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C00 LB) Be 

கிரச்சிற்றம்பலம், 

S > i ப்பாசூர் புரர்ண வசனச் ஆருக்கும், 

ணத மம SAEL EST Lo 

ழு சாண்டை நாட்டின் கண்ணுள்ள சிவ கேஷத்திரம், 

கி நத வன்றாபெ இருப்பா சூர் என்னும் இவ்விய கெடத்திர 

மானது சைவாமப குரவர்சகளாகிய திரு ஞான: ச்ம்பக்த 
pigs “இருகா ays & I சுவாமிகளாலும், பதிகம்: Or சற்று 

தும், சற் கரகூதர் தீ) । சுவாமிகள ரல் ளர்க லதா கையில் பாடப் 

9௯ற்றதுமான, இருப்பாசூர் கோ்ஷேத்திரத்திற்கு புண்ணியா 

பர்த்தம் குடசாரண்யம், மாணிக்கபுமி, பிரனிபாகலபுரம், மா 

sm Ly, தங்காதளிபுசம், அபயபுரம், சோமபுரம், பரஞ்சட 

ஈனபுரம், மங்கலமரபுசம், cam Wad Poor Gr E YT OL esr னும், 

இனை நிசம்பேர்பெற்த LIM TUG oF pe Soothes பாஞ்சு. 

டாநன் சிவபெருமான், மலை மல்லிகையி னடியில் எ ழுர்கரு 

ளின்வரும், மணியிட்டு சாகங்களரில் பூசித்தும், உகாகக 

வழியிற் பிறழாது பர௫ிவத்தின் ரூலப்படை முனையிற் சூடும் 

பூப்போன்ற.தம், உ மையவள்பூ௫ிக்ச' தங்கடதலியாய் பாகம் 
பெற்றும், விண்ணவர்கள் அபயமுற்று சிறக்கப் பெற்றதும் 

சந்தன் பூசித்து பாபம் நீங்கியதும் ஈற்றவர்கள் பாஞ்சுட 

ரை தரிசித்து மேன்மை பெற்றஅம், அப்பதியில் வச்ச கெள 
Gar சித்து மங்கலமா மூனியானதும், மனுகைடவரைல 

சைத்ச அத்இிரிங்க மாறன் பூசித்து திருவெவ்வுஷில் இறக்
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க்ப் பெற்றதும், காரணைப்பதியில், ஆழந்தல்வான அரி ibd 

கோன்பத்தினி விமலையிட ழீ ip தெய்வ வருளால் வறக துனை 

வூயாம் என்றாயினால் பன்னுளில் கொடுத்த பூசைக்குரிய 

பாலுக்கு முட்டாம் பஞ்சம்போமளவும் பொ oii Dan @ sa at 

ரும் பால் நீர்கலப்பினால் சரக்கும் பொன்னில் aun Baws 

வட்டம் பிடி.சீதவரும் பூசிக்கும் முனிவாரன கொன் றை thy 

ாரசர் வருச்திய குணவதிக் க கு அருள்ளெய்தவரும் இடப 

மாய்ப் போர்று, வேட மக்களின் தஇினைவன பழித்த ரும் 

இணைக்கு வேலியாய் கழம்கிலில் உதித்தவரும் பூசிக்க ( வேட, 

ஸா முல வாய் 3 a oor செய்தவரும் Bott. ow ht 

சப்பெட் உ சாரஞ்சிமா நகரிலுள்ள சரிக்காற் சோழரால்லக் து 

தரிசிக்கப். பெற்றவரும், அரசனால் மோகூர் சூம்பி 

வென்று ௧ சனியை பாசூர் i இயிர் ற சிறையிட்। வரும், சோ 

னை Carp py ர Samy னனுப்பிய பரம்ோ ஆட்டி அற்ற 

மள வு னள பூமியை பீசு பெற்றவரும் Bi} ரிசகாற் oar war oot & 

யால் ஆலயம், மடம், எதி Hob, mare, முதலியன (/ திப் 

பித்து aise Goa iD Leow ale கொடி யே ற் றி சைவர்கள் 

அம் முனிவர்களாலும் தரிசித்து வணங்க இருவிழா நடா aR 

ஆன்பசோடி.ர ன சடைத்தேறும்படி எழுந்தருளி. யிரு கடை 

ஐஷருமான உமர மச்சம் ழி பக்கு யா p சென்று மன ப் Lt > BE 

மாய் வணர்சப் பெறுவார்சனாகில் இ சாரு பத்தை டை 

வார்ன். 
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  Eo Dil RES on ee அனலாக 

eine wi ri ன் கவளி சாவி 

சணப திணை, 

அருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளால் 

௮ ரு ளி Cet த், 

அரப்பாகுர்-ட 189-காந்தாரம்.. 

ae Rage Gi 717 ம்பலம். 

வ ஆ வத்தக், 

சிர்தையிடையிர் தலைமின்மிசையார் 'செஞ்சொல்லார் 
வக் துமாலை வைகும்போ pol sear ஈனத்துள்ளார் 
Bn Lin Br மணாளா வென்ன மகிழவா ரூர்போலும் 
பைர்சண்மா கலி சோவகூழ்ச்ச பாசூரே, டக
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பேரும்பொரழுதும் பெயருமீபொழு ஐம் பெம்மானென் 

முருர்தனையு மடியா சேத்த வருள்செய்லா 

நருமரவ முடை யார் ore மூர்போ லும் Wa 

பாரின்மிசையார் பாடலோலாய் பாளூரே, i (௨) 

கையீாற்றொழு.து தலைசாய்ஈ துள்ளங் சுசிலார்கண் 

ழெய்யார்ரு NYG Bayh தீர்க்கும் விர் களர் 

கெய்யடுதலஞ் சுடையார்நிலாவு நரர்போலும் 
Hl ட 

பைவாய்காகங் கோடலீலும் பாளுரே, ் (௩) 
ஸ் ணந 

பொங்காடரவும் புனலுஞ்சடை மேற் பொலியெய்தக் 

கொங்கார்கொன்றை ரசூடியெ னுள்ளன் குளிர்வித், கசா 

தீஸ்தா. தலியுச் தாயு ம்வாழுர் பேரனும் : 

பை ங்கா ன்முல்லை பல்லரும்பீலும் பாருசே, (௪) 

ஆடற்புரியு மைவாயரவொன் றசைச்சாக் அஞ் 

REE செல்லர் இர்தையுளென்றும் பிரியாதார் 

வர ச ற்றலையிற் பலிசேர்கையா ரூர்போலும் 

பர்டக்குயில்கள் “பயில்பூஞ்சோ ஸ்ப பாருரே, (௫) 

சானின்றதரக் கனல்வாய்காகங் கச்சா சத் 

தாலொன்றுடையார் விடையார் கம்டைத் கொழுவாச்கண் 

மால்சொண்டோ ட௨மையீர்ப்பா ரூர் போலும் 
ஷூ 

cam oho) ave ண்மதிதோய் மா 'டஞ்சூழக்த பாசூரே, ! ! (௬) 

சண்ணினயலே கண்ணொன்றுடையார் சழலுன்னி 

எண்ணுர் தனையமடியாரேத்த வருள்செய்வா :
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ருன்னின்றுருக [வுசவைதருவா ரூர்போலும் 

பண்ணின மொழியார் பாடலோவாப் பாளுமே, 

தேசு குன்றாத்தெண்ணீரிலங்கைக் கோமாளைச் 
கூசவடர்த்துக் கூர்வாள்கொடுப்பார் தம்மையே 

uA sp pe பெரூமைதரு வா ரூர்போலுஸ் 

பர இத் தடமும் வயதுஞ்சூழ்க்த பாருரே. 

7 % . ௪ ‘ ச 

ஈககுவாய்மலாமே லயனுநாகத் கணையாலும் 

யுகுவாயறியார் புறகின்றோரார் போற்றோவார் 
4 x ப e . a. * Oe Gary Sup றலைசேர்கையா ரூர்போலும் 
பகுவாய்காரை யாரல்வாரும் பாசூரே, 

% ane aser aah தண ம 

தூயவெயினின் றுழல்வார்துவர்தோ யாடையார 

காவில்வெய்ய சொல்லித்திரிவார் சயமில்லார் 

காவல்வேவக் சணையொன்றெய்தா ஜார்போலும் 

பாவைச்கூரவம் மயில்பூஞ் ஊாலைப் பாரூசே. 

ஞானமுணர்வான் சாழிஞான சம்பர்தன் 

- நேலும் வண்டுமின்னிசைபாடும் திருப்பாரூர்க் 

காரனம்முறைவார் கமல்சேர்பாட லிவைவல்லா 

கனமிலரா பும்பர்வானத் அறைவாசே, 
% 

கருச்சிற்றம்பலம்.. 

fo 

(௮) 

(NF)



OL. 

&& over 1 5) ag) Chao g 

இருதசாவுக்கரசு சுவாறிக வருமரிச்ொய்த 

திருப்பாசூர் திருக்குறக்தோகை, 

Be நச்சிற்றம்பலம், 

சணாகசாகிவக சைகை வைகவமவான் 

முந்திமூவெயி லெய்க முதல்வன் : 
இர்இப்பார்வினை இர்த்திடுஞ் செல்வனார் ! 

அக்திக்கோன் றனக்கே யருள் செய்தவர் § 

பந்திச் செஞ்சடைப் பாராடிகளே. 

மடாதைபாக மகிழ்க மணாவளுர் 

தொடர்க்தவல்வினை போக்கிடுஞ் சோதியார் 

கடக்தகாலளைச் காக ல்கொடு பாய்ந்தவர். 

படர்ந்த நாகத்தர் பாளுரடிகளே, " 

கா௮கொளன்றையு காகழுசம் இல்களும் 
ஆளஞ்செஞ்சடை வைத்சு வரு களர் 

காறுகண்டத்தர் கையதோர் சூலத்தர் 

பாறிஷஞொட் டனர் பாரூரடிகளே. 

Caper வேதிய ரரவர்௱ல் 

தற்றியே௮ுகக் தேற மொருவஞளுர்' 
க கெற்திக் கண்ணினர் கீளரவந்தனைப் 

பற்றி யாட்டுவர் பாஞாடிகளே, (s
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ட் டவிழ்ந்த ப்லாரெல் சண்ணிபால் 

இட்ட வேட்சைய சாகியிருப்பவர் 

அட்டசேயறி யேனிவர் சூழ்ச்சிமை 

ப்பட்ட நெற்றியர் பாளூரடிகளே.. 

டி ட ~, G உ ட - 

wwe ar Game Cush Bes பகசலெலாம் 

எல்லிரின் மிடு பெய்பலி யேர்பவர் 

சொல்லிப் போய்ப்புகு காறியேன் சொலீர் 

ava £m oar crema Gar, aS ர் றி ம 

* ஸ் * * 

கட்டிவிட்ட சடையர் சபாலியர் 
ச் at ட ௩ ் ரி “ons . « ௬ « 

27 கட்டு. (ம் பம் இ வம் த் Pay LY கு க் a விவா” 

இட்டமாவறி பேனிவர் செய்வன 

பட்ட (a a ff றியர் ப்ர்ட்ட நடி களே. 

வேகமோ தவச் இல்புகுக் சாரவா 

காதில்வெண்் குமை வைத்த கபாலியர் 
Wa ம் 

நீதிெ யாண்றறி யார்சிறை கொண்டனர் 

பாதி வெண்பின, றப் LINC ரூரடிகளே. 

கரியன் 

சாம்பற் பூர்வா தா சடை கட்டுவர். 

இ: splot ant elp! acme @ si மொருவனார் 

் தேம்பல் லெண்மஇ *0 Our Su sre 

பாம்பு மாட் ட்டுவர் பாளுாடிகளே, 

மாலினோடு. மை யவன் ரனுமாய் 

சேமலுங்கமு மளப்பரி தாயலவர் 

(௬) 

(ன) 

ட் 

(்)



a]
 

௪
௩
௭
 

N
e
 

ஆலினிழ RP DIGG BAT மிகப் ; 

பால்வெண் ஸணீற்றினர் பாளூரடிகளே, (௧௦) 

இ ரி wf pio) வயில் செற்களணா Gl usm es றி (53) ஸி 

armas வெய்சு ன சோனு மிலங்லகைக்கோன் @ 3 

நெரியவன்றி யிட்டார்விர லொன்றினூல 

பரியர் எண்ணியர் ப ரளுமடி.ஐ ச், ( Bai} 
டர் it 2 

hae 

௫ Oh கூர் ர இருச்சிறி ம்பம், 

  
கு ணவ தி . ம் all au,



fy. 

கணப் இது. 

இரு: பர் 55 ர் திருத், தாண்டகப். 

இரு ச்சிசம்பவம் 

விண்ணாகி மிலனாகி விஈம்புமாகி வேலைகூழ் ஞா reece 

விரும்புகின்ற, எ ண்ணாகி யெழுச்தரகி யியல்புமாகி Gillis 

குக் @ sa ape. தத்திக் காணமின்ற, கண்ணாக மணியா௫ூக் காட் 

தியா கிக்-கா தலித்சங் கடிலார்கள் பரவகின் ற, பண்ணாகியின் 

aa Up ம் பாருூர்மேய பாஞ்சுடரைக் கண்டடியே ய்ர்த 

aut ற், | ns | (௧) 

வேதமோர் ரான்காயா ந்ங்காரகி விரிக்கின்ற பொருட் 

செல்லாம் வித்துமாகசெ, கூகலாய்ப் பொழிகின்ற மாரியா 

இக். குவலயங்கண் மூழுதுமாய்க் கொண்டலாகி, காதலால் 

வானவர்கள் போற்றியென்றுங் கடிமலர்கள்வைதாவி Cus 

த கின்ற, பர தயோர் மாஇனனைப் பாரளுர்மேய LIT GE aN, 

ரக் சண்டடியே ஒயைந்தவாதே, (2) 
ந 

!. தடவரைகளேழுமாயக்” சாற்ருய்த்ியாய்தண்கிக ம்பாய்த் 

தண்விகம்பி னுச்சியாகக், கடல்வலையஞ் சூ ஞ் சூழ்ச்ததொரு ஞா 

லமா௫இக் காண்டின்ற கதிரவனு மதியுமாஇக், குடமூழவச் 
சரிவழியே யனல்கை யேச்இக் கூத்தாட வல்லகுழகனாூப், 

படவரவொன்் pager lg பாஞரீமேய பரஞ்சடரைக் சண் 
டியே னய்ந்தவாறே, a | (கட
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$ராருஞ் செஞ்சடைமே லாரவங்சொன்தை கிறைமதிய | 

முடன்ளூடி நீதியாலே, ௪ீராரு மறையோதி புல மூய்யச் 

செழுங்கடலைக் கடைந்தகட னஞ்சமுண்ட, காராருங்கண்ட 

ளைக்கச்சிமேப சண்ணுதலுச் கடலொற்றி கருதினானைப், பா 
பக்தரை, . . 2 ப . . . 

சோரும் லிண்ணோரும் பாசம்பாரூர்ப் பாஞ்சடரைக் கண் 

டடியே ஸஆயைந்தவாறே, (௪) 

வேட யை விசயன் றன் வியப்பைக் காண்பான் விற்பிடி 

த்துக் கொம்பூடைய 0 வேனத்தின்பின், கூடினாருனையவளும் 

கோலங்கொள்ளக் சொல்ப்பதமியுடன்கோத்துக் கோரப்பூ 

சல், ஆடினார் பெருங்க தீ.துக் காளிகாண வருமறையோ டா 

நக்க மாய்ர் தகொண்டு, பாடினார் நால்வேதம் பாசூர்மேய 

பாஞ்சுடரைக் கண்டடியே ஸுய்றீதவா றே, (௫) 

புத்தியினாற் சிலம் இயர்தன் வாயினூலாற் பொதுப் பக் 

tog) Sips we sara Guise, Os Bey லரசாண்டு 

றப்புச்செய்யச் சிவகணக்தும் புகப்பெய்தார் திறலான்மி 

க்சு ‘Dd த்கத்தால் வெள்ளானை விள்ளாவன்பு விரலியவாசண் . 

டதற்கு வீகொட்டிப், பத்தர்களுக், கன்னமுதாம் பாசூர்மே 

, பாஞ்சுடரைக் கண்டடியே ஸுய்ர் தீவாறே, (௬) 

ல் . 

இண யொருவர்*தாமல்லா லியாருமில்லா ரிடைமரு 

Gar டேசம்பத் தென்று நீங்கா, ரணைவரிய ரியாவர்க்கு மா 

‘BC sa சருமந்த ஈன்மையெலா மடியார்க்வேர், கணன் 

முழு மருபொடியாடுஞ் செக்காமேனித் தச்துவனைச் சாம்
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1 உட ம் 4 ° a . aye ete 
tt ror we eruss o \udeorupewran Lig oot) aula LIT cay E ty 

* ௪ ௬ ty கட்டி 

ய பாஞ்சடசைக் கண்டடியே ஓய ரஷ்ாறே, (கா) 

» உ ச்ட் . ௪ பட . ச மு ச் . ட்ட 

அ ண்டவர்கள் BL VALLI Sy gs 2 டேடோரனா னி பப பதாக க் 

வாற்லைக்கணீடு Da மலைப்பறா வி அண்டிருண்ட கண்டர்தொ 

தொண்டர், வண்டு 1@ io மலர்க ( ம் B a &) oor py GUT GOr au: 7 B tie 

  

we Garr. st யெம் / Lue   ணவர்கள் வணாங்கி யேத்தும். 0. ரண்டரம்   
சூர்மேய பாஞ்சுடரைக் சண்டடியே வூய்ச்சுவாறே, (4) 

் ர் 
‘ORT BEM GB Lf OTL இரு மரீலுமாற்றை கா sir caps. Be ins 

யி. தி: நெடியான் கையிற், ௫ ரூதைதா பல்ற DBO ௯ Ber BOR 

கனு தீ ஜொல்லு ey இழ் பல் லுயிரைக் Gi. கால்லுன் oa. ao poo 

FTN GT Boo wo சய்து காதல்செய் தீ வர்தணனைக் கைச் 

சொண்ட செவலான் வண்ணார், பாலொத்த arate aol hong 
ல ey . 

பாளுர்மேய பாஞ்சடரைஷ்கண் rt Gus னுய்ம்தவாறே, (௯) 

வேக்களனெரடு முடியுடைய வரச்கர் கோமான் மெல்லிய 

லா orion விரைக்கிட் டோடிச், சாக்கமென நீரணி 

பத் ன் ண கையிலை ny ar ர் ஜப றி aL BON BST லு bau ging BI 

ளாலுன்றி, யே்துிர டிண்டோனுந் கலன்பத்தூ ws 

கவன்றனிளை கேட் டு விரக்கங்மொண்ட, பார்தளாணி ௪டை, 

முடி யெம்பாறார்மேய சாஞ்சடரைக் Seg Su Bua 

sour m, | (௧௨) 
18a Ci AF BF மபலம 

arma entender 

ர ரர ரா.) ட் 
ட்டி த கைர் பம் 002



a. 

சிவமயம். 
ர * we t ர 

இருச்சிற்றம்பலம், 

, ட ௪ ட் 
0 oO ௦ ‘ ஐ ட இருப்பாசூர்ப்புராண்ம். 
AOE வ ப், 

கு ப்பு. 

BS gt புரியருண்மெய்ஞ்ஞா GOT 1G evar Guar வுமண்ணினின், ற 
ர் 

மலமபுரிவினைகணி ங்வொழீ திவு தாழ்வொ ன்றில்லாப் 

புலம்புரிபாசூர்மேயபுனிதனன்நினிதுால்கும் 

வலமட ரிப்பிள் ளையார்பொன்மலரடிவணக்கஞ்செய்வாம். ( 5) 

கடவுள்வா ie A 
ahem Syme” 

. BG uh i 

He வேறு. ப be 

கார்மன்னுமேனிக்கவின்கன்னனெண்கண்ணன்மற்றைச் 
சிர்மன்னும்? Sout wen றயாவுக்கெரிரிக்கவொண்ணா : 

Ca வர் மன் gC சா இ. பருண்மேனிகொண்டென்றுமன் Bt. 

ப ரா மன் 'அுமாட ல்பயில்பா தம் ம். /ணிக் துவா ழ்வாம் ட | @) 

| பாசூர்நாதர். 7 ன 
மருண்மேவுகன், றவினையின்பவமீ' BAH a மை va 
தெருண்மேவுமெய்மைத்திக/ ழ்சேர்நெதிெ சர்லாமில். 

கருண்மேவுபாசூரவைதன்னுளமர்கதவம் ட் 

பொருண்மேவுசெய்யப்புயங்கப்பதம்போற் திசெய் ய்வாம்; ம்ம. 

“dati பவி ப். 

  

7 ப் 

  



a, இருப்பா ஸூர் ப்புராண.ம், 

தங்காதலியம்மை. 
அதுன்னுமுற்பவம்பாற்கிடவேண்டி.மெய்ச்சுடரைப் 
பொன்னினம்பலந்தன்னிடைப்பரிவொடும்போற்றி 
மன்னுமா௩டங்லண் டி. ட்வணங்கிே யவாழு ் 

மன்னைதன்னடி.சென்னிவைக் துன்னு து துமன்பால், 

விநாயகர். 

ஈங்கெயம்புமிக்கதைக்கிடையூறகன் சினிமை 
காங்களெய்கவுமேலதுடநடக்கவுல்க 
வோங்குமைங்க ரனாலுவாய்மும்மகத்துவாவின் 
பாங்குசேர்கழலுன்னிநற்பரிவொடும்பணிவாம். 

சுப்பிரமணியர். 
இ ரவிண்ணவர் சேனையின இபஇூறற்க௪ 
சூரன்மாபொ௫ுசுடர்க்கிரியென தடுதுபர 
மீரவேலெடுச்தெழிலிளமயின் மேல்வருமிசோய 
வீரன்விரமும்விளம்பு அமுளங்கொடுவியர்ே தி. 6 

சம௰தரவர். 
காழிகாடர்தங்கமலமாமலாப்பொனின்க PB 
மாழியி ந்ிலைத்தாணுடன்மிதர் சவ ரடியுக் 
கோழராயவன்றொண்டனார்சரணமுக்தொண்டின் 
வாழும்வாதவூராளிபாகழமுமுளம்வைப்பாம். 

| மற்றையதிநத்தோண்டர். 6 
இண்டிய ஈயெசேெப்ஞ்ன லாப்பிள்ளையார் தலையா 
தொண்டர்கூட்டங்கள்யாவைய |மன்பினா ற்மொழு ப அ 
மண்டலம்ட [ரக் தருளனபர் யர்செம்மலர்த்காள் 

பண்டரோஞ்செய்தபாவங்கள்பற்றறப்பணிவாம், 

கப் வுள்வாழ,க்து முற் pein gi, 

(௪) 

(கு 

(௮)



பட்டப் 

மறாப்பா rays மனி, மகாண HLL in enor ods சன் 

விருட் [ட சூர் சரால்சர்யானுஞ்செப்புவனேன்னக்கே 

Sith /பாகுமூலே கார்கேட் 'னெமைெ செயற் கிறம்பலுண்டே, (6) 

வறு, 
* ௬ ௪ () » ஓ 

ஈக Slop காணா 3 அவில்வணு, ற்றதுவென்னென்னிற் 

பகலவன்சண்ணும்பல லும்பகிசுகவன்பஇகள்பாடி. 

லகி யர் சணருமா தியரன டியுடைவாரெ ன்று 

புகலுவரனை சதுமாய்க்கபுண்ணியா சலானும். (௨) 

Ly தி ரான rirovr le ஈருள்கெ ரஈளாமழலைப்புன் சொன் 
மெச்தியகசிறியிற்போற்கிச்கர்தைதாய்விரும்பிக்கொள்வ 

ரக்தவைதுபோற் பாரிலரிவிலென்றுசொற்றானு 
ii ea; 'சள்புக மநு மாந்தர்கிர்தியார்புந்திரல்லோர்., (௫) 

பாசையம்பத பின்றொ ல்க பகருவான்விரும்பிகா (9.1. 

பெலப்மார ir க்க ண் டே sie மா sane Toma ai 

ஞ்ச சறுக ad er ரானப்ப a காசனருளினுலே. ! i (௪) 

எண்ணிலிங்கிளம் குகாமமெழிர் DLT (FTL. (சாணமாகும் 

சதண்ணலையமா, சம்ப ரால் த்தி யங்குமற்றதுவானன்று 

விண்ணவருண்டபின்னும்விண்ணையேகொடுத்தவி ga 
மண்ணவர்கேட்கமீளாவான்பதங்கொடுக்சூமன்றே, (டு) 

அவையடக்கம்முற் றிற்று, 

ஆறி திருவிருச்சம்-க Tie 
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a துருப்பாஞுர்ப்பாரணம். 

பதிகம். 

ம ம Bap, of (DL f6oore Mon le oT oF மர் வாறு (0 வான வண்வெட் 

பாலையின் கீ இமைன்னுமாறும், வர அதுமணிமாணில்மமலர் களிட 6 

LOT GT Bib பூசி i BIOL முமா ர், கட் Soot Bit wows: த்து: நதா பு 

ம் காங்க சன்னிணையில்। J Buus g கான் ஐருக்குமா தை] (Lp 

சங்கார க்தக்கமில்லாவர ன்படையி லோ “ர்மலராயமர்க்றவா 

றும், a 634) 
வண்ணவுமைபூசை செம். பவமலன்மிக்கமகிழ்? வரடுதங்கர 

கலியாய்வைத் Oe வாறும், விண்ணவா்கள்பம /மெழ், BULLI ஸ் 

இவிர வுபுக்ழபயபுரமானவாறு,  ஈண்ணிமதிமாபூ சைகெ: ப்ர 

வாறுகற்றவாகள்பரஞ்சுடரைக்கண்டவார,று, மண்ணினெடும் Gl 

தஇகொண்டுமுனிவரே, மீவள்ளலவர்க்குயர்பெருமை வழங்னா 

ம௱றும், (௨) 

... பதியதிற்செல்கவுசிகன்வேஷொருபே்பெற்றுப்பரிவினித் 

பூ௫னைபுரிவித் துய்ந்தவாறு, மதுகயிடவரைக்கொன்றவினைக 

உரமரலரனைப்பூசித்துமன்னுமாறு, மெதிரில்வென்றன்னை 

த்சான்பூசைபண்ணியின்பார்க்குள்வாசிபறிந் இருக் கவாறும், 

வெதிர்வனதக்இற்தினையழிக் துகா தனோங்குவேய்களையப்பூளை 

கொடுமேவுமா தும். (௪) 

சிலவேடர்செய் Baan வலன்பாற்சென்றிசகைப்பவவனங் 

குச்சேர்க்சவாறும், வலிமேவிவாழ்சூறும்ப பன்றன்னைச்செற், ற் 

மாகாளியைச்றையில்வைதக்தவாது,கலிபாம்பொன் தங்கிறை 
வனா ட்மொறுற்சைவ ரருச்சிக்ககண்ணுமாறு , கிலையாகக்கிரு 

விழாகடம், தவா DEO Hy, ப்போடி.வற்மைமிகழ க் கலு, றேன்.)



BIH bth. ௫ இறப்பு. 
ரி 

@ a wr 

மன்னுபோருளினோக்கிவசாபாஞ்சுடராமெட்றை 

மின்னெநில்விடையாய்க் தூயவேயிடங்கொண்டேயனப் 

னன்னவமாடுச்தோன் நியமார்துவிற்திரக்கமுன்னே.. (ம, 

ஈன்னர்மாதவஞ்செய்தொண்டைசாட்டிஸிற் சறிதுசொல்வா 

பஇிகரீர்முற் திற்று. 

லது இருவிருகிளும் - கழு, 

  

திரு நாட்டுச்சிறப்பு- 
_— moe 9 டப 

விளங்கிட வா இயெண்ணெண்விளையாடல்புரியுங்கூ்டல 

வளம்பதிதன்னின்மிக்கவளர்பஇகீராகாடி க 

அளங்கொளிக்கயிலைத்தென்பாற் நாயகாளத்தியென்றுங் 

குளங்கொடுதுதித் துக்கூறற்டுடையதித்சொண்டைகாடு, (௧) 

ஆளுமன்னிரங்கலாகவன்றெழுகோலைதன்னி 

னீளுநுவரியிலொற்கிமாககாமீங்கலென்றே 

வாளுறவெழு தவல் லவள்ளலார்திருப்பேர்யாப்பின் 

ாளுறவிளங்குமெல்லையுடையஇத்தொண்டைகாடு, (௨) 

பரன்மைருக் இரர்கள்கோடிபரமனைப்பணிந்துதாள் சேர் 

மேன்மையுற்றஇகமாகிவிளங்கிடவுகங்க டோறுங் 

கான்டுலிகழுக்குன்றத்திற்கடவு ளசோவணங்கிகாளு | 
corer nel Dip Kips lost Bip Bl PHFLTAfay (OB டு, (௩)



ர்ச் அிருப்பாருர்ப்புராணம். 

ன் இரிய wo 2 ரு ட தக ததக ca ட் திங் கள்சேோ டையின் மீ துஇரு ஈநவரங்கிருர்துவாழுங் 

ட . . ௩ . . ட . டி ge Ms) 

ETE) COE MALE GOT NP FULT (THB ண்கேயிடை விடாம 
௩ ty . ம் ௪ » . . Ps . 

லறங்கணி (FDOT OY OVE BANE CRT இல் (By BLL BI ODE, யன் னும் 

பங்கமில்புகழ்சேர் தங: சப்பதியுமிங்குடையாாடூ, (௪) 

பண்டொருவணிக, ற்கோரகாற்பகள்மோொ! ip; சப்பாவாய்மைக் 

இண் ப். [17 ற்பலை ய் (Ly Ur OMT +) ம் ர் OD! mee ரு (He vy (A) 

மண்டலம்துய ர்ந்தநீதி மண்டலமாவமே KO Ge | Lor), 
6 

'தொண்டைமண்டலமென் முருஞுசொல் லுமெய் த்தொண 

மத காள்சாறாக்காலம்மைவ_ கயிலாயமேவிக் 

இப லபெற் நுன்்கூக்துங்காட்வொயென்னவி௪ன் 

பதியுயராலங்காட்டி.. ற்பயினடங்காணென்றேவ 

விதமுறுத லேயா Dl Fenty முங்மெழின டா ங்கண்டதாடு, (a) 

வையகம்பன்னீராண்மெழையின் திக்காட்டாஷூரித் 

பொய்யில்கற்புடையாள் கூறிற்பொழிஈதிடுமென்னமன்னன் 
4 ம் 1 க எ. ௪ on * ௪ * 

நுய்யவள்கணவற்கண்டுசொலவவன்சொற்கேட்டமமான் + 

பெய்கதுமரகுளாமென்னப்பெருமழைபெய்யுகாடு, (௭) 

ஒசைகொள்முனிவா கொடி. யுருத்தொரான கன்றிக் 
காசிராசன்றானகங்கைக்க௦ ரைதவத் தகலாதோட 

மேசலிற்பிரமதேசத்தெ! [மிற்கன்னிகேசுரத்திற 
. 6 ௩ ௫ ர) 4 : 

பாடிகொள்சுணைதோய்க்கன்றேபதியகள்றுப்ந்தநாடு, (4)



இருது Be ப்பு. ol 

oy ப yo o ௩ cy of . ௩ ட்ட4 ரா சட 

டதனறுக yaa சோயொன் அருதக ணிக கு ன்ன iio ob 

மூன்றுபூராநம்வண்டுதகறமூன்றுபோ துர் 
ஆஆ 2 mo  « “ey ர ட் ல 

தோன்றிடந்றுண்மீதசோன்றிடவறுகான் ரூடி. 
e ~ . 

os ரூ = oe க oe க 
யானறமிவலவனஞாவா ழ்வதரும்பெருக்தொ amr TO, (da) 

ப 

தானவனொருவன்றான்புீத்கா லுக்கருவாயுய்ஈது 
ரூ தத. - பன துரைவமேன்மைபூதிசாகனமேபேணு 

மான்விழிக்கன்னிவர்சமாபுடைமறையோர்வல்லக் 
BR. ® e ர * * ௪ ச 

கான்று த DU Ba Gen TH GTS OBL Go) Sr cor or orG, ( ௧0) 

வையகக்நுயிர்களெல்லாமாறிலாக்கருணையாலே. 

வுய்யவாயு ம்பா GO) வச்தவோரிருகா மி நெற்கொண். 

டையகங்க மகிமீகோ Lif Dh ளெண்ணான்குபேணு 

மையில ர தொண்டைகாட்டுக்கொக்குமோமற்றோர்காடு, () 

.. வேது. 

இனையபல் பெரு ம்பதியினாட்டிடையென்றுக தயாய் தீ 

துணிவின்மா கவன் சாபியென்றிருமுலைசொரிபால் 

புனித சத சமாய்ச்சனை தனையருவிபொன்பொலியும் ஸ் 

பனிகொணர்திமால்வரைகரவருவதுபாலி. (௬௨) 
* 

அன்னுமவ்வரைசகஈதனங்குங்குமஈ் துகை து 

நின்னுபொன்ம ணி முத்த £ஈசெடம்பலாவிரவி 

மன்னுவேல்கொடுவாரண ஈஞ்ஜைமேலீவாலாற 
டா eo oem! eh ட்ட * ட ல ட்ப 

பன்ணுமீக்கில்திறவனுமயபோ லுமப்பாலி, (௬௩.)



Df திருப்பாளுர்பபுரரணம. 

ரு ப . உட 
கோொமளம்பெற வருபுனற்பாலி யின்கோல 
ட “A mn ot . Set 4 

காமசமேேவியபெ (HOUSE (HUFL BLDG HI Os 

காமாகன்னிவா ழ்வெவ்வழற்பாலையுங்கட து 
ஆ உட . உட ர க ம 

கேமலாச்கருமலித்ருமுல்லைமேற்செலுமாள, (a) 

soos a Dvn ஆயாபாடியுட்புக்குறப்பாறயிரசோத்து 
“ந த பதை த்ரில் மட . * வடர பி த வ] நலவை து ஒட சகோயமாதா தர் துல்கொடுகுரு£ இவ் மேற்சென்று 

மேயகன்றெடுக் நயாவிளங்கனிவிமழவெ திற் து 

பாயலானெடுமாலையம்போலுறிள்பாலி. (௧௫) 

பொருவினச் சன வனங்களுமபடப்பையும்பொழிலு 

மருவுவர்வியுங்குளங்களுமேரியும்வய லும் 

பரவியெங்கணுமுலவலான்மிருபுகழ்பாலி 

யரனொருக்களாயெங்குமாய்கின்நதொப்பாடுல்.. (கசி 

LIT QF OOO BEML. GMA BOG GIB HG 

வரிசைகூர தரவயன்மகனாகியவடுட் ட. 

ஜஞொருமுதறபலசஏனைகளாலொழிவில்பல்வளங்க 

.ருதிருத்கனைஈஇயென ச்தருவதுக்தகுமால். (௧௭) 

பொன்னுமுத்துகன்மணிகளுமுதலியபொருள்க 

உரு ரூ உ Me க . . . . 
லன்னைபோலுஈன்னீர்மையிற்பபன்கரப்பதளுற 

் . ON . “ym ‘ on . \ 

perc Cu ger do aa cig D665 oTGor, (௧௮)



இருதாட்டுச்& பப. 

ட ட்ப . ட டவ , 
விரவலார்ம தகொண்டு Ls Bde! (tb [14 
ர் . ர ரர ரூ 
பொ ௫ விலா வள மன்ன வாதுஙகு ளோ ப டவ 

. pe . o - sae ் my 
வரைகள்காக ணு Oat ஞள்வளம CUEH NLS 

= . ப் - * ட 
(ரவையபான தமா 1 [சூம் பெ (OO DUTLILIT EY, 

HUD UD தெ TOM CLD gs FIG BOM ch (Beto wd 

AMGAGAT bE 9 Maparaseow gr bet gird th B 

Cle nr Go வண்டி ரைப்பாலியிற்றாடை கலாற்புணைரி 

மிய ங்குமவ்விராட் MATS (Gy lDOMETLILIAA TAT 

சர்கொளச்ஈதிதேருநீசிருகரைசேரு 

மேரியானை வயும் வாரிபோனிை றவு றே. 

சாரிருங்கடிமதருகட்கப்புறஞசாாம் து 

வார்பெருந்தடங்காறொறுமாநுபொலவருமால, 

மரு வும் ர்வயலெங்கணுமோங்கலின்மள்ள , 

ருசவுகிள்பகடேற்றினம்பூட்டியாங்குமுது 

விரவுசேற்றிடைசென்முளேவகைவகைவித்திப் 

பரவுகாற்றதுபறித்துறமுடி செய்வோர்பலராம். 

ஆயவம்முடி த்தொய்யலிற்செய்யினுள்வீழ்ச் துச் 

தூயவன்புயக்கடைஞாகள்கடை௫ியாதுவன்றிச் 

GC சயமா ரபமுங்கொங்கையஞ்சே sein றிப்ப 

வே yb Bir Opt மதுதநடுவரராடெஙரும் 

Ty 

(௧௯) 

(2-0) 

(௨௨) 

(௨௩)



௧௦0 திருப்பாசூர்ப்புராணம்: 

விங்கு நர்வயலெங்கணுஞ்செவ்வியின்மிடைவுற் 

பரந்குசெர்ரெலுட்களைகளைவடன்புரு் தழவர் ் (4 } GS) Fla se oy பதர் ய் (ரு அது 

பாங்குடங்கெழுபங்கயப்பொங்க லாபார்த்துத் 

தாங்கள் விழ்மினா முூகமெனக்க ளைகளாற்றவிச்வார், (௨௪) 

புபலைவென்றதக்கடையியர்பூு பூங்ஞுஜல்பொழில்வாம் Lieb 

குயிலைவென்ற சங்கவரெழிற்குமன்மொழிகுஸி£ எர 

மயிலைவென்றதுமற்றவாசாயனீரவயல்வாழ் 

கயலைவென்றதுமவரிருபனிமலர்க்கண்கள். (௨ ௫) 

மீனிறைக் துளவாவிகளெங்கணுமிஸிர்பொன் 

ரா னிை ந்ந்துளபாரிடையெங்கணுஈதருபைக் 

தேனிறைக்துளபூவிடையெங்கணுஞ்செழுமீர் 

வானிறைர்துளகாவிடையெங்கணுமலிக்தே. (2a) 

ஈ,ச்திலங்கெழின்மடையிடையெங்கணுகருவெண் 

(ps Bowe, veri Gent Ouse ணுமுளரி தீ 

தொத்திலங்குவகயத்திடையெங்கணுந்தொகுமிக் 
கொத்திலங்குவவயலிடையெங்கணுமுயர்கெல், (௨௭) 

பனிகொடெங்கினவிழ்பழமிருல்மாங்கனிபலவின 

கனிகள்வாழையின்க௧கனி௫தைந்தொழுகுதேன்௪ லது 

புனிதமேதிகன்றுணப்பொழிபாலுடன்போத 

வினிதுசெய்யலானிறைந்ததில்வாளைசேலெழும்£ ல.(௨௮7



இருதாட்டச்சிறப்ப: ௧௧ 

“ க ௫ 6 . 

GOUT Da. ob 2B 1 Lh TAT LG வொத்வரிக! 111 

ர. 

  

மையகார் மு முவமகுைவனப் டனாடவ!! விர 

செய்யகாமரைகறணோக்கச்செழுங்கொன்றைச்செம்பெ ன்ப 

துய்யபபாரசபோலுந்தொருபுனவிமகீ BHA ல். (௨௯) 

. 2 COL AT யோதைமே இயாவிபாய ரவம்புட்கள் 
ஆ ரு 4 உள . ~ ome oe 
சோலைபாயோசைமள்ளாதொழியபல சொல்லின்சகும்மை 

« ஸ் . ‘ ச ௫ ு ஐ 

மாலைபாய்வணடினோடுவரிச்கரும்பாற்றுமோலை 

வேலைபாயலைக் Glow capes ம்ஸ்லெ முந்த ரர்க்குமெங்கு ம, (௩௦) 

இங்களின்பிள வுவில் லுச்சே ல்வளை க் ரு மிழ்செந்தோண்டை 

பொங்கெழிலமுதமுல்லைப்புயல்பலபூச்தகோலப் 

பங்கயமா தாகண்டப்பணிலமேற்பயில்வகண்டு 

சங்குசெங்கழலமேறிக்கங்குவவெங்குமெங்கும். (௩௧) 

மாடொனளிர்சங்கமீன்றவளசொளிமுக்கதையன்னப் 

பேகென்முட்டையென் நுபேணியங்கணைக்குமாங்கண் 

முசெங்கீன்றமுச்தைவாயசமொளித்ததென்று 

கோடரப்பொழின்மீதேறிக்குயிலினங்கூகூவென்னு ம்.(௩௨) 

லையுட்டிரியுஞ்சங்கதியிடையெதிரோசென்று 

பரவிருகரைக்காலாராய்ப்பழனஞ்ே சர்பொழி ல௮ுட்போகித் 

தருமிலைக்கொடி.மீதே.றித்தகாழைமேற்றங்கப்பேடென் 

றருகுவந்தன்னமென்னவதின்பெடையூமெங்கண், (6)



BO திருப்பாகரூர்ப்புராணம். 

re Tn ms ச ‘ . 
உயருடுச்ச்கையரீண்டதுநுபுடைநெங்கின்காடு 

மூயனமதிச்சகையகீண்டமுயங்காபூங்கமுகின்காடு 

வெயிலவற்றகையநீண்டமிளிரகழைக்கரும்பின்காடு 

புயலினை தீ தசையநீண்டபொன்னிறச்செக்கெற்காடு,. (௩௪ 
ர் a 

அண்ணருனிலிங்கரூபமாகல்போற்சீருக்கொண்டாற்கே 
யுண்ணிகழுருவம்போலவொளிர்கதிர்கின் நவேசன் 

விண்ணின்மேற் மூவ ல்போலமேனிமி ர்ஈ்தடிக ணுடுங், 

கண்ணனேயெனக்கழ்கோக்கிக்காய் சன சாலீயெல்லாம், 

௫ ஆ * ௬ ட் ஈ ௩ © க 

மற்நதுவரிஈகசூட்டின்மலையெனவளாபோரசெய்வார 

துற்றபொறபடுக்ககெல்லாந்றுளங்குயாகுன்றுசெய்வா 

ருற்றவசெவாக்குர்கன்பேரு தவியேயாறிலொன்று 

கொத்தவர்க்க துமிக்ககுன்றுபோற்கூடுசெய்ஷார். (nds 

வரம்பு நுவயல்வளங்கள் மருங்குறுபொழிலவளங்க 

ட.ருக்துவண்புலவளங்கள்செழுக்தொடையினவளங்கள் 

விரும்பியகொலலைகலருமிகுவளமுதலாயுள்ள 

வரும்பெறுவளங்களெல்லாமவரவரினிதுகொண்டு, (௩௭) 

தென்புலத் சவரும்போற்றுதேவரும்விருக் துசால 
“(Dd 9 ெங்கச்செய்தோம் நிற! FULKO BITES வன்புஅுளையும்பேணியறங்களும்பிறங்கச் "3 தா 

இன்புநுசெல்வராகியிலங்கிடுங்குடி கண்மேவிப் 

பொன்புடைமாடரீடிப்பொலிர்துளபதிகளெங்கும் (௩௮)



இருதாட்டுச்சிறப்பு.. த்ர 
i 

! 

அகினறுக்நூபமிக்காரட் qo Cw சிக்னல் னி 

மிகவவெரிகள்வேகே ் வள்வியிட னெழுந்தசே ராதி 
A a 

புகைகேவேரனினூடுபொழில்வளர்மா&.. ஞ்சூழ்! ழ் தி 

முக்லொடுமாறுகொண்டுமிமா: ய்ர்சிழற்செய்யிரசிர ற்கும்: iy, 

பூக ற்றெக் ங்கு காலம்பேரதியால்பலவுசூதங் 

காகறுணடங்களாரங்கடுசெல்லிவெள்ளில்விலவம் 

oui 2a) gi இ திருணியத்தமருதே சறிருப்பைவன் னி 

காகமற்றெண்ணிராறுகண்ணுபூம்பொழிலகளெங்கும். (#0) 

மல்லிகைசாதி இவெட்டிமா ருவிருவாட்ச AG wer aresr 

முல் வசெவ்வர்இர்திமொய்கரலிரல்? காங்கு 

கில் லுவங்கொன்றைரகொச்டிவிளங்குபா திரிபொன்னாக 

ஈல்லசண் பகமிண£ம BT ERE GOW BM BS ளெல்லாம். (௪௧) 

பங்கயக்ருவளைகாவிபயின்மலர்வாவியெங்குஞ் 

செங்கயல்கன்னல்செர்கெல்செறிசெழும்பழன மெங்கும் 

பொங்கெழிற்சினையிலவண்டுபுனைானை த்துடவையெங்குஞ் 
சங்கொபெடகம்பேரிதண்ணுமைமுழக்கமெங்கும். (#2) 

குறவர்கள்குதிச்சியோங்குங்குவிஞ்வொழ்முல்லையோங்குக் 

*தொறுவர்கள்பாடியோங்குஞ்சொல்லருமருகமன்னர் 
௪ ௬ ௬ « a , 

செறிபதியோங்குசெல்ததிமிலர்பட்டணங்களோங்கு 
LD DOU BM றும்பதே TDA OT FT ரோங்கும்பாலை, (௪௪. \



௧௪ இருப்பாஞூரப்। பரரணரீம், 

. me . ry . கட . 1). NO . ° ச 

க் Terr (F) bol Poets, ‘bi LOL {AT றிய LOD சமெங்கு (0 

ங் “ : . 
eu IF sor LIAN COR NLA LOE Cal? Boxor hie smi, 

நீரணியோடையெங்காசியைறைவேள்வியெ 1/1 
ay ச ௩ ச ன் ௩ ௪ . ர 

லாரா புன்னுஙக்ப் சி யோர்களெ யாம், LaF ) 
ae 

இருப ட்டுச்சிறப்புறுற்திற்று 

ஆமி இருவிடுடிக்கும் ௬௨, 

குடசாரணியச்சருக்கம், 

அவனா I நத டு விப அனானி 

கூறுமிவவளங்கொணுட்டுட்முவலயமுழுதும்போற்ற 

நீறுடைக்கடவுணின்நுகேரிலாவாங்கண af | விண், 

னிறுபெற்றென்றுமபொன்று,,வியன்கொாள்கேசு இரமேதென் 

மாறி லாப்புகழ்கொ ண்டோங்கு வண்டி ருப்புண்யாவத்தம், ( 8) 

அதியிற்கறபக்தோறுமம்பரத் தும்பரியாரு 

மாகவஞ்செய்யமென் மேல்வர்தபுண்ணியங்களெல்லாம் 

போதுகாட்சிவன்றாள்சூழ்ர் துபொருர் தின வங்கணாூத 

னேதமில்புண்யாவக்தக்கே தீதிமெனப்பேரெய்.தும், (2) 

இத்திருக்கேத்திரத்தினெலலையினளவுசொல்லின் 

மெத்துநீர்பாலிதெற்கருமேற்நிசையெல்லைகல்லா 

அதீதரத்திரையினெவ்லைஞுசததலையுதஇ€ழ்பா 
௩ 

லத்திகைகாற்பாற்கெலலைபாகவாந்றிடங்கள்சொல்லும். (௩)



குட்சாரணியச்சருக்கம், கடு 

பற்பலவுகங்கள் சென்றால்உரவியகாடாய்காடா 

மற்புசப்புண்யாவத்தக்தாங்குயாந்தோங்குக்கானம் 

விற்பயில்ஃகு௨சாரண்யமென்னவேமன்னுமென்பார் 

பொற்புறகாமிங்கள் பிற்புகழ்திருப்பதியதாமால், (௪) 

ஏ்ப்பூவனீத் துமிக்கவெழில்பதியகனிலங்கண் 
மெய்ப்பானருள்போனிற்கும்விரைமலர்க்குடசக்கான்வே 
O pw MO து ற த. . றொப்பிலோசனைமேலோங்கியோசனையெல்லைசூழத் 

தப்பறத்தமைச் துகிற்கு கன்மையதுடையதன்றே, (௫) 

ஆயவல்குட*த்தன்கமமரருமறைகளியாவு 

மாயனுமயனுங்காணாவள்ளலைவணங்குப்போற்றி 

பயயடித திகளுமுதீ இியின்பமுமெய் தப்பெற்றுப் 

போயவர்க்கவீதியில்லைப்புராதளும்புகல்வமிப்பால், (௯) 

சே வறு, 

மன்னும,க்கருநீழலின்மலர்நெடுங்கண்ணி 

தன்னொடின்புநுவேட்கையனா௫க் தலைவன் 

அுன்னிவா முகாளுகம்பலயாவையுக்கொலைந்த 

பின்னருற்றதங்குகார் தமற்ற தன்.நிறம்பேரில். (ar) 

அண்டமேவியவேழுலகேழ்தலமனைத்துங் 

கண்டதுண்டங்களாயிடவேகமிக்ஞயர்ந்த 
ல ° ம ‘ க *. க 

சணடவாயுவஈ தடி 2.5 வப்போ துமித்த லநதான் 

  

சீ ' க க் ௬ « a 

வண்வொழ்சடைச்கொன்றையனருளின்மன்னியதே(௮) 

*குடசம்-மலைமல்லிகை ,



Ob tir திருட Wd ரே ப் jaa del be 

அக வாயுணவ:யடி(ப 6A UROL (ங் மர வழு 

சந்தரிள்புயகெற்நிகறறைசரடைதன் போற 
உட « டர் . (அ . : 

பக்மமாகங்களுண மிதம்பயை துமாறி 

யெர்தைதாளிலன்றுமிழ்ம்க மணிமலரொனவே, 

அட... BT SiG AT LOT ணிக்கமன மயெ னவடி. மல் 

விட்டிறைஞ்சியபரினொலிப்ப இவிளங்காஞ் 

 இட்டாமாளணிம்க ] HL 6 Gor Ong EB GF றந்த 

வொ tt. war ங்கா di ர் oy ளப! டு NLD (Lp BOT MU GOT L. JL JTLD, 

அன்ன சன்மை பின்மாணில்! கபுியதுவமர்காட் 

மின்னுவேந்கட 2 WG LPH... ல்மாகடல்மென்மேற் 

நுன்னியாவைய [ங்க pw Wy LD GYD ச்சூ 910. 

அசின்மாணிக்கமமைமொழிபுரியதுவகன்மேற் 

றேசுமிக்கதோர் மாணில்கபு! ரியெனச்சிறந்த 

விசுதெண்டிரைப்பிளயமதனிடைமிதப்ப 

வேசிலெண்டி.சையோர்களுமெய்தயாங்கரு$தார 

அப்பெருக்தடப்பிளயமதனின் மீதன்று 
தெப்பமென்னவேமிதத்தலாற்றி ருவொடுஞ்சிறக் த 

விப்பெரும்பதிபிரளயாகலபுரமென்றே 

செப்பமன்னி ப பின்னரங்குற்றமைசெப்பில், 

f 
{4 Tey \ 
% 

(௧0) 

Gch ) 

(௧௨) 

(கறட)



நுடசாரணியச்சருக்கா், கள் 

அயலவப்புனறன்னினும்பதின் மடங்காக 
ன . tat i fs டத பட்ச coe ச 

யேய்வதாய்க்காலாக்கினியாங்குடனெழுந்து 

தோயமுன் நுயரண்டபிண்டமெலா ஞ்சுடலும 

பேயொடாடினகாயகனவ்விடம்பேணி, (4 ௪) 

பால je ரு wi Be வப்டெசடி சாக்கமாவிறைவன் 

கெவமெய்க்கணிர் தாடுமுன்னவனயில்யிளங்கு 

மூவிலைச்ச டர்க்கொண்டதோர்கடுவிலை முடியிற 
ப் 6 

புவதென்னவேயுற்றஇப்பியெனப்புகலவார். (கடு) 

HT) HOTLIST SL HIG 7s துஞ்சூ dy மம 1h 

பெறிலிப்ப இயிரு ப்பமாயாபுரியெனவே 
ம 5 - ் ந உ ம ௫ ளி 

யோதுவாரறிவா லுயருண்மையையுணா£மதா 

on Bou eat Geese இப்பெரு மையாரறிவார. (a ௬) 

இனையதொல்புகழ்ப்பதியினயாவருமெய்இப் 

புனிகளுடி.போற்தியபின்னருமுன்னிக் 

கனிகொடொண்டைவாயுமையெமையாள்பரன்கழல்க 

ளினிதுபோறறியேவழிபடுநிறராறவிசைப்பரம், (௧௭) 

குடசாரணியச்சருக்கம்முற்றிற்று, 

Hob Doyen (FIO,



தங்காதலிபுரச்சருக்கம், 
Oe ப பவயு 

எம்பிரானன்புவைச்தவித்தலம்போலிலென் றே 

ப யம்பிகைதானுஞ்சாலவன்புவைத்தத்தலத்தின் 

றம்பிரான்றன்னைப்பு. சைதான்செயவேண்டுமென்ரும் 
கும்பர்கோன்பா தமேத்தியோத ருங்களிப்புடீடி.. 

அண்ணருனருளிச்செய்தவாகமகெதி? கெடாது 
வண்ணமென்மலாகயேமஞ்சனழமுதற்கொண்டங்கட் 

'புண்ணியமூர் தீதிதன்னைப்புகிதளைக்குடசநீறற் 

கண்ணுசலானைத்தன்மெய்க்காதலாற்பூசைசெய்தாள். 

காதலினுமையாள்செய்தகாசறுபூசைகண்டு 

வேதசாயகனாயுள்ளவி த் த்கன்டுத்த த்துள்ளே. | 

வககயில் 

மாதளமகழ்ச்துகாணவர்அமன்காதல்வைத்தான், 

ஓ.துமம்மாதின்றன்பாலுயர்வெபெருமானார்தங் 

காதல்வைக்ககனாலேதங்காதலியென்றுகாம - 

மா.துறவிரைவில த்தேவைச்சனனவடன்பேரா 

லாதலிப்ப தப்போர்தங்கா தலிபுரமென்பரன்? ற், 

என துே பேர்பெதுசலாே லயிறைவனேயிர்த க்கானந் 

தளையடைச்இடுவோரெக்குக் தணிப்பருஞ்சலனரீங்கி 

மனரினைவனை த்துமெய் தவ ரமருளென்றுகேட்கப், 
iO ani sé 2சாமென்றான்புவனியிலெவருமுப்ப, 

(6) 

(௫)



அபபபுரச்சருக்கம், BI 
® , 

ஆனமைகண்டுவே தமாயிரமுகமாய்ப்போற்று 
சானிலமிசையெண்பத்துகாீன்கு ாருயிரம்பல் 

யோனிகளுயிருமுய்யவுருகியொன்றாஇரின்ற 
தேனலார்பூவிள்மாரிபொழிர்ததுசெழுர்தண்வானம். ( dir) 

ஆதியுமெம்மையாண்டஷூம்மையுமன்புபொங்கி 

யோதுமபபதியிற்பின்பல் லூழிபுக்கருக்தாரங்கண் 
வேதமோடயன்மாற்றேவராமிகுபயமெயதஇவந்து 

பாதம தபயம்புக்கபரிசினிப்பகர லுற்றாம், (௭) 

தங்காகலிபு ரச்சருக்கமமுற நிற்று, 

கச்திருவிருக்கம்-அள், 

  

அபயபுரச்சருக்கம். 
see 

- முன்பொருகாலச்தோங்குமும்மதிளிரும்புவெள்ளி 

ஈன்பொனிற்குயின்றதாருகடுங்கிடத.திரிவசற்று 
மன்பிலாவுயிர்கட்கென்றுமாளியிலிலங்குமாண்மை 

வன்புயத்தவுணந்தொக்குவாழ்வதுதாழ்வின்றாக, (௧) 

அம்பர த்தியங்குகின்றவப்புரச்தவுணர்க்காற்றா 

அம்பர்களென்செய்கேமென்றுன்னிதிர்திரற்குச்சொல்லக். 

கம்பிதமாயவன்றான்கமலவாசனந ற்குக்கூற 

ஈம்பயர்இரீச்சவல்லாளாணனென்றுகாடி, (2)



30 திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

ஆங்கவர்தமையுங்கொண்ே டேஉம்புயன்மால்பாற்சென்றங் 

கோங்குமுப்புரத்தோர்செய்கை ம்ணர்த்திட வுட்கொண்டம் 

லிங்கெர் தமமைவெல்வதெமக்கரிதுண் மையென்று உட. [மா 

பாங்குடனுரைப்பக்கேட்டுப்பகருவானமரர்கே்மான், (௩) 

வெல்வதற்கரிதென்றையம்விளம்பினைகின்னால்வெல்லா 

வல்லமைக்கவர்கள்பெ ந்றவரங்களேதென்றுகேட்பச் 

சொல்வதற்கெளிதோமாருச்சூரர்களவர்பேறென்னாங் 
கெல்லையில்புகழான்மிக்கவெழிற்திருமாயன்சொல்வான். (௪) 

சாரகனென்னுகாமத்தானவன்மைந்தர்மூவர் 
சீரணிவித்துள்மாலிசெறிபுகழ் ழ்த் தாரகாக்கன் 

கார்நி றக்கமலக்கண் ளூன்கமலவாசனனை சோக்டப் 

பாரிடையெண்ணில்காலம்பயிலருஞ்தவஞ்செய்தார்கள். ( @) 

அத்தவங்கண்டச்சாளிலவர்கண்முன்பிரமன்றோன்றி 
யிழ் தவம்செய்தீருங்கட்கெவ்வரம்வேண்டுமென்னச் 
சுத்தவிண்டிரியுமூன்றுகடர்சகர்வேண்டுமெட்டுச் 

தி த் 'திபுமளகைமேவுசெல்வமும்வேண்மேங்தண், டக) 

எண்ணிலபல்சுனை காவேரியெழுபடைகுடி கூழ்பார்ப்பார் 

ஈண்ணுபூ வனங்கள்வேள்விர் ளிர்புனன திகள்விஇ 

வண்ணமாளிகைகள்€தமறைகளாகமபுராணங் ப 
க்ண்ணுதற்பூசைமாசில்கலைம இபூதிவேடம், ற)



அபயபாச்சருககம்;. ௨௧ 
€ 

இன்னவைபின்னுமெண்ணிலெய்தியாயிரவாண்டாண்டு 
துன்னினுடீங்கனொ லுஞ்சோரீர்வின்றி த்துன்னிரீங்கு 

மர்கிஷேகண சீஇிலல்லாலழிவுராவரங்கஷ்வேண்டு 

மென்னப்பஙகயனுமீர்தானிப்பெருவரங்களெய் தி, (9) 

தல்வியாற்றவற்றாற்றம்மைக்கருசலரொருவரா லுங் 

வெல்லொணுாத்திறலான்மிக்கமிரு தீவினியென்னாம 

மெரல்லுகீர்ச்சனைகடாமங்குடையவர்கினைவுபோலே 
செல்லொணாச்திசைகள்பதீதுஞ்செல்பவரதுவுமன்கி, (௯) 

சிவடடி வழிபட்டே தீ துஞ்செம்மையரா தலாலே 

யெவர்களும்வெல்லொணாசென்றியம்பிமாலவர்களோடுங் 

கவலையற்திமொறெண்ணிக்கயிலையிற்சென்ருரங்க 
ண்வருமற்றெதிரோசெல்லவஞ்சினாகண்சொல, (௧0) 

உம்பர்கோனயன்மான்முன்னாளொளித்தகண் ணோடி.க்கூடி 

யிம் பரினமக்காஞ்சேமமெவ்விடமிருத்தற்கென்றா 

ரம்பிகைவரமுன்பெற்றவத்.தலமதனிற்புக்க 

னம்பயந்தீருமென்றுநாடி.மற் றங்கட்சேர்க்தார். (ss) 

சென்றெனையாளவான்றங்காதலிபுரஞ்சோம்துகாதன் 

முன்றொழுதிறைஞ்சயேத்திமுத்கனேமுதல்வாவென்று | 

'அன்.தியவிருப்பாற்போத்திச்சரரொலாமபயமென்ன ன 

வின்றுநீரிங்குவர்கதென்னெனவியம்ப லுற்றார், (௧2)



௨௨ இருப்பாசூர்ப்புராணம். 

முப்புரத்தவுணர்சங்கள்மொய்யடற்காற்றாதஞ்சி 
யப்பணிவேணியாய்கின்ன டி.யிணையடைந்கோமென்ன 

விப்புவிகாப்போனா தியேதமிலிமையோர்கேண்மின் 

செப்பிடிலெம்மைச்சாரர்துசெய்வரேபூசையென்ன. (௧௩) 

ஈந்தமைச்சார்ந்தோரந்தாற்புரத்தேகா்களென்றா 

யெரந்தையேயெங்கட்கார்சார்பியார்க்குமயேலலாதுண்டே 

வர் தமில்லவாகள் துட்டராவதுமறிதியென்ன 

 முக்தனுமிரங்ப்பின்னர்மொழினாவானருளினாலே, (se) 

புரர்பயிறவங்கடன்னிற்பொய்யுமுண்டரிகேணின்னால் 

விரதபங்கங்கணாடி வெல்வமப்போதிப்போது : 

சாதமாயித்தான த்திற்சார்க்திருபய மின்றென்று 

இரைவி டமுண்டவெக்ை தசெப்பிடயாருங்கேடிடு. (௧௫) 

மம்பிமுப்புரர்க்கஞ்ச ர அானிவிருப்பெய் ய்திராதன் 

செம்ப தம்பணிர்துே தவரியாவருஞ்சோரர்துபன்னாட் 

டம்பயந்தி ர்ந்துமேவுக் தன்மையாலர்சகர்ப்பே 

சம்புவிபுகழ்க்தபேர்ந்துமபயமாபுரமென்றுமால், (௧௬) 

அபயபுரச்சருக்கம்மு, ந்திற்று... 

அகத் Redes sie #02. 

 



மாயாப் (ச்சர௧௧௰௦. 
ieee 

அன் நுமையம்மைபெற்றவப்பெருவரத் இின்மேன்மை 

யின்நுயாங்கைக்கொண்டோமென் கிமையவருமையைக்தா 
மன்றல்சேரத்தானத்தின்மழ்பரனருளினாலே | ழ்ந்தார் 
சென்றுஈன்மாயன்மாயஞ்செய்யமுப்புரத்இற்சேர்ச்தான். (s) 

பு? சவேடத்்தனாகிப்பே£இதியினீழன் மேவி 
“Suit தயின்மருட்டக்கண்டுவிறன்மகாவவுணர்கந்இப் 

பத்திபோய்நீசர்யாரும்பாமனைக்கைவிட்டார்க 
எள திதனுமகனையெல்லாமறிர்தெழுக்தங்கணோக்க,. (௨) 

அவ்வயினமரரெல்லாமருளினாலறிர்துதேராத் 

இவ்வியமனறைமாபூட்டி தீதிருச்கயன்செல்லமல்லல் 
வெவ்வலிகாககாணாமேருவில்லாகமால்கொல 

செவ்வனல்கூர்காற்தீர்க்காஞ்செ.றிகிறவம்புசே. (௩) 

2: கூபச்திற்சென்நிக்கோலங்ே ஏன்டெய்பர்க்குமூவர்ம. 
காபத்துவாராவண்ணமருள்புரிர்தரனுமங்கட் 

சாபத்தைக்குனியவாங்கிச்சரக்துரத்ர்த இகையூரிற்: Do 
அபச்செவ்வெரிவாய்விழச்சட்டருள்புரிர்தானன்றே; (2) 

தேவருக்தேவர்கோவுக்திருச்தியவயனுமா, லும்... க 
யாவரும்பயங்கணிங்சயிறைஞ்வொனெய்தப்பெற்றார் 
மூவருமெம்மையாண்டமுதல்வன்றன்கோயில்வாயிற். 
காவல்கொண்டிருக்தாரிசன்கருணையின் நிறமேகோக்கி, (ட) 
  

| *கூபமென்பது இநவிற்கோலமென்னுக்தலத்தினை. ரசிகை 
யென்பது இருவ தகை வீரட்டானமென்னுர் சல.த்.இனை, |



௨௪ இருப்பாசூர்ப்புரணம். 

காகலால்வலப்பாலிற்றங்காசலிகன்னைவைத்த 

கா.சனே௦ே சன்றுகாவல்செற்றவனாடும்போதங் 
கேதவுண்டித்தா னம்போற்கூபத்திலதிகையிற்றுன் 
மாதுமைவலச்தேமனீனிவைகுவன்வழக்கதாம ல், (௬) 

மற்துமெம்பிரான்பல்வேறுவகைகளாற்புரங்கள்செற்நற் 

சற்றலவெழுபானா ஓதாமெனச்சாற்றுநால்கள் 
சொற்திமேதிலிக்கோர்காற்சுரர்பயங்கெடுத்துக்காவல் | 
செற்றதுபின்னரங்கட்டி.கழ்திறஞ்செப்ப வற்றும். 89) 

மாயாபுரிச்சருக்கம்மு ந்திற்று, 
கள் சிருகிருக்கம்-௧0, ப 

  

சோமபுசச்சருக்கம். 

  

அரிரிலவுலகத்தடைக்கே தார்விஞ் சையாமானம்புயைபா 
உல்கேட்டளித்த,விரிமலாத்துளவமாலையுங்கமலவியன்மலர் 
மாலையுங்கொண்டு, 'வரவெதிர்கண்டுதாருவமுகிவன் மகிழ்க்த 
வைகோக்சமற்றவடான், தரவ தவாங்கியிக்திரற்யேத்தக் இிமே 
ற்போட்டனன்றருக்க, oe | (க) 

ஆங்க ததன்னைவாங்யெக்கரின்னடியின்முல்போட் டுமே 
ன்மிதிப்பப், பாங்குடைமுரிவன்கண்டெம்பதைத்துப்பரிந்து 
யான்றந்தமாலைகளை, மீங்கவென்மதத்தாலிகழ்க்கனனென்று 
ங்கெடுத்தவன்றரித்திரமெய்த, "வோங்குமூவுலகதிதறுவள 
மனை த்துமுவரியிற்புகுகெனவுராத்தான். (௨)



சோமடுச்சருக்கம்... ௨௫ 

ஆதலாற்புவனமனை ச் அமார்செல்வமானவையாவுமார்கலி 
யுட், போதமாதவருர்தேவளும்வருக்தப்புரந்தானிரரந்தானெடு 
கா ,ளேகமேயுழன்அுமாலயனுலகத்தெய்திமத்றவர்தமக்கிசை 
ப்ப், வோ,சவேலையினைக்கடைந்திடி வெழுமென்றுன்னியாங் 
குரைத்துடனேழுர்து. (8) 

வேறு, ப ப 

மண்டன னின் ei GBT EXO யா ருமாருமவசவக்திலங்குகடல 

வாயீப், பண்டங்கிழந்தபொருள்யாவுமேவுபரிசானலங்கொ 
ள்பரிவா, லண்டர்துளங்ககெமெந்த 7த்தையடியோடெத்து 
ஃவயினன்,  றண்டிண்புயத்தின்மிசைவைப்பவக்துசலதிக்குளி 
ட்டவளவில், (#) 

மின்னாமைழீதவ்வரைரோரிறுத்திவிலகாதுபற்றவரிராண் 
வன்னாகமாசவிடைதத்திரீமேதிகம்பமாககிறுவா 
வர்காளின்வேலையலறக்கடைந்தவளவேயெழுர்தவவைதான் 
முன்னாயதவ்வைமலர்மாதுதாரைமொழிசங்கபற்பநிதியே, 

பின்னுஞ்சிறஈ ,சசருவைர்துவெண்மைபிறழ்வேழமொன்றுப 
தன்னும் அரங்கமதவேழுகா துணையின் GES HoT] Ken 
மின்னுங்கவுத்வமாவீகையென்றுமிளிர்சோதஇ Cranes 
மன்னுங்குளிர்க்தமதியுன்னால்குமணியும்பிறக்ததுறவே, ( (௬) 

.அசுகண்டுதேவானை வோருகேசமதுவா௫யோகையதனா, 
லிதிலின்னமுண்பொருளென்றுபின் னு. மிகல்கொண்டெழுர் 
அகடைகான், முதுகங்ககொக்துர்சுகிகெஞ்சுழன்று முதிரண் 

Bryn suid, பெயரும் nd தினவு எடுக்கக் 
ல் வர் அம்லொடெவரும். ப்பர் (er) 
  

- *கயினனென்ப.து வயின் த பனென்னுங்கருடனை; 
்சுயென்பது .கஞ்சுயொம் பாம்பினை, 

a.



௨௬ திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

மற்தின் தியாவுமுடி காலமென் அுமனமஞ்சியோடி வடபா | 

லுற்றெர்தைநீடகைலாயமேவியுல்மையோடி.ருக்தபடி.கண் 
டற்றங்கிறைஞ்சியபயம்புகாமுனருளாய்பிரானெயென, லுங் 

'கொற்றங்கொளெக்தைமன மஞ்சலென்றுகு நை சொன்மி னெ 
ன்னவறைவார், ப 

பொங்காரமேவிமுகிமுன்னமுள்ள்போகுள்போகவேதும தனா 
நங்கேதமாறியிடவெண்ணிஈண்ணுசகவேலை பூகெடைகாலிந் ற் 
வெங்காளகூடமடவகர்ததென்ன விடையா னிலங்குசடையா 

ஸனிங்காருமஞ்சலினியென்னவும்ப்ரினிதங்கணம்பியிட லும், 

'தன்கண்டிறக்தவருள்கொண்டுகர் துதருவென்கிகுண்டொ 
தரவா, வென்றங்கொர்பூதமதையங்கழைப்பவிருகாள்வண 
ங்கவருகஞ், சுன்றன்புலங்கொளுயர்செங்கைதன்னிலுருள 
தீதிரட்டிவருவா, பின்றென்னவோடிய அகொண்டிமைப்பிவி 
றைகைக்கொடுப்பவிறையும், ட | (௧௦) 

'அவ்வாலம்வேலை$சைவைக்கெங்குமடமென்றுகள்னி 
யருளா, லிவ்வேலைதன்னினிஅவுண்பதென் நுமினி௮ண்டி௬ 
ண்டகளனா, யிவ்வாறுநின்றவிமையோர்கடேதி யிறைதாள் 
வணங்கவிறைதான், வெவ்வேகமாறவமுஅண்மினென்றுவி 
டைசல்கியேவிவிடலும், ச் (௧௧) 

மாலோடுதேவரிறைதாள்வணங்மெல ழாடுசெல்லமதிமா | 
லாலாலமங்கணெழுமுள்னெழுக்தவவைவானிலேவியசுரர் | 
மாலாசிமோகியவரங்குறாதபடி.செய்துசேவர்பலர்பான் 
மேலாய.தூயவமுதோடியாவும்விதியால்வழங்குமளவில்.



'சோமபுச்சருக்கம். ௨௪௭ 

ஆலாலவெம்மையதுதீரவெக்தையமுதாகவுண்டவதனாற் 
பாலாழியின்முனெழுமிர் துவர் துபனிமீ துவிசவ கனாற் 
காலேரடுகைகளுடல்கோணிவெய்யகதிர்வேகமாறல்கருதா 
மாலாலங்கெனையேவவங்வெலிசந்திகொக்துவர லும், (௧௩) 

தடைசெய்யும்வண்ணமதுவொள்றிலாதுதழலுங்குளிர்ர் 
தததவாள், மிடலொன்றுமாலொடயனும்பாயாரும்விரிகொ 

ன்றைவேணிவிமல, னிடைஈண்ணிசாதசரணென்றுதுங்கவி 
ருசெங்கைதங்களெழில்கூர், முடிகொண்டுசெல்லவிவைபின் 

னுமென்னமொழிமின்களென்னமொழிவார், ... (௧௪) 

மதிதேம்ஷீசுமசனாலெசாலவலிவாதமேவிமெலிகோ, SF 

ரல்குபெருமானெயென்ன விமையாதமுக்க ணுமைகோன், 
விது தமாறமுடி.மீ ததன்றன்மிளிரவேணி யொன்.றினுறவே, 

ழேதுகோவுமேவவதின்மேனிதன்னைமுனிவோ௫கட்டி.விடலு 

ம். இது (6௫) 
- பல்கோடியூழியதுகட்டி.நொக்தபயமாயடங்கெயமாய், கல் 
காய்பிரானெ யினியென்றுகூற கமையாளுமண் ணனவில்வா 
ன், சிலகாலையெங்குமிடர்செய்தியன்றுசெறிகோடமன்னத. 
அதா,னொல்காதுபோமொகினையென்னவஞ்சியொழிவண் ண 
மெண்ணிமொழிவான். | (௧௬) 

என்னான் முனாருமுறு துன்பு சானுமிமையிற்களைந்தவவனீ 
நின்னாலலாதுவெவராலினோயைகினை காலகற்றவலரோ - 
மன்னாவெனக்கவ்விடராறல்லொர்வழிரல்யென்புபுரிய £ 
பென்னுவருர்திபிறையோகெ, தவிறைய்செங்பெிகவும்(ச எ)



உ 'திருப்பாரூர்ப்புராணம். 

.... அருள்கொண்டுத்தியஇனொன் நுகின்தநுமகறன்மையங்க 
ணருளி, மிருள்கண்டனம்மைவழிபாடுசெய்யலிதுதிருமென் 
sot gas, தெருள்கொண்டெக்துகளியொன்்திரின்து தருமு 
்னிறைஞ்சியடியேன், 'பொருள்கொண்டபூரைபுரிதானமே 
அபுகலென்னவெர்தைபுகல்லான்... 

| . வேற் 
சென்றவானவரியாவருமத்த சொக்க 

கின்றவன்புடனொன்றநியின்புற்றதுகிலமே. ... 
லென்துமுள்ளதங்கபயமாபுரமதிலெய்தி 

கன் ௮பூசனைபுரியதும௫ழ் தலாமக்கே, 

என்னவாங்கருள்செய், த லுஞ்சோமனங்லெ றதாள் 

முன்னிறைஞ்சிரின்றப்பதிதன்னிலெம்முகல்வா 

வன்: ன்யான் செயும்பூசைகொண்ட ருளெனவுலாயா 

ம்ன் னுமப்ப திக்கிசைவொடச்சோம னும்வர்தான். 

வங் ் தீடிசையபயமாபுரத்தினை வணங்கச் ட 
'சத்தரீடியதடாகமுள்கண்ட துசார்க்து. ட 

| மூந்தீனெந்தைதாள்9ம் தகொண்டாங்கஇன்மூழ் 

யர் 'திவண்ணளைக்கண்டனன்பண்டைகோயிகல,. 

| கைகளஞ்சலிகூ ப்பியென்பூசைகின்கரு த்துக். 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 
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கெய் தவேண்வென்றுழ்வெ லாம்பொறு த்தெனவிரர்தெ சாண். 

| பைகொள்பாம்ப்ரைப்பாமளைப்பின்னகும்பணிர்து 

அய்யவாகமவிதிவ ழாவருச்சனைதொடங்க, (௨௨)



சோமபுரச்சருக்கம், உர 

ஏறுதொல்புகழ்சோமனோமுகிவடி வெய்இ 

கூறுமன் நிருவன்பரும்பத்திமெய்குறியா ப 

தாறணிர்தசெஞ்சடையனைமஞ்சனமாட்டி. | 

மாதிலாடைகறசுகர்தநாண் மலரினான்மன்னி. ட (௨௩) 

ஆசில்போனகர்தூபஇபஙகீணீராடி. . 

வாசமாரடைக்காய்குடைகவரிசர்வாழ்த்தோங் | 
கேடில்கூத்தொவொச்சியமென்னுமீராட்டு | ப 
மா௫ிலொவுபசாரங்கள்விதிமுறைவழக்க, oe (2-8) 

இனையவணீண?ே மயூசைசெய்திருக்தொர்சாளிறையைப் 

பனிகொளின்னமு தாட்டினனாட்டலும்பரமன் 
மனம$ழ்க்துதன்னுர்மதிகாணரேர்வந்தங் 

சனிமையானதைபூசைகொள்வரமினியென்றான். (உடு) 

மண்கொதலாலருண்மொழிகேட்டுமூன்வணங்கிக் 

கொண்டலேயெனையாண்டருள்புரிதருங்குருவே' 

பண்டைவல்வினையானவையாவையும்பாரததித் ... 

தொண்டனே நக்ரள்வரமதொன்மண்டதசொல்வேள் உ 

இன்னததர்க்துகின்சடைமிசையிருப்பதேயெனக்கு - 

ஈன்மைவாழ்வதவ்வாழ்வன் ஜிவேதிலைம்புர 

வென்னவீசனுமிசைக்துகர்கள்பினாலிரங்கி | ட்ட 
மூன்னர்நோயிராவர் லைல்னென்முடியின். (௨௪)



8௨௦ திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

ஆயகாலகைவானவாமுகிவர்கண்டார்த் துத் 
தூயகாண்மலர்மாரிவாள்விரவிடச்சொரிந்தார் 
சேயவண்ணறன் சென் னிமேற்கண்ணிபோற்செறிவுற், 
றேயதுன்பகன்றின்பமாய்ச்சோம னுமிருந்தான்', (௨௮) 

காதனாரடியருச்சளைபுரியுமுன்னாடி. 
நிதியாலுயர்தன்பெயரொன்றென்றுகிற்கச் 
 தீதில்சோமனங்கிறைவன்முன்கண்டதோர்தீர்த்த 

| மோததிர்த்தங்களியா தினுமேலதாயுதுமால், (௨௯) 

௮ந்தான்புகழ்தர்த்த த்திற்சென் நினிதாடி. | 

யெர்தைதன்னருளெய்தினர்க்களவிலையெழில்கூ, 
ரிர்துவால்வருதீர்த்தமகாதலாலெவரு 

முந்தகோய்தெதுசோமதீர்த்தம்மெனமொழிக்தார், (௩0) 

பூசையான்மதியபயமாபுரத்துவர்தருளான் 
மாசிலாச்சவெபூசனை செய்வதோர்வழக்காற் 

பூசுநீற்நினன்பதியினைப்புகழ்சோமபுரமென் | 
றே?ிலாதவிப்பாரினில்மொழிவர்களெவரும். (௩௧) 

இன்னவாறெலாம்பெற்றரிச்சித் துயரிட்து 
முன்னைமாசொடுதுன்பகன்தின்புறமுதல்வன் 
சென்னிசேோ்தபினிறைவனையத்தலஞ்சோக்து 
தன் னர்மாதவா்பரஞ்சுடர்கன்மையைகவில்கேன். (௩௨) 

சோமபுரசசருக்கம்முத்திற்று, 
ஆகச் திருவிருத்தம்-௧௩௬ . 

 



பரஞ்சுடரப்பதிசருக்கம். 

Ol வராவையயயகை 

மருவுமிக்கற்பத் தா திவருகிமா தாயுகத்திற் 

பிரமனத்பிசக்தாடுப்பிறங்குகார்நிறங்கொண்மேனி 

யொருவிருத்திராசூரன்றானுமையுடனுறைவகோன்பாதங் 

கருதிமெய்த்தவஞ்செய்தெண்ணில்காலமுந்தினிதுபோற்ற, 

மற்றவன் செய்யும்பொய்யின்மாதவங்கண்டிரங்கி 
வெற்திவெள்விடை.மீதெர்ைமேவிவேண்டியதேதென்ன 
கெரீற்றவொன்னார்களேவுங்கொடுநெடும்படைகளென்மே 
லுற்திடிற்நுகளாய்விழுமுயாவரமருளுகென்றான், (௨) 

அப்பெருவரீஈ சானெக்தையருள லுமவன் ருளெய் இ 

யொப்பின்முப்புவன, க்தோருமுறுபயமெய்தியோடச் 
செப்பரும்பூசல்செய்தானாதலாற்செயிர்த்ெ ph gi 

தப்பிலெண்டிககுப்பாலர்தாமுதலமாரொல்லாம். (௩) 

இகலிமற்றவன்றன் மேற்சென்றேவுமாயுசங்களியாவுர் 

துகள்படுத்தவன்றன்மேனிதுன்னும்வச்சரம்போன்மன்ன 

வஇலகாரணர்களெல்லாமவன் றனக்கிழிந்துசென்று 

பகருமாயுத தீதாற்சாகான்பரகூருள்வாத்தாலென்றே, (௪) 

மா தில ஈவிவனைக்கொல்லும்வகைபலவகையாய்காடி. 

பூறவச்சரர் ததியுட லஇலுற்றசென்பா 

ி.நிலாவிவனைக்கொல்வூெ ,சளிதெனயாருமெண்ணித் 

தேகிமற்றனன்பாற்செல்லத்ததீசனுமவனாகே க்க, (௫)



2. திருப்பாசூரப்ப Trem. 

செவ்விதினுணாக்தென்பானீர்சென் நதென்செப்புமென்ன 

கொ வ்வுடன்வர்ததெல்லா Lb நுவல்றனர் நுவலக்கேட்டிங் 

இய்வுடலென்பால்யாருமிடர்கெடிலிதுவேபேறென் . 

றவ்வியமில்லாதேயென த்தி சர்கொள்ளுமென்முள், (a) 

ஈன்முரியென்புவாங்கராடியசுவர்க்கரியாரு 

மன்னெழிற்காமசேேனுவரவழைக்த கனைகோக்கி 

மின்னுகாவிற்செருக்கிமேவிரக்கென்னவவ்வா 
னன்னவனுடலைகக்கவற்றதோலென்புதோன்ற. ட (ஏ) 

மம்மரெய்தாமலர் சமா கவனென்புவாங்கி 

வெம்மைசேர்வீரமிக்கவிருத்திராகரனைவிட்ட. . 
வம்மறம்பிரமகத்தியாகிவாசவனைமேவர் 
செம்மையற்றவ னுமங்கட்செயலழிர் துள்ளமேற, (௮) 

வருத்அமப்பழியைத்தெய்வமர்திரிபிசினு முப்பு 

மிரத்தமு நுரையுமாக்கியெழிறருவவனிமாதர் 
இரைகொணீரராலுமேவச்செய்துகன்மைகளுமீவான் | மை, 

பெருத்ததோரவேள்விக்கெய்தித்தட்டினன் பெரியோர்தம் 

'தேவர்கணமுகிவர்யோகர்டுத்தர்விஞ்சையரியக்கர் 

யாவரும்வேள்விக்கெய் தியிருக்தனரிருர் தவெல்லை 

பாவணச்சுருதிமுன்னாம்பலகலைத்துணிவுபார்ப்போர். | 
இவணச்சிவமேகாத்தாவென்றசனுண்மைதேர்வார், (௧௦)



LIT Oh Si ....!! பிப்ற்சழுக்க் 2 ட் 

அச்செவழுருவுமலலவருவழுமல்லவேறு 

நிச்சயமீதென்றாருகிகழ்க்கொணாவதுவே.பீண்டு 

மெச்சுபேரொளியாய்கின்றுவிளங்கிமுமதலேக்கண்டா 

னுச்சமாஞ்சிவமுன்றோவ் நுகானுயிர்காடி.2பால, (௧௧) 

reread Sa) தக்கங்கமகம்பாஞ்சே 2) ஆத லால்சிவச்துக்கங்கமடிம்பாஞ்சோதர்தி 
. ௪ ச் co சீ 4 ௪ ௪ 

மாதவஞ்செய்தாற்றோவ்றுமாதலான்மற்றதற்று 
“ க 5 ட + ~ « 

மேதருதலழும்வேண்டுமென் நுமேதினிமேனாடி.ம் 
ர் டு சட . க. ௬ ௬. 

இதிலாச்சோமன்பேரூர்ச்சேர்ந்தனர்செப்புகன்றார். (#2) 

புண்ணியழொன்றுகோடி.பாககம்போக்குமென்றுகி 

நண்ணுபுண்ணியக்தானொன்றுகோடியாய்கணுகுமென்றும் 

பண்ணுபாதகர்தானொன்றுமொன்றதாய்ப்பயி லுமென்று 

கெண்ணிலிச்கலம்போல்வேஜொன்றில்லையாமெனமதிப்பார், 

ஆங்குநுசோமதீரத்சாசையான்்மூழ்கெயண்ணல் 

பாங்குறுகழல்கடாழ்ச் துபரவியேக£ீழ்பாற்ளூழும் 

விங்குமாச்சொமஞ்செய்துவேறுவேறங்கட்புக்குத் 

இங்லெர்சத்திபொற்றாள்சிச்சம்வைத்தேத்தியேக்தி, (௧௪) 

நீரிடைமூழ்டுச் தாழ்ந்துநெருப்பிடையிரும்புகோட்து 

கூரியவூிமேலோர்விரலூன் நிக்கொண்டின்றும் 

பாரின்மேலொருகையுள்திப்பாசமேற்போசவுய்ச்து 

மாருணவெர்ன்றுமின் நியருர்தவம்புரிம்துே பாரற்ற, (௧௫)



'திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

| பராபரையாஇயிச்சைப்பரஞானக்தொழிருனானார் 

'விராவுமத்தவர்முன்றோன் நிவேண்டியதுமக்கேகென்ன 

தராதலத்தெவருங்காணச்சனிச்வெனுண்மைகாண 
விராகழுற்றனமிங்கென்றங்யெம்பினரியம்பக்கேட்டு, (war 

புனிதமாஞ்வெச்தினுண்மைப்பொருண்மையையருளினாலே 
நினைவினலறவோர்காணுசோமையைச்தவர்கண்காண 

வினிதருள்புரியென்றங்கண்ணிருந்த வவ்விலிங்கக் தன்னை 

வனிதையுமிரர்துே பாற்றிவணங்கெள்வணங்குங்கா லை. (a ௭) 

ஆதியுமுடி.வுமில்லாவற்புகானக்தரூபச் 7 
சோதியவ்விலங்கத்தின்பாற்றொல்பரஞ்சுடராய்ச்தோன்றல் 
பூசலம்€ழ்மேலெங்கும்பொங்கொளிசங்கையின் தி 

யோதுபல்லருக்காகோடியுதிததெனவொளிர்ந்தகன்றே, () 

ஆரணப்பொருளாய்கிற்குமம்பரஞ்சுடர் சான்றோன்ற 

விரமாதவர்களியாரும்வெருண்டனர்வெருளாவண்ணம் 

பேரணங்கவரைக்கூட்டிப்பிறழ்பரஞ்சுடரிதேக்.து 

காரணப்பொருளிதென்றுகாட்டினள்கலர் துறீங்கி, (௧௯) 

காண்பருங்காட்டியிங்பன்காணலார்கண்டதான 

மாண்பெறுமீக்காடென்றுவழங்கெர்மாசவத்தோர் 

சேண்படுசவத்தைக்காணச்செய்ததிம்மானென்றம்மா. 
றீண்பதுமச்தாடாழ்ந்துரித் தமாமுக்திபேற்றுர்,. (௨0)



பர்ஞ்கடர்ப்பதிசருக்கம். கூடு 

இனையனவானபின்னரிலங்கியகுடசடீழன் 

முனமுதுமிலிங்கச் நாடேமொய்யொளியடங்கிமீண்ட் 

கனபுகநிலிங்கமாகக்கண் டுகர் தயலினின்ற 

வனிகைமற்றவர்க்குகாமம்வள[/பரஞ்சுடரென்றுளால்.(௨௧) 

அன்நுமுன்னாகவெக்தைக்காசில்பேரவனிமீ த 

துன்றியவிருப்பினாலேதொல்பாஞ்சுடரன்றாகு 

ஈன் துறமொழிர்தாரர் தற்றவீர்தவுமுன்செய்தாங் 

கொன்றிடவிடத்திற்புக்காங்கொன்றையேயுணார்இருக்தார், 

விண்ணின்மன்வேள்விக்கெய்திவெதரிகாசீர்மகீங்கி 

யெண்ணின்மாதலம்புக்கெல்லாமிதுகல்லவென்றுசென்று 

 புண்ணியாவத்தத்இன்8ழ்பெருக்இிமா தவம்புரிர்தே 

யண்ணலோடுமையுஈண்ண வமர்ந்தவரவராரோன்னில், (on) 

வேறு, 

சாலிகோத்திரன்பிருகுபாததுவாசன்சவுனகனுரோமசன் 

'காசிபன்வரிட்டன், கோலநமாரதன்சுகன்மார்க்கண்டன்௪த்த 

கூன்முனித $கெலைக்கோட்டுகீத்தோன் ிஷவுபமன்னியுசன 

றிருமாரன்திகழ்விசுவாமித்திரன்வியாசனா இ, மேலவராமவர 

வரங்கிருக் சவா பேர்விளங்கு தலங்களுழமுண்டுவிளம்புங்காலே.



Sir இருப்பாசூர்ப்புராண், 

வேறு, 

வரம்பலர்க்கருளுமெக்தைவளர்பரஞ்சுடருமாகி 

யிரங்கிமெய்க்காட் சிரல்கியிருதீதலாற்கிருக்கொடானம் 

பரஞ்சுடர்ப்பதியென்ராரும்பகர்ர்கனர தன்பிதண்மைச் 

இருட் துமத்தலத்திலுற்றதிறட்களே ச்செப்ப ஆற்றேன், (௨௫) 

பாஞ்சுடாப்பதிசரு ம்கம் முற்திற்று, 
ஆகம் இருவிருத்தம்-௧௬௬ , 

  

te 

மங்கலமாபுரச்சருக்கம். 
ee OS ree 

கற்றவர்கள்பரவுபுகழ்ப்பெருமைகுன் முர்கடம்பமரவன த் 

இலினி இருக்சமேன்மை, ஈற்றவர்கள் முகிவரவர்கம்மிலோங்கு 

நான்முகன்செய்கெளபீன நீ துதையமானோஷ்டி குற்றமில்பலக 
“2 ச . ¢ . ச - . க 

லைவேதமாகமங்கள் கோதிலாப்புராணங்க ளனைத்துமங்கண், 

முற்றுமூணர்ர் தறிவினான் மிக்குவாழ்வோன் முதுநெறிசேர் 

கெளசிகமாமுனியென்பா னும், (௧) 

பண்டைமறைகெதிநீ திவழாமேயங்கட்பன் னசாலையிற்கின் 

ஞட்பயின்றுகோலத், செண்டிரைசேர் கங்கைமுதந்தீர்த்த 

மெல்லாஞ் சென்றினிதி ஞெற்குச்சிக்ை சசெய்து, தண்டி. 
கழும்பரஞ்சுடாவா ழீக்காரண்யஞ் சாரவரும்போஅடலந்தள 

ர்்தமிக்கு,மண்பெரீர்வேட் கைவிடாயால்வாடி.மார்ச்சாண் 

டன்மிகவலைப்பவருக்சமிக்கான். (௨)



LoALBViL tl [LFF Hd SLO, OT 

சாலமுரிவரும் துமதுதன்னைகோக்கித்தக்கத லவென்ற்றுக் 
கன்றா னுமோ டி, வேலையிடைவி ழ்வதுபோல்வி! ழ்ந்தானாங்கே 
மேய்சிை ுறப்புட்டி ரண்ட ரிய தூயசேக்கைப்,  பாலடைந்தநீ 
டொளிகளொன் துமின்திப் பா்தண்மணிக்கான் ரிரைதோபா 
Gor மைக்கான, ஞாலமெல்லா ந் துஞ்சரிகழ்பேயு ்துஞ்சுள்ளி 

ருள்கூரகின்றகடுகோளிலாலே. (a) 

மூந்தனு. நுமவ்வன, ம்திற்றுன்னியோங்கிமொய்தழமைரூழ் 
செடிுடோர்முமையின்மேவி, கொக்துடலமதுவரு£இத் துயி 
லுமின் றிநுவலின் ரியெண் (னா, கதெல்லாமெண்ணிச், சந்தை 
தளாந்திருப்பவன் முனாதிே தேவன் நிருவருளாற் பூ£லலைவடிவா 
ய்ச்சென்றோ ரோபூதம், வந்தனவங்கிறும்பிழைகள்விருப்பிற்பூண் 
மெற்றதனோடங்கணொருமாற்றஞ்சொல்வான். — (௪) 

இருந் இயவப்பூதத்தைப்புலைபனென்று தீறில்கவுிகமுகி£ 
சேராதங்க, ணிருக்/ இடுக தனிச்சொருவனமா வனென்னயா 
னிருளனிவ்வன, ச்துளிருப்பனீயார், வருர்துமன ; தீதொபெயி 
ல்வாயென்றுகேட்ப மாமுகியுமற்றதற்கு வந்ததெல்லாம், 
'பொருக்தவுரைகத்துத் அயில்வான் நீங்குருதிப் பூசவுடல்காவெ 
னலும்பொரும்தப்பூதம், (௫) 

உன்னலருமுகிகுயின்றான்றுயி லுங்காலையுற்றெடுத் துமற்ற 
வன்றானுணராவண்ண, மன்னுமிருகரத்தேர் திக்கொண்டுசெ 
ன்.நுவருமருளாலொருமனையுண்மர£வியாங்கே, துன்னுமலர 
மளியின்மேற்டு ச் இறங்கித் தூயகுளிர்நீர்ச் திர்கம்துதையவை 
Gis மின்னுகளிழெங்கெரடுகாய்கொ ண்டசென்றுமேவு துயின” 
ல்க்முறரிவிநிச்துகோக்கி, (avr)



i wd சருப்பாரூர்ப்புராணம். 

். கன்னெறிசோமனையமளிஈன்நிதென்னோமமக்கென்து£ 
னிவியந்துஈமதுசாசன், றன்னருளோ விவ்விருளன் செய 
லோவென்றுசானினைப்பமுன்னின்றுசாற்றும்பூக, மன்னுக 
னி காய்கிழங்கு நீருங்கொண்டுவக்தன னிங்கவருக்இவருத்த 
கீங்கிங், கென்னவ து,சானுமிறையருளேயென்ருங்கினிதரு 
ந்தியாசையினாலின்பமேவி, (cr) 

இங்கமளிபுனிதமெனவாங்கேமேவியுற்றுமுகிசயனிப்பமற் 
றப்பூக, மாங்குமுகிகமைப்புலையனென்றானென்றங்ககள் றணி 
கொளொருபுலைமானவனைப்பற்றிப், பாங்குறவேமருட்டியுட 
ன்கொண்டுசென்றுபா சம்வருடி.வற்கென்றுபகர்ந்துசோர்ந்து, 
gap யருகுவிடுத் தேகமற்றத் தூமொழிதாள் வருடுவ 
போற்றுயின் ருள் கூட. (௮) 

மாதவனுக்துயிலுணாம் துவிடியுங்காலைவக் விடாய் ததுயா் 
நீங்திச்சிந்தைதேறிப், பாதம்வருடி.த் துயில்வாடுயிலைநீக்கப் 
பனிமொழிகரீயாரொன்றுபகரவம்மா, தோதினடான்புலைச்சி 
யெனவுள்ளதெல்லாழுயாமுகியுமற்திவளோ டுறைந்ததோட 
ம், யாதுசெயத் தீருமென வெண்ணுங்காலை யருக்கனுங்கட்' 
ட.சையெழுந்துவர் சானன்றே, (௯) 

வருகாலஞ்செல்காலகிகழுங்காலம்வல்லையொருமூனறாக 
ச்சொல்லுகின்ற, இரிகாலத்துள்ளதிறமெல்லாமீசன் றிருவரு 
ளாலுறகோக்கித்தேறும்போது, பெருகார்வத்தொடுதிகழ்மெ 
ய்ப்பூசைகொண்டுபேறுஈமக்கித்தலத்திலருளவேண்டிச், ௧௬ 
காலத்தினையுண்டகண்டன்செய்ககவ்வையெனமுகிதன துட் 
கண்டுபோற்கி, | (௧௦)



மங்கலம(புரசசருக்கம். ர 

எம்மையினியாண்டசவனருளிதாதலீங்நனவனருள்வழி 
' நின்றிடுதனன்றென், நும்ஃமயினிற்சஞ்செெமுமிமமைசன்னி 
லொன்துபிராரத்துவமுமுண்மையாக, வம்மையுருகாமியமு 
மகற்திரீங்காவழியபவபாசமெலாமறுக்கூமோங்குஞ், செம் 
மைகெறிக் வபூசை யென்றுசிக்தை செய்திமைக்கு முன்ன. 
சொருதீர் தீதந்தோன்ற, (ae) 

அங்கதுகண்டஇசயிப்பமுன்னோவாக்கங்ககலீட த்திற்றா 
திசலெல்லாமாடவேண்டா, மங்கலமாதீர்த்தமிறுவிதினீயாஏ... ் ் ் 3 ட வழு Be க்சி விம் “ . Pe, 

மங்கலமாய்மங்கலமாமுகியாகென்று, பங்கமில்சீரிவ்வனத்து 
ளிருப்போரகமபேர் பாஞ்சுடாகா ணம்மைவழிப்படுரியென்ன, 
விங்கிதுகன் சறையருளென்றராடி. யிலங்கெழின்மங்கலவு 
ருக்கொண்டெ ழுந்தானன் றே, (௧௨) 

ஆதலினான்மவ்கலமாமுகியென்னாமமாங்கவன்பெற்றோங்கி 
யிநையவனை த்தேட, மேதகையவீளையாட்டாலருமைகாட்டி. 
வெளிப்படா திருப்பவுள மெலிந்துமற்ற, மாதவனுமிங்கிருப் 
'போமென்றுபேரூம் வானகத்தஇற்றானுளைத்தான் மறைந்தாற் 
போமோ, நகீதியிதுவே கின்றுதவ காம்செய்கானிற்பனோவரு 
ஸிறைவனின்றுானென்று, ௧௧) 

சேயகிறவங்பெலவங்குகாட்டிச்செப்பூசிமேற்றாளிலங்குட் 
டத்தை, யேயவுறவேயூன் திரிமிர்த்தோர்தாட்டண்டென்ன 
மேற்போக்கிமுடியேற்றிக்கைகள், வாயுவெஈடுகுணஞூன்றுங் 
கரணநாலும்வருபுலன்களைம் தடக்சக்காமமாஇ, யாயதிறமா ர் 
க்கச்திலுலகமேழுமஇசயிப்பவெண்மலரிட்டறிவாற்போற்கி .



#0 Bi yc sli Cn 70 GH Lb 

வேறு, 

பண்டாங்கனங்கவன்செய்தவங்கண்டன்பிற்பார்மீதங்குள் 
புரியப்பரிக்குமா arn, லொண்டெ ரடியுக க ஈனுமெழு ந் தருளி 

ஈீமிங்குறவேண்டிற்றென்னென்றங்குமாப்பல்றேட டு “மண்ட 
னின்முன் விழுந்தெழுக் அதொழு, துபோற்றி மனமுருமெறை 
மொழியால்வழுச் Gace ott, Boone மெய்முடிழ்ப்பவுளங்களி 
தீறுப்பின்புகா தலிஞ னுலாதியொட டுகழற லுற்றான், (௧௫) 

மின்பொலிசெஞ்சடைமீ அசங்கைகு சூடும்வேடியனேகின் ற 
் ையான்விரும்பும்பூ சை, யன்பினுடன் Glew Carcass டுமென்து 
கூறவருளா ளன்கரு ருணைபுரிர், தருளிச்செய்வா, னன்பரிவாலிவ் 
வன த்திற்றுடச, த் : Beir இழ்ஈலங்கொள் சடரிலிங்கம, தாய் ணு 

 கிநிற்போம் ,நின்பரிவாலருச் சியெனக்காட்டிமுன்போய்றிடெ.! 

 ஏிசேரிலிங்கமதாய்கின்றானன்றே, (௧௬) 

அங்கதுகண்ட இசயித்துவிருப்பினண்ணியுமமையுடனப்ப 
ணுமாயெம்மையாண் ட, சம்கான்றனருளீஈ்தவரமென்றேத்தி 
& தாழ்க்தெழுக்துமனமுருடுச்சா யாவன்பின்); மங்கலமாமுகிபி 
ன்னுமாடிப்பாடிமருவுமிசைச்ச கென் அமணிச் செஞ்சோதுி 
ப், பங்கமில்சரிலிங்கத்தின்மிசை? யார் நாய படங்கொண்டுவி 
றி roof saul gourpa, | (௧ஏ) 

மற் தினிதங்குந்றவெனருளா, நறாயமஞசன மூமபுதியவி 
ரைமலருங்கொண்டு, செற்றவர்கள் புரமூன்றுஞ்செ ற்றசெல் 
வன்திருமுன்பு காபித்துத்திருக் அவாழ்த்தி, யற்றமறவைக்க 
வன்றான ருளிச்செய்கவாகமத்தின் திறம்பேணியருளினாே ல், 
வுற்ற. சினா முய வுபசாரங்க ளோங்கஷரும்பூசைபுரிர்தோ கை 

Log bch oo ‘ (௧௮).



மங்கலமாபுரச்சருக்கம், ' ௯௧ 

அன ais, di லொருகாள் போல்வ ழா "அதி தீதமன்புகமைய்ற 

னபவிதத்தவனிமீதங், கொன் றமுடி. .ப்பெருமானை வழிபட் 
டேக் Bae கா Bova பூ சனை யுக்தூய்சாய்ப்பொங்க, மூன்றொ 
மு, சங்கீஞ்செயூச் கீதுநாவோவா துமொழு யவருசஞ்சி தமேரு த 
ல் மூன்றும், நின் றகலமலமொ துங்கவருண் மேலிட்டுநீடுதிரி 
பாஞானறிட்டையுற்றால்., (௧௯) 

மதியொன்றிப்பன்னெ௫ோட்பு சைசெய்திம்மையாரு ரும் 
பெடப்வா ழம் ம லைமாற்றுயென்று, நுதி கொண்டமறைமொழி 
யாற் ay eon நுபோற்றச்சோகியழ ஒுருவமதாய்சீதோன்றிறின் 
ரூ, னறுகண்சொலவுளமகிழ்ர்துசூழ்வகனபினத gor Oy ee. 
இன்பருற் குன், விதடண்டமாலமரர்முரிவரியாருமென்மலர் , 

ப டன. . . re a on Gl me LG . தூய்க்தொழுகாரத்தார்விசும்பினம்கத, (௨௦) 

0 Quinta: ஈன்மங்கலமாமுகிவன் பூசிச்செய் சலினாலிப்புவி 
யிலிலங்கியோஙகு, மப்பதியைமங்கலமாபுரமென்றார்களாத 
லினான்மங்கலமாபு ரமென்னாமஞ், செப்பலரும்புவிம் தடக், 
oon Me: செய்யபரஞ்சடரடியைச் (சென்றுபின்ன, ரொப்பிலு 
யாமாயன்வழிபாடுசெய்தங்கோங்கு இ! ிறமிங்னெயா னுரைப்பக் 
கேண்மின். | (&4) 

மங்கலமாபுரச்சருக்கம் முறநிறறு, 

கத் இருவிருச்சம்-௧௮௭,



௪3. -திருப்பாரூர்ப்। (ராணம், 

மால்வினைநாசச்சருக்கம். 
7 ட. 

முன்னொருகாலக்துன்னுசங்காரமுடிர் சன முடி தலுமரு 

ளாள், மன்னியமாயாசத்தியின்பாலேமாலவகரிதீதியான்செ 
wa, தென்னென விறைவன்ிதிக்கதிகார மீக் அமந்திரமு 

மொன்றீக்தா, னன்னதுச்சரியாவவனருள்வெள்ளச் ச மிழீ oe 
; 6 fons சதுயிலமாக்தான். 

எண்டிசைப்பரவுமாலஇற்றுபில்காலிலங்கொளிசாபியி: ம 

(pts, முண்டகமலராசெண்ணில்பல்காலமுகுளிதமாதி யங் 

குற லுக், துண்டவெண்பிறைசேர்சென்னியனுதலிற்சுடர்விடு 

'சேச்தாமகனிற், சண்டிடமுனியாயா தியாம்விசுவகன்மனங் 

'கெழுக்தனன்களித்தே. (௨) 

எழுந்தவவ்விசுவகன்மனங்கேக்! தியிறைவயான் செய்வே த் 
தென்னப், பழம்பொருளாயபரன்பணியுண்பெணிப்பமென்ற 

ன்றுநுபரிவாற், செழுச்திருமறைமர்இிரங்கணாலளித் அச்செப 
ஞ்செய்ரீயெனவவன் செபிப்ப, விழைக்தரர்மனுவுமயன் துவ 

ட்டாவும்விசுவகன்மாவுமென்ே மலோர். (௨) 

நால்வருமெழுச்துதர்ை சயேயின்றுங்கள்செய்ெ தாழில 

சேதென்ன, மேலவனருளாலாதியாய்விளங்கும்விசுவசன்மா 
Glas spinal mG our cor, லகார்இன்ற சனையருக்கறைமைஇருர் 
BOE A is COW FB, மேலதாங்கமலம pon san basil 

தரவுரையுகீரொன்றான், (௪)



மால்வினை தாசச்சருக்கம். சர 
e 

என்றுயர்வாடுவிசுவகன் மாவங்கியம்பிடக்கேட்டி கரிநிறை 

GRR, கன்றுறமனுவுமயன்றுவட்டாவுரவில்புகழ்விசுவகன்மா 
வுஞ்,* சென்றுயர்கமல காற்றிசையிருந்து செபித்கனா செபி 

தீஇிடுங்காலை, வன்றனிக்கமலமலாக்த.துசெவ்விம துமணமெங் 
கணுமலிய (௫) 

வானெடுங்கமலமலர்தரவதனின்மன்னியகனகஈன் மேனி, 

யூளமில்பிரமன்நிசையெலாகோக்கியொருவரின்றுயர்பெருச், 

தலைவன், யானெனவெண்ணிமதங்கொடுமக்கிங்கெதிரெவ 

சொனகினைந்திடலு, மானுகலில்லாவசுரரா்களிருவூர்மற்றவன்வ 

லமிடம்வந்தார். (௬) 

வர தவாறவர்.சாமரன்பணிப,சனான் மாறிலாமலரவன்சிரங்க, 

ளைந்துசாப்பண்சேர் சென்னிசேர்செவியிலாயிடை யென்பர்க 

ளருளில், வெந்த றலார்பல்கோடியோசனை நீள்விபனகராங்க 
துக்கேற்ற, வந் ,சமில்பெரியவாக்கையர்சண்டவனிலமும்வட 

வையுமனையார், (௭) 

கருஞ்சுடரீமேனிமதுவுடன்வலியகயிடவனெனுமுயர்சா 

மம், பெருக்திற ஓடையோர்பிறையெயித்ராளர்பிறங்குமப்பிர 
ளையமெல்லா, மருங்கழற்களைகாலளவினர்முன் னின்றதட் 
டியாற்கவர்திருமாலா, மெலிர்தவனகதந்தைமிறும்படிமேற்செ 

ன்றெமக்க்ருள்வி ரொ விசைத்தார், (௮)



௪௪ இருப்பாஞூாப்புராணம. 

என்றவர்கூறபிரமனாங்கஞ்சயென் செய்கேனிகற்கெனவெ 

ண்ணிச், தன்றனைப்பயின்றதாமராமுதலாந்தலைமைமாதவ 

னுளமுணாஈ து, கின்றவர்கமக்குகிகழ்தி துவான்ரும்வினெடி. 

யவன்றுயிலுவானவனை, யொன்றிறநும்மோடுபொருக்திறல்வ 

ல்லாஜொல்லைநீர்செல் லுமங்கென லும், (௯) 

மற்றவர்மாயன் நுயிலிடையெழுப்பிவர் துமல்லமர்செயவெ 

ன்மாங், குற்றெகுர்கூதிக்கோரமாம்பூசலோரிரண்டைருதி:நா 

றுண்டு, சற்றிடைவிடாதுமகரபிடத்தி ற்ருன் திரிதரப்பொரு 

தனர்மால், ' வெற்றிசேரசுரர்சாய்விலாமையினான்வெல்லொ 

ணாதெனமனம்வியச்தே, (௧0) 

ஆதிமாதவமாலவரெதிர்கோக்கியல்குருதகொல்இமெல்லோடி. 

யோதுமாயிர வாண்டென்னு_ன்கோர முற்றமர்புசிதலாலுங் 

கண், மாதிறன்மிகவுமதித்சனம்வேறுமதிச்தடோமொருவா 

ம்வேண்டிற், றேதுகீருரையுமென்ற லுகின்றவிருவருமுறுவல் 

கொண்டறைவார். | (௧௧) 

ர ° ந . ‘A \ ட ச் , ட 

கீவரமெமக்குத்தருவதெவ்வாநுநிலைதளாக்தெமதுறுபோர் 
க்குச், சாப்வலதுடன்நுபோகுமோர்பெரியதன்மையாய்கின் 

னபாயத்தா, லேவிலிவ்வசனமியம்பினை போ லுமென்றவருன் 

றனைமஇத்கோ,  மாயனீயெ ரருவ ஸிருவர்பாம்பொருகாவர 

மெம்சக்சேதரவென்முர், (62)



மால்வினை தாசச்சருக்கம். ௪௫ 

GT Gal MOUT FAM கேட்டலுமகிழாவிவருரைசெய்ததுகமக்கு, 

ஈன்றெனவளங்கொண்் டதுவெளிவிடாம னவில்புகழ்காரண 

னெளிதா, யின் விவர்சம்மைவெல்லலாமிதனாலினியெனவாங் 
இனிசெண்ணி, மூன்றிகழ்பவரைத்தா னெ தர்சோக்கிமுடி ச் 

 தடுஞ்சூட்சியான்மொழிவான். (௧௩) 

வஞ்சமுள்ளட௪கயெஞ்செனன்போலவரக்கினானாயங்களேவ 

மங்கி, விஞ்சைசேரமாயனீங்கியான்வரங்கள்வேண்டி.னாற்றரு 
கருன்மெய்யோ,வெஞ்சலொன் தில்லா தியம்புமென்றவரோ 

டியம்பினவ்சாகமேயென்ன, வஞ்சனவுருவினகரர்பொய்யு 

ரைக்கிலாவதஜென்மெய்யெனவறைவார், (௧௪) 

இல்லெனாகதக்தவரர் சரோமாகிலெங்களிலினர்வேதிலலை, 
வெல்லினும்வெற்கியல்லகேள் சன் நுவிரிஞ்௪னே வேண்டி.லே 

கென்ன, மல்லன்மாலவாக்குமுடி.வுகாலங்கள்வருதலாற்றன் 

ணுளமறைவிட், டொல்லைநீ ரென்கைச்சாவதேகேட்குமுறு 
பெருவரமெனக்கென்ரறுன். (௧௫) 

ஆங்கவன் கேட்டஇறத்தினைக்கேளாவடுதிறன்மதவுடனா 

ண்மை, . யோங்கிவாழ்சின்றகயிடவன்ரானுமொருவரையொ 
ருவர்கோகோரக்கி, யீங்கிவன் கே! டீபரிச துபோனாமிரக்திலே 

வேங்கியென்செய்வ முன்னியாமறு 

மைக்கிட்ட்னஞ்சப stow ர், (கக) 
ன் 20: von WA vA a WER LY ORY 

VADRAS ~ 600 OQ. 

மிவஷேமுன்னென்னா 

VES 
res AMT 

; \ it வட் பம,



௪௭ திருப்பாசூர்ப்புராணம்: 

இதற்கியாஞ்செய்வதென்கொடோமெனினுமியாம்வெ 

லோமவன்கெடானென்று, கதத்தொடுபொருநீர்கள த்இிடை. 

மிகவுங்கையறவெய்இுட்கலங்கி, மூதற்படுமுடற்கங்கமைத் 
தகன்மங்கணமுடி.விலாமுடிவுவர்தெய்த, மதர்ப்பழியுளத்கர் 

கூறுவார்விதியின்வசமதாயாங்கொருமாற்றம், (௧௭) 

கொடுப்பமென்நுரைச்துமறுப்பமேயாகிற்குற்றமொன் தீ இ 

ல்வேறில்லைக், கடுப்பிலிவ்வரமிங்ககேவாராகிற்கழிப்பிலாவிழு 
ப்புகணம்பா, லடுத்திடுமென்ஜோநீதியைகாட்டியவரெமை 
வேண்டல்செய்யென்னப், பிடி.த்சனனிவர்கடமதுடறன்னை 

ப்பிஎக்தனன்றன துகிர்நுதியால, (௧௮) 

பிளந்திமெடலினிரத்தத்தாலோங்குபிரளையமடங்கமேல் 

வகு த்துத், தளரச் திடாதிருந்சானரியயன்9ரட்டி ச தலைதெரி 

யாதுகால்வருடன், வளங்கெரரனைத் துதிப்பவர் சருளவான் 

, மூதலியாவையும்வகு தீதான்,விளங்கிடுகரை சானவருடன்மே 

| | வுமேதையான் மேதினியாமால், (௧௯) 

மற்றுமுன்னிசைவுமரு துயிர்கொடுத தமதுவொடுகயிடவ 

னெ௫கோண், முற்றுயரவேகமாகியேதிரிந்துமுதலவன ர௬ளினா 

GOT COLD (LPO, செற்றவன்காயனெனவுணர்ச்தவன்றன்செவிக 

ளிற்றநுமிலிடைச்செனித் அப், பொற்னறைநீடடவிமாதொங்கூ 
டி.ப்புரிர்தன ரு தவம்பொலிய, (௨0)



மால்விலைநாசச்சருக்கம், ௪௭ 

வேறு, 

பன்னெகொண்மாதவங்கள்பண்ணக்கண்பெங்கயத்தின் 
ஆ , 7 * உர ரூ ச உட ட . \ 

மம லுறைவோன்பரிர்துதோன் கி, யென்னவரம்வேண்டுமூம 
க்கென்னவேண்டிற்றீந்தகன்றான் மற்றவருக்கெல்லாங்கூ தி, 
மன்னுபொழின் ஞாலமிசை விளங்குமார்சண் மதுபுரமென் 
ஹொருபுரிமுன்வருப்பவங்கட், டுன்னுகடற்படைகள்பலசூழப் 
புக்கு ச்தூவிசையப்பதியஅவாய்ச்துலங்கவாழ்க்தார் (௨௧) 

மதுவலிகேோதமதுபெரும்படைகொண்டேடிவானுலகம் 
பாத்படுத்திவானிலுள்ளோ, ரதஇபயமாங்கெய்்தவடார்தெதி 
ரொன்தின்தியார்கலியுட்சென்றுதுபிலமருமாலாம், பதியை 
யது துயிலெழுப்பியெம்மைமுன்னம்படுக்சன மென்றகர்தை 
கொடுபள்ளிமமேவு, மதுவிடந்பவெமுனைவிடுவோமல்லேமாத 
லாலமர்பொருகென்றறைந்தானன்றே, (௨௨) 

அங்க, கனையரிகேட்டுவெகுண்சொலவாகில்வயினன்புயமீ 
தாகவேறி, பரங்குடையதன துபூடையாகியுள்ளபஞ்சவிசவா 
யுதங்களஞ்சுங்கொண்டு, சார்ங்கமெனுந்தனுவளை த்துச்சரங்க 
ளேவத்தானவருமுற்றவத்தாற்றாங்கள்பெறற, வோங்கொளி 
ர்வெங்கணைகடுரக்கதனைமாற்றி யோவறவையாயிரவாண்டுது 
போர்செய்தார். (௨௩) 

ஒருவர்விடுத்தொருவர்போர்வரியாற்றாதங்கோங்குசிவன 
ருளாழியிங்குவிட்டா,; லிருவரிடத்தடங்கா இவ்வுலகமெல்லா 
மெரித்திடுமென்றேவாதங்கிகல்செய்காலை, யருகுவரும்பரி 
தியெனையேவில்வேரொன் றடுவ்இலையென்றுரைப்ப வதனைக் 
'கேட்டு பொருஇறன்மூலினிததனைப்பூசைசெய்துபொங்குசி 

னத்சவுணரீமிசைப்பேகவிட்டான். (௨௪)



PO .. திருப்பாரூர்ப்புராணம.. 

மாலெறிர்தசக்கரரீள்வானின்மீதுவபடவையெனப்படைவி 
முங்கிவருவசண்டு, நீலகிறக்கயிட'வனுமதவுமென்னுகேரிதிற 

லசுரசெ திர்கிற்கவஞ்சி, ஞாலமிசை-த்திரிந்தோடவாழிதானு 
காடியவர் பின்றொடது ஈளிர கொண் டோங்கும், கவலைம 
லைகானோடு வானமெங்கு மேவினர்மற் நெங்கெங்கும் வே௫த் 
தேக, ட (26) 

அச ற்லழிக்தசிக்தைய 1ராயவுண: ர்கெஞ்சற்க காகுலங்கண்மிக 

வெய்தியாய்ஈ்றுசால, விசப்பயபுண்யாவதத்தேச்திலங்கியோ 
ங்ஞுமேற் திகழீக்காரண்! பமெய்திமேனிப், பதைப்பறவேபொ 
ளித் இருக் சாரங்கட்டுங்கப்பரிதியும்வர்தவருடலைப்பகிரக்த.தா 
ங்கே, குதித்தெரு ழுசெ ங்குருதிகெட், க்சமேவிக்ஞுரைகடலும 
ருணவணங்ே காண்டசன்றே, (௨௬) 

இவ்வாறுமதுகயிடவளாயீர்் 2.௧.3  காலெழுமத்த0 தாடார் 
தேகச்சேர்ச்தமாற்குச், செல்வாய்மைச்சாலிே கொத்திரனென் 
ஞமத்இிதின்முகியாதர ங்கள்செய்ே பணி, யிவ்வா £விவிறு, த 

தாபகாசமாகுமிதின்முழ்மென த் தாபமிவணீக்கெள்ன, வவ் 
வாவி யிடைமூழ்ித் தாபடீங்கெகமகிழ்ந்து மாகவனோடறை 

யலுற்றான், (௨௭) 

| இவ்விபமாகலமிசனில்யானும்வைகச்ிர்தைவிருப்பாய 
தெனமுகிவன்றேரா, வவ்வளுரையென்னவரியெவ்வுளென்ரு 
ங்கா தரவினாற்றுபின்றானா லாலே, யிவ்வுலகிலப்பதியையெ 
வ்வுளென்றேயியம்புவாகளாங்கிறந்தயா து. சானர், கொவ்வுற 
வே யரிதயிலின் மூக்க er Cross நுண் மஈ்துநிரமதுவாவ்கவெ 
முக்கான்மாயல், (௨௮)



மாலவினைதாசச்சருக்கம். 5 

எழும்சவின் மறக்குணாகார்களோடவேலைரிவகர ரிவரன் 
உ ரு - goa ர் ட டர் ட a . ச் fi . « 

pHaadroond, Mrapeze..cawiny car arse «oles 

நுமறி்முற்றவிடைசென்றுநுன்ப, வு uA துதுயிலமாகார Cov(tp 
ன்னயன்சேயாகல்பழிப்ரமகச்தியாகிமிளக், கர்திர்சசலாதரி 

வ பட்டா veep coe டம் hed pane = tae pe (os (2. . - a ope , அயின்றரான் மோன்றிரின்றுகறுக்இறுக்பப்பற்கடனோல்கறித்த 

தின்றே, (உக) 

உட os உரு ம் ப தட ் . 

மற்றதுகண்டஞ்சியெழுக்தெதிர்சகாணாதுமாகவகேளெனக் 
அனவுகிமாறுகூறப,  பறறுப ழி இ ுமவளலை காடியங்க ட்பயில் 

சாலிகே ் BALCH Cp OT UBT UM oar (op ன்னஞ், Clam றவாகள் 7 
அ, ட க . . ட ட . ae ச உட் a ல 

மெரித்தசெல்வன்பூளைசெயிற்மிரம்0ே வொ ன்திற்காரதென் 
ர, ஸனுற்றசனுக்கானதலமுரை நீயெ னனவேோங்குமுகியாங்க 

அவுழமுரைக்கலுறறான (௩0) 

நின்பூசைல்காண தலர்தானுமிர்தடீடியகானசத்துண்டுரிகழ் 
த்தக்கேணி, முன்போதுமலைமகீணற்றேவர்சோமன்முறிவ 
னுடன்வழிபாடுவெப்யமேவி, வன்பூதகாயகளுரிருக்கசான 
மற்றதுபச்சிமச்திசையின்மன்னுமென்றா,. னென்போதின் 
மாலுமகஇழ்ர்கங்கணெய்இி யோஇகழ்மெய்ப்பாஞ்சுடராங்கிரு 
ப்பக்கண்டான். (௩௧) 

கண் டளவிலா தரவுபொங்கியோங்குகைக்கமலமுடி கூப்பி 
வுளக்கமலமலரப், பண்டைமுறைமொழிகளினாழ்பாவிப்போ 
ற்திப்பாஞ்சடரேபெருந்தகையேபாவார்சா, மெண்டிரைசேர் 
அங்கையணி prac Cop செஞ்சடையெம் பெருமானேதே 
வர்தேவே, ய்ண்டமுகறோேயகனேயருள்வாயென்றென்றாங்க 
ரியுமோங்கான்றாளடையற்றுவிழ்க்சான். (௩2) 

4



oO திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

af ழ்ந்துடனங்கெழுர் இருக் துமீண்டும்போற்திமெய்விதிர்ட் ப்ப 
(விழிரார்சோர,. வாழ்ந்தவுளத்தினனுயெருளாற்போக் த.மங் 
கலமாதீர்த்தம்புக்கங்கணாடி, யாழ்ர்சகன்றசோமனெ௫தீர்த் 
தர்தன்னிலாயஇரும்ஞ்சன முமலருங்கொண்டு, போரழ்ந்தபி 
றை முடியாணயன்பானண்ணி பூசனேயாகமவிதியாற் புரிய 

அற்றுன், (௨௩) 

விரும்பிபெருவேட்கையினாற்_நா8ீர £ட்டிமேவுமுபசாரங் 
களியாவுகல்கப், பெரும்புலன்களைக்துமகத்தடக்கியுண்மை 
பெயராத9ர்தையனாய்ப்பெருமான் முன்ன, ரிருந் துகழற்றியா 
னிக்குங்காலைதன்னிலின்பமிருத்சன்பு தழைத்திரங்கியேர் சே 
ரருந்திருவின்மணவாளன்முன்னேதோன்றியா திபிரான்கேள் 
வரமென்றருளிச்செய்தார். (௩௪) 

ஆபெருன்மொழிகேட்டமாயனீன்றவானினுதுகுரல்கே 
ட்டகன்றேபோல,வேதமமன் ரு. தரவுற்றிறைஞ்சியேத்தியோ 
இகழும்பரஞ்சுடர்முன்னியம்பலுற்றான், வேதனிடைவர்த 
நிருகனாயான் முன்னம்விட்டவவர் பழிதொடார்துமேவிப் 
பின்னும், போதமழிக்துறுபிரமகத்தியாகிப் புழக்குமிடித் 
கடருமதுபோக்கல்கென்றுன். | (உடு) 

என்னுமொழிகேட்டருளியருளாலிசனெண்ணில்பலவூழி 
தொடர்க்திடரோசெய்த, மன்னுபெருவினை தினையிங்கடையா 
வண்ணமாற்திளமென்றருள்புரியமகழ்ர்அுமாயன், சென்னி 
யினா ற்றொழுதுகக் தானங்கட் டேவர் தேனிமிரும்பூவின்மல ர 
திந்தியார்த்தார், முன்னிகழ்மங்கலபுரத்தையன்றுமுன்னா 
மொஜழிட்தன ர்மால்வினைகாசமென்?ே நமுன்ஜோர். (௩௬)



மால்வினை தாசச்சருக்கம். (நிக 

அடைகதுமுகிமொழிவருவா.கன்புநீடியாசில்வெபூசைசெ 
யுமரிக்குமுன்னர், தொடார்சவினைபோக்குபரஞ்சுடற்குகா 
மந்தொடார்சவினைபோக்குபாஞ்சோஇயென்றார், மடந்தை 
யிடப்பாகனுமாகாமம்பெற்றுவாழ்ச் துமஇழ்க்இருர் தனன்மற்ற | 
வனை வாழ்த்தி, விடங்கொளரவணையிலினியின்பமோங்கமே 
வுஅயில்கொள்வதற்ருவிடைகொண்டேக, (௩௭) 

*எவ்வுடனிற்பின்னுமகழ்ர் சருளினாலேயீனமில்லாசானவ 
ரமினிதுலக, யிவ்க |லகுமெவ்வுலகுக்தொழுதுபோற்றவேசி 
லிருவனிதையரு சேஞ்செய்யப்; பவ்வமதில் வானவர்கள் 
பரவியேச்கப்பள்ளிகொள்ளுமப்படி.யிலாங்கே, இ்வியமா 
ம.ரவணையிற் பள்ளிமேவித் இருவர ராகவனும் இகழ்ச்தான! 

ன்றே, (௩௮) 

இங்குகங்கள்பலகோடிடீங்கமீண்டுமுற்றறியைத்தொடாக்த 
வினைபாறும்வண்ண, நீங்டெவேே Bret Ou Ke கூர்ந்தபின் 

னுகின்மலன்மால் வினைகாசன் றன்னின்மன்னி, யாங்கபல் 
லாழியுடன்வாழுகா ளி லத் தலக்தோ ரீதழியுமென்றாய்க்தங் 
கட், பாங்குறவேய்மீ மலின்முன்முனியாயெக்தைபால்வாசி 
பதிம் 'கருள்செய்பரிசுசொல்வாம், (௩௯) 

மால்வினைகாசச்சருக்கமுந்கிற்று. 

ஆகத் திருவிருத்தம்2௨௯, 

  

  

*எவ்வுளென்ப.து இிருவெவ்வளூரினை



Ges இருப்பாரூர்ப்புராணம். 

பால்வாசியறிந்தசருக்கம். 

வரவ பவட தடு ee 
8 ்் 

முன்னாளிலறங்கள்சொன்னமுதல்வனாரிங்நலமன்னு 

மன்னாளிறகுன்் முஷக்கமனை க.இற க்கவனோராயன் 

பன்னாளிற்ப௫ியில் மேற்பாற்பா ல்வனப்பஇக்குகாம 

மிக்கரளுமெர்காஞங்கண்டே தீறுகாரணையென்பாரால். (௧) 

ஆசிலப்பத தியின்மேவுமாயாமிகானவன்றன்னாம 

மோசையான்வரியகோனெ ன்றொதுவரவன்றுன் முன்ன 

மாசின்மாலவ ற்றொட ர்க் நவல்வினைபோக்யோண்ட 

விசன்மற்றிவனென்றாருமியம்பிடவெய்திக்கண்டான், (௨) 

கண்டதவ்வயினீள்காசல்கைமிகக்களித்துப்போற்றி 

மண்டனிற்சென்னியாரவணங்வொழ்ர்தன்நுமுன்னா 

வண்டர்காயகனைநித்சமாதரவசனாலேற்தி 

யெண்டிசையோருமேச்தவின்பழுற்திருந்தங்கோர்காள், (௨) 

வேறு, 

ஆயசன்றன்செல்வத்துக்களவுகாணாவரி ரியகோனெனப்பெ 
ரியோன்மகவுவேண்டி., மேயவருஞ்செபெருமான்£ றன்னையே 
ததிமேவினனங்கவன் மளைவிவிமலைதன்பாற், சேயமலர்க்தி 

ருவெனவோர்புகல்வியாருஞ் சிந்தை களிப்புறவர் துசெனிம் 
தாரன்பின், தாயரொடுதந்தையவர்குணான்காய்ற்துதாவில் 

குணவஇயெனும்பேர்சாற்தினார்கள். | (௪)



LITMAITE IU i FSF HSS ௫௩. 

மற்றையருமாயர்குலஞ்செய்தமிம்கமாதவத்தின்பயனோங் 
sari’ gure, பொற்துடைய முலைகோங்கி னரும்பை 
யேய்ப்பப்பொங்குமணியழகுபுவிபொதியமல்கு,கற்பகத்இன் 
௬௫ Loe PPP HG ST OM ft bib EM (Lp தில் னவிள ய Oa ன் னி 
மின்னும், விறபுருவக்கொடியிடைமான்மேவுராளில்வேட்க 
வொருமகற்காயாகேட்ல்வக்தார். ் ௫ 

(9) ‘ mee 

வந்தவரையெதிர்கொண்டவ்வரியகோணாமாபுகுணமாய் 
உ ல . . ல் ச் த ச Do. . 

KGoruuEe ser suse, Aico ano pe நுடன் மீண்செல் 
௮முனனேசென்றவரன்பிறலேட்டுச்சென்றபேரும், பந்து 
டனிப்பரிசாவதுகேட்டாறும் பலிமொழியையணங்கசென்று 
பயந்தார்சாஷி விக்துபதிமுணவியாரிருக்குமாவிலீன்றதாய் 

தீட்தையுமாங்கெ மிலவான்புக்கார். 
( ௬) 

இப்பரிசுகேட்டவருர்கட்தைதாயுமிறக்கவருறாுண வதியா @ oc 

ONC 2. ட்டா இப 5 உ ட்ட ட்ட வல்கரா ரிரங்கியேங்கச், 'செப்பரிய துயசெழ்தியிறர்சபோக்குச்செய்க 

டன்சளாளவனை தீ BOB HE GIOKIC wer கொப்பிலுயா்சுற் 
றத்தார்தேற்றக்தாமங் கொருபரிசாற் நுயார ங்கியுடல்பொய் 

ர ஸு . we ஆ 2 உ உ 
'யென்னச், தப்பறவேயுணர்த்துபிறப்பியழ்ர்துகோக்கச்சம் தி 

னிபாதஞ்சாருக்கன்மையாலே, (௭) 

மேவுற்றவெல்லையிறன்செலவர்தன்னைமேதினிமீதறஞ் 
செய்யவிரும்பியோங்கு, காவை த்துங்குளக்தொட்சென்னீ ri 
பெய் ஐங்கன்னிதா னங்கள்பலகர௬ுஇ செய்தும், யாவாக்கு 
மறச்சாலைகட்டியன்னமிடுவித் தமுள்ளபொரு ளெல்லாமிவ் 
வா, நேவ்வத்தங்கூருண பாலோங்கயெங்குறாதுமிருவினை 
தொலையாயொத்தாளன்றே, (௮)



௫௫ இருப்பாரூர்ப்புராணம், 

- ஆங்கறஞ்செய் வாட்குவயதாறாறாக வாஇபிரானவட்க 
ணெதிரருளிச்செய்வா, ஸனீங்குனையுமாட்கொள்வான்வேண் 
ஓ.மாதேயின்னவிடையூறடையாவண்ணாண்ணி, நீங்கரிய 
மணம்விலக்கிவிட்டேமாதே நீயிகனையுணர்ந்தருள்செயென் 

துமீங்கிச், இங்கிதுயி லுணர்ந்இன்று முதல்வன்போகச் செவ 
கெதிசேோர் தவநெறியிற்சேராராகி,. (௯) 

கோளில்புகழாயர்ருலவிளக்கேயன்னகுணபதியார்கனவி 
னிலைகுதித்துக்கொண்டு, 8ீளூமொளி யுடைகுட௪ per 
மேவு கித்தனடி. சென்றிறைஞ்சி யேத்திப் போற்றி, காளு 
முதார்தோங்குசிவபத்இபூண்டு ஈண்ணுமெழி னிறணிர் தும் 
பாதென்று, மாளுமுடற்பிநப்பறுக்கவல்லாகுண்டோமண் 
ணிலெனவெண்ணிமிகவாமு கானில், (௧௦) 

தன்னிகரிலாவிலிங்கமூர்ததிதன்னை ச் சண்மதிமுன்னம 
தாட்டியுய்ர்கவண்ண, முன்னகனையுணர்ச் தீர்கள் கூறக்கே 
Ligh pr dB gore கிசமிதொவென்றுகித்த, மென்னிரை 
யின்பாலடையவியலாகுமில்லைவிதிப்படி பூசித் இடுவோரொன் 
து, மன்னுபெருக்துயரெய்திகிற்கவங்கண்வருமிதழிசிழன்மு 

(a) 'கியாய்வள்ளல்வற்தான். 

வக்தவருண்முரிவனடி.வணங்கிவாழ்த்தி மாறில்குணவதி 
யாருமகிழ்க்சன்போங்கச், சுந்தரனேயெங்கஇருப்ப தென்று 
கேட்பத்தொன்றுதொடவிங்நுப்போமென்றுரின்றா, னிர்ச 
வுயரிலிங்கத்துக்கெம்பாலிந்தாலின்பமுறவாட்டுதி? 2யாவென் 
றார்நின்ற, -வந்தமிலா ன்ற ரீடொவொவென்ளானாங்கவர் 
பாலகங்குறுவொங்கியீந்தார். | (௧௨)



பால்வாசியறி நீத்சருக்கம், முரி 

அண்ணலுமப்பால்வாங்கியிலிங்கமூர தீதிக்காட்டி.யேமஞ்ச 
னமுமாட்டியாடை, வண்ணமுாறவேசாக்இக்கர்கஞ்சாத்த 
மலாமாலைபலசாதீதிமகிழ்ர் துகசோக்து, ஈண்ணமுதுபாலினீர 

டைக்க£யாதிற்புகையோடொளிகவுரியெவையுகலக, விண் 
ணவரு மண்ணவரும்விரும்பியேச்தவியன்சிவபூசனை யுலகில் 
விளங்கச்செய்கான், ப (௧௩) 

நாடோறும்பலவேநுவகையாய்ச்செய்யாயர்துகுணவதி 
யாருநண்ணிப்போ ந்றிப், பீடாரும்பால்கொடுத் துரியமமாகப் 
பேராயரேவல்செயும்பெரியோராம்பெண், ணீடாவின் நிறம் 
பெருடப் பிணிகணீங்கி நிதி யாங்கக் குணவகதியு நியமமாக, 
வாடாதங்கொருசகாள்போனெகொள்வைஃவறள்காலம்பெருக 
மருவிற்றன்றே, — (௧௪) 

வானமலை மதான்பொழியாகிலமை தன்னான்மன்னுயிர்கள் 

ப௫ிவருத்தந்தனீனையெய்த, வீனழில்பல்கிளைகளுதுஅயரமெ 
ய் சவிரங்கிமிகவுள்ளபொருளெல்லாமுன்னே, போனதுபாலி 
றைவனுக்கு வேண்டுமென்று புண்ணியமா தேவியரு மெண் 
ணியன்பா, லானிலுறுபாலனை த.துங்கொயவெர் தீயவம்முகிவ 
னதுவுணர்ந்தங்கருளிச்செய்தான். . (௧௫) 

அரியகோன்திருமகளார்வசன்கோக்யெருள் கூர்ச்துன்பால 
ன ச்துமானார்தாமே, மருவிடு தற்கேதரலாலுற்றோர்க்கேவ 
கையில்லையுன்றனக்குமாசில்கரகொன், கிரணியமாநாடோறு 
ந் தருகோழமுண்டிங் கெமக்குமிக லசற்குவிலயென்றெண்ணா 
தே, பொருள்புரிகா தொன்றுமராஇதுவாங்கென்றுபுகன்.திய 
வாங்கியடி.ப்போற்றிப்பின்னும். (௧௬



(௬ இருப்பா சூர்ப்புராணம்: 

உன்றன துபானி௰ மங்குன் ரூமார்க்கமோதுகிரைகாப்ப : 
தற்குமு wat enh, தென் றுமுரியருள. லுமொத்திறைஞ்சியே 
த்தீே பில்வணிகள்னிதில் 2கானென்போன றன்பாற், சென் 
ற, rem, ற்மா Da AG IGT LD.) nonoars $500 வயுடன்சொணர் 

ந்துனெங்கமோறும், துன் றுடெ (ருங்களைகளுட னெவருமுய் 

யம் ermal கீறுக்கலிதுலே ச்தார்றுன்பமில்லார். (wer) 

இவ்வா NEO Bip. ற் அல் கோர்க்செல்லாமில் ல்யெனு, தன்ன 

[விதி இ! HAC HOA GH, மெவ்வாய்மையுணராதுகூலிக்க i னின் 
இிறமேய்க்குமானாயர் ௦ தரியாவண்ண, மவ்வான்கள் கீறர்த 
UT DSU A 5 NT ONT த்தர ங்கானிற்கு மநதுவரவதுமொக்காது த 

வெவ்வாஷங் கரந்தொளிமுமுகிமுன் சென்றுமேவியபால்யாவு 
முளம்விரும்பியீர்தார். (௪௮) 

அதுகண்டுமுகிவடி வுகொண்டுமேவுமா திபிரானாளூமவர்ம் ம் 
Sar oe ரற்காடிற், ஐஇ கொ ண்டமா Qa (Up OT ICH GO MEUTULS 
கல்கக்காத சலினாலதியாதுக்க்கொண்டங்கட், டுற்கொண்டு 

விடைகொண்கெடைகொண்டேடித்தொல்வணிகற்தேடவவ 
ன்ரோன்றனின் Bor ro) Giro G மூன்றனின்று, பதியொன்றுக் சவர்சென்றா னா 
டெல்லாம்பகர்ர்தினிதென்றனை த்து மவர்பகரக்கேட்டு, (௧௯) 

குணவதியாரிசைரச்சதின்றுபொற்காசென்றுங்கோதினிதிக் 
கோன்செய்கைகொடுக்தாற்சேயும், . பணிவொகொசுளவனை 
தீதுர் தத்தைசொன்ன படி.ழீட்து நாளுமவன் பாரான்வைக் 
தான், மணமதிலார் தங்கணக்காக் கேற்கவாங்க் மற்றதற்ரு 
வேண்டுவனவரச்செய்காக்கி, பிணையில்கதிே சாறடையவெ 
வற்குஈல்கியெய் தரியவறம்பு ரிக தாங்கிருக்றா நகாளில், (௨௦)



பால்வாசியறிந்தசருக்கம். fier 

எப்பு வியிலுள்ளோருமதிக்கமன்னியேடுல்வணிகேசர்குல 
மிலங்கவர்கு, செப்பரியடுகும் ௦பூண்டஙிதிக்கோ னென்போன் 
சென்றசசையஇர ற்கு மாண் ணிப்பில் ன்ன, ரப்பணிசெஞ்சடை 
தடய வருள ரல் மீண்டு மணைர்துசணூதகச் oy. GU THE BLD 
றங், கொப்பிறனையனையவாமு னுற் as era) Cur one: மிருத 
திழைத்தவனோராக்கலுற்றுன், (௨௧) 

யானகன்றபின்புருணவதியார்மாறுமொளிதிகழ்பொற்கர 
சுறவறின்றியென் me, Bie ou Ctore கூறென்றுசாற்றம்கேட் 

டகனபுக VAT ATH OLDE Mee piu seinen, வானவைகாம் 

பார்த்திடுவோங்கொவொவென்ர றங்கருட்ட ந்தைசேய்கொணா 
ர்விழித்து மோ க்சி, பீனமுளஇதுவர்தவாறேதென்றுங்வயெம் 
படெவென்றெ மிற்புதல்வனியம்பலுற் ரன், (௨௨) 

பங்கமில்கீர்குணவஇியார் தரும்பொற்காடுற்பழு இல்லைத்தா 
மதங்கள்பண்ணாதேயென், திங்கெனக்கன்றருள்செய் சீராக 
லாலேயா னுமஅவேசெய்ே கனிதுவேயல்லா, லெங்களிடத் 
 தொருகுறைக டானுமில்லையிதுசெய்தியென்றுணாப்பவென் 
Cea 5m, கங்கவாதம்பாற்குறைவுவருமோவாராதாச்சரிய 
மெனவணிகனயருங்காலை, (2.16. ) 

எந்தைபிராகருளுங்காசென்றுமாறவென் இம்பெரற்னுண 
வஇயார்சென்றங்கெய்தி, வக்கநிதிக்கோனவனைக்கண்டெப் 
போது வக் தீர் நுங்கருமம் வாய்த்தவோதா, £னுக்கமக்கெ 
னவ்னுரையுமெனவரைத்்தானன்றென்று துகாசையெழில்வணி 
கனுயர்செங்கையிற், fis முறவேகொடுத்சாளதணைவாங்கித் 
தீப்பாமலவீனோக்கச்சாற்ற லுற்றான், (௨௪)



௫.று தருப்பாசூர்ப்புராணம்: 

, மூன்னமெலாடீமாறுகா?தல்லமொழியுமிதுவர்தவகை 
யாதீதென்ன, வென்னுடையமகளன்் கையிலநீர்கொடுக்தவெல் 
லாமிப்படியேயுள்ளதென்னவென்நுகூற, வன்னமொ ழிகுண 

வதியார் சாள்கோ றென்பா லாசன் முகி யவனருள்கா-சலலா 
இல்லை, யின்னமுரீர் பார்த்துரைக் துகோக்சிச்சொல்லுமென் 
துரைத்தாளவர்தமக்கொப்பில்லாதாரே, (௨௫) 

அம்மொழி கேட்டெழில்வணிகனிதிக்கோனென்சொ லதற்: 

குறைகளிலலையென வறைக்தான் கேட்டுச், செம்மைகெறி 
குன்றாதறீதிமாது இதில்குணவதியெனும்போர் தெரிவைதே.றி, 
யெம்முடைய நிதிரநிலையா முரிவன்பாற்சென் றீதுரைப்பனெ 
னவவன்பாலெய்திப்போற்.தி, தும்மருளா லருள்காசு மாற்றி 
ஓ£னநுவன்றனனிவ்வணிகனென BIO Gyo Clr gs, (௨௬) 

கேயமுதுகுணவதிகேளிறைக்குகல்லகுரிரைதருபால்கவர்ற் 

தாயர்நீர்வார்த் தீர் தாா, நாய௫ிரீ யவர்க்காயு மவர்செய்குற்ற 
சாடாததாழ்வதனானாளுகல்குஞ், சேயசுடாபொற்காசுமாம் 
துருன்றச் செய்ததற்கு *வாஷியறிர்தீர்தோமென்ற, வாயத 
னைக் கேட்டெதிரோர் மாற்றமின்றி யஞ்சிமிக நெஞ்சமழிக் 
தீறையலுற்றாள், (௨௭௪) 

நித சமுமெம்பாலிறைவற்காக்இிக்காக்கடீடருள்கொண் 
Ow Biter Gere Onis, சித்தமகிழ்கிலைய ரிந் துபொற்கா 
சொன்றுனெமளித்தாய்பாலிடைநீர்சேர் சலாலே, யத்தபழி 
யெனையடையாவண்ணம்வாசி யறிர்சளித்தாய் நின்னருளுக் 
களவுமுண்டோ, மெத்துபொருள்வணிகனுறவேண்் டுமென் 
௮ுவிடைகொடுபோயாயருளம்வெருவகோக்கி, (௨௮) 

*வாசியென்றது ஈண்டு பொன்மாறஆக்குறைவினை) தாடுதீர 
Ca, காசிெல்கடெர்?? என்ற நளுடையபிள்ளையார் திருக்கடைகி 
காப்பானுமுூணர்க.



பால்வாசிபறி நதசருக்கம், (HF 

கனபாலில்நீர்கலக்தெ தன்னவெள்னக்கலங்கியேபிழையு 
ண்கொெ வென்றா ர்கள், மனதாலுகினைவர்களோமாற்றுவாட 
வணிக Mb GE சணக்குவச வகைசொல்லீர்8, சொனவாயா் 
கரவாங்கி நல்கமற்முங் இயலுமுகி பான்மீண்டு மிறைஞ்டி 
கோக்க, வுனதார்வங் கண்டுமுகி யுருவானோ மென்றோங்கு 
முநிய ரங்குவிங்க, க்நுடன் சென்றானால். (௨௯) 

ஆ ங்கதுகண்டெழின் மு நியையிறைவனென்றிங்கதிர்திலே 
னின்றருளாலறிர்தேனென்று, சரங்கரியவிருப்பினொடும்பர 
விப்போ ற்றித் தாழ்ர்தெழுக்தப், பொட் ய்வாழ்க்கைத்தவிராயெ 
ன்று, ளோங்குவெனருள்கூ தவருளினாவேயும்பர்தருமலர்மா 
*ரியிம்பர்மேல்பா ற், பாங்குடையமண்ணுலகும்விண்ணு 2மத் 
தப்பரலோகமினிகெய்திப்பயின்றாளன்றே, (௩௦) 

காயகனுக்தன்னைத்தகான்்பூசைசெய்கைஈன்கிருஈததென்ற 
தனைகாடும்போது, தாயடிவபூசைசெயுமென்றரற்குச்சொல் 
லியதோர்குணவதிமேற்சோர்விலன்பேட்வாய்த்ததிருப்பாசூ 
ரின் தலத்துச்சிரோ வவ்விலிங்கமூர்தீதியின தருமைதானோ, 
தேயமிசை பூசைசெய்தோர் போ Fee Oia TTS 
இனுண்மைதேருங்காலே. (௩௧) 

மின்பரவுசடைதாழவுமையாள்காணவிண்ணோர்கடொழு 
தேச்சமண்ணோர்தங்கள், துன்போடகாடுவார்காணவக்துது 

ன்னிதழிக்கழ்முகியாய்மன்னலாலே, யன்பாரவாடிபுரியென் 
ரூரக்சளாதியார்வாததீரிர் தருளினாலே,ஈண்பர்க் குவாசிய திக் 
தருள்விரொன்றுகவின்றார் களவர்க்கெங்குகாமக்தானே, (௩௨)



௬௦ இருப்பா கூர்ப்புராணம். 

வேறு, ட 

ஒங்கெம்புகழானீரி யொளிமிரும்பதியிற்பின் வர் 

| தேங்கியவருள் சேர்சேடச்செல்வாமெய்ப்பூசைசெய்யப் 
Wet fy wae sah d etn t 1 

பாங்குடனென்றுமுளிளபா “உடர்யிமைப்பிற்றோ Gor a af @ ழ். றீ தி 
இங்க palin Damm கிறமினிசெப்ப ஒற்றும். (௩௩) 

பால்வாதியறிர் த சருக் LP GPM, 
ஆக்நிருமிருகி, ஐம்-உடுக௯.. 

  

வேயிடங்கொண்டசருக்கம், 
  

ஒதுமிக்கலீயு கத்திலோங்குமதச்சானர் தன்னிற் 

, சோது* மல்லிகையேபோற்நாயவேய்க்காடுமூடிற் 

ப ருதலால்கே வயாரண்யமானபேர்தானுமெய்தப் 

பூதலத்தோர்கள்யாரும்போற்திடப்? பொலீ Sia ar Gp. (a) 

இலங்குடக்குடச்ங்கொள்லை றயேயுமவ்வேய்வனச்தான் 
விலங்கவோரிட மூமின் ஜிவிழிநுழையாமலோங்க 

வலம்படுபுலிபுமானுமேனமுமரையுமற்றும் 

விலங்கொ டுப ற்வையாவுமிக்குறமேவிற்றெங்கும். (௨) 

அவ்வன ததயலிலெங்குமருங்களையோடுமேவும் | 
வெவ்வலியெயினர்காடுவெட்டியேஇனைகள்வீசச் 
செவ்வியின்முளைத்தெழுக் துதனையுபே மார்வனமேயாகசக் 

கவ்வையின் மன தீ.தராகிக்களித் தனசொடருஞ்சாவ.. oy (௩) 
- *மல்லிசையென்ப து மலைமல்லிகையினை, . 
 



வேயிடங்கொண்டசருக்கம். ௬௧ 

இப்பரிசுறையும்வேடரிடாகடிஈதினிதுகாப்பான் 

செப்பும்வெள்ளாரைகன்னிற்செறியழற்குன்றனென்பான் 

ஓப்பின்மாற வன்முன்செய். தானோதும்ழிவர் துலகுதன்னிற் 

றப்பிலாதோ தும்வேலன்றவ்னையேய (ன்னுஞ்ீோான், ட (௪) 

Oa mall FIGS செல்வனிகரிலாமேன்மைதன்றன் 

வோடர்க் © 0 மேவப்பேற்றுவிள Benes Gor oa Corr 

0 ன ரர ழ் ;இர்செல்க திக்ினியனுனன், | ல 

இங்ஙனமிவர்களியாருமிருக்கனரிருர்தபின் னை 

வெங்கன லுருவிற்றரோ ரன்றும்விண்ணவன்றன்னையின்ன. 
மிங்நனனென்று€ழ்மேலிருவர்காணாமைநின்றோ 

னங்ஙனமிலங்குசோதியணிவிடையாகவெண்ணி, .... (௬) 

எப்புவியோருமுய்பவிலங்கருள்விளையாட் டாலே 

யப்புனத்தினையுணண்ணியழித் சனனெங்குமெங்கு 
மிப்பரிசசனைவேடரியாவருமுணராராதச் | 

செப்பருக் துயராடி ச்சேவடி நாடிக்கண்டார், | | (ஏ) 

அழித் தசேவடி ச்சுவட்டையப்புன தீதன்றிவேறு 

வழிக்கொளக்கண்டாரில்லைமாதிரமதனிலோடிப் a ' 

பழிப்ப) றவெங்குராடி. LIB BOOT Ol hl GET CD) | : 

Hips தகவுடனே நேரு ற்றெய் த செயிச் அ.மீண்டு, (௮



௬௨ திருப்பாசூர்ப்: ராணம், 

வக்துயா் வேட ரியாரும்வருக்தியோரிடத்தின்வைகச் 
எர்தைகே்ர்தவரின்முன்னோன்செப்புவான்யாருங்கே ட்ப ட்ப 

விர சவஞ்சு ‘ann .ூலோமென்ஞுூர்கின் ரு 
ரந்தவெஞ் சவையட்டாலாஈமக்கிருப்பிங்கென்றார். (௯) 

. அள்ளிகம்புனங்களெங்குஞ்சூரை௦ காண்டிட்டே சவை 

| மெள்ளவேயொளி தீதிருந் துவெல்லாம்வேர்கன்வேண்டுங் 
கள்ளொடிதழெங்குமீட்டி.க்கனி )"தனைச்சோரோகீய [ear 

வுள்ளனகொண் டேமன்னாக் ஞூரைப்பவென் ஜொத்துப்போ 

மற்றவருண்டி.கொண்வெர்தபின்சட்டிநீடு 
பொற்புதுமர௪னாரும்புரத்திடைசென்றுபுக்குக் , 
கொற்வன்குன்றனென்பான்்குரைகழல்வணங்இகிற்ப 
விற்வ்றகாணீங்களியாருமெம்தியதென்னையென்றான். (௧௧) 

எ /நுதம்மிறைவன்கூறவெய்தும்வெவ்வேடர்மிக்கோள் 

வ அிரற்குன்றன்பாதம்வணங்வொய்புதைத்துச்சொல்வான் 

வென். றிசோகோவேகாங்கள்விச்தசவோங்கேனல்கொல்லை 
வெனள்னொணாதழித்ததங்கணொருவிடைபின்ஜுங்கேட்டி., 

அப்புள த்தன்.றியெங்குமவ்வடிநாடிற்காணோ 

pisiwhacr ain இங்கொள்றுமங்ககியோமென்னச் ட 

செப்பருர்துயரமுற்றான்குன்ற னுஞ்செண்றவேட 

ரிப்பெரு டிதெழாயேனாளையெனலெலாமழிக்குமென்றார், ௧௩ 

 



வேடுிடங்கொண்டாருக்கம். ௬௩ 

அவர்மொழிகேட்டபோதேயதற்கசைந்தார்கடோம்து 

சவரர்கடலைவனான தனிப்பெருங்குன்றனென்பா 

னெவலாயுமெழுகவென்றானெழுமூசெதிவித்தான் கேட 

வெரிபோலெழுக்காரத்தெங்குமுயாடுலைவேடர்கூட்டம். 

காலினிற்றொடுதோலிட்டுக்கையினில்வெவ்விலேக்இக் — 

தோலுடுத்தம்பு ச் தாணிதோள்கொடுமூதுகிற்கட்டிக் 

கே?லாற்சுரிகைசேர்த்துக்குன்றனுகின்றான் சேர்வான் 

பாலிருமருங்குமீண்டி ப்பணிர்துசென்றணைர் கதன்றே, (கட) 

ஒன்தியவேடர்கூட்டமுயர்மழுக்கொவொள்கொண்டு 

அன் தியவலைவாளொல்லாஞ்சுமக்துவந்தெய்தக்கண்டு 

குன்றனன் முன்ன ம்போகக்கோடிறுவெள்ளம்போலச் 

சென்றன சேனைவெள்ளக்திசைியலாமசையவோங்கி, (௧௯௬) 

கொம்பொதடியின்வேயின்கு ழல்களுழமுசசுழமுற்ற 

பம்பையுமுழங்குமோசைபாரொலாகிறைந்துவான க் 

தும்பருமஞ்சவிஞ்சவொலித்தவவ்வோசைதன்னி ட 

லிம்பரின்வீரசாகவெங்கணுமுற்றதங்கே. (Ser). 

தனைச்செயலதனிற்சென் துசெங்பும்வேவெர்கள்குன்றன் | 

தனைக்கொழுகரசேழெங்கட்சார்க்தவர்பேசாராங்க. 

ணின ததொடுஞ்சேரலாகாதென்பினேசெல்கரீங்கள் - 
புனத்அமுன்செலுமினெ ன்னவவருகன்றெனமுன்போனார்.. 4 

ப்பு a 
Dr. U,V. SWAMINATHA IYER LIBRARY



௬௪. திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

போனவர்வருமுன்னெக்தைபொருவிடைவடிவிற்போந்து 

கானவாக்செல்லாங்கோபங்கனக்தெழவேண்டிநீண்ட 

வேளலின்புன த் துணண்ணியெரிவிழிச்செதறகே ரக்கி 

யானைவெஞ்யேம்வேங்கையேங்கவாங்காரித்தோங்கி, (௧௯) 

கூரிருகோட்டுவெள்ளிக்குன்றெனகின் நுசறிப் 

பாரமக்கொளக்குளம்பாற்பறித்தெறிர்தோடியாடிப் 

மூரிமாமரங்களியாவுமுறிர்தெழழுட்டி.வி9ிச் 

சரியகொல்லையெல்லாஞ்ிசைத்தனதிதின்றாக, (௨௦) 

தாரத்கேமூன்செல்வேடர்தோன் நியவதனைவெள்ளைக் 

காரொத்தங்குலவியார்க்குங்காட்யெதெனவேகண்டு 

சேரச்செல்லா துமீண்டுசென்றனர்குன்றன்மாடு 

சோர்வுற்றுகெஞ்சமஞ்சிச்செரல்லுவோமிதனையென்று, 

வேறு, 

வேடர்சென்றுருன் றன்முன்விளம்புவார்கள் வள்விடை 

மாடெ அம்பிறப்பி லுள்ள தல்லவானின்மீதெழுச் 
தோடியாடியெங்கணுமுகப்புன்றதென்றலுங், 
காகொவல்செய்யு மென்துகட்ணொ திதுவிட்டனன், (22) 

வோன்மிக்ககானமுமேனல்லி த்தகொல்லையும் 
வாரொழுக்கெடியெடிர்துவலைஅடக்8.2 மன்னுறீர்க்' 

காவலற்றகாடுவேடர்காவலான௦ தென்றுவில் 

"விரன்மிக்ககுன்றன்முன்னர்மேவிவுட்புகுந்ததே, (௩௩)



வேயிடங்கொண்டசசுக்கம். டு 

புக்கபெொகளியாவரும்பொருக்கொணாதுமெத்தெனப் 

பக்கமேவளைந்துகொண்டபொரு மென்னவேடருக் 

இக்2கல்ரம்வளைஈ் துசென்றுசோ வேறு பியே, 

யக்கணின்நுலாவல்கண்டஇர்த்ககட்டிவதனர், 

மிங்கண்மண்டலக்துற ச்செறிக்துசாலமுனிவறக் 

தங்கணின்றுலாவுமேறதன்முனின்றதட்டியே 

வங்கீவார்சிலைக்கைவேடர்வந்தவாறுமாதிலாச் 

சங்கமீதுயா உ மானெர்.துசெல்வ சாத்ததே, 

இவ்வணமடர்ந்தபோதுமிக்கவும்பகைப்புறக் 

கைவசம்வராகெனக்கலங்கியெய்யவஞ்சியே 
மைவணமிலங்குமேனிவன் திறங் கொள்குன்றன்மற். 

றெவ்வணக்தெரிர்துயாருமெய்யுமென்னவெய்தனர், 

எய்யும்வாளியாவதுமிலங்குபூவின்மாரியா 

மையிலேத்தடி.த்தன்மேவமாறிலேறுசிமியே 

வெய்யகுன்றன்வேடரோடமீதடத்திவ்வையமு — 
முய்யவேயிலூடுபுக்கொளித் தவோடும்வேடாமுன்; 

நீவிற்கைகுன்றனின்றுளஞ்டமிஞ்சுகின். கிடா 
 கோடுவோராகில் லுழென்றுரைத்தருகத்தியீன்றியே : 

வாடி கொக்துமீளவங்குவர்துவேடர் தம்மொடும் ... 

கூடிநின்றுகன்னுளங்கொதித் தழன்றுகூறுவான். 
் 5 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(A)



௬௭. 4896. இருப்பாரூர்ப்புராணம். 

ஆவதேதினா லையோவறிந்திலமுறிந்தனம் 

பாவமல்லவோசொலிர்பயர்திடாதோரேறுதாம் 

யாவர்கம்மையெண்ணுவாரசற்திடைந்தனமெனிற் 

சாவுமுய்வுமிங்குகந்தமக்குவேறிலென்றனன். (௨௯) 
ம 

எக்றுவேடரோடுகூ நியேறுகின்றசெங்கனங் 

குன்மனோடுகினறபேர்கள்கூறுவாரவ்வேறுதான் 

சென்றவாறதெங்ஙனக்தெரிர்தஇில்லையென்நலு 
மொன்றுகாடதூடுதேடுமோடியென்னவோடினர் (௩0) 

விண்டேகொடுமோடுவேடரோடிகாடியே 

கண்டி டாமைகூறகெஞ்சுகன் நிரின்றகுன்றனுங் | 

குண்டொர்தெய்வகாகனென்துரைப்பவுள்ளதென்றனர் 

தொண்டனாதல்வேலுடைச்சுவாமிதேவராளனாய், (௩௪) 

வக் துகூடிகின்றுவாய்மலார்துகுன்றனீமிகச் 

சிந்தைகொந்திருக்க ,தென்கொல்செப்பிடென்னவொப்பிலா 

விந் தமன்னவேறுகாணவேதுசொல் லுகென்றலு 

மிர்தவேயி அடிருக்குமென்றுமுன்னெணிச்சொல் லவான், 

எல்லையிவ்வரைப்பினுளிருக்குசேறுகாணலா 

மொல்லைவேய்களிபாவும்வேறோடெரன்றவெட்சென்றெனச் 
சொல்லயாவருக் துணிக் துசூழுவார் FUN SOS 

மல்லன்ஞாலகோயெலாமாயவெட்டவெண்ணினார், - (௩௩)



'வேயிட்ங்கொண்டசருக்கம், ௬௭ 

எண்ணினின்றகாலையினிலங்குவேலனிங்வெர் 

ண் ணின்முன்மறை ந்சனன்கடம்பனென்றுதேறிஞா் 

அண்ண. லுமில! ங்குவேபுளங்கமார்இருர்த ்க்னன் 

விண்ணுளோருமஞ்னர்கள்வேடர்செய்கைகாடி.யே. (௩௪) 

வேலன் வேடனாவெர்துவேடரோகூடலால் | ” 
ஞாலமீதுவேலனங்கு இத் தசெண்ணிகராடியித் 

கால மேவுராமமின்றுதானுழுண்கூறவே 
யேலும்ே வடர்பின்னரங்ஙணென்செய் தார்களென்திடில், 

இட்டவார்வலைப்புறத்தியாரும்வேலியாகவைத் 

தொட்டிஞர்களோடும்வீசியோங்கல்சூழெரிந்துபோ 

யெட்டி னோடிரண் மெர்மிருக்தவனிடங்கொள்வேய் * 

வெட்டினான்மடீங்கல்போல்விளங்குகுன் நன்வெட்டலும்,. 

'மேருவேஜொடும்பறித்துவீ ழ்வபோலவிழும் வேய் 
வாரிபோன்முழங்கவூடுமன்னுமா திசென்னிமேற் 

சோரியாநுபோெ /லழுந்துசோரவேய்கள்வெட்டினோர் 

பாரின்ே மல்விழுஈ்துமெய்ப்பதைப்பறக்டெக்தனர். (ter) 

வேறு, ன ரூ 

இப்பரிசவர்மயல்பெற்றனரெங்க ணுமுறுவினையைத்தெற 
அப்பர்சிவனுயரிச்சையனத்பு தவருளினுருக்கொடொ | 

சொப்பதுசடைமுடிமிற்க்வட் கறைசெயிதறசித்தமெய் |



Bir. Of இிருப்பாசூர்ப்புராணம். 

௮ம்பரமதன் மிசையெங்கணுமக்் சரமலாமழைொெதவே 
வும்பருமரியயனுக்திகமொண்சடை முடியருமுன்புகழ் 
தும்புருமுதலியரன்போடுகர்கர வடிவதுகண்டுறு. 
தம்பரிவினிலுயரங்கணசங்கரசயசயவென்றவஊர், (௩௯) 

சங்கர்வுமையுடன்ன்பொடுதங்கிடமுடையதொரங்கண:; 

வெங்கன லுருவினிலைங்கனும்வெண்பொடியணிபரமின்பொ 
லி, திங்க ளாடெ.நிகமழ்கங்கைகொள் செஞ்சடைமுடிபவவு 

ய்ந்தன, மெங்கள இறையவவுய்கீதனமென்றன ரனைவருமெங் 
கணும். (௪௦) 

ஈத்தனகயமிசையிற்பயினற்சதமகஜெபே தீதிகொள் 
சித் தருமுனிவருமெத்தியசெக்கரின்வடி வ துபெற்றொளிர் 
மத்தகவிழியுடையற்பு தமற்நிணையிலதொருவித்தக 

வுத்சமவருளெனமுற்றொழுதுற்றவெவ்வினைபலவற்றனர். 

வெர்தஇிறலொடுபுகழ்கொண்டுயாவிண் நுகழைதெதுகுன் 
றனு, மந்தமிலெயினருமன்புடனஞ்சலிமுடியடி நெஞ்சுகொ 
ண், டெநர்தைதன்னெழில்விழியின்னெ திரெங்கணுமெழிலரு 
ள்பொங்கின , பர் சனையுடலவினையென்பவைபண்டையதற 

வுறவக்தன.. (௪௨) 
வேறு, 

என்னையாளுடையகாதனெ ழில்கொணோக்கெயினர்மீது 
மன்னலாலவர் தமேனிவண்ணமும்வேறதாபப் 

'பன்னும்வேசகத்திரும்புபைம்பொனான தவேபோன்ளார் 
முன்னைநீள்வினையுமங்கண்முழுவதுமகலவாங்கே, (௪௯)



வேயிடங்கொண்டசருக்கம், ௬௯ 

வாய்மைமெய்ஞ்ஞானமன்புமக ழ்சிசியாசாரஞ்சலம் 

தூய்மைகல்லொழுக்கமேன்மைதுறவுறவடக்கம்பற்றித் 

தீய்மையில்செய்கையாவுர்திருக் தியலங்கமாறோ | 

டாய்மறைசேடச்செல்வராய்ப் பொருளாயவெண்ணி. (௪௪) 

காயின்றபிறவிமுற்பேர் தவிர்த்தே வீர் துதன்றன் 

வாயீன்றமறையுகல்கிவைத்தவர் ககிமையோர்சென்னி 

மேயின்றவன்னாமபே சம்வேயிடங்கொள்கையாலே 
வேயீன்றமுத்தனாமம்விளம்பினரெவருமன்றே, (௪௫) 

ஆயபின்சேட்ச்செல்வராமவரெவருங்கூடி. 

வாயுவும்வெயிலுே மனிவருத்.து மன்றஞ்ரிக்கோயில் 
வேயினிற்இழித் தமர் தீ இவிரிர் துண்டி லங்குகின்ற 

பாயினிற்சூழச்செய் அபரமனை த்தொழுதார்பொங்்கி, (௪௬) 

குருதொன்றாழ்விலாமற்கோலநீடிருவேட gs Bp 
சொரிவ.துமாயவென்து தடை க்சனர்.துடைப்பமென்மே 

லருவிபோற்பெருகக்கண்டங்கஞ்சியெம்மிறைவரீயே 
மருவிதைநிருத்தென்றேத்தம௫த் அறரிருத்தினனால். (௪௭) 

செவனடியதுகண்டேத்தித்திருக்தியசேடத்செல்வ 

ரவனியிற்செக்சர்முன்னமனுசெமகற் திப்போக்கி 

, ஈவமுதிசோமதீர்த்தகண்ணிரீர்விரியினாடிப் 
| புவனகாயகனையங்கட்பூச னைபுரிவான் வேண்டி, (௪௮)



௭௦ திருப்பாரூர்ப்புராணம். 

ஓங்குமாகமத்தினெர்தையுணர்ந்தருள்விதிகுன் மூமற் 

றேங்குமஞ்சன முன்னான இரவியமடவிற்றேடிட் ப் 
பாங்கினாற்பெற்று தஷ்போ்ப்பரிவினாற்பூசைசெய் ட 
இீங்கிறீ: பாம்பிபோற் துச்சிர்தையுட்வெமாய்கின்றார். (௪௯) 

இததுபூசையிங்கன்செய்தலாற்சேட்ச்செல்வர் 

மெதினிமீதிலாற்குமேலவரா னாரிங்கு 

பேதையேனவர்தம்மேன்மைபேடடப்பெறுமோகாழி .. 
'வேதபாலகர்தம்பாடன்மேன்மையும்பெற்றாரென்றால் (௫௦) 

ன மற்றவர்பூசைசெய் துவணங்குதல்கண்கொளும் 

பெற்றவேயிடங்கொளெங்கள்பிஞ்ஞகன் மகிழ்வுற்றோங்கி 

யற்றவரதனைநோக்கயொ இபேறருளைவாழ்த்தி த 

யுற்நுளமுருமெற்றங்கொருதலத்திருப்பவுன்னி, (௫௧) 

சுக்தரச்சுயம்புலிங்கர் தன்னிடமன்னுமெல்லை 

யைர்தொடன்பதுபாகதீதுளாகுமென்றங்கணீங்கிப் 

புக்திசேர்ச்தோர் தலத்துப்புக்குமற்றதற்குகாம | 
1மைக்இருப்பதிகளாமென்றநைச்்இனிஇருக்தாரன்றே, (௫௨) 

அத்திருப்பதிகளைர் தாயம்புவியுய்யமுூன்னாட் 
சு த்தமங்கலன்முன்னோங்குசோபகன்னெ டுங்காலங்கள் 

பத்தியோடி ருக்துரேரில்பரமனைப்பூலிசசெய்து 

நித்சனன்முத்திபெற்றுகிலைபெதுந்தலமென்பாரால், (டு)



கரிகாலன்பதிகாணுஞ்சருக்கம், எக 

அங்குதுசேடச்செல்லர த், | தனைகித்த Gog Be 
தங்குகா டன்னிஜோர்காட்டமனிய, த்கமர்பொற்கோவி 

லெங்கணுமாடவீதியெய்துவதெர்காளென்று 
செங்கையாற்றொ ுழுவார்தங்கள் கனவினி ற்சென்றுசொழ்ஜூர், 

எனறிறையருளிச்செய்டயாவருக்துயி லுணர்ர்தங் 

கொன்்.நியகனவினுண்மையொருவரிலொருவர்கூறி 

ஈன்றுளமீகிழ்ர்இரு் சார்சாயகஞணையாற்சூழ் | 

நின்றவில்வேட ரங்கண்செய்'தனதிகழ்சீதுகேனால்.  (@@) 

வேயிடங்கொண்டசருக்க மூழ்திற்று, : 
ஆகத் திருவிருக்சம்-௩௧௪. 

கரிநாலன்பதிகாணுஞ்சருக்கம். 
NS ee 

தங்கள்கோவேறுவேட்டஞ்சார்ர்துமூன்சென்றபோதே 

யங்குதுவினையையெல்லாமடைவினில்கோக்கலின்றிப் 

பொங்கதிசையத்தினோடுபோதறுபுனத் துளேன 

லெங்குமுன்னையினுமோங்கியில்ங்கெவதுவுங்கண்டார். (௧) 

கண்டவப்புதுமையிங்நன்கண்டதேகாணேமென்து 

இண்டி றல்வேடருள்ளக்தெளிவுறமாட்டாதச்சங் 

கொண்டுடனடுங்கிச்சொல் லுங்குழுவினர்பொ.திகலங்டு 

யுண்டியுமெழுகாளின் நியோவியப்பாவையொக்தார் (௨)



௪௨. இருப்பாசூர்ப்பு(ராணம், 

மற்றவரிவ்வாதுள்ளமருண்டவசத்திற்செல்ல 

வுற்றவர்தேடவஞ்டிக்கண்தெம்முழைகொண்டே௫க் 
கொறறவன்மற்றோரொங்கேகூறுமின்றேறியெனனச்; சொற் 

moot 1 Gor தீத்கெட்டோர்சோர்க்தனர்சொன்னோர் போல, 

பை தத்துளமவர்பின்சென்றுபார்த தமர் ற்றவர்கடங்க 
ளித.த்இினிவாராரென்னாங்கெய்திமீ ண்டிருக்குசாளில் 

மதக்கரிக்கரிகாற்சென்னிவண்புக ழ்காஞ்சியென்னு 
முதற்பதிதன்னின்மேவுமுல்றமையோர்மறவன்சொன்னான் 

Oar wear Cure sus ழ்ந்தாசை தாண்ட 
ஈச்சழற்பகழிவேடாகமக்கதுவுணர்த்தவல்லா. 

னச்சமில்வளவர்கோன்மற்றாதலானவன்பாலெய்இ | 
யிச்செயலதனையெல்லாமியம்புவமென் நூரர்டி... (டு) 

தேனோபேலியுன்றோல்கள்செழுமயிற்பீலிச்சும்மை 

மான்மரைகரடியேனம்வயவரிவேட்டைகாய்கள் 
யானையின்கோட்டுமுத்தமினமணிபலகொண்டேட 

மானவேற்கரிகாற்சென்னிலைகுமக்காஞ்டிபுக்கார். (௬) 

புகீ்கவர்வளவன்மேயபொன்மணிவாயினண்ணிச் 
திக்கினிற்பு அமைபுண்டி த்தறமிறைக்குணர்த்துே மன்ன 

-வக்கணம்வாயில்காப்போரதற்சைஇடத்தெரிந்து 

மிக்கபூங்கழல்ரோய்பாசம்விதமுறைவணங்இப்போந்தி, (௭)



கரிகாலன்பதிகாணுஞ்சருக்கம். ௭௩ 

வட திசைநின் துவேடர்வர் துகின்பா தங்கண்டு 

படியிலாப்புதுமைமொன்றுபகரவர்தோமிங்கென்றா 

ரடலுநுமாசரேறேயென்றுமீண்டடியிற்ருழச் 

சுடர்நெடுவேலின்மன்னர்தொழுகழற்குரிரல்சொல்வான். ப 

அஷ்புசொண்டவரையிங்நபனழையெனத்தொழுதுபோக்தார் 

மின்பொலிகழற்கால்வேர்தன்மேன்மைகண்டிநைகொண்டே 

பொன்கெழுமணியின்காரிபொழிவ தங்கொழியா வாயின் [ப் 
முன்புறநுமறவர்தங்கண்முகமுமேகோக்கிச்சொல்வார், (௯) 

உங்களையரசன்காணவுவகைகண்டுளத்திலொல்லை 

யிங்கழையென்றாரெம்மோடியாருமுட்போதுமென்ன 
வங்குயாவேடரியாருமனமகழ்ந்தவாகளோடும் 

பொங்கெழில்வாயினூடுபுக்கனாழிக்கவன்பால், — (௧0) 

சந்திரனனையசோஇத்தரளவெண்குடைகிறற்றச் 

சுந்கரமகுடமன்னரதுதைந்திருபா லும்போற்ற 

வந்தமில்கவரிவிசவரியணையதனிலங்க | | 

ணிர்திரன் திருவினோங்கமிருந்தரலங்கக்கண்டார்.. ப கலி 

கண்டவருள த்திலோங்குகாதலாற்கைகள் கூப்பி 

மண்டனில்விழ்க இறைக் வெருர்திறைவைத் துப்போற்றச் 

செண் மீ.னிற்ரிதிரிக்குஞ்செம்பியனவரைகோக்கத்: | 

இணடி. ivan Reins eon pO soir arr {Owen cpr. (௧௨).



எள _ .திருப்பாரூர்ப்புராணம். 

என்றுமன்கூறக்கேட்டங்கெயினரின்மிக்கோரேத்டுத் 
துன்றலம்பாலியாற்றின் நூய்வடகரையிற்சா லத் 

துன்றியீனுழையாதோங்கு தூயவேய்க்கானொன்றுண்டாங் 

கொன்கியாங்கிருப்பமற்றங்குறுஇறமு ஷாப்பகீ கேட்டி, (௧௩) 

அ தீனையழிச்தவேரொன்றதுே வீமக்றைவன்கேட்டு 
வந்தெயும்வாளிபூவாய்மறைக்கசேகாணாதோகங்குங் 

கந்தனாரதோன்றியிர்தக்கை ழுதெறிற்காண்மினென்றார் | 

சர்தியைவெட்டவுள்ளேதங்கினரிலிங்கஞ்சோரி (ae) 

கான் றனவேயின்வி' ழ்க்தாரகண்டபின்பூவின்மாரி 

னான்றனவிசிம்பிற்றேவானண்ணினரெநிந்தார்பாரப்பார் [க் 

போன்றனர்தினையின்முன்னா பொலிர்ற்னவெமக்கதோன்று 

தோன்றிடாதாகவுன்முன்சொல்லயாம்வந்தோமென்ஞுர், 

இப்பரிசவாகளங்கணியம்பினரியம்பக்கேட்டே 

யப்பொழுதுடலங்கம்பித்ததிசெயமெய்திய/த ் 
வொப்பிலொண்பதியைக்காணயுவகையுற்றெழுக்துசென்று 

திப்பிலாமன்னனோங்குதமனிய்வாயினீங்கி. (௧௬) 

சேனையின்மன்னாமன்னன் ச்னையுணர்க்துே சனை 

தானெழக்சடி.இற்சென்றுசாற்தினர்சாற்றக்கேட்டங் 
கியானையும்படைக்கையாளஞுமிடைக் நிடைே தருமாவும் 

வாளெலாங்கொடிதானமூடவர்தனவெங்குமெங்கும். (௧௭)



கரிகாலன்பதிகா ணுஞ்சருக்கம். ௭௫ 

எங்கணுமிடைக் துஞாலமிடமறவெழுங்க £லாளுட் 

பொங்கியமதவாே ருடப்பொருகளிர ற்றினங்கள்செல்கை 

அங்கவெங்காடுசூழச்சுடற்கிரிக்குலமனேக௩ 

தங்களிற்கூடச்செல்லுக்கன்மையதொத்ததன்றே, (௧௮) 

இயல்பெஜிற்கட லுணாயிசரெழுவதொன்றென்து£இ 

யயமலிதிரையப்பானீ ராயபேராழிதன்னின் 

வயமுடி.மன்னரெண்ணின்வையமேல்வருவபேசி. . 

லுயர்பலவருக்காபல்ே தருட்னெ மல்போன்றதன்றே, (௧௯) 

இவ்வகைசாரங்கமெழுர்சனகெளியமண்ணைப் 

பெளவமதெழுக்துசூழும்பான்மையிற்பொலிர்துசெல்லக் 

கொவ்வையங்கனிவரீய்மாதாகுமாவேளிரதமென்னச் 

செவ்வியின்மகிழ்வுற்றண்டச்செல்றனாரன்றிகாண, (௨0) 

வளமலிதசெய்வத்தோமேன்மனனியேழுன்னும்பின்னு : 

மளவில்தேர் தானைசூழவணிமணிக்கவரிவி எக் 

ளெரொளிக்குடைகிழற்றக்கெழுமெழிலழிய ர்ச்செவ்வே 
லிளவலைப்போலக$சென்ருனிமையவ pion றவன்மன்னாம், 

இன்னவாறெவருஞ்சூ ழவிலங்குவேர் ற்கரிகாற்சென்னி [ப் 

முன்னுறச்சென்ே றகண்டான்்ஞூங்கில் வன்தான்முன்னோங்கி. 
பொன்னொடுமணியு முதீதும்பொருகரிமருப்புஞ்சாந்து 
மன்னியவகிலுங்கெ £ஈண்வெரபுனல்பாலியாறு, (௨௨)



௪௬ திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

கண்ட்னனிழிகுதங்கர்கீர்கா தலீனாடி யேறி 

விண்டுவின்கானி ற்செல்லமேவுமெய்ச்( சேடச்செ ல்வா் 

பண்டி றயருளிச்கெய்தபதியணை/ சான்கொலெ, ின்துட் 
கொண்கெந்தருளைவாழ்சத்தக்கூடினாசெஇ௦ சென்றார் (௨௩) 

மங்கலம்பொலியவங்கண்வர் தமனீன்வனை நோக்க 

யங்கையில்நீறு தங்தங்காருகள்பேசமன்ன 

னிங்கியாரிவர்களென்றங்கயெ ம்பினன நிர தகோர்கூறச் 

செங்கையாற்றொழுசன்பு ற்றுச்சென்றவருடனாங்கொன்.றி, 

சண்ணருமருள்பெற்றோர்கணன்முக மதனைகோககி 

விண்ணொடுமண்ணும்போற்றவேயிடங்கொண்டானக்கக் 
கண்ணு தலிருப்பெ தங்கேகாட்டுமென்றரசன்கேட்டா 

ஜெண்ணுமேயவர்கண் ம ற்றங்குவணெனக்காட்டினார்கள். 

மாலயன் றடிக்காணாவள்ளலைமனனன்கண்டு 

ஞாலமேல்விழுக்செழுந்துஈற்பசக்தொழுதுகிற்பக் . 

கோலமென்முடி.யின்மீண்டுங்குரு திகொப்பளிக்கக்கண்டு 
சாலவும்பபக்துமன்னன் டுளின்மேலயாக்துவிழ்ர்தான்.  () 

aff ழ்ந்துளம்பயந்துசோரும்வேர்தனைக்கண்சொர் தன் 
தாழ்ந்துசெங்குருஇமீண் டந்த தனர்தடுத்தபோதே. 
வாத்க்சனனரசேயென்துமழ்க்துடனெழும்தம்? காடிச் 
சூழீந்தடிபாவி ப்போந்தித் தத கொடுவி இயால்வா! bee. (௨௭)



கரிகாலன்பதிகாணுஞ்சருக்கம். ௭௭ 

அன் நினாபுரங்கள்செற்றவ்த் தனாரித் தலத்தின் 

முன்றிகழ்செய்கையெல்லாமுறையுணர்ந்தகருளினாலே 

கின்றவச்சேடர்செல்வர்நேறியன் கேட்நிவுள்ளத் 

தொன்நுமங்கொழியாவண்ணமுரைத்து மற்றுரைக்க லுற்றார் 

யாம்படருற்றவாகண்டெம்பிரான்கனவினண்ணி 

வான்பரிக்கரிகா ற்சென்னிவருவன்மற்றவனாலிங்கு 
நாம்பயிலிடம்பொற்கோயிகண் ணுநற்பதியுமாகுக் 
தேம்பிடாதென்றுதே ற்திச்சென்றனனென் துஞ்சொள்னான்- 

மன்னவன தனைக்கேளாவடிவெலாம்புளகம்பொங்க 
வென்னையுமெ £ன்றாபீசனியம்பினனந்தோகன்ற 
தீன்னையிலினியான் ருனேயாக்குவனருளாலென்று 

தன்னை கேரில்லாதார்முன்சாற்திகோவாழ்த்தினானால், (௩௦) 

மாசலப்பதியைநோக்வென்புகழ்கரிகாற்சென்னி 
யேசிலோர்காமக்தானிங்கியப்புவமென்றுகாடிப் [பா 

பாசிலைக்குடசங்கொள்றைப் னபங்கழைப்பொழில்சூழ்பண் 
லாசிலாப்பாசூரென்றேயறைந்தனன்றெந்துபொங்க, (௩௧) 

கங்கைவாழ்சடைவேயீன்றகடவுள்வா PUBS Soros 

அங்கமாமுடிமன்னன்றுதிசால்கையா லுலகீமொல்லாம், 

பொங்கெ இிற்பாசூரென்றேபுகன் *றதபொரு வில்வேடர் 
தங்கண்மேலன்புடீடி ச் சகுறப்பெவையுகல்கி, (௩௨)



௭.௮ ...திருப்பாகுர்ப்புராணம். 

உங்களால்வேயி டங்கொண் டுற்நலாதம்மைக்காண 
விங்குகாம்பெ ந்றோமென்னவின்பமுற் றவருகின்றா 

ரங்கணனருளேயுன் னியகமகழ்ந்திரு/கானமன்னன் " 

| (௩௩) பொங்கருஞ்சிநையிற்காளிபுக்கதுபுகல்வமிப்பால், 

கரிகாலன்பதகொணுஞ்சருக்க முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச் சம்-௩௪௭, 
a 

காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம். 

  

மற்றுமிங்கெம்மைக்காணாமன்னவர்மறைவிலுண்டோ 

சொற்றுமென்றரசன்கூறச்சொல் லுவார் தூரமில்லை 

சற்திடமோகூரொன்றோரதலமதிலொருகுறும்பன் 

வுற்றனனுன்றாள்காணாதூரினில்வாழ்வனென்று. 

என்றவர்கூ றக்கேட்டுமிலங்குவேற்கரிகாற்சென்னி 
ஈன்றுலகாண்டவா துமானெனவெகுண்டூசக்கு 

துன் றணிமுடி.துளக்சச்சொற்றொழிலமைச்சரியாரு 

மின்றெனவியம்பாவண்ணமேதெனவோத லுற்றான், 

மன்னவனுயிரபோனிற்பமந்இிரியோர்களியாரு 

(௧) 

(2-) 
[வேன் 

முன்னிருங்கரணம்போ ல்நின்துணர்ச்துமண்ணுலகையாள். 

வென்னின்கீர் சரவெமக்கிச்சரித் இரம்வியம்பாவண்ண. 
மென்னகாரணமே தன்றங்கியம்பினன்வயங்கொள்வேலோர,



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம். ௪௯ 

அம்மொழிகேட்டமைச்சாஞ்மென்னடி தாழ்ர்தேக்கு 

யெம்மையாண்டருளஞுங்கோவேயியம்பிடக்கேளாயென்று 
செம்மைசேர்ழொகூர்மேயஇண்டிற ற்குறும்பனாவன் 

மூம்மைசேருலகமொன் நிமுனிந்திடிலழியானென்றார்.. (#) 

461 SEC கதுவேதுகறையுமென்றரசன்கேட்பத் 

தாவின்மர் தஇிரிகணின்றுசாற்றுவாகாளிகாரி 

தேவா தஞ்சிை நமீட்டாண்டழசயொடைங்கானால்வர்க்கு 

மாவலா லுவகைபொங்கவவரடிதொழுதுபோற்றி . (@) 

பன்னெடுங்காலமனபிற்பாசனமாடத்தூடே 

மன்னுமாபூசைசெய் அவழிபடுங்காலையோரமா 

ளன்னவன்காணத்தாங்களணிகொள்வாகன த்திற்ரோன்.றி 

யென்னை நீவேண்டிற்றெனறாங்கியீம்பினரியம்பக்கேட்டு, (௬) 

சாற்றிசைவாயிலுற்றுகால்வருமிருக்தெனக்கங் 
கேற்றமுற்றிடவேகாவுமென்றவர அவுமீந்தார் 

மாற்றருமோகம்பூண்டுமாதிலாவரங்கள்பெற்று 

வாற்றலாற்குறும்பன்மோகனானபேரதுபெற்றானே. . (௪) 

மற்றுமத்தலச்ின்மோகன்வைகலின்மோகூரென்னு .... 

(முற்றவத்தலத்தின்பேருமொழிகொணால்வாமினான்கு 

பொற்புறுகோயிற்கட்டிப்பொருந்தவேமுகுர்த்தஞ்செய்து 

ஈற்றவன்மோகன்மற்றோரடுங்கவேயாள்வன்கண் டாம்



௮/௦ _ திருப்பாஞூப்புராணம்: 

ஆலாலியாங்களியாருமணுயெசவத்தின்செய்கை 
மேககுமன்னகின்முன்விளம்பிடா திருந்தோ மென்று 

தீ.திலாவமைச்சரியாருஞ்செப்பிடவதுதான்கேட்டுச் 
கோதிலாமன்னாமன்னன்கூறுவான்குறித்தெடன்றங்கு. (௯) 

e 4 

அங்கவன்றனக்குத்தஞ்சமவர்களென்றமைச்சர்சொன்னீர் 
யிங்கெனையாண்டகாதனெளியனோவியம்பிற்காணீ 

ருங்கவெள்ளறிவுதானிங்குள்ள,ச,த்தனையோகேளிர் 

தங்களோடரவுதாங்குஞ்செஞ்சடைமுடியினானை (௧௦) 

என்னையாண் டருளுங்கோவை யெள்ளி லுளெண்ணெய்போ 

மன்னியேயெங்குரின்றுமலாக்தபேசரொளியானானை [ல 
யுன்னுவாருள்ளட£ங்காதொளிர்பெரும்பரு தியானை 
யமன்னையிலினியனாகியடைட தவற்கருளுவானை, (௧௧) 

மாலயன்ே நடுங்காலைவளாழற்பிழம்பானானை 

காலமூன் றறிந்துகின்றகடவுளைகடுவுமீறு 

மூலமுமில்லாதானைமூன்றுமொன்றில்லாதானை 

வேலைசூழ்ஞாலம்போற்றவேயிடங்கொன்டீரன்றன்னை,(௧௨) 

அருவுமாயுருவுமாய்மற்றகண்டி தமாய்மின்றானைப் 

பெருமிதக்கணங்களங்கபெற்றொஸஷீரவிசோமன்கள் 

மருவரிமுதலா£்ே தவர்வருந்திடவடுச்செய் தானை , | 

யுருகுளத்சவர்கள்வேண்டிற்றுதவியபெருமான்றன்னை. (௧ 6)



காளியைச்சிறையில்வைக்தசருக்கம், ௮௧ 

கூற்தினை மாற்கண்டற்கா ய்குமைத்தசேவடி.யினானை 

மேத்திகழ்தேவாவேண்டவேலைகஞ்சயின்றான்றன்னைப் [னை 

போற்திடுமெவா்க்கும்பொய்யாப்பொருள தாம்புராணன்றன் 
காற் நிசைபர வப்போற்றுமானவற்கெளியன்போலும், (௧௪) 

என்.றிருகையுக் தாக்கியெ ழின்முடி துளக்இயுள்ளங் 

கன்திரீள்கண்வெர்துகடுக் இறற்கரிகாற்சென்னி 

வென்றிகன்றோதானென்றுவிறைக்தெழவமைச்சரியாரு 

முன்றொழுதியாங்கள்செல்வேமுதல்வரீவேண்டாவென்ன, . 

அஞ்சினபேர்கள் போருக்காவரோ வல்லாலிங்கு 

வஞ்சம் இரிகட்குண்டோவாய்விடுவென்னப்பின்னு 

மஞ்டெவுணாடிபக்கேட்டவமைச்சரும்பிழையுண்டெங்கள் 
வஞ்சமன்்.றிறைவவென்றுவணங்கமன்னிணங்கிச்சொல்வான் 

கரவடநும்பா லுண்டோகண்டி லீருண்மைகிற்கக் 

சூரவலாசோலைபூரன்குறும்பனைப்பொருதற்குங்கட் 
குசமுறயாமுஞ்செல்வேமென்றலுமோதமைச்சர் ட | 

பொருபடையெழுதற்கெங்கும்புரிமுரசறைவித்தார்கள். ௧௭ 

அவ்வயிற்படையின்றெங்கணணிமூரசறையக்கேட்டுத் — 

தெவ்வரும்போருமின்ஜித்தினவு௮புய த்தரான ப 

வெவ்வலிவீரர்வே ழம்வெம்பரிே தீர்களியாவு 

மெவ்வழுற் றவனிவிம்மவெழுர்தன வெங்குமெங்கும். a) 

6



e9f?- திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

வேலொடுவில்வாணேமிவிளங்கிருநகண்டுபாசஞ் 
சூலமென்பரசுகைவேல்சுடர்விடுகுலிசமங்கி 

கோலகற்சரிகைசொட்டைகுலவியமுசல முன்னா 

வேலும்வெம்படைக்கைவிரரெண்டிசைமிடைந் துபோ த. 

வம்துறச்சேனைகோணவல்விரைந்தடையமனனர் 

தர் இரத் லைவரெல்லாக்தருக்கினானெருக்கிச்செல்லச் 

சுந்தாக்கரிகாற்சென்னிதானுமோர்சுடாதோச்சென்று 
னெந்திரத்தேருமாவுமிடையிடைகளிதுஞ்சூழ: ். (௨௦) 

4 

தேர்செலுமார்ப்பும்வி ரர்செருக்னொ ற்பரிக்குமோசை 

வாரசைழுரசுதும்பிவாகைகொளார்ப்பின்சும்மை 

போர்கெழுபணிலனா தீழுங்கடைகாளிலோரே 

ழார்கலிக்காரேழொன்றாவார்த்தனவார்த்தசன்றே, (௨௧) 

மோகனித்தன்மைகேட்டுமொழிவதொன்றின்.நியோடி. 
வேகமாய்க்காளிசாத்தன்வேலனைங்கரனைப்போற்றி 

மாகடற்படையென்மீதுவந்ததென்செய்கேனென்ன 
வாஇிலுகியொன்றுக்குமஞ்சலென்றபயமீர்தார். (௨௨) 

மையல்சேர்குதும்பன்கேட்டம்மணிமுடியரசன்முன்போய் 
வெய்யபோர்செயநீயா ங்கள்வேண்டி வர் து சவுவோமற், 

றையமொன்தில்லையென்றா TED PE SA Lo Teor. 

மொய்கொடன்சேனையெல்லாமுன்செலமுச்சென்றுன்



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம், ௮௩ 

வளவர்கோன்சேனை தானுழ்வந்தெதிர்கிட்டத்தாங்க 

ளளவிலாற் நா௫ற்ரானையானவையிரண்டுமன்ன த் 
தளர்விலாச்செனவிற்கூடி ச். தாக்கியேறிஷ்கமின் றி 

யொளி£படைக்கலன்கள்ந்தவுற்றதுவெம்போரங்கண், ௨௪ 

.இப்பரிசெதிர்க்துதும்பைபிருவர்வெம்படையுஞ்சூடி.த் | 
தப்பறவுடன்நுகின்றுசமரிடைப்பொருதவீரர் 

செப்ப ருமுடியுக்தோளுர் தாள்களுஞ்சின்னமாகக் 
குப்புதுங்குருதியோடிக்குளிர் சரைப்பொருக் சதன்றே, உடு 

எண்ணிறன்படை தன்முன் சென்றிறக்கமற்திறவரீதங்க | 

ணண்ணியவிரரோெனிதுணிந்தெழுக்துமோகன் 

திண்ணியவளவனமிக்கசெழும்படைதன்மேற்செல்லக் 

Sar andi Gon Paws gy ்? சனைக்காவலர்மேவியாங்கே, (௨௬) 

மோககின்பதியின் மேவி *மு௫ப்பறவிருரீயொல்லை | 

யேகெனவிசைத்தார்கேட்டாங்கெய்இயவிறைவர்தங்கண் 

மாகமலத்தாள்போற்றிமற்நவருரைமருமற் | 

போகவக்காளிமூவர்பொங்கெழில்வதனகோக்கி, (௨௭) 

தென்றிசைவாயிலென்றன்செப்பருங்காவலாக | 

வன்.றிறநீங்களிங்குவர்திடவேண்டாஙீருஞ் 
சென்றிடுமென்றுகாளிசெப்பியபபடைகணத்தில் 

கொன்மிடுகேனின்றெனறுகூதினள் கூறக்கேட்டு, (௨௮) 
  

*முசிப்பென்பது இளைப்பினை,



DF தருப்பாரூர்ப்புராணம். 

க்சனைங்கரத்தனையன்காளியோடேல்போல 
வர்தரமகளின்முன்னேயாவதுகருஇத்தானோ 
வெர் இறற்றுன் ருச்சென்ருர்வெகுண்டுபோமென்றுகாளி 
கொரதவிழலங்கற்*கிள்ளிக்கொடுநெடும்படையைகோக்கி, 

மாயவேண்டினரை இர்வம்மின்வேண்டிலார் 

போய்விடும்போய்விடுமென்றுபோரா ழி 

வாயுவுக்தேயுவுமென்னமண்ணின்மேற் 

காய்செம்படைக்காணவர்தனள். 

ஆர்ச்சனள்மாதிரமனைத்துமார்ச்தெழச் 

கூரத்தமுக்குரிமியைக்கோலவானில்விட் 

டேர்த்தனள்விற்படையெடுத்துவெங்கணைப் 

பார்த்தனளும்பரும்பாருமேங்கவே. 

இட்டினளபெடைகெட்டதென்னவே 
முட்டினளெய்தனள்முழங்கவாவலங் 
கொட்டினள்கூற்றமுங்குலையவாள்கொடு 

வெட்டினள்கரிபரிவிரர்விடவே. 

மன்னவன்போர்செயநின்றவாண் ” 

மன்னருமமைச்சருங்கயமும்வாசியு 

மின்னுபொற்றோக்ளும்வீரர்யாவரு 

மூன்னகொளியைமுனிம்துசுற்றியே, 

*இள்ளியென்பது சோழனை, 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௨௩)



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம். 

வெங்கொடும்போர்செயவெருவகோக்கியே 

யிங்கிதுகன்றுகன்றென்றுதன நிகழ் 

செங்கையிற்படைபலூர் தமன்படை 

மங்னெவிமைபபினிக மாயமென்ன வே. 

அங்குமுன்செல்படையனை த துமொன்றறப் 
பொங்கெழிற்காளிசான்பொன்றக்கொள்றபின் 

னியகூறுபிணக்குவைமேவலான்மிக 

துங்கமாமலைகிலைதுவன்றதக்களம், 

சொரிக்தனவெங்கணுஞ்சோரிசேர்குலாய் 
விரிந்கனவெங்கணும்விளங்குடீண்முடி. 

மு.றிர்தனவெங்கணுமூறிவெம்படை.. 

இரிந்தனவானெலாஞ்சேைநீள்டுகாடி., 

விடினகரிபரிவிரர்சேர்களிற் 
ரோடினகுருஇயொலுயர்கவம்சமிக் 

காடினரிணர்சசையரும்இிக்கூளிகள் 
பாடினகாளிசன்பா சமேத்இயே், 

எல்லையிற்பல்படையிறப்பக்கண்மென் 

னில்லெனத்தன்படைகிறுத்திக்காளிமு 

ஜொல்லையிற்சென் இுற்திங்கென்படை 
கொல்வதென்கின்வலிகுறைப்பனென்றனன், 

௮௫ 

(௩௪) 

ட) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮)



௮/௬ இருப்பாசூர்ப்புராணம். 

கூறுமன்னுரையுமுன்கேட்ட்கொண்டேஞ் . 
சீறியாங்கிடியென சசரித் துக்காளியென் 

aff துமஞ்சாமையும்வீ ர்ப்பாடுமுன் 

மாறிடுபுவனமுமதித் ததன்றியும். 
ட! 

என்றொழுமனிதரீயெனக்கெதாச் தனை 

வென்ரிடுவேனெனவீரம்பேசனை 

யின்திதனா ஓுனையாருங்காணவே , 

கொன்திவேனெனகச்கூதிச்சிதினாள். 

அத்திரங்கேட்டமன்னரைகன்றானெனை 
விற்திரம்பேடெல்வென்றதாகுமோ 

சத்திரீயானொருமனிதன்றப்பிலை 
யொத்தெனோடமாசெயவெர்ருவலென்றலும்,. 

காளியுங்கூளிகணிருத்திக்காதுபல் 
வாளிகளெய்கனள்மன்னனங்கை 

ம்ளிகொள்கணைகளாலறுத்துவிழ்த்தினா 
னாளியின்மனம$ழ்க்கா£ச் துகின்றனன் 

பின்னும்வெங்க ணைபலவிடுப்பப்பேரெழின் 

மன்னனங்கவையொருவாளியாலற 

மின்னொளிராழியைவிடுச்துக்காளிகை 

அன்னிருஞ்சில்யினை த்துணிச் அவிழ்த்தினான். 

(௩௯) 

(20) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩)



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம். 

சாலவும்வெகுண்டிடத்தன்கைத்தண்மென் 

-மேலுறவிடவதவிலக்கப்பின்னருஞ் 

சூலமேற்பலகணை துரப்பக்காளிதன் 
மேலுருதொருபெருவேலின்மாற்தினாள். 

மாற்றினள்மேற்௪ரமாரிமீன்பினும் 

தூதறினன்தூற்றிடச்சூலிவெய்யதோர் 

வேற்றனைவிடவதுவிண்ணின்மன்விடக் 

கூற்றெனவருகணையனைத்துங்கொன்றதே. 

அங்கதுணனருஞ்செலவருதுவாய் 

பொங்கெரிசொரிதரப்போடமன்சலை 
மங்கிடவறுச்இடைமார்பிற்செல்லமன் 

ஊங்கொிவஊயவென்ரோதவிற்றதே, 

இற்றதீங்கல்லெனிலிறப்பமோவெனக் 
கொற்றவனங்கொருகோரவேலெடா 

மற்றவண்மேல்விடமார்பில்வைகய 

சொற்றிகழங்கியைத்துணிசத்தப்போயதே, 

நுதிகொள்விலலங்கியை நாறக்கண்டுளங் 

கொதிகொடுசாலவுங்கொடிய தரீகெ 

வெஇிடின்முத்தலையினையெடுச் தமன்னவன் 

கதாகொ ச்மாமுடியி னைக்காதென்றேவினாள் 

எ 

(௪௪) 

(சட 

(௪௬) 

(ser 

| (௪௮)



HH இருப்பாசூர்ப்புராணம்.. 

தாருகாசு ர்னுயிர்சாடச்சங்கரன் 

பூரூவச்தவள்கையிற்புராக் தகன்வெஞ்னெக் 

கூரிரும்படையெனக்கூறுவாரது 

தகோர்விலெப்படையையுர்துணிக்கவல்லதே, 

சண்டவெம்படையது தாவிவானினிமேற் 

கண்டகின் மொளிப்பமெய்கனன் நுவேலைஙீர் 

தண்டவங்கெரிதழல்சொஜிர்.து.தாவிட 

வண்.டா்தம்படையெலாமருக்திச்செல்ல லும், 

தெளிவொ டப்படை இரை இ௫ரித்தேோர்படை 
யளவறக்கொடுத் இறையருளிற்றப்பியே 

வளவார்கோனோவெகண்டுமற்றவ 

ஜஞொவிர்கடற்படைகளுமோடிப்போனதே, 

ஓடி.வேயிடங்கொள்வானுன்னிக்காவெனா 
வாடி. வெர்துயாகொடுமாிலானுறை 

யூடுசென்றம்பல ச். தும்பாபோற்றிரின் 

மூடுபூங்கழலின் விழ்க்தழு துகூறவான். 

நினக்கெ திரில்லெனுமின்னகொள்கையா 

லெளக்கெஇரில்லைவேறிங்கெள்றெண்ணியே 
யினப்படையோடியானெய் தக்காளிவெஞ் 

Pare Bu. க்கொடி.ப்படைரிதைர் துபோயின, 

(௪௯) 

(Go) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩)



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம். 

உன்ற சடியனேனுடையவெம்படை. 

பொன்தினவினவியான்பொழுதுழன்றுபோர்ச் 

சென்றடவங்கணம்தேவிபோரிலென் 

வென் நிதேர்பனடமுடி.வுற்றுமீண்டனன, 

யானுனக்கடைக்கலமிறைவீகாவென த் 

தரனுயர்பயத்தொடுஞ்சாற்றிச்சம்புவின் 

யினமிஜிருவடியிறைஞ்சிப்பின்னரு 

மூனமிறுதிபலவோதிக்கூறுவான்? 

உன்னையல்ல$லெனக்குத்றகற்துணை 

யிர்நிலமதனில்வேதில்லைீ a wis 

தன்னையிலினி௰ £யருள்செயாவிடி | 

லென் னுயிர்வியேனிங்கென்றுகின்றனன். 

அப்பொழு இறைவனுமிரங்கெயன்பினா 

லொப்பறுவிண்ணின் மீ துயாக்கூறுவான் 

றப்புின்பெரும்படை ச் சன்னினோ0ட 

பிப்பொழுதெழுபடையாமுமெயு gia, 

ஈம்பவோரத்தரமாகண்ணுவ 

மம்பரமீதெனவருளிச்செய்துனக் 
கும்பரின்யாம்வர லுறுதிகண்டுகொ. 

செம்பெருவிடைக்கொடிபிடியினார்க்குமே, 

(@e) 

(டட) 

(௫௬) 

(Be) 

| (64)



௯௦... திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

என். றிறைவாக்குறவியம்பவேந்தனுங் 
குன்றெனவளர்புயங்கொட்டியுய்ஈ சன. 

னின்டு றனவின்பமிக்கேரிரோமுடி. 
வென்திசேர்படைபல வேண்டுமென்றனன், (௫௯) 

அச்சனுமன்னவன்கேட்ட தவ்வயிந் 
சித்திரத்தோமுடி தீநில்பல்படை 
மெத்தவுமளிச்திடமேவிற்றங்கவை 

பத்திசேர்மன்னவன்கண்பெண்பி னால், (௬௦) 

ஆனவைகொண்டரனடியின்விழ்க்துளர் 

தானுகர்சேபுரஞ்சார்ர்துதன்பெருஞ் 
சேனைகள்வருகெனச்செப்புமவ்வயி 

னீனமில்படையெலாமீண்வெந்ததால். (௬௧) 

| . Bag | 

ஆண்தென்படையானவையடையவுமடைவி 

லீண்டிமுன்செலமன்னனுநின்றனனிப்பாற் 
ருண்டுமூவிலைமீண்டுக்கைகொடுசூலி — | 

மாண்டதில்லைமன்றப்பவிட்டீயெனமறுஇ (௬௨) 

கண்டிடாதவணின்றனணின்றவக்காலை 

'யெண்டிசைகச்கயமிரிதரப்பீல்பறையியம்பச் 

சண்டவாயுவும்வடவையுங்க டையுகீர்தனின்மேற் | 

கொண்டெழுக்ததேபோலெழத்தூளிவான்கொள்ள, (௬௩)



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம்: 

மாலொமுடிமன்னா தேர்கயம்பரிவயவ 

ராசையெங்கணுஞ்செவிடுறவார்ச்தெழுந்தோங்க 

விசுரன்நருதேரின்மேலஞ்செழுத்தியம்பிப் 

பூசின்மேவணிபுனைந்துயர்வளவர்கோன்புகுக்து, 

தீரிக்கிலாவறுவகைப்பெருமபடைக்கடறன்னோே 

டெரிக்கரதீதிறையருள்பெரும்படைக்கலமிலங்கு 
கர.த்தன்மேற்கொடுபுலம்புரிர்திலங்குவெங்கனற்க 

ணுருச்தரனெனவளவர்கோன்றோடத்துறுங்கால், 

விண்ணின் மீதுய ர்விடைகெடுங்கொடியொலீே மவ 

வண்ணறீண்முடிவளவாகோன்கேட்ளெம௫ழ்ஈது 

செண்ணிலாவணிவேணியஞ்செல்வனேசிவனே 

யண்ணலேயினீயுய்ந்கனமெனவிளிதார்த்தான், 

மிச்சமன்னருமமைச்சருங்கேட்டுளம்விரும்பித் 
தக்கவன்பினிலரகரவென் நுளந்தழைத்தார் 

தொக்கபூமழைவானெலாகிறைதரச்சொரியத் 

இிக்கெலாம்புகழ்திர்.துமிகா தங்கீள்சூழ. 

அங்கவேகமோடரியயன்றேவர்கடுதிப்பப் 

பொங்குமாதவா்பூதவேதாளங்கள்போற்றக் 

சங்கராதங்கள்பல்லியம்வீணைகடழங்க 

வெங்குமன்பினான்முநிகணந்தோ த திரமெடுப்ப, 

கி 

(௬௪) 

(௬டு) 

(௬௬) 

(eer) 

(௬௮)



௬௨ திருப்பாகு!ப்புராணம், 

இதிலான்கொடியாதிமுன் னூதுபொற்சின்னம் 
வேதகாயகன்வர்தனன்மேவினோற்கருளு 
மாதிமாயகன்வாகசனனென்றுகஈதன்பா : 
ரதுமவ்வொலிகாளிதன் செவிபுலச் துற லும். (௬௯) 

அக்கலுற்றதுகேட்டுகின்றுகட்டினைய துக்கி 

'முக்கணன்படைச்செய்தன னென்றுளமுனியா 

வுக்கர தீதுடனண்டவான்முகடுவிண்டுதிரக் 

கொக்கரித்தும்படையெலாம்வருகெனக்குதிக்தாள், (எப) 

அேவெஞ்சூலம்வெண் டலைவாள்கேடகமம்பு 

கொடுவெஞ்சாபமணிபாசக்திக்குறவி௫ச் 

சுென்னீங்குவண்டமனை த் தும்துகளாவென் | 

துவிண் மேலுநீடினண்மன்முன்னெனளென்று, (௭௧) 

மண்ணும்புனலுஈ்தியொகொலுமலைதானும் 
விண்ணுர்இசையுந்தேருமியாவும்வியகாலச் 
அண்ணுர்சழமலோபெண்ணுறுவாய்வஈ்துறலோரசாங் 

கண்ணுஞ்செவியும்காியும்வரீயுங்கனல்கால. (ere) 

இவ்வண்ண த்திறனமுற்றுமுனிர்தேயிருள் கூறு 

மைவண்ணத்தாள்வானுலகோங்குமறமேவுங் 

கைவண்ணச்எமமூவிலைநீள்வாய்கனறாவச் | 

செவ்வண்ணத்தன்வர்இடிலென்போர்செயமென்றே, (௭௩)



காளியைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம் ௬௩ 

சூலப்படை கொண்டெண்டிசைகாலிற்றுகண்ூ டிக் 

கோலக்கானங்கொண்டனளண்டக்குழுவெல்லா 

ஞாலத்தொடு£மமேலிவைகா சகலிகால 

மேலிட்டதுவென்றென்றுசமுள்ளமெலிவுற்றார், (௭௪) 

இப்படி யண்டமியா வுஈடுக்குறவெழில்வி ர 

அப்புறுமன்னன்காணமுனின்றேசொல்கின்றா 

ளெப்படிமுன்போலோடுதியோகின்றென்முன்னே 

செப்பமுடன்போர்செய்கு தியோவென்செப்பென்றாள். 

அங்கப்படியக்காளிசொல்கேட்டானணிசேரும் 

இங்கட்கவிகைச்செம்பியகோனஞ்சுெவலோகன் 

கற்கைச்சடிலப்பாசுபதத்சன்கடுவண்டான் 

னெங்கட்குளன்வர்திங்கெதிரோறிபினியென்ன.. (cra) 

.மாதிரமொட்டி.ற்கைமலையீருமலைநீடுங் 
காதிலெடுத்துச்சகட்டைசெறிக்குங்கடலுண்ணும் 

பாதலழுற்றுஞ்சேடனெ௫ுக்கும்படுதுய்க்கும் | 
பூக்கணத்ே சார்சண்னினரெங்கேபோரென்றே, (௭௭). 

மேருவையொப்பாள்சூழ்கிரியொங்பாரொடுமேவிப் 

பாரினடக்தேமிதுரைசெய்வாள்படி மீதிங் 

கார்பொருவார்நீயோசிவனோவென்றடுமன்ன | 

னேரியர்கோனின்றனயவொனானேயென்றான், (௪௮)



௬௪... திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

மண்டணிவிம்மும்பூதாளம்போமாய்காளிச் 

சண்டமெடும்போர்செய் துறகேரேசரிகாளக் 

கண்டனையுள்ளப்புண்டரிகச்தேயமாகொண்டே 

யெண்டிசையாண்மன்றன்படையுங்கொண்டெ.இர்சென்றான் 

அவ்வயின்மன்னன்சேனையுமற்றங்கவளாளும் 

இவ்வியமாகுங்கூளிகடானுஞ்சினறீடிக் 

கவ்வையுறும்போசெய்கலும௫ுசக்கணமெல்லாம் 

பெளவமுடைந்தா லென்னவுடை6ே கபரிவுற்ற. (௮0) 

ஈ௪னருளுமுடி பெறுமன்னனெழில்று 

மீசனருளுர்தேர்மிசைவந்தேயிறவாவெம் 
மீசனருளும்படையொகொளிக்கெ இர்சென்றா 

னீசனருளுற்றஙீகவள் சோர்வுற்றெதிர்நின்றாள். (௮௧) 

அங்கதுக ண்டம்மன்சிவலோகனருள்கூறும் 

வெங்கொபொசம்விசுபுகட்டாவிரைவோடுங் 

கொங்கலர்கொன்ை றச்சென்னியன்முன்னே கொடுசெல்வே 
னிங்கெனவெண்ணித்தன்படை மோகனிட்டவிட்டான். 

மோக னையுற்துப்பாதுபுவட்ட ஈமூடிகொண்டோன் 

ஜோகையாபற்றிக்கரிபரிபற்றிச்சடர்பூணு 

மீகையுமுற்துங்காசொடு தூசுமிவையெல்லா 
மோகையுறக்கொண்டெய்தினாமன்முன்னுநயாரும், (௮௩)



காளிபைச்சிறையில்வைத்தசருக்கம், கடு 

கோண்டவர்காணும்பின்னஞமன்னுங்கோல்விடு 

மொண்டிறன்மன்னன் சேனையிலொன்றுமொழியாமே 

யண்டாகீணா கஒருஃரினெழுக்தங்காசன்றன் « 

மண்பெசென்றேகண்டதுகோரூழ்வந்தன்பால். (௮௯) 

வக்தவர்கா ணும்போதடுமன்னன்மதிநாலோ 
ரி, (கவருட்டானெங்குளஞாலத்தென்றென் றே 

சிட்தைவிருப்போவெகைமிசூத்ே ததென்பாசூ 

செந்சைமலாத் தாள்கைதொழுதுன்னுவின்புழ் popt.  (4@) 

மற்றவரின்னாரின்புறமுன்னான்மறைபாடுஞ் 

சொற்றிகழ்பாசூரீசனேண்ணித்தொழுதாடிப் 

பந்தியகாளிக்தென்பரிகாரம்பகாரன்றான் 

முற்துலகாளுமன்னனுமீசன்முனீனின்றே. ' (௮௬) 

மன்னு ரைசெய்யுங்காலையிலிசன்வான்மென்மன் 

முன்னுரைசெய்வான்காளியையென்றன்முனிவாரப் 

பொன்னின்விலங்கிட்டெம்மிடம்வைசூழ்புடைகாவற் 

இர்நிலையேமாசத்திகளுண்டாமென்றன்பா. (௮௭) 

சாலுயர்சத்திகளைஏவன்ஞாலாடுங்காமே — 
மேலுறவன்றுவகுத்துவிடூத்திடமின்மன்னுஞ் 

சூலியையங்கவர்கைச்சிறைவைக்துயர்சொற்பரீசூ.. 

ரேலுமிதச்தொகொப்பதுமுன்பரமென்றங்கண்- (௮௮).



௯௭ இருப்பாசூர்ப்புரணம். 

மன்னுரைசெய்திடவங்கிறையாணையின்மாகாளி 

பொன்னெயி லங்குயர்பாசூரமார்சவள்பொற்றாளி 

-யென்னுமிர்சால்வர்கள்காவலின்மோ கூரிடைவாழு* 

Derr subline தனள்சாலவுமுள்ளமெலிர் தஞ்ூ. (௮௯) 

காளியைச்சிறையில்வைக்தசருக்கமுற்திற்று, , 

'ஆகத்திருவிருத சம்-௪௨௭ 

அரவமாட்டிபசருக்கம். 

ong மு இட இபப பனானா தை 

காசறுகரிகால்வேந்துங்காளியைச்சிநையில்வைதஆ்துப் 

பாசையம்பதியின்மேலாம்பரமனைப்பரவியாங்க 

ணுசறவிருப்பமற்றோங்கசம் மில்கச்சியூரூண் 
மாசுடலமணர்ச்சார்்துவைனொனெருகுதும்பன், (௧) 

மைவணமோகூர்தாஜிவன்றையிருந்தவார்த் த்தை 
யுய்வணமுணரானாகிக்குறும்பன்் கேட்டிங்கிதற்கியாஞ் 

செய்வணமினியென்னென்நுதோக்துளமஞ்சுதன்றன் 
மெய்வணமழிர்துவேக்தைவினையினால்வெல்லவெண்ணி, (௨) 

வெல்லருக்இறங்கள்வல்லவிறலமண்சார்பினாலே 

கொல்லரும்பகையைமுக்துக்கொலிவமென்றவற்குக்கூற. 

ஈல்லதென்றவருமங்கணாடியேவேண்டி: ற்றெல்லாம். 

வல்லபமுன் கூட்டவங்கிமக்திர வா தஞ்செப்ய, (௩) 
Sree snes rama my 4c



அரவமாட்டியசருக்கம், GOI 

அங்கியின்ே றவுமோராவம்ப தஞ்சவர்தமேனிக் 

இங்களின்பிளவுபோலச் ் இருக்தெயிறெரிர்சகுஞ்சி 

யங்கணோோழுமாகமுன்றொடுத்தொன்றியங்க . 
ணிங்கெனையவீழத்தவண்ணமேதெனவியம்பலுற்றார், (௪) 

வண்பெறதுபொன்னிரசாட்டோர்மதித்இடுங்கரிகாற்சென்னி 

பண்புதுபாசூரென்றோர்பதிய இலிருக்துமோகூர் 

திண்பூடைத்தேவர்காவல்துத்தழித்தஅவுமன்திப் 

பெண் சிறைவைத்தானீதபிழைத்தனனென்றுபேச (@) 

Qari றவனீநிகேடனாயிடிற்கு Down bar 

மற்றதுஈமக்குப்பார்க்கவழக்கலவல்லதுந்தான் 

செற்நடுசத்தஇதன்னைசீிறையினில்வைத்தானென்றால் 

வெற்திதானென்க்குண்டாமோவிளம்புமென்றங்கிகேட்ப, 

நீதகுன்றாசபேற்குகிகழ்வ துவெற்றியென்று 

நீதியைவழுவினோற்குரிகழ்வதுதோல்வியென்று 

நீதிமுன்வழாமையாலேஙீடியவிசையம்பெற்றான் 

நீதியைபோற்றாணற்குகிகழ்வதிவிஃசேயென்றார்.. . (ஸு. 

வெல்லொணாமன்னன்றன்னை வென்றுபோரபெறுவார்க்கெல் 

மெல்லையிப்போதென்றுருமியம்பிடவெரியின்வேர்த (லா. 

னல்ல து சவர்தனார்க்குஈட லையதாமோவென்னச் ... 
சொல் ஓுவார்விரதபங்கஞ்சூழினும்வேண்மென்று ட னு.



௯] . இருப்பாசூர்ப்புராணம், 

விச்சைகண்டெமக்குவேண்டும்விருத் திவிட்டயர்வுல்குங் 

கச்சியூர்க்குறும்பன்சென்னிகடுந்திறல்கேட்டபோதே 
யச்சமுற்றெம்முன்கூறவஞ்சல்யாமவ்னைவெ ல்கை 
கிச்சயமன்ரோரீயோர்கீ டரவுருவாகென்ன (௯) 

ஆங்கவனரவுசன்னையாட்டுத ற்கங்கபொம்பா 

யோங்குடன்முறிக்செ£றியெ £லிபடம்விரிச் தப்பற்க 
டேங்குகஞ்சுமிழ்ர் துவாயுக்திறஈ் துவால்விதர்ச் துக்கண்கள் 
வேங்கனல்பொழியமண் மேல்விளங்ககின் ரூடி.ற்றங்கண், (௧0) 

மற்றதுசண்டுகுன்றாவண்புகழ்கச்சியூரூ 

ளு நீ திவிணையனென்னுமொருபெருங்குறும்பர் ற்காகப் 

பற்றருமரவைகோக்இப்பார்தபொற்பெட்டி.வைத்தாங் 
குற்திடுகென்னமற்றங்குற்நிடக்கட்டி ச்சொல்வார், (௧௧) 

ஓங்கெழிலாவேகின்னையொலிர்முடிகரிகாலன்முன் 

பாங்குறவிருத்தியார்த் சபாசமதவிழ்க்கிலியாரு 

மோங்கிடவோங்கல்போலவெழுந்துமன்னவையோரியாருக் 

தீங்குறவிழுங்கடென்றுசெப்பினரொப்பிற்றன்றே,. (௧௨) 

அமணருமதனைவாழ்த்தியங்கையாற்றொழுஅபோற்தி 

யெமதெணமுடிக்சவல்லாரில்லைநீயல்லால்வேறிங் 
செணின்மேளென்றுபல்காலியம்பியா தரித்தியாரு$ 

| தமதுமக்திரமுடீடத்திரத்தடையும்விட்டார். ட (௧௩)



அரவமாட்டியசருக்கம். Fn Fs 

அணிசெய்இயாவும்புல் ஓஞ்சொல்லரும்பாற்குடத்தைக் 

கணிதருஞ்சோலைசூழுங்கச்சியூ்குறும்பன்கண்டா 

னினியவிண்ணப்பச்திட்டுமெழுதிே யகுட்செவல்ல 

மனிதரைமிகவுங்கூட்டிவளவனைக்காணவிட்டான். (se) 

இவன மெரவோடோலையெழுதியேயேவுமுன்னாட் 

சிவனுயாவளவர்கோன்முன்சென்றிருட்டுஞ்சுங்காலை 
யவனுடனருளிச்செய்வான ரவுபாற்குடமாமிங்கு 

ஈயமுறவெய் துகின்முன்னனல$துகா ணுகென்றா ன், (கட) 

அருள்புரிந்திறைவனீங்கவரசனுக்துயி லுணாக்தங் 
இருள்புரிரீள்கண்டத்தெம்மிறைதிருவருளிதென்று 
பொருள்புரிர்சமளிரீங்கப்புலரியிற்கடன்முடி துத் — 

தெருள்புரிமாக்தாரபோற்றத் தகஜரியணையிற்சோர்சான், (௧௬) 

மதிமிகுமமைச்சாமன்னர்வர் சடிசொழுதகாரங்கட்.. 

கதிர்முடிகரிகாற்சென்னிகாத லாற்கனவிலோங்குச் 

இருமுடிப்பெருமான்வம்துதிருந்துபாற்குட த்இனாக | 

மதிசெயமுறவக்தெய்துமதுவண்லென்றானென்றும். (௪௭) 

அன்றதுகேட்டமன்னரமைச்சருள்ளஞ்சியாக்கே 
கின்துடன்நேரிப்பின்றைகிகழ்த்துவார்சமக்குப்பாசூர். 

கொள் றையஞ்சடி.லலனுண்டுகுறைகளீங்குளவோமன்ன - 

வென்றவர்பலவும்பேிிரும்தனரிருர்திவேளை. — (52)



௧௧௨. திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

கச்சயூர்குறும்பனேவுங்கட்செவிப்பாற்குடத்தோ 

ரச்சமில்பாசூர்மேவியரசனுக்கறிவித்தார்கள் 

நிச்சயமானதெந்தைகிகழ்த்தயதென்றுமண்மேற் 

பொச்சிடாதொன்றுமென்றுபுகன்றை ழயவரை யென்றான். 

இரமநீட வையோர்தாழுங்கேட்ட இய தீகார்மற்றவ் 
வருகெளவேவலாட்களழை,த்திடவவரும்வர்து 

குரைகழல்வணங்கிமன்னன்்குறிப்பெதிர்கோக்கனாரை 

வருவதெங்கென்ருநீர்கான்வக்ககாரணமேகசென்ன. (௨௦) 

ஏ.த் இவர் தவர்கள்சேரவெய்இிடாதகலறின்று 

பூத்தகழ்கச்சயூராம்புரிய இற்குறும்பனின்னை தீ த் 
கோத்திர ஞ்செய்தவோலை தூயபாற்குடமீதையா 

காத்தருளவனைமென்றுகமஜெழவந்தோ Quer apr. (24) 

என்றவர்வஞ்சமாற்றமியம்பிடச்கேட்டுவேர்தன் 

நுன்றணிமுடி துளங்க ச்தூசரென்செய்வீர்பாவங் 

கொன்றிடவேண்டிலென்னைக்கொல்வதுபாம்போபெளவத் 

' தன்றுகஞ்சமுதாயுண்டவா திபிக்கிரு க்கவென்றான், (௨௨) 

வச்  சவிப்பாற்குட தீதில்வாளா; வல்டியென்று 
முச்சவேயருளிச்செய்தான்மு தல்வனென்றடக்க்கூ, ற. 

நிச்சனையவிழேமாகில்கிகழ்ச்திடும்பயக்சானென்பாற் 

புந்தியற்றேகோவென்றுபுகள்.திடா இருக்குங்காலை. (௨௩)



அரவமாட்டியசருக்கம். ௧௧௩. 

எந்தையோர்குடுமியாகியிருண்டொளிவிளங்குஇன்ற 
கர். தரமழுமான்கைகள்கண்ணுதற்கறந்துகேசச் 

சிந்தையினீங்காதோங்குர்திருவடிஞாலர்தோய 
வர்தொளிரரவமாட்டும்வகையினைப்புல்வேனுய்ம்தேன். 

அணிமுழி தனிற்றோட்பசமமணி்ததிற்சிம்புவிட்கே 
கணிவிருகடியாசக்தின்றாருமீதணிர் துமீண்டம் 

இணையில்ர் தூாரப்பொட்டுமிட்டிவெண்ணீறுபூசிப் 
பணிவிடைகருடப்பச்சைபயிலிருகுை ழயிற்சாத்தி. (உட) 

மிச்கதோர்டரியமீசைவிட்டெழிற்கண்டமீது 
தீக்கபாம்பென்புகோத்தசாரணிர்துரியமார்பி ' 
னக்கராச்சன்னவிரஈணிர்து நாலணிர்துதோளின் 

பக்கமேயி ரண்ூகொகம்பயிறாச்சூழ்ர் துகொண்டு. (௨௪) 

கையின்மேற்குலிசங்கொர்திக்கட்டிஉண்பிரம்பொன்றேர்தித் 

துய்யசேோரையிற்பட்டுஞ்சூழ்க்தணிதிருத்தியோங்கச் 
செய்யதோரிட துத்தாளிற்திகழ்தருவிருதுங்கட்டிப் 

பையராப்பொட்ட.சென்னிபயில்கணச்டர்தாங்க, (௨௪) 

வேதங்கள்பரியாளாகவிழுமணிச்சிவிகைசெல்லச் 

இதொன்றிப்புகாதால்லசெயகண்டி.கலிதாளங்கள் . 

மாதுங்கமுரசுகொம்புவல்லொலிபோலவங்க 
ஹூ தும்பல்குழல்காளங்களூருமெதிமஜ்ரிமுன்னார்ப்ப, (௨௮)



௧௦௨ | திருப்பாசூர் ப்புராணம், 
| : 

காலுயர்வெள்ளிக்கம்பவெணோர்பொன்னின் கம்ப 
மேலதிற்கசையோடீர்வாள்விளங்குசம்மட்டிகண்டை 
யாலுரலுலக்கைசேட்டையாளுருக்கொடிகள்கட்டிப் 

பாலினைமுன்றனு ப்பண்பரிசனங்கொண்டுசெல்ல, ' (௨௯) 

சிய்கியின் திரங்கள்கொண்டுதிருர்திருஞ்சடாயாரு 

மங்கையிலம்புமேரச்தியாடியும்பாடி.மிக்க 
தங்கள்வல்லபங்கள்காட்டி த்தகுவிருதோதிச்செல்ல , 
வங்கவரஈபவெணாண்டவரும்பெருங்குடுமியாவான். (60) 

சிதவெண்குடைகிழற்றத்திருச்துசாமசைகள்வி௪ 

மீ அபாம்பெறிர்துமெற்றுமிடைமெடும்பிடாரர்செல்லக் 

கோதறுபிடாசர்தங்கள் குருபான்வர்கானென்றென் 

மோ துபொற்சின்னர்தானாயூசமண்ணே seas, (௩௧) 

வண்மைகுன்றாசசெய்கைவளவர்கோன்செய்தமிக்க .. 

தண்மைமாதவத்தினாலேசேவசோடயன்மால்காணா 

வுண்மையாக்கடவுளிங்கனொ ருகனியாவமாட்டத் 

'சண்மையாலங்கன் முன்னேசார்க்தனன்சாரக்கண்டு, ௩௨) 

மன்னனுஞ்சாலவுள்ளமருண்டவசத்தனாகிக் , 
சன்னணிமுடி. மே ற்செய்யகண்டளிர்க்கரங்கள்கூப்பிச் 
சொன்னனிகு முறிமெய்கடங்கரோமஞ்சிலிர்த் த்து 
மூன்னிழலிருப்பர்க்பென்துமுறைமையென்றென் நிருக்தான்.



அரவமாட்டியசருக்கம்.. ௧௦௩ 

மக்இரித்தலைவனோக்கமன் ஏவனவனை கோக்? 
வந்தயிக்குடிமியாரொன்வல்வினைவெல்லவேண்டி. | car 

முக ,தவேயிடங்கொண்டாண்டமுதல்வர்போற்காணி லெள்ற 

சிர்தைமீட்டோன்றாகின்றார்தெரிவரிஇவராசென்றுன் \) 

என் றவனிருக்குங்காலைடுடிய்திருங்குடுமிய ரரெங் 
கெரன்றையஞ்சடைவேயீன்றகுழக ரங்கருளிச்செய்வார் 

வன்.றிறமன்னவுண்டோவல்விடவரவமாடட்ட, 

வின்றுயாம்வர்தோமென் றநுயெம்பினரியம்பக்கேட்டு, (௩ ௫) 

வாடியபயிர்வாடாமல்மாரிவச்துதவுமாபோல் 

காடி யகுடிமியிங்குகண்ணினனமக்கென்றெண்ணி 
நீடியவிருப்பமெய்திரிறையிறையருளீதென்றங். | 
கேடவிழலங்கற்கிள்ளியின்பமிக்யெம்ப லுற்றான். (௩௬) 

மைய ர்க்குடுமியார்தம்வல்லபங்காண்போமென்று 

பொய்செய்துகக்கயூருட்பொருந்தியவினையாமிந்தச் 
செய்யதோர்பாற்குடத்துட்டீவினைசெய்யவோங்கும் 

பையரவாட்டலாமோபகரெனப்பகருங்காலை, (௩௭) 

ஆங்கதேதென்றுநின் றவறம்பெருங்குடிமிகேட்க - 
வோங்குமன்னஃதேயென்றுவுனரச் சகைக்காட்டக்கண்டு 

யீங்கிசோவரியசன்றென்றெடுத்தையவிழ்த்துத் தட்டிப் 

பாங்குறச்சிிதுநிக்கப்பாம்பெதிர்கோக்கஷதி .... . (௩௮).



௧௧௬ திருப்பாசூர்ப்புராணம், 

மூடியைத்திறப்பச்சி்திமுன்னெ முந்தோங்க
ல்போல ட 

நீடி.வெம்படம்விரித் துகின் நிடரின்றபோகண் 

டோடினர்மன்னுகெஞ்சமுடிெனிறைவனங்க 
ணாபொம்பாட்டீல்கான்பானரியயனமரரெல்லாம். 

வானெலாக்அன் திரசின்றுவணங்டெவணங்கன்பாக 

னானே சோர்குமமியாவானப்பெரும்பாம்பைளேக்கித்: 
தானுகக்தழைப்பவர்துதாளின்மேற்றாழ்ந்துதன்றன் 

மேனியுஞ்சிதுகிமார் திவிரிபடங்க.ப்பி ற்ஞூங்ே 5, 

ஒருவருங்குமியாரங்கொருவரியரவமாட்ட 

வொருமுழக்தாளை பூன்றியொருமுழர்தாளைநீட்டி 

Quit ருகரமரவுதூண்டவொருகர மடக்யொட்டி 

யொரு கனிமதர$தமொருபெருக்குடி ஓிற்றோங்க, 

வேறு, 

(௩௯) 

{#0) 

(௪௧) 

ரீண்டடி மேல்முடிழ்ச்சரைமினேரிருவேய்ங்குழல்செரு? 

யாண்டதிலோரேழுதளையமாவிச் துப்பொற்றகடும் 
வேண்டுமிடமதிற்கட்டிமெழுதானத்திரகூன்றி 

மாண்டகவேமிதமுத்திமணியெனவேகோடணிர்து. (௪௨) 

பன்மணியுமலர்ச்தொடையும்பயில்விருதுமுன் ராக்இப் 

பின்னுமணிபலவணிக்துபிறங்குவளை க்கருவியினை 

மன்னவையின்முல்னெடுத்துவாளரவுதனைநோக்சத் 
தன்னணியாமலளிவாயிற்சார்புறவேதான்வைத்து, , (en)



அரவமாட்டியசருக்கம், ௧௧௭. 

சூழுமிசைத்த ரனங்கள்சோதித்தேவைஙீக்கி . 

யேழிசையுமேழ்திசையுமின்புற்வேயறைவித்துத் 

தாழிசையுமுயரிசையுஞ்சாருமிருகுழற்சேர்த்தி 

நீழ துளசீகைபற்றிவிட்டுகிறையளவினினச்தியக்கி, (௪௪) 

எண்ணரியவலிலண மூமில்டவணமும்வனப்பென்னும் 

வண்ணவிசைத்திறமனை ததுமாமதுரமுறுகன்ற 

பண்ணமையவங்கமைகத்துப்பாவைதருமமுதகன்றி டட 

யன்ணீலிசையமுதளிப்பானசியபெருங்குழலூ த. (௪௫) 

மண்ணுமலையங்குழைக்கவாகடலேழலையொழிந்த 

வண்ணமுநுதிவெம்மைமாதினகால்விசை சவிர்ந்த' 

விண்ணுமொளிமறுத்தனவேவெய்யவனுந்தண்ம தபோ 

.னீண்ணினனஞன்னிலைக்குலைந்தடப்பனவுகிற்பனவும். ௪௬ 

ஏவ்வுலகுமெவவுயிருமெக்தைகூழலிசையோங்கி 

வவவுதலாலுணர்வுண்டி.மறர்துவரும்பகைமறக்து 

செவ்விதருமிசையமுதஞ்செவிமடுத்துப்பருகுதலால் 

கவ்வையகன்றுயரின்பங்கைமிக்குக்க ளி தூங்க. (௪௭). 

இவ்வண்ணமூயர்திணையுமிழிதிணையுமிசையுமான் 

மெய்வண்ணகாகசரர்மேலவனாரூதஇியுடன் 
பைவண்ணவரவுசனைபபறநியெடுத்தெறி க்தெறிர்இித் 
கைவண்ணவரவாட்டக்கண்டரசன்கெ ண்டாடி, (௪௮)



௧௦௬ திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

இங்குமக்குவேண்டியே ததேதென் நங்கயெம்பு தலுங் 
கங்கைசடைக்கரர்தபிரான்கட்லெரப்பான்கட்செவியை 
யங்கையினால்சுற்றிவிடில தஅசூழ்ச்தவட்டமெலா 
கங்களுக்காய்கல்குதிகோனிலமீசெனக்கேட்டு, (௬௯) 

மன்னுமிசைக்துயர்சாரைவார்த் தனன்மற்ற அகொண்் டெம் 

பின்னன்முடி.ப்பெருமானும்பேரரவுகாத்ே தீக்தித் 

அன்னுமொளியரவான்மேற்சுழற்றிவிடவ,துஞாலம் 

தின்னிலொருகாதவிடக்சான்சூழ்ச்தங்கணைந்திடலும்,”(௫௦) 

மற்றதனையுறப்பிடி ச். தமன் னியகின்னுருவதனை 

யுற்றமணரோககச்சியூர்க்குறும்பனுட ல்மாளச் 

செற்திடுகென் துயாகுடுமிசெப்பியெதிரக்தஇிடவ துமுன் 

பெற் றவரவுருவழிர்துபே ரெரியினுருவாசி. (டுக) 

குண்டரொகெச்ரயூர்க்குதும்பனையுமடவேண்டி.. 

மண்டியெரிதொழுசேகமன்னதுகண்ட இசயித்தா 

னண்டர்தொ ஓவருகுடமியாரருளாலனைவர்களூங் | 
கண்டி டவேகடிகமழ்வான்கற்பகப்பூமை முபொழிர், art, () 

அந்தர துக்அமிறிசைத்தாரரியயனேட்மார்குழாஞ் 

சுக்தரமாமுனிவாமு தற்றொழுே தத் இத்துதசெய்யத் 

வந்தபெருக்குடுமியார்மணிச் இவிகைமேற்கொண்டு 

புந்திமழ்வாய்க்கேர்பிற்புக்னெமிக்குறவிரைர்து (௫௧)



Wo வமா டடியசருக்கம த ௧௦௪ 

புடைகின்றபரிசனமும்போனதுடன துசோக்டச் 
சுடர்கொண்டமுடிவேந்தன்றுண்ணெனப்பின்றுடாச்தேகித் 

தடையின்றியாலயச்துட்சார்தவரைக்காணாது 

மிடைகொண்டுதுஇத்்தயரவேயிடங்கெ சண்டி.ருக்தபிரான், 

அம்பரமீதங்கமிலானங்கருளிச்செய்கன்றுன் 
வெழ்பாவீவரல்கனவில்விரீம்பினமற்றதுவன் றி 
ஈம்பரிவான்வருமரவஈண்ணியினிதாட்டினந 
யம்பரிலாய்த்தருர்காரையதனைமறவேலென்றான். (௫௫) 

ஈன். நிறைவற்கங்கெழிலுகயக்தினீயகரிகாலன் : 
ஒன்றுபடவண்டமெலாமுடை.யவனீயாயிருந்து 
© மென்றனையோர்பொருளாகவிரக்கவழக்கென்னெ ன்று 
அன்றுமெழிற்புளகமொடுகொழுெ சழுந்துமொழிகுளகி, 

ஆடியுணர் £் துவகைமிகு தத! ரனர்தப ரவசனாய் 

நீடியகண்ணி ர்சொரியகின்று௬ுகேஞ்சமிழ் ip go 

பாடியுறுபத்தியினாற்படிவமெலாமூஉன் ௫ங்கத் ட 

சேடுமிருவர்க்கரியார் திருவருளாற்புறம்போத. ... (6௭) 

ஆயசனப்பணிசூழ்க்தவட்டமெல்லாமாடல்புகழ்பாசூரி 
லிசற்கென்றே, தூயசிலைப்புறத்தெழுதிட்டெங்குகாட்டிச்சுழ 
ற்றியெறிர்திடுமிட ச்சை த்துண்டமாக்கி, மேயவிடமாடரவி 

ன்பாக்கமென்றுமிகுகூதுவி ழபெரும்பாக்கமென்றுர், தய, Bure 

தப்பிவி வுதப்பையெனதும் திகழும்வால்தெர்கானமான்வா 

லென்பர். - (௫௮)



௧௨௫ திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

அ நகரொடுகுதும்பனையுமீசனேவு |மனலேடப்பொடிசெ 
ய்யவதனைக்கண்டு, "வருபெரிய து.அவர்கள்கூறக்கேட்மென் 
னவனும்வேயின்றமாசினமுத்தின், பரவுஇிருவிளையாட்டை 
யங்கணோக்கிப்பரிச்சிறைஞ்சிப்பண டையினுமன்பாமெர் தை, 
கருணைதனக்கொருவர்செயுங்கைம்மாறுண்டோ காணிலொ 
ருதலத்தென்ரான்கவலைதீர்ந்தே (டு௯) 

அசவமாட்டியசருகக முற்றும். | 
ஆகச்திருவிருதசம். ௪௭௬ 

திருமலீசெல்வச்சருககம. 

  

இன்னபல்பரிசாற்போற்றியெதிருறவிருக்துபின்னர் 
மன்னவன்சிற்பாதம்மைவரவழைத் $,தவரைகோக்கி 
யென்னையாளுடையகோவுக்கெ ழில்விமானங்க ளெண்ணீல். 

மநின்னுமாளி கைபல்வி 'திமேவவிங்கெ ற்றுமென்றான் (க) 

ஆதியுமீறுமாலோடம்புயன்காணாவெங்க 

ளாதியோடஙக் தீமில்லாவண்ணரானிண்ணிமேவ 

வாதியோடர்தர் தா ழ்ர்தோங்கணிகநெடுவிமானஞ்சாற் றி 
யர்தியோடர்தமுற்றுமம்பொனார்மணியாற்செய்தார்.. (௨) 

அங்கணிமண்டபங்களமைத்தணிதிருர்தியோங்கு 
சங்கரிகனக்குமொப்பிற்றமனியவிமானஞ்சா ற்தி 

மெங்கணும்பரிவாரங்களிரு தீதியாலையங்கள்கண்டு 

பொங்கெழின்மதி அ்்சூழ்கோபுரங்களும்பொருர்தச்செய்து.



திருமலிசெல்வச்சருக்கம் கடக 

ே தங்குரீரக ழிசுற்றுந்திருக்திடத்தொட்டும்பினன 
சரோங்குயரெ யிலும்வாரியுடனினிதமைதீதுஞாயில் 

பாங்குறவியற்றிச்சூழும்பயிதிசைவாயிஞன்கி 

னாங்குகிள்காபுரங்களாக்இரீள் வீ இகண்டு. (௪) 

வ்யிரலீணேகள்வெள்ளிமலையெனப்பொதிகைமற்நுஞ் 
செயிரதுமரக தமு.த்திமெனற்பொன்போற்சே இ 

யியல் அவர்பளிங்க தாகவெழுமி லைமாடங்காண்ட.ற் 

குயாவுமேழுலகுமெண்ணிஓுருவிகொண்டுறல்போலெங்கும- 

பின்னருமேடை கூபம்பெருகுசோபானஞ்செய்சே 
பன்மணியன்ன சாலைபயில்பலசாலைசூளி 

பொன்மணிவேதிமன்றம்யாவையும்புவன$௩ த%த 

வன்னவாகனனுசாணவமைத்சனசமைக்ததரீங்கே, (ar) 

அவருளமக ழவேர்தனன்னகரழகைகோக்கி 
வுவகைமிக்கன்பு கூறவுரியதோர்வகையினாலே 

கவமணிக்கல ன்கண்முன்னாகவிலருஞ்சிறப்புஈல்க 

யெவர்களுமீதுபோந்றவெங்குகாடாக்கனானால், (er) 

அனைத்தையுமுணர்ந்துே சேடச்செல்வர்மற்றதுகண்டாடி... 

நினை த்ததுமுடி.ச்சசோ இரின்மலள்றன்முன்றுன்னி 

மனத்துதுகவலைஇர்ந்தோர்மாற்துடிவவாம்வபோ ற்றி. 
புனற்சடைமுடியாயென்றுபொருர்தினரரூரசாளன்றே, (௮)



௧௧௦ இிருப்பாசூர்ப்புராணம். : 

ஆங்க் துகேட்டமன்னனவர்கண் மேலன்புமீடி.. 
யீங்வொபெற்றபேறிங்கியார்பெறவல்லாரென்று 

தாங்கருங்கருணையண் ணறன்னருட்டி றமேகோககிச் 

தீங்லெபூசனைமுட்டாதுசெய்திடச்சிலரைவைத்தான்: (௯) 

அந்தணர்முன்னாஞ்சாதியடங்கலுமிடைக்துமேவித் 

தீந்தொழினெறியிற்செல்லத்தகுகுடியேற்தித்தான்முன 

வா்ததுநினைச்துக்கொண்மென்னவனாலையத்து . | 

சூக்துமாதரவானண்ணிபுமையிறைக்குரைக்க லற்றான்,(௧0) 

வேறு, 

| வடவரையகனித்புலிமினேநேற்றவக்தனன்முக்தயானி 
றைவ, கடி.துறச்சென் ுமீண்டிடவேண்டுங்கருணை செய்தரு 
ளெனவருளால், விடைகொடமனத்தின்வேகமேபோ ய்ப்பா 
ய்மிகவழிப்பகைகளுங்கடந்து, சடையுடை “சாத்தாகைத்தி 
ருச்செண்டாற்றனிவரைதிரி தறச்சாடி, (௧௧) 

கமலமென்பொகுட்டுப்போலினிகோங்குங்கனகமால்வ 
மையினிற்கவின்கொள், சிமையமேற்புலியும்பொகித்துடன் றி 
(HOGS HHS இயகிட தமாமலையு, மமைவுதுமேமகூடமுமி 
றைவன்மாகயிலாயமுச்தொழுதோங், சிமையமும்புலியேறே 
ந்துறவேற்றியிலங்கெழிற்கங்கையையடைந்தான். (௧௨) 

அடைக்தெ ஈளிர்கங்கையங்கரையதனி லாதிசைவாகளு 
மற்றவர்கள், சடங்கொேதிகண்டளெமக௫ழர்துசாருமன்னவ 
னடிபோ ந்தி, விடம்பயில்அண் டனீவேயிடங்கொண்டவியன் 
pus suenre, [மேவீ) கடஞ்செய்தாள் வணங்கவருதிரோவெ 
ன்னாயச்தவரிசைர் சினிதெழலும், : ் (ae)



திருமலிசெல்வச்சருக்கம். BES 

சைவரைவளவன்ழறேரின்மேற்கொண்டுசங்கரன்ப்யிலி 
டம்பலவு, மெய்விருப்போங்கவணங்கயேபோர்துவேயிடங் 

கொண்டினிசாண்டோன், பொய்யில்பரசூரிற்புரக்கரனமரர் 
புரம்புகு*,௧. லெனப்புகுக்கான், நுய்யமாதவருமெம்பெருமா 

ன்றன்ஜெண்டருமெதிர்தொளத்தொழுதே, (௧௪) 

ஆஇசைவர்கள்சர்வளவர்கோள்யாரு மமையிடங்கொ 

ண்டமுளமலன், பாதமதிறைஞ்சிப்பாவகராஇப்பரிவினாற்பெ 

ரிதுமுன்பரவி, வேதரசாயகன்வாழ்கோயிலுணிங்கிவிகன் றி 

ருமாளிகைவலங்கொண், டோதருமுவகையுற்தினிதிருக்சா 
னும்பருமிம்பருமுவப்ப, ... (க௫) 

செப்புவூன்வேதரீதிமேலோங்குக்திதில்சைவரைமுக 
கோக்க, யொப்பில்சைவர்களேபரமன்பூசையினுக்குரியரெ 

ன்முகமமுூரைக்கு, மட்பரிசசனானீங்களேயிர்தவற்புசன்பூச 
னைக்குரியீர், செப்பிடீரென்னவவா் களுமிசைக்தாங்கள்புடன் 
பூசைசெய் திருந்தார். | (௧௬) 

மன்னவன்முன்னாம்வடவரைக் கேகவலமிடந்தோள்சகள்போ 
ல்வந்தார், ஈன்னெறிவீரசோழனுக்கருள்சேர்சாவிலங்காதவ 

ரான, வின்னலில்சோழகுமரருமலிவவிருகருஞ்சைவருமெ 
ய் முன்னவப்பதிசூழெல்லையானவைகண் ஞூஸ்துபங்காக. 
 வெள்றனித்கான். (௧௭)



௧௨௪ 'இருப்பாசூர்ப்புராணம். 

ப சாற்முமச்சென்னிதானளித்தசனாற்றாங்களேயுரியவராக 

மாற்றருங்காணிமுவரும்பெற்றுவைகினரப்பதிக்காங்கே 

யேற்தின்மேல்வருவான ரவமுன்னாட் டியெய்தியஇருவிளையா 
"பட்டைத், தூறறமாயங்கணுறுதிருச்செல்வமென்றொழியா 

மையுக்திட்டி, ர | (௧௮) 

ஏ தீமொன்நில்லாவெம்பிரான்பூசையென்றுமட்டாது 

மேனடத்தற்,கோதின் மேற்பாற்போர்வேண்மெற்ற தலுக்குரி 

யரீக்காட்டுக்கோட்டத்திற், கோதிலாவுடையகுலோத்தமரா 
னகுணங்கோள்வேளாளரென்றுணர்ந்து, “சதியாலவாக்குமுத 
ன்மையுக்கொடுத்தகிருக்தினனறத்துறைதெக்க (௧௯) 

மற்றவர்தம்மிற்குற்றமொன்தில்லாமாகவரொருவளா 

காடிக், 'கற்புடைருத்ரதேவ்சென்பட்டங்கட்டிரீண்மடமுமு 

ன்கட்டி, . யுற்நினிதவற்குழுதன்மையாயிருக்குமுரிமையுங் 
கொடுத்தனர்கொபெப்பச், -கொற்றவன்ருனுமத்திரங்கேட்டுக் 
கோதிலாவுவகைமேற்கொண்டான், | (2.0) 

பட் பரிவுடைமடா திபத்தியத் ,தானம்பரவுமாயேசுரர்க்காக, 
மருவுசோழனும் , பற்புலவமைத்து மற்றவாயாவரு மதழ்க்அ, 

திருமலிசெல்வச் தோடினிஇருப்பச்செய்தினிதெவுரையுங்கா 

த்தும், கருணைமன்னுறைசாளப்ப யலகுகேரடியப! பிக் 
கட்டில், - | (௨௧)



திருமலிச்செல்வச்சருக்கம், SER. 

வேறு, | 
உமிரதனின்முதலாமெய்யுணர்வுசத்தியுற்தவெனாலையங்க : 

ஸிரண்டுமுள்ளே,பயில்கரணப்பரிவாரஞ்செய்குன் நிஞ்சிபகர் 
பொதியுள்ளுடல்மாட ஈதத்துவங்க, ளெயிலியலும்பூ சவுடலச 
ழிகஞ்சமெழிற்றிசைகான்னொமங்கணிலங்குவாசல், வெயில் 
விகொன்முகமாகப்பாசூ€சாங்குவிரிஞ்சனையேபோன்றினிது | 
விளங்இற்றன்றே. (௨௨) 

வானகத்தைச்காங்குவபோலோங்குசெய்யமாடமிசை 
மாடு*மதிகார்தச்சாங்கே, சானமைத்தசிலாதலஞ்செவ்வரை 
மீதெங்குர் தங்குசனைச்தடம்போலத்தயங்குந்தங்கண், மே 
னிலத்துவரவுருகியருவிபோல விழ்புனலொப்போங்கவெனி. 
ல்விதுவாழ்சென்னிக்,கோன்முடி.யிற்கங்கைகதியிழியானிற்கு. 
ங்கொன்மேனிவிளங்குமுயாமாடமெண்ணில் (am) 

வேறு. 
மின்னுவெள்ளியினாற்பெகன்னினாற்பளிங்கால்விளங்கு . 

மாடங்களின்மீதே, பொன்மணிடலம்பச்சையாலமையப்பு 
னை்தசூளிகைடாம்பொலிவ, வன்னமுமுவணப்புள்ளும்வெ 
ள்ளிபமுமாங்கனிதோங்கைவேறி, மன்னியவயன்மாலிந்தி 
ரன்வக்துவைகல்போன்மலிர்துளவனேகம்., (௨௪9: 

புரந்தரன்முன்னாட்டு றகரிஈதததற்குப்பொருப்பெலாக்தெ 
ருப்புடையடைந்து, நிரைந்துபூதலத்தேகின்றுவானளவும் . 
"போர்துமற்றவன்றனைவெல்ல, வரக்திருப்பாசூரிறைவாபாற் 
பெத்துவானகமதனையேகோக்கப்,பெரும்புடையெழுர்துபொ 
ரும்பட்டசனமேற்பிறங்மமொளிகையெல்லாம். (௨௫). 
  

| *மதஇசார்தமென்பது-சந்.இரகார்*ச்சல்லினை, 
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௧௧௪ இருப்பாசூர்ப்புராணம். 

இச்சகையமாடமிசைவே திதோறுமிரணியரும்பங்கணி 
லையாடிமாடே, யொத்துநுவதுதையவரையதனமேழற்றிங்க 
ளோய்கருக்கனாங்குறவுசெய்காலொக்குஞ், சிக்தழுதுபுலவி 
யினிலமைந்தமாதாக்தியபூண்டாதியர்கள்வாரிவிச, மெச்ச 
ளகைவேர்துகடைவிரித்தாற்போலவிளங்கு மெதிலணியிலங் 

குவிதிதோறும், (௨௪) 
விளங்குமொளி.தளங்கு இருவீதே தாறும்விரவுயர்மாட 

ததங்கண்மீதுமேவி, வளங்கொளியமுழங்கவெழின் மைந்தா 

மாதர்வண்டலாடலுந்துருத்தியண்டைவிசும்,துளங்கொளிச் 
செங்குங்குமநீர்தீதுவலைதோய்க்த தூயவுயா*மாடிகண்மேற்பா 
ய்வெண்டிங்கள், குளம்படிஈ்துவெண் மேனிமன் பொன்மேனி 
கொண்டெழல்போற்சிவக்தேகுங்கொாலவண்ணம், (௨௭) 

வானோங்குபொன்மணிப் பொன் மாடமீ.துமன்னுமெழின்மி 
ன்னிடையார்மலாமென்கூந்தற், றேனோங்குகுற்பகப்பூஞ்சுஞு 
ம்புண்டங்கட்செலலாமலினைபாடி தீதிரியுகாற்கான், மானோங் 
குசெங்கரத்தாரங்கக்கண்ணால் வாகைகொடுவந்துபொடியா 
கவிழ்க்க, மீனோங்குகொடியனங்கன்பஞ்சபாணமிக்குலவுமி 
ளைஞரிடைவிதிதோறும், (2௮) 

| மாகமுறவுயருகெடுமாடத்தெங்குமன்னுகுலவன்னன 
டைமடவார்நிற்கை, தோகைகள்பன்னெடுவரைமேற்றோன் 
நலேபோற்றோன்றுமகரக்குழைகள்சோதிவீச, வாகமெலா 
மெழகறிப்ப' மற்றுமாதரகிற்புகைசேர்மாளிகைகடன்மேனிற் 
கை, .மேகமுயர்க்கிரிசேரவ்வதன் மேலங்கண்மின்னினங்கள் 
பலமேன்மேல்விளங்கல்போலும், (2.6) 
  

*சாரியென்பது-வீட்டின்மேல்வாயினை,



இருகலிச்செல்வச்சருக்கம், ககடு. 

நிமெதிமண்டலந்தோய்மாடர்துன் நுமிரைத்தரிலைவெண் 
கொடி.கணெருங்கிடீடி., யாட லுயர்வானஈஇபோன்றமநற்*றங். 
கணைஞுடுவ்தியுகண்மீனொத்த, விச துவென்றும்பருலகதீ 
அளோரைவிளிப்பதுவும்போன்றவதுவிண்ணோர்கண்டு, மா 
டத்தின்சோபானவழிகழீடாறும்வருவதெனப் பூசரர்போய்வ 
(mou தெண் ணில். (ma) 

வளநிலவுகனகமணிமாடத்தெங்கும்வாள்விடுஈற்சாளர 
தீதுமாசிலாத, கிளரொளிப்பூணெழின்மடவார்வகனர்தோன் 
றக்கேடில்புகழ்ரீடுகுலசரிகண்மீதே, யளவின்ம இதங்களங்கம 
றுத்துத்தேசன்றுமக்கசமையொத்சனவாங்கபைத்தவண்ண 

ங், களவினவானடைகற்கவாராதுவைடக்காமனடைகற்கவு 
அகாட்கொட்டும், ப (௩௫௪) 

ஓங்குமெழுகிலைமாடத்தெங்குக்கங்குமொண்ணுதலார் 
கண்ணுதலாபுகழேபேணி, யாங்கணிதரீபாடுமொலியரங்கி 
ன்மாகராடுசிலம்பொலியியக்களங்களுாப்பத்,தேங்குமொலிக 
லைபலபாராட்டுவோர் தந்தீதிலொலிவேகவொலிதெருவுதோ 
அம், பாங்குடையபரிகரியாடேரோடோரந்துபயிலு மொலி 
கடலொலியிற் பரக் சதன்றே, (௩௨) 

ஏர்நிலத் துமுள்ளபொருளெல்லாமங்கணெய்.த.தலாற்கட 
லொக்லுமிறவாவின்ப, மன்னுக லாற்வெலோகமொக்குஞ் 
செல்வமல்குகலான்வளமைதிகழளகையொக்கும், பொன்னு 
லகமதுவொக்கு மழகுதன்னாற்போகம தரீனற்போகபூமியொ 
66, மின்னவகைிறப்பளவிலெய்தலாலேயெழிற்பாசூருல 
கடியேனென்னென்றோர்வேன், | . (௧௩) 

*அங்க ணையென்பது-அசாயத் இனை,



௧௧௬ இருப்பாசூர்ப்புராணம, 

குங்குமத்தண்புயமைர் தரொங்குமெங்கு ங்கொவ்வையிதழ் 
க்கோல்வளையாரெங்குமெங்குச், தங்கணுதற்சேடியர்களெங் 
குமெங்குஞ்சிந்தைகளித்தின்புதுவோரெங்குமெக்குக், துங்க 
மலர்ச்காவணங்களெங்குமெங்குஞ்சோ திமணி£வதிகைகளெ 
ங்குமெங்கும், பங்கயச்செர்திருவிருக்கையெங்குமெங்கும்ப 
லாமழலைச்தீஞ்சொற்களெங்குமெக்கும், (௩.௪) 

Ca a. 

இன்னபல்வளம்யாவையுர்தன்னிட த் தெய்திப் 
பன்னுஈனமைகட்குராயுளாப்பயிதிருப்பாசூா 
தன்னில்வேயிடங்கொண்டவர்தன் திருவருளான் 
மன்னர்மன்மனம்வைத்தனன்றிருவிழாஈடத்த. (௩௫) 

ரமலிச்செல்வச்சருக்கமுற்றிற்று, 
ஆக திருவிருத்தம்,ட௩க, 

  

கிருவிழாச்சருக்கம். 

  

'உய்வழியுணர்க்துசெய்வதற்குரைத்தெங்கும்பருமிம்பரு 
முவப்ப, வையமொன்தின் நித துய்யகன்முகூர்த்தமாங்னெி 
தோங்கடவமைக்து, மெய்வழிராலின் விதிச்சடங் கனைத்து 
மேவுமந்தணர்முறைசெய்யக், கைவமாமுகத்தற்கெய்தவோ 
ர்விழ। முன்கண்ளெங்கொண்டொருதின த்தில், (௧) 

அணிமணல்கொணாரச்துசடங்கெலாஈடத்தியாசில்வைகா 
சமாதத்திற், புணா்தருபூசார்ளிடைபப்பேரிபுலங்கொடாளங் 
கொடுபுவிவா; எணுகு.ற்வொருபானாளிை றயெழுச்செலம்பெ 
றவணங்குதற்கென்றாக், இணையிலூர்வலங்கொண்டிறைவி 
டைக். காடியாங்கேற்றினர்சாற்றிசைபோற் ற (2-)



BGUpiée Geen — & ௧௭ 

அன்றுபின்னிறைவரம்பிகை ரீள்காப்பணிந் As cpt ரளி | 

வந்தமாஈது, துன்றெழிற்போழி லம்விதியும்வளங்கடுகைஈ்் த. 

ழப்பல்லணியோங்க, மின் ிகழியங்கள்பற்பலவொலிப்பமே.வு 

ஈன்பகலுடனிஎவு, மன்றனுமிருகாட்பின்னரு நீம்பவனிவக் தன. 

ர்சும்கரம்பொலிய, (௧) 

நாலதாநாளிற்பகலெழுக்திரவினவிலொளிபவனிவரக்இலங்கு 
மாலைதாழ்சடையர்கோயிலுட்புக்குமற்றொரு தின ச்திருபோ 

அ, மேலதாம்பதியிலாறதாகாளின்வியன்பதிவலங்கொடுவிள 

ங்கு, கோலமார்முத்தின்பந்தருட்புகுக்துகுலவுகிழ்வீதிசூழ் 

கொண் டே. (௪) 

கொம்பனையார்கள்வாயில்கடே ரறுங்கூச்தொபோட்டு. 

வாத்தியங்க, ளெம்பெருமாஞார்கண்டு கேட்டருளியெழில் 

வினோதார்த்தமதாக, வம்பிகையடியா£ தங்களுக்கங்கணருளி 

ஞால்வேண்டுவதருளிச், தம்பெருங்கோயிற்புக்குளம௰ழ்ர்து 

தீங்கொசங்கரகர்தா, (ஓ). 

கார்கெழும்ப்ருவதி தார் (மமில்களிக்குங்காட்டிபோலியால | 

ருங்களிக்க, வேர்கெழகமழுஞ்சாந்தணிர்தருளியேழதாகா 
ளினிதிலங்கு, மேருவைகிகர்த்அப்பல்லலங்காரமேவுயர்சவம. 

ணிக்கனகச், தேரின்மீ ததவுமைகபமுகறுந்திருநிுசகேர ் 
Dory Seer, (a)



௧௧௮. திருப்பாஞூர்ப்புராணம். 

கோலவாத்தியங்களெண்ணிலபஃதி றங்கள்குளிர்பெருங் 

கடலெனவார்த்த, சாலவானைகளுங்புரவியற் இரளுர்தரையிட 

ம்பெருஅறமிடைர்த, ஞாலமாள்பவருமடி. யவர்பிறருகன்னி 
லமீதுபின்னடந்தார், மாலயன்முதலார் தேவர்கடத்தம்வா 
2னமேற்புடைவயங்க, (௭) 

'பூடரவமணியின்மாலைகளெங்கும்பொன்னரிமாலைபொற் 
கடங்கள், கடிமலர்மாலைகவரியின்மூகைகள்கட்டிமேற்பட் 

டணிக்திலங்குங், கொடியணிகளகத்தேரின்மேற்புவிவான் 

கும்பிடவூர்வலங்கொண்டு, சுடர்முடிவளவதுடனினிதெவ 
ருக்தொழவிறைசேரினின் திழிக்தார். (* 

DIS ess spi sBserus Hoo 9. Cra தீதங்கேச்த 

ச், செழுமணித்தெருவிலசைச்தெழுக்தருளிசிசென்றுயரா லை 

யம்புகுக்து, பழுதிலாபாணமியாவையுமகற்றிப்பகா்திருமஞ்ச 

னமாடி.. யெழிலுறக்கலிங்கமுமையுடன்ச௪ ரத்தியிறைவிடாயா 

தீதியதெழுந்து:. - | (௯) 

கொடியணிமதிலுளு நலாவியோர்தெருப்போய்க்கோயி லுட் 

புக்கபின்பொங்கு, மிடபவாகனனாய்க்காப்பணிர்துமையோ 

டெழுக்தொருவிஇயின் மீண்டு, பொடி. யணிமேனிப்புனிதரும் 

கோயிற்புக்குறமற்றொருதின SBD, ப்டியெழுர் திருளிபர்திசா 
| ந்தணிர்அபாருளோர்விண்ணுளோ ர்பணிய, (௧0)



திருவிழாச்சருக்கம். ௧௧௯ 

பாவையோர்பாலுமிடபமோர்பா லும்பயிறரவிறையெழுச் 

தீருளித், சேவர்கண்முதிலாயாவருமெழுச்சிச்சேவைசெயம் 

இணிதடிபோற்றக், காவலனுள்ளங்க ளிப்பவூருலவிக்கண் ணு 

தற்பரமனாங்கபசவுள், கோயிலுட்புஞுாதபின்புமையூடல்கொ 

ண்டதோர்விழவணிகூதில், (wa) 

பைம்பொனின்முத்தான்மணிகளாற்பட்டாலாசில்வெண் 

கவரிவாலணியா,லும்பர்வானளவுகொடிகளாற்பொன்னினொ 

ஸிர்மணிக்குடங்களாற்சூழ்ச்த, வம்பலர்மலரின்மாலையாற்கி | 

றந்சவளர்சஷடவிமானமொன்றேறி, யெம்பிராளேகவுமைம 

ணிச்சிவிகையேறிமுனசென்றனளினிகே, (௧௨) 

Coeur Qu வருந்தொழவியமுழங்க நிமலமார்பதிலலங் 

கொடுசென், நேசி ற்ஞுங்கியமிட்கொே டாறுமானினைந்தாடி. 

போற்றவர்க்கு, வாசியாங்கறிவாரருள்புரிக்கனகமாளிகைகி 

இமேல்வருகாற், பூசல்செய்தோடி.ப்போகியா லையத்துட்புக்கி 

னடமியனாய்ப்புனிதன். (om) 

கொண்டல்சூழ்கனகக்கோபுரமுன்னர்க்குறுகியாங்கினி 
துறுங்காலைச், சண்டியெம்பெருமானவிடையாடிச்சார்து 

னியகற்றுவானாடி, வண்வொர்குழலியூடலரங்ககற்றவன்ன து 
Sonat Bam Glib rr, னண்டர்சாயகனுமினிதுளமஏழாவாலயத். 

தூசென்ற்மாந்தான்., | (௧௪).



௧௨௦ திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

ஆங்கதன்பின்புகாண்டவமா த் இக்கார்திருக்காப்பணிர்,௪ 
டைவே, பாங்குநுமொன்பானாள்புலர்காலைப்பாரலாம்விண் 

(ணெலாம்பரவ, வாங்கருமிடபவாகனர் தமதுமூழ் திருவனம் 
தல்சேவித்துப், பூங்கழல்வளவன்படியெழுக்சியதும்பொங்கி 

யவிருப்பினாற்போற்ற, ... (கடு) 

வானுளார்கடல்சூழ்புவியுளாரபுவிசூழ்வான்நிசையான 

வையெட்டுர்,சானுளார்மகிழேழ்தலத்துளாரன்பாற்றுனுளா 
.ர்வானின்மேனுள்ளா, ரான2ேடியாரனைவருமண்ணலருட்டி 

ருவெழுச்ரிசேவிப்ப, மானனையாரு மைர்தருங்கூடி வந்தன 

ரெங்கணுமலிய, (௧௬) 

... இன்னவாறனைத்துமன்பர்களானோர்யாவருமெம்மையா 

எிறைவன், மன்னுகோபுரங்கண்டிறைஞ்ஜனெர்போற்திவாழ்க் 

தனமெனமனமகிழ்க்தார், மின்னெழில் விதிகண்டெம்விய£ 

தார்வேயிடங்கொண்டிடமேவு, மக்ரிலைகோக்கென்பினால்வ 

ணக்கயொடி.ஞர்பாடினாரயர்க்தார். (௧௭) 

ஆயவின்பத்துக்களவுகாணுமலணிச்தசிர்மணங்கொள்கொ 

ன்றையினான்,  கோயிலும்புறம்பும்விதியும்விகம்புங்கோபுரமீ 

அமாமதிளின், ஞாயிலுமாட மாளிகைநிலையுகாடுமெண்டி சை 

களுமோங்கு,, மாயி அமலர்க்காவனங்களூ மெங்குமன்னியே 

தன்னியாங்கமார, | (௧௮)



- திருவிழாச்சருக்கம். ௧௨௧ 

வளமலிசெல்வத்தளவில்ட ல்றப்பின் மாதிலிக் சாட்டி 

னில்வாழுர், தளர்வில்வேஸாளர்தம்பரிவதனாற்றருகதிருச்சாச் 
தியமுழங்கக், ளெருமாலயத்தைவலங்கொடுசென்றுகேடில் 

ஈற்சைவீவேடற்கு,சளிகடி.சங்கமு,கற்பறைகரற்ககவிதிருச்சா | 
5 இனிசணிர்தா£. (௧௯) 

அ௮ணிர்தபின் நாபதழீளளிக்தங்ககனையங்கடைவினில் 
வழங்கி, வணங்குபொன்வாசிமணிக்கலனிலங்கமாதிலாமூழ் 

ச்யின்மலர்ச் அ,பணங்கொள்பாம்பணிவானளவில்வாத்தியங் 
கள்பறைர்இடயாவரும்பரஷ விணைர்துசாமரங்களிரட்டமா 

ணிக்க வேமவாசன த். துடனிழலும். (௨0) 
வேறு. 

சுருதியோங்கெ தோத்திரமோங்கின துறவே 

கருதியோங்கெவிதையருமோங்கினகனலு 
மோருதியோங்னெசெங்காத்தான்றனதோங்கு 

விருதமோங்கவெண்குடைமோங்னெமிசையே, (௨௧) 

தருக்சியோங்கெ புண்ணியமோங்கின தவமே 
பெருக்கியோங்கினவருட்டி றமோங்கினபிறைகீ 
டெருக்கொடோங்கிள செஞ்சடையான்புடையெண்ணி 

லருக்கரோங்ளெபொற்சுடரோசங்கெயவனேகம் , - (௨௨) 

மூரவமத்தளமிடக்கையோடுடுக்கையாழ்முரசம் . 

பரவுதுந்துமிகரடி கை அடி. யொபெடகம் 

விரவுபேரிகைதக்கைசெரங்கெறிமணிவிணை ட 

புரவுகொம்பொடுபஞ்ச வாத்தயமொத்த். . ன க (௨௩)



௧௨௦. திருப்பாசூர்ப்புராணம். 

மாடுசேசர்தம்பரிசனம்போற்திடமாதோ. 
டாடுதண்டின் மீதாலையஞ்சூழவந்தமல 

நீகோபுரநீங்கெ னீங்கடுங்காலைக் | 

காடுசூழ்க்தனசூழ்க்தீதுகொடிகுடைகவரி. (௩௪) 

மாடமாளிகைசூளிகைவாயில்கண்; சருவ 

நீடுகேதனங்கதலிபூகம்பலகிறைத்துக் 

கேடிலாமணிமாலைகள்பலவணிகெழுமி | 

யாடுபேரொளிவிதியினடர்இமெளவில். (௨௫) 

தையலாடொழுதுய்யகின்றாடரர் தலைவன் 

றுய்யவேணியும்வசனமுமங்கியுச் துடியும் 

வெய்யவாலமுநா லுமொட்டியாணமும்விளங்குஞ் 

செய்யபொன்னுடையாடையுங்கச்சுமொண்டைம்பும், (௨௯) 

வெ ந்றிசேர்லையைசக்குரீள்புருவமும்விளங்கும் 
கற்றைவார்சடைக்கங்கையுக்இங்களுங்கழலு 

நெற்திகாட்டமுமேனியிற்குலை முவும்வெண்ணீறு 

முற்றதோர்குமிழ்சிரிப்புங்கண்டியாருமுள்ளுருக, (௨௭) 

உருனொர்சிலருருவிலைக்தொழிலையுங்கண்ணாற் 

பருகனொர்சிலரானர்தபாராயணாூ 

யருனார்சிலராகவென்றுத்தமவன்பு ப 
பெருகினா லெர்பிரானருட்டி.றத்தையேபேணி, (௨௮)



- இருவிழாச்சரூகம். 

அடிஞாசிலரண்ணலெங்குற்றனனென்றென் 

ஜரோடிஞாசிலாரகரவெனமளமூுருக 

வாடினார்சிலானேகமானரம்தமிக்கடியிற் 

கூடினாரசிலர்வொவிழிவெள்ளத்திற்குளித்தார்; 

இன்னணம் இசையெங்கணுமெய் இஞரொய்ழிப்' 

பொனனடித்சலம்போற்றிசெய்காங்குடன்போத 

வுன்னொணாமுனிப்புலைச்சியோடுறைவிடமாகி 

மனனுசாம்புவாமண்டபமுன்னு இமருவி, 

வர்துநின்றுயஃமாமலைமங்கையுர் சானுஞ் 

சர்தையன்புகொண்டோலக்கங்கண்டுபின் திரும்பிச் 

சந்தநீடிய$தவாச்! தியக்தொசொயா 

வி£தமன்ன தேசர்கோபு ரவாயின்முன்மேவி. 

மாதின்மங்கையர்சடர்தருவால ச்திமாற்று 

நீறுகச்சசெம்மேனியெம்மானுயாரிமல 

ஸ்நுநெஞ்சரோடோங்குயராலையத்துட்போ 

பிநில்பொன்மணிமண்டபத்தே.நினனினிகே, 

பின்புபூசனைபுரிபெரியோரடி பேணி 
யின்பினாற்பணிமாதியேபணிகளைந்திறையை 

wer Deg லுயர்கங்கைமனாசனமினிதாட்டிப் ர் 

பின்குலாவெழில்வெண்கலிங்கமரைவிக்கி, 

GOK. 

௨௯) 

Go) 

(௩௧) 

(௨௨) 

(௧௩)



௧௨௪ திருப்பீ£சூர்ப்புராணம். 

அலங்க னீறுபூண்யாவையும் வெண்பொடியண்ி்த 

ஈலங்கொளாகமவிதிவழியாவையுகடத்இப் 

புலங்கொடாள்பணிர்தியாவருமன்பொடுபோற்ற 

விலங்குமெம்பிரானீறிருவுலாப்பத்திமீதெழுக்து, 

ஊடி.கச்செழுங்கே £புரமுன்னுலாயதன்பின் 
நீடுவீ தியிற்சென்றுகோமீண்பொர்கெருங்கி 

மாடுபோற்திடவந்துமையாளொடும,ழ்ந்து 

பீடுசேர்திருக்கோயிலுட்புக்களன்பிறங்க, 

மாசிலாத£ர்மாமறைத்தாளிணைவருட 

விசனாங்கினிதமர்க்கனனருளுடனிப்பா 

லாசரண்டியுங்காளியும்பூசைகொண்டமர 

வே௫ில்வைகரைப்போ அவந்தெய் இனவினிகே, 

| “வேறு. 
(௩௪) 

(௩௪) 

(௩௫) 

* 

பொல்கொளியமளிசீக்கப்புனிதனுங்கனிகொள்செவ்வாய். 

மங்கையுச் இருவனக்சன்மருவியோர்மண்டபத்திற் 

அங்கமஞ்சனமக்காடிச்சுடர்மணிச்செம் பொனாடை 

யங்கரைசாத் ;திச்சென்னிக்கணிமணியாடைசா த்தி... (nor) 
இலகணிமணிப்பொர் ற் றோடோங்லெமணிப்பதக்கஞ்சா தீதி. 

விலையரி சாகுஞ்சோதிவியன்மணிக்கடகஞ்சாதத் திப் 

பலமணியொட் டியாண ம்பரிபுரமுதொளங்க 

ளலலொபர ண ர மற்றோங்கவவயவம்மையச்சாத் Be (௩௮)



திருவிழாச்சருக்கம், «2.8 

மின்மணிவடி வமெங்கும்விண தருகலவைசாத்திப் 
பன்மலர்மாலைசாச் இப்பயிதிருரீறுசாதஇ 
மன்மணிவட்டப்பூம்பொன்வாசியின்மருஙச்சாத்தி 

நின்மலவணிகள்பினனுகிறைவுமவீனிற்சாத்தி, (கக 

எம்பேருமானுமங்கணெழுர்தினிதுலவியோகங்கு 
செம்பொனாலயஞசூ ழ்வக்துதிருவளா சாலைமேவீ 

யம்புயனனையசெல்வச் தக்கனர்பொறிகூித் 

தம்பெருவிருப்பாற்போ ற்றத்தைய லுக்தாமும்போந்து, (௪0) 

கொடியணிர்திலகுசெம்பொற்கோபுரவாயினீங்கி 
யடியரும்பலருங்கண்டேயரகரவென்றுபோற்ற 

, முணிவில்பல்லணியினிமுொமொடவி தி | 

* பொடியணிபவள மேனிப்புரிசடைபபுராணன் போத, (௪௧) 

இலகுவிண்ணோர்கள்மண்ணோ ரேத்தொலியுடனாங்கெண்ணி 

பலவியங்கடலினார்த்தபயின்மணிக்குடைசதுக்கங் | [ல் 

குலமணிகிலவுகொற்றக்குடைகள்சேராடி.பிலி.. 

யல$ூல்பல்கொடிகள்விதியடங்கலுமிடைந்துசெல்ல. (௪௨), 

அவ்வயினரவமாட்மெற்பு சன்வந்தான்காளி 

கவ்வையுற்றமரமன்னாற்கலஞ்ைவைத், 'தான்வர்தா. 

னிவ்வுலகுபிபவேமினிடம்கொண்டபெருமான்வந்தான் 

திவ்வியமூர்த்திக்தானென்றனசெம்பொற்ின்னம. சத 

 



௧௨௬. திருப்பாசூர்ப்புராணம்- 

விடம்பயில்கண்டன்வந்தான் வியன் திருமாற்கு முன்னர் 
தொடர்ர்தவல்வினைக ணிக்கிச்சோமனுக்கருள்வான்வர்சா 

னடைக்தமங்கலனைமுன்னமாண்டருள்பெகுமான்வர், சான் 

மடந்தையோர்பாகன்வர்சானென்றதுவார்பொத்றாரை ௪௪ 

இவ்வணந்தாரைஏின்னமெங்கணுமுழங்கவதி 
மைவணக்கண்டத்தண்ணல்வரு! இருப்பவனிகாண் பான் 
மெய்வணத்திரு தூற்திருபான்விளங்குமண்புவனவேர்த 
ரெவ்வமிலயன்மான்முன்னாமெண்டிசைக்காவலாளர். (௪௫) 

மெத்திரும்பாரிடங்கள்வியன்கணசாதர்கோலச் 

சிச்தர்கின்னரரியக்கர்திரும்தியகருடரோங்கு 

வித்தியா தராகண்முன்னாமிகுபதினெண்கணுங்கள். 

பத்திகொடினிதுபோ ற்றிப்பரவின ரெங்குமெங்கும், (௪௯) 

'மோனிகளன்பர்யோகர்முயலா சவிரதருண்மை 

ஞானிகள்பரமஞானர்ஈவிற்கலைஞானா்நீற் ற்று 
மேனியர்தத் துவஞானர்விமன்மை றஞாணூலர். [i 

தேன்மொழிமடவார்மைந்தர் இரி தண்டரொன்றாந்தகொணட 

ஏவரும்வணங்கியேத்தவே திசைவாணாசூற 
நாவலர்புகழ்ர்அபேரற்றகான்மறைமுனிவர்வாழ்த் த் 

மூவுலகத்துளோருமுன் பணிர்தின்பமேவ 

'வாவியிலினியவெங்களண்ணலைச்சூழ்ர்துகொண்டு (௪௮): 

 



ப திருவிழாச்சருக்க ம். - ௧௨௭ 

ஆங்கினி தோங்குசெல்வவந்தணர்ர்குணலைகொண்ட ரர். 

தங்கிலரடியார்யாருஞ்சிவிதியிற்பனிரீா்விட்டார் 

பாங்குபக& நூபமிட்டுப்பத்தர்களேத்இச்சூழ்க் சார் 

வீங்கொளிமணிச்சார்தாற்றிவி சிமென்மடவார்போச் தார். ன 

Gon POEM ay டொண்ணிலுலை ுழக்கலங்கொணவவெர் தார் 

விரு துகள்புக ச துபொ ன்னின்வே த்திரக்கரத்தோர்சென்றா 

சருளுடைப்பேரியோர் தூயவணிமணிக்கவரியிட்டார். ப 

கரிமதக்கரிகாற்செ ன்னிகருணையிற்களிகிறக் தான். (௫௦) 

இன்னபல்சிறகீமினேிமெண்ணில்பல்வளத்தினேடம் 
பொன்மலிகும்பம்பாலிபொலிச் அதுவிஇமீதே 

பென்னையாளுடையன் தனெழுக்கருள்காலைதன்னி | | 

லர்சிலைமங்கைமார்கண்டாங்கனி றைய லுற்றோர். ை (டுக) 

செஞ்சடையாடக்கையிற்தியொதடியுமாட ட ன க 

வஞ்சிலம்படிமீதாடவாடுதல்பாரீரென்பார். : 

பதீின்மெல்லடி.யினாளோர்பங்லெரிவர்காமென்பார் ர 

டஞ்சண்மால்கொண்சொண? 2ஈர்தொழுதயர்க்தரிற்பார். ட 

ஒண்ணுசலார் ந்சல்கையுமைதவமுவர் தெ தன்பார்.. ் 

  

 



GY திருப்பாரூர்ப்புராணம். 

ஆயினுமிவர் காரூவர்க்கருளினவமலனென்பார் 

வாயினாற்சொலவுரிச்சோ மற்.தி வர்கருணையென்பார் 

தாயர்தங்கையாருர்தாமவர்க்கில்லையென்பார 

சாயனார்க்குண்டோ மென்ப ரகாமினியுய்ந்கோமென்பார, 

மாடமாளிகைசண்மீசேமன்னிவேறினையக தி. 

மாடருகாணமச்சம்பயிர்ப்பிவைகழுவகிற்பார் 

நீகைவளைகள்சோரகிறையழிர் துருகிகிற்பா 

ராடையோடளகஞ்சோர்வாராயினாளவிலார்கள். (௫௫) 

இங்கனமடவரர் கூட்டமெய்கெவெம்மையாண்ட 

பிஞ்ஞகன் நிருவனந்த ல்பெருர்திருப்பவனிபோற்று 

மஞ்ஞஜையைப்புறங்கொள் Gl யன்மாத rr) Buon ற்றி ப 

மெய்ஞ்ஜெறிக்கோயில்புக்குமேவியாங்குற்றபின்னர், (௫௬) 

மற்றுஈறநிருவிழாவின்வர்,கடி வணங்கினோபர் 

ஒற்றமாமலத்தையீசனுறுது கள்செய்தலாகப் 

பொற் திருஞ்சண்ணமனபிற்பொ ருந்தவாங்வடி த்தணிக்தே. 

யெற்நுறீர்பாலியாற்றுக்கை நயவனெழுர்துபோத, (௫௭) 

யாளைகள்கொடி.கண்மிக்கவிவுளி,, (ள்குடைகளெண்ணில் 
சேனைகள்கவரி க்காடுதிசையெலாமிடைர், துசெல்ல 

வானநீர்ப்பாலி£ரினருள்பு ரிபிராட்டியோெ 

கானணிர்தொளிர்சென் சார்தர் தண்பொடி.பணிரீர் சிந்த(டு௮),




