமழ் பொருலைக இணிகோட் 

பார்த்து சகேண்மஇ சாலவோ சஇசயம் பகர்வா 

நாத்த மும்பெழு மாரண னாசணன் காணாப் 

பார்த்து பன்றனை யொருகலக் இயும்பணிர் ததுகாண், (௩௮) 

ே வறு, 

தன்னுத ரத்இற் ரோன்றுக் தந்தவைத் கன வாயான் 

முன்னுற விழைத்தே வான முகடுதோய் சயிலை போன்று 

மின்னவிர் பிறையொப் பாகி விளக்குவெல் கோட்டுச் செங்கண் 
மன்னிய வடுபோர் வெள்ளை மழவிடை. வடி வம் போன்றும். (௩.௯) 

கண்டுளி நறவு கான்று தமையவிழ் வாசப் பொழ்பூ 

வண்டினக் குறிக்க “தெய்வத் தருகிழல் வளமை போன்றுவ் 

கொண்டலி னகடு போழ்ந்த குடுமியஞ் சகரம் போன்று 

மண்டர்தம் பெருமான் கோயிற் பிர இமை யவையே போன்றும். (௪௦) 

இன்னவா வெள்ளி வெற்பி லெவையுள வவைமறீ றெல்லாம் 

பன்னுஅண் ணிழையாற் கோட்டிப் பண்டுசெய் தவத்து னாலே 
முன்னவன் ரூனி னேய ூற்றியிவ் வாறு பன்னா 

ளுன்னரும் பணிக ளாற்றி வருதலு மவற்றி லோர்காள். (௪௧) 

ஆங்கத னன்பை யார்க்கு மறிவித்தல் வேண்டி யம்பொற் 

கோங்குறம் குவிமென் கொங்கை ஞானப்பூங் கோதை பாகன் 

* தெய்வச்சரு - கற்பகத்தரு. 

@



௩௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

றேங்குறு முவப்பி னாலே Fas Pew gira Qader 
மோங்கொளிச் தீபம் பட்டு வெந்திட வஞற்றி னானே. (௪௨) 

இழைக் இடு மிழையிற் பன்னா ளியற்றிய பணிகள் யாவுக் 

swipe Sr dares ணத்திற் மயங்கிய தீபத் கால்வெக் 
தொழிக்கது சிலம்பி காணா வுளகனி மிகவுஞ் சோர்வுற் 
றழுங்குறு துயர்பொ ரூம லதுசெய்க தாசே சொல்வார். (௪௩) 

புழுவுடைக் கூம்பை யின்னும் பொறுத்துகா னிருப்ப தென்னே 

மழுவலான் ஙிருத்தா ளன்றிப் பிறவிகோய் மருந்கொன் றில்லை 

விமுமிய இதுவே யென்று விமலனை கினைக்து தீபத் 

தழலிடை யுடல மெல்லா மாகுஇ பண்ணிற் றம்மா, (௪௪) 

பண்ணிய துணிவு கோக்கிப் பவழமால் வரைபோன் மேனிக் 

கண்ணுதல் கருணை பொக்கிக் கணங்களின் றலைமை யீந்தான் 

விண்ணவர் தமக்கு மெய்தா வாழ்வ மேவித் றென்ருற் 

புண்ணியப் பயனால் வந்த பூசையின் பலன்யார் சொல்வார். (௪௫) 

ஈங்கிது பெற்ற பேற்றை யார்லெ ரினி.து கேட்பார் 

இீங்குமற் றெவையு நீங்கிச் வபர னருளி னாலே 
தூங்கருள் பருகச் சோதி கான்றெழு பரிதி சோம 

னாங்கவ ருள்ள காறு 1மமருல கெய்து வாழ்வார். (௪௬) 

சிறியகோர் இலெந்தி யிண்டுச் செய்தது பூசை யென்று 

லறிவினா லுயார்ச ஞான யோகசை யறைவ தென்னே 

நறியபூச் தருக்க டாமு நாண்மலர் கனிக ணல்கஇி 

மதுவில்€ீர்ச் சார லென்றும் வழிபடா கிற்கு மாதோ. (௪௪) 

கற்பக நீழல் வாழுங் காவல னேவ லாலே 

பொற்பதி யமார்த பெண்மைக் கரும்பெனும் பூவை ஈல்லா 

ரற்புக காத தே முழவினாப் பாவத் தாலே 

சிற்பாற் குறுகிச் சேவை யுஞற்றுவார் இனமும் வந்து, (௪௮) 

இம்மட மாதர் சேவை யிசைப்பதென் குறவர் மாதர் 

கொம்மைவெம் முலையின் வள்ளி குலத்துள நலத்தி னாலோ 

௩௮ - ௪௫. 4 கெஞ்சிலந்திவண்ணனே நித்தா வெனப்போதந்ரிச், செஞ் 
திலர்தி நாலினாற் செய்கோயில் - பஞ்சிலங்கு, தீபம் படவ.த.தன் சீவன் விடச் 

தோன்றி - நீபங் சயத்தாளி னில்லென்றோன் ”'-திநக்காளத்திநாதருலா, 
௩௯, ௪0, * அமருலகு - ௮மாருலகு) தேவருலகம்.



பிரமா வரம்பெற்றஅத்தியாயம். 

செம்மணிக் குன்றி பூண்டு பைந்தமை யாடை சேர்த்தி 
யம்மைபங் காளற் காண்பான் சனகாத் கணையப் பெற்றால், 

அங்கண்மா ஞாலத் அற்ற வரும்பெறற நீர்க்கம் யாவுங் 

கங்கையே யாதி யாய கடவுண்மா ஈதிகண் முற்றும் 

பொங்குவெண் டிசைகள் விசிப் பொருகடன் முழு மீங்குத் 

இங்களங் கண்ணி வானோ னருளினாற சேவ வென்மான். 

ஆகசசெய்யுள், ௨௧௬. 

நான காவ 

பிரமா வாம்பெறறஅத்தியாயம். 
- Skee —— 

என்றலும் பாத்து வாச முனிவனை பினி நோக்கி 

௩௨௫ 

(௪௯) 

(௫௦) 

வென்றியஞ் சிலைக்கை வெம்போர் விசயனொன் நுசைக்கு மேனாண் 

மன்றல் கமலப் புத்மீகண் மாதவ Doin ger னென்ருய் 

நன்றதை விரித்துச் சால ஈவில்கென நவில லுற்றான் . 

மே வேறு, 

முன்னொர் கால முகிழ்த்த கிலாவணி 
மன்னன் மாயை மயக்னாற நான்முகன் 

பன்னெ டும்பகல் பாரியொ டின்புருத 

PTW VEZ SMG Zoro றன்செயல். 

இன்ன வாறிவ னின்புறு காளினிற 

அன்னு மூடா பிறர்மனை தோய்பவ 

ருன்ன ருஞ்செருக் குற்றுள மைஈதராய் 

(per gn Essent முப்பதஇ னாயிரர், 

(௧) 

(2) 

(௩) 
க eh 

கடிய ராடி யுஇத்தவக் காமுகக் அஷ 

கொடியர் வது குழுமிக் குரைகடற் 

படியி ளோபடு பாவைய சைத்தம்இ 

முடிவி Pau puss ip ருரரோ. 

(pumas gihp (pBipaps wr sia p 

*கயங்கு கெஞ்சுடைக் கண்டக ராய்ப்புவி 

நயங்கெ டுத்து ஈலிதரு 1 Siow 

பரியங்க சாக்கக ரெண்ணிலர் தோன்றினார். 

* கயங்கல் - கலஙகல் | தீம்பர் - திமையையுடையவர், 

(௪) 

(௫)



திருக்காளத்திப்புராணம். 

தோற்ற மாற்ற வாக்கர் தொகுஇயான 

*மாற்ற முற்று மறிதிரை வையக 

மாற்ற ருந்துய செய்தி யலைவுறப் 

போற்று வானவர் கண்டு பொழுமையால், 

கழியுங் காமக் கவலை மிகுர் அணர் 
வழியுஞ் சிந்தைய னாகி யடைந்துள 

பழியுந் தேறல னாகிய பன்மறை 
மொழியின் பண்ணவன் பான்முறை யிட்டனார. 

முறையி டுக்தொனி கேட்டலு மூதூணர் 
மறைவி ரிஞ்சனவ் வஞ்சப் பு.தல்வரு 

மறனி மந்த வாக்கரு மாண்டிட 

வுறுஇி மைக்க 1னொருவனைப் பெற்றனன். 

பெற்ற போதப் பெருக்இிறன் மைந்தனாற் 
குற்ற மேவு கொடியரு மாங்கவர் 

பற்றி னல்கய பாலர்கள் சார்ந்துளோர் 

முற்று மொல்லை முடிந்து தொலைந்தனர். 

தொலைந்த பின்னைக் சொகெடல் வையக 

ஈலக்த ழைந்து சிறந்தது நாடொறு 

மிலங்கு சோதி பிமையவர் யாவரும் 

பொலஞ்சு டர்தீதுறக் கச்திடைப் போயினார். 

புண்ட ரீச னதன்பின் பொருக்கெனப் 

பண்ட மர்ந்த வியற்கையைப் பாற்றிமால் 

கொண்ட தீங்கைக் குறித்துப் புணர்ச்சியை 
விண்டு ளத்திடை கொரு விளம்புவான், 

இக்க டுங்கொலைக் கையசை யாதுக்கு 

மக்க ளென்று பயற்தனன் மற்றியான் 

மிக்க வங்கவர் தங்ககா மீளவு 

மொக்க யாதின் பொருட்டுயி ௬ண்டதே. 

கறங்கு தெண்டிசைக் காசினிக் இடுவர் 

பிறந்து துன்பம் பெரிதும் விளைந்ததா 

லறிந்த பின்ன சவர்களுக் சென்பொருட் 
டூ.றந்து பாவெட் தெய்திய தென்பவே. 

மாத்தம் > won Qu Be, 1 ஒருவன் - உகஇரன், 

(௬) 

(or) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨)



பிரமா வாம்பேற்றஅத்தியாயம். oF 

இனைய பாதகம் யானினி நீங்குறப் 

புனித வெண்பிறை சூடும் புரிசடைத் 
தனிமு தற்பொரு டாளருச் சித்தவ 

னினிய ஈல்லரு ளாலின்ப மெய்துவேன் (௧௪) 

தன்ன டைந்தவர் தங்கட் குறுதுளே 

யன்ன வன்றனை யன்றிமற் றில்லென 

விந்கெ டுக்கரி யெய்தி யருச்சனை 

யன்ன ருந்தவத் தோடு முஞற்றினான். (௧௫) 

மாகித் இங்கண் மககதொரு மைந்தனை 
நேசக் இங்கொரு நீள்விர தத்தொடு 
*மாசைதக் இங்க ளவிர்சடை யண்ணலைப் 

பூசத் தன்பொடும் போற்றின னாங்கவன். (௧௬) 

ேவேறுடி 

தேற்றுறு மெழுத்தோ சைஈ்து மாபினிற் செபித்துத் தவை 
நூற்றுட னிருரான் காய வலஞ்செய்து நான மின்றி 

யேற்றுமக் தொகைவி டாத வணக்கமு மியல்பி னாற்றிப் 

போற்றினன் மொழு நின்றான் பொருசுடர்ப் புலவு வேலோய்.(௧௪) 

இம்முறை யருச்சித் தேத்து மேல்வையி லெழுதொ ணாத 

வம்மறை யவனைச் சால வகமகிம்ச் தூல மீன்ற 

கொம்மையல் கொங்கைச் செவ்வாய் ஞானப்பூங் கோதை யோடும் 

வெம்மழ விடையென் முய வெள்ளியங் கரியின் மிதே. (௧௮) 

சேட்டிளம் பரிதி கோடி இரண்டெழுக் தனைய சோதி 
யீட்டமாஞ் செய்ய மேனிக் கருமிடற் றிறைவன் ரோன்றிப் 

பாட்டளி முசலப் பைந்தேன் அளித்தலர் பதும மேலோய் 
கேட்டவை யாவு மீவாம் வேண்டுவ களத்.” யென்றான். (௧௯) 

பற்றிய மோகத் காலே பழிபடு பாவஞ் செய்தே 

னெற்றுநீர்ப் பரவை ஞால மிருவிஃம் பிகம வென்பா 
அற்றுள பாவர் தன்னை யொழித்தருள் புரிதல் வேண்டு 

மற்றிது வன்றி யின்னும் வரமொன்று கேட்பன் மன்னோ. (௨௦) 

சொல்லரு மதியி னின்னோ டொத்திடுக் தூயோ னாக 

யெல்லையி லுலகுக் கெல்லா மினிதுப காரி யாகி 

* அசைச்சடையெனக் கூட்டிப் பொன்போலுஞ் சடையெனப் பொ 
ருள்கொள்க,



கூறு திருக்காளத்திப்புராணம். 

வல்லவோர் புதல்வன் றன்னை வழங்கிடல் வேண்டு மற்கீ 

தீல்லது வாமொன் றின்னு மறைகுவ னமா ரேறே. (௨௧) 

இத்திரு ஈகரி னின்னை யார்கெ ரினி* போற்றிப் 

புத்தன் வேண்டு மென்று புகன்றன சனையர்க் கெல்லா 

மத்இிற மளித்தல் வேண்டு மென்றன ஊகல்னி சும்புக் 

தத்துநீர் வரைப்பும் யாவும் விஇதக்கபூந் தவிசின் மேலோன். (௨௨) 

என்றிவை ஈவின்ற '2பாம்தி லினி தவக் இறையோன் சொல்வான் 
மன்றலங் கமலப் புச்கேண் மற்றுரீ மயக்கக் தாலே 

யொன்றுமில் சூணர்வி லாம லுஞற்றிய பாவம் போயிற் 

மின்றரர் தவத்தை யாற்றி யீண்டெமைப் பணிர்த ஞான்றே. (௨௩) 

மைந்தனை விழைவுற் றெம்மை வலஞ்செய்து வணக்கஞ் செய்தா 

யந்தண்மா மலரின் மேலோ யாதலா லருண்மெய்ஞ் ஞானஞ் 

சந்ததம் விளல்கி காரக் தகைமைசா றவத் இற் நாய 
பு்தி2ம லவனா யிங்கோர் புதல்வன்மற் அுனக்குண் டாக. (௨௪) 

வீசிவெண் டாங்க முத்தங் கொழிக்குமிவ விரிநீர் யாற்றின் 

மாசமா மகக்தொ டங்கி மற்றைமா மகத்தின் காது 

சேசமாய்ச் சங்கற பித்து மசககதொறு நெறியின் மூழ்கி 

யாசிலா கியம சீல னாகியைந் தெழுத்து முன்னி, (௨௫) 

உன்னருவ காத லோடு வலம்வசா வவந தாழ்ந்லு 

தன்னுளத இயன்ற வாறு தயவொடு தானஞ் செய்து 
மன்னுமிவ் விரத மிவ்வா றிழைத்திட வல்லா னென்னி 

னன்னதோர் வருடத் ற்றி லவற்குகன் மகவுண் டாக, (௨௬) 

அரும்பெறற புதல்வ னாய வனையவ ன.இக வாணா 

ணிசம்பிரல் லுடம்பு பெற்று நீடி ரஞ் செலவ மோங்டப் 
பெரும்புக ழெய்தி காளுஞ் சுகத் இனைப் பெற்று வாழ்வ 

னிரும்புவி மதிக்க வென்ன மறைந்தன னிமையோர் காதன், (௨௭) 

அந்தணன் ரானு யிர்த்த புதல்வசை யடர்த்த பாவஞ் 

சஈதஇின னதன்பின் னாகச் சிவபா னருளி னாலே 

யந்தமில் பரம ஞானி யாகவே ரிபுவென் ருங்கோர் 

மைந்தனைப் பயர்தான் சால வாழ்க்கனன் மகிழ்சி றே. (௨௮) 

குரைபுனற் கங்கை வேளரிக் குழகன்முன் சொற்ற வாறே 

தரையினில் யாவ சேயிக தலத்திலி௩ நோன்பு தன்னை



காளன் அத்தி முத்தியடைந்தஅத்தியாயம், ௩௯ 

மாபுளி வழாம லாற்றி வணங்குஈ ரவர்க்கு வாய்ந்த 
வரியகற் புதல்வர் தாம்வந் தவதரிக் இடவ சன்றே. (௨௯) 

விசயசகேள் பரம ஞானம் விளக்கிய நிபுவு மேனாள் 

வசையில்£ர் A sre னென்னு மறையவன் றனக்கு வர்இங் 

களைவிலா வனைய ஞான முபதேசித் தருள்செய் தேகத் 

இசைபுகழ் நிதாகன் ர.னுஞ் சனகளனா இயர்க்குச் செப்ப, (௩.௦) 

அன்னவர் தாழும் வாணோர்க் கருளுட னுணர்த்தா நிற்பச் 

சொன்னவிம் முறைய ஞானம் வழிவழிக் தொடந்து போக்க 

இன்னகோர் பெருமைக் தாய வித்தல மெவைக்கு மேலா 
முன்னருஞ் சேவை செய்வார்க் செளிஇனி ஓய்தற் பாற்ரும். (௩௧) 

என்றிவை பாத்து வாச னியம்புறச் செவிம டுத்த 

மன்றல் தொடையன் மார்பின் வரிசிலை விசயன் சொல்வா 
னன்றுதென் கயிலை யாகி யகலிரு விசும்பு தோய்ந்து 

நின்றது இருக்கா ளத்து யாயதென் னிகம்த்௮ு கென்றுன். (௩௨) 

இன்னண (முனிவன் பார்த்தற் கினிகறி விக்க காசை 

ஈன்னெறி யறியும் வண்ண நைமிசா சணியக் தன்னின் 
மன்னிழுப் பொறியும் வென்ற மாதவக் கிழவர் யார்க்கர் 

தொன்முறை யுசைத்தான் மாய ரூசமா முனிவன் மாதோ, (௩௩) 

ஆசச்செய்யுள், ௨௪௯. 
    

ஐந்தாவது 

காளன்வஅுத்தி முத்தியடைநத. 

அத்தியாயம். 
அணை எரா 

ஆதியே தென்கயிலை யாயெவிப் பொலங்கிரியி லமாக்த ஞானச், 

சோ இதனைக் காளனெனுஞ் சுடிகைமணித் துளையெயிற்றுக் அத்தி 

நாகல், காதலால் வழிபட்ட தஞ்ஞான்£றார புகர்முகத்த கண்கல் 

யானை, இதஇிலா முற்றவகத்தாற் முனுமினி தருச்சித்துச் திரிந்த கன்றே, 

  

அரநிலையிற் பைவிரிர் த கவர்படுதாப் பகுவாய்வா ளரவு நாளும் [ய 

பொன் னிலகு மிளஞாயிற் ஜொளியினை வெல் சுடர்மணியாற் பூசைசெய் 

வுன்னரிய பிறைமருப்பிற் றமைசெவிய மால்யானை யுரகஞ் சாத்து 

மின்னவிர்செம்மணிபலவுஈ கள்ளிகெடும்பு மைகச்காத்துமிகவுங்சொண்டு,



௪௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

தண்புனலை யினிதாட்டிக் தளையவிம்மென் கமலமலர் பலவுஞ் 

சாத்த, யொண்பரிவோ டருச்சித்த இம்முறைநாள் லெகழிய வொன் 
அக்கொன்று, பண்புடைஈற் பூசனையை யழிக்கையாற் பொறா அதம் 

மிற் பகைமை யெய்சிப், புண்படுகெஞ் சுடையவா யமையாத வெஞ் 

சினக்காற் புழுக்கிச் சொல்வ. (௩) 

என்பூசை யழித்தானை யாவனென வுணர்டிலே னென்னுவ் 

காளன், றன்பூசை தடுத்தவன்றான் யாவனென நினைர் தழுங்குக் கட 

க்கை வேழ, ஈன்பூசை சதைத்தகமை யறியாதிவ் வாறுசில நாள் 

செல் போது, பின்பூசை செயவொருராட் பிறையெயிற்று வாளசாப் 

uf gi Sure gy. (௪) 

எறித்தகூடாத் இப்பியமா மணிகள்சொரிஈ் கருச்சனையை யிழை 

தீதுப் பின்னர்க், குறித்கதொரு கினைவதனாற் நினந்தினம்பூ சித்த 

குரு மணிகள் யாவும், பறித்தெறிரந்து பாஞ்சோதி இருமுடியிற் ப.து 

மத்தைப் பல்காற் சூட்டும், கறுத்தமனதக் தவனைதெறி யில்லானைப் 

பாதகனைக் கண்ணிற் சுண்டு, (௫) 

இன்றளவே மறலிவாய்க் கிரையாச்சிப் பின்னமியா னெனது 

பூசை, யொன்றியகற் பயன்பெறுவே னெனத்துணிந்து பனைக்கரத்தி 

னயர்வே ழத்தைப், பொன்றுவித்தற் பொருட்டாகப் பொருவில்்வெ 
லிங்கத்தின் பின்னே பாக, மன்றவுமால் யானைவரும் வாவுபார்த் 

இருந்ததங்கன் வாள சாவே, (௬) 

அவ் வேலை மேன்மேனற் சிவபூசை யிழைப்பமத வருவி பாயு, 

கைவேழம் வர்திலகுங் கதர்மணியாற் செய்பூசை சண்ட போழ்தே, 

வெவ்வேககல் கொதிக்தொழுந்து கலங்கியுளம் பதைபதைத்து விசைய 

வொன்று, செவ்வேதன் லுள்ளத் இற் கு௰ிக்கொண்ட தடுசிலைக்கைத் 

தெவ்வ சே2ற. (or) 

கன்னுபிரை வேண்டாக யாவனே யிழைத்தானித் தவறு 

தன்னைப், ஈன்னறவல் கொப்புளிக்க கமலத்தாற் றண்கமுகீர் ஈறு 

மென் போகதாற், அன்னியவென் பூசனையைக் அுணிம்கழித்துக் கடின 

மாய்ச் சுமத்த லாற்றா, வன்மைமிகு நிலத்தரலைக் கற்களாற் சிவபரனை 

மறைத்திட் டானால். (௮) 

கல்லினான் மறைத்தபொல்லாக் கயவனைகா னிக்கணமே கண்டு 

வீட்டி, நல்லதோர். மகிழ்சிறஈ்து நாடியவென் பயன்பெறுவே 

னன்சென் றெண்ணி, வெல்லொணா வொரு துணிவான் Naan es



காளன் அத்தி முத்தியடைந்தஅத்தியாயம், ௪௧ 

இருமுன்னே விசைய ஈண்ணி, மல்குகுருச் சுடர்மணிக டள்ளிகெடும் 

புழைக்காதது மாநீ சாட்டி, (௯) 

ஆங்கமல காண்மலரு முகைவிண்ட செங்குவளைப் போதும் 

பெய்து, தீங்கனியு மின்சுவைத்தா மரசைககிழங்குக் இருவமுது செய் 

விக் தன்பால், வீங்கிளமென் முலையுமையா டழுவுஇரு மேனிதனை 

வேழச் தானுந், தாங்கரிய மகழ்தூங்கு முளத்இனொடும் புழைக்காத் 

தாற் நழுவிற் றன்றே. (௧௦) 
கழுவுகையிழ் றழலுமிழ்கட் மீபராவஞ் சிற்றுருவர் தனைக்கொண் 

டீன்னே, வழுவையுயிர் நீப்பனென வன்றடக்கை யுட்புகலு மருண்டு 
வேழ, மழிதுயர்கொண் டுடன்பிளிறி யாற்றரிதாய்த் தலையுதறிற் 

றனைய காலை, யெழு௮அபொறி வரியாவக தலைகாறு துழைந்துகுடைக் 

இட்ட தம்மா. (௧௧) 

கூடைஈதுகுடைக் FAK Moris குஞ்சாஞ்செஞ் சடைமவுலிக் 

குழகன பின்னே, தடமபொருப்பி னெடுங்குவட்டிற் சாலவுந்தன் 

றலைமோகச் தலைமொத் துண்டு, நெடுக்கிரியும பொலங்குவட்டோ 

டலைந்துபெரும் பாறைகளுஞ் சிதறி நீங்க, வுடன்களிறுந் தலைவிண்டு 

பாஞ்சுடசை கினைகதாவி மயொழிகத தம்மா, (௧௨) 

ஓஒழிக்திடலுக் தலையறைநத வலியினா லென்புதைத்தவ் வுசகந் 

SID, ops Zur. ஸஜனெருங்கியகு ளமலனடி. கிளைதுடனே யாவி 
நீங்கி, விமுந்கதவை யோரிசண்டும விண்ணவர்கா யகன்் வாய மேனி 

யாகக், கொழுஞசடாக்க மணொருமூன்றும் குழவிமதி யவிர்சடையுங் 

கொண்ட மாதோ, (௧௩) 
G a yg. 

கொண்ட போதவர் கண்டு குழைவுற 
[வண்ட லமபு மலர்க்குழ லாளொடு 
மண்டர் நாயக னவ்விலிக் சுத் துணின் 

றொண்டி றல்விடை யூர்ந்தெதிர் தோன்றினான். (௧௪) 
  

&-6h. ₹* தடுவரிச்கா என்மணியைக் கல்லென்று தள்ளித், தடமத 
க்கை நீராட்டிச் தந்தி - இடுமலரைச், செற்றையெனப் பாம்பிகழச் செய்க் 
காளின் மற்திஎண்டு, மொற்றை யொருகா ஞவாவாலும் - புற்றசவம, மூக்கற் 
புகுந்து முடிருடைய வெய்யவிடம், சாககித தலைமண்டை தான்கொண்டு - 
மாக்கிரியை, முட்டிகா கப்பெட்டி முத்துமா ணிச்சகஇன், பெட்டிமிபாற் 
கும்பம் பிளக்இி ரண்டும் - பட்டளவிற், கைர்காகம் பைச்காக கங்கணம்பூ ணப் 
பொருமப், பைச்காகங சைச்காகப் பட்டுடுக்க - முன்னாகித, தாளிற் கலந்தவற் 
ரூற் மன்பேருய கொண்டூருவ, காளதது யூராகச் கற்பிதசேதோன். ?? திரநக்கா 

ளத்திநாதநலாட ௪௧ - ௬. 
ர *வண்டாருங்குழலா ஞமை பாகமகிழ்ந்தவனே ?? என்பது திருக்கா 

ளத்தித்தேவாரம்.



௪௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஆச ணன்றன் னனதஇ னணைந்தன 

னா ணன்புள் ளசசினி னண்ணிஞன் 

பேச ணங்கொடும் பெற்றத் தமாந்தருள் 

பூர ணன்றனைப் போற்றிகின் முர்புடை.. 

கொள்ளை மும்மதக் குஞ்ச மாமுகப் 

பிள்ளை மூடிக மேல்வாப் பெற்றன 

னள்ளி லைச்சுடர் வேற்படை யங்கையின் 

வள்ளி கொண்கனு மஞ்ஞையிற் போகர்தனன். 

பிருகு மாதவன் பீடுடை யங்கிராப் 
பொருவி லத்திரி மாசில் புலத்திய 

னருள்வ கிட்டனமுன் னாய வருந்தவர் 

சுருதி நான்மனு வாற்றுஇ செய்தனர். 

மாதி சங்கள் பரிப்போர் வசுக்களென் 

Cop மெண்மர் பதினோ ருருத்திர 

சேகு மற்ற விருவர் மருக் தூவர் 

சோதி யாறிரு சூரியர் சூழ்க்தனர். 

சத்தார் சாத்தியர் சோக் அவன்றினர் 

தத்து LIT HSL றண்ணமிர் இன்சுவை 

யொத்த யாழினி லுள்ள முருக்கியே 

மொய்த்த கின்னசர் செங்கை முகிழ்த்கனர். 

தேங்கு புட்சா மாதஇய தீர்த்தமும் 
விங்கு வர்க்கட லா இய வேலையு 

மோங்கு கங்கைமுன் மாதி யுள்ளவும் 
பாக்கு முக்கொடு போக்து பணிந்தன. 

மே வறு, 

பருப்பத முதல வாய பனிவசை பலவும் பைந்தேன் 

மருப்பொழி தேவ தாரு வனமுதல் வனங்கள் யாவுக் 

இருத்தகு காசி யாதித் தெய்வமா ஈகருக் தேவர் 
விருப்புறு சோதிட் டோம முதலிய வேள்வி யாவும். 

௮ரிதுணர் வேத நான்கு மங்கமோ சாறு முள்ளத் 

அசைசெய்மந் இரமு மாதி புராணமு மொருங்கு போந்த 

பொருவில்கர் தருவர் செங்கைக் தாளத்தி ஓுடனே போத 

மருவுவிண் ணிடி.யே றென்ன வானதுர் துபிக ளார்த்த, 

(௧௫) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨)



காளன் அத்தி முத்தியடைந்தஅத்தியாயம். ௪௩ 

சுந்தரத் தெய்வக் கங்கை வெண்டிசைத் துளிய ளாவி 
யிந்தரன் மலாத்தண் காவின் வாடையோ டி.னித கூடி 

யந்தசரத் தமா சம்பொன் விமானமேற் கொடிய சைத்துச் 

செந்தமிழ் மணக்தி னோடு தென்றலக&் கன்று லாவ. (௨௩) 

அன்னுமெண் டி. சைப்பா சேர்துஞ் சொரிமதக் கலுழி கால்வாய் 

மின்னவிர் பிறைவெண் கோட்டு வேழமா மதம்விட் டோடிப் 

பன்னரும் பசுந்தேன் மாக்இப் பாட்டளி முரன்று பற்றப் 

டொன்னிதற்த் தருவின் வாசப் பூமழை பொழிர்த வன்றே. (௨௪) 

Ga gp. 

குருந்த மலர்க்து குளிர்ந்துள போறும் 

விரிர்கெழு தண்மதி வெண்ணில வும்போற் 

பரந்து விளங்கிய பானிற மெய்யுச் 

இருக்தி யொளிர்ர் அ சறர்தகண் மூன்றும். (௨௫) 

ஈயங்கெழு சோதி ஈகைமுக மைந்தும் 

வியக்த*கட் டங்கமுஞ் சூலமும் வேலும் 
வயங்க பயம்வடி வார்டன் வாய்ந்து 

தயங்கும் வலக்க கடக்கர மைந்தும், (2.4) 

வெறிகம முற்பலம் வெய்ய கணிச்சி 

யுறுசவை மாதளை யொண்களி செங்கட் 

பொறியா வக்க மணித்தகொடை பூண்டய 

கெறிசடர் விசு மிடக்கா மைந்தும். (௨௪) 

படர்ந்தொளிர் புன்சடை மீனு பரந்த 

தடர்துரை யாலலை தண்பிறை தானு 

1 முடங்குளை யீரக ளாடையு மூசு 

விடம்பயி னாகமுர் நூலும் விளங்க, (௨௮) 

கண்ணெதிர் வர்தருள் கண்ணுத லோனை 

யண்ணலை நாசமு மத்தியு மானோர் 
மண்ணில் விமுக்அு விழுர்து வணங்கி 

யுண்ணிறை காத எுடன்புசழ் கஇன்ஞுர், (௨௯) 

* இந்தஇடத்தில் மூகனூலிற் கட்வாங்கமென்னும்பெயர் காணப்படு 
கின்றது. . 

 மூடங்குளேயீரதளாடை - சங்கக்தோலாகியஆடை ; முடங்குளை - எங் 
கம்; இங்கத்தோல்புனைக்சமை, :: அடையறி மாவொடு வேங்கையின்றோல், 
புடைபட வரைமிசைப் புனை சவனே ”” என்னும் தேவாரத்தாலும் விளங்கு 
சன்று.



oe திருக்காள த்திப்புராணம். 

ம வறு, 

உயர்வுறு முழுதுல குடையாய் சயசய 

மயிலியன் மடமொழி மதிறுத லுமையவள் 
கயல்விழி மலைமகள் கணவா சயசய 

தயவுடை யடியவர் தாயே சயசய, (௯௦) 

நின்னொரு சத்தியி னிகழு மிசாசத 

மன்னி யனைக்துல கங்களு மறைமுறை 

பொன்னி னிதழ்க்கம லத்தமர் புங்கவ 

னென்ன விதிதக்கரு ளிறையவ சயசய. (௩௧) 

ஏத்தரு நின்னுடை யிச்சையி லேயுயர் 

சாத்துவி கல்கொடு தண்டுிள வோனென 

வாய்க் இடு வடிவொடு மரபுளி யூலகவை 

காத் இனி தருள்பொழி கருணைய சயசய. (௩௨) 

இருத்தகு நின்னொரு இருவரு ளாலுல 

கரித்திடு தாமத மதுகொடு யாவையும் 

விரித் துணர் ஞான Aah gy விளங்கிய 

ahs Ha னேயெமை யுடையவ சயசய, (௩௩) 

*வகை யாடிய சத்இயின் மூவுரு 
வாவை விகாச மகன்றனை யுறுகஇ 

மேவிலை யன்புற வெளிவரு வாயுனை 

காவினி னெவ்வகை ஈவில்வ ஆ ௪ய௪ய. (௩௪) 

நீயே வினைமுத னீயே[கசணமு 

நீயே காரண நீயே காரிய 

நீயே தகருபவ னீயேசான்றொரு 

நீயே யிவையினு ணீங்கினே Fuses, (௩௫) 

மாயை கடந்தனை மாயையின் '2வறலை 

நீயுடல் சேர்கலை யாகியு கின்றனை 

யாய்வு.று சாங்கிய $ரிருபதொ டைந்தினு 
மீயுய சொன்றென விழைகுவர் சயசய, (௩௯) 

ட . * மூவகையாயெசத்தி - இச்சாஞானக்சறியைகள். 
* கரணம் - இங்கேதுணைக்காரணம். ் சான்று - சாக்ஷி, 

$ இருபதொடைந்து - இருப,ச்தைந்து௪,த். தலங்கள் ற ஞானேக்இிரியங் 
சுள், டு; கன்மேந்இரியங்கள், டு; பூசங்கள், இ; சன்மாத்திரைகள், ௫; ௮ம் 
தீச்சரணங்கள், ௪ ; புருடின், ௧.



காளன் அத்தி முத்தியடைந் தஅத்தியாயம். ௪௫ 

அருமறை நுண்பொரு ளாய்ற்னு துறந்தவர் 

விரிசக மாயையின் விதமென of Olan & 
தெரிவரு நல்ல சிதானந்த மாகிய 
வொருதனி யுயிரென வுணர்குவர் சயசய. (௩௭) 

உன்னரும் யோகக ளெண்வகை யோடனின் 

மன்னிய வாயுவை வலிது தகைந்துளே கண்டக a 

ஈன்ன ர௬ுளத்திடை காடுவர் காடி.ட ச் 
வக்கிலை யவ்வுரு வாகுவை சயசய. (௩௮) 

மர்இரம் வல்லவர் மற்றவ் வெழு,க்தினின் 

முந்துறு மங்க நியாச முடி த்தே 

சிந்தனை செய்து செபிப்பர் செபிக்கு 

*மந இர வருவென வருகுவை சய௫௪ய, ழ் (௩௯) 

சைவர்க ஊைவகை தங்கிய சுத் இசெய் டூ 

தைவகை யரவர ணத்தொ டருச்சனை னு க , 

யெவ்வகை செய்துனை யேத்துவ ரவ்வகை mae 

யூய்வகை யாவரு ளொரு மதல் சயசய. (௪௦) 

ஆய்ந்த *கணாதர்க எம்புயன் மு.தலென 
வாயந்தபுல் லீறென மருவுமெவ் வுலகையு 

மேக்தலுன் வடிவென வெண்ணுவ சவ்வகை 

தகோய்க்சவர் கண்ணெதிர் தோன்றுவை சயசய. (௪௧) 

மனனிய தாசண/! முதலிய வடி 

னுன்னரும் யாவு மொருங்கு வகாக தனை 
நின்னுமை யாவு நிறைந்தன கின்னல 

தன்னியம் யாதுள தறைகுது ௪ய௫௪ய, (௪௨) 

இலையெனு மவர்க ளிடத்திலு முண்டென 

நிலையுறு மவாகண் மருங்கிலு நீயுமை 
பலவித வன்பர்கள் பாவனைப் படியுள ச் 

இஇலகுவை யவர்நினை வின்படி சயசய, (௪௯) 

* மந்திரமும் சந்இரமு மாயவடி ", *மக்இிரமுச் தந் இரமு மருந்து 
மாடத், இ.ராசோய் திர்ச்சுருள வல்லான்றன்னை '? என்னும் திருவாக்குக்கள் 
இங்கேகருசற்பாலன. 

* கணாதர்கள் - காணாதர்கள் ; தார்க€ேர். இப்பாடம்முதனூலிற்கு es 

சீத) : சணாதிபர் ! எனவும்பாடம்,



௪௬ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஆ£ங்குிரு ளல்லவ சோ இயு மல்லவ 

வோங்கு புறக்அட னுள்ளிவை யல்லவ 

தாங்கு மசத்தொடு சத்தசத் தல்லவ 

விங்குனை யறிகூவ தெவ்வகை சயச௪ய, (௪௪) 

ஆண்மையு மல்லவ நூவலு௮ பருமையின் 

வண்மையு மல்லவ வாண்மையின் வடி வொடு 

பெண்மையு மல்லவ பேடியு மல்லவ 

வுண்மையை யெவ்வகை புணர்வது சயசய, (௪௫) 

ம வறு, 

௮ரிய தீர்த்த யாச்இரையா லாக மெலிர்து பயனென்னே 

பெரிய யாக மினிகிமைக் அப் பெறுதற் கரிய பேறென்மீன 

கரிய மிடற்று வெண்ணிீற்றுக் கருணைக் கடலுன் றிருகாம 

மூரிய வுவப்பின் வழுத்தவல்லார்க் கெல்லாப் பயனு முளவாமால், () 

திண்ணக் கமலக் தவிசு லூறை கலைவன் மூனும் பசுந்தூளவ 

வண்ணக் கரிய இருமாலும் வயிரப் படைவேக் தனுமுதலா 

வெண்ணுக் சணிப்பி லுயிசெயவையும் பசுவாம் பசுவுக் கிறையவனீ 

யண்ண லதனாற் பசுபதியென் றறைவார் நின்னை யறிக்தோசே, (௪௪) 

கற்ப முடிவால் கடைகாளிற் கணிப்பி ௮யிர்க ளெவற்றினையு 

மற்கந் தவிருன் னிச்சையிலே யுரோ திப் பிப்பா யாதலினாற் 

பொற்கென் றிலகுஞ் சடைமெளலிப் புனிற்று மதியெம் போசேறே 

நிற்கண் ணெர்க்த முனிவருருக் இரனென் அுன்னை கிகழ்த்துவசே. () 

இத லாத கற்பத்தினாதி தனி?ல செம்பொனிதம்த் 

தாது கமழ்தண் டாமரைமேற் றனிவீற் நிருக்குஞ் சதுமுகற்கு 

நாத வடிவாம் வேகத்தை பருதம் பண்ணு கலக்தாலு 

மோத வரிய நின்னையுருத் இரனென் நுரைப்ப ருயாந்தோரே, (௪௯) 

ஓமென் பதனுக் குயிசாகி யோங்கா சத்தி னுருவழுகநி 

யாமென் பதனா லருமறையின் வடி.வா யதனுக் காவியுமாய்த் 

தோமின் றிலகு மெவற்றினையுக் இராவம் புரியு௩் தொழிலாலுங் 

காமங் கடிக்2ிதார் நின்னையுருத் இரனென் அுரைப்பர் கண்ணுதலே.() 

உலகு மூடலு முதலியவா மவழ்றின் றுயசைச் இசாவணஞ்செய் 

யிலகு கருணை யாலுமாருச் இசனென் ுன்னை யினிதுரைப்பார் 

தலைவா நின்னிற் வெதாமாம் பொருள்வே Der coun யாஓயிர்க்கு 

நலமே புரிகை யாலுன்னைச் சிவனென் அுரைப்பார் ஈல்லோசே, (௫௧)



காளன் அத்தி முத்தியடைந்தஅத்தியாயம். Sot 

யாவும் பவிக்கு நின்னிடத்தே யெவற்றி னுழையு நீபவிப்பா 

யாவும் பவிப்பிப் பாய்நீயே யென்றும் பவியா தேமிகு வாய் 

பாவர் தவிர யாருநின்னைப் பாவித் இடுவர் பவங் கடந்து [தோர். 

மேவும் பொருட்டா தலிற்பவனென் அுரைப்பர் வேத முடி வுணாந் 

அளவி லுலக மெவற்றையுச யறுக்கின் நதனாற் சருவனென்ப 

ரளவில் பிழப்பை யழித்துலகு மழிக்கின் றகனா லானென்ப 

ரளவி லுலகை யாள்கையினா லளவி லுலகை யாள்வதனுக் 

களவில் பெருமை யுடைமையினா லளவு தலினா லீசனென்பார். (௫௩) 

வாம்பி லிமையோ ரிடத்இலொரு காலுந் திரும்பா மகத்துவநீ 

நிரம்பு மதனான் மாதேவ னென்பார் கின்னை மறையீற்றிற் 

பரம்புல் சரோ தாரகமோ பனிமால் வசையோ பைம்புயலோ 

விரும்பு மவற்றொன் றினிற்டெக்து கிரிச னெனும்பேர் மேவு இயால். 

அரிய பிருகக் துவழுடையை யதனா லுன்னைப் பிரமமென்பர் 

விரிய யாண்டு நிறைஈ் இடலால் விண்டு வெனவே விளம்புவர்கள் 

பொருவி லொருவாச் சுகமுண்டா வதற்கு நீயே பொருட்டெனலாற் 

கருத வரிய சம்புவென வுயர்ச்2தார் நின்னைக் கட்டுரைப்பார், (௫௫) 

நின்னா மத்து ளொருகாம நிகழ்த்தும் பயனை சிச்சயித்துத் [தெவ 

தொன்னான் மறையுஞ் சொலமாட்டா வெம்போ னொய்யர் சொல்வ 

னன்னான் முகனு நாரணனு மறையுர் தெரியா ஞானவுயி 

சென்னா நின்ற வுனைச்சடமாம் யாமோ துதிப்ப மென்முர்கள், (௫௭௬) 

மே வறு, 

என்றெதிர் வழுத்திய விருவர் தம்மையும் 

பின்றிகம் வார்சடைப் பிறைக்கொ முர்துடன் 

கொன்றையநஈ கொடைபுனை குழக ஜோக்குபு 

நன்றுற விவையிவை ஈவில்கின் ருனசோ. (௫௭) 

<2 5 SL} காளனு மாகு மன்பர்காள் 

பத்தியின் மகிழ்க்கனம பாலர் காளுமை 

யுத்தமக் குணமுடை யுமக்கு வேண்டிய 

மெய்த்தகல் வசக்தா விளம்பி டீரென்றான். (௫௮) 

என்னலு மிருவரு மிறைஞ்சி யாரினு 

முன்னவ வெமக்குநீ முன்னின் ரூண்டனை 

நின்னுழை யடியசே சிகம்க்தும் வாய்மொழி 

யின்னரு CHL Gwar Deol ga சேட்டியால், (௫௯)



sy 

அலம்புகெண் டிசைக்கட லுலக லோங்குச. 

திருக்காள த்திப்புராணம். 

மன்னிய வருட்கட லேம கோதய 
தனனிக ரில்லவ தவறு வகை 

யுன்னிடத் தெங்களை 'யுசுபபிச துககொள்வாய் 
மூன்னவ வெமக்கிது ஈது மோர்வாம். 

ஈங்கினிப் பெறுவாரா மிற்றை காண்மூத 

முங்குமிக தெனகயி லாயக தன்னை £2ய 
TD HO FOO டிரைக்கடற் புவியம வான(ா 

மோங்குகா ளத்திவெற் பெனவு சைக்கவே, 

கொவ்வையக் கனியிதகம்க் கோதை பாககே 

ளெவ்வகை யுயிர்கண்மற றெனினு மீண்டையின் 

வவ்வுறு முடல்விடி. னனைய மன்னுயி 

ருய்வுற முச்தியிக குறு கல வேண்டுமால். 

இககதஇத் தடங்சசை யினிது வைகிய 

நின்னவா னவர்முக னிறைஈத யாவரு 

கன்னல முதவுகா ளத காகனென் 

poser mi பெயரினி யசைததல வேண்டுமால. 

நின்னடி. வமுக்னுற கிகரி லன்பினாற் 

அன்னுமிக் கடவுளர் தொகுதி யாவையுக 

தன்னிக சாயவிக தலதஇற சஈதத 

மன்னிய வுவபபொடு வஇதல வேண்டுமால், 

எஜிதிசைபை பரவையோ ரேழுங் கஙகைமு 

னுறுசுவைக் கடவுண்மா இக ளுள்ளவும 

பிறிதுள தீர்த்தங்கள யாவும் பெட்பினான் 

மறுவில்சீ ரிவ்வயின் வதிக வைகலும, 

ஏன்றவ ரிவையிவை யியம்ப வேடவிழ் 

கொனறையஞ் சடைமுடிக் குழசன் கூறுவா 

cnet pis ௬ுவகதெமை வேணடு ஈல்வா 

மன்றவு மனையவா ராக வாய்க்கவே, 

இலங்குசீர்த் தென்சகயி லாய மென்றலிப் 

பொலங்குவட் டண்ணலம பொருப்பிக காண்முத 

னலங்கொள்கா எத்திவெற் பென்னு நாமத்தா 

* யுசுப்பிசதல் - சோததல், 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௧௩) 

(௪௪) 

(௬௫) 

(௬௬)



காளன் அத்தி முத்தியடைந்த அத்தியாயம். 

நம்மையுங் காளத்தி காத னென்றபேர் 

மூம்மைநீ லெருளோர் மொழிக யாழுமிச் 

செம்மணிச் சுடர்கெழு சிகாஞ் சேணுய 

ிம்மலை பதனுமை யென்றும் வைகும். 

கச்கமைக் கொழுதுட னணிய தேவரு 

மூய்ந் இடு பழமறை யுணர்ர்து காடொறு 

மந்தமி லருந்தவ மினி௫ னணாற்றியஞஷ் 

Rin SRT முனிவருகங் கடவுட் டீர்த்தமும். 

முருகவிழ் நாண்மலர் மொய்வ oo Some) 

கசையபொரு ஈ.இகளுல் கறங்கு தெண்டிரை 

விரிதரு பாவையும் வெற்பி யாவையு 

மருமறை முறையினி தமைக்கும் யாகமும். 

தத்தம துூருவினிற் றங்கும் பேதத்தா 

லித்தலச் தமர்கமற் றெமதொ சாணையாற் 

றதக்துமிக் இர்ச்கமுஞ் சகல தீர்த்தத்து 

சத்தம தீர்த்கமா யுலகி லோங்களுக,. 

கங்கைவெண் டிரையொரு காட யுங்கதி 

பொக்குதண் புனற்பிர யாகை யும்புகம் 

தங்குகே தரரமுஞ் *சயில மேருகு 

லெங்குள தலழமுமிங் இனிது வைகுச. 

இன்பமாற் றெவர்சில ரித்த லகத்திலே 

தகென்புலக் தவர்கடன் மீர்க்சின் மூசவர் 

முூன்புள கயைகனின் முயன்ற வற்றிலு 

CHING ௪தமடங் காக நண்ணுக, 

எரிசுடர் யாகழு£ மிழைக்குக் தானு 

மரிதுசெய் பூசையு மாதி யாகிய 

வரியகற் கருமங்கள் பலவு மோர்முறை 

பொருவிலித் தலக் இடைப் புரிக்த மபா இனில். 

G a». 

எற்றுதிசை வார்கட லிரும்புவி யிட கீ.இன் 

மற்றுமுள புண்ணிய கலங்களின் மகிழ்க்தே 

ட ட * சயிலம் - ஸ்ரீ சைலம், 

எ 

Pan 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(ors) 

(௭௨) 

(௪௯) 

(௪௪)



திருக்காளத்திப்புராணம். 

யூற்றவொரு கோடிவித மாமிவை யுஞற்றிப் 

பெற்றிரி பலத்தையிவை பெற்றிடுத றிண்ணம். 

இப்பொழு நீரெமை யிழைஞ்சியினி தேத்து 
மெய்ப்புகழை யாவனொரு வன்விழைவி னோதி 

யப்படி. வழுத்துவ னவன்வினை யனைத்துந் 

தப்பியிடு மின்பமொடு வாம்வுக டழைக்கும். 

ஆ இமறை கரன்குமுய ரங்கமவை யாறு 
5 . ச 
மோதுறு பலத்தையவ னுற்றொழிவி லாத 

நீதிவள மெய்்இயவெ னித்தம அரைப்போர் 

இீதுதவிர் யோகிகள் பலன்பெரி௮ு சேர்வார். 

அருர்கவ மிழைத்தமுனி வோர்பயனு மார்வார் 

us தி.தனை யாவனொரு வன்பகர்வ னாளும் 

விரும்புமவ ணிம்மையில் விழைந்தவை நுகர்க்து 

இருந்தமறு மைக்கணம தோருலகு சேர்வான். 

என்றருள் புரிக்கருளு மெல்லையிரு பேரு 
மன்றவிமை யோர்முனிவர் மற்றுமுளர் காணப் 

பின்றிகழும் வார்சடைய பிஞ்ஞசன்மெய்ஞ் ஞானக் 

குன்றனைய மேனியொடு கூடினர் கலந்தார். 

0 வறுடி 

** சென்ற லம்புகம் தென்கயி லாயமால் வரையு 

மன்று தொட்டருட் காளக்து வெற்பென லாகி 

நின்றி லங்கிய திறைவனை யாவரு கிறைவுற் 

ஜொன்ற௮ு மன்பொடு காளத்கி நாதனென் அசைத்தார். 

மாறி லாவுவப் பெய்இய வானவர் களித்துத் 
தேற லுற்றிருர் சொழுகுபூ மழைசித றினசால் 

வேறு வேறுமற் றனைவரும் வியப்புற வுமையோ 

டாறு சூடினோ னருட்டிவ லிம்கத்த எமர்க்தான். 

இனைய விக்கதை யினிுககட் கன்றவர் யார்ச்சும் 

வினைய னைத்தையும் விட்டிடு மிகவுரைப் பவர்க்குல் 

(௭௫) 

(எசு) 

(orer) 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮௧) 

* ௪௯-ம் செய்யுளின்பின், ஒருபிரஇயில், * தென்கயிலை யாகிய செழுஞ் 
சயில மன்றே, யன்பர்கள் வணங்குகா எத்திவரை யாக, ௩ன்பெயர் படைத் 
அலச காளுமினி தேத்த, மன்புசழ் சழைக்கிட ஒயங்கெயது மாதோ.” என்று 
ஒருபாடல் காணப்படுகின் ற.து,



சிவமான்மியமுரைத்தஅத்தியாயம். ௫௧ 

கனிய நெஞ்சொடு கேட்பவர்க் குங்கஇ யளிக்கு 

மனம்வி ழைச்துள மன்பெருஞ் செல்வமும் வழங்கும். (௮௨) 

என்றி வற்றினைப் பாக்துவா சன்பெரி இயம்பிப் 

பின்றை யேவ மான்மியம் பேசுவா னெனயேவ 

மன்ற லம்பொழி னைமிசா சணியமா தவர்க்கு 

ஈன்று சொற்றனன் சூதமா முனிபின் னு ஈவில்வான். (௮௩) 

ஆகச்செய்யுள், ௩௩௨. 

ஆருவது 

சிவமானமியமுசைத்த அத்தியாயம், 
—— 3-4 —— 

வரிசிலைத் தடக்கை வசையுறம் இணிதோள் வார்கமற் றனஞ் 
சய னுவப்ப, விரிகுடாக் தவள நீறறொளி பழுத்த மேனிமா முனிவ 

யோ கத்தாற் பயின்றதா 

னங்களாற் பாவக், கரிசனைகத் துடைப்பார்க் கனிதுமுன் னித்குல் 

சன் விளம்பும், பரிசுடைக் தவக்காற் பரம 

கடவுள்கா ளத்திரா யகனே, (க) 

அன்னதோர் தலத்தி லரும்பெறற றீர்த்த மாடியவ் வருட்சிவ லிங்க் 

தன்னையா தரித்து வழிபட லுற்றார் சதமொடு பத்துறம் புரவி 

நன்மக மவற்றைப் பழமறை விதியி னனியிழைத் இடவரும் பயனும் 

பன்னுமக் தொகைய வாசபே யஞ்செய் பயனுமிக் கெய்௮வர் பார்த்த. 

உவர்தருட் சேவை புரிகையிற் பயன்வே றொன்றையும் பெட் 
புரு அஞற்றி, னவந்தனி லழுக்தி யுளங்கவன் றிரங்கு மழிதுயர் 
தானும்விட் டகன்று, நிவந்தொளிர் பசும்பொற் கற்பக கருவி னெடு 

நக ரின்பமு நிறையத், தவழ்ந்துபன் னெடுநா ணீர்தரும் பிறவித் தடங் 
கட றனையுநீர் gues, (௩) 

விரிதரு புவன மூன்றினிற் கடவுட் டீர்த்தங்கண் மிகப்பல விளங்குக் 

தெரிதரு மவற்றுட் சறர்தகா ளதஇத் தலத்துள இர்த்தமோ டி. னையா 
வுசைசெயுர் தீர் தத முன்னுள வாய வவற்றுளு முலகினி லினிமேல் 
வருவன வாய வளங்கெழு தூய வார்புனற் நீர்த்தத்.து மிலையால், (௪) 

ஏந்தெழிற் குடுமி யிலகுமிப் பொருப்பி லெரிபுரை கற்றையஞ் 

சடைமேற், பூர்துண hae பொருதிரைக் கங்கை புனிற்றிள மதி 

புனை புனிதன், வாய்ந்தபே ரொளியாய் வயங்கல னென்னின் வன்பு



௫௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

வப் பிணிப்பினால் வருக்து, யாய்க் இடு முணர்வின் மாந்தருக் செவ்வா 
றளவிலவெம் பாவம்விட் டகலும். (௫) 

ஆயுநுண் மறையு மளப்பருஞ் சோது யங்கண்மா ஞாலத்து 

லெவர்க்குக், தாயுமா யுயிர்த்த தந்தையு மாகித் தணப்பருஞ் சுற்ற 

(po தானாய்த், தூயவின் னருள்சேர் குசவனு மாகித் தொழுகுல 

தெய்வமு மாகி, நேயமாய்ப் புரக்குர் தலைவனு மாகி நிரந்தர மிவ 

GOT LOI i SGOT GOV. (௯) 

அறிவிலா மையினாற் ுயருழப் பவனா யாங்கிடை பூறுவந் 

தடையின், மறுகியுள் ளழியு மனத்தனா யுடையோர் மற்றொரு வரு 

மில னாகிச், சிறிதமோர் களையி லாத்தமி யனுக்குத் தெய்வகா யகன் 

ணை யல்லா, ஓுறுதுணை பிறிதொன் றில்லைமற் றடந்தோ ளுமிழ் 

சுடர்ப் புலவுவே லு£வோய். (or) 

பல்குணங் கடந்து விகாசமு மிகந்த பாகிவன் குணத்தொடும் 
பழூ, பெல்லையில் விகாச மெப்இயிவ் வுலகை பினிதளிக் குதுமென 

விரங்கிச், சொல்லருந் தனதோ ரிச்சையா லரிய சூடர்ச்சிவ லிங்க 

மாய்த் தோன்றி, மல்லன்மா ஞாலத் இன்னுயி ருய்யும் வகைவிளை 

யாடலுற் றனனால். (௮) 

ஆங்கவன் றனது மாயையொன் அுளதா லளப்பிலா வுலகினுக் கதுதா 

னீங்கரும் பிறவி நிமித்தமா மகனா னீலெ கியாவையு மயக்கு 
மீங்கது பிறவிக் குருடர்மற் றறியா ரின்னவை மாயையின் றன்மை 

யோங்கொரு பெயருந் தனக்கல னாகி யொளியுரு வா௫ய வொருவன், 

பல்பல பெயரும் பரித்தவ னாகப பல்வகை யுலகுமே விலஞனாய்த் 

தொல்லைய வுல௫த் (2ராய்கதவ னாகித் தொழிறபடும் வினையில னாகி 

யெல்லையில் கரும நகிரசதனு மாகி யிருப்பனென் றிருந்தவ னியம்ப 

வல்லியல் கமல முகமலார் தினிதி னருச்சுனன் வினவலுற் றனனால்.() 

அ௮ருந்தவக் கிழமை யநதணாக காசச யமலனயா துருவமா 

யமர்வன், றிருக்திய குணத்தோ டெவ்வகை சேர்வன் சேருமக் குண 
மெது தேவன், விரிந்இடு மாயை யெவ்வகைத் தாகும் விரித்திவை 

விளம்பு தல் வேண்டும், பரிக்தெனைப் புரத்தல் வல்லநீ யிவற்றின் பகு 
இயெப் படியினு முணர்த்தாய். (௧௧) 

என்றவ னிசைப்ப விருக்தவ முனிவ னியம்புவா னெறுழ்வலித் 

தடந்தோள், வென்றிவார் சிலைக்கை விசயகே ளனைய விமலன இயற் 
கையாம் வடிவை, யொன்றுற யாரு மூணாவுற மாட்டா சாயினு முவநங்



சிவமான்மீயமுரைத் தஅத்தியாயம். Gh 

அங் குரவ, னன்றெமக் குணர்த்த காமுணர்க் தவற்றை யறிந்தவா 
நவிற்றுவ முனக்கே, (௧௨) 

நாதன அருவம் வெலற்கரி தாக ஞாதுரு ஜேயபா வகமா, 
யோதுறு மொழிக்கு மண்டரி தாக யசைவில தாடுயொற் ுமையாற், 
பேதமி லின்பப் பெரும்பெருக் காகு மின்னதோர் வடி வுடைப் பெம் 

மான், சேதன வடிவனா௫யா வைக்கும் விளக்கமே செய்யலுற் றனனால். 

எண்ணுறு முப்பதி தாறின்மே லாய விறைவனை யாவசே யறி 

வார், பண்ணரு அண்மை தனிலஓு நண் மையனாய்ப் பருமைதன் 

னினும்பரு மையனா, யண்ணுறு மெவையு மாய்கிலை பெற்ற வவன் 

றனை மனமொடு மொழிய, ஈண்ணுற மாட்டா வென்னினிங் சவனை 

யென்னென ஈவிற்றுது காமே, (௧௪) 

நித்தமாய் விழைவும் வெறுப்புமின் மூ நிக்கரி தாயளப் பரி 

தாய்ச், சுத்தஞா னக்கா லுணர்வதாய்க் குணத்திற் ஜோய்விலாப் 

பொருள்சிவ னவன்ளறான், பு.த்இயு மல்லன் மனமுமே யல்லன் பொறி 

யலன் பூதங்க எல்லன், மொய்த்திடு மிருளோ டொளியல னதனாற் 

குணத்தினக் கடஈதவன் முதல்வன். (௬௫) 

புந்கியை விதித்த கருத்தனா ued yo Buy எடக்கினு 

னென்று, சிந்தைசெய் அரைப்பர் சிலருணர் வில்லோ சால்கவ ஈத் 

இறஞ் செப்ப, லிர்தனஞ் சுடுவ தென்றுசை செய்து மெரிதழ லிர்தன 

மதனான், வெக இடப் பட்ட தென்றுமே விளம்பும் விரகலா லன்றிவே 

றன்றே, (௧௬) 

அ௮ணியனே யாகி யுள்ளினுட் றிது மமைத்திடப் படாதவனாூத் 

அணிவுறு நினைவு ளஎடங்கடொ தவனாய்ச் தொல்குணல் கடந்தவ னாகி 

யிணையிலி யாய வன்னவன் றன்னை யுணர்விலா செய்திட மாட்டார் 

வினைமுதலன்றாய் மறைக்கவொண் ணாத விரிசுட சாய்விளங் குற்றான். 

இன்னவன் நன்னை யறிவிலா தவர்தாம் யாவைக்குங் கருத் 

தினென் றிசைப்பர், மன்னிய வொட்டை மாத்திரை யாக வயங் 
குவ னென்பர்மற் றவன்றா, னின்னதை யிழையென் றேவுவா னல்ல 

னிழைத்திடே. லென்பவ னல்லன், மன்னுமெவ் வினைக்குஞ் சான்றவ 

னென்று மதியுளோ சவன்றனை மஇப்பார். (௧௮) 

குணந்தனை யிகர்தா னென்னினு மொருகாற் குணத்தொடுங் 

கூடுவ multe, டணக் இடா இழைக்குஞ் செய்வினை விழைந்து ௪கத் 

இலவ வுயிர்களைப் புசப்பா, ுணா்கஈலுள தனதோ ரருளினாற் குண



டு௪ திருக்காளத்திப்புராணம். 

தீதோ டுற்றிடி னொண்சுடர்ப் பளிங்கிற், நிணிர்தொளிர் புனித மேனி 
தண் மதிபோற் றிருமுக மண்டலர் இகழ்கு. (௧௯) 

குூழவியக் இங்க டவழ்சடை மவுலி கூர்நுதி மழுப்படை மறி 

மான், நழுவிய விருகை வரதமோ டபயரக் தங்கிய தடக்கைமாத் தறுக, 
ணுழுவையின் புள்ளி யகளுடை யுக வொண்சுடர்ப் பூணிவை 
யொளிச, விழுமிய ஞான சுஈதரி யோடும் விளங்குவன் பங்கயத் 
தீவிதில், . (௨௦) 

பல்பல வாகப் பண்ணவர் தவத்தர் பழிச்சின ரருச்சனை பண்ண, 

மல்குசா வித்தேச் சாரர்முதற் கணக்தோர் மாம் பரிப்பவர் சலவ, 

வெல்லையில் க௬ணை பொஜழிகர்தினி தமர்வ ஸிவன்பிர விருத்தியை 

யெணணிற், சொல்லருங் குணத்திற் றோய்குவ ஸனிவிர்த்து விழை 

வூறிற் குணத்தொடுக் தோயான். (௨௧) 

படைத்தபல் விதமாய்ப் பார்தவிவ் ௮லகம் பரியதோ ர௬ருவவன் 

னைக்குக், கிடைப்பரு நண்மை யுருவமுன் னெடுத்துக் Bons Bus 

நாமமும் வடிவு, துடைத்திடு வியோம வடிவமாய் விளவ்கும் வரி 

யளி துதைந்துபாட் டயா, வுடைத்தெழு பசுந்தே னூற்றிருக் sor sr 

ருரனுடைத் இணிகடஈ தோளாய். (௨௨) 

GMA 6 SUOUS தன்னுட ஸனிசண்டாய்க் கூறுதற் கொரு 

பொரு ஸின்றி, யிணங்கருஞ் சிறப்பி ஜனொருவனாய்த் தான்மற் றியா 

இனும் விழைவில னாகித், துணிந்தொரு வகைககுங் காசண மின்றி 

யிருப்பினுந் தொல்லுயிர்க் கெல்லாக், தணந்திட லரிய மலத்தினைத் 

தவிர்ப்பன் றவிர்ப்பது மியல்பவன் றனக்கே, (௨௩) 

அற்றமி லுயிர்கள் யாவையுர் தத்தம் வினையினான் மாயையி லக 

ப்பட், முற்றதோர் பிணிபபுண் டுழலுமாங் கதனை யுஞற்றினா னவ 
னென வுரைப்பர், சொற்றவம் மாயை யின்னதென் றளந்து சொல் 

லொணாச் சத்திகள் பலவாய், முற்றுமே மறைத்து நின்றிடு மஅவு 
மொஜிவுறி னவன்வய மாகும், (௨௪) 

காரியத் துடனே காரணம் விரும்பிற் கலக்குவன் மாயையைக் 

கலக்கி, னாரியன் கருணை யடைந்துளார் தம்மை யாங்கதன் ச் இவிட் 

டகலும், பாரிய வுலகோ டிருப்பினு மவர்கள் பன்னிறம் பச்இபாய்ச் 

தானுஞ், சீரிய படிக் சன்னிறர் இரியாக் தெளிவெனக் தெளிர்தசிர் 

தையே, (௨௫)



சிவமான்மியமுரைத் தஅத்் தியாயம். டுடு 

அங்கவன் மாயை யவத்தையூன் ஸுரகி யாற்றுமுத் தொழிலினுக் 

இடமா, மிக்குமுச் தொழிலி லழிவுசெய் கருத்தா வெனுமவன் 

காலமென் பதுவே, பொங்கொளி வடிவாய்க் கொள்பவன் போன்று 

பொலிகுவ ஸியற்கையாம் புனிதன், மங்குலி னிறத்துக் காண்டிவத் 

தடக்கை மடங்கலே றனையமன் னவனே, (௨௯) 

நாளொடு இங்கள் வருடமே சுற்ப முதலிய வளவையை ஈண்ணி 

நீளுமக் கால மளவு கோல் 2பான்றுகிகழமற் றதனிமிக் தமதாய் 
மூளு௮ மவவவ் வளவையி னுலக முழுவது முயன்றிட வுளவாய் 

மீளவு மழிக்கப் பட்டன வதகனால் யாவரு மவன்வயம் விசய. (௨௭) 

அன்னவ னொருத்தர் வயத்தினு மாகா ளளவிரோர் பாவையாட் 

டயர்வோன், பின்னிய காணிற் பிணித்தினி தாட்டும் பெற்றிபோற் 

பிரானுமா யையினான், மன்னுயிர் முழுது ஈசை இசை மாண வகையினா 

லாட்டுதல் வல்லான், மின்னவிர் கழற்கா லள்ளிலை யொள்வே லடு 

படை விரவல சேறே, (௨௮) 

உன்னரும் பவனே ச௪ருவனே யொப்பி ஓுருத்தி னுக்சென் விமன் 

மன்னிய சிறப்பிற் பசுப௫ யீசன் மாதேவ னெனும்பெயர் முறையே 

அன்னுமைம் பூதம் பரி.திவெண் டிங்கள் சடரிய மான*னென் வடிவா 

மன்னின னிதளை மதித்தருச் சிக்க வல்லவன் மற்றவன் ரூனே.(௨௯) 

தழைவுறு முவப்பின் யார்சில சவன்றன் சத்தியோ சாதமுன் 

ழை, விழுமிய வைந்து பிரமமும் பகுதீது விரித்துணர் Berna 

ரன்னோ, ரழிவிலாப் பாம முக்தியை யடைவ சவன்றிருப் பெயாளப் 

பிலவாம், வழிபடு குணத்தான் மருவிய வவற்றை மறைவலோர் 

தெருண்டுவாழ்த் துவசால். (௩௦) 

ஆங்கவ னிச்சை ஞானமே இரியை யாயதன் ச௪.த்தியென் றவற்றா 

லோங்குவை பவ(மு மொழிவில்சம் பத்.து முடையனா குவனவன் சரித 
மீங்களகர் தறிதம் கரியன தொல்லோ சேத்துவ வஇசயித் இசைப்ப 

பாங்கினி லவற்றைப் பன்னுவன் கடைசா ளாடல்கண் டுமையவள் பழிச்ச. 

எண்ணிலா வுலக முழுவது மேகப் பிரளய மாக்குமற் றேவ, 

னண்ணுதன் மாயை யான்மயக் குற்ற காரண ரசான்முகர் தஙகட், 

கொண்மைய சிவலிக் கத்தனி வடிவா யுவந்திருக் துணர்வினை யுதவி, 

wert apn Came மவர்க்கினி துசைத்தா னன்னவன் குணத்தொடு 

மமைக்தோன். (௩௨) 
  

* * எண்வடிவாய் ' என்றும்பாடம்.



௫௬ திருக்காள த்திப்புராணம். 

சேயிதழ்க் கமலப் பொருட்டில்விற் றிருக்குர் இசைமுகக் கட 

வுள்பாற் றிரும்பத், தாயகன் னுழைய தொன்மறை யளித்துத் துக 

ஸில்” ரவன்றனைக் தாண்டி, மாயிரும் புவன நிற்பன ஈடப்ப வாகிய 

மன்னுயிர் வடிவ, மீயுய ரருளால் விஇத்திடு வித்தா னெவனவன் 

குணத்தொடு மேயான், (௩௩) 

அ௮ரியதொன் மறையும் புசாணமு மிருதி யாயது மென்றிவை 

யனைக்தும், விமியவாய்க் துணர்ஈ்து வியனுல ககனிற் றருமச்தை 

விதிமுறை ஈடாக்தற், குூமியகற் பகராட் டசயனா இயசை முனிவரை 

மனுக்களை யுதவிப், பெரி ஐமின் னருளைப் புரிந்தவன் யாவ னாங்கவன் 

குணத்இனைப் பெற்றோன். (௩௪) 

மிகுந்கதோர் கருணைச் சுவேதனே யென்றும் விளங்கிய லகு 

ளியே யென்றுஞ், சகந்தொழ வுணர்தீதுஞ் சாக்கனே யென்றுஞ் 

சைவதே பிகர்வடி. வா௫, யுகக்கொறுஞ் சைவத் இப்பிய ஞான முஞ 

நரிமன் ஸனுயிர்களுய்க் இவான், மகிழ்ர்தினி களிக்க வல்லவன் 

யாவன் மற்றவன் குணமரு atest Gv. (௩௫) 

களங்கனி வண்ணா னிழைத்த பூசனையிற் கமலமா மலசொன்று 

குறைய, வுளங்கனி வெப்திச் கனதுகண் ணகழ்க்கள் கொருங்குகண் 

மலசொடும் வனைய, வளங்கெழு பரிதி விமிசுடர் மட்க வயங்குபே 

சாழியம் படையைத், துளக்குசீர் கநெடுமாற் களிக்தவன் யாவ னனை 

யவன் குணத்தினைத் தோய்ந்தான். (௩௭) 

நறையிதழ்க் கமலை கொழுகணா ணைக்கு ஈனையவிழ் கற்பக நீழ, 

௮றை கர தேவர் தங்களா ணைக்கு மொல்குறா அலகம்யா வைக்கு, 

மிறுதியை வித்துத் இரைக்கட னாப்ப ணெழுதரு கடுவினை யெ 

மூதா, மறையவன் வழுத்த மிடற்றினி லமைச்தோ னெவனவன் 

GOOG a Hever. (௩௪) 
அலங்குளைப் புசவி யருமறை யாக வகனில மாழியக் தேசாப் 

பொலஞ்சுடர்ப் பரிதி மதியரு ளாகப் பூமகன் பாகனே யாக 

விலங்குபொற் குவடு வரிசிலை யாக விர் இசை கொழுகனம் பாக 

நலம்பெறச் சாதித் தடுபடை வீர னானெனத் தேரினை ஈடாத்து,(௩௮) 

மீமிசைக் இருவிற் கோலமே கொண்டு மற்றடம் புயத் அுவில் 
லேக் இக், காமராவில் லாளி யா௫யுல் கரித்துக் கடிதெழுப் பியகொடுவ் 

கனலாற், மூமத மின்றி யிமைக்குமுன் கொடிய தடமதின் மூன்றை 

யும் யாவன், 2றோமில்€ீர் வலியாற் ௮ுகள்படுத் இனனுங் கனையனே 
குணத்தொடுர் தோய்ந்தான், (௩௯)



சிவமான்மியமுரைத்தஅத்தியாயம். ௫௪௭ 

தண்டுமாய் மார்பன் புலோமசை கேள்வன் ௪பையினிற் றலைவசா 

யிருப்ப, மண்டுமோ தாக்கண் மரீசிமாற் பதின்மர் வாய்ப்பமற் ரணை 

யைக் கடந்து, மிண்டினாற் psa ADS por Casa சிறிதெவன் 

வெகுளுமுன் விசைந்து, நுண்டுக ளாகி யொருத்தசா னிறுத்தா விறு 
தியை நகொடிக்குமுன் னடைந்து. (௪௦) 

அற்றிடு தலைய மூடைர்தபொன் முடிய மாயின சாயிடைச் இல் 

லோ, ரிற்றிடு காமு மிழநர்இடு பகழு மெய்தனர் சலர்லர் மூக்குக், 

தற்றவெள் ளெயி௮ுஞ் சுழல்கணுர் தோற்றுத் அடிக்கனர் சிலரடில 

நிவையபோன், முற்றுமல் கழிக்தார் யாவரு மிறந்தா சவன்குணக் தழு 

விய முதல்வன், (௪௧) 

ேதமா ஞமலி விசைந்துபின் ஜெடர விண்ணவர் வெங்கண 

நாத, சாதியா மவசோ டருவனத் இடையே யடுஇறல் வேடுவ 

னாஇப், போதவிம் ஈறுமென் புரிகுழற் றுவர்வாய்ப் பொறிசணகங் கள 

முலைப் பொருப்பின், மாதுமோர் இராது யாய்மரும் கணைய வரிசிலை 

யொடுவனம் புகுக்து. (௪௨) 

மூள்குநடை மூல முண்டக முதல்வன் யல்குவான் புதல்வியை 

முடுகப், புள்ளிமா னாசிப் புதல்வியோ டலுக்தான் புமிமருப் பிரலை 

யாய்த் தொடாற்து, தெள்ளிய வுணாவு கிறைபொறை சால்பு இலைம 

தன் பகழியாற் றேம்பக், கள்ஸளினு னன்னோன் றலையினை யாவ னனை 

யவ னேகுணங் கெழீஇயோன். (௪௩) 

வரியா வணிர்து மூவிலை வைவேல் வசையுறம் இணிபுயத் தேக் 

இக், குரைபுனல் புலராச் சடையொடுக் குறுகிக் குழுமிய வானச 

மகளிர், இசைகட லுலக மடகர்கதைய சசுரக் தெரிவையர் செங்கண்வா 

ளசவ, வரிவையர் குழாங்கொண் டி.டுபலி யுவஈ்சா னெவனவன் குண 

தீனை யடைந்தோன். (௪௪) 

மைவசை புசையு மறலியை வெருவி மலர்க்கழற் இந்தனை யோடும், 

கைவரு பூசை நிலைபிடித் துளமார்க் கண்டனை முண்டகன் முதலா, 

வெவ்வெவ ருள்ளு மிணையிலா இருப்ப விவன்மிருக் துஞ்சய னென 

வைத், துய்வகை யமனைத் தூரக்தவன் யாவ னாக்கவன் கூணத்தொடு 

முற்றோன். (௪௫) 
சேயிதம்க் கமலக் இருவடிப் பூசைக் இடமுறு சுவேதனென் 

ஜியம்பு, கேயமன் னவனை நெட்டி.லைச் சூல நெருப்புமிம் செங்கண் 

வெள் ளெயிற்றுக், காய்செெ மறலி பிணித்இடக் கொணர்ந்த கயிற் 
௮



௫௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

Bern up Vous தானே, யாயிடைச் HE வெவன்பிணிப் பித்தா 

னாங்கவன் குணத்தொடு மமாஈதோன். (௫௬) 

இவ்விய வடிவின் றிகழொளி விளங்கத் தென்றிளைத் இருமுக 
கோக்கி, வெவ்வினை யொருவி யாற்றருர் தவத்தை விதியினி னிழைத் 

தவே தியரா, மெவ்வமின் மூனிவர்க் இனியஞா னத்தை யெதிரிருக 

தருளியாக் குணர்க்இச், செவவிஇற் கருணை பொழிசகவன் யாவ 

னங்கவன் குணத்தொடுஞ் (ீசாந்ோன். (௪௭) 

எற்றைஞான் றினுக்கான் யாவன்மற் ஜொருவ னிச்சையிற் செய் 

வன செய்து, பொற்றகட் டி.கழின் பொகுட்டுறை புக்கேண் முகலிய 

புங்கவர்க் கெய்தாப், பெற்றிமை யொடுக்தன் வடிவினைத் தானே 

பெரிதுூணாந் கழிவிலா னந்த, முற்.றுநிக் இயனா யுயிர்க்குயி ராக 

யுவமையற் றெவற்றையு முடையோன். (௪௮) 

இனியவெப் பொருளு மிருந்திட வூர்தி யெருஅதன் ஸிருப் 
பிடஞ் சுடலை, கனல்விழிப் பகுவாய்க் கட்செவி பணிடயூன் கழியும் 

வெள் ளென்புகண் மாலை, ஈனிபடை பூத மதனுடை நீறு ஈறியசாக் 

தூண்பலி யாயுக், தனையடைந் திவர்க்கெவ் வாழ்ச்கையும் தருவா 

னெவனவன் குணத்தினைச் FOTO BM OI. (௪௯) 

மனமொழி Weis atu சரிதம் வாய்மையிற் பற்பல 

வகைய, வினையவென் றவற்றை யாவசே தெளிவா ரீண்டவன் பெரு 

மையை! யளக்து, ஈனிமிக வுசைக்க வல்லரு மூளசீசா நாடரும் பழ 

மறை ஈவில்வ, தனையவ னளப்பி லானந்த நிலையை யுருக்இர வத்இயா 

யத்தில் (௫0) 
எண்ணில வாய விலங்கொளி வகன மெண்ணில வாகிய ஈயன 

மெண்ணில வாய தடம்புய கோன்றா ளிவற்றொடு கூடியெம் மருக்குக் 
கண்ணனளி வடிவிற் றயங்குறு மவனைச் சகத்துளும் புறமுமானவனென்் 

றுண்ணினைர் துணரு மறிஞனே பிறவி யொழிச்சவ னன் றியா சொழிவார். 

Bosom saan செஞ்சுடர்ப் பரிதி தெண்புனல் சேயுயர் 

விசும்போ, டங்கண்மா ஞால மாடகப் பசகும்பொ னமருல காள்பவ 

னழல்வாய்ப், பொங்கொளிச் சுடிகைக் கணபணச் சேடன் பொருந் 

இசைக் கருங்கடல் வண்ணன், பங்கய னெனப்பேர் படைத்துருப் 

பலவா யுலகெலாம் பரிக்குட னவனே (௫௨) 

இன்னண மளவில் பெருமைய னா யெழுதொணாப் பழமறை 

யீற்றிற், சொன்னதோர் ஞானச் சுடர்வடி. வா௫க் குடிலையிழ் ஜொல்



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௫௯ 

பொரு ளாய, வன்னவ னில்லை யெனுமவர்க் இல்லை யவனுள னென் 

பவர்க் குளனே, தன்னையெவ் வண்ண மன்பாக ணினைவர் தானுமவ் 

வண்ணமாய்ச் சாரும், (௫௩) 

இன்பமா இன்ற யாவையும் விழைந்தோர்க் இனிகளித் இடு 

பிறவித், தன்பமிங் கொழிக்கு மவன்விளை யாட _நாயமெய்ஞ் ஞான 

வா தனைபெற், ஜொன்பதஇினான்கு தத்துவங் கடந்த யோகசெப் பொழு 

Aga sats, என்புட னப்டோம் தவர்நினைர் துள்ள aaa hs 

கொண்டருள் புரிவான். (௫௪) 

ஆதலா லவன்றன் றிருவரு ளாலே யவன்றிரு மேனியை ஈன் 

மை, காதலிப் பவர்கள் கருதுவர் நின்பாற் கனக்கராம் விருப்பம் 

வைத் ததனா, லீதெலாஞ் சொற்றே மிச்சுவ ஞான மிச்சையால் வைக 

லங் கேட்டில், காதமித் துணாஈஅ இனஞ்சிவ போத மடைபவ சவ 

னடி யடைவார், (௫௫) 

ஆசச்செய்யுள், ௩௨௮௪. 

ஏழாவது 

  

பருசாக்கரமகிமை தாத்தவிசேடமுதலிய 

உரைத்ததுக்தியாயம், 

இன்னு மற்றொரு மறையுள மொஷழியியம் புஅங்கே 

ளன்ன தார்மொழி ஈன்மைக எனைத் இறகு புகுலா 
யுன்ன ரும்பரி பூண ஞானத்தை யுதவு 

மின்னி லங்கிய கனைகழற் ௬டரிலை வேலோய். (௧) 

ஆதி யேசஈம வென்பதாய்ச் சிவாயவென் pms 

மோ௮ மைக்தெழுக் அரைப்பருங் குடிலை௰யா டேனுஞ் 

சோஇரமா யையின் வீசமோ டென்னினுச் தொடரிற் 

மிதி லாறெழுத் தாமிது சிவன்றிரு மேனி. 16) 

இனைய தோர்திரு மேனியி லினிதுள மூவரது 
முனைவன் வைகுவ ஸனிதுபிரா சா தமே முதலா 
மனுவை யெண் ணுறிற் பலபல வகையவாய் வயங்கும் 

கனக வெற்புறம் இணிபுயக் க திர்மணிப் பூணாய். (௩) 

3 இர்த்சவிரத பஞ்சாக்கா மூமையுசைத்த ௮.த்தியாயமென்றும் பிரதி 
பேதமுண்டு, * மாயையின் வீசம் - மாயாபீசம்,



௬௦ திருக்காளத்திப்புராண்ம், 

மூன்னர் மாஇரு காநியா தக்தனை முடி க்ப் 

பின்ன சக்கர கியாதமே செய்ததன் பின்றைப் 

பன்னு மங்கமோ சாறையு நியாதங்கள் பண்ணி 
யூன்னு மைந்துடன் பிரணவ முறச்செப மூஞற்றின்.. 

குருந்த லர்க் திடு கொழுமலர் வண்ணமும் குளிர்ர் து 

விரிந்த தண்மதி வண்ணமும் போன்றொளனிர் மெய்யு 

மரித்த கூர்மமு மான்மறி வ௫தமோ டபயம் 

பொருந்து கைத்தல கான்கும்வெம் புலியத ஞடையும். 

மூன்று நோக்கமு முளைமதி யவிர்சடை முடியு 

மான்ற வின்னருள் வாணகை முகிழ்த்தவா னனமஞுந் 

தோன்று நல்லெழி லிலக்கணம் யாவையுஞ் ௬டச 

வீன்ற தாயினு மினியனை நினைக்கவவ் வேல்வை. 

மாயை வீசமோ டைந்தெழுத் இன்செபம் வருத்இிற் 

அய வெண்பிறை மெளலியஞ் சுடர்முக மைந்தும் 

பாய பேரொளிகத் திருக்கரம் பத்.துமப் படையு 

கேய மாகிழுற் சொற்றவா மொழிர்தவு நிலவ. 

நறவு பில்கிெய ஈனையவிழ் ஈளினவா தனச்இற் 
Bopp தறறுவர் வாயுமை யெதிர்தொழப் பெற்று 
நிறையு மின்னரு ணன்னகை நீணிலா முஒழ்ப்ப 

மறைஞமு தற்பொரு ளினிதுவிற் றிருப்பது ம.இக்க, 

செவ்வி இற்பிசா சாகமுன் னானமக் இரங்கட் 

SUM AD DI LN லறைந்துள வடிவமா யழகா 

யெவ்வி லக்கணத் தொடுமியைச் இருப்பதா யெதிசே 
கொவ்வை யங்கனி வாயுமை தொழுவதாக் குறிக்க, 

செவழு டி.ந்தபின் மறைவழிச் செர்தழ லோம்பித் 

தவறி லன்பொடு தருப்பணம் புரிர்துசந் ததமு 

முூவம மின்றிய வவ்வவ தூன்முறை யொழுடஇப் 

பவம கன்றிடு பூசனை பரிவொடும் புரிக. 

ஓ மிம்முறை யருச்சனை யாதியா வுஞற்றி 

மாத வங்களை யிழைத்திட வல்லவன் மனத்தில் 

யாது யாதுதான் Monies sore விழைந்தவா றினிது 

பேசு மின்றிமற றன்னை யன்னதைப் பெறுவான், 

(=) 

(௫) 

(ேே) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௬௧ 

இன்ன பானமைய மக௫ர மறைகளை யாவன் 

பன்னி யிண்டுணர் விப்பவ னவன்றனைப் பாரின் 

மன்னு மானிடக் தகொருவனென் றெண்ணினோன் மலசோன் 

ுன்னு கற்பஞான் றளவும்வெர் கரகடைக் அயர்வான். (௧௨) 

இங்கி யார்சில ரிம்முறை யாகவைக் தெழுத்தும் 
பொங்கு பெட்பினாற் கருத துற வருஞ்செவம் புரிவ 
சங்க வர்க்குமை யவளொ(டு மானகப் பட்டுப் 

பொங்கு சர் திகம் வாழ்வொடு விடருள் புரிவான். (௧௩) 

இன்ன மர்தஇர மொருமுறை செபித்தவ செழுதாப் 

பன்னு அண்மழறை முழுவதும பயின்றுள பயனு 

முன்னி யெவ்வகை யாகழமுஞ் செய்பயன் முற்றுந் 

அன்னு வாசவர் முழவுறம் இணிதடக் தோளாய். (௧௪) 

Ga gp. 

செந்திரு மார்பினனுக தேமலர் மேயானு 
மந்தமில் வானவரு மரி துணர் சித்தர்களு 

மூர் இய கந்தருவர் முற்று மிராக்கதரு 

மூய்கத சனறகுமர னாஇய யோகிகளும, (௧௫) 

மாதமிழ் நன்மூனியும் வாய்ஈத விராகவன் (மூன் 
னோதிடு மன்னவரு மேனைய வுத்தமரு 

நாத னடிக்கமல நன்கு கினைஈ இதனை 

நீதியி னாற்செபியா நீள்க சி பெற்றனசால், (௧௬) 

ஞான வருட்குருவு காடு மெழுத்தைந்துர் 
தேனலர் பொன்னிகழித் தேவர்க டேவனுமொன் 

மூன வரும்பொருளென் ரய்ஈது தெளிக்தொருவன் 

ரூனனி யன்புசெயின் வாழ்வெவை புக்தழைவான். (௧௪) 

தண்மதி வார்சடிலச் சம்புவை புண்ணினையு 

முண்மைய பாவனைக ஞணரு முபாயவகை 

இண்மைய வாகவுரை செய்தன மிதுகேட்போர் 

வண்மையி னாற்பெறுவார் வேண்டிய வாழ்வென்றான். (௧௮) 

என்றலும் விசயன்றா னிவவசை புடைசூழ்ச் து 

துன்றிய மாதீர்த்ச மெத்துணை தொழுதெய்வ 
மன்றவு மமர்கோட்ட மெத்துணை மற்றிங்க 

னன்றுசெய் விரதங்க ளெததுணை ஈவில்கென்றான். (௧௯)



௬௨. திருக்காள த்திப்புராணம். 

தேக்தொடை மணிமார்பா தெவ்வடு போசேறே 

யேக்தெமி ஓயர்கோட்டி. னிவவசை யிடமாக 
வாய்க்துள மாதீர்சக்கம் பண்ணவர் வாம்கோட்ட 

மாய்ஈதனி துசைசெய்வா முந்துற வவைகேண்மோ, 

இக்கிரி வடபாலே யிரைபுனல் யாற்றுக்கு 

மிக்குயர் கிழ்கசையில் விண்டொடு பொலங்கோட்டு 

மைக்குல வசைமீமேதே பகவதி வாழ்கோட்டர் 

தக்கவர் புகழ்தீர்த்த மொன்றுள தாலங்சண், 

HSE or IT. யாயிழை யவள் பூசை 

கொக்கவிம் மலசாலே கோதற வினிதா ற்றி 

மங்கையை வழிபட்டோர் வயிணவ யாகங்க 

ளில்கொரு தாறுசெய்தோ ரெய்துறு பயனடைவார். 

௮ன்னத னிடைழூழ்டி யாயிடை வதிவுற்ற 

மின்னவிர் சடையோனை யுமைதனை மிகமோனந் 

தன்னொடு பூசித்துக் தாள்பணி பவர் நூறு 

அன்னிய பரிமேதப் பயனவை தோரய்குவரால். 

இதா கிரியளதா லிவ்வசை யின்கீம்பா 

86 Br mn sare விலகுமொர் சிவலிங்க 

Aé Gacr வெம்படையாற் பாறையை யெதிர் களே 

வகதுள தொருகதர்த்தம் வச்செ காரையெனா, 

அப்புன லூபெடிக் தாயிடை யமர்கின்ற 

செப்பிள ஸமூலைபாகத் தேவர்கள் பெருமானைக் 
கைப்பு மலாதாவிக் கமலினை தொழுவோர்கண் 

மெய்ப்பரி மகதாறு தருபயன் மேவுவசால். 

உசைதரு மதன்வடபா லோங்கரு வித்தாசை 
யாகர வெனின்வீழு மாகர திர்ததமெனாச் 
சுசர்முனி வார்சொற்றார் தோய்வுறி னொரு நாறு 

மருவிய*சோ இட்டு மகப்பலன் வருமென்பார். 
மே வறு, 

மழைதவழ் தஇிருக்கா எத்தி வசைமிசை மயூர Bi & Bw 

விழுமிய தீர்த்தம் யாவுர் தருபயன் மிகவு நல்கு 
மூமூகவல் லவர்க ணூறு பரிமக முயன்ற செல்வ 

தழைகுவ © சென்று விண்ணோர் முனிவார் சாற்றி ி ஞாரால். 

* சோஇட்டுமகம் - சோதிட்டோமம். 

(2.0) 

(௨௨) 

(௨) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

_ (௨௪)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௬௩ 

பொருஇசை கறங்கு தெய்வப் பொன்றுக ரிக்குக் ப்பா 

லருள்பொழி இருக்கா ளத்தி யண்ணறன் றிருமுன் னாக 

வுரியபை றெவையு நல்கு முருதக்இர தீர்த்த மோக்கும் 

விரிகரு புவன மன்றுக் கேறறிய விளக்குப போன்று. (௨௮) 

அ௮ன்னஇ னறுமென் கூத்து லனஈடை யமிர் தக் தீஞ்சொன் 

மின்னிடைக் குவவுக் கொங்கை வெண்ணகைப் ப௫ிய சாயற் 

பொன்னிதம்க் கமலச் செய்ய சீறடிப் பொருப்பின் wre sr - 

முன்னரும் புராரி மூழ்க வுருக்இர தர்க்க மென்பார். (௨௯) 

௮ங்கஇ னானஞ் செய்வோ சாயிசம் புரவி மேதம் 

பொங்குபன் னூறு சோஇட் டோமங்கள் புமிதோ சொப்ப 

ரிங்கிகற் கைய மில்லை யாவேோர் மனிதன் மூழ்கத் 

இங்களங் கண்ணிவானோன் றிருவடி தொழுது மீள்வான் BY) 

அன்னவன் பிறவி யாவு மகல்வனென் றலரின் மேலா 

மன்னவன் சொற்றான் நாய மாகத்தின் மகத்தில் வரு 

பொன்னொடு அுகிரு முத்துவ் கொழுிக்கும்பொன் மூசகுமி யாறு 

மின்னவிர் இருக்கா ளத்இ வெற்பினை யடைக்க தன் ற, (௪) 

அனையமீதார் வேலை கன்னி லாஇயம் பகவன் சோ இப் 

பனிமதி வனை வேற்கட் பணைமுலைப பய வேய்கதோட் 

BONG துவாவாய்த் தீஞ்சொற் கனங்குழைக் கருணை மேனி 

இணிகைதன் னுடனே போக் ௮ மஞ்சன மாடினானால். (௩௨) 

ஆருலிற் ஸிருக்சா ளத்தி யண்ணலம் பொருப்பைச் சேர்ர்த 

Agee டிவலை விச் தெய்வபபொன் முகரி தன்னை 

தாரு தீர்த்தக் துள்ள மீங்கித பெரிதென் றெண்ணிக் 

றிர் இனிது கோற்ற செழுந்தவ முனிவர் சொற்ளுர். (Hm) 
idee 

ஆக்க திற் றிருவா மூட லாதியாக தீர்க்க வேளைப் 

ப கம ௬மையா ளோடும் பனிம.இச் சடிலன் pipe m 

ம ௩.௫ மொருக்கு மூழ்கச் தக்கவர் யாவ சன்னோ 

சோ ரளி வடிவ மாமவ் வொருவன ஆருவஞ் சேர்வார். (௩௪) 

அன்ன ர தனக்குக் கென்பா லருண்மணி கன்னி யென்னா 

மூன் ..டுந இர்த்த மொன்று கூரவகை யூலகை நரஞு 

மன? | புனித மாக்கு மணிகன்னி கேச னென்றோர் 

தஉனி. சோதி லிங்க பப்ப ந்தா. (௩௫) 

| Ne U.V. SWAMINATHA IYER LIBRAR)



௬௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஆதரித் தந்நீ சாடி யப்பாஞ் சுடரைப் போற்றிக் 

காதலித் இறைஞ்சிற் ரோற்ற மீறிவை கடக்க லாமத் 

திதறு தீர்த்தத் தென்பாற் நிருதி தனக்குக் சழ்பான் 
மீதுயர் சசையி னிற்கும் விண்டொடு நீல வெற்பில், 

மூத்தலை வேற்கைக் கால வயிரவ முதல்வன் வைகு 
மத்தலைப் புனித மான வயிரவ இர்க்த மாடிக் 

கைத்தல கூப்பிக் கால வயிரவற் ஜமொெழுவோர் தாங்கள் 

பைத்தலை wos) னூறு பரிமகப் பயன்பெற் ஜோசே. 

குங்குலிற் சென்றுகால வயிரவன் சனகக் சோயிற் 

றங்குசா தகர்விண் மாதர் தனிஈட மினிது காண்பர் 

மங்குலி ணருமே றென்ன வானவர் முழவி னோகதை 
யங்கிரு செவியும் கேட்ப வாரவா ரிக்கு மன்றே, 

காயுமுகத் தலைவேற் கால வயிரவன் கருணை பெற்றோர் 

தூயஈல் லணிமா வாஇ சிக்தியோ ரெட்டுந் கோய்வர் 
மீயூயர் நீல வெற்பில் விளங்குமே னிலகத மீதே 

யாயிச மிலிங்க மாக வாஇயெம் பரமன் வைகும். 

ஆங்கவன் ஜொழுது தன்னை யடைந்தவர் பிறவி தீர்ப்ப 
னோங்குமத் தலத்து மேனா நறுபுலப் பகையை வென்று 

இங்ககன் முனிவ சோசா யிராகவஞ் செய்த காலை 
யிங்குகல் வாங்க ணல்ச வாயிச விலில்க மானான். 

ஆயிடை மயிடற் காய்ந்த வணங்கினி தமர்வா டன்னை 

நேயமும் றிறைஞ்சி ஹோர்க்கு நிங்கருர் துயர நீக்க 

மேயவெப் பயமும் போக்கி வேண்டிய வரங்க ணல்டத் 
தூயகல் யோகர் போற்ற வதஇவளச் அர்க்கை யாங்கு, 

௮வ்வுறி விளங்குக தீர்த்த மடைர் இனி தாடி: யாக்குச் 
சைவமா முனிவ சேத்துஞ் சகத்திர விலிங்கக் தன்னை 
வெவவழமற் றிஏரி யேந்து மின்னொடு கொழுவோர் நாறு 

தெய்விக சாய சூயஞ் செய்ததோர் பயனைச் சேர்வார். 

விண்ணுயர் நீல வெற்பின் றென்றிசை யகனின் மேன்மை 

நண்ணிய மூக தீர்த்த ராடொறு மிலங்கு மங்க 

ணண்ணலி னருளான் மூழ்கு னதஇராத்ச நாறு செய்த 
புண்ணிய மடைவ சம்மா பொருசுடர்ப் புலவு வேலோய். 

(௩௬) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(ea) 

(௪௨) 

(௪௩)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௬௫ 

அடைக்தவர்க் கருளை வைப்பா னழற்பொலி சூல மேந்துக் 
தடங்கரித் இணிதோட் கால வைச£வன் றயங்கு மாங்கே 
தொடர்ந்தவன் றன்னைப் போற்றிற் சுடர்த்தழல் வேள்வி யாவு 

நெடுக்கடல் வரைப்பிற் செய்க நிறைபலன் பெறுவர் மாதோ. (௪௪) 

சேசமார்க் கண்டன் றன்3பர் நிகம்ெ லிங்க மங்களன் 

பூசனை செய்தா னாங்குப் புனல்படிர் ததனைப் போற்றின் 

வாசபே யங்க ஹூறும் வாம்பரி மகங்க ணூறு 

மாசிலா இனி௫இ மைத்த வரியபே றெளிதி னாமால். (௪௫) 

அல்குமூ வருடம் வைக யைம்பொறி யடக்கி யன்பிற் 

பால்குற வந்நீ ராடித் கானமும் பரிவிற் செய்து 

தீங்கொ நியமக் தோடுக் இரியம்ப கப்பேர் பெற்ற 

வோங்குமச் இரத்தை காவி னுறச்செபித் 2சாமஞ் செய்து. (௪௬) 

நித்து மினைய வாறே நிகழ்த் இழு வருட நீங்கு 

மத் தினத் இனைய நோன்பை முடித்தவ சார்க்குர் தோலா 
முத்தலை வேற்கைக் காலன் றன்னையு முடுகி வெலவர் 

கைதக்கவெம் பிணிகள் யாவுங் கடர துள் கஸி௰ றப்பார். (௪௪) 

பாய்மதக் கலுழி நால்வாய்ப் பணைமருப் பியானைக் கஞ்சார் 

காய்கனற் செங்கட் சீற்றக் கடும்புலி தனக்கு மஞ்சார் 
இயினுங் கொடிய கள்வர் தங்களுக் கஞ்சார் சிர்தை 
மேயவா றிறுஇ யெய்இ விண்ணவர் வணங்க வாழ்வார். (௪௮) 

ஈண்டுமற் அள்ள தீர்தீதம் யாவையு மினிது மூழ்கி 

னாண்டவை தமக்குச் சொற்ற வவவவப் பேற ளிக்குஞ் 

சேண்டொட நிவந்த செம்பொற் சிகரநீ டி.ருக்கா எத்தி 

வேண்டிய தீர்க்கக் தம்முட் சலசல விளம்பி னேமால், (௪௬௯) 

பனிவிசும் பகடு தோய்ந்அு பாயொளிப் பதும சாகர் 
தனிவெயி லெறிக்க வோங்குஞ் சாரலின் றலங்க ளெங்கு 

மனைவரு முணர்த றேற்றா வடிக்கடி. தீர்த்த மாகு 

மினையவென் றளக்க வொண்ணா வினிவிச தங்கள் சோல்வாம். (௫௦) 

மே வறு, 

எவர்சிலர் ஈல்வள னினி* பெற்றுளா 

சவர்சிலர் விரதமீண் டாற்ற வல்லசேற் 

கிவனடிக் தாமரை சேர்வ ரன்னவார் 

திவறிலா விரதம்யாஞ் சாற்றக் கேட்டியால், (௫௧)



திருக்காள த்திப்புராணம். 

பாயிருள் சததழு பரிதி வானவன் 
ாயதோர் மகசமா தத்திற் மோன்றுகாண் 

மீயுயாக் தலங்குகா எத்தி வெற்பினை 
காயகன் வலமுற ஈண்ணு வானசோ, 

கண்ணுமப் பொழமுதுதா னருவெண் டி.ல்ககா 

விண் ணுயர் பரிதியை யசாவி மூங்குமப் 

புண்ணியப் போழ்இனும் பொலிவிற் முமதி 

லண்ணலோ டுடன்வரி னவனு ருக்கொள்வார். 

அ௮னையதோர் காலார லல நாயக 

னனையவிம் aut Rona நறவு கான்டறொஸிர் 

பனிமல ரிண்டைகண் சுருக்குப் பைசக்தகொடை 

வனை தரு சூட்டிவை வாச மல்கவே. 

மமைதவம் குவட்டுயர் மலயச் சந்தனம் 

விழுமிய சாந்தமென் களப மேதகு 

கொழுவிய காரகிற் குழம்பு குங்குமம் 

புமுகுபொன் னம்பர்பூ வம்பர் பொக்கவே. 

விரிசுடர் மணிமுடி வெயிலெ றித்தெழப் 

பொருனைகித் இலவடம் பு.துகி லாவெழ 

வெரிக திர் நீலமா லிகை? ௬ண்டிட 
[ன ட ட ர 

(NTS sb மணிக்குழை L495 GOLD CUM ILI Bo Gu. 

இன்னண மிறையவ னினிது போதர 

வந்நிலை நாரக னருள கத்இயன் 

பன்னரும் வ௫ிட்௨னத் தஇரிப சாசான் 

மன்னுசீ சருக்கவர் மற்றி யாவரும். 

பொற்றுணர் முகையவிழ் புதிய நாண்மலர் 

அற்றிய வரியளி அதைந்து பாட்டயா 

கற்பக ஈறுநிழற் கனக காடருஞ் 

A nur னொடுவலஞ் செய்து போதா, 

அரும்புறம் வெண்ணகை யன்ன மென்னடைச் 

சுரும்பமா் புரிகுழற் ஜொண்டை யஞ்செவாய்க் 

குரும்பையம் குவிமுலைக் கொடிது சுப்புசைக் 

கரும்பெனு முருத் இர கணிகை மாசெலாம், 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௪) 

(௫௭ ) 

(௫௮) 

(௫௯



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௬௪ 

௮ம்பொனிர்னாலவட் டங்கள் கைக்கொளப் 

பைம்பொனி னடைப்பைகள் பாங்கர் GET Gop) OF 

செம்பொனின் களாசியு மருங்கு சோவுற 

வம்பவிழ் குழலியர் *சுருள்கண் மல்கவே., (௬௦) 

அருமறைப் புகழ்ச்சியா லமார் மா. தவர் 
பசவு௮ வாம்ச்தொலி இசைப சம்புற 

முசசொடு பெருங்குட முழுவ மாதியா 

யுருமொலி கடலொலி யொப்ப வோலிட. (௬௧) 

சுரும்பினு மினியமென் சுருதி கூடிய 

ஈசம்புளர் மகாயாழ் நாத கீது 

மொருங்குமத் தளமொடு சதியு மொத்தெழ 
வசம்பையார் நடத்தினு மாடல் வாய்த் இட. (௬௨) 

களங்கனி வார்குழற் ௧ல௪ மென்முலை 

விளங்கிழை மகளிர்கள் விரக வாடவ 

ருளங்கனி வினைைமோ டொண்செஞ் சறடித் 

தளங்குபொற் பரிபுசத் தொனியுக் துற்றிட. (௬௩) 

குவளையுண் கண்ணியர் கவரிக் கொத்தெழப் 
பவள ஈன் குடைவரப் LI HILO ITH HS BMD 

அிவரைமொண் குடைவசக் தெண்ணி லாவிசி 

தவள தண் கவிகையுக் தாம்பொ இக. (௬௪) 

கெட்டிலை யரம்பைக ணிறைய விண்ணினைத் 

தொட்டுயர் மசாதோ ரணந்து தைர்தஇடக் 

கட்டெழிற் கரும்புகள் கவினக் காவணப் 

பட்டுடை விதானமும் பசம்பப் பாங்கெலாம். (௬௫) 

பொன்னெழுத் தெழுதுசே apy. Gump 
மின்னமுத் தயதெனப் பதாகை மீதெழ 

மன்மதக் கடவுளைக் தொலைக்க வாகையபோன் 
முன்மக ரக்கொடி முழுது மொய்ப்பவே, (௬௬) 

மாமணிக் குப்பைகண் மாக தக்குவால் 

காமரு வச்சிரம் கதுர்வெண் ணித்தில 

மேழமுது Osi ae Anger bole 

காமவை பாப்புற வாவ ணம்மெலாம், (௬௪) 

* சுருள்கள் . வெற்றிலைச்சுருள்கள்,



௬௮ திருக்காளத்திட்புராணம். 

கனககுண் டலமணிக் 5165 தோள்வளை 
புனசட சாழிபென் ளாம் பொங்கொளி 

வனையுகித் இலவட மற்று மாணிழை 

யினிதினிம் பாப்புற வெங்கு மெங்குமே. 

வீரபா ஸிதப்படாம் வெண்பட் டாடைநற் 

சிருலாம் பசியபட் டாடை செம்படாஞ் 

சூரியப் படாஞ்சுடர் பொன்னெ GS Sena 

யோ்பெற விரித்திட வெங்கு மெங்குமே. 

வாசநீர்ப் பக்தர்கள் வழியின் வைக்குக 
ராசிலா வறுசுவை wig oP Rar 

வீசுபா ஸிதமொடு பாகு வெள்ளிலை 

சேசமாய் வழங்குக நிறைய நீணெ.றி, 

அறிவினி ஓயர்க்துளோ சாகி நல்லற 

நகெறியினி லுஞற்றுவோ சாகி நீண்மமு 

மறிதிகம் காத இனான் பலா்ப்ப தத்.இலன் 

புறுதியுள் எவர்மிடைந் தொருங்கு போதா, 

இன்னன விருஞ்சிறப் பிரும ருங்கினுக் 

துன்னுற விமையவர் மாகந்கா துற்றிட 

மின்னுற மவிர்சடை வெண்ணி லாவணி 

மன்னவன் வலம்வரும் வளமை யார்சொல்வார். 

ஆற்றருக் தவங்களு மளிக்குர் தானமூ 

மாற்றரும் விரகமு மகங்கள் யாவையும் 
போற்றுமிப் பொருப்பினிற் புமிவ லங்களி 

லேற்றிய வொன்றினுக் சணெயன் றென்பரசால், 

என்றியா மறிந்தவ ரியம்பக் கேட்டன 
மன்றவு முணர்வினி லுயர்ந்த மாட்சியோர் 

கொன்றையஞ் ௪டை.முடிக் குழகன் ஐன்னொடு 

மன்றுதா மும்புடடை. சூற்வ ரக்கிரி, 

அன்னவ சொருவலஞ் செய்தங் காயிரம் 

பன்னரும் பரிமகப் பயனை யெய்துவர் 

அன்னிய நாறுபல் சோதிட் டோமமு 

மூன்னிழைச் இபெயன் முழமுதுஙவ் கொள்வசே, 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௪௧) 

(௨) 

(orm) 

(௪௪) 

(௪௫)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௬௯ 

யாவனே யாயினு மியாண்டு தோறுமிப் 

பூவல யம்புகழ் பொருப்பைச் சூழ்வனேன் 

மூவிலை வேற்படை முதல்வன் றன்வடி. 

வாவன்மற் றவனிதற் கைய மில்லையால். (௦7௬) 

மே வறு, 

தென்புலத்தார்க் கண்டொருவன் செயற்குரிய செய்கின்ரு 

னன்பினொடு மவர்பிண்ட மிடுகின்றா னவனுடைய 

நன்பிதிசா யினர்பரிதி காண்மஇயி னாள்வசையு 

மின்பமொடு விற்றிருப்ப fet mar Curacao. (௪௪) 

விமைதகுகல் லணவின தாய் வெண்டீம்பால் பொழுிசேதா 

வழகுபெற வலங்கரித்து மழவிளங்கன் றதனனோடு 

மொழுகியகல் லொழுக்கமொடு முணர்வுகனி லுயாக்தவனாஞ் 

செழுமறையோன் றனக்£ண்டுத் தானமாச் செய்தக்கால், (௪௮) 

செய்யுமவன் கமைபொருவெண் டி சையெறிதண் பிரயாகை 

மையறுசாத் தலத் தடையா பரிசம்புனிற்றா வழவ்யெது 

மெய்யுணார்த வைந்தவித்தார் வீற்றிருக்குவ் காசியின்க 

ணையமற வயுதகிசை யருள்பயனும் பெறுகன்மெய்யே, (௪௯) 

இத்தலத்து லெவனொருவ னெழுதரிய பழமறைதே 

ருத்தமனுக் கொருமுழமா யினும்பூமி யுவஈதகளிப்பிற் 
பைத்தலைக்குச் சுமையாய பாரமுழுதும் பாலித்த 

வித்தகன்பெற் றிடுபயனை யெளி இலவன் மேவுவனுால். (௮0) 

மல்லல்வளஞ் சிறந்தோங்கு மிர்ஈகரின் மாகம்வரு 

மெல்லைதனி லெறிஇரை£ ரினிகாடிக் குளிர்பொரு 

நல்லொமுக்கக் தலைநின்ற வுத்தமர்க்கு ஈனிவளாத்திட் 
டொல்லையழல் காய்வித்தோ சொழியார்விண் ணுலகசன்பம். (௮௧) 

மூன்றுகாண் மாகத்தின் முக்குறும்பு மெறிக்துள்ள 

மான்றதோர் தூய்மையொடு மலையெறிதண் புனல்படிந்தோர் 
மான்றல்கூர் மதியடையார் தாங்கடக்க மாட்டாத 

தகோன்றுதுயா்ப் பிறவிநெ் கடல்கடப்பர் சுடர்வேலோய். (௮௨) 

நல்லறத்தி னிருப்பிடமாய் கலக் இகழ்கா எத்தியெனுந் 
தொல்லைகெடும் பதியதனின் மாககாட் டொடகங்குற்ற 

வெல்லைதொ(ுக் ததனிறுதி வசையுமுழு கிடுமொருவ 

னொல்லும்வகை யாற்றினமு முதவுறுதா னமுழமுசைப்பாம். (௮௩)



௪௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஆதியார்1இதியொன்றி னவிரொளிய பைம்பொன்னுவ் 

கோதிலிரண் டாக்இதியிற் கொழும்பவளச் சாவிகளு 

மோதுமூன் முந்திதியி லஓுறுசுவைக்கன் னலின்பாகு 

நீதியினான் காந்திதியி னிலவனைய வெள்ளுப்பும். (௮௪) 

Bis இததன்னி லஇசித ௪ந்தனமு 
நந்தாத இதியாறி னறியவிசை காண்மலரு 

முந்தாய இதியேழின் (ுதிர்பாகும் வெள்ளிலையும் 

பைந்தாம மணிமார்பா இதியெட்டிற் பசுகெய்யும். (௮௫) 

uray BB யொன்டானிற் பசுந்தோட்டுச் சாஇனியு 

மருவு திதி யொருபத்தின் மாச்சுக்குக அவர்க்கடுவும் 

விரவுதிதி பதினொன்றிற் சேசாவெண் டீம்பாலுக் 

as BS பனிசண்டிற் கனிக்தசுவை மோதகமும். (௮௬) 

ஏற்றுஇதி பதின்மூன்றி லின்னமிர்தாம் வெண்டயிரும் 

போற்றுதிதி ப.இனான்௫இற் பொரங்கொளிய பசும்பொன்னுஞ் 

et po AG பதினைந்தி லிடைமுரியாத் தண்டுலமுக் 

தேற்றுமதி பரிதியைச்சேர் இதியதனிற் சிறு இலமும். (௮௪) 

இன்னமுறை மறையவர்சுட் இனிகளிதக்து மாதீர்த்தர் 

தன்னிடை த்தோய்க் இனையதொரு கருமத்தை முடிக்கவல்லோர் 

பொன்னினிதழ்ப் பொலக்தருவிற் பூகிழலி லமராகொழ 

மின்னவிர்வச் சிரத்தடக்கை வேச்தனென வீற்றிருப்பார். (௮௮) 

மே வறு, 

இத்த லத்துழி நல்லற னேதுவா 
மைத்த டக்கிரி யேறி மடிவுக் 

தத்து நீரிடை யாவி தணப்ப.துக் 

கொத்து வெவ்வழ லூடு குஇப்பதும். (௮௯) 

ஒன்று தானு மூணவு கொளாமலே 
மன்ற வுங்ூடர் தாருயிர் மாய்ப்பது 

மென்ற நான்கினு ளொன்ரு லிறப்பவர் 

நன்று கூர்ுவ மாய்கனி வாழ்வே. (௯௦) 

பாகு கேர்மொழிப் பாவைபக் காளனா 

மேகன் வாழ்திருக் காளத்தி யென்ப தின் 

மாக மாதம் வருபூ ரணைதொடுத் 
தாகு கோன்பினி தாற்லுதல் கேட்டியால், (௯௧)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். எக 

ஒப்பில் வண்மை யுருத்இர தீர்த்தமா 

மப்பு னற்படி.க் தன்பி னடங்குருக் 

தப்பில் சீர்ப்புண்ணி யாசமுக் தந்தபின் 4 

செப்பு மவவிர தச் இனைச் இற்இயா. (௯௨) 

தண்டு லம்மொசைஞ் ஞாழி தயங்குநுண் 

பிண்டி யாக்கியப் பிண்டியிற் பீடமு 
ரு மண்டர் போற்று மருட்சிவ லிங்காங் 

கண்டு வப்பக் சகவினொ டி யற்றுரு. (௯௩) 

அலங்க ரித்ததை யம்பொற் சிவிகைபோ 

லிலங்க வேற்றி யிறைவன் னெகாம் *, 

வலங்கண் மும்முறை வகதுள் புகுக்கருட் ™ . 

பொலஞ்சு டர்ச்சவ லிங்கம பொருக இட, ae) 

பீட மீமிசைப் பெட்புடன் வைத்தபின் 

நறேடு பூசையா மந்கொறுஞ் செய் துல் 

லாடல் பாட லணிழு£ழ வா இயாற் 

பாடு தோத்ர புராண படனத்தால். (௯௫) 

சுங்குற் போழ்து கழித்துப புலரிவா 

யங்குப் பூம்புன லாடி. யகமகழ் 

பொக்கிக தூய நியஇ புரிஈ துவெண் 

டி.ங்கட் கண்ணியஞ் செஞ்சடை வான வன். (௯௯) 

புனிகச் செம்பொற் னெகாம் புக்க தி 

லினித மார்க விலிங்க மிரண்டையும் 

பனுவல் சொற்ற பரிசு வமாவகை 

கனிய ர௬ுச்சனை செய்து தயாவுடன். (௯௪) 

முத்தி வேண்டினும் வாம்க்கையை முன்னினும் 

பத்தி யாலப் பயன்பெற வேண்டினோர் 

பு.தீ.தி லிங்க மகனைப பொருளொடு 

மதீதன் கையி லளிக்ககற் முனமா. (௯௮) 

அருளும் வேலை யருமறை யக்தண 

மிரவ லாள ரிலாத்தவர் பங்கினர் 

மருவு மச்தார வெதிசா்மற் றேனையோர்க் 

குருகு மூள்ளமொ டொல்லும் வகையினால், (௯௯)



௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

முல்லை வெண்முகை போன்ற முதிர்சுவை 

நல்ல வண்டி. ஈவையறு மென்றுஇன் 

மல்ல லோங்கு கிஇயும் வழங்குபு 

மெல்ல வுண்ம௫ூம் வித்த விடுத்தபின். 

சுரி மேலவர் தம்மொடுஞ் சூழ்வுறு 

பரிச னத்தொடும் பைம்பொன் மனைபுகா 
வருகி ருத்தி யலுசுவை யோதனம் 

பரிவு தன்னொடு பாசணம் பண்ணுக. 

அனைய கோன்பையவ் வாறு முடித்தவன் 

புனித கங்கைப் புரிசடை வானவன் 

றன து கல்லருள் பெற்றுக் கணக்இடா 

வினிய செல்வமுற் றின்புற் றிருக் அபின். 

மே வறு, 

மன்னுயிர் தணந்திடின் வயங்குகண நாதன் 

றன்னுருவ மாகிமயி முங்குபு குலாவு 

மின்மனாளிர் விமானமிசை மேவின ஸுருத்ச 

சன்னியர்க ளாடலொடு பாடலவை காணா. 

கெஞ்சம௫ழ் அாங்கநிக ரின்றிய வுருத்சர் 

விஞ்சையர்கள் கந்தருவர் மேவினர் வழுத்தக் 
சஞ்சமல ரிற்கடவுள் கற்பக நிழற்£ 

ழஞ்சுட சடற்குலிச௪ பாணிமுத லானோர். 

பற்பலர் மருங்குற நெருங்கினர் பழிச்ச 

ஈற்கனக மானமிசை யெங்கணு ஈடந்தோர் 

கற்பமள வுங்கருது மின்பமவை கண்டு 

சிற்பரம தாகிய சவத இினொடு சேர்வார். 

மல்லல்வள மோங்குநெடு வானுலகில் வாழ்வோர் 

தொல்லைமறை யின்றுறைகள் போயதுற மீவார்கள் 

செல்வம்வளர் கன்னா நியக்கசொடு இத்த 

செல்லையில் வளம்பெரி.த மெய் தினரிக் கோன்பின், 

பலபல வெடுத்தினி யுசைப்பதெவன் பல்கர 
னலனுற நினக்குறுஇ காமிக வுசைத்தே 
முூலூனி லிதற்குகிக ரோர்விரத மில்லை 

ஏலைகெழு புயத்தினுயர் தெல்வாட லேறே, 

(௧௦௦) 

(௧௦௮) 

(௧௦௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦௪) 

(௧௦௫) 

(௧௦௪) 

(௧௦௪)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம், ௪௩ 

இழமைத்திடு தவங்களி னிளை க்தி தென்னே 

யழறபொலி மகம்பலவு மாற்றும்வகை யென்னே 

செழமித்தபல தானமவை செய்யும்வகை யென்னே 

விமுத்தகைய தஇர்த்தம்விமை கன்றவறி வென்னே. (௧௦௮) 

இத்தகைய நோன்பினை யிமைக்கினெளி தாக 

வத்ககைய புண்ணிய மனைத்துமுற லாகு 

ிமத்லைமு மிவளிரக கோற்றிடுக லேற்கு 

மூத்தம மிகப்பெரிது மிக்தல முஞற்றின். (௧௦௯) 

மற்றிகனை பிம்முறையின் மாகமஇ யல்லா 

௮ற்றபதி னொன்றினு மூஞற்றுகல் சொலக்கே 
ளொற்றையட லாழியை யுருட்டியுல கெங்கும் 

கொற்றமதி வெண்குடை கிழற்றசசர் கோவே. (௧௧௦) 

பூங்குனியி லக இதஇயின் முன்சொல்படி மாவிற் 

Mason ct) யண்ணலொடு செங்கணெடு மாவைப் 

பொங்ருமொரு பீடமுறு பொற்பினி லியற்றி 

யங்கவ மிசண்டுகுவு பாப்பரி ௪ளிக்க, (௧௧௧) 

nips) தரித்சகரம் வசகமப யங்க 

டழுவுகர மாகிய தடக்கையொரு கான்கும் 

விழிகளொரு மூன்றுமொளிர் வெண்பிறையும் வேணி 

யழகும்வரி வங்கையத ளாடையு மமைக்க. (௧௧௨) 

சங்கொடு பொலந்இஇரி சண்டைநற af a GF 

செங்கமல மேக்இய இருக்கையயொரு நான்கும் 

பொங்குமணி மாமவுலி பொன்னினுடை மார்பர் 

தங்குறு கவுத்துவ மிவற்றொடு மமைக்க. (௧௧௩) 

இத் இரையி லிங்வெசொ டுக்இசை முகக்தோ 

னகத்தஇரு வுருத்கனை யமைக்கமாடி. கான்கு 

மெய்த்தசெப மாலைமிளிர் குண்டிகைமெய்ஞ் ஞான 

(ps Geni டைபய கைத்தல முயண்றே, (௧௧௪) 

சிரியவை _கரசியுயர் தெற்குமுக கோக்கு 
மாரியனை யாடரவ மாகியமுக் நூலும் 

விரிய மிகுகதவரி யாதனமும் வீறு 

மேரியலு மாலகிழ லெஙய்திய விருப்பும். (௧௧௫) 
60



௭௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

மூளைமஇயின் வார்சடைய முக்கணு முழகந்தா 

ணனளினமிசை யட்டிய விடப்பதமு நல்ல 

குளிர்ககையு மக்கமணி முத்கமொடு கோத்த 
வொளிவடழமு மொள்ளழலு முற்றவிரு கையும். (௧௧௭) 

பு.ச்சச மமைத்தகா மும்புனிச ஞான 

மூத்திசை மலர்க்கரமு முத்தமிழ் தெளித்த 

வித்ககன்முன் னானவா்செய் 'சசவையு நிகப்பா 

லொக்கஇரு மேனிய முளஞுற்றியருள் செய்க. (௪௧௭௪) 

ஆனிதகனி லம்பொன்மணி மன்றுளினி தாடும் 

ஞானவடி வானவனை ஞான்றசடை யோடு 
மமன்மையொ டெடுத்தபதம் விசுகா மாகத் 

கானுரு வமைத்கனைய தன்மையி னளிக்க, (௧௧௮) 

ஆடி. தனி லம்மையொரு பாகமுற வம்பொற் 

பாடக மணிந்தவடி. பட்டுடை பசும்பொற் 

சூடக மலர்க்கைசுருள் வார்குழல் சுயற்கட் 

கோடனைய கொங்கையொ ட.மைத்தெதிர் கொடுக்க. (௬௧௯) 

மேவறு, 

தொல்லா வணியிற் கங்காள வேடஞ் சூல கபாலமொடு 

நல்லார் புகழுல் கட்டக்க ஈவ்விக் கரமு ஈகைமுகமுஞ் 

செல்லா ஈடையும் விழிமயக்குக் 2தவர் மகளிர் முதலாய 
வெல்லா ர௬ுளமுக் கவர்பாட லிசைவு மியற்றி யினிகளிக்க. (௧௨௦) 

வடுவில் இறெப்பிற் பாட்டாசி கிராத வடிவை வலிகெழுதோட் 

கொடுவிற் குழைத்துக் கூர்ம்பகழி கோத்த தடக்கை யொடுங்கூடி 

யடலிற் பெருத்துச் சராசாக்த வுரோமத் தகன்ற தசைமார்புஞ் 

சுடர்விட் டெறிக்குங் கருகிறமுங் கொடிய கோக்குர் தோற்றுவிக்க, 

அளவில் இறப்பி னைப்பசியிற் கால கால னவ்வடி.வை [கருவம் 

முளைவெண் மதிபோன் முடங்கியவெள் ளெயிற்றுல் வெருவக் இடு 

வளர்வெஞ் சினத்தான் மூவிலைவேன் மறலி யுடல்கோத் தெடுத்தகையு 

மொளிருக் கணிச்சி கட்டங்க மடமான் காங்க ளொருஞூ£ன்வலும். () 

நீண்ட பவளப் படர்சடையு நிலவெண் மதியு நெடுவிக.ம்பை 

மூண்ட சினத்தி னோக்குகின்ற கோக்க மூன்று முனிவர்விண்்டணோ 
சாண்டு வெருவர் தடியிணைக்£ ழொ ங்கப் பசவு மச்கிலையும் 

பூண்டு வகுத் அப் பு. அமலசா லருச்சத் தன்பு புரிந்தளிக்க, (௧௨௩)



பஞ்சாக்கரமகிமை தீர்த்தவிசேடமுதலியஉரைத்தஅத்தியாயம். ௪௫ 

BOO BATT தஇகையின மழனவிடைமம னயன மூன ககைழமுகமு 

மின்கான் Bove, சடைமுடியும் விளங்கு மழுமா of) a7 Eph 

தன்கா தலியைக் தழுவுமிரு கரமும் பால்போற் றவளமெய்யு 

மின்கா தலினா லமைத்தருச்சித் தனைய விதியா லினிதளிக்க. (௧௨௪) 

மால் இறப்பின் மகர்கழியில் வயங்குர் தவள மதிநிறமும் 

பூசல் வரிவண் டாற்றுமிதாடைப் புமிமென் கூந்தற் பொருகயற்கட் 

டேசு இகமுக் திதலைமுலைச் செவவாய்ப் பசிய தேறலொடு 

மாசில் வடிவேற் சூமானொடு மமர்க்த வடிவ மமைத்தளிக்க. (௧௨௫) 

தையிற் பெரிதாஞ் சிவலிங்கஈ தனியவெள் விடைமுன் னுறத்தந்து (ணே 

பையிற் பபொறிகொள் வெள்ளெயிறறுப் பகுவாய்ப் பாத்தட் பள்ளிய 

மையிற் சடரு மணிவண்ணன் வன-எப் பொகுட்டு மறைக்கிழவன் 

மெய்யிற் &ழ்மே லேனமன மாகித் தேடல் விஇத்களிக்க. (௧௨௯) 

இன்ன முறையி னிந்கோன்பை யினிதி னிழைக்தோ ரிவ்வுலகற் 

அன்னும் விசம்.ரற் னொலைவிலாப் பலனை யடைவர் தூகிஇயக் 

தன்னிற் குறைவு வாசாமற் றிங்க டோறுநர் தனித்தனியே 

மன்னு சிவலிங் கமுமபிறவு மொருங்கே வகுத்து வானமுறையால். () 

Bae | ளீசா அினும்பூசை செய்து சவலிக் கழும்பிறவு 

மங்கை பாகற் கனிதளித்தான் மற்றங் கவன்றன் வடி.வாவன் 

செங்கட் பசிய கடவுள்வெள்ளை யன்ன வூர் இ செழுங்குலிச த் 

தங்கண் விசும்பி ன£சிமையோ சவனைப் பூசிச் தாதரிப்பார். (௧௨௨௮) 

புனிதன் மொழிந்த வாகமத்திற் புராண மவற்றிற் புகன்றமுறை 
வினவி விசதர் தானங்கள் விசேடித் தஇீண்டுப புரிந்திடுக 

பனிவெண் டி.ங்கட் கொழுக்தணிக்த பாமன் றிருக்கா எத்இரகர்க் 

கினிய வுலக மூன்றுள்ளு மெக்கா லத்து மிணையின்றால். (௧௨௯) 

இன்ன முறையா லித்தீர்க்கத வளமை குறையா தியம்பினேக் 

அன்னும் விழைவோ டிக்சாகை துணிரஈ்து கேட்டோ சந்நிலையே 
முன்ன மிசைத்த பூசனையின் பயன்கண் முழுது wont Oat 

பொன்னம் கழற்கான் மழைத்தடக்கைப் பொருவே லாசர் போரேறே, 

முந்தோர் காலத் இத்தலத்தின் முற்றா முலையின் முகிழ்ககையிற் 

பைந்தார் ஈறுமென் சுருளளகப் பவளக் கனிவா யுமைகேட்பக் 

கொக்தா ரிதழிச் தண்படலைப் பவளச் சடிலக் குழகனென்று 

நந்தாப் பிறவி கடப்பதற்குப் பரம ஞான ஈவின்றனனால், (௧௩௧)



௪௬ திருக்காளத்திப்புராணம். 

அன்ன காலை யனையதொரு பாம ஞானஞ் சனற்குமான் 
மூன்னாம் யோகர் தாமுமுடன் கேட்டார் முன்னைத் தவப்பயனாற 

பின்ன சகனைச் சனற்குமா னுயர்கா சதற்குப் பெரிதுசைத்தா 

னன்னா சதன்பா லங்கரா வுணர்ந்தா னவன்பா னாமறிந்தேம். (௧௩௨) 

என்று பாத்து வாசனினி இயம்ப வவனை யெதிர்கோக்கி 

யன்று பரமன் மலைமகளுக் கருண்ஞா னத்தைக் கேட்பதற்கு 

கன்றும் விழைர்க தென்னுள்ள மதனை யெனக்கு ஈவிற்றுகென்றான் 
மன்றல் கமழ்தே னூற்றிருர்து வரிவண் டுமுத மலரத்தாசான். (௧௩௩) 

ஆகச்செய்யுள், ௫௦௯. 

எட்டாவது 

இவுகளின் இயல்புகூறுய அத்தியாயம், 

சிலைகுழைத் ௮ வைந்துதிய பகழி கோக்துக் தெவ்வேக்தர் ௧ட 

ற்றுனை இதறி யோட, மலையறம் தண் டோள்வலியால் வாகை சூ 

மறங்கெழுபோ ரருச்சுனனுண் மகிழ்க்து கேட்ப, வுலகமெலா மீன் 

றளிக்குக் தாயாய் ஞான வொளிவடி.வா முமையவஞரக் கூரவோன் 
சொற்ற, பலர்புகமு ஞானததை யியம்ப லுற்றான் பழமறை நான் 

முழுதுணர்ர்த பசத்து வாசன். (௧) 

மறிதிசைய கடலுலகன் மாக்கர் யாதோர் மாக்கதைகேட் டந் 

நிலையே மறுவின் ஞானம், பெறுகுவாக் கதையைகினக் கறைத லுற் 
ராம் பிறைக்கொழுக்து கவம்சடையெம் பிரானைமுன்னா, ணறுதுதன் 

மென் சுருளளகக் குவளை யுண்க ணகைமதிவாண் முகக். துமையா 
ணயக்து வேண்ட, விறையவனங் கவளோடு மகிழ்தாக் குள்ளத் 
இனியவருள் பொழிந்துபுவிக் கெய் தி னானால். (௨) 

மலர் தலைய கிலவுலக மடை வே காண மலைமகட்கு வானுயாமால் 

வசைகள் காட்டி, யலர்கமழ்ஈ்து தேன்றுளிக்கும் வனங்கள் காட்டி 
யலையெறிதண் புனற்கடவு ண திகள் காட்டிப், பலவளஞ்சேர் தேயங்க 

ஸினிஅ காட்டிப் பாவையொடுந் தவமுனிவர் பாங்குசூழ, விலகு திருக் 
காளத்துத் தலத்தி லெய்தி யினிதமாச்து வீற்றிருந்தா னிறைவன் 
மாதோ. (௩) 

செந்துகிரும் வெண்முூத்தும் பசிய பொன்னுர் இசைகொழிக் 

கும் பொன்முகரி௪ தென்றல்வீசப், பைக்தொடியோ டுவந்திருந்த



தீவுகளின் இயல்புகூறியஅத்தியாயம். eret 

வேலை தன்னிற் பரமனவண் முககோக்கஇப் பகா லுற்றான், சுந்தாஞ் 
சேர் கருணையுமெய்ஞ் ஞானச் தாலுரக் தூயதொரு வடிவாய தோகா 

GAG, வரதுபுவி காண்பதற்கு விருப்ப மான மற்றுனக்குக் காண் 

பிச்ேே மாபின் யாவும். (௪) 

எண்ணரிய வுத்தமமாம் பூமி முற்று மிருவிசும்பு தொடுகுவட்டு 

வசைகள் யாவும், புண்ணியவா ரணியங்கள் பலவும் பொங்கிப் பொரு 

அிரசைக்தெண் கடல்பலவும் புனித மாகி, ஈண்ணியமா ஈநஇகஞளாகற் 

தேயம் யாவு நலங்கொள்புசஞ் சூழ்ககாப பதியு காளும், பண்ணரிய 

பஃறொழில்மிசர் மாந்த சோடு பசுமுதற்பல் விலங்கு புள்ளும் பார்த் 

தாய் மாதோ. (௫) 

இனிநினக்குக் கேட்கவேண் டி.யதி யாதொன் Sms ston & 

சேண்மோவென் றிறைவன் கூறப், பனிமதஇிவா ணுதலங்கை கூப்பி 

யன்பிற் பணிர் அுளத்தி லற்புதமாப் பகரா நின்றா, டனிமுதல்வ வித்த 

சணி யெவ்வா ராகக் கரணியினா வலக்தீவின் றன்மை யேது, ஈனிய 
தனில் வருடங்க ளெனைய வங்க னரர்முயலுந தொழுில்யாவை நவி 

ற்று கென்றாள். (௬) 

என்னலுமே யுமைகேளா யுயிர்யா வைக்கு மினிதுகன்மை 

வேண்டுமென விச்சை கூர்க்து, பன்னரிய வருளின்வடி. வான நீதான் 

பரிந்துவினா ய துசொல்வாம் பாவு மிப்பா, தூன்னுமெழு தீவுடனே 

கூடி. யைந்து தொல்பூத குணக்கட்கு மிருபபா யெல்லா, மன்னுயிர்க் 
குத் தாரகமாய் ஈம்ம தாணை மற்றொன்று மேகளைக ணாக வைகும். () 

உவரியொடு மினியகன்ன றேற னெய்யே யுறுசுவைவெண் டயிர் 

தம்பா ஓுவந்த ஈன்னீ, ரிவையேழு கடல்சூழ்வ இப்பா சேழுக் கடை 

யிடையோ சொன்றாக வேழு தீவுண், டவைகாவ லிறலிசான் மலித 

ருப்பை இரவுஞ்சஞ் சாகம்புட் கரமென் ராகு, தவமும லெழுகடற்கு 
மப்பாற் பூமி தண்புனலின் வடிவமாய்த் தயங்கு மாதோ. (௮) 

தண்புனலின் வடிவாய வெட்டாம் பூமி தன்னுழையே மன்னு 
யிர்மற் வில்லை யப்பா, லொண்புகழ்ச்சக் கரவாள சயிலஞ் சூழு மோர 

யச யோசனைகா றகன்றே யோக்க, வண்பரிஇு மஇச்செகம் வான 
மீன்கண் மற்றிவற்றின் சோதிதன்னுள் வயங்க நிற்குக், இண்புறமற் 
றவ்வண்ண மிருளா மப்பாற் றிசுழண்ட பித்திகைபார் பொதிந்து 
சேரும். (௯) 

கருதினித னுட்பட்ட பூமி யைம்பான் கோடியோ சனையண்ட. 

கபாலக் தோடு, மருவுமிது மறிகடலும் வயங்குக தீவு மால்வரையு



or Sy திருக்காளத்திப்புராணம். 

மாகதியு மூடை sar வைகும், பெருகொளிய மணிகட்குக் கருப்பை 

யாகப் பிறங்குவசுக் தசையென்னும் பெயசாற அன்னி, விரிசெடிக் 

கும் பைம்பயிர்க்குங் கொடிக்கு நீடி மிடைதருவுக் கும்பிறப்பு விளை 

க்கு மாதோ. (௧௦) 

இப்புவியி லேதோன்ற விருத்தன் மாய்த லிலகுமுக்தி பெற 

லிவற்றா லிகளை யாருஞ், செப்புவார்கண் மகியென்று நாவறறீவு இகழி 

லக்சு யோசனையி னகலஞ் சேரு, முப்புததி யும்மனைய விரிவிற் முக 
மூயர்சாவற் கீவுமூச Carer இவுர், தப்பரிய வொன்றுக்கொன் 

றிசட்டி. யாடுத் தாம்விரியுங் கடல்கருமிக் தகைய வாமே, (௧௧) 

ஈன்புனல்சே சாமிக்கும் பாலா மிக்கு நடுவேபுட் காத்திவு 

நண்ணு மாங்கே, சன்பெயர்தான் மானசோக் காமென் ரது தடம் 

பொருப்பு வட்டமாய்ச் சகடக் கால்போல், வன்புவியைப் பகுக்து 

கொடு நிற்கு ஈன்னீர் மறிகடற்கு மனையமால் வசைக்கு காப்ப, ணின் 

பம்வளர் மாவீர வருடம் வைகு மினியபோ கக்கருவ தததா னென் 

றும், (௧௨) 

மானசோத் தாகிரிக்கும் பாலா பிக்கு மத்இயத்துற் முத௫யாம் 

வருட மங்களன், மேனிவர் த வவ்வசையே யன்றிப் பாச வியன்கிறிகள் 

வேறில்லை வெற்பிற் ஜேற்ற, மானஈதஇி தானுமின்று மறையோ சாதி 

யாயவரு ணமுமின்று கடவுட் பூசை, தானுமின்று புட்காச்தீ வியல்பு 

சாற்றிற் றரையுலகிற் பொன்னுலகாய்க் தயங்கு மன் £ே, (௧௩) 

ஆயிடையின் வதிகின்றோ சாயுள் சொல்லி னயுதவரு டஞ் 

சுகமே யமாவ ரிப்பாற், றாயபா லாழிக்குர் தி.திவே லைக்குர் துலங்கு 

நடுச் சாகத் த*வதனைச் சொல்லின், மேயவெழு வருடமெழு வெற்பு 

மேவும் வியன்சலசங் குமாசமொடு சுகமா சர்தான், பாயமணிீ ௪கங் 

குசோத் தரஞ்ச மீகம் படர் அரும மெழுவருடம் பகரும் காலே.(௧௪) 

தனியுசயஞ் சலதார மிரைவ தஞ்சீர்ச் சாமமம்போ இரியாம்பி 
கேயஞ் சிங்க, மினியவெழு வருட மிலகும் வெற்போ சேழிவை 

யாஞ் சுகுமாரி குமாரி யென்றும், புனிதமுறு ஈளினிவே ணுகையே 

யிக்குப் புகம்தகேனு கைகபத்தி புகன்ற வேழு, மனையவெழு வரு 
உத்து ஈஇக ளாகு மாங்கமருஞ் சாதிவகை யறையக் கேட்டி, (௧௫) 

மாசிலா மாயாமா கதசே தூய மானதர்மர் தகர்மறையோ சாதி 

நால்வர், பூசையிமைப் பார்பரிதிப் புத்தே டன்னைப் புகல்வருட 

மொன்பதினா யிசமா மாயுள், வீசியவெண் டயிர்க்கடற்கு நெய்யா



தீவுகளின் இ.பல்புகூறியஅத்தியாயம். ௯௦௭ 

மிக்கு மிகுராப்பட் கரவுஞ்சத் தீவு மேவும், பேசிலெழு வருடமிதிந் 

பிறங்கு ஞானப் பேசொளியாக் இருவுருவப் பேதை கேளாய். (௧௬) 

தொல்குசல மருணம்வெம்மை பீவ ரக்தான் றுன்னுமக்த காச 

முனி gig பிப்பேர், வல்லவெழு வருடமிவை இரவுஞ் சஞ்சேர் 

வாமனகம் வளருமக்க காரம் வாய்தீக, வெல்லொளிய மணிவசையே 

இவாக சத்கோ டெழிற்புண்ட ரீகர்னுர் தூபியிவ் வேழு, ஈல்லனவா 

மவ்வருட மேழி னுள்ளு ஞாங்க!சீராங் நியவரைக ளாகி கண்ணும்.) 

இருங்கவுரி குழுகீதுவது சற்கு யைமற் மிசாக் இரிய மனோ 
fo செவை ய பிசைக்கி யா, யரும்புண்ட ரீகைஈஇ யாக வேழா மந்த 

ணர்முன் னால்வசையு மறையக் கேளாய், தரும்புகம்சேர் புட்கார்புட் 

கலராக ளாடு தன்னியசே மாணவகர் சாதி கான்காம், விரும்பியவெண் 

ணாயிசமாம் வருட மாயுள் விளங்கிழாய் ஈமைப்பணிவர் விழைவுற் 

ஸின்னோர். (௧௮) 

SSB Hoos கெய்க்கடற்கு மதுவே mags தயங்குநடுக் குசத் 

இவத Ba கன்னிற், சுத்தமுறு முற்பிக 20 வேணு மக்துத் தூவி 

துமே யிலம்பனமே இருதி கானே, வைத்தபிர பாகாமே கபில 

மேயேழ் வருடமிவை வித் துருமம் வயங்கு மேம, மெய்த்த இமான் 

புட்பவான் குசேச யத்கோ டரிககமர் தரமிலையேம் வெற்பு மோக் 
கம், (௧௯) 

அருரஈ்தூச பாபை௫வை பளிக்இ சைப் 2ப சாறுமிகு சம்மதையே 

வித்துத் தம்பை, இரும் மகி பிவையேமு கடவுள் யாறு தெமிக 

சொடு சுண்மிகளே இரேகர் செல்வம், பொருக்தியமர் தேகரிவை 

சாதி நான்காம் புகலினிவர் இசைமுகனைப் பூசை செய்வர், கருக்தடக் 

கண் ஞானப்பூங் கோகை கேளாய் கணித்துடிலே மாயிரம்யாண் 

டி.வர்கள் காலம், (௨௦) 

செந்தேற லாழிக்குல் கன்னற் சாற்றுத் இரைக்கடற்கு நடுவே 

சான் மலித்தி வாகு, ஈந்தாக சவேதமரி தஞ்ச aps ஈண்ணுமுசோ 

கிதரலஞ்சேர் வயித்து தந்தான், முக்காய மானசஞ்சுப் பிய மென்று 

கொழிவருட. மேழ்குமுக முன்ம தஞ்சீர், வர்தேறு பலாககமே 
அசளோணல் ஈங்க மகிடமொடு ககுத்துமான் வசைக ளேழாம். (௨௧) 

பசவுமதி தோயைவிதி ருணையே சர்கரை பாங்குறுசுக் இலைவி 

மோ சனியே பாசம், விரிதிசைநீர் கிவிருக்தி மிருதி யேழும் வியன 

இயாங் கபிலாரு எர்கள்விக் இயொதர், மருவுகண்ணர் மறையவர்முன்



௮0 திருக்காள த்திப்புராணம். 

வருண நான்கா மற்றிவா்க்கா ௬யிசமே வருடம் வாணாள், கரு இனிவர் 

வாயுவையே யாசா இப்பார் கமுணையொரு வடிவான கயற்கண் மாதே. 

இசைகருப்பல் கடலுக்கு முவரா மிக்கு மிடையிறலித் தீவதிற் 
சாக் தபய மின்ப, மருவுசிசி சம்மகோ தயமா னந்த மகிழ்சிவங்கே 

மகந் துருவம் வருட பேழு, விரிசுடர்க்கோ மேதகஞ்சாக் இரமே 
Carma விண்டொடரு சாசதந்துர் துபிமா மேன்மை, பொருவில்சோ 

முகஞ்சுமனா வைப்சொசம் புகல்வருட (2மழிலெழு பொருப்பு 

மாதோ. (௨௩) 

கெழித்தபுன லனுகத்தை ச௫இவி பாபை இருஇவைசி சக்கிலமை 

யமிர்தை செம்பொன், கொழிதனுவரு சுகர்தைஇ யேழு சாஇகூறி 

டினா சாரியர்கள் ஞூ£வர் தூய்மை, யழுத்இயர் வித்தியர்பா herr 

மாயு ளையாயி ரம்மதியை யாசா திப்பர், மழைக்குலஞ்சேர் பொலங்கு 

வட்டு ஈறுந்தண் சாசன் மலையாச னினிதயிர்த்த மஞ்ஞை போல்வாய. 

இன்னமுறை யியம்பிவர்த வாறு தீவு ளியம்பாக வகைமுழுது 
மெடுத்துக் கூறிற், றுன்னுமலர்க் காவுசூ மந்தண் சாரற் அரங்கருவி 

விங்குபுனற் சுளைப்பைக் காவி, மென்மலர்ச்செர் தேறல்பொழி சிறிய 

வெற்பும் வெண்டிசைமா நஇயும்விரி புனலின் காலு, மன்னவையா 

வையுமயுக (paras தீவு ளனைவோரு மொருவர் போ லமர்வர் 

மாதோ. (உ௫) 

ஆகச்செய்யுள், ௫௪௫, 

  

ஒன்பதாவது 

சம்புதி தீவின் இயலபுரை த்த 

அதீதுயாயம். 

கார்பூத்க சுருளளகக் கருக் தடங்கட் கனிவாயா 

யேர்பூத்த வுவர்க்கடல்சூழ்ர் இத்திவு சட்கிடையே 

சர்பூத்த நாவலந்தி வுளகாலத் தீவினடு 

நீர்பூத்த செழுங்கமலக் கண்ணிகைபோன் மேருநிற்கும். (க) 

பலவகைய வானவரு மருக்தவரும் பயில்வா இ 

லிலகுமெண்ணீ சாயிரமயா சனைகிலத்தி னிடை த்தாழு 
நலமலியு முன்னதமெண் பத்துகா லாயிசமாக் 

திலைவிரிவூ முப்பத்தி சாயிரக்கா ள இற்பா தி, (௨)



சம்புத்தீவின் இயல்புரைத் தஅத்தியாயம், 

தங்கத்இன் விரிசுடசாற் றயங்குமணிச் சோதியா 

லங்கண்விசும் பினைவிளக்கு மறுப இனா யிரம வரைக 

ளிங்கிதனைச் சூழ்ச அளவா லிலகுமஞசு வான்கங்கம் 

பொகங்குதிரி கூடமுரு சககான்கு பொலங்கிரியும். 

குணதிசையே முதலாகக் சூலவு இசை கான்கினிறகுக் 

சணிசுபக்கஞ் ச௫மொடு Kas gn டம்விருட 

மிணையிலா விர்கான்கு மீரிரூகோ ணத இலக 

inet) Ba ear வரசையெட்டு மழடியகே சரமாக, 

வருடங்கள் புறவிகழா மாநிலக்கா மசைமலசாப் 

(௩) 

(௪) 

பொருவில்கூடர் மேருவ ரை பொற்பொகுட்டாப் பொலிக் இலங்குந்ூ 

பரவுறுகீழ்த் இசைஞமுதலாப் பைங்கடம்பு நன்னாவல் 

விசைகமற்தொன் மரம்போத விதிமுறைகின் றிடுமாதா. 

மற்றிமுறை யருண 2 மானகமே பதஇரமே 

யெறறுபுனற் ரிசோகமே பெனுகசன்ரு டஞ்ருழுஞ் 

சொற்றமுறை ௪யித்சாகக 2காடவிழ்பூ hin Bor GE 

ருற்றிசொ வித் இரம்வைப் பிராசமென வுளபொயஷில்கள், 

பக்கவசை நான்கினிற்கும் பைம்பொன்மே ரவின்வடபாழ் 

றிக்கினுயர் நீலகிரி ௬வேதூரி FOR GIs our 

னிக்கிரிகள் குணகடலும் குடகடலு மியைக நிற்கக் 

தெக்கிணத்தம் முறைகிடத மேமமிம இரிசேரும். 

அ௮ம்பொன்மே ருவின்குணபான் மாலியவா னெனுமசல 

ழமூம்பருயர் நீலகிட தங்களைததொட் டோக்கிகிறகுஞ 

செம்பொன்வசை யதன்மேல்பாற் msi Gores 

தம்பமா பம்முறையே யிருபாலுஈ தழிஇகி௦கும. 

இந்நிலைய வித்தீவி லெய்திடுமொன் பான்வருட 

மன்னவற்றின் பாகங்க ளறைகன்றா மனாங்காசே 

மின்னுசுடர்ச் இருங்கவான் வெற்பினுக்கு (றவர் க்கடற்குந் 

Ras ayy Os குருவருட மெனுக்கண்டஞ் சுடருமால். 

ஆங்கதனில் வஇவார்க்கு கீலகிற மவுணவு 
பாக்குடைய தீஞ்சுவைப்பால் பஇனாலா யிரம்வருட 

மோங்குமவ சாயுளெமை புவர் அபணி வாரனையோ 

ரீங்கனிக்கேள் இருங்கவான் சுவேதஈடு விரணியலசச்ர் 

க்க 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮)



௮௨ திருக்காளத்திப்புராணம். 

அன்னதோர் கண்டத்தி லமர்வார்ஈல் லுக்தமர்கண் 
மின்னுறுசெம் பொன்னனைய மேனியராய் விளங்குறுவர் 

மன்னுசம்பி ரக்கனிகண் மார்துவர்மற் றவசாயுள் 

பன்ாவா யிரக்இருநா றருச்சிப்பார் பகலோனை. 

நீடுசுவே தந்தனக்கு நிலநெடு வசைக்குகடு 

காடிலிர மியவருட ஈண்ணுமவர் நிறம்வெள்ளி 

பீடுகெழு தண் சனையா லம்பழஞூண் பெருங்கடவு 

ளாடலழல் பதினோரா யிரத்தைஞ்,ஷா றவசாயுள், 

2 வறு, 

நிவப்பின்மா லியவான் கரத மாதன நிடத நீலத் 

இவற்றிடை மேருச் சூழ விளாவிர தங்கா ணங்க 

ணுவப்புடன் வதிவார் நாவற் கனிதின்ப ௬டலம் வெண்மை 

(௧௧) 

(௧௨) 

யவர்க்குவெண் மஇயே தெய்வம் பதின்்ாயவா யிரமாண் டாயுள்.(௧௩) 

Ae ie லக்குன் MEG நீமொ லியவா னுக்கும் 

படுகுண கடற்கு சாப்பண் பத்இசா சுவமாங் கண்ட 

மடைபவர் படிக வண்ண மாங்கனி கர்வ சாயு 

டொடர்வுறு மயுத மாகும் வாயுவைத் தொழுவ, சன்னோர். 

மேல்கட றனக்கு நீல வெற்பொடு கிடதத் இற்கும் 

வாலிதி னுயர்ந்த கந்த மாதன வரைக்கு காப்ப 

ணேலுறு கேது மாலங் கருமையாங் கிருப்போர் வண்ணஞ் 

சாலவு மயுத மாயுள் வருணனே தலைவ னாமால், 

இலங்கொளி நிடத வெற்போ டேமகூ டத்தி னாப்பட் 

டுலங்கரி வருடத் அள்ளோர் தூகிறம் பொன்மை யாகு 

நலர்இகம் கன்னற் சாறு காடொறு முணவு தெய்வம் 

வலம்புரித் தடக்கைப் புக்தேண் மற்றவர்க் கதம் வாணாள். 

இருவிசம் பகடு தோய்ந்த வேமவெற் பிமய சாப்பண் 

மருவும் புருட மாங்கு வதஇிபவர் வண்ணம் பொன்மை 

யரியகல் விறலி யந்தீல் கனியுண வயுதம் வாணாண் 

முருகவிழ் கமல பீடப் பழமறை முதல்வன் றெய்வம். 

பனிவரை வடபா லுள்ள பாங்குறு வருட மெட்டு 

மினிதமர் தெய்வ பூமி யாங்கவழ் மிடையே வாழ்வோர் 

தனிவிசும் புலகில் வாழு மிமையவர் கம்மை யெரப்பப் 

புனிதவுள் ளத்த சாகி ஈன்மையிற் பொலிவர் யாரும், 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪)



சம்புத்தீவின் இயல்புரைத்த அத்தியாயம். ௮௩ 

இன்னன கண்ட மெட்டி னிருக்குல வசைக என்றி 

மின்னவிர குவட்டி னோங்கு வேறுபல் வெற்பும் யாறு 

மன்னிய சிறப்பின் மல்குக் தெய்விக வனங்க டாழும் 

பன்னரும் புகழி னீடிப் பலபல வாகி மல்கும், (௧௯) 

மற்றவண் வஇவார்க் கெல்லா மனவாம்க்கை முயற்சி யாதி 

யுற்றிடு கவலை யில்லை யொண்குல வொழுக்க மில்லை 

யெற்றைஞான் றினும்பொ ௬, குளிர்வெம்மை யிசண்டு மில்லை 

பற்றிய ததக மிச்சைப் படிபயன் அய்ப்மபோ ராகி, (௨௦) 

மாந்தரு மகளிர் தாமு மனத்தினுக் கியைந்த வாறே 

பூர்தரு நீழற் கண்ணும் பொலங்கிரி முழையி னூடு 

மேக்தெழிற குவட்டின் மீது மிருள்படப் பொதுளுஞ் சோலை 

வாய்க்ததண் சாசற் கண்ணு முயங்கினர் வதவர் மன்னோ. (2.4) 

இலங்கிமை மகளி சென்று மெண்ணிரு பிராயம் புக்க 

நலங்கெழு செவ்வி மிக்கோர் நவையறு இறப்பின் மாந்தர் 

வலக் இக ழிருபத் தைந்தூ பிசாயம்புக் கவசாய் வை௫க் 

கலங்குது லின்றி யூக்கம் வலியுடன் களித்து வாழ்வார். (௨௨) 

Cun Bur vad Hg புன்கணோ யச்ச மில்லைத 

தெறுசின மழுக்கா றில்லைச் சிந்தையின் கலக்க மில்லை 

மறுகுறு தீன மில்லை வலிவலி யின்மை பில்லைக் 

குறைவதி கங்க ளாதி வேறுமோர் குறைபா டில்லை, (௨௯) 

௮வ்வவ வருடத் துள்ளோ சாருமோர் செயலு மின்றிச் 
செவ்விதிங் இருந்து தத்தங் காலங்கள் சிதையும் காறு 

மெவ்வமற் றியல்பின் வாழ்வ ரிமவசை வடபா லாய 

வவவுறு வருடம் யாவும் வகுக்துசைத் தனங்காண் மாதே. (௨௪) 

பாரத வருடத் துள்ள பரிசினைப் பகசக் கேட்டி 

சீரிய விமவா gags தென்கட றனக்கு காப்ப 

ணேர்பெற வதுதான் வைகு மியற்றுமெக் கருமங் கட்கு 

மோரிருப் பிடமா மன்ன தொன்பது கண்ட மாகும். (௨௫) 

வறு, 

அ௮ன்னவற்றொவ் வொன்றுக்குப் பதினெண் *டீவுண் டாய்விள 

ங்கு மிடையிடையே யாழி மேவும், பன்னஇக எங்கங்கே யுள்ள 
      எனகக வகைக்கு க. 

* திவென்பது சேயமென்னும் பொருளில்வந்த த.
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வாகு மிந்தாமே கசேருகமே தாம்ப்்ர பன்ன, மன்னியசர்க் கபத் இமா 

னாகம் வண்மை வாய்த்தசவு மியம்வளர்கக் கருவச் தோடு, தன்னுறு 

வா ௬ணமே *பாசதமொன் பானுஞ் சொற்றசவ கண்டத்தின் Clap 

இயாமே, (௨௪) 

இங்கெவெற்றுட் பாககண்டக் தன்னி னாளூ மிலகுமல யஞ்சுத்தி 
மானே விந்தச், தங்கியசீர் மகர் இரமே பாரி யாத்ரக் தகுமிருக்க 

வான்சைய மிவைதா மேழும், பொங்குமணி களுந்தாது மருக்தி 

யாவும் பூத்திமெற் றையபொருப்புப் பலவுஞ் சூழுல், கங்கை இ 

யமுனை இ யிசேவை யாறு கவுதமிபா ரதிகண்ண வேணி ிக்து. (௨௭) 

எண்ணியவிர் நதியேமு மற்றி யானு மெண்ணிலாப் புள்விலங் 

குக் கிடமே யாகித, தண்மலர்கள் பலவகையாய் மலாக்த தெய்வக் 

தருமிடைந்த வாசணியம பலவுஞ் சாரு, ஈண்ணியமால் வரைவனங்க 

ண இகள் சால நடுகடுவே ஈகர்பலவு ஈண்ணி வைகு, மொண்ணுதலே 

பசதகண்டத் துள்ள வாகி யோங்குசன பதங்கடமை யுரைப்பக் 

சேண்மோ, (௨௮) 
ேே வறு. 

கருதுறு மங்கம் வங்கங் கலிகங்கமமோ டிலாடங் காதன் 

மருவுகூர்ச் சங்கு ரூச்சீர் வாய்௩க மாளவ தெலுங்கம் 

'இரவிடங் ௧௬௩ டங்கோ சலக் இகழ் குந்தளத்தோ 

டுசைசெய்த விவையு மன்றித் தேயங்கள் பிறவு மோங்கும். (௨௯) 

பரம்புமித் தேயம் யாவும் பலபல பொருள்க ளோடு 

நிசம்பிரி மறையோ சாதி நிகழ்த் துபல் வருணம் கட்கும் 

விரும்பிடு வாச மாகி வேக்தராற் பரிப்ப வாகி 

வரம்பில்பல் வளனுச் துன்னு மலையா சுயிர்த்த பாவாய். (௯௦) 

பழிப்பில்சீர்ப் பத்தி ராசு வத்தொடு பார தஞ்சே 
விமுத்தகு கேது மாலங் குருவென விரிர்த கண்டத் 

, தீழுற்பொலி இகிரி மாய னடுபரி வதன மாமை 

aps BO Caper மீன வடிவமாய் முறையின் வைகும். (௩௧) 

இலகுசீர்ப் பரக கண்டத Fell gui wrist மேனிப் 
பலபல நிறத்தோ ராடுப் பலபல கடவுட் போற்று 

நலமுறு மன்ப சா௫ுப் பலபல வுணவு ஈண்ணிப் 

பலபல வருத்த முற்றுப் பலபல செயலுஞ் செய்வார், (௩௨) 
உட்ப. . ~ a 

* பாசதமென்றது பரசகண்ட ச்தை,
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ஆயுரரம் வருட _நாரு யமர்வரிப் பார தந்தான் 

மேயதோர் கரும பூமி யாமிதில் வினைச்€ டாகக் 
காயம தெடுப்போர் அய்ப்பர் சுபாசப மவர்க ௬த.ுந் 

தாயகல் லறம்பா வங்கட் கொத்ததாய்த் துணிவு சேரும். (௩௩) 

ஆஙகவ எனைய கண்டத் தபபய GEIS காய 

தீங்கிலாப் புந்தி யோடுஞ் சேர்க்கையால் இளைஞ சோடும் 

பாங்குறு தொழிலி னோ0க் கூடியக் கருமம் பறறி 

நீங்கிடொ வனுப வத்தஇன் மகிழ்ச்சியை நெடி தூம் வைப்பார். (௩௪) 

இன்னணர் தொழிலை மேன்மே லீட்டியத் தொழிலுக் கேற்ற 

பின்னமில் பயனைப் பெற்றுப் பிறஈ்துதூய்க் இறம்து பின்னு 

மன்னவா நிறுதி தோற்ற மளவின்றிச் தொன்று தொட்டுப் 

LITO (HS BIW ளாழ்க்து பவக்கடல் கடக்க மாட்டார். (௩.௫) 

இத்தடம் புவியிற் செய்தி யாவையும் விரித்இப் போது 

மைத்தடங் கண்ணாய் சொற்£றோ மற்றினி யா௮ு கேட்கப் 

புத்தியின் விழைந்தா யென்னாப் பொருசுடர் மழுவ once 

ருத்தமிக் கியம்ப வன்னான் றனக்கிவை யுரைக்க லுற்றாள். (௩௯) 

இங்கிவர் தொழில்கள் யாவை கொழில்களி னியற்கை யேது 

சங்கையற் றுணரு மாறு சாற்றுகல் வேண்டு மபென்னத் 

இரங்களல் கண்ணி வானோன் நிருவருள் பொழிஈது சாலப் 

பொங்கிய வுவகை யெய்தி பாங்கவை புகல லுற்னான். (௩௪) 

ஆகச்செய்யுள், ௮௨. 

பத்தாவது 

கன்மநிரூபணமுரைத்த அத்தியாயம். 
—— டை 

தரமம் புனையு கறுங்கூந்தற் சாந்தம் புனையுட் தடங்கொங்கைத் 

தேமென் இளவிப் பசுங்கிளியே இசைநீர் ஞாலத் இன்னுயிர்க 

டாமிம் கிழைக்குக் கருமங்க டருமம் பாவ மென்றிரண்டா 

மாமென் றுணா வவையிசண்டு முள்ள முறைய னறைகுவாம். (௧) 

கொல்லா மைமெப் கள்ளாமை பிரம சரியங் குலவுதெய்வ 

நல்லா தரஈற் பூசையரு sor Ger விழைவு மனவடக்க 

மல்லா லுவகை குலவொழுக்க மமராச் சிரம வடைவிகை 

யொல்லா நிற்கும் பரலோகக் கருத்தைம் பொறியு மொடுக்குறுதல். ()
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காமம் வெகுளி முதலியவை கடிதல் கருக வரியதவக் 

தோமில் பிறர்க்கு ஈன்மிழைத்தல் பயனல் லவற்றைத் தொகுத்தறித 

லாமிங் கவற்றைப் புண்ணியமென் றருமா மறைவல் லவசறைவர் 

மென் சிறைவண் டறைகறவம் அளிக்குங் கமழ்பூஞ் சுரிகுழலாய்.(0 

கொலையும் பொய்யுங் கொடுல்களவும் பிறசை வருக்.துங் குணக்கேடு 
மிலகுங் கடவுட் பழிப்பதூவு மியார்க்கு மிடிம்பை யெண்ணுவது 

மூலைவில் பிறனில் விழைவதுவு மொன்று முதவா Hams wie 

குலகல் லொழுக்கம் தவறுதலு மறுமை யின்மை கூறுதலும், (௪) 

பொறிகண் முழுது மைம்புலனிற் மேபோக விடுக்கும் புல்லறிவுஞ் 

சிறிதென் றறக்தை யெள்ளுவதுஞ் செய்யா வொழுக்கஞ் செய்வதுவு 

மறையின் வரமபு கண்டவர்க ஸிவற்றைப் பாவ மெனவகுப்பர் 

நறவு பொழிந்து கனையவிம்பூச் தாமக் கூந்த னன்னுதலே. (௫) 

தீய செயலெச் அணையிமைக்கான் சேரும் பழங்க ணத்துணையுக் 

தய செயலெத் துணையிழைகத்கான் ௫ொடரு மின்ப மத்துணையு 

மாய வழிச்செல் பவர் தமக்குக் கள்வ ர௬ுழுவை யாஇயச்௪ 

மேயு முறையோற் பாவி கட்கு மெய்து மிழைத்த பவப்பயனே. (௭) 

அறத்தை யாற்றி னவர்கமக்கு மவ்வா றடையு மதன்பயனென் 

நெறிக்குஞ் சுடர்வெண் குழவிமதி தவழுஞ் சடில னியம்புதலுங் 

கறுக்குங் கமஞ்சூற் கொண்டல்புசை ஈறுமென் கூந்தற் கருந்தடங்க 
ணறைக்குக குமத்தண் களபமுலை ஞானக் கொழுசக்து ஈவின்றிடுமால், 

வையத் தெனினுஞ் சேண்விளங்கு வானத்மிதனினு மற்றினிமே 

லெய்தக் கடவ பவத்தெனினு மிழைத்த வினையின் பயனையுயி 

சையப் படாம லடையுமென வருள்செய் தனையால் கதுகன்னைச் 

செய்திப் படுத்தித் தெளித்தியென்றா டேவர் பெருமா னருள்செய்வான். 

மழலைக் குழவி வேட்பவாம் மகத்தை யாற்றி யுயிர்ப்பதுபோல் 

விழையப் பட்ட பொருளனைக்துர் தவங்க ளிழைத்து மேவுதல்போற் 
பமுதி ஓயிர்தம் வினைப்பயனிப் பவக்தி லெனினும் பனிவிசம்பிற் 

Pipa முடம்பி லெனினும்வரு பிறப்பி லெனினும் தாமடையும். (௯) 

போகம் பலவுஞ் சிலர்வெறுத்துச் தானமுதல புண்ணியஞ்செய் 
தாகும் பயனை வருபிறப்பி லடைவ சதுபோற் நீவினைகண் 

மோகக் தன்னா லிழைத்தவரு மவற்றின் பயனை முயங்குவர்கா 

ணேகுக் தகைத்3தா புசித்தன்றி வினையின் பயன்றான் யாவர்க்கும்.()



கன்மரிருபணமுரைத்தஅத்தியாயம். GT 

யாவ னொருவ ஸனிர்கிலக்தி லெடுக்க பிறப்பிற் ருனிழைக்க 

வோவில் கரும ஈன்றெனினுக் உய கெனினு முஞற்றியவா 

மூவி கணக்க பின்றையவ னனைய பயனை யருக் இவென் 

வாவு இரைகீர் ஞாலமல்லா வுல லிருந்து வாணுதலே, (௧௧) 

எழுதா மறைகேர்ச் திருடிகட்கும் யாக மிழைத்ே யிமையவர்க்கும் 

வழுவா மகவாற் பிஇரர்கட்கு மகிழ்ச்சி யுகவு மதியுடையோர் 

தொழுதா தரித்தே யாமகளிர் துவன்றிச் சூழ்ர் து சேவைசெய 

வழுகார் துறக்க நீடிலக லளப்பில் கால மமர்குவரால், (௧௨) 

Cunt அஇயருறினும் 

பரிவி னொடுக்தம் ஸூயிர்விடுத்துப் பாது காக்க பண்புடையோர் 

சுரபி யிடைய றெய்திடினுஞ் சுருதி மறை 

டொ வில் குலிசப் படையாஸி முதலா மமரர் பூசிப்பத் 

தருவி னுலகிற் பன்னெடுகா னிருக்து போகக் கனிநுகர்வார். (௧௩) 

யாவ ஜொருவன் புனிற்றாவை யினிது வனைந்து பூசரர்க்குத் 

தாவி லவப்பி இனொாமிம்வழங்கு மகனு சோமங் களிலொன்றுக் 

கோவி லோசா யிரமடங்கு பருவ மாக வொளியுமிம்பொற் 

றேவ ௬லகல் வீ£ற்றிருப்பன் செவ்வாய்ப் பசிய தெள்ளமுதே. (௧௪) 

பழைய மறையு மிருஇகளும் பகர்க்க வொழுக்கம் வழாதொருவ 
னொழுூ நிலைகின் றிடினன் னோ னுவப்புற் நிமையோ சருச்ிப்பத் [று 

தழைதண் ணறும்பா சடை பொதுளிதக் தண்டேன் அுளிப்ப வண்டாற் 

மழகு இகழ்பொற் றருநீழற் பன்னா ளஎமர்வ னாணங்கே, (௬௫) 

மழையைப் புசக்க வானவரை யுவப்பித் இடஈன் மன்னுயிரை 

முறையி னளிப்பக் கருமங்கண் முழுது முலகற் ரபிக்க 

நறைகெரப் புளிக்கும் பொற்றகட்டு ஈளினப் பொகுட்டு கான்முகக்இ 

னிறைவன் விதித்த வர்கணர்க்கு வேண்டி மவற்றை யினிதளித்து. () 

உள்ளல் களிப்பப் பலமீபாக அகர்விச் தவசை யோம்புமவன் [பன் 

நெள்ளும் புகழ்சேர் பொன்னாட்டிற் பன்னாள் செல்வக் இசைத்திருப் 
பள்ளங் குலவு இரைக்கடல்சூம் பாரிற் புனல் £2வட் டவர்க்களித்2 கான் 

௮ள்ளாம் பசிக்கங் குணவளிக்தோன் சொல்லும் வசனக் தவருதோன். 

இக்சா மணியாற் நிகம்சன்ற சமையப் பொருப்பிற் புத்ேேளிர் 

நந்தா வனத்தில் வினோதித்து ஈனிவிற் நிருப்பன் றன்மனைவி 
சந்தார் கொங்கை ஈலந்துய்ப்ப தல்லாற் பிறரைக் தழமுவாகோன் 

கொந்தார் குழல்வா னாமகளிர் குழுமித் தொழவிண் குலவுவனால். ()



௮௮ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ேேவறுடி 

யாவர் தாஞ்சிலர் வைகலு மன்னையை மீன்றதா கையைத்தம்முன் 
மேவி னோன்றனைக் தேசிகர் தங்களை விழைவொடும் வழிபட்டார் 

பூவர் கற்பகக் காவுசூம் பொன்னகர்ப் பொலஞ்சுடர் Motors Bp 

றேவர் பூசனை யாற்கிடச் சென்றுகற் செல்வழுற் மிருப்பாசே. (௧௯) 

பிணியு மப்பவ ருய்குவான் மருக இனைப் பெட்பொடு மளித்தந்கோய் 

தணிய வேபுசந் களிப்பவ செவசவர் கடங்கடன் முகட்டிற்போர் 

இணையில் செங்கதிர் பாப்பிய (வோருரு ளெழுபரித் தேரேறி 

ஈணுகு வானவ னுலகிடை வேண்டிய இருவொடு கனிவாழ்வார். () 

பிறாப ழங்கணை யாவாறீக் குகரவர் பெரிதுள மகிழ் தாங்க 

வெறிசு ௨ர்ப்படைக் குலிசவேர் துலகிடை யினி அவீற் நிருப்பார்கள் 

வறிய வேஇயர்க் கிருகிதி கானிய௰ம் வழங்குபு மகிழ்விக்தோர் 

குறைவில் பன்னெடுங் காலமேம் முனிவா ர௬லகனிற் குடி.யாவார். () 

நாளாம் வெர்கழல் வேள்வியை பினிதுற ஈடாக்கலுற் றிடுகல்லோர் 

மூளு மன்பினின் மூவெழு சுற்று மெழுவகை மூனிவோர்ச 

ளாளு ஈல்லுல கத்தினி லேற்றியே யன்னவர் காழும்போய் 

நீளு மிந்தி பகமுகற் பதங்களி னெடிஅவாம் குவர்மாதோ. (௨௨) 

பைம்பொ னல்குவோர் திலக். இனை யளிப்பவர் பசுவினை வழங்குற்ளோர் 

தம்ப மாம்புவி யுதவின ரிவைமுகற் முனங்கள் பலசெய்தோர் 

கம்ப மும்மதக் கலுழிசால் வாயுயர் களிகல்யா னையிற்போது 
மூம்பர் வேந்தென வும்பர்வாம்த் துறவம ர௬லடகனி லுறைவாசால், () 

இனைய பண்பினால் வைகலு கல்லறத் இச்சையா யொழுகுற்றோ 
சனைய புண்ணியப் பேற்றினா லடைந்தடு மரும்பெறற் ஜிருவோடு 
நினைவ ரும்பெருங் களிசிறக் தெங்கணு கிலவிகா டொஅம்வாழ்வர் 

புனித ஈல்லறம் யாவையு மிழைக் தள புண்ணிய வடி வொப்பாய்.(௨௪) 

ஈண்டு சைத்தவிம் முறைகளிற் றவறியே மறுமைவே நிலையென்று 
வேண்டு காமமே முதலிய குணங்களில் வீழ்ர்தவர் மிகு துன்பம் 

பூண்ட மாரவு சவரூ,க னசகிடைப் புழுங்குவர் பிறர்கட்கு [வர். 
மூண்டி டுந்துயர் விளைத்தவர் கொ இக்கொளுக் தயிலமூழ் சர்வே 

அனைய ரின்னுயி சாற்றருக் தயரினா லகன்றிடும் பலகாலுக் 

அனைய வக் இடு மிம்முறை துயர்வர்கற் கொன்மறை யிகழ்கின்றோ 

செனைய சன்னவர் காவினைப் பன்முறை பிடுங்கியே யமதா தர் 

ஈனிய ரிந்துடு வாரவர் uO gut mer DO sons gC er. (௨௬)



கன்மரிருபணமுரைத்தஅத்தியாயம். ௮௯ 

சா வாமவர் தங்களை யார்கலர் காரணக் கானின் றி 

வாதை செய்குகர் வயிர்த்தவுள் எத்தசாய் மற்றவர் வானின்றும் 

போத வேபொழி பொருபடை மழைகளாற் புலாலுடைக் தம்மேனி 

கோதன் மீக்கொள வெள்ளெளா யரிபட்டு நண்டுக ளாவாசே. (௨௭) 

உளங்க வர்க்தமெய் வனப்பினா லிளமையா லுண்மதர்ப் புடன்யாவர் 

களங்க னிச்சுரு ளோ தஇயிற் றொர்மனைக் கலவிவேட் குஈசன்் னோர் 

துளங்கு மாண்குறி யரிக்கரிக் தேயம தூதராக் கவர்வாயில் 

விளங்கி டும்படி பன்முறை கவவுவிக் இவெர்வெஞ் €ற்றத்கால்.(௨௮) 

தந்தை யானவன் முனிவொடு நோக்குறிற் ருனுமங் கஞ்சாமன் 

மைந்த னாமவன் வெருண்டெ இர் பார்த் இடின் மற்றவன் விழிதன்னில் 

வெக்த அண்மணல் சொரிஈ் இட வழுங்குபு வெர்கா இனைப்பல்கா 

லந்த மின்றிய அயசொடு மடைவனக் கவனிடர் சொலற்பாற்றோ. () 

யாவ ணோரறி வில்லவன் றன்னொரு குரவனை யெண்ணாமற் 

போவெ னுஞ்சொலாற் கடியினு ீயெனப் புன்மொமி புகன்றா லு 

நாவை யந்தகன் நா துவ செள்ளெளா யமிகுவர் நாடோறும் 

பாவ காரிக ளிம்முறை ரவு£வ மா இபயிற் படிவாசே, (௩௦) 

HFS ணன்கொலை கள்ளுணல் பொற்கள வருளுடைச் குருதற்பஞ் 

சிந்தை செய்வினை யிவற்றைமா பாசக மென்பாச ரியமேலோர் 

வந்து மற்றிவர் தம்மொடுங் கூடுபு மகம்க் தண்டு அயில்கொண்டு 

சந்த தம்மொசாண் டிணக்குக லோடுமா பாதகச் தாமைந்தாம். (௩௧) 

rae ap Diet யிழைத்தவ சிறந்தபி னெண்ணரு நெடுங்கால 

மாங்கு வெக்க கடைகுவ ரடைச்தபி வுண்புழு வவையாகி 

யோங்கு பல்விலங் காஇயா யுதிப்பர்கள் பின்னரு முலப்பெய்தி 

நீங்க ருங்கொடுஈ் துயரினை கிறைக்திடு நியம கடைவாசால். (௩௨) 

ஈண்டி வர்க்கொரு பிசமகற் பத்தள வின்னண மிடரல்லால் 

யாண்டு முய்வழி யில்லைமற் றிவற்றுட னெதிர்சொலத் தகுபாவ 

மூண்டு ஞற்றிய விழமுதையர் சாலவு மூடி வில்வெர் அயரசெய்தி 

யாண்ட தற்கதற் கயைஈகவெச் நிசயமே யருக் துவ செனச்சொற்றான், 

சொற்ற வாய்மொழி கேட்டவென் னம்மைதன் றுணைவனை யெ 

இர்கோக்கு, மற்றி வற்றினுண் மறையவன் கொலைக்குநேர் வருகின்ற 

தொருபாவ, மெற்றெ ஸனப்புகன் றிடுதலு மியம்புவா னிளகிலாத் 
தவழ்சோதிக், கற்றை வார்சடை கெற்றியங் கண்ணுடை யொற்றை 

வெண் குழைக்காதன், (௩௪) 

௧௪௨



௯௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

Ou ரும்பசி யர்தணர்க் கடிசில்யா னளிப்பன்வா வெனச் 

சொல்லி, மொழியை ஈம்பியாங் கவன்செலச் சென்றபின் முனிங் 

அண விலையென்றோன், பழுதில் (2வதியற் செகுத்தவ ஸனிகர்தரு 
பாதக னெனச்சொல்வ, சழக னைத்துமொன் முய்த்தாண் டனையதோ 

rp Ben மினியாயே. (௩௫) 

கல்வி யாவையுல் கற்றநுண் ணறிவுடைக் கருகரு மறையோன்றன் 
செல்வம் யாவன்மற் றபகரித் தானவ னர்சணற் செகுத்தோனாஞ் 

சொல்ல வேதுவொன் றின்றிய முனிவினாற் ஜொல்புச ஈகர்தூய 
நல்வ னக்கழ லூட்டி னோன் மு.னுமக் ஈலமிலிக் கொப்பாவான். (௩௯) 

தாக மாகிவர் தானினக தண்புனல் பருகுறிழ் றகைதீர்முன் 
னாகு லப்பட வவற்றினைக் துசந்கவன் முனுமங் கவன்போல்வான் [த 

மோக ஈல்லெழில் விஞ்சைமெய் யிளமைமா முதுக்குறை வொழுக்கத் 

OG ஈன்மறை யவன்றனக் களித்திடா கரும்பெறன் மகடன்னை. () 

குணமு மின்றிரல் லொழுக்கமு மின்றி2ப குலத்இனு மிழிக்கானா 
யுணர்வி லாவொரு வன்றனக் கஇச்சையி லுதவிமீனா னவற்கொப்பான் 

றணிவில் கண்ணிலர் வெஇரர்கள் பங்கினர் தம்பொருள் விழைவுற்றுத் 

அணிவொ டுக்கவர் இன்றவ னெவனவன் Op BLP D சொற்றோனே.() 

முறையி கந்ததோர் செயலினாற் பொய்மையான் மூ.துணர் மறை 

யோர்க்குப், பொறைய ருர்.துய ரிழைப்பவ செவசவர் பூசுரற் செகுத் 

தார்தா, மறைய வன்கொலை நிகர்சில பாவங்கள் வகுத்தன மற்றின்னு, 
fo மறைகு அஞ்சில பாவங்கள் வேறுள வாற்றரி தவை கேட்பின், (௩௯) 

கொடிய பாதக மெவற்றுளு மந்தணன் கொலைகொடி. ததுவேபோ 

லொடி.வி லாவற மெவற் ளும் பரிமச முயர்க்ககா முமையேகேள் 
வடுவி னற்குல வொழுங்கினுக் குரியதா மரபுறு செயலாற்றி 
னெடி.து மன்ன2த தானம்யா கதவ நிறைபயன் றருமாதோ. (௪௦) 

மன்னு யிர்த் துணை யாகெய வருணவாச் சிரமங்கள் வழுவுற் 3ரார் 

துன்னு மெவ்வகைப் பாவூர் தருபயன் அுய்ப்பதொல் லுலகத்தை 

நன்ன லம்பெற வளித் இடச் சிருட்டியி னாதியி னாஞ்சொற்றா 

முன்னு நல்லொழுக் கந்தரு பத்ததி யுந்தியி லுதித்கோற்கே. (௪௧) 

உத மாமல Th BASU னுணாததுற நாரக லுயாகுறசன் 

செந்த மிழ்க்குறு முனிவன் வசிட்டனத் இரிமலு முதலாய 
வந்த மின்றிய பெரியவர் தாமூணர்க் தர்நெறி நிலைகின்னுர 

முந்து மிவவரு ணாச்சா மத்தொழின் முயன்றினி திழைத்தோர்தாம்,



வருணாசாரமுரைத்தஅத் தியாயம். ௯௮ 

இம்மை தன்னிலு மறுமைதன் னிஓுமழி வின்றிய பேரின்ப, 

மம்ம வெய்துவ ரிருவினை முறைமையை வினாவினை யவைசொற்றா, 

ஈம்மை யீண்டினிக் கேட்பதி யாததை ஈவிலென ஈவில்்ன்ருள், கொ 

ம்மை வெம்முலைக் கொடியிடைப் பீடிகடைக் குயின்மொழி மயில் 

போல்வாள். (௪௩) 

சங்க வெண்குழைக் காதுடை யிமையவரார் தலைவவார் சடைமீது 

இங்க ளங்கதிர்க் குழவியை மிலைத்தவ செப்பிய வருணத்தி 

னங்க மாகிய வொழுக்கமு மாச் மங்களு மவாவுற்றே 

னிக்கி யம்பு. தி யென்றனள் யாவையு மீன்றவெம் பெருமாட்டி. (௪௪) 

ஆகச்செய்யுள், ௬௨௬. 

பதினோன்றாவது 

வருணாசாரமுசைத்தஅசத் கியாயம். 
அச 

பனிமால்வசை தருபைந்தொடி பதுபத்திரு வகனக் 

தினிமான்மழ விடையூர் கரு சலைவன்னெ.இர் நோக்கி 

யினிதாகிய குலநான்கினுக் இயைவுற்றிடு மொழுக்கங் 

கனிவாய்மலாக் துசைசெய்குவன் கருணைக்கடன் மன்னோ. (௧) 

மே வறு, 

அந்தணர் செய்தி வேள்வி யாற்றுத லாற்று வித்தல் 

சந்தமா மறைக ளோத லோதுவித் இடுத றக்கார் 

இந்தனை யுவப்ப வீத லேற்றிட லாறுஞ் செப்பிற் 

புட இயின் மிக்கோ சன்னோர் தொ ழிலெனப் புகன்றிட் டாரே, (௨) 

முண்டகச் தவிசின் மேலோன் முழுதுல களித்து காளுங் 
கொண்டிடு மொழுக்கர் தன்னைத் தாபித்தல் குறித்துக் தாய 

பண்டரு மறையைக் தது மறையினை கிலைமை பண்ண 

மண்டலச் தன்னிற் மாய மறையவர் தமையுந் தக்தான். (௩) 

மாமறை யவர்கள் யார்க்கு பூப்வகை யுணர்த்த வல்லோர் 

கோமல்” சனையர் தம்மை ஈன்மையுஞ் சுகழு மற்றுல் 

காமுறு பிறவும் வேட்டோ னெஞ்ஞான்றுக் கருத்தி னோடு 

மேழூற வழிபா டாற்றி யினிதுவிம் றிருப்பன் மன்னோ, (௪)



௬௨ திருக்காள த்திட்புராணம். 

கழிபெருர் துன்ப மெய்இக் கவலுகர் தமக்குஞ் சால 

வொழிவரும் பிணியின் மூழ்கி யுழல்பவர் தமக்கு நீங்காப் 

பழிபடு பாவஞ் செய்து பமிபவர் தமக்கும் பார்க்கிற 

செழுமறை யவசே யுய்யுந் திறத்தினைத் தெரித்துக் காப்பார். (௫) 

புட்கா மாதி யாய புனிதகநற் கீர்த்தம் யாவுக் 

தட்பமார் கடவுட் கங்கை முதலிய ஈதிக டாமு 

அட்பமெய் யணர்வின் வேத நுவல்பவர் கோன்ராண் மண்ணு 

மட்கலில் புனலி னாளு மருவுறா வைகு மாதோ, (௬) 

பழமறை யவர்க்கொப் பாய பண்ணவ ரில்லைப் பாரில் 

விழுமிய வவர்க்கு கேசாய் விளங்குதே கரு மில்லை 

வழிபடு மவரின் மிக்க துணையில்லை மனிதர் காரே 

வழிவிலிக் இரன்முன் ஜோர்க்கு மருச்சித்தற் குரிய சன்னோர். (௪) 

முடியுடை வேந்தர் செய்தி முக்கமழ லோம்ப லோதல் 

கொடைபுமிர் இடுத றேயம் புசச் இடல் குசைக டற்பா 

சடையுமன் ஸுயிர்க ஞள்ள மூவப்புற வாசு செய்த 

அிடமூறு மனு,நா லாய்தல் செருவினிற் புறங்கொ டாமை. (௮) 

மதஇுதக் இட வயர்த னல்ல மந்தாச் சூழ்ச்சி மான 

முதுககுறை விவைபார் வேந்தா முறையின்னு மொழியக் கேட்டி. 

விதிக்குமெக் கருமத் துள்ளு மடியின்றி மிகவும் புத்த 

யிதத்தாற் புரோகி தத்துக் கனியசைக் தமக்கொப் பாக்கி, (௯) 

விளங்கிட வைத்து ஈன்மை சவண்டிய வந்த னன்னோ 

ருளங்குளிர்ந் தூவப்ப யாவு முதவுக வனையோர் தாழும் 

வளங்கொள்சாக் இகமுன் ளாய கருமத்தின் மனம்வைத் தோசாய்க் 

களங்கமின் மனத்தி னோசாய்க் கடஉட்டன் மையாக ளரகு, (௧௦) 

நீதிநூ லாய கணக ஞடையசாய நினைககிற பாவம 

யாதுமில் லவராய் நண்மை யியலுணர்ச் சியுமுள் ளோசாய் 

மூணார் பழையோ ராக யிருப்பினம் முதியோ சாய 

வேதியர் தம்மை மந்தா விசாசத்இன் விடுக்க வேந்தன். (௧௧) 

தூயசா யடங்குி ஜோராய் நிபுணராய்த் துணியு முள்ளத் 

தாய்தலொக லஓுளசா யொத்த வமைச்சசை யடுபோர் தன்னி 

லிீகையிற பொருள்க ளீட்டு மீட்டத்தி விவைமுன் னாய 

மேயபல் வினையி னுள்ளும் விடுத்துசமசா இக்க வேந்தன், (௧௨)



வருணாசாரமுரைத்தஅத்தியாயம். ௯௩ 

கள்ளுணல் காமஞ் சூது கடுங்கொலை வேட்டை நீதி 

கள்ளிவிட் டொறுக்குர் தண்டஞ் சாற்றருங் கடுஞ்சொற் சாற்ற 

றெள்ளிய நிதிய தன்னை யளவின்றிச் செலவி ஸனுய்த்த 

கொள்ளிய ரிவையோ சேழும் வியகன மெனவு மைப்பர். (௧௩) 

மாற்றுக விவற்றை வேந்தன் மாநில வரைப்பி னீதி 

யாற்றிடி. னுயிசை யெல்லாம் வளர்ப்பிக்கு மது £வ யன்றி 

யேற்றதோர் செல்வத் துக்கு மேதுவா மிதனா னீஇி 

போற்றுக புகழும் வாழ்வும் பொலிவுமபெற் றுயாதல் வேண்டின். 0 

அறச்்இனிற் றிறம்பா வேர்தன் வழக்கினை யாராய் போது 

இறத்தினைக் தெரிவோ னாகித் கெளிதரு மமைச்ச சோடு 

மறைக்குலத் தவராக ளோடு மாசாய்க வடுச்செய் தோனை | oor. 

யொறுத்திடா ததுஞ்செய் யானை யொறுப்பதுஞ் செய்வா னென்னி 

பறிமொழி யிம்மைக் கெய்தி மறுமைக்கும் பழங்கண் (உசா 

விமுகச கடைவன் வேந்தன் விழைவினா VEFH தன்னால் 

வழுவுறு மிவற றன்னான் மற்றிவற் மொன்றா லேனு 

மொஜழிவிலா வறங்க ஸூக்கு மாறதா யுயிர்க டம்மை. (௧௯) 

ஒறுத்தவ னதற்கி சட்டி. யுறுகணுற் நிவ Ces s 
இறத்தினா னிகழ்கா லத்துச் செய்தியுர் தெரிக்து கண்டு 

மறப்பிலா ஈண்பர் கண்ணு மாற்றமா யுள்ளோ கண்ணும 

வெறுத்திடுங் கொடியோர் கண்ணும் விழுதககு உல்லோர் கண்ணும். 

Ani gor பெரியோர் கண்ணுஞ் சிறியவர் கண்ணுஞ் செல்வ 

Anos AO sor GO grt கண்ணு கிலையிலா வறியோர் கண்ணு 
மறந்தஇகம் சோரர்கண்ணும் வழாமலா சாய்ந்து பின்ன 

சறந்தவா தொறுத்தல் செய்க வறனழித் தொறுப்ப னாயின். (௧௮) 

அறிவிலா soem tore பாவிய மாவன வேதன 

முவில்கா ரியம்யா வைக்கு (ob BT கூல மென்னு 

முனுதியால் வருத்த முற்று மமைச்சசை யோம்பல் வேண்டு 

நிறையுடை மனத்தி னொன்றைத் தமியனாய் நினைந்தா னேனும். (௧௯) 

பின்னரு மொருவன் றன்னோ சொவுக பிறசொ ருத்த 

ருன்னருஞ் சூழ்ச்சி தன்னை யறிவுறா துசாவல் வண்டு 
மன்னிய ராய வேந்தர் செய்இபு மாராய் விக்க 

நன்னினை வொருத்தர் காணா வொதறினை விடுத்து காளும். (௨௦)



ச் திருக்காள த்திப்புராணம். 

நாளினைக் சுடிகை யாக்கி யவ்வர்கா மிகைத னக்கா 

மாள்வினை யோடு மாற்றுஞ் செயலினை யசாவா னாகி 
நீளுறு மு௫ித மாக கெறிவழா இயற்றல் வேண்டும் 

வாளொளித் துறக்கம் பூமி பாதல மதிக்க வேண்டின். (2.8) 

கசைகனிப் பொருளுக் தன்றே யக்துள காழுங் காதல் 
விரவுபவ் வியமா யுள்ள விற்பதுல் கொளலு மாய 

விருகிதிக் குவையுங் காவி லிருங்குல வசையிற் காட்டிற் 

விசைகடன் முூ.தல வாய தலங்களிற் சேரந்த பொன்னும், (௨௨) 

தேயதே யது வேர்தர் செலுத்திடும இறையுக் தெண்ணீ 
சாயதி னிலத்தி லுள்ள கனகமு மழகார்ர் தோக்குஞ் 

சேயிழை யாடை கல்குஞ் சுற்கத்இல் வருசெம் பொன்னுக் 

தூயதா னியவ கைக்கண் வருவர் தொகுத்துக் கண்டு, (௨௩) 

HOUT ணாற்கூ முக்கி யால்கவற் ஜொருகூ றேனு 

மொப்புறு பாதி யே னு மூன்றுகூற் Clap ma. Cm sy 

மெய்ப்பொருள் பகிர்க்து ஈன்கு மதுப்பதாய் விடப்ப டாதாய்ச் 

செப்புதற் கனிய காய செலவினிற் செலுத்தல் செய்க. (௨௪) 

பெருங்கொடை யுடைய னாயி னிருகிஇப் பெருக்க மின்றிச் 
சுருங்குவன் மறத்தல் சோம்பன் முதலாகத் தொடர்க்த கூற்றம் 

வருந்துவ பிறவு முள்ள வெவையவை தவிர்க மன்னன் 

ிருக்துநால் வருணத் துள்ளோ ரொழுக்கமுல் காத்தல் செய்வோன். 

மல்லலஞ் இறப்பி னோக்கு மன்னவ னாக லாலே 

நல்லவை தமக்கெஞ் ஞான்றும் வேண்டி னோ ஈனியு மஞ்சி 

வெல்லருக் தானை வேந்த னாணையுண் மிகஈ டக்க 

வல்ல செய்யிற் றங்கட் கழிதுய்ர் விளைத்துக் கொண்டோர். (om) 

நரபதி யுலகுக் கெல்லா காதனா நாச ணன்றன் 

றிருவுரு வெனவே யாரு மனையவம் சேவை செய்க 

விரவுறு சோத்து செல்வம் வேண்டிய வேந்தன் முனு 

மருமறை யவசே யெல்லாத் £ேதேவுமென் ரசா இக்க, (௨௭) 

இன்னவா றரச நீது யெழுகரு மறையி னோடு 

பன்னரு மிருஇி தாலும் பகருமிப் பகர்ந்த பண்பி 

னந்கெறி யொழுகும் வேர்த னிம்மையி னஇக ஈன்மை 

அன்லுவன் மறுமைக் சண்ணுக் தொலைவிலா வின்பர் அய்ப்பன், ()



வருணாசாரமுரை த் தஅத்தியாயம். ௯௫ 

anlar se, FG கூறின் மகவினை யாற்ற லோக 

அணர்வுடை யவர்க்குத் தான முூசவல் 2வ ளாண்மை யோம்ப 

றணிவில்வா எளிகக்தா லீட்ட லானினர் தழையக் காத்த 

அணிவுறு மிவைமற் ஐன்னோர் செய்தொழி மரோகை யன்னாய். (௨௯) 

கொள்வன கொடுப்ப வாய செயல்களிற் கொண்டு வில்லா 

செள்ளொடு கந்த மும்பா னெய்முன்னா மிரதக் தாருகா 
கதள்ளொணா வுழவிற் செட்டிற் முனி௰ரஈ தனங்க பாட்டும் 

வள்ளியோன் றன்னை ஈன்கு ம.இப்பர்சண் மற்றி யாகும், (௩௦) 

பின்னவர் செய்தி பே௫ற் (சொன் மறையோ சாதி 

மூன்னவர் மூவர் தம்மை முறையினா தரித்கன் மூவர் 

சொன்னவை முடித்த லென்றுக் தூகிதி விஇயி னீட்டி. 

யன்னகை யறத்இ னீத லவர்க்குமுக் தொழிலா மன்!2ற (௩௧) 

வேதிய ராஇ யானோர் யாகொன்று விஇத்தா ராங்கு 

EBD oor seu Loin லிழைக்கவச் நிலைமை தன்னு 

லாதரித் இடவ ரன்னோ சவர்சமை யடைவே நான்கு 

சாதியி னொழுக்கஞ் சொற்றுர் தனித்தனி பிரிததச் சால, (௩௨) 

ஈண்டினி இயம்பக் கேட்டி யினையரால் வர்க்கு மொப்பாய் 

வேண்டிய பொதுவொ ழுக்கம் விளம்புறின் மெய்யின் நூய்மை 

மாண்டதோர் பொறைமை யாஇ *வருணியின் (றைமை வாய்மை 

காண்டகு விழைவி னோடும் விருந்தெஇர் கொண்டு காத்தல். (௩௩) 

விழுத்தகு பருவ மாஇ காலங்கள் விடுத்துப் போக்கி 

யொழித்துள காலச் தன்னின் மனைவி?தா ளூறுக லாய 

பழிப்பிலா விவையா வர்க்கு மிசைவன பாவை கல்லாய் 
வழுக்குறா இனிமே னான்கு வருணவாச் சரமஞ் சொல்லாம். (௩௪) 

என்றிவை யிசைத்தான் மன்னே வெறிசுடர்க் கயிலை போன்ற 

மின்றிகம் பிறைவெண் கோட்டு வெள்விடைப் பாகன் மேருக் 

குன். றுறம் கூவவுக் சொங்கைக் கொடிபுரை நசுப்பிற் கிஞ்சொன் 

மன்றல் கருபென் கூற்குன் மலைமக டனக்கு வாய்ப்ப, (௩௫) 

ஆசச்செய்யுள், ௬௬௮. 

* வருணரி - பிரமசாரி,



௯௬ திருக்காள த்திப்புராணம், 

பன்னிரண்டாவது 

நால்வகையாசசி ரமமுரைத்த 

அதீ தஇயாயம். 

—— HER 

GC war வருணவாச் Pa [மமைமதாத் தடங்கண் வாணுத லுமை 

மத்து மரபைப், பழு இல்சீர்ச் சாக கருமமுன் னாய பலவகைக் கருமழு 

மறையோர், விழைவொடு மிழைப்பர் வெம்பிணி வரினும் வேறிடை 

yous துறினு, மொழிவுறுல் கருமம் பின்னசாற் றுவசதோ டொரு் 

குற வுஞற்றுதல் வேண்டும். (க) 
ஈன்றவ ஞூதசத் இருக்தயாண் டா இ யாயினு மீக்கிவ ளஞயிர்ப்பத், 

தோன்றிய யாண்டு தொடக்கியே யெனினுர் தொழுகுலத் தவர் 

தமக் இருகான், கான்றகற் பிராயத் கரியகன் சாகைக் கமைக்கவா றவி 

சொளி முக்தா, முன்றரித் இ விம்முறை வேமச்கர் தரிப்பராண் 

டொருப.தி ஜொன் நில். (௨) 

இக்நிலை வணிகன் நரிக்கவி சாறி லிச்செய லிழைத்தபின் வருணி [ங் 
தன்னருட் குரவன் றனையடைக் தன்னான் சார்வுழி வைகலுஞ் சார்ந்த 

கன்னவ னேவ லிழைத்தரு மறையு மங்கமு மதிகரித் இடுக 

பன்னரறாம் கலைமா னுரிவையுக் தரிக்க பலாசுயர் தண்டமும் பரிக்க,.() 

மூஹறையினிற சவுச௪ முூயஓமமா சமன மூகலிய கருமஙகண் முடித்து 

நெறியின்வை கறைமுன் னாகிய பொழுது மூன்றினு நீரினிற் படிந்து 

மறைவழிச் சந்த வந்தனை புரிக்து மாலையும் காலையும் வழாது 

Our Dupe Sacra eda gud ஞுற்றிப் புகன்மறை நாத்தமும் பேற. 

பயிலுதல் புனிகஞ் செய்வன வுணர்தல் பகர்ச் திடு மளவினிழ் அுய்த் தல் 

செயிரிலா வடக்க மூடைமை?த மலர்க டிகழுமேற் பூச்சொடு இர்த 
லயிலு.று மிலைபா கொழிந் இடல் காம மகன்றிட லுசத்தசொ லின்மை 

ஈயனிலா மூர்க்கத் துவக்கணர் தடுத னற்பய னில்லன தவிர்தல், (இ) 

குரவனுக் கென்றுஞ் சமிதையு மலருக் குசையொடு கொணர் 
ந் துவந் தளித்த, லருளுடை யன்னான் மொழிவன வாற்ற லன்ன 
வன் புறப்படி. னவன்பின், மருவலுற் றேக லாங்கவ ஸனிற்பின் வண௫ 

குபு நிற்றன்மழ் றவன்முன், லுரியவா சனத்து லிராமையன் னவ 

ன்யா துசைப்பினு முரசைகட வாமை, (௬)



நால்வகையாச்சிரமமுரை த் தஅத்தியாயம். ௬௭ 

வேதமோ டங்கம் விமுக்தகு புசாணம் விதிவழிக் கேட்டுணர்க் BSD 

கீது விரத இடமுடை யவஞளாய்க் தே௫கன் ிருவரு ளகனா [பின் 

லேதமி தீர்த்த யாக்திசை யாக வேகுக தருமமற் றெவைக்கு 
மாதியிப் பிரம சரியமா தலினா லறிவுளோ ஸாற்றுக விதனை. (௪) 

இனையவாச் சரம மினிதுள மடங்க யாவன்மற் றிழைப்பனங் 

கவனேம், முனிவா ர௬லக மாடைந்துவாழ் குவனிம் முறையினிவ் 

வொமழுங்கினை முடித்து, மனையினில் வாழ்க்கை யியற்றுகல் வேண்டு 

மாசிலா மதியுடை யவனா, யனையதை யுஞற்றி னழிவில்பொன் னுலக 

மாக்கவற் கடையலா மதுகேள். (௮) 

தருசிசாக் தத்தாற் றென்புலத் Sas தயங்குமுக் கழலின்வா 

னவரு, மருமறைப் பயிற்சி யாலரு& தவரு மடிஇலால் விருக் இனர் 

தாழும், பரிவு பலியாற் பல்லுயிர்க் குழாமும் பகரீவுறு மின்சொலா 

லெவருவ், ௧௬௮௪ர் மகவாற் கமலமே லவனுங் கருணையாற் கணிப்பி 

லெவ வுலகும். (a) 

இனிதவப் புறவில் வாம்பவ ஸணியற்றல் வேண்டுமெப் பொழு 

இனு மொழுக்கம், புனிதமா முள்ளக் கன்புட னிலைமை பூண்டுசெய் 

இன்றவ னாகி, ஈனிமிக வவன்றான் வைகலு மிழைக்கு ஈற்கரு மலங்களை 

ஈவிலிற், றுனையவை கறைக்க ணெழுச்துமற் றெமையு மேனைவா 

னவசையுக் கொழு.து. (௧௦) 

கா௫ியம் பதிமுன் னாகிய தலங்கள் கங்சையாற் கடவுண்மா ௩௫௧ 

ளாசற நினைந்து விழைவொடும் வழுத்தி யமைத்இடு ஈகர்ப்புறச் தேக 

மாசறு முடம்பு தூய்மைசெய் ததறபின் மாகி தன்னில்வார் தடத்தி 

லசறு தந்த சுத்இியை யியற்றி யிருள்புலர் புலரிநீ சாடி, (௧௧) 

சந்திவந் தனையை மாபுளி பியற்றித் தயங்குகா யத்திரி மனு 

வைச்,ர்தையட் செபத்தாற் செஞ்சுடர்ப் பரிதிச் செல்வனைச் சேவை 

செய் தொளிசேர், வெர்தழல் வேள்வி யியற்றுபு கடவு ளருச்சனை 

விழைவுடன் முடித்துச், சந்தமா மறைகண் மிருதஇ.நூல் புசாணஞ் 

சாலவும் பயின்றுஈண் பகலில். (௧௨) 

தண்ணறல் படி.வுற் றந்நிலைச் சக்தி தகழுடி.த் தைவகை வேள்வி, 

பண்ணிய பின்றைத் தனக்யென் அள்ள பரிசினின் வைகலும் பரிச, 

நண் ணுறு விருந்தோ டருக்துதல் வேண்டு ஈலனிலா யாவமனோ மிமு 

தை, யண்ணுறு விருந்தை யெள்ளுவ னவன்முன் னறங்களு மிழந் 

தீழிகுவனால், (௧௩) 

&&.



௬௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

விருந்தினர் விழைவோ டடுத்தவர் ககொஞர் மிசைந்இடு மேல் 

வையின் மேவி, னருக்தஇடு மடி.சல் பகிர்ர்தனை வர்க்கு மளித் அப்பின் 

ரூனுமார்ர் இக, பரிச பின் றரும கதைகள்பா சாட்டிப் பகற்குறைப் 
பொழுதினைக் கழிக்க, விசைந்தமேல் கடலிற் பரிதியஞ் செல்வ னிழி 

வு.றிற் சந்திசெய் இக. (௧௪) 

ஆங்ககற் பின்ன ரங்கியின் கரும மாற்றுக வதன்பின்ன ஈடி.சில் 
பாங்குட னயின்று பஞ்சணை படுத்த பள்ளியி வினிதுகண் படுக்க 

nr aS ளுவாவிற் றருப்பையெள் ஞடனே தூயதென் புலச்,சவர் பிண்ட 

மீங்குஈன் களிக்க வட்டகை யாய காலங்க ஸளியல்வெதீ பாதம். (௬௫) 

இ௫௱களின் முசனா டிகழய ன௫கண மறறைய புணணிய தவச, 

மிங்கவை வரினே தென்புல வாணர்க் இனியபூ சனையிழைக் இ, 

பொல்கொளி மிகுத்து விளங்குறு தேவர் போற்றரு முனிவர்தென் 
புலக்தோர், தங்கரு மங்கண் மூன்றினு முக்.நால் வலமிட நடுவுறத் 

தரிக்க, (௧௬) 

வாய்ச்தசீர் வதுவை முகலிய கரும மாபினி லிழைத்திடின் 
மூன்னஞ், சாரந்இக மோடு பவுட்டிக நாந்திச் சராத்தமா மிவற்றி 

னேத் தந்து, போக்காற் கருமம் பண்ணுக வறிவில் புல்லியர் மயக்க 

மூற் றெனினு, மாய்ச்இடா தயர்வுற் றென்னினு ம௫ூழ்வூற் ரயினுர் 

தென்புலக் தவர்க்கு. (௧௪) 

சொல்லிய கரும மிழைப்பதன் முன்னக் தூயநற் கருமங்க டொடங்கி 

னல்லலி னுயாக்கத வருகர கதனை யளப்பறு காலமாங கடைவர் [யலு 

செல்லுறக் தனழு மிழைக்இடு செயலும் விசேடமாச் செய் திடுஞ் செ 
ஈல்லவக் காலங் காலம்யார் செய்வர் கான்முக னாள்வசை யனையோர்.() 

விண்ணவர் வழுத்தப் பண்ணவ சாக விள௫குவர் யார்க்கும் 

வேண் டுதவி, பண்ணுமில் லொழுக்கம் பகர்ந்தனம் வனத்தன் பரிசி 

னிப் புகன்றிடக் கேண்மோ, தண்ணிய வுணர்வின் மைகச்தர்பான் 

மனையின் வாழ்க்கையைப் பரித்இடச் செலுத்திப், புண்ணிய மனைவி 

யருங்களை யிவர்பாற் பொருக்து௮ு விடைகொடு போகு, (௧௯) 

வனத்திடைப் புகுந்து வார்சடை கட்டி வற்கலை தமித்துமுப் 
பொழுதும், புனற்படிர் தடகு கழங்குகன் பழங்கள் புசித் துள பொழு 
இனைக் கழிக்க, நினைத்தினி தொருவ 'ருழுதுவித் தாதங் குரித்துள 

கெல்லினை யாற், றனிக்தனி பொறுக்க யாறிலொன் றாசன் றனக் 
டொழிக்ததா னியத்தை, (௨௦)



நால்வகையாச்சிரமமுரை த் தஅத்தியாயம். ௬௯௯ 

ஓ.கன மாக்கி யும்பர்தென் புலக்தோ ௬ணவொடு விருக்தையு 
மோம்பித், தீதறு சேட மருகந்துக கடவு எருச்சனை செந்தழல் 
வேள்வி, யாதரிக் அதவு பலியுட ares மதிகியூ ணளித்தடைக் தவ 
சைப், போதவு முவப்புற் நீண்டையி ஸீவிர் போதூதி சென்றுபூண் 
ட்ழைத்து. (௨௧) 

இருப்பிட மளித்தல் வனத்துள தைல மிடுதல்€ தளமொடு 

வெம்மை, வருத்துதல் பொறுத்த லொருபொழு அண்டல் பகலினிற் 

கண்படை மாற்றல், கருத்துற வுணரும் தத்துவ சிந்தை மறப்பினை 

மடியினைக் களைக, றிரப்படு பிரம சரியமோ டிருத்தல் செபித் இடல் 

பார்மிசைத் அயிறல். (௨௨) 

மேவுமிவ வொழமுக்கம் வழுவிடா இயற்றி விழைவொடும் வனத் 

இடை வயின், யாவர்க டமக்கும் பெறலரு ஈன்மை யேய்க்குமவ் 

வனத்தனுக் கென்று, மோவிலா விழுப்பம் பெற்றான் pes S) 
ஹொருதனிக் கடவுள்பே ர௫லக, மாவது பயன்மற் றவ்வகை யுள்ள 

மடங்கியைம் பொறிகளு மவித்து. (௨௩) 

பரபதம விழைமவான முழுவதுக துறககு௩ இறவினைப பறறுக 

பத்றிற், கருமகற் பிதழு மொருவிமெய்க் குரவன் கற்பனை யாயமார்க் 

சுத்தான், மருவுகக் அவவாக் கியப்பொரு ளூணர்ந்து மழித்தலுஞ் 

செய்துமா தண்டச், தெரிவுறு குறியாத் தரித்துமுப் டொழுதுக் 

தெண்புனன் மூழ்குதல் செய்து. (௨௪) 

ஓழிவறு தியான யோகன் னிலைபெற் நுலப்பிலாப் பராயண 

னெனவே, முழுதொரும் குணாந்த முதல்வன யடைக மொழிதருவ் 

குடிலையெப் பொழுதும், பழகனன் செபிக்க மடி தவிர் இக பலகரு 
மங்களின் பயனை, விழைவது விக கடினம்விட் io. Blas விழாவுடன் 

தீர்த்தமும் வேறும். (௨௫) 

காண்பது தவிர்க ஈண்பகற் பொழுது கழிந்தபி னில்லொழுக் கத்திற் 

பூண்பவர் மூதலோ £யின்றபின் சாந்தம் பொருக்துமா மறையவர் புக்கி 

லூண்பலி வாங்க யுண்கவா லயமும் வனமும்விண் ணு௮தரு கிழலு 

மாண்பு௮ு ஈஇயின் கசையுமென் றிவறறுண் மனிதரின் ஜியதல மருவி, 

கலங்குறு வுளத்த னாகியா ௬டனலுங கலத்தலற் மொருதமியாகிப் [த 

பொலஞ்லை யோடு பொருவுசிக் தையனாய்ப் புலப்படு சகமுத லனைத் 

மிலங்யெ பசம வெவடி. வெனவே யெண்ணியுள் ளுவப்பொடு மிதயம் 

கிலங்குறு இரிவில் புற் திய னாகி மெய்ப்பொரு ளினைமிக கினைகஅ.(௨௪)



௧௦௦ திருக்காள த்திப்புராணம், 

சாலவெப் பொழுதுந் தாரக மனுவே தனிச்செபித் இடுகசந் தத 

(pl, வாலிய பரம இவன்றனை வழுத்தி மனத்திடை யவன்றனை 

வைக்க, வேலவு மவனைக் சணப்பொழு தெனினு மிடையரு தெண் 

ணுக வெகிர்ந்து, மேல்வரு மாகா மியமுரா டாமற் கழிந்தது மீள 
வெண் ணாமல். (௨௮) 

ஒருபொரு டனையும் பிரார்த்தனை பண்ணா தூழ்முறை கிடைத் 

ததி லள்ளம், பரிவுற நிறைவு பண்ணுக வுண்மைப் பசமவா னர் 

தமே யாகிப், பொருவிலா அயர்ந்த தற்பா மாகிப் பொலிவுள பாசிவப 
பொருளைப், பெரிதுமொற் நுமையா லிரண்டற நினைந்து பிரிவரும் 

பெற்றிய னாகி. (௨௯) 

எண்ணிலா வுலகம் யாவையு மாயை யியற்றுகா ரியமென விகம் 
ந்து, கண்ணிய வுடம்பு பொறிழு த லெவையு நானலே னெனமிக 
நாடி, யுண்மைகொ ளெ கதிதான் சாந்தமா யொழிவில் பேரின்ப மேதன 
துருவா, யண்ணுறு மகமென் றுசைத்தசொற் பொருளா யமர்சிவ 

மினிதடை குவனால். (௩௦) 

வருணவாச் சரம மாபுளி யுசைத்தா மற்றினி யாதுகேட் பது 

வென், றிருண்மணி மிடற்றுச் செய்யமெப் வெண்ணீற் றெறுழ்வலி 
நாற்றடம் புயத்துத்ி, கருணவெண் பிறைதோய் பவளவார் சடிலத் 

தீறுகண்வெம் புலியத ளாடைக், கருணையங் கடன்மற் றியம்பின 

னிம௰௰க் கனவசை யயிர்த்தகா நிகைக்கே, (ns) 

ஆகச்செய்யுள், ௬௬௨. 

பதின் மூன்றாவது 

பொதுவொழுக்கங்கூறிய 

அத்தியாயம். 

ஆ 

ுவளு ,நாலிடைக் தோகையஞ் சாயன்மைக் 

வளை யுண்கட் குலவசை மாமக 

டவள நீற்றொளி தான்பழுத் துள்ளதோர் 

பவள மேனிப் பரமனை கோக்குரு. (௧) 

மூன்று போது முயன்றிடு ஈற்ரொழி 

லான்ற நால்வகை யாச்சிர மங்களுக் 

கேன்றி டும்பொது வாயெவர்க் குஞ்செயகத் 
தோன்றி டுந்தரு மம்மெது சொல்லென்றாள், (௨)



போதுவோழுக்கங்கூறியஅத் தியாயம். 

வள்ளை வார்குழை மாழையொண் கண்ணுடைக் 

கள்ளை மென்மொழிக் இஞ்சுக வாய்மஇப 

பிள்ளை வாணுதற் பெண்ணமிர் தேபொது 

வுள்ள வான வொழுக்க மூசைசெய்வாம. 

BOGS ர௬ு்தகைத் காகிகன் cot Sud) 

னிலங்க லுற்றிரு மைக்கு மிதத்தகாய்ப 

பொலிகத கல்லுல குக்குப் பொருசதமாய் 

விலங்கு மூமறை _நாலின் விதஇத்ததாய், 

எவ்வெ வர்க்கும் பொதுவா யிணங்யெ 

வவவ றத்தை யறிக கடவுளை 

வவ்வ லுற்ற பசுவை மழைபயி 

மறெய்வ வக்கண சைததே சிகா தமை, 

ஆத ரித்து வலஞ்செய் தச௪லுக 

யாதுர் தன்னைப் புகழா இருக்கமற் 
மீறதி லாரசை யிகமழ்ஈ துசை செய்யற்க 

பாத கங்காண் பழிமொழி சொல்லுளின், 

உள்ள மான தடக்க முடையனாய் 

வெள்ளைப போது புனை தன் மேனியில் 

வெள்ளைப் பூச்சின னாகி விள Bl (HH 

வள்ளி தான மருக்து மணிகளும, 

இ யாய பிறவு மனுஇனங் 
காச லோடுவைக் தோம்புக கையுஓர் 

Ces னப்படச் செய்யறக மீசையை 
மீது கொய்யற்க வெண்ப லசாவற்க. 

ஆர்ப்ப is g நகுத லறுி/விலா 

மூர்க்க சோடு மருவுதன் மொய்பிணி 

தர்க்க மானவர் தம்மொடுஞ் சேர்ஈ இடல் 
யார்க்கு இயன் றங்கொழுக் கங்கெடும். 

உண்மை யாகி யவபபா யிததததாய 

வண்மை யார்மொழி சால வகையறிக் 

தொண்மை யாக வுசைசெய்க கேட்பவன் 

வெண்மை யன்றி விளங்கு மறிவனேல், 

508 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௮) 

(௯) 

(௧0)



௪௫௨ திரக்காள த்திப்புராணம். 

அல்ல னேயெனின் மோன மடைகமற் 

ஹொல்வ தாம்வினை யோர்ச்துசெய் யாதவ 

னல்லல் பின்ன சடைகுவ னாதலின் 

வல்ல வன்மதுி யாஅுசெய் யானசோ, (௧௧) 

குலத்தி னால்விஞ்சை யானிகிக் குப்பையால் 
வலத்தி னாறபிறர் மாட்டுச் ஏறிதுமோ 

சலக்கண் செய்யற்க வாங்கு செய்வனேற் 

மொலைக்கு மேயொருள் யாவு துகள்பட. (௧௨) 

கடவுள பாலிற கனததைக 

றிடைவி டாது முயற்கிகொ டெய்துக 

வடையுக் கங்குலுக் காவ பகற்கணே 

கடிது தேடிச் சுடஇக்ககற் கங்குலின். (௧௩) 

மாரி காளைக்கு வேண்டுவ மற்றெலாஞ் 
சீரி தாகிய வேளிலிற் றேடியே 

மாரி காளிற் சுகத்தொடும் வைகுக 
வோரு முள்ளக் அணர்வுடை யோர்கடாம், (௧௪) 

இளமை யாய பருவத் இருகிஇ 

வளமை யாவினி தீட்டிவைக் தேமிக 

வுளமெ லிந்த முதுமைக்க ணோம்பியோர் 

தளர்வு மின்றித் தழைக மகிழ்வொடும், (௧௫) 

இம்மை தன்னி லறத்தை யியற்றிவைத் 

தம்மை தன்னி லடைகவின் பத்இனைக் 

தம்ம னததி லெவைக்குமித் தன்மையபோற் 

செம்மை ஈல்லறி வோர்தோர்து கொள்வசால், (௧௬) 

மனைவி தன்னொடு மைந்தர்க டம்மொடு 

மினிது சோரந்தொரு தோணியி னேறற்க 

நினையின் மாகி நீந்தற்க தேவெதிர் 
வினவி வேறொரு தேவை வியவற்க, (௧௪) 

கறங்கு தெண்டிரை மாகஇ. 

பிறக்கு வேறொரு திர்.த் கமும் பேசற்க 
ஒறங்க சைந்த வருமறை யெள்ளற்க 
அறர்து டன்பிறர் தோர்.தூரம் போய்விடின், (௧௮)



போதுவோழுக்கங்கூறியஅத்தியாயம். 

தேடி யேருதல் செய்யல் செழுங்குல 
BO cor Reon Sian யுருவகை 

நகாடொ றுந்தன் னுயிரினு ஈன்றிழைக் 

தாட OF SD Qos Rol கோம்புச. 

மின்னெ னத்தகு செல்வழு மெய்யல 
தன்னு Naar றுன்ப நிமித்கமா 

முன்னம் போயகசை மீட்டு முயன் நிடல் 

பின்ன சேவரு கின்றதும் பே௫டல், 

நலம சேனு நலமில தேனுமிவ் 

வுலக னிற்பலர் செய்வ துஞற்றுக 

பலசொ டும்பகை கொள்ளல் பசைகொளின் 

வலியி ழப்ப வருக்துமவ் வான்பசை,. 

பமூத ளித இடு காலக்இி னும்பல 

னொஜழியுங் காலத்து மூக்கத்தைக் கைவிடல் 

மதூழூ௮ கூதக்க மூறுக முழுமக 
னஹிவ தாவ தளந்தறி யானோ. 

பொருப்பிற் ரோன்.றும் பொருஇசை மாகத 

யசைக்கு சோசத் தகனக மில்லெடுத் 

இருக்க இமை௦ யெழுவற் கடக் இனுஞ் 

சுருக்க மாகிய அன்பக் தவிர்க்குமால். 

இனிய நீரு மெரிசுட சங்கியு 

நனியு மில்வில்வைக் 2ீகாம்புக காடொறு 

மெனைய தோரிடதக் சதேவெயி லில்லதா 

மனைய தோர்பா லமாக்து அயில்கவே. 

Qs Os HS குரிய தொருபொருள் 

WUT FICO டன்னதை யித் அணை காளைக்குப் 

போது மீதென் றளக்து பொருத்துக 

இதி டுனிய மோம்புக சீர்பெற. 

உலக்கை கன்னொ லொகல மென்றதைக் 
கலக்க வோருழைக் கங்குலில் வைத்திட 

னலத்த வில்லிற் ரிசண ஈனியெரித் 
இலக்கு மவ்வொளி தன்னி லிருக்அணால், 

SOR 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



௧௦௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஓதின் மற்று மொழிந்தகற் காரியம் 
யாதுஞ் செய்ய லிருகாத் தாற்றலை 
மீதி னிற்சொறி யன்மென் நுகிலிலா 
தேத மில்புன லூடே யிழிந் திடல். 

அரும்பு இள்ளுற வெள் ளுகிரினா 

லரும்பு வித்தலல் கற லழுக்கடைச் 

இருக்தி டன்மற்றி யாரு மிகழ்வுறப் 

பெரும்ப கற்கண் டுயில்வஅ பெற்றிடல். 

கசைக்குஞ் சொல்லிற் களிப்பு று சேட்டையிற் 

சிரிப்ப தாய கருமங்கள் செய்திட 
சைக்கு ளெவவகை யாற்பிறர் தற்புகழக் 

HOM ரவ்வகை யாற்றி யுயர்கவே. 

வாழ்வு வேட்டவ னைந்து மயிடமுக் 

காழ்வில் பெற்றமோர் ஞூன்றுந் தயங்கு? குண் 

டேமுக் 1[கோளியோ சாது மிரண்டுசெம் 

மேழ கங்கள்வெள் ளாடொன்றும் வேண்டிடல். 

இளைய வர்க்கு மிளைத்தவர்க் கும்பிணி 

விலஞ ருக்கும் விருத்தருக் கும்மறை 
யளைப வர்க்கு மாசருக் குஞ்சுமை 

யுளவ வர்க்கும் வழிவிட் டொ துங்குக, 

ஈத லெவ்வகை வாழ்வுக்கு மேதுவா 

மாத லாற்றனக் காம்வகை யாற்றின 

மோத முள்ள மடக்கி யுவப்பொடும் 

போத முள்ளவன் ஞுனம் புரிகவே. 

ல்லொ முக்கமெஞ் ஞான்று ஈடாத்துவோ 

னொல்லு மாறுவச் தீத லுளனெனிற் 

செல்லுர் தீர்த்தந் இகழ்விர தர்தவம் 
வெல்ல ருக்தழல் வேள்விகொண் டென்பயன். 

யாவ ருக்கு மியைந்த வொமுக்கத்தைக் 
காவி யஈ்தடங் கண்ணி கழறினாம் 
நீவி ழைஈதுள தேது நிகழ்த்தெனக் 
தேவ தேவனைக் தேவி வினவுவாள். 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 
  

* ஆண்டு இசை. ர் பெண்குதிரை.



தானமகிமையுரைத்தஅத்தியாயம். ௧௦௫ 

கருமம் யாவுஞர் தான முயர்க்ததென் 

அுரிமை யாக வசைக்தா யவற்றினலுட் 

பெருமை யாடிய தானம் பிரிக் சவற் 
த௫௬மை காண வழறைகுஇ யென்றனள், (௩௫) 

ஆசச்செய்யுள், ௪௨௪. 
ete ne   

u # 6) oo ST F 

தானமகிமையுரைதீத அதி தியாயம். 
அண்ட 

சேட்டிள மஇதவம் செய்ய புன்சடை 

நகாட்டமோர் மூன்றுடை ஞான நாயகன் 

மோட்டிளங் கஇர்புழலை முத்த வாணகை 

வாட்டடங கண்ணியின் வதன Cin & nym. (௧) 

சேனினு மினியசொற் Co சேளினித் 

கதானமென் அள்ளு சாற்றற் பாலகா 

டாகல மித் இடு மனழுர் gn usr 

மானவுக் தமகதி யஅவு மாருமால், (௨) 

ஆதகலி னன்னதை யறங்கள் யாவுள 

(கீ தூய (ho Bw மெனவி ளம்பலாம் 

பேகசைகேண் மானிடப் பிறப்பும் பெற்றுகற் 

போதகமு முடை.யனாய்ப் பொரு மேவியே. (௩) 

ஈதலில் லவனெனி ஸனுபிசோ டெய் இனுஞ் 

சாதலுற் றவனவன் முனம் யாவுஞர 

மேதக வுயர்ந்தவை விளம்பக் கேளினித் 

தாதவிம் கறுமலர்த் தாமக் கூந்தலாய், (௯) 

தொல்லைய நால்களிற் ௮திப்ப தாய்மிகப் 
பல்பலர் விழைவறப் பட்டுச் சேடமற் 

நெல்லையி னற்பொருள் யாவு மீபல 

னல்லகா ணத்இனா னண்ணு cures OTT. (௫) 

இருகிதஇ யளிக் இடிற் பலன்கள் யாவை 

கருமது வாய்மையே யாய ரக்துருக் 

கருதுதூய் மையுக்கருங் காண சுத்.இயு 

மருவுவித் இடுமன் மாட்டு யார்சொல்வார், (௬)



௧௦௭ திருக்காளத்திப்புராணம். 

எண்ணிலா வீகைமற் றெவற்று ளுஞ்சுவைத் 
தண்ணற லீகையே சால ஈன்றென 
கண்ணிய வுணர்வுளோர் காளு ஈன்புன 

௮ண்ணென வேட்டவற் குதவ வேண்டுமால். 

மேலுல கின்பமே யெய்ச வேண்டி மனொன் 
சரலவு நிசக்தாச் தடாகங் கூவல்கள் 
பால்புரை வாவிகள் சரசு பாரினி 

லேலவும் வருக்இயு மியற்றல் வேண்டுமோல். 

யாவன்மற் ஜொருத்தனிங் கிழைத்த வாவிகள் 
கூவலா இயினிடை_க் கூர்ந்த காகழுற் 
மூவின முதலபல் லுயிரு மண்ணுதீஇக் 

தாவறல் பருனெச் தருமம் யார்சொல்வார். 

அன்னதோர் புண்ணிய மவன்றன் சுற்றமாய்க் 
துன்னிய யாரையுக் அகளில் சீருடைப் 

பொன்னுல கேற்றுமிப் புவியில் யாவனோர் 

தீன்னுடைப் புனற்கசை தன்னிற் பல்லுயிர், 

DONG BGT படிநதிடல பருக லாதுயா 

௮டம்பொடு முளங்குளிர்க் தூவகை பூத்திடக் 

தடம்புனல் வேனிலிற் றருவிக் தானவன் 
மடங்கியோர் ஞான்றினும் வருக்து மூன. 

கறியநீர்ப் பந்தாமுன் னான ஈல்லறக் 
தெறுதரு கோடைநாள் விசேடித் அச்செயி 

னிறைபய னனளித்தஇடு நெய்வ ழங்கூறி 
னெறிசுடர்த் தழலினுக் சுமார்க் கன்பமாம், 

சிதமென் புனல்கொளச் சிரகஞ் சர்தையி 

Osis களித் இடி. னனைய ட£மினால் 

வேதியர் தூய்மையை மேவிச் செய்யற 

மேதகு மாறிலொன் நிவனை மேவுமால், 

நிறைதரு குளிரினை நீக்க வாயினு 
முறுப௫ிக் கடிசன்மற் ௮ஞற்ற வாயினுக் 

குறைவுரு இர் சனங் கொடுக்க னிம்மையு 

மறுமையு மூழ்றக் இருப்பன் மற்றவன். 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



தானமகிமையுவஷாத்தஅத் தியாயம், 

தானமிங் கெவற்றுளு மன்ன தானமே 

மேன்மைய ததனையிண் டிழைத்க வித்தகன் 
வானவர் வளககர் வாழ்வெஞ் ஞான்றினு 

மானவ னவன்பெறு மின்ப மார்சொல்வார், 

அறிபசி சாகமோ டஇதி யண் ணு றின் 

விழைவொரடு மவன்றனை யாவன் வெம்பி 

யொழிவுறு வித்தவ னவனு அும்பலன் 
றமுவியிதக் துணையெனுஞ் சங்கை யில்லையே. 

விருந்தினர் தென்புல வாணர் விண்ணவ 

சொருங்குள முவப்புற Cam (hs sos posh ss 

வருக இயிட் டி யநிஇ வகைவ கைப்படகத் 
இருர்திடப் பகுர்கனன் செலுத்த வேண்டுமால். 

தென்புலக் தவருளக் களிசி றக இட 

வன்புடன் நிலத். இனை யஸளிக்க வன்ன கால் 

வன்பெரும் பாதக முதல வான்றுயர் 

கன்புடை யணுகுரறா வகைத டுப்பனால். 

புனி,கமா மறையவன் றனக்குப் பொற்புற 

வினியகண் கவிகையை நிழலுக் வனே 

லனையவ ஸனிம்மையிற் செல்வ னாகிமேற் 

பனிவிசும் புலகினும் பயில்வ னின்பமே. 

வேஇயன் முளிணை தொடவி ருப்பினாற் 

பாதுகை யளிப்பவன் பாரி விம்மையின் 

மோதுவெம் பகையெலா முருக்கி யம்மையி 

லோதருஞ் செல்வம்வா னுலக லெய்் துவான். 

விமுமிய தானமற் றெவைக்கு மேலதா 

மழவிடைச் ௪கட.மா தான கெய்யினாற் 
ஜொழமுதகு கடவுண்முன் சுடர்வி ளக்கடொ 

தேழுதிரு ளகற்றின்வேண் டியழு டி.ப்பனால். 

ews BO grep மிெறவறறு ஞமழமுவக 

தந்து, லளிப்பதே பஇக மந்தணர் 
(pi ger னவர்கடென் புலத்தர் மூரவர்கள் 

சந்தத முவப்பச,ச் தானஞ் செய் இடின், 

கள 

(௧௫) 

(௧௬) 

(sor) 

(௧௮) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨)



௧௦௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

நன்னில மளித் இடல் விஞ்சை நல்குதல் 
பன்னருஞ் சிறப்புடைப் பசுவ ழங்குதல் 

கன்னிகை யு.தவிடல் கவிகை யாவுளு 
மின்னவை யுயார்தவென் றிசைப்பர் மேலை 

இன்சுவைக் திங்கனி யினி கல்கசூறிற் 

றென்புலச் தவர்மகம் இறப்பர் தேமலர் 

நன்கொடை பண்ணவர் நயப்பர் கீழலா 

லன்புறு வழிச்செல்வோ ௫ வகை யாவரால். 

மூதுவமி முதலிய தலத்தின் மொய்க்தொளிர் 

மதுமலார் பொதுளியே மதா மென்கனி 

யூதவுறு பலதரு வொழுங்கின் வைத் இடி 

ன இகல் லறங்களு ளதிக மாமது, 

ஈங்கிவை யாவரு மியைந்இி ழைக் இடப் 

பாங்கனிற் பொதுப்படப் பகாந்த தானமாம் 

வாங்குத லரியமா தானம் வேறுள 

வாக்கவை சொல்லு ௮ மமர்க் து கேட்டியால். 

மேவறு., 

மாற்ற ரும்பிர மாண்டதா னத் இனை வழுவா 

தாற்றி னுத்தம முன்னையா யிரம்பிறப் பளவு 

மேற்றி யீட்டுபா வத் இர ளனைத்தையு மிகப்பன் 

சாற்றி டும்படி யெளியதோ வன்னதோ தானம. 

கெளி இ சைக்கனை கடல்களஞு நிகழ்பல தீவும் 

வளைவு பெற்றுள வனப்புடன் வயல்குபல் லகு 

மொளித மைக்கவுள் ஞடையதா யுயர்பிர மாண்ட 

மளவில் arene gs காலினி இியற்றியாங் கதனை, 

மாபி னால்வரு மறையவர்க் குவப்புடன் வழங்கு 

நரரு ளுத்தம னளப்பிலாப் பவரந்தொறு காளும் 

விசவு மெவ்வகைப் பாவமுர் தணக்துவெண் மதியம் 

பரிதி தாரகை காள்வரசைப் பொன்னகர் பவான், 

ஏத்த ரும்புகம்ப் பிருதிவி தானமற் றெளிமதா 

வாய்த்த தீவொடு மால்வரை பலவொடு மருவிச் 

சேர்த்த பொன்வசை இகமழ்வதாய் மாபினிற் சிறப்பத் 

தாத்த ரிப்பெரு வடிவினைப் பைம்பொனாற் சமைத்து, 

யார். (௨௩) 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦)



தானமகிமையுரைத்தஅத்தியாயம். 

தூய வேதியர்க் களித்திடு முத்தமன் ஜொன்னாண் 

மேய பல்பவத் தீட்டிய வினையெலாம் விட்டி 

யாயு நுண்மறைக் இசையழாகன் கற்பசா ளளவுஞ் 

சேய மெய்யொளி இகழ்வுறப் பொன்னகர் சேர்வான்? 
ச 

கான மும்பல விரகழுஞ் செயற்கருர் Helps 

gree வேள்வியுஈ் தருபயன் யாவையுக் தொகுத்து 

மாக லக்இகம் பிருதிவி கானமே வழங்கும் 

தேன லம்புதண் மலர்க்குழற் செகதுவர் வாயாய். 

ஆயி சம்பசு விதியினி லளித்தவ னனைய 

மாயி ரும்புவி யருள்பய னிற்பதின் மடங்கு 

தூய ஈன்பயன் பெறுவனெப பொ ருள்களாக் ஆவன் ற, 

மேய சீர்கெழு மாளிகை மவேய்ஈ துவ இயர்க்கு. 

eats Cure au loss gare ஸும்பா் 

நிவந்த பொன்னுல கடைந்தா மகளிர்கின் றேத்தக் 
“ உ ரந. சூ . . 

கவின்கொள் பேசொளி ஈவமணி குயிற்றுபு கனசங் 

குவிந்த மாளிகை தனிலொரு சுற்பம்வை குவனால். 

சேய பொன்னினாற் றிலத்இனாற் மிகழ்க்தகார்ப் பாச 

மாய தாற்குளிர் சஈகன மாஇய வவற்ளுற் 

ாய தேனுவின் வடிவம இழைக்தருட் சுருதி 

மேய சீர்கெழு விழுப்பமார் விபபிரர்க் களித்தோன, 

பல்ப வத்தினு மீட்டிய பாவசஞ் சதத்தை 

யொல்லை நீக்கியார் கற்பமாள் வரைவிழை வுற்ற 

வெல்லை யில்வள மினிுபெற் றின்பழுற் நிருப்பன் 

மல்ல லஞ்செழும் பொன்னகர் தன்னிடை மருவி, 

எவனொ ருத்தன்மற் றேதொரு பொருளினை விழைவ 
னவன்வி ழைச்துள வப்பொரு ளவன்றனக் களித்தோன் 

புவனி யெங்கணும் வென்றிடு விறல்கெழு புயத்தாற் 

கவன வெம்பரி மகம்புரி பயனுறுல் கடி இன், 

அ௮ளப்பி முனமற் றெவற்றுளு மபயமா தானவ 

கிளப்பி னன்னது or Aen சர்ச்துப்ப தரிதால் 

விளக்கும் வேள்வியுந் தானமுக் தீர்த்தமு மிகவுங் 

கொளத்த கும்பயன் முழுவது மினையதாற் கொள்வன், 

௧0௦௯ 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௨௨ ) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௭) 

(௩௮)



௧௧௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

சீத மென்றுழாய்ப் படலையர் இருமறு மார்பற் 

காத ரத்தொடு சினகா மழகுற வமைத்துப் 
போத வெங்கணுர் தவள நாண் களபமேற் பூசித் 

தாத விழ்ஈ்தரர் தனம்பொழி றடத்தொடுஞ் சா. 

யாவ னல்குவ னன்னவ னினியவெப் பொருளு 

மேவி மல்கியே இவவிய மாய்விழை வனவாய்க் 

கோவை வாயா மங்கையர் குழாக்கொளக் குலாவு 
தூவி யன்னமா மயின்மாதற் சுமப்பன வாகி, 

இமைக்க பன்மணிப் பாயொளி பார் இள வெயிலை 
யொழிக்க வல்லவாய்ச் சித்தர்சா ரணர்கள்யா முடையோர் 
வழுத்து ராத£ தர்தெழிக் கன்றவாய் வயககும் 

விமுத்த குஞ்சுடர்ப் பலவிமா னக இடை விளங்கி, 

உலகம் யாவுஞ மினிதுலாய்த் சன்னுயர் இளையா 
விலகு மூவெழு சுற்றமு மொருங்குகொண் டேகி 

யலகில் வைபவ முடையகஈம் முலகனை யடைவன் 

கலவ மஞ்ஞையஞ் சாயலிற் கடலமிர் தனையாய், 

தயங்கு பேசொளி தழைத்தசா ளக்கரா மந்தான் 

வயங்கு சீர்கெழு அுவாசகைச் சக்கா வகைதா 

னியைந்த ஞானமா யிலங்கொளிச் இவலிங்க மெனருன் 

பயன்கொா ளெவவகை யுபசகார ணத்தொடும பரிந்து. 

விதிவ மூவகைச் சாந்தரா யுயர்க்தவே தியர்க்கு 

முதிய செய்யபொன் றன்னொடு முகனமர்க் தளித்தோன் 
றுஇகொ ணூால்பகர் தானம்யா வுந்தருர் தூய 

வ.இக ஈன்பலன் றம்மினுஞ் ௪தமடல் காய, 

பலனை யெய்.துவ னிற்பன நடப்பன பலவு 

மிலகு சீர்ப்பி மாண்டமோ டெவையுகம் மிருவர் 
மலரு நல்லித யத்தினு எடங்கியே வைகு 

மல லாதகா மிருவரு மவற்றடல் குவமால், 

இனைய வற்றினை யளிக்ததா னத்தினா லிசைத்த 
வனைய தாபச மாதிய வளப்பிலெவ் வுயிரு 
நினைவ ரும்பிர மாண்டமு மளித்தகீள் பலன்கள் 

வினவி னெத்துணே யத்துணைப் பலலுமே விடுமால், 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

௪௫) 

(௪௬)



தானமகிமையுரை த்தஅத்தியாயம். 

இக்கிம் மூன்றுகா னங்களுக் தருபய னி௰௰ 

மங்கை கேளுனக் குண்மையாய் மொழிந்தன மற்றோர் 

சங்கை வேறிலைச் ௪துமுக னுலகமுன் ணாய 
பொங்கு பல்லுல கத்தனும் விழைக்துள போகம். 

தழையு மூவெழு கூலமுறை யோடுதான் அுய்த்து 

விழுமி தெங்கணுஞ் செல்விமா னத்தின்மேற் கொண்டு 

கழிபெ ருங்கொக் குழாத்தொடும் கற்பகாண் முடி வி 
VA or sar Ann sour ors Bin KOOL gs. 

கலக்தி கழ்ந்இடு ஈம்பா மு.த்இயு காளுக் 
அலங்கு சீர்நெடு மால்பா முத்இயுர் தோய்வ 
னிலங்கொ ளிச்செ லிக்ககா னத்துட னிணையாய்ப் 

பலன்கொ டுத். இடு தானம் வே றஜொன் றிலைப் பகரின். 

அறிவ ருஞ்சில விங்கபூ சனைக்கணே யாகப் 

பிறிது பூசையு மில்லைகாண் பெட்புற விழைத்த 

வெறிசு டர்ச்சிவ விங்ககற பதஇிட்டையோ டி. ணையா 

வயைய வல்லசதோர் பஇட்டையும் வேறிலை யணங்கே., 

உள்ள மெண்ணிய தெவ்வுரு வவவுரு வுஞற்றித் 

தெள்ளி திற்புரி பூசனையி லுஞ்வெ லிங்கத் 

தெள்ள லின்றிய பூசனை யேயெமக் கினிது 

தள்ள ருஞ்சிவ விங்கபூ சனை ௧௫ பயனை, 

பிறிது வேறுபா யத்இனாற் பெறுவ.இில் கரிதா 

னறை௮ ளித்தகண் மலாய னாணன் மகவா 

னெறிசு டர்க்கதிர் வெண்மதி யிவாமுக லாய 

மறுவில் வானவர்க் கஇபரு மற்றையர் யாரும். 

சாற்ற ௬ஞ்சவ லிங்கபூ சனையினாற் ரூமே 
யாற்றல் சான்றுள வழிவிலாப் பதவிக ளடைந்தார் 
தேற்று மன்புடன் செவலிங்க தாபனஞ் செய்யி 

னேற்ற முப்புவ னங்களுக் தாபித்த தெனலாம். 

இனித தாபன மானவவ வருட்சவ லிக்கக் 

தனின்ம கழ்ச்சியை கிறைக்கின்மாப் புவனங்க டமக்கு 
snd றைத்ததா ஈற்சிவ லிங்கமு ஈல்இக் 

கனிய மன்புடைப் பூசுரர் தமக்குப கரித்தால், 

BEE 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪)



௧௧௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

அன்ன தாகிய தானமிங் களித் இடும் பயனை 
யின்ன தென்றளக் இயம்பிட வொண்ணு'2மா வெவர்க்கு 

நன்னர் சாலவு மிருமையு ஈண்ணுற வேண்டின் 
மன்னு சீர்ச்சிவ லிங்கதா னஞ்செய்க வல்லார். 

தான மொன்றினாற் பெற்றிடாப் பேறுதா anions sr 

வான புண்ணிய காலம யரியஈற் நல'2ம 

மாக லப்படு பாத்திர மேயெனும் வகையு 

ளீன மின்றிவர் தொன்று கர படிணுமாங் ௫௪, 

ஈதல் வேண்டிய நல்குமா தானஞ்செய் பிடத் துர் 

தீதி றென்புலத் சவர்கடன் நீர்த்தல்செய் யழியும் 

வேதம் வல்லரசை மிகவுமா சாய்க் திடல் வேண்டு 

மாத சத் தினா லதற்கெயைக் தாசெனி னளிக்க, 

மதுவில் பண்ணவர் தங்களை வழிபட லுறினு 

முசு வைப்படு மன்னதா ors Fa wor Garni 

முறைமை யாதெனச் சோதனை செய்்இடார் மு.இ£யார் 
பெறல ரும்பயன் பெற்றெனப் பேணியேத் du. 

வேஇ யன்குலக் துயர்க்சவ னென்னிறை மேன்மைச் 

சாதி யல்லவ னென்னினுக் தன்னொழுக் கதஇ 
னீ.இ யில்லவ னென்னினு மையுற னீங்கி 

யாத ரிக்கமற் றன்னகா னத்.இனி லவனை. 

தனது தேயமும் புண்ணிய காலமுஞ் சால 
வினிய பாத்தார் சானுமங் கொருங்குவர் தெய்இு 

னனைய போ திலே வளம்பட விழைவுறி னறிந்த 

மனித னானவன் செய்கதா னங்களை வல்லே. 

FEO OF By னமருல இன்பமு மெய்து 

மீதல் செய்திடி னிழைத்தகல் வினைப்பய னியைய 

மீதல் செய்இடின் யாவையுக் தன்வய மாகு 
மீதல் செய்இடி. னெப்பகை ஞரையும்வென் றிடலாம், 

ஈத லேற்றுள மறையவ சேத்திடப் பெற்றோன் 
மோத வெய்யபா வத் இரண் முழுவது முருக்இப் 

பூக லக்சொடும் பொன்னுல இற்புகம் நிறைவன் 

யாதி னும்மவ னிறையமோ சாந்தையெய் இலனால். 

(௫௫) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௬௨)



சிவலிங்கத்தோற்றமுரைத் தஅத்தியாயம். ௧௧௩ 

ஈய்கை யில்லவன் பழிமொழி தன்னையு மெய்தி 

மாயி ரும்புவி தன்னிலும் விசுமபிலும் வருது 

மேய விகையே புண்ணிய கஇயினை விளைக்கு 

மாய வன்பினிற் காத் இடு மன்னைபோ லவனை, (௬௩) 

மனித ருக்குகற் புகலிடம் வயங்குசர்ப் புகழே 
பினிய செல்வம்வக் தெய்துகற் கேதுவு மிதுவே 

யனைய தன்மையா லீகலே யனைத்திற்கு ஆலம் 

வினவி னன்னகாற் பெறுதன்மற் ரொன்றினுன் மேவா. (௬௪) 

மாக்தர் தங்களி லுத்கமன் மரபினி னீட்டி 
யேய்ந்சு வந்நிதி யினியகல் லறத் இனி லீர்து 

விய்ர்தி டாதவெப் பாவமும் வோற வீட்டிப் 
போக்து பொன்னக ரழிவிலின் பத்தொடு பொலிவன். (௬௫) 

ஈயு முத்தமன் பெருமையு மினியகல் வளனு 

கோயில் யாக்கையு மருத்தசித் இடிநுவ லருஞ்ச௪ 

சாயு ணீடிய மைந்தரு ஈற்கஇ யாகி 

மேய யாவையு மெய்தியே விளக்கிவீற் நிருப்பன். (௬௭) 

நல்ல றத்தகா னங்களை ஈவின்றனஞ் றிது 

சொல்ல வேண்டுறின் யாதினிச் தோகை ளென்ன 

வெல்லை யின்றிய பசம்பொரு ஸியம்பலு மிமய 

வல்லி யாயவென் னம்மைமற் ஜிம்மொழி வழக்கும். (௬௪) 

மாற்ற ர௬ுஞ்சிறப் புடையதோர் மாடவ லிங்கத் 

தேற்ற பூசனை யஇகமென் றியம்பினை யிறைவ 

சாற்றி னன்னதன் ஜோற்றமுக் தன்மையும் பிறவுச் 
(2தற்ற மாகவில் குணர்த்துதி யென்றுசெப் பினளால், (௬௮) 

ஆகச்செய்யுள், ௪௬௫. 

  

பதினைந்தாவது 

சிவலிங்கத்தோறறமுயைத்த 

அதீதியாயம். 

IES 

ஆதி கற்ப முடிந்த வெல்லையி லவிர்சு டர்ப்படை யாழியா 

னோது மூன்றுல கங்க ஞந்த Ot FE HS வொடுக்குருப் 

போத வெங்கணு நீத்தம் வந்து புகுர்அ யாவு மறைச்திட 
மோ வெஞ்சின வாள சாவணை மீது செங்கண் முகிழ்த்தனன். (௧) 

 



௧௧௪ திருக்காளத்திப்புராணம். 

௮ங்க தற்பி னளப்பில் கால மகன்றி டக்களி யளிகள்சூம் 

பங்க யத்தன் மனச்செ ரக்கொ டெழுக்து பாம்பணை மீமிசைப் 

பொக்கு வெள்ள ஈடுத்து யின்றிடு பூவை வண்ணனை நோக்குரு 

வில்கெ வன்னிறு மாப்பி னோடு படுத்தி ர௬ுப்பவ னென்றுடன். (௨) 

௮ருக ணைஈது விரிக்க கைகொ டவன்றொ டைக்க ணடி.த்தனன் 
விசைய வர்மன் விழித்து ளான்றனை வெங்க oo nour) Am Bros 
பெரிது கோக் மதர்ப்பி C am பொழுமை வந்து பெருத்துற [ன். 

மருவி மூண்டெழு வெஞ்சி னக்கொடு மற்றிவ் வாய்மொழி சொற்றன 

யாவ னீபெயர் யாது நின்செயல் யாஇ யம்பு இ யாவையும் 

வீவ வாகவு நீயொ ருத்த னிருக்க வாறெவன் மிக்ககா 

னாவி யாய வெலைக்கு மூலம தாயு இப்பது மழிவது 

மோவி யேதுவு மின்றி வைகின னென்னை சோக்கியு மொருவனி. (௪) 

மனச்செ ருக்கு விடாதி ர௬ுத்இிகின் வன்மை யாதுகொன் மற்றிது 
நினக்கு வந்த மருட்டு யோவென நீனி றத்க னிகழ்த துவா 

னனைக்அ யிர்க்கு மியான்க ரத்த னனைக்து மென்னுனடட மாயையிற் 

சனித்த வெவவுல கும்ப டைத்தவை காத்த மித்துடு தலைவன்யான். 

வறு, 

யாரு மெனது பெருமைகிறி துணசா ரினிய நரருடைய 

நார மதனி லயனஞுற்ற வென்னை காசா யணனென்றே 

யோரு மறைகள் யாவுமிக வழுத்தா நிற்கு முவக்துகா 
னாரும் விழையக் குணத்தையுறி னெனக்குப் பெயர்க ளளப்பிலவாம். 

அனைய வாய பெயா்பலவு மருமா மறையின் முடிவுணாஈ்தோ 

மினிதி னுணர்வர் யான்பிறா்மற் றறியா மகிமை யியைந்துள்ளேன் 

வினவின் முதலு மீறுமிமலன் யானே கருத்தன் மிகவெவைக்கும் 

புனிக மாமென் னி௰யற்கைவடி. வரிய மறைக்கும் புகலரிதால். (௪) 

என்னா லிறுஇி யாமுலகோ டொருக்கே யிறவா தெவ்வண்ணரக் 

தன்னா ஓய்ந்து நீயிருத்தி யாதுன் னாமஞ் சாற்று தியா [ன் 

னின்னா லுஞற்றுஞ் செயல்யாது நின்னை யுணர்வான் விழைந்தேனெ 
றந்கா சணன்மற் றிவையுரைப்பக் கமலப் புத்தே ளறைகுற்றுன். (௮) 

மற்றென் பெருமை யுணர்தற்கு நீயார் மனமும் வாய்மொழியு 

மிற்றென் றென்னை யுணசாவா லெனது படைப்பிற் சகமண்ட 

மூற்றுந் தோற்ற மாயினகாண் முதிய சனகன் முதல்யோக 
ருற்றிக் கென்னை யேயொருவா அுணர்வார் பிறருக் கொண்ணு 2ம. ()



சிவலிங்கத்தோற்றமுரைத் தஅத்தியாயம். ௧௧௫ 

மகதத் தூவத்தின் வருவிக்க வருதத் துவங்கள் யாவையினு 

மிகவும் பூரி விபவமா விளங்கு வேனைச் சவமெனவே 

பகர்வுற் றசார்மா யோடகள்யான் பணிப்பக் கலக்கு மாயைதனிற் 

றுகளற் றிவகு மகங்கார மூன்று விதமாய்த் தோன்றிற்றால். (௧௦) 

மற்றிங் கதுபூ தாஇயென்று வளர்தை சகம்வை காரிகமென் 

ற்றிய கடைமீவ புளவாகி புளவா யவற்றி னோழுறையே 

un திரிய மீரைக்தும் பதிர்து நிலைமைப் படாமனமுசக் 

AIMS தன்மாத் இரசைகளும்வர் தவற்றைம் பூகர் தோன்றுறுமால்,(0) 

தோன்று மவற்றி லனைத் தூலகுக் தோன்று முறாரிர்தம் வினைக்கீடா 

யான்ற விமையோர் கக்தருவ ரவுண சசக்கர் பிரரமொடு 

மோேன்ற மணிக செனவமுட லெடுத்தவ் வுலகம் கொறுமியங்கி 

மான்ற மலம்தா லிவ்வகையே தோற்ற மீறு மாராவே, (௧௨) 

அனைய வகைக்குக் காரணமா யழிவற் றிருத்க லாலென்னை 

வினையி னீங்கு மயனென்று மார்க னென்றும் வியாபியென் ஆ 

நினை த லரிய வீசனென்று நினைவுற் றினிது நீயுணர் இ 

அனைய வினியுன் ணுணவத்தை யெல்லாம் விடுத்துத் தொழுதேத்தி. 

பயர்தென் னாண யுண்ணடக்தி யெனவே பதுமத் தயன்பகர 

வியந்து நகைத்து மணிவண்ண ஸீயார் மமலா னவன்யா மன 

யுயர்த்த வுலகுக் இறைவனும்யா னுனக்கு மிறைவன் யான்னானே 

nui DO cach ஓயர்ந்தோர்மற் றில்லை யெவைக்கு கான்முதல்வன், 

என்றிம் முறையே பலபலசொற் மிகலி யொருவர்க் கொருவர். தம்மின் 
மன்ற மதித்துக் தகஞ்செல்வ வளபைப் பெருக்கான் மருள்வார்க்குச் 

சென்று சாப்ப ணுலசெவைக்குச் இகஹழோ சொளியா யிரகோடி 
ன்னு பரிதி மதியங்க யொன்ஞாய்த் இரண்டு ௪டர்வனபோல். (௧௫) 

புக்க தொரு ப சொளியாடுப் பொருவில் சிவலில் கத்துருவாய் 

மிக்க வெம்மை குளிர்மையன் ரி வெண்மை கருமை பொன்மையன்றித் 

இக்கும் புவியுஞ் சேண்விசும்பும் யாண்டு நிமிர்ந்து தெரிப்பரிதாய்த் 

தக்க வேனை யொளிழுமுதுக் தள்ளிக் தானே தனிவிளகங்க. (௧௬) 

இருவர் தாமு மதனையெதிர் கோக்கி யிறும்பூ தெய்தினரா 

யொருவர்க் கொருவர் தாந்தம்மி லுசையா திற்ப ரீதொன்று 

பெரிது நமது ஈடுத்£தோன்றிப் 3ப௪ வசிய விம்மிதத்தைக் 

தருவ தாயிற் றிதன்வடிவு தனைநா மூணரா இருகதக்கால், (௧67)



& didn திருக்காளத்திப்புராணம். 

தமக்குப் பெருமை யெவ்வாற்றா லுளதாம் வாளா தரமிருவே 

மமைத்தற் கரிய விகலெய்தி யாவ தென்னே யளப்பரிதா 
யிமைக்கு மிதற்கு முூகலெனினு மிறுதி யெனினு மெவர்காண்பர் 

தமக்கு நிகர்வே ரொருவரில்லாத் தலைவ ரவசே சாதமி.த. (௧௮) 

என்று மொழிந்து முதலளப்ப வியைக்து மாயோ னேகினா 

னன்று முடிவு காண்பனென களினப் பொகுட்டு கான்முகத்தோன் 
சென்று வருந்தி னானளப்பி லுகங்க ளிருவர் Cs ging 

மொன்அ௮ மதற்கு முதலிறுஇ யுணசார் மிகவு முளம்வியந்து. (௧௯) 

மீளுற் றவர்பே ரொளியாக விளங்கா கின்ற வதையுணர்வான் 
மூளுற் நிடுவேட் கையசாகித் தம்மி லிதனை மொழிகுவார் 
நீளுற் றிடுமிவ் வொளியினைகா முன்கண் டறியே நெடுவிசும்பில் 
வாள்விட் டிலக யளப்பரிதா யாண்டு மாகி வயக்கியதால். (௨௦) 

நோக்குர் தோறும் பயமளித்து நோன்மை ஈமக்கில் லாதபடி. 
யாக்கு மிகனா னம்வயகத்க சல்லே மானே மாதலாற் 
காக்கும் தலைவ னொருவனைகா முடையே மானேஙக் கருதின்மெய்யாய் 

மேக்கும் கீமுர் தொடர்ந்தவிது ஈம்மாற் பணிதல் வேண்மோல். (௨௧) 

இதுதா னமக்குக் கருணைசெய்யா இருந்தாற் பயத்துக் கேதுவென 

வதா முணர்ந்து விழைவுற்ற கருமகன்மை யாவேண்டின் 

ம தியா லறியப் படுபொருளும் வணக்கும் பொருளு மிதுவேயென் 

தியா நின்ற கருத்இனசாய்த் துணிக் து ஈமதோ சொளிவடிவை. () 

பாரின் சண்ணே முடி தாழ்ச்.து பரிவுற் ௮ுள்ள மொன்றாகச் 
சேரும் களிப்பை யளிப்பதாய்தக் இசையி னமிர்இற் நீஞ்சுவைத்தாயக் 
கூரும் புகழ்ச்சி யினிதெடுத் துக் கூறா நிற்பா சாயினார் 
காருங் கடவு நிகர்ப்பாலும் விசும்பு கிலனுக் கண்டானும். (௨௩) 

ம வழு, 

நின்னுட னிருவ சாக கிகழ்த்தவே Oa aa eer 

மூன்னவ போற்றி யீறு முதனடு வில்லாய் போற்றி 
யுன்னருஞ் சிவாய போற்றி யொழிவினி லடைவாய் போற்றி 

மன்னுசாப் பரம போற்றி சிவலிங்க வடிவே போற்றி. (௨௪) 

அருஈ்தசை யிறாப் நாக மாஇயா பளவி லண்டம் 

விரிந்தவை விழுங்கு நீத்த மீதுவிற் நிருப்பாய் போற்றி 

பார்திடும் வேட்கை நீங்கி னடைந்தருள் பாம போற்றி 

இருர்துசிர்ச் வொய போற்றி சிவலிக்க வடிவே போற்றி, (உடு)



சிவலிங்க த்தோற்றமுரைத்த அத்தியாயம். ௧௧௪ 

அற்றமில் பிறவி யாய வழி.அயர்ப் பிணிதீர்ந் தய்ய 

வுற்றதோர் மருந்தாய் காளு முதவுறு மொன்றே போழ்றி 
பற்றறு இக்கட் டோன்றும் பாரமமே சிவமே போந்றி 

தெற்றென வறித நேற்றாச் செவலிம்க வடிவே போற்றி, (௨௬) 

யாவனென் பவனே போற்றி யாதேயென் பவனே போற்றி 
யோவிலா வொருவ போற்றி யயர்பசப் பிரமம் போற்றி 

மேவுபற் றறுதி தன்னில் வெளிவருஞ் சவமே போற்றி 
சேவைதரக் தருளு போற்றி சிவலிங்க வடி. வே போற்றி, (௨௭௪) 

கொழுஞ்சுடர்க் கொழுக்து கோடி கோடியாய்த் இசைக ளெல்லாம் 

விமுங்குபு நிறையா கின்ற வெவ்வழற் றம்ப மாகி 

யெழுக் துயர் சிவமே போற்றி யாவும்விட் டொழிர்சா லெய் தஞ் 

செழும்பாம் பொருளே போற்றி சிவலிங்க வடிவே போற்றி, (௨௮) 

எவனெனப் பாவித் தாலு மெதுவெனப் பாவித் தாலு 

மவனுமா யதுவு மாகி யன்பரைப் புரப்பாய் போற்றி 

றி r யவனேரா னெனப்பா விக்கு னவ்வண மாவாய் போற் 

யுவமம்வே ஜொன்று மின்றி யுயர்பசப் பிரமம் போற்றி. (௨௩௨௯) 

சிறிதுமோர் விகார மின்றி நித்தமாய்ச் தொனக் தத் இன் 
மறுவிலா வடி.வ மாக விழைவுறின் வருவா யாகி 

சிறையுகன் மைகள்யா வைக்கு நிலைமையாய் வணங்கு தற்கோ 

ருறையுளாய்ச் சிவமா யோக்குஞ் சிவலிங்க வுருவே போற்றி. (௩௦) 

இனி௫தவாழ் வளிப்போ னாகி யேலவு ஈல்லோ னாஇக் 
கனியுமன் பர்க்கு முத்தி கருணையா லருள் வோ னாகி 

நனிதவச் சிவமே யா௫ப் பற்றறு இக்க ணண்ணுக் 
தனிமுதல் போற்றி போற்றி சம்புவே போற்றி போற்றி, (௩.௧) 

Gap. 

என்றிவை வழுத்டுக் சாமுகழ்த் இறைஞ்சி யிலிங்கமுன் னெய் 

Bier றினிதா, யொன்றுசை செய்வ ரிறைவகேள் யாக்க ஸிருவரு 
மெவ்வகை யுலகு, ஈன்றுற ஈடாத்த லுற்றதி காரக் தன்னிலே கின் 
றன நாளு, நின்றதா லெல்லாப் பெருமைக ஸுக்கு கிலைபெறு மிருப் 

பிட மானேம். (௩௨) 

நினதுமா யையிலே மயங்கனே மதனா னின்னையா முணர்கிலே 

நீயா, ருனதுபே சென்னை சோதியாய்த் இகழ்தி யுன்னுடைச் சரி



EE திருக்காள த்திப்புராணம். 

தீமே தூணர்க்தென், நனையவர் வினவ நாமிலிங் கத்தி லிருந்துமாங 

கவசெதிர் தோன்றி, யினிதூற ஈன்கு மதித்துவப் புடனே யாமிரு 

வர்க்குமொன் றிசைப்பேம். (௩௩) 

யாமொரு வேமே யுலகினுக் கெல்லா மிறைமையுற் றென்றை 
க்கு மழியாக், காமரு செல்வ முடையமா யென்றும் கருஇனம் வயத் 

தமாய் வஇவேர், காமெவர் களாச்தம் வயத்தரல் லாமற் முங்கணம் 

மாயையான் மருள்வர், காமமில் கெமக்குப் பலபல வுள்ள வவநுறி 

னிற் சிலசில ஈவில்வாம. (௩௪) 

உருதக்இரன் வீமன் பசுபதி யீச னுக்கரன் சருவன்மா தேவன், 

பரித்திடு பவனென் 9றம்பெய மிவையா நிற்பன நடப்பன பலவாய்ப், 

பெருத்தி முயிருட் டிக்கினுள் விசும்பு ளெங்கணுங் குறைவின்றி 

நிறைவேம், கருக்தையுங் கடந்து திலக் தினுட் டயிலங் கலத்தல்போ 
லெங்கணுக் கலப்போம், (௩.௫) 

psd Ags Wer Mu நாகம் மிச்சையின் முழுதொருல் 

குணர்வேம், பதிவுறு மூலக மூழுதுமாம் விதிக்கப் பரித்திடப் படு 

வன பின்னர், விதிமுறை ஈம்மா லழிக்கவும் பவெ நீயிர்மற் ிருவரும் 

விரித்து, ததைவுறு முலக மெவைக்குகற் றலைவா அம்மிரு வருக்கு 

நாக் தலைமை, (௩௨௬) 

BUSH மொப்ப தன்றிமற் மொருவர் ஈமக்கெ இ சா. பினோ ரில்லை 

நமக்குயாக தவரு மில்லை தமக்கு நாபூறபிர் சமதெறும் வலியா [ற் 

mous திடுவே முலகெலாம் வேசு நூல்வழி காம்படைத் இடுத 

கெமக்குள கரண நீயிரிவ் விலிங்கச் தியல்பினை யறிர் இடல் வேண்டின். 

சாற்றுது முலகைத் தன்னுளே கரக்அ சந்ததந் தான்விளங் குற் 

௮ப், பாற்பட வெமது வாழ்வினுக் கெல்லாம் ப௫இவுறு மொருகிலை 

மைத்தா, யேற்றுள விதுதா ஸனிலிங்கமென் ருூகு மெமதொளிக் 

கேலவு மாரிச்தாய்ப், போற்றுகங் குறியே யுள்ளதா யிலய வுற்பவங் 

கட்கொரு பொருட்டாய், (௩௮) 

இருதிதலி னிலிங்க மெனப்பெயர் பெற்ற இருவரு மிதனியல் 
புணச, வருத்இி2ன முங்கட் குணர்சசியை நீவிர் மற்றிதை நோக் 
குமி னென்றேக, கருத்தினி லுவர்து வழுச்்இயால் கதனைக் கண் 

ணுரு நின்றவக் காலைப், பரித்திடு மகனு என்னவர் விழிக்குப் புலப் 

படு பொருளெலாம் பகரின், (௩௯)



சிவலிங்கத்தோற்றமுரைத் தஅத்தியாயம். ௧௧௯ 

அளப்பிலா வண்ட மழுதவெண் ௧இ2ரா னவிசொளிப் பரிஇயங் கடவு 

டஇளக்குறு செகதீச் சுடர்விடு OSs சூம்வுறு மிருஈஇசை காலம் 

விளக்குறும் 2வது மர் இரங் கிரியை சங்கற்ப விகற்பமே யூயிர்கள் 

வளப்படு மசத்துச் சத்துடனுத்தமலனுத்தமற்றெவற்றையுங் கண்டார். 

கண்டவர்க் சகன்பி னுலகமூய்க் இகல் காரண மாகழமுன் காணா 

விண்டொடர் முடி காள் விழிப்புல னாகி வெளிப்பட மிசுக்களி F mi ga 

புண்டரீ கத்துக் கடவுளுர் தடக்கைக் இகிரியைப் பரித்தபுத் தேளூ 

மண்டுற ஈம்மைவணங்குபு சொல்வா ரண்ணனின் னருளினால் யாங்கள். 

பெறலரும் பயனைப் பெற்றன மினிமேற் பெருமயா மிழைத்திடு 

கரும, முறையினைக் கற்பித் தருளெமக் கென்ன மொழிர்தன சவர்க் 

கிது மொழிவா, மெறிகட மிலிங்க மெமதித யச்தி லியன்றுள இத 

னில்யா மிருத்தும், பிரிதுவிக் கரக பூசைக ஞாூள்ளு மிலிங்கபூ சனை 

பெரி அவப்பேம். (௪௨) 

யார்சில ரிலிங்கக் இனிய நால் வழியே யெமையருச் இப்பசாக் கவர்கள் 

சீரிய பூசை யாலிரண் டற3வ சேவர்ஈம் முடனெனச் செப்ப 

வோருசை பின்னு முரைப்பர்பூ சனையி னுறுசெய லுபசச ணங்க 

ணேர்பட வினவக் காமிக மாஇ யாகம விஇநிகழ்த் இனமால், (௪௩) 

நிகழ்த்திய பின்றை வேண்டிய சேண்மி னீயிரென் றேமவர் 

சொல்வார், மடம்ச்சிையை யெம்பால் வைத்தனை யெங்கண் மனததிரு 

டுரர்துவாம் வித்தாய், புகழ்ச்சியா லின்னும் பெறுவாம் யாதே பொழி 
பெரும் ககுணையங் கடலே, யிகழ்ச்சியற் றெமக்கு வாக்கரு கத 

மேல் யாங்களொன் றியம்புறச் கேண்'”மா. (௪௪) 

பல்வகை யுலகம் விதிக் இடி காலைப் பசமநின் னிலிங்ககஇன் 

பரிசை, மெல்லவே யெவாக்கும் விளங்கிட வுணர்ததி விழைந்துகாத் 

தருர.இ யென்று, சொல்லினர் சாமுன் சொற்றவா கமத்தின் நாய 

us s&s படைப்பி, னெல்லையில் நீவிர் விளக்குமி னென்றே 

யாமிலிங் கக்இனின் மறைக்மீதம். (௪௫) 

அன்னவர் பின்னர் தங்களில் விடைகொண் டகன்றனர் தம்முல 

கடைந்தா, ருன்னருஞ் சிவலிய கத்இனுற் பவமா மொண்கதை யாவ 

மனோ ஆற்றான், பின்னவன் ஞான ச௪ம்பன னாகிப் பெறலரு ஈம்முல 

கடைவ, னின்னதென் நினைய மகிமையை யுசைகத்தற் கெளியசதோ 

வேடவிம் குழலாய். (௪௬) 

உலூனிற் படைப்புப் பிற்றைவம் தெய்த வுயர்மறைக் இழவன்யா 

மூணர்த்து, மலகலா கமத்துப் பத்ததி தன்னை யருக் தவத தூணின்



௧௨௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

சமரர், தொலைவிலா வவுணர்க் கிலிங்கபூ சனையைதக் அகளற வுணர்த் 
இன னதன்பின், மலரவன் முனு மாகம விதியா லனையபூ சனைமகழ்க் 

Bap s தான். (௪௭) 

அண்டர்கக் தருவர் கருடர்க ஸியக்க ரரக்கர்கா னவாருக் தவச் 

தோர், மண்டலக் தவர்மற் றெனைவரு முவர்து மாவ லிக்கபூ சனை 

மேற், கொண்டுசன் கிழைகத்து வாலுமக் காலங் குவலயச் தருந்தவர் 

சில்லோர், தண்டருர் தாரு வனக்திலப் பூசை தனைச்செயா தருக் 
தவஞ் செய்தார். (௪௮) 

செய்தவர் தம்மைப் பின்னர்காஞ் சென்று சிந்தையை மருட்டி 

யங் கதற்பி, னுய்வதற் கலிங்க மகிமையை யுணர்த்த, வணாக்தன 
சென்றிவை யுரைப்ப, வையனை கோக்கி யெம்பெரு மாட்டி, யறைகுவ 

ளருந்தவ ரெவ்வா, றெய்இனர் மயக்க மிலிங்கமான் மியத்தை யெம் 

முறை யுணர்த் இனை யென்றாள். (௪௯) 

ஆசச்செய்யுள், ௮௪௪, 

பதினாறாவது 
தாருகாவன விகாரமுணர்த் திய 

அதீதியாயம், 

— — hee —— 

HRs ass பிருருவொ _a@sr 

வருந்தி கோற்கு of yous Buon 
பொருந்து தக்கன் புலகன் கவுகமன் 

மிருந்து மத்திரி செம்மை வசிட்டனே, (க) 

கடன்க பாலன் கபிலன் கிருதுவென்் 

றடங்கி னோரும் பிறரு மகேகசாய் 

துடங்கும் வெண்புரி நாலணி மார்பினர் 

கடிந்தி லிங்க வருச்சனை காழாளூர். (௨) 

மாற்ற மின்றிய மாதவம பறபல 

வீற்று விற்று விதிவழி வைகலு 

தோற்றன் மேயினர் நோற்பவ ருட்டிலா 

தோற்றஞ் சான்ற கதிசோற் ஜொழுபவர். (௩)



தாருகாவன விகாரமுணர்த்தியஅத் தியாயம். 

sha டர்த்கம லேக்துகன் பேரோ்சிலா 

பசவி மற்றை Wisma!) arms How 

சரிய மாமறை யாய்நதுணார் வோர்கிலா் 

தெரிவ குஞ்செபஞ் செய்பவர் காஞ்சிலர். 

Rios serch > Sumer cp Capt Reva 
(pions யோக முயல்பவர் தாஞ்சிலர் 

கஈஇ டாதமெய்ஞ் ஞானமுற் ஜோர்சில 

சக்கு மில்கரு மம்மிமைப் பார்சிலர். 

வெய்ய சோஇ வெயிலுண் பவர் இலர் 

கொய்ய காற்று நுகர்இன் றவர்கில 

குய்ய மென்௫௪ரு Hamed காஞ்சிலர் 

பைய நீசைப் பருகலுற் மோர்கிலர். 

சுவையி லாகன அய்ப்பவர் காஞ்சிலா் 

ஈவையில் கக்க நயர்துதஇன் பார்லர் 

இவை யகழ்க்து இறிதயில் வார்சலர் 

தவறில் பாசடை. தாமிசை வார்சிலர். 

இனைய வற்றினை யென்று மருக துரு 

வினையி னீங்கும் விரதஇிய சாயிச 

சனைய சாற்று மருக்கவக் காலுட 

அனிய ரூதவ சாகக் தவன் வியே. 

சீதவ காரு வனத்கஇிடைச் சேர்ர்கனர் 
யாவர் தாரு மினய தவமலா 

லாவ தாஞ்ிவ லிங்க வருச்சளை 

மேவு ரூ.௮ விடுக்க தவற்றினால். 
மற்றன் னோசை மருட்டும் பொருட்டவ 

Hip Kip லுழிச்சென் கிளவெயி 
அற்ற பானுவிற் ளோன்றிக் துறவிகள் 

முற்று மோ௫ுக்க மோக வடிவின்யாம். 

அளக்தஇ டற்கரி காய வழகொடும் 

விளங்கி லக்கணம் யாவு மிகுக்துளல் 

துளிர்க்க வின்னிசை காதமாவ் கூச் அுமுட் 
Woof a வல்லுக மாகச் சறப்பொடும், 

௧௭ 

க௨௧ 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧)



௧௨௨ திருக்காள த்திப்புராணம், 

விணை யங்கையின் மென்மெலத் தைவசாக் 
காரணி லையைம் பிசாயங் கணித் இடு 

மாண லத்தொடு மாதவர் மல்யெ 

சேணு யார்த வனச் இடைச் சேர்கையில். (௧௨) 

விக்கு மர் துகில் விட்டு விடனென 

கோக்கு வார்நுண் ணறிவைக் கவருகல் 

யாக்கை தன்னொ டெ இர்க்கன மெம்முடன் 

றைக்கெ றிக்ச துழாய்முடிச் செங்கண்மால், (௧௩) 

அம்பொன் வண்ணச் கவிசொவி மேனிய 

கம்பிக் குண்டலக் காதழ குங்கனச் 

செம்பொற் சோஇக் இசலை பொதிரந்தொளிர் 

பைம்பொற் கும்பப் பணைமுலைப் பாசமும், (௧௪) 

மட்டு வார்குழ லும்மதி போன்றொளி 

விட்டி லங்கு முகரும் விகாசமு 

கெட்டி. லைப்பைங் கதலி கிகர்த்துள 

கட்டெ மிற்குறம் குங்கண் கவற்றிய. (௧௫) 

நீடு பொற்பட் முடைய கிறைசுடர்ப் 

பாட கப்பத மும்பதஇி னாறென 
நாட லுற்ற பிராயமு ஈன்குறக் 

கூட ஈம்மொடு மங்களன் குலாவினான். (௧௬) 

மேவறு, 

மெல்ல நடந்து வினோதித்து நோக்கிச் சிறிது ஈகைவிளைத்துக் 

கல்லுங் கனிய விதம்விதமாக் கான மெழுப்பிக் கனி௫றந்த 
கல்ல ஈ௩டமோ டொருங்கினி௫ பாடி. யுலாவி ஈற்றவத்தோர் 

மல்குஞ் சூழ லவிடையடைரச்தே மற்றி யாரு மருங்கணைர்தார். (௧௪) 

௮ங்கை கூப்பி காமடங்கி யஞ்சி யெனிய மாகஇயவர் 

தங்கட் கியையச் சிலசொல்வோக் தவத்தா லுயர்ந்திர் தமியேனுக் 
இங்கு மாதா பிதாவிலையென் னுடனே பிறர்தார் யாருமிலைப் 

பொங்கு களைஞ செவருமிலைப் போர்தேன் யானிங் கொருவ.லுமே,( 

என்னோ டுசைக்க விரண்டாவ சொருவ ரில்லை யதனால்யா 
னின்னே நும்மை வக்அடைக்தே னெளியே னுடைய பிரகிருதி 

தன்னை யறிர்தே யாவர்சிலர் தமிய னேனை புபசரிப்பா 

சன்னோர் தாமே தாய்தர்தை யவே செய மெனச்சவரே, (௧௯)



தாருகாவன விகாரமுணர்த்தியஅத்தியாயம். SQL 

என்னைப்போல விவடானு மீன் 3றோர் ளொளஞு மில்ல வளென் 

றன்னைப் 2பாலுக் தமியண்மிக வென்பால் விழைவு தங்குதலா [றும் 
லென்னைதக் தணந்து மற்றொருழை யேகா ளென்னெஞ் செஞ்ஞான் 

பொன்னைப் போ மிவளைவிட்டுப் போகா கெங்கள் பொருத்தமி௪.0) 

யாங்க ஸிருவே மெம்மிலொன்றா யிருக்க லறியார் சுவையறியார் 
தாங்க ளெனையு மிவளையும் 2வ ரக நினைவர் கமியனே 

னீங்கு அமதோ சேவலைப்பெழ் றினிகோர் புக்க லிழைத்ததனிற [ம். 
. es . க . .. 

பாங்க னிவளோ டமாந்துகவம் பண்ண door S a Oleor oar Lis Gi ho & 

பகாக்ச மொழிகேட் டன்னவாப் பரிச ச௧௧இ லிருத்இயென்றார் 
புகுர்ச காமு மாயிடையோர் பன்ன சாலை புடுஇழமைக து 

மகிழ்ந்து வைக யவாமனைக்கண் மருவிக் இனமும் பலிவாங்கி 

அகாச்து இழெங்குங் கனிபிறவு மயின்று வஇச்சே நுண்ணிடையாய்.() 

வஞ்ச மாக வெம்வடிவை மறைக் துப் பிறர்மற் றறியாமல் 

விஞ்ச வாற்று கவவடிவை மேற்கொண் டொழு? யிவ்வாறே 

கெஞ்சி னினவு வெளியாகா வண்ணஞ் சிலகா ணீக்கனேம் 

பஞ்சி புறம்செஞ் €றடியாய் பனியின் காலம் போயிற்றால், (௨௩) 

௮தன்பி னடைந்கத இளவேனி லடர்க்து நிவமக பாதவங்க 

முதைர்து படர்ந்த வெள்ளிலைக மதர்த்து தூமென் றளிர்கான்று 

வதிந்த குழவிக் தென்றறவம்ட் கசைப்பப் LIF வளம்பெருகி 

யிதஞ்செப் குயில்கள் wir or Od 5a இனிது கூவு மியன்மேவி. (௨௪) 

புதிதாஞ் செவ்வித் தண்ணடைமேற் பொதுஸி மாங்கள் வசந்தநர 

பதியை யுடைய வாய்விளங்கிப் பைஈ்தேன் அளிக்கும் பனிமலர்க 

டகைய மலர்ந்து களியளிக டமரிச் கெழதுண் டாதுபொதி 

முதிய மன்றல் கமழ்ந்தெங்கு மொய்பூம் தருக்கண் முகஞ்செய்த. () 

காம மருமபக காசணமாம வசத காலக காணபளவிற் 

றேமென் சுருதி மாடகயாம் செங்கை யேந்இச் செவிவழமியே 

தூமெல் லமிர்த முகுத்தாங்குச் சுவையே ஹிசையு முறைமுறையே 

யாம் கெழுப்பி வாசித்து நின்றே மப்போ தெமைக்கண்டு, (௨௯) 

இழைத்த லரிய பெருக்தவக்கோ ரில்லின் கிழமை பூண்டமதர் 

மழைக்கண் மகளிர் மகம்தூங்கி ஈம்பால் வைக்க மனத்தகோசாய்க் 

தழைத்த விகார முள்ளமைத்துக் தளவ (வறுவல் சஇறிதரும்பி 

யழுத்தும் பார்வை யுளசாகி நாணு மொருவி யாசைமிக்கார், (௨௪)



௪௨௪ திருக்காள'த் திப்புராணம், 

நம்மோ டொருங்கு வந்தணைந்த வஞ்ச மடந்தை நலனோக்கி 
யம்மா தவர்க்குக் குலமைந்த சாற்று் தவம்விட் டவளழூற் 

செம்மாக் தடங்காக் காமுகசாய்ச் சந்தை கலங்கித் தெருமந்தா 
சம்மா ணிழையா சழிந்ததுவு மைந்தர் குறையக் தாநோக்டு,. (௨௮) 

ஆசி றவத்தின் றுறைபோய வர்க ணாள செமையீங்கு 

வாசம் வேண்டா போஇசென வரைந்தார் வசைக்க வசைகோக்கப் 

பேசி னேம்யா மிருந்தவத்தீர் மக்கொன் ுரைக்கேம் பேதமின்றி 
நே௫ச் இனிது கேண்மின்கள் வெருளா தகமைந்து நீவிர்தாம். (௨௯) 

மே வறு, 

அம்மை யொத்துள நுண் ணுணர் வுள்ளவர் 

செம்மை யிற்குணக் குற்றக் தெரிகுவா 
செம்மொ முக்கமெஞ் ஞான்றினு மெண் ணுறி 

னம்ம வற்பமுல் கூற்ற மணுகுறு. (௩௦) 
எங்கள் பாற்பிறர் கேட்ட வினியசொ 

லங்க வர்க்கின் றளவும் பயன்படப் 
பங்க மற்றிப் படியே பலிக்கவு 

நங்கள் பாற்குறை புண்டென காடினீர். (௬௧) 

பழு.இ னும்முடைப் பன்னிக ளாணையின் 

வழிநின் ஜேனவர் தங்கண் மனக் தடை 

விழையுங் காதலி னாலில்கன் மேவினேன் 

பிழைசெய் தேனோ வலிஇற் பிடித்துநான். (௩௨) 

வசம்பி லாத.நும் மைந்த ரிவடனை 

விரும்பி யேவ லிஇற்பிடி க் தார்மிக 

வரும்பின் வெண்ணகை யாஞளுமற் றென்செய்வா 

ணிசம்ப வாங்குவ சாணையி னின்றனள். (௩௩) 

வலி.இிற் பற்றிடி னாண வழீஇயிவ 

ணிலைகிற் இன்றதே யன்றிகெஞ் சிற்பய 

மலிவுற் முள்பின் மறுக்கவும் வல்லளோ 

கலைமாற் அ௮ந்தெரி காட்சியின் மிக்குளீர். (௩௪) 

ஈண்டி யாமிருர் இன்னு Hanis Br 
வேண்டி டுங்குறை யுண்டு விதியினிற் 
பூண்ட வற்றை முடித்தபின் போகுதுங் 

காண்ட கும்மொரு இங்கள் கழிந்தபின். (௩.௫)



தாருகாவன் விகாரமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

என்று சொல்லவு மீங்குவிட் டேசெனக் 

கன்று முள்ளத் தவர்கள் கழறலு 

நன்று பின்னுமஞ் சாது ஈணுகுரு 

வொன்று மன்பி னுறைக்கன மாயிடை. 

யாமி ருந்தல் இழைக்கும் வினோததக்தைக் 
காம மின்றிய மாதவர் கண்டனர் 

காமி ௬க்தது ஈன்றென ஈன்றெனத 

தீரு னிந்தெனச் சீறிச் அயர்செய்தார். 

காண ௬௩௮௫யா கணட வருக்க BH) 

காணு முளளத்த ணாட்டம் புதைத்தனள 

Caan amore ஷீ௫ுருன் முனையாற் 

மேபணி யாம்படு பீடையை யாற்.றினாள் . 

அனைய காலையி லாங்கவ டஉன்னையா 

மினிது ars sen is mer Gonos cr Car 

நனிமி குந்துய சாற்றிய நங்கையு 

மானையி லேசு மறைந்தனம் யாங்களே, 

மறைக்க காலையின் மாதவர் வைகிய 

சிறந்த வாச்ட மங்க .சைகொறுகி 

கறங்கு காலொ டெரியெழக் காண்பது 

மறைக்இ டற்கரி தாமஃ தாஇய, 

அளவி லாதவுற் பாதமுண் டாயின 

களச ருர்தவர் போதமுங் கெட்டன 

தெளிய வின்னது செய்குவ மென்றுண 

ரூளமு மற்றன ரசூமர்க ளொத்தனர். 

அன்ன காலை யனையசை யத்.இரி 

பன்னி யாமக GOW LICH SIT 

முன்னி யாவு முணார்க்தகவ ணோக்குமற் 

ஸின்ன கோர்சொல் லியம்பின ளென்பவே, 

ஊன மின்றி யயாதவக் தீர்பமு 
கான செய்தியொன் ரூற்றினிர் நீவிரப் 

பான்மை யாலிப் பயமுள தாயது 

யாணு மைத்த விதுஇட மாகுமால், 

௧௨௫ 

௩௬) 

(௩௨ ) 

(௬.௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩)



க௨ச திருக்காள;த்திப்புராணம். 

பெரிய சாகி யொருவர் பிரிவுறா 

வரிய காதலி யோடிங் கணைந்துறும் 
(மரிய Sarah Seams ance n m 

பரிவி னாற்பலி வாங்கப் ப௫ியினில். 

அருந்தி சாளு மருக்கவர் தாமிழைத் 

இருந்து ளாசைய மேற்க வருகையிற் 

றிருக்து காதலர் தம்மொடுஞ் சேர்ஈ துறை 

யருந்த இக்கு மெனக்கு மவர் சமை, 

இங்கு ரூத்இர னென்றுமிவ் வேர்இழை 

செங்கண் மாயவ னென்று தெரிவுற 

வங்கு ணர்ச்சியண் டாய தவர்களைத 

தங்கு காரணம் தானொன்று மின்றியே. 

சீற்ற மேல்கொடு தீங்கு விகாத் தூநீர் 

மாற்ற மாக்கிக்கொண் டீர்மற் றது தனா 

லாற்றொ ணாப்பய மாய ததற்கினி 

யேற்ற செய்ம்மின்க ளென்சொலை மெய்க்கொ0ு, 

என்றி தம்பெற விம்மொழி சொற்றபின் 

மன்ற லோஇ மனையிடைப் போயினள் 

பின்றை மாமுனி வோர்பிர மன்னுழைச் 
சென்றி றைஞ்சினர் கங்குறை செப்புவார். 

மீேதவ தாரு வனத்துழைச் செய்திக 

ளியாவு மோதின சேடவிம் தாமரைப் 
பூவின் மேலவன் சீகட்டற் புகத்தொடு 

மாவெ னாகொர் தரர்தையுற் முனரோ. 

by. & துள்ளக அஇயான நிலைபெற 

நாடிக் கண்டனன் யாவையு கான்முகன் 

றேடிச் சென்ற செழுந்தவர்க் கோதுவான் 

வாடிக் கொண்டு வளர்டகெட் பியிர்ப்புடன். 

ஈண்டு சூரிய செண்ணிலர் காலையிற் 

கூண்டெ ழுர்கன கோலத் இளமையோ 

டாண்ட ணைந்தவ னால மிடற்றினன் 

பூண்ட காதலி யும்புயல் வண்ணனே, 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪௭) 

(௮) 

(௫௦) 

(௫௧)



தாருகாவன விகாரமுண்ராத்தியஅத்தியாயம் ௧௨௪ 

அனையா காமவந தடுகதனா ts) BC 

சனைவ ர௬ுமபழி நீவி விம௰ாகதகான 

முனிவ சேயவா முனனிறப சோறுமக 

இனைய காரியம யாரசெபவ ரிபபடி. (௫௨) 

மே வறு, 

அன னோ வனமீனா வுடலவருஈ த யளபபில கால5 தவமிழைதது 

மெனனே கிறிதும பயனபடா Hepes Ser மபா விறைவசவ ௫ 

கொனனே பழிகதுத களளியகா ஙச ஈரிலையுக குலககொழு௩கு 
மினனா வாகிக கெடடனவே யினியேோ குழசரசி சொலககேணமின 0 

Lis. கிறையைக கணணுறுதல வேணடின யான னுவலவசனை ௪ 
சகைப படாமற செவிமடுகது சரம மறையே தாஞசெய்மமின 
செங்கட டி.மிலவெள ளேறுயாதத தேவா பெருமா அளமுவபபுற 
ome படவே மணியினா vere oR Lor டகா தனனால (௫௪) 

மணணாற றருவாற றதகமககு மனகதுக ஊையாத வெலிககம 
பணணிப பரமன றனையவறறிு கியானிக இனிய பரிவினொடு 
மெண்ணற கரிய விஇயினொடு மலாதூ பரிறைஞூ யேததுமினகள 
தண்மைப படுமா றககவசா லடை F கலககந Salada aon (௫௫) 

ஆதி கறபஈ தொடஙகுகையி லாஜி காபபட டுயிலவோனு 
மாது மறையின் wires cap Dy மொருவாக கொருவ ருயாசசியெண்ணி 
மோது சினததாற கலாமுறவோ மபபோ தெககண மூசண்டாபபான் 
சோதி யாய சவலிஙக மெமஅ நடுவே தோனறியதால, (GE) 

கணட போதே யாககளசெறறக கைவிட ளெ௧இ லிறுமபூ து 
கொண்டு வெருவி யிவவிலிகக வடிவி னளவைக குணிபபமென 
வண்ட முழு மூடுருவு மகனறன முடியை யளகஇடகாரன 
மண்டு மூகககள பலதேடி வருஈஇக கரணா கஇசயிதது (௫௭௪) 

பின்னு மகன்பாற பெயாகதுகசான் சணென றடைஈதேன பினனசதிற 
ன்னே ரிலலாத தனிமுகலவன மூனே யென முறஜோன்றி 
யூன்னற கரிய சிவலிஙகத தஇயலபை யுளள முறையுணாதஇ 
மின்னுக இகிரிப படைவேஈதன றனககு மெனககு மிகததெளிததான். 

அதன்பின் னவனற ணினனருளா லதனை யாஙகள BET arp OS os 

அதை தங் ககனி லெபபொருளுக தோறற மாகித துலககலுறற 

தீதைகக வண்டஞ ௪கஙகால ரததி ராதி தம வடிவு 

மிதஙகொள் சமபு வுடன்விட்டுப பெருமை மூழுு மிகக்கண்டேம்.()



௧௨௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

எம்மி னுயர்ந்த வெறுழ்வலியும் வடிவு poner யெண்ணில்பொரு 
ளம்ம வதனில் வஇர்திலகக் கண்டே மதன்பி னெமக்கருளாற் 
செம்மல் லசொற் றனனெமது இன்ன மாச் சஇதைவின்றி 
மெய்ம்மை பெறுமிவ் விலிங்கஈம்மா லன்றிக் காணார் விச௫ல்லார்.(௬௦) 

இருமைப் பயனு மெய்திடலா மிதனி லிழைத்த வருச்சனையா 

லருமை யாமவ விருபயனு மிதனா லன்றி யடையாவா 

மூரிமை யிதுவென் றெஞ்ஞான்று மிதனிற் அணிவற் ஜொழிக் துள்ள 

கரும மெவையு மகன்றடங்கி யிப்பூ சனையே கைக்கொண்மின், (௬௧) 

பழிப்பில் விரதர் தவந்தீர்த்கம் வேள்வி மூதலாற் பயனென்னே 
யிழைக்கின் றனவா மவைமுழு௮ மிலிக்க பூசை யில்லார்க்கு 

வழுக்குஞ் செயல்க ளாய்ப்பவிக்கு மிதனோ டவையும் வந்தக்கால் 
விழுப்பம் பெரிதும் விசைஈ்தஸளிக்கு மிதனிற் பணிவோர் மிகச்ச அர். 

யாவர் சிலாதாச் தோன்றியிறந் இளைக்குங் கவலை யறநினைவார் 
யாவர் சலர்தாம் பாமசிவக் தெய்க விழைவா ராங்கவர்கள் 

மேவும் வருத்தர் தவப்பெற்.று மெய்யே யிதனைச் செயல்வேண்டு 

மாவ அணர்ந்திங் கதைச்செய்யா தும்மை மருள்வித் தானமலன். () 

பெரிதும் விழுப்பஞ் சிவலிங்கத் தருச்சி யார்க்குப் பெறலரிதா 
மூரிய துணசா அம்முள்ள மயக்க மு.றுதற் பொருட்டிறைவன் 
"கருத லரிய விந் தஇரசா லம்போன் மயக்கங் காட்டினான் 

பரிவி னுமக்கு மெய்யேநாம் பகர்ந்தே மின்னும் பகர்இற்பாம். (௬௪) 

ஆசின் அுயர்க்த வக்கடவுண் மாயை கடர்தோ .னருள்ஞானத் 
தேசு இகழும் வடிவனவன் றனதோ ரருளாற் சிருட்டி த்த 

மாசி லாத வெவற்றையுக்கன் மாயை யாலே மருட்வெனா 

லீசன் செய்தி யறந்தன்னைக் காக்கும் பொருட்டா விருக்குமால்,(௬௫) 

௮வவா றறத்தைக் காக்கன்றோ னெவ்வா றறத்தை யழிப்பனவன் 

செவ்வா காத விடவேட மான மாயைச் செயலுமுங்கண் 
மைவார் கூந்தன் மனைவியரை மைந்தர் தம்மை மருட்டிய து 

மொவ்வா நின்ற விர் இரசா லக்தா னுண்மை யுசைத்தேமால், (௬௬) 

கற்பி னுயர்க் த பன்னியருக் காதற் புதல்வர் BT EIS CO FLD 
பொற்பின் மிகுக்க நிலைமைவ£இப் போனா சில்லைப் புண்ணியத்தி 
னிற்கின் றவர்க ளஎன்னவசை நீவிர் விழைந்து வரவழைத்து 
நற்சிர் தனைவைச் சவரோடு களும் புரிமின் வெபூசை, (௬௪)



தாருகாவன விகாரமுணீர்த் தியஅத்தியாயம். ௧௨௯ 

கனது வயத்தன் முனாகி யன்பிற் ஜோன்றுஞ் சங்கானைத் 
இனமு நீவிர் இவக்குறியிற் சிந்தைக் கலக்கக் தனையொரீஇ 

மனமன் புறவே வழிபடுமின் வழிபட் டி றைஞ்சி வருகைக்கே 
கனியு மருளா லவளும்மைக் காப்பன் இலகா லங்கழிக்தால், (௬௮) 

யாதோர் வடிவா யவன்வரினுக் தர்க்க மிடாம லெஇர்கொண்டு 
மாதோர் பாகற் ஜொழுமின்கண் மற்றம் கவன்றா னெவசாலுஞ்் 

சாஇக் துணர்தற் கெளியனலன் முனெவ் வுருவாய்ச் சார்க் By ge 
காதல் பெருக யிறைவனெனசக் கருதி வழிபட் டுய்ம்மின்கள், (௬௯) 

சன்று பதும மாளிகையி லிருக்தோ னியம்ப Oa Bi gr lpi ga 

நின்ற முனிவர் தங்களஞுமை யடைந்து நேய மகளிரொடுல் 

கன்றும் புதல்வ சொடுங்கலக்து கனிக்கு மூளக்தாற் றக்தமக்கு 
நன்று மியைந்த சிவலிங்க மியற்றி கானா விதமாக, (௪௦) 

பூசை யுவப்போ டெப்போதும் புரிந்தா ரிறையு மையமின் றி 

மாசி றவத்கதோ ரவ்வாறு வருகைக் கேயன் மத்கனெனப் 
பேசும் வடிவம் யாங்கொண்டு மற்றக் கவர்பாற் பெரிதடைர்தேய் 

கூசும் படிக்குத் தண்மையா மெமதோர் கோல மவர்கண்டார். (oT) 

கண்டு கமலக் கடவுள்சொற்ற வொருகட் டுசையைக் கருத்திலுறக் 
கொண்ட குறிப்போ டிருந்திறைவ னெக்கோ லமுர்தான் கொள்வ 
மண்டு இடத்தால் விடமவடி வாகச் செலவும் வார்சடைமேற் [னென 
அண்ட மதியைச் சூடியெனகத் துணிந்தார் பணிக்தார் தகொழுதாசால், 

பின்ன சனையோர் பிடித்தரிலை பெட்புற் றெமது மெய்காட்ட 

வன்னர் ஈம்மை நோச்கியுவச் துருகு முளத்த ராய்ப்பனுவல் 
சொன்ன விஇயி னருச்சித்துப் பலவாய் aps Bs தொண்டிழமைத்தா 

நின்ன வணக்க மகிழ்க்துகா மினிய ஞான முதலாக. (௭௩) 

வேண்டும் பொருள்கள் வேண்டியவா றளித்தாங் கவரை மிககோக்கி 

யாண்டு நுங்கட் கயன்சொற்ற வி௫இவ மாம லாசைசம்பாற் 

பூண்டு நீவிர் சிவலிங்க பூசை யாற்றிப் பூசையா 

லீண்டு பிறவி கடப்பதாஞ் சித்த யடைந்த செல்லீரும். (௪௪) 

மே வறுடி 

பண்டை ஞான்றெமைப் பாட்டளி முரன்றபா சடைசூம் 
புண்ட ரீகமென் பொகுட்டுறை இசைமுகப் புத்தேள் 

கண்டு Fa Anas Hh sore Hot) Oso pl 
மண்டு மின்னரு ளோடுவை குதியென வணங்க, (௭௫)



௧௩௦ திருக்காள த்திப்புராணம், 

அம்மொ ழமிபபடிப் பின்னர்யா மெங்கணு மமைந்த 

செம்மை நற்ெக் குறியிடைத் இகழ்வுறறு விளங்கி 

யெம்மை யேத்துக ரிழைத்திடு பூசனை யாவு 

மம்மர் இர்ந்தவ ர௬வப்புற மகிழ்ந் துகைக் கொள்வேம். 

நீடு வானவர் தானவர் தம்மொடு நீவிர் 
கூடி ஈந்தமைச் சஇவக்குறி குயிற்றியய் கவற்றி 

லேட விழ்ச்கசண் மலர்சொரிர் தேச் துமி னெம்மை 
நாடு கட்புல னாகவே ஈவிற்றுபூ, சனையின். 

புகல ரஞ்சிவக் சூறியினி லருச்சனை புரிதல் 

பகாவு றிற்பதி னாயிர மடங்குள பயனா 

நிகரி னும்முளம் விழைவன முமுவ த நீவிர் 

S68 யிற்பெற வணங்குமின் சவக்குறி கன்னில், 

ஈங்க தன்றியே யின்பழும் வீடுமீர் இடுதற் 

கூங்கு வேறொரு கருமா மில்லைஈம் மருவா 

யாங்கெ முந்தல் வடிவமாய் காமிக மாதி 

யோங்கு மாகமத் தொழிவிலா கியமகல் லொழுக்சம். 

மற்றி யாவையும் வைத்தன மெழுத்தின்மாண் பிறப்பும் 

பற்று மாங்கதன் றெய்வமு மவற்றுடைப் பயனும் 

குற்ற மின்றிய வைம்பெரும் பூதத்தின் குணமுஞ் 

சொற்ற வவ்வெழுத் தான்வரு மநஇரக் தொகையும். 

அன்னு சந்தமு மிருடிக ஞந்தொட வுற்ற 
நன்னி யாதழு ஈவில்புசச் ச£ணைய நியாத 

மன்னு மக்இரக் கடவுள்பூ சனையுமச் தஇரத்தா 
அன்னு மூவிரண் டாம்பிர யோகத்த வொழுமங்கும். 

இகழ்டி வக்குறி வடி.வழுர் சேவபன் மத்தி 

னிகழுந் தோற்றத்து னொடுநிறை தேசகா லத்தின் 
பகுதி யம்பயில் குண்டமண் டபருறு பாங்கு 

தகு? வக்சூறிப் பதிட்டையி னியற்றுகர் இரமும். 

அருச்ச னைக்குறு முபகர ணங்களி னடைவுச் 

தரித்தி டக்கமா மணிகளுக் தவளமீற் றியல்பும் 
பரித்த சக்திய மோமமும் பத்தர்தம் பரிசும் 

விரித்த பாசுப தாதிய சமயவேற் ,றுமையும், 

(௪௬) 

(௭௮) 

(௪௮) 

(௭௯) 

(௭0) 

(௮௧) 

(௮௩)



தாருகாவன விகாரமுணர்த்தியஅத் தியாயம். 

குசவன் பண்புமா ணாக்கன தொழுக்கமுங் குரவன் 

விசவுக் தீக்கையின் விதிகளு ஈந்தமை விழைக் த 

பரிவி னல்குதா னங்களின் முறையுகம் பத்தர் 

விரக மாதிய விற்றுள கருமத்இன் விதியும். 

சித்தி யத்தொடு நிகழ்த் தரை மித்த நெறியும் 

வைத்த காமிய வகையும யோகத்தின் மாபும் 

புக்தி மூச்இகள் வழங்குறு இருவிழாப் பொலிவு 

மொய்த்த தேமலா தீங்களி மூதலபூ சனையும். 

அம்பொ னாலய மமைத்இடு தன்மையு மதன்முூன் 

வம்பு லாமலர் வாவிக எகழ்ச் இடு மறைய 

மிம்பர் மழ்றிவை முதலநக் தருமங்கள் யாவும 

க்கக் 

(௨௪) 

(௮௫) 

பைம்பொ னின்பொறிச் சுணங்ளெல் கொங்கையாய் பகர்ந்தேம். 0) 

பகரு மாகம வொழுங்குடைப் பத்ததி கன்னை த் 

தகுதி யாலுணர்கஈ தகன்வழிச் வெலிங்க£ தன்னிற் 

றிகழ ருச்சனை செய்ம்மினவ் வாகமச் செய்து 

முகைய விழ்ந்தலர் முண்டக முதல்வன்முன் னாளில். 

எம்மி டத்தினி லுணர்ந்தன னவனிடத் தெய்இ 
நம்மு டைக்குறிப் பதிட்டையம பூகையு நாளுஞ் 

செம்மை பில்விழைக் தாற்றுமி னென்றவை தெருட்டி 

யம்மு னிக்கண மிறைஞ்சுகா மாறைுதன DIET As GOT 

மறைந்த பின்றையம் மாதவர் மன்றலக கமலத் 

துறைந்த பண்ணவற் குறும் மாகம மணர்ககாகு 

கறைக்க வவ்வழி யடங்கிய வுளக்தொடு மழகு 

சிற்த நங்குறிப் பதிட்டையும் பூசையுஞ் செய்தார், 

அற்றை காண்முத லிமையவ ரருந்தவ சவுண 

ரெற்று தெண்டிரை யிருகில மாஈதாயா வருகாஞ் 

சொற்ற பூசனை யிழைத்தனர் வளம்பல தோய்ந்தார் 

மற்றி தன்சரி தத்இனைக் கேட்குமாண் புடையோர். 

ஒல்லை வல்வினை யொருவிகற் செல்வரா யுயாக்து 

தொல்லை வானவர் தானவர் கணந்தமைத ூஇப்ப 

வெல்லை பில்கிறப் பெப்இரம் முலகினி லிருப்பர் 

மூல்லை வெண்ணகைச் செய்யவாய் முகி மிள முலையாய், 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮-௯) 

(௯௦) 

(௯௧)



௧௩௨ திருக்காளத்திப்புராணம். 

கஞ்சி வக்குறி கால்வகை வருணமுன் னானோர் 
விஞ்சு பூசனை செய்யவும் வழுத்தவும் விதித்தே 

மெஞ்ச லில்புக ஹிந்இர னிமையவர் குழா.ங்க 

டஞ்ச மெய்ததவச் சனகன்மான் யோகச டாங்கள். (௯௬௨) 

பாவ கஞ்செயும் பண்பதாய்ப் பதுமமே லவற்கும் 

பூவை வண்ணனுக் கும்வளச் தருவதாய்ப் புன்மைப் 

பாவ வெவ்வனக் துக்கொரு படர்சிகைக் கனலாய் 

மேவு அம்மறி வின்மையா மிருட்குவெக் கதிராய், (௯௩) 

முத்த யேறிடு படியொழுங் காய்மொழி வுற்ற 

ass neha லிங்கதா னம்முசைக் கையிலே 

பத்தி யாகநீ ஈந்தமை வேண்டிய பரிசா 

லிச்த கைத்தென வாங்கசன் மோற்றமில் இசைத்தாம். (௯௪) 

யாது கேட்டிடல் வேண்வெ தினிகினக் கென்னப் 

பாதி வெண்மஇப் படர்சடைப் பண்ணவன் பகர்ந்தான் 

சோதி வாணுதற் மொண்டைவாய்க் செண்டையக் தடங்கட் 

கோதி லாப்பசுர் தேன்மொழிக் குலவரைக் கொடி.க்கே. (௯௫) 

ஆகச்செய்யுள், ௬௩௯. 

பதினேழாவது 

கருமகாரணங்கூறியஅத்தியாயம். 
வய KEES 

௮அ/றமொரு காலெட்டு மடைவினி லினிதாற்றும் 

பிறைதவ மிமயத்துப் பெண்கொடி. வினவுற்றாள் 

கறைமிட றுடையானைக் கண்ணுதல் வானவனை 
மறையுணர் வரியானை வானவர் பெருமானை, (௧) 

எம்பெரு மான்சேண்மோ மாந்தர்கள் யாவர்க்கு 

மம்புவி மேற்றோற்ற மொத்துள தானாலு 
மும்பர்கள் போற்சிலர்சா முற்றனர் மிகவின்பங் 
கம்பலை கைமிக்குக் கவலுகர் சிலர். தாமே, (௨) 

இருகிதி சலரெய்த யாமி லார்சிலர்தார் 
தெருளுகர் சிலசாக வறிவிலர் சிலசானார் 

பாவுகா சிலராகச் சிலர்பா வப்படுவோர் 

இரமொடு சிலர்வைகச் சிலர்சில காள்வதிவோர். (௯)



கருமகாரணங்கூறியஅத்தியாயம். 

ஒன்றைய முயலாசேே யுறுபொருள் கிலர்பெறுவா 
சென்றுமு ழைப்புற்று மெய் இலர் சிலாயாரும் 
மன்றவு கோய்மிக்கு வாடுகர் சிலர்தாங்க 
ளொன்றொரு பிணியுமிலா துடல்ச௬ுக மாவர்இலர். 

பல்வள மிகவெய்இப் பல்பகன் மஇம்வர்சலா 

சொல்லுறி னொருவளமுக் கோய்கிலர் துயர்வர்லெ 

செல்லையில் விதம்விகமா மிவையிவை பலவுங்கண் 

டொல்குவ தெனதுள்ள மையற லுற்றிங்கே, 

COUy வினிநீக்கி யருள்செயல் வேண்டுமென 

மயோன்றான் மையுறழம் மணிகண்ட மஇதவம் ௪டை 

றையலொ டுசைசெய்வான் றசணியில் வாம்மாந்சர் 

செய்திகள் யாவுக்ிகள் செப்பு து மவையெல்லாம், 

தாங்கள் செய் வினயாலே தகவம் இசை மாஞாலத் 

தோங்குற௮ு மனைவோரு மின்பமு Upp! gw 

நீங்கரு ஈல்வாழ்வு நீடிய நல்குசவு 

மே௪கசுூறு Aen ua தளர்ச்சியு மெய் துவசால், 

உண்கல மிசையிட்ட வடிலை யுண்பதெனப் 

பண்பு மக்காலக் தவ்வவ வினைப்பயனை த 

தண்கடன் மாஞாலத தவாவர் தாந்துய்ப்ப 

சொண்சுடர் மதியம்போ லொளியுமிழ் வதனத்தாய். 

மூர்துப வக்தொருவன் றெய்வ யற்கியினாற் 

றந்துள தொருசெய்தி ஈல்லது கானெனினு 

நந்திடு தீதெனினு மாக்கு ஈல்குபலன் 

வந்துற விம்மையிலே யாங்கவன் டாக் துவனால், 

தெய்வத மியாவர்க்கு நடுகிலை யேசெய்யு 
மவ்வகை யல்லதுதா னின்பமொ டாழ் துயரென் 

றிவ்வகை யொருவர்க்குஞ் செய்வது வேயின்ரு 

லவ்வவர் கருமபல னவசவர் ஆய்ப்பர்கள் காண். 

தொல்லைவி னைப்பயனைத் அய்த்திடு சாலம்வரு 
மெல்லையி லெப்படியு மெய்துவ ரீலுணசாப் 

புல்வியா புன்கணுறும் போம்துடொ றுக்கரியார் 

சொல்லுவர் தெய்வமி௮ செய்கதெ னத துயரால், 

EK. 

(௪) 

(௫) 

(or) 

(௮) 

(௧௦) 

(௧௪)



ih at திருக்காள.த்திப்புராணம். 

இழிகுல முயாகுலமு மேத்துற௮ு மேம்பாடும் 

பழிபடு மிளிவாவும் பாங்கின் வருஞ்சுகமு 

மழிதுய ரும்பெறுத லாங்கவர் செய்வினையின் 

வழிவரு பயனல்ல வென்பது மற்றென்னே, (௧௨) 

ஈங்வை விரிவாகச் சொல்ல வினிக்கேளாய் 

பாங்குடன் யாதொன்று பற்றி ws Os Bon 

லோங்குறு மறிவாகு மன்ன அுணர்த் ன அம்யாங 

கோங்குறம் மென்கொங்கைக் குயின்மொழி மயில்போல்வாய்.() 

இம்மையி லேயொருவ ஸிருகிதி நிறைவுற்றுஞ் 

செம்மையி னுகசாமற் சிறிதும் வழங்காமல் 

விம்மிய விவறுதலால் வைக்கன னவன் மெய்யே 

யும்மையி னுவகதீயா னென்றினி துணர்கு இயால். (௧௪) 

இருகிதி யில்லவனா யிம்மையி லேயொருவ 

னருநிதி பிறர்ஈல்க வதுகொடு கான்றுய்த்து 

விரிவுறு சுகமின்றி மெலிகுவ னவன்மமனாட் 

கருதிய தன்கையிற் கனபொருண் மிகவைத்தும். (௧௫) 

சுகமொடு வைகுற்றுர் துதிபெறு தானச்லுக் 

கககெடூம் வில்லவனென் நறிஞு.இ யாவர்சிலர் 

தகமுய லாதிம்மை தனினிதஇி யுறுகின்றார் 

பகர்வுறி னவர்முன்னாட் பரிவுட னல்லோசை, (௧௬) 

வலிதி னழைத்தினிய தானம் வழங்கினர்கா 

ணுலகனி லேசிலாதா முடலம் வரு இமிக 

நலனு௮ மிருகிதியை ஈண்ணின சவர்முன்னாட் 

பலபக லிரவலசை ஈடைகொடு பாலித்தோர். (௧௮) 

யார்சில ரிம்மையிலே யேல வுழர்தாலு 

மோர்பொரு டானுமுறா தொழிகுவ ருற்றாலுஞ் 

சேர்பொருள் சிதைவாடஇிப் போவது செப்பினவர் 

சார்தா முன்னாளிற் முனம தேற்போசை,. (௧௮) 

பலபல நன்மொழியாற் பலபக னடைகொரள்வித் 

துலையவ ருத்தியுமற் ஜொன்றையு மீயா தார் 
இலாசில ரிம்மையிலே இகழிள மையில்வறுமை 

யலைவுசெய் இடமூதிய சாயபி னி.இபெற்ருர். (௧௯)



கருமகாரணங்கூறியஅத்தியாயம். 
வரி ஸி 

oo. _.. & ௫ 
அங்கவர் முன்னாளி லிளமையி லளியாமங் 

றங்கெய முதுமையிலே தானம னித்தோர்கா ர 
ணிக்கெவர் சிலர்கிதிய மெய்தி யிருக்சாலும்* 
பொங்கிய பிணிரலியப் போகமு அுகராதார். . (20) 

முன்னவர் கோய்களினான் மு.துதுய ரிற்பட்டுப் 

பின்னெடு சாட்சென்று பின்னம னூர்பற்று "க 

மநநிலை யிற்னான மஸித்தவ ரெனவலிவாய் “1, “1 
பொன்னவிர் இதலைமுலைப புரிகுழல் வரிவளையாய், * (௨௫) 

எவர்சில ரிம்மையிலே யாமினு மேலாய 

நவையறு ஈல்வாழ்வு ஈண்்௭ரினர் மகிற்வூற்றா 

சவர்சிலர் முன்னாஸி லாருயிர் பலகொல்லாச் 

சுவைபடு மூன்றின்னாக் தூய செனக்ெளிவாய். (௨௨) 

நற்புவி யிற்சிலா்கா மிம்மையி னல்லெழிலோ 
சற்பமுு மில்லவசாய் வைகுக சவர்முன்னே 

பொற்பின் மதீத்தவசாய்ப் போக மிகுக்தவசாய்ப் 

பற்பலர் தமையிகழ்வு பண்ணி ஈகைக்தோரசே. (௨௩) 

* இப்பொழு தெவர்காதி லிடாமிகு பிணியுற்று 

ரப்பொழு தவர்பிறசைக் கடுமொழி யவைசொர£்ளார் 

செப்பரு மார்பினிமனோய் Cari go Oru faa 

யொப்பினல் லோர்களுள முலைவுசெய் தவராமல் கே. (௨௪) 

ஈங்கெவர் கல்லெரிப்பு முகல வி_ர்ப்பிணியாற் 
Gags லரிதென்னத் தவிக்குக சாய்த்களர்வா 

ராங்கவர் பிறர் கங்கட் காருயி சழிவாகச் 

இங்கு விளை க்துவிட மிட்டவர் சேயிழையே, (௨௫) 

ஈண்டையில் யாவர்சிலர் வெகுளியி ஞலெனினு 

மூண்டிடு பிணியாற்றா மூதுஅய சாலெனினு 

மாண்டிடு வோர்விடசாய்ப் பிறாமன வியையெனினுந் 

இண்டருங் கன்னிசையை யென்னினுஞ் சேர்வுற்றளோர். (உ௬) 

புள்ளிகள் பற்பலவாய்ப் புண்படு மூடல்யாவர் 

கொள்பவர் பிறர் துய்க்கக் கொண்ட புலாலையவர்த் 

தள்ளுதல் செய்கெனி.ஜக் தங்கள வாலெனினுந 

தெள்ளிகஇி னபகாசஞ் செய்தெனி வுக்கவர்ந்தோர். (௨௪) 

a: இச்செய்யுள் மே .சலிய இலெவந்றின் பொருள்கள், இப்போது. இடைச் 

இருக்கும் மு.சனூற்கருச்இற்குச் இறிது௫றிது மாறுபட்ளெளன.



திருக்காளத்திப்புராணம். 

இங்கெவ சங்கைபத மாஇய வெழிலுருவம் 

பங்கமு றக்குறையாப் பையு ஞூழக்கின்றா 

சங்கவர் பிறசையடிக் Sumo Ce Bs ga 

மங்குற விக்கியவர் வடிவு கெடுத்தோசே. 

அடியிணை பஙகாகி யஙகை வழகஙகாாமுன 

னிடருற நல்லவர்கட் கேக்கம் விரைத்தவர்காண் 

கடியபி ணிப்பட்ட காலுடை யோசாகிக் 

கொடிய மருந் இனிலுங் குணமிலர் யாவர்சிலர். 

அங்கவர் மூன்னாளி லடியிணை மண்ணாதே 

பொங்கொளி யாலயமுன் புக்க வருங்காலான் 

மங்கல மானகுண மாட்கியி னல்லோரை 

யங்குதை செய்தவரு மாகிய பா.தகரே, 

வெம்பிட கப்பிணியான் மேனிூவ டிப்புண்டு 

பம்புறு புண்பட்டுப் பையுளஞு ழக் இடுவோர் 

கம்பலை மிக்கயரக் கைகளி னாற்புடையா 

விம்பரி னல்லவசை யீடமி விச் தவர்காண். 

யார்செல ரீனத்தி லீனம தகாம்பிடை 

சார்பவ சாய்கிந்தை சாற்றிட வேயுலைவார் 

தேோர்வறி னவாமுன்னே தீயத னிற்கிய 

வாசஞர் தாம்பிறருக் கங்குவி ஊத்தவர்காண், 

Ga». 

pho OaniGer ips aqjaqjor 105 Goo 

வீசதி சாரம தால்விர ணத்தான் 

மாசு வருத்து மகோதா கோவாற் 

காச மெனும்பிணி யாற்கய நோயால், 

இன்னவை யா.இய (2வனைய வற்முன் 

மூன்வளி யா.இயின் மு.இர்பிற வற்றா 
லின்ன ஓுழப்பவ சேதிலர் மாட்டுத் 

அன்னிய பற்பல துன்ப மிமைத்தோர், 

எவாக ஸ்னனாகன வினன லடைந்தர 

சவர்கண்:முன்னாளரு ளில்லவ சாஇ 

வைய பல்லுயிர் கைய வி?னோஇத் 

அவகையி னோடு மூற௮ுங்கொலை செய்தோர், 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪)



கருமகாரணங்கூநியஅத்தியாமம். ௧௩௭௪ 

மைந்தர்க ளற்றெவர் துன்ப மலிந்தார் 
வெர் ஆயர் தே௫ிகர் பால்விளைத் தோரு 
முய்க்திட wiv gan moored) wr ces 

தந்தைசெய் பால கசைச்சிதைத் தாரும். (௩௬) 

பிணியறு நஈல்லுடல் பெற்றினி தென்று 

மிணையது செல்வழு மின்பமு மிக்கோ 

ருணர்வரி தாய்ப்பிற ர௬ுற்றுள வெர்நோய் 
தணிய மருந்தவை தந gould ar SC eri. (௩௪) 

இங்கெவ சேயபன் மாச மியைர் இட் 

டங்கம் வலிப்பவ சாங்கவர் நல்லோர் 

தங்களை யின்சொலி னாற்றம சாக்இச் 

செங்கன கங்கவ டாற்கவர் தீயோர். (௩௮) 

பேடி யெனப்பிறக் கார்பிமை செய்யா 

வாட வசைகதஇரி கத்தை யமிந்து 

காடிட பத்தின தண்ட நலிக்துங் 
கூர் கலவி குலைக்க வருங்காண். (௩௯) 

G a p. 

யாவண்மற் மொருத்தி யாஜி னிசைவல்லா ளெழுக வொண்ணா 

வோவியம் வசைவா ளின்ப வுருவதக்இ னமைர்தகாள் செல்வ 
மேவினள் விளங்கா நின்றுக் தனைக்கொண்கன் விழைவு ரது 

பூவினு மழகு சாலப் பொலிவின்றி வாட ௮ற்றாள். (௪௦) 

ஆங்கவள் கற்பின் மிக்சு வாயிமை தனக்கு முன்னாட் 

டீங்குற௮ு மதிம யச்கஞ் செய்தவள் கொண்கற் சேர்ந்தா 

ளீங்கெவள் கொழுசன் வாழ்வுற் றிருப்பவு மின்மை யுற்று 

ணிங்கருங் கணவன் பொன்னை வஞ்சுக்துக் கவர்ந்த நீசாள், (௪௯) 

இப்பவர் தன்னில் பாவ ரிருகிஇ பல்காற் கேடாச் 

செப்பரும் புன்கண் சேர்ந்தார் இடமாக நம்பி வைக்தோர் 
கைப்பொருள் சுவர்ந்து கொண்டு கவர்ந்தன மில்லை யென்று 
அப்புசை யாணை கூறிச் சாதித்த வஞ்சா தாங்காண், (௪௨) 

ஈண்டெவன் குசவ வுள்ள முவப்புற வுணர்ச்சி யெய்திப் 

பூண்டுணர் கல்வி மானாய் நிபுணனாய்ப் பொலித லுற்றான் 

மாண்டஈாற் குணத்து னன்னோன் மதியினா ௮ணர்க்க விஞ்சை 
வேண்டிவம் தடைக்தோர் தங்கட் சநேதவன் மேனாண் மாதோ. (௪௩) 

es a we te வையை வெல்லை   யவன வய ண்மை. மலய 

* மாய்ந்தவர் - தாய்தறந்தையர் மூதலியோர். உட்ச ச 

i



க. திருக்காளத்திப்புராணம், 

உணர்வது குறைந்து ளோர்க்கு மூணாவுறப் பலகாற் சொல்லி 

யிணையிலா ஞான் தன்னை யிம்மைய லளிப்பான் யாவன் 

குணமுடை யவற்கெஞ் ஞான்று மறிவினிற் குறைவ சா.து 

மணமலி கறுமென் கூர்தன் மதுநுதல் வல்லி போல்வாய். (௪௪) 

இப்பிறப் பதனில் யாவ ரினியநல் லவைக்க ணேறிச் 
செப்பும்விஞ் சையிற் செருக்கித் இகழ்வுறுங் கலைஞர் தம்மை 
யொப்பில் பங்கப் படுத்தா வெல்கு£ ரவசே யோ திற் 

றப்பின்மா ணுக்கர்க் சன்பாற் றவறின்றி நால்போ இதக்தோர். (௪௫) 

இந்நிலத் தெவர்மற் றில்லா ஞவப்பெய்க வினிய சாகக் 

கொன்னுறு நோயு மின்றி யின்புற்றுக் குலவி வாழ்வோ 

ரன்னவர் முன்னே வாய்மை யழிவின்றி யருண்மிக் காசாய் 

நன்மறை யவசைத் தாமே யழைத்துகற் ருனஞ் செய்தோர். (௪௬) 

இங்கியார் வேறு பட்ட வவயவ கியைக்க மைந்தர் 

தங்களோ ட௨ழகில் url தன்னொடு கவலை யெய்தி 

யங்கொரு பொருள மின்றி நோயுழக் தயர்வ சன்னோர் 

பொங்குவெஞ் சினழமு லோபம் போதவற் றின்மை கூதி, (௪௪) 

செருக்கினாற் பிறசை நாளுந் தீங்கிழைத் தாந்தை செய்தோர் 

தரைக்குளிங் செவர்கள் செல்வர் வாய்தலிற் றடைப்பட் ளளெள 

முரைப்பருக் தைனி யத்தி னுறுகணால் வதனம் வாடி. 
யிருக்கு ரனையர் முன்னா ளிரக்கமி ௮ுளத்த சாகி. (௪௮) 

களித்இடு செருக்கி னாலே கடி.யசாய்க் களித்து நானா 
வள*த்தினிற் பலபோ கத்தின் மனம்வைத்தா சாக வந்தார்க் 

கஸித்திடா துறையுள் வைக யவகா௪ மில்லார் போல 

விக கத்திடப் பன்னாள் போக்கி வறிதேக வியற்றி ஜனோர்காண். (௪௯) 

இருகில வேர்த னாலே யார்சில சேது வின்றிப் 

பெரிதுசண் டி.க்கப் பீழை பெற்றலை வற்றா சன்னோ 
சொருகுறை தானுஞ் செய்யா தவர்களை யொறுத்தல் செய்து 

பருவால் படவே செய்தார் பனிவசை யுயிர்த்த பாவாய், (௫௦) 

யாவனிங் கனிய செல்வக் தன்னொடு மின்ப முற்முன் 

மேவுதன் மனைக்கி ழத்திக் குவப்பினை யிமைத்கோன் மேனாள் 

யாவனில் கில்லா னாகி யங்கமு மீன முற்று 

கோவன்மற் றவன்றன் பாரி கோகக வார்தை செய்தோன், (௫௧)



ஞானயோகமுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௧௩௯ 

மைக்தசரோ டுறவி னோடு மற்றெவ ரீண்டு மாய்வர் 
முந்தவர் சிறிது இங்கு முயன்றுள Guyer Cua Be 

F565 F யானா சோடுங் கிளையொடு மடியச் சால 

வந்தம இழைத்து ளோர்கா ணடங்கருங் கடுஞசீற றத்தால், (௫௨) 

நீசசாய்த் தொழும்பு பட்டு நித்தமும் பழிப்புக் காளா 
யேசல்பெற் றெற்றுண் டிங்கே பருவா லெய்தகா நின்றோர் 

மீப௫னன் னவர்கண் மேனாட் பிழையில்பல் லோரைப் பீடி க் 

MF னுளக்கள் ளாடப் புடைக்தொறுக் தொதுக்கி னோகாண். () 

நினக்இனிப் பலவுஞ் சொற்று கிறைவதென் யாவன மேனா 

டனக்குளற் தோற்று மொன்றை யிழைத்தவ னதைத்தப் பாம 

லனை தஅமக் காலக் சன்னி லடைகுவன் மெய்யே யாகத் 

தனக்குவெம் UME தானே தனக்குகல் லுறவுக் தானே. (௫௪) 

தன்னுடை நலந்தீல் குக்குத் தானுடை யவனே யன்றி 
யுன்னிடின் விற்ரறொ ருத்த ௬ுடையவ ரலரக் கால 

மன்னிய வளவிற் றன்பால் வருமின்ப துன்பக் கட்குத் 

துன்னுற வொருவ னேதுூ வாய்வு கோன்று வன்காண், (௫௫) 

ஆதலா லறிர்தோன் நீய செயலினை யஞ்? நீங்கி 
திலா தகனை யோர்க்து கன்னுயிர்க் இன்பந் தேடிப் 

போதமெய் வருத்த முற்றும பிறரக்ிகம புரிதல் வேண்டு 

மேதுவிங் கெலவைக்குஞ் சொற்றும் யாதினிக் கேட்ப தென்முன். () 

ஆகச்செய்யுள், ௬௯௪, 

பதிேட்டாவது 

நோானயோகமுணாீத் தியஅத் தியாயம், 
- —— KK 

என்றிவற்றை வருதக்தூசைக்த விறைவன் றன்னை யெவ்வுயிரு 

மினிகளிக்க வெம்பி சாட்டி, மன்றல்கமம் செழுங்கமல வதன 

நோக்கி மூழ்தூங்கு முளத்தனொடு வழங்க ௮ுற்றாள், கன்றிளமான் 

கரகலதக்துப் பவள மேனிக் கலையமுக மொழுகுகிலாக் கதிர்வெண் 

டி.ங்கட், பின்றிகழ்வார் சடையிமையோர் பெரும கேட்டி யிருவினை 
யின் காரணமும் பெரிது சொற்றுய். (௧) 

இனையபல கருமத்தை யிடைவி டாம லிழைத்தலா லிம்மை 

யினு மறுமைக் கண்ணு, ஈனிநுகரு மின்பதுன்ப மான வற்றை



௧௪௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

நாடோறும் வர் தபோய் ஈரர்தார் துய்ப்ப ரனையதொரு பரிசாலிக் 
கரும மென்ற லுளத்துக்குச் சுவைப்பதிலை யாத லாலே, வினைமாழு 

அம் பிறவிக்கு நிமித்த மாகி மிக்கதுன்ப வே ௫வாய் விளைவ தாகம். 

ஈங்கெதனா லிவ்வினையைக் கடப்ப தாகி யின்னுயிர்கட் இதமாக 

யெண்ணி ரஜோற்ற, நீங்கரிய விறுதியெனு மிரண்டு நீங்கி நித்தியவா 

னந்தமாய் நல்லதாகி, யோங்கியமெய்ஞ் ஞானத்தை யுணச வுள்ள 

முற்றதுபெட் பெனக்கதனை யுரைத்தி யென்ற, டேக்கனியு மமூது 

(pp Pond தீஞ்சொற் செவிமடுத்த விறைவனிவை செப்ப லுற்றான். 

கருமமெனும் பாசத்தைக் துணித்து நீக்கக் கணிப்பில்பிறப் 
பினைக்கடத்திக் கனிந்து நாளும், பெருகியவா னந்தபர ஞானக் 
கேட்டி. பேதமுறு கருமத்தின் பெற்றி யென்று, முரிமைதரு கற்பு 
மிக்காள் கணவன் றன்னை யொருவறு ததுபோன்று நீழல் போன்றும், 

பிரிவரிதாய்ப் பல்லுயிரைப் பிறவி தோறும் பின்றொடரு மொன்றா 

இப் பிணிட்புண் டம்மா, (௪) 

இன்னுயிர்தோப் பாகனென வுடறே சாக விந்திரியம் புசவியா 
விழையா நின்ற, தொன்மைவினை வழியாய்த்தன் னிச்சை தன்னிற் 

அனையவே யோடுமதை கிறுத்த மாட்டா, ரன்னவர்வெம் பிறவியிலே 
யேலச் அன்ப மடைவாக னால்வினையை யகன்று ளாரசைச், சொன்ன 

விவை தாமேவிட் டகன்று போகுர் தூணிந்தடயோ கத்த இனால் 

வினைதொலைத்து. (௫) 
பற்றறினே பிறவிதனை யறுக்க லாகும் பயில்கின்ற யோகவழல் 

பாவக் கூட்டை, முற்றும்விசைர் தெரித்துவிடுிம் யோகா னந்த முது 

ரூமனு போகத்தான் முடிவி லாம, ௮ற்றிடுபுண் ணியக்கூட்டர் தானு 

மாளு முஞற்றுகரு மப்பயனை யுள்ளகத் தோரக்து, மற்றதன்சா சமு 

மசா சமுமாமின்ன வருத்துணரின் வினையறுக்க வல்ல தாதி. (௬) 

பற்றறுதி வரும்வந்த பருவக் தன்னிற் பசரரிய புறப்பாசப் 
பழக்கண் போகு, மற்றதுபோ னாலுள்ளிற் கவலை சீர்க மன்னுயி 
சைச் இந்இக்குஞ் சிந்தை வாய்க்கும், பெற்றிதகழ் பாமசிவந் தன் 
னைத் தன்னிற் பேதமறக் காண்பதுபே சமிய ஞான, முற்றவது சாத 
கஞ்சா தனத்தி னோ மோங்குசாத இயமாகி யுள்ள மூன்றும். (௪) 

இன்றியே முத்திக்கு கிமித்த மாகு மெண்ணிலா முற்பவக்க 

டோறு மீட்டு, ஈன்றியாற் கருமசோ தனைவர் துற்ற ஈற்காலத் இனைய 

தொரு ஞான முண்டாம், பின்றையதான் முன்னையவாம் பிறப்பி gieren



ஞானயோகமுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௧௪௧ 

பெரியவினைப் பயன்வருக்தி நுகர்ந்து 135, Our Sums 169 

யத்தை விழைவு ரானா யுவர்த்திழைக்து ஞானவாழ் வுவந்தோ னால, 

நாடோறும் யோகக்தி லொழுமைப் பாடு ஈண்ணினவ ஸிரு 

Ary ஈண்ணா னாகித், தேடரிய இத்தியடைக் இடுவன் Pare 

செருக்கிரண்டும் பர்தகா ரணமாய்ச் சேரு, மீமிமவற் நினைப்பாமா 

னந்தம் வேண்டி ஸீங்குகல்வேண் டுந்கன்பா னேயம் வைத்தோ, 

னேடவிழ்தண் பிணையலஸி நறுமென் கூர்த லிலவவிதழ்க் கலவமயி 

லியலொப் பாய்கேள். (௯) 

இவ்வடயோ கர்தான்மற் றிராசயோகத் இணனுக்கனிய சாதன 
மென் ஐியம்புவாசா, லவ்வடயோ கப்பெயரு மடாற்கா சத்தா லரி 

தாகப் பயிலுதலி னறைவர் முன்னாட், செவ்வுடையோ ரினையதொரு 

யோகந் தன்னைத் இனம்வருக்இச் சாஇத்துஞ் சேர்தல் வேண்டும், 

வவ்வுகின்ற யோகஞ்சா இத்தல் செய்யின் வாயுக்க ணிலைமையாய் 

வைகு மாதோ. (௧௦) 
மே வறு, 

ஆதனப் பிராணா யாமம் பிரத்தியா கார மன்றித் 

தீதிரு சரணை தி யானஞ் சமாதஇயிவ் வாறுஞ் செப்பி 
னேதமில் யோகத்துக்கா றங்கமா மிவற்று ளாஇ 
பூதசா இகளெ னைக்துண் டத்துணை யுண்டு மீபாத, (௧௧) 

அ௮ங்கவற் றஇக மாய வாதன மீரைந் தாகும் 
UHH மவற்று ளாகி பதுமவா தனம தன்பாற் 

றங்கலுற் றியம மாதி சாற்றிய குணங்க ளெய்தி 

யிங்கனி தாத னத்தே கிலைமைபெற் றிருந்த டங்கா, (௧௨) 

வருத்துக பிராணா யாம மாங்கது வகுப்பி னுள்ளே 

சரித்திடு வாயுக் தன்னைத் தடுப்பதாக் தடுக்கு மாறும் 

பொருத்திசே சகத்து னோடு பூரகம் கும்ப கம்மென் 
அுசைக்கின்டான் றவற்றை வல்லோ ருணார்த்திட வுணர்க்து செய்க,.() 

மன்னிய சேச கத்தின் மாத்இரை யீரா முகும் 

பின்னுள பூச கத்தின் பேறுமப் பெற்றித் தாகு 
முன்னிய கும்ப கத்தி னளவையோர் முப்பத் தாமு 
முன்னிய வினைய ஞான்றின் றன்மையை யுணர்த்தக் கேண்மோ. (௧௪) 

உள்ளுறு வாயுச் தன்னை யுசைத்தவவ் வளவை யாலே 
மெள்ளவே புறத்தி லேக விடுப்பது சேச கங்காண் 
டெள்ளிதிற் புறமே வுற்ற வன்னதைக் இருப்பி யுள்ளே 
sora தாய்கி றைச்தல் பூசக் தன்மை யாமே, (௧௫)



ao திருக்காளத்திப்புராணம். 

நிறைத்ததைச் சமம தாக நிறுவல்கும் பகமா மிவ்வா 

ுறைத்துள பிராணா யாம முசைக் இடிற் சகர்ப்ப மென்று 

மறைத்திடா வகர்ப்ப மென்று மாயிரு வகைமைத் தாகுஞ் 

சிறப்புடைச் செபத்தி Cems இகம்வது சகர்ப்ப மாமே. 

௮ன்னதை யின்றி யாற்ற லகர்ப்பமெவ் வளவு வாயுத் 

தனவயம வருவ தாகு மவவள வுந்தார மாது 

மன்னுறு கலக்கர் தீர்க மனத்தையப் பிராண வாயுத் 

(௧௧) 

தன்னைவா அவர்கள் யானை தடுத்தல் பாற் றடுத்தல் வேண்டும்.(௧௪) 

மாருதம் இரிதல் செய்யின் மனந் phe இடந்து ரிஈதாற் 

சேருமைம் பொறிக டாழமுந் இரிஈதிடு மதனாற் சிக்கென் 

ரூரவே காலை வன்பிற் நடுக் இடிற் புடபா கத்திற் 

சார்தரு முலோசு மாக கள்ளல்மீபாற் றணக்கும் பாவம், 

சொல்லினிப் பிராணா யாம சோதனை யொருமூன் முரு 

மெல்லவேர் வரும்புல் சாறு மடக்குதல் கடையா மேனி 

யொல்கிக் கம்பிக்குங் காறு மடக்குத லிடையு டம்பு 

வல்லதாய்ப் பறக்குவ் கானு மடக்குத றலையா மாதோ. 

இயமமு கியமந் தானு மியற்றிக்கை வரத பின்னர் 

நயம்வரு மாக னததி னண்ணிகா டொறுமு ஞற்றி 

வயம்வா வாயுத் தன்னை வருதக்தியே கொண்ட தற்பிற் 
பெயர்வற முயறல் வேண்டும் பிரத்தியா காரா தன்னை, 

பல்வகைப் புலனைப் பற்றிப் பாம்பியைம் பொறியும் பாழிற் 

செல்பவை செல்லா வண்ண மனத் தஇனாற் றிருப்பிக் கோடல் 

வல்லதாற் பிரத்தி யாகா ரப்பெயர் மருவிற் முமை 

மெல்லு௮ுப் படக்கி யாங்குப் பொறிகளை யடக்கல் வேண்டும். 

விழிகளிற் செவியிற் காட்சி கேள்வியா இயவி கார 

வழிகளில் யாது யாதோர் குறிப்பாக வரும வற்றை 

யறிசகக் இரித்துச் சுத்தி காதனதக் தமர்க்து நாளு 

மூதிதரு வாயு வைத்தன் வயமாக்கி யுறுஇ பற்றால், 

மற்றதன் பின்னர்ச் செய்க தாரணை வல்லோன் கைகாற் 
பற்றறு சேட்டை முற்று திறுவியே பலபபொ ருட்கட் 

சுற்றுறு மனத்தைத் தூய புருவத்தி னவெ ணாகி 

யுற்றிடு தலங்க டம்மிற் றரித்தரு ரணையென் றோதும், 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩)



ஞானயோகமுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௧௪௩. 
ரியலா ஷி 

ரஷ 

நன்னுத லண்ண மார்பு நாபியாண் குறியா தார 

மென்னுமித் தல3மா சாறு முறையில யிதமி ரண்டு - 

பன்னுமீ செட்டுப் பத்துப் பன்னிரண் டாறு கான்சா 

மன்னுகா மசைக்கண் வே3ரரர் பற்றின்றி மனத்தை வைக்க, (௨௪) 

வறு, 

அன்னதற்குப் பின்னசொளிர் பாமவா காயமெணு 

சென்னியுறை மாற்றுப்பக் கடுக்கிய£ச ॥ரிகழ்க்கமஷ்ச் 

தெர்கெறியா னிலைபேரு மக்நெறியா லினி இயற்றித், ் 

தின்னுளாக் கலக்கமொன்று மற்றுறுஇ யாய்த்தரிக்க.' e- (2.@) 

ஈங்கொருவன் சித்தக்கால் யாகொன்றை யினிதகன்று 

னாம்கதனைச் இரும்பப்பா வித்இடுஈ லடைவன்றா 

லோங்குசித்தத் தால்யாகொன் துறவருந்தி நிலைபேறு 

தாங்னெனன் னஇற்முனே இடமாகக் தரிக்கமனம். (௨௯) 

எவ்வகையா லஓு௫தம்வரு மவ்வகையா லினிதடைவே 
யுவவகையாற் நினமுஞற்றக் தகாணைவர் துறுஇயாஞ் 

செவ்விலது கைவர்தாற் Must or GF HOT மனமுய்க்க 
சுவ்வையாற் கலங்குமனஞ் சிக்தஇிபெறக் கடவதன்று, (௨௭௪) 

பேருயிசின் றன் னுழையே பிறழா ௫ பெரி அமனஞ் 

சாருமெனிற் றியானமது சகுணமொன்று நிர்க்குணமொன் 

மோரிருபாற் முஞ்சகுண முரைக்கினுரு வழுகிறமுஞ் 

சிரியபல் இரியைகளு ஈற்குணமுஞ் சேர்ச் இடுமே. (௨௮) 

கேவலமாய்ச் சாக்சமாய்க் செழுககைய சோ இவடி 

வாவதா யானந்த மாயாண்டு மமைக்துள்ள 

பாவனகிர்க் குணமாகும் பரயோகி பரிச துளத்.கால் 

LTO SLUT ADS wo saunas தஇயையியைவன். (௨௯) 

ஆதனக்தா னோய்களறும் பிராணாயா மக்தன்னாற் 
பேதைமையாம் பாவமறும் பிரத்இயா காசத்தின் 

சாதனையா லிக் இரிய விகாரமறுர் தாரணையான் 

மேதகைய மனத்துக்கு நிலைபேறு மேவுமசோ, (௩௦) 

தரிக்கின்ற தியானகத்காற் முனவனார் சன்மைவருங் 

கருத்துறைந்த பாயோடு கைவல்லி யச்சுடசென் 
ிருப்பதொரு முத்திசமா தியைப்பெறுவ னினிதாக 

வுசைக்தபிரா ணாயாம முதலியன வோரொன்றும், (௩௧)



௧௪௪ திருக்காளித்திப்புராணம். 

ஆறிசண்டா நிரண்டளவே சமா இயுமற் றவ்வகையே 

வேறுவே ளோரொன்.நு மேவுமுப்பச் சாறளவே 
தேறுகின்ற பிசாணாயா மம்முதல சித்தியாய்க் 

கூறரிய தஇயானமொடு கூடுரர்க்குச் சமா இயுறும். 

உயர்சிவழுஞ் சிற்றுயிரும் பிரிவின்றி யொற்றுமையா 

யியைவுபெறு மினிமையா லெப்பற்று மில்லதே 
யயராவிலாச் சமாஇயா மாங்கதுவே வந்தக்காற் 

பெயர்வரிய சங்கற்ப விகற்பமெலாம் பின்னிலவாம். 

பாவகத்தை விடுவிச்கா னெவன்€வ பாவபயிக்க 

மேவுற்ற சிவயோக மவலுளத்துி லுளதாகும் 

யாவனே நடக்தாலு நின்றாலு மிருக்தாலு 
மேவு அயில் கொண்டாலும் விழித்தாலும் விழைக்தொன்றை, 

இமைத்தாலுர் தவிரக்காலு மெண்ணுவது மறப்புமின்றி 

யமுத்தமுற லால்வி௰ர் இ யடையான்மற் றவனில்லி 
னுழைப்பொருர்தி னும்வனத்தே யறினுமவன் றனைக்கண்ட 

கொஜழிற்செயல்வெம் பரி திகண்ட தூக்கிருள்போற் மாரமாம். 

இம்மொழிமற் ௮ண்மையே யிலங்கிழா யேலவுநீ 

கம்மைவேண் டிக்கொளலா னவின்றேமிஞ் ஞானத்தைத் 

தம்மைவிழைக் தவராகத் தாழுச்இி விழைர்துள்ளா 
சம்மவித னைப்பயிறல் வேண்டுமா லசைவின் நி. 

நினக்கின்னும் யாதுகேட் டிடல் 2வண்டு நிகழ்த் அ இரின் 

றனக்குள்ள முவப்புறவே காம்விழைர்து சாற்றுகன்றே 

முனக்குவேண் டியதேதென் றிறைவனிவை யுசைக்தருள 

வனைகத்அயிர்க்குர் தாயாமென் னன்னையிவை யறைகன்றாள். 

கடவுளே யானிங்குக் காணவேண் வெகண்டேன் 

றிடமதா யுணாவேண் டியவெல்லாக் தெரிக்துணர்சக்தேன் 
மடமையா லையறலாஞ் சேதகத்தை மண்ணினேன் 

புடவிமேல் வளம்பலவும் புலப்படுத்தப் புலப்பட்டேன். 

உரைப்பரிய விருவினையி னுருவுகளு மூணர்வுற்றேன் 

நெரிப்பசிய ஞானயோ கத்துண்மை தெளிவுற்றேன் 

கருத்துடனே விரதமாற்றுல் சைப்பலனாம் படி.சோற்றேன் 

திருத்தகு€ ரருந்தவங்கள் செய்யுமுறை களிற்செய்தேன். 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௩௯)



ஞானயோகமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

அளப்பரிய கின்னருட்கு வைப்பிடமா னேனென்று 

இளத்தலுமாங் கவடன்னைக் கேடில்பாஞ் சுடர்நோக்கி 
யுளத்திலமை யாவுவகை யுன்னுழைவைக் சேமுூனக்கு 

வளத்தகைய வாம்யாது கேட்டிடுஇி வழங்குவாம். 

லயுரு தேகேளென் றருட்கடலீ இயம்புதலு 

மெய் தனே னெவ்வாழு மிவற்றிலினி வாம்யா து 
செய்யசெழுந் தருமேனிச் செம்பா இ யிடமளித்தே 
யய்யும்வாம் வொருங்கருள் செய் துபகரிக்கப் பெற்றேனே. 

என்னிறுமோர் வார்கேட்சே னிறைவகேள் யாமிருவர் 

பன்னியவிக் கதைமுழுதுங் கேட்பவர்கள் பகல்கான்ற 

மின்னவிர்செஞ் சுடர்ப்பரிதி வெண்மஇதா ரகைக்காலர் 

தன்னளவும் பொன்னுலூற் ருமிருக்தல் வேண்டுமால், 

இ,க்கலமற் றெவற்றுள்ளு மஇகமா யேச்தெழிற்கோட் 
டுச்தமச்தென் கயிலாய மொண்கயிலா யம்போல 

நித்தியசா நித இயமாய் நீயமர்ச் தன் னன்பர்க்குச் 

சத்தியமாய் முதிஇயினைக் கக்கருளல் வேண்மோல். 

இசைசுருட்டிக் கரைபொருத தேம்புனற்பொன் முகரியெனும் 

தரைவமழுத்து மிக்கஇயு மெகஈதிக்குக் தலைமையதாய்ப் 

பரிவினொடுக் தரிசன தக்தஇற் பரிசனக்இ னானக்இன் 

விசையவே யனைவர்க்கும் வினைகளகற் றிடல்வேண்டும். 

Gag. 

என்றிவை யூலகேழு மினிகரு ளென்ன ம்மை 

ஈன்றிவை யுசைசெய்ய காயக னவில்கின்௬ு 

னொன்றிய பரிவுடனா முன்னொடு முசைசெய்த 

மன்றவு மேலாமிக் காதையை மனம்வைத் து. 

யாவர்கள் கேட்னெறா சாங்கவ செமதருளாற் 

றேவர்கள் வாழுலகிற் சீரிய சாய்வைக 

வேவரு மகிழ்வற்ற வித்தலம் யாவுள்ளு 

மேவரு முத்தமமாய் மிகவும் விளங்குகவே, 

மாமதி தவழ்கோட்டு வாணுய ரிவ்வசையை 
யாமொரு காலத்து மிடைவிடு வஅசெய்யேங் 

காமரு கயிலாயம் போன்று களிப்பெய்இ 

Cugpo சிவலிங்க மாகி யிருக்கின்றேம், 

Sh 

௬௪௪௫ 

(௪௦) 

(௪௧) 

(2௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௧) 

(௪௪)



BFS, திருக்காள த்திப்புராணம், 

யாசெமை வழிபடுவோ ரீங்கவர் பாவமெலாந் 

தீர்கரு பவராகி ஈம்முல கஞ் சேர்வுற் 

ேோர்பெற வெக்காலச் தன்னிலு மின்பவளஞ் 

சார்தரு பவசாஇத் தழைகுஈ சாகுவசே, 

விமுமிய செந்துகரும் விரிகூடர் லெண்டாக் அஞ் 

செழுவிய மாமணியுந் இசையெறி பொன்முகரி 

யொழுகிய வெர்ந இக டம்முளு முத்தமமாய் 

முழுகுகர் யாவாக்கு நல்குக மு.ச்.இகலன், 

என்றிவை யினிதுமொழிக் தருளி யிருக் தவசா 

யொன்றிய சனகன்முதல் யோகிக டமைநோக்கி 

மன்ற னறுங்கொன்றை வார்சடை வானவன்மற் 

ஜொன்றுசை செய்கின்றா னொழிவறு மின்னருளால், 

கங்க ட. மக்கிவண்யா அவலுறு ஞானத்தை 

யங்க ணொருப்பட்ட வுள்ள மமைந்தோரசாய்த் 
தங்கு தவக்தோர்க்குச் சாற்றுமி னுங்களைகாம் 

பொங்கிய பத்தியினாற் போத வுவந்தனமால், 

விழைவொ டுமக்குவசம் வேண்வெ கேண்மினென 

மழையுறழ் கண்டனையம் மாதவர் தாடொழுது 

மொழிகுவ செம்பெருமா னின்னுழை முட்டாது 

தழுவுறு மன்புகிலை பெறுவது தரல்வேண்டும். 

எக்க டமக்கிதுவே வேண்ட தென்னலுமே 

யுங்கண் மொழிப்படியே யாக வுசைத்ததெனத் 
இங்கண் முடி.த்திலகுஞ் செம்பவ எச்சடையிற் 

கங்கை மிலைந்தபிரான் கருணை பொழிர்தருளி. 

Ga ol. 

தலைமை யாஞ்சன காதியர் போற்றிட 

வுலகெ லாமினி தீன்ற வுமையொடுக் 

கலைவ லோர்புகம் காளத்தி நாதனென் 

றிலகு சீர்ச்வெ லிங்கத்து ளெொய் தினான். 

மங்கை பாகன் மறைந்தபின் மாதவ 

சங்க வன்றரு ஞான மகமகிழ்க் 

தெங்கு மாமவன் முள்பணிந் மேத்தினர் 

கங்க ளிச்சைப் படி. கணச் தாரசோ, 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௨) 

(௫௪) 

(௫௫)



விசிட்டத்தலமுரைத் தஅத்தியாயம். க்௪ள 

விற்ற டக்கை விசயவெண் ஸணீற்றுமெய்க் 

கற்றை வார்சடைக் சண்ணுக லோன்வரைப் 
பொற்றொ டிக்குப் புகன்றருண் ஞானமிங் 

இற்றை வைக லிசைத்தே முனக்யொம்,. (௫௪) 

கஇத ருந்திருக் காளத்தி மால்வரைப் 
பதியின் மேன்மையும் பைம்பொன் மு£கமிமா 

நஇயின் மேன்மைய நாத னுரைப்படி. 

விதிவ மாம ௮னக்கு விளம்பினோம். (௫௭) 

ஆகச்செய்யுள், ௪௦௫௧, 

பத்தேதோன்பதாவது 

விட்டத் தலமுசைத்த அத்தியாயம். 

3 —— 
ஆழி யம்பெயர படைத்துள வகல்வன கத் தருக்தவத் துறைபோய 
வாழி யக்தணர் சூதமா முனிவனை மற்றிது வினவுற்றுர் [றே 

பூழி வெண்பொடி யொளிபமுத் இலகுமெய்ப் புரிசடைத் தவக்குன் 

சூழு மெவவகைக் தத்.துவ விசாரமூர் துகளற வுணர்க்தோய்கேள்.(௧) 

யாங்கண் முத்இயின் சாசனம் கேட்பதற் கினிதுளம் விழைகின்றே 
மாங்க தற்குவே றளவிலா விதஞ்சொல்வ சங்கண்மா ஞாலத் இற் 

பாங்கி னாற்கிலா கேவல ஞானமே பகருவர் சிலாதாங்க 

ளோங்கு முத்தம கருமத்தை யறிவுட னுஞற்றுகின் றதைச்சொல்வர். 

தான மென்பதைச் சாற்றுவர் சிலர்கிலர் விரகமே தகூமென்ப 
ரூன மில்சிறப் புடையவேள் வியைச்லை ருரைப்பர்கள் சிலர் தாக்கண் 
மாக லச்.இகழ் தவச் இனை யியம்புவா் மற்றுவே நுளசில்லோர் 

மேன்மை தங்கய வருணியின் முறையினை விளம்புவர் மேலாக. (௩) 

இல்ல றத். இனைச் சலரெடுத் இயம்புவர் வனத்தன இயறன்னைச் 
சொல்ல லுற்றனர் சலர்சிலர் முழுவது துறப்பதைச் சொல்கிற்பா 

செல்லை யில்சிறப் புடையதிர்த் தப்பய னிசைப்பவர் சிலர் தாங்கள் 

சொல்ல ரூம்பழ மறையினை யோதுதல் சொற்றனர் சிலாம்மா. (௪) 

சிலரு யர்ந்துள சவெதலத் தமர்வதைச் செப்புவர் சிலரின்னும் 

பலவி தப்பட மு.த்திசா சனத்தினைப் பன்னுவ மிவற்றுள்ளு 

மூலூன் மன்னுயிர் யாவையு முஞற்றுதற் குரியதா யுயர்முத்தி 

ஈலனு றத்தரு இன்றதகா யுள்ளதை ஈவில்கென ஈவில்கின்றான், (௫)



BH DY திருக்காள த்திப்புராணம், 

வம்மின் மாதவக் கிழமையி யரர துள மறையவ சனைவீரு 
அம்மு ளத்இினிற் றுணிவொடு&் கேண்மின்க ணுவலரு மாத்இக்கு 

மெய்ம்மை யாந்தனிச் சாதனம் விளம்பும் வியாகமா முனிமேனாட் 

கொம்மை வெம்முலைத் திருமகள் கொழமுஈனைக் குறுவை குண்டச்தில், 

வணங்கு மற்றிது வினவலு மாங்கவன் மனங்களி சிறக்தோங்இ 

யிணங்கு மன்றலம் பதுமபி டத்தம மிலங்கிமை சன்னோடும் 

பிணங்கு வெண்புரி நாலணி மார்புடைப் பிரமன்விண் னவரோடுவ் 

குணக்கொள் காட்சியின் வியாதமா முனியொடுங் கயிலையிற் கு.ஐுகுற்றான். 

புலிய தட்கலை புனைந்தருள் புனிதனைப் புனை கழற் முள்போற்றி 
யுலகி னுக்கினி தாயமற் றிதுதனை புசாவின னப்போ இ 
லலகில் சோ தியாய் முழுதொருங் குணர்க்தினி தறமுத லொருகான்கு 

மிலக நல்குவோ னாகியெவ் வீசர்க்கு மீசனே தானாக, (௮) 

பதிக ளுக்குமோர் பதியிவ னென்னலாய்ப் பழிப்பில்்சர்த் தேவுக்கு 

மஇக மாகிய தேவென லாயருட் பரமனா யனைவோர்க்கு 

மதிவி ழைச்துள யாவையும் வழங்கிட வல்லவன் ஞுூனாகி 

யிதம னைத தயி ரும்பெற வளிப்பதி லினியனா யாவைக்கும். (௯) 

UAW DAWG அண்மையாய் ஞானமா யானக்த வாழ்வாக 
யெல்லை யின்றிய நிறைவுபெற் றெனைவர்க்கு மினியசான் றெனநின்ற 

தொல்லை வானவனகுள்செய லுற்றனன் முழாய்கறு தொடையோய்கே 

ணல்ல வற்றுளு ஈல்லஅ நீயெமை வினாயது நவில்கின்றாம். (௧௦) 

ஈ.து முன்னமு ஈம்மையித் தேவிமற் றென்னென வேகேட்டா 
ளோ இனேமிவட் கனையதோ ரீதனையிக் குனக்கியா முரசைக்கன்றோம் 

யாது முத்தியின் சாதன மென்றிடின் ஞானமே யிதுசொல்லின் 

வேத ஈனச் துள்ளதென் றென்மதி மிகத்தெளிக் ததுவாமால். () 

தொல்லை நான்மறை தம்மொடு மிருஇிநால் சொற்றதோர் வழிநின்று 

நல்லொ முக்கமேல் கொண்டுபல் பவந்தொறு ஈன்இனி தொழுகுற்று 

வல்ல சித்தியை யடைக்தவர்க் கெமதருள் வைப்பினாற் சிவஞான 

மொல்வ தாகுமற் றல்லதில் கெளிகினி லுறுவகோ வஃதம்மா. (௧௨) 

இயற்றி டுங்கரு மக்களிற் றிரும்பிய வந்கண னிஞ்ஞானப் 

பயிற்சிக் இங்கி காரியா குவன்மிக மற்றைய பார்ப்பாரு 
மயர்ப்பில் வேந்தரும் வணிகரும் குறைவஇ கங்களா ல.இகாசர் 

வியக்கு மிக்குல மாதரு முரியவர் வேதமா லினைக்கேட்சு, (௧௩)



விசிட்ட த்தலமூரைத் தஅத்தியாயம். ௧௪௯ 

இனைய சேவலை யியற்றுபின் னவர்களும் புசாண_நா லினிற்கேள்வி 

தனைய டைக்துஞா னதஇனை யெய்துவர் *விஞ்சையர் சிலாதாங்கண் 
முனமி யம்பிய மாதரும் பின்னவர்க் கொப்பென மொழிவார்கள் 

வினவின் மற்றைய சாதியும் பாடைவேற் அுமையின் மே விடுஞானம். 

மேவ கன்றதுஞ் சிறிதுகா லஞ்செலி னெனவி௫இத் தன நூல்கள் 

யாவ மிம்மையிற் சாதன மின்றியு மினயஞா னம்பெற் றோ 

ராவ ரன்னவர் தமககுழமுற் பவத் இனி வமைக்கதகா மிம்மைக்கட் 

டாவில் சர்த்தவ மறையவர்க் குத்தடை யின்றியே வருஞானம், (௧௫) 

தடையுண் டேனையோர் தங்களுக் இம்மையின் முக் இயைத் தாமாட் 

தொடிவி லாவுளப் பறூருடுங் கூடிய ஞானமா யுளதா(லே [டா 

முடிவி லாதவிப் பாமஞா னந்தனை மொழிவுறின் விசுக்கற்கே 

யடை.யு மாதலா லனைவரும் வருஈஇடா தடையமாட் டார்முத்.இ.(௧௯) 

தானம் யாகமுன் னாகிய பலவகைக் தவங்களுக் தகுழுத்திக் 

கான சாதன மன்றத னால்வருக் காமலை யனைவர்க்கு [றே 

மூன மின்றியெப் பொருட்டினான முத்திவு ஐ.றுமெனி னுரைக்கின் 

மாகி லக்தெமக் சுத்தம மாகிய மாகலம் பலவுள்ள. (௧௪) 

இங்கி வற்றினு ளோருழி தனையடைம் இனிதமர்க் இடன்முத்தி 

யங்கண் மாகிலக் தளிப்பவா மததல மாங்கவை யெவையென்னிற் 

கங்கை சூழ்தரு காசிமா ஈகரெமக் களித்இடுவ் களிப்பென்றுந் 
தங்கி யன்ன தன் மூடிவுறு பல்லுயிர்க் கெமதரு டன்னாலே. (௧௮) 

முத்தி யெய்துறத் தாரகப் பிரமம்யாக் தானமா மூயன் நீவே 

மத்த லக்திடை யாருயி ருலப்புறி னடைர்துி டலாமுத்துி 

சித்தி நல்குறு தென்கயி லாயம்யாக் இனங்களி சிறந்தோங்கித் 

தத்து தெண்டிரை சுருட்டுபொன் முகரியெக் தலச்திலே சார்வாகி,.() 

பாவ நாசமா யெவ்வகை யுல௫கனும் பயில்வுறு தீர்த்தங்கள் 

யாவுக் தன்னிடை நித்தசா னித்திய மெய்திமா தந்தோறு 

மேவி டும்விதீ பாதத்தின் மகத்தினின் மிகுமக மாதத்தற் 

மூவிலாஇவா சக்்இனிற் புதையிரு டன்னிலே நீசாடி. (௨௦) 

ஆங்க மர்ந்தகா ளத்இரா தனையடைக் தாதரித் தருச்சப்போர் 

தாங்கள் யாவர்மற் முயினும் யாண்டொன்று இனந்தினம் தயாவோடும் 
பூங்க ழற்றுணை வணங்குபு பு௫க்கமற் றனனது புரியாசேம் 

பாங்கி லையிரு தங்களே யெனிழமைப் பண்பிலே பணிவுற்று, (௨௧) 
petite demi வவட a   

... * விஞ்சையர் - வித்துவான்கள்.



௧௫௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

௮ருக்.தல் செய்கமற் றன்ன தான் முச்தியை யளிட்பதோ சருண்ஞானம் 
பொருக்து மாங்கவ ரிறுதியா பெல்லையிற் பொருச்திய ஞானத்தாற் 

Danis முத்தியைச் சேர்வர்மற் மியாவசே யாயினுக் தில்லைக்க 
ணிருர்து வைகலு கியமமாய் மன்றி ஸிறைவனை யினிதேச் இ.(௨௨) 

அடி.ப ணிக் இடி. னன்னவர் முத்தியை யடைவசை யூறல்வேண்டா 

படி.பு கழ்ந் இடு பழமலை யதனிடைப் பரிவெடீ சாண்டெய்தி 

முடிவி னித்தமு நியமமா யாவே யெனினுகூ வலம்வக் து 

கடவு ளேச்தொழி னன்னவன் முக்இியைக் கைப்பல னாச்சேர்வன். () 

௮,சக லங்களில் வைகுறு மளவி2ல கன்பிற விகட்கச்சம் 

வைத்தி டானவை யெளிதினி னீங்குவன் மாயிரு ஞாலததின் [ப் 

முத்தி வேட்பவன் மொழிக்தவிப் பதிகளி லொன்றினை முயன்றெய்தி 

பத்தி யிற்பணிர் தமர்ந்திடக் உடவனென் ரிறையவன் பகர்போ இல்.() 

அனைய வாய்மொழி Ores துவப்புறு மாஜியம் படைவேக்சன் 

புனித காண்மலர் முளரியக் தவிசினிற் பொருந்திய வயனோடும் 

Ada) of Hau விமையவர் குழாத்தொடும் வியாகமா முூனியோடுவ் 

கனியி தழ்த்திரு மாதொடுக் கயிலையக் கடவுளைக் கழல்போற்றி,(௨௫) 

G arg. 

விடைகொடு புறமேகச் செங்கால் வெள்ளன்னக் 

கடவுளை யிமையோசை செல்க வெனக்கழரு 

வுடைதிசை யாழிமிசை யறி.துயி லினிதுற்றோன் 

படி.புகழ் காளத்இப் பதஇயினை மிசுநாடி, (௨௬) 

உலக மெவற்றுள்ளு முத்தம வுத்தமமா 

யிலகுற வைக்காய யோசனை யெனுமகல 

நிலைபெறு மீசைந்தா மோசனை யெனுநீள 

மலைவறு புண்ணியமா யமர்வுறு தலமாக, (௨௪) 

முள்ளுடை மூலமெனு முண்டக Culvert gue 

தெள்ளிய படி.ககிறத் தேமொழி காமாதுல் 
கள்ளவிழ் கடி.மலாமென் கற்பக நறுநீழல் 

வள்ளலு நீலையெனும் யோகினி மடவரலும். (௨௮) 

படசொளி மணியுமிமும் பைளிரி பகுவாயின் 

விடமுறு காகமெலுங் காளனும் வெண்பிறையின் 

வடிவுற மிருகோட்டு மழைமத வண்கலுழி 

யுடைதிசை மாஈதஇபா யத்இயு மும்பர்களும், (௨-௯)



விசிட்டத்தலமுரைத்தஅத் தியாயம். 

கனிவுறும் யாஹஜிசைய சந்தரு வர்கடாஞும் 

வினையகன் முூனிவாரும் விழைவொடும் வஹிபட்டு 

புனிதன் னகராஇப் புத்தியு முத்தஇயுமாங் 

கினிகரு டலமாகி யிணையிலை யெனலாய, 

சென்கயி லாயமெனுஞ் சீரிய ஈன்னசசை 

மென்கம லத்தவிஏன் மெல்லிய லொடுமூற்றா 

னன்பது மாசனனு நரம டன் £னாடு 

மன்புறு பழமலையை மடழ்வி னடைக்கனனால், 

2வகச வியாகனுமா விமைவொு கா௫யெனு 

மாதி வளம்பதியை யணுகின னமரர்களு 

மாதவர் தககுழுவு மகிழ்வொடு இல்லைககர் 

காதலி னெய்தஇனராற் கடவுளு ரைப்படி யே, 

யாதொ றிடந்தனிலே யிலகய மணிமன் று 

ளாஇ நடம்புரிவ காயிடை யருமுூனிவர் 

மூதுூள பிறவிதொறு முற்று தவப்பயனாற் 

போதவு மடைவுற்றுப் போற்றி வஇ்தார்கள். 

சிர்பெறு காரந்தாமுன் றென்கயி லாயருறா 
வோர்வரு ட௨ல்காறு மூயரும் வியாதமுனி 

போரு ளால்வைகிப் பெட்பு௮ இல்லையினுஞ் 

சார்வுற வப்பரிசே தங்குபு வைகியபின். 

பழமலை சன்னினுமப் பான்மையின் வைகியபின் 

விமைகரு கங்கைஈ இ வெண்டிசை செம்பொன்னு 

நிமிசம் பன்மணியு நித்தில முஞ்சொரியு 
மழூயே கா௫ியிறை மம்முறை யேயமரா. 

நோன மடைநதனமா னீன்ரு ஈனகுறவிய 

மாக சானவையு ளொன்றினை மருவுற்று 

மேன்மைய முக்இபெற வேண்டுதல் செய்ம்மின்க 
ளான விவற்றினிடை மாத்தி யடைந்தவர்தாம். 

எண்ணில ரொன்றிகனை யெறிசட சடலாறி 
நண்ணிய வாசணியக் துற்றுள ஈற்நவசாம் 

புண்ணிய மாமுனிவர்க் இனி புகன் றனனா 

௮ண்ணிறை கருணையொடு முயர்தரு சூதமுனி, 

ஆகச்செய்யுள், ௪0௮௮. 

௧௫௮௧ 

(௩௦) 

(௨௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௫) 

(௩௬, 

(௩௭)



௧௫௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

இருபதாவது 

ஆா ஐறுப்பன்னிருவா முதீஇசா தனம் 

பெற்ற அத்தியாயம். 

செொல்பு சாணவிதி யாவையு மூணர்ச்துதுக ளற்றவுணர்வி 

னெல்லை யில்பெருமை பெற்றகரு ணைக்கட லென க. இகழ்பவன் 
மல்கு நீற்றொளி பழு.த் திலக யக்கமணி மாலைவனையுஞ் 

செல்வ ஞானகசூண சீலம்வளர் சூதழமுனி செப்பலுறுவான். (க) 

உன்ன ருக்தவ முஞற்றிமெய் புணர்ந்துயரு (LP BLOT HE ow 

யின்னு மோர்வகையின் முத்தியுறு ஈல்வழி யெடுத் அசைசெய்கே 

மன்ன தொன்றறிய வேகமுடி விற்றெளிவ தாகுமதனைப் 

பன்னு தும்முள மொருப்படுதல் பெற்றினிது கேட்கபமிவின், (௨) 

வாவ அத்துமறை சொற்றவிதி யூற்றொழுகு மந்கணர்களிற் 
சுவேத வச்சுவ தாப்பெயரி னானிறுதி யாயதுறவோர் 

தவாத நாற்றினொடு பன்னிருவர் வெண்டுபாடி. தயங்குவடிவோர் 

இவொய வென்றுஇரி புண்டா மழுக்்இயெ.ழில் சேர் நு.தலினார். (௩) 

௮க்க மாலிகை விழைரஈ துபுனை யாபண மாமழடியோர் 

முக்கண் ஞானபரி பூரண முதற்பொருளை முப்பொழுஇனு 

மிக்க பூசனை யிழைத்துவழி பட்டிடும் விமுப்பமூடையோ 
சொக்க யாவரு முஞற்றரிய ஈற்றவ முவப்பொடுசெய்தார். (௪) 

யாதொர் சூழறெரி சித்தவள விற்கொடிய பாவமெவையு 

மோத மெவ்வழலி லிட்டதொரு பஞ்சென முடிக இடுவவா 

மோது மவவகை யெனப்பிறவி தாழுமொழி வுந்றிடவவாம் 

யாதொர் சூழலிடை வை௫ியிடு மாந்தர்க ளெவர்க்குமிறையோன். () 

ஆத ரித்துவிரை வோடுபா முத்தியை யளித்தருள்செய்வான் 

யாதொர் சூழலிடை யந்தணர் தமக்கொருவன் யாண்டுகடொறும் 

யாதொர் தானம இயன்றதை யுவப்பிளொடு மீரந்தளவிலாச் 
தீத மல்குபவ பந்தமுழு துங்கடிது தீர்வனெஸிதா, (௬) 

யாதொர் சூழலி னிருக் தவ னன்பர்கையி லினிது இனமா 

மோது முட்டியள வாயினுமொர் பிச்சையிட லுற்றவுடனே 

கோத ருங்கொடிய பாவமுழு ுங்கடிது கொய்தினகல்வன் 
யாதொர் சூழலிடை ஈல்லசிவ ஞானித னிடத்அமகிழ்வால், (௪)



நூற்றுப்பன்னிருவர் முத்திசரீதனம்பேற்றஅத்தியாயம், 

ஓத னம்மெனினு மாடையெனி வும்முசவி செய்தவொருவன் 
சாத மோன்றுத றவிர்ந்திடுவன் யாகொரு தலக்தினிடையே 

மாத வஞ்செப மகத்தொழி றியானமகம் தானமிவைதா 
மேதி லர்க்கெனினும் வேதியர் தமக்கெனினு மீறில்பலனாம். 

ம வழு, 

அனைய தோர்தஇருக் காளத்தி யாயெ 
வினிய ஈற்றலச் தன்னோ ரிழைத்திடு 

புனிச மாதவத் தாற்புக ழன்பினால் 

வனிதை பாகன் மூழ்க்தெதிர் தோன்றினான். 

கண்டு மாதவ ர௬ுள்ளல் களிப்புற 

மண்டு காதலின் வீழ்ந்து வணக்கினர் 

கொண்டு செய்தனர் முத்தியின் சூழ்ச்சியை 
யண்டர் காய௪ னேயரு ளென்றலும், 

பவள வாரசடைப பானம் 

டவள நீறு தயங்கத் தழைசெவிக் 

கவள யானை யதள்பொஇ சண்ணுத 
Dae நாலணி மார்பர்க்குச் சொல்லுவான். 

உத்த மத்தவ மேகொண் டொழுகுவீர் 
முத்தி சாதன மீங்கு மொழிகுவாம் 

பத்தி தன்னொடு கேண்மின் பசமமாய்ச் 
௬தத மாய்மறை வாமது சொல்லுறின். 

மறுவி லாதி வருணார்முன் னால்வர்க 

ளூ௮தி யாக வொழுகு மொழுக்ககான் 

கறுதி யாக வவையடைக் தாலன்றிப் 

பெறுவ தாமோ பெறலரு முத் இயே, 

யாவன் றன்குலத் தூக்கியை யுஞ்செய 
லோவு ரம லுஞற்றுவ னாங்கவன் 

காவ லாய கடவு ளருளினாற் 
ரூவில் வேதியன் றன்குலக் கெய்துவான். 

அனையன் சாத கருமமுன் னாய 

வினைக ளாற்றி விமல மடை துபின் 

பனுவ லின்வழி முர்.நால் பரித்துகன் 

இனிய னாகிக் Grater Quis gay. 

௨௦ 

௧௫: 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



திருக்காளத்திப்புராணம். 

மமைப யின்று மணம்புணர் வெய்இகற் 

பொறிகொள் வெந்தழல் வேள்வி புரிக்துபின் 
மூறையி னாற்பல தான முயன்றிழைக் 

தறிவி னோடு மருக்தவ மாற்றுக. 

இழைக்கை பிற்பயன் யாதுமெண் ணா இழைத் 

தழக்க தாயவெம் பாவ மகன்றிடக் 

கழித்து நான்கு கரணமுச் தாயனாய் 

விமுத்த கும்பா ஞான விழைவினால். 

உலக வாழ்வினில் வேட்கை யொழிக் துபின் 

பலவ கைப்படு தோடம் பகுத்துணர் 

புலமை யாற்பரி பக்குவம் பூண்டுணர் 

நிலமை யெய்தி நியாத மடைகுவன். 

மூத்தி வேட்ட முறையான் முூூக்குவென் 

றத்க னிப்பெய செய்துவ னன்னதோர 

வித்த கத்தின் விதிப்பட் டுறைத்தவன் 

கொத்தை தீர்ந்த குடீசக னாஇுயும். 

தான்வெ கூதக னாகியஞ் சந்தத 

மான பிக்குக னாகியு மாங்கவன் 

மேன்மை யஞ்ச விருதீதிய னாடகியு 

மீன மில்லா வெமதின் னருளினால். 

பரம வஞ்ச விருத்தியைப் பற்றுவன் 

தரும சரந்திகற் முந்தி இிதிக்கை 
யருமை நானஞ் சவுசங்கொல் லாவற 

முூரிமை யன்றிய பொய்ம்மொழி யோவுதல். 

மொழியு மர். இரத் தான்முழு நீறுடற் 

பழைய கான்மறைப் பண்ணவன் பச்சைமான் 

மமுவ லானெனு மூவர் வடிவுமாய்த் 

தழைவு அுக்இரி புண்டா தாரணம், 

அருட்சு டர்ச்செவ லிங்கத் தருச்சனை 
யுசைத்க விம்முறை'யாவு மொருதனிப் 

பொருட்பெ றும்பழை யோர்கள் புரிச் இடு 

சித்தி சம்சு ளெனச்சொலுக் சன்மைய, 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨௩)



நாற்றுப்பன்னிருவர் முத்திசரீதனம்பேற்றஅத்தியாயம். 

மறைச் சப்பொருள் வாக்கிய கேட்டவை 

யுறத்க ரித்த லுவப்பொடந் தேசிகன் 

குறிக்க வேவ லிழைத்தலிக் கூறிய 

apse pis ans yh Oru Sas. 

இன்ன பண்பி னொழுகு மினையவன் 

முன்னை காளினின் மாற்றிய ஈற்றவந் 

கன்னி னாற்சிவன் றன்னரு ona dal ons i 

ஆன்ன ரும்பச ஞான (LP Dieu Goo. 

aon sruae Cem erinom wen G7 EF 
சொற்ற ஞானத்து னான்முக்இி தோய்குவன் 

பற்றி லாப்பா ஞானக்இ னாலன் ஜி 

மற்றொன் முற்பச முக்இயும் வாய்க்கு. 

மொழிக்க னக்தொகுக் தேழமூத்தி சாதன 
மழுக்தி ஞான மடைதற்கு நீருளக் 

தழும்பி முத்தல்செய் வீிரெனக் தண்மதஇக் 
கொழுக்து சூடுக் குழகன் மறைர்தனன். 

அறிவின் மேம்படு கீவிரு மன்னவா 

மிறைவ னின்னரு ளாலிங்கி யான்பக 

ரூற௮ுதஇி யெண்ணி யுயாடிதன் கயிலையிற் 

பெறல ருஞ்சிவ ஞானம் பெ.ுகு இர். 

அ௮ர்க கர்க்க ணடைந இடி னல்லதை 

யன்ன ரும்பவ மிங்கொழி யாஇது 

தன்னை நம்புமின் சத்தியஞ் ௪க்இயஞ் 

சொன்ன விம்முறை யாருக் துலிமினோ. 

வழுவி லாமல் வருணி முதலியோ 

சொழுகு கான்கொழுக் கந்தனை யுற்றலா 

லஹிவின் முத்தி யவாவுக லுற்றவன் 
கழிபெ ரும்பவத் அன்பங் கடக்இடான். 

உசைத்த விம்மொழி யுண்மையீ தூண்மையே 

கருக்இ னையற னீங்கக் கழறினே 
மருத்த மாய்கமழ் மார்பினன் றன்னினும் 

விரித்த நான்மறை வேஇயன் றன்னிஞும், 

௧௫௫ 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧)



திருக்காள ந்திப்புராணம். 

ஈ.றிய கற்பக ஈன்னிழ லானினும் 

பிறைகு லாஞ்சடைப் பெம்மா னதிகனென் 
றறியும் காலம் வசாதக வளவும்வெம் 
பிறவி கோடி பிறந்தும் பிறப்பறு. 

தெளிவி ஜனோர்ந்து இவனே பிரமமென்் 

ளிய வுள்ளத் தறியு மறிவுறா 
தெளிதின் முத்தி விரும்பினஃ இல்லையென் 

ஜொளிய காட்டு மறைக ஞரைக்குமால்,. 

முழுதொ ருங்குணர் முன்னவ னாகியே 

யொழிவில் போரு ளுக்தம னாகியே 

பழு: இல் சீர்த்திய ணாய பரசிவன் 
மொழிவன் ஞானமின் றேன்முத்தி யின்றென., 

வலம்பு சித்தடக் கைச்செக்கண் மாயனும் 

பொலஞ்சு டர்க்கம லத்இற் புனிகனு 
மில லைக்குலி சப்படை யேந்இயுக் 

அலங்க யாவரு மம்முறை சொற்றனர். 

அறிவின் மேலவ சாயைம் பொறியையுக் 
தெறுத லுற்றவ சாயுண்மை செப்புறு 

மறுவில் சாக்காக ளாயுள மாதவத் 

gape னோருமவ் வாறுசொற் ருரரோ. 

மாசில் காட்சியின் மாதவத் தீர்பல 
பேசி யென்னை பெருமறை யுச்சயி 
னாசி லாவரு ஞானமில் லாமலே 

யேசி லாப்பா முக்தியெய் தாதரோ, 

மாந்தர் கட்கு மறைவழி ஞானமே 
யேய்க்த சோபன மாய்ப்பழு தில்லதாய் 
வாய்ந்த சன்னிய ஞான மறைவழி 
யாய்ந்த ஞான மடைவதற் கே.துவாம். 

என்று சூத னியம்பின னேடலிழ் 
கொன்றை வேணிக் குழகன் குலவரை 
மன்றல் வார்குழன் மாதொடு முண்மகழச் 
தொன்று சரத்திருக் காளத்தி யுண்மையை, 

ஆகச்செய்யுள், ௧௧௨௭௪, 

  

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௧) 

(௩௪) 

(௩௮) 

௩௯)



இருபத்தேதோன்றாவது 
காளத் இமகிமையுரை த்த அத் இயாயம், 

வேதமொர் நான்கும் வகுத்த வியாத 

னாதச விற்சொல் புராண மனைத்து 

மோதிய சூதனொ ருண்மை யுரைப்பான் 

மாதவர் நேமி வனத்தவர் கேட்ப, 

முற்றிய ஈற்குண மூதுணர் காட்டு 

பெற்றியின் மிக்க பெருந்தவர் நீவி 

ருற்று வியை வுரைப்படி. யின்னு 

மிற்றென வொன்றை யிசைக்குவல் சேண்மின், 

எண்ணில வாய வெவ்வுயிர் கட்கு 

நண்ணரு முத்தியை ஈல்குவ தாரக 

யொண்மறை யின்முடி வாலுணர் இன்ற 

வண்மைய தாயுள தோர்தல மாதோ. 

புத்திய முத்தியு ஈன்கருள் பூவை 
நித்திய மாகி நிறைநதமெய்ஞ் ஞான 

வித்தக மேனி விளங்கிமை வெற்பி 

ணுத்தமி யாமுமை யாடலை நாளில். 
ே வறு. 

தேவ தேவனை யுலகநா தனைத்தெரிப் பில்லா 

வோவி லெவ்வுயிர்க் குஞ்சம மாகியுள் ளானை 

மேவு ஞானசம் பன்னனை மெய்பிலக் கணங்கள் 

யாவும் வாய்த்தவன் றன்னையாண் டுஞ்செறி யிறையை. 

பொருவில் சோதியைத் தனக்கொரு குறியிலாப் பொருளைக் 

கருத காடினி யம்மெனக் கேவலல் கருணை 

யூருவ ளைப்பா மானந்த ஈடனவுத் தமனைக் 

கருதொ ணாதவ னைக்குணக் கடந்துநின் மூனை. 

LED DH go ளான்றனை மாகுண மாததுகள வழுத்த 

நிறைந்து ளான்றனைக் குரவனை யெங்கணு நீங்கா 

அுறைந்து ளான்றனை யொருவருர் தன்னொடொப் பின்றிச் 

சிறந்து ளான்றனைச் சிவனைமுன் வணங்குதல் செய்து. 

(5) 

(8) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪)



௧௫௮ திருக்காளத்திப்புராணம். 

வேண்டிக் கொள்பவ ளாயிது வினவுவள் விமல 

விண்டு யிர்க்குகன் முத்தியை யளிப்பதா யெளி திற் 

பூண்டி ழைத்திடத் த்க்கதி யாதெனப் புகலக் 

காண்ட குங்களி மயிலியற் இறையவன் கழறும், 

தேவி கேண்மஇ யெம்மைநீ வினவுமிச் செய்தி 
தாவில் ௪ீருல குக்கத மாயது சால 
வாய்வு றின்மிக நல்லது நல்லதா தரவா 

லோவி லாவிது மூன்னகாஞ் சொன்ன தன் அனக்கு. 

இனியு ணர்தீதுது மமைர்துகேண் மறையவ னெனினு 

ஈனிமி கக்கடை யாயவ னென்னினு காணின் 

வனிதை யென்னிலும் பேடிமற் றென்னினும் வறிய 

தனிய னென்னினுஞ் செல்வனே யென்னினுஞ் சால. 

௮பு.க னென்னினு மூர்க்கனே யென்னினு மன்றி 

விபுக னென்னிலும் வித்தக னென்னின மிகவுந் 

தபு௪ ழக்கனே யென்னினுக் தருணனே யெனினு 

மூபக ரித்இடு முதியவ னென்னினு முலகில், 

இல்லை யென்பவ னென்னினு முண்டென்ப னெனினுஞ் 

சொல்ல ர௬ுஞ்சிவ தலங்கண்மற் நறெவற்றுளுக் தூய்தகாய் 
வல்லி அண்ணிடை மடந்தைகின் னாலுகம் மாலு 

நல்லு வப்பினி தளிக்குகம் மைந்தர்க ளாலும். 

நந்தி யாலுஈம் மழவிடை யாலுகம் பாலிற் 

சந்தை யன்பர்க ளாலுநற் றநிசைமுக னாலும் 

பைந்து ழாய்கறுந் தொடைபுனை பசியவ னாலு 
மி%்இ சன்முக லாகிய வெண்மர்க ளாலும். 

இருள்க ழித்தெழு மெதிசுடரா்ப் பரிதியி னாலுக் 

இரளு மின்னமிர் தளித்திடு செழுமதி யாலு 

மருள கற்றிடு கடவுளர் மற்றெவ சாலு 
மருளி யக்கர்க ளாலும்வல் லாக்கர்க ளாலும், 

இவர்க ளாதிய வெவ்வகை யுயிர்களி னாலுங் 

கவரு மெவவகைத் தவங்களுங் கைப்பல னாதற் 
கருவகை தாங்கயெ வுளத்தொடு முறைக்இடு sours 

தவள நித்திலங் கொழித்தடொன் முகரியந் தலமாய், 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫)



காளத்திமகிமையுரைத்த அத்தியாயம். 

நந்த மக்கினி அவப்பதாய் நானிலம் பரவு 

மந்த மில்புகழ் வளர்திருக் காளத்தி யதனிற் 
சக்தை யன்பொடும் விரதமோர் யாண்டுசெய் தமரிற் 
பந்த நீங்கெ மு.க்இசா தனமிகப் பலிக்கும். 

மே வறு. 

சித்தி சைச்சுக் இரைப்பபொன் முகரியிற் 

பத்தி யிற்புல ரிக்கட் படிக்தெழுக ் 

தொத்த கானஞ்செய் துன்னையு ஈம்மைஞு, 

மெய்த்த மிழ்த்தருக் சாளகஇ வெற்பையும், ory 

வல்ல வாறு வலஞ்செய்து மண்மிசை 

மெல்லத் தாம்க் அ விழைகதெஇர் போற்றுபு 
நல்லு ணாப்பக லின்றி ஈனியிருக் 

தெல்லி யின்க ணினிது மிசைகவே, 

புகழ்வை காட விசாகம் புலலிபொன் 

முகரி யம்புனன் ஞூழ்கி முடி வன 

வகம இழ்க்களித் கமமுறை நந்தமைத் 

தசவ ணங்குி யயில்கவத் தன்மையின். 

ஆனி லக் அ மர்நெறி டநன்னஇ 

நானஞ் செய்து கலனோ டி யன்றன 

தானஞ் செய்துநந் தம்மையு நின்னையு 

மேன்மை யிற்பணிர் லுண்சவவ் வெல்லையில். 

ஆடி யுத்தரா டத்தினு மம்முறை 
நீடு மன்பினி னீர்படிந் தந்நெறி 

கூட லுற்ற கொடுத்து வலங்கொடு 

பாடி நம்மைப் பணிக்துண்க பண்டையின். 

ஊன மில்கிறப் பாவணி யோணகா 

டா.னு மம்முறை தண்புன லிற்படிர் 

தான தான மஸித்து ஈமையுமப் 
பான்மை *பிற்பணிச் தண்கவப் பண்பினின், 

போற்ற ரும்புரட் டாஇப் புட்டையிற் 
சாற்று மம்முறை கானமுச் தானமூ 

மேற்ற வாறுசெய் இன்புற ஈல்வல 

மாற்றி நம்மைப் பணிர் துண்க லம்முறை;:- 

ககர 

(௧௪), 
ஹர் 

(௧௮) 

(௧௯, 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(obey mh



௧௬௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

oe tou யச்சுவ இக்குமப் 

புலரிக் காலையிற் பூப்புன லாடிநற் 

றலைமை யோர்கையிற் முனமுஞ் செய்தெமை 

வலமோ டேத்துபு மார்துக வம்முறை, 

கார்த்தி கைத்திருக் கார்த்திகை காட்கதி 
வாய்த்த வர்ஈஇ வார்புனற் ரோய்வுரு 
வேத்து தானமும் யாதொன் நியன்றதைப் 

பாத்து நம்மைப் பணிந்துண்க வப்படி. 

மார்க ஹித்திரு வாதிரை வைகறை 
நீர்ப டிக்துபின் னேர்படு தானமு 
மார்வ மாக வளித்து ஈமைப்பணிக் 

தேர்பு வாழ்த்தி யியற்றுக விம்முறை. 

தையிற் பூசக் தனிலே புனல்படிச் 
அய்யத் தான முதவி யுவந்தெமை 
மெய்யிற் முழ்ச்து விதிமுறை போற்றுபு 

மையற் இந்தையற் றம்நமுறை மாந்துக. 

மாட மாத மகத்தினின் மாகஇ 
விசு தெண்புன லாடிரகல் வேதியர்க் 

காசை யாலியன் துள்ள தளித்தெமைப் 
பூசை செய்து பு௫க்ககற் கங்குலில். 

உவந்த பங்குனி யுத்தா நாளினிற் 
Fabs பொன்லும்வெண் முக்துர் திரையெறி 

தவர்க ர௬ும்பொன் முகரி தனிற்படி.ந் 

இவர்ர்து தானமாம் யாவு Du) ps. 

Gag. 

இம்முறைமை இங்கடொறும் யாவனொரு வன்ருன் 
விம்மு.று முவப்பினொடு மிவவிரத கோற்கு 
மம்மவவன் மெய்யிறுஇ யாமளவி லேகர 

மெய்ம்மையொ டளிப்பம்விசை விற்பாம ஞானம், 

இந்நிலையி னிவ்விரத ஞானமடை விக்கு 
மந்நிலைய ஞானமுயர் முத்தியை யளிக்குஞ் 

சொன்னவி௮ மெய்ம்மையிதை யிப்பொழு.து சொற்றே 

முன்னினனை வர்க்குமெளி தாமிது வுஞற்ற, 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௧)



காளத்திமகிமையுரைத்த அத்தியாயம். 

அணுவிலணு வாயபொரு ளிண்டையி னளிக்கி 

ணிணையரிய மேருவசை யாய்வளரு மென்று 

துணிவினொடு சொல்வபல தொல்பனுவ னாளு 

ஈணுகரிய விவ்வுழியி னண்ணிய சார்க்கும். 

போகமொடு முக்.இதிட மிக்ககர் புகுந்தோர் 
மாகடிய பாவவிற குக்கெரியும் வன்னி 

தாகழாறு காமிக டமக்கரிய போக 

மாகவிலு காரண மருந்தவமு ளார்ககு. 

ஈங்குறைதல் கிட்டிடு மிருண்டிட wor eC wat 

தாங்களறி யாத௫இது தூயவினை தன்னா 

OTE HELD இன்னரு எடைந்தறிவர் பின்னைக் 

இீங்குடைய னேனுமுணர் வில்சிறிய Cow goer. 

இன்றென வுசைக்குமவ னேனுமிவ ணெய்தஇ 

நன்றுகமை யேத்தினவ னம்முலகு சேர்வ 

னொன்றவுடன் முத்திகர மாயெவாக எஞூக்குகந் 

ICT FLO மாயரிய தூயபய ஸனல்கும். 

மற்றிதுஈம் மாற்பிரம னாற்கமிய மாலாற் 

௮ற்றவிமை யோர்குழுவி னாற்சுகம தாகி 

யுற்றுறைவ தாமறி வுளோன்மடி. யிலாமற் 

பெற்றிடுக வித்தல மெனச்சுருதஇ பேசும். 

என் லிறைவ னிக்ஈகசச மான்மிய மியம்பி 

மன்றல்கமம் வார்குழன் மடற்தையுமை கன்னை 

யொன்றெனு மயிக்கமத னாலினி அவப்பிற் 

றன்றிரு மலர்க்கைகளி னாற்றமுவி னானால், 

அக்நிலையெ னம்மைகொழு தையனை வணங்கி 

யுன்னரிய பூசனை யுவப்பொடு புமிர்தா 

ஸிக்ஈகரின் மேன்மையிறை மோனிறைவி கேட்பச் 

சொன்னபடி காமினிது சொற்றன முமமக்கு, 

நீவிரு மினிக்கருமம் யாவையு நிறுத்தி 

யோவறு மூவப்பொடுமவ் வுத்தம ஈகர்க்கண் 

மேவுஇ மிதேகருமம் வேறுகரு மங்கள் 

யாவையு மிகப்பொழுஅ போக்குவன வென்றும். 

ef 

Ty & 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௮) 

(௩௯)



௧௧௨ திருக்காளீத்திப்புராணம். 

என்னவயர் சூகழுனி வேதமுனி யென்று 
பன்னிய வியாகமுனி சொற்றபஇ னெட்டுத் 

தொன்மைய புசாணமு முணர்ந் தெளி தூயோ 
னுன்னமிய தென்கயிலை மான்மிய மூசைத்தான். (௪௦) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௧௬௭௪. 

இருபத்திரண்டாவது 

வ௫ூட்டாவினாவிய ௮ தீ இயாயம். 
ee 

கொடையுறு மினைய DN PGs Sou செப்ப வேண்டி 

வடிவினாற் புருட னாக வதனத்தால் யானை யாகிக் 

குடவயி நுடைத்தாய்ச் சாந்த குணத்ததாய்ப் புனித மாக 

நெடி. துளங் கடந்து நின்ற வொளியினை நினைதல் செய்வாம். (௧) 

பண்டைசாள் விட்டன் வெள்ளிப் பனிவசை யடைந்து மோனக் 

கொண்டுகற் செயலி மழைக்குக் துணிவொடைம் பொறியும் கொன்று 

மண்டுறு மருத்து ணாவா oun Sip னடுவண் வைக 

யண்டாயாண் டீரைஞ் ஜாற்றி னளவருக் தவம்பு ரிக்கான். (௨) 

உளந்தனி லமைய வொண்ட ருருத்திச நாப்ப ணாகத் 
தெளிக்தருள் குடிலை யோடு மாருகத் தீங்கு மாற்றி 

விளங்குறு மெமுத்தோ சைந்தும் விதியினின் வழாது வாய்ப்பக் 
களங்கனி மிட.ற்றி னானைக் கண்ணுறச் செபஞ்செய் தானால், (௩) 

இன்னவா றியற்று மெல்லை யன்னவ னெதிசே யேடார் 

பொன்னிலா மிதழி சூடும் புரிசடைப் புராணன் போந்து 

மன்னிய பீடத் தோடுஞ் சிவலிங்க வடிவ மானா 

னன்னமா முனிவ னோக்கி யற்புத மிகவு மெய்தி. (௪) 

எனதுகட் புலன தாகத் தோன்றிய விதுமற் ஜேது 
கனிதரு கருணை யாலே கடவுள்வர் தனனோ வென்று 

மனம௫ூழ் இறந்து தூய புனலாட்டி. மலர்கள் வேய்க்து 

கனியினி தருத்திப் பூசை யிழைத்தனன் கழல்கள் போற்றி, (௫) 

அந்நிலை யிலிங்கத் துண்ணின் ரூதியம் பகவ னாலின் 

மென்னிழ லுடைய னாக வெம்புலி யகளோ னாக 

மன்னுபுக் தகமு மக்க மணிவடர் தானு ஞானம் 

பன்னுமுத் இரையு மான்பாற் கும்பமும் பரிப்போ னாகி, (௬)



வசிட்டர்வினாவியஅத்தியாயம். ௧௬௨௩. 

வெண்ணிலாக் குழம்பு போன்று விளங்குகீற் மொளிப முத்த 
வெண்ணிலாப் பணிகள் பூண்டல் கலங்குபா னிறத்த மெய்யுவ் 
கண்ணொரு மூன்றுர் தெய்வக் கங்கைநீர் கலைவெண் டிங்க 
ணண்ணுவார் சடையுஞ் சோதி ஈளிமதி வதனக் தானும். (67) 

பைம்மணிக் கவைநாச் அக்இப் பாக்தண்முக் நூலும் பாந்தட் 
செம்மணிப் பூணும் யோக பட்டமுஞ் செங்கட் சிற்ற 
வெம்முய லகன்மேற் GF OH மிகுவீரா சனப்பொற் 7 eM 
மம்மநீ டிலக்க ணங்கள் யாவையு மமைக்ேோ ஞை. (௮) 

சகழமுழு துக்குர் தானே கலைவனாச் தகைமைப் பாடு 
மகமகழ் சனகன் முன்னோர் வழிபட வருளாற் றென்பான் 
மூகமலர் நோக்கு மாச முன்னர்வக் இருந்தான் கண்ட 
புகரில்”ர் முனிவன் மும்க்து போற்றுபு தொழலு மாங்கு. (௯) 
ஆதியு மவனை நோக்கி யமிர்இனு மினிய சொல்லொன் 
மோதுவன் வாசாய் வேச மூணர்ச் தளார் தமிலு யர்ந்தோ 
யாதுகா ரணபாச் செய்தா யித்தவ மேல நின்பா 
OTST arene கேட்டி வசம்யாவு மளித்து மென்றான். (௧௦) 

என்றலும் பின்னுர் தாழா விரு சவன் வழிபட் டேத்தி 
கன்றுளம் விழைந்த யாவுக் கேட்கின்றான் ஞான மாகி 
மன்றவு நிறைந்தா னந்த மயருறு வடிவ முற்றோய் 
தன்றுமெவ் வுலக DEG FIO சொல்லக் கேண்மோ, (௧௧) 

ேேவறு, 
எண்ணி லுலகம் யாவைக்கும் யாது நிமித்த மிவ்வுலகை 
நண்ணி யென்று ஈடாத்தலுற் முர்யாவ ரவர் க்கு முலகுக்கு 
மண்ணு முறவே தூத்துமாய்ச் இத்துமாய வனை த்துலகும் 
பண்ணப் படுகின் றவையாகி யுண்டா கின்ற பரிசேது, (௧௨) 

பலதத் துவங்க ளெவற்றுள்ளும் பாதத் தவமாம் பரம [க் 
மூலகக் தினுக்குத் தான்வேறோ வன்றோ வுசைக்க னெதையிலக்காய் 
குூலவற் றிருப்ப தனையசிவக் கூறி னதற்கு uy Carga 
நிலவப் படிமவ் வடிவாவ தேது முத்இக் கெதுகிமித்தம். (௧௩) , 

பந்தம் யாதாற் பல்லு யிர்க்கும் பகவன் றனக்குப் பதிகளெவை 

யந்த கவே ணாதியில்லோ னெவ்வா றருச்சிக் கப்படுவான் 
சிந்தை விழைவெண் ணீறென்று செப்பப் படுவ தேதெதனான் 
முந்து பன்ம மாயதுதுன் பொழிப்ப தேது மொழிதலுறின், (௧௪)



க்௬௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

பன்ம விதப்பா டெத்துணைய பன்ம மெவர்க்குத் தரித்திடலாம் 

பன்மச் தரிப்ப தெம்மனுவாற் பன்மக் தரித்த லெப்பரிசு 
பன்மந் தரிக்கும் பாவகமென் பலனே தென்று பகருமறை 

நன்மங் கலமா மக்கமணி நயந்து தரிப்ப தெவவிடத்தே. (௧௫) 

தரிக்கின் றதுமெம் மந்இரத்தாற் றரிக்கி னதற்குப் பாவனையென் 

றரிக்க லாமிங் கெவர்கட்குக் தரித்தா லதற்குப் பலனே தீங் [தான் 

குசைக்கின் மறையோர் செவிப்பதெவ லுருவேற் றிடுமா மெப்படித் 

பரக்குஞ் செபமெப் படி.ச்செய்தல் பயிற்சி செய்க லெவவண்ணம். () 

மற்றில் கதற்குப் பலனேது வருணி முதலோ சாசாச 
மெற்றென் அரைக்கு மினியமறை யுகத்தின் றரும மெவ்வண்ண 

மூற்றுந் தெளிந்த முழுமுதலோன் முன்னாட் டாரு வனமதனி 

லுற்றங் கனையா னென்செய்தா லுயாமா தவதக்தோ சென்செய்தார்.() 

பாமன் முனங் கெதுசெய்கான் பாமன் போய தேதுக்காப் 

பிரமன் பரம னருளாலே சிபுவைப் பெற்ற பேறென்னோ 
பிரமன் பயந்த வப்புதல்வன் பின்னர் நிதாகன் பெரிதுழுய்யப் 

பிரமந் தனையாங் கெவவண்ண முபதே சித்தான் போருளால். (௧௪௮) 

தீய செயலாற் றிகழ்சதுத்தன் றேவர் கோன்வாழ் பொன்னுலூற் 

போய தெவ்வா றவன்ஞான மெவ்வா றடைர்தான் புகன்றருளென் 

ரூயு மறையின் ௮ுறையபோய வருமா தவத்து வசிட்டனெனுந் ன். 

தூய முனிவன் வினாவினான் மழவெள் விடையோன் விடைசொல்வா 

ஆகச்செய்யுள், ௧௪௮௬. 

இருபத்துமூன்றாவது 

உலக௫ன்ரோோறுறமுணர்த்துய 

அத்தியாயம், 

வினவி வந்த முறையே விளம்பு gs 
முனிவ கேட்டி முழுதுல குற்பவ 

மினிது ரைக்கி னிவற்றிற்கு மாயையே 
ஈனியு மேதுவென் பார்மறை நாடினோர், (௧)



உலகின்றோற்றமுணர்த்தியஅத் தியாயம். 

நண்ணு மாயை கமது வயத்ததா 

மெண்ணி லாவுயி ரீட்டும் வினையினாற் 

கண்ணி லுற்ற கருமபா கக்இனும் 

பண்ணுக கால பரிபக் துவத்இனும். 

மூக்கு ணத்தின் முழுவடி வாகியே 

பக்கு வத்திற் பகுத்துப் பகர்க்கிடத் 

தக்க தாடுச் சகங்க ளனைத மாய் 

மிக்கு நின்று விஇயி ஜனொடுங்குமால். 

இன்ன மாயையை யாமதிட் டி.க்கவே 

தன்ன தாய பெருமை தலைப்படா 

மன்னு மாங்கது மாமாயை யாமென 

வன்ன காலையப் பேசை யடையுமால். 

அனைய மாயை யிசண்டா மவற்றினா 

லெனைய யாவு மியற்றுவிப் பேமியாம் 

புனிக மாயையி னாத மூதற்புக 

லினிய கத தவ மைக் த மியற்றுரு. 

மற்ற மாயை மருங்கிற் கலைமுக 

அற்ற மாகிலங் காறு முதஇப்பியா த் 

தூற்ற வன்னவற் அள்ளே தொகுழுயிர் 

பற்று டம்பும் பலகச ணங்களும். 

மிக்க தம்வினைக் கேற்புற மேவியே , 

புக்கி ருப்பப் பொருந்து புவனஞுச் 

தக்க போகமுக் தங்குவித் இம்முறை 
தொக்க நுண்ணிய தோற்றம் வருத்தபின், 

ஆல மானவைம் பூதமுர் தோற்றுவித் 

சேல விம்முறை யாவு மியற்றுறு 
மேலி வற்றை விரிவு படுத்தவும் 
பால னஞ்செய்து பாங்குிற் புசக்கவும், 

கரனெ னப்படு நாம்விட லஓுற்றதோ 

hos அண்ணிய நாசமென் ரயஇ 

Ott Hee aol) gs soar cor esas oor 

பெரிதுக் தோன்றி யயனம்பெற் ரான் இல். 

௧௭௬௫ 

(6) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(sr) 

(௮) 

(௯)



௧௬௭ திருக்காளத திப்புராணம். 

ஆன பண்பி னவனைகா சாயணன் 

ரூனெ லும்பெயர் தொன்மறை சாற்றுமான் 
மேன்மை யா விடப்படு காசமு 

மீன மின்றி யிரணிய வண்ணமாய். 

பரிதி வானவன் போன்று படசொளி 

விரிய வன்ன விரணிய மெய்யினைக் 

கருவ தாம்படி கற்பித் தயன்றனை 

யரிய ளித்தனன் பின்னசக் காதலால், 

இருக்கு வல்லவன் றன்னை யிசணிய 

கருப்ப னென்று கழறுவ சாங்கவன் 

பெருத்த பூதமைந் தாற்பே ர௬லகெலாம 

விரிப்பன் மாயன் விரித்தவை காப்பனே. 

௮யன்ற னக்குமவ் வம்புயை கொண்கனா 

யியைக்த மாயன் றனக்கு மியையகாம் 

பயின்று நல்லுயி சாடுப் பஇர்தவரா் 

மூயன்றி ழைப்பவை யாவு முடி.க்.தமால். 

துற்ற வைம்பெருச் தாலபூ தங்களான் 

மற்ஜிவ் வாறு மலசோன் வகுத்துள 

பெற்றி யாற்பிர' மாண்டப் பெயரினை 
யுற்ற Ramen மீசே முலக௮. 

இதனி டத்திலு மெண்ணில வின்னுயிர் 

விதமி குத்த வினையின் பயன்களாற் 

றுதைத லுற்றன சூக்கும வண்டமா 

மதனி டத்திலு மவ்வா றடைவன. 

சுருக்க மாம்படி. சொற்றே நினக்கியாம் 
வருக்க மாமுல கெல்லாகம் மாயையின் 
பெருக்க மன்றிப் பிறிதில வின்னுமேல் 

விரிக்க னென்பயன் வேண்டா விவையெலாம். 

மாயை யின்செய லென்று மறுத்தொழிந் 
தாயு மின்னுயிர்க் காய பயன்றனை 
நீயு ணா்ர்துகொ ளென்று நிகழ்ச் இனன் 
பாயி ரும்புனல் வேணிப் பாஞ்சுடர், 

ஆகச்செய்யுள், ௧௨0௩, 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௬௨) 

(௧௯) 

(௧௪) 

(௧௫)



இருபத்துகான்காவது 

தலவிசட்டமுணாரீத் தியஅத்தியாயம், 

—— He 

உலகுண் டாவதற் கேதுகா சணமென் வுரைத்தர 

யல லாவுல இயாவையு மாயையி னாமென் 

பிலகு காரணங் கூறின மினிச்சிவ னியல்புக் 

தலைமை யாயவ ஸினிதமர் தலங்களுஞ் சொல்வாம். 

௮றிஞ சேள்சிவ னேபா தத்துவ மவனிற் 

பிறிதொன் றில்லையப் பாமன இலக்கணம் பேடன் 

மறைக டம்மிலெக் காலமுக் கேட்கலா மறுவற் 

றைவ தாகமெய்ஞ் ஞானவா னந்தமா யொளிரும். 

உலகின் ரோற்றமுன் னாகிய வெவைக்குமோ வின்றி 

யிலகு மப்பா தத்துவ மேமிக வேது 

மலைவி லாதவன் வடிவினை மறைகளே யுணரும் 

புலன கன்றவவ வடிவது புகலுதற் கெளிதோ. 

நித்த மாயுமை தன்னொடு நிகழ்வதாய் நீலம் 

வைத்த தோர்மணி மிடற்றதாய் முக்கண்வாய்த் அளதாய்ச் 

சுத்த மாய்த்தன துண்மையைத் தோற்றுவிப் பதுவாய் 

மெய்தத தோருவப் புள்ளதாய்க் தாண்டவ விழைவாய், 

முளரி வேதனு முகுக்தனுக் இனர்தொழு மாதலா 

யளவில் போகமும் வீடுகல் லறனும்வர் கடைந்தார்க் 

குளம இழ்க்தளிக் கன்றதாய் வதஇக்தச ருருவச் 

தெளிவி னென்றுகீ சேவைசெய் தேத்திடத் தகுமால், 

மாயை தீர்ப்பது மன்னதே யன்னதோர் வடிவை 

யாய்வு றின்னவ னேயது வாவனஃ தியான் 

றீய தாயே மாயையாற் டிக்கயாப் புறுவன் 

மாய விடில னஷிச்சையாற் கட்டுண்ட தொடர்பால். 

௮வ்வு ரூத்தனை யறியினப் பாசம்விட் டகலுஞ் 

செவ்வி தானவவ் வறிவுஅண் மறைச்சிசர் இகழும் 

வெவ்வ ழற்சுடர் வேள்வியே முகலிய வினைக 

ளெவ்வ மின்றிய ஞானமுண் rush Ca go. 

(௧) 

(௨) 

(௪) 

(௫)



௧௬௮ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ans Pagan oh Marth கயிலைவெற் பெமக்கு 
வாய்ந்து சீரிதா யாவரும் வணங்கமன் ஸுயிர்க 

ளேய்ந்து சூழ்வதாய்ப் பாகமும் வீடிம்யா மீதற் 
காய்க்க வத்தமக் தலமகா மெமஇட மதுவாம். 

சுரித்து வாரச் தினி கொழுகவெண் முதக்கமுக் தரும் 

விரித்து வெண்டிரை விண்டொட மிவக்தெழ விடப் 

பமித்தி டுங்கசை பொருபுனற் கங்கைசூம் பதியாய்த் 
தரித்த காசிமற் றெமக்குரிக் தாகிய தலமால். 

சுடிகை யொண்மணிக் கணபணச் gs Sus SOA GTS 

படி.வ மாகிய பதஞ்சலி பாய்ற்கெழு பகுவாய்க் 
கடிய வாரு௫ர்க் கனல்விழிக் கொடுவரிக் காலோ 

ன்டன மெவ்வுழிக் கண்டன ரந்நகர் நமதாம். 

பிறந்து ளோர்க்குவி டளிப்பதாய்ப் பாளய இனத்து 

நறுந்கண் சேயிகம் கறைபொழி களினபி டத்தி 
அறைந்த செந்திரு வுவக்தெமை வழிபட லுஞற்றுஞ் 

இறந்த புற்றிடஞ் செறிநகர் இனமெமக் கினிதால், 

கம்பை ஈன்ன இக் கசையினிற் காஞ்சியம் பயி 
லம்பை காடொறு மமர்ந்தெமக் கருச்சனை யாற்ற 

கம்பி வர் ுகேத் இரவுப வாசகண் ணினர்கட் 

இம்பர் முத்தியை யளிக்குமக் ஈகசெமக் இனிதால், 

பருப்ப தஞ்சுட செறித்தெழு பாவ லிங்கத் 
Boe Bi ger தெம இடங் கழுமல ழுயிர்கள் 

விருப்பொ டுக்தகொழ ஞானான் களிப்பது வேதன் 

பெருத்த பூசைகற் பந்தொறு மிழைப்பதெம் பேளூர். 

பொன்னி மாகஇ வடகரைப் புழைக்கைகாற் கோட்டுக் 
கன்ன மாமதக் கலுழிரால் வாய்க்களி யானை 
முன்ன ருச்சனை யிழைக்தது யாண்டுமுக் குளகீர் 

தன்னின் மாகமா தத் இலா ரமாந்இதி சாரின். 

இடபத் இங்களி லீரெழு இஇவரி னிருட்சி 

யடையப் பட்டவெண் டிஇவரி னானிக்கு மவற்றிற் 

கடவுட் கார்த்திகை யிற்பதி னான்கனிற் களிப்பிற் 

படிகுற் றற்றைஞான் ௮ணவொரீஇப் பரிவொடு மடி.சில், 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



தலலிசிட்டமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

அருத்தி யங்கியன் றுள்ளபா னங்களு மளிக்தோர் 

விருப்பின் விட்டினை யாதொரு தலத்இன் மே வுறுவர் 

பரித்த விருவாத் தோறுமோர் யாண்டுநீர் படிந்து 

கருத்தொ டீந்தவ செங்கனம் வரழ்வுகைக் கொள்வார், 

அன்ன தாயவெண் சாடெமக் கஇனியதா மழகாய் 

மன்னு காவிரித் தென்கசை மருவிடை மருத 

நன்ன லத்ததாக் தீர்த்தகங் சகுணபஇ நம்மை 

மூன்ன ருச்சனை யாற்றினன் முயன்றுதைப் பூசம். 

ஆய வைகலி னரும்பெறற் பொன்னி சாடித் 

srw Co Ruts 69 AOE FHS BI Sai or Fond Ly aor 

Loti) Ceara pad snes SVS o Fuses aren ds ww) sii 

தீய பாதகர் தணர்தம ருலகினைச் சேர்வன், 

பரிவின் மாதமா தத்இனும் பருவங்க டம்மி 

லிசைபு னற்படிந் இறையைஞூ வலமிழைக் இறைஞ்சி 

யூரு யேத்துவோ னொருவரு டத்தினி லுள்ளக் 

கருதும் யாவையு மடைவனஃ தெம்மிடல் கண்டாய். 

குடந்தை மாககர் தீர்த்தஈற் குரைபுனற் பொன்னி 

யடைந்க தென்கரை யமாவதங் களப்பில்வா னோரு 

மிடைக்க பல்வகைக் தேயம்வாம் மாக்களும் விசவி 

யிடங்கொ ளாஅளசூம்ற் தேத்துமா கந்தனி லெய்இி. 

எண்ணி தீர்க்தமற் றியாவைய மெறிதிரைப் பொன்னி 

நண்ணி மூழ்கியாங் இறைவனை நஈயக்துபூ சனைசெய் 

தண்ண றென்புடை யமர்க்தோ ரலைபுனற் றடாகத் 

அண்ணி றைக்தினி இருக்குமத் தீர். த்தங்க ளொருங்கு, 

அதக டததுனணிற கடவுணமா மாகுதமஜாடிக் 

ose யன்றன யாவனே களிப்பொடு மீவன் 

F55 னணாமவ னடைகுவன் ஹொல்சவ Cars 

மத்த லம்பெரி அவப்பினை யெமக்களிப் பதுவாம். 

் ேவறு, 

இகழை யாறெனுக் இப்பிய வெத்தல 
மகிழும் பொன்னி வடகரை வாய்ந்தது 

புகழமு மாநஇ souk ga Ours gal 

FEPH MONIT ah gi 5 HS ORL, 

௨௨ 

Ena 

(௧௧) 

(கஏ) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(em)



௧௪௭0 திருக்காளத்திப்புராணம், 

Ye saute வழிபட லாற்றின 

யாதொர் சூழலி லெய்திச் சிலா கனன் 

மாத வஞ்செய் இழையை மலர்கடூய்க் 
காத லிற்றொழக் கண்ணுத றோன்றுரு. 

மூந்து நலவச நலக முடிவிலா 

நக்இி யைப்பயக் தானெவ ணாடருஞ் 
சுந்த ரச்தவே மன்னையர் தூமலர் 

இந்தி வாம்வடைக் தார்சிவ னாலோ. 

யாண்டுப் புண்ணிய மெய்தி யிறைவனை 

வேண்டிப் பூசனை யாற்றி விடையுருப் 

பூண்டுற் றுள்ளது பொன்னிப் புனல்படிந் 

தாண்டுத் சேவை வழிபட் டவனெவன்,. 

ஒல்லை யன்னான் சிவன்வடி. வுற்றிட 

வல்ல னாகுவ னவ்வுழி வாம் தம்யாம் 

தல்ல சேது ஈடுக்கர்த மாதனத் 

தெல்லை யெய்இிழுன் னிர்திசை காதலன். 

உலக ஸுக்குப காச முறற்பொருட் 

டிலகு காச சதியென் ஜினிது இக் 

தலைக டற்றென் னிலங்கை யசக்கனைக் 

கொலையி ழைத்த கொடுவினை நீங்குற, 

இவனைச் தாபனஞ் செய்ததன் பேருற 
வவனைப் போற்றின னாயிடை. மீளவு 
மூவணப் புள்ளின ஜனொண்புன ஜேோய்ர் துவெங் 

கவனப் பாய்விடை யூர்தியைக் கைதொழா. 

உள்ளக் தன்னை யுவப்பிக் தழடூய 

கள்ள விழ்க்ச கருங்குழற் செய்யவாய் 
வெள்வ ளைக்கைப் பசுமயின் மெல்லியல் 

வள்ளை யங்குழைச் சான மாதொடும். 

ஆத ரக்தொ டமாந்தம் கடிஏலும் 

வேதி யார்க்கு விழைவோ டளித்தினி 
தேத மற்ற விமையோர் குழாச்தையு 

மாத வத்து மறைமானி வோரையும், 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௩ ௦) 

(௩௧)



தலவிசிட்டமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

மாந்த சோடு மஇழ்விக் தனையாமாட் 

மேய்க்க தொன்றை விழைந்து இயம்புவா 

ஞய்க்க தையினி லாடிப் புட்டையிற் 

மோய்ந்த தோர்புனர் பூசத்திற் மாமதி, 

நின்ற நாளி னிகரில் விடுக்களி 

லன்றி மற்ற மயன் களிலொளி 

ஆன்று சந் இர சூரியர் தோற்றத்தை 

வென்றி காகம் லிழுங்குறு நாள்களில். 

மற்றை யொண்டுசா ணத்தில் வறிதெனப் 

பெற்றி டும்பரு வங்களிற் 2பேசொளி 

யூற்றி டுவ்கெ கங்க ர இக்கையி 

லற்ற வாட யவைதா மறைகையில், 

ஈண்டி. யாவ னெறிபுனன் ழ்கியன் 

MOT. MTG Burr வுள்சாக னாலருள் 

ண்ட வநர்தணர்க் கூட்டிப் புனைகலை 

காண்ட கும்பொருள் சாசினி யாடைகள். 

கன்னி தான மிழைக்துக் கடவுளைப் 

பன்னி யேக்இப் பணிக்கன சனோவவன் 

மின்ன ர௬ுஞ்சிவன் றன்டுளுடு மொன் றுற. 

ae 7557 வேண்டு மெனகனி 

மல்ல லோங்கு தயரதன் மக்கன் முன் 
௫இசால்ல வம்முறை யேசுரர் மாதவ 

செல்லை யின்றிய யாரு மியைக் தனர். 

இனைய நின்வர மீச னருளினா 

லனைய தாகவென் ராங்கவர் ஈல்கினா 

முனிவ வற்றைஞான் றும்முக லாகவே 

Sons) STB BIN காமத் தலத் இனில். 

செய்க ஈன்றி செருக்தல்சே காவினை 
யூய்த லுற்ற குருவை யுயிர்த்துள 

தைய றன்னைக் கடி.தல்கள் ஞண்டிட 

லெய்த ருங்குரு கிர்தை யிஜைக்திடல், 

௧௪க் 

(௩ ௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௪) 

(௩௮)



௧௪௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

கடவு ணிந்தை பிறர்மனை காழுறல் 
படரு மின்னவை யா இய பற்பல 

விடல ருங்கொடு வெவ்வினை யாவையு 

மூடன கன்றொழி வுற்.றிடு மொல்லையின், (௪௦) 

ஆக்கி லக்குவன் மூனு மதன்பினர் 

இங்கில் காட்டுச் இவப்பிர இட்டையைப் 

பாங்கி னோடுதன் பேரினிற் பண்ணியல் 
N கோங்கு தீர்க்கமொன் ௮ண்டாக் கனனரோ, (௪௧) 

பழிப்பி ஜீர்த்தத் இன் பாங்கரிற் பமங்கியை 

மழித்து மூழ்கியவ் வைக லஓுணவையு 

மொழித்துச் சேவை யுஞற்றிட லுற்றவன் 

விழுத்த குஞ்சிவன் றொல்புச மேவுவான். (௪௨) 

அக்கி ரிக்க ணனுமமீனோ டங்கதன் 

சக்க ரீவன்மற் றேனையர் சோ இயை 
யொக்கத் தாமும் பதிட்டை யுஞற்றினர் 

மிக்க வக்தலம் யாம்விமை வுற்றதால். (en) 

சோம காதஞ் சுடர்மதப் பூசனை 
யாம இற்பணிக் தார்பின் னவனியிற் 

wep BEB வில்லைத் தவத்இனின் 
மாமனத்தினை வைக்க வ௫ிட்டகேள். (௪௪) 

மே வறு, 

இீதில்கே தாரஞ் சிறந்தகே தாரன் சிவன்றனைத் தாபனஞ் செய்த, 

தாதியா மதனி லநாதியைக் கங்கை யணவ்குமுன் வணங்கியா தரித் 
அத், தாசவிம் மலர்தூய் வழிபட லாற்றிக் தவழ்இசைக் தொடுகட 

றன்னைக், காதல னாக விழைந்துள ம௫ூம்க்து கலந்தன ணம்மிட மது 
காண், (௪௫) 

புகரில்சீர் தழைத்து விளங்கு” மேசம் புண்ணியத் தலமிக 
வதா, ஸனிகரில்போர் வீம னருச்சனை யிழைத்த நீணக சதுதனி 

சிறைந்த, மகிம்வினாற் கோதா வரிஈறு மலாதா யிறைவனை வணக்குபு 

வழுத்தித், தகைமைசால் வாங்க னினிதுபெற் றனள்காண் சாலவு 

மெமக்கினி ததுவே. (௪௬) 

பழமலை பகரிற் பாய்புனல் யாண்டும் பார்தகொரு பற்றிலா துலக, 

முழுவதும் கரக்கப் பெறுபிச ளயத் இன் முகட்டினின் முடிவிலா இரு



தலவிசிட்டமுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௧௪௩ 

க்குஞ், செழுவிய வனைய தொல்கிரி தெய்வச் இருமணி முத்தகன் 
ன தியில், விழுமிய தென்பாற் நடங்கசை யமர்ந்து விளங்குவ தத 

னிடை மேனாள், (௪௪) 

விண்டொட நிவர்ச வேந்தெழிற் குடுமி விளங்குறு பொதிய 

மால் வரைவாம், தண்டமிழ் முனிவன் முதவிம் மலர்தாய்த் தலை 

வனை த் தொழுதுபார் சமமாய்க், கொண்டனன் மகத்தின் மாகமா 
தத்நஇிற் கோதில்£€ீர் வெள்ளிவா ஈத்திற், றெண்டிசை மணிமுத் தாற் 

றினிற் படிர்து செயத்தகு தானமுஞ் செய்யின், (௪௮) 

அழிவில்பே ரின்ப விட்டினை யடைவ னதனிலோர் பிடியள 

வனும், விழைவொடு மன்ன கானம தியற்றின் விளவ்குவ னிருமை 

யும் விருப்பம், பழகிய வதற்கு வடஇசை தனிற்கோ பருப்பதந் இக 

ழ்வதப் பதியின், மமைமதர்தக் தடங்கட் கவுரிஈம் மூடனே மகிழ்வினை 
யாட்டொடும் வஇயும். (௪௯) 

ஆ.திவா ரத்திற் பருவமென் பவற்றில் விடுக்களோே டயனமா 

மவற்றிற், நீ.தில்வே ளைகளிற் றிகழ்வலஞ் சூம்ர்து சென்னிதாழ்ந் 

இனிதுசே வித்தோ, னோதரு முத்தி படைகுவ னன்ன மொருபிடி 

யுதவினு மதக, மீதும் மிடங்காண் முக்குறும் பெறிர்த Ami gas 

கிழமையி sours sr. (௫௦) 

இலகுகா எத்தி யென்றொரு தான மெங்கணும் புகழ்பெருத் 
துளதசா, மலைபுனற் செழும்பொன் முகரியங் கசைக்க ணமர்ந்துள 

தாங்கதி லடைந்து, மலர்மிசைப் புத்தேள் வார்புனற் றோய்க் து வரு 

ந்திமுன் னருந்தவம் புரிந்தான், கலியுக மதனி னாற்குலத் தவரும் 
கடியதீ வினையுளோ சாவர். (௫௧) 

ஆங்கவ செவ்வா அுய்குவ செனவே யன்னவ னிறைவனை யலர் 

தூய்ப், பூங்கழ ஜொமுதா னந்கிலை காமப் புங்கவன் றனக்கெதிர் தோ 
ன்ற, வீங்கிதற் இனியோர் சூம்ச்சிசொல் லென்று பின்னரும் வழி 

பட லிழைத்தான், நேங்கமம் பதுமத் இசைமுகன் றனக்குச் செப் 

பின மங்கணோர் செய்தி. (௫௨) 

மார்கழித் இக்கட் புதையிரு டன்னின் மறிஇரைப் பொன்முக 

ரிக்கட், சீர்கெழு கானஞ் செய்துநற் முனஞ் செய்துபின் சனகர் 

தன்னைப், பார்கெழு வலமோர் மூன்றும்வர் தெம்மைப் பச்சிளங் இள் 
ளைமென் குதலைக், கார்கெழு கூந்தற் சகுயல்புசை தடங்கட் கவிரித 

முூமையொடும் பணிந்து, (௫௩)



Giol & திருக்காளத்திப்புராணம், 

இம்முறை மையின்மார் கழிமுத லாக விரறு இங்கடோ றியை 

ந்த, பொம்மல்கூ ரிருளின் றிதிபதி னைந்திற் பூசனை யிழைக்இடின் 
வருடத், தம்முடி, வினில்வந் துனதுளம் விழைவற் றதனைகா மளிக் 

குது மென்றேஞ், செமமலர்த் தவிசின் மேயவன் மறித்துந் இசை 

யெறி தண்புனன் மூழ்க, (௫௪) 

இன்னதோர் விரத முஞற்றலுற் றேனென் றியைக்துள கருத் 

இனை பியம்பி, பன்னவா ஹஜொழுகி மாபுளி வழாம லனைத்தையும் விழை 

வொடாற் றினனாற், பின்னர்ரா மவலுக் குமையொடுக் தோன்றிப் 

பிசமநீ பேசிய படி. மய, யுன்னருங் கலியி னாற்குலத் அவருக் தல்குரு 
சொழுக்கரமுற் அுயாவார். (௫௫) 

என்றிவை சொற்மீற யுமையொடு மறைந்தே மாதலா லெறி 
இரை சுருட்டி த், தன்றுவெண் முத்தஞ் சிர்துமர் ஈஇயிற் நூங்கிருள் 
வி9வய னங்க, ளொன்றிய வெதபா தந்தமின் மூழ்கி யுவர்துதா 

னம்புரிக் தருக, மன்றவுங் கடவுட் பராய்த்தொழு இறைஞ்சின் வலி 
யபா தகமெலாகர் தீரும். (௫௭) 

கேத்திர வுபவா சம்புரிர் தல்கே கிளர்ர்தெழு முவகையா லிறை 
யை, யேத்துபு பணிரநகதோ னசகிடை யெய்தா னிம்மொழி யுண்மை 
கா ணின்னும், வாய்த்இடு கலகங்கள் பற்பல வுள்ள மற்றவற் ௮ுள்ளெ 

மக் இதுவே, சீர்த்தது சால வெண்ணிலா மிகனிற் சேர்ந்தெமை யரு 

ச்சனை செய்து. (௫௭௪) 

தள்ளரும் பிறவித் தளை தனை யெளிதஇிற் றணர் அவி டெய்தஇனர் 
தலைகா, எள்ளிலைச் சூலத் தடுஇறல் வடுக னருச்சனை புமிந்தளப் 

பரிய, தெள்ளு£ீர் வண்மை படைத்தனன் Out ge, Orme Ris a 

வுளும் வழிபட், டொள்ளிய வொளியை யடைக்தனன் மதியு மூஞற் 

தினன் கள முத்னுன். (௫௮) 
பலபல மீட்டு மீட்டுரைப் பதுவென் பழமறை நாற்றுறை போ 

இக், கலைமுழு அணர்ந்து முக்குறும் பெறிநதோய் காளத்தி சாதனா 

நம்மை, நிலைபெற நினைந்து கிகரில்பொன் ஸூகரி நீர்படிந் தாலயஞ் 
சூழ்ந்து, தலையினாற் ரொழுதோன் யாவையும் பெதறுவன் சங்கையுற் 

றிடேலிது தன்னில், (௫௯) 

விஞ்சைதான் விழையின் விஞ்சையு மேலாம் விட்டினை விழை 

யின்மேல் வீடு, மஞ்சொலின் மகவை விழைவுறி னதுவுங் கன்னியை 

விழைவு. றி னவளும், வஞ்சகோ யின்மை விழையினால் கதுவும் வல



விசேடபூசையுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௧௭ ௫ 

ணறுற விழையினவ வலனுந், கஞ்சமாம் வசியம் விமழைவுறி னதுவுர் 
தனமெனிற் றனமுமங் கடைவன். (௬௦) 

அர்தணா்ச் செருக்கோர் கள்ளினை புண்டோ சவா்முக லளப் 

பில்பா தகருஞ், சந்தத் இருக்கா ளகச்இநா யகனைத் காடொழின் 

முத்தியை யடைவர், பைந்தொடி யுமைக்கு நமக்கும் GHILD பக 

சொணா வுவகைபா லிக்குஞ், சிரதையிற் றுணிக்து நீயுமங் கெம்மைச் 

செய்குதி யருச்சனை Casa per. (௬௧) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௨௬௮௪. 

இருபத்தைந்தாவது 

விசேடபூசையுணர்த் தியஅத் இயாயம். 
kee —— 

ஆய மறைதால் சொற்றகறஞ் சொற்ற வதுதான் பாஞானி 

யாய நினக்கு வேற்றுமைகா ணறம்பா வங்க ளிசண்டற்கு 

மேய மறையே பிரமாணம் விளங்கும் வருண நிலையினருக் 

கேயு மவ்வ வாசாசச் இறைவற் பூசித் இடல்வேண்டும். (௧) 

முந்து இதியிற் புனன்மூழ்கி மோன மடைந்து கோமயக்தாற் 

சிந்தை யுவக்து தைவந்து இகழா தனத்தைக் கற்பித் அப் 

பந்த மகற்றுஞ் சிவலிங்கக் காவா கித்துப் பாசவனைக் 

கந்த நறும்பூம் புனலாட்டிக் கருதற் கரிய வைக்தெழுக்தால், (௨) 

தருமா தனத்துப் பதிட்டிக்துக் தூவெள் ளரி௫ தனைச்சாத்இ 

மருமா மலர்கள் பலவிததக்தால் வனைக்து தூப மணித்தீபம் 

பெருமாற் களித்தின் னமுதருத்தி முக்காற் சூழ்ந்து பெரிதேத்திக் 

குருமா மலர்த்தா டாழ்ர் அபய னொன்றுக் சூறியா தேயனிப்பின்.(௩) 

மறையோற் றடிந்த தீல்ககலு மற்றிம் முறையே இதியிரண்டி 

லிறையோன் வழிபா டினிதியற்றி யெள்ளாற் .மாவெள் எரிசியினான் 
முறையால் வனைந்திட் டஉற்றைவைகன் முழுது முணவை நீத் திருப்பி 
னறையே பருகுக்கரிசகலு நாதன் கருணை ஈலத்தினால். (௪) 

மூன்றார் இதியி லம்முறையயே முதல்வற் பணிக்து முழுமறைதேர் 
சான்றோர்க் கனிய பாலடிகில் சால்பி னளித்தாற் றமனியத்தை 

மான்ற மனக்தாற் கவர்க்ககுற்ற மடியா நிற்குக் இதிகான்இ 

லீன்றா டனினு மினியானை யினிய வழிபா டிழைத்ததற்பின், (௫)



GTI, திருக்காளத்திப்புராணம். 

ஒலலும் வகையா லீதல்புரிர் துள ?னற் குருதற் பத்தீதும் 

ania Cun has இதியைக் இன் மற்றிர் நெறியே வழிபட்டான் 
மெல்ல வுடம்பாட் டாலணைநத வினை 2பா யகலுந் இதியாறிற் 
சொல்ல வரிய பசம்பொருளைத் தூய்தா மிமுதாற் சந்தனத்தால், (௬) 

௮இக மாக வபி2டக மாற்றி னுபபா தகமகல்வன் 

றிதியோ சேழி லஇகமாப் புனிதக் தெண்ணீ ரினிதாட்டின் 

வதியு கொய்ய வினைசணப்பன் மற்றிப் பரிசே இஇுயெட்டில் 

வி.இயா லானைந் தாட்டலுறின் வினைகள் யாவும் விட்டகன்று, (௭) 

ஈ௪ னுலூற் இவணுவன்மற் றிவ்வா ரொன்பான் றிஇகன்னில் 

வாச நறுந்தே வவந்காட்டின் வாழ்வன் வேம் Ppp 
னாசில் கறப்பிற் விஇபத் இற் குசையு மலரு மவற்றொயபொ 

றேசு இகம்மென் மாநீருஞ் சோத்னுச் சிவனுக் காட்டல்செயின்.(௮) 

அரிய ஞான மினிதடைவன் பதினோர் இதியி wy Gower 

அரிய வழிபா டுஞற்றலுறி னணிறைவனுலக முவர்தடைவன் 

கரு மீரா றெனுக்இதியிற் கமழ்ஞுல் கிலிய ஈதியபுகை 

பரிவோ டளிக்கி னறவொழுகும் பதும மேலோன் பதியடைவன். () 

முறையே பதின்மூன் முந்இிதயின் முதல்வன் றிருமே னியைமுழுது 

கறிகாஞ் ௪க௪் செமுஞ்சர்தக் குழம்பாற் பொதிந்து ஈனிவணங்க 
Agu வங்கள் யாவையும்போ மீசேம் இதியெள் cmon iF 

வெறியார் கொழுந்தே மலர்வனைந்து விழைந்து வழிபா டாற்றியபின். 

குலமா மறையோர்க் இனிதருத்திற் கோவி லக மேவிடுவ 

னலமாம் பஇனைர் இனின றிய மலர்தாூய்ப் பூசை ஈனியாற்றிப் 

பலமா மறையின் நூாயோரைப் பரிவி னூட்டி னிம்மையிலே 

நிலமா கரிப்பச் செல்வ மெய்தி கிதி2ீச ௬லக ஈண்ணிடுவன், (௧௧) 

ம வறுடி 

திலைகாளிற் சங்காற்கு வழிபா டாற்றித் தகுமறையோர்க் கருத் 

இன்மருத் துவர்க டம்மூர், பலனாகும் பரணியிலே யவவி சண்டும் 

பண்ணுலுறி னமனுலகம் பதிவ னன் னோ, னலனாய கார்த் இகையிற் 
பழைய பான்மை ஈன்கியற்றிற் செந்தழலி னகாஞ்'மீசர்வன், வலனாய 
வுசோகுிணியி லிவற்றைச் செய்யின் மலாவன்ற னுலகனிது மருவு 

வானால். (௧௨) 

மான்றலைரா எருச்சனையு மறையோர்ச் கூணும் வனைதுகிலு 

ம௫ழ்க்தளிக்கன் வயக்குஞ் சோதி, யான்றமதி யுலகடைவ ஞி



விசேடபூசையுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௪௭௪ 

சைக்க ணம்முறைசெய் இடின்ஞான மடைந்து றத்த, மோன்றலிலாப் 

பாரவெச்தை யடைவ னினை தூயவறம் புனர்தத்திற் றுணிந்து செய் 

தோன், சான்றவசெண் ணதஇிதுபத மடைந்து பின்னர்த் தனிமுத 

லாம் பரசிவனைச் சார்வன் மூனே. (sn) 

பூசகாட் பூசையிழைத் தக ணாளர் போசனமுஞ் செய்விக்கற் 

போதர் தன்னான், மா௫ில்வியா மத இனொடு நிகசே யாவன் வசன் 

முறையா யிலியகாள் வழிபா டாற்றி, வீசுபரி மளநறுந்கண் புனல் 

பேட் டோர்க்கு விமைஈ்களிக்கின் விடமுமிம்வெள் ளெயிற்றுச் செங் 

கட், காய்சினவெம் பொறிப்பகுவாய்க் கவைகாச் சூட்டுக் கணபணப் 

பார் தளினுலகங் கைக்கொள் வானால். (௧௪) 

ஈன்மகத்தி லருச்சனையை யாற்றி யெள்ளு கானாழி யேணமைத 

னிசட்டி. யேனு, மன்னதன்றிப் பதக்கேனுந் தூணியயேனு மளித் 

இடி.ற்றென் புலககவர்வா முலூற் சேர்வன், ஜொென்மையதாம் பூத் 

துப் பூசை யாற்றிக் தூயமறை யோர்க்யென்ற தளித்தல் செய்யி, 
னுன்னசிய பகனுலக மினி சேர்வ னுக்தாத்துற் பூசையுள்ள முவ 

ப்போ டாற்றி, (௧௫) 

மழவிளங்கன் ஜொடுமழகு வாய்த்துத் தீம்பான் மடிசுரந்த 

மணிமிடற்ற புனிற்றுச் சேதாப், பழமாறையோர்க் களிக்கின்வெயிற் 

கற்றை வி௫ப் பாயிருள்£ீக் தெழுபரிதி யுலகஞ் சேர்வன், விழுமியசீ 

$555 லியன்ற தானம் விழமைக்துதவின் விரிசடர்வெய் யவனூர் 

சேர்வன், ரஜொொழுதகைய இத்்இசைகாட் பூசை யாற்றிச் சோ இமணி 

விரலாழமி தானஞ் செய்யின். (௧௬) 

வானவர்கம் மியனுலஒிற் சேர்க் து பின்னர் மாசில்கிரீ சன் றனை 

யே மருவா நிற்பன், பான்மைதிகம் சோ இராட் பூசை யாற்றிப் பன் 

மறையோர்க் கனிகன்னம் பரிக் து ஈல்கின், மேன்மைதஇகழ் வாயுவுல 

கடைவுற் நின்ப மிகமேவி வீற்றிருப்பன் விசாக நாளிற், முனமா 

நிதியளிக்துப் பூசை செய்தோன் றகுமிக்கி ராக்கினியின் பதத் இற் 

சார்க்தே, (௧௪) 

ஒளியுமிழ்தே சினின்மிகுத்துள் ஞவக்து வாழ்வ னுவந்தனுடத் 

EHF ECCT GOW மாபோ டாற்றிற், களிசிறர்து விமானமிகை யூர்க்து 

சென்றே கவின்றெழுமித் இரமிலாகங் கைக்கொள் வானாற், நெளி 
வுறக்கேட் டையில்வணங்கி மாட தானஞ் செய்துடினாங் சவனினி௰ய 
செமுமென்் றேறற், றுளிஅளித்து மணிச்சிறைவண் ட.சற்றுஞ் செம் 

பொற் றோடவிழ்கற் பகநீழ லின்பக் துய்ப்பன். (௧௮) 

உட



BGT 9 திருக்காள த்திப்புராணம். 

மூலரா எளருச்சனையை மு£தல்வற் காற்றி முதியமறை யோர்க் 

குணவு முயன்று நல்்கற், சாலவே நிருஇயுல கதனைச் சேர்வன் OG 

பூரா டம்பூசை தானுஞ் செய்து, சீலமா மறையோர்க்கு மியன்ற நல் 
இற் சேர்வனம துலகனையுக் தராட நாளின், மேலகாம் பூசையிழைச் 
தரிசி யேனும் வேறியா தேலும்வே தியர்கட் இறந்தால். (௧௯) 

மன்றல்கமழ் கறைபொழிபூச் தவிசின் மேய மறையவன்ற னுல 

கெனினு மங்கண் வானோர்ச், கொன்றியகம் Au amas Onell grey 

சேர்வ னேணகா எருச்சனைசெய் துணவு தன்னை, ஈன்றுமுவச் தர் 

தணர்க்கு ஈல்கிற் செங்க ணாணன்ற னுலகடைவ னவிட்ட நாளின், 

மூன்றிகம்பூ சனையாற்றி னெண்மரசாக மொழியும்வசுக் களினுலக 

முறையிற் சேர்வன். (௨௦) 

மிகமகிழ்ந்து சகயரா எருச்சிக் தேக்கி மென்றுகிறு ஸனிருநிதி 

தான் வேதம் வல்லோர்க், ககனமர்ச்து கானமினி தளிக்கின் யார்க்கு 

மருள்பொழியும் வருணனுல கடைவ ஸனன்பின், முகனமர்ற்து பூர 

ட்டா திக்குப் பூசை முடித்தக்கா லொருபாதர் மூதூர் சேர்வன், 

கிகழ்தருமுத் தரட்டாது பூசை தானஞ் செய்யினகடிப் புத்தினிய 
தேவூர் சேர்வன். (௩௧) 

விளங்குமி2ோ வதஇகாளிழ் பூசை யாற்றி வெண்டீம்பாற் புனிற் 

மூவை வேத வாணர்க், குளங்குளிர வழங்கினிரு டுசக்து காளு முலகு 

விளக் குறும்பரிகி பதக்கைச் சேர்வன், அ௮ுளங்குகஇர் ஞாயிற்று வார 

தன்னிற் சோ இிமணி யிழைத்தசின கசத்தைச் சூழ்ந்து, வளர்ந்த 
மகிழ் சிறக்திறைவற் மொழுது போற்றி மாசிலா மறையவர்க்கு மரபி 
or 1 ga. (௨௨) 

காழகல்செஞ் சந்தொடுகுங் குமச்சே முட்டிக் க இர்முத்து வட 
ஈகற்குக் கனக்கப் பூட்டி, மாழையொண்கண் மையெழுஇி ஈ.றுமென் 

கூந்தல் வண்டரற்றுந் கண்டொடையல் வனைந்து வாய்ப்பச், சூழு 

மணி மேகலைபொற் சிலம்போ மடார்ப்பத் அடி மருங்கு ௮ுவளவிளத் 

கோகை போன்று, கேழ்ளெர்மென் ஙாவியனப் பெடைபோன் நெய் 
இக் கேடில்சீர்ச் சிவயோகி தன்னைக் இட்டி. (௨௩) 

ஆங்கவனை யின்பகல ஸுகர்வித் தேல வகமகிழ்வித் தவள்பெறு 
ம்பே றகனைக் கேட்டி, தீங்கிலுயர் கொலைகளவு sore ணாஇ தீர் 

குவணம் மடியவர்க்குச் சிறந்த பூசை, பாங்கினொடு செய்யினுமிப் 

பாவ நீஉடுப் பலரும்வணங் குறமேன்மை படைத்ன வாணா, ளோங்கு



விசேடபூசையுணர்தீதியஅத்தியாயம். HOT 

யின்ப அநூகர்ம் துமறு மைக்கண் வெய்யோ னுறழ்விமா னத்துமையா 

ளுலகிற் சோ வள். (௨௪) 

அண்ணறிவிற் பலகலையுக தேர்ந்து வல்ல நஇடஙகியவெண் புரி 

தாலின் மாரபன் றன்னை, ஈண்ணியுவக் தருச்சித்து நவையில் செம் 

பொ னல்கியறு சுவையடிசி லருத்தி ஈல்ல, பெண்மையினிற் சிறந்த 

பொது மகளி னோடும் பெரிதின்ப நுகர்க்துவகை பெறச்செய் வித் 

கோ, னெண்ணரிய இவினைப்பூட் உறுத்து நாளு மீறில்பெருஞ் 

செல்வமெய்தஇ யினிது வாழ்வன். (௨௫) 

வெண்ணிலவுக் கதிர்கான்ற மதிவா சத்இில் விழைக்துவழி பாடி 

யற்றி வேச வாணா்க், கொண்ணிதிய மியன்றதளிக் துள்ளோன் 
வெம்போ ருடற்றமரி லபெகையை யொறுப்ப லுண்மை பண்ண 

வனைச் செவவாய்வா சத்திரம் பூசை பரிச்தாற்றித் தானம்பா லித்தோன் 

போரி, னண்ணலசை வென்காண்டன் புதனிற் பூசை நாதனுக்கு ஈன் 

இயற்றிச் சிவயோ கிக்கு. (உ௬) 

தயிலமிடுி விச்துத்கண் ணறுநீ சாட்டிற் றன்னைடைல மின்பமெய் 

இத் தமைவன் வாழ்வி, ஓுயர்வியா மத் இறைவற் குலர்து பூசை பஞ் 

ற்றுபுஞா னிகட்குமுண வுதவல் செய்யி, னயர்வரிய சிவஞான மடை 
வன் வெள்ளிக் கருச்ரித்துத் தானமுமர் தணர்க்கு கல்கன், மயிலிய 

லின் வந்தஇக்கு மகவுண் டாகு மனச்அவிழைக் தவையனை த்தும் பெறு 

வன மாதோ, (௨௭) 

மந்தவா சத்திறைவற் பூசை யாற்றி மறையவர்க்கு மினிதளிக் 

கின் மன்னர்க் கேற்பச், சிந்தையுவப் புறவொழுச யி.றில் செம்பொன் 

சேர்வன்வெதீ பாதத்இ லடிசி லனு, முந்தியகன் னிதியேனு மரி 
யேனு முயன்றளித்து முதல்வனுக்குப் பூசை செய்தோ, னக்தமிமீ 

வினைமுழுதுந் தணந்து தூய வடருலக மடைந்துமுத்தி யதன்பின் 

சேர்வன். (௨௮) 

மீண்டுமீண் டுரைப்பதெவன் இவனைப் பூசை விழைவினொடும் 
புரிகுவனேன் மேமீலோ னல்லாற், நீண்டரிய கீழாயோன் முனு நீங் 

காத் தயகொடும் பவகந்தீர்வன் றேவன் பூசை, யீண்டுமகழ்ர் தெவ 
னிழைப்ப னன்னோன் சால வின்னாத கிரயம்பா சாம லின்பம், பூண் 

டமலன் றனையடைவன் பொருவில் வேள்வி புரிகவங்க டுறவுபொறி 

யடக்க மெல்லாம், (௨௯)



௧௮௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

நின்னுடைய இவபூசைக் கொப்ப வல்ல நீயிதனைத் இடமாக 

வுணர்இ யென்று, மின்னுகதிர் விட்டெறிக்குங் குழவித் இங்கள் 
வெண்டி ரையாய் சுருட்டுதெய்வ விரிநீர்க் கங்கை, பொன்னிதழித் 

தண்படலை கற்றைச் செய்ய புன்சடையின் மிலைக்தசெம்பொற் பொ 
ருப்பு வில்லி, மன்னுமருக் தவவ௫ிட்டற் Gent sO பின்னர் மாடி 

Dah வெண்ணீற்றின் மகிமை சொல்வான். (௩௦) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௨௯௫. 

இருபத்தாறாவது 

திருவெண்ணீ ற் ின்மதிமைகூ a ய 

அத்தியாயம். 

| ee 
பன்ம மென்பது தூய்மையாய்த் தலைமையாய்ப் பகரி 
லுன்ன ரும்பர ஞானவா னந்தமா யூளதாற் 

மூன்னு பாவம்யா வற்றையுர் G6 guise சனஞ்செய் 

நன்மை யானனி பவித்இர மளித்துடு நலத்தால். (௧) 

பெரி எம் பன்மமென் றதன்பெயர் பேடடப் பெறுமாற 
சுரிபம் கிக்குறுக் தாட்பெரும் பூதத்தாற் சுடர்விட் 

டெரிசெக் குஞ்சிவெள் ளெயிற்றுநெட் டலகையா லிருண்ட 

வசையின் ஜோற்றவா ளரக்கரால் வன்றுயர்ப் பிணியால். (௨) 

ஆய வின்னல்க ளகன் றிட விரக்கையாற் றிடலாற் 

றிய பல்பவச் தார் இட விசக்கைசெய் இடலாற் 
நாய தாமதற் இரக்சையென் ஜொருபெயர் சொல்வ 

சாய்வு நின்மிக விளக்கலாற் பசிதமென் றறைவர். (௩) 

கடிய பாவங்க ளியாவையுங் காசமாக் குதலா 

னெடி.து மன்னதைக் காமென் றுசைப்பாரீ ணிலக்இப் 

படி.வி எங்குமிப் பன்மவும் பவம்பகுத் துணாக்தே 

யொடிவி லன்பொடுக் தரித்திட ஓுத்தம மாமால், (௪) 

அனைய வுத்தம வெண்பொடி யாக்கனே யத்தோ 
டினிய சீர்திகழ் கவணமென் றிருவகைக் தாகும் 
வினவி னவவிரண் டும்மறி வின்மையை விலகப் 
புனித ஞானம தளித்துடும் புகன்றிடக் கேண்மோ, (௫)



திருவேண்ணீழ்றின்மகிமைகூறியஅத்தியாயம். & MNS 

மற்றி வற்றினு ளாக்கனே யம்மிரு வகைத்தா 

முற்றி டுக்கவு ணம்மொரு நால்வகை யுடைத்தாம் 

பற்று மக்கனி கோத்இசக் தன்னிலும் பயனாய் ட 

முற்றி டுமவிச சாமகர் தன்னிலு முறையால். ன் (௯): 

உள்ள தாக்கனே யர்இன முஞற்றுமோ முக்தித் 

றள்ள ருக்தவ வருணிசெய் சமிதையக் தழலிற் , % | 

நெள்ளு சாதக மட்டிலில் விளங்குசெந் சீயிற் 
ஙி 

களள லர்ந்தகாட் டழலவிடை யுள்ளது கவுணம், * 

   இவற்று ளக்கனி கோக்தஇரச் இயன்றவெள் ளிய “ 

அவப்பின் மூவகைக் குலத்தவர் தமக்குரிக தாகு 

நிவப்பு ௮ும்விர சாமகக் தெழுந்சவெண் ணீறு 

மவர்க்கு ரித்தென லாகுமுன் னறைந்ததே போல, (௮) 

,தஇனழு ஞற்றிடு செர்தம லோமவெண் டிருநீ 

றனைய வில்லறத் தொமுகுறு மவர்க்குரித் தாகு 

மனமு வந்துள ௪மிதையக் தழற்பொடி வருணி 

புனைய லாகும்வே இயர்கட மட்டிவிற் பூத்த. (௯) 

தவள நூண்பொடி பின்னவர் தரித்திட ora 

இவளும் வெவ்வனக் தடுதழற் பிறர்தவெண் டி. ரக 

றவர்க ளன்றிய குலத்தவர்க் கணிர் இட லாகு 

மிவைய ணிர்இடற் கஇயைந்துள மனுவினை யினிக்கேள். (௧௦) 

ஆய வக்கினி முதலிய வதர்வண மாறு 
தூய சீர்கொள்சா பாலமே ழமிம்மனுச் சொற்றுத் 

தீய பாவம்விட் டகன்றிடச் சிந்தையு ணிறைந்த 

தேய மாய்முழு நீறுபூ சுககெறி நின்றோன். (௧௧) 

தயக்கு அக்இரி யாயுட மக்துசத் தாலும் 

வயங்கு சீர்கொண்மே தாமனு வா லுகல் வருணி 
நயங்கொ ளுந்இரி புண்டார் தரிக்கஞா னத்தா 

௮யாக்இ யாவையருக் துறந்தவன் றறிக்குமா அுரைப்பாம், (௧௨) 

கூற ருக் இரி யம்பக மனுவினாற் குடிலை 

யேறு மைசதெழுக் தானுதன் மார்புதோ ஸிவற்றுந் 

தேறி டுக்இரி புண்டா மஞ்சமர் இரத்து 

நீறு பூசியே தரிக்கவே னையர் இற நிகழ்த் இன், (௧௩)



5 Hye. திருக்காள த்திப்புராணம. 

௮ஆ.இ தன்னிலே குடிலையா யக்தத்து னமவாய்த் 

B Be சிர்ஈடுச் சவமெனு மனுவினைச் சேர்த்திட் 

டோத ருர்திரி புண்டசச் தரிக்கமற் ஜொழிர் தோர் 

நீதி யாற்றிரி புண்டா மூம்முழு நீறும். 

மனுவை யின்றியே வனைகவிவ் வான்முறை செய்யி 

னனையர் தங்களுக் ககலுமைம் பாதக பவற்றோ 

டினைவ தாமுப பாதக முங்கெடு மிதுமெய் 
onl go DG Bact Yor kD gs Chi FEB Gove. 

வனத்த னுக்குமா விசத்தியை வழங்குறு மனையை 

நினைத்த வன்றனக் கறங்களு கீ.இயு நிறைக்கும் 

தனித்து டும்வரு ணிக்குகான் மறையுணர் தகு.இ 

யனைக்து நல்குறும் பின்னவற் கனிதற மளிக்கும். 

மற்றை யோர்களுக் கொழித்துடும் பாவமிவ் வண்ணஞ் 

சொற்ற பான்மையி atl, Foor aoe) துணிவைப் 

பற்றி வேறொரு பரிசினாற் றரிப்பவன் பாரி 

௮ற்ற சென்மழும் பலனுரான் மலப்பன்றி யொப்பான். 

யாவர் தாஞ்சில ரிம்முறை தரித்திடா இகழ்கலு 
தாவில் சீர்மறை சாத் இரஞ் சொல்லிய தரும 
மேவி யாற்றினு மதன்பய ஸில்லைமிக் குயர்ந்த 

வெண் ஸணீற்றினை யொருவனெற் நியினிடைக் தோன்ற, 

அங்கு நோக்கிமற் றெவன்வெகுண் டானவன் றன்னை 

யிங்குச் சங்கா சா இியென் றறிகவிர் நீற்றைப் 

பொங்கு மன்பினிற் நரித்அளான் றனைக்கண்டு பொறாமை 

தங்கி யாங்கணோ சந்தண ஸிகழ்ச்சிகள் சாற்றின், 

அன்ன வன்றனைப் பின்னவற் குப்பிறந் தவன் 

௮ுன்னி யோர்கவொண் டவளநீற் றினையுவந் தணிந்தோன் 
றன்னை யேபுடைக் தகானெவ னன்னவன் றன்னை 

இந்கி லத்தினி னீசனென் றேயறிர் இக, 

எனையர் தாஞ்லெர் வேசுநால் வழியிலு மிலகப் 

புனையும் வெண்டிரு நீற்றிலு மன்பின்றிப் போவ 

சனைய ரன்னையர் வயிற்றிடைக் கருவினு எணுகுஞ் 

சனன காண்முத ஓள்ளகாள் வரையிலுஞ் சால, 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௭) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧)



திருவேண்ணீற்றின்மகிமைகூறிய அத்தியாயம். 

இழைத்த குற்றவ ஈல்லற னின்றியே பிழப்பார் 

தமைத்த சோ இவெண் ஸணீற்றினில் யார்சிலர் தமக்குப் 

பழிப்பி ௬ந்திடு மவர்கள்வே தியசெனப் படினும் 

பிழைத்த காகியே யிழிபிறப் பாமவர் பிறப்பு, 

எவ ருத்தன்றா னீசனே யென்னினு மன்றி 
யவனி தன்னிடைப் பின்னவ னென்னினு மவன்பாற் 
இவனி லாஞ்சனை யாகிய இருவெண்ணீற் நினைக்கண் 

Cams யாவனோ வாங்கவ னேயுயர் மறையோன். 

யாவர் நீற்றினை யணிந்தவர்ச் கண்டினி அவப்பர் 

சேவர் மாதவ ரவர்தமைப் பூசிப்பார் இனமா 

மோவு முூ.சவ ர௬ுணர்ந்துள கல்வியே கல்வி 

மேவி யன்னவ ருஞற்றிடும் வேள்வியே வேள்வி, 

குழைய வாங்கவ சாற்றிடுந தவங்களே தவங்க 

ளொழுஇ மற்றவர் ஈடாத்திடு மொழுக்கமம யொழுக்க 
மூழுது நீறணிர் தவன்றனை முற்படக் கண்டு 

விழைகு வான்றனை விண்ணவர்க் இறைவனும் வியரஈது. 

உவந்து தாள் பணிக் அுருககின் முருவ னுடனே 

நிவந்த காட்சிகொ ஸணிலாக்கதுர் கான்றவெண் ஸணீறிட் 

டவன்றின் னாக இன்னினுர் இனத்கக்க ததுவே 
SOUTHS வன்னதாற் பாவு மில்லைகாண் குறினே. 

இனைய நீற்றினுக் கிறையு யையுற வெய்தேல் 
புனலின் மூழ்கிய யாவன்வெண் ணீற்றினாற் பொதிய 
ஈனிமெய் பூசுவ னன்னவன் வருணியா னாலு 

மனையில் வாழ்பவ னென்னினும் வனச்கனே யெனினும். 

அளவில் பாவம்யா வையுந்கணந் தருங்க தி யடைவன் 

நெளியும் வேதிய னக்கினி கோத் இரத் திருநீ 

ஹனொஸிச வேதின மூம்குக யதியதை யுஞற்றின் 
வெளிய தண்புனனை மூழ்குன் றகனினு மேலாம். 

அறலின் மூழ்சூறி னதனிடை யுயிர்வதை யாகு 
மறியு மப்புனன் மாயையென் றறிகவம் மாயை 

நிறைய யிர்க்குவன் னிசளமென் ுணர்சவக் நிகளம் 

பறிப டத்திரு நீற்றுசா னஞ்சொலப் படுமால், 

௧௮௩. 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯)



௧௮௪ திருக்காள த்திப்புராணம், 

மைய லைத்தெறு பற்றக னற்புத நம்மாற் 

செய்ய நாவினாற் சொலவமி தாகுமிக இருகி 

அய்ய ஈன்சணிர் தேகசை யேறிடா துலசகோர் 

செய்யு மேனைய வறங்களிற் மேறம்புவர் சரல. 

உனக்கு காமினிப் பலபட வெனைத்தென வுரசைப்மீபக் 

தனக்கு கேரிலாக் தவள நுண் பொடி தரிப் பதுவே 

யனைத்து ளுர்தலை யாகிய தருமதா சணமா 

நினைத்து வைகலுர் தரித்திடி. னேடித்த லின்றி. 

வல்லை யிற்பர ஞான(போ தம்வரும் வனை வோன் 

சொல்ல ரும்பெரும் பாவியேற் பாவங்க டொலையு 

மில்லை யையுற வித் இரு நீற்றினுக் கெ௫இராச் 

சொல்ல மீவறொரு பொருளுமற் றுண்டுகொ .மாயோய்,. 

புர,த்தல் காண மாகவு நன்மையின் பொருட்டும் 

நித்த தூய்மையி னேதுவே யாகவும் பண்டு 

கருத்தி லெண்ணிரா மிதனையுண் டாக்னெங் கவுரி 

கரித்தி டும்படி யவட்டுனி சளிக்சனக் சவக் மதாய், 

இங்கி யாவன்மற் றிதனைஈம் வடி வென வெண்ணிக் 

தங்கு மாக்கனே யத இடைச் சார்ர்சசே யெனினு 
மங்க தல்லது Sac & & லாயின தெனினும் 

பொக்கு மன்புடன் மனுவினாற் புனைவேனோ வன்னான். 

பன்ன ருஞ்சிவ ஞானமும் பெற்றுயர் பதமா 

முன்ன ரும்பா முத்இயு மடைவனென் அ௮ுரைத்தான் 

பொன்னின் வார்சடைப் புனிற்றிள மஇதகவம் புனிதன் 
பின்ன ஈக்கமா மணியின தியல்புபே சுவனால். 

ஆகச்செய்யுள், ௧௩௨௦. 

இருபத்தேழாவது 

உருத்துராக்கமகிமையுழைத்த 
அத்தியாயம். 

—— 4 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௯௪) 

(௩௫) 

அ௭ருக்தவ வாம்பு கண்டர் வசிட்ட வறைகுதுங் கேண்மதி 

worn, Ome Bu வக்க மணியினை யிலகு சேயொளிப் பொன்னில் 
வெள் ஸியினிற், பொருந்துறப் பொதிந்து சிகையினிற் காதிற் புமிந்த



உருத்திராக்கமகிமையீரைத்தஅத்தியாயம். ௧௮௫ 

மூகம் நாலினிற் காத்தி, லுந்தனின் மிடற்றி லிவற்றினு ளொன்றி 

௮ன்னருங் குடிலையை யுசைகத்தும், (௧) 

அன்றியைக் தெழுத்தா லாயினு மல்ல தான்மமக் 515 Be) 

Goal gn, Quire Mics tori sre Kota Carrer phase வுவச் திது 
தரித்திடி னுவம, மின்றிய சிவஞா னம்பெறு வகனுக் கேதுவா மிரு 

ஞ்சிகை தரித்த, பொன்றிகழ் கடவுண் மணியினை யரிய பொருளெ 

னும் பரபத வடிவா. (௨) 

சிந்தனை செய்க செவியணி மணியைச் சிவமொடு சத்தியாத் 

தெரிக, கந்தர மணியைக் sions og கனலியென் றெண்ணுக 

மூர்தூ, றந்தணி மணியைக் கடவுளர் யாரும் தாமென வெண்ணுக 

வருணி, முர. துஅ நால்வர் தமக்கும்வே இயர்கண் முதலிய காற்குலத் 

தவர்க்கும். (௩) 

மாபினில் விதித்த மனுவினைப் புகன்று வனையலா மிம்முறை 
வனைந்தோன், விரிசுட ரெறிக்கு முருத்திர வடி.வாய் விளங்குவ னையு 

றல் வேண்டா, பரிவொடு தரித்த வனையவன் றன்னைப் பார்க்கினுவ் 

கேட்கினும் பற்றாக், கருஇனுக் hs sian றன்னைமோர் இடினுல் 

களைகுவன் நீவினை யனைத்தும். (௪) 

மொழியல வற்றை மொஜழியினு நாளு முயன்றுடல் வருக்.இட 
விழைக்குர், தொழிலிடைப் பயின்று துவளினுவ் கவலை தாப்பவன் 

அயரொடுஞ் செல்லா, வுழியினிற் சென்று தெருமா லுறினு மூத்இர 

முய்த்திடா விடத்தில், வழுவுற விடினு மற்றிது வனைக்க மாட்சியான் 

வல்வினை முழுதும். (௫) 

துறப்பன்மற் றனையோ னசகமகிழ்ர் இயாண்டுத் துய்ப்பினு மாயி 
டை தூய, சிறப்புடைப் பாமன் நுய்த்தகசோ ரிடமார் தெரிந்தவன் 

பருகிய யாவு, மறக்கட லளையான் பருகய வவையா மன்னவன் மோக 

தவை யனைத்து, மிறப்பொடு பிறப்பு மில்லவன் மோர்த வென்னலா 

inex Sin Aver. (௬) 

ஈங்கிது தரிக்க வுளத்திடை காணம் யாவனுற் றிருக்கன னவன்முற் 

றீங்கஇ னின்று நீங்குத லில்லைச் சீரிய விதுபுனைர் தவனை 

யாங்கெதர் கோக்கிப் பழிப்பவன் யாவ னன்னவன் சங்கா சாஇ 
பாங்குருத் இரர்கள் யாவரு மிகனைப் பரித்கலாற் பானடி. யடைக்தார். 

எண்ணருக் suse முனிவசர் யாரு Ae gad இிலுபுனைம் 

தீதனா, ௮ண்மையி வயர்க்கத சித்தி ளடைக்கா ௬லகெலா முதவிய 

௨௪



BMT திருக்காள த்திப்புராணம். 

பிரமன், வண்மைச௪ ரக்க மணியினை வனைந்து மகிழ்பிர மத்துவ 

மடைஈதான், றிண்ணிய விதனைக் தரிப்பது சனிலுஞ் சிறப்பெவ 

ஹறடலெதெ் தவர்க்கே. (௮) 

விழுமிய விதனைப் புனைஈ்தவன் றனக்கு மென்றுகி லாயினு மன் 

றிக், கெழுமுறு நிதிக ளெனினும்யா தெனினுக் Bari a pid விழை 

வுட னளித்தோ, னழிதகு பாவ முழுவது மொருவி யழிவிலாச் சவ 

ணுல கடைவண், வழுவில்€ மிசனைத் தரித்துளான் றன்னை வருதி 

யென் றழைத்துள மகிழ்ந்து. (௯) 

உயிர்த்துள விருவர் பலிகரு மத்தி ஓறுசுவை ing Faye டிடி. 

னே, யயர்ப்பிலா வவன்ற னன்னையும் பிதாவு மகமினி அுவப்பசாங் 

கவனும், வியப்புற ம௫ம்தென் புலக்சகவ ரூலக மேவுவன் மற்றிது 

வேய்க்தோ, னயத்தகு பதத்தை மண்ணுமீர் பருக னன்குவாழ் 

குவன்சிவ cos fev. (௧௦) 

ஆதரித் இதனை மாலிகை யாச வங்கையிற் கடக ம யாகத், தீதி 

ல்€ர் மற்றை யவயவக் தணியஞ் செறிசுடர் மணிக்கல ஞுகப், பேதமற் 
றணிர்தா னுருத்திர வடிவம் பெறுவன்மற் றிஅதனை வாளா, யாதொரு 

தலத்தி லாயினு மனுவோ டென்னினு மனுவிலா தெனிலும். (௧௧) 

பாவகத் தோடு கூடிய மன்றிப் பாவக மின்றியும் பரித்தோன், 
மேவுகால் வருணக் துள்ளவ னேனும் வேறுளா ஸனென்னினும் 

வெள்கா, தோவறத் தரிக்தோ னுடற்றுபா வங்கள் யாவையும் வல் 

விசைர் தொருவி, மேவரு ஞான போகமுற் றிவென் மற்றிதன் மகி 

மையை விளம்பின். (௧௨) 

ஏலவு மிறும்பூ திதுசொல முடியா தாதலா லிகனையெப் பொழு 

அஞ், சாலநீ கரித்துக் கொள்ளுஇ Ups ey: சாஇசண் டாளன்மற் 

ஹொருத்கன், மேலதாம் விடமன் வைகலொன் மினுக்குண் மிகுத்த 

பல் லாயிரம் பசுவை, நாலுணர் பல்லா யிரமறை யோர்க டங்களைச் 

செகுத்துளா ஜொய்தின். (௧௩) 

அ௮ன்றியு மளப்பி லறக்கொடும் பாவ மனைத்வதயு மிழைத்தன 

னிழைகத்து, ஈன்று௮ு மக்க பணிதரித் கீகனா னவிலரும் பாவங்க 

ளெல்லாந், துன்றிய வனகச்துச் சுடுதழற் டட்ட தூயவெண்் பஞ்சு 

போற் றஜொலைவுற், றின்றியே போய வன்னவனாயு ளிறுதியி லடைந் 

தெம தாதர், (௧௪)



பிரணவமகிமையுளைத் தஅத்தியாயம், க்௮ள 

நடுவன துலகிற் கொண்டுபோ யவனை ஈவென்முன் விடுத்தனர் 
நடுவன், கொடியவன் மன்னைக் சண்ணுரறு வொன்று கூறினன் குலீன 

கேட் குதியா, னெடுநில வரைப்பி லளப்பிலாக் திங்கு நீயிழைக் துள் 

ளன வனைய, கடியவல் வினையின் பலனையா ஈன்கு கணித்தறித் தவற 

றினுக் இயைய. (௧௫) 

ஒறுத்தடுர் தண்டச் துன்றனை விடுத்தற் கொன்றுகின் மோம 

லம் யாதாற், பொறுத்தன மெனிற்கே ஞருக்திச வக்க மணியைநீ 

புனைந்தபுண் ணியத்தாற், செறுக்இடு பாவ முழுவதும் வெந்து Bh 

தன நீயினித் தேவும், பெறற்கரி தாமிவ் விமானமேற் கொண்டு பிஞ் 

ஞூக னுலஇலே கென்ஞுன். (௧௬) 

பின்றையங் கவனும் பரிதயம் கடவுட் பேசொளி பெருகியே 

யாண்டுஞ், சென்றிடு விமான ஆர்க்க மகளிர் சீரிய வாடல்பா 

டலினோ, டொன்றிய வான துந்துபி முழக்கோ வெப்பொடு சூழ்க 

தெதிர் வழுத்த, மன்றவு ம௫ம்தூங் குள்ளமோ டென்று மறுவில் 

சீர்ச் சிவபுசம் புகுக்கான். (aor) 

இன்னதன் மையினா லிம்மணி கன்னை யாவரும் தமித் இடல் 

வேண்டு, மன்னவா்க் இதுவே போகமும் வீடு tools BO wa pb 

வே சொற்றான் மலையா சுயிர்த்த விலங்கிழை கணிவோ, மென்ன 

பாகனா மிறையோன், பின்னரும் வூட்டன் பெரிதுள முவப்பதி 

தாரக் அண்மைபே சுவனால். (௧௮) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௩௪௮, 

இருபத்தேதேட்டாவது 

பிரணவமகிமையுசைத்த துத் தியாயம். | 
4-௪ 

ஓரெழுத் தாகிய வோமெனும்பதற் 
தாரக மென்னவுஞ் சாற்ற லாமது 

௪7 இகழ் பிரணவ மென்றுஞ் செப்பலாங் 

கூரிய மறைமுடி யுணர்ந்த கொள்கையோர். (க) 

இனந்தொறும் விசேடமாச் செபிப்பர் காணதை 
நினை இடி னிருடிமுன் னிகம்கது மேழினை 
மனக்தனில் வகைபெற வகுத்துக் கொண்டுபின் 

சனிர்துரு வேற்றுசல் வேண்டு கற்றுளோர், (௨)



SMH திருக்காளத்திப்புராணம், 

செவித்திடு மதற்குள இயானக் தேக 

னுவப்பொடு முணர்த்துப தேச வுண்மையிற் 

வைப்பய னாலுணர்ச் அுளத்திற் றங்டக் 

கவற்டியை விடுத்தவர் கண்டு கொள்க வே, 

யாவைமற் அுலகனு மியன்ம றைக்கணு 

மூவகை மூவகை யாமொ Ale Be 

லாவன வவையவை யரிய தாரகத 

காவில்சீர் வடிவென வுணர்தி சாலவும். 

உலகினு மறையினு மொன்ற தாகவே 
பிலகுமே காந்தத்தில் யாது தோன்றுவ 

தலகில்ச€ சன்ன து மனைய தாசக 

நிலவிடும் வடிவென நினைந்து கோடியால், 

ஆதலாற் ரூசக மழிவின் முய 

திதுதிர் பசிவ மென்னக் தேறுதி 

காதலாம் பலபல காரி யங்களின் 

சாதனச் இனிலுணர் பொருளின் றனகணும், 

BITC! பொருளினு மையு அம்படி 

செறிதரு பொருளினும் தடங்கொ ளப்படும் 

பிறிதொரு பொருளினும் பேகம் பேசமா 
யுறுவன வாகியே யுறுபொ ருட்கணும். 

எல்லையி ஓயிசெலா மென்று மோமெனச் 

சொல்லுவ ஞானவா னந்தத் தோற்றமா 

யொல்லுறு சிவழுமோங் காசல் கட்புலப் 
பல்பொரு ளூருவமு மதனின் பாலவ. 

மொழிகளும் வன்னமு முழு மன்னதே 
கழிதரு காரண காரி யங்களா 

லொஜழிவிலாக் கேவலப் பொருளி னுண்மையா 

மழிவிலா வியல்பினை யதுவென் றேயறி, , 

ஊனமில் பரசிவ னுலகொ டுற்றிடி.ற் 
ரணுமவ வுலகொடு தங்கி வைகுமவ 

வானவன் றனக்கிது வாச கப்பொரு 

ளானதா மவனுல குருவ னாய்விடின், 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(0)



பிரணவமகிமையுரைத்தஅத் தியாயம், 

அதுவுமவ வுலகவா ௪கம தகாயவிடும் 
பதியுல கொடுபயி லாதொ ருத்தனாய் 

வதஇவுறிற் ருனுமொன் முக வைகுறு 

மதவென வவனென வில்லை யன்னியம். 

ஈசனுக் காரக மென்ற காதழும் 

வாசக வாச்சிய மெனும்வ கூப்பினா 

OF லிலக்கிய விலக்க ணையினாற் 

பேசிடி னதற்குகர் தமக்கும் பேதமில். 

தாசக மராஇகாக் தாம நாஇயிச் 

சிரினி லாங்ககன் சிறப்பைக் தே௫ுகன் 
பேரரு ளாற்சொலப் பெற்றிட் டைம்பொறி 

யோர்வழிப் பட்டிட வுள்ள டங்குறா, 

மூனிவினைத் தணக்துமா மோன மெய்தியோர் 

தனியனாய்ச் சுவத்இகா goo ss) Corwen 
மினிதுற நிலைமைபெற் றிருக்து வானுயர் 

பனிவசைக் குவட்டினி ன தியின் பாக்கரில். 

பதிவுறு குகையினிற் பாமன் கோயிலின் 

மதியினுக் இயைக்துள மற்றி படங்களின் 

மதர் கழல் வேள்வியின் முன்னிற் சீம்த்திசை 

யதுகனை யாயினும் வடக்கை யாயிலும். 

கண்ணு இ யிலைகனி கந்தம் பாரிடை 

யண்ணுறு முணவென வண்டு மல்ல 

சண்ணிய வையமேற் அண்டு நாடொலைத் 

O gam ant (hh குரவனை யிறையென் றெண்ணுபு. 

ear gona sem mEOinds wer iF vores & 
தெளிக்இது செபிக்கவிச் செபத்தை யிம்முறை 

வளம்பெற சூன்றிலக் கம்வ குத்இடின் 

விளங்கிய மந்திர ௪தஇ மேவுமால். 

வெவ்வா விருசுடர் விழுங்குவ் காலையில் 

aaa; pi முணவினை மறுத்கெண் ணாயிச 

மவ்வுரு வாய்க்துபா லனங்கை தொட்டிடிற் 

செவ்விதின் முற்பவர் தெளிவ னாங்கவன், 

& yd 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௭) 

(௧௪) 

(௧௮)



௩5௯0 திருக்காள த்திப்புராணம். 

மனங்குளிர்க் தொருவனோர் வருட வெல்லையுக் 

இனம்பனீ சாயிச மூருச்செ பிப்பனே 

னினைக்இட லரியதாய் கிகரி லாச்சிவங் 

கனிக் இடு மனையவன் காணக் தோன்றுமால். 

பொற்றுணர் நறைகமழ் பலாசப் போ இனாற் 

கற்றையஞ் சுடர்த்தழல் வேள்வி கைக்கொளின் 

மற்றவன் மூழுவதூஉம் வல்ல னாகுவன் 

மூற்றவுக் துறந்துள முனிவ சேட்டியால். 

குழைத்கெழு பிப்பிலச் உமிகை கொண்டொளி 

திழைத்துடு முூக்கம றமைவ எர்த். இடின் 

விழுத்தகு பிராமணத் தன்மை மேவுறு 

மொழுக்கமுக் தவழுமிக் குயாக்க மேல்யோய், 

பசியகண் டோட்டறு கதனிழ் பண்ணுறின் 

வசையில்௪ மிருகிலம் பரிக்க 'வல்லனா 

மிசையும்வெண் பொரியினாற் செய்யின் மேதகு 

ஈசையுஅு கன்னிகை விவாக ஈண்ணுவான், 

தணணதறு மநயயினாற றழலவ ளாத இடி 

னெண்ணிலா வேட்கைகள் யாவு மற்றிடு 

நண்ணிய தஇிலத்இனா னயச்இ corps Hy 
அண்ணெனக் கவலைசெய் கோய்தொ லைநஇடும். 

மே வறு, 

சுழிபுன ஜோய்க்துட நாயவ னாகி 

விழுமிதி னிச் இமி யங்களை வென்றே 

யொழுகு மிலக்கம தாகிய வோமம் 
வழமுவற வாற்றுதல் வல்லவ னென்னின். 

பிறசறி யாவகை பீழை விளைத்து 

மறையவ னைத்தெறும் வல்வினை நீங்கு 

மறைபுனன் மூழ்கி யதன்கரை வைகி 

யுறு இ யிலக்க முருச்செப முற்றால். 

மறைந்துகள் ஞண்டதொர் வன்பிழை மாளு 
நறும்புனன் மூழ்கூபு காகன்முன் னாக 

வுறைந்துரை யாட லொழிந்தொ ரிலக்கக் 

இறம்ப லிலாது செபித்திஓ வானேல். 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௧)



பிரணவமகிமையுனீரத்தஅத்தியாயம். 

கரக்த செழும்பொரு ஊளைக்கவர் வுற்றுப் 

பொருந்தஇடு வினை போம்புன லாடு 

யரும்பொறி யக மவிக்து வெகுட்டு 

DAG gO gor LIN SH (LPS காக்கு பிரான்மூன். 

மோன மடைக்து முூயன்டுறா மிலக்கற் 

Bi Sth Sau m mau னேற்குரு DUS 

இன மறைப்பி விமழைககக னாலா 

மூனம தாதிய வல்வினை யோடும். 

தெண்புன லாடுப செங்கதி சோன்முான் 

ஊண்பொ டமர்க்கொ ரிலக்க நவிற்றிற 

பண்பிலர் தம்மொ டுடம்பட. லாய 

புண்படு தீவினை போய்விகு மன் மற, 

௪௧ நறும்புனன் மூழ்சூதல் செய்து 
நாதன் முன் னேயொ மிலக்க ஈவிற்றி 
பன இலர் தாமறி யாம லியற்றும் 

பாதக மாமெவை யும்பறி போமால். 

ஓடிவி லுவப்பொடு மொண்புன ழெய்க் அ 

கடவுண்மு னேயுசை யாடுதல் கைவிட் 

டடைவி ஸுருப்பதி னாயிர மேற்றி 

னொடி யி லகன்றிடு கொய்யபல் பாவம். 

துறக்தவன் வேதியர் கோகையை யாரு 

மறிக்திட லின்றி பயணக் இடின் ep ips 

யெறிக்து புலன்சிவன் முன்ன ரிலக்களு 
கறு செயிக் இடி னவ்வினை இரும், 

அன்னவன் மன்ன ரணங்கொடு பல்காற் 

அன்னி னிலக்க முருக்தொகை யேற்ற 

மன்னிய வவ்வினை டாளுமி தல்லா 

லின்னு மூசைத்து மிருக்கவ சேட்டி. 

வணிக மடக்தையை மற்றவ னா 

மணைவுறின் யாரு ம.றிக்இல சாயிற் 

பணிவொ டிலக்கமொர் பாஇ செபித்தாற் 

றணிவரி தாகிய வவ்வினை சாரான், 

௮௯௯௯ 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(கக) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪)



2௯௨. திருக்காளத்திப்புராணம். 

பின்னவ ளைப்பிறார் தாமறி யாம 

லன்னவ னாக மனணைந்துள பாவ 

முன்னிய வாயிச மோடொரு கானூ 

றென்னு முருத்தனை யேற்றிடி ஸீக்கும். 

வருணியு மன்றி வனத்தனு மிவ்வா 

றிருணிறை பாவ மிழைத்தன சென்னின் 

மூசணற முன்ன மெதிக்கு மொழிந்த 

வருடரு மச்செப மாற்றுதல் வேண்டும். 

இல்லினில் வாழ்பவ னிப்பிழை செய்யிற 

சொல்லி விதஇக்இடு முன்றொகை தன்னி 
னல்கிய கான்கினி லொன்று ஈவிற்றி 

னல்லல் விளைகீதுள வவ்வினை இர்வன். 

மாசில் இறப்புடை வானவர் தாமிவ் 

வோசையை யேழமுத லாகவு ளார்க 
ளாசகை தவிர்ர் இடு மக்கதை யன்றிப் 

பேசு தோற்றமொன் அும்பிறி இல்லை. 

குடிலையி னாலிமை யோர்கள் குழாமு 

மடைவொடு சன்னத்த மாகுவர் நர 

கெடிதுமவ் வோசையை யேநினை வார்கட் 

இடருறு பாதகம் யாண்டினு மில்லை. 

இன்ன தன் மேன்மை யெமாற்சொல லாற்றா 

அன்னுறி னற்புக மற்புத மோமென் 
றன்னதை நாடொறு மாய்குவன் யாவன் 
முன்னவன் தீமை மூஇர்ந்துள னேனும், 

ஊன முறுந்தொழில் யாவு முழகதுந் 

தானொரு தீங்கினை யுர்தழு வானா 
லீனமி லெவ்விச தங்கள மெண்ணி 

ருூனமு மீட்டு தவங்க எனைத்தும். 

பழமறை கறற பயிறசிகள யாவும 

விழுமிய பற்பல வேள்விகண் முற்று 

மழகய தீர்த்த மடங்கலு மாடுக 

தொழில்களு மேனைய தய வறங்கள், 

(௩௫) 

(௩௯) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௨௯) 

(#0)



வருணாச்சிரமங்கூறியஅத்தியாயம். ௧௯௩. 

முூழூவதும் வேக மொருங்கு மொழிந்த 

வமுவக னற்செயன் மற்றுமிவ் வெல்லா 

மொழதிவறு தாரக முள்ள மழுத்து 

மழிவில் பலக்தொடு மொப்பென லாகா, (௪௩) 

விரித்து விரித்து விளம்புவ தென்னே 

சுருக்கி யுனக்கிது சொற்றன மின்னு 

மூரசைப்பரி சாகிய தாரக மொன்ளுற் 
பிரிக்கரி தாய பிறப்பற லாமால், (௪௪) 

இன்னதொர் காசக மென்னும் விளக்காற் 

றன்னுயி ரைச்சிவ மாம்படி. தான்சண் 

டன்னவன் வாழ்வ னசேசன சரக 

மன்னிய கால்வரு CHEAT ings Her. (௪௫) 

வமுக்கிய புல்லரு மற்றிது தன்னா 

விமுக்கிய பாவ விருங்கட றன்னைக் 

கழித் அமெய்ஞ் ஞான மெனுங்கசை யேறிப் 

பழிப்பில் சவக்தொடு மொன்றுவர் பண்பால். (௪௯) 

நின்னுயி ருய்ந்இிட நீயு மினிக்கே 

offset Ca ips Sten Owes or bal oor 

டன்னியம் யாவு மகன்றுவி டென்றான் 

றன்னொடு மபொத்தவர் தானல இல்லான். (௪௪) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௬.௬௫, 

இருபத்தேதோன்பதாவது 

ம © ௦ ல 

வருணாசசிரமங்கூறியஅத் இயாயம். 

செம்மைசேர் மறையவர் செயல்க ளாறவற் 

றிம்மையில் வேண்டுவ பாத யேனைய 

வம்மையிக் வேண்டுவ வாகு மாங்கவை 

தம்மையிவ் வாறெனப் பருதிதுச் சாற்றுதும், (௧) 

மாகு மிருநிதி வாங்கல் வேள்வியை 

யாசிலார் கம்மைக்கொண்் டாக்கு வித்இடல் 

பேசரு மழறையினைப் பிழையி லார்கமக் 

சேசற வோதுவித் இடுக லிம்மைய, (௨) 

௨௫



திருக்காளத்திப்புராணம். 

ஒதுதல மவட்டலகைத துதவ லமமையி 

மனதுவா மன்னர்க்கு வணிகர்க் கீதலும் 
வேதமும் வேள்வியு மூன்றும் மேயர் 
நிதிபோ லம்மையி னிமித்த மபென்பவே. 

அறைகழற் முனைவே லசசர்க் கிம்மையிற் 

பெதுபய ளீதியிற் பிழைத்து ளோர்கமை 

முறையினிற் றண்டி கதன் முனையில் வஞ்சகஞ் 

இறிதுமில் லாகபோர் செய்து சிருறல், 

வணிகருக் கிம்மையில் வாணி கத்தொடு 

துணிவில் வே ளாண்மைசெய் இடல்ச அர்த்தருக் 

இணையிலிம் மூவரு மின்பு அும்படி 

கணிவிலா சவர்பணி தமை மைத்தலாம். 

இம்மையின் பயனிது மறுமைக் கும்மி2த 

செம்மைகாற் குலத்தவர் தமக்குஞ் செய்தொழின் 

மம்மாதீர்க் துரைச்கனஞ் சுருக்கி மற்றினி 

யம்மவாச் சரமகான் கவையி யம்புவாம், 

வருணியில் வாழ்பவன் வனத்த னீத்தவ 

னருண்மிகு நால்வராச் Hangs காசெனத் 

தெருண்மிகு மறையடன் மிருதி செப்புமிப் 

பொருண் முறை வருணிக்குப் புகல் சேட்டியால். 

ஏற்றிடு மையமும் கூவ னேவஓஞ் 
சாற்றரு மறைஈவின் மிடலுஞ் சர்.இயிற் 

போற்றுவர் தனைகளு மிரண்டு போம்இனு 

மாற்றருஞ் சமிகதையான் மகம்வ எர்த்தலும், 

இல்லறக் தொழுகுவா னிறைவன் பூசனை 

நல்லவு பாசன வோம நாடொறுஞ் 

செல்விருந் தோம்புதல் யாகஞ் செய் இட 
லெல்லையி லுவப்பினாற் ருன மீற இடல், 

மேயசீர் வனக்தவன் வேட்ட லோதுதல் 
காய்கனி சருகிலை கந்த மாதிய 
வாயபல் ஓயிர்க்களித் தருந்கல் வைகலும் 

தூயநிச் தியக்தொழி லாற்றல் சோர்வற, 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦)



வருணுச்சிரமங்கூநியஅத்தியாயம். ௧௯௫ 

துறந்தவன் செய்வினை நித்து யக்தொழின் 
மறந் திடல் பக்குவ வுளளம் an Be 

லிறந்துள புசிப்பினும் யாக்கை யாதிய 

நிறைச்தபல் பொருளிலும் வேட்கை நீங்குதல். (௧௧) 

பலியெடுத் துணல்சுவத் இயானம் பண்ணுத 

லலைபுனன் முப்பொழு காடல் வெண்பொடி 

யிலகவுக் தூளன மித லின்னுயிர் 

நிலையினை பினிதூனார் நிமித்த மாகவே. (௧௨) 

மாசறு காட்டுசேர் குரவன் றன்வயி 

ணாசறு மறையடி. வமர்க அ கேட்டி டல் 

பேரிடி னனையவன் பெற்றி பின்னன 

கேசமா மில்லுறை பவனை நீங்கலா. (௧௩) 

ூவருஞ் சிற்சில மூறைசெ யப்படு 

மேவுமம் முறைசொலி ஸுப்பு மென்புளி 

யோவுதல் புணர்ச்சியை யொருவ லாஇய 

தாவில்” சொழுக்கமாந் தவக்இன் மேலை3யாய். (௧௪) 

எம்முடை யருள்பெற யாவர் வேண்டுகர் 

திம்முடை. யொழுக்கமே தவறின் ருற்றுக 

வம்முறை யாற்றிடி னவாக்கெஞ் ஞான்றினு 

ஈம்மரு ளாலிலை நரக வேதனை. (௧௫) 

கிறந்துள வருணவாச் சரம நீ.தியிற் 

பிறந்துள புண்ணியம் பிறவி நீக்குமா 

OVD DS மன்னவ னமைய Ds BO 

நிறைக்கஞா னத் தினைப் பெற்று கேரிலா. (௧௯) 

நமதியல் பாகிய வடிவை ஈண் ணுவ 

னமர்வரு ணாச்சிர மத்தொ ழுக்கம்ளிட் 

டெமதொரு முத்தியை யிச்சிப் பார்க்குவெர் 

இமிரவல் வினைகளும் பவமுர் திர்க் இடா. (Gor) 

. Gar». 

முூன்னைகாட் சாண்டில் லியனெனு மறையோன் விஞ்சையிற் 

சிறிது காண் முயல்வுற், மன்னவ னறத்தின் சாகக மான வருமறை 

வசனமவிட் டசன்று, துன்னரும் பிறனில் விழைவதும் பின்லுஞ்



௧௬௭ திருக்காள த்திப்புராணம். 

சொல்லருக் தீவினை பலவு, மன்னவெஞ் ஞான்று மிழைத்துமா 

யோனை மறைசொலா மார்க்கத்தின் வணங்க, (௧௮) 

வர்கனன் பின்னர் மலர்மகள் கொழுஈன் மற்றுகம் மாயையால் 

வடி. வொன், றந்கணன் முன்ன மெடுச்தெதிர் தோன்ற வரிதனை யாங் 
கவன் கண்டு, சிர்தையி லுவந்து வழிபட லாற்றிச் சேவடி. பன்முறை 

பணிந்தான், பைக் துழாய் நறுந்தண் படலையக் கடவுள் பகர்வனால் 

கவன்றனைப் பார்த்து, (௧௯) 

கேட்டியான் மறையோய் கெடுமதி யுடையோய் கெட்டது 

கெட்டதுன் கிரியை, நாட்டிலிவ் வுயிர்க்குட் ணொிந்தவ னீயே நால் 

வரு ணாச்ர மத்தை, யிட்டிய மறையின் வழியினை நின் போ லிழக் 

தவ னுலகின்மற் றெவே, வாட்டுறு கடும்பா வியர்க்குணீ வலியை 

மற்றுனக் கெ.இரிலை யெவரும். (௨௦) 

சுருஇயி லுனக்குச் சாக்தியு மில்லைத் துணிந்தசாண் டில்லிய 

குமார்க்கப், பரிவினி லெனினு ஈமையருச் இத்தா யாதலாழ் பன் 

னெடுவ் கால, மருமறை விதியை யடைந்இட லின்றி யருகிய பாஞ் 

சசாச் இச.நான், மருவிய முறையே பெட்பொடு கமது பூசையை மறை 

யவர்க் கொண்டு, (௨௧) 

பண்ணுவி யென்றிம் மொழியினைப் பகர்க்து பரிதிபோ லொளியு 

மிழ் இ௫ரி, யண்ணலம் படைக்கைப் பண்ணவன் கசந்தா னங்கதற் 

பின்றையந் தணனு, மெண்ணிய பாஞ்ச சாத்தா வழியே யெறுழ் 

வலித் தடம்புய நீல, வண்ணனை வழிபா டுஞற்றியே வர்தான் மறை 

யொழுக் கந்தணக் தவர்க்கு, (௨௨) 

தன்னொரு பெயரால் வயிணவ நால்சாண் டில்லிய சங்கிதை 

யென்றொன், றர்கிலை சமைத்தான் பாவயோ ஸனிசளா யமைக்தபா 

சண்டரா மாந்தர், பின்னதன் வழியே யொழுகினர் தீக்டுத் இம் 
(pop Oud giro செல்லத், துன்மதி மறையோன் ஜொலைஈகனன் 
வாணாடொலைதலு நமன்விடு தாதர். (௨௩) 

பாசமார் கையர் வெருவரு ஸுகத்தர் படர்ர்தெழு சிற்றாவெள் 

ளெயிற்று, மூசுகெட் டுயிர்ப்பின் கூர்க்கா யவனை முமணுறச் க் 
சவே பிணித்த, விசுகான் மேலாப் பிடித்துமுற் காத்கால் வெரு 

வாப் புடைத்தலைத் தீர்த்து, நாசமி லிருட்டுக் கணற்றிடை விழ்த்து 

நலிந்தனர் கொண்டுபோய் நமன்முன், (௨௪)



வருணுச்சிரமங்கூறிய அத்தியாயம். ௧௬௯௭ 

விடுத்தன ரவனும் வெருவரு தோற்ற மீக்கொடு வெகுண் 

டெதிர் மிகவுல், கடுத்திடு முகத்தா லனையனை நோச்டுக் சடியதன் 

அரதருக் குரசைப்பான், பிடித்துள விவனை வருத்துதி சென்றான் 

பீடுசா லனையரு மவனை, யடர்க்குமுற் சரக்க ளள்ளிலைக் கழுழு 
ளாதிய படைகளா லடர்த்தார். (௨௫) 

. ல் “oD ச ச ௪ 

நொக்கிப் பேசுவான் பெட்டவர் பிற்றையு ஈடுவ னழலெழ 

குறிப்பு, மற்றவர் குறிப்பும் பரிகரித் தற்குச் ஈருஇியின் பெலத் 

இல்வா இப்ப, ரெற்றுடீர் வரைப்பின் மறைநெறி யொழுக்கம் யாவன 

மிழுதையா லிறந்த, தற்றமில் பகக னாமிவன் றன்னை யப்பெரும் 

பாவங்க டொலைய. (௨௯) 

இயினுங் சொடிய சவுரவ மாதி கரகிடை முறைமுறை செலு 

ததி, வாய்திறக் கொண்ணா வன்றுய குறுத்தி மறிக மிகத் தீயைப் 

பற்றி, நீயிர்கள் வம்மி னென்றன னவரு நிகழ்த்திய சொல்வழிக் 

கொடுபோ, யாயுநுண் மறையின் நுறைபிழைக தவனைப் பலபது 

ஞயிர மாண்டு (௨௪) 

வெக்கிர யத்து வீழ்த்தினர் மெலித்து மீட்டும்வெங் கூற்றெதிர் 
விடுத்தா, சன்னவன் றன்னை மறலிசண் ஸணுற்றாங் கடைவு வொரு 

மொழி யறைவா, னன்மைமிக் குடையோய் மறைவலோய் வாசாய் 

நனிதவப் பொறுப்பதற் கரிய, து்நெறிப் பாவப் பயனெனும் பழப் 

சண் டுய்த்தனை தொலைத்தனை யினிப் போய். (௨௮) 

விண்டுவின் பாம பதமடை சென்றான் விரிசுடர் விமானமே லேறிக் 

கொண்டுவே இயனல் வரிசையா னறவு கொப்புளிக் கும்பசுர் தளவக் 
தண்டுண சலங்கற் றடமணி மெளலிக் தாமசைச் செங்கணா னுலகை 

யண்டின னவனை யவிர்சுட சாமி யடுபடை யண்ணலுக் காணா. (௨௯) 

விழைவுட னொருசொன் மொழிகுவன் வருதி வினைதவிர் விழுமி 

யோய் வேத, வறியினைக் கணத்த லாலுறு பழங்கண் மாக்இனை 

பாஞ்சராத் இரா, நழுவுக் இரக்தா னமைவழி பட்ட தன்மையால் 

யாமுனை யுவந்ஜே, மொழிவற நீயு ஈமையுவர் தவன்கா ணின்னு 

ய.த்தம குலக்இல். (௩௦) 

சென்றெம தருளாற் பிறக் துயர் வருணாச் சரமகல் லொழுக்இ 
ms Sanus, தொன்றுபட் டுள்ள மறைவகுக் தனவாச் துகளறு நல் 

வழி தோய்ந்து, ஈன்றுற வியன்ற செய்துஈம் மருங்கு ஈனிதவப் பெட்



௧௯௮ திருக்காள த்திப்புராணம். 

பொடு ஈமக்கு, மன்றவு மாரா தனையினில் விழைவு மல்கியே பிரமஞா 

னத்தை. (௩௧) 

அடைந்துநீ யமிர்க னாகுதி யென்றரா னனையசொற் செவிப்புல 

ணுற்மோ, னுடங்குவெண் புரிதான் மறையவர் குலத்தி EGG TH 

தழற்குசோ மகிமை, யுடன்பிறற் வண ஸூயர்க்தவ னருளா லுயர் 
தீரும் வருணியி னொழுங்கிற், மிடம்பெற வுறைந்து மறையெலாம் 

பயின்று இகம்கரு கானால் விரதம். (௩௨) 

இனி திழைக் த௲ன்பின் மணம்புணர் வெய்த பில்லறக் கிழமை 

பூண் டதனை, யனுஇனநஈ தஇடங்கொண்் டங்கியா தான மாஇய Caran of 

யின் கரும், தனைமுத லாய வறம்பல வுஞற்றித் தகவிலெப் பாவு 

தணக்து, புனிகளாய்ப் பரம ஞானமெப் போலும் புக்தியிழ் கொண் 

டவ னாகி, (௩௩) 

ஈசனை யன்றி யெனத்துள பொருளு மிறப்பன வெனவுளந் 

தெளிந்து, பாசிலா வருளால் விசத்திவஈ தடைக்து மற்றெவற் றினும் 

விழை வின்றிப், பேசருங் கருமம் யாவையு மொருவிப் பின்னசெல்் 

கருணையைப் பெற்றே, யாகிலா வேத இசத்தினிற் றெளியு மகண்டித 

ஞானம தடைந்து. (௩௪) 

௮ன்னதா ஓுலக மெவைக்குமோர் விதாதா வாகிமற் றெனைத் 

துமோர்ர் ததுவாய், மன்னியா வைக்கும் காண மாகி வாய்மையா 

யானக்த வடிவாய், முன்னடு விறுஇி யின்றிய முதலாய் மொழிக்திடு 

மளவைகட் கரிதா, யின்னதென் றொருவர் பகுப்பதற் கரிதா யிணை 
யிலாப் பாசிவ மெனலாய், (௩௫) 

ons go ஈம்மைக் sors ருடனே நீக்கமற் றுள்ளதா 

Qac gi, திறம்பிடா தெளிதாக் கண்டன ஸனெடுத்த தேகத்துக் 

கடுத்துள பயனைப், பெறுந்துணி வதனா லுலகினை யிகழ்ந்த பெரு 

விளக் கம்பெரி துளனாய்க், குறைந்தசே டமதாம் புசிப்பினைக் தவி 

சாக் கொள்கையா லாத வின்றி, (௩௬) 

துய்த்தனன் கரும் தொலைந்துடு முடி.விற் ஜொடக்குறு மாயை 

கிட் டகன்றா, னிக்சகை யாய வருணவாச் சிரமத் இயன்றவா சரணை 
யான் மறையின், வைத்தக் தாந்த வருத்தம தாலே | மறைவழி 

யன்றிமுத் இக்குப், புச் தவே றில்லை யில்லைகா ணளப்பில் புனித 

மார் தரும.நூன் முழுதும், (௩௮)



யுகதருமங்கூறியஅத்தியாயம். ௧௯௯ 

மேதகும் வேத வங்கமு முபசவ கங்களும் புசாணத்தின் வியி 

வு், தீ.தில்சாங் கியம்யோ கங்கள்பா சுபதச் செய்தியுக் இகழும்வே 

கஞ்சொல், சாஇிகண் மிகுமாச் சரமங்க ஞடைய தருமமு மேனைய 
பிறவு, மாகா லாய மறைக்குமா றிலகா மெனின௮ வேபிச மாணம், 

yoru aio gs gy மோர்பிர மாண மன்றுசகா ணெவைகல 

மிரு.இ, கின்றுள மறைக்கு மாறுபா டாவ நிகழ்பிர மாணமற் றல்ல, 

நன்றுமிவ் வியல்பான் மறைசொலு முறைய கடைபெறல் வேண்டு 

ner mms sg, Carona uno Lui புமிசடைக் குழகன் யுக 

வியல் கூறலுற் றனனால், (௩௯) 

ஆகச்செய்யுள், ௧௪ ௨௪. 
  

முப்பதாவது 

யுகதருமங்கூறிய அதி தியாயம். 

கால தத்துவ வறிஞர்கான் குகமெனக் கணிப்ப 

ரல வற்றினுண் முதலுகங் இருகமா மிசண்டாம் 

பாலதாவது இ2ரகமூன் றதுதுவா பசமா 

ஞால மீதினி னான்கதா முகங்கலி ஈவிலின். (௧) 

முண்ட கததவி சுகந்தவன் முகலுகக் கடவுள் 

விண்டொ டர்ந்தெழு கஇரிரண் டாவதஇின் வேக்தன் 

றண்டு மாய்கறுக் தாமன் மூன் ரூவஇன் றலைவன் 

மண்ட லம்புக முருத்இரன் கலிக்குமன் னவனே. (௨) 

சத்து வங்குண மாவது முதலுகக தனக்குச் 

சத்து வத்துட னிராசத குணமடுத் தகறகு 

வைத்த சாசத குணத்தினை க் துவாபர மருவு 

மெத்தி றத்தினுல் கலியுகர் தாமத மெய்ம். (௩) 

ஒன்ற தாகிமே லாகியே யொளிஇக மறந்தான் 

மன்ற நாடொறுர் தூயதாய் மழவிடை வடிவாய் 

நின்ற ஈம்முடை Lot Bsa Cys நீதி 
துன்று முந்இய வுகத்தினாற் பதத்தொடுஞ் சுடரும், (௪) 

மூப்ப தத்தொடு நிலைபெறு முதிர்திாோ ததஇற் 
செப்ப ரும்பத மிரண்டொடு அவாபாஞ் சேரு 

மப்ப தத்திலொன் றேகலி uss Bool லமரு 
மிப்ப குப்பினி லஓுணர்இயா லினி௮க தருமம், (௫)



௨௦௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

முன்னு கத்தினின் மு.க்கழன் மறையவர் வலியோர் 
பின்னு கத்இனிற் பெருர் திறன் மன்னவர் பெரி மயா 

சன்ன தற்கடுத கதனிடை வணிகசே யதிக 

ரூன்ன ருங்கலி யுகத்தில்வ ளாளசே யுயர்ந்தோர். 

ஆதி யாமுகநர் தியானமுக் தவமுமாற் றிடலாம் 

போன ஞானயோ கம்புரிக் இடறகுக் இத 

மாது வாபரல் கருமயோ கம்வகுத் இடலாம் 

பேத மாங்கலி தானமொன் நுஞ்செயப் பெறுமால், 

(pig கத்தினி லனைவர்க்கு முழுத்திடு மாயுள் 

வர்து தேவரு தஇருத்தியா யபுவப்புடன் வஇவர் 
சந்த சந்திகம் வடிவம்வா ணாள்வலி தொலையா 

வக்க மில்பல னிவ்வுகத் தனைவர்க்கு மொக்கும். 

அடுத்த இற்சிறி கொருவருக் கொருவர்மா மூவா 
விடுக்க ரூர்துவா பாத் இனில் வெம்பசி தாகக் 

தொடுத்துண் டாகிய பலயர் மறையவர் தோய்வர் 
கடைப்ப டுங்கலி முறைமையைக் கழறுலுங் கேட்டி, 

பிரம கிட்டித னாகிவிஞ் சையிற்பெரி யவனா 
முரிமை வேஇயன் றனைத்தபோ கனன்றனை யூயர்ந்த 
கருமநிட்டி தன் றன்னையெவ விடத்தினுஞ் சால 

வருமை யெண்ணிடா கனைவரு மிகழ்வால் கங்கே, 

மாறைய வனறனை மனனன வண்கனை வாக்கான 

முறையி கந்துள பழிமொழி கன்னையு மொழிவர் 
கெறுக ர௬ுங்கொலை யாதிய வினைகளுஞ் செய்வர் 

சூறைவில் வஞ்சக மெளவியம் பெருமிதம் கோபம், 

காமம் பொய்யுரை மயக்கமீ யாமையாங் கார 

மாம னைத்துமெக் காலமுங் கலியின தமழுக்காற் 

ரூமி யற்கையா மாந்தர்பாற் றங்குறு குணமாய்த் 

தீமனத்இடை விழைவுடன் வளர்வன இனமும். + 

சிவனி டத்தினி லன்பரா சயெிலர் திருமா 
லவனி டச்இனி லன்பசை யவனையாக் ககெழ்வ 

சவனி டத்தினி லன்பரா இயல ரானாற் 

ப/வம குற்றிய வன்பசை யவன்றனைப் பழிப்பார், 

(ச) 

(௪) 

(4) 

(௧௨)



யுகதருமங்கூறியஅத்தியாயம். 

முருகு விம்மிய முளரியக் கவிசின்முன் னவனைப் 

பசவு வோர்சிலர் பனிப்பகை யங்கியைப் பழிப்ப 

ருருவீ லான்றுய ருழப்பவன் விஞ்சைகற் றுணசான் 

றிருவி லானுச னில்லவன் றம்மைகிக் இப்பார். 

எள்ளல் செய்பவ சவ்வுகச் தெண்ணிலர் மழையற் 

றுள்ள வச்சமு மொண்பயி ருலப்பு..று கேடும் 

விள்ள ரும்பொரு ளழிகையும் பன்முறை மேவுக 

கள்ள மாந்தர்கள் கருணையு மறிவுமில் லவசாய். 

கடவுள் விம்பமும் வெகுளியிற் பிடுங்குவர் கையால் 

வடி.வு சேர் இரு மேனியை மறையவர் முகலா 

வடைவின் வரு மலர்கடூ யருச்சனை யாற்றா 

தொடியு முள்ளமோ டொருவுவ சச்சமு முருசாய், 

மருண்டு தத்தமக் கமைதக்துள முறையினை வழுவி 
யிருண்டட“்புல்லிய வொழுக்கதஇ லெய்துவ ரினையர் 

தெருண்டு பெட்பொடும் வீடுபே Opi gare சிந்தை 
மூரண்டொ லைத்தி முதுமறை ஈவின் றிடன் முயலார். 

வேட்கையா லிம்மையின் பயனில் சட்குி மொண்பொருள் 

நாட்ட மா௫கொல் வேதசாக் இசங்களை நவில்வார் 

வேட்டு வேள்விமுன் னாகிய ஈற்செயல் விளையார் 

மூட்டு வெவ்வினைக் கலிவர்்து தோன்றினிம் மூவர். 

பொருளை யீட்வர் நீதியின் றிப்புகழ் வேண்டி 

யிருளை யோட்டிய வெரிசுடர் வேள்வியை யிழைப்ப 

ரருளை விட்டுவ சாருயி ருய்ர் இட வன்பான் 

மருளை வாட்டிய மகஞ்செயார் மறுமையைக் சூறியார். 

தாங்கள் பின்னவன் றன்னுழைக் கேட்பர்க டனத்து 

விங்கு பெட்பினா லவன்றனை வியந்துசே விப்பா 

ராங்க வன்றனோே டடுத் தசை யாடியெஞ் ஞான்றும் 

பாங்கி ஞுற்பரி சித்துட வுண்டுகண் படுப்பார். 

வினைஞர் வேர்தளனுக் கமைச்சசா யறிவின்மேம் படுவர் 

புனித வேதிய சருளின்றி யூயிர்க்கொலை புரிவ 

நினிய தண்புனல் படி.கலர் செபம்பல வியற்றுர் 
மனையின் முத்தழல் வளர்த்இிடார் வறிதருக் அவரால், 

பலர் 

௨௦௧ 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௨௦) 

(௨௧),



௨௦௨ திருக்காள த் திப்புராணம். 

கடவுள் பூசையிற் கருக்இில ராகுவர் கலியின் 

முடிவின் மர்இரச் தொடுமூழு நீறுபூ சுவதும் 

வடிவு றக்இரி புண்டசர் சரிப்பது மறந்து 

கெடி௮ மோர்மயக் கத்தினால் விடுவரிக் நெறியை. (௩௨௨) 

மற்று முூள்ளன வாகிய வறங்களு மழையி 

ற்ற வக்கினிட் டோமமா தியவுயர் மசமு 
மெற்றை ஞான்றினு மிடைவிடா இயற்றுதம் விஇயு 

முற்று நீக்குவர் முது திரி புண்டா மெனினும். (௨௩) 

தரித்தி டார்மறை தம்மொடு சாத் இர புசாணம் 

பரித்த பாரத மிவற்றினை கொய்தெனப் பழிப்பர் 
விருப்பொ டுஞ்சிலர் வியக்.துகா பாலமே வுவர்க 

ளருத்தி யாற்கிலர் பாசுப தத்தினை யடைவர். (௨௪) 

இலெர்ப வுக்கமே விழைகுவர் சலர்பச சிவத்தைப் 

பலவி தப்படு மென்பர்க ளொன்றெனப் பகரார் 

இலாம இழ்ரந்துலோ காயதம் பெரிதெனக் தெளிவர் 
சிலர்வி ரும்புவர் யாமளஞ் சிறக்ததென் றெண்ணி, (௨௫) 

சிலரி லாகுளஞ் சீரிதென் றினி௫க் இப்பர் 

சலாக டாம்வயி ரவக் இனை மேலெனத் தேர்வார் 

Rot g ணிர்தவ சாகிவா மக்கனிற் றிகழ்வர் 

சிலர்கள் சாக்கமுஞ் சிலர்கள்சாம் பவமுமாய்ச் சேர்வர். (௨௬) 

Ga ps. 

தந்தஞ் சமயத் இனுக்கெயயக் தாந்தா முயர்ச்சி பெறச்சாற்று 
மந்தண் பனுவல் கஞமற்றைச் சமய நூலு மருமறையால் 

ais பிரமா ணத்தனவா வவற்றைத் தாமே மதித்துமிகச் 

சந்தை யுவந்து கலிமுடி விற் செய்வார் மறையோர் முதன் மூவர்.(௨௭௪) 

கலியின் முடிவிற் பின்னவர்தாங் கறையற் றிலகு வெள்ளெயிதுக் 

தலைமுண் டனமுற் துவராடை யுடைய முளசாய்ச் தவஞ்செய்வ 
ருலகிற் சிலா்தா முடம்புவிற்ப ௬ுயருக் தீர்த்தஞ் சலொவிற்பர் 

சிலர்தண் டயிலம் Ai Doar Gotan விடுவர் தெப்வச்தை. (௨௮) 

சிலர்தாக் தீம்பால் விற்றிடுவர் சலர்தாம் இருதம் பகர்ந் இடுவர் 

சிலாதாம் புதல்வர் தமைப்பகர்வர் லர்.தா மனைவி களைவிற்பர் 

சிலர்தாம் பகரவர் தானியத்தைச் சிலாதார் தெண்ணீர் தனைவிற்பா 

சிலர்கன் னியசை விற்றிவெர் சிலாதாம் பசுவை விலைசெய்வர். (௨௬)



யுக்தருமங்கூறியஅத்தியாயம், ௨0௩ 

சிலரூன் றன்னை விற்றிடுவர் லர்கள் னினையே விற்றிடுவர் 

சிலாதம் மூடனே பிறந்தவரசை விற்பர் தீய சுலியுகத்த 

னிலவு கஇர்கான் நிடுமுக். நான் மறையோர் தம்பா னிஇகவர்வான் 

புலவு கமழுங் கூரிலைவே லச சேவற் பொருபடைஞர். (௩௦) 

தாளைப் பிரிப்பர் தடல்கையைச் இக்க யாப்பர் தளையிடுவர் 

மூளு£ அயர்செய் இம்முறையே முழுலும் பழிப்பர் முறைபிறழ்நது 

நாளு முயாந்த வாதனத்தி னான்காம் வருணக் தவமிருப்ப 

சாந் தலைவ செனக்$€ழ்கின் றந்த ணாளர் சேவிப்பர். (௩௧) 

அன்னோர் தம்மை வாழியவென் றருமா மறையோர் பழிச்சுவர்கண் 

முந்மூன் மார்பர் மேலிருத்தல் கண்டாற் பின்னோர் முகங்கறுப்பர் 

பின்னோர் தம்வா யிலின்மறையோர் சமயம் பார்.சதுப் பெரிதிருப்ப 
ரன்னோர் தமக்கு மறையவர்க ளருநூல் வருச்தி யறிவிப்பார். (௩௨) 

மறையின் பொருளை மாகிஇயின் பொருட்டு மற்றால் சவர்க்குரைப்பர் 

முறையின் றெவருங் கலிதொடங்கிற் பிறனில் விழைக்து மோடப்ப 

சறையி னின்னு மெத்துணையென் றறைமீவா மறையின் வாம்பாய 

simply மழிந்து விடுமிவ்வா மய கலியின் ௫ோடமற, (௩௩) 

செயிர்தீர் மறையின் முறைநிறுவச் சனகன் முதலோர் இறத்துநா 
மயர்வின் ஞான மூணர்விப்போ மாழி யேந்து கெடுமாலு 

Cpu மூலக முழுதுமினி தோம்பற் பொருட்டோ ர௬ுருவுகொடு 

பயனா மழையின் பொருடெரியப் பலரளுத் இரல்கள் பண் ணுவளுல், () 

அனையோன் றனக்கு மாணவக னாக யுள்ளான் சயிமினிமற் 

மினையோ னமதா ணையின்வயத்தால் வியாபிக கின்றோ னிவன்ருனு 

நனியுங் கரும காண்டஈடத் தற்கு மனைவாழ்க் கையைஈண்ணி 

வினை தீர் வேள்வி கானங்க ஸிழைத்து வி௫இயின் மிகவொமுகி, (௩.௫) 

தன்னா மத்தாற் சயிமினிசூச் இரமென் அ௮ுரைப்பன் றருமத்தை 

யின்னோ ரிருவர் காமுமறை வசம்பை யினிது நி.றுவிவெ 

சந்நான் மறையின் ௮ுறைவழியை யாகு மளவை பயின்றெவரு 

மின்னா sa Sis Boll gia i seer anes யெவ்விதத்தும். (௩௯௬) 

விடு விழைந்த மறையவன்றான் வெய்ய கலியின் ரோடமற 
நாட லரிய மறையொழுக்க நிலைநின் மினிது ஈடாகத் இடுக 
தேடு ஞானத் இச்சைவரிற் நிகழு.ங் இரியை விரிவின்றிக் 

கூடு மவற்றைச் சிறிதிழைத்து ஞானப் பயிற்சி குறித் இடுக, (௩௭)



௨௦௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

ஞானப் பயிற்சி யாற்பாவ ஈண்ணி டாது சருகுதிரள் 

கானக் கனலி னகப்பட்டாற் கணத்இற் நுகளாய்க் கரிவதுபோன் 
ஞானக் தழலா லறிந்திழைத்த வினயோ டெல்லா கூத்துவிடு 

ஞானி கிரியை Oru Ao gm கலியின் ரோட ஈணுகுரான். (௩௮) 

வேத முடிவின் கேள்வியின்றி விடினு மிசையா ததைமிசைக்து 
நீதி யல்ல செய்திடினு waters Fae கெருங்காவாம் 
போதும் பரம ஞானரமுறிற் சிவமே யாவன் புண்ணியமுர் 

தீ- மவனைச் சேராமற் சிதைந்து விடுமெய்ஞ் ஞானத்தால். (௬௯) 

சிறிது முயற்சி யோடிருக்லும் பெரிது முயிர்க்குச் சிறப்பளிக்கு 
மறுவி லின்ப ஈலனுதவு மிடையூ றனைத்து மாற்றிவிட 

முறுஇி யாக வெஞ்ஞான்று ஞானப் பயிற்சி யுறல் வேண்டு 

மறலி னிடைவா யிலிகும்ப மமிழ்த்தி னெவவாற் ரூனுமது. (௪௦) 

சின்னாட் சென்ற வளவிலே தெண்ணீர் நிறைக்து விமெதயபோற் 

பன்னா டோறும் பயின்றவாக்கு ஞானம் பரிபூ ரணமாகுக் 

அன்னா கின்ற விக்தனத்து ளிருக்சு வன்னி கடல்போல 

வுன்னா கின்ற ஞானமுமுள் ஸிருந்தெ மாசை யுடன்றெரிக்கும். (௪௧) 

நீசக் கன்னி தனைநிருபன் விழைர்தா லவளு நிருபனுக்கல் 
காசைக் மெத்து யாமெவரும் பழிப்பற் றவளை யறமதஇப்பர் 

பூசக் காத்தி னொய்யவ.னு ஞான வேர்த னொடுபொருக்தின் 

மாசற் : றவனை வானவர்கா னவரும் பழியார் மதிப்பசே. (௪௨) 

எற்றை ஞான்று மிஞ்ஞான மெனு தியத் அச் கழிவில்லை 
மற்றை யதுவு மறைமுடிவின் ஞான மன்றி வேறன்று 

சொற்ற வினைய முறையன்றி யாவ னெனிலுர் தொல்காகி 
up wom ig பரிவினொடு மணிகன் ஸிகையிற் புனல்படி.க்து. (௪௩) 

ஆதி யகிலே சனைச்£சவித் இயன்ற பூசை யாங்கியற்றி 
யோது மொருநா ளானா௮ு மிரவு பகலு முணவொழிக்தோன் 
மோது கலியின் ரோடத்தைக் தணப்ப னன்றி மூரி திசைநீர்ச் 

சீத ஈறும்பொன் முகரிசூழ் இருக்கா எத்தி சென்நடைந்து. (௪௪) 

தெண்ணீர் தோய்ந்து தென்கயிலை நாதன் நனையுக் தெரிசனைசெய் 

அண்ணா தற்றைக் குபவடூத்துப் பூசை யிமைக்தோ னொருகாலு 
நண்ணான் கலியின் ரோடமவன் பிறவிப் பிணியு ஈனிதீர்வன் 

விண்ணோர் பாவு மப்ப தியை வருக்தி யெனினு மிகவடைந்து. (௪௫)



ஞானோபதேசமுணர்த்தியஅத்தியாயம். ௨௦௫ 

அன்பி னுடனே யாவனொரு மனித னாங்கண் வதிவனவ 

னின்ப மனிதர் தம்முளுமற் றெல்லோ ருள்ளு மிணையில்லான் 
அன்பக் கலிதோ டர துப்போ னிம்மா ஈகர்க்கே துணிர்துறைக 

நன்கு திருக்கா ளத்திககர் நாதன் றன்னை வணங்காமல். (௪௬) 

முத்தி விமைந்தோன் மு. இர்பிக்குச் சொன்றி யல்லான் மு. இயவிடக் 

அய்த்த சதுர னாகுவனாற் ௬௬ முடி.வின் மறைவாக 

வைத்த ஞான முனக்கசைத்தேம் வர்க இதுதான் வழிவறியாச் 

சுத்தாக் குணர்த்து மற்றையர்க்குச் சொல்லே லென்றான் பாஞ்சோ இ, 

ஆகச்செய்யுள், ௧௪௮௧. 

முப்பத்தெதொன்றாவது 

நானோபதேசமுணாத்தியஅத்இயாயம். 
———— இக்கட்டு படட. 

மூந்துவே ஜொருகற் பத்தின் முதுதேவ தாரு காவி 

லந்தணர் பிருகு வென்பா னகத்திரி வசிட்டன் நாய 
சந்தையின் புலக னாதி கவுதமன் றிகழ்மா ரீசன் 
றுக் துபி கால பதா னாயுண்மான் சுமகர்து MESH, (௧) 

கங்கண ஸவுருச்ச பத்தன் கஇிஞ்சுகப் பிரபன் மாரன் 

கங்கணன் கவுசி கன்கா கோலுக எருட்கா குத்தன் 
றங்குகா செபன்சம் வத்த லுதுர்தகோது தவக்கி ரீடி 

யங்கமர் பிரிய னாதி வருணனா சோக்கி யன்ளான். (௨) 

கண்ணுவன் விசுவா மிதான் புலத்தியன் கணன்சு கேது 

நண்ணிய கருது €ல வானேதுரப் பெலன்மெய்ஞ் ஞான 

மண்ணுது சதிக்ச மன்றா னாதியா மருந்த வக்தோ 
செண்ணுறு காற்பத் தெண்ணா யி£வாங் இருக்கா ரன்றே. (௩) 

அ௮ன்னவர்க் இருளை விட்டி யரியஞா னம்போ இப்பான் 
முன்னாகாங் கணவ னாக முகுக்தனம் மனைவி யாகப் 

பன்னருங் கோல மெய்இப் பாசடைகத் தவப்பள் ஸிக்கட் 

டுன்னுனர் காணக் சென்றேம் பலியெனக் தொல்வ னத்தே. (௪) 

மற்றவர் பன்னி மாசெம் வனப்பினை வந்து நோக்கு 

யற்றன சறிவு காணு மாசைகைம் மிக்க ழிந்தார் 
பற்றகன் முனிவர் மைந்தர் பாரியாம் வஞ்ச மாதை 

முற்றினர் தழுவி யாரு முயங்கெர் மோ௫த் தார்கள், (௫)



௨௦௭௯ திருக்காளத்திப்புராணம். 

அழிதரு இழெத்தி மாசை யக்தண சறவோர் நோக்கத் 

தழலெனச் சீறி யாபி சாரமாங் கிழைத்தா செம்பான் 
முழுவது மேவிச் சாரா முறைமைகண் டெவரு மொய்ததுப் 
பழிவிளைத் தவனீ யார்கொல் வர்ததென் பகர்தி யென்ன. 

என்னைகா னின்ன னென்றே யியம்புவ ஸனுமக்குப் பின்னர் 

மன்னிய விவளோ டீண்டு வக்கது தவத்துக் கென்ன 

(௬) 

நின்னுடைத் தவத்துக் கேது குறையென நகெருப்பிற் பொக்டுத் 

அன்னினர் நீங்கி யில்லக் தோறுமியாம் பலிகொள் போ இல். 

ஏந்தெழிற் கற்பின் மிக்க வருந்தஇ யெம்மை கோக்டப் 

போநற்துதாள் விளக்கி யன்பி தனக் இருக்இப் போற்றி 
யேய்க்தபாத் இயமுன் மாய யாவுமீக் இனிய கூறி 

வாய்ர்இடு பலியு நல்கி வணங்கின ளொன்று சொற்றுள். 

யாண்டுளீர் யாவர் நீர்றும் மொழமுக்கம்யா தென்றாள் யாந்தா 

மீண்டுகர் தருவ னன்று தேவனன் றியக்க னன்று 

காண்டகு மாக்க னன்று கருஇன்மா னிடனு மன்று 

தீண்டரும் பாம்பும் புள்ளும் பசுவுமன் ௮ண்மை செப்பின், 

சத்தமுன் னைந்து மன்று தயங்குமைம் பூத மன்று 

புத்தியைம் பொறிக ளன்று செய்விப்பான் புசிப்பா னன்று 

வித்தையன் றவித்தை யன்று விதர்தவாச இரமி யன்று 
அய்த் இடு மின்ப மன்று துன்பமு மன்று தோகாய், 

சாதனஞ் சாத கன்௫ர்ச் சாத்திய மன்று சாற்றப் 

பேதைகேள் இத்தர் தம்முட் பெரியம்யாம் பிமிவற் தெங்கு 
நீதிய விமீயாமம் போன்று கிறைந்அுளே நிறைந்த வாற்றால் 

யாதொரு தலத்தி னின்றும் போசன மெனப்ப டேமால். 

ஆயினு மவிர்செஞ் சோதி யருக்கன்மண் டலத்தே கின்றுஞ் 
சேயிழை யோடு வந்தே மிருவர்க்குஞ் சிந்தை தம்மின் 

மேயின செய்த முனே விழுத்தகு மொழுக்க மாகு 

நீயினி யுணர்க்து கோடி. நிகழ்த் திய வினைய நீரால். , 

நின்னுடைக் கணவ ஜனெம்மை யாதரித் ததனா னீவந் 
தென்னிடைப் பரிவு கூர்ச்திட் டினிதப சரித்த aut Day 

அ௮ன்னிடத் அவகை யற்றே மெனவவ ஹணொருவி வஞ்ச 

மின்னிடை யவடன் னோடு மறைந்தனம் விரைந்து மாதோ, 

(௪) 

(௮) 

(#0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



ஞானோடபதேசமுணர்த்தியஅத் தியாயம். 

மே வறு, 

அு்சகண்மா ஞாலமு மசைந்த தத்தவர் 

தங்கண்மந் இசங்களுக் தவறச் இக்தையிற் 

பொங்குற௮ு இயானமும் பொலிவ i ser 

மங்கல வனமும்பின் வனப்பின் மூயதால். 

Base சனைவருங் குழுமி யக்கிலைத் 

மீதங்கம லத்தவி சுவர்த தேவனைக் 

BBM குற்றனர் கொழு தாழ்ந்தன 
Pago செய்்இகள் யாவுஞ் சொற்றனர். 

சொற்றவை கேட்டலுஞ் FAD நான்றாக 

னுற்றெமை யுளக்இடைக் இயானக் காலுணர்க் 

இற்றென விசைப்பனும் மிருக்கை யெய்துறப் 

பெற்றவன் மாலொடு பிறைகொள் வேணியான். 

கட்புல னாகவு கடவுட் டன்மையை 

யபுட்கொளா அதூணாவிழர் தாம சாயினீர் 

மட்குறா மகமுதன் மற்றி யாவையுக் 

இட்பமாக் கல்விகேள் விகளாுஞ் ௫ இனீர். 

மூக்துபல் பவந்கொதறு முயன்ற நன்மையா 
லர்தமில் பரம்பொரு ளணையப் பெற்றுநுஞ் 

இந்தையின் மருட்சியாற் றெரிவ மூமையின் 

வஈ்தனிர் மலரார்கடூய் வழிப டாமலே. 

எவனரு ளரலுல இனிது கோன்றுவ 

வெவனரு ளாலவை யினிதொ டுக்குவ 

வவனுமை யடுத்துநும் மாண வத்.இனா 

லிவனென வறிவு ரீ ருமைவிட் டேகினான். 

அ௮.௫ிவுமக் கன்மையா லவம இத்தனிர் 
மறுவில்€ீர் வானமுன் வகுத்த பூதழு 

மெறிகதுரச் சுடர்களும் யாவ னாணையி 

னெறியிஸி னின்றுதக் தொழினி aps ga. 

அவற்றினுக் சனா மவனை யெள்ளிே 

Bars Hoop யாலையோ sau மைத்தனி 

ருவப்புறு பிரமனு முூவண வூர்தஇயுஞ் 

சுவார்க்கமன் னனுமவன் வேறு சொல்வதென். 

௨௦9௪ 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧)



2.0 Hy திருக்காளத்திப்புராணம். 

இனிதளிப் பவனவ ஸில்லென் பானவ 
னனைவருக்் கும்முயி ராவ னன்னவ 

னெனையவற் ஜொடுமியைக் தியைந்தி டானவன் 

றனைநிக சவனியல் சாற்றற் பாலோ, 

மாசிவ லுருத் தான் மகேச ct FH ros 

பேசருஞ் சங்கன் பிரம மென்றுமற் 

Soggy பெயரினால் யாண்டு தோயினு 

மாகசிலிவ் விடத் துளா னெனவ ஃப்படான். 

பாவனை யில்லவன் பாவிக் கப்படா 

மனோவரு மலங்களோ சைந்து முற்றிடான் 

மேவுமைக் தெழுத்துரு வாய்வி ளங்குவான் 

யாவினும் வடிவில னென்ன லா£இயும். 

மற்றுநும் மிடத்தருள் வைத்த தால்வடி 
வுற்றுமக் கெஇருற வுலகம் யாவையும் 

பெற்றிடு மாயனாம் பெண்ண ஸணங்குடன் 
அுற்றநும் வனக்திடை வரது தோன்றினான், 

அன்னவன் முதிஇயை யளிப்ப னென்றுள*ச் 

துன்னிநீர் சசணடைச் துய்ய வேண்டுமே 

லிந்நிலை யேசிவ லிங்க பூசனை 

மன்னுபு காடொறு மிழைத்து வாழ்க் தூமின். 

எத்தலத் துளதுகா ளது யென்பது 

தத்துபொன் முகரியெத் தலத் இ னுற்பவ 
முத்தியை யறம்பொரு ளின்ப மூன்றுடன் 

பத்கர்கட் கெத்தலம் TIS Hor pga. 

எந்கஇ கங்கைதோய்ந் தமல மெய்தினண் 
மன்னுகோ தாவரி வக்து மம்கியே 

பொன்னெடுவ் கரிவலம் வக்து போற்றுபு 

தன்னடைக் துளவினை தணக்து போயினள், 

நன்னதி யாவுமெர் நதியின் மூழ்குபு 

அன்னருக் தம்வினை துரக்து போகுவ 
வர்நெடுந் தலர்தனை யடைந்து நீவிரு 

மூன்னருங் காமமா இயவு முதொரிஇ. 
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ஞானோபதேசமுணர்த்தியஅ த்தியாயம். 

Bio gsi மடக்கெயர் ஈஇயி னாடிமற் 

றறெந்தைகா ளத்துவெற் பினையு நல்வலம் 
வந துதாம்க் தெழுக்கவண் வை௫ யற்றைகா 

சக்கணர்க் குஞ்சிவ யோக சாயுளார். 

தமக்குமற் றன்பர்க டமக்குர் தானங்கு 

ஞுமக்கியன் றனவளிக் துணவொ ழிக்இருக 
தமைப்பருக் தொல்வன மடைந்இ லிக்கத்தி 

அமைக்கொரு பாகனை யுவக்த ருச்சனை. 

ஆற்றுமி னப்பொழு geo oor Capes parser 

போற்றுமின் பூசனை புமிமி னன்னவண் 

மாற்றருங் கருணையால் வளங்கொண் மாமறை 
யீற்றினின் ஞானமால் இனிது ணர்க் அவண். 

வெய்யகோர் மாயையை விட்டி வீடெலு 

மையறு காட்சியா னக்த வாழ்வுபெற் 

அய்ய மி னெனவய ஸனுசைப்ப வாங்கவன் 

செய்யதாள் பன்முறை பணிக்கு சேவித்த. 

குழறிய மொழியினர் கூப்புவ் கையினர் 

பொழிபுனல் விழியினர் புகழு காவினர் 

விமுமிதின் விடைகொடு போதன் மேயினார் 
தழூவுபொன் மூகரியரக் தண்ண றும்புனல். 

ஆடினா சாடுறு மளவின் முன்னமே 

கூடிய பாவம்யா வுங்கு Codi BH BT 

மீராடின விறைவனை யுவக்து கண்ணுகீஇ 

மாடுற மும்முறை சூழ்க்து வாழ்க் தபின். 

மறைமொழி மனுவினும் வழக்க னும்புகழ்க் 

இறைவனை கினைந்துண வின்றி யப்பக 

அறுபுனற் பிற்றைஞான் அுவக்து மூழ்குபு 
கூறைவில்€ீ சக்கண ரூவகை கூர்க்இட. 

மழவிளவங் கன்றொடு சுரபி மாநிலம் 

விமுமிய ஈன்னிகி விழைவொ டீக்தனர் 
செழுவிய கனிகுழல் கீதல் செய்கனச 
பழுதில்சீர் வேதியர் பரம யோ?௫யர். 
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௨௧௦ திருக்காளத்திப்புராணம். 

கண்ணுத லடியவர் களி௫ றக்இட 
வுண்ணுறு மறுசுவை wy A லூட்டுபு 

தண்ணுகா ளச்.இதா தற்குப் பூசனை 

பண்ணிகல் விடைகொடு பணிந்து போயினர். 

பண்டையி னெல்லையிற் பதிந்து ஈற்றிரி 

புண்டா அுதலினர் புனித னைக்கெழுத் 

தீண்டுறு தாசகத் தழுத்து காவினர் 

மண்டொளி இகழ்சிவ லிங்கம் வாய்ப்புற. 

கட்டழ குறக்கொடு சமழ்தெண் ஸணீரினான் 

மட்டவிழ் மலரினால் வளரசெஞ் சார் இனா 

அட்டெளி வுடையர்பூ சனையு ஞற்.றினார் 
தட்டு Mer gue காலச் தங்கியே, 

இன்னண மொமுகுறு மேல்வை தன்னில்யா 
மண்ணவர் மகிழ்ந் துறை யவ்வ னத்்.இனி 

னன்னலக் திகழ்தரு நீறு ஈன்னுதன 

மன்னுபுண் டாமொளி வயங்கி வாய்க்இட. 

கொடிபுசை அுண்ணிடைக் கொம்மை வெம்முலைக் 

கடி கமம் கருங்குழற் கவுரி தன்னொடு 

கடைபயின் அ௮ுள்ளுளே ஈகைகொண் டன்னவர் 

கடைதொறும் பலியினைக் கைக்கொள் வாமென. 

அடைந்தன மந்நிலை யனையர் கண்ணுகீஇத் 

தடங்கம லத்தயன் சாற்றும் வாய்மொழி 
இடங்கொளு மனத் தினர் சிந்தை யாலறிக் 

அடங்குவர் தனைவரு முவந்து கட்டினர். 

௮ண்ணலிவ் வண்ணமே யணைவ (loot oat Man 

தெண்ணியில் கவனெழுக் தருளி னானெனகத் 

தண்ணென வார்த்தனர் தொடர்ந்து சூழந்துகக் 

தண்மலாத் தாளிணை பற்றிச் சாலவும், , 

மனமகிழ் சிறந்துபன் முறைவ ணக்கினர் 

புனல்பொழி விழியினர் புளக மெய்யினர் 
சனிதரு முளச்.இனர் கரையில் காதலர் 

ஈனிமிகக் குழறிய காவி னாற்சொல்வார். 
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ஞானோபதேசமுணரீத்தியஅத்தியாயம். 

இறையுமோ சறிவிலா இருண்ட Aven gud p 

க.மியசேஞ் செய்பிமை பொறுத்தி இரரும் 

பிறவியங் உடலிடைப் பெரிது மாழ்கிமற் 

ுறு துணை யின்றி௰ரொக் துளையு மெங்களை. 

புசந்தருள் புரசக்கரு ளென்று போற்றிகின் 

Oak Bak தடி.யில்வீழ்கி தெழுந்து பன்டுறை 
ிசந்தன சஈருச்சனை நிசப்ப வக்கிலை 

வாரந்கரு முமையொடெம் வடிவு காட்டியே, 

சொற்றன மிவையருக் துறவிர் காளாமக் 

கற்றமின் ஞானமா யகாஇ யாடி 

டுற்றிட லாய்மறை யுரைக்க காமொரு 

சொற்றனைச் சொல்லுலுந் தணிக் அ கேட்டிசால். 

அுண்ணணு வுக்குகா அண்ணி தாமணு 

மிவாண்மகத் B.S Hor முறும கக்தெனல் 

பண்ணுமெவ வுலகும்யாம் பழையன் ரூ.னும்யா 

நண்ணிய புருடனு மீசன் முனுகாம். 

இசண்மயன் ருூனும்யா மேக நாதனயாங் 

கரமொடு தாள்செவி கண்ணின் ரூயினுக் 
தெரிகுவ முழுவஅஞ் செப்பல் Sa Gg 

இரிகுவ மெக்கணுஞ் செய்வம் யரவையும். 

எம்மிலே யாவையு மூணார் தும் யாமெமை 
நம்முடை யறிவினா னனியு ணர்ச்அுளோ 
மம்மமற் ஜென்்கினா லறிகின் றேமலேஞ் 

செம்மைவே தங்களாற் றெரிகு வோமும்யாம். 

மாமறை கூலகா மறையி ஸீற்றினிற் 

சேழமுறு வித்துகாக தீங்கு ஈன்மைக 

ளாமவை யெமக்கிலை யழிவுஈ தோற்றமு 

நாமறி யோம்வரு ணாத யும்மிலை. 

௪த்தமுன் விடயமுஞ் சாற்று மாயையும் 

புத்திய மூடலமும் புரிவி னைப்பயன் 
றுய்த்தலுஞ் செய்தலுந் தொழில்செய் வித்தலு 

முய்த்திடு கருக்கனு மொன்று மன்றியாம், 
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௨௧௨. திருக்காளத்திப்புராணம், 

சம்முள்யாம் விளங்குதும் யாமெ வற்றையு 
மெய்ம்மையாய் விளக்குவம் வெளியி னின்றும்யா 

மம்மவோ ரியல்பிலே மலம கன்றுளே 

மிம்முறை யாகிமற் றென்றும் வைகும். 

தொடருஈம் மாயையி னுலகர் தோன்றுவ 

வுடலினை வேறெனா துயிர்க டாமெனு 

மட.மையி னாற்பலன் விழைந்து மன்னுயி 

ரிடரு௮ு பலவினை யிட்டு கின்றன. 

மெய்யினை யுயிரென மேற்கொள் புத்திதா 

னெய்.3த லியல்பிலே யெமக்கின் முதலாற் 
பொய்படு முடலிலேம் பொய்ய தாமுடல் 
செய்.இடுக் தொழில்களு மெமக்குத் தீர்க்தன. 

முன்னும்யா மொருவமே முழுதுக் தோன்றிட 
வன்னவற் ஜொடுகலர் தாலும் வேறியா 

முன்னிடி. னவையெலா மொடுகப் போய்விடிற் 

பின்னும்யா மொருவமே பிறதர்மற் றில்லையால், 

நமக்குமுன் னொருபொரு ஸில்லை காடுறி 
னெமக்குமற் ஜொருபொருள் பின்னு மில்லைகக் 

தமக்கணை தானிலைச் சகங்க ளியாவையு 

மமைப்பம்யா மபெமக்கடங் காத தொன் றிலை, 

விளங்குசங் கற்பழும் விகற்ப புத்தியுக் 
தெளிர் இடி. னெமக்கிலை செப்பி னெம்மிடத் 

தளக்திடு மளவையு மளக்குங் கோல்களு 

மளந்தஇடு வானுமற் றில்லை யாமசோ. 

இகழவெஞ் ஞான்றினு ஞான கிச்தையின் 

மகிழ்வுறு மின்பமா மிலக்க ணம்வ.இக் 

இகழ்வுறா வெமையறி யார்கள் யாவருக் 

தீரு.தியா னம்மைகார் தாமு ணர்ந்துளேம். 

அனைத்அமுண் டாக்குதற் கெம்மை யன்றியே 
யினைத்தென யாதொரு பொருளு மில்லையா 

லெனைத்துநா முணாக் இட மியல்ப தேயலாற் 

மினைத்துணை யுயிர்க்கொரு செயன்மற் நில்லையே. 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(Ger) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧)



ஞானேபைதேசமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

Que gare, Oru Gu படாத தேதுமி 

CUTE Sp teen யாதி ர௬ுப்பம்யாக் 

தயங்குமெவ் வுயிர்க்குஞ்சான் ரூ வைகுவோம் 

வியம்பெறு கோற்றமுர் தோன்றி ay gin. 

உன்னிடின் மலதக்இினா லலஐ யிர்க்கிலை 
மூன்னுயி ரின்னகோர் முறையிற் ஜஷோன்றிய 

இன்னுமே யின்னண மாவ தென்றிடு 

மன்னதோர விகாரமு மாவிக் இல்லையால். 

அஹிவில கித்திய மாகு மாருயிர் 

பழையன வியாபகப் பவெ வவ்வுயிர்க் 

கொழிவிலா வுயிரும்யா மொன்ற தாவெமை 

மொழியினு மகேகமா மொழிவ சேனுமாம். 

G as 

பண்டை ஞான்று பரிபக் குவத்தசாய்ச் 

கண்ட நுண்ணிய காட்சி யறிஞசாய் 

மண்டு தாய மனத தன சாய்ப்பலா் 

தொண்டு பட்டுச் ௬௫௬ மொழியினால். 

தமக்கு காமுயிர் தானென வெண்ணியே 
௬மக்கு மோகக் கருமங்க ஊைத்துறக் 

தமைப்ப ரும்பர ஞான மடைக்தகனா 

மக்கு மச்செயல் வேண்டி. னுவலுவாம். 

வருண வாச்௫ிர மத்து வகைப்படுல் 
கரும நீத்துக் கழியு முடலென 

வொருமிச் தெண்ணி யுமக்குயி சாவெயைத் 

தெரிமனத்திடைச் இந்தைசெய் அய் இரால். 

மாயை மெய்யினின் மானிடப் பாவக 

மாய Rios weer pire சற்பமோ 

டேய பேத விகற்பம்விட் டெம்மைநீர் 

தய வின்னுயி சாய்த் அணிந் அய்யுமின், 

நிகரில் வேத நிதியாய்ப் பழையதாய்ப் 
புகரி தாய பொருளா இயவெமை 

யகலு ரூம் முயிர்க்குபி சாவெணி 

Ba மின்பமுற் நேயிரு சோன்மையால், . 

o. 5K. 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯)



திருக்காள த்திப்புராணம். 

இன்ன ஞான மியம்பின மின்னரு 
டன்னை வைத்தலி னானுக் தமக்கியாம் 

பின்ன மற்றிதைப் பெற்றாற் இரியைக 

டுன்னி யாங்கவர் தம்மைத் தொடர்வுறு. 

திண்ணக் தாமரைப் பாசடைத் தங்குகீர் 

வண்ணம் போன்று வஇயுமல் லால்வினை 

பண்ணு வான்றனைப் பற்றித் தொடாக்இடா 

அண்மை ஞான முற் மோன்வினைக் குட்படான். 

௮ன்ன வன்னிடத் தவ்வினை யென்செயும் 
வன்னி யுண்ட அுஒலென மாய்ந்திடும் 

பின்னர்த் தாந்தொட சாழுற் பிறப்பினிற் 

ன்னு கின்ற வினைப்பயன் றுய்த்தறும். 

நோானத தானசு யாதகினு தோ 

மூனச் தாற்கும அண்டே யுலப்புறு 
ஞானக் தாறந்குமுன் னளுள சஞ்சித 
மீனப் பட்டிடு மேயெரி பஞ்சென, 

வினையை மேற்கொடு செய்பவர்க் கவ்வினை 

அனையப் பின்னருஞ் சூழ்க்து தொடர்வுறு 

மனைய தாற்பின்னு மவ்வினை யின்பயன் 

றனைய ருந்தச் சரீர மெடுப்பசே, 

எடுத்த ருர்துழி யின்னு மிழைப்பர்க 

ளடுத்தடுத்து வினைகளை யாற்றலாற் 

றடுப்ப இன்றிச் சகட்டுருள் போற்சகந் 

தொடுத்த லின்றிச் சுழன்று இரியுமால், 

உண்ண வுண்ண வுஞற்றும் வினைப்பய 

னெண்ண வெண்ண வளவின்றி யீண்டுறு 

நண்ணு சாந்இயி னாலு க௫த்திடா 
வெண்ணு ஞானத்தி னாலன்றி யாவர்க்கும். 

இழைத்தி டும்வினை யாற்பிறப் பேகுமோ 
வழுத்து ஈன்மையுந் தீமையு மாம்பய 

னொழிப்ப தன்றவை யுண்டிடத் தக்கன 

செழிக்க வுண்டுபின் சேடித்து நின்றவும், 

(௭௦) 

(௪௧) 

(௭௨) 

(௪௩) 

(ore) 

(௭௫) 

(ors) 

(௭௭)



ஞானோபதேசமுணர்த் தியஅத்தியாயம். 

குறித்தி டிற்சக கோடிகற் பஞ்சென்று 
மறித்து மூண்டு தொலைக்கன்றி மாள்கிலா 

செறிகக நிட்டையிற் செக்தழல் வேள்வியி 

௮றைத்தக பூசையின் மற்று மொழிந்துள. 

வினையி னாலும் வினைக ளொழிவுரறா 
வனைய தாம்வினை யன்றியஞ் ஞானழுூ 

மினைய ஞானத்து னாலன்றி யேகுரு 
மெகனவு சைப்ப Ae gaat மேலையோர். 

முத்தி நல்கு முயலும் வினையெனா 

விக்தினக்இ னனளவு /மியற்றினீர் 

புக்தி யின்மையைப் போக்கும் பாலருள் 

வைத்த லாலுமை கன்டுனாடும் வக்கனம். 

வத்து காம்பலி வாங்குகர் போலடுத் 

gait &) மிம்பா ஞான முமக்குறத் 

தந்தி மம்படி சார்ந்தன நீவிர்வா 
[pb Bor பாசடை யரச்சிர மந்தொறும். 

அ௮ளவிலாக வரும்பிறப் புத்தொறு 
மொளிருஞ் செர்தழல் வேள்வி யூயர் தவம் 
வளருக் தானமற் LIEN OT GUD (17 BB (LOOT 5 

தளர்வில் பாவர் தொலைக்தவர் தங்கட்கு. 

ஞான இர்கனை ஈண்ணுது ஈற்றவத் 

கானம் வேள்வி தரூதீர்த்த யாத் இரை 

யூன மில்சிவ பூசை யுஞற்றிடும் 

பான்மை யாலி௮ வல்லே பயன்படும், 

BAS Ca Riper Conon தவங்களிற் 
றங்கு இன்ற மயக்கக் தழைத்தலாற் 

பொக்கு சர்ச்செவ பூசை மகத்துவ 

மிங்ஞூரணார் இலி ரிற்றைஞான் றெல்லையும். 

நறவு பில்கிய கரண்மலர் மேலவ 

னறிவு Ws ui se AS woof) 
ரிறைவ னத்துருக் காளத்இ யீசனைப் 

பெறல HG BO கதாற்றொழப் பெற்றனிர். 

௨௧௫௫ 

(௪௮) 

(27௯) 

(௮௦) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮-௩) 

(௮௪) 

(௮௫)



திருக்காள த்திப்புராணம். 

பெற்ற தாற்பல பாவப் பெருக்கெலாஞ் 
செற்று ளீர்திகம் வேத சரக்இனி 

அற்ற ஞானமு முள்ளங்கை வில்லம்போற் 

பற்றி னீசொன்று கேண்மின் பகர்க்இிட. 

மறுமை யிலலெனு மாசுடை யாளர்க்கு 

மறிவெ லுஞ்சுட சற்ற குருடர்க்கு 

மூறுதி யாயவிஞ் ஞான முருசியா 

மறுமை யில்லெலும் வஞ்சக செள்ளுவார். 

Asma arms இகைத்திது கொள்கலர் 

மருளி லாத மதியுடை நீவிரிப் 

பொருளை யெண்ணிப் புவியிடை மாந்தருக் 
கருளொ டும்பரி பாகத் தறையுமின். 

ஊன மின்றிய கான்மறை யுச்சியி 

லான ஞானபெஞ் ஞான மதைதுமக் 
னே மாயை யிருளறுக் இன்புறு 

மோன முத்தி பெறகா மொழிக்தனம். 

மன்னு இன்ற விதனை மறைவழி 
தன்னி னிற்பவர் தங்களுக் கோதுமி 
னன்னி யர்க்கறி வித்தா லவர்க்இது 

நன்மைக் கேதூவன் ருய்விடு நாடிடின். 

அங்கண் மாநிலக் தைஇக நாூல்களு 
மிங்கு நாம்விதித் தேதமவை யெண்ணுிற் 

பங்கு பங்காய்ப் பலபல மூர்த்தியைத் 

தங்க டங்களிற் முபிக்துக் கொள்வன, 

அனைய மாக்க மளபபரும பாவிகட 

கனிய வாக விருக்கு மவர்களுக் 

கெனைய கோடிகற் பங்க ஸிகக்கிலும் 
வினையி னீங்கெ வீடுபே நில்லையே, 

மற்று நீவிரிவ் வைஇக மார்க்கத்தை 
யெற்று நீர்வரைப் Dera aot) spud 
ருற்றி டும்படி யோ௮மி சென்றுகாஞ் 

சொற்ற னர்துற வோசது கேட்டபின், 

(௮௬) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௬௧) 

(௯௨) 

(௧௩)



ஞானோபதேசமுணர்த்தியஅக்கியாயம். 

கசமு கிழ்த்னுக் களிதால் Hot dS Sort 

சரம றப்பணிஈு சேத்துபு இந்தைகைக் 

அருகித தங்க ளாயிர்க்சூயி சாகமைப் 

பரிவி னோடென்றும் பாவிக்னாம் பண்பசாம். 

காமு ணர்கத்திய ஞான வலியினுக் 

கோமில் பத்தியி னாலுஞ் ௬௬ இய 

னாமொ முக்க இடக்கொண் டரியகாண் 

போழு ளத இன சாயெப் பொழு இனும். 

அம்மு றைக்க ணொழுகி யறிவுளோர் 

So _ Ss Boh BIDS Horses 

யிம்மு யற்டிபிி னிவ்வப மீச௪க்கைச் 

செம்ம னத்தஇி னவர்க்குத் தெளிக்கனம். 

பிற்றைக் காலஞ் கிறி௮ு பிறகிடப் 

பற்றிக் கேள்விப் படுமவர் காமெலா 

மூற்றக் கேட்டு முறையே நிலைகின்று 

மற்றுப் பேச மிலாது வஇக்கனர். 

அன்ன வர்க்குட் லாககரும பாவகதுதாற 

சொன்ன ஞானக் அலங்கெய இல்லையாற் 
பின்ன சம்முணி மைக்கர் பெருகதுயர் 

தன்னை யெய்தினர் த௫ச்தமிற் மூஞ்சிலர். 

Sho ho Marg woos glow 

Cann ருந்தகா எத்துயி னொய்கடைக் 

தேற்று வெண்டிசை மூக்க மெலிக் இடும் 

போற்று புண்ணியப் பொன்றாக ரிக்கே. 

சென்ற டைந்துகற் கீம்புன லாடினர் 

மன்றன் மாக மகத்்இன் மகழ்வொடு 

கன்று மும்முறை கம்மை வலஞ்செயா 
௫ வொன்று இக்தையொ சடோசைக தெழுத் இனால். 

நித்தம் பூசை கிரப்பியொ சாண்டுசெ 

லத் இனத்து மாகி மகத்தருண் 

முத்தி ஈல்குஈன் னீரினின் மூழ்கியே 

UBS wd hol GO Bani tos atl oni. 

௨௮ 

உகும் 

(௯௪) 

(௯௫) 

(௯௭௬) 

(sar) 

(௯௮) 

(௧௯௯) 

(#00) 

(௧௦௧)



திருக்காள த்திப்புராணம். 

அனைய காலையி லம்கை தன்னொடு 

மினிய பால ரிருவ ரொடுமுள வ் 

கனிய நந்தி கணத்தவர் தம்மொடும் 
வன௪ மேலவன் றன்னொடு மாலொடும். 

வச்சி சப்படை வாசவன் றன்னொடு 

மிச்சை வானவ சேனையர் தம்மொடு 

மூச்ச கத்தின் முனிவர் குழாத்தொடு 

நச்சு மன்புடை ஈம்மடி யாசொடும். 

பூ ணக்கட் பொருந்திய வம்மகத் 

தாசணகத்இ னருஈ்கவ செண்ணிய 

காச ணத்தின் கருமம் பயன்படச் 

சச ளித்தடு தீம்புன லாடினேம். 

ஆடு கின்ற வதனா லவர் தமைக் 

கூடி நின்றவெம் பாவங் குலைக்தன 

மீதடு ஞானக் தெளிக்தகனர் சிர்கையி 

னீட வேதரித் தாரகிலை பெற்றனர். 

மறித்து மர்ஈகர் சன்னிலம் மாதவர் 

இிறப்பி னத்தலக் தெய்விக மேன்மையைக் 

குறித்துக் கொண்டவண் வைக் குலாவினர் 

பெதற்க ரும்பயன் பெற்றிடு மாயிடை, 

இயன்ற வாற்றி னிருகிதி தானிய 

ழேயன்றி யாகொன் றளித்த முழுத்தவ 
னயன்ற ருஞ்சிவன் றன்னுரு கண்ணுவான் 

பயின்ற வப்பது யும்பதி சூம்தரு, 

காடு சானு கமக்குார் தேவிக்கும் 

பீடு சான்றிடு பெட்பளிக் இன்றன 

நாடி. யங்கண் வ.இகர்தவர் ஈல்லறக் 

தேடி னார்திரும் பப்பிற வார்களே. 

வாய்மை சொற்றனஞ் சொற்றன மற்றெவர் 

தூய்மை பெற்றவக் நாடு துயாக்திடத் 

திமை செய்வத சிந்தையி லெண்ணினோர் 

யாமி சைக்குதுவ் கேளவ ரின்னலை, 

(௧௦௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦௪) 

(௧௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧௦௪) 

(௧௦௮) 

(௧௦௯)



ஞானேபைதேசமுணர்த்தியஅத்தியாயம். 

உலறு பங்கி யொடிகவு ளாழ்ந்தகண் 

ணிலகும் வாளெயிற் றெக்கும் வயிறுடை 

யலகை யாகி யயுக வருடமட் 

மலைவு பெற்றுப் பிறக 2 யுமன்றபின். 

புன்ம லத்திற் புழுமூத லாகிய 
சென்ம முற்றுத் இப்பா கொடுக் தூயா 

நன்மை யாற்றியந் நாட்டைப் புசந் இடுக 

தன்மை பாளர் பெறும்பயன் சாற்றுலும். 

இம்மை யிற்பெருஞ் செல்வ மினிதுபெற் 
றம்மை யிற்குட சம்பொன் விமானமிமற் 

பொம்ம னல்லெழிற் புக்இசர் பேசர்க 
டம்மொ டுந்தமைத் தந்தவர் தம்முமாடும். 

மீக௰ல் பில்கிய செம்பொற் றருகிழன் 

மாறில் செல்வ வளநக சத்துடை 

ப2.மில் கால மிரு இன்ப மெய்கஇத்தே 

GON 2D) தாயரை Ousa ar lust He Qa marca. 

மல்ல லோங்கெஹமின் மாகக சத்இிடை 

யெல்லை யின்றிய வின்ப அகார் பின் 

மல்லை சன் முரஇழ்முலை யம்புய 

வல்லி கேள்வன் வளம்பதஇு கன்னிடை. 

௮ங்க வன்றனக் கொத்த வகரும்பெறன் 

மங்க Oh BEL வாழ்வு நெடி துதுூய்தி 

ததங்க ணும். பிணை யின்றிய கம்முல 

கங்க டைநதுகம் பாலன்ப தாகிே. 

இன்பம் யரவையு மெய் இ wort ws 

ளன்பன் றண்டுனாரு கற்ப மமார்கதன் 
பின்பு ஞானமும் பெற்றுகம் பேரு 

ணன்ஞூசேர்முத்து உகண்ணுவ சன்னவர், 

செப்பி டிற்றிருக் காளத்தி காகனுக் 
கொப்ப தாக வொருசிவ விங்கழும் 
வைப்பின் மூவல கத்ுமுந மற்றிலை 

யப்ப இக்க ணஸடைக விந்தவன், 

உ 

(௧௧௦) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௯) 

(௧௪௪) 

(௧௧௫) 

(௧௧௭) 

(௧௧௪)



2.2.0 திருக்காள த் திப்புராணம், 

சததினில வாழரிதுி யாயயா 

சிறப்பு டைப்பா ஞானத் இன் செய்இயை 
யுறக்க ருத்திலாக் கோதவொண் ணாதஇிது 
பிறப்ப றத துணி வார்கட்குப் பேசலாம். 

ஈண்டி யாவாக ள்்வவததி யாயததை 

மூண்டு கற்பவர் கேட்பவர் முந்தையிற் 

ரண்டு பாவத் தொடர்பற்று ஞானத்தைப் 

பூண்டு பேரின்ப வீட்டிற் புகுவரே, 

ஆகச்செய்யுள், ௧௬௦௦. 

முப்பத்திரண்டாவது 

* இருபு திதாகனுக்குபதேசத்த 
அத்தியாயம். 
ke — 

மூருகவிழ் தாமசை முதல்வன் முன்னைகாள் 

விரிவுறு முலகுயிர் விதித்துங் காமத்தாற் 

பிரிவருக் தேவியுர் கானும் பெட்புடன் 

மருவினன் பன்னெடுவ் காலம் வை௫னான். 

மற்நவண் முப்பதி னாயி சம்மகப் 

பெற்றன னன்னவர் கண்ட பேதையா்ப் 

பற்றினர் புணர்ந்தன சனையர் பாங்கரிற் 

ற்றிய வாக்கசெண் ணிலர்க டோன்றினார், 

ஆங்கவ சாலுல கலக்க ணெய்தலு 

மேங்கனர் முனிவச சமார் யாவரும் 

பூங்கம லத்தவன் செவிபு லப்படத் 

தாங்கரு முறையிடக் தணந்து மோகத்தை 

பரமனை யுளத்திடைப் பஇவித் தெண்ணுருப் 

பிசமனஞ் சேலென வவரைப் பேசியே 
வசமிகு மொருமக வுயிர்ப்ப மற்றவ 

னுசமிகு மாக்கசை யொருங்கு வீட்டினான். 

அ௮ருநதவ ரிமையவ ஈச்சச் தீர்க துபோ 
யிருந்தன ர௬லகெலா மின்ப மெய் இன 

Dit ga மலாயன் பின்னைக் தன்னைநொர் 
தரந்தையுற் றெள்ளல்செய் தறைகு வானிவை. 

% ரிபுவென்றும் இப்பெயர் வழங்கும். 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௧) 

(5) 

(௩) 

(௪) 

(6)



இருபு நிதாகணுக்குபதேசித்தஅத்தியாயம். 

யா அசெய் தனனியா னென௮ு காமமித் 

Smo mui gent wit sgh Sra Bow 

போதகெய் சொரிதொறும் பொக்குக் தீயெச 
காதல்கைம் மிகுக்ததென் நுளங்க வன்னபின். 

தன்னுடை மனைவியுர் தானுஞ் சாத்இச 

மன்னியைம் பொறியையும் வாட்டி மாநிலத் 

தெர்கக சக்களு மிணையின் முகிய 

நன்னக சாயகா ளத்தஇி ஈண்ணினான், 

பின்னலந் காம்சடை முடிக் தப் பேசொளி 

நன்னலர் இகம்இரு நீறு ஈன்சணிக் 

அன்னருஞ் சீரையு pO sg ௬ுத்.இரன் 

றன்னுடை. யக்கமா லிகைத ரித்தனன். 

புனிதநீற் ௮ச்இரி புண்ட சம்புனைக் 
இனியவெண் டிரைகொழிக் இலகு நித்தில 

நனிசொரிஈ இலங்குபொன் முகி ஈன்னஇி 

தனின்முழு கினன்றிரி காலக் தம்மினும். 

சர் கந்தமுங் சனியும் தானுகர்க் 

தொருபதப் பெருவிச gp Bonus பயூன்றிகின் 

றிருகர முச்சியின் முகிழ்த்து யாகினும் 

பரிவொரீஇ யடற்கொரு பற்று மின்றியே. 

உள்ளமும் வெருவர லொழிக்தொன் ஞுய்கறுள் 

கள்ளவி ஸப்ரிகஹியல் கற்றை வார்சடை 

வள்ளலை மறுவில்கா ளத்இ மாநகர்க் 

இள்சையரந் தேமொழி யுமைதன் கேள்வனை, 

கூறித்தெழுக் தைந்தையுல் குடிலை சன்னொடுஞ் 
செறித்திடு செபத்தொடு இிர்தஇக் இம்முறை 

மறுக்கருக் தேவரா்தகம் வருட மாயி 

முறைகத்திடு கருத்தினோ டுஞற்றி னான்றவம். 
அவன்மனைக் Bip gs Bi} wesw Lines emt 

வைரனி யிழைத்சன ஸளிருவர் தம்மையு 

மூவகையுற் ௮மையொ0 மொருங்கு தோன்றினோய் 

கவலையற் மிருவரு மெம்மைக் கண்ணுறு, 

2.2 & 

(ச) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



திருக்காள த்திப்புராணம், 

விழ்க்கனர் பன்முறை விழ்க்து பின்னருக் 

தாழ்க்கனர் தாமசைக் தாளிற் றக் துயர் 

போழ்ர்தன சொருமொழி புகலுற் முசவர் 

வாழ்ந்தன ராகியோர் வாங்கு மறித்தனர். 

வழுவிலா வறத்இனன் கருணை வாய்த்தவன் 

கெழுவிய விதிவிலக் குணா்க்த கேள்விய 

னழிதரு பொறிகள் வென் றமைந்த ஞானவான் 

விழுமிய வொருமகன் வேண்டு Croom meas, 

ஆங்கவ மியம்பிய வவையெ லாதிறைக் 

தோங்கிய வொருமக னுமையும் யாமுமாய்ப் 

பாங்குற வளித்தனம் பாம ஞானியா 

விங்கவன் பெயரினை யிருபு வென்பசால், 

அன்னவன் றளையுயிர்த் களவில் காதலா 

னன்மறைக் இழவனு ஈண்பிற் றேவியும் 

பன்முறை தமியினர் பணிந்து காளத்இ 

மன்னனைப் பின்னரும் கேட்ப சோர்வாம். 

மாகமா மகத்துற்பொன் முகரி வார்புன 

லோகையாற் படிந்துதக் கணைய வர்தளித 

இீகையா லியன்றதகா னமுமி ழைத்துகின் 
போகமா சாலயம் பொருக்தஇச் சேவித்தே. 

மநூற்றெட்டா கியவலஞ் சூழ்ரந்து கோன்பென 

வேற்றிடு பகலுண வின்றி வைகிமய 

போற்றினர்க் கனியநற் புதல்வற் பேறருண் 

மாற்றருஞ் சிறப்பினிவ் வாமு ஈல்கென்ளார். 

என்றலு மிறைவியை யிறைவ மேனோக்குறா 

நன்றருள் பொழிந்துபின் னளின பீடமா 

மன்றலம் பொருட்டுறை மறைய வன்றனை 

யொன்றுற நோக்கிமற் றிவையு ரைப்பனால். ' 

மற்றிவண் மாசியின் மகந்தொ டக்குறா 

வுற்றுள மதிதொறு மகமு துத்தகாட் 

பற்றியிக் கோன்பினைப் பண்பி னாற்றிப்பின் 
மூற்றுமா சியின்மகர் தனின்மு டி.தீதவன். 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௯) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௧)



இருபு நிதாக னுக்குபீதேசித்தஅத்தியாயம். 

பின்னோர் யாண்டினிற் பெறுவன் மைந்தனைக் 
கன்னிகை யாயிவ் காகா யாயினு 

மின்னவா மிமைச்னிப் பயனை யெய் துவர் 

துன்னிய வறுமையோஞ் சொற்ற வெல்லையில் 

வெம்பகை வென்றிட கோற்கின் வெல்குவர் 

செம்பொனை விழைவுறிற் செம்பொன் சேர்குவர் 

நம்பிய விஞ்சையை ஈாடி. னண் ணுவ 

Aiud னின்பமே யெண்ணி னெய்ுவர். 

இவ்வி யொருவனுக் இருக்க வில்லிடஞ் 

செவ்விதி னல்இடி னன்றிச் இர்தையில் 

வவ்விய தொன்றினை வழங்கி னாங்கவ 

ய்வுறு WITS FB uj Moar அுண்.மையால், 

ஈண்டையி னியற்றிய யாக கற்றவம் 

பூண்டிடு மாசெபம் புரியுர் தானங்கள் 

வேண்டிய வணுவள வெளினு மோேருவிற் 

காண்டகு பெருமையாய்க் கதவ ழங்குமால். 

என்றிவை யினி தசைக் இறைவ மீனடவிழ் 

மன்றலம் புரிகுழன் மகர வார்குழைக் 

குன்றுறம் குவிமுலைக் கொடி ௮ சுப்பிடைச் 

தன்றுணை யுமையொடுக் தான்ம றைந்தனன். 

வறு, 

மறைவு௮ மேல்வைச்சகண் மலாவன் மடழ்தாங்கி 

யெறிபுன னஇருூழ்கு யிறையவ னுறைகோயின் 

முறைமுறை சூழம்போர்லு முகமலர்ர் இனிதேத்தி 

நிறையறு தேவியொடு நீடுல கெய் இனனால். 

இறக்துள விருபுவெனுஞ் செங்கனி வாய்மைக்த 

னிறைச் இடு ஞானமொ௫ு நகீணில மினி தய்யப் 

பிறக்திடு பொழுதேரற் பேோறி வொடுகோன்றிக் 

கறங்குதெண் டி.சையுலகிற் கடவுளர் வருடக் .இல். 

Prey ET wt இரிவுற வுலகுள்ளோர் 

Cait வன்னவனைக் ச௪ண்டெ கெக்கிலசாற் 

நீர்வரி தா௫ுமுனாட் செய்துள திவினையா 

லார்வ மூடன்பணிவுற் றவனுயர் ஞானத்தை, 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(உ௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯)



௨௨௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

பெற்றினி தஅய்யாமற் பேதைய சாய்வைக 

மற்றவ னம்முமையே வைத் இடு மன்பினழயைப் 

பற்ஜொரு சிறிதிலனாய்ப் பல்லுயி Pens cir ay 

மூற்திடு மின்னருளா லொருகினை வுட்கொள்ளா. 

என்னுடை ஞானமிஃ இவ்வுல இன்கண்ணே 

மன்னுதல் பெறல்வேண்டு மற்றிடை up Hos) 

யுன்னுறு மாணவக ஜனொருவனை யான்றேடி. 

யன்னவ ஸனுக்கருள்வ லென்றினி தாசாய்ந்தான். 

இரைபுனல் படுகரிடக் தெவ்வகை யிழிகருமவ் 

விரைவென வும்பலகாண் மிகுபல மாதங்கண் 

மருவிய வருடத்தை யெவ்வகை மருவறுமப் 

பரிசென விதுபெறவோர் பாலக செனையடைக, 

என்னுமொர் துணிவுட.னே யெங்கணு மினிதுலவ 

வர்நிலை யேயொருவ னளவில் பவக்தோறு 

முன்னுறு நல்லறனு முற்றிய ஈமதருளுச் 

அன்னிய வொருபுசல்வன் வந்கெதஇிர் தோன்றினனால். 

புலத்தியன் மைந்தனவ னிகாக னெனப்புகல்வோ 
னலத்தகு மில்லொழுக்க கார முயன்றுடையோன் 

சொலத்தகு தூாமறையோன் கண்டு துதிச்திறைஞ்டக் 

குலத்துயர் தன்னில்லங் கொண்டு நடக் தனனால். 

ஆரு அறழினிய வடிசிலை நுகர்வித் அச் 

சீரிரு புவினுக்குச் செப்புவ னொருதீஞ்சொல் 

போரு ளும்முணர்வும் பெற்றுள பெரியோய்கே 

ளோர்தமி யேனுக்கிங் குய்வகை யருளென்றான். 

சொற்றிடு மவன்விழைவுக் தரய்மையு மெதிர்நோக்கப் 

பெற்றினி தவலுய்யப் பெறலரு ஞானத்தைத் 

தெற்றென வின்னருளாம் றெளிவுற வுணர்விப்பான் 

மற்றவன் முககோக்கி யொன்று மூழ்ச் அுசொல்வான். 

மறையவர் குலம்வாழ வந்த நிதாகாகே 
ளிறையுமொர் மறுவில்லா யாதொரு பொருடன்னா 

னிறைதரு மெவ்வுலகு நீடி. யளப்பிலவாய் 

மூறைபெற மாயையிலே நின்று முகழ்ச் இவ. 

4 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௪) 

(௩௫) 

(௩௬ )



இருபு நிதாகனுக்குபதேசித்த அத்தியாயம். ௨௨ 

யாதொரு பொருளாலே யினிகவை கிலைபெறுவ 

போதவு நிலைபெற்ற வாங்கவை முன்போல 

யாதொரு பொருளாலே மாயையி லேபின்னு 
மோதிய வான்முறையே யாவு அமாடுங்குறுவ, (௩௮) 

அப்பொருள் பன்மறையின் முடிவுக ளாய்க் இதுவே 

மெய்ப்பொரு ளாயதிவ மென்று விளம்புவசாக் 

தப்பற வன்னதுதான் சகமுழு அும்விரவி 

யட்புற முந்தகானே யாயழி வின்றியதால். (௩௯) 
ே வறு. 

உலக மு£முது மசத்காகக் கான்சச் தாகி யுள்ளது 

தொலைவி னிருத்த மனிருத்த மாமெப் பொருளுர் தோயகத்துக் 
குலவு முலக நிலையின்மை யாகக் சனக்கக் குறையின்றி 

நிலவு மூலக மவிச்சையென விச்சை தானாய் நிறைந்துள து. (௪௦) 

யாதோ ருயிர்க்கு யாதொன்று செவியா லோசை யியற்றுவது 
யாதோ ருயிர்க்கி யாதொன்று சண்ணா லொளியை யியற்றுவது 

யாதோ ருயிர்க்கு யாதொன்று மூக்கா னாற்ற மியற்றுவது 

யாதோ ருயிர்க்கி யாதொன்று காவாற் சுவையை யியற்றுவது. (௪௧) 

யாதோ ருயிர்க்கி யாதொன்று மெய்யாற் பரிச மியற்றுவது 
யாதோ ருயிர்க்சு யாதொன்று மனத்தா னினைவை யியற்றுவ.து 

நீதா னனைய தொருபொருளைப் பரம சிவமென் றேகினைதஇ 

யோதி னதுதான் பஞ்சமய கோசங் கடக்தே யொளிருமால், (௪௨) 

Big கோசதச் தன்னமய சோச மெனுமிவ் வாக்கைக்கு 

வந்து கனவி லுறும்யாக்கை மற்றெவ் வாறு பொய்யாய்ப்போஞ் 

சிந் இத் அணரி னம்முறைபோற் றிரஞ மன்ன கோசமாய்ப் 
பர்தித் துள்ள விவ்வடலும் பொய்யா யொழிந்து பாறுமால். (௪௩) 

கழியு முடம்பி னின்னுபிசைக் கட்டுப் படுத்திக் கைகாலிற் 

Om Pas ளியற்றி மாயையாற் சுழல்வித் துள்ளும் புறமுமா 

யழிதர் அலவும் பிராணனென வுரைக்கு மருத்து முதலாய 

பழுதில் பலவு நீயென்று நினைத லறிவின் பாலதன்றால். (௪௪) 

தடுத்த லரிய மனேமயமாக் Cares தானுஞ் சங்கற்பச் 

தொடுத்த விகற்பம் பலவுமெய் போற் ௮ுணியு மனுவு நீயன்று 

படுத்தி யிதனுக் சதுபொருளே யென்று பலவற் றையும்பகுக்துத் 

இடத்தை யடையும் புந்தியுநீ யன்று தேர்ந்து கெளிவுறினே. (௪௫) 

உஸ்



௨௨௬ திருக்காள த்திப்புராணம், 

இன்ப மடைந்தேன் றுன்படைந்தே னியாது மறிந்தேன் யான்செய் 

னென்ப தேதொன் ற.துகிகா ணினைய குணமப் பொருட்கில்லைக் [தே 

தன்பேர் மெய்ம்மை பாஞான மனர்ச மெனவே சனிமறைக 

ளன்பால் வழுத்தப் படுகின்ற தேதொன் றதுவே யருட்சிவங்காண். () 

உளத்து னிடமா யுணர்ர் இடுதற் கூரிய பொருளா யுளவெவையுங் 
இளெப்பில் யானே யல்லவென வகன்ற ததுவே களர்சிவமா 

மளப்பில் பரம ஞானமா யழியா வின்ப வெள்ளமாய்க் 

இளெத்த லரிதாய் நின்றகது ஞானத் தாலே கிடைப்பதால், (௪௪) 

அனைய பொருளை விளக்குவன வங்கண் விசும்பி னுவென்று 

பனிவெண் டிங்கள் பரிதியன்று படர்ந்த மின்னுக் குழாமன்றா 

வினைய வாய வெவற்றினையுஈ் கன்னால் விளக்கி யெஞ்ஞான்றுர் 

தனது விளக்கக் தன்னால தானே விளங்குர் தன்மைத்தால், (௪௮) 

யாதோர் பொருடான் வாக்இனாம் பலவா வியம்ப விலக்காயு 

மோகா நிற்க மம்மொழியைக் கடந்த ததுவே யொப்பில்சிவம் 
யாதோர் பொருண்மற் அளத்துக்குக் கரியா யிருந்து மினிதுள த்தின் 

போத் தன்னாற் பிடிபடா துள்ள ததுவே பொருவில்கிவம். (௬௯) 

கண்ணுக் குமிய காட்சியினை க் தன்னா ஓயிர்க்குக் காண்பித்துக் 

கண்ணுக் குரிய காட்சியினைக் கடர்த தேதொன் றதுசிவங்கா 

ணண்ணுஞ் செவிக்குக் கேள்வியினைத் தன்னா ஓயிர்க்கு ஈல்கித்கா 

னெண்ணற் கரிய கேள்வியினை யிகக்க க தவே யிணையில்வவம். (௫௦) 

யாதொன் றுணர்ந்த பொருளென்றும் யாதொன் நுணசாப் 

பொருளென்றும், பேத மூறுமவ் விருபொருட்கும் பிறிதாய் நின்ற 

பொருள்யாகொன், ரோஇ லதனை மறைமுடிவி னுண்மை மொழியா 

௮௮ுதிகொ6), இதில் சிறப்பிற் பரமசிவ மென்றே யுளத்இற் றெளி 

குதியால், (௫௧) 

உடலென் அுயிசென் றோர்ர்துபகுக் துணரு முணர்வா மொள்ளழலா 

மடமை யுடைய தர்க்கமின்றி வருணி முதலா மாச்சரம [ன் 
சடையு மொழுங்குஞ் சார் இியொடு தாந்இ யிரண்டு மவியுதவுஞ் 

சுடர்செய் வேள்வி மு;தல்யாவுர் துறந்தாற் மாய விச்சையுண்டாம். () 

விச்சை யதனாற் பவந்தீர்வன் வீடு பேறு மதூதானே | 

யிச்சை யுடைய வவிச்சையினாற் பிறவி நீங்க லில்லையா 
லச்ச மில்லா வாசையா லாற்றுஞ் செயல்க ளளவில்லை 

நச்சி யவற்றை யாற்றுகொறு ஞானந் தலைக்கூ தெலரிதே, (௫௩)



இருபு ரிதாகனுக்குப£தசித்தஅத்தியாயம். ௨௨௭ 

மேவறு, 

இம்முறை யெண்ணி யென்று மிருத்த யிருக்கற் காய 

வம்முறை இடல்கொண் டெல்லா மகலுஇ மறையர் தத்தன் [லோர் 

மெய்ம்மையிக் துணையென் ஜோர்க்து விளம்பினேன் றவத்தின் மே 

தம்மைகன் குணர்நதோர் யாரு மிம்முமறை சாற்றி னார்கள். (௫௪) 

பாயொளிப் பனிவெண் டிங்கட் படர்சடைப் பவள மேனி 

நாயக னெனக்வெ வாறே ஈவின்றன COT NG Br மாயின் 

சேயிதம்க் கமலச் செவ்விச் செங்கண்மா முனு மிவ்வா 

ஹேயவே யிசைக்கா னன்ன வூர்இயு மிதுவே சொற்றான். (௫௫) 

நின்னுழை வைத்த தூய கேயத்தா னிகம்ச்து னேன்யான் 

பின்னாவே ஹஜொருவர்க் 2 பேசிடே னெனவக் தாளின் 
மன்னிரும் புவியின் மீது வயஙகுற நிகாகன் றன்பா 

அன்னுதத் அவஞா னத்தை யுணர்த்தியே யிருபு போனான். (௫௬) 

போயபி ஸனிதாகன் முனும் புந்இயு ஸிதனைச் இந்தித் 

தாயுமா றில்லா னாகி யயர்த்தன னவன்ற னக்கு 

Cupp றவமஞ் சின்ன மாதலான் மெய்ஞ்ஞா னத்தி 

னேயருற் நிலனாய்ப் பின்னுங் இரியையே நிகழ்த்தி னானால. (௫௭௪) 

இன்னண மொழுகா நிற்ப விமையவ ராண்டு தன்னிற் 

அன்னுமீ சைஞ்ஞா முண்டு தொலைககஇட விருபு தோன்றி 

யன்னவன் முன்ன செய்தி யஇதியைப் போன்றா சாய்வான் 

முன்னுற நின்ற போழ்தின் ஸூற்றிழை யொடுநி தாகன், (௫௮) 

ஆங்கவன் றன்னைக் கண்ணுற் றடிபணிம் தகதது ளுய்தது 

விங்குறு பெட்போ டாது சுவையுண்டி. மிசைவித் தான்பின் 

யாங்குளீர் யாண்டுப போதற் கெய்தினீ ரினிய வண்டி. 

பாங்குற வமைக்த தோவென் அுசைத்தனன் பரிவி னோடும். (௫௯) 

அ௮ன்னசொற் செவிப்பு லத்தி லடைகலு மனையோன் சொல்வா 

னின்னுழி யிருந்து வந்தே னின்னுழிப் போவே னென்னும் 

பின்னமற் றென்பா லில்லை பேருடம் பிறப்ப தாதி 
யின்னலும் பசி கங்கள் யாவுமிங் இல்லை யென்றான். (௬௦) 

என்னு நிதாகன் சீறி யென்னென வுசைத்தாய் பொய்யை 
யூன்னொடு மென்கண் காணு முடலமு முண்ட வூணு 

முன்னிய ப௫தா கங்கண் முழுவது மில்லை யென்௫ுய் 

அன்மதி யுடையோய் வாய்மை சொற்றிலை தூரப் போ, (௬௧)



2.2. Hy திருக்காள த்திப்புராணம், 
a 

மெய்ம்மைகூ மூத மாந்தர் வெரந்நிர யதக்இற் பன்னா 

ளம்மவோ துயரு ளாழா வழுங்குவ சனைய வீனர் 

சம்மொடு பேச னாலுஞ் சாரிலுங் சண்ணுற் மூலும் 

விம்முறு ஈரகா மென்று விதித்தன ர௬ணர்வின் மேலோர். (௬௨) 

என்றிவை நிதாகன் கூற விருபுளத் தெண்ணு இன்றா 
ஜனொன்றுகா முசைத்த இன்னோ னுறுதஇிகொண் டுணர்ந்தா னில்லை 

தன்றினி யதனை யின்னு நாஞ்சொலக் கடவ மென்று 

மன்றவு மவனை நோக்கி மற்றிது வினவ லுற்றான். (௬௩) 

தொன்மறை நிதாக யாது சொற்றனை நீயிப் போஇங் 

கன்னதை யின்னு மாசாய்க் தறைகுதி யரிய வாய்மை 
மன்னிய நிலைமை யுள்ளோய் மாந்தரு ளுூயா்ந்தோய் விஞ்சை 
யென்னவுர் தெரிந்தோ யின்னு மிசைக்்இமற் றிதனை யென்ன. (௬௪) 

பிற்றையு மனைய வாறே பேசின னிதாகன் கேட்டு 
முற்றுணர் வுடையோன் மீண்டு முகமலர்க் தருளி னோடு 
மற்றுமா ணாக்க னுக்கு வான்முறை வழுவா வண்ணந் 

தெற்றென வவலுட் கொள்ள வுணர்த் இனன் நிறம்பா ஞானம். (௬௫) 

உணர்த்திய விருபு பின்ன முமையுணர் விறந் இ யாண்டுந் 

தணப்பற வமைர்து கின்ற தனிமுத முனே யாகக் 
குணத்தினைக் கடந்த வொன்றின் குரைகழல் சூறித்தே தொன்றும் 

பிணிப்பில னாகி வாளா திருர்தனன் பின்னி தாகன். (௬௬) 

௮வ்வுப தேச முள்ளச் தமைவுற வுணர்ந்தோ னா௫ச் 

செவ்விய குரவன் வாக்கைச் சிக்இத்தே யிறும்பூ தெய்தி 

வவவிமும் முறைசூழ்க் 2தக்இி வணங்கெனென் மனைவி யோடு 
முய்வகை தெரிர்த வன்ப னொருமொழி நுவல லுற்றான். (௬௭௪) 

மதறுவறு சாட்சி மேலோய் மற்றுகின் னருளி னாலே 
நிறைவுறு முவகை யுற்றே னென்று நிதாகன் கேட்ப 

மூறையுணர் குரவன் சொல்வான் முன்னுனக் இதுபோ இத்த 

வறிவன்யான் மறித்தும் வந்தே னின்னுடை யறிவுகாண்பான்.  () 

நினக்கியொா னளித்த விஞ்சை நிலையதோ வன்றோ வென்றுன் 
மனைக்கண்வநர் தற்றே னீயு மறந்தனை மறித்துஞ் சொற்றே 
னனைத்துள செயலுக் தெய்வச் செயலென வறிந்த டங்கி 

பினிக்கரு மங்க ணீங்கி யாஞ்சொற்ற விதனை யென்றும், (௬௯)



பின்னவன்முத்திபெற்றஅத் தியாயம். 

பரமென விருத்தி யென்று பணித்தனன் போய பின்றைப் 

௨௨௯ 

பிரமன்மெய்ப் புதல்வன் மைந்தன் பெறலரும் பெரிய பேற்றைக் 
இசமுற வுளளக் தெண்ணித் தெளிரககனன் வழாது வைகக் 

குரவனும் யாண்டொன் றேகக் குறு னவன்பாழ் பின்னும், (௭௦) 

குறுகலு நிதாகன் கண்டு கூறிய வாப்மை தன்னை 

யறிவுற வெளிப்ப டுத்து யறைக்தன னதற்குப பின்னா் 

மறுவறு சிறப்பின் மிக்க வாம்பிலா னக்த வின்ப 

நிறைவுறு மமிர்த மான நிகரில்வீ டடைந்தா னன்னான். 

கெடலரு முத்துப் பேது கெழீஇயவ னடைந்த பின்றைச் 

சுடருமெய்ஞ் ஞானச் தீயாற் பாவங்கண் முழமுதுஞ் சட்டு 
நெடி தளக் தாய னாகி நிதாகனு மனைய நீரா 

லடைவுறு வருணி முன்னோ சாற்றி செயல்கள் யாவும். 

நீத்தனன் மாயை யென்று கித்தமிவ் வுடற்கு நீங்கா 
மாத்திரை யா௫ச் செய்வ செய்தனன் மண்ணில் வைகிக் 
காத் இரந் கனக்க மைத்த கருமசே டங்க Ow gs gas 

தேய்த்தபின முடிவு கன்னிற் றிளைத்தன னழியா வின்பம், 

wither வசிட்ட வேகம் வகுத்ததாய் மறைவதாகிப் 
பேசொணா வுலக மழுய்யும் பெற்றித்தாம் பரம ஞான 

மாசிலா மறையோ னாய குரவனறா னருளப் பெற்றுத் 

தேசின்மா ணாக்கன் வீடு பெற்றிடு சிறப்புச் சொறறும். 

ஆகச்செய்யுள், ௧௬௪௪. 

முப்பத்துமூன்றாவது 

(sre) 

(௭௨) 

(௪௩) 

(௭௪) 

பின்னவனமுத்துபெற்ற அதீ தியாயம், 
ke 

அ£ய தவத்தி லயாக்த வசிட்டா தொன்னாளின் 
மாயிரு ஞாலம் வழுத்திய காலாம் வருணத்துி 

லாய வொருத்தன் கான்மீ ரப்பே ரடைகின்ற 

தேயம் வதஇர்தேச னருள்சிறி சேனுமி யோனே. 

பல்லுயிர் கட்கும் பையு ளிழைப்போன் பண்டுள்ள 

நல்வினை யாலே யொருசிவ யோகி ஈடந்தெய்த்து 

மெல்லுட றேம்பி வருத்தமொ டெய்தலும் வினயோன்கண் 

டொல்லையி லுள்ள மிரங்கி யவனறளர் வட்கொண்டு, 

(௧) 

(௨)



௨௩.௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

மற்றவன் மெய்யைக் தன்னிரு கையால் வருடுற்றுத் 
தெற்றென வின்னலை நீக்கனெ னதனாற் சவயோட 
யற்றமி லருளுட னன்னவ ஊனைப்பார்த் தறைகன்றான் 

குற்றமி லன்பு மிகுக்துள வேளாண் குலமாள்ளாப். 

நின்னுழை வைத்த வுவப்பினி லொன்று நிகழ்த துற்ற 
முூன்னுடை யில்லவ டன்னொடு நீகே ஞூலைவுற்ற 

வென்னிடை யாற்றிய ஈன்றியி னாலுன் னிடமாய்முன் 
அன்னிய பாதகம் யாவு மகன்றே தொலைவுற்ற. 

ஈண்டினி நீகதி யெய்துறும் வண்ண மியம்பக்கேள் 
சேண்டொடு குவடு இகழ்க்த இருக்கா எத்திக்குப் 

பண்டவுன் மனைவியொ டேகுதி யென்றிது போதித்து 

வேண்டல் வெறுத்த லிசண்டு மிலாதவன் விட்டேக. 

இம்மொழி தனது செவிப்புல ணாக வியைக்துள்ளோன் 

செம்மொழி யென்று இடங்கொடு மனைவி யுடன்சென்று 

பொய்ம்மொழி புரைய மருங்குலின் ஞானப் பூங்கோதை 

யம்மலை மகளொடு மிறையம சந்நக சடைவுற்ளுன். 

மாசி மகத்திற் பொன்மாக ரிக்கண் ம௫ழ்ர்தெய்இ 

வீய வெண்டிரசை கண்டா எங்கண் மிகச் இப் 
பூசலின் வண்டறை தண்டலை கேறல் Our SiO som gir 

தேசு இகழ்ந்த வுருத்திர தீர்த் தஞ் சென்றாடி. 

௮ன்ன இல் வைகலு மின்னனை யாளொடு மவன்மூழ்கிூப் 

பொன்மதின் மண்டப மாளிகை பொற்கோ புரமா இ 

அன்னுறு மாலய நூற்றொ0 மெட்டு வலஞ்சூழ்க து 

முூன்னவ னம்பொன் மலர்ப்பதம் வீழ்க்து முயன்றேத்தி, 

கண்ணுத லன்ப ரருட்சுவ யோடுகள் களிகூர 

விண்ணமிர் இன்சுவை யொத்துள வடி.சிலை மிசைவிக்து 

நண்ணிய இங்கண் மகக்தொறு நல்வெதி பாதத்தும் 

புண்ணிய மாகதி யாகிய வதனிற் புனலாடி., ‘ 

இலகய வானெய்த் இபமு நாதற் கனிதேற்றி 
நலமலி யுந்தன முதலிய தானமு ஈனிசெய்து 
பொலிவுறு கன்றொடு பால்பொழி வுற்ற புனிற்முவுங் 

குலமறை யந்தண ரின்புற வினி௮ு கொடுத்தானால். 

(௪) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(#0)



பின்னவன்முத்திபேற்றஅத் தியாயம். 

பின்னரு மறையவர் யோகர் ஈமைக்கொழு போன்ப 

சென்னு மிவர்க்கு மியன்ற களிக்கன னிவ்வாறே 
முன்னிய நோன்பொரு யாண்டுறு மெல்லை முடித் இங்கு 

மன்னி வதஇிர்கன னிறுதஇயி னெல்லையின் மடி வுற்னாண் . 

மடித௮ு மும்மத கான்கு மருப்புயர் மால்யானை 

யடல்கெழு குலிச கெடும்படை வானவ சரசாகிக் 

கொடிபுசை நுண்ணரிடை மடவச றன்னொடு குலவுகிறுக் 

கடவுளர் போற்றக் கற்பக ஈறுநிழல் கைக்கொண்டு 

களிதரு மின்ப நுகர்ந்தனன் மீண்டுங் காளக்இ , " 
யொளிதரு செஞ்சடை வெண்பிறை வானவ னருளுய்ப்பக் 

கிளிகள் புகழ்ச் இட மஞ்ஞை ஈடிப்பக் Hors s 

மபளிபயி றண்டலை சூழ்க்கபொன் முகரியி னணுகுற்று, 

தண்டுளி வெண்டிசை நண்புன ஜோய் அமை தன்கானை 

யண்டர்க டொண்டுசெய் புண்டரி கப்பத மவைதாழ்க்து 
கண்டுளி கொண்டிட மெய்புள கிப்பக் கைகூப்பி 

யொண்டொடி தன்னொடு பூசை யிழைத்தவ ணுற்றானால். 

ம வறு, 

பழகியுள வக்கர் பதி இனி திருப்ப 

விழைவுறு பெருங்கருணை வைத்திடும் வியாழ 

னழகினொடு தாரக மடுத்தபத மைர் தஞ் 

இருவகை நியாதழு மியற்றியுரு வேற்றிங் 

கரியவித ஸுக்கிருடி. யா இியவொ சைந்துந் 

தெரியமறை சொற்றமுறை செப்பின மூணர்ந்தா 

யொருவரிய பூரகழுன் மூன்றையு முஞற்றாய். 

விண்ணசசு கேட்டியிது வெர்குழலின் வேள்வி 

யுண்ணலுறு சேடமுண லப்பொெ புளிப்பு 

ஈண்ணுத லிலாதினி தருர் இனி காம 

மெண்ணரிடீ சற்றமுகல் யாவையு மிகந். 

ஒருசையு மின்றியொ ரிலக்கமுரு வேற்றிச் 

சரியவிம் மர் இரநற் சத் இபெறு மாற்றாற் 
கூரிய வுளத்தினிது கொண்டு விழைவுற்ற 

காரிய மனைத்தையு மடைந்துகளி கூர்இ, 

CAE 

(௧௨) 

(sn) 

(௧௪) 

(6) 

(௧௪) 

(௪௮)



௨௩௩௨ திருக்காளத்திப்புராணம, 

உற்றவிது சித்திபெறி னோம்குலக மூன்றுட் 

பெற்றி தற்கரிய பேறுபிறி இல்லை 

மற்றெவ னொருத்தனிதை வைகறை யெழுத்து 

மூற்றும்வகை நாற்றினொடு மெட்டுரு முயன்றான். (௧௯) 

அ௮ன்னவ னிடத்தளவில் பாவமவை யெல்லா 

முன்னுமொர் கணத்தினி லொழிக் அவிடு நீச 

Caren afl goin விழைந்துசிவ வென்றதொரு வாக்குச் 

சொன்னவனொ டேயினிது தோழமைய ஞச, (௨௦) 

யாவனொரு வன்மறைகள் யாவையு முணர்க்து 

நாவினுற வேசிவ வெனக் இன ஈவிற்றான் 

பாவியவ னேயவனொ டேபயி லொணொாது 

மேவியுசை யாடின்மிரு சார் இசெயல் வேண்டும். (௨௧) 

உவட்பொடிது கித்தமுமெண் ணாயிச முருத்தான் 

செவிக்கன்மறை யோனஸுயிர் செகுத்தவினை யாத 
தவக்கொடிய பாதகழமு மாறுமதுி தம்மு 
ளெவர்க்குமக அம்பிணிக டீர்வுறு bs iba. (௨௨) 

வயம்வச வருட்டலவரு வித்துட லகறறல 

பயனுற மயக்கல்வலி தீரும்வகை பண்ண 

லுயிசொரு௮ வித்தலென வுள்ளசெய லாது 
கயமொடு மளிக்குமிது காடினெளி தன்றே. (௨௩) 

ஈதணிமை யாதியெனு மெண்வகைய இத்த 
சாதனை தரும்பல வுரைப்பதென் றவக்தோய் 
மேதகைய விடுபெற லுந்தருதன் மெய்கா 
ணாதலி னிதைக்கடி இயற்றென வறைக்தான். (௨௪) 

அவ்வுரை மனக்கொடவ னாயிடை யமர்க்து 

செவ்விதி னிலக்கமுரு வேற்றுவது செய்தான் 
றெவ்வடு இறற்குலிச பாணியுறு செல்வ 

மெவ்வமென நீத்தய ஸனிருக்குரமுல கெய்தி, (௨௫) 

மூள்ளுடைய மூலமெனு முண்டக மமர்ந்த 

தெள்ளிய மறைக்கெவ னைக்குறுகல் செய்து 

விள்ளவரி தாம்பிரம சரியநிலை மேவித் 

தள்ளரிய வைந்தையு மவித் துயர் தவத்தால், (௨௬)



பின்னவன்முத்திபேற்ற அத்தியாயம். 

செப்பரிய வாய்மையுள னாய்ச்சிறுக வுணடி. 

அய்ப்பவனு மாயரிய தூயகனி நிட்டை 

தட்புத லிலாஅயர் சமா இயி லிருக்கா 

னப்பொழமுது கான்முக னவன்றனை யவக்தூ. 

இருளறு பசஞ்சுட ரியற்கையறி விப்ப 

மருள மனத்தன்மல சோனடி வணக்ூக் 

தெருளுற வுளத்தத தெளிர் அருள் சகட்டி 
BIH GM pI முூடம்பொருவி முத்இகல ஸுற்றான். 

வீடுறுகல் கண்டுளவிண் ோருமுனி வோரு 

நீடுபிற விக்க:_லை நீக்துதல் விழைக்து 
நரடுிகனளி லெக்ககரு மபொப்பரிய ஞான 

வீடுதவு கதென்கயிலை மேவினார் விரைந்தே. 

மற்றவர்க ஞட்சிலர் வளம்பெற விழைக்து 

பெற்றனர் சிலோசபயம் வேண்டியத பெற்றார் 

பற்றகலும் விடுபெற லேகிலர் பலித்தார் 
ஹேற்றுமவர் தத்தகினை வின்படி முடித்தார். 

ஆனபரி சாலரிய வக்ககரி லுள்ள 

மேன்மையத னானமது மிக்கவரு டன்னாற் 

பரன்மைபெற லுற்றபரி பாகமத னால்வந் 

தூனமில் இறப்புடைய வத்தலனி லுற்று. 

வேண்டிய பயன்களெவை யும்பெற விழை மத 

யாண்டற னியற்கியடை தற்கறிவி லாதா 

னீண்டுட லெடுத்தவகை சாயுட லெகித்து 

மாண்டி(டுத லும்புழுவின் வாம்க்கையு நிகர்க்கும். 

அப்பதி யடைக் து, னளப்பறு பிறப்பைகு 

தப்பவறி யான்பிறவி தான்மிகு ௪ழக்கென் 

றஜொப்பரிய அண்ணிய வுணர்ச்சியுடை யோசாய்ச் 

செப்பரிய மேன்மைமுனி வோர்களுரை செய்தார். 

ஆண்டுகனி Cart Sag மேனுமவ ணெய்திக் 

காண்டசைய தென்கயிலை யங்கடவுள் சேவை 

பூண்டிடல்செ யான்பிறவி புல்லிதகென வெள்ளி 
* . (2 ° ° « 

ton 0B அட்பமுடை யோர்மிக வகுத்தார், 

உட 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(me)



௨௩௪ திருக்காள த்திப்புராணம். 

கடைப்படு பிறப்பினனு மக்கயிலை தன்னி 
லிடைப்படி. லவன்பிறவி யேபிறவி யென்று 

இடப்படு மறைக்கலைஞர் செப்புவர் வசிட்டா 

வெடுத்இனி௫ பற்பல விசைப்பதெவன் மாதா. (௩௫) 

கொடிதுகொடி தோர்புதுமை கூறுது முயராச் சோய் 

விடலரிய தென்கயிலை ஈன்னகரசம் விட்டு 

ம்டிவில்பா முத்திபெற வேறுதல முன்னி 
யடையுமவர் தங்களறி வின்மைகொடி தந்தோ. (௩௬) 

இப்பரம ஞானமறை யீற்றினுறு சரச 

மொப்பரிய வீடுபெறு தற்குள வுபாயந் 

தப்பு௮ மசே தனர் தமக்கடை யொணாது 

செப்பின நினக்கருளி னாற்றெளிய வேசாம். (௩௪) 

இங்கிதனை யன்பினொடு பத்தியுள மில்லார் 

தங்களிடை யோதரிது ஈம்முடைய தாளிற் 
பொங்குபெரு வேட்கை யுளசாய்ப் பொருளுணர்த்துர் 
SHENG வின்னிலமை தாமுளரு மாகி, (௩௮) 

உன்னியுணர் வித்தகரு மாகியொரு சொல்லே 
சொன்னெறிகொ ணல்லறிவு சூழ்புனிச சாகி 

மன்னுகுர வன்சொலை மராதவரு மாகி 

நின்னுடைய தாளினிறை கேயர்களு மாகி, (௩௯) 

உடலுமுயி ரும்பொருளு மொண்குரவ னுக்கு 

நெடி. துவகை யாலுதவு கேயர்கர மானாற் 
கடியபிற விக்கடல் கடப்பது பொருட்டுக் 

இடமுற வுணர்த்தி௫ தெருண்டிடு முளத்கோய். (௪௦) 

விழைவினொடு ரீயெமை வினாவிய திறத்தா 
லழிவகலு முக்தியடை தற்கதை நினக்குக் 
கழ.றினம் வ௫ிட்டவி,.து கைப்பல னளிக்கு 
மொழிபல வுசைப்பதெவன் முத்இிவழி யீதே, (௪௧) 

இன்புறு லயிங்கமெனு மிவ்வுப புராண 

நின்பெயரி னாலுலக லென்றுநிலை நிற்க 

நன்கிது புரணபொெவை கட்குகல மாகு 

மென்பது திடங்கொளித னுக்குவமை யின்றுல், (௪௨)



பின்னவன்முத்திபேற்றஅத்தியாயம். 

இப்பனுவல் பக்தியொடு மெம்மருள் விரும்பி 

யொப்பரிய பெட்பினொடு மோ துபவர் யாவ 

சப்புனிதர் வாக்கினிலெஞ் ஞான்றுமமர் வாள்காண் 

டப்பரு மகேசையெனு மெம்முடைய சத்தி. 

ஆங்கவ ர௬ுளத்திடை யகாஇபர மானோ 
னோங்குற விளங்குவ னுவப்பொடிது கேட்போர் 

நீல்குவர்க ளெவ்வினையு நீடுல கெவைக்குக் 

Ba Biden ahora ad) ga இண்ணமிது இண்ணம். 

எண்ணியித னைத்தின மியம்பிகெ வென்றும் 

புண்ணிய இனகத்திலெனி ஸனும்புகல வல்லோன் 

பண்்ணுவினை யரவையு மகன்றுபா மன்போன் 

மண் ணூலகில் யாவரும் வணக்கமுற வல்லோன். 

என்றிவை வ௫ிட்டமுனி யின்பொடு களிப்ப 

மன்றல்கமம் பொன்னிதழி வார்சடையெம் வள்ளல் 
வென்றிதிகம் பின்னவன் விளங்குபா முத்தி 

யொன்றிய வருங்கதை யுசைத் தருளி னானால். 

என்னுமடை விற்கதைகள் யாவையு முசைத்தான் 

மன்னுபுகழ் கேமிவன மாதவர் தமக்குப் 
பன்னிய வியாகமுணி பாலனெனு '2மன்மை 

அன்னிவளர் சூதமுனி கொல்லுணர்வின் மேலோன், 

CG a pg. 

வாழி யேதிருக் காளத்தி வானவன் 

வாஜி யேயவன் வாமத்தில் வாணுதல் 

வாழி மைந்தர்கள் வாழி யடியவர் 
வாஹி வைதிக சைவ மாபெலாம். 

வாழி பொன்மூக ரித்தெய்வ மாநஇ 
வாழி யர்கஇ சூழ்வள காடெலாம் 
வாழி காளத்தி மாககர் நாடெரறும் 
வாஹி வையகம் வாழி மழைமுகில். 

வாஹி வானவர் வாழிய வர்தணர் 
வாமி யானினம் வாழிய மன்னவன் 
வாழி யிக்கதை வாழி படிப்பவர் 
வாழி கேட்பவர் வாழி யெழு தவோர். 

BES IGN GSS, ௧௪௨௪3; பாயிசமுள்பட - ௧௪௨ ௬. 

உ௨-டு 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௧) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦)



சிழப்புட்பாயிரம். 

  

பொருனளைகதி wat Aus gid perp. லளகைககர் 

பொருவும் வீரைக 

குரிசில்பரி மளகவிரா சன் றமிழ்தே சானந்தக் 

பசவுபியற் காசிசனில் வாசமா யகிலேசன் 

பாதம் பெற்றோன் 

சுரு.இபுகம் காளத்திப் புராணக்சைச௪ செந்தமிழாற் 

சொன்னா னன்றே.



*ஐந்தாவது 

கண்ணப்பா சிவகோசரியார் 

முத்தியடைந்த௮கத் தியாயம். 
_._ ஓட 

பொன்னுமா மணியு முத்தும் பொருகரி மறுப்பும் வீசித் 

துன்னும்வெள் எருவி வீழுர் துதைமலர்ப் பொதும்ப சூடு 

மன்னிய விருள்கால் சத்து வளசொளிக் கற்றை கான்று 

பன்னக மணிகு லாவும் பாங்கே ஞாங்க செங்கும். (௧) 

இம்மெனக் கலித்த மேக மிகலெனக் கனன்று சீறி 

மும்மதக் கலுழி வேழ முறைமுறை மதர்ததுப் பாயும் 

வெம்முழைப் பாழி தோறும் வெள்ளுகர்ப் பகுவாய்ச் Pus 

தம்மினத் தோடும் கூடிக் கனியா கிருக்கு மாதா. (௨) 

முள்ளரிக் குலங்கண் மேய்ந்து முசசையா ௮ழமுத தொய்யி 

லொள்ளிய குறிச்சி யாதி யும்பர்தோய் குவட்டி.ன் காறுந் 

தெள்ளொளி வயிர சாரி இகழல்வெள் ளருவி யேய்க்குங் 

கள்ளவிழ்ந் தொழுகல் செய்ய கஇர்மணி நிரைகள் போலும். (௩) 

டைட் துப்பி வேங்கை யானினைக் க.றுவா நிற்கும் 

பெடையொடும் பறவை மீட்டம் பெருங்களி பாட்டம் பேணும் 

விடையொடுக் காட்டாப் பேழ்வாய் விட்டிளங் கன்றுக் கூட்டும் 

குடமடி பொழிந்த தீம்பான் மிருகங்கள் குடிக்கு மன்றே, (௪) 

இனையபல் வளத்த தாக யிரசதத் தகடு போன்று 

புனைநெடுங் குடுமி பூத்த பொற்புறு இருக்கா எத்தி 

வனசசர்க் கதிப னாகன் வளமிகு முடுப்பூர் வாழ்வான் 

Mew படைக்க லங்கற் ரளியிற் செருக்கு மொய்ம்பன், (௫) 
  

% இர்தஅத்கியாயம், இடைத்த கையெழுத்துப்பிரதிகளுள் ஒரேபிரதி 
யில்மட்டும் இருந்தமையாலும் இக்கநாலின் முதனூலாகிய வடமொழிப்புரா 
ணத்தில் இக்தச்சரித்திரம் சாணப்படாமையாலும் இரச அத்தியாயச்செய் 
யுள்சடை இந்தூலாரிரியருடைய செய்யுணடையைச் சிறிதும் ஒவ்வாமை 
யாலும் பத்திமானாயெ யாரோஒருவர் இடையேஇயற்றிச் சேர்த்இிருச்சலா 
மென்று எண்ணுதற்டெமாக இருந்தமையாலும் இது சனியே பதிப்பிக்கும் 
படிந்தது.



oy திருக்காளத்திப்புராணம், 

ஆதலைப் படுத்துஞ் சோசர்க் கதிபனை விளித்அப் yas 
தாறலைத் துகள்கூன் மரந்து தண்பணைப் பலவிற் பாயத் 
தேறல்ப் பொ தியி முலிற் நிகம்குடக் கனிகள் &றி 

மாறலைத் தொமுகு செந்தேன் மருதநாட் டிருக்கை யேவி, 

கவருமா னிரசையும் பொன்னு மணிகளும் கலனும் பெற்று 
நிவரும்வாம்க் கையனா நாக னீணகர் பாது TS HB 
கவனவெங் காடு காத்துங் கானவர் புனங்கள் காத் ஆக் 
தவகெடுங் கால மெல்லார் தத்தையோ டி ருக்து வாழ்ந்தான். 

தேமொழி மழலைச்செவ் வாய்ச் சராரிலா மையினா லெஞ்டத் 
தாமகெட் டிலைய வைவேற சண்முகன் கோட்டம் புக்குக் 
காமுறு தவத்தாற் றச்தை கரசரிக் குருளை போலத் 

தோமிலா மகவை யீன்றாள 2சாபன முலகு போர்ப்ப. 

இண்ணனென் றினி௰ய காமஞ் சிறுவளனுச் களித்து காக 

னெண்ணுமை யாண்டு மேவ வியற்படைக் கலங்கள் கற்பான் 

புண்ணியக் கூரவற சேர்பபக் கற்றவன் பொருவி லாமற் 

றண்ணனளிக் காள மேச மனையதோற் றத மிக்கான். 

மாச்செறி விடையே Sari மகாசொடுத் இண்ணன் மேவ 

வுசப்பரி குருளை கைம்மா முலையுண வூட்டா நிற்கும் 

வரிப்புலி பறழைக் காட்டா மடியினில் விடுக்கும் பல்லக் 

கருப்பெருங் குட்டி. தாழக் கவரியு ளளியு மன் 2ற. 

சிறுவனிவ் வாறு லாவத் இரசைஈசை முதிர்ந்து காக 

னெறுழ்வலித் தடந்தோ ளாலே கார்முக மேற்றி வேட்டைக் 

குற௮ுபகல் செல்லான் வைக வுசைத்தன புள்ளு மாவுக் 

AME முழைஞ்சுர் தூறுங் சலித்தன தொடர்ந்து டற்ற. 

இறவுளர் வளாக மெல்லா மேனஞுல் காட மாவும் 

பறவையு மூருக்கச் செல்லப் பதறிநெட் டுயிர்ப்பெ றிந்து 
மறவருக் கதிப னாகன் வாய்தலின் முறையிட் டார்கள் 
குறவர்க ளாதி யான குடிகளும் பிறரு மாதோ. 

வ்வுசை”கேட்டு நாகனதரநதான் நுடிப்ப ௩௧௫ அவவுரை, த்ரநத (9 ற 
வெவ்வலி மூபபுக் கொண்டே னென்செய்கேன் வினய முற்றச் 

செவ்விய குமான்? றன்னை விடுத தஅுஞ் eae Preis 

னெவ்வகீத திருமி னென்றார னிகறெறு புலவு வேலான், 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩)



கண்ணப்பர் சிவகோசரியார் முத்தியடைந் தஅத்தியாயம். ௨௩௯ 

நாகிளம் குமரன றனனை காகன்முன் விளித்து மைந்தா 

வேகமா மிருக வேட்டை விட்டுகா ஞுண்டிப் போது 

பாகடு குதலைத் தீஞ்சொற் குறத்தியர் பாணு நூறி 
மாகமீள் வேலி போக் அப் புனமெலா மழித்த மாக்கள். (௧௪) 

எனச்கிலர் குறிஞ்சி மாக்கு ரிசைத்தன சவர்க ளோடுங் 

கனக்கொு மாம்வை வேவல்வாள் கப்பணக் இ௫ரி யேர் அஞ் 

சினக்கடு விர ரோடும் வனமெலாச் இரிக்து சூழ்க்து 

மனத்தொடு கன்னி வேட்டை யாடி. வருதி யென்றான். (௧௫) 

அக்நிலைக் கரிய Fu மலங்கரித் தது பாற் றிண்ணன் 

மின்னெறி மணிப்பூண் சாக்இ வெம்படைக் சுலங்க ளார்த்துக் 

கன்னலிற் கனிந்த தீஞ்சொற் கவிரிதம்க் குறத்தி கேள்வன் 

பொன்னிதழ்க் கமலத் தாள்கள் போற்றியே விழவு செய். (௧௭௯) 

கல்லென மூச௪ மார்ப்பக் காகுளி யார்ப்பத் தாசை 

பல்லிய மிரலை யார்ப்பப் படைமற விர சார்ப்ப 

வல்லியக் கரிய கூர்வாய் ஞமலிசண் மருகங்கி லார்ப்ப 

வில்லொலி யார்ப்ப வேட்டைக் காட்டின் மேல் விசைக்கு போனான். () 

மங்குல்கண் படுக்குங் கோட்டுக் காளத்தி வரையின் சாசற் 

கங்குலொத் இருண்டு விங்குங் காட்டகத் தாரி தோறும் 

வெங்கனல் கொளுரச்திச் சூழ்ச் து வெடிபடக் கொடிய வீர 

செங்கணு நுழைந்து வானத் இடியென வார்ததுப் பொங்கி. (௧௮) 

பறையடித் துரறி மாவும் பறவையு மெழுப்பி யோடுவ் 

கறையடித் தொகுதி மாய்த்துக் கனலுமிழ் தறுகட் பேழ்வாய்க் 

குறுகுவல் லியத்தைப் பாணல் கூட்டிண விடுத் தப் பாய்க் து 

கறுவுவல் லுளியங் குத்திக் கரடியி னுயிரை யுண்டார். (௧௯) 

மே வேறு. 

பட்டன மாவினம் பாயு மாழமுயல் 

் பட்டன கடமைகள் பறக்குக் கோகிலம் 

பட்டன மயிற்குலம் பசிய இள்ளைகள் 

பட்டின மேதிகள் பறவையிட்ட மே. (௨௦) 

G a go. 

அஞ்சறைப் புள்ளு மாவு மலகலூர் வனவுக் தத்தி 
விஞ்சுமின் ஐயிர்கள் யாவும் வெங்கொலைப் படுத்தப் பாந்இச் 
செஞ்சிலை குழைத்த வேடர் இறல்கண்டே யுட்கி யோடி. 

மஞ்சுறை திருக்கா ளத்தி வரையினிற் புகுர்.த மன்னோ. (2.4)



௨௪௦ திருக்காள த்திப்புராணம். 

Sy. Ft Fre கோலிக் கண்ணி பகங்கள் வைத்தால் 
கொடியெறிஈ ததசை மாற்றி யுட்ெ ஞமலி யேவிச் 
செடிபடு கடமா வாதி விலங்கெலாஞ் செகுத்துப் பின்னும் 

பிடிபடா இரியல்போன வராகத்தைப் பிடித்துக் கொன்ளூர், 

இத்திறம் வேட்டை யாடி யிகலிமாக் குறும்ப த்தார் 

மத்தியிற் றவனன் போந்து வடவையிற் கதி றிப்ப 

வித்தகக் குரிசி னிற்ப விரரடீர் விடாயிற் சென்று 

கைத்தல முடம்த்து விரன் கழல்பணிர் இனைய சொன்னார். 
Gap. 

ஏய்ச்ச து தானைகள் யாமெ லாமினி 

யுச்சமார் மாத்தசை யுண்டு நீர்குடி க் 

தச்சிறு வேலியூ ரணைவ மென்னலும் 

வச்ச வாகுவான் வனமெல் கேயயென, 

கரவத மசையினிற் கமல வாவியுங் 

சோவெலும் பெரியவைக் குடுமித் தேவுறை 
பூவலர் ஈறியதண் பொழிலுக் தெண்டிசை 
தாவுபொன் முகரியும் தயங்கு மென்னவே. 

வறு, 

இசைத்தெழு தானை வேந்த னினியரஈன் ஸனிமித்த மெய்த 
விரிக்தபொன் முகரி யாற்றின் றடங்கசை மேவி வேடர் 
பரித்துவர் தறுச்சு வேனப் பருக்சசை யரணி யாலே 
நெருப்புகுக் தவிதது வக்கு நீசென கிறுவிப் போனான். 

Gap. 

appss அவங்களை யொரும்கு நீத் தயிர் 

கொற்றவன் கயிலையைக் குறுகு மாறெனச் 

சுற்றிய விராத் தொகுதி நீக்கியே 

பொற்றிருக் காளத்கஇுப் பொருப்பி லேறினான். 

தொகிகெழற் முளொடுக் துணைவர் தம்மொடு 
நெடுவரிச் சலைகொடு நீர்வி னாய்விறற் 
கொடுவரிப் புலியெனக் குறுகு சாயனை 

முடுகிடாக் குடுமியக தேவின் முன்னுய்க்தார். 

செந்துண ரிளகறுத் அளிப்பத் தென்றலும் 

வக்துலா வக்குளிர் மருவி யந்தளி 

சச் தியிற் பொதுளிய வடவிக் கோட்டுறை 

சுந்தரக் கடவுளைத் தொழுது கண்டனன், 

(உவ 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯)



கண்ணப்பர் சிவகோசரியார் முத்தியடைந்த அத்தியாயம். ௨௪௧ 

வேவறு., 

மூன்னைகல் வினையா லேயோ முக்கண னருளா லேயோ 

௪ன்னிதஇப் பதெ லாலே தம்பிரான் றிருக்கண் சாத்தத் 

அன்னிய வினைக ளெல்லாந் தொலைக்கரு ஞுருவ மானா 
னக்கிலை வேட னென்றா லானருள் விளம்பற் பாற்றோ. (௩௦) 

ேேவறு, 

கண்டதோர் காலையிற் காக்கக் தாசசெ 

லெண்டகு குணரமு௰ீஇ யிருகை யாற்றமிஇ 

மண்டுகா ளத்திமா மலைக்கொ ழும் துவீழ் 

கொண்டலின் வில்லொடும் குழைந்து வீழ்ந்தனன். (௩௧) 

G ar 

அன்புகெக் குருகிக் கண்ணி ரலைகொழித் துவட்டி, வீழ 

வின்பமோர் வடி.வ மாகி யாரையுக் இரிக்து கோக்கான் 

றன்குணக் தெமீ£இநின் றெர்தை தயங்குமைங் குடுமி மீதே 
ஈன்புனல் வார்த்துச் சீதப் பச்சிலை ஈயந்இட் டாரார். (௩௨) 

சாற்றுதஇி யெனவே காணன் முனறிந் இவன் முன்னாள் 

வேற்ளொமி னிபுண னான அுந்தைமுன் வேட்டை யாடி 

யாற்றிடை வந்த போதோ சந்தணன் குடுமித் தேவுக் 
கூற்றினன் றண்ணீர் பின்னர்ப் பச்சிலை யுவஈ்திட் டானே. (௩௩) 

என்றது கேளா முன்ன மெம்பெரு மானுக் சீதே 

நன்றென வுவகை பூத்த கானுமிவ் வாறு செய் 2வ 

னின்றிவ ணென்று சற்றே நீங்கெட் டுயிர்த்து விம்மித் 

அன்றுவ னலம்வக் தேக்கித் துனையின்றே யிறைவற் கென்பான். () 

வல்லியந் இரியுஞ் சீறி மதகரி இரியும் பாய்ந்து 

சல்லியந் இரியு மிக்குத் தனிமையாய்க் துணையு Sex) 

யெல்லியும் கராதகர் போல விருந்தனை யம்தோ வென்று 

புல்லுவன் றழலி ஜூடே புணர்ந் இட்ட மெழுகு போன்றான். (௩௫) 

மே வறு, 

செம்மணிச் சுடிகைப் பஃறலைப் பாக்தட் 

டிங்களம் கண்ணியெம் பெருமா 

னிம்மலைப் புறத்தே வெயிலினா ௮ுணங்கி 

gs slot காலமா விருந்தான் --. 

RnB



௨௪௨ திருக்காள த்திப்புராணம். 

வெம்மனக் கொடியே னாதலாற் பொறுத்தேன் 

வேறிது கண்டெவர் தரிப்பா 
ரம்மவென் நிரங்கிக் கலுழ்ச்கமு தருத்து 

மருத்தியி னொருவி 2ய செல்வார். (௩௭) 

Gag. 

மீளுவர் புனிற்றிளங் கன்று வேட்டுயிர் 

மாளுமோ சாவென மறுகிச் சூழுவர் 

காளகண் டனையெவா காப்ப சென்றுநொக் 

தாளரி யன்னவ ரமுதுக் கேகினார். (௩௪) 

மே வறு, 

வசவுகண் டெழுக்து காடன் வர்துகல் லிறைச்டி யெல்லா 

மாணியிற் றநீயுண் டாக்கி யறுசுவைப் படுத்து வைத்தேன் 

விசைவினிற் ஜினவா வென்ன விடைகொடார் போக கரணன் 

வரையினிற் றேவர்க் காளாய் மாபிகக் இட்டா னென்றான். (௩௮) 

ஆரணி யத்தில் வீர ரமுதுசெய் வித்தற் கான 

பேரிச தத்து மாவும் புட்களாம் பிடித்து வந்து 
கூரல கம்பி னாலே கொழுர்கசை யீர்க்து கொண்டு 
பாரினில் வையார் கல்லை பண்ணிவைச் தனலுண் டாக்கி, (௩௯) 

வறு. 

கோலினி னிசைநிரசை கோத்துக் காய்ச்சியே 
சாலவே குதட்டி மென் றசைசு வைத்தபின் 
வாலிய கண்டொரு கல்லை வைத்தனர் 

பால கண்டவர் பரிர்தை யோவென. (௪௦) 

கதித்தெழு மூதாவெங் கனவு டற்றவும் 
வெதுப்பின விறைச்சியு மிசைந்இி டா இவன் 

கொதித் திடு மெமக்குமே கொடா மிச்ிலுங் 

கதித்கவ ரெனவெூச் தெறிவன் காடெலாம். (௪௧) 

ம வறு, 

திண்ணனுக் திருக்கா எத்தித் தேவனார் பேய்கொண் டுற்றா 
னண்ணலா நரகன் மூன்போ யறிவித்து வேல னோடு ் 
நண்ணியே யிவன்பேய் தீர்த்து சாங்கொடு போவே மென்னக் 
சகண்ணினர் விரைந்து Cur gyi கானவர் விடலை யோசார். (௪௨)



கண்ணப்பர் சிவகோசரியார் முத்தியடைந்தஅத்தியாயம். 

பல்லினா லுக்கிப் பார்த் துப் படைத்தவு னமூ.து தன்னைக் 

கல்லையோ டொருகை யேந்திக் கான்மலர் தலையி லந்த 

வில்லொரு கரத்து லேக்தி விரைப்புன றிருவா யேகந்தஇ 

யொல்லையிற் சொண்டு தேவ ருறப்பசித் இருப்பா சென்றே, 

சிந்தனை கொண்டு சென்று தேவனார் இருழு னின்று 
வந்தனை பண்ணி யெந்தாய் வாடினை பசியா லென்று 
சுந்தாச் செருப்புக் சகாலாற் சோ தியைங் குடுமிப் போதை 
யுந்தினர் வாயி னீரை யூற்றித்கம் முடிப்போ இட்டார். 

பரிகலந் இருத்தி வைத்த பமுதிலூ னமுதை முன்னே 

விரியுமா தசவா லேற்றி வெதுப்பினன் பதம்பார் ச் தைய 

௨௪௩ 

(om) 

(௪௪) 

வுரியை$ யமுது செய்வான் கொணாரர்தன னுண்ணென் றேத்தி 

யருகிருக் தருத்தினாரபோ தச்தமிக் இருண்ட தன்றே. 

காரிருட் பிழம்பு சூழ்ந்து கதுவ விலக்கி வன்மீமற் 

பேருறத் இனவு நீவும் பின்னையென் செய்யு மோவென் 

மஹோரிரு சண்கண் மூடா அுலவினர் யாம மெல்லாங் 

கூரிரும் பகஹி கோத்துக் கொடுமரர் இஒரி யாக்கி, 

புலரியி லெழுக்து காதன் பொன்னடிக் கமலம் போற்றி 
யலரிவந் தெழுமுன் கானக் தமுதுவேட் டைக்குப் போனார் 

புலவுகொப் புளிக்கும் வை£வற் புண்ணிய மூர்த்தி யன்னார் 

பலகலைக் துறைபோய் ஞானம் பரிணமித் தனைய நீசான், 

ம வறு, 

கோதி லாச்சிவ கோசார மாமுனி 

யாதி நான்முறை யண்ணலைப் போற்றவெப் 

ம்பாதும் போலப் பொருக்கென ஈண்ணலும் 

பேத மாகப் பிறங்க மீகாட்டமே. 

வறு, 

சறுகருர் தசைய மென்புஞ் செருப்படிச் ௬வடு ஞாளி 
நிறைதரு மடிய மிச்சிற் கல்லையு நிரந்து காட்ட 

(௪௫) 

(#4) 

(#07) 

(௪௮) 

மறையவ ஸுருத்துக் கெட்டேன் யார்செய்கார் மதியா தென்று 
குறைபடு (pe sys னாகி வேடுவர் கூசா சென்றான். 

HBT PH தசையு மிச்சிற் கல்லையு மலகிட் மீடாச்?ப் 
பொக்குகோ மயத்தி னாலே யெக்கணும் புனித மாக்கிச் 
சங்குசூ லுளைந்து லாவிக் தவழும்பொன் மூகரி யாடி. 

மங்குறோய் இருக்கா எக்கி மால்வரை யேறிச் சென்று, 

(௪௯) 

(Go)



௨௪௪ திருக்காளத்திப்புராணம். 

Gam. 

பின்னரும் பவித்திர மாக்கும் பெற்றியான் 

மூன்னருகல் கடனெலா முழுது மாற்றியே 

மன்னுப கரணமு மருங்கு வைத்தான் 

பொன்னடி விதிமுறை பூசை பண்ணினான். (௫௧) 

ேே வறு, 

எம்பெரு மானே போற்றி யேகநா யகனே போற்றி 

யம்பிகை பாகா போற்றி யரியயற் கரியாய் போற்றி 
சம்புவே யரனே போற்றி சதுமறைப் பொருளே போற்றி 

நம்பனே இருக்கா ளத்து காதனே போற்றி போற்றி, (௫௨) 

மண்முதற் பூத மாகி மனமுதற் உண மாடப் 

பெண்ணுமா யாணு மாகிப் பிறங்குபல் லுயிரு மாஇக் 

கண்ணுதன் மூர்த்தி யாகக் கம்கணா யெவர்க்கும் வைகூ 

மண்ணலே திருக்கா எத்து யப்பனே போற்றி போற்றி, (௫௩) 

மே வறு, 

இனைய தன்மையா லேத்துபு வணக்கியே மறையோ 

னினைவு முற்றியே பன்னக சாலையி னிறையும் 

புனித மாதவர் குழாத்தினி லமைக்தனன் பொருவேன் 
முனைவர் பின்னரும பூசனை செய்தது மொழிவாம். (௫௪) 

மேவறு, 

பன்றியு முயலு மற்றும் பறவையும் வேட்டை யாடிக் 

கொளன்றொரு சூழ லிட்டுத் தீக்கடை கோலி னாலே 
மின்றிகழ் நெருப்புண் டாக்கி வெதுப்பிமென் றிரதம் பார்த்தூத் 
ன்ற வே கல்லைப் பச்சைப் பரிகலர் அலங்கச் சேர்த்து. (௫௫) 

உமிழ்ச்துமிழ்ந் தமு.து தன்னைப் படைத்தபின் னுத்தி யானக் 

தமைந்தபொற் றகட்டுப் போதைப் பறித்தணி முடியிற் சூடிக் 

கமழ்ந்தபொன் முகரி யாற்றிற் புதுப்புனல் கனிவாய் மொண்டு 

நிமிர்க்கவூ னமூது Sui Be சென்றுமுன் னின்று கொண்டு, (௫௬) 

செருப்புடைக் காலா லீசன் றிருமுடிப் போதைத் தள்ளி 

விருப்பொடு கனிவாய் மொண்ட மஞ்சனம் விரைவி னாட்டிக் 
கருப்பொலி சிகையிற் சூடும் சாமரு மலருஞ் சாத.இ 
மருப்பொலி தேன்வி ராய்முன் வைத்தவூ னமுத மேற்றி, (௫௨) 

அப்பனே யுண்ணு மெங்க ளன்னையே யுண்ணு முத்தி , 

வைப்பெனுக் இருக்கா எத்தி வள்ளலே யுண்ணு som apa gs 
ய்ப்பதற் கான செந்தேன் விரவிய சூட்டி றைச்டி 

கைப்பதன் முண்ணு மென்னக் கசைந்தமு தருத்தி நின்றார். (௫௮)



கண்ணப்பர் சிவகோசரியார் முத்தியடைந்தஅத்தியாயம. ௨௪௫ 

திரும்பியே போன நாணன் வேடுவர் இலக மான 
சுரும்புளர் தெரிய னாகன் முன்சென்று தொழுது நின்று 
கருங்கரி முதலா வுள்ள விலங்கெலாலங் கருவ றுத்துப் 

பெருஞ்சுனை நீர்வி னாவிக் சாளத்தப் பிறக்க லெய்தி, (௫௯) 

கார்மலி சோலை புற்றேங் காளத்திக் குடுமிக் தேவன் 
சார்மலி பேய்கண் டூணு மூறக்கமுக தணஈது போனா 

ஷனோர்மனை நினைய கில்லா னொருவரசை நோக்க கில்லான் 

சிர்மலி திண்ண னென்றான் செஈதம லொழுகக் காய்ந்த. (௬௦) 

மயநெடுஞ் சலாகை காதிற் பாய்ந்தென மயங்க நாக 

னயலவர்க் கூவிக் கெட்டே னாசெய்க மாய மோகம் 

மியலுறு கோமா னைக்கொண் டேகியே யவனபேய் திர்த்துச் 

சயிலம்விட் டிறக்கிப் போது வோமெனச் ௪டி.இ போனான். (௬௧) 

காளத்தி வரையிற் சென்றே கண்ணுத றிருமு னின்ற 

வேளைக்கை ஜெழுங்கப் புல்ல விடைகொடா ரதறிக் தேவன் 

முூளைத்தாம் பற்றிக் கொண்டார் தங்களா லான மட்டு 

மீளத்தாம் றக்க வண்ணம் பார்த்துக்கை விட்டுப் போனார் (௬௨) 

ேவறு, 

மாலைவர் தடைதலும் வரிவி லேற்றிமீய 

சோலையி லிரவெலார் அுயில்கொ ளா இருட். 

காலையில் வேட்டையைக் கடைப்பி டி.ததருட் 

சிலமார் பூசனை இனஞ்செய் தாரசோ (௬௩) 

மே வறு. 

பழமறை யமுத மூற்றிருக் தொழுகும் பவளவாய்க் தவளமுப் புரி.நூ 

லழகனாஞ் சிவகோ சாமுனி வான்றா னாயிடை நித்திய மடைக்து 

வழுவதா மிச்சிற் கல்லையுக் தசையும் வாரியே இருவல கிட்டு [தும், 

மழுதழு இரங்கி நொக்துகொக் இத்தில் காற்றினர்க் கேளென முனிதந் 
G a 

மூன்புபோற் புனித மாக்கி முறைவிதி வழாமற் பூசை 
யின்புறப் புரியு காளி லிரவவன் கனவிற் 2ரோன்றிப் 

பொன்பொ தி சடிலன் ஞானப் பூங்கோதை யம்மை கேள்வ 

னன்பன்செய் பூசை யேற்ற மாகுகீ சலியே லென்னா, (௬௫) 

நீயவன் பத்தி கேண்மோ கேயமோ டோடிக் கானிற் 

போயவ னாடி. வக்ப் புசித்துடா இரதம் பார்த்லுப் 

பாயிலை சேர்த்த கல்லைப் பரிகலத் இட்ட தேனூ 
னேயமா முனிவ ரிட்ட வவியினு மினிய தாமால், (௬௬)



௨௪௯ திருக்காள த்திப்புராணம். 
. ‘ 

பாற்றிரை புரட்டும் தெண்ணீர்ப் பசேதி யவன்வா யாலே 

யூற்றிய நீருக் கொவ்வா தும்பர்கோன் முதலா வுள்ளோ 
சாற்றிய பூசை வேலை யணிந்தகற் பககன் போது 

நீற்றிகழ் கரிய குஞ்சி பிடுமலர் நிகரா தன்னோன். (௬௪) 

ுண்பொருளின்றி யன்பா னுவலும்பொன் மொழிக்கெஞ் ஞான்றும் 

பண்பறிர் தலூல் வேதம் பழிச்சுவ போலா வன்பன் 

றிண்படு செம்ம னீவுஞ் செருப்படி ஈமு மைந்தர் 
தண்படு பசிய தோட்டுக் தாமசைத் தாளைப் போலும். 

வேடுவ னவனென் றெண்ணேல் வேடமு ஈமது வேட 

கீடுமெய் யன்ப வன்மெய் நினக்கவன் பத்தி காட்ட 

மாடுறக் காந்து நாளை வைகுதஇி பென்று போனான் 
கோடுமா முனிவ ள்ளக் குளிக்கஇ சயித்து றல்கான். 

Ria லமுதம் பெற்ற வாதுலன் போல வார்த்துக் 

கதுமென வெழுக்து முன்போற் காளத்தி யப்பர் பூசை 

விதிமுறை முடி.க்.தூ யோகி விமலன்பின் கரர்.து வைகி 

நி. இழு£௫ில் வசவு பார்த்து நின்றபைங் கூழு மொத்தான். 

இலையமு தொருகை யேக்தி யெழிற்சிலை யொருகை யேக்தி 

மலைமலர் தலையி லேக்தி வாயின்மஞ் ௪னமு மேக்திச் 
சிலையரு கணைய முன்னே தயதுர் நிமித்தக் காட்ட 
வுலையுமுள் வத்த னாகிப் பதறியே யோடி யோடி. 

தேவனுக் கடுத்த தென்மீனா வறிகி£லேன் றீங்கே தேயோ 
காவதங் கடர்து போனேன் கடுகிரா னினிச்செல் வேனென் 

ஹோவிலா தரவு கூர வோடியே இருமுன் சென்றார் 

மாவுலா மூனிவற் கனபு காட்டுவான் வலக்க ணுலே. 

செய்யவெக் குருதி காட்டத் தேவனைக் கண்டு இண்ணர் 
கையினிற் சிலையுஞ் சோசக் கல்லையும் தசையுஞ் சோச 
மையுறு சிகைப்பூச் சோர வாயின்மஞ் ௪னமூஞ் சோ 

மெய்யுமா ருயிருஞ் சோசக் கதறியே வீழ்ந்து கட்டி. 

இப்படி. வந்த தென்னோ வெம்பிரா னென்றென் க்கச் 
செப்பென வுரையா டாமே தேவனு ரிருப்பக் கண்டு 

குப்புற வீழ்வர் சூழ்வா சோடுவார் குறுடிப் பார்ப்பார் 

மைப்பெரு விலங்'£கா மீளி மறவசோ யாரோ செய்கார். 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(எக) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௭௪)



கண்ணப்பர் சிவகோசரியார் முத்தியடைந்தஅத்தியாயம். ௨௪௭ 

ஈதென வரிவி லேற்றி யிழுக்தொழு கம்பு கோத்துக் 

காதமு மசையுஞ் சென்று காடெலாந் துருவ வாங்க 
போதுவா சொருவர்க் காணார் புள்ளும்வல் விலங்குங் காணார் 

பேதுறு முளத்தார் மம்மர் பிடி க்தொரு கணத்துற் நேறி, (௭௫) 

வெம்படைக் காய மாற்று மருர்தெலாம் வினவி யோடி. 

யும்பதோய் குன்றுங் கானு முாவுபொன் முகரி யாற்றின் 

வம்பவிழ் கரசையி ஷாமை வழிச்சென்னறு பறித்து வரது 

தம்பிரான் றிருக்கண் மீது பிழிர்தனர் கணிகல் காணார். (௪௯) 

அசைத்தசைகத் துருண்டை யாக்கி யலைகொழித் இழியுஞ் சோமி 

கசைத்திடத் இருக்கண் மீதே கையினாற் றைவர் தெய்த்து 

நிசைத்துமோர் மருக்து காணே னினைவினி யூனுக் கூனே 

சாத்தினா லென்சண் வாங்கிச் சாத்துவ னெனக் களித்து. (௭௪) 

UV (LPM கண்ணை யம்பால் வாங்கியே யப்பச் சோரிச் 

Fanon இடக்கண் மீதே தாரைவிட் டுஇரவ் கால 

விலகுஈன் மருந்து கைகண் டேனினி மற்றைக் கண்ணை 

யலகொளி யம்பா லீரந்தாம் கப்புவ னென்று சேறி, (௪௭௮) 

மன்னொரு கண்ணும் போனால் வள்ளலின் குருஇ நீத்தக் 

அன்னிடு சண்கு றிப்புக் தோன்றாமை யுளத்து நாடித் 
தென்னுறு செருப்புக் காலைக் இருவிழி யதனி லூன்றிப் 

பொன்னல கம்பாற் றங்கண் பொருக்கென விடக்கும் போது. (௪௯) 

தேம்பொழி திருக்கா ளத்திச் செல்வனார் இருக்கை நீட்டி 
வாம்புலி யனைய விரர் கரத் இனை மகிழ்க்து வவ்வி 

மேம்படு மன்ப னான கண்ணப்ப விழியைச் சூலே 
லாம்பரி சணர்ந்து செய்தா யாறிய கண்ணோ வென்மார். (௮௦) 

கண்ணினை குளிர்ப்ப வுள்ளங் களித்திட மறைந்து வைகும் 

புண்ணிய மூனிவன் கண்டான் புர்தா னயன்மால் கண்டார் 

விண்ணவர் முனிவர் கண்டார் விசைமலர் மாரி பெய்தார் 

பண்ணினான் மறையு மார்த்த பஞ்சம் அுபியு மார்த்த, (௮௧) 

செவிவழி யினிய கானச் இவவியா மமிர்தர் தேக்குங் 
கவிரித மழறன்மென் கூந்தற் காமாவ் கனையா சோடு 

மவிசொளி மணிக்க ரீடத் தமாரு முனிவர் தாமு 

முவர்படு இசையி னார்த்துக் காளத்தி யோங்க ற்றார். (௮௨)



oF) திருக்காள த்திப்புராணம். 

வெள்ளைவா சணத்து வேந்தன் விரைமலர்ப் பொகுட்டுப் புத்தேள் 

கொள்ளைமா தவத்துக் கண்ண னாதியோர் குழுக்கொண் டெய்தி 

வள்ளலைத் இருக்கா எத்தி வாதனைக் கலவித் தாழ்ந்தே 

யெள்ளிடை யின்றித் துன்னி யெய்தினார் கருணை மூர்த்தி, (௮௩) 

S165 FN bE pall G கனப கணணபப ஈமவ லபபா 

Hiis7 hp souerp )oequr pass Oar airmen 

புர்கான் முதலா வுள்ள புங்கவ ரிறும்பூ தெய்இச் 

இரங்களால் வணகடப் போனா ரன்பினிழ் Fong gems (௮௪) 

மந்தர மறியா னீதி மாதவச் genous தேரான் 

றந்த மறியான் வேடன் சங்கரன் பூசை யாலே 

ih Bice முதலி 2னோரக ளெய்துதற் கரும்பே நுற்றான் 

சந்தையால் விதியிற் செய்தார் பெருமையார் தெரிக்கு நீரார். (௮௫) 

மே வறு. 

இனைய தன்மையால் வைகலோ ரசாறுநின் றிறைஞ்சி 

யனைவ ரும்புகழ் திண்ணருஞ் சிவபக மடைந்தார் 

நினைவ ருஞ்சிவ கோசரி முனிவனு நிமலன் 

றனைய ருச்சனை புரிதலாற் பாகஇ சார்ந்தான். (௮௬) 

இன்ன மும்பல காளத்தி மான்மிய மிசைக்கிற 

பன்ன காஇப லுசைக்கனு மனந்தராட் படுமே 

யுன்ன ருந்தவ வியாகமா முனியெனக் கொருநாட் 

சொன்ன வாறெலா நினக்குரசைத் தேனெனச் சொன்னான். () 

என்றி வற்றினைப் பாத்துவா சன்பெரி தியம்பிப் 

பின்றை யேவ மான்மியம் பேசுவா னெனவே 

மன்ற லம்பொழி னைமிசா சணியமா தவர்க்கு 

ஈன்று சொற்றனன் சூதமா முனிபின் னு ஈவில்வான். (௮௮)



௨ 

அரும்பதவுரை, 

eA DE 

காப்பு. 

க. செழுவிய - செழிச-ஈ. வடமொ 

ழிப்புராணம்டை. மா - மணா. குழவி 
யக்திங்கள் - பிறை. வேழம் - யானை ; 

விகாயசச்சடவுள். தஇங்களையணிர்,ர 
வேழம் காக்கும். 

௨. செஞ்சக்கம் - செஞ்சாந்து, கள 
பம் - யானைக்சன்று, கலவைச்சர்ச 

னம். கொங்கையையடைய மங்கை 
பொன் - இருமகள். * கஞ்சம்ெள் 

(பக்கம் - ௧.) 

எமர்காவுண்ட. என்ப அ, OV CLP CDT 

டமூசே wag சேக்குவர்!” (இருக் 
கட வூர் என்னுர் மேேவாரக்கருச்தைத் 
சீழுவியது அஞ்சர்இப்பிள்ளை-॥1ஞ் 

சா திப்பிள்ளே - பஞ்சஸஈஇவிகாயகர் 5 
| இவர் ஸ்சலவிகாயகர். ம்.) சந்இ 

| யாதலின், அஞ்சு அந்இப்பிள்ளையெ 

por பிரிச்துப் பொருள்கொள்ளினும் 

பொருக்தும். 

  

x 

கடவுள் வாழ்த்து, 

க. டுத்து - அறிவு. சத்து - ண் 

மை. யாண்டிம் - எவ்விடகதும், ௮ 
ளம் - குர்நமற்றது. அகண்டம் - 

பிரிவற்றது. கா- சோலை; உகரச்சா 
நியை பெற்றது. 

௨. சோரற்றம் - பிறவி. ஏறு - இற 
ப்பு. எஞ்மூராண்றும் - எக்காலச்தும் 

அ௮ழிதயர் - மிச்சதுயர். அருளாகிய 

இணியபாலை. அனகந்தச்சை அருளு 

இன் ற. 
௩௨. சான் - நறுமணம்; அம் - சாரி 

யை; கானம் - சாடென்றுமாம். தர 

னம் - மதம் அநுடங்குகன்ற இடை. 

வானப்பூர்தரு - 8ககரு, மகவான் - இ 5 

இரன். 
௪, சந்தர்சேறு - சச்சனக்குழம்பு. 

இசலை - ேமல், பஞ்சுஅ௮மக்சம் - பஞ் 

னெதுஅழகு. முச்சந்தி - காலை, உச்சி, 

மாலை. 

௫. ₹மா? என்றது ஞாபன்மனண் 

கொண்ட மாமரவுருவக்தை; இகில் 
மா, அரசு, வேல் என்னும் மரப்பெயர் 

கள் தொணிக்இன் றன. 
௬. இருஈச்திசேவர்க்குச் HAWG 

மான் உவமை. * எந்தை? என்றது, 
வபெரு. மானை, 

௨ 

(படக) 

| ௪. செபவடம் - ஐபமாலை. ஞான 
(oh Kooy - Porap gs Seng. ண்டி 
௯௪ - கமண டலா. 

Ye அறிவானபுச்சகம் - ஞானதநூல் 
எழுதப்பெற்ற புஸ்சகம் பால் நிறம் - 

Pan) a Cert 15) MD. 
& 26g ~ ஈம்புலன்கள். 

| கமண்டலம், இறு - நஇ 
கரகம் - 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
( . 

ன்று, நா 

| 6r 45 கு, ஆறு, ஏழுன்னும் எண் 

। ஹுப்பெயர்கஉ ஓசணிபட நின்ற. 
பொன்முகரி - பொன்னிறச்தையும் 
பேசொலியையும் உடைய ஈதி; மூக 
ரம்-பேரொலி ; அகத்தியமுனிவர் தவ 
ம்புரி6்து. பொன்முகரியாற்றைக்கொ 
ணர்ச்சு வரலாற்றைச் நீகாளத்திப் 

புாரணத்துள்ள பொன்முகரிச்சருக் 
சக்தாலுணர்க ; “ இருர்தமிழ் மாமுனி 

யழைப்பவந்து”'என்பர் பின்னும்;,௧௮. 
௧௦ சென்கைலையென்பது திருச் 

சாளச்கிபின் திருசாமம். 66S) - way 

பெருமான் அச்தி- யானை; வான 
சஈ - இம்திரன்;) இதில் Bowe Sans 
வியபெயர்களில் வேறுபொருள் தோ 
ன்றும்படி. பாராட்டியிருக்கும் ஈயம் 
அறிந்து இன்புறற்பால து. 

௪௧. மண் இடந்து - மண்ணைப்பெ 

 



௨௫௦ 

யாத்து. மணி - நீலமணி, விண் இட 
நத - அகாயசதை ஈஎடுருவிச் செ 

ன்று, மறைக்குழவன் - பிரமதேவர். 
கண் இடந்து. கண் மூன்று - முக் 
கண், இருகண்ணுக்கு மூன்றுகண் 

ணைப் பெற்றனரென்ப௫ ஒருவியப்பு 
வண்ணம் - அழகு இண் 

ணனென்ப து, சகண்ணப்பகாயனாரு 
டைய பிள்ளை ச்திருகாமம் 

௧௪. கல்லாலின் நிடிலிடைவீற்றி 
ரர் சவரைஃ2 ருருக்சமரச்.இன் நிழலின் 
சண் வருவித்து என்பதுபாராட்டச் 

தக்கது, 
௧௫. பைந்தாமம் - பசிய ஓளி. துழா 

ய்ப்படலை - தளபமாலை; படலை - 
இலைமாலை. அந்தாதி அகமும் ஆதி 

யும்-முடிவும் முதலும், ,அர்தா இியென் 
னும்பிரபந்தம். கண்ட-பார்த்த, செய் 

2. அதா கொண்பரியார்ச்கு அர்சாதி 
சண்டவொன்பது ஒரு சொல்லழகு 

கள. கன்னிஞமரி- கன்னியாகுமரி 

ரறு. உலகேமும்சருகன்ணி - உமா 
sunt தலையில் ஒருசன்னியை 
ம் பக்சதீதில் ஒரு கன்னரியையும் 

கட்... 

அவையடக்கம். 

௧, வேசமுூணி- வியாசர் மூ.தலில் 

இப்புமாணச்கதைச் ரூகமுணிவருக்கு 
உபசேசிச்சவராசலின் வியாசரும் 

சவுனகா இயருக்கு இச்சலமகிமையை 

உபதேசிச்சவராசலின் சூசமுணில 
ரம் இச்சலதைைசப்பாடியவர்களாக 

வின் சமயாசாரியர்கள்கால்வரும் கை 

லைபாதிகாளத்திபா இயக்சா திமுசலிய 
பிரபந்தங்களை இயற்றியவராசலின் 
ஈச்சேசேவரும் இத சலச்சைப்புசழ்ச் 

தவர்களாகச் கூறட்பெற்றனர். ஆதிய 
சான்றோசென்் றத, சண்ணப்பதேவர் 
இருமறமியந்றிய சல்லாடதேவரை 
யும் இருப்புகழியற்ஜிய அருணூரிகா 
சசையும்பிறரையும். என்சொல்சேன்: 
யாதுகூறு வேன், 

௨. கணி அமிர்து - soap Sig 
அமிர்தம், 

௩. மரு படியும் - ஈறுமணம்பொரு 

  

அரும்பதவுரை, 

உடைய தலைவரை இக்தஇரண்டுகன் 

னியர் மணர்சது அருமையென்பது 

அறியத்தக்க து. 
௧௭. கதியிலி - அகதி, ஒருமாத்தி 

னடியில் அக சிபோலிருந்த ஒருவருக் 
கு யாசவவேக்கர் கோபுரமு.தலியவை 

அமைத்தளிச்சு அருமையை இக்சகவி 

தெரிவிக்கின் றத. 
௧௮. அமிர்தம் - நீர். அமிர்கமாகயெ 

பால். பொன்முகரியின் கரையிருமரு 

ங்கும்வ இர்கவரென்பசற்கு இருகரளை 
டிலும் எழுந்தருளிய சேவர்களென் 
௮ம் திரவாறிகளென்றும் பொருள் 

கொள்ளலாமென்பர். 

௧௯. ௮ன்னவற்றை-அத்தாள்களை 
பெற்றி - சன்மை. 

௨0 பாசமுதன்மூன்று - இரிபதா 
ர்த்சம்; அவை :--பஇ பசு பாசமென் 

பன பரஞானம், - சிவஞானம். 
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னலது பிறப்பினால், மீக்சொ ளுயர் 
விழிபு வேண்டற்ச - நீக்கு, பவரா ரச 
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பூக கிய - மீசாசத, செயயுடகளாக 
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௨௫௨ அரும்பதவுரை, 

௧௨. தம்.மில்இயைக் ௮. ௨0. சடுச்தோர் - தடுத்தவர்களு 

௧௩. சுரபி - பசு. ௮ரசு - அரசன். | டைய. ஈடாத்துகு - ஈடாத்துவேன். 
௧௫. சவிழ் தலை - கவிழ்க்க தலை. ௨௧. உழையர் - பக்கத்துள்ளார். 
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றூர்வள நாடு, (ழை. பெண்ணை - பனை, 

௨. வரையுலகு-கு றிஞ்டுகிலம்.காளி ௧௧. தீம்புனல்காடு - மருதம், 
கண்வாழ்க்கையஉலகு - பாலைநிலம் ௧... மெண்பரல் - மருதம. 
தளவம் - முல்லை. காரடுறைஉலகு - ௧௨௩. படுகர் - படுகை, தொழுதி - 
மூல்லைகிலம் சம்புனலுலகு - மரு5 ஓலி. உகண்டு- பாய்ச்.து. 
நிலம். புன்னைப்பெருமணலுலகஞு - ௫ெழ ௧௪, பணிலம் - சங்கம், 

ய்தல்கிலம். ௧௫. படப்பை-கோட்டம். சாழை- 
௨. ௮ளரய் - அளாவி; கலந்து. சென்னை. சூதம் - மராமரம் 

தூங்கும் - தங்கும். முழை - முகை. & is அறல் - நீர். கண்டு- இழித்து. 

இறால் - தேண்கடடு, ௧௭ குரகதமுகமாய் - குதிரையின் 
உ. குரலை - குன்றககுரலை, வே மூகம்போனறு. சாலி - கெற்பயிர். 

ங்கை - வேஙகைமரம். தூய் - தூவி. ௧௮. செருததல் - மடி. குண்டு - 
தொண்டகம் - அகோட்பறை. | ஆழம். வளளை - ஒருவகைககொடி. 

டு. ௮ஙகி- முக்கினி. ஆளவழச்கு-। ௧௯, சவரிப்பாளை - கவரிபோலும் 
ஆடவர்செல்லுசல். சில் இடை - சில பாளை. 

இடம். பரல்முரம்பு - பருக்கைக்கற் ௨௧. அலம்ப - முழங்க. பார்ப்பை - 
earner Glue we. | குஞ்சினை. 

௬, விடர் - வெடிப்பு, உழை-மான்.। ௨௨ பவளச் செக்டு,ல் 6 செழு 
௭. ஆம்பலக்திஙகுழல் - வெண்கல | ம்பவளக்கொழுஞ்சாலி ? என்பர்பின 

தீதாற் குழுசவடிலாக அணைசுபண் னும்; ௨௮, ௨0. 

ணிச் செறிக்கப்பெற்ற இனியஜசை ' ௨௩. ணை - ஒருவகைப்பதறை. கா 
யையுடையபுல்லாஙகுமல். பொதுவர்- | பேறு - எருமைக்கடா. தொஸி-கே.ற. 
இடையர். கொன்றையக்தஙகுழல் - | ௨௪. அமுது௮டு - உணவுசமைகச் 
கொன்றைப்பழத்சாலா௫ிய இனியகு ' தலாலுண்டா௫ிய. 

  

pu; சிலபபத்காரம், ௨0௯-ம்பக்கம் | ௨௬. குணடால்-இழக்குச் இசையில். 

பார்க்க. பதலை - தமிர்த்சாழி. முழச் பாசுபதம் பாசுபதாஸ் இரம், கலுழன் - 
சன்று - இளங்கன்று கருடன். 

௮. உடம்பு கூன் படலும்- உடம்பு: ௨௪, காவில் - சோலையில். பைக் 
வளைந்தபடலும். ' தேன் - செவ்விசசேன். கொண்டல் 

௯. அரில்-பிணங்குதல், சுருப்பகடு- ' துஞ்ச. 
ஆண்சுரு. பரலையின்சேவை - வரு! ௨௮. குறிதது - கடித்து, சங்கத் 
ணதேவனை. எஈரறாசிமிசாட்டில் - சுரு ' தரளம்) சங்கச் இலிருஈ அண்டாகிய 

மீனின் கொம்பில. தீது. 
௧0, கான்ற-கக்கின ; வெளிவிட்ட. ௨௯. 1 வருச்சைக்குடக்சணி” என் 

அளவர் - உப்பளப்போர். குரம்பை - முர்மூன்னும் ;) ௧௯. மீண்டு - கிழித்து,
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யுடைய 

௨0) கனனல- கருமபு 

நக்ஷூத இரம 
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இருாலின சேனினை இழிககும 
௪௮ கவரி - கவரிமான 5755 ~ 
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் Jeurasio மாமரததின ௮டியில அதில 

5 a, oo I ௨௫௩ 

் ச 

அமபிிசை தாணடாவிளகருஎதறிவை 
S500 “91.8 ohiags சறபபெ 
ரர செவி யனணட மாசதிரு மலை 

கடு ஈப2௦”' (பேரியபுரஈஷம், திரு 
ககுிபபு எ.) எனபசனாலும நுறி 
/(/ ரு D 

ir) அடைந்த ர அடைஈத 
யானைககு மட௩கல 7ரஏுசம சொ 
லக சாகியியபள Lab Fae epi 5B) 

94 கரளன - நாகு. வழி 
பட of)yo gran oem 
லாம சடி ம, கருசதுடையடை 

54 செஙசமலம இரும௦சன வச 

கைபும, பணிலம 1th OT Bi gen F 

Garr rm iow lg 06 ga me ® 
FOODS YO a woods BA 04 WQS 
som s yw @ atlas ain 

௫) சாணஃஙா- மீகாடபெபூ, கொ 
டடம நீரபபு, ரிலபபு செரு ஈசணி 

இிருகதணிகைமலை அத லளள அனை 
1. நீலோமடவமலா, /௬தப எனி 
a ete ren Sa க 2 உசடிமாகே 
எனன 2 முககாலலகளிவயம உறபலம 

மலாசுலை, கநதபுரடணம், வளவியம 
ஷ் ௦ இரு ம அப்படம், ய. 

4} dD 

உம 
செயயுளாலுமு னாக 

இ௬ இலவ Upype hau மீவள் - 
wer oso னனகரூயி - சினன 

மாியகுயில , சிறிய தயி பனபது ௦ற 
ொருபொருள  ஓலிபுடையையாற 
பரிய 

Gol கூடல் - மதுரை மதுரை 

யில நகாளர வனையொழிதது சியமக 
சோடிருஈசசரிகஇ.ரம இஙகே அறிய 
தசககது 

௫௮ தொழு - கூடடம கூடற 

கருஙகுருவி சாணுமசனணினமுமே 
பயனுற ௭எணணினமையின, களவுடை 
யதெனரூாா 

௫௯ மதுரையிற புலிமுலையைப் 

புலலாயககு௮ருஈ.தியது ஒரு திருவி 
ளையாடல * புலிமுலை புலலாயக ௧௫௬ 
ளினை போறறி'? (திநவாசகப 

போற்றி, ௨0௭), * சழலவிழிப பேழ 
வாயத தாரகின நுளிமுலை, பைஙகட 
புலலாய பாலுணக கணட, வருணி 

'றை பெருமான ”' (கல்வாடம், ௪௨).



௨௫௪ 

இதனைச் திநவாலவாயுடையார் திந 
விளையாடற்புராணத்தாஙுமுணர்க. 

௬௧ இந்திரன், இராமன், முசுகுச் 
தீன் இவர்கள் இத்தலத்திற்பூசித்துப் 
பேறுபெற்றவர்கள் 

௬௨. தாழ்ம்ச அம் - தாழ்ந்சனவா 

இய. 
௬௪. இடிபட - இடியோசையுண் 

டாக. 
௬௭. ஆரவடம் - மு.ரீனுவடம். 
௭௦ தாழை- சென்னை. வருக்கை- 

பிலா. 

௭௧. பூசதம் - பாக்சுமரம் 
௭௨. சரளம் - ஓருவகைமரம் 

எட பச்௫ிலைகள்-பச்சிலைமரங்கள். 
மதூகம் - இருப்பை. ஈரடதம் - காரக 
தை. சம்பீரம் - எலுமிச்சை. ஞாங 
கா - பக்கம, 

  

  

அரும்பதவுறை 

௭௫ அரக்கு - வெப்பு. 
௪௬. கம்புள் - சம்பங்கோழி. கார 

ண்டம் - நீர்க்காக்கை, 
௮0. மிருதி- கருமசாஸ் இரம். இப் 

பியஞானம் - தெய்வத்சன்மையுள்ள 
ஞானம். 

௮௩. எடா - எடுத்து. 

௮௪. கொடா - கொடுத்து, ரங்கு 
வா என - இககு வாவென் றழைக் து, 
ஆதனதது இருச்சி. முகமன் - உப 
சாரம், 

௮௬ தோம்இல் காட்சியன் - குற் 
மற்ற அறிவினையுடையவராதஇிய. 
மா மகிழ்ச்சியால் - மிச்ச wo) pee) 

யோடு, அது வந்தது. 
௮௪. ஈ.ற்றமும கானும் இருந்தி 

னான். என்ப, ௮சை, 

௩ - ஆவதுித்தியாயம். (ப. ௨௮) 

௧. ஆண்டகை - அருச்சுனன். 
௨. சரத்து இசழியையிலைக் த, கார 

ணத்சால் யானே மிசவும் பாச்கய 
வான். 

hh, BREET - நஇத்துறையில் 5 
* பொன்முகரிக சண்டுறையெம்மச் 
சன்” என்பர்பின்னும்) ட. 

இ. பரம - பாரம; கடமை, 

௭. குரு - ஓர்அரசன். தரும் ஆதர 
வால். 

௮. இறையும் - இறிதும்.! எஙகுரு” 
என்றது, ௮ங்ிராவை; இப்புச்சகம் 
௭௪௬- ஆம் பக்கத்துள்ள ௧௩௨ - அம் 

பாடலாலுணர்க, 
௯. அ.த்தலம் - பிறதலம். 
௧௩, சலம்போல் யாதுசெய்தது 

வோ. 
௧௬. நீலை.ஃ ஒருயோகினி) ௩௧ - 

ஆம் செய்யுளைப்பார்க்க. 
௧௭. பண்ணவர்யாண்டு - சேவவரு 

டம். யாண்டுகாறு - வருடம்வரையில், 

கேள்வன், எழுவாய்.   

5௮. முன்னவன் - இறையன், 
௧௯. மறித்தும் - மீட்டும், 
௨௧. மேனாளில் சென்சைலாயமெ 

ன்றும் இகற்குப்பெயருண்டு, 

௨௯. மொழியை வழங்கி, 
௨௫. பஃ்றலை ௮ரக்சன் - பலதலை 

களையுடைய ஆதிசேடன். 
௩௯, தந்து உ நூல், 

50, g 66 - வயிறு, ரிகொம்- கோ 

புரம். 
௪௧, முற்றி - மு.இர்க்து, 
௪௨, சேங்குதல் - நிறைதல், 

௪௩. கணம் - க்ஷணம், 
௪௪, முரம்பபயென்றது, சரீரத் 

தை. 
௪௬. யார் கேட்பாரோ 9 அவர் வாழ் 

வார். 
௪௮. அர்ப்பரலம் - அர்ப்பு௮ரவம். 
௪௯. குன்றி - குன்றிமணி, தழை 

யாகியஆடை.



அரும்பத்வுலைா, ௨௫௫ 

F - ஆவகது௮த்தியாயம். ட உ.) 

௨. மூகிழ்த்தநிலா- அரும்பியபிலை ஐ. 
இக௫்கேகுறிக்க மாயை - இவமாயை 
யென்னும்பெயசால் முசனூலில்வழ 

ங்கப்படுகின்று. பாரி - மனைவி, 

தன்மறந்து - Feo Cost wo lb gy 
fF. Gp d-myg. கேர்படு - எஇ 

ர்ப்பட்ட. 

eT. கழியும் - Bhs. உணர்வுஅழுி 
யும். 

௧0 சோஇயையுடைய இமையவர் 

| 36. இயற்கையைப்பாற்றி - இயல் 

பைவிட்டுவிட்டு. 
௧2. சையரை - கழ்மக்களை, 

பிராது - பிறக்சலால், 
| இபாடு - Qm5 gu gov. 

| Bho, இறச 

௧௬. மகன - மகக்ஷத் இரத இல, 

Hol தானம் - குறைவு. 
2 ரிசசகான் மீறபோயிற் உட. பணி ககோண்மி௰உ போயிற்று 

௯. மரபுணி - வி௫இப்படி 

௫- ஆவதுஅத்தியாயம், (பட ௩௯.) 

க. முன் சவகச்தால. 

௪. அழுங்கும் - வருந்தும். 
௬. பின்னர்- பின்பு. மன் ற - தெளி 

வாக$ இஃது ஒரிடைச்சொல். 
௭. வேசம் - நஞ்சு, கோபம் 

வே - செவ்வையாக. 

௮. அ.ரலைக்கற்கள்-ஒருவலைச் இறு 

கற்கள். 
௯, ஈன்ரு பெறுவேன். இருமுன் - 

சந்நிஇயில். 

௪௧. வழுவை - யானை. அழிதுயர் 
பிக்க தாயர். 
க, உடல்கெருங்கி 

௧௫ புள்ளரசு - கருடன். 

௧௮. மாஇரங்கள்பரிப்போர் - இக் 
பாலர். இருவராகியமரு,ச்துவர். 

௧௯. செங்கைமுகடிழ்கசனர் - கை 
குவிச்சார். 

௨௦. புட்கரம் - ஒரு மஹாசீர்த்சம். 
௨௪. பருப்பதம் - ஸ்ரீசைலம். 
௨௨. ஆதிபுசாணமும் - முதன்மை 

யுள்ள புசாணங்களும். 
௨௩. தென்றலங்கன்் ற. 

GOT MV. 
௨௪. அளிகள் வேழமதத்தைவிட்டு 

ஓடி.ப்பற்றும்படி. , 
௨௫. குருகச்சம்பூவும் நிலாவும்போல் 

விளங்கிய பால்ரிறமெய் 
௨௬௪ வயங்கு அபயம். 
௩௦0, “சயசய? என்பதற்கு எல்லா 

ருச்கும் மேற்படவிளங்குத என்பது 
பொருளென்பர், 

(2 சவ் 

et. சசமானது மாயையின்வித 
மெனவிட்டு 

டன, தகைர்து - தடுத. 
௪0, ஒருமு,தல், விளி 

௪௧. *ப்ரவ்மாஇஸ்தம்பபரிய*ம் 
என முூசனூலிற்காணப்படுகின் ஐது. 

ர, gave, aor), 

1௬. கருணைக்கடலே, [ ய்வாய். 
ச௮ உமிராஇப்பிப்பாய்- ௮ழசசெ 
௪௯ உரு தம்பண்ணும் - ஓவிச்சச் 

செய்யும் ; ரு - கத்தல், 

(ப. இசாமம்புரியும்சொில் - உரு 
bh GOV. 

இக. ௫9 - பிறவிச்துன்பம்; இராவ 
ணம் - ஓட்டல். வகரம் - மங்கலப் 
பொருள்கள் உயர்க்கது. 

௫௨. பவிக்கும் - உண்டாகும். WG 
வாய் - மிஞ்சியிருப்பாய். பவஙகடந்து 

மேவும்பொருட்டுப் பாவிச் இடுவர். 
me, wtG ¢acr-ware gaer. Er- 

வாகு. 

இடு பிருகச்துவம் - பெரிதாயிருத் 
சல் எசைக்காட்டிலும் பெரியது 
வேறொன்றும் இல்லையோ அது பிரம 

மென்பர். விண்டு - விஷ்ணு; வியா 
பகமுடையவர். பொருட்டு-காரணம், 

(இ.௬. பயனை - பிரயோசனத்தை, 
சடம் - அறிவில்லாசது 

௫௮. மெய்ச்சு - உண்மை.புற்ற. 
௬௦, மசோசுய - பெரியவைகள் 

உண்டாலகற்கு இடமாக இருப்பவ 

சே



௨௫௪௭ அரும்பதவுரை, 

ஈ௧. காளஹஸ்இயென்பது காள । ௭௧. இத்தீர்ச்தமென்றது, பொன் 
சியென மருவியது. | மூகரியாற்றை, 

௬௭. உலம்புதல் - முழங்குதல் | ௮௧. தேறல் - தேன். 

௯ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௬௧.) 

க. கிசு - Ch MMU. ௨௧. வித்சேச்சுரா-விச் கியேசுவார். 
௨. ஆயிரம் ௮ EUG LO BID. முசறந்கணதி பசார் - கணத்தவைவர், 
ட, அழிதுயர் - மிக்க துயர். ௨௨. வியோமம் - ஆகாயம். 
7. இணையா - ஓப்பாக, ௨௭. தாள் - இனம்: 

இ. இதழி - கொன்றை, உணர் is. Fh gwen, ௮றிதற்கரியன ; 
வு இல் மாக்கர். எத்சப்பெறுவன; இசைச்கப்பெறு 

௬. புரக்கும் - காக்கும். நிரக்குரம் - வன. 

எப்பொழுதும். ௬. கண் அகழ்க்து. கெடுமாற்கு 
எ. உடையோரர் - சலைவர். |! அளித்சவண். 
௮. அளிக்குதும் - பாதுகாப்பேம். டள... கடு - விஷம். 
௯. பிறவிக்குருடர் - அஜ்ஞானமு ௨௮. பொற்குவடு - மேரு. இந்தி 

டையவர். ரைகொழுசன் - இருமால்,. சாஇத்து - 
௧௦, பரித்சவன் - தாங்கெவன். ௧௫ ' கருவிகளாகச்செய்து. 

மஙிரதன் - சொழில்க Cn இடைவிடா 1.௯ விற்கோலம் - வில்வீரச்கோ 
மற்ரெய்பவன். அல்லி - அசவிகம். லம். உங்களிகத் து - உங்காரம்செய்து, 

௧௧. பரிந்து-அன்புகஉர்ம் அ. பகருஇி-! ௪௦. மசாக்கள் - யாகஞ்செய்பவர், 

பழுப்பு. ஒரு,ச்சரால்கிறுக்தா 
௪௩. ஞாதிரு - அறிபவன். Ce, ௨. சூமலி- நாய், இரா - வே 

யம-அறியக்சச்சது. பாவகம் - ஞா டிச்சி, 
னம். அண்ட அரிசாகி - அணுகு OG ௪ம். மூண்டகமுதல்வன் - பிரம 
அரியசாகி, ஒற்றுமையாற் பேசுமில் | சேவர், மருப்பு இரலை - கொம்பை 

இன்பம் - ஸகஜாரக்சம் - சேசனம் - ।! யுடையகலை பாண். 
அறிவு. உ, லான் ௮ ரமகளிர். 

௧௪. முப்பத்தாறு - ௩௭ SF giasi| ௨௪. ஒருவி- கங்கு, 

கள். ட அ பொர்றகட்டு இதழ் - பொற் 
௪௭. இக்சனம் - விறகு. விரகு - | றகபான்ற மடல். 

உபாயம். டட௪ு௯. அதள் உடை - தோல் ஆடை. 
௪௪. விரிசுடர் - அகண்டசோடி. | இ, குடிலை - பிரணவம், 

௧௮. ஓட்டை - ஓரளவு. இழையெ இரு. சனக்க - ம்/க, 
ன்ற - செய்வாயென் று 

௭ - ஆவது௮த்தியாயம். (ட ௫௯.) 

௧௦ செவம் - ஐபம், ௪௧, வஇவள் அடர துர்க்கை, 
௪௨, மந்இரங்களாகெயமறைகளை, ௭௨. இஇிரியேர்துமின் - மஹிஷா 

மானிடச்து - மாணிடப்பிறவியுள். ஸுரமர்த்தனி, சாயசூயம்-ஒருயாகம். 
௧௯. எத்துணை - எவ்வளவு. ௪. 4 Bar gow - oGurar. 
௨௮. போன்று ஓங்கும், ௪௪, தயங்கும் - விளங்குவார். 
டக. மாகத்தில் - மாள்மாதத்தல். சி. வாச பயம் - ஒருயாகம். 
டட. மணிகன்னி- மணிகர்ணிகை ௪௭. இரியம்பகமக்இரம்,



அரும்ப 

௫௦ பதுமராகம் - மாணிக்கம், 
௫௨ மகரமாசம் - கைமாதம் 
௫௨. அட்பொழுதானது சரவண 

காலத்திலம் பொலிவினையுடையத. 
௫௫௪. வாசிகை-கோச்சமாலை இண் 

டை, சுருக்கு, சொடை, சூட்டு இவை 
மாலைவிசேடங்கள். 

௫௫. மலயம் - பொஇயில்மலை. 

பொன்னம்பர் பூவம்பரென்பன, வாச 
னைப்பண்டங்கள். 

௫௬. பொருனை - தாம்பிரபன்னி 
5. 

Ae தொண்டை-கொல்வைக்சனி, 
கொடி ந-ப்பு - பூங்கொடிபோன்ற 
இடை. உரை - சொல், 

௬0, களா - காளாஞ்சி. 
ன, அவளும் - விளங்குஇன் ற, 

௬௫ காவணம் - பர்சர். 
௬௬. சேருடி - ஒரறுவகைவிரு. 

பதாகை - பெருங்கொடி. [ழம் 
௬௪. சூவால் - குவியல். தூர் - பவ 
௬௯. வீரபாளிகபபடாம் - வீரச் 

கொடி ; பாளிதம் - அடையாளத்தை 

LJ OL 
௭0. பாளிதம் - பச்சைக்கருப்பூரம் 

பாகு - பாக்கா. | 
௭௬. மூவிலைவேல் - சூலம். | 
௭௯. Sigy ga gant - 8£ம்புலன் , 

களையும்வென் றவர். அயுசம் - பஇனா 
யிரம். 

௮0, பைததசலைக்கு - (ஆதிசேட । 
னது) படங்களையுடைய தலைக்கு. | 

௮௨ முசக்குறும்பு - காமம், வெரு 
ளி, மயக்சம். மான்றல் - மயங்குதல். 

௮௩. வகையால் இனமும். 
௮௪. இதியாம் இதி - பிரதமை. 

கன்னலின் பாகு - வெல்லம், 

௮௭௬. சாட௫னி-€சை. கடு-கடுச்காய், 
௮௪. மதி பரிதியை ட 

அமாவாசை, 

தவுஷைா. ௨௫௪ 

| ௮௩. அறன் எதுவா - சருமம்காச 
ர் 

' ணமாக. 

௯௩, பிண்டி - மா, 

௯(௫. பூசையை, 

௬௭. இலிஙகம் இரண்டு-இருக்கோ 
யிலிலுன்ள சொன்று, மாலாற்செய்த 
புஇியசொன் ற. 

௬௮ புசிஇலிங்கம் - மாவாற்செய்த 
Yaw இலிங்கம் அச்சன் - சவெபெரு 
மான். 

௬௯. பங்கெர் - முடவர். அக்தர் 
குருடர் வெ.இரர் - செவிடர், 

௧௦௨. சணந்இிடா - நீங்காத 
GO மயிற்பறவைகளால் தாங்கப் 

பெற்ற விமான ச்தின்மேலே. கானா - 
கண்டு, 

௧௦௪. குலிசபாணி - இம்இரன், 
௧0௦௫. கற்பம் - பிரமசேவருடைய 

வாழ்நாள். 

௧௦௯, பெரிதும் உச்சமம். 
656.6 9§ DS cox og, Quart 

ணிமையை. 

௪௧௨. இசனால், இங்களணியண் 
ணலுடைய திருவுருவம் அமைகச்கும்வி 
கம்கூறப்பெற்றது. 

௧௧௨. இதனால், இருமாலின் இரு 
வுருவம் அமைச்கும்விசம் கூ௱ப்பெற் 

றத. 
௧க௱, முயன்று அமைக்க, 
௧௪ஈ. அட்டிய - வைச்கப்பெற்ற, 
௧௧௫ - ௭. இவற்றால் சகதிணாஞூர் 

திதியின் திருவுருவம் அமைக்கும்விசம் 
கூறப்பெற்றது. 

௧௧௯. அர்திசகாரீசவடிவம். 

௧௨0) சட்டங்கம் - கட்வொங்கம், 
௧௨௪. இனண்காதலினால் - இணி௰ய 

விருப்பத்சால் 

6246 ப௫ியசேறல் - அம்பிகை, 
௧௨௬, ஏனம் அனம் ௫ - பன்றி 

யும் ௮ன்னமுமா௫, 

௮ - ஆவது அத்தியாயம். (ப. ௭௬.) 

ஓ 
Liao ®. yrd- QiCs Adm. 

ரொழில் - பல்சொழில். 
௪. இருப்பாய் - இருப்பிடமாய். 

Nam Bee 

௮. கன்னல் - கருப்பஞ்சாறு, தே 

றல் - கள், இறலி - இதி. சான்மலி 
pare



௨௫௮ 

௪௧, மக - மகிமையையுடையது. 
உப்பு உதி, 

Bh) சாமம் - யாமம், இங்கம் - 

கேசரி. இக்கு - இக்௩.... 
௧௪. வெம்மை - உஷ்ணம். 

வரை - ரத்நசைலம், இவாகரம்- இவா 

ுசைககியாம் 

யுடைய எியாச் மாணவகர் ~ 

யர். 

மணி 

அரும்பதவுரை 

௧௯. வேணுமத், துஇமான் - தயு.இ 
மான். 

௨௦ வித்து - வித்தியு தெயிகர் - 
தமிகா. சுண்மிகள் - FALE. 

௨௧. அரிதம் - ஹரிதம் வயித்து 

சீம் - வைத்துசம். 

௨௨. விஇருணை - விஇருஷ்ணா. 
கண்ணர் - இருஷ்ணர் 
உ, கேமகம் - க்ஷமகம். 

௨௪, இஒயும் விபாபையும் 

௬ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௮௦) 

௧. கமலக்கண்ணிகை - தாமரைப் 

பூங்கொட்டை. 
௨. தாள் - அ 
ட. மஞ்சுவாண் - ஒருமலை. 

PF. Fue. SHARD. 
@. சொன்மசம் - இல். Cun §) - 

௬. பொழில்களென்னும் எழுவாய், 
அடுச்சசெய்யுளிலுள்ள நிந்குமேன் 
னும் பயணிலையைச்கொண்டு முடிக 

5H. 
௪. தெக்ணெச்து - தெற்கில். ஏம 

மூம் இமூரியும். 

௬. சண்டமென்பது இங்கு வருட. 
மென்னும் பொருளில வர்சுது 

௧௧, பன்காரவாயிரம் - பதின்மூவா 
யிரம். 

௧௭. இறலிச்சனி - இத் இக்கணி. 
௨௨ எண்ணிருபிராயம் - பதினாறு 

பிராயம். 

௨௮. சனபதம் - நாடு, 
௩௧. பத திராசுவமுசலிய கண்டங் 

களில் இருமால் முறையே ஹயக் 
இரீவரூபியாயும் கூர்மளுபியாயும் வரா 
களுபியாபும் மச்சளுபியாயும் எழுக் 
தருளியிருக்கின் றனர். 

௧௦ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௮௫.) 

௯, இவறு சல் - சொடுக்சவேண் 

டிய இடத்துக்கொடாமை 
௬. பழக்கண் - SIGH IW. 
௮. பவம் - பிறவி. 
க. அ௮ம்மகமென்றது,, புச்திரகா 

மேட்டியை, 

௧௮. ஈந்தாவனம் - கெடாசவனம், 

சந்து - சந்தனம், 

௧௯, பூவர்: அர், பகு.இப்பொருள் 

விரு இ. 
௨௨. மூ எழு சுற்றம் - இருபச் 

தொரு தலைமுறை. 
௨௩. தம்பம் - பற்றுச்கோடு, ௮ம 

ருலகு - அமரருவகு. 
௨௫, மாரவு£லம் - மகாரெளரவம். 

௨௭. வயிர்ச்ச - லயிரங்கொண்ட. 
போச௫ - மிக, எள் எள்ளாய்; 44 எள் 

. க. 59 ௯. ௫ * . 

ளெளாயரிகுவர் ?? என்பர் பின்னும், 
௨0 

8௨0, பாவகாரிகள் - பாவங்களைச் 

செய்பவர்கள். 

௩௪. சற்பம்-தல்பம் - படுக்கை. 
மாபாதகம் - மசாபாசகம்,. 

௩.௩. உய்வழி - பிழைக்கும்வழி. 
இமுசையர் - டர், 

௩௨௪. எற்று - யாது, 
௩௨௭. தகை - தாகம். விஞ்சை - 

வித்தை. முதுக்குறைவு - பேரறிவு. 
௩.௯. பொறை ௮௫ துயர் - பொ 

ன்பம்,



அரும்பதவுறடை. ௨௫௯ 

தூத் - ஆவதுஅத்தீயாயம். (un dm &, ) 

௫. கவலுமர் - கவலையடைபயர். ௨௧. ஆள்வினை - மூயற்சி, அசா 
௬, மட்கல் - ஒளிமழுங்கு தல். லானாசி - தளசானாகி, 

௯. மடி - சோம்பல். ௨௮௨. கணி- சுரங்கம். கரம் - இறை, 
௧௦ சாந்திகம் - அரிட்டநிவிர்ச இ: பவ்வியமா.புள்ள - உயர்க்சனவாயுள்ள 

யின்பொருட்டுச் தேவர்களைக்குறித் | பொருள்களை. 
தச் செய்யும் கரியை. [யாசதவும் ௨௬. சுமக்க எஞ்ஞான்் மம் நல்ல 

௧௫. ஒறு ச்திடாசதுவம் - சுண்டி வற்றை வேண்டினவர். அல்லது - 
௧௭. உறுசண் - துன்பம் மாற்ற பாலம். 

மாயுள்ளோர் - பசைவர். ௨௯.௨ மகவினை - யாசகாரியசசை,. 
௧௯. மந்இரம் - அலோசனை. in OU எள், சம்சனம், பால் மெய்மு£ & 

20, உசிரவுக - வினாவுக ஒற்று - லிய சஸப்பொருள்கள் என்பவற்றைச் 
ஒற்றர்கள். சாம் விலைக்குக கொண்டு வில்லார். 

thd = ஆவதுஅத்தியாயம். (ய. ௯.) 

ட... அங்கம் - வேதாவகஙகள். இடமாகவும், மூணிவர் ஈருமஙகஸில் 
., அழல்வேள்வி - இஙகே சமிதர Capa தரிகக. 

தானம் . - ௧௭. பவுட்டிகம் - புஷ்டியின்பொ 
௫. மேற்பூச்சு - சகதனம். ருட்செ செய்யப்பவெ இரியை. 
௬, (GOOF ~ தருப்பை. SH, Aer sso - வானப்பிரத்சன். 
௯. பலி - ஒருவகைக கருமம், “சுமக்க, 

௧௧. புலரி - விடியற்காலம். ௨0. வற்கலை - மரவுரி. அடகு - 
௧௩, 8வகைவேள்வி - பிரமயாகம், துலை. ௮ஙகுரிசதுள-முளை ச2. உ௫ர்- 

தேவயாகம், மாணிடயாகம், நகம். 
கம், பூகயாகமென்பன. ௨௩. ஏய்க்கும் - பொருந்தும். விழு 

௧௪, பூர்க்து அனைவர்க்கும். ப்பம - சிறப்பு, 
ந்த - முழஙூய. ௨௮, பரபழம் - (ps Si. கற்பனை - 

uw - கட்டளை. 

காரியம். "தூங்கு இருள் உவா - செறி ௨௬ புகீகில் - வீடு, 
5த இருளையுடைய அமாவாசை, அட் உ௭. தம/- தனிமை. இலை - தல், 

டகை--அஷ்டகைகள். Bila - மயக்கம், 
௧௬. அயனஙகள் - தககிணாயனம், ௨௮. சாரகமனு - பிரணவமக்கதிரம். 

உத்தராயணம். தம் கருமங்கள. மும' வாலிய - தூய. ஆகாமியம் - அகா 
நூலைச் தேவர் கருமஙகளில் வலமாக மி/யகருமம் 

வும், தென்புலத்தோர் கருமங்களில்! உ௦, யஇ - சகயா௫ி, 

துன 2 ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௧௦௫) 

௧. சேடு 3 பெருமை. ௯. கூர்ந்த - மிகு$த. அண்ணுறீஇ- 

ட. சேடம் - மிச்சம், காணம் - வற்று, சாவுகின் ௪ அறல், அறல் - 

பொற்காசு. நீர். ன டு 
எ. ௮றல் ஈகை - தாதததானம. ௧ப. தன் என்றது செய்வித்தவனை. 

௮. கூவல் - இணறு, ௧௧. தருவிதசான் - வருவிததான்,



௨௯௬௦ 

௧௩௨, கிரகம் - கசகம, ஆறிலஓன று- 

ஆறுபாகத்தில் ஒருபாகம். 
௧௬. அழிபசி - அறிவுமு சலியன 

அழிகற்குச் சாரணமாகுியபசி, சங் 
கை - அளவு. [நதனன் - பருத்து. 

௧௪. சென்புலவாணர் - பிஇசர். பகு 
௧௯. கவிகை - குடை. 
௨௦, பாதுகை - பாத ரஷை,. 

௨௧. சகடம் - வண்டி. விளக்கு 

இடா - விளக்குவைத்து. 
௨௨. அம்துடில் - அழகியஆடை. 
ah. விஞ்சைகல்குதல் - WF Sut 

தானம், 

௨. பலதரு - பலமரங்களை. 

௨௬, பாங்கு - அழகு. அமர்நீது -' 
விரும்பி, | 

௨௪, பிரமாண்டதானம் - பிரமாண் | 
டதிசைப்போலப் பொன்னால் ஒருரு 

லம்செய்வித்துச் சானஞ்செய்தல். 
இகப்பன் - நீங்குவன். | 

௨௮. காஞ்சனம் - பொன். | 
௩௨௦. தாததிரி - பூம். 

அரும்பதவுரை. 

௨௪. அ. ரமகளிர் - தெய்வமங்கை 
யர், 

உது. 

பசு. 
௩௨௬. சஞ்டிசம் - பழவினை. 

௩௮. £ர்ச்திப்பது - சொல்லுவது. 
௪0. கோவை - கொவ்வைக்கனி. 
௪௨. கலவமஞ்ஞஜை - கலாபத்சை 

ய/ிடையமயில். 
௪௪. மூசன்அமர்க் த- முகமலர்கது, 

௯9, இருவசென்றத, இவபெரு 
மானையும் இருமாலையும். 

௧௬௬. இனையவற்றினை-சாளக்கிராம 
மூசலியவற்றை. 

௮௭. சங்கை - சந்தேகம். 

௪௮. விழும்து- சிறப்புடையதாக, 
இக. எள்ளல் - இகழ்தல் 

(௫௫. Bo GO = நன்மை 

௫௬. புண்ணியகாலமு தலிய மூன் 

DENG ஒன்று. 
௬(1. வல் - விரைவாக. 
௬௨. அரந்தை - துன்பம் 

கார்ப்பாசம்-பருத்தி, தேணு- 

சகவாசம் கைவ 

௧௫ - ஆவதுஅத்தியாயம், (ப. ௧௧௩.) 

௧. ஆழியான் - திருமால். 
௨. பூவை வண்ணன் - காயாமலர் 

போன்ற நிறத்தையுடைய திருமால். 
ச. வீவ ஆகவும் - அழியவும, 
(நி, மருட்சி - மயக்கம, நீல் நிறம் - 

நீலநிறம். கருத்தன் - தலைவன். சனி 
தீத - உண்டாகிய, 

௪, இயற்சைவடி.வு புகலரிது. 
௧0. பூரிவிபவமா. 
௧௫. ௮ஙூ - அக்கினி. 
௧௮. வாளா - சும்மா. இமைக்கும்- 

பிரகாசிக்கின்ற. சரதம் - சத்தியம். 
௧௯. முடிவு சன்றுகாண்பன. உகங 

கள் - யுகங்கள், 
௨௦. வாள் - ஓளி, யாண்டும் - ஏல் 

விடத்தும். 
௨௪. கோன்மை - வன்மை, 

க்கு - மேல் 

| 

  

| 

| 

மே   

உட. நீத்சமிது - வெள்ளச்தின் 
மேல். 

௨௬. பற்று அறுதிக்கண். 
(௨௨. முடழ்த்து - குவிச்து, 

உ, இகழ்தி - விளங்குகன்றாய், 
௨௪. இறைமை தலைமை, கு 

இன் ஈம்வயத்தமாய், தாங்கள் ஈம் 
மாயையால், 

௩௬. பரித்திட - காச்ச. 
(௨௮. பொருட்டு - காசணம். 

௩௨௯, வருச்தினேம் - வருவிச்தேம். 
௪0, அமுசிவெண்க இிரோன் - சம் 

இரன். உடுச்கள் - ஈக்ஷச்.இ.ரங்கள். 
௪௧. இஇிரி - சக்கரம், 
௪௬. ஞானசம்பன்னன் - ஞானச் 

தோடுகூடியவன். > 
௫௪. அலகு HON yas gH. 
௪௮, தண்தரும்.



௮அரும்பத்வுறை, உ ர்க 

௧௬௯ அவதுஅத்தயாயம். '(டீ ௧௨௦,) 

௨ கடி5து- £8கஇ | கெருபபும உணடாக அஸ்து - யெ 
௬ பைய - மெலல pa 
௭ அதயபபவா- உணபவா கஈ௪ஈம - ௪... வண  மூனிவாகளிருககு 

இழஙகு சவை- வோ பாசடை ம்டங்களே 
பசுமையான இலைகள +6) *யம௨றச - பிசசைஎடுசசு 

௮ அரு5அறு - அருகி துணி 
துனபம 

௪௦ உழி * இடம 

சூரியன போல 

௧௨ கைவரா சடவி *யைமபிரா 

யம - இருபதகைக தபிராயம 
Gh வீசகும - கடடிய 

கட மடடு சேன விகாசம 
௪௪, குறஙகு - துடை 

௧௬ பாடகம - ஜா அபரணம 
௧௪ கானம-இசைபபாட்டு அடை 

தேம - செனேறேம 
௧௯ இனனே - இபபொழுசே 

பிசகிரு தி - இயல 

௨௦ தணநகது- பிரிவு 
டக புகதில - வீடு, பனன சாலை 
௨௨ பலி பிக்ஷை 

wh விஞ௫௪-மி/க பஞூ-பஞசு 
௨௪. நிவநத - உயாகத 
௨௫ சணணடை - குளிரகதஇலை 

நரபதி - ௮சசன சமரிதது - முழஙகி 
௨௬ அருமப - உணடாக யாம 

௮ங௫ு எழுபபி 
௨௭ ஒருவி - நீயடி 
௨௮ ௮௦தமாணிழையா 

௨௯ வாசம - தஙகுதல 
௨௨, பனனிகள பச௫தினிகள, 
௩௩. வலிஇன - பலாத்காரமாக 
௩௫. குறை - காரியம. இஙகள - 

மாதம 
௩௭௬ கனறும்- கோபசதால சழும 

பிய அஞ்சாது - பயபபடாமல 
௨௩௨௭. கனு, இகழசூககுறிபபு 
௩௮ வேணவா - ஆசைபபெருக 

கம முனதானையால வீர பீடை- 

துனபம, 
௩௯ ஈன றவளெனனலவே இனிது 

உவஈதனம ஆற்றிய - தணிதத 

௪௦. காலொடெரிஎழ - காறறும 

பானுவின 

ம்லா 

  

  

  

அவாசமை சகசோககுகையில என ஒரு 
சொலவருவிகக 

1௮. இசம பெச - இணிமைபெற 
FF கேட்டு அறபுஈசழொடும ஆ, 

இசசகககுறிபபு ௮ராளச - துனபம 
A fs pero! mC gn 
௫.௨ அனனோ ௮னனோ - *யோ 

* யோ சொனமீன - பயணிலலாமல 

இனனாஆகி - இணிமையிலலாசன 
வாகி 

௫௪ கணணுதுதல - கரணுதல 
சங்கை - சகசேோேசம ஆடகம - பொன 

௫௫ தூய தூவி 
௫௬ காபபண - டு 

டை. 

ந௭ செறதம- தணியாககோபம 
மணடுமை உகஙகள 

௫௯ விட்டு... விஷணு - இருமால 
ஈ௦ செமமல- இறைவன சின 

னம - அடையாளம கமமால அன றி- 
5மது கருணையாலன றி 
௨ பவிககும- உணடாகும சது 

திறமை புடையவா 
௭௨ செபயாது செயயாதபடி 
௬௬ செவவாகாகத சேரோரமையா 

காத விடவேடம - காமுகவேடம 
FH. வயசசன - வசததன இவக 

குறி - சவலிஙகம, 

க்லாம - முர 

air 

௬௯ சாதிதது - முயனறு 
ae விடமவடிவு - விடவடிவு 
௭௩ பனுவல- தூல 

௪௪ மமமா - மயககம 
௮௧ நியாசம - ume புரசச 

ரணை - மூலம இரதசமை ஐபி.ததல 
௮௨ பனமம - இருநீறு 
௮௬ அதனமுன - அககோயிலின 

மூனனே 
௮௮ பதிடடை - பிர திடடை. 

செருடடி செளியசசெயலு 

 



௨௬௨ அரும்பதவுரை, 

௧௭ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௧௩௨.) 

௨. சகேணமோ-கேள ; மோ, மூன் யின-குணமாட்சியினேயுடைய. அங்கு 

னிலையசை. மிக இனபமுறறனா. உசைசெயதவா 
ய் இரம-ஸ். இரம - நிலை ௨௧ வெமபிடகப்பிணி-மகாபிடக 

இ. யுறலுற்று ஓலகுவு. வியாதி; பிடகம - கொப்புளம் 
௭. கலகுசவு- தரிசு கிரம. ௩௩. வெப்பு-ஜவரம. வீசு அதி 

௮ வலவ - MEF Bb சாரம விரணம - புண. காசம 2 
& மாகதுவன் - அனுபவிபபன. ' சுவாசகாசம. கயசோய் - க்ஷ்யவியா தி 
௧, தெயலம - :எழ்வினை. ். ௩௪. வளியாதியின் - வாதமுதலிய 
௧௨ இளிவாவு - இழிவு, வறுமை, வற்றால ஏஇலா - இயலா 
௧௩ அறிவாகும அனன தை ௫ வினோகிதது - விளையாடி. 

௧7 உமமை - மாறபிறபபு பவ உ. தேசிகா - அரியர் 
ஈத ஈயான. ௨௮ அபனமாரம- அபஸமாரம - 

௧௬ தானததுககு - சானஞ்செய் | காககைவலிப்பு கவடு - வஞ்சனை 
ERG அ௮கசெ௫ிழ்வு - மனஇசககம. | யால 

௧௭. பாலித்மசேசோா - பாதுகா தவர் ௨௯. இரிசம - மூனண்றுஎலுமபுகள 
௧௯. வருசியும-வரு5சசசெய்தும் | கூடியறுடம 

௨௧. மூன - முற்மிறப்பில ௮௨ £6 அவள்கொணகண - அவளு 
நிலையின $i GOT ut (டைய கணவனை இன்மை - வறுமை 

௨௨. ஊன இனனாச தூயா ௪௫. ௮வைகசண - ச௪பையில 
௨௩. பொற்பினால மகுசதவராகி - ௧௭. லாயமை அழிவின்றி - மெய 

அழூனொல சம்மைபபாசாட்டியவராகி மமையழியாமல 

௨௪. அப்பொழுது -முற்பிறப்பில Fo அரகதை-அதுன்பம வாய்தல - 
௨௫. கலலெரிபபு - ஒரு சேய் | வாயில சைனியம் - இனதசனமை 5 

விடமஇட்டவர் - விஷமிட்டவா. எளிமை 
௨௭ தம களவால, இ. ஏது-காரணம. பீழைபெறரு - 
௨௮. பங்கம - பழுது. சேதிதது- | அனபத்சைப்பெதறு 

வெட்டி வீககியவா - கட்டியலா இக மீசாதக - சோக. 
௨௯ பங்கு - மூடம ஏககம - இங bh சொழுமபு - அடிமை. ற 

சே கையையும காலையும் குறைதது நணடு- மமோதுணடு ஊசலிண ~ 

ஏஙகசசெய்தல Jot GhF VE LTV 
௩௨௦ மணணாது - கழுவாமல,. புக இடு. வீறஜெருசசா - வேறொருத 

கவரும் - புகுககவரும குணமாட்சி | தா. 

  

க ௮ - ஆவதுஅத்தயாயம். (ப. ௧௩௯,) 

௧. கன்றாகிய இளமான் ௭. பழக௩கண் ஈ துன்பம், 
௨. இழைததலால் - செயத்லால், ௧௦. செவவுடையோர் - செவவை 

சுவைப்ப இலை - இணிபப இலலை. ய்டையோ 
௩ பெட்பு - விருப்பம். ௧௧. பூதசாஇகள் - பிராணி சா இ 
௪௯. கடததி - நீஙகாசெயது,. ஒரு | சள. 

qa sg - நீயகாசதை பிணிபபுணடு ௧௭ மாதுவாகள - யானைப்பாகர். 

Yen Gap. au ey, SIU -~ காறறை. புடபாகம - 
இ. இழையாகின ற - செயயாகின ஐ. | புடத இற்பககுவமா,தல.



அரும்ப 

௧௯. சொல்லின் இப்பிராணாயாமம், 
வேர்வு - வியர்வை, கம்பிக்குஙகாறம் - 

நடுங்கும்வரையில், 

௨0. வயம் - வசம் 
௨௨, உழிதருசல் - சுழலுசல், 

௨௩. நிறுவி - நிறத்து, 
௨௪. அசாரம் - மூலாதாரம். 
௨௭. செவ்வில் -செல்வையால். கல் 

வை - சவலை. 

த புடை, ௨௬௩ 

22 இருபாந்ராம் - இரண்பெகு 
யை புடையகாடிம். 

௨௯. பாவம் - பாவனை 
உ, விகிர் கி - வேறு பாடு 

உ Ce Re = Cem, 

1௪, பரிசனம் - Osa gor, 

(இி௨. முட்டாது - குறையாமல், 
இ. விசய, விளி 

௧௯ - அவது அத்தியாயம். (Cn Hane) 

5, ஆழியார் 

னம் உ றைவிசம், விசாரம் - விசாரி ஈ 

ல், 
௨. யாங்கள். 

ரன 

பெயர்படைச்துளவ 20 புசையிருளவ் - அமாவாசை, 
i ee 

௩ ர, “கரசசாம என்றது, ர௬ுசரை. 

tor. yes} nein oats ஆசனியம் - 
கைய/சாரணியம். 

௨௦ - அவதுஅ௮த்தியாயம். (ப. ௧௫௨.) 

௨. ஒருப்படுதல் - ஒருமைப்படுசல் 

எ முட்டி- முஸ்டி 9 கைப்பிடி. 
க. மறு இல். அற இயாக - மூடி 

வாக. 

௪௫. சாதசருமம் - ஜாதகர்மம். 

௨௧. பரம அஞ்சவிருச்தி - பரம 
வம்ஸவிருக்இ. சாந்தி - மனத்தை 
யடக்கல் சாகி . சரீரச்னுன்பங்க 

ளைப்பொறுச்துச்கொள்ளுசல். இஇ 
ச்கசை- இஇக்ஷ்சா - சுகதுக்கங்களை 

௧௪. நான்கு கரணமும் - அர்சக்கர | ப்பொறுத்தல். சவுசம் - சுசியுடைமை$ 
ணங்கள் நான்கும். 

ao. கதோடம் - கோஷம், 
சம் நியாஸம் - விடுதல். 

௧௯ உறைத்து - உறுதியுற்று. கொ 

ததை - குருடு, குமசகன் - குடி சையி 

லுள்ளவன். 
௨0, பகூதசன் - பலஇடச்துள்ள 

ஐஜலததையுடையவன் ) எங்கும் உண்ப 
வன் பிக்குகன் - பிக்ஷாசன், AG 

FIGEB - anwored GS HI. 

ரியா 

வேறுவிகமாகச் சொல்லுவ முண்டு. 
நானம - ஸ்கானம். 

௨௰,. அறுத்துறர்ச-ழுற்றச்துதக்த. 
௩௩. அளிய-அன் பமைக்ச௪. செளி 

இன் - செள்ளிஇன். 
௨௨௫. குலிசப்படையேக்இ - இக்தி 

ரன். 
௩௮. சோபனம் மங்களம். 

| ௩௯. உண்மையை இயம்பின. 

௨௧ - அவதுஅத்தியாயம். (ப. ௧௫௭. 

உமையாள் 

[ தாண்டவம் 

௪, புத்தி - மோகம். 
திலைகாளில். 

௬. பரமரன ச்சகடனம்- பரமானந்த 

௯. உலகுக்கு இதமாயது. 
௧0௦. நாணின்வனிதை - காணினை 

யுடையமங்கை, வறிய தனியன் - 
ரிமையைய/டையவறியன், 

௧௧. அபுதன் - அறிவில்லாதவன். 
தருணன் - இளைஞன். 

௧௭. தி இரைச் சித்திரை - இத் 
இரைமாசத்துச் தஇச்நிரைக்ச் இரத 

‘Bev. 
௨௨. ஐணம் - இருவோண கக்ஷத் 

இரம்.



௨௬௪ 

௨௩. புரட்டை - பூரட்டாஇ ஈக்த் 

97ம் 
உட. பாத்து - பகு. த்அக்கொடுக்து. 
௨௬. ஏர்பு - எழுந்து. 
௨௯. இவர்க்கு - விரும்பி, 

௨௨ - ஆவதுஅ த்தியாயம். 

க. இக்த அச்தியாயமுதலியன 
வாசிட்டலைங்க கீ.இவிருக் து எடுக்கப் 
பெற்றலையாதலின் இச்செய்யுளால் 

௨. மருசது உணாலா - காற்றை 
உணலாசக்கொண்டு, 

௩. ர் உருத்இரம் - ஸ்ரீரு£்இரம். 

கண்ணுற - தரிசிப்பதற்கு. 
௮. புராணன் - பழையவன். உமா 

சேவியாரும் உடன் எழுக்தருளினாசெ 
ன்று கூறும் ApS Gon ev, 

௬. அல் - ஆலமரம், ஆவின் மென் 
னிழல்உடையவனாகி - சஷிணாமூர்ச் 
Sur). 

௨௩ - அவதுஅத்தியாயம். 

”.. கருமபாகம் - கருமங்களின்பரி 
பக்குவம் 

௯ அதிட்டிக்க - இடமாகச்கொ 

ண்டிருக்க. தலைப்படா 5 தலைப்படடு, 

மாமாயை - மசாமாயை. 

௨௪ - ஆவதுஅத்தியாயம். 

ஒவின் நி - ஒழிவிண் றி. மலைவு 
இலாது - மாறுபடுஈலில்லாமல். 

௬. இக்க - அகப்பட 
௭. எவ்வம் - ரற்றம், 
௧௦0. படிவம் - வடிவம். கொயவெரிக் 

காலோன் - வியாச்ரெபாசமுனிவர், 

அந்நகர் - இதம்பரம், 
௧௪. புற்றிடம்செறிஈகர் - இருவா 

சூர், 

௧௨. இம்பாழுத்தி - 2வன்முச்.இ. 
௧௩. பருப்பதம் - ஸ்ரீசைலம். கழு 

மலம் - சோழி 

சகா 

அரும்பதவுரை, 

௩௧. விரசமானது. உன்னின் 

அனைவர்க்கும், 

உ. புகுக்சவரு டைய பாவமாகிய 
க்கு சாகம் - ஆசை. 

௩௨௭. அயிச்சம்-- சயம் 

(ப, ௧௬௨,) 

௭. மீற்றொளிபழு ச்சமெய்யும். 
பணிகள்- -ஆபரணஙகள. 

௯. FET ECT = னைகர். 
ES, நன்று - BG, Fad ~ தலைவண். 

௧௨. நிமித்தம்- காரணம் உறவு.சம் 
௧௨, இலக்கு - லக்யம் (பரதம். 
EL, பதிகள் - ஸ்தலங்கள். பன் 

மம் - பஸ்மம். எதனால் ௮ பன்ம 
மென்று பெயர்பெற்றது. 

௧௫, பாவகம் - இயானம். 
௧௭. எற்று - யாது. தாருவனம் - 

தாருகாவனம். அனையான் - அவன். 
௧௮. ரிபு - ஒருவெஞானி. 
௧௯. சதுத்தன் - சதுர்த்தன். 

(யூ. ௧௬௪.) 

LOT DUI சுசசமாயை,. 
மற்றமாயை - அசுத்சமாயை 

௧0௦, இரணியம் - பொன். 
௧௧. கரு கருப்பம். 

(டட ௧௬௭.) 

௧௮. பொன்னிமாகஇ - காவிரிஈதி, 
நாற்கோட்டுயானை - 8ீராவசம். *யா 
ண்டு? என்பதன்பின், : ௮ங்கே? என 
ஒருசொல் வருவிக்க. முக்குளத்தைப் 
புஷ்கரரமூன்றென்.று கூறும், முத 

ங்கள் - வைகா௫ 

மாசம், [டையப்பட்ட எண் 
ட - அபரபக்ஷ்நுஷ்டமி. 
௧௬. அருத்.இ-உ ண்பித் அ. பானம்- 

பானகம், நீர்மோர் முதலியன. ர் 
உலா - ௮மாவாசை, பெஎர்ணிமை.



அரும்பதவுஷை 

௧௮ சுரை - களளு 

௨௦ மாகநதணில மாகவருட சல, 
(மாகவருவீம - ௧௨-வருவக௩குககு 

ஒருமுறை வருவது 
௨௨ *அதசடம ”? என்றது மாமக 

தாசதததை கைஈது - பொன 
௨௩ இகழ - விளககனெற *யா 

௮ - இருவையாறு , சூரியபுடகரிணி, 
சகஇராமாக புடகரிணி இறைவ 
டைய சடைககஙகை, அமபிகசையின 
இருமுலைபபால, இருகஈ கே சவரு 
டைய வாய ரை இவவைஈ தம ஈ௫க 
ஸினவடிவஙகளாக இருகசகபபெறற 
மையின, இகசகலம இபபெயா பெற 

OG 
௨௭ இலாகன - ஒருமுூனணிவா 
௨௪ புணணியம - கர ॥ வசை 
ea இகசதிரைசகாகலன Fay one 

கநசமாசனம ஓருமலை 

௨௬ உவுப புள - கருடன 
டக oF SM © (HMM 0 

௨௬௫ 

ah விடு விஷாபுணயகாம 
இசாதவாவலுமீேக துவாவது ௪௩டரனை 
யும ஏசாவது ஒருகிரகாம (ரு ரியனை பம 
மரளைகதம சனெகசொன்பது முத 

CON OE HE 

ne womonm@wawmwBarcmw - 
YREITS SH game முதலியவை 

௩௩௨௭ என - எனழு இசா மாகேட்ப 
எட பாி- ுடவருடைய தலை 

aida 

ட அக௫ரி,கண ஓ௩ச்காத 
மாசண மலையி v 

47) கேகாரள. ௨உருமுணிவா 
௪௬ சகோபருபபசம ஒரு ஈலம 

பசுகசளாற பூக்க பபெ ரறமையின , 
இசசலம2 இபபெயாபெதறது 

hor சாதசது - இறபபுறறது 
my nal சனை - பிஈவியாயெ 

பககம  வரிகன - வைரவாகடவுள 
+O வதிய௦- பிசை வாசமாக 

கொளளுதல 

ne NY 

2H) - AUF) HSSWMULD. Cn awcrm.) 

க வேறறமை -வேளராயது, ன 
க்கு வேணூவ திலலையென றபடி 

உ சரும அசனகஇல பட்டி 

சது - பிரகிஷடி கறு 
௮ ஞூவேழசுறறம ௨௧௪- குலததா 

செனறு முசனூலிற காணபபடுதின 

சக கோவினஉஉ௨கம - கோலோ 
கம 

௧௨ மருசதுவாகள சமகளா - MF 
வினி தேவருலகம 

௧௩ மானறலைகாள - பிருகசீரிட 
நக்சஇரம புனாகம LY GOT Ly, FLD 

௧௪ பாககளின உல்க உ - era@an 

கம 

செனபுவச சவா வாழஉலகு - 
பகன - ஓருசூரி அன 

௧௭ வானவா கம.பயன அதுவவ 
டா. இகசகிராககினி ஒருசேவதை 
இது புவடி யைககொபெபசெனபா 

ay bs Dicer - ஒருசூரியன of 
டம- 2 மூகது 

க ஒருபாதா - ஏகபாசா. லாப 
புஉ கினிய சதேவு - ஒருசேசேவா 

av தீாகுவள - நீயகுவாள 
௨ஈ ஓஒறுபபன சணடிபபன வெ 

னகாணபன - முறுகுகாணபன 
arg waw 

௮ மாசவாரம சனிவாரம 
flout - நரகம 

& F 

பிசி ரவு 

கா 

ak 

A Pm 

௨௬ - அவதுஅத்தியாயம் 
» 

ச 
க பனிமம் - 

QD DF GOV 

LIGMVLD LD LUT FF SOY LO = 

(ப. ௧௮௦.) 

௨ இரககை-- ரஷை்ஷைபாதுகாபபு 

பாஸனம (விளககல) செயவது பஹி 

௨ சுரிபகட - சழிசசபபடடுளள சமெனபா 

திலைமயிர 

Win 

௪. காரமஆககுதலால - அழியசசெ



௨௬௭ 

ய்.தலால் ; க்ஷாரம் - அழிவு, உற்பவம்- 
தோற்றம். 

௬. அக்னிகோசத்திசம் - அக்னி 
Cam gab, விரசாமகம் - விரஜாஹோ 
மம். 

௭. ஓமம் - ஹோமம். சமிதையந்த 
ழல்- சமிகாசானம் ௮ட்டில்- மடைப் 
பள்ளி. 

௯. பொடி - இருநி,ற. 
௧௦. ௮ன்றிய - அல்லாத. 

மந்இரம். 

௧௧. அக்கினி மு.சவிய - 4 அகணி? 
என்னுமொழியை முதலாகப்பெத்ற. 
சாபாலம்-- ஜாபாலம். 

௧௨. இரியாயுடமம் இரம் - சாமவே 
தமர் இசம், மேசாமனு - யசர்வேகதமக் 
இம். 

(றன - 

அரும்பதவரை, 

௧௩. அஞ்சமக்இரம் - வம்ஸமர்தீ 

ரம். 
௧௬. விரச்இி - நிராசை, 

௨. இலாஞ்சனை - அடையாளம். 
உ. அணிந்தவரைக்கண்டு, [க.து. 
௨௬. இன தீதச்கது - இன்னத்தக் 
௨௭. இறையும் - இறையளவும் 

AD go, எய்தேல் - அடையாசே. 
௨௮. யஇ.- சந்நியாசி, [ஸ்கானம். 
௨௯. நிகளம் - விலங்கு, கரனம் - 
௩௧, தலையாகிய - முூசன்மையா 

Sw. மேடித்தல் - தாமஇதச்தல். 
௩௨௨ . போதம் - தெளிவு. 
டட, புரத்தல் = பாதுூகாச்சல். 

கவுரி - உமை. 
௨௫, உயர்பகம் - உயர்க்சபசவி, 

அக்கமாமணி - உருக. இராக்ஷமணணி. 

௨௭ - அவதுஅத்தியாயம். (ட ௧௮௪.) 

௧, பொதிந்து - மூடி, 
௨. ஆன்மமக்இரம் - ஹம்மைக்இ 

சமென்பர். பரபதம் - பரதத் துவம். 
௩. கர்தரம் - கழுத்து, கனலி - 

HS B60, 
இ கவலை துரப்பவன் - கவலையை 

ஒட்டுபவன். செருமரல் - சுழலுசல் 
௬. அுறப்பன் - நீக்குவன். ய்ப் 

பினும் - உண்டாலும் 
௧0. உயிர்ச்துள இருவர் - தாய்ச் 

கையர். பலிகருமம் - சிராத்தம் பத 
SOS மண்ணுநீர் - பாசுச்தைக்கமு 

வியநீர். 

ae 
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௯. வன்னம்- வர்ணம் - எழுத்து. 
௧௪. தணக்து-8ங்இ, ஒர். சணியனாய்- 

ஒப்பற்ற சனிமையையுடை யவனாகி. 
௧௬. சண்ணுநிஇ - பார்த்து. கந் 

தம் - இழங்கு யம் ஏற்று - பிக்ஷை 

வாங்கி, இறையென் ற - 9வபெருமா 
னன்று, 
௧௮, அவ்வுருவை - ஆய்ச்து, பால 

னம்- பாயஸம், மு.ற்பவம் - பழம்பிறப் 
பின் வரலாற்றை. 

௪௪. மாலிகை - மாலை. 

௪௨. வெள்கசாது - வெட்கமடையா 
மல், வல்விரைக்து - மிசவிரைந்து. 

௧௩௨, இறும்பூது - ஆச்சரியம். விட. 
மன் - விஷமண், 

௧௭, அற - dle, 
௧௫. கடுவன துலகு - யமலோகம். 

குலீன - உயர்ஞுலத் இற்பிறந்தவனே. 
யாம் கணித்து அறிந்து - மாம் சணச் 
Bie des. 

௧௬. செறுச்தடு - கோபிஃகின் 2. 
௧௭. சீரிய - இறந்த, 

௧௮. காரகம் - பிரணவம். 

அத்தியாயம், (ப. ௧௮௭.) 

௧௯. பனீராயிரம் = பண்ணீ ராயிரம். 
௨௦. பலாசப்போது - புரசம்பூ, 
௨௧. பிப்பிலச்சம்தை - அரசஞ் 

சுள்ளி, ‘ 
௨௨. தண் தோடு அறுகு. 
௨௩. நயர்து இழைதீடுிடின் - விரு 

ம்பிச்செய்தால். ‘ 
௨௪. இலக்கம் - லக்ஷம். 
உடு. பீழை - துன்பம். 

௨௬. இறம்பல் - மாறுபடுதல்,



அரும்பதவுரை, 

௨௭௪. கரகது - மறைந்து, சென் 

பால்முகம் நோக்குபிரான் - 

மூர்த்தி. 
௩௧, நொடியில் - மொடிப்பொழு 

இல். கொய்ய - அற்பமான. 

(௨௩ . சொகைஎற்ற-சணச்கேற்ற, 

உளம்! 

௩௩௭௬. ௭.இ .- சந்நியாசி. 
௨௯, சன்னத்தம் - ஹித்தம், 

௪0, முண் - முன்பு. 
1 ௨, பலம் - பிரயோசனம். [இய. 

௪௪, பிரிக்கரிசாய-பிரிகச அரிதா 

௨௭. அகன்றுவிடு - நீங்கிவிடு, 

  

௨௯ - அவதுஅத்தியாயம். (ப. ௧௯௩.) 

௨. எ௪ற.- ஏசுதலற, 
இம்மைக்கு உரியன. 

உ கைத்து-கை! 

ருளை. அம்மையின் - மறுபிதப்பின் . 
௪. முனையில் - போர்க்களத்தில், 
௫. வேளாண்மை-உழவு த்சொழில், 
மா. மம்மா ௩ மயக்கம். 

மங்களாகிய அவற்றை, 
௭. வருணி - பிரமசாரி. 
௮... வந்தனை - ஒருகிரியை 

௯, நல்ல ஒளபாஸன தமம், 
௧0. வனச்சவன்-லானப்பிரஸ் சண். 

சருகு இலை. சேவற ஆற்றல். 

௧௨. பலி- பிக்ஷை. வெண்பொடி- 
AGE g. 

கட, மறைமுடிவு - உபநிடதம். 
௧௭, இமிரம் - இருள். 

௧௮. பிறன் இல்-பிறன்மனைவியை, 

மன்ன - நிலைபெற. 
௨0, கேட்டி - கேட்பாய். 

யர்க்குள் ரீ வலியை. 

௨௧. குமார்க்கம்- கெட்டமார்க்கம். 
பெட்பு - விருப்பம், 

பாவி 

௨௩. நிக்கித்து - இகித்து. 
at ஏீற்றா - கோபமுடையோர். 

மேற்கரம் - ஓராய ம். புடைத்து அலை 

சது ரர்ச்.ற. ஈலிக்சனர் - நலிக்.ஐு. 

௨௫. மிக்கொடு - மேற்கொண்டு, 
Sip (ipa - ரூலம். 

௨௭௬, நடுவன் - யமன், 

eo, இிறச்கொண்ணா- இறக்கமுடி 
யாத மறிசதும் - மீட்டும். 

௨௦, மார்இினை - அனுபவித்தாய். 
யாம் உன்னை. 

டக. தொன்றுபட்டுள்ள - பழமை 

யாயுள்ள, 
/ட௨. அமிர். தனாகு தி - மூதி தியை 

யடைவாய். உவணமுயரத தவன்- ௧௬ 

டக்கொடியை உயர்த்திய இருமால். 

இடம் - உறுதி, th. the 

௭. விரத்தி - நிராசை, ஒருவி - 

௨௫. விசாசாவாி - செய்விப்ப 

தாகி. 
௩௬. இறம்பிடாது- மாறுபடாமல். 
௩.௪. அருத்தம் - பொருள். 

௩௦0 - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப, ௧௯௯.) 

௧. ஏல் அவற்றினுள் - பொருக்திய 
அவற்றுள். 

௨. கதிர் - சூரியன். 
௩, அடுத்தது - இரண்டாம்யுகம், 
௪. நாற்பதத்தொடும் - நான்குகால் 

களோடும். 
௮. முர்துஉகம் - முர்இயயுகம். 

முழுத்திடும் - பூர்த்தியுற்றிருக்கும். 
இருத்தி - இருப் தி, வாணாள் - வாழ் 
கர்ள், 

௧௧. ஒளவியம் - பொருமை. 
௧௨. ஈயாமை - கொடாமை. ப் 

காரம் - அகங்காரம். அம்அனைத்தும்- 
ஆகிய எல்லாம். 

௧௦ பனிப்பகை - சூரியனை. உரு 
விலான் மு;தலியவர்களை உருவுளான் 
முசலியஃர்கள் நிந்திப்பார். 

௧௫. செய்பவர் எண்ணிவர், 
௧௬. விம்பம் - பிம்பம். இருமேணி 

யை - சேவர்களின் இருவுருவஙகசோ,
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௪௭ மூசண - மாறுபாடு, 
௧௮ காட்டமாக - மாடுதலுநற, 
௨௦ பரிஎ்சது - Gomi 

௧௬ வறிது - Fiplor 

௨௨ ஏறறைஞானறினும - எகர 
ஸிலும. 

௨௪, காபாலம - ஒருவகைமகம 

௨௮ கறை- மாசு துவராடை - 
காஷாயவஸஇரம இாததம - புண 

ணியதீாததஙகளை 
ag இருதம - செய 
௨௪ கனை - விலஙகு தனம - 

ஆசனம தலைவசென இருபபா 
உர. நிறுவிடுவா - நிறுததுவரா 

ஆகும அளவை - இயன்ற அளவு 
இனனாதன - துனபம தருபவைகள 

டடஎ ஓழுக்கததில 
௮ சருகுஇசள-சருன இரட்ட - 

 அதவமாவளையை 

அரும்பதவுை, 

இனசாரியை பெறராமல நினது) 
இசளகானமெனக கூட்டிபபொருள 
கொளளினும பொருகதும கணம - 
Sp, CON LD, 

குரிததலலா சை 

50 அறலிணிடை - நீரினணிட சதே 
வாயிலிகுமபம - ஊமைககுடம 

௪௨ கிழசதியாம - ௨றியவளா 
வாள பூசககரத தில-பூம்யில கொயய 
வனும் - HY OLS BBY LD. 

oh மணிசனனிகை «= 
ணிசைததுைற. 

௪௪. அகிலேசன - விசுவேசா 

90. அறமைககு - ௮னறைத 
இனம 

7௭. சொனறி- சோறு சதுரன - 
இறமையையுடையவன , Qa pee) 

மணிசா 

௩௧ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப, ௮௦௫,) 

5. ரேவதாருகாவில - தேவசாருகா | 

வனசுதில தூயிகசையனாகிய புல 
சன. ஆகியெனபது ஒருவாபெயா 

௨ ₹காகோலுகா? எனனுமபாடசு 
Hoes காசா உலூகரெனறு பொ 
ருளகொளக *துூதோது என 

பது ஒருவாபெயா 
௫ பனனிமா-பததினிமா கை 

மி/ககு - ௮இகரசிககபபெறறு முறறி 

னா - சூழுகதா£ 
௬. ஆபிசாரம அஙகு இழைததாா 

நீ யார கொல - நீயாவன. 
௭ பொஙூ - கோபிதது 

௯, * அனறு” எனபது மபால 

மூவிடத திறகுமவரும 
௪௪ இதெதா- ஹிதகா வியோமம- 

ஆகாயம. 
௪௨. மேயின - விருமபியவறறை 
Gn. அ௮வணஒருவி - அலவிடததை 

நீங்கி 
௧௪, அசைகதது - நடுககியது 

கடு குழும! - கூடி குறுகுறற 
னா - அடைகதார் 

௧௭. மட்டுறா - ஓளிமமுஙகாத 

கச, உமை அடுததும- உஙகளைச 

சாாராகதும், 

டச். எளஸஹி- இகழசது 
திவகருறையால Gut. தவறு - குற 
றம 

௨௨ இலலெனபான - 
யெனபவன 

௨௫ துறற - கெருஙகிய 
ay e665 Fue, 
௨௯ ஒரீஇ - & aS) 
ட, DY ON LOLI Ly AG - Hy on tO 

தற்கு அரிய 
hh. காட்டியாகிய ஆககதவாழவு 
௨௬.௨ பிறை ஞானறு - மறுகாள 
£0 தட்டுதல - சடை. 
௪௩, உடஙகுவகது-ஒருமிககவஈது 

FR, உளையும் - வருநதுஇின் ற 
௪ஏ நிசகதனா-வரிசையாயநின்று. 
@e weopepaw - Sremaw. CF 

௮ - சேமமு;தத. 
௫௩. ஓனறும ௮அனறுயாம 

யாவரும ஏமமைஅறியார்கள 
௬௨. வியம - விசரலம, 

இலலை 

௭0 5தமககு யாம் இயமபினம. 
௭௭ சேடிதது - வித த 
௮௧ அஆசடரமசதொறும சா£கத 

னம 
௮௬. விலலம - விலவகசனி,



௮ரும்பதவுரை 

௮௭ உருசியா- இனிமைபயவாது, 
விகுதிசொசகது 
௮௮ பரிபாகம - பகனுவம 
௬௨ இககஇினும - கடஈசாலும 
௯௩ உயிரானது இசம 2 MD 
௯௫ ஆம ஒழுககம 

Se HOKE Srl «coor 

2 _Srdin 

௧௦௪ (pwerm - முூயறசெயது 
நடன சரும - இனபதசைசுசருனெற 

௧௦௯ துயாகதிட-துயரமு-மபடி 
௧௧௦ எக்குதல - உள்ளெ இழமுத 

துககொளளுசல 
668 Oro g - நெடு காகஉ௰ 
௧௧௯ மூசகை - மூறபிபபபு 

  

௩௨ - அவதுஅததுயாயம். (ப. 2௨௦) 

௨ அனனவா பறற்னா அுனையா 

பாஙகரில அ௮வாகஸிடசசே தா 
நிய - நெருஙகிய | 

nh Cone sO SF WBE 
௪ பிரமன, எழுவாய அவரைசோ 

க௫ியென ஒருசொவ வருவிகக ஒரு 
மகவெனறத, உக௧இரனை 

Sr, காரமம தஇாசதில 
எ. சாதஇகம - ஸாகதுவிகம 
௮ சீரை - மரவுரி 

௧௦, முகிழதது - குவிசது யாகி 
ayo ula ஒரீஇ - எசசுபபெெபாருளி 

னும பறறுநீஈ இ 
௧௨. மறுககரு - மறுதசு mei w 

SH amps gorars) « Blip 5s 

௧௬ இருபு- ரிபு 
௧௪. தழீஇனா - தழுவினா 
௧௮ கணை - தகங்ணை சீபாகம- 

செலலம 
௨௨ இனன ஆம இழைக இன - 

இ£தபபடி.யே செயதால 
௨௩ கோறகென - கோறறால 

பிய - விருமபிய 
௨௪ இல-வீடு 
௨௮ aww பிழைகக 

௨௯. இரிவுற - சஞ்சரிக்க. 
௩௨. பூகொ - பளளம பாலகா - 

கேட்செ சநெஇிககும வனமையுடைய 
மாணாககா, *ஒருபுதலவன ' எனபா 

பினனும, உட, ௩ 
ne, நிசாகனெனபது ௮வனபெ 

யா, இவனை :பிரமன மெயபபு தலவன 
மைநநதீன ? எனபா பினனும, ௭௦ 

6௫. ஆசமுது - அரியஅழமுத 2, 
சா இருபு திஞ்சொல - இணியசொல 

FLD 

  hg செறமென - விரைவாக, 

tor முடுிழசடியெ - உணடாவன 
PO நீரு பம- சிருககம சொல 

லபபடடூ பாரு , அறிரு ஈசம-றுதி 

GEFQ செரலமபபடாசபொருள. 
7௨ பரிசம - ஈபாசம 

எவவாற பொயயாய /போம- 
எபபடி.ப பொயயாடெபெபோமேமா பாறு 
ம - கெமம. 

ர. உழிகுது - ரழனற 

தீது - STD! 
ச உடு. சக்ஷ்கஇரம 

குழாம- அினனைறகூடடம 

ர் 

Dt 

Bloor Gry & 

1% இலககு-லக்ஷயம கரி-ஸாகதி 

நி விசசை - ஞானம 
௫: cee விருமபி 

௫-ஈ இருததி இருபபாய 
நடு அனைவூதி - பிரமதேவா. 

எ. அயாதசனன மற௦தான, 
எனனம ஆசலரல - இதைகதுபோன 
மையால 

௫௮ அதிதியைபமீபானு - விரு 
நதினனைபயபோனறு 

(௫௯ ௮௪ததள - வீடடினுளளே 

ம/சைவிதசான - உணபிததான. யாங 
குளீ£ - எஙகேயுளளீ£) உமதிருபபி' 

டம யாதுஎன படி, 
௬௦. இனனழி - இனன இடம. 

பினனம - வேறுபாடு மறறு, அசை 

நிலை 
௬௨ ஈனா - தாழகதவா, 
௬௨  இருபு, எழுவாய. 
௬௭௬. இறகது - சடகது ஏதொன 

றம பிணிபபு இலனா௫ . யாதொரு 
பஈதமும இலலாதவனாகி வாளாது- 
சுமமா, :* வாளா இருதஇியாறமமீயெ 
னரூா ” (திருவினை. மணசும*த ௪௧.)



௨௭௦ 

௬ஏ, வவ்வி - இரஇத்து, 
௬௯. விஞ்சை - ஞானம். [ப்பாய். 
௭௦, பரம்-கடமை, இருத்தி - இரு 

அரும்பதவுரை, 

௭௩. சேடங்கள் - சேஷங்கள். 

௪௪, தேன் - தேஏனையுடைய. 

  

௩௩ - ஆவதுஅத்தியாயம். (ப. ௨௨௯.) 

௨. எய்த்து - இளைத்து. தேம்பி - 

௩. வருடுற்று - தடவி, [வாடி 
ட. சேண் - காயம். 

௧௧. கோன்பை. 

௧௪௨. இக்.இரனாகி, 
௧௪, சண் துளி கொண்டிட. 

௨௨, தவச்கொடிய- மிசக்கொடிய. 
௨௩. வயம் - வசம். வருட்டல் - 

வயமாச்கல்; “வாழே னெனவிருச் 

கும்வரிசக் கண்ணியை நீவருட்டி ?? 
( கிருசக்கோலையார், ௨௬௯.)   

௨௪. அ௮ணிமை - அணிமா; 
௨௫. எவ்வம் - குற்றம், 
௨௬. 83ரதையும் அவித்து - கந்து 

இக்திரியங்களையும் ௮டக்௫. 
no, இலவசம் 5 நாள், எள்ளி - இக 

(pb go. 
௩௨௪. அசேசனர் - அறிவில்லார். 
௪0. நெடி.து உவகையால், இது 

உணர்திது. 
௪, இப்பனுஅல் - இரத நூலை. 

FCT, ௮டைவின் - முறைமையால், 

சிறப்புப்பாயிரம். (ப. ௨௩௭.) 

பொருனை ஈதி - தாம் பிரபன்னி | டைய ழப்புப்பெயர், ஆனக்தக்கூ தத 

69. வீரை - வீரவ௩ல்லூர். 
கவிராசனென்பது இர்நூலாடிரியரு 

பரிமள | னென்பது இவரது இயற்பெயர்.



திருக்காளத்திப்புராணத்துள்ள 

அரும்பதமுத லியவறறின் அகர ரதி, 

Dk ee 

அக்கமணி - உருத்திராக்கம், ௯, உட, 
௭௪, ௧௫௨. 

அக்கரரியாகம். ௪0, ௬0.4 
அக்கினிசோத்திரத் இருரீறு, ௪௮௩, 
அச்சினிகோச்திரம். ௪.௮௧, ௨0௨, 
அக்கினிப்பிரபன் - Sand saan sé Sule 

வழிபட்டுப் பேறுபெற்ற ஓரசுரன், 
he. 

அகங்காரம் மூன்றுவிசம். ௧௧௫, 

அசண்டம் - கண்டயில்லாதது, ௧. 
அகண்டிதஞானம் - இடையீடில்லாத 

அறிவு. ௧௯௮. 
அகம் - வீடு, ௨௨௭. 
அகர்ப்பம் - மர்இரஜபமில்லாமற்செய் 

யும் பிராணாயாமம், ௧௪௨. 
அகழ்ந்து - பெயர்த். ஐ. ௫௬, 

அ௮களம் - அரூபம், ௧. 
அகற்றல் - உச்சாடனம். ௨௩௨. 
அடப்புச்இினி௰ர் - ஒருரு,ச்இரர்) இப் 

பெயர் அுூர்ப்பச்ஈொனவும் வழங் 
கும். ௧௭௮, 

௮டலேசன் - விசுவேசர். ௨0. 

அஇற்குழம்பு. ௬௬, 
அகன் முருடு - அகிற்சட்டை, ௧௯, 

௨௪, 
அங்கரியாசம். ௪௨, 

அங்கம் YH: FR, BO, HO. 

அ௮ங்க- அச்இனி. ௧௪, சகட; சூரியன், 

2.08, 
அங்கியொதானம்- ௮ச்சினியாகானமெ 

ன்னும்சரியை. ௧௬௮. 
அங்ஙன் - அங்கு, ஆ௨௨. 
அசத்து - இல்லாதது. ௪௬, ௨௨௫, 
அத்து - அறிவில்லாசது, ௧௬௨. 
அசுச்சீமாயை. ௧௬௫ 
அ௮சேசனா - அறிவில்லாசவர், ௨௩௪. 
அஞ்சந்திப்பிள்ளையார். ௪, ௨. 
அஞ்சமக்திரம் - ஹம்மமர்திரம். ௧௮/௪,           

அஞ்சவிருச்தி - ஹம்ஸவிர்க்தி) வாம் 

ஸர் - ஓருவகை)்துறவினர். ௧௫௮, 
அஞர் - வருச்சம். க௩உ௭. 
அட்டகை- அஷ்டகை, மார்கழி, சை, 

மரசியென்னுமாசங்களில் ௮பச 

பக்ஷச்இில்லரும் அஷ்ட சிகள். ௬௮. 
அட்ட.ிஇதியிற்புசிக்குமுறை ௧௭௬, 
அட்டஜார்கஇகள். டு 
அட்டில் - மடைப்பள்ளி. ௧௮௧. : 
அட்டிய - சேர்த்திய. ora. 
அடகு * இலை. ௬௮, 

அடயோகம்-ஹடயோகம்.௧௪0,௧௭௧. 
அடாற்காரம் - ஹடாச்காரம், வலாற் 

காரம். ௧௪௧. 
அடுதல் - கொல்லுதல், ௧௧ 
அடை - இலை Sen 

அடைப்பை. ௬௭. 
அடையாகெடுங்கடை. ௧௯, 
௮ண்டகபாலம் - அண்டதீ தின்மேல் 

மூடி. ௭௭. 
௮ண்ணல் - சலைவன். ௮, ௯. 
அணங்கு - மாது. ௧௧. 

அ௮ணிமாவா இத்தி. ௬௪, ௨௩௨, 
௮ணிமை - ௮ணிமாவென்னும்9த் சி, 

௨௩௨, 
௮.ச்சன் - வெபெருமான். ௮. 
அத்தி - ஒருமரம், யானை, ௩. 
அச் கிரிமுனிவர். ௨௩௨. 
௮. கர்வமர இரம் ஆறு. 5௮௪. 

அதள் - தோல். ௯, ௧௪௮, ௧௫௩. 
௮.இகரித்தல் - ௮. இிகாரியாதல், ௬௬. 
௮.இசா.ரம். ௧௧௪. 
௮ இசாரம் - ஒருகோய். ௧:௨௬. 
௮.இட்டிச்சக - இடமாசச்சொள்ள. 
௧௬. 

௮இதி - விருந்து, ௧0௭, ௨௨௭. 
oy BS Gd. ௧௭௭௪. 
அதிராத்திரம் - ஒருயாகம். ௬௪.



௨௭௨ 

அ௮சதணா அறுதசொழில ௪ 

அதம - HPD 4 
அகதா - குருடா ௭௪ 
அசசாஇி- முடிவுமு.சலும, ஒருவகைப 

பிசபநசம ர 
bE) - ௪கஇ, மாலைககாலம ௨ 
அககுயை - அதகதிரிமுணிவருடைய 

பதஇனி ௧௨௫ 
௮௩௦௪ன - முடிவிலலாசவன ௧௧௫ 
அகாச சம்- ஆகாரஙகள ஆறனுள சாலா 

வது ௨௦ 

அகா Sutin டர 

அகிரு சதம-- அகிருக ஈம - சொலலப 
படாசுது ௨௨௫ 

அபயதானம BOG 

அபன மாசம - அபஸமாரம ௧8௨௭ 
அபுதன - மடன ௧௫.௮ 
அமபுயை - இருமகள &T Fe 
அமபை - உமை ௧௬௮ 
அமம ௧, 50, ௧௪௪ 
அமமவோ ௨௨௮ 

அமருலகு - அமசருலகு 
௧௪௯ 
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உடம்படல் - உடன்படல். ௧௬௪ 
உடல் பொருள் ஆவி என்பவற்றை 

ஆசிரியனுக்கு உ சவேேண்டும், 
௨.௨௪, 

உடுப்பூர். ௨௩௪. 

உண்ணாமலே இறக்சல் - பிராயோப 
வேசம் ௭௦. | 

உணங்குதல் - உலர்சல். ௪௪. 
உத்சமத்தலங்கரளஞள் உத்தமத் கவ > 

ட யன றல, ௨௯ 

உத்தமர் செய்கை. ௧௧௨௩. 
உச்தாளனம்- இருநீற்றுப்பூச்சு, ௧௯௫, 
உசகும்பசானம். BOF. 

உபகரணம் - முச்சியமான உதவிக் 
கருவிகள். ௧௧௦ . 

உபகருமம் - முக்கியமான கர௫மச் 
இற்கு மூன்னர்ச்செய்யும் ௮ங்கச் 
தொழில்கள். ௨௪௪. 

உபபாதகம். ௧௪௬, ௧௮... 
உபபு.ராணமாடிய லைஙகம் ப.௨௪. 
உபலவேசங்கள் - அயுர்வேசம், ஈண் 

லேசம், காச்சுருவவேசம். ஸ்சாபச் 

இயவேசம் ௧௬௯௯ 
உம்பர் - மேல். ௮. 
உமாதேவியாருலகமு. ௧௭௯. 
உய்ய - பிழைக்க, ௨௨. 
டயிர்ஒருவுவித்தல் - இறக்கசசெய்தல், 
௨௨. 

உயிர்த்தல் - பெறுதல், ௨௨௪. 
உருசியா - சுவைப்பனவல்ல, ௨.௧௬ 
உருசிஇசகணிகைமார். ௬௬. 
உருத்திசகன்னியர், ௨0. ௭௨. 
உருத்இர சப்தார்த சம். ௭௬. 

உருச்இரதிர்த்கம். ௩௧, ௬4., 
உடு, 

உருச்திரம் - ஸ்ரீருச்இரம். ௧௬௨. 
உருத்இ.ரர். ௭௨ 
உருச் ொவச்சமணி - ருத் இராக்ஷம். 

௧௮௧. 

உருத்திரவடிவு, 4௮௫. 
உருத் இரவத் இயாயம். (இ௮. 
உருக்.இரனை. ௫௫. 
உருச்து - வெப்பழுற்று, ௧௪. 
உருசம் - ஓலி, ௪௯. 

உருவேற்றல், ௧௮௭, 

எக, 

Bo! ( 

உரைககழத க - ஈர்மகள. ௭. 
உசோப்பிப்பாய் - அழச்செய்வாய். 

2௬. 

உலப்பூற - | BD. BH. 
உலம்புகல் - முழங்கல். எழ, 

உலறல் - காய்தல். ௧௪. 
உல பங்கி - பொலிவழிக் உ சலைமயிர். 

உலாய் - உலாவி, ௮, 
உ ஓுரகலம் - உரல், ௧௦௨. 
உலோகாயகம் - ஒருமதம். 2 Vo. 
உவட்டி - பெருக்செடுத்து, டாக. 
உவணம் - கருடன். ௧௭௪௦, ௨0௭. 

உவப்பு =~ ம௫ிழ்ச்ளி +, @. 
உவர்ப்பு - ஒருசுவை, கப. 
உவா, ஆறு 
உழி - இடம், எ. 
உமை - இடம். 2 thay 2 OY 3 

doy BI. 

உழையர் -பகச்கசதுள்ள சேலகர் aps 
வியோர். க. 

உள்ளஙவகை வில்லம் - உள்ளங்கையி 
லுள்ள வில்லக்கணி ௨௧௬. 

உள்ளம் தழும்பியிருச்சல். ௧௫௫. 
உளியம் - கரடி. ௨/௨. 

உ௰்பவம்--உசபவம்-சதோற்றம். ௧௬4. 
உறசண் - ன்பம். க. 
உறையுள் - இருப்பிடம். ௧௧௪௭. 

உன்மசதசன் - பைத் தியமுடையவன். 
BL. In 

ஊக்கம் - உள்ளகஇளர்ச்சி. ௧0௩. 
பலஙரு - ம/கு.:. ௧௩௨0, 
BoD ~ POU CIDOB, Bx (h). 

மாண். 

Dot மைக்குடம் ௨0௪, 
wor Li}. 
ஊஹும் - (GED May. Bae 

ஊனுக்கு ஊனென்னும் பழமொழி. 
2. © (6). 

எக்கும்வயிறு - உள்ளிமுக்கப்பட்ட 
வயிறு. ௨௧௯. 

எஞ்ஞான் றும் - எக்காளும். க, 
எ.இ - சந்நியாசி, ௧00, ௧௯௨ , 
எமதுூதர். ௧௮௬, 
எய்சீசது - இளைத்சது. ௨௪0, 
எய்த்து - இளைகச்து. ௨௨௯. 
எருததுடைக்களம், ௧௫. 
எருமை ந்து. ௧௦௪,



உய் 

எலலீரும. ௧௦ 
எவவம அதுனபம ௧௬௭, ௨௨.. 
எளனி - இகழநது, ௨௩௩ 
எளளெளா - எளளளவு எளளளவாக 
உட்க 

எழுதது - எழுததிலககணம ௫ 
எற்று -யாது ௧௬௪ 
எறுழவலி - அிககவலி, ௧௧௮ 
எனகொல - யாது ௬ 
எகபாதா - ஒரு சிவமூாததி கு 
ஏகாதசியிறபூகககுமுளை ௪௭௬ 
ஏகாககம ஒருமுடிபு கழுவ 
ஏடு - பூவின௫ தழ ௧௧௯ 
ஏதம - குறறம ol, ol 
ஏதிலா - அயலார ௧௫௩௨ ௧௯௬௧ 
ஏது - சாரணம ௧௩௮, யாது SEH 
ஏயககும - பொருநதும ௪௬ 
ஏாபு - எழுது ௧௬௦ 
THEN - காலம CT, AGI, BU 

av-wWlg 2%, 64.7, 47Th, 7), 
௧௭௮ 

ஏலவும- மிகவும ௧௦, ௧00, 

௧௪௪, கக, ௪௪௮, ௧௮௬ 
ஏழுமுனிவா உலகம - ஸபதரிஷிலோ 

SiO OT 
ஏனம - பனறி 
லஙகுடுமிசுசேவு - 

தா.௨-௯0௦, முகி 

Peery - காழி ae 
” இகதாூலகள் -6 இறைய நாலகள,. 

௨௪௭௬ 
பப௫ிமா 

மபாசகம-பஞ்சமஹாபாசக - ௧௮/௨, 

யம - பிசசை ௧௨௪, ௧௮௯, 
ஓடடை-ஓாஅளவு, ப, 

௫௧ 
ஓடியெறிதல - மசகூளைகளை ஒடிய 
லெடடுதல _௪ப 

ஒபபல - பொருததமலல ௧௨ 
ஓரீஇ- ஒருவி- ஈ்ஙகி ௧ட௯, ௨௦௮, 
ஒருங்கு - ஒரும/கக எ, ௯ 
ஒருபபட்ட - ஒன்றுபட்ட FFG, 

ஒருப்பட்டு - துணிஈது ௧௦, 
ஒருவி - நீஙக _0௬ 
ஓலகினேன - ஓஒதுஙகசினேன ௪ 
ஒழிவு - நிவருததி sax 
ஒள/யாயவயஙகுகெனறான டக, 

GOT, 

இருககாள ௧இமா 

அரும்பதமுதலியவறறின்௮கராதி, 

ஒளிய௰ுரு - தேஜோருூபம @ 2 
ஒற்று - வேவுகாசா. ௬௩. 
ஓஒனமொருபிணி. ௧௩௩. 
ஓகை - பெரும௫ிழ்சச ௧௫, 
ஓஙகாரம - பிரணவம ௪௭, டு௦ 
ஓணம - இருவோணம ௪௫௯ 
G BOOT LO - 9) GOT GOT LD ௧௫௨. 

ஓசாகசள-ஹோசாககள - யாகககஇில 
ருகவேசசமபககமானகருமஙகளைச 
செயபலாகள ௫௭௪ 

ஒதை - ஓசை ௧௬ 
ஒருதல - உணாதல் ௯ 
ஓல - மூழககம ௧௬. 

ஓவல - ஓழிசல ௧௬௭ 
ஓவியம - சிசகிரம கக 
கஙகைஈ௩இ ௧௨, ௨௯, ௪௮௮, ௧௫௧, 

BE OH, Vy 
கஙகைமுதலியமகாநஇிகள #__, HET 
சஙகாளவேடம ௭௭ 
கஞூசம காமரைமலா & 

கஞசமலரிகடவுள ௭௨ 
கடடஙகம _ராயுதம ௪௨௩, எல 
கடடுசைசதது - நனராகசசொலலி 

யது ௭ 

கடமபன - முருகககடவுள ர 
கடமை ௨௩௯ 
கட லேழு ௪௭ 

கடவுடமாததஙகள - தெயவசதகனமை 
யையுடையதாகதஙகள ௧, ௫௧ 

கழலை - EEE ௪௨௦ 

கடிது - விரைவு, ௧௧, 
கடு - கடுககாய ௪௦0, விவஷ௰௦ இரு 
கடுமபு - சுறறம, ௧௯௪ 
கணணவேணி-கருஷணவேணி ௧௩௨ 
சண ணி- ஒருவசைமாலை ௧௫, ௨௪௦ 
Bern son கணடு ஏ 

- கனாடு ௨௦௯ 
சணணுறுதல - தரிசிசதல ௧௨௭, 
கணம - க்ஷ்ண்ம 2 Of 

சணாதாகள _சகாணாதா- தாகூகா.௪டு, 
கணிபபு - HM SB. For 
கதலி - வாழை. ௪௨௨ 

கஅயிலி-அசாதன,ஆசாசமதஹவன; ௪ 
கநதம - இிழஙகு, ௧௨௪ 

சஈசமாகனம - ஒருமலை , Gan sen 
ட எழு£தருளியிரு ககபபெறறழ. 

௧௪0,



அரும்பதமுதலியவறறின்௮கராதி 
க௩தரம - கழுத்து ௧௮௫. 
கநதருவா ௧௧௫ 

SESC QAM LY OT Gow HT - காகதம, ௧0 

கபபணம - இருமபாதசெயதச யானை 
கெருஞ்சமுள ௨௨௯ 

கமபலை - நடுககம ௧௩ 

கமபாகதி- காஞசிபுசசதுளள தராறு 
௪௬௮ 

& U1 (GO) h Gh - a b BW pew 2 (ந) 

கயம - க்ஷ்யசரோய கள 
சயலமீனகள ௧௬ 

கயை-ஒருபுணணியள கலம, கயனெ 
னபவனால் உணடாககபபட்டது 

சண் 

கரகம் - கமண்டலம் ௨ 

கரண சானகு - மனம, புதஇ, சச௪ெசம, 
அகஙகார.௦ ௧௫௪ ௧ 

க ரணம - கருவி கக) துணைககார 
COTLD 4.4 

கரம - ௮ரஏிறை ௬௪ 
கரி - சாகரி ௨௨ 
கறரிபுசம- அச தினாபுசம ௧௦ 

கருதசன - தலைவன் ௧௧௪ 

கருபபை - கருபபமுளடயவள ௭௮, 
கருமகறபிச.௦ - வினைசளாறகொடுக 

சபபட்ட இனபதுனபஙகள ௬௯ 

கருமசேடஙகள - விணைகளில மிஞ 

இயவை ௨௨௯ 
கருமசோதனை - கருமசுததி ௧௭0 
கருமதனமை ௧௪() 
கருமரிரதன - கமமைமக்கு றிகது 
அடியா செயபும காரியஙகளில 
பிகு பிரீதியுடையவா ௫.௨ 

கருமபாகம் - இருவினைகளின பக்கு 

வம. ௧௬௫ 
கருமம - சொழில. ககசு 
கலலால - இருகசகாளகஇஸசலவரு 

KP LE HON ETM ௨, ௪ 
கலலெரிபபு - ஒருசோய ௧௨௫ 

கலலை - தொன்னை உ 
கலாம க சண்டை » 

கலியின சோஷ சதை நீசகுசறகுரிய 
உபாயஙகள் ௨௦9௪ 

கலியுகசுதின் நிலைமை. ௨00-௨0௪, 
கலுழன - கருடன ௧௮) 
கலைமட ஈகை. மகள் ௨ 

கவ்வை - கவலை ௪௧௪௨.   

ெடி/முர 

9 

கவரிகசகொசது ௬௭ 

கவரிபபாளை - சவரிபோன பாளை 
௧௪ 

கவரிமான டக 
கவிகை - குடை ௧௦௭, கொடை, 
கப 

சுவிசை - செயபுள ௫ 
கவி£ - முளமுருஙகை ௯ 

கவிபுசுகூமா கவிபு உர உல யை 
புடைய மா உர 

கவுண மஈகெளணம .ரலகை + HA 
ro 690 

கவும் ்கெ௱ாசம் - ஒரூ. #7 
கவா - கெளரி # 2 
கழல * பயாரகம & 

oy} 

SYPSETN MISS pve L WU Fw 
ES 

குழறி சொடவி hb 
கழை - pw Bed ௧௪ 

களஙகணிசசுருளோசி - களா பழம 
போனற ஈருணட கூல ௯ 

aa wee aw nome 0 
களஙகணிவணணன இருமால Bs 
களா ஙகணிலவாகுழல ௭௭ 
களபம - கலவைசசா து ௧ ௬௭௬, 

சுணஞனாமபு ௧௧௦, முபபதுபிராய 
முளள யானைசகனறு ப 

களாசுி - காளாஞ௪. ௬௭ 

சுளிறறினை வீடுககும வானி 5௧ 
களைகண - ஆசாரம ol GT 

கறபகஞகஞழ ர காமலவலி ௫ 
குபம - பிரமனவாழசாள 7௪ 
கநபனை கடடனளை ௯௬௬ 
கறையடி - யானை, உரலபோனற 
அடியையுடையது டர 

சனறுநல - கோபிசசல ௧௨௫ 
கனனல - கருமபு ௧௬ ௨௩௯ 

சனனலஙகாடு - கருபபஙகாடு ௧௮ 
BOO GOT OS GOT LIT (GH OT 
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சமாதி - மனத்சைச் வெத்தில் வைத் 

தல் ௧௪௪, ௨௩௨. 
சமாஇயினிலக்கணம். ௧௪௪. 

fugu - எல்லோருக்கும் மேலாக 
விளங்குவாயாக. ௪௪, ௪௫, 

சரசு ஸரஸ் - சடாசம். FOR. 
௪ரகம் - உண்மை. ௧௧௬. 
சரிதம் - சரிக் இரம். ௫௫, ௧௧௪. 

சரிதை - வரலாறு, ௭. 

சருவ (சர்வ) சப்சார்த்தம் rer. 
சருவன். ௬௪, (௫௫. 

சல்லியம் - முள்ளம்பன்றி. ௨௪௧, 
சவுசம்- செளசம் - சுசியின் சன்மை. 

௧௫௮. 
சழக்கு - அறியாமை ௧௫௮, ௨௨௩. 
சன்ன கச்சம் - வறித்சம். ௧௬௨. 
cor én HC un Busi. thir, lade, SbF, 

B&F, 2 Ol, 

சனபசம் - நாடு, ௮௪, 
சனற்குமாரமுனிவர். ௪௬. 
சனிச்ச--ஜனித்த-உண்டாகிய,௧௧௪. 
சாகத்தீவிலுள்ளசரஇரான்கு, ஈ.இஏழு, 

மலைஏழு, வருடம்எழு, ௪௮. 
சாகினி - இசை ௭௦. த 

சாங்கயெம் - ஒருமதம், ௧௬௯. 
சாங்கிெயொர்கொள்கை. ௪௪. 

சாண்டில்வியசங்கை - ஒருயைஷ் 
ணவரால், ௧௬௭௬. 

4



அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

சாண்டில்லியன்-ஓசந்சணன், ௧௯௫, 
சாத்தம் - ௨0௨. 

சாத்திகம்--ஸாச்விசம் - ஸதிவகுண த் 
இன் தன்மை. ௨௨௧. 

சாச்தியம்-ஸாத்தியம். ௧௪௦, ௨0, 

சாத்துவிக ச்தால் இருமாலாதல். ௪௪. 
சாகசம் - wine ௧௨௦, 

சாதகர் - பயித்சிசெய்பவர், ௬௨ 
சாதகருமழு தலியவை. ௬௬, ௧௫, 

சாதகன். ௨0௬. 
சாணம் - SIONS ST TST, 

உ0௭. 

சாதனை - உதவி, ௧௪௨. 
சாஇசண்டாளன். ௧௮௬. 
சாதஇத்து - தேடி.௧௨௯. 
சாந்தம். ௬௯, ௧௪௩௨. 
சார் சன் - ஒருசைவாசாரியர். 
#6 G) - மனவடக்கம்: க(௫ஈ 5 

ரம். ௧௧௭௱, ௨௧௪, ௨௨௪. 
சாக்இகம் - வந்சதுன்பச்சைப் போச் 

குதற்குச் சேவர்களைக்கு இிக்துச் 
செய்யும்ரியை. ௬௨, ௬௮, 

சாபாலம் (எஜாபாலமசக்தஇரம்) எழு 
௪௮௧, 

சாம்பவம் - ஒருமதம்) சம்புசம்பக்தமா 

கவுள்ள து, ௨0௨. 
சாலி - நெற்பயிர். ௧௬, ௭௦. 
சாளகரொமதானம் - காலக்கிராமதா 

னம். ௧௧0. 
சான் மலிச்தீவிலுள்ளசா இகள் கான்கு, 

௩. இஎழு,மலைஏழு,வருடம்ஏழு. ௪௯ 
சான்று - சாக்ஷி. ௫௩, ௧௪௮, ௨௧௨. 

சானடிமாது. ௧௭௦. 
சிக்க - அகப்பட. ௫௮. 
இச்சயாப்புறுவன், ௧௬௭௪. 
இிகைக்சனல் - ஜ்வாலையையுடைய இ. 

GA.2.. 

இகைமூசலியவற்றில் அணியும் அக்க 
மணிகளை இன்ன இன்ன தெய்வ 

மாகப் பாவிக்கவேண்டுமென்றல், 

௧௮௫ ® 
இங்கசீகோலாடை. ௪௩. 

சித்தாச்சஅருக்சம் - முடிவானஅர்த 
தம்.*௪௯௮. 

இத்திு-ஹித்இ- ஜயம். ௧௦, ௩௪, 
௧௪௩, ௧௪௮. 

சிச்தி-டச்திரைமாதத்துவிரதம். ௭௩. 

௧௧, 

(இ. 
பரிசா 

உலுக 

ச.ச கரசேனன் - இருக்காளச்இயில் 

வழிபட்டுப் பேறபெற்க ஒருகக் 
சருவண். ௩/௨, 

இச - ஞானம். ௧௬௨௩, 
இதர - ஞானவடிவு. ௧. 

௪)கம்பசம் ௨௨, கடு௦, கடக, ௧௬௮, 
சி சாகம் - ஞானாணந்தம் ௨௫. 
சரகம் - ஒருவகைப்பா்டரம். ௧0 ௬. 
சில்லிடை - இலஇடம். ௧௪, 
லம் ௫ ஒருவகைப்பிபணி, ௩, 

லெழுகளிவர்பெயர் £2., ௬௬, கட, 
2 O@). 

சிலாகர் - ஒருமுணிவர் ; இவர் சல்லை 

யே உணவாசக்கொள்ளுபவசா ௪ 
லின், இப்பெயர் பெற்றார்; இரு 
SEBS FQUGOOLu சஈந்ையார். 
Sat, 

இலை - வில். ௧௧. 
Pag) FTF KD. FG, 

வஞானமே முதிதிக்குச்சா ரணம், 
௧௫௫௬. 

சிவக் இயானம். ௬௦. 
இலவக்தியாணயோ௫ியர். உ௰, 
சிவ,சரம் - மங்கலங்களாள்ளே இறக 

பொருள். ௪௭௬, 
வகாமசஇன்உயர்வு. ௨.௩௨. 
ிவபூசைப்பயன். ௪௪௯. 

சிவபெருமான் பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு 
ஆகமங்கள் கூறியது, ௧௧௯, 

கவபெருமானே பாகத்துவம். ௧௬௭. 
கிவபெருமானை விக்இரகவடிவத் இல் 

பூசிப்பதினும் இலிங்கவடிவக்தில் 
பூசிச்சல் சிற/ச.து ௧௧௯, 

சிவபோதம். (நி௯. 
இலவமாயை, ௩.௫, ௫௨, ௫௫, seer, 

௧௧௮, ௪௨௮. ௨௪௨. 
இலவயோகம். ௧௮௪ 
இவயோூ, ௩0௦, ௧௭௮, ௨௨௯. 
சிலலிங்கசானம். ௧௧0௦, ௧௪௧ 
இவலிங்கச்தோற்றம், ௮. 
சஇிலவிககப்பிரதிட்டை. ககக, ௧௭௩௩௨, 
வெலிங்கபூசை. ௧௧௧, ௪௫௪௯, ௨0௮, 

உ௧௫, 

சிவலிங்கம். இ௫, கக. 
சிவலோகம். ௧௬௯ 

இவெணிலாஞ்சனை 
௪௮௧௩ 

எலச்சின்னம்.



உு௨ 

இவாய. ௧௧௬. 
இவை - வேர். ௪௨௧, 
சன்னம் - அடையாளம். ௧௨௮, 
னகரம் - கோயில். ௩௫, ௧௭௨, 
சீகாழி. ௪௬௮. 
சீரை - மரவுரி. ௨௨௧. 
Paws க்கம், ௧௪௮. 

.ற்றம் - கோபம், ௧௨ ௭, 
சீறடி - சிறியஇருவடி. ட. 

சுடிகை - உச்சி, ௮. 
சுணங்கு - தேமல். ௧௧, 

சுத்தஞானம். ௫௨௩. 
சுச்கமாயை. ௧௬௫. 

சுத்தி 80நத. ௪௫ 
சுதீஇசாசனம் - ஸ்வஸ் இகாஸணனம். 

௧௮௨. 
சுரபி-பசு.௪௧. 
சுருக்கு - ஒருவகைமாலை. ௬௮, 
சுரும்பு - வண்டு. ௪௬. 
சுருள் - வெற்றிலைச்சருள். ௬௭. 
சுருளளகம். ௪௬, ௮0. 
சுவத்இிசாசனம் - ஸ்வஸ் இசானனைம். 

ADP துடைகளுசகும் முழங்கால்க 
ளுக்கும் மத்தியிற் பாதங்களை மாறி 
oa gs HEE Naim I Tb HUTS gy 

தஇயானத்சோடேயிருத்கல். ௪௮௯. 
சுவேத௮ச்சுவசாரமுனிவர், ௩ 0, ௧௫௨, 
சுவேதஅச்சுவசரன் இறு இயாகஇிய 

நாற்துப்பன்னிருவர். ௨௦, 
சுவேதன் - ஒறுசைவாசாரியர். ௫௬ 5 

ஓ.ரசசன், ௫௪. 
சுவைப்பது - இனிப்பது, ௧௪௦. 
ச௬ற்கம் - அடைவரி, ௬௪, 

சுராச்கோடு - சுராமீனின் கொம்பு. 
௧௫. 

சுராப்பகடு - ஆண்சுருமீன். ௧௫. 
குக்குமசிருட்டி. ௧௬௦௫. 
சூச்குமஅண்டம் - ஸ-இஷ்ம அண்டம், 

௪௬௬. 
சூட்டிறைசசி-சுடுதலையடைய இறை 

சி, ௨௪௮௪, 
சூட்டு - ஒருவகைமாலை, ௬௬. 
சூதசங்கிதை. ௪. 
சூதம் - மாமரம். ௧௬. 
சூசமுனி - சூசக புசாணிகர். ௬, ௧௦, 
சூசன் - சூதபுராணிசர். ௧0, 

குரியப்படாம்-ஒருவகை விருது, ௬௮. 

அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

ரசூரியமண்டலம், ௨௦௬. 
சூல் ௩ கருப்பம், ௧௬. 

சூளாமணி - முடிமணி, ௨௪, 
செஞ்சக்தம் - செக்கிறமுள்ளசக்சனக் 

குழம்பு. ௧, 
செஞ்சொல்- உரியபொருளை உணர்ச் 

துஞ்சொல். Sir, ‘ 
செட்டு - வியாபாசம், ௬௫. 
செக்சமிழ்க்குறுமுனி, ௬௦, 
செக்தமிழ்மண சீ தினோடு் சென் றலங் 

EET NGA, ௬/௨, 
செப்புகேன் - சொல்லுவேன், ௯, 
செபம் - ஜபம். ௧௨௧. 

செபலடம். ௨ 

செம்பாதி - சரிபாஇு. ௧௪௫, 

செம்மாந்து - இறுமாச். து, ௪௨௪, 
செய்கி - செய்கை, 62 2. 
செருக்கு இரண்டு, ௧௪௧, 
செருத்கணிவரை- இருக் சணிகை 

மலை, ௨௨. 
செருசக்சணிவரைச் 

மேப்போது, ௨௨. 
செருச்சல் - எருமை; பசுஇவற்றின் 

டு . Bal. 

செலவு - பிரயாணம். ௧௨. 
செவ்வில் - கேரானவழியில், ௧௪௩. 
செவ்வுடையோர் - நேர்மையையுடை 

யோர். ௧௪௪. 

செவ்வே - கேராக. ௪0, 
செவம் - ஜபம்; (எதுகை). ௬௦. 
செழுவிகின் - செழுமையாக ௨௩௪, 
செழுவிய- செமுமையுற்ற, ௧, ௧௪௬, 

SOB. 
செற்றம் - சணியாக்கோபம். 

௧௨௭. 
சென்னி - தலை. ௪௨, 
சேட்டை - சேஷ்டை,௧௦௫௪, ௧௪௨. 
சேண்-ஆகாயம். ௨௩0; கெடுக் தூரம். 

௧௧. 
சேசகம் - சேறு, ௧௪௪. 
சே. சனம் - ஞானம். ௫௩. 
சேதா - செம்மையையுடைபசு. ௬௯, 

EGE. 
சேஇத்தல் - அறுத்தல், ௧௩௬ ௦ 
சேது -ஸேது - கரை. ௧௪0. 

சேஅவில் இராமர் வெலிங்கப்பிரதிட் 
டைசெய்தது. ௧௪௨. 

சுனையிற்பூக்றாம் 

கீ



அரும்பதமுதலியவறநின்௮கராதி 

சேம - சேமம ௨௧௧ 
சேய - Rats. 60% 
சேவடி - செமமையான இருவடி. _ 
சேவை - ஸேவை - கைஙகரியம ௧௧௪௭ 
சேராடி - ஒருவகைவிருதா. ௬௭ 
சைமினி - ஜையமினணிமுனிவா இவர 

வியாசமுனணிவருடைய மாணாககா , 
பூவமீமாமஸைஇயதறறியவா 

௨௦௨௩. 

சைவததப்பியஞானம. (நி5 

சைவதேசிகாஞூவா (௫௬ 
சைவாகள ௪௫ 
சொல - சொலலிலகசணம ௫. 

சொலசேன - சொல்வேன ௧௪ 
சொற்ற - சொலலிய ௧௦ 
சொறிகல. ௧௦௪ 
சொனறி - சோறு. ௨0௫ ச 
சோதிட்டு - சோதிட்டோமமென 

னுமயாகம ௬௨ 
சோதிட்டோமம் - ஜயோதிஷ்டோ 

மம ௬௩. 
சோதிட்டோமமுதலிய 

௪௨. 
சோ தியிமையவர். ௩. ௬. 
சோதிலிககம - இருசசாளசதியிலுள 

ளமணிகாணிசேசர் ௬௩ 

சோமகாதம் - ஒருவெஸைதலம , சகதி 
ரன்பூித,கது. ௧௭௨. 

சோரா - இருடா. ௧௧ 
செளனகாதிழமுனிலா ர 
ஞாதிரு - அறிபவன் -௩, 

ஞானி - காய் ௨௪௩ 
ஞானற ஃ தொஙகய ௭௪. 
ஞான்று - தனம ௭. 
ஞானககொழுஈ.து - ஞானபபூஙம்கா 
தையம்மை ௮௬ 

ஞானசசுடாவடி.வு ௫௮ 
ஞானசசோதி - இறைவன. ௩௯ 
ஞநானசம்பனனன- ஞான ச. தாலநிறை 

நதவன். ௧௧௯, ௧௫௭. 

ஞானசிகாமணி ௫ [௫௪. 
ஞானசுஈதரி - ஞானப்பூஙகோசை 
ஞானப்பூஙகொமைபாகன ௩௩ 
ஞானப்பூஙகோசையம்மை, G, 2,5, 

au Uy fh y Ib.G? 

சூனப்பேசொளியாமபேதை - ஞான 

பழூஙகோதை ௪௧ 

ய்ர்க்ங்க்ள் 

உவுக் 

ஞானபோதம ௪ 
ஞானமுததிசை - சனெழுசதிரை. =, 
a 

ஞநானயோகம ௮, ௧௪௪ 
ஞானவுயி£ - இறைவன Pol 

Grose rser - ௮மிவாகியஆரசன. 
aOg, 

ஞானியினபெருமை ௨0௪. 
ஜெழமுஈக - அழு ௨௨௫, 

ஜேயம - அறியபபடுமபொருள. (௫௩. 
தீக்கயாகசஙகாரமாகடு ஈக, இ 
சிம்கனயாகம ௭ 

| சிசணாமாசஈடு ரய 
ககதிணாமாசுசியின இருவுருவம 

BRO, BT ie 

SEG to = sanhldonr, 2.2 ௨ 
கை - தாகம ௬௦ 

சசம/திதியிறபுசிககுமுறை ௧௭௭ 
சட்டுசல - சடை உத 
தட்டை - கிளிகடிகருவி ௧௭ 

திடாகபபிரதிடடைழமு சலியவை 
௧0௯, 

கணடிலெம - அரிசி ௧௪. 
தண்டை - ஒருவகைககாலணி கர 

கணணடை - குளிரகதஇலைகள ௯. 
கணணனளி - சணணியஅனபு ௮, ௧௦. 
தணணீாபபர்ீதா ௬௮, ௧0௬. 
தணததல - பிரிதல. ௧௪௭௬. 
நண்மை ௧௨௯ 

தீதிதுவகிகைை-வேகாகசவிசாரம. ௬௪. 
தசிதுவஞானம. ௨௨௭ 

திசதுவமழமுபபகதாறு இசு 
சிதி துவவாககியபபொருள - மவராவாக 
கயபபொருள ௬௧௯ 

ததசை - கணணபபகாயனாருடைய 
அனனை ௨௩௮. 

சசைவு - கெருஙகுதல. ௧௧௮ 
தந்து - GIN. டட 

தபபுரை - ஈவரறாகியசொல ௧௨. 
தமபம--ஸதமபம்-ப றுககோடு ௮௮, 
தமரிசது முழஙகி ௧௨௩ 
சமி - தனிமை ௬௯. 

திமியா - சணிமையாகவுளளார் FB 
தமிழசகாளகஇகர ௧௮ 

தமிழ்மாமுனி - ௮கசதியா, ௫, ௧௩. 
தயவு - தயை (எதுகை) ௩௮, ௪௪, 

திருபபணம - தாபபணம. ௬௦



௨௮௪ 

சி ருமசழைகள், ௬௮. 
கரும, சாரணம- தருமத்தைச்சாிததல், 

௧௮௪. 
தருமகிட்டிகன் - தருமத்தில் மிகவும் 

நிலைபெற்றிருப்பவன். சருமகிசை 
யேமுடிவாகக்கொண்டவன். ௨0௦, 

தருூமம்விடைவடிவு. ௧௯௬. 
தருமன் - தருமபுத்.இரர். ௧௦. 
SHON FEN - வருவித்தல், ௧0௬. 

தலங்கள் - (வெ)ஸ்சலங்கள். ௯. 

தவஞ்செய்வோர். ௨௪. 
கவச்தோருணவு. ௧௨௧. 
நவப்பள்ளி - தவச்சாலை, ௨௦௫, 

தழல் - அக்சினிதேவர். ௧௨௧. 
தழீஇ - தழுவி. ௧௨. 
சழீஇயினர் - சழுவினர் ௨௨௨. 

சழையாடை - தழையாலாகிய உடை, 
௨௩௨௫, 

சளவம் - முல்லை. ௧௪, ௧௨௨௩௨. 

தற்பரம் - ஒருவன் எச்தப்பொருளை 
மூக்கெமாகக் கொண்டானோ ௮ 
தையேஇடைவிடாமற் பற்றுகை, 
க 

தனஞ்சயன் - அருச்சுனன்; தனம் 
அக்காகஅரசைவென் றவண். ௧௨. 

தாசரதி - இராமர். ௧௪௦. 
சாண்டவம் - வபெருமானுடையகஈட 

னம். ௧௬௭. 
தாத்திரி - பூமி. ௧0௮. 
தாதவெருடம் - ஒருஇவு. ௭௮. 
தாது - பூர்தாது. ௪, 
தாக்தி - சரீரச்தஅன்பங்களைப பொறு 

த்சல். ௧௫௪, ௨௨ ௬, 
காபரம்--ஸ்சாவரம் - மலை, மரமுத 

லியவைசள். ௧௧௦0, 
தாமதத்தால் உருச் இ.ரனாசல். ௬௪, 
தாம்பு - கயிறு. ௧௫. 
தாமம் - ஓளி, ௪ 

தாமரைஇலைநீர். ௨௧௪. 
தாசகப்பிசமம், ௧-௯ 

தா.சசம் - பிசணவம்; பிறவிச்கடலைச் 
கடத்துவது. ௪௫, ௭௪௪, ௧௮௭, 

தாசகமக்இரம் - பிரணவம். ௯, ௧௦௦, 
சா.ரகமே பரசிவம். ௧௮௮. 
தாசகை - ஈக்ஷசிஇரம் 
தாரணை - யோகாங்கங்களுள் ஓன்று 

SFR.   

அரும்பதமுதலியவற்றின்௮கராதி, 

தாரணையின்பயன், ௧௪.௨. 
தாரி- வழி. ௨௩௯. 
தாருகா - தாருகாவனம். ௯. 
தாருகாலன ச துமுணிவர். ௨0௫. 

காருவனம் - சாருகாவனம் ௧௨0, 
தாரை - ஒருலாத்இயம். ௨ ௩.௯, 
காமை - சென்னை. ௧௭. * 
சானம் - மதம். ௨; - கொடை. ௮. 
தானம் கலியுகத்திற் செய்யததக்க து 

௨00, 

,கிஙகள் - சந்இரன்,. ௧9) மாதம், ௧௨௪. 
திடம் - உறுஇ, ௨௧௭௪. 
இண்ணர் - சண்ணப்பகசாயனாருடைய 

பிள்ளை ச்.இிருகாமம். ௨௩.௮. 
இண்ணர்குலம். ௨௨. 

,இ.தலை - சேமல், ௨. 
இதிய்கதை - இஇக்ஷ்தை - பொறுமை 

யாக இருக்கும் தன்மை, ௧௫௭, 
இப இனைக்இலும் பூகிக்குமு ற, 

௧௭௫. 

இப்பியம்-- இலயம் - செய்வத்சன்மை 
யுள்ளது. ௪௦, 

இமிசம் - இருட்டு. ௧௯௫. 
திமில் - விடையின்முரிப்பு. ௧௨௭. 
இயான ச்தின்பயன். ௧௪௩, 
இசணம் - துரும்பு. ௧௦௩. 
தாயோ .தூயித்பூசச்குமுறை. SETH. 
இ.ராவணஞ்செய்தல் - ஒட்டுதல். ௪௬. 
இராலம்புரிதல் - உருக்குதல் ௮௬. 
இரிச்துகோச்சான் - திரும்பிப்பாசான். 

௨௪௧. 
இரிபுண்டசம், ௧௫௮௪. 
இரிபுண்டாமும் முழுகீறும். ௧௮௨, 
இரிபுசாக2க மூர்த.இ. ௩௯, ௫௬. 
இரியம்பகமக்இரம். ௬௫, ௧௮௪. 
இரியாயுடமச்இரம்:-- தரியாயூஷ மர்இ 

ரம். ௧௮௧. 
இருச்சமுச்குன்றம். ௨௧, 

இருக்காளத்தி. ௩௧, ௧௪௯, ௧௫௮, 
உட, 

இருச்காளத்தி காரர் மலையை வலம் 
வரல். ௬௯, 

,திருக்காளத்இியிலுள்ள தீ ர்த்தங்க 
சரம், கோயில்களும். ௬௨, * 

இருச்குடந்தையின் விசேடம். ௧௬௯, 

திருதியைதிதியிற் பூசிக்கு முற, 
Sar).



௮ரும்பதமுதலியவறறின்௮கராதி. 

,திருககதி ௧௦ 

இருகாமசதை ஜபிததலாலுள தாகும 
பயன ௪௬ 

இருநீஉறினவகையும பெயாகளும 
௧௮௪ 

இருகீறதகானம - ஆககினேயஸ 
BIGOT LD 7S 9h, 

,திருபபருபபதம 

௪௮, ௪௬௮ 
திருமணிமுசதககி ௧௭௩ 

இிருமால பததஇராசுவசணட மூசலிய 

பாீரிசைஃம ௧௩, 

உரு 

தீபகம பா£வைமிருகம ௨௨௦0 
தீமபா - தீமையையுடையயார உரி 
தஇமபால இணியபால ௧ 
இாககசசஇிரம ஒருயாகம ௯ 
இாகச௩கள va திருககாளசடியை 

AOL. Gov உழி 
இாகசகான௰ சபா 
உரச சமூ மைககோடி 
சாகஃபாரஇரை எ ௧௧ 
சாசசலைபவ்கண்டமற 

ளள ஒருபசகி + 
காகி 

வறறிலஎமுஈசருளியிருககுமவடி வு | PM ors GB - பாள மாகியவிலஙகு 
ச 

இருமாலபூசிகசமை — 2 
இருமுன - ஸசஈநிதி ௪௧ 
திருமேனி 206 
இருவமுது ஈக 
இருவாரூமின விசேட உ ௧௬௮ 
Baan - ௮வபிருசம ௬ 

இருவிடைமருதாச சைபபூசவிசே துகி 
டம கச்சு 

இருவிடைமருதூரின விசேடம. 
௧௬௯ 

இருவிழாப புததிமுகஇகளை ககொக 
ம. RE 

இருவிுகோலம - ச௨பெருமானுடை 
யவிலவீரவடிவம. ௫௬ [1 

தஇருவையாறறினவிசேடம ௧௬௯ 
இருவெணகாடடினபெருமை ௧௬௯ 
'இருவெணகாடடுமுகமுள சீ ௧௬௮௮ 
A@Qacm an? m Huse. % 
,திருவேடககதினம௫மை ௨7 
இரை - அலையையுடையகடல் ௧௧௭௬ 
இலலை - இதமபரம ௧௫௦, சடுச 
Slo grew ௧0௪ 
'இலைலமபோறகலதகல 5-5 

இலம - எள ௧௭, ௭௦, ௧0௦௭, ௧௧௮, 
SHO 

இவவியம - தெயவததனமையுளள்லு 
(எதுகை), ௫௮, ௧௧௦ 

இவசம - காள உழ ௩ 
Baer - விளககும ௪௮௪ 
,தஇறமபல - மாறுபடுதல ௧௬௦, ௨௨௮ 

இனைபபோா ௧௪ 
இெ௫தது - இகஷிகது ons 
தீஞசுலை - இணியசவை ௧0 
திஞ்சொல - இனியசொல ௨௨௪, 

    
  

bh ol A 

இவு சவீபம + 
சவு ஒழு ௭௭ 
ீவுப நனெட்டு 
துகள் கும க்கா) 

ஆளா-பலழப க 4 
துணை இரண்டு & 

பாமபினபடபபொடி 
௩ ௩௬ 

அசை கல - சருவ சில ௧௨௪, 
து துபிகள - பேரிமுசலியவை, ௪௨ 
து5கெறி...-. தூகெறி- கெட்டவழி 

௧௯௬௭ 
தயசசல அனுபவிததல கக, உண 

ண்ல கடட 

துயாநஇட - துயரமடைய ௨௧ 
அ௮சகக ஓட்ட ௧0 
துவடடாவுலச 2௦ - ஒருசேவடிறபியின 

௨லசம ௦,2௪௪ 
துவாத௫ியிறபுககெகுமுமை காரு 
துவாசகாசசகரசானம ௪௧0, 
அுவிதியையிற பூகிககுமுறை ௧௪௫. 
தழாயபபடலை - துழாயமாலை ௧௧0, 

துழாயவன - இருமால ௭ 
துறற - நகெருககிய ௧௨௧௪. 

துறவறஙிலை ௬௯ 
துறவியினதொழில ௧௯௬௫ 
துமைபோதல நலலசதோசசியடை. 

தல் ௧௨௯, 

அதனி- தனபம ௧௨௧ 
தூஙகல - தஙகல ௧0,௧௪, ௧௫ 

தூஙகிருள - செறிரசஇருள ௧௪௪ 
ணி. சாலுமாககால ௧௭௭ 

தூகிதி புனி2மான பொருட்கு விழல 
குட் 

உபி



உலக் 

தூய் - தூவி. ௧௮3. 

தூலூருட்டி-ஸ் தூலஸ்ருஷ்டி, ௧௬௫ 
தெய்வச்செயல். ௨௨௮. 
தெய்வபூமி, ௮/௨. 

தெய்வழுயற்கி. ௧௨/௨. 
தெய்வமுனிவன் ௧௧. 
தெருட்டி - தெளியச்செய்து. ௧௨௧. 
தெருமக்தார்-(மனம்)சுழன் மார். ௧௨௪, 
தெருளுகர் - செளிபவர். ௧௨௨, 

தெற்றென - தெளிவாக, விரைவாக, 
௪௧௭, ௨௨௪, ௨௨௮, ௨௨௯ 

தென்கடற்றேயம். ௧௨. 

தென்கயிலை - இருக்காளத்தி, 8, கட 

௮, ௧௮, /டக, ௧௫௫, ௨௩ட.. 

சென்கைலைமாககர். ௧௯. 
சென் கைலைமால்வரை. ௬. 
சென்புலச்தவர் - பிஇிரர், ௧௧௨. 
தென்புலத்தவருலசம். ௧௮௭. 

தென்மொழி - தமிழ், ௬. 
தென்றலின் ஈகடைமூன்று. 6௨, ௪, ௧௯. 
தென்றலங்கனறு - இளகச்தென்றல் 
௯, 

சென்னம்பழம். ௧௮. 
தேசன் - குரு. ௧௫௫. 

தேயம் - தேசம், ௧௧, 
தேவதாருகா - தேவதாரு காவனம். 
௨0. 

தேவதாருவனம். ௪௨, ௧௨௧, ௧௨௬, 

௨0௫. 
தேவதாருவனமுதலியவனம். 4௨. 
தேவபன்மம் -தைவபஸ்மம் - இரு 

நீறு, ௧௩௦. 
தேறல் - தேன்றெளிவு. ௧௪, இப, 
தேனு - பசு. ௧௦௯. 
தைசதம் - தைசத அகங்காரம். ௧௧௫. 
தைப்பூசம் - (திருவிடை மருதூர்.) 

௧௬௯. 
தைமாதத்துவிரதம், ௭௫. 
தைவரா - தைவந்து; தடவி, ௧௨௨. 
கதைனிய௰ம் - ஏழைமை. கவு. 
தொகைப்படுத்துறின்-சேர்த்சால். ௭. 
தொடை - ஒருவகைமாலை. ௪1௨, ௬௬) 

துடை - ௧௧௪. 
தொடைப்படுத்திய - சேர்த்த. ௭, 
தொண்டகம் - குறிஞ்சிகிலப்பறை. 

௧௪. 
தொண்டை-கொல்வைக்கனி. ௧௩௨.   

அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

தொய்யில் - சேறு. ௨௩௭. 
தொழுகுலசத்தவர். ௬௬. 
தொழுதி - பறவைகளின் ஒலி. ௧௭ 
தொழும்பு - அடிமை, ௧௩௯. 
சொஸணி - சேறு. ௧௪. 

கோணி. ௧௦௨. 
தோச்ச புராண படனம் - ஸ்தோத்ச 

படனம், புராணபடனம் ; படனம்- 

படிச்சல். ௪௪. 

சோற்பாவையாட்டு, ௫௫. 
சோற்றம் - பிறவி ௪. 
தொன்றிடா - சோன்றி, ௩. 
சோன்றுதல் - பிறத்தல், கடு 

ச்சி - விரும்பி. ௨௨௬. 
கஞ்சம் தெள்ள மிர் சாவுண்ட காக். ௧, 
கட்சச்தஇரங்கள் இருபத்சதேழிலும் 

பூகிக்குழமுறை. ௧௭௪௬. 
நடுவண் - நடு, ௧௬௩. 

நடுவன் - யமன். ௧௮௪, 
நந்தாவனம். ௮௭. 
நநஇ - இவெபெருமான், இருகக்இி2த 

வர், ௩, ௧௭0, 
நம்பிய - விரும்பிய. ௨௨௩ . 

நயன் - நயம். ௨௧௮. 
உரடசிங்கப்பதி - ஹவிஹ்மாசலம், ௧௨, 
நரந்தம் - கஸ் தூரி. ௨௧ 

நரன். ௧௬௦௫. 

sare - கொடுத்து, ௧0, 
சல்லுயிர். ௧௬௬. 

நலததகும்படி.. ௪. 
கவியிற்பூகிக்குமுறை. கஏசு. 

நளினம் - சாமரை ௧௧௬, 
நறை - தேன், ௪, ௯, 

நன்கு - மிக. ௧௩, 
நன்று - ப/க, ௧௪௬, ௧௬௩௨, 
நன்னர் - ஈன்மை, ௧௪௨, 
நன்னயம் செப்பி, ௨௪, 
நனி -ம்க ௧௩. 

G60 SQ). ௧௧௪, ௧௯௭, 
Boots. ௫௮, ௬௭. 
கணியம், ௧௦௩; ௧௯௭. 

EN BG. ௨௩௪. 

நாளெமேஇகள். ௧௪, 
நா௫ளவாளை. ௧௬. 

மாட்டம் - கண், ௧௨௫, 
நாட்டிய மாடல், ௬௭ 
காடுகள், ௮௪,



அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

நாணம், ௨௯௧, 
நாதமுதல் பூமிவரை. ௧௧௬. 
bre DER OT SBD. HH. 

சாட்பண் - நடு, ௧௧௫, ௧௨௭. 
நாமடர்ை ச. bho, 
நாயன் - தலைவண், ௩ ௬0. 
நாரதர். ௭௪. 

நாரம். ௪௧௪, ௧௬௫. 
நாராயணசப்தார்க்சம் ௧:௧௪, ௧௩௭. 
நாவலச்தீவு. ௮, ௭௮. 
நாவாணர் - புலவர். ர 
காவாய் - மரக்கலம். ௧௫. 
நாழி - ஒருமுகச்தலளவை. ௧௭௭, 
நாள் - இனம், ௫௫. 
காளிலுள்ளகாழிகைகளைப் பழுக்துத் 
தொழில்செய்யவரைய ஐ,த்தல்.௬௪. 

நரற்குலவொழுக்கம். ௮. த 

நாற்பச்ெெெண்ணாயிரவர். ௨0௫. 
நாறு உ நாற்று. க. 
கரண்மறைப்பெருந்சகை - பிரமன், 

௨... 

கானம் - ஸ்கானம். ௧.௫, கடு, ௧௫௯. 

நானாழி - ஒருமுக ச்சலளவை. ௧௪௮. 
களம் - விலஙகு. ௧௮௩, 

திட்டை நிஷ்டா - முடிவு, ௨௧௬௫, 
௨௩௨௩. 

நிச்சசானித்தியம். ௧௪௯. 
நிச்சம். ௪. 
இித்.இலம் - மூச்து. ௮, ௬௮. 

நித்தியசானித தியம் - எப்பொழுதும் 

பிரத தியக்ஷச்.இலிருக்சல், ௧௭௫. 
நிசாசன்-சிவஞாணியாகியஓரச்தணன். 

௩௯, கள, ௨௨௪. 
கி.திசேருலகம் - ஸ்வர்க்கலோகம். 

KOT Hr, 
நியமசீலண். ௩௨௮. 
நியாதம்-வைச்தல். ௬0; ஸம்கியாஸம். 

௧௫௪. 
நியாசம் இரண்டு-அங்கரியாஸ கரியா 

ஸங்கள், உக. 
நிர்ககுணத்தியானம். ௧௪, 
நிர் தரம் - இடைவிடாமல், எப்பொ 

மு. தம். ௧௫, ௫௨, ௨௪௫. 

நிரந்தனாீ£- வரிசைப்படநின்று. ௨௧௧, 
நிசயம் - நரசம். ௮௯, ௧௭௯, ௨௨௮. 
நிருச்சம்-நிருக் சம் - சொல்லப்பட் 

டது. ௨௨௫, 

  

  

Q Yor 

நிலாகிகர் மணல். கி 
நிலர்த- ஒ௩்இவளர்ச். ௪௩. 
திவார்கல் “ திரம்புசல் ௨௩ ௮. 
நிவிருக்இி - இரும்புசல். இச. 
நிறம்பச இபாய்சல். ௫௮, 
ரீசக்கண்ணி, ௨02, 
ரீசன் கழு 
நீச ஈம் - வெள்ளம் ௧௪௩ 
8 .இ - நியாயம். ௪௮/2 
நீ நாலாயகண்கள், 5, 

KAVA ph கிகி சல்- ஜலபசனம் எம. 
ரில் - நீலநிறம் 2 ௨௫, 
நீலமலை. ௬௭. 

நீலமாவிகை - மீலமணிமாலை. iy hu. 

நீலை - இருக்காள் இயிற்பேறுபெற்ற 
ஒருயோகிணி ) நப, 

நுடங்கு சல். ௨. 
அண்மை சன்னிலு 

சிவபெருமாண் ௫௩ , 
தி - அணி. ௧௪, 
நூற்றுட்பண்ணிருவர், ௮, ௩ 0) கில . 
அான்ம- -ந்துனம - குறைவு ௩௭. 

நதகெட்டைப் பெய். ௧௮௨, 
மெய்கணிஎம்,. க 
கெய்மமுடைக்கூந்தல், ௧௫. 
செய்யைச் சானம்செய்தல். ௧0௯. 
கெருப்பில் விமுகஇறக்கல் . அக்கினி 

பனம். ௭0. 

நேகிச்து. ௧௨ ௪. 
Cbg FIM. காமஇத்தல், ௪௮௮௪, 
நெமிவனம் - சைய/சம் ௧௫௭, ௨௩௫. 
கைமசாசணியம். ௯. 
கையிச்இகம் - நிமிச்சச்காற்செய்யப் 

படுவது, ௧௭௧, 
கொய்து - விரைவு. ௨௧௪. 
கோய்களினபெயர். ௧௩௨௭. 
கோன்பு. ௨௮. 
மகாண்மை. ௧௪௭௬, ௨௧. 
பகல இகோட்டம் - தர்ச்கையின்கா 

யில். ௬௨. 

UGA B ETF BD. FO. 
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பகு.இ.- பகுப்பு, ௫௨. 
பருந்தன்ன - பகுக்தான, ௧0௪. 

பருந்து கொடு, ௭௮. 

பங்கயத்சன் - பிரமசேவர். ௪௧௪, 

, BB i, 

. 

பண்மையண் -



௨௮௮ 

பங்க - தலைமயிர். ௧௮0, ௨௧௯ 
பங்கர் - முடவர். எக 

பங்கு - மூடம், ௧௨௬. 
பங்குணிமாசசதுவிரதம். எட. 
ப௫ிதம்-- பஸிதம் - (பிரகாசிக்கச்செய் 

வத) இருநீறு ௧௮0, 
பசு - உயிர், ௨௭. 
பசுமெய்த தீபம், உ£உ0, 

பசுபதி - ரெயபெருமாண். ௫. 

IFUL DEAT KBD, ௬. 
பசுபதிமுகவிய இருகாமங்களின்சப் 

SUT GBD. FG. 
பஞ்சதுந்துபி ௨௫௫ 
பஞ்சப்பிரமம் ௫௫. 

பஞ்சமயகோசம் ௨௨௫ 

பஞ்சமாபாதகங்கள். ௮௯. 
பஞ்சமியிற்பூசிக்குழுறை. ௧௪ ௬. 
பஞ்சாக்கரச்தைஜபித்அப் பயன்பெற 

றோர். ௬௪. 
பஞ்சாக்கரம். நி௯, ௧௬௨. 
படகு, ௧௫. 

படப்பை - தோட்டம். ௧௬. 
படல். ௧௫. (௭௫, ௧௮0, 

படலை - இலைகளாலாகுியமாலை ௪, 
படி.கம் - ஸ்படிகம் ௫௮. 
படிவம் . வடிவம். ௧௬௮. 
படுகர் - பள்ளம். ௧௬, ௨௨௮. 
படுசல் - ஒலித்சல். ௧௪. 
பண்ணவன் - தேவன். ௯. 
பணி - கைங்கறியம். நடாட, 

பணிகள் - பாம்புகள். ௪௬௨. 
பணிலம் - சங்கு. ௪௬. 

பத்ததி - வழிதால்) அகுபெயர். ௬௦, 
௧௧௯. 

ப,ச்.கதியைக் கேட்ட முனிவர் பெயர்- 
௯0. 

பச்சதியைப் பிரமர் உணர்ச்தியத. 

௧௪௯, 
பத் இராசுவகண்டம். ௮, 
பதக்கு, ௧௭௭. 
பதஞ்சலிமுனிவர். ௨௨, ௪௬௮. 
பதஞ்சலிவியாக்சரபாசர். ௨௨. 
பதலை - ஓருவகைப்பாச்திரம். ௧௫. 
பதாகை - பெருங்கோடி. ௬௭. 
ப.இசளுச்குப்பகி- இறைவன். ௪௬௮. 
பதிட்டை - பிரதிஷ்டை. ௧௧௧௪, ௧௨,   ௧௧.௪. 

அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

பதிட்டித்து - பிரதிட்டிக்.து. ௪௪௫. 
ப. தினை தாக் இிதியித்பூசிச்சல். ௧௪௬. 
பதுமஆசனம் - இசண்டுதுடைசளின் 

மேலேஇரண்டுபாதங்களையும் மாறி 
வைச்துச்கொண்டு இரண்டுகாற் 
பெருவிசல்களை இசண்டுகைகளா 
லும் பிடித்துக்கொள்ளுதல். ௧௯௧, 

பதுமபீடம். கய. 
பதுமராகககுடை. ௬௪. 
பதுமசாகம் - மாணிக்கம். ௬.௫. 
பயம் - பயன், அச்சம். ௧௨௫, 

பயிலல் - பழகல். ௯. 
பர்ச்சனம் - வற த்தல், ௧௮0. 
பரசிவயோக. ௯. 
பரஞானதேசிகன், ௫. 
பரஞானபோசம். ௧௮௪. 
பசஞாகீரம் - வஞானம் கு, ௨௪௫. 
பரசி துவம். ௪௬௨. 
பரச்வவாசமுணிவர். எ. 
பரச தவாசரத இயற்கை, ௨௬. 
பசச்துவாசருக்குக் காளத்திமகுமை 
com NS ss ஆசிரியபரம்பமை. 
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Ut s HAF HCO. Wal el. © 9, 
பரப்பிரமம். ௧௧௪. 
WU SL © USS BUD. Ando 
ப.ரபதலடிவு. ௧௮௫. 
பரம் - கடமை. ௨௮, ௨௨௭. 
ப.ரமஅஞ்சவிருச்இியண். கடு௪. 
பசமூிவம் ௧௬௨௩. 
பசமஞான ச்தைச் சன ற்முமாரர்முதலி 

யோர் கேட்டது. TH. 

பசமஞானம்-சவஞானம். ௧௬௦, ௧௯௮. 
பரமபதம், ௧௯௭. 
பசமழுத்து. டு௫ 
பரமயோகம், ௫௦. 
பசமவாகாயம். ௧௫௪௨. 

பரமுத்தி ௧௫௨, ௧௫௫, ௧௮௪. 
பரயோ௫ி, ௧௪௩. 
பரல் - பருக்கைக்கல். ௧௮௪, 
பரவுகர் - து. இிபபேரர், ௧௩௨. 
பசலை - கடல், ௧௫, 
பரிசனம் - ஸ்பரிசம், ௧௪௫, 
பரிசத்து - ஸ்பரிச து, ௨0௦௧, 1 

பரிசு - சன்மை. ௧௧௯; விதம். ௪௬௩, 
பரிந்து - அன்புவைத ௮, ௯, 
பரிபக்குவம். கடு௪.



அரும்பதமுதவியவற்நின்அகராதி. 

பரிபாகம் - கல்லபக்குவம். ௨௧௯ 
பரிபுரத்பொனி. ௬௭. 
பரிமகம் - அசுவமேதயாகம், 

(இக, ௬௨, ௧0௯. 
பரிமேதம். ௬௨. 
பருப்ப,சம் - ஸ்ரீசைலம், ௧௩ 

பருப்பதரு கலியமலை. ௪௨, 
பருமைசனனிலும் பருமையன் - இவ 

பெருமான். ௫௩. 
பருவசல் - துன்பம். ௧௩ ௮, 

பல்லம் - கரடி, ௨௩௮, 
பல - பலாமரம். ௧௬. 
பல (பழத) சானம். ௧௦௮ 
பலவின்ரு..கீகணி. ௧௭, ௧௮. 
பலாசு - புரசமரம, ௬௭௬, ௧௯0). 

பலி - பிச்சை, ௪௨௨௩௨, ௧௨௭௬, ௨0௯. 
பலிகருமம் - சிராத்தம், ௧௮௬௮ 
பவ்வியம் - உயர்கசது. ௬௨, 
பவசப்சார்ததம் 
பலபக்தம். ௪௫௨. 

பலம் - பிறப்பு. ௫௨, ௧௪௮. 
பவளக்குடை . ௬௭ 
பவளச்செர்கெற்காடு, 4௪, ௧௮. 
பவன் - லபெருமான. ௫௫. [௧௧௮. 
பவன்மு லிய எட்டுத் இருகாமம், 
பவித்தல் - உண்டாதல். ௬௭. 
பவித்இரம்- பரிசுச்சம். ௧௮0, ௨௪௩. 
பவுட்டிகம்-மழை,கோயின்மை, ஆயுள் 

என்பவற்றை வேண்டிச் C gare 
சோக்குறிச்துச் செய்யும் இரியை, 
௯௮. 

பவுக்கம் - பெளத்சமதம். ௨0௨. 

பழங்கண் - துன்பம். ௮௬, 
பழமலை - விருத்தாசலம். ௧௫௦, ௧௫௧, 

௧௪௨. 
பழிச்சென் - அு.தித்தனன். ௧௨. 

பழுது - குற்றம். ௧௦. 
பற்றறுஇி பந்தச்தின் நீச்சம். ௧௧௭௪. 
பறழ் - குட்டி. ௨௩௮. 
பன்மம்-பஸ்மம்-விபூ இ, ௧௬௩, ௧௮0. 
பன்மவுற்பவம் - இரூநீத்றின் சாற் 

மை. ௧௮௦. 

பன்னகசாலை - பன்னசாலை. ௨௪௮. 
பண்னசாலை - இலையாலாகய இறு 

குடில், ௧௨௩, 
பன்னபோசனர் - இலையையே உண 

வாகவடையவர். ௨௮, 

௨௮௯ 

பன்னி-பத்தினி ்।. மனைவி, Bly 

க௨௫. 
பண்ணிமார் - பச்இணிமார் ௨0௦, 
பணுவல் - நூல், ௧௨ ௬, ௧௫௫௩, ப 0௨. 
பாகு - பாக்கு. ௭. 
பாங்கர் - நல்லஇடம், பககம். ௭, 

பாஙகா - உறிமையாக, க்க. 
பாங்கு, ௧௨% 

பாசடை - பச்சிலை. ௧௨௧, 
பாசண்டன் -வைஇசெசுருமங்களை 

மறுப்பவன் ௧௬௭௬. 

பாசமுசல்மூன் M0. இ. 

LIT LI FID - ஒருவளையம. 

௨0௨. 
பாசுபதாத்தரம். ௧௮. 
பாசுபசா இசமயம். ௧௩௦, 
பாஞ்சராதக்இர.நால். ௧௯௦. 
பாடை - பாஷை, ௧௭௯. 
UT EB) - பருத்து. ௧௬௦. 
பாசவம் - மரம். ௧௨௨, 

பாஅனகாகானம். ௧0௦௪. 
பாக்தள்மாக்கால் - மாகயஜ்ேனஞோப 

வீதம், ௧௬௩. 

பார்து ௨௩௯. 
பாம்பு, சிலக்இ, யானை, இத்தல, இல் 

வழிபட்டமை. ௨௩, 
பாரசசதநூல் ௨0௨. 
பாரசவருடச் அள்ள ஒன் பதுகண்டம். 

YR. 

பாலகன் - மானாதகீகன். ௨௨௭. 
பாலிக்சத : கொடச்சுது. ௬ 
பாலித்கல் - கொடுக்சல் ௧௩௨, 
பாலைநிலம். ௧௪. 
பாவகம் - பாவித்தல், 

௧௫௫, ௧௬௮௪. 

பாவகாரி . பாவச்சைச் செய்பவன். 
௮௯. 

பாவங்கள். ௮௬. 
பாலங்களும் அவற்றின்பயன்களும், 
௮௮,௧௩௪, 

பாவனம் - பாவனை. ௧௪௩, 
பாவனை - தியானம். ௪௫, ௧௬௪. 
பாழி - குகை, ௨௩௨௮, 
பாளிதசம் - அடையாளம். ௬௮. 
பாற்றி - நீசஇ., ௩௧. 
பாற்று - பாலது; [பால்-பகு இ] ar, 
பாறு.தல் - கெடுசல், ௨௨௫. 

கக்க 

WB) He y கட்ட,



௨௯௦0௦ 

பிக்குகணன் - பிகுகண், கடுக, 
Nero een gS). Ger. 
பிடகப்பிணி - சொப்புளம். ௧௩௬. 
பிண்டி. - மா. ௭௧, 
பிணிப்பு - கட்டு, ௫௪ 
பித்திகை உ சுவர், ௭௭. 
பிசா. ௧௧௫. 

பிதிரருலகம். ௧௭௪. 
பிப்பிலம் - ௮.ரசமரம். ௪௬௦, 
பிரிருதி - இயற்கை. ௧௨௨. 
பிசணவதச்தைஐபிக்கும்முறை, ௧௮௮. 
பிரச்தியாசாசச் இன்பயன், ௧௪௩. 

பிரத்தியாகாரம் - யோகாங்கம் எட்ட 
னுள்ஒன்று. ௧௪௨, 

பிரசமைதஇஇதியிற் பூசிக்கும் முற. 
௧௭௫. 

பிரமகற்பம். ௮௯, 
பிரமசப்தார்த்தம். ௨௭ 
பிரமசரியன். ௬௬. 
பிரிமசரியவொழுக்கம் ௬௬, ௪௬௪, 
பிரமத் துவம், ௧௮௬ 
பிரமகிட்டி,கன், ௨௦0 
பிரமதேவர் ஸரஸ்வஇியோடு சவஞ் 

செய்துவரம்பெற்றது, ௨௯. 
பிரமன்முதல் புல்வரையில். ௪௫. 
பிரமாண்டம். ௧௬௬. 
பிரமாண்டதானம். ௧0௮. 
பிரயாசை - கங்கையில் யமுணைகலக்கு 

மிடம். ௪௮, ௬௯. 

பிரவ்ருச.இ - செல்லுகை, ௫௪. 
Waren sob Sr. Ba, GO, 
பிராணவாயு. ௨௨௫. 
பிசாணாயாமசோதனை, ௧௪௨ 
பிராணாயாமப்பயன். ௧௪௩. 
பிசாணாயாமம். ௧௪௧, 
பிராணாயாமமுதலியவற்றின் கால 

அரன் வ். GPR. 

பிசாமணச்சன்மை. ௧௯௬௦. 

பிருக,ச்.துலம் - பெரியகன்மை. ௪௪. 
பிருதிவிசானம், ௧௦௮. 
பிற்றைஞான்று - மறுகாள். ௨0௯, 

பிறவிக்குருடர்--அஞ்ஞாணிகள்.௫.௩.. 
பிறவித்தளை. ௧௪௪ 
பிறவிநெடுங்கடல். ௬௯. 

பிறைக்கொழுந்து, ௪௪. 
பிதழையெயிற்று௮ரா. ௪, 
பின்னம் - வேறுபாடு, ௨௨௪, 

அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

பின்னவர்தொழில். ௬௫. 
பின்னவன். ௯, ௩0, 
பீழை - துன்பம். ௧௯0. 
புகல் - வீடு, ௬௯, ௪௨௩. 
புட்கரச் தீவு, ௪௮ 
புட்சரமுசலிய சீர்ச்சங்கள். ௪௨, ௬௨. 
புட் (ஷ்) பதானம். ௧0௮. * 

புடபாகம, கலம், 

புண்டரீகம் - வெண்காமரை, ௧௨௯, 

புண்ணியஙகள். ௮௫. 
புண்ணியங்களும் அவற்றின்பயன்க 

CFD. HG, Gh CT, GH SH. 
புண்ணியாசம் - புண்ணியாகவாசனம், 

எக 
புச்தி- புக்தி - போகம். ௧௫௧. 
புச்திலிங்கம் - புதியலிங்கம். ௪௧, 
புச்திக்ப்பேற்றிற்குக் திருக்காளச்தி 

யில் அனட்டிக்கவேண்டியவிரகம். 
ih. Df. 

பு.சதேள் - செய்வம். ௧௧௪, ௧௨௯. 
பு.சல்வன் - மாணாச்சன், ௨௨௪. 
புரட்டாசிமாகத் துவிசதம், ௭௮. 
புசட்டை - பூட்டாதி, ௪௬௧, ௧௪௮௨ 
புரம் - நகர். ௬௦, 
புசவிமகம் - HFN OSD. BS. 

பு சாணம்பதிகொட்டு, ௧௬௨. 
புசாணம்மூவகை. ௭. 
பு சாணிகன். ௫. 
புருடன். ௨௧௪. 

புரோததெர். ௪௨. 
புலத்தியமுணிவர். ௨ 
புலப்பகை. ௯. 
புலப்படுச்திடல்-விளங்கச்செய்தல்,௪. 
புலம் - இடம். ௧௪. 
புலமை. ௭. 
புலரி - விடியற்சாலம். எக, ௨௪௩. 
புலி. ௬௫, 
புலோமசை - இக்இராணி; புவோம 

னென்னும் அசுசனுடைய மகள், 
௫௪, 

புழுகு. ௬௬. 
புழை - உள்ளை. ௧௬. 

புள்ளிநிழல். ௧௪. 
புளகம். ௨௧0, 
புறப்பாசம், ௧௪௦, 

புன்கண் - அன்பம்,. ௧௩௩ , 
புனர்தம் - புனர்பூசம். ௪௭௭, 
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அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 
புனனாடு - மருதம். ௧௫. 
yesh Hap - ஈன் உ௮அணிமையையுடை 

யபசு, ௧௫. 

புனிற்றமதி. ௪௬, டக. 
பூகோளகிலை. ௪௭. 

பூசக்கரம் - உட்டமானபூமி. ௨0௨. 
பூண். ௧௧.” 
பூசம்... ௪௧௪௫. 
பூசா.தி. ௧௧௫. 

பூசானம. ௧0௯. 

பூசகம். ௧௯௧. 
பூரகமுசலியமூன்று, ௨௩௧. 
பூசணை. ௨௧௮, 
பூரிவிபவம் - ௮இிகமான செல்வம். 

௧௧௫ 

பூவம்பர் - ஓஒருவகைவாஃனைப்பண் 
ட்ப்0. மாண், » 

பூவர் - பூச்கள், ௮௮. 
பூவை - நாகணவாய்ப்புள். ௧௬. 

பூவைவண்ணன் - காயாமலர்போன்ற 
நிறத்தையுடைய திருமால். ௧௪௮. 

பெட்பு - விருப்பம், ௧௪௦, ௨௪௮. 

பெண்ணை - பனை, கட, 
பெருமிதம். ௨௦௦, 
பெற்றம் - பசு. ௪௧. 
பெற்றி - தன்மை. ௫. [௨௨௯ 
பெற்றித்து - கன்மையையுடையது. 
பேருயிர் - பசமான்மா, ௧௪௩. 
பேறு ஃ இலாபம். ௬. 
பையுள் - தூன்பம். ௧௩ ௬. 
பொகுட்டு - சாமரைமலரின் உட் 
சொட்டை. ௧௪௬. 

பொதியவசை. ௪௭௩. 
பொதும்பர் - மரச்செறிவு. ௪௭, 
பொதுவர் - இடையர். ௪௫, 
பொதுவொழுக்கம். ௮, ௬௫. 
பொதுளல் - செழித்தல், கெருங்கல். 
௯௪௨௩ . 

“பொய்கூறுமிடம். ௬௨. 
பொய்கை, ௨௨. 
பொய்ப்பஅ. ௧௨, 
பொருட்டு - காரணம், ௪௭௪, ௧௧௮. 
பொருத்மம் - சேர்க்கை, பொருந்து 

தில். ௧௨௩. 
பெரீருகை - தாமிரபண்ணிக இ, ௨௩ ௯. 
பொருகசைஈகதியை அகத்தியர், கொ 

ணர்க்சமை. ௨௯, 

உ௯க் 

பொருகை Ag Sova. ௬௬. 

பொருப்படியில் வீந்றிருக்கும்புண்ணி 
யன் - இருக்காளத்திகாஈன். ௬, 

பொருள் - பொருளிலக்கணம், (. 
பொலம் - பொன். ௮, எ. 
பொற்றாள் - பொன்னடி. th. 
பொடு தசனர் - தாங்கெவர்களாகி, 

௧௨, 
பொன் - இருமகள். ௪, கடட. 
பொன்கொழிக்குமுகரிகுழ்போர்த. 

Si, 
பொன்முகரி - பொன்னணிறத்தையு 

டையமுகரியாறு. ௧௫௮, 
௧௬0௦, களம்., 

பொன்முகரிக்கரை. ௮, [௩ 

பொன்முகரிக்கரைச்குப்பலமீர் நி லே, 
பொன்முகரி ச(ஸ)ம்நிதிசெல்லல், 

௩0, 
பொன் முகரித்திருகாடு. 
பொன்முகரிச் துறைவன். ட ௩, 
பொன்முகரித்தென்றல், ௭௬. 
பொன்முகரிகதி இருக்காளக்தியை 

அடைந்தகாலம். ௬௩. 

பொன் முகரியந்துறைவன் - ஸ்வாமி. 

உய, 

பொன்னம்பர் - ஒருவகை வாசனைப் 
பண்டம். ௬௬. 

பொன்னிதழ்ச்சண்பகம், ௨௫. 
பொன்னெழுசத்து. ௬௮. 
போத - மிக, ௧௧௨, ௪௪௬. 
போவும் - மிகவும். கடுக, ௨௨௫, 
போந்து - வந்து. ௮, ௧0, 

போர்விரிச தசறுதல், HF, 
மக - பிள்ளை. ௯, BETH. 

மகததத்துவச்தினினறும் மற்றச் ௪. 
அஇவஙகள் வர்சன. ௧௧௫, 

மகத்து - பெரியது. ௨௧௯. 

மச. இவீணை - காரசருடையவீணை. ௧௧. 
மகம் © WED. SET, FAH, AOU, 

மகரச்கொடி. ௬௭. 
மகசகோரணம். ௬௭ 
மகரயாழ். ௧௯, ௬௭௪. 
மகவான் - இக்இரன். ௨. 
மகாதேலசப்சார்திதம், அள, 
மதி - பூமி. ௭௪௮. 

மகிடா (ஷா) சுரமர்த்தனிகோயில், 
௬௪, 

௨௯,



2௯௦ 

மகோதய - பெரியவைகள் உண்டாவ 
தற்கு இடமாகஇருப்பவனே,. ௪௮. 

மகோதரம் - ஒருவகைகோய். ௧௨௬ 
மட்கல் - ஒளிகெடல், ௫௬, ௨0௪. 
மட்டு - தேன். ௧௨௨. 
மண்ணுதல் - கழுவுசல். ௧௩௬, ௧௪௪. 
மணிகர்ணிகேசர். ௬௩. 
மணிகன்னி - மணிகர்ணிகாதீர்த்தம். 

Sr th, 

மணிசன்ணிகை - கங்காகதியிலுள்ள 

ஒருதுறை. ௨0௪. 
மணிமான் - ஒருயக்ஷன், ௨0. 
மணிமான் மு.சலிய இயக்கர். ௩௩, 
மணிவண்ணன் - நீலமணிபோலும் 

நிறச்தையுடைய இருமால். ௩. 
மத்தம் - மதம். ௮. 

மத்சளம், ௬௭. 
மதர்ப்பு - களிப்பு, ௧௧௪, 
மதலை - பிள்ளை. tb 
மதிநுட்பம் - நுண்ணறிவு. ௨௩௩, 
மதியுலகம் - சந்திரலோகம். ௧௭௬. 
மதிவாரம் - கோமவாரம். ௧௪௯, 
மதஇற்சாலம் - மதில்வலை. ௨௪௦ 

மதுச்சாடி, ௧௮, 
மதுரையில் உபதேசம்பெற்ற கரிக் 

குருவி. ௨௨. 
மதுரையில் முத்திபெற்றகாரை. ௨௩. 
மதுசையிற் புலிமுலை புல்வாய்க்கு 

அருத்தியது. ௨௩. 

DES BT. ௭௮. 
மந்தவாரம் - சனிவாசம். ௧௪௯. 

மக் இரங்கள். ௪௨. 
மக்திரங்களை உருவேற்றல். ௧௬௪: 
மக்இ.ரசாஸ் இ.ரவிஷயம். ௧௩ ௦, 
மர்.இரசி2இ. ௧௮௯. 
wb இ.ரம்வல்லவர், ௪௬௫. 

மதஇிரமறைகள், ௬௧. 
மக்திரவிசாரம். ௬௨. 
மந்இரவுரு. ௪௬௫. 
மம்மர் - மயக்கம், ௧௩௦, 
மயக்கல், ௨௩ ௨. 
மயிடற்காய்ந்த அணங்கு - துர்க்கை, 

௬௪. 
மயிடன் - மெதாகரன்,. ௬௮௪, 
மயிற்பறவைகள் தாங்கும்விமானம். 

ae, 
மயூரதீரச்சம், ௬௨. 

அரும்ப த்முதலியவற்றின்அகரா தி. 

மரங்களும் வழிபாடுசெய்சல், ௩.௪. 
மரபு - முறைமை. ௯. 
மரபுளி - விதிப்படி ௧௯, ௩௮,௧௪௪. 
மரீ சிமு,சலியப தின்மர். ௫௭. 
மரு - வாசனை. ௬. 
மருட்சி. ௧௧௪, மயக்கம். ௨0௪. 
மருட்டல் - மயக்கல். ௧௨௧. 
மருத்து - காற்று, ௧௬௨, ௨௨௫. 

௧௪௭௬. 

மருதகிலம், கடு. 
மலப்பன்றி. ௧௮௨. 
மலயச்சந்தனம். ௬௬. 
மலரவன் - பிரமதேவர். ௭. 
மழகளிதறு - யானைச்சன்று. ௨. 
மழலை - எழு த்துவடிவுசோற்றும் இள 

ஞ்சொல். ௧௬. 
மழைக்கள்ளை, ௨0௦, ௨௫. 

மழவிடை. ௮ 
மழவிளங்கள் று. ௬௯ 

மழித்தல் - மொட்டையடி த்தல், ௯௧, 
௧௭௨. 

மழுப்படை. ௮. 
மற்று - ஓர்இடைச்சொல். ௧0, ௧௧. 
மறலி - யமன், ௫௭௪. 

மறித்தும் - மீட்டும், ௩0, 
மறு - குற்றம். ௯. 

மறை - இசகூயம். ௫௯. 
மறைக்கலைஞர் ௨௩ ௪. 
மழைக்காடு ௨௩. 

மறைக்கிழவர். ௧௨. 
மறைக்கிழலன் - பிரமன். ௪, ௧௧௬, 
மறைச்சிரம் - உபநிடதம். ௧0. 
மறைஷூலம் - பிரணவம். ௨௧௧. 
மறையவர்தொழில் ஆறு. ௧௬௩. 
மறைவு - இரகக௫ியம். ௧௫௩. 
மன்ற. டு௦, ௧௧௫. 
மன்றம். ௧௫, 

மன்றல் - வாசனை, ௧௨௩. 

மன்றவும். ௪0, ௪௮, ௬௧௪, ௬௮,௧௯௩ ௩, 
௧௪௫, ௧௬௩, ௧௭௪௪, ௧௮௭, ௪௧௯௬௮, 
௨௨௮. 

மன்னவர் தொழில்கள். ௧௯௪. 
மனச்திருள் - அஞ்ஞானம். ௧௧௯. 
மனு - மந்திரம். ௪௨, ௧௬௪, 
மனையறம் - இல்லறம். ௬௭. * 

மனோமயகோசம். ௨௨௫. 
| மாக்கதை, a.



அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

மாகதர். எ. 

மாகம் - மாகவருஷம். இதுபன்னி 

சண்டு வருடத்திற்கு ஒருமுறை 
வருவது, ௧௬௯. LON FLOM FLD. ௬௩ 

மாசமாசச்துச்திதஇகளிற் செய்யப்ப 
டும் தானமும் விரதமும். ௭௦. 

மாகாளன் * மஹாகாளன் ; 5௩ இகணச் 
தருவருளஒ௫ுலா். ௩. 

மாூமெகம். ௩ ௪, ௩௮, ௬௩, ௨௧௭. 
மாடகம் - யாழுறுப்புக்களுள் ஒன்று. 

GE, BO Nh. 

மாட (உமுக்து) தானம், ௧௭௮. 
மாணிக்கவாசகர். ௩ட 

மாதமிழ்சன்முனி - அகத்தியர். ௬௧ 
மாசவக்கிழவன். ௧௦. 
மாதிருகாநியாசம். ௬0) 
மாசேவன் - மஹாதேவர், ௫௫ 
மாக் அவன் - அனுபவிப்பவன். ௧௩௩ . 
மாமாயை - மஜறாமாயை, ௧௬.௫. 

wi (tp Sov. ௨. 

மாயா. ௭௮. 
மாயாசகீதி. டு௪. 
மாயாபீஜம். டுகூ, ௬0. 
மாயை. ௫௪. 
மாயைஇண்டு. ௧௬௫. 
மார்ச்கண்ட தீர்த்தம். ௬௫. 
மார்க்கண்டலிங்கம். ௬௫, 
மார்க்கண்டன் - மார்க்கண்டேயர். 

௨௪, 
மார்கழிமாசச்துவிரசம். ௪௫. 

மாலிகை - மாலை. கட, 

மாவீரவருடம். ௭௮. 
மாழ்கி- மயங்கி, ௨௧௧. 
மாற்றம் - பகைமை, மாறுதல், 

௩௩, ௬௯௩, ௧௨0௦, ௧௨௬. 

மான்ற - மயவஇய. ௧௧௫. 
மான்றல் - மயங்கல், ௬௯. 
மான்றோற் போர்வைமார்பர். ௯. 
மானசோத்சரமலை. ௭௮. 

மானதர். ௪௮. 
மானம் - விமானம், ௭௨. 
மானிடப்பாவகம் - மனிசசாகப்பாவித் 

தல், ௨௧௩. 

மிஞீவாய் - மிஞ்சியிருப்பாய. 4/௪. 

பிஜீசசல் - உண்ணல், ௧௨௧. 
w/t. - கழுத்து ௧௦, ௧௨௬. 

பண்டு - வலி, ௫௭௪. 

௫, 

ட 

மிச இிரலோகம் - சூரியர்கள் பன்னிரு 
வருள் ஒருவருடையஉலகம். ௧௭௭. 

மி/சுப்பு - செப்பம், ௩. 

பரிரு சதுஞ்சயன் - மருச்இயுஞ்சயன் , 

(௫௭. 
மருதி - ஸ்மிருதி. ௫௬, ௧௨௮, ௧௬௮. 
மீசை ௪௦௧, 

மிண்டனன் - மிட்டனன். ௧௧, 
மூக்குறும்பு ௧௭௩, ௧௭௭, 

மூசகஞ்செய்-ல் - சோன்று தல், Bh, 
முகமன் ௮ பூசாரம். ௧௧ 

மூகரை - மூச்கினடி. 2 ther. 
மூசனமர்கது - முகமலர்ந்து. SEO, 
மூகிழ்சசல் - உண்டாதல் உப ௪, 

முகிழ்த்து - குவித்து. ௧௧௭, 
௨௨௧. 

முசுகுக்சணன். ப 
மூட்டாது - முறையாமல், ௧௭/௬. 
மூட்டி முஷ்டி. - கைப்பிடி. ௧௫௨ 
முடககுதல்-ல்ளை யச்செய்தல். ௧௩௬. 
மூண்ட கம் - தாமரை, ௭. 

மூண்டனம் - வபனம். 2.02. 
முத தம்ழ்க்கிழகதி - நாமகள, ௨. 

முதிசமிழ்தெளிச்தவிச்சகன்-அகச்தி 
யர். ௭௪. 

மு.த,சழல். ௬௭, ௧௯0. 

(pF Een Serw. ௮, ௧௭௭, சுடும். 
தேச.தஇிசாசனம் ஞானம். ௧௪௮. 
ம0அமசம் - ஆலமரம். கர, 
Gas - Hur. கட 

மந்து - தேன்பு. ௧௨ 
முந்தை - முற்பிறப்பு, ௨௨0, 
மேப்பத்தாறின் மேலாய இறைவன். 

இட. 

தூமுககு- முழுக்ஷ ஐ - முத தியைவிரு 
ம்புகிறவன். ௧௫௪, 

ழூயலகன். ௧௬௩ 
மூரண் - மாறுபாடு, ௨௨, ௩௭, ௪௧. 

மூசம்பு - பருக்சைச்சல்லாலாகியமே 
டு. ௧௪, 

முருக்கி - அழித்து. ௨௩௮ 
மூருகு - வாசனை. ௧௩, ௧௪. 
மூலலைக்கான். ௧௫. 

மூழுக்திடும் - மூழுமையாகும், ௨00. 
முழுநீறு, ௧௮௪, ௧௮௨, ௨0௨ 
முழை - குகை. ௧௪. 

முழைஞ்சு - குகை. ௨௩௮௮. 

௧௭) 

கேட கம.



உ௭ச் 

மூற்கரம் - ஓராயுதம். ௧௯௬௬. 
மேற்று சல் - வளைதல். ௨0௫. 
மேறுகுகாதல். ௧0. 

மூறைமை. ௧௨. 
மூன்றரை. HO. 
மூனிவர்சிலர்பெயர். ௪௨, ௬௬, ௧௨௦, 

௨0௫. 

மூகதீர்திதம். ௬௮௪. 
ூங்கில்வில். ௧௪. 
மூர்க்கன். ௧௫௮. 

மூர்.ச்திபேதங்கள். ௫௫. 
மூவெழுசுற்றம். ௮௮, ௧௧௦, 

௧௪௬ 
மெய்ஞ்ஞான த்தி. ௨௨௯. 

மெய்ஞ்ஞானவாசனை,. ௫௯. 
மெய்த்த - உண்மையுற்ற,. ௮, ௪௭, 

௪௩. 
மென்பால் - மருதநிலம். ௧௬. 

மேக்கு - மேல், ௧௧௬. 
மேயின - விரும்பிய, ௨0௯. 

மேருமலை. ௮0. 
மை - குற்றம் ௧0 
மையுறழ்மணிகண்டம். ௧௩௩ 
மொண்ட - முக$த, ௨௪௪, 

மோ, முன்னிலை யசை. ௧௩ ௨ 
மோர்தஇடுசல் - மோத்சல். ௧௮௫ 

மோழைவழி - நுழைவழி. ௨௪௫, 
மோனம் - பெளனம். ௬௨, ௧௬௮௨. 
மோனஞுச்,இி. ௨௧௯ 
யதி- துறவி. ௧௮௨௩. 
யாண்டும் - எவ்விடத்தும். ௧, ௧௨௩. 
யாதவவேந்தன் - இருக்காளததியில் 

இருக்கோயில்முதலிய பணியியற் 
Bus paren. ௪, 

யாதே, ௧௧௪. 
யாமளம் - ஈஎட்டுஅங்கஙுகளை யுடைய 

PG LU ev; ஒருமதம். ௨௦௨. 

யாழ். ௧௨௩. 
யானை. ௬டு, 
யானையை முயல்துரத்துமிடம், ௨௨. 
யுகங்கள் கான்கின்கடவுள். ௧௯௯. 
யுகங்கள் கான்இன்குணங்கள். ௧௯௯, 
யுசுப்பித்தல் - சேர்த்தல், ௪௮. 
யோகங்கள். ௧௬௯. 
யோகபட்டம் ௧௬௩.. 
யோகம் எண்வகை. ௪. 
யோகிகள். ௪டு, ௫௦” 

ககக, 

அரும்பதமுதலியவற்நின்அகரா தி 

யோூனி - யோகமுடையவள். ௧௫௦, 

யோடுிணிதிலை. ௩௨. 
யோகு - யோகம், ௪௫. 

ரிபு-இருபு) ஒருசிவஞானி,. ௩௮, ௩ கூ, 
௧௬௪. 

வக்கம் - வதக்கும். ௨௪௦0. 
வச்சரதாசை - ஒருஇவர்த்தம். ௬௨. 
வச்இரம் - வயிராதகம். ௬௪, 
வலட்டமுனிவர் ௬, ௩0௦, ௩௨, 
வூட்டமுனிவருடைய கேள்விகள், 

௧௬௩. 
வ௫யம் - வசமாச்சல், ௧௭௫, 

வசுச்சளினுலசம். ௧௭௮. 
வசுந்தரை - பூமி; செல்வத்தை உள் 

ளெயடையது, GT YY. 
வஞ்சிக்கொடி. ௧௧. 
வடயை - ஊழித்த். ௨௪௦. 
வ௫கென் - வைரவக்சடவுள். ௧௪௪. 
வண்டரிட்ப - வண்டுகள்௮ரிகச்க ௧௮, 
வண்டலம்புமலர்க்குழலாள். ௪௨. 
வணக்கம்தநூற்றெட்டு, ௨௭. 
வணங்குபு - வணங்கி, ௧௧௯. 
வணிசர்தொழில், ௬௫, ௧௯௬௪. 
வச்இ.ர (வஸ்திர) தானம். ௧0௪. 
வசனம - முகம், ௧0. 
வ இ - மலடி. ௧௪௯. 

வயத்ழர் - ௨சமானவர். ௧௪௯. 
வயிரவ தீர்.2,சம். ௬௪. 
வயிரவம்-வைரவம் - ஒருவகைமசம். 

௨0௨. 

வராற்பகடு, ௧௬, ௧௭௪. 
வருச்கை - பலாப்பழம். ௧௪. 

வருட்டல் - வசமாக்கல். ௨௩௨. 
வருறு - சடவி. ௨௨௯. 
வருணி - பிரமசாரி, க, ௯௬௫, ௧௫௪, 
வருத்தல் - கைக்கொள்ளல், வருக்தச் 

செய்தல். ௬௦, ௧௪௧, ௧௪௨, ௨0௦௩, 
வருவித்திடல், ௨௨௩௨௨. 
வரைதல் - நீக்கல், ௧௨௪. 
வல்லிச்சகொடி. ௧௬. 

வல்லியம் - புலி. ௨௨௯. 
வல்லுகம் - வல்மேேம். ௧௨௪, 
வல்விரைந்து - மிகவிரைச் ௪. ௧௮௬. 
வல்விரைவு - பப்கீ்கவிரைவு. உக, 
வலஞ்செய்யவேணடிய இட BN air. 

GOS, 

வலம்நூற்றெட்டு, ௩௭௪, ௨௨0,



அரும்பதமுதலியவற்றின் அகராதி. 

வலம்வரல். ௨௨௮. 

வலிதீர்த்தல - ஆறு அருஞ்செயல்க 
ஞள் ஓன்று. ௨௨௩௨. (௧௦௮. 

வழிப்பக்கஙகளில் மசம்வைச்சல். 
வழிவிட்டுஓதுங்குசற்குரிசியார்.௧௦௨. 
வழீஇ- வழுவி ௧௮ ௮ 

aps EN +g GFA Bo oe, 

வழுவை -யானை. ஈ௪ 
வள்ளியம்மை. ௩௨௪. 

வள்ளை - உலகச்சைப்பாட்டு ௧௭. 
வளகாடு, ௧௮. 

வளம் - செல்வம், கண்மை, ௧௨௧. 
வளை - சங்கு, கட. 

வற்கடம் - க்ஷரமகாலம். ௧௦௩. 

வற்கலை - மரவுரி. ௬௮. 

வன்னம்- வர்ணம் - எழுச்து. ௧௮௮. 
வன்னி - நெருப்பு. ௧௬௧. ஓ 

வண்ணியுண்டதுகில். ௨.௧2. 
வனச்சன் - வானப்பிரஸ்தன, ௧௨௮, 

ந. ௧௫. 

லாகு - தோள், ௨௪0, 
வாச்சியம் - வாக்தியம் ௧௮௯. 
வாசகம் - வார்த்தை. ௧௮௮ 
வாசபேயம் - ஒருயாகம். டுக, ௬டு. 
வாகை - ஒருவகைமாலை. ௬௬. 
வாடிட்டலைங்கம் - உபபுராணங்கருந் 

ஒன்று, எ, ௨௩௪, 
வாமம் - இடப்பக்கம்; ஒரும,தசம். ௨0௨. 

வாய்தல் - வாயில் ௪௪. 
வாய்மை - உண்மை. ௧௨ 
வாயிலிகும்பம் - ஊமைச்குடம், ௨௦௪, 

வாயுவுலகு. ௧௪௪. 
வாரறகளிற் செய்யப்படும் விரதங் 

கள், ௧௭௮, 
வாரணம் 5 யானை. ௨௪௫, 
வாவி ஈ ஆற்றிலுள்ள ஓடை. 
வாழ்ச்கை - உலகலாழ்வு. ௭௧. 
வாழ்ச்கைப்பட்ட - மணந்த. ௪. 

வாழி. ௪௪௪. 
வாள் - ஒளி sax. 
வாளா - சும்மா, ௨௨௮, 
வாளி - அலகம்பு. ° 

வாளைக்சன்று. ௮௪. 
வாளைக்களிறு. ௧௪. 

வாந்திக்குழக்கன் ௮. ௧௭. 

வாளைப்பகடு, ௧௭, 
வாளைமீன். ௧௭, 

௨௯௫ 

வான்பசு. கம, 

வானணதுக்துபி - ஒருவகைச்” செய்வ 
வாச தியம். ௧௮௭. 

வானப்பிரத்கன் லழுச்சம், ௬௮. 
வானப்பிசச்சன் , சொழில்கள ௧௬௪, 
வானோர் கம்பியணுலகம் Bor று 

ale mys Ao er, 

விகற்பம் - வேலுபாகி, கடச டம புதி, 
விகாஈம் - முகமலர்ச்சி ௧௦ உ. 
விகர் இஃ வேறபடுத லை யுடையது 

க்ரர, 

விச்சை - ஞானம். ௦ ௨௫, ட se 
MF. F5d = SMHagiten + th oy 
விசேஷமானஇடம் #4 or. . 

விகத்சன் - மிக்ச தூய்மையையுடை 
யவன். ௧௭ 

விசும்பு - காயம். சக, 
விசேடபுசை, ௩, 
விஞ்ச - மக, ௧௨௨௩, 

விஞ்சை - விச்சை கனா, 
விட! - விஷம்! hy ) 

விடமன் - விஷமண்' 2 அடி கீ அரம், « 

at - Gri gan, dur. 4 tm ஷி ் 

விடண். ௧௨௨, க௨௮௮, ர we 
விடாய் - தாகம் 5. ௩௦, 

விடு - விஷ புண்ணியகாலம். ௪௩௭, 
S58. 

விடுக்கள்- விஷு௩புணணியகாலங்கள். 
BET. 

விடை - விடுத்சல். ௮, ௧௪, 

விதி - கொள்ளச்சச்சவை, ௧௧௯. 
விடைக்குச் கைலைஉவமை,“௬௫, 
வித சகம் - இறமை. ௧௫௪. 

இற்கா. உடு, 

வித்தியாசானவிசேடங்கள். ௬௩௪. 
விச்தியாசானம். ௪௦௪, 

விசசேச்சுசர் - விச்தியேசுவரர். Qs. 
வித ச்சல் - எடுச்துச்சொல்லுதல், 

௨0௦௭. 

விசாசா - பிரமதேவர். ௧௬௮. 
விதிபாகம்-விய தீபாதயோகம், ௨௨௩௦0, 
விதீபாசம : வியதீபாதம். ௧௪௯. 
விச்சஇூரி - விர்கியமலை. ௨. 

விபுசன் - மிக்கஅ.றிவையுடையவன், 
௧௫௮. 

விமபம் - பிமபம். ௨௦௧. 

Mind gb - ௮ச்சரியம் ௪௧௫.
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ஈம ஏழு. ௬௩ | வெகூசசன் - பெகூசகன். சடு௪ 
வியம் - விசாலம் ௨௧௩, வெண் கமலத்தில் அயனிருச்தல், ௯. 

வியாக்செபாசமுனிவர். ௧௬௮. வெண்ணீற்றொளிபழுத்.த. ௧0. 
வியாசமுனிவர். ௧0,௨௧, கடுக, ௨0௩. | வெண்மை - வெள்ளறிவு. ௧௦௧. 
வியாபி - எங்கும்கிறைந்திருப்பவர். | வெஇிபாசம்- விய 2பாதயோகம் 

௧௧௫. ௧ஏ௪. 
வியாழம். ௧௭௯, வெதர் - செவிடர். ௪௪ * 
வியோமம் - ஆகாயம். ௫௪, ௨0௬. வெஇபாதம்-வ்ய£பாதயோகம். ௧௪௯, 
விரகு - நுண்ணறிவு. ௬, ௫௩, ௧௨௮. | வெப்பு - ஒருகோய். ௪௩௬, 
வீரசாமகம் - விரஜாமேறாமம். ௧௮௧. ' வெயிலுண்பவர், ௧௨௧, 
விரணம் - ஒர்கோய். ௧௨௬. வெள்ளிக்ழெமை. ௪௪௬, 
விரத்தி - நிராசை, ௧௮௨, ௧௬ய வெள்ளிலை - சருகு. 626; Gam 
விரசங்கள். ௬௬. நிலை. ௬௮. 
விரவு தல் - கலத்தல், ௩ வெள்ளிவெர்பு. ௮. 
விருப்பு - விருப்பம், ௬. வெள்ளைக்குடை. ௬௭ 
வில்லாளி. ௫௬. வென் - முதுகு. ௧௪௯ 
விழவரறாவீ.இ. ௧௯, ௨0. வேகம் - விடம். 70. 
விழுப்பம் - இறப்பு. ௬௯, ௧௦௩, ௧௨௮. | லேசவஇகதி, ௧௩. 
விழைக்து - விரும்பி. ௮ வேங்கடமாமலை. ௧௩. 
விழைய - விரும்ப, வேங்கைமலர். ௧௪. 
விளகடு. ௧0௪. வேட்கை - ஆசை, ௧௧௭. 
விளையுள் - விளைச்சல், ௧௬. வேட்டு - விரும்பி, ௨௪௨, 
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