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முகவுரை 

திருக்கோட்ட்ரென்பது சோழவள நாட்டிலே, காவிரிரதிக்குத் 

தெற்கிலே, தேவாரம் பெற்று விளங்காரின்ற வெலங்கள் நூற்றிரு 

பச்சேழனுளொன்று, திருத்துறைப்பூண்டிபிவிருக். து வடமேற்கே 

(சாலை மார்க்கம்) ஏழேழுக்கால் மைல் தாரம் போனாலும், மன்னார்குடி 

யிலிருந்து இதன்டிழக்கே (சாலை மார்க்கம்) ஒன்பதேகால் மைல் 

gic சென்றாலும், கஇிருக்களரிலிருர் து வடக்கே (சாலை மார்க்கம்) 

மூன்றரை மைல் தாரம் போனலும் அதனை யடையலாம். 

அ.த்தலபுசாணம் (செய்யள்) பழைய ஏட்டுப்பிரதி யொன்று எனக் 

குக் டைச்தது ; அதனைக் கும்பகோணம் டவுன் வைஸ்கூல் (தல் 

தமிழ்ப் பண்டிதர் (பின்னத்தூர்) பரண்மரீ அ. நாராயணசாமி 

வயரவர்களிடங் கொத்து பெயர்த் தழுி.ச் சாவேண்டுமெக் கேட் 

டுக்கொண்டேன் ; அவர் அங்ஙனமே செய்சார், அதனுள் groaned 

யர் பெயர் காலம் முதலியன காணப்படவில்லை ; சில செய்யுட்களில் 

பூர்த்தியின்மை காணப்பட்டன. இவற்றை யெவ்வாறு நிவர்த்கிப்ப 

செனக் கவலைமகொண்டிருக்கையில் அல்ஷர்க. கோவிற் பூசகசாகிய 

ஈடேசக் குருக்களவர்க£ரிடம் (வடமொழி) பிரதி யொன்றிருப்பதாகக் 

கேள்விப்பட்டு அவரிடம் பன்முறை போய் sets Oar sg ga 

வேண்டுமெனக் கேட்டேன், அவர் கொடுத்துசவுவதாகப் பலதராஞ் 

சொல்லிப் பின்பு சாட்டியக்குடி சுப்பிரமணியக் குருக்களவர்சளிட 

மிருப்பதாகவும், அஸ்து வராதெனவஜஞ் சொல்விவிட்டார். 

நீடாமங்கலம் சப்ரிஜிஸ்சரர் ஆபிஸ் இளர்க்கு கோட்டூர், 

ம-ஈ-ஈஃஸ்ரீ, அப்பாக்குட்டி முதவியாரவர்களிடம் (செய்யுள்) பழய 

பிரதி யொன்றிருப்பதாகச் கேள்வியுற.ற அவருக்குக் கடிதமெழுதஇக் 

கேட்டேன். அவர் அதனைச் கொடுத்துதவினார். 3%து வெகுதா
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னிய வருஷமெழுதியது. ௮சனுள் செய்யுட் குறைவின்மையுஞ் 

சில பாடபேதங்களுங் காணப்பட்டன. நூல்ரசிரியர் பெயர் காலம். 

மூ.சலியன காணப்படவில்லை. இதனையும் முற்கூறிய பிரதியையும் 

கரம்பக்குடியிலிருக்கும் (மருதவனம்) ஸ்ரீமக் ௮. ௮. குமாரசுவாமி 

பிள்ளை யவர்களிடங் கொடுத்து சீர்திருத்தத் " தரும்படி கேட்க 

கொண்டேன். அவர் அச்தப்படியே செய்தார். 

இபபுராணத்துள் சொல்லப்படும் ந்து சிவாலயங்களுள் ஒன்று 

பிரமன், இர்இரன், அரம்பை, ராவதம் இவர்கள் முறையே 

பூசித்சது. இருஞானசம்பந்தமூர்க்தி காயனார் தருவாய் மலர்க் 

தருளிய இிருப்பதிகம் பெற்றது. தஞ்சாவூர் சர்க்கிள் தேவ 

சானங்களு ளொன்றாகியது. சற்றேறக்குறைய நாற்பது வேலி 

நில ச்தையும், நாற்பதினாயிரம் ரூபாயையும், புதுக்சவேண்டியதற்குமிய 

(கணக்கற்ற) கருங்கற்களையு முடையது, புதுக்க2வண்டி௰ தலங்களு 

ளொன்றும். இநனைப் பரிபாலிப்பவர் (கோட்ரே) ஸ்ரீமாக் க. ஸ்ரீநிவாச 

மூதீலியாரவர்கள். 

ம்ரிறொன்று ீராவசத்கின் மணிவிழுக்சது தானம். மணியம்பல 

மென்னும் பெயரசையுடையது. ோவசுங கைலாசத்திலிருக்து செவ 

விங்கங் கொணர்ந்து தாபித் தப் பூசித்சது, சிவபெருமான் மிரு௩டன 

மாடியது, கருவூர்திசேயர் திருவாய் மலர்ச்தருளிய இருவிசைப்பாப் 

பதிகம் பெற்றது. புதுப்பிக்கும் தலங்களு ளொன்றும், இசனைப 

பரிபாலிப்பவர் (கோட்டூர்) ஸ்ரீமத் இரங்கசுவாமி முசலியாரவாகள். 

இச்கிரன், அரம்பை, விசுவசம்மியன் இவர்கள் தங்கள் தங்கள் 

பெயசால் தணனித்சளி பூசிக்ச ஆலயங்கள் (மூன்று) இருச்தவிடக் 

தெரியாமற் சிதைந்துவிட்டன. 

தீர்த்தஙகளுள் அகத்தியருண்டுபண்ணிய முணிஈகி, இந்திர 

னுண்டாக்கயெ இந்திர தீர்த்தம், 8ராவத முண்டுபண்ணிய சிவகங்கை 

தீர்த்தம், ராவதத்தின் மண்டைவிழுக்சத சானமாகிய மண்டைக் Big 

தம் இந்நான்கும் நன்னிலைமையி விருக்கின் றன. பிரமனுண்டாக்கிய 

பிரமதீர்த்தம், 8ீராவதங் சகோட்டாற் கல்லியதாலுண்டாகிய சிவ 

தீர்த்தம், இர்இிரன் அமுதகடம் வைத்ததாலுண்டாகுய அமுத
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கூபம், விசுவகம்மிய னுண்டாக்கிய விசுவகம்மிய தீர்த்தம், ௮ரம்பை 

யுண்டெபண்ணிய அரம்பா தீர்த்சம் இவ்வைந்தும் இருக்குமிட மறியக் 

கூடாத நிலைமையிலிருக்கின் றன. 

கற்றோரல்லாருக்கும் பயன்படுமாறு புராணத்தின் முதலில் 

தேவாரம், இருவிசைப்பா வகையராவையும், ஒவ்வொரு சருக்கத்தி 
னிறுதியில் கதைச்சுருக்கக் குறிப்புகளையும், இறுதியில் சைவசமயி 

களுக்கு இன்றியமையா தனவாகிய பசுமடகிமை, விபூகிமகிமை, உருத்தி 

ராக்க மடமை, பஞ்சாக்கர மடூமைகளையுஞ் சேர்த்துளேன். வட 

மொழி பிரதியின்மையால் பெரும்பாலும் சொற்குற்றம் பொருட்குற்ற 

மிருச்கலாம். கற்றுணாந்த பேரறிவாளர்கள் அ௮ச்குற்றத்தை என்பால் 

தெரிவித்து மறுபதிப்பில் களைந்துவிடச்செய்வார்களென்பது இண் 

ணமேயாம். 

முற்புகன்ற அப்பாக்குட்டி மு.சலியாரவர்களுடைய பேருதவியை 

யென்றும் மறவேன். இப்புராணம் வெளிவரும் பொருட்டு பொரு 

ளூதவி புரிக்த முற்கூறிய ஸ்ரீமாக் ச, ஸ்ரீநிவாச முதலியா ரவர்களுக்கு: 

அ௮கேக வந்தனமளிக்கின்றேன். 

இருக்களர் ) ௮ இங்ஙனம் 

10.7-1913) இ, மு. சுவாமிந।த உபபத்தியாயன்.





திருக் 2கா ட்டூர் 

தலத்தின் பேயர்.--சமீவனம், வன்னிவனம், வன்னிகானம, 

பிரமேச்சுரம், பிரமபுரம், இந்திரேச்சாம், இந்திரபுரம், grouse 

சுரம், ௮யிராபதேச்சுரம், அயிராபதபுரம், இருக்கோட்டூர், புஷ்பககர் 

என்பன. 

சுவாமீ பேயர்.--சமீவனேசர், வன்னிவனேசர், பிரமேசுவரர், 

கொழுந்சீசுவார், இந்திரேசுவரர், ௮ரம்பேசுவரர், 3ராபதேசுவார், 

தீருமேசுவார் என்பன, 

௮ம்மன் (2பயர்.--தேன்மொழியம்மை, மதுரவசணியம்மை, மத ர 

பாஷிணியமமை, மதுராம்பிகை, சருமவல்லி, தருமாம்பிகை என்பன. 

தறிப்பு.-- இத்தலம் பிரமன் , இக்திரன், அரம்பை, ௮யிராவதம் 

இவர்கள் முறையே பூத்தது; இருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

திருவாய்மலர்க்தருளிய இருப்பதிகம் பெற்றது ; இதை மேலக்கோயி 

டிலன்பர், 

மற்றேர தலத்தின் பேயா.--லீராபதேச்சுரம், 8ராபதபுசம், நாக 

நாதேச்சுரம், மாகநாதபுரம், மணியம்பலம், தருக்கழ்க்கோட்டூர் 

என்பன. ் 

சுவாமீ பெயர்.--அமுதலிங்கேசுவரர், ௮முதேசுவாரர், ராப 

தேசுவரர், காகேசுவரர், நாகநாதேசுவரர், மணியம்பலேசுவரர், மணி 

யம்பலநாதர் என்பன. 

அம்மன் பேயர்.--மதுரவசனாம்பிகை, நாகேசுவரி, மணியம்பல 

நாயகி, “saad, அமுதேசுவரி, ௮முதாம்பிகை என்பன, 

தறிப்பு --இத்தலம் 8ீராவதத்தின் மணி விழுந்த விடம் ; அயிரா 

வதம் பூரித்தது ; சபாநாயகர் இருநடனம் புரிந்தருளியது ; களர்
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தேவர் இருவாய் மலாந்தருளிய திருவிசைப்பாப் பதிகம் பெற்றது ; 

இதைச் சழக்கோயிலென்பர். 

தீர்ததங்களின் பேயர்.--முணிஈகஇி, பிரமதீர்த்சம், விசுவசன்ம. 

தீர்ச்தம், ௮அமுதகூபம், இந்திர தீர்ச்தம், சவெதீர்ச்சம், மண்டைக்சீர்ச் 

தம், சிவகங்கை, ௮.ரம்பாசீர்சச மேன்பன. 

தறிப்பு.---சவகங்கையின் ஈசான ஸஞூலையில் பிரமதீர்த்தத்கின் 

வடபுறம் நீலகண்ட கவோடையென ஒரு தீர்ச்சமும், மணியம்பலச் 

தின் சீழ்பக்கம் மணியம்பல தீர்த்கமிமன ஒரு தீர்ச்சுமும், அசன் ௮ 

இணி ஞூூலயில் ஒமகுண்டமிமன ஒரு சீர்த்தமு DI Hao mor, இவை 

இன்ன வகையாக வுண்டாயின லென்று புலப்படவில்லை. 

இக்திரன், விசுவசன்மன், ௮ரம்பை இம்மூவரு£ gold goof gw 

கள் தங்கள் பெயரால் பூசிச்சு இலிங்கங்கள் மூன்றும் ஆலயமின் றி 

யிருஈ சமையால் அப்பாணங்களை யெடுத்து வந்து கொழுக்தசீசர் கோவி 

லுள் வன்னி ஷ்ருக்டச்கினடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற் 

ஜோ மற்றொரு பாணமும், அவ்வன்னியின் மேல்புறம் மண்டபத்தில் 

ஒரு இலிங்கமும், கோவிலின் வடபுறம் வயல்மச்கியிலுள்ள திட்டில் 

ஒரு. பாணமுமிருச்கின்றன. இம்மூன்றும் எவ்வாறுண்டாயினவோ 

தெரியவில்லை. Ors By பாணங்களையும் தரிடச்கில் பிரசிட்டை 

செய்வது பெரும் புண்ண்மமாகும்
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திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயரைருளியத 

பண் நட்டராகம் 

இருச்சிற் றம்பலம 

ரீலமார்தருகண்டனேகெற்றியோர்கண் ணனேயொ ற்றைவிடைச் 

சூலமார் தருகையனே துன றுபைம்பொழில் கள்சூழ்க் கழகாய 

கோலமாமலர்மணங்கமழ்கோட்டீரஈ ற்கொழுக்சேயென்ி ஈழுவார்கள் 

சாலரீடலமதனிடைப்புசழ்மிக திதாங்குவர்பாங்காலே". (ட 

பங்கயம்மலர்ச்சீ டி பபஞ்சு.றுமெல்விரல ரவல்குல் 

மங்கைமார்பலாமயில்குயில்கிளியென மிழற்றியமொழியாராமென
், கொல் 

கையார்குழாங்குணலைசெய்கோ ட்ரே ற்கொழுக்தேயென்றெழுவார்கள் 

சங்கையொன்றிலராகிச்சங்கான் 1நிருவரள்பெறலெளிதாமே, (2). 

நம்பனார்டலமலர்கொடுெ தாழுசெழுமடியவர் சமக்செல்லாம் 

செம்பொனார் தருமெழிறிகழ்முலையவர்செல்வமல்கியகல்ல 

கொம்பனார்சொழு சாடிய? காட்டூர்கற்கொழுந்தேயென்றெழுவார்கள் 

அம்பொனார்தருமுல கினிலம ரசோடமா இனிதிருப்பாரே. (3) 

பலவுரீள்பொழிற்.நீங்கனிசேன்பலாமாங்கணிபயில்வாய 

சலவமஞ்ஞைகணிலவுசொ ற்கிள்ளேகளன்னஞ்சேர்ந்தழகாய 
ப ப ப ப erent பய்லெவயயம். ob neem wes 4 oor cannes a 9 EE ரர அவம் 

  

சாலநீளகலசத்திடைப்புகழ்மிகத்தாங்குவாபாங்காவே என்றும் 

பா£_ம். * சங்கை யொன்றிலராகி ஈற்சங்கரன் என்றும் பாடம் ; சங்கை 

யொன்றிலராகின்ற சங்கரன் என்று பாடமோதுவாரு-மளர்,
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குலவநீள்வயற்சகயலுசள்கோட்டூர்ட ற்கொழுக்தேயென்றெழுவார்கள் 

நிலவுசெல்வத்தராகிநீணிலத்திடைடீடியபுகழாரே, (4) 

உருகுவாருள்ள த்சொண்சுடர் தனக்கென்றுமன்பராமடியார்கள் 

பருகுமாரமு9 தனரின்றுபரிவொபெச்திசெய்தெச்திசையும் 

குருகுவாழ்வயல்சூழ்தருகோட்டூர்சஉற்கொழுந்தேயென்றெழுவார்கள் 

அருகுசேர் தருவினைகளுமகலும்போயவனருள்பெறலாமே. (5) 

தன்றுவார்சடைத்தூமதிமத்தமுந்துன்னெருக்கார்வன்னி 

'பொன்ழினார் தலைக்கலனொடு1பரிகலம்புலியுரியுடையாடை [வாரை 

'கொன்றைடொன்னெனமலர்தருகோட்டூர்ட ற்கொழுக்தேயென்றெழு 

என்றுமேத்துவார்க்கிடரிலைசேடிலையேதமவர் தடையாவே, (6) 

மாடமாளிகை கோபுரங்கூடங்கண்மணியரங்கணிசாலை 

பாடுகுழ்மதிற்பைம்பொன்செய்மண்டபம்பரிசொடுபயில்வாய 

கூடுபூம்பொ ழூில்குழ்தருகோட்டூர்க ற்கொழுந்தேயென்ி ற்ழுவார்கள 

சகேடதொன்றிலராடுகல்லுலகினிற்கெழுவுவர்புகழாலே. (7) 

ஒளிசகாள்வாளெயிற்றரக்கனவ்வுயவரையெடுச் தலுமுமைய.ஞ்சச் 

அளியவூன் றலுஞ்சோர்ந்திடவாளொகொளவர்க்கருள்செய்த [கள் 

குனிர்கொள்பூம்பொழில்கும்தருகோட்டோக ற்கொழுக்தி னை த்தொழுவார் 

தளிர்கொடாமரைப்பாதங்களருள்பெறுந்தவமுடையவர்தாமே. (5) 

பாடியாடுமெய்ப்பத்தர்சட்கருள்செயமுச்சினைப்பவள த்சைத் 

தேடிமாலயன் காணவொண்ணாதவத்திருவினை த்தெரிவைமார் 

கூடியாடவர்கைசொழுகோட்டூர்கற்கொழுக்சேயென்றெழுவார்கள் 

நீசெல்வத்தராகியில்வுலகினினிகழ் தருபுகழசே, (9) 

[தரளைப் 
கோணல்வெண்டிஉறச்சடையனைக்கோட்டூரக ற்கொழுர்தினைச்செழுக் 

பூணல்செய்சடிபொ ற௮ுமின்பொய்யிலாமெய்யனல்லருளென்றும் 

காணலொன்றிலாச்காரமண்டோர்குண்டாக்கர்சொற்கரு தாதே 

பேணல்செய்தரனை த்தொழுமடியவர்பெருமையைப்பெறுவாசே. (10) 
    

[ தலைசலனொடு என்றும் பாடம்,
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பந்துலாவிரற்பவளவாய்ச்தேன்மொழிப்பாவையோடுருவாரும் 

கொர்துலாமலர்விரிபெஈ.நிற்கோட்டூக ற்கொழுக் இனைச்செழும்பவளம் 

வர்துலாவியகாழியுண் நானசமப $தன்வாய்க் அரைசெய்ச 

சர் துலாந்தமிழ்மாலைகள் வல்லவா சாங்குவாபுகழாலே,- 

திருச்சி றமபலம 

  

திருஞான சம்பந்த pis Dremu som 

திருக்ஷ்த்தாக் கோவை 

பண் டந்தளம் 

மாட்ோமடப் பாச்டி லாச்சிராம 

மூண்மச்சரம வாசுவூர் வாரணா௫ி 

காட்ரே கடம்பூர் படம்பக்கங் கொட்டுங 

கடலொ்றியுர் மற்றுறையு Tena ue 

கோட்டூர் இருவாமாச்தா சோழமபமுங் 

கொடுக சோவவூர் இருக்குண வாயில் 

திருநாவுக்கரசு நாயனார் 

BH? ip 5 DIGS STOO 

திரக்தாண்டகம் 

ஆஜர் மூலட்டான (மானைக் சாவ 

மாக்கூரிற் ருன்றோன்றி மாடமாஷா 

பேசர் பிரமபுரம் பேராூரும் 

பெருக் துறை காம்பீலி பிடவூர் பேணு 

கூரார் குறுக்சை லீரட்டானமுங் 

கோட்டூர் குடமூக்குக் சோழம்பமூங் 

காசார் கழுக்குன்றுங் கானப்பேருங் 

கயிலாய நாதனையே காணலாமே.
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சுந்தரமூர்த்திநாயஞார் 

ஊர்த்தொகை 

பண்-பழம்பத்சாம் 

சாட்டாக கடலே கடம்பூர் மலையே கானப் Cum raw 

கோட்டூர்க் கொழுந்தே யழுக்தா ரரசே கொழுகஈற் கொல்லேறே 

பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய் பனங்காட் €ூரானே 

wt ரறவா மறவா துன்னைப பாடப் பணியாயே,. 

தருப்பதிகக்கோவை 

கடைமுடியே யோணகாம் சுன்றளிகோட் டூ வை சன்மாடக் 

Camilo யாறுபழை யாறை, வடதளிஈர் றநிணககரங் கோணமா 

மலைசர் வன்னியூர் கருவிலிய மேனேகத வகா வசகல், விடமேவு ay s sew 

கற் நிருக்களரென்றி வைகட் கஇிரும்பகிக மொவ்வொன்றென் Neng s 

இடுக விப்பாம், குடவாயில் புனவாயி நூங்கானை மாடக கோழம்ப மவ 

ஸிலணல் லூர்கோலக் காவே 

திருப்பதிக்கேோவை 

தண்டலை ணெறிகோட்டூர் வெண்டுறையோ டழகே தருகொள் 

எம் பூதார்பே ரெயில்கொள்ளிக் காடு, கண்டருதெங் கூர்கெல்லிக்கா 

காட்டியத்தான் குடியே காறாயில கன்றாப்பூர் வலிவலங்கச் சனெத்தோ, 

உண்டாபிரான் கோளிலிென் நிருவாய்மூர் மறைக்சா டகத்தியான் 

பள்ளிசோடிக் குழகருந்சென் ஈசையி, லெண்டருநூந் நிருபத்சே 

மிப்பாலீழத்தி விசைகோண மாமலைகே திச்சரமென் றிரண்டே. 

திருத்தொண்டர் புராணம் 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

ஈம்பர்மகிழ் திருவாரூர் வணங்டுப் போர்சு 

நலங்கொடிருக் காறாயி னண்ணி யேத்திப்
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பைம்புனன்மென் பணைத்தேவு ரணைந்து போற்றிப் 

பரமர் திரு நெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி 

பும்பாபிரான் கைசசினமும் பரவித் தெங்கூ 

சோங்குபுகழ்த கஇருக்கொள்ளிக் காடும் போற்றிச் 

சம்பொணன்மதஇற் கோட்டூரும் வணங்கி வேத்தித 

தஇருமவிவெண் நிறைதொழுவான் செண்று சேர்ந்தார். 

தருக்களர்ப் புராணம் 

பொன்ணிலங் காவல் பூண்ட YTS FTC மூசலா மற்றை 

வின்மணி மவுலி வானோ ரனைவரும் வியாச னாதி 

கண்முணி வரரு மேனா ணற்ற க வனத்தி னண்ணி 

Rance றிருச்சாள் போர்மி கிச்சலும் பணிந்து பின்னர், 

வேறு 

மண்டி வாண்டட வும்பணைக் கறபக வதன் 

கெண்டி சைக்கட்கு சோசமைம் துட்பட விலகும் 
௩ டு ரு பு 

பண்ட ரீகமா புமமயி ராபத புர " மட் 

டண்டர் மாதவர் யாவரு மேவின ரதன்பால். 

௮ங்கண் மேவியே யரன்றிரு வாலய மணந்த 

மங்கு லெய்திய மயன்புனைந தானென வகுத்துச் 
. . ட உ. . + : ; . 

செங்கண் மாலயன் மேடருஞ் சிவன்றிரு விலிவகர் 

தங்க ணாமத்தா விடீற்றினர் சணிச்சணி தவத்தோர். 

௮வ்வி லிங்கங்க எனை ததையு மாலயக் சதோறுஞ் 

சைவ நான்முறை பதிட்டை ய் தவசவர் சகவாற் 
௬ ஆ ௪ e ச் ௬ . “oO 

அசவ்வி நாண்மலர் தாய்க்தொழு தாங்கவர் தீய 

வெவ்வினைப்பவம் வீட்டினர் வீடுபெற் நுய்ந்தார். 

  

அயிராபதபும - இருக்கோட்ரே.



இருக்கோட்டூர் புராணம் 

வேறு 

Yoh Gs sor லெய்தியந் ஈதியின் முறைமையான் ஞூழ்க 

யாங் யைர்த, பணிமதிச் சடையோன் மகஒிழயிராப தேச்சா ர ஈ௪ 

ரினைப் பரவித், தனிமுதற் பரனோ டுமையையும் விதியாற் றக்கபூ 

சனைபுரிர் சாசன் 1, மனமூறச் தொழுது பாரிசாதவன மார்கர் மருவி 

னன் வணஙட, 
போலை க வகாகாக 

திருகீேக்கோட் ர்மணியம்பலம் 
் 

  

திருவிசைப்பா 

கருவூர்த்தேவரருளிய து 

பண் பஜ்சமம் 

இருச்சிற் றம்பலம் 

தளரொளி மணிப்பூம் பதஞ்சிலம் பலம்பச் 

சடைவிரித் தலையெறி கங்கைச் 

தெளிரொளி மணிநீர்ச் இவலைமுச் சரும்பித் 

_... திருமுக மலர்ந்துசொட் டட்டக் 

இளசொளி மணிவண் டறைடொழிற் பழனங 

கெழுவுகம் பலைசெய்£ழ்ச் கோட்டூர் 

வளரொளி மணியம் பலத்துணின் ராடு ' 

மைந்தனென் மனங்கலந் சானே. (1) 

துண்டவெண் பிறையும் படர்சடை மொழுப்புஞ் 

சுழியமுஞ் சூலழு நீல 

1 அயிராபசேச்சுரம்-- இருக்கோட்டூர், 
    

1 அரசன் - மணாரச பாண்டியன்.
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கண்டமு குழையும் பவளவா யிதழுங் 

கண்ணு சற் -றிலகமுங் காட்டிக் 

கசெண்டையுக் கயலு முகளுரீர்ப் பழனங் 

கெழுவுகம் பலைசெய்௫ழ்ச் கோட்ட 

வண்டறை மணியம் பலச்துணின் எடு 

மைர்சுனென் மனங்கலச் சானே. 

இருந)சல் விழியும் பவசாவா யிதழுச் 

இலகமு முடையவன் சடைமேற் 

புரி சுரு மலரின் ரூ.துநின் நூதப் 

போய்வருக் தும்பிகா ஜிஙசே 

இரிசவழ் மு௫வின் சழ்ச்சவழ் மாடங 

கெழுவுகம் பலைசெய்£€ழ்க் கோட்டூர் 

வருஇிறன் மணியம் பலவனைக் கண்டென் 

மன த்தையங் கொண்டுபோ துமினே, (3) 

தெள்ளுரீ ஈவணீ றென்னுடல் விரும்பு 

செவியவ னறிவுழால் கேட்கு 

மெள்ளவே யவன்பேர் விளம்பும்வாய் esr ser 

விமானமே நோக்கிவெவ் வயிர்க்குங் 

இள்ளைபூம் பொதும்பிற கொஞ்சிமாம் பொழிற்கே 

கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டே 

வள்ளலே மணியம் பல.த்துணின் ரூடு 

மைந்தனே யென்னுமென் மனனே. (3) 

சோழியாஞ் செய்த சொழிலெனப பெருமான் 

இணைமலார்ச் சேவடி காண்பா 

னூழிதோ நூழி யணர்ந்துளங் ௧௫ந்.து 

நெக்குநைந் துளங்கரைர் துருக்குங் 

கேழலும் புள்ளு மாகிநின் நிருவர் 

கெழுவுகம் பலைசெய்€ழ்க் கோட்டூர்
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வாழிய மணியம் பலவனைக் சாண்பான் 

மயங்கவு மாலொழி யோமே. (5) 

என்செய்கோர் தோழி தோழிரீ துணையா 

யிரவுபோம் பகல்வரு மாகி 

லஞ்சலோ வென்னா னாழியுச் இிரையு 

மலமரு மாறுகண் டயாவன் 

கிஞ்சுக மணிவா யரிவையர் தெருவிற் 

கெழுவுகம் பலைசெய்€ழ்ச் கோட்டூர் 

மஞ்சணி மணியம் பலவவோ வென்று 

மயங்குவன் மாலையம் பொழுசே, (6) 

தழைதவமழ் மொழுப்பும் தவளநீற் ஜொளிய ன் 

FRAIL CE FEW (pps Gy 

குழைசவழ் செவியங் குளிர்ஈடைக் செண்டுங 

குண்டையுங் குழாங்கொடு தோன்றுங 

கிழைதவழ் கனகம் பொழியுரீர்ப் பழனங் 

கெழுவுகம் பலைசெய்கழ்ச் கோட்டூர் 

மழைதவழ் மணியம் பலச்துணின் முரடு 

மைந்தரா்தம் வாழ்வபோன் றதுவே. (7) 

சன்னச மழலைச் லம்பெபொடு சதங்கை 

தமருகந் திருவடி இருகி 

நின்னகை மழலை கஙகைகோங் தஇிதழி 

யிளம்பிறை குழைவள ரிளமான் 

தின்னா முழவ மழலையாழ் வீணை 

கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் சோட்டூர் 

மன்னவன் மணியம் பலத்துணின் ராடு 

மைந்தனென் மனத்துள்வைத் சனனே. (5) 

பாதுநீ நினைவ தெவரையா முடைய 

தெவர்களும் யாவையுந் தானாய்ப்
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பாதுகை மழலைச் சிலம்பொடு புகுச்சென் 

பனிமலரா்ச*சண்ணுணின் றசலான் 

'கேதகை நிழலைக் குருகென மருவிக் 

கெண்டைகள் வெருவூழ்க் கோட்ட 

மாதவன் மணியம் பலத்துணின் டு 

மைந்சனென் மனம்புகுச் கானே. (9) 

௮ந்திபோ லுருவு மந்தியிற் பிறைசே 

ரழகிய சடையும்வெண் ணிறுஞ் 

சிர்தையா னினையிற் சிந்தையுங் காணேன் 

செய்வதென் றெளிபுன லலங்கற் 

கெகஇயா வுகளுங் கெண்டைபுண டாீகங் 

இஸ்ரிக்கு சண் பணை செய்கீழக் Cam Gr 

வந்ததாண் மணியம் பலத்துணின் முடு 

மைந்தனே யறியுமென் மனமே. (10) 

இித்இிநின் ர மரிவையர் தெருவிற் 

கெழுவுகம் பலைசெய்கிழ்க் கோட்டூர் 

மத்தனை மறி பம் பலத்துணின் டு 

மைந்தனை யாரணம் பிகறறுப 

பித்தனேன் மொழிச்த மணிதெடு மாலை 

பெரியவர்ச் ககலிரு விசும்பின் 

மத்தியா மென்றே புலகமோத் துவரேன் 

மூஃகமலாக் தெதிர்கொளுக் இரு 2வ. (11) 

இருச்சிற் றம்பலம். ் 

  

தறிப்பு--மேலக்கோவில் தெற்கு வீதி கீழக்கடைசியிவிருந்து 
மண்டைத் தர்த்தத்தின் தென்கரையோடு கிழக்கே சென்று மேற்படி 
தர்த் சத்தின் 2ழ்க்கரையோடு வடக்கே போய்க் இழக்கே திரும்பினால் 
ழக்கோவிலை யடையலாம்.



உ 

சணபதி துணை 

இருச்சிற் றம்பலம் 

திருக்கோ ட்டோப் புராணம் cr 

  

கடவுள் வாழ்த்து 

விநாயகர் * 

கார்மேவு மதில்புடைசூழ் சோட்டூர்வாழ் கொழுர் சீசர் கசையைச் 

சூத, னோமேவு வடமொழியான் மொழிக்சபடி சமிழ்மொழியா லிசைச் 

கத் தெய்வப், பார்மேவு திருச்கோட்டு மணிச்கோட்டுப் பொற்கோட் 

டி.ற் பிகைமே வலையர், போர்மேவு கதையெழுது புங்கவன்பங் கயதீ 

இருத்தாள் போற்றல் செய்வாம். (1) 

கோழுந்தீசர் 

மூருந்தனைய நசைக்கொடிபங் ககலாச கொழுக்சைமது மூளரிப் 

பூமே, லிருக்சவனு மாயவனு முணராச சுடர்ச்கொழுந்சை யெளியே 

னுள்ளம், பொருக்துமு.து மை றக்சொழும்ை சப் பிறைச்சொழுர்சைப்: 
      

* இவ்விநாயகர் - ஆதியில் பிரமன் மணலினால் சிவலிங்கச் திரு 

வுருலம் அமைத்துப் பூசிக்க ஆரம்பிக்க காலச்கில், அப்பூசைக்கு விச் 

இனம் வராதிருக்கும் பொருட்டு, முதன் முசல் பூசித்ச தலவிநாயகர், 

இவசைச் சபாகாயகருக் கெதிரில் (தெற்கு மதிலில்) மாடத்துள் 

வடக்கு முகமாக வைக்கசப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விகாயகரை முதலில் 

பூசை செய்து அதன்பின் சவவிங்கப் பெருமான் முதலிய மூர்த்திகளைப்' 

பூசை செய்தல் வேண்டும்
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புனைகொழுர்தைப் பூகப் பாளை, செருச்தியுடன் கமழ்கோட்டூர்த் தெய் 

வீசத் தனிக்கொழுக்கைச் சிந்தை செய்வாம். (2) 

தேன்மோழியம்மை 

நலந்திகழ வரூந்தரள நகையணங்கை நீலுநிகர் ஈயனத் தாயை, 

வலந்தமறை நிறைதுவர்வாய் பதுழரர கங்கொடுக்கும் வசன மாசைப், 

'பொலஞ்சிலையா லடல்கடந்து மாணிக்க வொளிபரப்பும் புருட ராகக் 

கலந்தமர கதமேனிப் பவளவாய்த் தேன்மொழியைக் கருத்துள் வைப 

பாம், (8) 

ஜராபதவிநாயகர் 

பரவுபல ஸனாிமிறுனிமி நியகடமும் பாலாழி பருகி Sere, சுரா 

புகல விடுத்தபெருச் இதிக்கையுமிழ் விலாழியுஞ்செர் sist சோதி, 

விரவுமொரு பொருபபிடத்து யமுனையெலும் பெருநதியும் விமல 

நன்னீர், வரகதியும் தவழ்க்சனபோ லுயாயிரா பதக்களிற்தை வணக் 

லீர் செய்வாம். ணு (4) 

குமாரக்கடவுள் 

புரநாகம் புனை தானைப் பொன்னாகத் தடனாகம் பூமி. னானைத், 

திரை நெறியறிவிச் துரைத்தானை நிரைத்தானை செறியச் சேர்ந்த, 

வரநாக முகந்தானைக் கருத்தானைத் தழைத்தானை வல்லி வாழ்வைக், 

கரனாகங் கவர்ந்தபிரான் மருகனைமா முருகனைகங் கருத்துள் வைப் 

பாம். (5) 
திருநந்திதேவர் 

செருகந்தி முதலாய விபுசரைவா யிலினிறுவிச் செயல்கூர் தொண்டர் 

கருஈஈதி யரியபவங் கடக்கும்வகை இருச்சரணங் காண வீறு 

மொருசந்தி யுடனூறா மூயர்சக்தி யருள்காட்டி யுவப்பச் செய்ய 

வருநந்தி பதப்போது மறவாம லெப்போதும் வணக்கஞ் செய்வாம் (6) 

இலக்குமி சரசுவதி 
பொருக்தவளந் தருகமலப் பூவைதமிழ்ப் பாவைவாப் புணா்க்கும் 

பாவை, யருந்தவள வனபபமைந்த வாரணங்கா ரணங்களெலா மமைத்
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தோனாவி, லிருந்சவளம் புவிமுழுதம் படைச்சாள்பொந் றிருத்தாளு 

மிசன்மேற் ஜெவ்வர், வருந்தவளக் சுவன்மருமச் இருந்தாள்பொற்: 

றிருச்தாளு மனச்துள் வைப்பாம். (7) 

ஆளுடைய பிள்ளையார் 

பன்னுதமிழ்ச் திருப்புகலி யு௫ித்துமனர் திருப்புகலிப் பரிசு 

மாற்றி, மன்னுபல மடற்பெண்ணை யசன்பெண்ணை யுற்றுருவா 

வயக்கிக் கூட, லென்னுநகர் வருவணிகன் றன்னாகத் stores Sle 

னோய் தீர்த்துச், சென்னன்முத கூன்படைத்சு முதுகூனீச் கியசுத 

ணைச் சந்தை செய்வாம். (8). 

ஆளுடைய வாரு 

உருளாழி யொன்றுடைத்தே ரிரவியொரு கோடியொப்பா யொளி 

ரச் செவ்வர், மருளாழி யரிக்களித்ச வள்ளறரும் படிக்காசு வரப் 

பெற் ரானை, யருரழி நிலவாழி யிசைச்சொண்டா ஸனிறைத்தானை 

யம்பி கல்லாக், கருளாழி கடந்கானைப பொருளாழித் தமிழ்க்கரசைக் 

கருச்தள் வைப்பாம். (9). 

ஆளுடைய ஈம்பி 

விஞ்சவருங் காவணச்திற் காவணங்கொண் டணைந்தானை விருப் 

புற் ருனைச், செஞ்சொலுறு மறைக்சகிழான் முதலைவாய் மதலைதரச் 

செப்பி னானை, யஞ்சரிறை ஈதியிலிடும் பொருள்பரனா ரூர்த்தடத்தி 

லழைப்பித் தானை, மஞ்சரிமே வியசடிலன் றனைச்காது கொண்டானை 

வணக்களஞ் செய்வாம். (10). 

ஆளுடைய வடிகள 

இருகோவை நிகர்வழுஇிச் கெனவாசு புரிந்துலக மேழு மேழுர்,, 

தருகோவை ஈ௩றைத்துவர்வா யன்னைமறைப பேரருளாக் சையல்: 

பாகத், தொருகோவை யுயர்கோவை யடையசு£ ரறியாச வொளியைம்' 

போற்ற, வருகோவை மொழிநக்துபெருங் கொடியபவ மொழித்தானை 

லணக்கஞ் செய்வாம், (11)
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வாழத்து 
வர தனை யடியா£ “மல்க வையக முழுதும் வாழ்க 

சநசத மூமையாள் பாகன் சமீவனப் புராண மோங்க 

செந்சமிழ் விளங்க நாளும் இங்கண்மும் மாரி பெய்க 

வந்சமில் கருமம் வெல் வஞ்செழுச் திலங்க வன்மே. (12) 

அவையடக்கம் 

பூமகன் புரிகத நின்ற பூசையே மூதலாந் தெய்வ 

மாமறை புகழ்க்ச வன்னி வன ச்கிருக் கதையைச் GF 

னாமவ னறிந்து கூறு பலையிவை பெனயான் கூற 

ராமரை நாள நூலாற ஈககியைப் பிணித்தல் போலாம். (13) 

திருச் சிற றம்பலம் 

முதலாவது 

வரலாற்டுச்சருக்கம் 

சிருச்சிற் றம்பலம் 

மண்ணிய பரம ஞானம் வருவித்து மறைக்கு மெட்டா 

சன்ணெறி பயக்குச் தூய நைம்ச வனச்திற் கூடி 

முன்னிய சூத னாதி முனிவர் ளெவரும் வைப 

பன்னிய தரும காதை பகர்ந்திணி இருநத வேலை (1) 

பொன்னியின் பெருமை கூறிப் பூர்துருத் தியின் ணின்றே 

யந்ததி பிரித்துக் கோடிக் ககத்தியன் கொணர்ர்தா னென்று 

முன்னுமந நதியின் பேர்தான் முனிஈதி யான தென்ற 

மன்னுமந் நதியின் மூழ்சின் வாமெலா முதவு மென்றும் (2), 

இருகரை களிலு மெங்கோ ஸணிம௰மா துடனே நாளு 

மருவிய தீலமுண் டென்று மற்றதன் பெயரைக் கூறிற்
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பருவர லகற்றுக் தெய்வப் பசுபதீச் சரம தென்றும் 

திருவளர் சோலை சூழ்ந்த சத்தமங் கலம தென்றும் 

வேறு 

இந்தி ரேச்சுரங் கெளசமேச் சுரமுல கேத்த 

வர்த பார்க்கவா ரணியமே காசிகா வனமே 

விந்த வில்வவா ரணியமே வேத்திரா ரணிய 

முந்து வாய்மைகூர் திருவிரா மேச்சா முதலாம் 

தூய கன்னிகா சுரமுடன் றிருவெண்டு துறையே 

கேய மாமயி ரேசுரஞ் சமீவன ரீடுஞ் 

சேய சில்லிகா வனந்திரு மறைவன மளவும் 

போய தென்றுமப் புண்ணிய சதையெலாம் புகன்ராய். 

இத்த லங்களிற் சமீவ-ம் விசிட்டமா மென்று 

WEF VEST He SS oy மூரைக்கிலு மவர்க்கு 

மெத்து பாவங்க மர்க்திடும் பாக்கியம் விசக்கு 

மொத்ச வானவ லோகமுங் கொடுக்குமென் want ser, 

௮ன்ன தாகிய தலக்கினர் பெருமையா மறிய 

வின்ன மும்விரிச் துள்ளவா ரணைத்சையு மெமக்குப் 

பன்னு வாயெனச் சவனக னன்பொடு பாவிச் 

'சொன்ன காலையிற் சூதனச் சரிதையே சொல்வான, 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

முன்னொரு காலத்திலே, கைமிசாரணியத்திலே, சூதராதி முனி 
வர்கள் ஒனறுகூடி பலவகைப்பட்... தரும காழைகளைப் பேசிக்கொண் 

டிருக்கையில் செளனக முணிவசெழுக்த கசூதமுனிவரை வணங்கி ஹே 

மூனிபுங்கவ ! வளங்குன்றாக சோழகாட்டிலே, திருப்பூச்தரு த்தியி 

னின்று தென்கோடிவரையில், சாவிரிகதிச் இளையாசப் பிரித்து ஓர் ஈதி 

அ௮கத்தியமுணிவ ருண்டாக்கினாமேன்றும், அந்நதிச்கு அகத்திய, : 

மூனிஈதி,முனியாறு1எனப் பெயர் வழங்குகின்றன வென்றும்; 65S) 

யில் மூழ்குவோர் விரும்பியவ றந யடைவார்களென்றும் ; அக்ஈதியி 
  

* மூனியாறு-முள்ளியாறு என வழங்குகின்றது.
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எர்ருகரைகளிலும் பஅபதிச்சுரம், ஈத்தமங்கலம், இக்கிமாச்சுரம், கொ௱த 

மெச்சுரம், பார்க்கவுரகறியம், காளிதாவனம், வில்வாரணியம், வேசி 

HITT AL, HMI DERI, அன்ணிசாகாரம், திருமிவண்டுறை, 

ஆம் சேசுரம், thaw, கில்லிகாவனம், ar ga roost முதலிய sous 

OF, Bod eS ல ரி௮ிள் சரிவணக்கலம்.. வி்சடம் பொருந்திய 

OF ih? Mee Rog நண த்கரலும், ம சான்னாலும் சர்வ பாவங்க 

ளாம் சாது எல்லானிசப் மிபறு 1. முண்டாருமென்று ௨ சொன்னீர் 

சன், அக்கலை மெபருமைஉாணைத்ரையும் உள்ளவாறு விரித்து 

இன்னமும் சொலப்படான். மவண்டுமென் ரோ. By Fook aud (ol of wor 

eT முழணிவர்க்டா மூ ரக்கில் சொல்கின்றார். Nd 

Bh ha A மைபலம். 

ச . 
இபபை வறு 

வனனிவனச் சருக்கம 

இருசிற்௱ம்பலம் 

PON GOT UAL BB GH BT’ பத்ரி 

்மரர் தானவ ரணைவ௫ு மரியருட் படியே 

வில வாரி. மாசு! வெற்பிடைப பூட்டி 

சமது மொய்ம்புடன் அடைர்தனர் மிடைச்சன தரங்கம். (1) 

வாமை கூர்சதை வரப்பதி ஞயிர வருடச் 

சளலை வாரிதி கடைசுலு மரவர சனல்வா 

ware Gada gpd gg புகலிட மின்றித் | 

துளவ மாலடன் விண்ணவர் பரமனைத் துதித்தார் (2) 

அஞ்ச லள்சலேன் நவரவர்க் கவயமே யருள் 

யெஞ்ச வந்தவல் விடத்தினை யருந்தின னணிறைவன 

விஞ்சு மன் போடு பின்னருங் கடைந்தனர் வேலை 

தஞ்ச மென்பன வித்தெலாம் பிறந்தன தரைமேல். (3) 
9 
ow
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தவள வாரணம பாய்பரி கற்பகத் தாருத் 

துவளு நுண்ணிடை யரம்பையர் நிரம்புமான் சுரபி 

பவள மாநிறத துவரிதழ்க் கமலமென் பாவை 

இவளம் யாவையும் வந்தன இிந்துவி னிடத்தில், 

மேய வண்சுதை பிறந்தது மகிழ்க துபின் வெவ்வே 

ரூய கும்பத்தி னெடுத்தலுக் ததும்பியங் கங்கே 

தூய தாந்தலத் தாயிரத் செண்டுளி தளிப்ப 

கேய மாஇிய தருக்களாய் மருக்கொள நிறைந்த. 

மருது கெல்லிமாப் பாதிரி புன்னைமா வருக்கை 

யரசு சண்பகங் கருங்காலி வில்லுவ மமையே 

விரவு மால்கமழு£ கெனும்பல தருக்களாய் மேவிப் 

பருகு வண்டிமிர் நறைமலர் களிசயாடும் படைத்த. 

இத்த லத்தினும் வன்னியொன் றமுசத்தி னெழுகந்து 

மெத்து யோசனை யுயாமும் பாதியாம் விரிவு 

மொத்த நீழலும் படைத்ததாங் கதனிடச் துண்டாம் 

வித்தி னாற்சமி வனமது நிறைந்தது மேன்மேல். 

இந்த வன்னியி னீழலிற் றபோதன ரெவரும் 

வந்து சந்தம தருந்தவ முடித்துள மகிழ்க்தார் 

முந்து யோகத்தா லட்டமா இதஇயு முடிச்தே 

யந்த மாகிய சித்தர்வர் துறைநதன ரனேகர். 

௮டரும் வெம்புலி மாணின த் தொடும்விளை யாடுங் 

கொடிய சிங்கமும் யானையு மோருழைக் கூடும் 

நெடிய|இன்னர ரியக்கர்கர் தருவரெர் நிலத்தும் 

படரும் வானவ ரரம்பைய ர௬ுறைபவர் பலரால், 

ஆகை யாலிந்தச் சமிவனம் பாவங்க எனைத்தும் 

போக வீறுமெய்ஞ் ஞானமே கொடுக்குமெப் பொழுது 

மேச மாய்மன மாநந்த வெள்ளத்து ளிருத்து 

மோக மாகிய மூம்மலச் துரிசெலா முரிக்கும். 

(6) 

(5) 

(10)



   
   

       

லவனி மே.ற்பல “shhasal லாயிர வருட,” 
j 

தவம உ pai 4A hao எணியங்களை Fo 

    யந்து ஈல்லுருக ே 

மெக்தை நற்கரு மஙகளுங் மிீசாடிவக் செய்தும், (12) 

2காடிசாஞ் 0 eg சதை 03 

yor. Fear பு£த்கிடைப் பூசனை புரிக்து 

மண்டி மன்புடன் ஈவச்துரோ கஙகளு மாற்றி 

விண்டு போயகன் விசிட்டிபெர் Mair Marr Co so 

ஞண்டவல் வோர்தலன் பெருமைகண் Bom tus wil ere. (13) 

ஏன்று கூறினன் சூசமா முணியரு தெங்குந் 

துன்று மாசவ ரனைவருஞ் சடைமுடி துளக்கி 

ஈன்று நன்றிக்கு மான்மிய முரைத்தது காங்க 

ளொன்று வேண்டுவ கின்னமு மூளசென வுரைத்தார். (14) 

மூளரி மாயகன் வந்ததும் பூசனை முடித்தே 

யளவி னல்வர மமைந்ததும் விரித்தெமக் கருளா 

லுளம கிழ்ந்திட வுாரையென % மூணிவா ருரைப்பப் 

புசாச மாய்விழி புனறரச் சூதனும் புகல்வான். (15) 

தானகற்பத்திலே, விஷ்ணுவின் அருட்படி அிரமேக்இராதி தேவர் 

களும் இராக்கதர்களும் ஒன்றுசேர்ந்து, மக்தரகிரியை மத்தாக நாட்டி, 
ட 6 ம 

வாசுகியைத் தாம்பாகப் பூட்டி, அமுதமெழும்படி நிருப்பா ற்கடலைப் 

பதினாபிர வருடம் கடைந்தார்கள், இங்ஙனங் சகடையுங்காலத்திலே, 

வாசுகி சகிக்காது விஷத்தை யுமிழ்க்தனன். அரிப்பிரம்மாதியாகள் 

௮வ்விஷாக்சணெிக்குப் பயக்து பரமபதியைக் துதித்தார்கள். பரமபடு 

    

| ரீழலிவிருக்கினி என்றும் பாடம். 
1 சவுனகருரைப்பப் என்றும் பாடம்.



20 இருக்கோட்டூர் புராணம் 

அஞ்சேல் அஜ்சேல் என அபயமீர்து அச்கொடிய விஷத்தை யுண்டு 

சண்டசத்தில் நிறுச்தியருளினர். பின்னர் வானவர்களும் சானவர்க 

டஞூம் சடலைக் கடைச்தார்கள். அச்கடலினின்று விச் துக்கள், மூசேவி, 

இலக்குமி, சன்வர்திரி, (அறுபதுகோடி) அரம்பாஸ்திரீகள் (வெள்ளை i 

கு.கிரையாகிய) சுவேதாசுவம், (பதுமராகமாகிய கெள்ஸ் துவமணரி, 

(சந்தானம், அரிசந்சனம், மக்தாரம், பாரிசாசம், கற்பகம் என்பனவா 

இய) விருக்ங்கள், சாமதேலு, சிந்தாமணி, சந்திரன், (வெள்ளையானை 

யாகிய) ராவசம், (சங்குவடிவாகிய) சங்கநிதி, (காமரைப்பூவுரு 

வாகிய) பதுமகதி, இர்கிராணி, (கபிலரிறமுடைய நந்தை, கருகிற 

முடைப பத்திரை, வெண்ணிறமுடைய சுரபி, புகைநிறமுடைய 

| சுரிலை, செர்றிறமுடைய சுமனை என்பனவாகய) பசுக்கள் முதலியன 

பிறந்தன. அதன்பின் அழுதமுதிச்சது. அவ்வமுசச்சைப் பல 
குடங்களில் நிறைச்சார்சள். அப்போதவ்வமுசச் சுதும்பி ஆயிரத் 

தெட்டு தளிகளாய்ப் பல தலங்களில் விழுந்து மருது, கெல்லி, பாதிர், 

புன்னை, மா, பலா, ௮7௬, சண்பகம், கருங்காலி, வில்வம், ஆல், கமுகு 

முதிலிய பல தருக்களாய் முளைச்து மணம் பொருந்திய மலர்களோரகி 

செழிசத்தோக்கின. இத்தலத்தில் விழுக்சு அமுதத்துளி ஒரு யோசனை 

யுயரமும் ௮அரையோசனை யகலமு முடைய வனணி விருக்ஷமாயிற்று, 

அ.திலிருக் துண்டாய வித்துக்கள் கானைபக்சங்களிலம் விழுக்து sess 

விருகங்ச ளானமையான் சமீவனமெனப் பெயராயிற்று. இவ்வன சத்தில் 

பல முனிவர்கள் தவமுடித்துச் களித்தார்கள். அநேகஞ் ித்தர்கள் 

(அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிராத்தி பிராகாமியம், ஈசத்து 

வம், வசித்துவம் என்னும்) அஷ்டமா சித்இிகளையு மடைந்தார்கள் ; பல் 

கோடி இத்தர், கின்னரர், இயக்கர், கந்தருவர், வானவர், அரம்பையர் 

மூதிலிய யாவரும் வ௫ிப்பர் ; மான், புலி, சங்கம், யானை முதலிய மிரு 

தங்கள் பகையின் தி வ௫க்கும் ; பாவங்களெல்லாம் போம், ஞானமுண் 

டாம்; ஒரு வினாடி. நேரம் இதில் தங்கனெவர் மற்றைய தலங்களில் 

ஆயிர வருடச் தங்கிய பலனை யடைவர்; வன்னியி னடியிலிருகது ஒருரு 

பஞ்சாக்சாஞ் செபி'த்தவர் கோடியுருச் செபித்த பலனை யடைவர்
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வன்னி விருக்ஷத்தினடியில் பிரமன் பூசித்து வாம்பெற்ற சலமொன் 

ளது, அஃது என்னால் சொல்லத்தக்க தன்றென்ருர். சவனக முனி 

வசெழுந்து சூதமூனிவரை வணங்கி வன்னிவன மான்மியங் கேட்டுப் 

புணிதமடைக்மிதாம்; பிரமன் பூசித்து வரம்பெற்ற காசையைச் சொல்லி 

யருள வேண்டுமெனீத் துதித்தனர். Gepohat சவுனகாதி மக 

Gageten சோக்கிச் சொல்லத் தொடங்கினார். 

திருச்சிற் றம்பலம் 

ான்றாவது 

இலிங்கோற்பவச் சருக்கம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

முன்னரோர் காலத் இராசத குணத்தான் முண்டகன் ஈன்னையே 

மதித்து, மன்னிப கயிலை வள்ளலை மகியான் வானவ டரவரினு நாமே 

கண்ணிலை யுலகஞ் சிருட்டிசெய் சமைத்மீகா மாசலா 6H Kay மில்லை, 

sows ரில்லாப் பாமனைப் போலத் தலையுமைம் எண்மடனச் 

தருக்கி, (1) 

பண்ணவர் யாரு மருவினு நோக்கான் பகரினு மறுச்துரை பக 

ரான், றண்ணறுங் கமலன் பெருமிதம் வீணைக் சவமனணி சாரத னோக் 

கிக், சண்ணுதன் முன்னங் கபிலைபுச் இறைஞ்சிக் கமலன் மேம் பாட்டினை 

புரைக்க, வண்ணலும் வெகுண்டு காரிபை யேவி யவன் றலை யைந்இ 

லொன் றறுத்தான. (2) 

அவனதுங் காரத் சழிர்தது மேம்பா டாசையாற் கமலனும் 

வெருவிச், சிவனுழிச் செய்த துரோகமா ஸீக்கத் திருவுள மென் 

கொலோ வென்ன, முூவவரினு முயாச்ச விமலனே வலினா லெழுந்ததா 

கீயமேல் வாணி, புவணியிற் புகுந்தோர் தலத்துழிச் சிவனைப் பூசனை 

செயச்செலுந் துரோகம். (8) 

என்னவே மொழிந்த தம்புயன் கேட்ப விருசெவி மனமுடன் 

குளிர்ந்து, கன்னிபா கனையே யருச்சனை புரி.பச் கடவதென் ராரணங்
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குடனே, யன்னமீ தேறிப் பாரத வருடத் தானுரை தலமெலாம் 

பணிரஈ த, பொன்னியின் மூழ்டப் பூர்துருத் திபின்கட் போந்தனர் காந் 

CO FL தானும். (4) 

௮த்தலத் இருந்த காசிப னெதிர்வந் தன்னையைசத் தந்ைதையைப் 

பணிந்து, பத்திசெய் இருத்தி நீரிவட் போதும் பான்மையா னேர்ந்த 

தன் கருணை, யுச்சமர் முனிவு நன்மையே பயச்கு முண்மைபைங் கரும் 

பினை வாங்கி, மு,த்துக நருக்கிச் சாறுகொண் டனன்மேன் மூட்டினுஞ் 

சுவைகொடுப் பதுபோல். ; (5) 

எனவுரைத் சனேகர் 1 தலங்களாண் டவற்று ளீசனைப் பூசனை 

புரியக், கனவிலே நினைக்க வேண்டிய தளிக்குங் கமலைக்கு கிருதி 

லையின்கண், மனமக ழெல்லை யோசனை குறிய வரமுனி ஈதிக்குமோர் 

pur, லனதுறை வன்னி வனமென வொன்றுண் டதன்புக ழாரறிர் 

துரைப்பார். , (6) 

இதனையே நிகராந் தலங்கள்வே றில்லை யித்தலச் தருச்சனை 

புரிந்தான், மசலையஞ் சடையோன் வந்துநீர் வேண்டும் வரமெலாங் 

கொடுப்பனென் துரைப்பச், சதவிதழ்ச் கமலன் மகிழ்க்துமா துடனே 

தானுமத் தலச்தினி லெய்திப், புதுமலர் வன்னி வனமெலா நோக்ூப் 

புளகமு மன்புமீ தார. (7) 

நன்னிழல் பரப்பும் வன்னியை யடைந்து ஞானவா ஸனந்சமே 

யாகி, யிந்நிலை நிசரா யிர்தலோ கத்தி லெந்தலோ கத்தினு மில்லை; 

மன்னிய தருமம் பலமூடித் சதனால் வர்தடைர் தனமென ம௫ழ்ந்து, 

பன்னக மவுலிப் பரமனைப் பூசை பரிவவைச் தஇியற்றுதற் இயைக் 

தான், (8) 

வேறு 

தனதுகைச் தலத்தால் வேதன் றடமொன்று தொட்டு வேச 

மனுவினாம் சுத்தி செய்து மன்னுமூ வுலகத் துள்ளே 
  

1 தலங்களுண்டதனுள் என்றும் பாடம்.
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வினவிய தீர்த்த மெல்லாம் வீறுமத் தடத்து வைக 

வனுமதஞ் செய்து பின்ன ராடினா னதனிற் தீர்த்தம். (9) 

ரமே கலந்த வாவி யதனிடை மணலை யேந்திப் 

பாரமா மிலிங்க மொன்று பச்சிம முசமாய்ச் செய்து 

சேரவே விதியாற் பூசை செலுத்திச்சம் தனங்கற் பூரங் 

காரகில் புழுகே யாதி கமழவே முமுதுஞ் சாத்தி (10) 

அஞ்செழுச் சோதிக் கண்ணீ ரருவிசெய் ஈனைப்பச் சோதி 

நெஞ்சினி லழுத்தி வைக நிருமலன் மஇழ்ந்தி லிங்கம் 

விஞ்சுபா தலங்க ளெங்கும் வெற்பெனசக் கலந்து மீசே 

வஞ்சமி லொளியே வீசு மாகத மணிபோ லாக. (11) 

அருளிவர்ர் தயனை நோக்கி யருச்சனை மடிழ்ந்தோ நீயே 

மருளினாற் ௮சோகஞ் செய்த வஞ்சமும் பொறு த்தோ நாளுச் 

தெருளினா லமைக்குர் செய்வச் சிருட்டியுங் கொடுச்தோம் வேண்டும் 

பொருளெலாம் படைத்தி யென்றான் புண்ணியப் பொருளாய்நின்றான். 

இப்பரி சமலன் கூற விதயமே குளிர்ந்து மேன்மே 

லொப்பரும் புளக மெய்தி யுனதரு ளாலே யுய்ந்தே 

னப்பனே யமுதே பொன்னே யையனே யானே வாழ்வே 

செப்பருங் சனியே தேனே செல்வமே போற்றி போற்றி, (12) 

ஆதியாய் நடுவா மீறா யகண்டமாய்க் சண்ட மா௫ச் 

சோதியாய் நாத மாச் சுருதியாய்ச் தரும வல்லி 

பாதியா யெவையு மாகிப் பராபர மாகி ஞான 

வேதியாய் வெளியாய் நின்ற விமலனே போற்றி போற்றி, (14) 

ஐயனே போற்றி யன்பாச் கன்பனே போற்றி ஞான 

மெய்யனே போற்றி யென்னால் வெளிரின்ற கொழுந்தே போற்றி 

துய்யனே போற்றி யார்க்கும் தணைவனே போற்றி யெங்கள் 

செய்யனே போற்றி விண்ணோர் திலகனே போற்றி போற்றி, (15) 

ஆசண முதலே போற்றி யன்பரா ரமுதே போற்றி 

காரண நிதியே போற்றி கருணையங் கடலே போற்றி
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பூரண வொளீயே போற்றி புண்ணியப் பொருளே போற்றி 

நா.ரணன் முதலோர்ச் கெல்லாம் நாதனே போற்றி போற்றி. 

இவ்வகை புகழ்ந்து வாழ்த்தி யிணையடி யிறைஞ்சி முக்காற் 

'செய்விதி வலம்வந் சைந்து இிருவெழுத் தினையு மோதி 

வெவ்வினை கடந்தோ மென்றே விசுவகம் மியனைக் கூவ 

வல்வகை யறிந்து நாகற் காலய மவனுஞ் செய்சான். 

மண்டபம் பலவைச் தான மணிமதில் சிகா மெங்குங் 

கொண்டலி னளவு புக்க கோபுரங் களிற்றின் கையாய்க் 

கண்டசோ பான மெங்கள் கடவுளுக் காய வெல்லா 

மூண்டகன் மகிழும் வண்ண முடிச்சனன் ரொழிலின் மிச்கான். 

தீந்திமா முகவன் செவ்வேற் சண்முக னச்தி வானோர் 

சிந்தைசெய் வடுசன் சூரன் றெக்கணா மூர்த்தி காள 

ம்ந்தமி லுலகம் பெற்ற வன்னைத னீச னாதி 

முந்திய விழாவுக் கேற்ற மூர்த் திகள் பலவுந் தந்தான். 

க௫்தன வனமும் புன்னை நாகி மகிழுர் தாழை 

சந்தகில் ஈலக்த சோலைச் சாலையும் பேரிதுண் டாக்கி 

யர்தணர் வீதி வெற்றி யரசர்தம் வீதி வாய்மைச் 

சுந்தர வணிகர் வீ.தி தாயவே ளாளர் வீதி, 

வேறு 

இலகவே கம்மிய ரிருக்கும் வீதியு 

மலகிலாப் பரிசனச் தவர்கள் வீதியு 

மலர்மக ணிகர்விலை மாதர் வீதியு 

நிலவவே திசைஇசை நிறையச் செய்தனன் 

வேதமே யங்கமே மிகவும் வல்லரா 

யாதியம் தணர்களா யிரத்தொ டெட்டுடன் 

வீதியி னடுவுற விளங்க வைத்தவ 

சோதிய விருத்தியா யூரு ஈல்கனொன். 

(16) 

(17) 

(15)
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ஆகமம் வல்லவ ராதி சைவரா 

Cust பூசனை யியற்றும் பூசக 

சோகைகூர் பதின்மர்தா முறைய நாதன்முன் 

மேகமே தொடுமொரு வீதி ஈல்கினான். 

DYN CN FT லையுகிறை யறத்தின் சாலையு 

மின்னிய வெதிரெஇர் யாக சாலையும் 

பன்னரும் பலபல பண்ட சாலைபு 

மூன்னிய பரிசெலா முழுதுண் டாக்கினான். 

வேறு 

அன்புறு பரமன் வைகு மாலயரச் தனர்குச் தெற்கே 

தன்பெய ரதனா லிங்கர் சாபித்துக் கோயில் கண்டு 

மன்பதை யுய்ய வேமோர் வாவியும் தொட்டுத் கிட்டா 

வின்பரும் விழாவும் Cum மெய்தினான் றெப்வத் தர்சன். 

வேறு 
நலமிகு திருவிழா ஈடத்த நாடியே 

குலவிய பசும்பொனாற் கொடி ஞ்சிற் குமபமொன் 

மிலகவே யமைத்துநல் லெழின் மிக காயதசோர் 

சலநிகி முத்தினாற் ஈதுர காற்றினன், 

மாதவர் பலருடன் மாசித் இங்களி 

னேதமி லசுவதி யெனுநன் களிலே 

மோதுவிண் மழையென முழங்க வின்னிய 

மோதிய விடைச்கொடி யுயர்த்தி னானரோ. 

௮சம்பைய TTL gy மழுத 8 தமே 

நிரம்பிய இன்னார் நிகழ்த்து பாடலும் 

பரம்பிய துந்துபிப் பணையின் சும்மையும் 

விரும்பிய சுரர்பதி மேன்மை போற்றவே. 

சற்பக மலரினாற் கவரிக் கொத்தின 

லற்புதச் தேரினை யலங்க ரித்ததிற் 

25 

(23) 

(26) 

(27)
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ப, றீற்பரை யுடனெங்க டரும நாயகன் 

பொறழ்புறுர் திருவிழாப் பொலியச் செய்தனன் 

விருப்புக மகமென விளங்கு நாளிலே 

'பொருப்பணங் குடலுறை புங்க வன்றனை 

மருப்பயின் மஞ்சன மாட்டி வைத்தவன் 

றிருப்பதத் துணையினை ச் தெரிசத் தானோ. 

இன்னமும் பலபுரிந் தீரைச் தானகா 

ணன்னெறி விழாவினை நடத்திப் பின்னரு 

மன்னவர் பூசனைக் காகழூற் றெட்டுத் 

தசொன்னகர் கொடுத்தனன் சுருதி நாயகன். 

பானல் துணைவிழிப பாவை தன்னொடும் 

வானவர் தம்மொடும் வலங்சொண் டன்பினான் 

ஞானா யகனையே காடி முன்னர்நின் 

ரானதோர் வாமெனக் கருடி யென்றனன். 

இச்சலச் தெய்தியே யெனது தீர்த்தத்திற் 
பத்தியாய் மூழ்கிறின் பாதம் போற்றினோர் 

கைச்சல நெல்லிபோற் காண நின்பத 

மூத்தியே யருள்கென மொழிந்து பின்னுமே, 

பொருந்திய விழிசளிப் புறவி லிங்கத்து 

ளிருந்தொரு பசுஞ்சுட மெழுந்த சாற்பெயர் 

இருந் துல கினிற்கொழுச் தெனவுர் தேன்மொழி 

வருஞ்சிலை மகட்குமே வழ௩க வாழ்ச்தியே 

நாதனை விடைகொடு ஈளின நாயகன் 

னோதிம மீதுகொண் டுலகெ லாந்தரு 

மாதொடு தன்பதி மருவினா னுடன் 

போதுமப் புலவர்சம் பு.ரம்புச் காரரோ 

மூவி லொருவனா முளரி வானவன் 

பூவிரி சடிலனைப் பூசை செய்தலா 

(80) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35)
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வைலர் தீவில் ஈகரி லேபல 

சேவரு மணிதராய்ச் டசனிக்க வேண்டினார். 

வேறு 

உயரு மிப்பதி சம்வன முன்யுகத் துரைக்கு 

மியலு றப்பிர மேச்சுரம் பின்னுகச் இசைக்கு; 

தியா றுக்குமிர் திரபுரந துலாபாச் இசைக்கும் 

பயில்க விச்சயி ராபதேச் சுரமெனப் பகரும். 

எந்தப் பாவமும் பிரமகத் இக்திணை யில்லை 

அந்தப் பாவத்திற் சிவத்துரோ கங்களே யதிசம் 

பந்கப் பாவமும் பிரமகுண் டத்துநீர் படிச்சான் 

மூந்தப் போம்வருஞ் சிலபுரத் திடையரு முத்தி. 

விண்ணிற் றேடியும் பறந்துமுன் னறிவுரு விதிசான் 

மண்ணிற் கண்டடி வணங்கிய கொழுக்தைமற் ஜொருகார் 

கண்ணிற் காணினுஞ் சிவனுருப் பெறுவர்மெய்க் கனவா 

லெண்ணிற் காணினுஞ் சிவபுரத் திடையறா திருத்தும். 

இரத மூர்தினச் திலிங்கத்திற் இருகலப் பாலை 

விரவ வேயினி தாட்டினு லதனுரு மீதே 

கரவி லர்த்தனா ரீச்சுர மாகவே காணு 

Crip டன்றொழ வுண்மைசா யுசசிய மூண்டாம் 

அந்த நல்லுருக் கண்டவர் தமையெதி ராக 

வர்து சண்டவர் சுவர்க்கமீ தஇனிலென்றும் வாழ்வா£ 

மூந்சு வேபல கோடிகாட் புண்ணிய முயன்ற 

Frog wrens கெளிதிலத் தரிசனஞ் சேரும். 

விரிஞ்சன் செங்கையாற் ரோண்டலாற் நீர்த்தமும் வி௫ட்டம் 

விரிஞ்ச னெஙகும்விட் டெய்தலாற் றலமுமே விட்டம் 

விரிஞ்சன் வாழ்வரங் கொடுத்தலா லிவிங்கமும் வி௫ட்டம் 

விரிஞ்ச னல்லதிச் சமீவனப் பெருமையார் விரிப்பார். 
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தூய தாகிய முணிநதித் திர்த்தமுஞ் சுருதி 
மேய புங்கவன் நீர்த்தமும் படிக்க பின் விண்ணோர் 

நாய னார்தமை வலங்கொண்டு பணிவே னளினன் 

சேய காளெலாஞ் சவபுரச் திருப்பது கண்ணம். 

இத்த லந்தனில் விஏட்டம்பஞ் சாக்கா மிசைத்தல் 

சச்சு மன்புற வேயொரு காலிங்கன் செபித்சா 

Gans தாமிரு பத்தஎ்சு பேசமென் நுரைக்கு 

நிச்ச னல்லுரு வம்பஞ்சாக் கரமனு நிலை.ும். 

இருப தும்மிரு மூன்றுமாம் பேசுத்தி விசைக்க 

மருவு மூலபஞ் சாச்சா மார்தெய்வ மனுவு 

மருமை யாமற்றைச் தலத்திடை யைம்பது கோடி 

யுருவெ லாஞ்செபித் தெய்கிய பலனையு மொக்கும். 

பன்னு கங்கையின், கரையுடன் பதரியாச் சரம 

மன்ன வேருருக் கேத்திர மற்றுள தலத்தி 

HTD வேசங்க ணான்சையு மொல்வொரு வருட 

மன்ன வாறிருச் தோதிய பலனெலா மளிக்கும். 

பரிவு கூர்தரு மசுவமே தகத்துள பலனும் 

பெருகு பைம்பொஞற் நுலாபரு டஞ்செய்த பேறு 

மரிய சங்கைநீ ராடிய பலன்களு மனைத்து 

மொரு ரம்பஞ்ச வச்சா முரைத்தபே மொர்கும், 

பிரம தீர்ச்சத்து மூனிஈதி யனுமபிற ழறுகு 

புரவு கோமயம் பூசியே மூழ்கிப்புங் கவனைப் 

பரவித் செக்கணா மூர்த்திமு னெழுத்தஞ்சும் பகர்ந்தா 

லரன்முன் காட்டுத் சவரவர் விருப்பெலா மளிப்பான். 

தொல்லை வாவியாம் பிரமகுண் டத்திடைச் தோய்ந்து 

வல்லி பாகன்மு னெழுத்தைந்தும் வாய்மையா லுரைத்தாற் 

பில்லி சூனியம் பேய்குட்ட கோய்மூதற் பிணிக 

ளொல்லை யின்முய லகன்ழுதற் பதைபதைசத் தோடும். 

(43) 

(44) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49)
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கன்னி கைச்குகற் கணவராம் விசவைக்குக் கணவன் 

மன்னு ஈர்கதி யாக்துறர் தோர்க்குமுன் மனுவாற 

பன்னு மோக்கழு * மலடிச்குப் பாலன முண்டா 

முன்னு நல்குர வொழித்துப்பின் பெருஞ்செல்வ முதவும். (508 
6 

ஆச லாலிதன் டீபருமையை விரித்தெளி தாக 

வோச வேயரி அணாச்தவா றுரைத்சன மெனவே 

வேத புங்கவன் விளம்பலும் முனிவரர் தொழுதெக் 

சாச னேபிழைத் தோம்பிழைச் தோமேன ஈவின்மேற. (51) 

போற்றி wie YEQUED Sua gs FoF HF 

காற்று மக்னா புமென வறைவதை விரித்துச் 

சாற்று வாயென5 கேட்டலும் சவுனக முனிவ 

னேற்றி நங்கொழும் தீசனைச் சூதனு மிசைப்பான், (52) 

ஒரு காலத்தில, பிரமதேவன் இராசசகுணததால் பரமபதியை 

மதியாது தன்னையே மதித்து கமக்கும் (பரமனைப்போல்) லந்து சலைக 

ளிருஃகின் மன, காமே யுலகத்தைச் சிருஷ்டிசெய்சமைச்தோமெனச் 

செருக்கடைச்து தன்னிடம் வரும் தேவர்களைப் பாராமலும் அவர்க 

ளோடு பேசாமலு மிருக்தான். ௮்தை நாரதரறிந்து இருக்கயிலை 

சென்று சிவபெருமான் நிருமுன்னிலைபில் விண்ணப்பஞ் செய்தார்” 

சிவபிரான் அப்பி ராமனுடைய சரங்களிலொன்றை தொய்யும்பொருட்டு 

(சன் அமிசமாகிய) பைரவரையனுப்பினார். பைரவர் கான்முகணிடஞ் 

சென்று அசட்டி௮வனுடைய சிரங்களிலொன்றை யறுத்துத் தள்ளினா 

சதுமுகன் பயந்து படைத்தற்றொழிலையுஞ் செருக்கையுமிழந்து சவபெ 

ரூமானை மதியாத குற்றிமாகிய சிவத்துரோகம் நீங்கும் வழி யாதென ?' 

வருந்தி நிற்கையில், “பூலோகஞ் சென்று சிவலிங்கப்பிர த.ஷ்டை 

செய்து பூசித்தால் சிவத்துரோகம் நீங்குமென்று தர் வாக்கெழுக் 

தத, ? அல்வாக்கைப் பிரமன் கேட்டு ௮௧%த பரவசமடைந்து, சரசு 

வஇியோடு அன்ன வாசனத்திலேறிப பூலோகம் வந்து,சிவ சலங்களெங 
  

மலடி க்குண்டாகுமே பாலன் என்றும் பாடம்.
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குஞ் சென்று தரிசித்துக்கொண்டு, காவிரி நதியை யடைந்து ௮தில் 

மூழ்கித் தருப்பூர்துருத்தியை யடைர்சான் ; ௮த்தலச்இலிருந்த காசி 

பர் எதிர்வந்து, அன்னை த$இ;தயரை வணங்கி அழைத்து வந்து, 

ஆசனத்திலிருத்தி நிகழக்தன வுணர்ந்து, இருவாளூருக்கு நிருதி திசை 

பிலே, ஒரு யோசனை தூரத்திலே, அகத்திய ஈக இழ்கரையிலே, 

வன்னிவன மென்றொரு தலமுண்டு ; 3155085 கொப்பாகிய தல 

மில்லை ; அங்கு ஈசனைப் பூசனை புரிந்தால் சவெச்துரோகம் நீங்கும் ; 

விரும்மியயற்றைப் பெறலாமென்றார். உடனே பிரமன் அத்தல 

மடைந்து, ஒரு தடாக மூண்பெண்ணி, ௮தை வேத மந்திரத்தால் 

சுத்தி செய்து, மூன்று லோகங்களிலுமுள்ள தீர்த்தங்களை யெல்லாம் 

அதில் மந்திர பூர்வமாக வருவித்து, அத் தீர்த்தத்தில் மூழ்ி, மத்தியி 

லிரு்த மணலை யெடுத்து வந, சிவவிங்கச்திருவுருவம் அமைத்த, 

(மேற்கு மூகமாக வைத்து சந்தனம், ௮ல், பச்சைக்கர்ப்பூரம், குங்கு 

மப்பூ; கோரோசனை, கஸ்தூரி, அத்தர், புழுகு, சவ்வாது முத 

'லிய வாசனா இரவியங்களைக் குழைத்துச் சாத்தி, விதிப்படி பூத்துப், 

பஞ்சாக்காஞ் செபித்து, தனது இதய கமலத்தில் Pawo gs 

சோதியைத் இியானித்தனன். இவெபெருமான் அவ்விலிங்கத்து 

ணின்று பிய சுடர்க்கொழுந்து போலத் தோன்றி நீ செய்த 

பூசைக்கு ம௫ிழ்க்தோம் ; உன் குற்றத்தைப் பொறுத்தோம் ; உனக்குச் 

இருஸ்டி.த் தொழிலையுங் கொடுத்தோம் என்றருள் செய்தார், 

பிரமன் பரமனைப் பலவிதமாகச் தோச்திஞ் செய்து, பஞ் 

சாக்காஞ் செபித்து, ஆலயமமைக்கச் கருதி விசுவசம்மியனை வரவழைத் 

தான். ௮ வன் பிரம்மாவின் குறிப்புப்படி விமானங்கள், மண்டபங்கள், 

ஐந்து மதில்கள், கோபுரங்கள், விநாயகர், சோயாஸ்கந்தர், sallenapt 

த்தி, தேவியார், சண்முகர், நந்திதேவா, பைரவர், வீரபத்திரர், சந்திர 

சூரியர், இக்குப்பாலகர், உதீஸவர்கள், மஹாரசம், துஜத்தம்பம், சந்தன 

வனம், சோலை, சாலை, ௮ந்தணர்வீ.தி, ௮ரசர்வீ.தி, வணிகர்வீ.தி, வேளா 

ot SH, sod wie 5), ஏவல்கேட்போர்வீதி, விலைமாதர்வீதி, ௮ன்ன 

சத்திரம், தருமசத்திரம், யாசசாலை, பண்டசா$லை, முதலியன ௮மைத் 

தான். பிரமன் அம்மூர்த்திளை அவ்வத் தானங்களில் பிரதிஷ்டை
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செய்து ; ஆயிரத்தெட்டுப்பேர் வேதோத்தமர்களை ஈடுவிதியில் குடிவை 

த்து அவர்களுடைய ஜீவனத்திற்கு வேண்டிய கிராமங்கள் கொடுத்து, 

பத்துப்பேர் பூசகனை சவசநநிதானத்திற் கெதிரில் குடிவைத்தனன். 

விசுவகம்மியன் கோவிலுக்குத் செற்கே தன் பெயரால் ஒரு தீர்த்க 

மூண்பெண்ணி அ௮தீன் கரையில் தன் பெயரால் வெலிங்கப்பிர இஷ்டை 

செய்துபூசித்த, பிரமதேவணிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு தன்னிருப் 

பிடஞ் சென்றான்.பிரமன் மா௫ிமாசம் ௮சுவணி ஈட்சச்திரத்தில் இடபக் 

கொடியேற்றி, மகாரதம் முதலிய இருவிழா வெல்லாம் நடத்தி, பத்தா 

காள் மக நட்சத்திரத்தில்: (பிரம) தர்ச்சோத்ஸவஞ்செய்து, பூசைக்காக 

ாந்றெட்டு ஈகரங்கொடுத்து, சந்நிதியில் நின்று யாரேனும் எனது 

தீர்த்தத்தில் மூழ்கி தம்மைத் தரிசித்தால் முத்தி யடையவும், தாம் 

சுடா்ச்கொழுந்தாய் நின்று ௮றுக்ொகஞ் செய்சபடியால் சமக்குக் கொ 

முந்திசென்னுச் திருநாமம் விளங்கவும், தேவியாருக்குச் தேன்மொழி 

யம்மை யென்னும் திருப்பெயர் விளங்கவும் வேண்டுமெனப் பிரார்த் 

ஒத்து ; விடைபெற்றுக்கொண்டு, கலைமகளோடு அன்ன வாசனத்தி 

லேறி சத்தியலோகம் போனான், இத்தலங்கி ரேதாயுகத்தில் சமீவன 

மெனவும், திரேதா யுகத்தில் பிரமேச்சுர மெனவும், துவாபர யுகத்தில் 

இந்இரபுர மெனவும், கலியுகத்தில் 8ராபதேச்சா மெனவும் பெயர்! 

பெறும். இத்தலத்தைக் கனவில் நினைத்தாலுஞ் சவி?லாக மடைவர்,. 

இசதோத்ஸவ இனத்தில் சிவலிங்கப் பெருமானுக்கு இரண்டு கலம் 

பால் ௮பிஷேகஞ் செய்தால், அவ்விலிங்கம் அர்.த்தராரீசுவர முகூர்த்த 

மாய்த் தோன்றும் ; அம்கூரர்த்தியைத் தரிசிப்போர் சாயுச்சிய மடை 

வர்; அத்திருவுருவைத் தரிரித்தோரைத் தரிசிப்போர் சவலோகமடை 

வர். மூணிநதியிலும் கிரமதிர்த்தத்திலும் மூழ்கிச் கொழுநர் தீசரைத் 

தரிஏிப்போர் ஒரு (பிரமகற்பஞ் செவலோகத்தி விருப்பர், இருபத் 

தைந்து இருபத்தாறு பேதமாகச் சொல்லப்படும் பஞ்சாக்கர, த்தை 

இத்தலத்தில் ஒருருச் செபித்தால் ஐம்பது கோடி யுருச் செபித்த 

பலனுண்டாம். பஞ்சாச்சரத்தை இங்கு ஒரு சரஞ் செபித்தால் 

கங்கா ஈதிக்கரை, பதரிகாச்சிரமம், குருக்ஷூத்திரம் முதலிய தலங் 

களில் சான்கு வேதங்களையும் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒதிய பலனும் ;
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அசுவமேசஞ் செய்த பலனும் ; துலா புருடதானஜஷ் செய்த பலனும் ; 

கங்கா சீர்த்தமாடிய பலனுமூண்டாம். முனிரதியிலும் பிரம£ர்த்தத் 

இலும பசுவின் சாணச்தைப் பூசிக்கொண்டு, அறுஇனல் சீர்ச்சுத்சை 

(மெடுத்து சிரில் புரோச்ஷித்துக்கொண்டு apps, Osrips sass 

திரித்து, தகூணாமூார் ச. திழுன் னிருந்து, பஞ்சாச்காஞ் செபிப்போர் 

முன் சிவபெருமான் சோன்றி வேண்டியதளிப்பார். பிரம தீர்த்தச் 

இில் மூழ்கி, கொழுரந்திசர் முன்னிருந்து, பஞ்சாச்கரஞ் செபித்தால் 

பில்லி, சூணியம், பேய், குட்டம், முயலகன் மூ.தலியன நீங்கும். பிரம்ம 

தர்க்கத்தில் மூழ்கி கொழுர் தீசர்முன்-கன்னிகை பஞ்சாச்சாஞ் செபித் 

FIN BAN கணவனை யடைவள், விதவை பஞ்சாச்சாஞ் செபித்தால் 

அவள் கணவன ஈற்கது யடைவன், துறவிகள் பஞ்சாக்காஞ் செபித் 

தால் மோக்மடைவர், பலடி பஞ்சாக்காஞ் செபித்தால் புத்திரப் 

டேபேற்றை யடைவள், வறுமை நீங்கிச் செல்வமுண்டாகும். இத் 

தலப் பெருமையைச் சொல்ல எவராலும் முடியாசென்று சூதமுனி 

வர் சொல்லி யருளினார். சவுனகமூணிவசெழுந்து சூதமுனிவரை 

வணங்கிகுச்தல த்திற்கு இர்இரபுரமென்று பெயர் வந்த காரணத்தைச் 

இருவாய்மலர்ர் சீருள வேண்டுமெனலும் சூதமுனிவர் சொல்கின்றார். 

இருச்சிற்றம்பலம் 

  

தறிப்பு).--மாசிமாசம் அசுவனி ஈக்த்திரத்தில் இடபக்கொடி 

யேற்றி இரசோத்ஸவ முதலியவற்றை விதிப்படி நடத்தி பச்தா காள் 

மகரக் இரக்கில் பிரமதீர்த்தோச்ஸவம் நடத்துவது மிக்க விசேட 

மாம். 

இரதோத்ஸவ தினச்திலே கொழுகந்தீசருக்கு (இரண்டு கலம்) 

பால் முசலிய அபிஷேக திரவியங்களால் விதிப்படி ௮பிஷேகாஇகள் 

செய்விப்பது உத்தமோத்தமமாம் ; சிவபெருமான் அர்த்தகாரீசுவர 

மூர்த்தியாய்த் சரிசனங் கொடுப்பார் ; எல்லாப் பேற்றையு மெளிதி 

லடையலாம்.
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நானகாவ.து 

இந்திரபுரச் சருக்கம் 

இருச்சிந் றம்பலம் 

விருத்தி ராசா னெனுமொரு தானவன் விபுதர் 

கருத்த னாகிய வாசவன் றனைப்புறங் கண்டு 

மருத்து ஈன்னகை யரம்பைய ரடன்மாது பதியி 

லருத்தம் யாவைய மழித்தனன் றிசையெலா மடர்த்தான் 

இயக்கர் இன்னார் காடுகக் தருவர்நா டெவரும் 

வியக்குந் இக்குறை விண்ணவர் நாடெலா மேன்மேன் 

மயக்கும் பூசலில் வளமெலாங் கவர்ந்தவர் வாழ்வை 

யயர்க்க வேது.ர் தகேகரா ஞலகனை யாண்டான் 

அநத ளைர்த மறிவுபோ யினாவ ரறிநான் 

மந்தி ரங்களும் வேதமும் பொய்தீதன வானோர் 

முந்து மொய்ம்பொடு செருத்தொழில் குறைந்தன முழுதஞ் 

சந்தை மொந்தனர் செய்வதொன் நறிகிலர் இகைத்தார் 

வேறு 

இந்திரன் முதலா வுள்ள விமையவ ரெவருங் கூடி. 

வந்தடி. வணங்கிப் பூமேல் வாதனே யவய மென்ன 

வந்தண னவரசை நோக்கி யஞ்சலென் றருளி யுங்கள் 

சிந்தனை முழுது நீசே செப்புதிர் தெரிய வென்றான். 

விருத்திரா ச£ரனா லுள்ளம் வெதும்பினோம் பதியை நீங்டு 

வருத்துமுட் கானம் புரகோம் மகத்தொழில் மறந்தோ நீயே 

கருத்தினா லெம்மைக் காச்சக் கரு. திமுன் போல வெம்ஞூர் 

பொருத்து யலது வேறு புகலிட மில்லை யென்ளுர். 

விரிஞ்சன்வா னவரை நோக்க விருத்தனைத் ததர யென்பா 

லருஞ்சம முடிக்க லாகு மாகையாற் றதீசி பாற்போய் 

வருஞ்செயல் கூறி யென்பை வாங்வெச் சரம தாகப் 

பொருஞ்சிலைச் கரியன் னானைப் புரட்டுஇர் போதி ரென்றான். 
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என்றுரை கூற வானோ ரிறைவனை யிறைஞ்? வாழ்த்திச் . 

சென்றனர் தச யென்னுக் திருமுனி தன்பாண் முன்போய் 

கின்றன ராசி கூறி நீர்வர்ச தென்னோ வென்ன 

வென்றிகூர் விருத்த னாலே விளைர்தவா றனைத்துஞ் சொன்னார். (7) 

எங்களான் முடிவ இல்லை யினியுன் றன் முதுக கொன்றுய்த் 

. தங்கெய வென்பை வாங்டுத் தருதியே லேதி யாக்ட 

யங்கவன் றன்னை வெல்ல லாகுமென் நுரைப்ப நேர்ந்து 

புங்கவ னென்பை வாங்டுப் பொருச்கெனக் கொடுத்தான் மன்னோ, (6) 

கொடுப்பவர்க் இல்லை யென்னுங் குணம்வரா துதவும் போதிற் 

றடுப்பவ ௬ரையுங் கொள்ளார் தரணியுண் டான காறும் 

வடுப்படாப் புகழே நிற்கு மென்பசே மதிப்ப ராவி 

விடுப்பது மூணரார் ஈல்கும் வேட்கைபே பொருளாய்க் கொள்வார், (9) 

என்னவே புகழ்ஈதி வாழ்ச்கி யிருடியை விடைகொண் டே 

மன்னிய சுனா?) கையில் வச்சா மாக வேர்தஇத் 

அதுன்னுமும் மதவெற் பேறிச் சுரார்சுற்றத் தொடர்ந்து தேவர் 

மன்னவன் விருத்தன் வாழும் வளம்படி வளைந்தார் மன்னோ. (10) 

ஒற்றர்போ யுரைப்பக் கேட்டே யுருமெனச் செங்கை கொட்டிப் 

பொஜ்றவி இழிந்து வானோர் புறச்கினிற் போகா வண்ணஞ் 

சுற்றுமி னென்றே நின்ற சுற்றமும் படையு மேவி 

வெற்றியர் சடந்தே மேறி விருத்திரன் வெளியிற் புக்சான் (11) 

கண்டன ரிமையோர் வாளுங் கணிச்சியும் வில்லும் வேலும் 

கொண்டெதிர் கடந்து தெவ்வர் குழுவெலாங குலையக் கொன்று 

இண்டிறல் விருத்த னோடு செருச்செய்து வெருவக் கண்டே 

அ௮ண்டர்கோன் களிற்றை யேவி யவுணனோ டமாமசசய் தானால். (19) 

இருவருஞ் சிலையை யேந்தி யெதிசெதிர் வாளி தாவிப் 

பொருதலு மவுண னெஞ்சம் புகைந்தொரு வடிவேல் வாங்கி 

வெருவசச் சுனா? மீதே விடுத்தலும் விலகப் பின்னும் 

பருவமா முகில்போ லம்பாற் பல்பகற் செருச்செய் தாரால், (18)
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இனியொரு கணத்தில் வெல்வ ஸிவனென வெண்ணி வேதன் 

மனுவினுக் சுத தர த*வச்டிரத் தினுகாம் வென்றி 

புனைவதே சரும மென்று பொருபெருக் குலிசம் வாக 

நினைவ தன் முன்னே யந்த நிசாசான் மீது விட்டான். (147 

வச்ச ததர யென்பா மதுகையி னாலு கான்கா 

மெய்ச்சர முடையோன் கூறும் வீழுமர் இரத்தி னாலுங 

கைச்சிலை யவுண னாவி கவர்க்தது கண்டு வானோர் 

மெச்சினர் புதுப்பூ மாரி மேகவா கனனமேழ் பெய்தார், (15) 

துந்துமி முழவ மார்த்த சுருதிநூ லார்த்ச வானிற் 

சந்திரன் பருதி மற்றைத் தாரகைக் குழாவு மார்த்த 

விர்திரன் முதலோர் தத்த மிருக்கைபுக் கமர்ந்தார் பின்னை 

வந்தது சுனாசி தன்னை வளைஈத.த பிரம கத்தி, (16) 

பொருப்புற ழலகை யாலே பு5,ொ இருப்ப கோகீத 

விருப்புறு குரவன் கூற மேதினி புகுந்து சாரற் 

பருப்பதம் பலவு நீங்கப் பாரத வருடம் புக்குத் 

இருப்புனல் பலவுந் தோய்ந்து வெதலம் வணங்கு சாளில், (17) 

ஈல்லிசை மகதி வீணை மாரதன் விருத்த னாவி 

கல்விய நிருபன் றன்னைக் கண்டிவை வினவி நபோய்ச் 

சொல்லிய சுருதி சாசன் ரொழுஞ்சமீ வனத்து மூரன் 

முல்லையாம் பவள வாய்த்தேன் மொழிபங்க ஸனிருதாள் போற்றி, (18) 

பூசனை புரிந்தா னீங்கிப் போங்கொடும் பிரம கத்தி 

மாசற தலத்திற் போதி யென்னலு மூழ்ந்து வேந்தன் 

றேசுள முனிவ ரோடுஞ் சென்றுநன் னதிறீ ராடிப் 

பேசிய மனுவி னோடு பிசமதிர்ச் தத்து மூழ்கி, (19) 

கண்ணினாற் காணப் பாவக் கடற்கரை யேற்று மெங்க 

எண்ணலங் கொழுந்தை வானாட் டமுதினா லபிடே கங்கள் 

பண்ணிவின் மலரா மாலை பற்பல சாத்தி ஞானப் 

புண்ணீய னெழுத்தோ ரைந்தும் புசன்றுமுன் பணிந்து தாழ்ந்து. (20)
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சலைபக லிவ்வா றெங்கள் செல்வனை யருச்சத் தேத்த 

நிலவலர் சடையா னுள்ள நெ௫ுழ்ர்தருள் பூத்துச் சற்றும் 

விலகரும் பிரம சத்தி மேகவா கனனை மாளும் 

பலபல வருத்தஞ் செய்யும் பரிசெலா மெளிதி னீக்சி, (21) 

பங்குசான் காக்கி யொன்றைப் பாரிடை யொன்றை நீரின் 

மங்கைய ரிடத்தி லொன்றை மாத்துழி யொன்றை நல்க 

வங்கவை யுருவம் வெவ்வே ருயுவர் நுரையும் பூப்புச் 

தங்கிய பிரினு மாகத் தரித்தது போகத் தீர்த்தான், (22) 

புளகமெய் ம॥ரும்.பிக் கண்ணீர் பொழிர்துப நிடத மோதி 

யுளமிச மகிழ்ந்து பல்கா லுடன்பணிர*் தெழுந்து வாழ்த்தி 

விளரிள மதியம் பூத்த வேணியா யுய்க்சே னுய்ந்தே 

ளவறு துயரங் காட்டு மலகைகோய் தீர்ச்தே னென்றான். (23) 

வேறு 

வரும்பகலிற் கொணர்க்தொருதம் விமானம் பொன்னு 

மணியுமொனறாய்ச் குயிற்றியது வயங்க மேல்பாற் 

பெரும்புயலைத் தொடநிறுவி யதற்கு நாப்பண் 

பெயர்தனதா விலிங்கமொன்று பதிட்டை செய்து 

விரும்பியதன் பெயரா ந்றீர்த் தமுமுண் டாக்கி 

விமலனைப்பூ சனைசெய்து மெலிந்தோர்க் கன்பு 

தீரும்பிரமேச் சுரனுடனிர் திரேசன் றன்னைத் 

தனதுமன த் தகலாமற் நரித்தான் மன்னோ. (24) 

௮ண்ணல்சின காத்திலொரு பாகா ரத்தி 

லமுதகும்பம் வைத்சதுவே யமுத கூப 

மெண்ணரிய மஹாதீர்த்ச மெனவே பேசா 

மிம்மையினு மறுமையினு மெவரும் வாழ 

நண்ணியபா வங்களெலாம் தீர்க்கும் வேண்டும் 

நல்லவ ரங்க டமையளிககும் seen ளாடும் 

புண்ணிய ர்ச் தப்பலனு மிதனைச் காணப் 

புதிப்புனலின் லுளிதெறிக்கப் பொருந்து மன்னோ. (25)
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இவ்வகைபூ சனைபுரிந்து முதிர்கோய் Frees 

மிசனையே விடைசொடுபோ யிமையோ சேத்த 

மெளவன்முகை யரம்பைமட வார்கள் வாழ்த்த 

வாசவன்றன் வளககர மகிழ்ந்தே புக்கா 

னவ் வகையே யிந்தரபுர மென்றி சன்பே 

ராகியன்று தொட்டுநடர் தில மெல்லாஞ் 

செவ்விதரு தலங்களினித் தலமே யெங்க 

டி.கம்பானு முமையுமன்பு செழித்து வாழ்வார். 

புரந்தானிர் திரேசனுக்குப் பொன்னாற் செய்த 

புதுச்சிசார் சனைத்தாரர் SNES sn gy 

மரர்தைதரு பாவமெல்லா மகந்று மெங்க 

ளரன்கயிலை யிடத்திருத்து மமுசு கூபஞ் 

இரந்தபுனற் றிவலைசற்றே படிலுஞ் செய்த 

திமையெலா மகற்றுமொரு துளியட் செீண்டாற் 

பரந்தபெருங் குட்டமுதற் பிணிபோம் வந்து 

பற்றியபேய்ப பில்லிமுகற் பலவும் இரும். 

வேறு 

ஒங்கெயெ வமு.த கூபச் தொருகுடம் புனலை யம்மை 

பாங்குறை கொழுந்துச் கன்பு பரிந்திணி தாட்டி னாளுர் 

தாங்கயெ பாவ மெல்லாம் தரணிமுன் பனிபோ ஸீங்டித் 

இங்கிலொ வசுவ மேதஞ் செயும்பல மொக்கு மொக்கும். 

தெளியுமிப் புனலை யேழு இனந்திர வியத்தைக் கூட்டிக் 

குளிரவே சவனுக் காட்டிற் கோளின்வக் சரழு நீங்கு 

களிகடன் முகத்த மேக மாடெலாம் பெய்யு நெஞ்சி 

லெளிவரு துன்ப மெல்லா மிப்புன லாட்டத் தீரும், 

வளங்கெழு மாசித் இங்கண் மகத்துகா ணாலாங் காலில் 

விளங்குபூ ரணையி லெங்கள் விமலனாம் கொழுந்து சன்பாய்ச் 

சளங்கமில் கறுப்பஞ் சாறு கடத்திரு கலஞ்சேர்த் தாட்டி, 

லுளங்களி கொளவே காட்டு முமைஏவ னொன்ருங் கோலம். 
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(26) 

(27) 

(29) 

(30)
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அந்தலி் கத்திற் றோற்று மருத்தனா ரீசன் றன்ளைச் 
சர்தையன் புடனே காணிற் சவெனுருப் பெறுவர் திண்ண 

மூந்திய சனன மேழின் முடித்தபுண் னியத்தோர்ச் கல்லால் 

வந்தனை புரியும் பேறு வராதொரு போது மாதோ. (31) 

இந்திர புமென் ரோர்கா லிசைத்தன ரேனு மவ்வூர் 

முந்துறப் பணிவோ மென்று மூன்றடி ஈடநர்தா ரேனும் 

acd sig; soma aha make Grays Sane 

இந்தனை முழுதுந் திரு ஞ்”வபத மடைவர் தண்ணம். (32) 

சுதைக்கண நூறு நீரிற் ரொழுஞ்சுவ ணச்தின் மோந்தே 

யிதைப்பிச மேசனன்றி யிந்திரேச் சுரனுக் கேனும் 

விஇப்படி குளிர வாட்டின் மேதினி வாழ்வு பெற்றே 

யதற்ணி யொப்பி லாச வானசா யுச்ய ராவார். (33) 

இரனுறு மமுத கூப தீர்த்தத்தின் மூழ்டு யாரும் 

வரமருள் பரமன் கோயில் வலம்வரக் இடைக்கு மானா 

லரனுறுப் பெறுவர் தண்ண மமார்கோன் விமானக் கண்டான் 

மூரணுறு பிரம கத்தி முசலவார் சோடந் தரும். (34) 

பன்னிரு சனன மெங்கள் பரமனுக் கடிமை பூண்டு 

அதனனுமைச் தெழுத்சை யோகிச் சுத்தரா யிருப்பார்க் கல்லான் 

மன்னுமிர் ஈசர் தன்னில் வாசமே இடையா இந்த 

நன்னகர் வாசம் பெற்றா னாசனூ ரடைவர் இண்ணம் (35) 

தாருவின் வேந்தன் செட்த சரிதையிவ் வாறு சூதன் 

பேருரை விரிப்ப நெஞ்சம் பெருமித மெய்தி ரீத்தோ 

ராருமன் பாகு யெங்கோ னயிசாப தேச னாக 

வூருமப் பெயசே யான வுயர்கதை யுசைத்தி யென்றார். *(36) 

ஒரு காலத்திலே விருத்தராசுர னென்பவன் ஒருவனிருக்தான். 

அவன் செய்த துன்பத்திற் காற்றாத இர்திராதி தேவர்கள் பிரம தேவ 

ரிடஞ் சென்று விண்ணப்பஞ் செய்து கொண்டார்கள். பிரமதேவர் 

தீம்கள் ௪99 முனிவரிட ஞ்சென்று அவருடைய முதுகென்பை
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வாங்கி வச்சிராயுதமாக்கி, ௮வ்வாயு சத்இனால் விருத இராசாரனைக் கொல் 

ஓுங்களென, விடை. கொடுக்தனுப்பினார், இந்திராதியர் தத முணிவ। 

ரிடஞ் சென்று வணங்கி, தாங்கள் விருச்சிராசாரனால் படுந்துன் 

பத்தையும், ௮ஃ து நீங்கும்பொருட்டு பிரமதேவர் சொல்லிய உபாயத் 

CO Fly தெரிவித்தார்கள். த.$ீச முனிவர் சந்தோஷ மடைந்து தனது। 

மூ.திகென்பைக் கொடுத்சருளினார். இந்திராதியர் அ௮வ்வென்பை 

வாங்கச்கொண்டு போய் வச்ிரா.புதமாக்கிக்கொண்டு விருத்திராசா£ 

ஷொடு யுத்தஞ் செய்து கடைசியாக இந்திரன் அ௮வ்வச்சராயு த,ச.இனால் 

விருத்திராகரனைக் கொன்றான். பிரமஹத்தி இந்இரனைப் பிடித்துக் 

கொண்டது. அதைப்! பிரகஸ்பதி பகவானறிந்து @)6 8) 12ers 

பூலோகத்தில் சவசல யாத்திரை செய்யும்படி கட்டளையிட்டருளினார், 

இக்திரன் அங்ஙனமே பூலோகஞ் சென்று சிவதலங்களை வணக்கும் 

நாளிலே காரதரைக் கண்டான். நாரதர் இந்திரனே நோக்கி நீ 

சமீவனஞ் சென்று கொழுந்தீசனைப் பூசிப்டைபோடுல் பிரமஹத்தி 

நீங்கு மென்றார். இர்கிரன் வன்னி வனஞ் சென்று கொழுச் சனை 

விதிப்படி பூசனை புரிந்துகொண்டு சல காலமிருந்தான். இங்கன 

மிருக்கு நாளிலே பரமபதி இர்இிரனைப பீடித்திரும்த பிரமஹத்தியை 

நீக்கி நான்கு பங்காக ஒன்றை மண்ணினிடச்திலும், ஒன்றை 

ரீரினிடத்திலும், ஒன்றை மாத்கினிடத்திலும், ஒன்றை மாதரிடத்தி 

லுங் கொடுத்து ; மண்ணுக்கு உவராயும், நீருக்கு நுரையாயும், மாத்துச் . 

குப் பி௫னாயும், மங்கையருக்குப பூட்பாயுங் கழியும்படி இருவருள் ! 

செய்தருளினார். இக்திரன் ஆகந்தபரவசமடைந்து, கொழுர் தீசனைப் பல 

விதமாகத் தோத்திரஞ்செய்து, ஆலயத்தின் மேல்பால் தீர்.தகமொன் 

இுண்டாக்கி, அதன் வடகரையில் விமானமொன் றமைத்து, தன் பெய 

ரால் சிவவிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து பூசனை புரிந்தான். கோவிலினுள் 

ஒரு பிரகாரத்தில் இக்இரன் அமுதகும்பம் வைத்ததானம் அ௮முத்கூப 

மென்னும் ஒரு தீர்த்தமாயிற்று, ௮த சகல பாவங்களையும் 'போக்கும். 

இந்திரன் சிவபெருமானிடம் விடைபெற்றுத் தேவலோகஞ் சென் 

ரன். அன்றுமுதல் சமீவனத்துக்கு இர் இரபுரமென்னும் பெயருண் 

டாயிற்று, இந்திரன் பூசித்த விமானத்தைத் தரி௫ப்போர் முத்தியடை



40 இருக்கோட்டூர் புராணம் 

வர், ௮முதகூப இரத்தத்தைக் கண்டாலும், அதை யுட்கொண்டாலும், 

அத்தீர்சதர் தேகத்திற் பட்டாலுங் குஷ்டம், பேய், பில்லி முதவியன 

நீங்கும். ௮முதகூப நீரைச் சவபெருமானுக்கு ௮பிஷேகஞ் செய்தால் 

*௧ல பாவங்களும் போம் ; அசுவமேதஞ் செய்த பலனுண்டாம். ௮ 

நீரைத் இரவியத்தோடு சேர்த்து, சிவபெருமானுக்கு ஏழு நாளைக்கு 

௮பிஷேகஞ் செய்தால் ரெொகதோஷம் நீங்கும். மாசி மாசம் மக ரக்த 

இரம் நாலாம் பாதமும் பவுரணைத்திதியுங்கூடிய காலத்தில் சவபெருமா 

னுச்கு இருகலக் கடிப்பஞ்சாற்றை அபிஷேகம் செய்தால் அப்பெரு 

மான் அர்த்தநாரீசுவா மூர்த்தியாய்த் தோன்றுவர், அம்மூர்த்தியைத் 

தரிசிப்போர் சிவசொரூபம் பெறுவர் ; இது சத்தியம். 'இக்திரபுச 

மென்று சொன்னவர்களும், அவவூரைத் தரிசிச்ச மூன்றடி சென் றவர் 

களும், அவ்வூரில் ஒரு விகாடி சோம் வச தவர்களும் சிவலோகமடை 

வட; இது நிச்சயம். பன்னிரு சனனம் சிவபெருமானை வழிபட்ட 

வர்கள் தான் இத்தலத்தில் வரக்சப் பெறுவர். மற்றவர் வ௫க்கப் பெறா 

சென்று சூதமுனிவர் சொல்லியருளினார். சவுனகாதியர் அயிராபதேச் 

சாரமெனப் பெயர் வந்த சாணச்தைச் சொல்லவேண்டு மெனத் 

அதித்தார்கள். சூதமுனிவர் சொல்லத் தொடஙடுனார். 

இருச்சிற் றம்பலம் 

தறிப்பு--மாசிமாசம் மகஈக்ஷத்திரம் சாலாம் பாதமும் பவுரணையுங் 

கூடிய காலத்தில், சவலிங்கப்பெருமானுக்கு, இரண்டு கலம் கருப்பஞ் 

சாறு முதலிய அபிஷேக திரவியங்களால் விதிப்படி ௮பிஷேகாதிகள் 

செய்விப்பது மிச்ச விசேடமாம் ; சிவபெருமான் அர்த் தீராரீசுவர 

மூர்த்தியாய்த் தரிசன௩கொடுப்பர் ; ௮ப்பெருமானைத் தரிசித்து எல் 

லாப் பேற்றையுமடையலாம்,
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ஒத்தாவது 

ஐராபதேசச் சருக்கம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தூய செம்பொற் சுதன்மை யெனப்பெய 

சாய பேரவை யாங்கட்சு னாசியு 

'மேய சந்தரு வத்தினர் விண்ணவ 

சேய இன்னார் யாவருக் தொக்கனர். (1) 

அன்ன மன்ன வரம்பைகி லோத்தமை 

மன்னு மேனகை மாலையு ருப்பச 

துன்னு கெற்பைசு கே பரிமளை 

யென்னு மாத ரெழினட நோக்இனான். (2) 

வீணை இன்னார் மேயிசை யாழ்கொடு 

பூணு மென்ழுலைப பூவையர் பாடமின் 

ணுணை மாதர் நடித்தலு மிக்கான் 
காண வின்னமுு கண்பெற வேண்டினான், (3) 

வான மேணின்று வச்சுய னாதன் 

கான வீணை சரங்கொடு வண்சுதைப் 

பான மே௰ிகர் பாடலிற் பற்பல 

நான மேனியர் நாடக நோக்கினான். (4) 

அண்டர் முன்ன ரரம்பை ஈடி.த்தலின் 

விண்ட சோர்வும் விடாத மயச்கமுங் 

கொண்டு வேற்றுழிக் கொம்பெனச * சோர்ந்சனள் 

கண்டு வாயு கலைகுலைத் கானரோ. (5) 

நண்ணி நாடக நோக்கிய நாரதன் 

கண்ணன் வைகுந்தங் காணவென் றேகலு 
    

அஞ்சுதல் என்றும் பாடம்,



42 தருக்கோட்டூர் புசாணம் 

மெண்ண மின்றி 1 மிருந் துயில் கொள்பவுள் 

வண்ணம் யாவையும் வர்துகண் டானரோ, 

பந்த மாங்கொடும் பாவமி தாமெனச் 

இந்தை செய்து திருக்கண் புதைத்தான் 

மூந்து நாம மொழிர்சுவ டன்னைநீ 

மைந்தர் நாட்டில் வதியென்று கூறினான். 

எழுந்து கூறை யெடுத்துடுத் தேயெகிர் 

விழுந்து போற்றியென் மெய்ம்மயச் கத்தினா 

லழுர்தி னேன்ழுணி வாறுதி ரீயெனக் 

கொழுக்த டங்கட் கொடியிடை கூறினாள். 

தோகை செய்த துரோகமி தன்றெனு 

மோகை யான்முனி யொண்டொடி தன்னைமின் 

பாகன் பூச பலபுரிர் இப்பக் 

கேகு வாயென் 1] றிசைத்தன னே௫னான். 

ஞால மீது ஈடர்திது ஈன்றெனப் 

பாலி யின்கரைப் பாடல நாதனை 

யால நாட்டத் தாம்பையு மா்ச்சனை 

சால வாற்றித் தவம்பண்ணி வைகுநாள். 

மாத ரார்தமை வாசவன் வீணையி 

னாத மேநிறை நாடகம் பார்ப்புழி 

காதன் மேய வரம்பையைக் கண்டில 

னேது காரண மென்ன வியம்மினான். 

கோச மாமுனி கூறிய சாபமு 

நாரி பாலி நிக்கரை புக்கதுந் 

தாரு நாயகன் ரானுணார் தேமனஞ் 

சோரு மோகத் துயர்க்கடன் மூழ்கனொன், 

(6) 

(7) 

(8) 

(2) 

(10) 

(11) 

(12) 
  

1 இருந்தயர்வுற்றவள் என்றும் பாடம். 

1. யென்றிசைத் தவனேடஇனான் என்றம் பாடம்.
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காவி நீங்குங் சூத்தையும் வான்மதி 

மேவி நீங்கெ விண்ீணையு மொத்தது 

தேவர் நாடனுஞ் சித்திர சேனனைக் 

கூவி மின்னைச் கொணர்கெனக் கூறினான். 

இசத மீதி லெழுங்கஈ தருவனும் 

வரதன் பாடல மாககர் புக்கந்த 

விரத மாதைநின் வேந்தன் விளித்தனன் 

௪72 மென்னவச் தையலுங் கூறுவாள். 

உள்ள மென்று முவப்ப விடையின்மேல 

வள்ளல் வந்து வரந்தந்த பின்னலால் 

வெள்ளை வாரண வெந்தன் பதியெகிர் 

கொள்ள மீள்கலென் கூறுகி போவென்றாள். 

மையல் வாரண வாசவன் முன்னர்பபோ 

யைய மின்றி யவன்முற்றுங் கூறினான் 

றுய்ய பாலித் துறைச்சொண்டை மாட்டிடைச் 

தையல் பின்னுர் தவம்பெரி தாற்றினாள். 

நடித்த நாதனை நாடித் தவம்பல 

முடித்து மெம்பரன் முன்வரச் காண்கிலாள் 

வடித்த சொல்லி வனம்புச்கு சோமச 

னடிச்த லங்களை யன்புற வாழ்த் இனாள். 

மாது வானக மாதென நோக்கியே 

யேது சாரண மெய்தஇினை யீங்கென 

வாதி மாமுனி யன்புடன் கூறலும் 

பாத மீது பணிந்திவை செப்பினாள். 

பாட லேசனைப் பாலிக் கரையுழி 

நாடி. சான்பல நாட்டவ மாற்றியும் 

வாடி னோரை வலியவரச் தாள்பவன் 

தேட வந்தருள் செய்திலன் யாதென்ராள். 
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19:
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இந்த வல்லிக் இனியித யப்படி. 

வந்து காதன் வாந்தரு மாகசர் 

சந்த வாவிச் சமீவன மாமெனச் 

சிந்தை செய்து இருமுனி கூறுவான். (20) 

,தாணி தந்த சதுமுகன் போற்றியே 

வரம டைர்தது வாசவன் வல்வினைப் 

பிரம கத்தி பெயர்ந்த இயாவரும் 

பசவ நின்றது பாவாய் சமீவனம், (21) 

வாளை யன்ன வரிவிழி யாயவ 

exter Quin Boor en gto wit reer 

வேளை வேளை விளைத்தனை யேலவன் 

Geant நல்கு தரும்பலம் யாவுமே. (22) 

srom D wot ipsch West co con Gi கூறலு 

நன்று ஈன்றென காரியம் வாழ்த்தியே 

சென்று வன்னித் திருவன மெய்தியே 

நின்று கோக்செ ணெஞ்சம் குளிர்ச்ததால். (23) 

காட்டிற் புட்பங் சனிதிழங் காஇயாக் 

கூட்டித் தண்சுதைக் கூபத்து சீரினா 

லாட்டிப் பூசனை யண்ணலுக் குய்த்திசைப 

பாட்டிற் இன்னம் பாடுறப பாடினாள். (24) 

அன்ன காலையி லாங்கயி ராவதச் 

தன்னை மின்னைச் தலைமிசை வைத்துநீ 

பொன்னணி மாடு புகுதெனப் போக்கினான் 

மன்னு மையலின் மாழ்கெய போதியே, (25) 

போந்த வாரணம் பூசனைக் கேற்றவை 

யேர்தி யெங்க ளிறைபிர மேசனைக் 

காந்தை தன்னைக் கருத்தொரு மித்துமின் 

வாய்ந்த வன்பின் வழிபடச் கண்டதே. (26)



டு -வது லராபசேசச் சருக்கம் 

வெள்ளை வாரண மேவிமுன் ஸணின்றெறங்கள் 

வள்ள லுன்னை வர்வுரைத் சானெனச் 

அள்ளு செவ்வழிச் தோகையும் பூசையே 

யுள்ள முள்ளி யுரைமறுத் தோ தனாள். 

எண்ணிற் காண்பரு மெந்சையை யிவ்வயின் 

கண்ணிற் சுண்டு களித்தபி னல்லது 

விண்ணிற் பொன்னகர் மேவுத லில்லெனப் 

பண்ணிற் சொல்லி பகட்டொ0ெ கூறினாள். 

அண்ட ரண்டங்கள் காண வரம்பையைக் 

கொண்டு போதல் குணமென நாடியே 

தொண்ட லங்கொடு சுற்றிப் பிடித்தது 

கண்டி விங்கத்சைக் கைகொடு புல்லினாள். 

மீண்டு மும்மத வேழந் தடக்கையாற் 

பூண்டு பற்றலும் பொற்கொடி வந்தில 

ளாண்டி லிங்க மதனையு மின்னையுங் 

இண்டு கோடல் இழமையென் அுன்னியே. 

தேற்று கோபத்து மும்மத வாரணஞ 

சுற்றுங் கல்லித் துஇச்கையிற சூழ்ந் துடன் 

பற்றுங் காலையிற் பண்ணவ னாணையா 

லெற்றுங் குன்ற மெனக்கரி வீழ்ர்த2. 

மண்டை யோரிடம் வான்மருப் போரிடங் 

கண்டை யாய கலன்மணி யோரிடம் 

பண்டை நல்லுருப் பற்பல பின்னமாய்த் 

"தொண்டை சோரி சொரியக் இடக்சதே. 

வேழ நொந்தயல் வீழ்தலுங் காழளி 

தாமும் வார்குழற் றையலு மையனைச் 

சூழ வந்து து.தித்துநின் னல்லருள் 
வாழ்க வாழ்க வளர்சென வாழ்த் இனாள் . 
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வல்லி மீசன் வளர்இிரு மேனியைப் 

புல்லி நின்றதும் போதகம் வேரொடுங் 

கல்லி வீடூந்ததுங் கண்டிஈ்த வாறெலாஞ் 

சொல்லி நாரதன் சொல்லுஞ் சுனா௫பால். 

அங்கு ரீசென் றரனருள் பெற்றடற் 

லாங்க றன்னுடன் ரோகையை மீட்டியென் 

ஹனோங்கு வாய்மை யுசைத்தலு மெய்விழி 

தாங்கும் வேர்தன் சமிவன ச் தெய்தினான். 

கொண்டல் சண்டுயில் கோபாரத் தாடுதான் 

பண்டு சண்ட பசும்பொற் சிகாமும் 

வண்டு விண்ட மதுமலாச் சோலையுங 

கண்டு கண்டு களிப்பெய்தி னானோ. 

தருதி யன்பெனச் சந்நிதி முன்னர்ப்போய்ச் 

aS) வாழுஞ் சுடர்க்கொழுக் தசனைக் 

கருகி யாயிரங் சண்ணினு நோக்கினான் 

பரு இ கண்ட பதுமத்தை மானுவான். 

கொழுந்து வாழ்திருக் கோயிலை யைந்தெழுத் 

தீழுர்து நெஞ்சத் தரிவலங் கொண்டபின் 

விழுந்து தாழ்ந்துதன் மெய்குளிர்் தன்புட 

Carpi நாத னெதிர்நின்று வாழ்த்தினான். 

போற்றி போற்றிரின் பொன்னவிர் சேவடி. 

போற்றி போற்றிகின் புண்டரி கப்பதம் 

போற்றி போற்றிகின் பூந்திருத் தாளிணை 

மீபாற்றி போற்றிகின் போதுறழ் பாதமே, 

௮, னேயர னேயருள் வெள்ளமே 

பித்த னேயெங்கள் பெய்வளை பாகனே 

நித்த னேகிதி யேயன்பர் நேயனே 

முத்த னேயென மும்முறை வாழ்த்தினான். 
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டு - வத”£ராபசேசச சருக்கம் 

ஆய காலை யமுதுமிழ் வெண்பிறை 

மேய செஞ்சடை மீதொளி ஈல்டெ 

'கேய மாகிய லிங்கத்து ணின்றெங்க 

€யன் வெள்விடை மேல்வந்து தோன்றினான். 

அன்னை யெங்க எரனொடு வைகமிண் 

றன்னை யன்னவர் தம்மொடு சண்முகன் 

பொன்னை யன்ன பொறிமயின் மேல்வச 

முன்னை மாமுகன் மூடி.கத் தெய்தினான். 

உளங்க சிந்துள் ளூருகத் சன தருதி 

துளங்க வேந்தன் பொழுதுகின் ே 5 கினான் 

வளங்கொள் வெம்முலை வல்லியும் வாழ்த கினாள் 

விளங்க வேழமு மெய்பெற் றெழுந்ததே, 

மூழு.து மன்புடன் மும்மத வாரணம் 

பழுதி லாத படிவச் கொழுந்தினை த் 

தொழுது வாழ்த்திச் த.த.ச்சஞ் செழுத்துளத் 

தெழுதி யுய்ந்தன மென்றெதிர் சின் ஈதே. 

லெய்ய மாமண்டை வீழ்ந்த விருப்பினால் 

வைய முய்ய வருமண்டைத் தர்த்தமாய்த் 

தய்ய வானச் சுரர்வந்து தோய்தலு 

மைய மின்றி யளித்தது நல்வசம். 

முன்பு வேழ முதல்வனைப போற்றலா 

லன்ப மிக்க வயிராப சேச்சுர 

மென்ப தோர்பெய ராவெய்இ யப்பதி 

பின்பு மாங்கசன் பேர்பெற்ற தாலென. 

கோல வாரணங் கோட்டினிற் கல்லலாற் 

சீல மார்ந்தொரு தீர்த்தமு மானது 

ஞால மேன்மை நயக்தகோட் €ரெனச் 

சால வேயத் தலமுமபேர் பெற்றதே, 
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அன்ன வேழச் தணிமணி வீழ்தலான் 

மன்னு செய்வ மணியம் பலமெனப் 

பின்ன சோர்தலம் போபற்ற தத்தலம் 

முன்னி னாலு முடிக்குந் துயரெலாம். 

வணங்கு மும்மத வாரணகச் தன்னையவ் 

வணங்கின் பாக னருளுட னோக்கியே 

யுணங்கு நின்றுய சோட்டுதற் கெம்மையே 

பிணங்கு பூசை யியற்றுதி யென்றுபின். 

தாம மாமணி தான்விழு மவ்விடம் 

வாம மேகலை மாதுமை யாளொடு 

pro Hips sos நாளு மிருப்பதே 

யாம வற்றெம்மை யர்ச்சனை செய்யென்றான், 

என்று நாச னிசைத்தலும் வேழமு 

ஈன்று நன்றென நாதனை வாழ்த்தியே 

சென்று வெள்ளிச சகெரத்தி லெய்தியே 

கொன்றை வேணியன் கூருள் பெற்றபின். 

வடிவ மாகி வளரிலிங் கந்தனை 

மூடியின் மேல்வைத்து மும்மத வாரணம் 

நெடிய வன்புட னீடச் கொணர்ந்துபின் 

படியின் மீ.து பலர்தொழப் புக்கசே, 

அன்பு கூரு மமூதச் செழுக்தது 
மூன்பு வேதன் முகுந்தன் சுராதொழ 

வின்ப நல்கி யிருந்தது வெவ்வினை 

வன்பு * தீர்த்தது மாச்சர விங்கமே, 

அவச வர்க்கென் றமைத்தபொற் கோயிலின் 

நிவா வைத்இந்த நீணிலம் வாழவே 
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* இர்த்ததுவாமிந்த விங்கமே என்றும் பாடம்,



௫ - வந &ராபதேசச் சருக்கம் 

இவனை நேயர் இகழ்காக நாதனை 

யவனி வாழ்த்த ஓயிராப தேசனை. 

பெருமை கூரப் பிரதிட்டை செய்துபின் 

றிரம தாகிய தெள்ளமு தத்தினு 
உ... : 

மருவு லாவிய மநதாரப் போதினு 

மருள்பெ றம்படி யாச்சனை செய்ததே, 

உலக முூய்ய வொருதடந*் சொட்டதால் 

கலகி லன்பும் றயிராப தேச்சுரன் 

மலர் விடாதுமிழ் வாவியை நோக்கியே 

FHL லாவு சடையைச் துளக்கவும், 

காடு கங்கை நதிப்புனல் வீழ்தலுப 

சேடு மன்பிற் சிவகங்கை யென்றுபோ் 

நீட நின்றது நீனா தீர்த்தமாம் 

பீடு லாவம் பெருமை படைக்ததே. 

அருந்சொணாவிடதச் தன்ன மருக்கினோர் 

விரும்பி மாதரை மெய்க்கற்பு நீக்கனோர் 

676g கோயிற் கனகங் கவர்ந்தவர் 

பொருந்து தெய்வப புராணம் பழித்தபேர். 

பாவ முற்றவும் பண்ணிய பாதக 

ராவி நீச்ச ரன்னத்து ரோடிகள் 

யாவ ரேனுமித் தீர்ச்ச.த்தி லாடினோர் 

தேவ ராகச் சவன்பதஞ் சேர்வரே. 

விருச்சி கத்திங்கண் மேவும் பவரணை 
,பரித்த சாளிலிப் பைந்தடச் தாடினா 

லருத்கி யாங்கங்கைக் சாயிரங் காற்சென்று 

பெருக்க மூழ்கிய பேற்றையு மொக்குமே. 

அரம்பை தன்னு னாகண்ட லன்மனம் 

விரும்பி யிவ்வ.பின் மேவிக் கருணையே 
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யரும்பு மெங்க எயிசாப தேசனைப் 

பரம்பு மர்ச்சனை பல்.பகல் செய்தனர், 

துய்ய ராருந் துஇிக்குந் இிருவிழாச் 

செய்ய வெண்ணித் இகழ்தரு மிக்இரன் 

வைய மொப்புறு வைகாஇத திங்களிற் 

பொய்யு ரத புணா்பூச மாளிலே. 

இலங்கு ஈல்லிட பக்கொடி யேற்றியே 

துலங்கு விண்ணிடைச் துந்துபி யார்ப்புற 

வலம்கு வீணை யரம்பையர் பாடகன் 

னலங்கொணுரியர் நாட்டியஞ் செய்தனர், 

HSS நாளி லாதனம் பொனனுடன் 

வைத்த தேரின் மதுரவாய்ச் தேன்மொழித் 

சீத்தை தன்னையுஞ் சஙகரன் றன்னையு 

மொத்த வீதி யுடன்வலஞ் செய்தனர், 

மன்னு மெங்கண் மதுரவாட்த் தேன் அமாழி 

யன்னை தன்னை யயிராப தேசனைத் 

தென்னு லாவு சிவகங்கை நீரினா 

லன்ன வாறன் றபிடேகஞ் செய்துபின். 

அயனு மாலு மறியாத தாளிணை 

வியல நின்ற விசாகத் இனத்திலே 

புயலை யூரும் புரந்தர னாதியா 

மயிலில் வானவர் வாழ்த்.தி வண௫ஈ்ினார், 

இர்த வாறினி தீரைந்து நாளினு | 

மச்ச மில்லவ னன்பர் திருவிழா 

விந்த மாம்வகை மேன்மே னடத்தியே 

யிந்தி ரன்வந் திறைஞ்சிகின் றேத்தினான். 

அன்ன மேன்மை யயிசா பதமெங்கள் 

கன்னி பாகன் கழலிணை வாழ்த்தியே 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(66) 

(67)



பின்னர்ப் ே போம்படி பேரின்பம் பெற்! 

இத்த லத்தி விமையவர் தாபதர் 

சத்த யோக டூயவர் சத்தர்கள்     பத்தி செய்து 'பயில்கர் தருவர்கள் ~ 

மொய்த்து நின்று முதல்வனை வாழ்த்தினார். ஷி 

பேரு லாவு பிரதக் கணமிங்கு 

'மேரு வில்லி விசிட்டமென் ரோதினான் 

சேரு மைந்து இருமதிள் சூழ்ந்தவ 

ராரு மெங்க ளஎரன்பதஞ் சேர்வரே. (70) 

பெய்யு மன்பிற் பிரதக் கணமொன்றே 

வைய மேழும் வலம்வக்த தெொக்குமாற் - 

றுய்ய மேருவைச் சூழ்ந்த.த மொக்குமென் 

ஹைய மின்றி யறைந்தனன் சூதனே. (71) 

விண்டு சோதி விளங்குவ் கயிலையி 

.லண்டர் போற்று மமுதலிங கந்தனைக் 

கொண்டு வந்திச் குவலயம் வாழ்வித்த 

மண்டு மும்மக வேழத்தை வாழ்த் இனர். (72) 

௮ந்தி வேளை யமுதலிங் கந்தனை 

வரது போற்றுவர் வானவர் யாவரு 

மிந்த வேளை யெதிர்கின் றிறைஞ்சினாற் 

தந்தை யன்பிற் ?வலோகங கட்டுமே, (73) 

என்ன பாவ மியற்றின ராயினு 

. மன்ன மேன்மை யழுதேசன் றன்னையே 

முன்னர் நின்றுஈன் மோனச் திறைஞ்சினோர் 

பன்னு மெங்கள் பரனுரு வாவரே. (74) 

அம்ப லங்க ளறுபத்து காலுழி 
யும்பர் காண வுயர்ந்தோ ஸனிருத்தமாஞ்
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செம்பொ னம்பலஞ் சேர்ந்தினி சாடிய 

வெம்பி ரானுக் இதுமணி யம்பலம், 

பொன்னும் வெள்ளியும் பொற்புது மம்பல 

முன்னி நின்று முனிவர்கள் காணவே 

மன்னு மெங்கண் மணியம்ப லத்துழி 

யன்னை பாச னருநடங காட்டினான். 

வேசம் வல்லவி யாதன் கவு௫க 

ஞதி ஞானச் தருண்முனிக் காபன் 

காதல் கூருங் கெளதமன் சோமச 

னேத நீங்க விலகுபோ தாயனன். 

தரணி வாழத் தவங்கூ ரகத்தியன் 

விரவ ஈல்லருண் கேவும் புலத்தியன 

பரவ மேன்மை படைக்குஞ் சனகனே 

இ.ரம தாகச் செழிப்புறுங் கார்க்கியன், 

கனற்கு'மாரன் றவம்வல்ல மாண்டவன் 

சனத்தை நீக்கித் திகழ்வைசம் பாயனன் 

சனத்த வேணிக் கருணைகூர் கில்லிய 

னெனத்த குஞ்சோ விருடியர் மேயினார். 

இச்சா இன்னார் சேடுமி யக்கரே 

புச்தி கூரும் புகழ்க்கந் தருவே 

யொத்த மேன்மை யுளவிச்தி யாதரா் 

பத்தி மேவும் படிபல ரெய்தினார். 

பருதி யாகிய பன்னிரு வோருடன் 

வருணன் பொற்கலை வாகனன் செல்வமே 

இரம தாகச் செழிக்குர் தனதனும் 

பரவு ருத்திரர் பல்கணத் தோருமே, 

மற்று முள்ளவர் வானவர் தாபதர் 

சுற்றும் நின்று துதித்துப் பணிமலா் 

(75) 

(76) 

(77) 

(79) 

(79) 

(80) 

(81)



இ ரபசேசச் சருக்கம் 

மற்று மாக முறைமுறை தார்ப்பவே 
உ e ® * ச 6 

பொற்றை நல்லுருப் பூதருஞ் சூழ்தா. 

நந்தி யோர்புற நான்முக ஜனோர்புறம் 

வந்து * நின் றயன் மத்தளக் தாக்கவே 

சிந்தை கூரும் இிருமாலு மம்மையு 

Gog ster முறைமுறை பற்றவே. 

கயக்து இன்னரர் நாரதன் றும்புரு 

வியந்து ஈல்லிசை வீணையிற் பாடவே 

யியாந்த மேன்மை யுளமிது னதஇங்க 

ளியைந்த பூரணை யென்னுகன் னாளிலே. 

நீடு தொண்டர் நிறைந்தெதிர் போற்றமா 

றேடுஞ் சோதி இருகடங் காட்டினான் 

படு மேவிய பேரின்ப ஞானமே 

கூடி னார்மெய்யிற் கூர்புள கத்தினார், 

ஈண்ட வேட மெய்துமித் இங்களிர் 

ருண்ட வேசன் சசணம் பணிவேற் 

பூண்ட பாவங்கள் போய்சசிவ லோகத்தில் 

வேண்டும் வேண்மெ வியன்பதஞ் சேர்வரே. 

கண்டு கண்டு கடவு ணடமெலாம் 

புண்ட ரீச னெனவொரு புங்கவன் 

மண்டு மன்புடன். மாதவர் யாரையு 

மூண்ட ரோவென் வோருசை கூறினான். 

பூதம் யாவும் புணர்த்திய வேசனு 

மாது மார்ப மருவிய மாயனு 

மாதி நாளி லடி.முடி. தேடிய 

சோதி வர்செர்தச் தொண்டருங காணவே. 
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(82) 

(83) 

(84) 

(85) 

(56) 

(87) 

(88) 
  

நின் றஇிர் மத்தளம் என்றும் பாடம்.
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திருத்த குந்திருச் சிற்றம்ப லத்துழி 
நிருத்தங் காட்டியு நீங்கரு மன்பினா 

லருத்தி கூர்நட மங்கங்கும் போற்றியே 

வருத்தர் தீர்ந்து வரம்பெற வெண்ணியே. 

இவன் விரும்பித் திருவருள் கூர்ச்தினி 

தெவரு முய்ய விமையவர் வாழ்த்தவே 

யவனி மீதி லறுபத்து சாலுழித் 

தவம தாகுஞ் சபைக்கே நடி.த்தனன், 

மணியி னம்பலம் வானுறச் செய்துபாம் 

பணியு மெர்தை யருணடங் சாட்டலாற் 

பணியும் பேர்தம் பவக்கடன் முற்றவுந் 

தீணியு மெம்பான் சாரூபம் இட்டுமே. 

தமது நேயர். தருங்கொழுக் தீசரு 

மருத லிங்க மயிராப தேசரு 

மெமது கெஞ்சத் திலங்கிந்தி ரேசரும் 

விமல மாகும் விசுவகன் மேசரும். 

தரும மாகத் தருமரம் பேசரு 

மூருவ மேன்மை யுளபஞ்ச ஞூர்த்தியு 

மருவு மிர்த வளாக ரொப்பெனத் 

இருவு லாவுமெச் சேயத்து மில்லையே, 

இரத வாறென் நிசைத்தலு மாதவன் 

சந்த மாதவர் தம்மொடும் கூடியே 

நந்து மேவு ஈவதீர்ச்சர் தோய்ந் தபி 

crags மில்லவற் கன்புறப் போற்றியே. 

பலனு லாவிய பஞ்சக்கு ரோசமும் 

வலம தாய்வந்து வான்காழுந் சேசனை த் 

தீலனு றும்படி தாழ்ர்து வணங்இப்பி 

னிலகு மாமணி யம்பலத் தெய்தியே. 

(89) 

(91) 

(93) 

(94) 

(95)



௫ -*8ராபசேசச் சருக்சம் 

சங்க ராதற் பராதையல் வாழ்திருப் 
° e * ® 

பங்க ராபர மாபத் மப்பிரான் 

கங்க ராவெண் கயிலைச் சனகரா 

பொங்க ராவணிப் புண்ணிய மூர்த்தியே, 

நாத னேமுது நான்மறை போற்றிய 

பாச னேகொண்டர் பண்புசண் டன்புசெய் 

6g னேநிதி யேகிறை காவலன் 

றூக னேதொடை சூழ்சடை யாயென. 

சந்ச ரத்தனைக் கற்கியொப் பாய்ச்கொருங 

கந்சு ரத்தனைக் காப்போனை வெவ்விடக் 

கந்ச ரத்தனைக் காண்டிபக் தோளிலங் 

கந்த ரத்தனைக் காட்டுங் கடவுளை. 

தான நாகர் தரத்திரு மேனிமீ 

தான நாகச் சருமனை வீறுசந் 

தான நாகத் தவர்க டொழத்திருக் 

தான நாகச் சவுந்தரன் றன்னையே. 

அண்ண றன்னை யயிராப சேசனை 

வண்ண மாதர் வந்தெதி ரிவ்வகை 

தண்ணு லாவு சதுர்மறை gral ov 

லெண்ணி வாழ்த்தி யிறைஞ்சி யின்புற் றனர். 

மெய்த ருந்தவ மேவுஞ் சமீவனம் 

பொய்த சாதின்று போற்றிப் புகழ்வேேற் 

சைத வங்கள் கடந்து கருணைபெற் 

றெய்து வார்க ளிருஞ்சிவ லோகமே. 

தும்பி கோட்டிற் மொடுநெடு வாவியை 

யும்ப சேவ தர்ச்சமென் ரோதினார் 

தம்ப மாமத் தடத்செவர் மூழ்கினு 

மெம்பி ரான்கயி லாயச் இருத்துமே. ' 
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(99) 
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கருட வாகனன் காண்பறி யான்முகில் 

வருடுங் கோயின் மதிலுக்குத் தென்புறம் 

புருட ராகத்திற் பொற்புறு விங்கமொன் 

MG ரும்படி யாங்கமைத் தாளரோ. 

தூய செங்கையிற் ரெொட்டன மர்த்தமொன் 

ராய லிங்க மாம்பேச னென்னவு 

மேய நீரரம் பாதீர்த்த மென்னவு 

கேய மாம்பெயர் நின்றது பூவின்மேல் 

போற்றி னாள்சவ பூசைபன் னாண்ம௫இழ்ந் 

தாற்றி னாள்பெரி சைச்செழுத் துண்மையைச் 

தேற்றி னாடவஞ் செய்தாள் சிலபகன் 

மாற்றி லாவரம் வள்ளலு ஈல்கனொான். 

கொற்ற மேலயி ராவதங் கோடிமாப் 

பெற்ற மொய்ம்பினைப் பெற்றது பெற்றியாற் 

சுற்றி நின்ற துரோகமு நீத்தது 

முற்ற ரம்பை முனிசாபந தீர்ந்சதே. 

வசையில் கார்த்திகை மாதத்து ரோணியில் 

விசைய மாமக்தி வேளையி னெஞ்சிலன் 

பிசைய வேயரம் பேசனைப் போற்றினா 

லசுவ மேதமோ ராயிர மொக்குமே. 

சேய்க ஞஞ்சிவ தீர்த்தத்துச் கார்.த் திசை 

யாய திங்களி லாதித்த வாரநாட் 

டோய வேமெய்யிற் ஜோன்றும் பிணிகள் போம் 

தீய பாவமுச் தேய்ந்தறுந் இண்ணமே, 

புவன முய்ய வருமிப் புரச்திடைச் 

சிவனை யையனைச் தெய்வக் கொழுந்தினைப 

பவன மன்னப் பகரு மாம்பையுங 

கவிலும் வேந்தனுங் கைதொழு தேத்தியே. 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 

(108) 

(109)
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சின்று நின்று நினைந்திர்த வூர்வர 

வென்று இட்டு மபொெனவிடை பெற்றுயர் 

வென்றி வாரண மேற்கொண்டு பொன்னகர் 

சென்றி டத்திருப் பூமழை இந்தினார். 

மலரும் புட்ப மழைபல பெய்தலால் 

*லரும் புட்ப ஈகரியென் றேபெயர் 

பலக ணத்தவர் பாராட்டப பெற்றதாங் 

கொலரும் பாவ முரைக்கனும போச்குமே 

ஆ.இி யாங்கணப பாதியப் பாதியிற் 

பாதி தானிப் பதியிடை வைகினான் 

மா பாகன் வளர்சிவ லோகமே 

யேது வாச விருப்பக் சாளுமே. 

பிரம சீர்த்தம பெருஞ்சிவ தீர்த்தமே 

விரவு மிர்இர தீர்த்தம் விபுதபே 

ப.சவு வெணசுதைக் கூபம் பலபலஞ் 

சரத மாகத் தருஞ்சிவ கககையே. 

1 இகழ்ந்த மண்டையின் நீர்த்தசம்பொற் செங்கையா 

லகழ்ந்த வல்லி யாம்பைதன் நீர்த்தநா 

மடழ்க்து வாழ்த்த வருஞ்சத்த தர்த்தமும் 
புகழ்ந்து கூறமெய்ப பொற்பதங் கூடுமே. 

சத்த திர்த்தமு குற்ழ்கி.த் தடம்புனல் 
வைத்த செஞ்சடை வானவன் முளிணைப 

உ சென்று புக்கனர் சேவ செதிர்கொள என்றும் பாடம். 

1 திகழ்ந்த காகத்தின் நீர்த்த மகத்திய 

ரகழ்ச் தழைத்த நதிமுதற தீர்த்தங்கண் 
மஇழ்ந்து வாழ்த்த வருஞ்சத்த தீர்த்தமும் 

57 

(110) 

(111) 

(112) 

(113) 

(114) 

வம ஷய. புவியும் ஆறிய வவைவாயமாக கதைவ ய. அடழம்பவுட ஹல அம. வல 

புகழ்க்து கூறமெய்ப பொற்பதங் சட்டு. என்றும் பாடம்.
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பத்த ராப் பணிந்த னரேற்சவ 

(ss meer மும்முறை யாணையே, (115) 

நிரரி னேஈ்திர்திர சேனனென் பானவன் 

பிரம ராக்கது போகும் பலபல 

வரம ஸித்ததில் லான்பதி மற்றிர்தப் 

புரநி னைச்கினும் போஞ்செய்த பாதகம் (116) 

பில்லி சூனியம் பேய்பிரே தஞ்சமர் 

வல்ல”பூதம் வலிநோய் முயலக 

னல்ல தாங்குட்ட மாதிப் பிணியெலாஞு 

செல்லு மேசத்த தீர்த்சச்ைைத நோக்கினும். 119 

இச்த வாறென் நிசைச்தலுஞ் சூ.தனை 

யக்த ணாள ரனைவரும் போற்றியே 

பக்த மாயப் ,பவக்கட cr HC GH. 

வரச தாற்பெரு வாழ்வன வாழ்ச்தினா. (118) 

BEF மார்ந்து நமைப்புல வோர்களை 

யஞ்ச நீர்த்த வரன்றிரு மான்மிய 

கெஞ்ச மார நிகழ்த்திய ரீயலாற் 

ஞ்ச மாரிந்தத் தாபதர் யார்க்குமே. (119) 

ஆன தாவின்ன மன்புவைத் இந்தி 

சேன னெஞ்சமந் இயக்கிய சாச்கதம் 

போன காதை பு£லுகி யென்னலு 

மூன நீங்க வுரைத்தனன் சூதனே. (120) 

ஒருகாலத்திலே இர்கிர சபையில் ௮ரம்பை, திலோத்தமை, மேன 

கை, உருப்பசி, கெற்பை, சுகேசி, பரிமளை என்னும் மாதர்கள் நட்னம் 

புரிந்தார்கள். இவர்களுள் அரம்பை களைத்துச் சோர்ஈ்துவிமுக்தனள்... 

வாயுபகவான் ௮ரம்பையின் ஆடையைக் குலைசத்சனன், அச்சமயம் ௮ம் 

மார்க்கம் வைகுந்தம் போசவந்த நாரதர் அரம்பை ஆடைகுலைந்து 

இடப்பதைக் கண்டு, சிவ சவவென்று கண்களை மூடிக்கொண்டு,
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8ீ பூலோகத்தில் வக்கக்கடவை யென்று சாபம்கொடுத்தார். உடனே 

அரம்பை யெழுந்து 'வஸ்திரத்தை யுடுத்திச்கொண்டு, நாரதருடைய 

இருவடிகளில் வணங்கி என்னுடைய மதிமயக்ஃ*த்தினால் நேர்ந்த குஜ் 

றத மன்னிக்கவேண்டுமென்று பிரார்தஇத்தாள். காரதர் அரம்பை 

யின் குற்றமன்றெனீறுணர்க்து,6 ல காலம் பெருமானைப் பூசனை 

புரிந் தகொண்டிருஈது, இவ்வுலகம் வரக்சடவை யென்று பிரதி சாபம் 

கொடுத்து, வைகுந்த ஞ்சென்றார். அரம்பை பூலோசம் வந்த, பாலீ 

ஈ.திக்கரையில் விளங்காநின் உ பாடலமாஈசரில் பாடலநாசனைப் பூசனை 

புரிந்து சவம் பண்ணிக்கொண்டிருக்காள். இங்கனமிருக்கு நாளில் 

இர்திரசபையில் முற்கூறிய மாதர்கள் நடனம் புரிந்தார்கள். இந்திரன் 

அர்நாடகசம் பார்க்குங்கால் அரம்பையைக் காணாமையால் எங்கேயெனக் 

கேட்டு, நிகழ்ந்தனவுணர்ம்து, க் தருவருளொருவனாகய சத்தரசேன 

னைக் கூப்பிட்டு ௮ரம்பையை அ௮ழைத்துவா வென்றான். இத்திரசே 

னன் பாடலமாககர் சென்று, ௮ரம்பையைச் கண்டு நின்னைத்தேவேர்தஇ 

ரன் அழைத்துவரச் சொன்னானென்றான். அரம்பை பரமபதி யிடப 

வாகனத்தின்மிது பார்வதி சமேசராய்த் சோன்றி வரந்தந்தாலன்றித் 

தேவலோகத்திற்கு வரமாட்டேன் போ வென்றாள். சித இரசேனன் 

இக்க ரணிடம் போய்த் செரிவிச்சான். அரம்பை பாடலேசனைப். 

பூசனை புரிந்து பலவிதத் தவங்களை முடித்தும் பரமபதி தோன்றி யரு 

ளாமையால், உரோமச மூணிவர் வனஞ்சென்று அவருடைய திருவடி 

களில் வணங்கினாள். உசோமச முனிவர் ௮ரம்பையை ஆர்வ இத்து 

நீ இங்கு வந்த காரணம் யாசென்றார். அரம்பை யான் பாலி 6 Ba 

கரையில் பாடலகாதனைப் பலநாள் பூசனை புரிந்து சவம் பண்ணி 

னேன், அப்பெருமான் வந்து வரர் தந்திலர். யாது காரணமென்றாள். 

உரோமச முனிவர் வன்னிவன மென்றொரு தலமூண்டு, goog 

பிரமன் பூசித்து வரம் பெற்றது. இர்திரன் பிரமஹத்தி தீர்த்தது, நீ 

அங்கு சென்று கொழுநர் சீசனைப் பூசிப்பையா௫ில் அப்பெருமான் 

வந்து வேண்வென கொடுப்பசென்றார். அரம்பை வன்னிவனஞ் 

சென்று கொழுசர்தீசனைப் பூசனை புரிந்துகொண்டிருந்தாள். ௮௬ 
நாளில் இக்திரன் ௮ரம்பையைத் தூக்கிக்கொண்டு வரும்படி. வெள்
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ளானையை அனுப்பினான், ௮௫௪ யானை வன்னிவனம் வந்து அரம்பை 

யைச் கண்டு நின்னை இந்திரன் அழைத்துவரச் சொன்னானென்றது. 

௮ரம்பை கைலாசபதி வந்து வாரர்தந்தாலனறித் தேவலோகத்திற்கு 

வருதலில்லை யென்றாள். அயிராவதம் அவளைச் தூக்கிக்கொண்டு 

போகக் கருதி தும்பிச்சையாற் சுற்றிப் பிடித்தது. அரம்பை பயந்து 

சவலிங்கப்பெருமானைச் கட்டிப் பிடித்தாள், யானை பலாச்காரமா 

யிழுத்தத, அவள் இவலிங்கப் பெருமானை விடவேயில்லை. அயிரா 

வதம் இவலிங்கப் பெருமானோர அரம்பையைச் தாக்கிச்கொண்டு 

போக எண்ணங்கொண்டு தன் கோட்டாற் செவெவிங்கப் பெருமானைக் 

கல்லிப் பிடிக்கையில் சிவபெருமானுடைய அணையினால் அயிராவசஞ் 

சன்னபின்னமாகி மண்டையோரிடத்திலும், கொம்போரிடத்திலும் 

மணியோரிடத்திலுமாகப் பலவிடங்களில் விழுந்து உதிரம் பொழிந்து 

கொண்டு டெந்தத, இவறறைப் பார்த்த காரசர் இந்திரனிடம் 

போய்த் தெரிவிழ்து, ரீ சமீவனஞ் செனறு வெபெருமானருள் பெற்று 

அயிராவத த்தையும் ௮ரம்பையையு மழைத்துச்கொண்டு வாவென்ருர் 

இக்இரன் சமீவனம் வந்து சவெபெருமானை வணங்கச் தோத்திரம் 

பண்ணினான். பரமபதி தேவியாரோடு இடப வாகன த்திலும், சண் 

மேகக்கடவுள் வள்ளி தெய்வானை சமேதராய் மயில் வாகனத்திலும், 

விாயகர் மூஹிக வாகனத்திலுர் தோன்றினார்கள். இக்திரனும் ௮ரம் 

பையும் பன்முறை பணிந்தெழுந்து துதித்தார்கள், அயிராவதம் 

உயிரபெற்றெழுந்து துதிசெய்தது. அயிராவதத்தின் மண்டை 

விமுக்தவிடம் ஒரு தீர்த்தமாக மண்டைத் நீர்த்தமெனப் பெயர் 

பெற்றும், ௮அயிராவதம் கோட்டாற் கல்லியதால் ஒரு இர்த்தமுண் 
டாகி நாகதீர்த்தமெனப் பெயர் பெற்றும் விளங்குகின்றன. அயிரா 

வதம் பாமபதியைப் போற்றியதால் ௮யிராபசேச்சுரமென வொருபெய 

ரும், ௮யிராவதஙு கோட்டாற் கல்லியதால் கோட்டூரென வொரு 

பெயரும் அத்தலத்திற் குண்டாயின. யானையின் மணிவிழுந்த 

, தானம் மணியம்பல மென்னுமொரு தலமாயிற்று, சிவபெருமான் ௮யி 

சாவதச்தைப் பார்த்து உன்னுடைய .மணிவிழுஈ்த தானத்தில் நாம் 

உமையவளோடு எந்தநாளுமிருப்போம், அந்தத் தானத்தில் எம்மைப்
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பூசை செய்யென்றார். அயிராவதம் திருக்கயிலை சென்று ௮முதலிங்க 

மென்னும் ஓர் இவெவிங்கவ் கொணர்ச்து, மணிவிழுக்ச தானத்தில் பிர 

இட்டை செய்து, பூசித்தது. அயிராவதம் பூசித்சசால் ௮ப்பெருமர 

னுக்கு அயிராபதேசுவார், காகநாசேசுவரர் என்னு தஇருநாமங்களுண் 

டாமின. பின்பு அயிராவசம் ஒர் தடாகர் தோண்டிற்று, ௮இற் திவ 

பெருமான் தன்னுடைய சடையிலிருக்த கங்சையைப் பெய்தார், 

௮ அயிராவசந் சோண்டியதால் நாகதீர்ச்சமெனவும், சிவபெரு 

மான் கஙகையைப் பொழிர்ததால் சிவகங்கை யெனவும் பெயர் பெற் 

றது; அத்தர்த்சம் புசக்கத்தகாவிடத்தில் புசித்த பாவம், மாசரைக் 

சற்பழித்தபாவம், கோயிற்பொருளைக் கொள்ளை யிட்டபாவம், தெய்வப் 

புராணம் பழித்த பாவம், கொலைசெய்த பாவம், அ௮ன்னமிடாதிருக்சு 

பாவம் முதலிய பாவங்களையெல்லாம் போக்கும், கார்தஇகை மாசம். 

பவுரணையில் சிவகெங்கையில் மூழ்கினால் அயிரர்தடவை கங்காகதிக் 

குப் போய் மூழ்கிய பலனுண்டாம், அரம்பையும் இக்திரனும் ௮யிராப 

தேசனை அகேகம்காலம் பூசைசெய்துகொண்டிருந்தனர். இக்இிரன் 

தருவிழாச் செய்யக் கரு வைகா? மாசம் புனர்பூச நகூடத்திர த்திலே: 

துவஜாரோகணமுமம், yrs ஈக்ஷத்இிரச்சிலே மஹாரசா ரோகணமும்,, 

விசாக நகூத்திரத்திலே சவகங்கை தீர்த்தோத்ஸவமுமாகப் பத்துநாள் 

பிரமோத்ஸவஞ் செய்து வணங்கினான். ௮யிராவதஞ சிவபெருமானை 

வணங்கித் தான் செய்த துரோகங்கள் நீங்கிப் பேரின்பம் பெற்றது 

இமையவர், தாபதர், யோகியர், சித்தர், கந்தருவர் முதலியோர்கள் பரம 

பதியை வணங்கி வாழ்த்தினார்கள், இத்தலத்தை வலம் வர்.தால் ஏழுல 

கத்தையும், மேருமலையையும் வலம் வந்த பலனுண்டாம். அந்தி: 

வேளையில் தேவர்கள் வந்து ௮யிராவதங் கயிலையிலிருந்து கொணர்ந்து 

பூசித்த அமுதலிங்சேசனை வணங்குவா ; அவ்வேளையில் அப்பெரு. 

மானை' வணங்குவோர் சவலோகமடைவர். 

ஸ்ரீ சிவபெருமான் திருநடனம் காட்டியருளிய இருவம்பலங்கள் 

அறுபத்து நான்கு. ௮வற்றுள் இத்தலத்திலுள்ள (திருக்£ழ்க்கோட்டூர்) 

மணியம்பலமு மொன்றாம். இவ்வம்பலத்துள் வியாதர், கெளிகர் 

காடபர், கெளதமர், ரோமசர், போதாயனர், அகத்தியர், புலத்தியர்
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சனகர், கார்க்கியர், சனற்குமாரர், மாண்டவர், வைசம்பாயனர், இல்லி 

யர் முதலிய மகருஷிகள் தரிசித்துப் பேசானக்தமடையவும் : இத்தர், 

இன்னார், இயக்கர், கந்தருவர், வித்தியாதரர் முதலியவர்கள் வாழ்த்தி 

வணங்கவும் ; பன்னீரு சூரியர், வருணன், வாயு, குபேரன், உருத 

இ.ரகணங்கள், மற்றுள்ள வானவர், தாபதர் முலியோர்சள் புஷ்ப 

மாரி சிந்தவும் ) பூசகணங்கள் சூழ்ந்து நின்று துதிச்சவும் ; நந்தி 

தேவர் ஒரு புறத்திலும், பிரமதேவர் ஒரு புறத்திலும் நின்று மத்தள 

மடிக்கவும் ; விஷ்ணும், அம்மையும் முறைமுறை தாளம் போடவும் ; 

தும்புருமாரதர் யாழ் மீட்டவும் ; அஆணிமாசம் பூரணையில் சபாநாயகர் 

தாண்டவஞ் செய்தருளினார்.௮ங்கு நின் உ யாவரும் பேரின்பக் கடலில் 

மூழ்கினார்கள். ஆனிமாசம் பவுரணையில் சபாநாயகரைச் தரிசிப்போர் 

விரும்பிய பேற்றை யடைவர், பரமபதி இருத்தொண்டர்கள் காண, 

இருச்சிற்றம்பலத்துள் இருநடங் காட்டியும் நீங்காசு அன்பினால், 

ஆங்காங்கு தொண்டர்கள் சரித துய்யும்பொருட்டு திருவருள்சுரந்து, 

அஅபசத்துசான்கு சபைகளில் ஈடித்தருளினார். அவற்றுள் இம்மணி 

யம்பலத்தைத் தரிசிப்போர் சாரூப பதமடைவர். கொழுந்தீசுவார், 

அயிராபதேசுவார், இந்திேசுவரர், விசுவகன்மேசுவரர், ௮ரம்பேசு 

வரர் இப்பஞ்ச மூர்த்திகளும் விளங்காநின் ற இத்தலச்கிற் சொப்பான 

தலம் எத்தேயத்திலு மில்லையென்று சூதமுனிவர் சொல்லியருஎலும், 

சவுனகாதி முனிவர்கள் சூதமுனணிவரோடு சமீவன மடைந்து 

ஒன்பது தீர்த்தங்களிலும் மூழ்கிப் பரமபதியை வணங்கிப் பஞ்ச 

குசோசம் வலம்வந்து கொழுந் தீசுவரப்பெருமானை வணங்கித் து.இத்து, 

'மணியம்பலஞ்சென்று சபாராயகரையும் அ௮யிராபதேசரையும் வணங் 

இப் பலவிதமாகத் தோத்திரஞ் செய்தார்கள். , 

பின்பு சூதமுனிவர் சவுனகாதியரைப் பார்த்துச் சொல்கின்றார். 

இச்சமீவனத்தைக் தரிசிப்போர் செவலோகமடைவர். அயிரர்வதம் 

கோட்டாற் சல்லிய வாவியைச் தேவர்கள் சிவூர்த்தமென்று கூறி 

ஞர்கள்; ௮.தனால் அத்தீர்த்தத்துக்குச் சிவ தீர் த்தமென்று பெயருண் 
டாயிற்று ; அதில் மூழ்குவோர் சமிலாயமடைவர். அரம்பை ஆலயத் 

தின் தெற்கில் ஒரு தீர்த்தமுண்டாக்கி, அதன் கரையில் புருடராகத்தி
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னால் சிவலிங்கத் திருவுருவம் அமைத்துப் பூசித்தனள் ; அத்தர் 

தம் அரம்பாதர்த்தம். எனவும், ௮வ்விலிங்கம் அரம்பேசனெனவுமி 

பெயர்பெற்று விளங்குகின்றன. அரம்பை ௮வ்விலிங்கத்தைப் பல 

நாள் பூசைசெய்து, பஞ்சாக்காஞ்செபிச்துத் தவம்பண்ணினாள் ; ௮ப் 

பெருமான் அவளுச்கு வேண்டிய வரமளித்து காரசார சொடுத்த சாப 

த்தை நீக்கெருளினார். அயிசாவசம் கொழுர்சீசப் பெருமானைக் 

கோட்டாற் கல்லித் தும்பிக்கையாற் சுற்றிப் பிடங்கனு துசோசந் 

தொலைந்தது. கார்த்திகை மாசம் உரோகணி ஈக்ஷத்திரத்தில் சாயங் 

கால வேளையில் அரம்பேசனை வணஙடனால் ஆயிரம் அ௮சுவமேதப் 

பலனுண்டாம். கார்த்திகை மாசம் ஞாயிற்றுக்கிுமையில் சிவதிர்த 

த,த்.தில் மூழ்கனொல் சர்வநோய்களும் சகல பாவங்களும் நீங்கும்.இந்.தி.ர 

னும் அ௮ரம்பையும் சிவபெருமானை வணங்கி விடைபெற்றுக்கொண்டு, 

அ௮யிராவதத்தின்மேல் தேவலோகஞ் சென்றார்கள். இச்திரன் சோட் 

டூரைவிட்டு ரீங்குங்காலத்தில் தேவர்கள் பூழை 9பாழிஈ்சமையால் ௮ 

JOSH MGUY புஷ்பககர் என்று ஒரு பெயருண்டாயிற்று.கால்விராடிசே' 

ரம் இத்தலத்தில் தங்கினாலும், சவலோகமடைவர், பிரமதீர்த்தம், சிவ 

தீர்த்தம், இர்இிரதீர்த்சம், அமுசகூபம், சிவகங்கை, மண்டைத்தீர்த்சம், 

அரம்பா தீர்த்தம் இச்சத்த தீர்க்தங்களிலும் மூழ்கிச் சவபெருமானைப 

பணிலோர் முத்தியடைவர், இஃது சத்தியம், சத்தியம், முக்காலுஞ் 

சத்தியம், இந்திரசேனனென்னு மரசன் இங்கு வந்து பிரமராக்கது 

நீங்கப்பெற்றான், இச்தலத்தை நினைபபோரும் முத்தியடைவர், முற் 

கூறிய சத்த தீர்த்தத்தையும் பார்த்தவுடன் பில்லி, சூணியம், பேய், 

பிசேதம், பூதம், முயலகன், குட்டம், முதவிய யாவும் நீங்கும் என்று 

சூதமுனிவர் சொல்லலுக் சவுனகாதியர் எழுக்துசூ சமுனிவரை வணங் 

கித் துதித்து இந்தரசேனனை வருத்திய பிரமராக்கது போன காதை 

யைப் புகலவேண்டுமென சூதமுணிவர் சொல்கின்றார். 

திருச்சிற் றம்பலம்.
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தறிப்பு.--வைகாசி மாசம் புனர்பூச ஈக்ஷச்திரத்திலே இடபக் 

கொடி யேற்றி பத்துசாள் பிரமோச்ஸவம் செய்வது மிக்ச விசேட 

மாம், அவற்றுள் ௮ஸ்ச ஈக்ஷத்இரத்திலே இரதோச்ஸவமும் ; விசாக 

நக்ஷத்இரத்திலே சவகங்கா தீர்த்தோத்ஸவமும் நடாத்துவது உத்த 

மோ தீ சமமாம். 

AGU Gi 

இந்திரசேனச் சருக்கம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

கோடகச் கலிப்புர் தானச் குஞ்சாத் துவைப்பு மின்னா 

பாடகச் ச௬௫ற் சூட்டும் பரிபுரச் சிலைப்பும் செய்வ 

சாடகச் தமத வீணை நாசமு மு.த.தி யேய்க்கு 

மாடகத் sets SS) wis geno Sol smo. 

Hid sor Gougsg abs esis Cron Qovrar ay 

நரீபதி மனுநூ னீதி நடத்தியே யுலகை யாண்டோ 

னரனுயர் * தோழ னென்ன வல$லா வெறுக்கை பெற்றோன் 

பரவரும் புதல்வர் வெள்ளம் பவுத்திர வெள்ள முள்ளோன் 

சனுமூது வேத மெய்மை சணப்பிலா வாயுள் வேசம் 

மனுமுறை முழுதும் வல்லோன் வந்தவர் சணர்கட் செல்லாங் 

saps page sree shud முதலாச் தானந் 

இினமினி தெனவே காம சேனுவொச் துதவுங் கையான். 

அறப்பொருள் கவர்ந்து வைய மளிப்பதே யலது மற்று 

மறப்பொருள் கவரான் யார்க்கும் வஞ்சமு கினையான் செவ்வேல் 

விறற்படை யாசர் நட்பு மிகவும்பெற் றுடையோன் யாண்டுஞ் 

திறட்பொடு வலாரி யைப்போற் றிசையெலாம் புரக்கு காளில், 

Cassis முறைமை யெண்ணி வேட்டைமே லெழுந்து காணிற் 

போந்துவெங் கடமை பன்றி புலிபிணை கலையே யாதி 
  

* துணைவனென்ன என்றும் பாடம், 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)
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காந்திய மிருக மெல்லாம் கலைத் துயிர் கவார்து வேளி 

னீநர்தரும் வெயிலான் மேனி செடிழ்க்திளைப் பெய்தி னானால். 45) 

வனமெலாக் திரிந்த தாலும் வான்வெயி லுருப்ப தாலும் 

புனனுகர் வேட்கையாலும் புரவிவிட் டி.ழிர்.த Cars sear 

தனதுள மயங்கி யாங்கோர் சருவின்£ழ்த் துயிலும் போதிற் 

சினவிய வரைபோ னெஞ்சர் இடக்கடெச் கனவிற் சண்டான் (6) 

பிடித்ததெண் டாயு தத்தாற் மிரமராக் கதர்தா னொன்று 

மடித்தவெள் ளெயிற்றுப் பேழ்வாய் வழிபுகை கதுவ முன்வர் 

தடித்தது நிருப னஞ்சி யாரை 8ீயாரை முன்ன 

மூடி.த்.திடும் பகைய துண்டேன் மொழி.கென முனிர்து சொன்னான்.) 

அப்பொழு துரைக்கு கூளி யவரவர் செய்ச பாவ 

மெப்படி யெனிலும் போகா தஇிருணச இருத்து நீதா, 

ஜனெப்பரும் பாவஞ் செய்த துசைக்சச்சேண் மனுநா னாளுஞ் 

'செப்பிய வகையெட் டெட்டாஞ் செனனத்தோர் நிருப னா9. (8) 

௮வனிவர் தாளு நாளி லடல்பெறு மகத நாட்டி 

னவமிக விளங்கு செங்கோ னடத்துமோ ரரசன் றன்பால் 

1 கிவவிய ஈட்ப தாக நெடிதமழு தருந்தும் போதுர் 

தவமுடன் றருமந் தானம் தம்மினு நீங்கா யாடு, (9) 

இருவசா யுயிரு மொன்றா யிருந்தனை யந்த நாளின் 

மருவரு மகத தேய மன்னவன் சென்ம ஈன்னாட் 

பொருவருஞ் சனிவா ரத்திற் புக்கத,ச் தோடம் போகத் 

தருகிகர் தடக்கை 8ீராற் ருனமே ல்க வெண்ணி. (10) 

சதுமீிறை யந்த ணாளரர் தமையழைத் தவர்க்குத் தான 

மு.தவவே முயலுங் காலை யுடனிருர் து.தவா வண்ண 

மதனைநீ தடுத்தா யாங்கே யறுபத்து நால்வர் தம்மை | ப 

யிதநமூரை யாது பின்னு மிகழ்க்துரை த் தனைரீ மன்னோ. (11) 

1 நிவர்பெரு ஈட்பதாகி என்றும் பாடம், 
5 |
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gus Raw பால்வர் தடைந்ததிவ் வளவு நீயே 

தூயகல் வினையாற் காலர் தொலைத்தனை யினிநீ யந்தத் 

இயவெவ் வினையெட் டெட்டாஞ் செனனமுர் தொடா வெம்மாற் 

காயமுங கறுத்து நொந்து கடும்பவத் தந்தந் தன்னில். 

நிரையமுற் றுழல்வை யென்றே நிகழ்த் இிக்கண் பொறிகள் சிந்த 

வரையெனப் படிவங் காட்டி வளைத்தது மன்னன் ரானு 

மூரைமறுத் துரையான் மெய்யு முள்ளழு ஈடுங்கித் துன்பத் 

இதிரையகத் தழுங்கி யாவி திகைத்தெழுர் துரைப்ப தானான். 

மர்இர.த் துணைவர் தம்மை வம்மினென் றரச னோக்கிச் 

இந்தனைச் கனவும் பேயின் செய்கையு முசைத்து மேனி 

கொர்திளைத் துரைவெவ் வேருய் நுவறலும் வெருவி யாரும் 

பு்தியுட் கலங்கிக் கோவைப் புரத்திடைக் சொண்டு புக்கார், 

என்னசெய் திடுவோ மென்றே யெண்ணியிவ் வவனி காக்கத் 

தன்னிகர் தானே யாய சரத சேன னென்னு 

மன்னவன் புதல்வன் றன்னை மணிமுடி சூட்டி யாரு 

மன்ன னேவல் பூண்டே யமைவர வரசு செய்தான். 

'பெருந்துய ருழக்கச் செய்த பிரமராச் கதுசான் கோவை 

யருந்துதல் புரிய வொட்டா தயனிழ லிருக்க வொட்டா 

இருந்துயில் கொள்ள வொட்டா தெவரொடும் பே௫ யன்பு 

பொருந்துதல் செய்ய வொட்டா தலைத்துழிப் புழுங்கி மேனி, 

பார்த்திபன் றேவி மார்கள் பதுமநன் முகத்தார் முத்தே 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

கோத்சவெண் ணகையார் தெங்கின் குரும்பையங் கொங்கை நல்லார் 

நாத்தடு மாறி யுள்ள நடுங்கனர் ஈகரின் மாக்கள் 

காத்தில ஸனிவனே யென்னிழ் கனல்புகச் * கடவ சென்றார். 

உன்மத்த னா நின்ற தந்தையை யுளைந்து நோக்கித் 

தின்மத்தா லுலகு காத்தோன் pau Bley 7 யெட்டோ டெட்டாஞ் 

ay) 

    

* கடவமென்றார் என்றும் பாடம், 

* யெட்டுமெட்டாம் என்றும் பாடம்.
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சென்மத்துச் செய்த பாவஞ் செய்தஇப் பரிசே யென்றாற் 

கனமத்தைச் கடக்குஞ் செய்தி கடவுள ரிடத்து மில்லை. 

என்னவே யிரம்கி முர்நூ லிருபிறப் பாளர்க் கெல்லாஞ் 

சொன்னமும் துகலுங் sree, Frys stor se 

பின்னரும் பெயரச் சாணான் பெருகுபல் கருத செய்தா 

னன்னவை தனிலுக் தீர்ந்த தன்றென விடரின் மூழ்9. 

௮ரசனோ யசவ மேதத் தகலுமென் றெண்ணி மைந்தன் 

குசவரைச் சொணாமி னென்னக் கோதமன் விசாக சன்மன் 

விரவுசங இருகி சேந்தன் வேதபா ரகன்வி ரூபன் 

இரமுறு வேத கெற்பன் செடாதரன் வாம தேவன். 

புனைசடை முனிவ ராய புசோகிதர் முதுதால் வல்லா 

சனைவரும் வருச லோடு மாசன்சென் றவர்தாட் டாழ்ந்து 

முனையட ஸிருபன் செய்தி மொழிதலு மிரங்கித் தீய 

வினையிது தகுமோ வென்னா விளம்புவான் வேத கெற்பன், 

தருமமே செய்யும் வேந்தன் ருணுஈற் றலமும் வாய்மை ர 

மருவிய இருது செய்யு மறையவ ரிடமும் வன்னி 

துருமமே யாசு வில்வர் துளசிதா மரைகள் வைப்பும் 

பொருவிலா வேதச் தெய்வப் புசாணமே படிக்கும் பாங்கும். 

தேடிய தேயத் துள்ள தீர்த்தமு நதியின் காறுங் 

கூடிய பதியும் வார்கோட் டிரலைவாழ் இன்ற கானு 

நீடிய சுயம்பு லிங்க நிலவிய வயினு நீறு 

Gow GSS ராச்கச் தொடையின ருழையு மெல்லாம். 

வெவ்வினை நீக்கத் தக்க வியலிட மிலையி னெல்லா 

மிவ்வினை நீங்கா தென்றே யிதனைநீக் குதர்க்குக் கேண்மோ 

பெளவமே தஇனியின் மேலாம் பாரத வருடக் தன்னி 

லெளவிய நீக்கும் பொன்னி யதனுக்குத் தென்பா லாக. 

அகத்திய நதிக்குச் 8ழ்பா லமுதத்தி லெழுக்த வன்னி 

மிகப்படர் நிழலின் பூமேல் விரிஞ்சனால் விளங்கி யார்க்கு 

67 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24)
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மிசத்.இனும் பாத்து மின்ப மினிதரு ளிலிங்க மொன்று 

தசப்பெருஞ் சுடர்போல் வைகுர் தலத்துக்குச் இழ்பா லாக, 

௮ருஞ்சிவ சங்கை யொன்றுண் டதலுக்குச் இழ்பா லாக 

விரிஞ்சனார் பெயரி னாலே விளங்கிய தீர்த்த மொன்று 

தீருஞ்சிவ கதியைப் பொல்லாத் தறுகணோ யெவயையும் போக்கு 

மிருஞ்சிலை யாச னோடு மேகுவம் வருதி யென்றான். 

முப்பொழு துணாச் தச்ச முனிவரன் வேத கெற்ப 

னிப்பரி சுரைப்பச் கேளா விருஞ்செவி குளிர்ந்தெல் லோரு 

மப்பக ருனே யெண்ணி யரசனோ டெழுர்திவ் வாறு 

செப்பிய நெறியி னோடு சென்றனர் சவன்கோட் Chev. 

கண்டனர் கொழுர்தின் கோட்டூர் கண்குளிர்ர் தமுதை யள்ளி 

'யுண்டனர் போல கெஞ்ச முவச்தனர் துயர மெல்லாம் 

விண்டனர் வனமே கண்டு வியந்தனர் ஞான மெய்யுட் 

கொண்டனர் கொழுந்தின் கோயிற் கோபுரத் தருகு சார்ந்தார். 

தாயினு மினியான் வாழுஞ் சந்நிதி முன்னர்ச் சாழ்ந்து 

சோயிலிற் புகவொட் டாதிச் கொடுவினை யென்று Casas 

வாயிலி னிறுவி யந்த வரமுனி தீர்த்தம் தன்னி 

லேயின புன?லச் செங்கை யிருந்தகுண் டிகையி னொண்டு, 

௮ஞ்செழு,த் தோதி ஈன்னீ ராட்டலு மஞ்சி யாங்கே 

மஞ்சினிற் கரிய வெம்பேய் மன்னனை விட்டுப் போக 

வெஞ்சனப் புயங்கங் கவ்வி விடுநெடும் பருஇ போன்றா 

(25) 

(26) 

(ற 

(28) 

(29) 

னெஞ்சினிற் களிப்புச் கொண்டா னிருபன்சேய் முணிவ னோடும், 

புண்ணிய பிரம தீர்த்தப் புதுப்புனற பரிசத் சாலே 

பண்ணிய பாவ நீங்கப் பசாசுருத் தொலைந்து பொன்னான் 

மண்ணிய மணியான் முத்தான் வயங்கெ விமான மேறி 

ஈண்ணிய இமையா சாட்ட ஈயந்துமே லுலக முற்ற, 

அனைவரு நோக்கி கோக்க யதிசய முற்றார் வேந்தன் 

தனையனு முனிவன் ருன்ுஞ் ச,த்ததர்த் அத்து மூழ்கி 

(31)
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வினைசெல வெழு த்தைக் தோதி விண்டொடுக சகோயில் புச்சார். (99) 

மோனம தாக நந்தி முன்னின்று பணிந்து முக்கால் 

வானள வுலாவுங் சோயில் வலம்வந்து மழைபோற் இந்துக் 

தானமா முகனைப் போற்றிச் சண்முகன் நிருத்தாள் வாழ்த்தி 

ஞானசகா யஇயை யாவு நல்க கொடியைத் தாயை, 

மூதல்வியைப் பவள வாய்த்தேன் மொழியைமுன் வணங்கி மாலு 

மதுமல ரவனும் போற்ற வருங்கொழுக் தசன் முன்னின் 

மதுமலர்ச் சு௬.இி பாடி. யாடியே வணங்கி யன்பி 

னிதமுறு சண்ட னீரறா வெவரையுர் தொழுதார் மாதோ. 

மூவெழு மாத மாக முதல்வனை நோவு செய்ய 

மேவிய கொடிய கூளி விடுத்துநீங் யெதெட் டெட்டா 

யாவியை வருத்துஞ் சென்மத் தர்தத்தி னரூல் வீழ்த்தும் 

பாவழு மகன்ற தன்பு படைத்துமன் னவனு முய்ந்தான். 

இக்திர சேன னென்னு மிகலுடைச் குரிச ருனுஞ் 

சந்திர சேன னென்னுந் தனையனு முனணியுச் இீராச் 

இந்தனை தீரச் செல்வன் நிருக்கோவில் வலமாய்ச் சூழ்ந்து 

வந்தனை புரிர்து மற்றோர் மாதமங் கிருந்தார் மன்னோ. 

மதிபுனை கொழுந்துச் கேற்க வைகா? விசாகந் தன்னிற் 

கதலிமாப் பலாமற் றுள்ள கணிதயிர் கெய்பா நீந்தேன் 

பதவிய விசையங் கூட்டிப் பரிந்தபி டேகஞ் செய்து 

தேதிர்பல சுகந்தஞ் சேர்த்து முழுதுஞ்சம் தனத்தாந் சாத்தி, 

பலபல விதங்க ளாய பண்ணியங் கருணை யன்ன 

மலகிலா மதுரம் கூட்டி யமுதுசெய் வித்திவ் வாறே 

ஈலனுற காளு நாளு மாதனை வழிபட் டாங்சே 

நிலவிய முத்த மாலை கிறையிழை பலவு av, 

கொடிவிடை சவரி யீர்து கோடிபொன் கொடுத்துத் செய்லப் 

படிமிசை தனக்குச் செல்லும் பதியுமைர் தளித்துக் கெற்ப 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38)
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னடிதொழு தெழுந்து செம்பொ னவனுக்குங் கோடி நல்இ 

மூடிவிலாப் பசும்பொன் ரன முதுமறை யவர்க்கு ஈல்்கி, (39) 

Asrap oHerG QenQuro Ioiues yHsO ys 
மகருமா வருக்கை தாழை யார்ந்தன சோலை செய்து 

ஈகரியின் பாங்க ரெல்லா ஈ$்தன வனமுண் டாக 

மகரநீர் போலச் தெய்வ வாவியுர் தார்வை தொட்டான். (40) 

அன்புட னருச்சித் தாங்கே யமர்ந்தபி னருள்பெற் அய்ந்து 

துன்பமு மகற்றி யெங்கள் சுடர்க்கொழுர் தினையும் போற்றி [இத் 

மூன்புபோய்ப் பவள வாய்த்சேன் மொழியையும் விடைகொண் டேத் 

தன்பதி யடைந்தான் வேந்தன் றனையனு முனியுஞ் சூழ. (41) 

வந்துதன் பதியிற் பின்னும் வளர்கொழுமச் தீசன் ருளே 

சிந்தையி லுணர்ந்து செங்கோல் செலுமுறை செலுத்திப் பன்னா 

esd givens பாண்டே யதன்பின்னுஞ் சவலோ கத்திற் 

சநத,த மிமையோர் வாழ்த்தச் சாரூபம் பெற்று வாழ்ந்தான். (42) 

௮. ரசனை நலிய வந்தே யடைந்தராக கதுதா னுய்ந்து 

பசகதி புகுத தென்றாற் பார்த்திப னலகை கோய்போய்த் 

,இரமுடன் சவலோ கத்திற் சேர்ந்சுதென் வியப்ப இந்தப் 

பிரமதீர்த்தத் ன் மேன்மைப் பெருமையார் பேச வல்லார் (43) 

மேதினி வகுத்தோன் நீர்த்த மேன்மையை விரித்துச் சொல்வ 

தே.தினி யொருவன் காயத் தென்பெலா மிலிங்க மாக 

வாதிரா எளித்த தென்றே யமாழு முனிவர் தாழுந் 

இீ.திலா வரமே வேண்டித் இனமுமே படி.வார் இண்ணம், (44) 

எத்தனை யுல௫ற் நீர்த்த மென்னினு மவைக ளெல்லா 

மேத்தியே யு,தவு மிம்மை முழுப்பல னுசவும் பின்னுஞ் 
சத்தியஞ் சவலோ கத்திற் சாரூபம் கொடுக்கு மிந்த 

வுத்தம தீர்த்த மென்றே யோதினன் சூதன் மாதோ (45) 

சவுனகன் வினவ விந்தச் சரிதையா லுய்ந்தோ முய்க்தோம் 

பவமெலாங் சடந்தோ மென்றே பலபல முகமன் கூறி
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Quaerse; wS)és வென்பன் நிவிங்கமா யிருந்த காதை 

புவனியி லெவரு முய்யப் புகலுதி முனிவ வென்றார். (46) 

ஒருகாலசத்திலே, காம்பீஸி நாட்டிலே, சூரிய குலத் தரசனாகிய இக் 

திரசேனனென்பவ னொருவனிருந்தான். அவ்வாசன் நீதியில் மனுவை 

யும், செல்வத்தில் குபேரனையும், புத்தியில் பிரகஸ்பதியையும், ஈகை 

யில் சாமதேனுவையும் ஒப்பானவன் ; எண்ணிறந்த புத்தி பெளத்தி 

சர்களை யுடையவன், அவன் ஒருநாள் காட்டிற்குப் போய் வேட்டை 

யாடிச் சளைத்து ஒரு விருகூத்தினடியிற் படுத்துத் தூங்கொன். ௮வன் 
கனவில் ஒரு பிரமராக்கதர் தோன்றி யவனை யடித்தது. ௮வன் பயந்து 

ரீ யார் உனக்கு என்னிடச்தகில் பகையிருக் கால் சொல்லென்றான். பிரம 

'ராக்கதம் நீ இதற்கு முன் அறுபத்து நான்காஞ் சனனத்தில் ஒரு HIF 

னாகி யுலகத்தை யாண்டனை ; ௮க்காலச்திலே உன்னோடு மசததேசத் 

site சிநேகமாயிருந்தான், ௮வனுடைய சென்ம ஈக்த்திரம் seer 

ரத்தில் வந்தது; அந்தத் தோஷம் நீங்கும்பொருட்டு அவன் வேதோத்த 

'மர்களை வரவழைத்துத் தானங் கொடுத்தான் ; நீ அதைத் தடுத்து 

அறுபத்து நான்கு விப்பிசோத்தமர்களை இகழ்ச்து பேனை ; அப்பாவ 

மானது நீ செய்த புண்ணியத்தினால் இதுவரையில் உன்னை வந்தணுக 

வில்லை ; 

இச்சனன முதல் அறுபத்துநான்கு சனனம்வரையில் என்னால் 

உன்னுடைய சரீ ரங்கறுத்து, கொடிய துன்பத்தை யனுபவித்து முடி. 

வில் நிரையச்தி லுழல்வையென்று அரசனைப் பிடித்துக்கொண்டது. 

அவன் இடுக்கட்டுப்' பதைபதைத்செழுந்து, துன்பசாகாத்தழுக்தி, 

கனவையும் பேயின் செய்கையையும் மந்திரிகளிடர் தெரிவித்து மூர்ச் 

சையா விழுந்து, பலவிதமாகப் புலம்பினான். மக்இிரிகள் மு.தலிய 

யாவர்களும் பயந்து கலங்க, அரசனை யழைத்துச்கொண்டு ஈகரஞ் 

சென்று அவனுடைய புத்தினாகிய சந்திரசேனனுக்கு முடிசூட்டி 

யரசனாக்இனார்கள். பிரமராக்கதம் இர்தாசேனனைப் பேசகொட்டா 

மலும், இருக்கவொட்டாமலும், சாப்பிடவொட்டாமலும், தாங்கவொட் 

டாமலுர் தொந்தரவு செய்தது, ௮தை யவனுடைய தேவிமார்களும்,
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ககரிலுள்ள ஜனங்களும் பார்த்து வருத்தமடைந்தார்கள். சந்திர 

சேனன் தன் தந்ைதையைப் பிடித்திருக்கும் பிரமராக்கது நீங்கும்பொ 

ருட்டு ௮ன்னதானம், சுவர்ணதானம், இரத் தினதானம், கோதானம் 

பூதானம், வஸ்இரதானம், கன்னிகாதானம் முதலிய தானங்கள் 

யாகங்கள் செய்தும் ௮ஃ்து நீங்காமையால் ௮சுவமேதஞ் செயக்கருதி 

கோதமன், விசாசசன்மன், சங்கிருதி, சேர்தன், வேதபாரகன், விரூ 

பன், வேதகெற்பன், செடாதரன், வாமதேவன் என்னும் புரோடுதர் 

களை வரவழைத்து தந்தைபடுந் துன்பங்களைத் தெரிவித்தான். வேத 

'கெந்பன் தருமசீலர்களால் பரிபாவிக்கப்படுஞ் சவதலங்கள், யாகாத 

கள் வழுவின்றிச் செய்யும் வேதப்பிராமணர்கள் வ௫க்குர் சானங்கள், 

வன்னி கற்பகம் அரசு வில்வம் துளசி தாமரை இவைகள் பொருந்திய 

தானங்கள், வேதாகமபுராணங்க ளோதும் தானங்கள், புண்ணியத்தீர் 

தங்கள், கலைமான் விக்கும் வனங்கள், நஇக்கரையிலுள்ள தலங்கள், 

சுயம்புலிங்கமுள்ள தலங்கள், விபூதி ருத். திராக்கமணிபவர்கள் வ௫க்குந் 

தானங்கள், இவ்விடங்களில் சகல பாவங்களும் நீங்கும் ; அங்கு கின் 

தர்தையைப்பற்றிய பிரமராச்சுது நீங்கா. பாரத வருடத்திலே, காவிரி 

நதிக்குத் தெற்கிலே, அகத்திய நதிக்குச் கீழ்பால் வன்னிவனமென் 

ளொரு வனமுண்டு அவ்வனச்தில் பிரமதேவனால் பூசிக்சப்பெற்ற 

கொழுந்தீசர் திருக்கோவிலின் £ழ்பால் சிவகங்கையென்று ஒரு தீர்த்த 

(மூண்டு, அதன் £ழ்பால் பிரமதீர்த்தமென்று ஒரு தீர்த்தமிருக்கிற து, 

௮ல்து எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கும் ; நின் றந்தையோடு அங்கு 

போவோம் வாவென்றார். சர்திசேனன் தந்ைதயை யழைத்துக் 

கொண்டு புரோடிதர்களோடு சோட்டூரை யடைந்து, திருக்கோவிலுக்கு 

(வெளியில் கொழுர் சர் சந்நிதான த்தில் இர் தரசேனனை நிறுத்தி,பிரம 

தீர்த்த நீரைச் கையிலிருந்த குண்டிகையில் மொண்டுவக்து, பஞ்சாக்கர 

மோதி, இர்இரசேனன்மீதிற் பெய்தார்கள். ௮ந்த நீர் பட்டவுடன் 

இருபத்தொரு மாதமாகத் தொந்தரவு செய்துசொண்டிருந்த, பிரமராக் 

6H அவனைவிட்டு நீங்கி, கரியபசாசுருத் தொலைந்து, பொன்மயமாகயெ 

விமானத்திலேறிச் ஏவெலோகஞ் சென்றது. இந்திரசேனன் பாம் 

புண்டுமிழ்ச்த சூரியனைப்போல் பிரகா௫ித்தான். அங்கு நின்ற யாவர்
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களும் ௮ச்சரியமடைந்தார்கள், இர்இரசேனன், சந்தாசேனன், வேத 

'செற்பன் முதலியோர்கள் தர்த்தங்களெல்லாவற்றிலு மூழ்க, விபூதி 

'ரச்திசாக்சமணிந்து, பஞ்சாக்காமொழிர்து, கொழுந்தீசரை வணக்செ 

கொண்டு ஒருமாதம் ௮த்தலச்இவிருக்தார்கள். இங்கனமிருக்கு நாளில் 

வைகா மாசம் விசாக நக்த்இரத்தில் பால், தயிர், நெய், தேன், சர்க் 

sear என்பனவோடு வாழை, மா, பலா முதலிய கணிவர்க்கங்கள், 

கூட்டி யபிடேகஞ் செய்து ; குங்குமப்பூ, கோரோசனை, கஸ்தூரி, பச் 

சைகச்கர்ப்பூரம், புழுகு, சவ்வாது, பன்னீர் என்பன நிறைந்த சந்தனக் 

குழம்பு சாத்தி; மோதகம், பிட்டு, ௮ப்பம், வடை, தேன்குழல், ௮இ 

சசம், இட்டலி முூதவிய பணிகார வகைகள் சுத்தான்னம், பருப்புப் 

பொங்கல், சர்ச்சரைப்பொங்கல், மிளசோதனம், புளியோதனம், தத்தி 

'யோதனம், கடுகோதனம், எள்ளோதனம், உழுஈசோசனம் முதலிய 

அன்னவகைகள் வாழைப்பழம், மாம்பழம், பலாப்பழம், கெய், காய்ச் 

சுப்பால், தேங்காய்க்£று, சர்க்சரை, கறியமுதுகள், பானகம், பானீ 

யம், வெற்றிலைபாக்கு, முகவாசம் என்பவைகள் இவைகள் வைத்து 

நிவேதனம் புரிந்து உபசாசஞ்செய்து வணங்கஞனார்கள். கொழுந்திச 

ருக்கு முத்துமாலைகள், கவரி, கோடிபொன், இடபம், தன்ஞுட்டில் 

ஐந்தார் இவை கொடுத்து ; வேசகெற்பனுக்குக் கோடி இரவியங் 

கொடுத்து ; மற்றப் பிராமணர்களுக்கு அளவற்ற சுவர்ண தானங் 

கொடுத்து; கோபுரங்கள், மதில்கள் முசலியவற்றை புதுக்கி ; 

கமுகு, தெங்கு, மா, பலா, அடல் முதலிய விருக்ஷங்கள் நிறை 

ந்த சோலைகள் அமைத்து; வில்வம், பாதிரி, கோங்கு, பன்னி, 

'கொன்றை, புலிகசக்கொன்றை, பொன்னாவிரை, மந்தாரை, சண் 

பகம், குரா, குருந்து, ,மகழ், புன்னை, சுரபுன்னை, வெட்டு, கடம்பு, 

ஆத்தி, செருந்தி, பவளமல்லிகை, வன்னி, பலாசு, மாவிலிங்கை 

நுணா, விளா, (மூசி) கிளுவை, கெல்லி, நாவல், இலந்தை, பலா, 

மா, எலுமிச்சை, நாரத்சை, தமாத்தை, குளஞ்சி, மாதுளை, கொச்சி, 

௮ல், சந்தனம், ௮சோகு, வெள்ளெருக்கு, மருது, Boh cer 

பனவாகிய கோட்டுப்பூ வசைகள், மல்லிகை, முல்லை, இருவாக்ஷி, 

பிச்சி, வெண்காக்கொன்றை, கருங்காக்கொன்றை, கருமுகை,
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தாளி, வெற்றிலை, குருக்கத்தி என்பனவாகய கொடிப்பூவகை 

கள், செந்தாமரை, வெண்டாமரை, செங்கழுநீர், நீலோற்பலம், செல் 

வாம்பல், வெள்ளாம்பல் என்பனவாகிய நீர்ப்பூவகைகள். நந்தியாவர்ச் 

தம், குடமல்லிகை, செம்பாத்தை, கொக்கிறகுமந்தாரை, தள), 

செங்கோ, பட்டி, காயுருவி, கருவமத்தை, பொன்னூமத்தை, கத்தரி, 

தகை, செவ்வஈதி, தும்பை, வெட்டிவேர், இலாமச்சை, தருப்பை, 

மருக்கொழுந்து, மருவு, . சிவசரர்சை, விஷ்ணுகாக்இி, மா௫ிப்பச்சை, 

விபூதிப்பச்சை, பொற்றலைக் கையாந்தகரை, எள்ளு, பூளை, அறுகு. 

என்பனவாகிய நிலப்பூவகைகள், பலவித வாழைகள், செவ்விளநீர், 

சந்தாகேளி யிளநீர், சூரியகேளி யிளநீர் இவைகள் நிறைந்த நந்தன 

வனங்கள் அமைத்து ; தீர்த்தங்களை யெல்லாந் தார்வை யெடுத்து ;: 

தேன்மொழி யம்மையையுங் கொழுந்தீசரையும் வணங்கி விடைபெற 

லுக்கொண்டு காம்பீலி ஈகாஞ் சென்றார்கள். இந்தாசேனன் இல. 

காலஞ் செங்கோல் செலுத்திச் சந்திசேனனுக்கு மூடிசூட்டிச் வ. 

லோகஞ் சென்று சாரூபம் பெற்று வாழ்ந்தான். பிரமதீர்த்தத்தின் 

பெருமையை எவராலுஞ் சொல்லமுடியாது. இச்இர்த்தத்தில் ஒருவ 

னுடைய என்பு இவலிங்கமாயிற்று, தேவர்களும் முனிவர்களும் 

இனம் வந்து மூழ்குவர். உலகத்திலுள்ள தீர்த்தங்கள் முத்தியை 

மாத்திரங் கொடுக்கும் ; பிரமதீர்த்தம் அப்படி. யல்ல. இம்மையில். 

எல்லாப் பேற்றையுமளித்து மறுமையில் சாரூப பதத்சைக் கொடுக்கு 

மென்று சூதபுராணிகர் இருவாய் மலர்ச்தருளினார். சவுனக முனிவ 

செழுந்து சூதமுனிவரை வணங்கி இப்புண்ணிய சரிதையைக் கேட் 

டுப் புஸிதமாயினோம்; என்பு இவிங்க வுருவாகிய சரிதையைச் சொல்ல: 

வேண்டுமென்றார், சூதமுனிவர் சொல்டன்ளார் 

இருச்சிற் றம்பலம்.
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தருச்சிற்தம்ப் 2} 
விதிமுறை நெறிபுரி வேத oN eff 

னுதவிசெய் துயிரெலா முவப்ப ஈண்ப்ு 5 ey 

இதமுறு சாலிக னென்னும் புங்கவன் டர் ஙு 4 27 

பதுமமே நிறைந்ததன் பதியை நீங்கெயே. வயலின் (1) 

நீர்தரு நெடும்புன னெரும தைச்கரைப் 

போர்துமெய்த் தவம்பல புரிந்து வைகுகா 

ளாய்ந்துதன் றந்தையை யன்னை யைத்தொழு 

தேர்திய மூப்பின ரிவரென் றெண்ணியே. (2) 

வேண்டிய ஈல்கயே விடாது காத்தலும் 

பூண்டெழு நல்வினை போகத்தந் தைபோய் 

மாண்டனன் மனைவியு மாழ்கி யன்பினாற் 

காண்டரு பதியொடு கனலிற் போயினாள். (3): 

தனதருந் தந்தையார் தரும சலனும் 

வினவூதா யென்னுமன் விரத சீலையுங் 

சனலுழிப் புக்கது கண்டு சாலிகன் 

மனமனன் மெழுகென வருந்தி னானரோ. (4) 

செய்தில ரருந்தவஞ் சென்று நற்கது 

யெய்திலர் செய்வகை யேசென் மாங்கவ 

ருய்திற மென்பினை யுவந்து சட்சையிற் 

பெய்தன மெனில்வரும் பேறென் றெண்ணியே, (5) 
என்பினை யொகருகுடச் தெடுத்துச் சிட்டர்தா 

மன்புட னவன்வனச் தகலுங் காலையின் 

முன்புற நாரத மூனிவர் தெய்தலும் 

தன்பெருர் தவமெனச் சாணம் போற்றினான். (6)
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௮ம்முணி நோக்கிறின் றடவி நீந்தியே 

யிம்ருமறை புகுக் சவா ஹறேதென் றோசலுர் 
தீம்மனை தர்தைவிண் சார்ந்த சேதியும் 

விம்மவில் லறமவர் விடுத்த சேதியும், 

“பரகதி யவர்பெறும் படிச்சின் றென்பினை 

ares soi வந்த செய்தியு 

மூரனுடைச் சாலிக னுரைப்ப யாழிசை 

தவரு முனிவரன் சாற்று வானரோ. 

சானவி முதலவாச் சலதி போய்ப்புகு 

மானசன் னதிகளுண் டனேகர் தானவர் 

வானவர் முணிவார் வகுத்த தீர்த்தமாம் 

பானல் தடங்களே பலவு முண்டரோ. 

சிலதலந் தம்மழிச் சென்மித் தார்ச்கெலா 

ஈலனுடைப் பாக்கிய நல்குஞ் சிற்ில 

தீலனுயிர் விடுப்பரேற் றவாத வின்பமாம் 

பலபல பரகதி பரிந்து நல்குமால். 

தேறிய தீர்த்தத்துத் தெரிச னத்தினும் 
வேறுயர் பரகதி விளைக்குஞ் ச% றல 

மாறிலா வில்வகை வகுத்து மாமறை 

கூறிய தலமொரு கோடி யுண்டரோ. 

எங்கணு முூளதல மெவைய் தீர்த்தமு 

மங்கையி னெல்லிபோ லறிவம் யாவையு 

மூங்குமுச் காலமு முணர்ந்து கொள்வம்யாம் 

பங்கமி லொருமொழி பகாக் கேட்டியால். 

காவிரி ஈ.இக்குத்தென் கரையின் முத்தமிழ் 

நாவலன் நிருமூணி நதிக்குச் £ழ்புறம் 

பூவிரி சோலைசூழ் புட்ப நன்னக 

சாவதோர் தலமெவர்க் கறியொ ஞதைதால், 

(7) 

(8) 

(10) 

(13)
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தலத்தினாற் தீர்த்தத் தா.ற் றருமலிங் கததி 
னலத்தினாற் புவிதீரு களினன் பூசைசெய் 

வலத்தினால் வேண்டிய வரமெ லாந்தரும் 

பலத்தினா லில்லையிப் பதிக்கொப் பாகவே. (14) 
a 

பண்ணிய தவமெலாம் பலிக்கும் பான்மையாற் 

கண்ணுச லுமையொடு களிக்குந் தன்மையா 

லெண்ணிய விகபர மிரண்டு ஈல்கலா 

லண்ணறன் காசியி னதிசக மென்பரால், (15): 

ககமயி ரென்புவா னன் னீருமிப் 

புகுமெனிற் நீவினை போக்கி ஈற்பிறப் 

பிசலறப் பெற்றுவர் தச னன்னகர் 

மகிழ்வுடன் வை௫யே வரைப்பிற் றுஞ்சியே. (16). 

எய்.துவர் கயிலையி லென்று மெம்பிசான் 

* மெய்திகழ் சமீவன விரிஞ்சன் நீர்த்தத்திற 

பெய்தன ரெனிலந்தப் பிறப்பி லேதொல்லைக் 

கைதவ நீல்கியே கயிலை வாழ்வசே. (1%): 

இத்தலப் பெருமையை மீசன் வெள்வளை 

யத்தனம் புயனிவ ரறிவர் யாமத 

னுத்தம மறிர்துநெஞ் சுவந்து நாடொறும் 

பத்தியி லடைச் துடன் பணிந்து மீள்வமால், (18). 

புதமையொன் நின்னமும் புகலக் கேளொரு 

மே.தியனென் பதனையே முகந்து வெம்பருக் 

திதனுழி யிடுதலு மேழு கான்கெனும் 

விதமுறு ஈரகனை விடுத்து நீல்கியே. (19). 

வேதியன் மணியொளிர் விமானச் தேறியே 

நாதன் வெண்கயிலையை ஈண்ண காதலு 

  

* எய்திய என்றும் பாடம்,
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மா.திய கணங்களுச் கதிக ஈல்கனொ 

of pare சகயிலையி லிருந்து நோக்கினோம். 

கொண்டுபோய் நீயுகின் குரவ ரென்பினைத் 

தெண்டிரை யெதியயன் தீர்த்தத் துள்ளிடிற் 
'பண்டுசெய் கொடுவினை பலவு நீங்யே 
யண்டர்கோன் கயிலையி லமர்ந்து வாழ்வே. 

இன்னவை பொய்மையே யென்னிற் றன்டரம் 

பின்னா மூமெனப் பேசி ஈசனா 

மன்னவ னறியவே யாணை யாணையென் 

றுன்னிரா ரதனிவை யுரைத்.தப் போயினான். 

கூறிய வாய்மையாற் குளிர்ந்து சாலிக 

னூறிய வுவகைய னுள்ள ஈன்றெனத் 

தேறியே சமீடனஞ் சென்று செண்பக 

நாறிய சோலையு ஈகர௬ நோக்கினான். 

வள்ள றன் கோயிலை வணங்க வாழ்த்திப்போய்க் 

கள்ளவிழ் பொகுட்டுமேற் கமலன் நீர்த்தநீர் 

கொள்ளவே யருகொரு குழிதொட் டென்பினை சத் 

தள்ளருங் குடத்தொடச் தலத்து வைத்தலும். 

அத்தனை யென்புமவ் வளவை யத்தனை 

யு.த்தம லிங்கமா யுருக்கொண் டெய்தின 

வித்தனை யஇசய மெங்கு மில்லெனும் 

,பத்தியி னுளங்களிப் படைந்துக் கூறுவான். 

மூன்புவந் திவைசொலு முனிவன் வாய்மையோ 

தன்புகழ் நிறுத்திய தலத்தின் மேன்மையோ 

துன்புறு மயன்கார் தோண்டு தூய்மையோ 

1 என்பொருங் இவிங்கமா யிருந்த பெற்றியே, 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
  

* என்பொரு விலிங்கமாங்கிருர்த என்றும் பாடம்.



ந் ச க . 

a-ag சாலிகச சருக்கம் 

ஒருத்தனை Qu Bigs துரைக்கப் பண்ணுர்தக் 

கருத்திணி லாவது*காட்டு நெஞ்சினை த 

திருத்தியே திருப்பினும் திருப்புஞ் இந்தியா 
வருத்தினும் வருத்துந்தன் மமையென் சொல்கேன். 

நி 

என்னவே கும்பத்தை யெம்பி ரான்பத 

முன்னியே குழியிடை மூடிமே லினோர் 

மன்னிய வரனை வைத்துத் தந்தைதாய்க் 

கந்நிலை செய்கட னனைத்து மாற்றினான். 

இருமூது குசவரு மெம்பி cron Day 

வருளினால் விமானமீ சடைந்து ஈல்லொளி 

தருபெருங் சயிலையைச் சார்ந்து இவ்விய 

வுருவின்சா ரூபம்பெற் றுய்ந்து வாழ்ஈ்தனர். 

சாலிக னப்பதி தணிலி ருக்துடன் 

'சேலெதி செதிர்பொருக் தீர்த்த மொன்பதுங் 
காலையின் மூழ்கிரங் கடவுண் மேவல் 

லாலயம் வலம்புரிச் தருளிற் போற்றினான். 

வேறு 

79, 

(27) 

(26) 

(29) 

(20) 

கோண வெண்பிழறைச் சடையனைச் செழுஞ்சுடர்க் கொழுந்தை த் 

தாணு வைப்பங்கிற் பவளவாய்த் சேன்மொழித் தாயைக் 

காணு நீலமார் சண்டனைச் கர்தனைச் களிற்றைப் 

பூண மன்பொடு பணிந்தன னெழுத்தைந்தும் புகன்று. 

இர்ச வாறனே கம்பக லருச்சனை யியற்றி 

முந்து மன்புடன் முடிக்கரும் பலமெலா முடித்துச் 

சிந்தை யொன்றவே தரிசன வேதியாஞ் சிவன்பா 

லந்த மாம்பதம் புகுந்துசா யுச்சிய மடைந்தான். 

௮ன்ன தாலிந்தச் சமிவன.த் துக்கணை யாமென் 

றன்ன வேயொரு தலமிலை யுபரிட மறைநூ ற் 

(31) 

(32)
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பன்னு புங்கவன்றீர்த்தத.துக் செயெனட் பகாப் 

பின்னர் வேறொரு தீர்த்தமுங் கண்டிலம் பெரிதும். 

இசவி காண்மதி கதிருட னெழுர்துமேன் மேலும் 

விரவு காள்சிவ ராத்திரி கேதார விரதம் 

பரவி யொன்றிரின் றனுட்டித்தா ெனினுமிப் பதிதா 

னுரவி லொவ்வொன்றோர் கோடிமாட் செய்தபே நுதவும், 

திலமு நீருமாச் தருப்பித்து.த் தாய்தந்தை இனத்திற் 
குலவ வேதியர்முதலி னோர்ச் கன்னமே கொடுத்தா 

லல$ல் வெர்கர கழுந்தினும் பிதிர்ச்களங் சகன்று 

புலவர் வாழ்த்தவே சிவபததச் துறைவரெப் பொழுதும். 

இந்த நற்புரத் இடபமே பொறித்தினி தாகச் 

சிந்தை செய்துடன் விடுப்போற் * பிஇராதார் திகழ்ந்து 

வந்த மெய்ம்மயி சொன்றினுச் கொவ்வொரு வருட 

wb gs மில்லவன் புரத்திடை வாழ்வுபெற் றமர்வார். 

வேறு வேறொரு தலத்துழி முடி.ந் சவர் மெய்யி 

லூறு மென்பெலா மிலிங்கமா மெணிலந்த வூரி 

லீறி லின்பமுற் நிருந்துபின் முடிக்கல ரெய்தும் 

பேறு மின்பமும் பேசவே யரிதினிப் பெரிதும். 

மூன்பு நான்மறை வியாதஞார் மெர்ழிர் தவா நிவையென் 

றென்பி லிங்கமா மான்மியஞ் சூதனாங் இசைப்பத் 

தீன்பெருரச் தவ மிவையெனச் சவுனக முளிவ 

னன்பு கூரவே கேட்பதொன் றுண்டென வமைரந்தான். 

ஒருவ னென்பினைப் பருந்துகொண் டித் சல் துய்பபத் 

தரும மேவியே கயிலைவெற் பெய்திய சரிதை 

வெருவு சாலிகன் றனக்கு 1 முன் ஞாதன் விளம்பும் 

பருவம் யாவையும் பகரெனச் சூதன்றான் பகர்வான். 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 
  

* பிதர்ச்சடார் இகழ்ந்து என்றும் பாடம். 

{ கா.சதன் முனம் விளம்பும் என்றும் பாடம்,
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சாலிகனென்லும் வேதியன் ஈருமதையாற்றல்கரையில் ' சவம் 

புரிந்துகொண்டிருந்தான், அவனுடைய தரை வயோிகத்தினா. 

விறந்தான். தாயுச் தன் புருஷனோ? ௮5னிப் பிரவேசமாயினள். 

சாலிசன் தன்னுடைய அன்னை தந்்தைபர் ௮ரிதாயெ தவஞ் செய்யா 

மையால் சற்கதி யடையார்சளெனச் கருதி, ௮வர்களுடைய என்புசளை 

யெடுத்து ஒரு குடத்துள் வைத்து, கங்கையிற் போடச் கொண்டு 

போகுககாலத்தில் எதிரே காரதமுனிவர் வந்தார். அவன் ௮ம்முனி' 

வசை வணங்கினான். நாரதர் சாலிகனைப் பார்த்து நீ தவஞ்செய்வதை 

விட்டுவந்த காசணம் யாதென்றார், சாலிகன் தாய் தந்தையர் 

விண்ணுலகடைந்தமையால் அவர்களுடைய என்புகளைக் சங்கையி 

லிடச் கொண்டுவந்சேனென்றான். சாரசர் உலகத்தில் சமுத்திரச்இல் 

சம்கமமாகும் ஈஇகள் ௮கேகமுண்டு ; தேவர்களாலும், முனிவர்களாலும் 

உண்டாக்கிய தடாகங்கள் கணக்கில்லை. சல தலங்கள் பிறர்தோர்க்குப் 

பெருஞ்செல்வமளிக்கும்; சல தலங்கள் இறந்தோர்க்கு இன்பமளிக்கும்* 

சில தலங்கள் தீர்தத தரிசனத்தால் முக்தியளிக்கும். இவ்வசை வேசாக 

மங்கள் வகுத்துக்கூறுந் தலங்கள் ஒருகோடியுண்டு, உலூலிள்ள 

தலங்கள், தீர்த்தங்கள் யாவுமறிவம். இறச்சுகாலம், நிகழ்காலம், எதிர் 

காலமென்னு முக்காலங்களு முணர்வம், பாம் சொல்வசைக் கேள். 

சாவிரிஈதிக்குத் தென்கரையில், அகத்திய நதிக்குச் £ழ்பக்சம், புஷ்ப 

ஈதரா௫ெய வன்னி வனத்தலமிருக்கன்றது. ௮தற்சொப்பான அலம்: 

வேறில்லை. வேண்டிய வாரமளிக்கும், காரியைப்பார்க்லும பெருமை. 

பொருக்தியது, ஈகம், மயிர், என்பு இவற்றைக் கங்கையிலிட்டால் 

இறந்தவர் உயர்வாகெய சென்மத்தைப்பெற்று, இவ்வியக்ஷத்திர 

வாசஞ்செய்து, சிவபெருமானை வழிபட்டுக் கமிலையடைவர் ; சமீவன 

க்ஷத்தாத்திலே, பிரமதீர்தத,த்திலிட்டால் அந்தப் பிறப்பிலேயே: 

சகல பாவங்களும் நீங்கிச் கயிலாயமடைவர், இன்னொரு அ.திசயமு: 

மூண்டு, அ௮.தனையுங்கேள்-ஒரு விருத்த வேதியனுடைய என்பைப் 

பருந்து எடுத்துவந்து, பிசமதீர்த்த,த்திவிட்டத ; ௮வ்வேதியன் இரு 

பத்தெட்டுக்கோடி ஈரகங்களும் நீங்கி, விமானச்திலேறிக் கயிலாயஞ் 

சென்று, சவெசணங்களுச்கு மேலாகிய பதம் பெற்றான். இசை யாம். 

6
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கயிலாயத்இிலிருந்து பார்த்தோம். உன்னுடைய அ௮ன்னைதந்தைய 

(ரன்பைட். பிரமதீர்த் தத இிவிட்டால் அவர்சள்செய்த பாவங்கள் பல 

வும். நீங்கி விமானத்திலேறிக் கயிலாயமடைவர். இப்போது யாம் 

சொன்னவை பொய்யென்றால் சரம் நூறுதுண்டாகும் இது சவனரிய 

சத்தியம், சத்தியமென்று சொல்லிப்போயினார். சாலிகன் என்புக் 

குடத்தை யெடுத்துக்கொண்டு சமீவனஞ் சென்று, இருக்கோயிலை 

அணக), பிரமதிர்த் ச,த்தையடைந்து, அதன் நீர் கொள்ளும்படி, ௮௬ 

இல் ஒருகுழி தோண்டி, அதில் என்புக்குடத்தை வைத்தான் ; அவ் 
'வென்பு அ.த்இர்.த்தரீர் பட்டவுடன் இவிங்கவுருவாயின ; சாவிகன் 

அ௮.இசயமுற்று, அ௮ச்குழியை மூடி, அதன்மேல் ஓர் ௮ரசவிருக்ஷ தைத 

வைத்து, தந்ைதைதாய்ச்கு ௮ங்கு செய்யவேண்டிய கருமங்களைச் 

(செய்தான், அவனுடைய ௮ன்னை தந்தையர் சிவபெருமானுடைய இரு 

வருளினாலே, விமானத்திலேறி, இருச்சயிலைசென்று, சாரூபம் பெற்று 

வாழ்ந்தனர். சாலிஈன் இனந்தோறும் காலையில் ஒன்பது நீர்ச்தங்களி 

லும் மூழ்கி, சிவபெருமானை வணங்கி, அருச்சனை செய்துகொண்டு 

அ௮கேடகாலமிருந்து, சாயுச்சியபத மடைந்தான். இவ்வுலகில் சமீவனத் 

துக்ணையாயெ தலமும் பிரமதீர்த்தத்துக் கஇணெயாகிய தீர்த்தமு 

மில்லை. அத்தலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விரதம், அமாவாசிவிரதம், 

இவராத்திரி விரசம், கேதாரவிரதம் முதலிய விரதங்களை ஒருகாள் 

அ௮லுட்டித்தாலும் கோடிநாள் அனுட்டிச்த பேறுண்டாம்; பிதிர்தின த் 

ல் திலதருப்பணஞ்செய்து பிராமணர்களுக்கு ௮ன்னமளித்தால் பிதிர் 

கள் ”வலோக மடைவார்சள். இடபத்துக்குச் சூலம் பொறித்து. 

விடில் ௮ந்த விடபத்தின் மபிசொன்றுக்கு ஒவ்வொரு வருடமாக 

பிதிர்க்கள் கயிலாசத்திலிருப்பார்கள். சமீவனச்்தின் பெருமையை 

'யொருவராலுஞ் சொல்லமுடியாதென்று சூதமுனிவர் சொன்னார். 

சவுனகர் வணங்க, பருச்.து ஒருவனுடைய என்பை எடுத்துவந்து பிரம 

இர்த்தத்திலிட்ட இனால் அவன் கயிலை யடைச் தாக நாரதர் சாவிகனுக் 

ச் சொல்லிய சரிதையை எங்களுக்குச் சொல்லி யருளல் வேண்டு 

இமனரூர், சூதர் சொல்கின்றார். 

இருச்சிற்றம்பலம்
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எட்டாவது 

சோமசருமச்சருக்கம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

கஞ்சமுங் கரும்புஞ் செக்தெற் காடும்வெண் கோடும் வான 

மஞ்சினு ளூமிழ்ர்த முத்.தும் வாரிவெண் டிரையால் வீச 

வஞ்சமூ மதனிற் பேடு மாழியம் புள்ளும் விண்ணோர் 

கெஞ்சமூ முவப்பச் சூழ்ந்து நிறைந்ததிப் பாலி நாட்டில், (1) 

உற்பல மென்றே யோரூ ரண்டதிற் பனவர் தாமும் 

பற்பல ராதி யந்தப் பதியிலோர் பனவன் மேலா 

மிற்பெருஞ் சோம சன்மா வென்பவ னகேச காலம் 

பொற்புறு மனைவி யோடு புசல்வர்சால் வருமாய் வாழ்ந்தார், (2) 

௮.திதியர் முகமும் பாரானானதோர் விரத மில்லை த 

விதியுறு சந்தி யில்லை வேதமக் இரழு மில்லை 

புதல்வருந் தானும் வாழ்வைப் பொருளென மதித்து மேலைக் 

இதமுறு தவமஞ் செய்யா இருந்தன ரநேக காலம். (8) 

வெய்யதாம் வினைதான் வந்து விளைதலுஞ் செல்வ மெல்லாம் 

பொய்யென நீங்கித் தாயும் புதல்வரும் போகப் பின்ன 

சையஞமூர் தோறும் புக்கேற் றவண்கடர் தடவி போந்து 

சையறு துயராற் சின்னாட் காய்ச் இலைதுய்ச் துய்ந்தான். (4) 

வந்தது செல்வ மென்றான் மறுத்தினிப் போகா தென்லுஞ் 

சிந்தைசெய் திருப்பர் செய்யுஞ் செய்கையு மறிந்து செய்யார் 

பந்தமாஞ் செல்வம் போனா ற் பதைபதைத் தன்றே யையோ 

வந்தமி றருமஞ் செய்யா தழிந்தன மென்பர் மாதோ, (5) 

௮ப்பரி சிவனு நொந்தே யடவியிற் நிரிந்தோ ரூரிற 

செப்பிய மறைசண் முற்றுக் தெளிர்தவந் தணன்பா லெய்தி 

யிப்பக லருநத வன்ன மிடுதியென் .ுரைப்ப சேர்ந்தே 

யொப்பிலா விமலன் பூசை யுளவங்கனிகர் இயற்றி னானால். (6)
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தங்யெ பசியாற சோம சன்மனு மெழுந்து வேதப் 

புங்கவன் வரவு காணப் போசலும் புட்ப மேந்தி | 

யெங்களைம் முசனைப் பூசை யியற்று த லெதிசே சண்டா 

னங்கவ னுடனே கூடி யத்தனை வலமுஞ் செய்தான். (7) 

அருந்தின னவனோ டன்ன மவண்விடுத் தகன்று கானிற் 

றிரிர்தனன் பசியா னொர்து இகைத்தனன் மனம் வெவ்வேருய் 

வருர்தினன் லாட் போக மற்றொரு வைகன் மேகம் 

விரிந்திருள் பறந்து மின்னி வியப்புறப் பொழிந்த தன்றே, (8) 

சண்டனன நெளிர்தே நெஞ்சம் கலங்கின னிதுவோ கெட்டேன் 

பண்டினி தறஞ்செய் யாத பாவிகள் படுபா டென்றுட் 

கொண்டன வலுடல மெல்லாங் குறைந்தொரு மாத்தின் ழே 

யுண்டிலை யுயிரென் றுன்ன வுளைந்துளைக் துறைந்தான் மன்னோ, (9) 

அர்நிலை யுருமு வீழ் வாவியை விடுத்தான் சாலர் 

துன்னினர் கொடிய வேலாற் நுளைத்தரு ஈரஇல் வீழ்த்தார் 

பின்னல் வுடலைச் செந்ராய் பெருகரி கழுகு காக 

மின்னவை யிஸறச்சி மாந்தி யெலும்பைவிட் டசன்ற தன்றே, (10) 

ஆங்கொரு பருந்தோ ரென்பை யருர்சவே கொணர்ந்து செல்லப் 

பூங்கொடி பாசன் பூசை புரிந்தது நோக்கி யன்பு 

தாங்யெ பனவன் பின்னே சணிவலஞ் சன்மன் செய்த 

பாங்கனொ லசனை யிந்தப் பதியிடை வீழ்த்த தன்றே, (11) 

பாற்றுழி யென்பு வீழப் பனவன்செய் பாவ மெல்லாம் 

வீற்றுவீற் ரகப் போக்கி வீழ்ர்சவெண் ணிரையச் தேற்றி 

மாற்றரும் பொன்னான் முத் தான் மணியினால் விளங்கும் பொற்றே 

சேற்றினர் கயிலை மீதே யிருத்தின ரிறைவன் நூதர் 12) 

இருதுகள் பலவு மாற்றிக் களக்குமா மறைழா லோதி 

விரதமே பலவு முற்றி வேறுள தவழுஞ் செய்து 

வசமுறு தான மெல்லாம் வகுச்தளித் தவர்க்கும் ஈட்டாப் . 

பரமன் வாழ் கயிலையாய பதம்பெற்றான் சோம சன்மன். (18)
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எலும்பினைப் பருந்து வீழ்க்கு மிப்பலன் கயிலை யாய 

தீலம்புக வைச்ச தெனீருற் றனிச்சுடர்ச் கொழுந்தன் கோயில் 

வலம்புரிர் இர்.த வூரின் வைகினோர் துஞ்சி லந்தப் 

பலந்தனை மலர்மேல் வந்த பனவர்க்கும் பகர லாமோ (14) 

எத்தலத் இருந்து மாய்க்தோ ரெவருக்கு மிந்த வூரி 

ஓத்தா இரியை செய்தா லுமையுமெம் பிரானு மெய்தித் 

தத்தம தருளாற் பாவச் ௪லதியைக் கடடது ஞானப் 

UES தருந்தத் தங்கள் புரத்திடை வைப்பர் மாதோ. (15) 

தூயதார் தனுமா தத்தற் சுக்கெ பக்கத் தாறு 

கேயமாச் இதியில் விண்ணோர் நீணில வேந்தன் வேதன் 

மாயவன் முதலோர் வந்து வரதனைப் பூசை செய்வா 

சாயகாள் சேவிச் தாரே லரன்பதத் தடைவர் திண்ணம். (16) 

இப்படிச் சோம சன்மா வெய்திய பலனை யெல்லாமு 

செப்பினன் சூசனச் சொற் செவிகளுச் கழுதம் பெய்வ 

தொப்பென வினவி யாங்கே யுடனுறை முனிவ ரெல்லாம் 

தப்பருர் தீர்த்த மேன்மை தனையிணிப் புகறி யென்றார். (17) 

பாலி காட்டிலே, உற்பலமென் றவூரிலே சோமசருமனென்னும். 

ஒரு பிராமணனிருக்தான். ௮வன் நிறை செல்வமும் கான்கு புதல் 

வர்களு முடையவன், இவன அ.இதியர் முகம்பாரான், விரத மலுட் 

டியான், நித்தியகருமஞ் செய்யான், வேதமோதான், மந்திரஞ் செமி 

யான், தவம்புரியான், வாழ்வையே பொருளென மதித்தவன். வினை 

வயத்தால் செல்வச்தை யிழந்து, மனைவி மக்களைப் பிரிந்து, ஊளருசாய்ச் 

சென்று, பிச்சை யெடுத்துண்டு, காட்டிற் புகுந்து, காய் இழங்காதி 

களைத் தின்று காலங்கழித்தான். இங்ஙனம் இரியுங் காலத்திலே 

யொருசாள் ஒரு இரொமத்திற்குப் போய், ஒரு பிராமணனைக் கண்டு, 

இன்றைக்கு அன்னம் போடவேண்டுமென்றான். அ௮ப்பிராமணன் 

அ.தற்குடன்பட்டுப் போய் சவபூசை செய்தார், சோமசருமன் பச 

மிகுதியால் ௮வர் வரவைப் பார்க்கப் போய்ச் சிவபூசை செய்வசைப் 

பார்த்து, அவரோடு சிவபெருமானை வலஞ்செய்தான். . பின்பு ௮வ
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சோடு போசனஞ் செய்துகொண்டு கானகஞ் சென்று, ௮ங்கு சிலராள் 

இரிர்தலைந்தான். ஒருநாள் வானங்கறுத்து, மின்னி மழை டொழிரஅ். 

த்து, சோமசருமன் அ௮ம்மழையில் நனைந்து, தேகங்குன்றி, உபாதி 

பட்டுக்கொண்டு, ஒரு மாத்தடியில், உயிருண்டோ இல்லையோ வென் 

னும் " நிலைமையிவிருந்தான், அச்சமயத்தில் அவன்மேல் இடிவிழு£ 

தீது. அவன் உயிர்துறந்து, ஈரல் வீழ்ந்தான். அவனுடைய வுடலி 

லிருச்த மாமிசத்தை நாய், ஈரி, கழுகு, சாகம் முதலியன பிட்ச் 

,தின்றுவிட்டுப் போயின. ௮ வன் என்புசளிலொன்றை ஓரு பருந்து 

தான் தின்ன வெடுத்தக்கொண்டு சென்றது. சோமசருமன் Fa 

பூசை செய்த பிராமணனோடு சிவபெருமானை வலஞ்செய்த புண்ணி 

யத்தினால், ௮வ்வென்பு தவறி சமீவனத்திலே, பிரமதீர்த்தத்தில் 

விழுந்தது. அதனால் சிவசணங்கள் வந்து, சோமசருமன் செய்ச 

பாவங்களெல்லாம் போக்கி, ௮வனை கிரையச்திலிருந்து கரையேற்றி, 

பொன்மயமாகிய விமானத்தி லேற்றிக்சொண்டு கயிலை சென்றார்கள். 

சோமசருமன் யாசம், விரதம், சவம், தானம் முதலியன செய்தவர் 

களுக்குங் கிட்டாத பெரும்பேற்றைப் பெற்றான். இறக்தவர்களுக்கு 

சமீவனத்தில் உத்தரகிரியை செய்யில் அவர்கள் கயிலாசமடைவர். 

மார்கழி மாசம் பூர்வபக்கஞ் சஷ்டித்திதியில் விஷ்ணு, பிரமன், இந்தி 

ரா.கி தேவர்கள் மூசலியோர் வந்து கொழுந்தீசனைப் பூசை செய்வர். 

அன்று தரிஏப்போர் சவெபதமடைவரென்று சூதமுணிவர் இருவாய் 

மலர்ந்தருளினார். சவுனகாதியர் சூதமூனிவரை வணங்கி தீர்த்த மான் 

யத்தைச் சொல்ல வேண்டுமென்று பிரார்த்திச்தார்கள். சூ.தமூணிவர் 

Gera Sex api. 

இருச்சிற் றம்பலம் 

  

தறிப்பு.--மார்கழி மாசம் பூர்வபக்கஞ் சஷ்டித்திதியில் கொழுச் 

இசருக்கு விதிப்படி ௮பிஷேகாஇகள் செய்வித்து ௮ன்றிராத்திரி இடப 

வாசனத்தில் சர்தாசேசா முகூர்ச்சச்சை வீதியில் எழுர்சருளப்பண் 

ஆவது உத்தமோத்தமமாம்,
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ஒன்பதாவது 

தீர்த்தச்சருக்கம் 

இருச்சிற் றம்பலம் 

ஒப்பரும் வன்னிக் கானத் தொன்பது தீர்த்த முண்டென் 

றப்பரி சுரைத்த சூச னருர்சவ முனிவர் சேட்சச் 

செப்புவன் நீர்த்தம் வைகுர் இசைகளு மவற்றின் பேருங் 

கைப்படு| தானத் தோடு காலமும் பிறவு மெல்லாம். 8) 

மூனிஈதி யமுச கூப முளரியோன் நீர்த்த மண்டைப் 

புனல்்சவ தீர்த்தம் போகிப் பொய்கைஈன் னக தீர்த்தம் 

வினவிய வரம்பை தீர்த்தம் விசுவசன் மன்மெய்த் இரத்த 

மெனவினி யொன்டான் நீர்த்த மிசைப்பவர்க் இல்லை பாவம். (2) 

தினகரர் தனக்குச் இழ்பாற் சிவகங்கை யதற்குக் சீழ்பான் 

மனமகிழ் பிரம தீர்க்கம் வைகுமச் தீர்த்தர் தன்னில் 

வினவுமெத் இனத்தி லேனும் விளங்கிய கமலப் பூமேற் 

பனவன்மெய்ம் மனுவை யோகிப் படிந்துமேல் கரையின் வைக, (9) 

பரவிய கஞ்சத் தாய பாத்திரத் கினிய பாலால் 

விரவிய வடி௫ல் சேர்த்து மென்சனி நிறைத்து வேதத் 

துரனுடைப் பனவர்ச் ரதா லோங்கிய பிதிர்க்கள் சூழ 

வரனுறை கயிலை மீதி லவனுருப் பெற்று வாழ்வார். (4), 

தவனுறை யிடனிற் €ழ்பாற் சிவகங்கை வைகு மாங்கே 

sade ors மாத நாளோழி லைந்திற் பானு 

தீவமுறு முதய நேரச் தனிலுருத் இரனார் மேன்மை 

நிவரீதரு மனுவை யோதி நீராடி நீரி னின்று, (5) 

தீவனன்மந் இரத்தி னாலே தருப்பித்துப் பின்னு மெங்கள் 

சவமனு வதனா லீசன் றிசைநோக்டுச் சருப்பித் தாங்சே 

மவுனமாய்ச் கரையிற் சுத்த வத்இர முடுத்துத் தய்ய 

சுவணமே முதல்வெவ் வேருய்த் தோற்றுமட் கலமீ றாக, (6)
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ஒன்றுழி யரிசி பெய்தே யுயர்ந்ததாம் பூலத் தோடு 

ஈன்றுதெக் கணையி னோடு ஞானவே தியருக் இந்தாற் 

துன்றிய பாவ முற்று தொலைந்துடன் சுத்த 178 5 

தென்றிசை விபுதர் போற்றச் இவசாயுச் சியத்திற் சேர்வார். 

நிலவிய வெள்ளை வேழ நிருமித்த கங்கை நீரா 

விலஇய சிவசங் கைக்கே யிர்திரன் மந்தி ரத்தாற் 

Goat my ஈல்ல கோசிக மான மீந்தாற் 

ப லர்தொழச் சிவலோ கச்இிற் பரனுருப் பெற்று வாழ்வார். 

சந்நிதி நிருதி மூலச் சசமண வாளன் சண்ட 

மன்னிய வழமு.த கூப வயின்விருச் சமா தத்திற் 

பன்னரும் பவுர ணைக்கட் பாகசா தனன்பே ராகத் 

துன்னுமச் இரமு மோதித் தோய்ச்துதென் கரையி னின்று. 

கனகமாச் தானம் வேதங் கற்றவர் தமக்கு ஈல்கிற் 

சனவிய பூதங் கூளி செறிர் வெண் சுட்டம் வாதம் 

வினவிய குமா கண்ட மெய்யியோய் முழுதுர் இரு 

மனமகிழ் மலடி. யேனு மைந்தரும் வாழ்வு முண்டாம். 

இன்னமு நினைந்த வெல்லா மெளிதிணில் வந்தே யெய்துஞு 

சொன்னமும் துகிலுக காசுஞ் சொற்றபே ரறிவுங் கூடும் 

பின்னருஞ் சவலோ கத்திற் பிதிர்ச்குல முழுதுஞ் குழ 

மூன்னவ னருளி னாலே முத்தரின் முதன்மை யாவார். 

௮ தலுக்குத் தென்பா லாக வம்பிடை யிடனுக் ஈப்பால் 

விதமொத்த வாவியாய விசுவகன் மியதீர்த் தத்தின் 

மூ தொட்டுத் தனுமா தத்தின் முப்பது சாளு மாங்கே 

பிதமிக்ச வருத்தி ரன்ற ணினியமர் இரமு மோதி, 

விரதமாம் பரிசு மூழ்கி விசுவசன் மேசன் முன்னாச் 

௪.ர.தமா மறையோர்க் காய தாணிய சான நல்கி 

chr gs திமையோர் சூழ வெம்பிரான் கயிலை சண்ணி 

வரசன தருகு டங்கா வாழ்வுபெற் றுயர்வர் மன்னே, 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(1) 

(12) 

(13)
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அத்தடர் தனக்குத் தெற்கே யம்பிடைக் கப்பால் யார்க்குஞ் 
௪.2 தமே மழெ ரம்பா '£ர்த்தங்கார்த் இகைமா தத்திழ் 
*,த,தமாஞ் சோம வாரர் தோய்ந்துயர் வாழை யீன்ற 

பத்திகூர் சனியைச் தானம் பாலிப்ப ராஏன் மன்னோ. 

இந்திர னுலகந தன்னி லிரந்திர னேவல் கேட்பச் 

சந்திர பானுவுள்ள காறும் வாழ்ர் இருப்பர் மற்று 

மிர்திர தர்த்தர் தன்னி வியல்புடன் மூழ்குனாரே 

லஈதமில் சிவலோ கத்தி லமர்ச்தினி இருப்பார் மாதோ. 

தங்கிய சிராத்த மிந்தத் தடங்கரைச் செய்தா ராசிற் 

கங்கையின் கரை கயாவின் கரையினிற் சரியை செய்தோ 

சங்குள பலனி லீதே யதிசமாச் இலந்தர்ப் பித்தா 

லெங்குள பிதிர்க்க டாமு மெய்துவர் சவலோ கத்தில், 

இந்இர தீர்த்த மேல்பா விறையவன் றனக்குத் தென்பாற் 

சந்தத முனிவர் தோய்ர்து தகும்படி வைகும் பானு 

பந் தமாக இரணரச் தன்னிற் படிர்தன ராயிற் நீராச் 

சிர். தனை இீர்வர் நாளுஞ் சவபதத் திருப்பர் திண்ணம். 

நந தன வனமேயிக்த நன்னகர் தன்னில் வைத்தா 

லந்தமி லொருபூ வுச்கோ ராயிரம் வருட மன்பர் 

பந் தவல் வினை தீர்த் தாளும் பராபரன் கயிலை மீதே 

சஈதத மூனிவோர் வாழ்ச்சச் சாரூபம் பெற்று வாழ்வார், 

வளமூறு குளமொன் நீந்த வளககர் தன்னிற் ரொட்டா 

லுளம௫ழ் குருக்சொன் ராரு முதகமாத் இரத்துக் காங்கே 

யிளமதி யணிந்த வேணி மீசனார் சவலோ கத்தின் 

மூளரிமே லயனுச் தெய்வ முகுந்தனும் வாழ்த்த வாழ்வார். 

எனமுனஞ் கூச னாதியிருடிகட் குனைத்த காதை 

தனிலொரு கவிதை: நாவிற் றரிக்சனுஞ் செவிக்கே யன்பாய் 

வினவினுவ் கற்ற பேர்க்கு வேண்டுவ இந்தா ரேனலுர் 

இனகர லுள்ள காலஞ் சவலோகரந் தன்னில் வாழ்வார். 
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(20)
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உத்தம புராணச் தன்னி லுரைச்குமோ மெழுத்தானாலும் 

பத்தியிற் கேட்போ ரா௫ற் பராபரன் சவலோ., கத்தின் 

மூத்தராய் வாழ்வ ரென்று மூனிவார் கேட்சச் சூதன் 

சத்திய மென்றே தெய்வச் சதுமறை யுரைத்த தென்றான். (21) 

வாழ்த்து 
மன்னுகா விரிதான் வாழி வளவன்சோணாடு வாழி 

சன்னலங் கழனி சூழும் கமழ்இிருச் கோட்டூர்வாழி 

மூன்னி௰ய பவள வாய்த்தேன் மொழிகொழுக் இசர் வாழி 

பன்னிய புராணம் வாழி பார்முழு தூழி வாழி. (22) 

வன்னிவனத்தலத்திலே மூணிஈதி, சிவகங்கை, பிரமதீர்த்தம், 

வெதர்த்தம், மண்டைத் தீர்த்தம், அழூதகூபம், இந்இரதீர்த்தம், 
விசுவகன்ம தீர்த்தம், அரம்பா இர்த்தம் என ஒன்பது இர்ச்சங்களிருச் 

கின்றன; ௮வ ற்றுள், 

1. ழனிநதி--இஃ த அகத்திய ர௬ுண்டுபண்ணியது ; முள்ளி 

யாறு அல்லது 'முள்ளிகதி யென்பர். இதில் கோவிலுக்கு எதிரே 
எட்கமண்டபத்துக்கு மேல்புறருள்ள தீர்த்தக்கட்டத்தில் இனம் மூழ்கு 

வோர் எல்லாவிதப் பேற்றையு மெளிகிலடைவர். 

2, சிவகங்கை.--இஃது ஆலயத்தின் உழ்புறமுள்ளது ; அயிரா 

வதமுண்டாககயது ; சிவபெருமான் சடையிலிருந்த கங்சையைப் 

பெய்தது ; நாகதீர்த்தமென்னும் பெயருமுடையது. இதில் மாசிமாதம் 

ஐந்து, ஏழு இத்தே.திகளில் உதயத்தில் உருத்திர மந்தாஞ் செபித்து 

மூழ்கி, நீரில் நின்று சூரிய மக்திரத்தினுலே தீருப்பணஞ்செய்து, 

பின்பு ஈசான திசையை நோக்க நின்று வெமந்திரத்தினாலே தருப் 
பணஞ்செய்து, மவுனமாய்ச் கரையேறி சுத்தவஸ்இரர் தரித்து: 

பொன் பாத்திரம், வெள்ளிப் பாத்தம், செப்புப் பாத்திரம் மண் 

பாத்திரம் என்பவற்று ஸியன்றதொன்றில் ௮ரிச நிறைத்து ; வெற் 

றிலை பாச்கு, தக௲ஷணைவைத்து வேதோத்தமர்களுக்கு அளிப்போர் 

இவசாயுச்சியம் பெறுவர், இந்திர மர்தாஞ் செபித்து மூழ்கி பட்டுச் 

சேலை ௮ல்ல2 பழுக்காச் சேலையோடு வெற்றிலை பாக்கு தூணை:
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வைத்து அர்தணருக்களிப்போர் செவலோகஞ்சென்று வெனுருப் 

பெறுவர், 

தறிப்பு.--வைகாச மாசம் விசாக ஈக்ஷ£த்திரம், srs Boos wrt. 

பூரணை, மாசிமாசம் லந்த ஏழாந்தேஇகள் இத்தினங்களில் இவகக் 

கைச் £ழ்கரையில் பந்தற்போட்டு, வைகா மாசம் விசாசாக்ூத்திர த். 

இல் சோமாஸ்கந்த முகூர்த்த த்தையும் மற்றத் தினங்களில் சந்திர சேகர 

மூகூர்த்தச்தையும் இடபவாகன த்திலெழுக்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு: 

வந்து அ௮ப்பந்தலுள் வைத்து ௮ஸ்சசேவரசை தீர்ச்தமாட்டுவித்து இராத் 

இரிக்கு மண்டபப்படிசெய்து, எழுர்கருளப்பண்ணிக் கோவிலுக்குச் 

கொண்டுபோவத மிக்க விசேடமாம். 

3.  பிரமதீர்த்தம்--இஃது இவெகங்கையின் இழ்புறமுள்ளது ; 

பிரமதேவருண்டாக்கெயது ; இரிலோகங்களிலுமுள்ள தோர்த்தங்களை 

யெல்லாமுடையது ; வலிக்கத் தஇருவுருவஞ் செயமணலெடுத்கது ; 

இ.றந்தவர்களுடைய வெலும்பை யிலிங்சவுருவமாக்கி யவர்களைச் சிவ 

லோகத்திற் குடிவைப்பது ; பிரமகுண்டம், மூளரியோன் பொய்கை, 

முளரியோன் தீர்த்தம், கமலன் தீர்த்தம், விரிஞ்சன் நீர்த்தம், வேதன் 
தீர்த்தம், சான்முகன் நீர்த்தம், அயன் நீர்த்தம், மலரோன் தீர்த்த 

மென்னும் பெயர்களையு முடைய ; எத்தினத்திலேனும் பிரம மந்தி 

ரஞ் செபித்து மூழ்டு, மேல் சுரையிவிருக்து, வெண்கலப் பாத்திரத் 
இல் பாற்சாதம் நிறைத்து, அதனோடு வாழைப்பழம், பாக்கு வெற்றிலை, 

தக்ஷணை இவைகள் வைத்து வேதோத்தமருக்களிப்போர் பிதிர்க்கள் 

சூழ கயிலையில் செவனுருப் பெற்று வாழ்வார். 

தறிப்பு.--பிரமதீரத் சத்தின் மேல்கரையாயுஞ் சிவகங்கையின் 

இழ்கரையாயுமிருந்த €ழவி.தியின் கீழ்புறம் மேற்குமுகமாக வீடுகளே நீ 

பட்டு விட்டதினால் பின்புறமிருந்த பிரம தீர்த்தம் நாளடைவிழில: 

கொஞ்சங்கொஞ்சமாகத் தூர்ந்து (அவ்வீடுகளில் ஒன்றிலிருந்தவனு- 

டைய பெயரால்) சொரணக்காளன் குட்டையென்று வழங்குகின் றது, 

வீடுகளிருக்குமிடத்தை வாக்கி, அத்தீர்த்தத்தைப் பெரிசாக வெட்டி 

மேல்புறம் படி.த்துறை கட்டுவோர் அந்தத்தில் சவலோகமடைந்து.
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சிவசொருபம் பெறுவர், இது சத்தியம், சத்தியம், முக்காலுஞ் 

சத்தியம் ; இதைப் பொய்யென்போர் மீளாக௱௧ மடைவர், 

மாசிமாசம் மகாகூத்தரத்தில் பிரம இர்த்தம் மேல்கரையில் பர் 

தீற்போட்டு, இடபவாகனத்தில் சோமாஸ்கந்த முகூர்த்தத்தை யெழுச் 

தீரு£்ப்பண்ணிக் கொணர்ந்து, அப்பந்தலுள் வைத்த, ௮ஸ்.ததேதவ 

சைத் தீர்த்சமாட்டுவித்து, இராத்இிரிக்கு மண்டபப்படி செய்து, அப் 

பெருமானை யெழுந்தருளப்பண்ணிக் சோவிலுக்குக் கொண்டுபோ 

வறு மிக்ச விசேடமாம், 

4, சிவதீர்த்தம்.--இஃ து ஆலயத்துச்குஞ் சிவகலகைக்குச் தென் 

புறம் தெற்கு வீ.இக்கு வடபுறம் ஈடுவிலுள்ளது : அயிராவதம் Pade 

சப் பெருமானைக் கோட்டாற் சல்லியதாலுண்டாடியது; மாகதீர்த்த 

மெனவும் கூறுவர்; இதில் கூழ்குவோர் எ.து விரும்பினாலுங்கொடுக்கும். 

தறிப்பு.-- இத்தீர்த்தத்தில் பெரும்பாசம் நந்தவன முதலிய 

புன்செ யாகியும் சிறிது பாகம் புன்செ யாகச்கூடிப பள்ளமாஇியு AGS 

கின்றது ; இதை வெட்டி தென்புறம் படித்துறை கட்டுவது பெரும்: 

புண்ணியமாகும். 

கார்த்திகைமாசம் ஞாயிற்றுக்தழுமைகளில் இத்தீர்த்தம் தென் 

கரையில் பந்தற்போட்டு, இடபவாகனத்தில் சந்திரசேகா முகூர்த 

நீ.ச்சை யெழுந்தருளப்பண்ணிக் கொணர்ந்து, ௮ப்பந்தலுள் வைத்து 

அ௮ஸ்ததேவசைச் இர்த்த மாட்டுவித்து, இராத்திரிக்கு மண்டபப்படி 

செய்து, ௮ப்பெருமானை யெழுச்தருளப்பண்ணிக் கோவிலுக்குக் 

கொண்டுபோவது உத்தமோத்தமமாம். 

5. மண்டைத் தீர்த்தம்.--இஃ்து மேலக்கோட்டூருக்கும் கழக் 

கோட்டூருக்கும் நடுவில் சாலைக்கு வடபுறமுள்ளது; அயிராவதத்தின் 

மண்டை விழுந்ததனாலுண்டாடியத ; மண்டைப் புனல், நாகதர்த் ச 

மென்னும் பெயர்களையுமுடையது ; மண்டாகுளமெனவுங் கூறுவர் ; 

இ,கில் மூழ்குவோர் எல்லாப் பேற்றையுமடைவர், 

6. அழதகூபம்--இஃ்து சக்நிதிக்குத் தென்புறம் ஆலயத்தி 

னிருதிமூலையிலுள்ளது; இர்தரன் ௮முதகடம் வைத்ததனா லுண்டா
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இய; வெண்சுதைக்கூபம், சுதைக்ணெறு என்னும் பெயர்களையு 

மூடையது; இ.இல் கார்த்திகை மாசம் பெளரணையில் இர்திரமர்திரஞ் 

செபித்து மூழ்க, தென்கரையிவிருந்து சுவர்ண தானஞ் செய்தால் 

பேய, பூதம், வெண்குட்டம், வாசம், குமாகண்டம் முதலிய நோய். 

களெல்லாக் தீரும்; மிலடிசக்குப் புத இரப்பேறுண்டாம்; சுவர்ணம், இரத் 

இனம், வஸ்இரம், அறிவு முதலிய யாவுமுண்டாம் ; சவலோகத் தில். 

பி.கர்க்கள் சூழ லீற்றிருப்பர். 

துறிப்பு.--இத்தீர்த்தம் நான்கு புறத்திலுமிருக்த மதில்களிடிர்த 
விழுந்து தூர்ந்து பாசி நிறைந்து ஸ்கானடானத்திற்குபயோகப்படாத 

நிலைமையிலிருக்கன்றது, ௮தை வெட்டி நான்கு புறமும் படித்துறை. 

கட்டி ௮.த்தீர்த்த நீரைத் இனர்தோறும் சவெபெருமாலுச்கு ௮பிஷேகஞ் 

செய்யும்படி செய்விப்போர் தேவலோகத்திலிருந்து சேவாமிர்தங்: 

கொணர்ந்து கொழுர்திசருக்கு ௮பிஷேகஞ் செய்த பலனை அடைவர், 

கார்த்திகை மாசம் பெளரணையில் ௮முதகூபர் தென்கரையில் பர் 

தற்போட்டு, இடபவாகனத்தில் சர்திரசேகா முகூர்த்தத்தை யெழுக் 

தருளப் பண்ணிக் கொணர்ந்து, ௮ப்பந்தலுள் வைத்து, wos Osa 

ரைத் இருமஞ்சன மாட்டுவித்து, இராத்திரிச்கு மண்டபப்படி செய்து, 

அம்மூர்த்தியை யெழுந்தருளப்பண்ணிக் கோவிலுக்குக் கொண்டு 

போவது மிக்க புண்ணியமாகும். ப 

1. இந்திரதீர்த்தம்.--இஃ த மேலகவீதிக்கு மேல்புறம் சந்நிதிக்கு 

தென்புறம் தேர்நிலைக்குச் சமீபத்துலுள்ளத ; இர்இரன் உண்டாக்கி 

யது; போடுப்பொய்ஸ்ச, வாசவன்றீர்த்தமென்னும் பெயர்களையு 

மூடையது ; இதில் மூழ்குவோர் சிவலோக மடைவர் ;) இதன் கரையில் 

சிசாத்தஞ் செய்தால் கங்கைக்கரை, கயாக்கரைகளில் செய்த பலணீ£, 

லும் இ.இகப் பலனுண்டாம் ; திலதர்ப்பணஞ் செய்தால் பிதிர்க்கள் சவ 

லோகமடைவர்; இத்தீர்த்த மேல்பாகத்தில் சூரிய இரகணப் பரிசகாலத் 

இல் கூழ்குவோர் சிவலோகத்திலேயே குடியிருப்பா. 

தறிப்பு.---இச்தீர்.தீ.தம் மேல்கரசையில் சூரிய செொசண முண்டாகுங் 

காலத்தில் பந்தற் போட்டு, இடபவாசனத்தில் சந் இரசேகார முகூர்த்
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திீ.த்தை எழுந்தருளப் பண்ணிக் கொணர்ந்து, அப்பந்தருள் வைத்து, 

௮ஸ்த தேவசைத் இருமஞ்சன மாட்டுவித்து, இராத்திரிச்கு மண்டபப் 

படி செய்து, சுவாமியை யெழுந்தருளப் பண்ணிக் கோவிலுக்குக் 

.கொண்டுபோவது மிக்க விசேடமாம், 

இத்தீர்த்தம் வடகரையில் இந்திரன் அமைத்த ஆலயஞ் 

இசைந்து, அவன் பூசித்த சிவலிங்கப் பாணம் வன்னி விருக்ஷத் 

.இனடியிலும் பீடம், விராயகர், பலிபீடம் இவைகள் அத்தீர்த்தக் 

கரையிலு மிருக்கன் றன, 

8. விசுவகன்மதீர்த்தம்.-இஃது அழு தகூபத்துச்குத் தெற்கே 

ஒரு அம்புவிழுந்தூச த்தில் (வீயனார்கோவில் சந்நிதியில் சாலைக்கு மேல் 

புறமுள்ளது); விசுவசன்மனுண்டுபண்ணியது ; இதில் மார்கழிமாதம் 

முப்பதுகாளும் உருத்திரமக்திரஞ் செபித்து மூழ்கி தானியசானஞ் 

'செய்வோர் கயிலாயமடைவர், 

தறிப்பு.--இத்தீர்ச்தத்தை இீயனார் கோவிற்குளம் அல்லது இய 

னார் குளமென்பர். இஃது நன்செ யாகசக்கூடிய நிலைமையிலவிருக் 

இன்றது. அதனை வெட்டுவது பெரும்புண்ணியமாகும். 

இத்தீர்த்தக்கரையில் விசுவகன்மன பூசித்த ஆலயஞ் சிதைந்து 

இருந்தவிடச் தெரியாமற் போயிற்று , பாணம் வன்ணி விருக்ச்கி 

னடியிலிருக்கன் றது. 

9. அம்பா தீர்த்தம்.-இஃது விசுவசன்ம தீர்த்தத்துக்குத் 

தெற்கே ஒரு அம்புவிழுர் தூரத்தில் (முள்ளியா நறுக்கு வடபுறம் தெற் 
குத்தெரு வெனனுமிடத்திலுள்ளது); ௮ரம்பை யுண்டாக்கயெது ; 

இதில் கார்த்திகைமாசம் இிற்கட்டுழமைகளில் மூழ், வாழைப்பழர் 

தானஞ்செய்வோர் இந்திரனுலகத்தில் சந்திரசூரியருள்ளளவும் 

FLL. 

தறிப்பு.-இத்தீர்த்தச்தைக் கருப்புட்டியாள் குளமென்பர் ; 

இஃது நன்செய்யாகும் நிலையிவிருக்கின்றது ; ௮தனை வெட்டுவது 

மிக விசேடமாம்,



௬- வது திர்த்தச் சருக்சம் 95. 

இத்திர்த்தக் கரையில் அரம்பை பூசித்த ஆலயஞ் சிதைந்து 

இருக்தவிடந் தெரியாமழ் போயிற்று ; பாணம் வன்னி விருக்ஷத்தி 
னடியிலிருச்சின் © 9. 

வன்னி வன த்தலத்திலே திருஈந்தவனம் வைப்போர் ஒரு பூவுக்கு 

அயிர வருஷம் கயிலாயத்தில் சாரூபம் பெற்று வாழ்வர். ௮,ததல.ச்திலே 

குளம் வெட்டினால் குருவைச் கொன்ற பாவம் முதலியன நீங்கும் ; கயி 

லாயமடைவர், இவ்விதம் சூதமுனிவர் செளனகாதி முனிவர்களுக் 

குத் இருவாய்மலாச்தருளினார். இக்கதை படிப்போர், கேட்போர், 

எழுதுவோர் இவர்கள் கயிலாசமடைவர். 

திருச்சிற்றம்பலம் 

Yop pn.
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கடமையை வைன மகர 

1. பசு மகிமை 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இருச்கைலாசத்திலே ஆயிரக்கான் மண்டபத்திலே சிவபெருமா ' 

னது திருச்சக்கதிதொனத்திலே இடபத்துக்குப் பக்கத்திலே இருக்கும் 

கபிலகிறமுடைய நந்த, கருநிறமுடைய பத்திரை, வெண்ணிற 

மூடைய சுரபி, புகைநிறமுடைய சுசிலை, செர்கிறமுடைய சுமனை 

என்னும் 8வகைப பசுக்களும் சிவனது திருவருளினலே திருப்பாற் 

சடலிலிருக்து சிவபூஜையின் பொருட்டும், யாணதி கருமங்களின் 

(பொருட்டும் பூமியில் உற்பவித்தன. 

பசுக்களின் சிரத்தில் சிவபெருமானும், அ௮டிக்சொம்புகளில் பிரம 

விஷ்ணுக்களும், நுனிக்கொம்புகளில் கோதாவரி முதலிய தீர்த்தங்களும் 

சராசரங்களும், ஈடுநெற்றியில் உமாதேவியும், மேல்நாசியில் சண்முகக் 

சடவுளும், உள்நாசியில் நாசேசரும், காதுகளில் ௮சுவணிதேவரும், 

கண்களில் சச்ிரசூரியரும், பற்களில் வாயுவும், காவில் வருணனும், 

ஊங்காரத்தில் சரசுவதியும், இருதயத்தில் இயமனும், கெண்டைத் 

தலத்தில் இயக்கர்களும், உதட்டில் உதயாஸ் தமன சந்திகளும், கழுத் 

இல் இந்திரனும், நெரியில் ௮ருக்கர்களும், மார்பில் சாத்தியரும், கால் 

களில் அனிலவாயுவும், மூழந்தாள்களில் மருத்துவரும், அனிக்குளம்பு 

களில் மாகலோகத்தாரும், ஈடுக்குளம்புகளில் கந்தருவரும், மேற்குளம்பு 

களில் தேவமாதர்களும்,மு.துகில் உருத்திரரும், சந்திகளில் வசுக்களும், 

அரைப்பலகையில் பிதிர்க்களும், பெண்குறியில் சத்சமாதர்களும், ௮பா 

னத்தில் இலக்குமியும், அடிவாலில் நாசேசரும், வால்மயிரில் சூரிய 

ஜெளியும், மூத்திரத்தில் கங்கையும், சாணத்தில் யமுனையும், உரோ. 

மத்தில் முனிவர்களும், அடிவயிற்றில் பூமிதேவியும், மு$லவில் சமுச்
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இரசமும், வயிற்தில் காருகபச்தியமும், இருதயத்தில் ஆகவனியமும், 

முகத்தில் தக்கணாக்கனியும், எலும்புகளிலும் எக்லெத்திலும் யாகங்க 
ளும், எல்லா ௮வயவங்களிலும் கற்புடை மகளிரும் வசப்பனவாம். 

பசுக்களை ஓட்டும்போது கொஞ்சமேனும் வருத்தாமல், இரக்கத் 

தோடு பலாசங்கோலினால் மெல்ல ஒங்கி போ போ என்று ஒட்டல் 

வேண்டும். பசுக்களுக்குச் சாலையை விதிப்படி இயற்றி, ஆற்றுமண் 

ஒடைமண் புற்றுமண் வில்வத்தடிமண் ௮ரசடிமண் என்பவைகளால் 

நிலப்படுத்து, ஈனாப்பசுக்கள் சூலுடைய பசுக்கள் இளங்கன்றுப்பசுக் 

கள் மு.திர்கன்றுப்பசுச்கள் கன்றிழர்த பசுக்கள் இழப்பசுக்கள் நோயு நற 

பசுக்கள் மு.இர்கன்றுகள் இளங்கன்றுகள் சோயுற்ற கன்றுகள் என் 

னும் இவைகளுக்கு இடங்கள் தனித்தணி யமைத்தல் வேண்டும், இனம் 

தோறும் கோசல கோமயங்களைத் தாரத்தே அ௮கற்றிச் சுத்திசெய்து, 

(கொசுகு உண்ணி முதலியன வந்து, துன்பஞ் செய்யாவண்ணம், தாப 

Sug காட்டல் வேண்டும். சாலையெங்கும் பூமாலை கட்டல்வேண்டும். 

பசுக்களைச் சாலையினுள்ளே சவத்தி என்னும் சொல்லைச்சொல்லி 

மெல்ல மெல்லப் புகுவித்து, சரத்தையோடு புல்லாவது வைக்கோலா 

வதுவைத்தல் வேண்டும். நோயுற்ற பசுக்களுக்கும் நோயுற்ற கன்றுக 

ளுக்கும் மருந்துகொடுத்துக் காப்பாற்றல் வேண்டும். அஷ்டமிதோறும் 

பசுக்களை நீசாட்டிப் பூச்சூட்டி ௮ன்னமுர் தண்ணீரும் ஊட்டிச் தாப 

தீபங்காட்டி வணங்கல் வேண்டும். பசுக்களை வெயிற் காலத்திலே 

சோலைகளிலும், மழைக்காலத்திலே மலைச்சாரல் வனங்களிலும், பணிக் 

காலத்திலே வெயில் மிகுந்த வெளிகளிலும் இடர் உறாவண்ணம் மேய்ச் 

தீல்வேண்டும். பசுக்கள் தரும் பால், தயிர், கெய், கோசலம், கோமயம் 

என்னும் பஞ்சகவ்வியங்களையும் ெபெருமானும்கு அபிஷேகம் பண்ணு 

வித்தல் வேண்டும். கன்றீன்று இரண்டுமாசஞ் செல்லும்வரையில் 

பாலைக் கன்று பருகும்படி விட்டுப் பின்பு கறத்தல்வேண்டும். கன்று 

பால் உண்டு விடுத்த முலையை ஜலத்தினால் கழுவிக் கநத்தல்வேண்டும். 

கபிலைநிறப் பசுவின் பா$லச் செவெனுச்கே கொடுத்தல் வேண்டும். பசுக் 

களைப் பகைவர் கவரின் அவரை எதாத்துக் காத்தல்வேண்டும். காத 

தல் ௮ரிதாய வழி உயிர் துறந்தோர் சிவபதம் பெறுவர், :
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பசுக்களைக் காணினும் தீண்டினும் தீவினைகள் நீங்கி ஈல்வினை 

கள் ஓங்கும், பசுக்&ம் இம்மை மறுமை இரண்டிலும் பயனைத்தரும், 

பசுக்களின் பெருமையை உணர்ந்து அவைகளை வலஞ்செய்து துதித்து 

வணங்கிப் புல்லுக் கொடுப்போர் சிவலோகத்தை யடைவர். பசுக்கள் 

தங்குமிடங்களில் ஹவுரிஞ்சுகல் நாட்டுதலும், சிவனுக்கும் ஆசாரிய 

க்கும் பசுவைத் தானஞ் செய்தலும், குற்றமற்ற இலட்சணங்களை 

யுடைய இடபத்தைச் சவசர்நிதானத்திற்குத் தானஞ்செய்தலும், இவ 

பெருமானது திருப்பணியின் பொருட்டுச் சகடத்திற்கு எர.த சொடுத் 

தீலும்,இளை த்த பசுவை வாங்கி வளர்த்தலும் பெரும் புண்ணியங்களாம். 

பசுக்களை இடர் நீங்கக் காக்காதவர்களும், காச்காத பாவிசளைத் 

தண்டியாத ௮ரசனும், பூசை செய்யாதவர்களும், கோபித்து ௮தட்டி 

அடி.ததவர்களும், இருப்புக்கோலை நெருப்பில் பழுக்கக்காய்ச்சிச் சட்ட 

வர்களும், சுடுவதற்கு உதவிசெய்தவர்களும், காதறுத்தவர்களும், 

காதறுத்தறகு உதவிபுரிந்தவர்களும், வால்மயிர், அறுத்தவர்களும், 

கன்றிழந்த பின்பு கறந்தவர்களும், கன்றின்று இரண்டுமாசமாவதற் 

குட் கறந்தவர்களும், மறுசுரப்பிட்டுச் சறந்தவர்களும், கறந்து திவ 

பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யாமல் உன்டவர்களும், புல்லும் 

தண்ணீரும் அருத்தாமல் கட்டிவைத்தவர்களும் நரகத்தில் வீழ்ந்து 

துன்புறுவர். மலட்டுப்பசு இடபம் இவற்றின்மேல் பாரமேற்றினவர் 

களும், இடபத்தின்மேல் ஏறினவர்களும் ரகத்தில் வீழ்ந்தமிழ்ச் துவர், 

சன்றுக்குப் பால்விடாமற் கறந்தவர்கள் நரகத்தில் வீழ்ந்து நெடுங் 

காலம் வருக்இப் பின்பு பூமியிலே பிறந்து பசி மிகுதியினாலே இசக் 

துண்டு வருந்துவர், “புலையர்கள் பசுக்களின் சாலையிலே புகுர்சார்களா 

யின் எண்ணில்லாத தாலம் எரிவாய் நரகத்தில் வீ ழ்ந்துழல்வா்கள் ; 

௮வர்களுக்குப் பரிகாரமில்லை. 

திருச்சிற்றம்பலம் 

QE



2. விபூதி மகிமை 

இருச்சிற் றம்பலம் 

சர்வசங்கார காலத்திலே ஸ்ரீ சிவபெருமான் தமது நெற்றிக்சண் 

ணெகுப்பினாலே எல்லாப் பொருள்களையும் நீராக, அந்நீது தமது 

திருமேனி முற்றுர்தோயுமாறு இருகிர்த்தனஞ்செய்து, முடிவில் முன் 

போல் உலகத்துள்ள யாவற்றையுச் சோற்றுவித்து, தமது இருமேனி 

யிற் படிந்திருந்த இருரீற்றைத் தம் காத்தால் வழித்து, தமது வாசன 

மாகிய இடபத்தின் முன எறிந்தனர். ௮ந்த இடபம் அர்நீற்றை 

யுட்கொண்டு தனக்குப் பக்கத்திலே யிருக்கும்,ஈந்தை, பத்திரை, சாபி. 

சு£லை, சமனை என்னும் பசுக்களிடம் விட்டது. guussser சிவனது 

இருவருளினாலே திருப்பாற்கடலில் இருந்து, சிவபூசையின் பொருட். 

டும் யாகாதிக்ளின்பொருட்டும் பூமியில் தோன்றின. இதனால் பசுக்ச. 

ளின் சாணம் விபூதிக்கு மூலமாயிற்றெனவும் ; சர்வசங்காரகாலத்திலே. 

சிவபெருமான் எல்லாச் தேவர்களையும் சகல அண்டங்களையும் நெற்றிக் 

சட்பொறியினாலே சாம்பலாக்கி, அர்தச்சாம்பலைத் தமது திருமேனி 

மற்றும் பூசிச்கொண்டு இரும்ப முன்போல் எல்லாச் தேவர்களையும் 

சகல ௮ண்ட சராசரங்களையும் தோற்றச்செய்து, அந்த நீற்று4 கறி 

குறியாகச் சகல தேவர்களும் ௮வயவங்களில் வூச்சப்பெற்ற பசுக்க. 

ளின் சாணத்தை நீராக்கி யாவரும் பூசிக்கொள்ளும்படி. விதித்தருளி' 

னர். இதனால் பசுக்களின் சாணம் விபூஇிக்கு மூலமாயிற்றெனவுங் 

கூறுவசால் விபூதி சவெரின்னங்களு ளொன்றாயிற்று. 

இது வைதிகவிபூதி இலெள$சவிபூதி என இருவகைப்படும் 

பெரும் பிரிவினையுடையது. இவற்றுள் வைதிசவிபூதி புராதனி, 

சத தியோசாதையென இருவகைப்படும். புராதனி பிரமன் யாச 

குண்டத்திலும், சத்தியோசாதை அந்தணர்கள் யாககுண்டத்திலும் 

உண்டாவது. இவ்விருவகை விபூதியும் மறையோர் Gaol மூன்று 

வருணதச்தவர்சளும் ௮ணியத்தச்கது, 

இலெளகிகவிபூதி சைவலிபூகி, அசைவவிபூதி என இருவகைப் 
படம, இவற்றுள் சைவவிபூதி சற்பம், ௮.நகற்பம், உபகற்பம் என
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மூன்று பிரிவினையுடையது. அதாவது (1) ஈன்றண்ணியதும், ஈனா 

SH, சூலுடையதும்,, இருகன்தீன் றதும், மு.இரந்த கன்றுடையதும்,, 

கன்றிழந்ததும், கோயுடையதும், மலடும், மலக்இன்பதும், வளைஈ்த 

காதுள்ள தம், கொம்டொடிந்ததும், வாலற்ற.தும், வயது மூதிர்ர்தது 

மாகிய இவைபோன்ற குற்றங்களின்றி வயலில் நெற்றாள் மேய்ந்து 

வரும் பசுக்களின் சாணத்தைப் பங்குனிமாசத்து அஷ்டமி, ச.தர்தத9), 

பெளர்ணமி என்னுர் இஇிகளிலே, பூமியில் வீழ்வதன் முன்னர் சத்தி 

யோசாத மர்இரஞ்சொல்லித் த।/மரையிலையில் வாங்கி வழும்பு 

போக்க, வாமமந்இிரங்கூறிப் பால் தயிர் நெய் கோசலம் கோமயம் 

என்னும் * பஞ்சகவ்வியம் வார்த்து, ௮அகோரமர்தஇரமோதிப் பிசைந்த, 

தீற்புருடமந்தாஞ் செபித்துக் கைகொண்ட அ௮ளவு உருட்டி, வெயிலில் 

உலர்த்தியாயினும் உலர்த்தாமலாயினும் ஒமத்தீயாகிய சவொக்கினியில் 

நன்றாக வேசவைத்து, சூடு தணிந்து ஆறிய பின்பு ஈசானமரந்திரம் 

புகன்று எடுத்து, புத வஸ்.இரத்தினால் வடிச்துப் புதுப்பாண்டத்இ 

லிட்டுக் காயத்திரிமந்இரம் ஈவின்று சுத்தமான இடத்தில் வைத்து, 

மல்லிகை முல்லை சிறுசண்பசம் பாதிரி முதலிய சுகந்த புஷ்பழ்களைப் 

பெய்து, புதுலஸ்இர.த்தினால் வாயைக் கவசஞ்செய்து வைத்துச்கொள் 

வது கற்பமாகும் ; (2) வனத்திலும் பசுமந்தையிலும் தானே விழுந்து 

உலர்ந்து டெக்கும் சாணத்தை, சித்திரை மாசத்திலே, சத்தியோசாத 

மந்திரஞ் செபஞ்செய்து எடுத்துவந்து பொடித்து, வாமமந்திரம் 

நவின்று பஞ்சகவ்வியம் வார்த்து, ௮அகோரமர்திர மொழிந்து பிசைந்து, 

தற்புருடமக்இரம் புகன்று சைகொண்ட உண்டைகள் செய்து, லெயி 

லில் உலர்த்தியேனும் உலர்த் தாமலேலும் சிலாக்கினியிலிட்டு, ஈன்றாக 

வேசவைத்து, சூடு மூழுதுக் சணிந்து ஆறியமின்பு, ஈசானமந்திர 

மோதி எடுத்து, புதுவஸ்இரத்தினால் வடிக்கட்டி, புதப்பாண்டந் 

இனுள்ளிட்டு, காயத்திரி மர்இரஞ் செபித்துச் சுத்தமான இடத்தில் 

வைத்து, மல்லிகை முதலிய சுகந்த புஷ்பங்களிட்டு, புது வஸ்.இரத்தி 
    

* பஞ்சகவ்வியம்--பால் ந்து பங்கும், தயிர் மூன்று பங்கும், 
கெய் இரண்டு பங்கும், கோசலம் ஒரு பங்கும், சிறிது சாணமுங் 

கொண்டது.



6 , நாற்பொருள் விளக்கம் 

னால் கவசஞ்செய்து வைத்துச்கொள்வது அகற்ப்மாம் ; 3 (3) வனத் 

(நில் காட்டுத்தியால், இயல்பாகவே வெந்து சடம்குஞ் சாம்பலை, சத்தி 

மோசாதமச்இரங் கூறி யெடுத்துவர்து, வாமமந்தூமோதிப் பஞ்சகவ் 

வியம் பொழிந்து, அகோசமந்தர மொழிந்து பிசைந்து, தற்புருட மந் 

இரஞ்“செபித்து உண்டைகள் செய்து, ஏவொக்சனியிலிட்டு விளைவித்து, 

ஈசானமந்திரம் புகன்று எடுத்து, புதுவஸ்இரத்தினால் வடிக்கட்டி, 

புதுப்பாண்டச்தினுள் வைத்து, அந்தப் பாண்டத்தைக் காயத்திரிமக் 

Grn Sap சுத்தமான தானத்தில் வைத்து, ௮,தனுள் சுகந்த புஷ் 

பங்களைப போட்டு, புதுவஸ்இரத்தினால் வாயைச் கட்டிவைத்துக் 

கொள்வது உபகற்பமென்பர் ; இந்த மூன்றுவகை விபூஇயும் வெ 

திச்சையையுடைய எல்லா வகுப்பினரும் ௮ணியத்தக்க து. 

அசைவவிபூத்.--இதை அகற்ப மெனவும் கூறுவர். இது இரு 

வகைப்படும். அதாவது (1) தை மாச மாதங்களில் செகச்கெற்றாள் 

மேய்ந்துவரும் பசச்களின் சாணத்தை யெடுத்துவந்து, கோசலம் 

பெய்து பிசைந்து, கைகொண்ட ae உண்டைகள் செய்து, வெயி 

லில் உலர்த்தி, மாமொாதத்து அபரபச்கஞ் சதுர்த்தசி இதியிலேனும் 

வேறு தினத்திலேனும் நெற்பதர் அல்லது உமியோடு சேர்த்து, ௮க் 

இனிபிட்டுத் ததத, சூடு தணிந்து ஆறியபின்பு எடுத்து, பாண்டத்தி: 

லேனும் சுரக்குடுக்கையிலேனும் வைத்துக்கொள்வதும் ; சிவாலயத்து 

மடைப்பள்ளியிலும், வனடியார் மடைப்பள்ளியிலும் விளைவதுமாம். 

இந்த விபூதி செவதீகைடயில்லாதவர்கட்குரியது. (8) காடுகளில் 

தானாக விளைந்து டெப்பதாம். இவ்விபூதி சங்கர ஜாதியார்கட்குரியது 

விபூதி.--ஆன்மாக்களுக்கு கீசுவரியத்தைத் தருதலால் பூதி 

டுயனவும், சவத்துவத்தை விளக்குசலால் ப௫தமெனவும். மலத்சைக் 

கழுவுதலால் சாசமெனவும், பேய் பிணி முதலியவற்றால் வருந்துன் 

பங்களை ரீக்குதலால் காப்பு எனவும், சகல பாவங்களையும் தூத்தலால் 

பற்பம் ௮ல்லது நீறு எனவும் பெயர்பெறும். 

விபூதியைப் பன்னிரண்டு விரல் உயரமும் எட்டு விரல் ௮கலமு2 

முடையதாய் மான்றோல், புலித்தோல், பட்டு முதலியவற்றில் சைச்,
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பைகளிலேனும், சம்புடத்கிலேனும், வில்வக்குடுக்கையிலேனும் எடுத்து 

வைத்துத் தரித்துக்கொள்ளல் வேண்டும். 

விபூதிப்பையை விபூதிக்கோயிலென்று கூறுவர். விபூ.தியைச்" 

ச. தாசவமென்றும், விபூதிச்கோயிலை உமாதேவியென்றும், விபூதிச் 

கோயில் தைத்துஷ்ர நூலைப் பிரமதேவனென்றும், விபூதிக்கோயில் 

கட்டுங்கபிற்றை விஷ்ணுமூர்த்தி யென்றும் வேதாகமங்கள் கூறுகின் 

றன. 

கரியநிற விபூதி கொடிய ரோகத்தைச் கொடுக்கும், சஇவந்தநிற 

விபூதி சர்த்தியைப் போக்கும். புகைநிற விபூதி ஆயுளைக் குறைக்கும்: 

பொன்னிற விபூதி வறுமையைத் தரும். வெண்ணிற விபூதி எண் 

ணில்லாச புண்ணியப்பேற்றை யளிக்கும். இதிணின்று த்தசுத்இி 

யும் அதினின்று ஞானப்பிரகாசமும் அதிலிருந்த) முத்திய மூண்டாம். 

இதனால் கருநிற விபூதி, செக்ரிற விபூதி, புகைநிற விபூதி, பொன்னிற 

விபூதி இவற்றைச் தரிக்கலாகா. வெண்ணிற விபூதியே தரித்தல் 

வேண்டும். 
சந்தியாகால மூன்றினும், சூரியோதயத்தினும், சூரியாஸ்தமய 

ன த்தினும், ஸ்கானஞ் செய்தவுடனும், பூசைக்கு முன்னும் பின்னும், 

போசனத்துக்கு முன்னும் பின்னும், நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும், 

மலசலமோசனஞ் செய்து செளசம்பண்ணி அசமித்த பின்னும், பூனை 

மே.சலிய ௮சுத்த பிராணிகள் தீண்டியபோதும் விபூதி ௮வூயம் தரித் 

தல் வேண்டும். 

விபூதி தரிக்குமுறை உத்தூளனம், திரிபுண்டரம் என இருவகை 

யாம். அதாவது (1) இழக்கு முகமாக வேனும் வடச்குமுகமாகவே 

னும், ரின்றாயினும் இருந் தாயினும், பைகள் சம்புடம் வில்வக்குடுக்கை 

சுரைக்குடுக்கை என்பவற்றுளொன்றில் வைத்திருக்கும் விபூதியை 

வல்ச்கையால் எடுத்து, நிலத்திலே சந்தாலவண்ணம் ௮ண்ணாந்து, ** சவ 

௮௨? என்று சொல்லி நடுவிரல் மூன்றினாலும், சரம் நெற்றி மார்பு 

வயிறு கைகள் முதலிய தானங்களெங்கும் ஏகமாய்த் தரித்துக்கொள் 

வது உத்தூளனமாம், (2) சரீரசுத்.தி செய்துகொண்டு, முழந்தாளுக்குச் 

€ழ்பட்ட தண்ணீரில் நின்றுகொண்டேலும், சுத்தமான இடத்திலிரு
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ந்தகொண்டே லும், சவெத்தியான த்துடன் வலக்கரத்தால் விபூதியை 

எடுத்து, இடக்கரத்தில் வைத்து, விதிப்படி சுத்நிசெய்த, சம்ஹிதா 

மந்திரத்தால் ௮பிமந்திரிதது, நீரிற் குழைத்துச் சரம், நெற்றி, மார்பு, 

சொப்பூழ், இசண்டு முழச்தாள்கள், இரண்டு புயங்கள், இரண்டு ழக 

கைகள், இரண்டு மணிக்கட்டுகள், இரண்டு விலாப்பூறங்கள், . முதுகு, 

கழுத்து ஆயெ பதினாறு இடங்களிலும், முறையே நெற்றியில்இரண்டு 

கடைப்புருவ நீளமும், மார்பிலும புயங்களிலும் ௮வ்வா றங்குல 8ளமும் 

மற்றைத் தானங்களில் ஒவ்வோரங்குல நீளமுமாக வளையாமலும், 

இடையருமலும், ஒன்றையொன்று தீண்டாமலும், ௮.இகம் ௮கலாம 

லும், இடைவெளி ஒவ்வோரங்குல மிருக்கும்படி தரித்துக்கொள்வது 

இரிபுண்டாமாம். 

உத்தாளனம் தரித்துக்கொண்டு ௮தன்மேல் இரிபுண்டாமணிதல் 

வேண்டும். இட்சையுடையவர்கள் சந்தியாகால மூன்றினும் சலத்திற் 

குழைத்தும், மற்றைய காலங்களில் சலத்திற் குழையாமலும் தரிக்க 

லாம். தீக்ஷையில்லா சுவர்கள் மத்தியானத்தி ற்குமுன் சலத்திற் குழைத் 

அம், மத்தியான ததிற்குப்பின் சலத்திற் குழைக்காமலும் அணியலாம். 

இரிபுண்டாந் தரித்துக்கொள்ளும்போது விலாப்பக்கங்க ஸிரண்டை 

யும் நீச்சிக் காதுகளிரண்டையுங் கொள்வதும், முழங்கைகளையும் 

மணிக்கட்டுகளையும் 8கஇப் பன்னிரண்டு தானமாகக் கொள்வது முண்டு. 

திரிபுண்டரம் அளவுக்குக் கூடும்படி தரித்தாலும், அளவுக்குக் குறை 

யும்படி. சரித்தாலும் குற்றமாம், 

செெசந்நிதியிலும், ஆ௫ரியரும், சிவனடியார்களும் கொடுக்கும் 

விபூதியை எந்தக் காலத்திலும் ௮ணிர் துகொள்ளலாம். இவசக்கிதி 

யிலும், குருசந்நிதானத்திலும், சிவனடியார் இருழமுன்னிலையிலும், 

சிவாக்கினிச்கெ.திரிலும் விபூதி தரித்துக்கொள்ளாமல் Carers Aqui 

நின்று தரித்தக்கொள்ளல் வேண்டும். .சாரியராயினும், வனடியா 

சாயினும் விபூதி தந்தால் மூன்றுதரமாயினும் து தரமாயினும் ஈமஸ் 

கரித்து, எழுந்து கும்பிட்டு, இரண்டு கைகளையும் நீட்டி, இடக்கையின் 

மீ; வலக்சையை வைத்து, வாங்கத் தரித்துக்கொண்டு மீட்டும் ஈமஸ் 

கரித்தல் வேண்டும், |
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திருக்கோயில்சளிலிருந்து விபூதிப் பிரசாதம் இகை்ஷை முதலிய 
வற்றால் தம்மிலும் மேம்பட்டவர்கள் கொண்டுவந்தால், அவர்களு, 

டைய இருவடிகளில் மூன்று தரம் ஈமஸ்கரித்து, வாங்கச் தரித்துக் 

கொள்ளல் வேண்டும், தம்மிலும் தாழ்ந்தவர்கள் கொண்டுவர்தால், 

அந்த விபூதிப்பிரசாஷத்தை, சுத்தமான ஒரு அ௮சனத்தில் வைக்கச் 

செய்து, #5655 மலர்களால் அருச்சித்து, வணங்கி யெடுத்துத் 

தரித்துக்கொள்ளல் வேண்டும், நிலத்தில் விபூதி இர்தும்பக்ஷ£த்தில் 

௮ந்த விபூதியை யெடுத்துவிட்டு அந்தத் தலத்தைச் சுத்இபண்ணல் 

வேண்டும், 

ஒரு கையால் வாங்கிய விபூதியும், விலைக்குக்கொண்ட விபூதியும், 

திக்கையில்லாதவர்கள் தந்த விபூதியும் ௮ணி.பலாகாது, சலையை நடுக் 

இக்கொண்டும், தலையைக் கவிழ்ந்துகொண்டும், ரரித் துச்கொண்டும், 

நடர்துகொண்டும், படுத்துக்கொண்டும், அசத்த நிலத்திலிருந்து 

கொண்டும், ஒரு விரலாலும், சண்டாளர் முன்னும், Rade set (poor 

னும் விபூதி தரிக்கலாகாது, வட்டமாகவும், சதுரமாகவும், சூலம் 

போலவம் விபூதி தரிக்சச்கூடாது. மங்கையர், சர்நியாசி, வானப்பிரத் 

தீன் மனைவி, பிரமசாரி இவர்கள் நீரிற் குழைத்து ௮ணியலாகாது:- 

விபூதியிற் பெரிதான தீர்த்தங்களும், செல்வங்களும், ஒளஷ 

தங்களுமில்லை. விபூதி சகல வியாஇகளையும், நல்வினை தீவினைகளை 

யும், பிறப்பிறப்புக்களையும், பைசாச பீடிதத்தையும் நீக்கும. விபூதி 

சகல தீர்த்தங்களில் மூழ்கெய பலனையும், நூறு யாகங்களியற்றிய பல 

னையும், மூன்று லோசங்களையுர் தானஞ்செய்த பலனையுங் தரும். விபூதி 

தரிப்போர் வெசொருபமேயாவர். ௮வர் பின்னே சிவபெருமான் உமா 

தேவியோடு திரிவர். மு.த்தியைத் தரக்கூடிய மருந்து விபூதியே யென் 

பதி நிச்சயம், 

திருச்சிற்றம்பலம்,
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திருச்சிற் றம்பலம். 

தாரகன், தாரகாக்ஷன், விச்துன்மாலி என்னும் மூன்று அசுரர் 

கஞம் பிரமதேவனை நோக்கி, கோடி வருஷம் ௮ரிதாயெ தவம் புரிந்து, 

பொன் வெள்ளி இரும்புகளாலாகிய மூவரண்கள் முறையே, சுவர்க் 

கம் ௮ந்தரம் பூமியென்னும் மூன்று இடங்களிலும் நிலைபெற்றிருந்த, 

வேண்டுமிடங்கட்கு உடன்வரவும், அவை யிரம் வருஷச்இிற்கொரு 

மூகூர்த்தகாலம் ஒன்றுசேரவும், ௮தக் காலத்தில் ஒரே பாணத்தால் 

மூன்றையும் அழித்தாலன்றி அழியாதிருக்கவும், விஷ்ணு முதலிய 

தேவர்கள் தம்மோடெதிர்க்கில் அவர்கள் தோற்றோடவும் வரம்பெற்ற, 

மயனால் பொன், வெள்ளி, இரும்பு என்னும் மூன்று லோகங்களால் 

"மூன்று மதில்களையடைய (இரிபுரமென்னும்) மூன்று ஈகரங்களை 

மேறையே சுவர்ச்சம், ௮ர்தரம், பூமியென்னும் மூன்று இடங்களிலும் 

அமைத்து, அவற்றிலிருந்துகொண்டு பிரமன் முதலிய எல்லாத் தேவா, 

களையம் துன்பப்படுத்தி வந்தனர். இவர்களியற்றுந் துன்பத்திற்காற 

(௪ பிரமன், விஷ்ணு, இந்திரன் முதலிய எல்லாச் சேவர்களும் பச 

மேசுவரனை நோக்கி ஆயிரர்தேவவருஷம் அ௮ரிதாடிய தவம் புரிர்தனர். 

பரமேசுவரன் தேவர்கள் புரிக்த ௮ருந்தவத்துக்கரங்கு அங்கு எழுந்தரு 

எினர். தேவர்கள் வெபெருமானுடைய தஇருவடி களில் அடியற்ற மரம் 

போல்விழுந்து ஈமஸ்கரித்து, தேன்நிறைந்த வாசனையையுடைய கொன் 

றைமாலை யணிந்த வெந்த சடாபார த்தையுடைய எம்பெருமானே? அடி. 

யேங்களுக்கு முப்புரத்தசரர்களால் நிகழுந் துன்பங்களை நீக்கியருள 

வேண்டுமென விண்ணப்பஞ் செய்சனர், சிவபெருமான் அஞ்சேல் 

அஞ்சேல் என மூன்று இருக்சண்களாலும் 1] ஆயிரர்தேவ வருஷம் 

தேவர்களைப் பார்த்தருளினர். அப்போது அக்கண்களிலிருந்து நீர்த் 

துளிகள் தோன்றின. அவற்றுள், 
  

கமலாக்ஷன் எனவுக் கூறுவர், 

ஆயிரரதேவ வருஷம்--சிவபெருமானுக்குச் சிறிது காலம்.
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சூரியவடிவாடுய் வலக்கண்ணிற்றோன்றிய நீர்த்துளிகளில் பன் 

னிரு கபிலகிற உருத்திசாக்க மரங்களும், சக். இிரவடிவாகிய இடக்கண் 

ணிற்றோன்றிய நீர்த்துளிகளில் பதினாறு வெண்ணிற உருத்திராக்க 

மரங்களும், ௮க்ினிவடிவாகிய நெற்றிச்கண்ணிற்றோன்றிய நீர்த்துளி 

களில் பத்து கருகிறர் உருத்திராக்க மரங்களுமாக முப்பத்செட்டுவித 

மரங்கள் உற்பவித்தன. இவற்றுள் கபிலகிற உருத்திராக்க மரத்தி 

லிருந்து செந்கிற உருத்திராக்க மசமும், ௮ந்த செந்நிர உருத்திராக்க 

மரத்திலிருந்து பொன்னிற உருத்திராக்க மரமும் உண்டாயின. 

இந்த மீந்துவகை மாங்களிலும் கபிலநிறமணி, செந்கி றமணி, 

பொன்னிறமணி, வெண்ணிறமணி, கருகிறமணி யென வகைப்: 

படும் உருத்திராக்க மணிகள் உற்பவிச்தன. சிவபெருமான் அந்த 

உருத்திராக்க மணிகளை தேவர், முனிவர் முதலிய யாவரையும் 

அ௮ணிந்துசொள்ளும்படி. சட்டளையிட்டருளினர். பிரமன் விஷ்ணு: 

இந்திரன் முதலிய அனைவோரும், அவற்றைப் புசோந்து துன்பம் 8ங 

‘ee சிவபுண்ணியப்பேற்றைப் பெறுவாராயினார். இதனால் உருச்தி 

ராச்கமணி சிவரின்னங்களுளொன்றா:பின. 

முற்கூறிய மரங்களில் (நேபாள சேசக்திலே) விளைகின்ற உருத் 

இராக்சமணிகளில் உன்னதமுடைய பக்கமே முகமெனவும், உன்னத: 

மில்லாத பச்சமே யடியெனவுங் கூறுவர், அர்த மணிகளின் முககணி 

தங்களை ௮வற்றிலுள்ள இரேகைகளால் அறியவேண்டும். இரத மணி 

களின் மூலம் பிரமதேவரும், நாளம் விஷ்ணுமூர்ததியும், முகம் உருத் 

இரமூர்த்தியும், கேசரங்கள் சகல தேவதைகளுமாம். 

வெண்ணிறமணிசபிலகி றமணி,செர்நிறமணி, பொன்னிறமணி,, 

கருநிறமணி என்னும் 8வேகை மணிகளுள்ளும் ஒருமுகமணி, இரண்ட 

முகமணி, மூன்றுமுகமணி, நான்குமுகமணி, லீர்துமுகமணி, ஆறு 

மூகமணி, ஏழுமுகமணி, எட்டுமூுகமணி, ஒன்பதுமுகமணி, பத்துமுக: 

மணி, பதினொருமுகமணி, பன்னிரண்டுமுகமணி, பதின்மூன்றுமுக 

மணி, பதினான்குமுகமணி, ப.தினைந்துமுகமணி, பதினாறுமுகமணி 

யென பதினாறு வகையுண்டு, இரண்டுமணி ஒன்றுசேர்ந்திருந்தால்.
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அதைச் சத்தியும் சவழும் ஒன்றென்னும் உணமை௰யை விளக்கும் 

வடி.வு வாய்ந்த கெளரிசங்கமணி யென்பார், 

வெண்ணிறமணி ௮ந்தணசாதியெனவும், பொன்னிறமணியும் 

செக்நிறமணியும் கூ.த்திரியசாதியெனவும், கமிலகிறமணி வை௫யஜாதி 

யெளவும், கருகிறமணி சூத்திரசாதியெனவும் நூல்கள் கூறுகின்றன. 

வெண்ணிறமணி பிராமணரும், கபிலகிறமணியும் செர்நிறமணியும் 

க்த்திரியரும், பொன்னிறமணி வைசியரும், கருகிறமணி சூத்.இரரும் 

அணிந் தகொள்ளவேண்டுமாம். 

ஒருமுகமணிக்குத் தற்பாசவனும், இருமுகமணிக்குச் சண்ட 

பரசிவனும் இவசத்தியும், மும்முகமணிஃகு மும்ஞூர்.த.இகளும் ௮க்கிணி 

சேவனும், சான்முகமணிக்குப் பிரமதேவரும், லீம்முகமணிக்குக் 

காலாக்கினியுருத்திரனும், ஆறுமுகமணிக்குச் சண்முசச்சடவுளும், 

ஏழுமுகமணிக்கு ௮திசேஷனும் சத்தமாதர்களும், எண்முசமணிக்கு 

விகாயகக்கடவுளும் அஷ்டவித்தியேஸ்வார்களும், ஒன்பதுமுக 

மணிக்கு வலைரவக்கடவுளும் கங்கை முதலிய ஈவதீர்தசவகளும், 

பத்துமுசமணிக்கு விஷ்ணுமூர்த்தியம் பத்துத்திக்குப் பாலகர்க 

ளும், பதினொருமுகமணிக்குப பதினொரு ருத்திரரும், பன்னிரு 

முகமணிக்குப் பன்னிரு சூரியரும் விஷ்ணுமூர்த்தியாகிய we 

தேவர்முதலிய பன்னிருமூர்தீஇகளும், பதின்மூன்று முகமணிக்குச 

சிவபெருமானும் முருகச்கடவுளும் சதருத்திரர்களும், பதினான்குமுக 

மணிக்குச் சவெழும் சத்தியும் மறுக்களும், பதினைந்துமுகமணிக்குச் 

சதாசிவமூர்த்தி சர்திரன் வருணன் மு.தலியோர்களும், பதினாறுரு£க 

மணிக்குச் வெபெருமான் விஷ்ணுஜூர்த்தி பிரமதேவர் முப்பத்துமுக் 

கோடி.தேவர் முதலிய ௮அனைவோர்களும் ௮.இி வதைகளாவயர். 

ஒருமுகமணி பிரமஹத்தியைத் தீர்க்கும்,இருமுகமணி கோஹத்தி 

யைப் போக்கும், மும்முகமணி ஸ்திரீஹத்தியை நீக்கும், நாலு 

மூகமணி சாஹத் இியைத் தொலைக்கும், ஐம்முகமணி புணாத்தகாதவர் 

களைப் புணர்ந்த பாவத்தையும் புசிக்கத்தகாதவற்றைப் புசச்சத பாவத் 

தையுந் தவிர்க்கும், ஆறுமுகமணி பிரமஹத்தியை யொழிக்கும், 

ஏழுமுகமணி பொன்திருடிய பாவச்தையும் பசஹ.த்தியையும் த௫க்கும்,
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எண்முகமணி குருபீத்தினியைப்புணர்க்த பாவத்தையும் பொன்திரு 

டியபாவத்தையும் பிறர்ன்னங்கவர்ர் துண்ட பாவத்தையும் (தலாபுருட 

தானம், இரணியகருப்பசானம், திலபதுமதானம், சொன்னபூமிதானம்,. 

சொன்னசேனுதானம், இலக்குமிதானம், திலதேனுதானம், சகதஇர 

கோதானம். இசணியவசுவ தானம், இரணியகன்னிகாதானம், சொன்ன 

கசதானமுதவிய) தானங்கள் வாங்கெ பாவத்சையுவ் களையும், ஒன்பது 

மூசமணி ஆயிரம் உயிர்வதைப்பாவத்தையும் நதூழுபிரமலதைப் பாவத் 

தையும் பூதப்பைசாசபீடி தத்தையும் சர்ப்பம் முதலிய விஷ்தோஷ ச்சை 

யும் போக்கும்; (௮ணிமா, மமொ, இல$ூமா, கரிமா, பிராத்தி,, 

பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வ௫த்துவம் என்னும்) ௮ஷ்டமாடித்திகளை 

யும் மு.த்தியையும் கொடுக்கும், பத்துமுகமணி நக்த்தாதோஷக்சை 

யும் இரச தோஷத்தையும் விஷதோஷத்சையும் பேய்பீடி த்தையும் 
பிரமராக்கத,த்தீங்கையு் தொலைக்கும், பதினொருமுகமணி ஆயிரம் 

அசுவமேதப்பலனையும் நூ.றுவாசபேயப்பலனையும் இலட்சம் கோமே 

தீப்பலனையும் அளிக்கும், பன்னிருமுகமணி துன்பச்தையும் மிருகபயத் 

தையும் நீக்கும் ; ௮சுவமேதப்பலனையும் பசுமேதப்பலனையும் சுவர்ண 

தானப்பலனையும் இஷ்... இத்தியையுர் தரும், பின்ன றுமுகமணி 

மாதா பிதா சகோதரர் கருவாதியவற்றின் கொலைப்பாவத்தைப்போக் 

கும் ; சர்வா.ஷ்டத்தையும் சகல சித்கியையும் ஈல்கும், பதினான்குமுக 

மணி தேவர் முணிவர் முதவியோர்களை வசப்படுத்தும் ; சவபதத்சைத் 

தீரும், பதினைந்துமுகமணி தீங்கனைத்தும் ௮கற்றும் ; விஷ்ணு பிரமன் 

இர்.திரன் முதலினோது பதவிகளிலுள்ள போசவின்பங்களை த்தரும், 

ப.தினாறுமுகமணி சாயுசீசியம் தூ தலிய எல்லாவிதப்பேற்றையும் எளி 

இல் நல்கும் என்று நூல்கள் முறையிடு றன. 

ures இருபாநோச்கமானது அன்மாக்களிடத்துற்ற, 

[ஆணவம், மாயை, காமியம் என்னும்) மும்மலங்களையுந் தொலைத்து, 

௮ருளுருவாக்க, மு.த்தியை யளிப்பதுபோல் பாசபர்தத்தை யறுத்து, 

அருளொளியை வீளைவித்து, ம,த்தியைச் தருதலால் ௮ச்கம் எனவும் ; 

மனத்திலுற்ற இருளையுர் துன்பத்தையுக் சண்டித்தலால் சண்டி ௮ல் 

ல.த சண்டிசை யெனவும் ; (சூரியனொளியைச் சவர்ந்து, மனஇனிடங்



14 நாற்பொருள் விளக்கம் 

'கொடுத்து விளக்குங் கண்ணொளி மணிபோல்) சிவ்பெருமானின் ௮௬ 

'ளொளியைக் கவர்ந்து ஆன்மாக்களிடங் கொங்த்து, . அகவிருளைத் 

(தொலைத்து, ஞானவொளியை வளர்த்தலாலும், சிவபெருமானுடைய 

இருக்கண்களிற் றோன்றிய நீர்த்துளிகளி லுற்பவித்தமையாலும் கண் 

மணியெனவும் பெயர்பெறும், உருத்திராக்கமணிகளை ௮ணிர்துகொள் 

ளாமல் சந்தியாவந்தனம், சிவமந்திரசெபம், சிவபூசை, இவ ச்தியானம், 

இவாலயதரிசனம், சிவபுராணம் படித்தல், சவபுராணங் கேட்டல், 

தேவார இருவாசகமோதல், வேதாந்த சித்தாந்த சாஸ்இரங்கள் படித் 

தல், தீர்ச்தமாடல், யாத்திரைபோசதல், சிெவவிரதமநுட்டிக்தல், யாக 

மியற்றல், சராத்தாகி தானமளித்தல் முதவியவை செய்யின் அவற் 

றின் பலன் சித்தியாகாவென்பது இண்ணம், 

குடுமி, இரசு, இரண்டு காதுகள், உட்கழுச்து, கழுத்து, இரண்டு 

புயங்கள், இரண்டு மணிக்கட்டுகள், மார்பு, பூஹூல் என்னு தானங 

களுள் குடுமியில் ஒன்றும், சிரசில் இருபத்தாண்டு அல்லது முப்பத் 

தாறும், காதுகளில் ஒவ்வொன்று அல்லது அவ்வாறும், உட்கமுத்தில் 

ஒன்று அல்லது மூன்றும், கழுத்தில் முப்பத்திரண்டும், புயங்களில் 
தனித்தனி பதினாறும், மணிக்கட்டுகளில் தனித்தனி பன்னிரண்டும், 

மார்பில் &ம்பது அல்லது நாற்றியெட்டும், பூணூலில் ஒன்றும் (குடுமி 

யும் பூணூலும் நீங்கலாக மற்றைய தானங்களில் அச்தந்தத் தானங் 

கொண்ட அளவும்) இருபத்தேழிழையாலாகிய வெண்பட்டு நா ற்கயிறு, 

பருத்திநூற்கயிறு, பொன்சாரடு, வெள்ளிச்சரடு என்பவற்றுள் இயன் ற 

தொன்றில் மூகத்தோடு முகமும் அடியோடு அடியும் பொருந்த 

இடையிடையே பொன்வில்லை, வெள்ளிவில்லை, தாமிரவில்லை, மூத்து 

மணி, பவளமணி, பளிங்குமணி, வில்வக்குடுக்கையின் ஒட்டுவில்லை 

என்பவற்றில் சடைச்சக்கூடியதை யிட்டக்கோர்த்து நனி இரண்டை 

யஞ் சேர்த்து ௮தில் முகமணி சோர்த்து முடிச்சிட்டுப் புனைந்து 

கொள்ளல் வேண்டும். 

சிகைக்கு ஒரு முகமணி அல்லது பதினொருமுக மணியும், 

தலைக்கு இரண்டு பதினொன்று பதினான்கு முகமணிகளும், காது 

களுக்கு ந்து எழு பத்து பன்னிரண்டு முகமணிகளும், கண்டத்
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துக்கு எட்டு முகமனீரிகளும், புயங்களுக்குப் பதின்மூன்று . மூகமணிக 

ளும், (அப்புயக்களுளீ) , வலப்புயத்துக்கு ஆறு முகமணிகளும், இடப் 

புயத்துக்கு ஒன்பதுமுகமணிகளும், மணிக்கட்டுகளுக்கு ஒன்பதுமுக 

மணிகளும், மார்புக்கு எம்முகமணிகளும், பூணூலுக்கு கான்குமூக 

மணி அல்லது பதிணன்குமுகமணியும் உரித்தாகுமென்பர். 

சிகை, காதுகள், உட்கழுத்து, பூணூல் இந்தத் தானங்களில் எப் 

போதும் 8ீக்சமில்லாமலும் ; மற்றைத் தானங்களில் சந்தியாவர்தனம், 

சிவமந்தஇிரசெபம், சிவபூஜை, செவெத்தியானம், சிவாலயதரிசனம், சிவ 

புராணம் படித்தல், சவபுராணங்கேட்டல், சிவவிரதம் ௮.நட்டி த்தல், 

தீர்த்தமாடல், யாகாகி கருமமியற்றல், சிராத்தாதி தானங்கொடுத்தல் 

முதலியவை செய்யுங்காலங்களிலும் உருத்திராக்கமணிகள் ௮வூயச் 

தரித்திருத்தல் வேண்டும். சிகை, காதுகள், உட்கழுத்து, பூணூல் 

இவை நீங்கலாக மற்றைய தானங்களில் கித்திரையிலும், மலசல 

மோசனத்திலும், நோயிலும், சனனாசெளச மரணாசெளசங்களிலும் 

உருத்இிராக்கமணிகள் புனைந்திருத்தல் கூடாது, 

எந்தச் சாதியிற் பிறச்சோரானாலும், எத்தன்மை யுடையோரானா 

லும், எத்தொழிலைச் செய்வோரானாலும் உருத்திராகச்கமணிவார்களாகில் 

அவர்கள் வன் முத்தர்களேயாம். ஆயிரம்உரு த கிராக்கமணிர்சவர் சிவ 

சொரூபமேயாவர். உருத்திராக்க மணிந்தவர்சகளின் பின்னே பிரம 

விஷ்ணுச்கள் மூ.தலிய தேவர்கள் இரிவார்களாம். உருத்திராக்கமணிக 

ளணிக்துகொண்டு ஸ்கானஞ்செய்யின் அவ்வுருத்திராக்கங்களி ற்பட்டுக் 

ழே விழுஞ்சலம் (சிவபெருமானுடைய சடாபாரத்திலிருந்து பூமியில் 

விமும்) ஆகாய சங்கையேயாம். 

உருத்திராக்கம் பூனைர்சவர்கள் மூன்றரைகோடி தீர்த்தங்களில் 

மூழ்கெய பலனையும், அசுவமேத முதலிய எண்ணில்லாத யாகங்கள் 

செய்த பலனையும், ஏழுகோடி மஹாமச்.இரங்களைச் செபித்த பலனை 

யும், (நான்கு பக்கத்திலுஞ் சுவாலிக்கின்ற நான்கு ௮க்ூணிக்குண்ட 

மும் மேலே அதிக வெப்பத்தோடு பிரகாசிக்கின்ற சூரியனுமாகிய) 

பஞ்சாக்கிளி மத்தியிலிருந்து அரிதாகிய தவம்புரிஈ் த பலனையும்விட 

ஏட்டுப்பங்கு அதிகமாகிய பலனை யடைவார்கள்.
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சுத்தமாகிய ஆசனச்தில் உருச்திராக்சமணிகளைச் கெலிங்க வடி 

(வமாக வமைத்து, பத்திரபுஷ்பங்களால் அருச்சனைசெய்து, வெற்றிலை 

பாக்கு வாழைப்பழம் தேங்காய் மூடிகள் மூதலியன வைத்து, நீர் 

மாற்றித் தூபதீபங்காட்டுதலாகயெ பூசை செய்துவரின் ௮து Ra 

பூசைப்பலனைத் தரும், ஒன்று, ஐந்த, பஇஞென்று, பதினான்கு, 

பதினாறு முகமணிசளைத் தினம் பூசிப்பது உத்தமோத்தமமாம். 

உருத்திசாக்கசமணிகள் கடைக்காவிடில் மண், சல், மரம் என்ப 

வற்றுள் உருத்திராக்சமணிகளை ப்போல் முகமும், இரேகையும், ௮டி 

யுட் தோன்றச்செய்து ௮ணிந்துகொள்ளலாம். இவ்விதஞ் செய்யு 

மணிகள் பார்த்திவ ரு.த்திசாக்சமணிகளெனப் பெயர்பெறும் ; பொன் 

னிலும் உருத்திராக்சமணிகள்போற் செய்து புனைந்துகொள்வது 

மூண்டு. ௮ஃது ஆச்$னேய ருத்திராக்சமணியெனப் பெயர் பெ 

றும் : இந்த இருவித மணிகளணிந்தவர்களின் இருபத்தொரு வமிசத் 

தாரும் மு.த்திபெறுவர். செய்து அணிந்துகொள்ளும் மணி தரும் 

பலனே யித்தகையதாயின் தானே உற்பத்தியான மணிகள் அணிந்து. 

கொள்ளின் அம்மணிகள் தரும்பலனை ௮ளவிட்டுக்ற முடியாதென் 
பது நிச்சயம். 

உருத்திராக்க வடப்பொதி சுமக்கப்பெற்ற புண்ணியத்தால் 

கழுதை நூறு கற்பகாலம் கைலாசத்திலுற்றதென உபசேசகாண்ட 

மும் ; உருத்திராக்கர் தரிக்கப்பெற்ற புண்ணியத்தால் குரங்கு இராஜ 

குமாரனாகவும், உருத்திராக்கசமணியப் பெற்ற புண்ணியத்தால் சேவற் 

கோழி மந்திரிகுமாரனனாகவும் பிறந்தார்களெனப் பிரமோத்தாசாண்ட 

மூம் கூறுகின்றன. பாவம் பண்ணியம் என்பதைப்பகுத்தறியும் ௮றி 

வில்லாத பறவையும் மிருகங்களும் விருப்பமின்றி வெறுப்போடு உருத் 

“இராக்கக் தாங்கப்பெற்ற புண்ணியம் இத்தசையதென்றால் விருப்பத் 

தோடு உருத்திராக்க மணிர்துகொள்வோரின் புண்ணியத்தை யாவர் 

கூறவல்லவர். 

செல்லிக்சனி, இலக்தைக்கனி, கடலை இவைபோன்ற பரும 

னுள்ளதாய் (ங்கப்பூர்ச்திவிலே, விளைகின்ற உருத்திராச்சமணிக 

ளிலே ஒருலகை மணிகளாக நூற்றியெட்டு, நாற்றியைந்து, அம்பது,
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முப்பத்திரண்டு, முப்பது, இருபத்தெட்டு, இருபத்தேழு, இருபத்தா௮, 
இருபத்சைநது, ஆறு, உந்து என்னும் சணக்குப்படி பொன்கம்பி, 

வெள்ளிக்கம்பி, தாமிரக்கம்பி என்பவற்றுள் இயன்றதொன்றில் 

முகத்தோடு முகமும் அடியோடு அடியும் பொருந்தக்கோர்த் து ஒன்றை 

யொன்று தீண்டாவண்ணம் இடையிடையே பூட்டிட்டுச்கட்டி இறாத$ல 

யுஞ் சேர்த்து மேருவென்னும் மூகமணி வைத்துச் செய்துகொள்வ 

தாகிய மாலைகளுள் செல்வத்தையும் புண்ணியத்தையும் விரும்பியவர் 

கள் நூற்றியெட்டு அல்லத முப்பது மணிகள் கொண்ட மாலையையும், 

போகமோட்சங்களைக் கருஇியவர்கள் நூற்றியைந்து மணிசகளடங்கய 

மாலையையும், இஷ்டி தியைக் கரு இயவர்கள் ஐம்பது மணிகளுள்ள 

மாலையையும், வெற்றியை விரும்பியவர்கள் முப்பத்திரண்டு மணிகள் 

கொண்ட மாலையையும், பலத்தை யிசசத்சவர்கள் இருபத்தெட்டு மணி 

களடங்கிய மாலையையும், தேவபதவியை யுத்தேசித்தவர்கள் இருபத் 

தேழு மணிகளுள்ள மாலையையும், செல்வவிருத்தியை நினை ச்தவர்கள் 

இருபத்தாறு மணிகளடங்கிய மாலையையும், சிவசாயுச்சியத்தை யபேட் 

இத்தவர்கள் இருபத்தைந்து மணிகள்கொண்ட மாலையையும், சாச்இ 

யைக் கோரியவர்கள் ஆறுமணிகள்கொண்ட மாலையையும், போகத்தை 

யுதீதே௫த்சவர்கள் 85 தமணிசளுள்ள மாலையையும் செய்து வைத்துக் 

கொண்டு வீடு, மடம், பசுத்தொழு, கந்தவனம், மலை, திர்த்தக்கரை, 

கோவில், சவசகர்கிதானம் முதலிய இடங்களிலிருந்து ௮௪ மாலையை 

வலக்கையிலுள்ள ஈட மூன்று விரல்களிவிட்டுப் பிதர் சாணாதபடி மேல் 

வஸ்.இரத்தினால் மறைத்துப் பெருவிரலால் துறவிகள் மேனோத் 

தள்ளியும்] இல்லறத்தார் இழ்நோக்கித் சள்ளியும் முகமணியாகிய நாயக 

மணியைக் சணகற் சேர்ச்சாமல் ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர முதலிய சிவமர்.இர 

செபஞ் செய்யின் ஒன்றுகோடியாம். 

"இரகஸ்தன் நூற்றியெட்டு மணியும் ஐம்பத்து நான்கு மணியும் 

இருபத்தேழு மணியும், த.றவி இருபத்தைந்து மணியும் வெண்பட்டு 

அல்லத பருத்தி நூலிலே இருபத்சேழிழையாலாயயெ சயிற்றிலே முகத். 

தோடு முகமும் அடியோடு அடியும் பொருந்தக் கோர்த்து ஒன்றை 

யொன்று தொடாவண்ணம் இடையிடையே காசபாசம், பிசமக்கிசர்தி, 

2
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சாவித்திரி என்னும் முடிச்சுகளுள் இயன்ற சான்றை யிட்டுக் கயிற் 

தின் நூனியிரண்டையஞ் சேர்த்து நாயகமணி யென்னும் முூகமணி 

கோர்த்து முடிச்சிட்டு வைத்துக்கொண்டு வெமர்இரசெபஞ் செய்து 
வரின் மிக்க விசேடமாம். 

இரண்டுமுகமணியும், மூன்றுமுசமணியும், பன்னிரண்டுமுக 

மணியும், பதின்மூன்றுமுகமணியும் செபமாலைக்கு அகாவாம் ; அன்றி 

யும் ஒரேவிதமாகிய முகங்களையுடைய மணிகளையே ஜெபமாலைக்குக் 

கொள்எல்வேண்டும் : பலவிதமாகிய மூ£கங்களையடைய மணிகளைச் 

(செபமாலைக்குச்சொள்ளலாகா த. 

இருச்சிற் றம்பலம் 

  

4, பஞ்சாக்கர மகிமை 

இருச்சிற் றம்பலம் 

"வேதமுடிபாகிய பஞ்சாச்சரம் “* இரையக்கரம், மலாக்கரம், பதி 

யச்சரம், பரையக்கரம், €வாச்கர ” மென வைந்தாரம். 

இரையக்கரமானது பிருதுவி தத் துவமாய் கர் தவிஷயமாய் வெண் 

ணிறமாய் பூமிமயமாய் நிவர்த்திகலையாய் சத்தியயாஜாதமாய் கர்ம 

சாதாகீயெமாய் நான்முகரூபமாய் சிருஷ்டியைத் தருகின்ற மறைப்பை 

யுடையது. 

மலாச்சகரமானது அப்புதத்துவமாய் ரசவிஷயமாய் கருநிறமாய் 

ஜலமயமாய் பிரதிஷ்டாகலையாய் வாமதேவமாய் கர்த்துரு சாதாக்கிய 

மாய் விஷ்ணுருபமாய் இிதியைத் தருகின்ற மயக்கத்தை யுடையது. 

பதியக்கரமானது தேயுதத்துவமாய் ரூபவிஷயமாய் சிவந்த நிற 

மாய் ௮க்இணி மயமாய் வித்தியாகலையாய் ௮கோசமாய் மூர்த்தி சாதாக் 

இயமாய் உருத்திர சொரூபமாய் சம்மாரத்தைத் தருன்ற ஞானசூரியப் 

பிசகாசத்தை யுடையது, 

பசையக்கரமானது வாயுதத்துவமாய் பரிசவிஷயமாய் புகைகிற 

. மாய் காற்.றுமயமாய் சாந்திகலையாய் தற்புருஷமாய் அமர்த்தி சாதாக்
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மெமாய் மஹேசுவர ரூபமாய் இரோபவத்தைத் தருன்ற சத்தி வடி 

வத்தை யுடையது. 

சவோக்கரமான அ௮காயதத்துவமாய் சத்தவிஷயமாய் நிலநிறமாயி 

சத்சவெளியாய் சாந்தியா£ தகலையாய் ஈசானமாய் சவசா தாக்கியமாய் 

சதாசிவ ரூபமாய் $நுக்சொகத்தைத் தருனெற Raagasoos 

யுடையது. 
இரையக்காத்தை--திரோபாக்காம், இரோதாக்கா மெனவும் ; 

மலாக்கரத்தை--ஆணவாக்கர மெனவும் ; பதியக்கரத்தை--இறையக் 

காமெனவும் ; பரையச்சாரத்தை--அருளக்கரமெனவும் ) வாக்க. 

7திசை--அவியக்காமெனவுங் கூறுவர், 

பிண்டத்தினுள் குய்யத்திற்கும் குதத்திற்கும் நடுவே பவித்திர 
தானமாய் நாலிதழுடையதாய் முகீகோணமாயிருக்கும் மூலாதாச 

நடுவிலே (அகாரம், உகாரம், மசாரம் என்னும்) பிரணவமும்; மூலா 

தாரத்இிற்கு இரண்டங்குல மேலே ஆறிதழுடையதாழ மாற்கோணமா 

யிருக்கும் சுவாதிஷ்டான நடுவிலே இரையக்கரமும் ; சுவாதிஷ்டானத் 

இற்கு எட்டங்குல மேலே பத்கிதழுடையதாய் பிறைகோண எயிருக் 

கும் மணிபூரக நடுவிலே மலாக்கரமும் ; மணிபூரகத்திற்குப பத்தங்குல 

மேலே பன்னிரண்டிதழுடையசதாய் (இருதயசத்தர்னமாய்) முக்கோண 

மாயிருக்கும் ௮னாகத ஈடுவிலே பதியக்காமும் ; அனாக தத்திற்குப் பத 

தங்குல மேலே பதினாறிசமுடையதாய் ௮றுகோணமாயிருக்கும் விசு 

த்தி நடுவிலே பரையக்சாமும் ; விசுத்திக்குப் பன்னிரண்டங்குல 

மேலே இரண்டிதழுடையதாய் வட்டமாயிருக்கும் ஆக்கினை நடுவிலே 

சீவாக்காமும் விளங்குவனவாம். 

இரையக்கரம் பரையச்சரத்திலும், மலாச்கரம் சீவாக்காத்திலும், 

பரையக்காம் வோக்கரம் பதியக்கரத்திலும், பதியக்கரம் தானேயாயும் 

ஒடுங்குமென்பர். 
இரையக்கரம், மலாக்கரம், பதியக்கரம், பரையக்கரம், சிவாச் 

கரம் முறையே கூடியது (சத்த பஞ்சாச்சாமென்னும், தாலபஞ் 

சாக்கரமாம் ; இதனை உபதேசிக்கத்சச்சவர் சமயாசிரியர், 

பதியக்கரம், பரையக்கரம், சீவாக்கரம், இரையச்கரம், மலாச்.
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கரம் முறையே கூடியது (ஒரு தலை மாணிக்சமென்னும்) சூக்கும பஞ் 

. சாச்காமாம்; இதனை ஆூரியருபதேூத்தலும், உபதேசத்தபோதி 

லும் மாணாக்கர் செபித்தலு மரிதாம் ; சற்கருமங்களாலும், சாதுசங்கச் 

தாலும், ஜீவன்முத்தர்களைத் தரிசித்தலாலும், ஜீவன்முத்தர்களின் 

பிரசாதத்தாலும் பக்குவமடைச் சமலபரிபாகெளுக்கே யபதே௫த்தல் 

வேண்டும். உபதேச்கத் தக்கவர் ஞானாசிரியர், 

பதியக்கரம், பரையக்கரம், €வாச்கரம், பரையக்கரம், பதியக் 

கரம் முறையே கூடியது (இருதலை மாணிக்கமென்னும்) காரண பஞ் 

சாச்கரமாம். இதுவே முத்தி பஞ்சாக்கரம். இஃது பவமாகிய கட 

லைக்கடஈ்து முச்தியாகய கரையிற் சேரத் தெப்பமாகும். இதனை 

அதிதீவரதர பரிபாககளுக்கே போதிக்கவேண்டும். போதிக்கத்தக்க 

வர் மெளனாடிரியர். 

பரையக்கரம், பதியக்கரம், முறையே கூடியது மஹா காரண 

மாம், இதுவே பதியாகும், இப்பதியை யடையக்கூடியது Faréssr 

மாகிய பசு, இப்பசுவாயெ ஆன்மாக்கள் இரையச்காமு மலாக்கரரா 

மாகிய பாசத்தை நீக்கவேண்டும். பாசம் நீங்கிய ஆன்மாக்கள் பதி 

யாகிய மஹாகாரணப்பொருளை யடையும், மஹாகாரணப் பொரு 

ளைப் பெற்றவர் ஏசாந்தமாயிருந்து, மனதைக் கண்டத்தில் அசைவற 

நிறுத்தி அப்பொருளை நினையாமல் நினைக்கின் மனமொடுங்கும். மஹா 

காரணப்பொருளை மாணாக்கர்களின் பக்குவா பக்குவத்தை யொருவரு 

ஷஞ் சோதித்து பதியக்சாத்தை மனதிலடச்கக்கூடிய (இருவினை 

யொப்பு மலபரிபாகஞ் சதுர்த்தாசத்தினி பாகம் விளங்கிய) பக்குவர் 

களுக்கே யுபதேசிப்பது இரமமாம், உபதேிக்கத்தக்கவர் அருளிறை 

வடிவங்கொண்ட ஞானதேத௫கர். 

ப.தியக்காமாகெய நாயோட்டு மர்திமே மஹாமனு, அஃதை 

இதயத்தில் ௮டக்னெவர் முத்தியும், செபிக்கின் றவர் ஆச்மவிசாரமும் 

பெறுவர். அவ்வக்கரத்தைக் கோபத்தினாலாயினும், சந்தோஷத்தினா 

லாயினும், பகைவனிடத்தாயினும், சகேடிதனிடத்தாயினும், மனைவியி 

னிடத்தாயினும், கழுதையினிடத்தாயினும், காயினிடத்தாயினும், மற் 

வும் எத்தன்மைப்பட்ட விடத்தாயிலும் மனத்தினாலும் சொல்லினா
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அம் சோரவிடாமல் செலுத்தத்தக்கவர் நினைத்தற்கரிய பசமபதியே 

யாவர் ; அவர் இச்தேகத்சோடிருந்து அரரிலைப்படியே Os Swen 
at, usuésr sas Satsar Oei@er » பூசை, செபம், தலம், 

ஆச்மவிசாரம், தரும முதலியவை வீணாகுமென்பர், 

பஞ்சாக்கர “செபம் வீடு, பசுத்தொழு, மடம், நந்தவனம்? ஈதிக் 

கரை, கடற்கரை, மலை, வனம், யாகசாலை, சிவாலயம், சவசந்நிதானம் 

இந்தத் தானங்களிவீருந்து செய்தல்வேண்டும். வீட்டில் ஒருரு செபிக் 

'இன் ஒருரு செபித்ச பலனும் ; பசுத்தொழு, மடம், ஈர்தவனம் இவை 

sae gah செபிக்கன் நாறுரு செபித்த பலனும் ; நதிக்கரையில் 

.ஒருரு செபிக்சின் ஆயிரமுரு செபித்த பலனும்; கடற்கரையில் ஒருரு 

'செபிச்கின் பதினாயிரமுரு செபித்த பலனும் ; மலை, வனமிவற்றில் 

,ஒருரு செபிக்கின் இலகூழுரு செபித்த பலனும்; சிவாலயம், யாகசாலை 

இவைகளில் ஒருரு செபிக்சன் கோடியரு செபித்த பலனும் ; சவ 

சன்னிதானத்தில் ஒருரு செபிக்ின் எண்ணிறக்சகோடியுரு Gales 

பலனு முண்டாம். 

பஞ்சாக்காஞ் செபிக்கும்போது மான்றோல், புலித்தோன், இசத் 

இன கம்பளம், வெண்பட்டு வெள்ளை வஸ்.இரம் என்பவ ந்றுளியன்ற 

தொன்றின்மி து் வடக்குமுகமாகவேனும் கிழக்குமுகமாகவேனும் 

-சவத்திசாசனம், கோமுகாசனம், பதுமாசனம், வீராசனம், சிங்கா 

சனம், பத்திராசனம், மு.த்தாசனம், மயூராசனம், சுகாசனம் என்பவறறு 

'ளொன்றில் ஒருமை பொருந்திய மனத்தோடிருத்தல் வேண்டும். 

மான்றோல் ஞான விருத்தியையும், புலித்தோல் முத்தியையும், 

இரத்தின கம்பளம், துன்ப நிவர்த்இியையும், வெண்பட்டு வெள்ளை 

வஸ்திரம் உடற்பிணி நீச்சத்தையுங் கொடுக்கும், (மரப்பலகை, கல், 

தரை, சிகப்பு வஸ்.இரம் இவற்றின் மீதிருந்து செபிக்கின் வறுமை, 

பிணி, தன்ப முதலியன வுண்டாம்.) 

சுவத்திசாசனமாவது---வலக்கணைச்கால் வலத்தொடை இதற்கு 

நடுவில் இடப்பாதத்தையும், இட முழந்தாள் பொருத்தசத்இற்கு ஈடுவில் 

வலப்பாதத்தையும் பொருந்தச் சேர்த்து (தொடைக்கு முழங்காலுச்
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கும் நடுவில் இர்ண்டுள்ளங்கால்களையுஞ் செலுத்து)! சமதேசமாக இறு: 

மாந்திருப்பது. 

, சோமுகாசனமாவத---வாமபாகத்திற்கடியில் வலத்தாட் கரட் 

டினையும், வலத்தொடையின் பின்பக்கத்தில் இடத்தாட் காட்டினை 

யும் (சப்பளமாக) சேர்த்திருப்பது, 

பதுமாசனமாவது--இடபாகச்தொடையில் வலத்தாளையும், இடது 

தாளை வலப்புறச் தொடையிலுமாகக் கால்மேல் கால்மாறி, இருகாற் 

பெருவிரல்களையும் இரண்டு கரத்தாலும் (பின்புறமாக) மாறிப் பிடித் 

துக்கொண்டு ௮சைவின்றி யிருப்பது. 

வீராசனமாவது..-இடப்பாதச் காட்டை வலத்தொடையின் மேல் 

வைத்து உடல் தளர்ச்சியின்றிச் சமமாச சாட்டங்கொண்டு நிற்பது, 

சங்சாசனமாவத---இடப்பாசக்கரட்டினை வலப்பீசத்தின் £ழும், 

வலப்பாதச் சரட்டினை இடப்பீசத்தின் €ழும் சேர்த்து; இரு காத்தை 

யம் முழர்தாளிரண்டின்மேல் விரல் நிமிர்த்து வைத்து நாச நுணியில் 

பார்வை செலுத்தி நிற்பது. 

பத்திராசனமாவது--இருபாதக் காட்டினேயும் இரண்டண்டங் 

களின் g ழ்வைத்து, இருதொடையின்மேல் இருகாத்தையும் ஊன்றி 

யிருப்பது. 

மு.த்தாசனமாவது--இடப்பாதக் காட்டை அண்டத்தின் Fy 

வைத்து, அதன்£ழ் வலப்பாதக்காட்டைப் பொருந்த வைத்திருப்பது. 

(அல்லது குறியின் மேற்பாகத்தில் இடத்தாட்கரட்டினே வைத்து 

௮தன்மேலாக வலத்தாட்காட்டை வைத்திருப்பது.) 

மயூராசனமாவது-..-இரு முழங்காலையும் இரு முழங்கையையும் 

பூமியிலூன்றி மேலெழும்பியவாறு தியாணித்திருப்...து, 

ட சுகாசனமாவத:---எல்விதத்தில் சுகமும் தைரியமும் உண்டாகு 

மோ ௮வ்விதமிருப்பது. 

இவ்வாதனங்களுள் பத்திராசனம் விஷத்தையும் பயத்தையும் 

நீக்கும் ; மயூராசனம் பாவத்தைப் போக்கும், எத்தன காரியஞ் த்தி 

யாகும். 

பஞ்சாச்சாஜெபம் வாசகம், உபாஞ்சு, மானசமென மூவகைப்:
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படும். அருலிருக்கும் பிறர் செவிக்குக் கேட்கும்படி செபிப்பது 

(பாஷ்யமென்னும்) வ்சகம். நாக்குநனி உசட்டைச்திண்ட Owe 

எத் தன் செவிச்குமாத்திரங் கேட்கும்படி செபிப்பது (மர்தீமென்னும்) 

அ.பாஞ்சு, மாக்குநுனி உதட்டைத் தீண்டாமல் ஒருமைபொருர்திய 

மன த்தோடு பிறரறீபாவண்ணம் செபிப்பது மானசம். வாசகம் தாறு 

.மடங்கு பலமும், உபாஞ்சு பதினாயிரமடங்கு பலமும், மானச௩ கோடி, 

மடங்கு பலமுர் தரும். 

பஞ்சாச்சாஞ் செபிக்குங்காலதச்தில் வலக்கையிலுள்ள பெருவிச 

லாகிய அங்குஷ்டம், சுட்டுவிரலாகிய தர்ச்சனி, ஈடுவிரலாகயெ மத் 

இமை, ஆழிவிரலாகிய ௮னாமிகை, கடைவிரலாகிய கனிஷ்டையென் 

னும் விரல்களின் இறையைக் கொண்டேனும், சங்கமணி, படி.கமணி, 

பதுமமணி, புத்தி £பமணி, பவளமணி, முத்துமணி, மாணிச்சமணி, 

மரகதமணி, குசச்ரக்.கிமணி, பொன்மணி, வெள்ளிமணி, மாதிருகா 

கூரமணி, இரசமணி, உருத்திராக்கமணி என்பவற்றுள் ஒருவகை 

மணிகளாலாகய மா£லயைக்கொண்டேனும் எண்ணிச்செய்தலுமுண்டு, 

விரல்களுள் அங்குஷ்_த் தினால் மோக்மும், தர்ச்சணியால் சத் 

துருசாசமும், மத்திமையால் அர்த்த௫ித்தியும், அனாமிகையால் சாந்தி 

யும், கனிஷ்டையால் இரகூணையுமாம். 

மணிகளுள் சங்கமணிகளால் &சுவரியமும், படிகமணிகளால் 

மோக்ஷழும், பதுமமணிகளால் புஷ்டியும் இலக்ஷுமிகரமும், புத்திரதீப 

மணிகளால் புத்திரர் பசு தானியா, அபிவிர்தீதியும், பவளமணிகளால் 

வரியமாதிகளும், மு,த்துமணிகளால் சர்வ௫த்தியாதிகளும், மாணிக்க 

மணிகளால் உலகவ?யமாதஇகளும், மரகத மணிகளால் சத்துருசய முத 

வியவைகளும், குசக்கிரர்இமணிகளால் பாவநாசமும் வித்தியாபிவிர்ச் 

யும், பொன்மணி வெள்ளிமணிகளால் காமிககன்மாதிகளும், மாதிர 

காகூரமணிகளால் வாக்குச் சத்தியும், இரசமணிகளால் சர்வகாரியசததி 

யும், உருத்திராக்சமணிகளால் போகமோக்ஷம்சளுமுண்டாம் 

உருத்திசாக்கமணி கொண்டு ஒருரு செபிக்கின் அரந்தமுகு 
செபிச்த பலலுண்டாம், இதனால் உருத்திராக்சணிகளே. 6 தக ததாகும்..
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பஞ்சாக்காத்தை வாசகமாகச் செபிப்பவர் சட்டுவீரவிலும், உபாஞ் 

மாகச் செபிப்பவர் நடுவிரவிலும், மானசமாகச் செபிப்பவர் ஆழி விரலி! 

லும் செபமாலையை வைத்து பிறர் கண்ணுக்குப் புலப்படாவண்ணம். 

வஸ்.இி.ர.த் தினால் மறைத்து (வபெருமான் மது சரீரமாரய கோவிலி 

னுள் இதயசமலமாகயெ பதுமாசன shar 2 கோடியிளஞ்சூரியப் பிர 

சாசமாய் விளங்குவதாககீ கருதி) 'பெருவிரவினாலே நாயகமணிக்கு 

அடுத்,ச முகமேனோக்கெய மணிமுதல் ஒவ்வொருமணியாக போசத்தை 

விரும்பியவர்கள் கிழ்நோச்கியும் மோக்ஷத்தை விரும்பியவர்கள் 

மேஜோக்கியும் ஒன்றோடொன்று தாக்காவண்ண* தள்ளி நாயகமணி' 

யைச் சடவாமல் செபித்தல் வேண்டும், 

செபிக்கும்போது காயகமணி சைச்செட்டியதாயின் அதனைக் 

கடவாமல்| திரும்ப மறித்துவாங்கி முன்போல் கையில் ஏறிட்டுச் 

செபித்தல் வேண்டும். 

செபமாலையில்ன மணிகள் ஒன்றோடொன்று ஓசைப்படினும் 

சாயகமணியைக் கடக்கினும் பாவமுண்டாம்.' ் 

பஞ்சாக்கரச்தை பிராணவாயு இடப்பக்க நாடியாகிுய இடை 

கலை 1 யிலே ஈடக்கும்போது செபித்தவர் போகத்தையும், வலப்பக்க: 

நாடியாயெ பிங்கலை 1: யிலே நடக்கும்போது செபித்தவர் மோகூச்தை 

யும் நடுநிற்கும் நாடியாயெ சுமுமுனையிலே ஈடக்கும்போது செபித்தவர் 

போக மோக்ஷங்களையும் பெறுவர். 

அ .ற்றெட்டுருவாயிலும், ஐீம்பதுருவாயினும், இருபத்தை£ தரு 

வாயினும், பத்துருவாயினும் சியமமாசச் செபி.த்தல்வேண்டும், 

. அஷடமி, சதுர்த்தசி, அமாவாசை, பெளர்ணிமை, விதிபாத 

யோகம், பன்னிருமாசப்பிறப்பு, Greens, வெராத்திரி, ௮ர்.த்6தா 

தயம், மகோதயம் ரு;தலாகய புண்ணிய காலங்களிலே புண்ணிய தீர்த் 

தங்களில் ஸ்மானஞ்செயது தியானம் செபம் முதலியன விசேஷமாகச் 

'செய்தல்வேண்டும். | 
  

1 சந்திரகலை. 1) சூரியகலை
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சித்திரை ஐப்பசி என்னும் இவ்விரண்டு மாசப்பிறப்பும் விஷு 

எனப்படும்; இவைகளி2ல, மாசம் பிறத்த.ற்குமுன் னெட்சொழிசையும்) 

பின்னெட்டுகாழிகையும் புண்ணியகாலம், 

ஆடிமாசப.அறப்பு த *ஹயனம் எனப்படும்; இதிலே, மாசம் 

பிறச்குமுன் பதினாறு காழி புண்ணியகாலம். 

தை மாசப்பிறப்பு உத்தராயணம் எனப்படும்; இதிலே, மாசம் 

பிறந்தபின் பதிஞறு நாழிகை புண்ணியகாலம். 

கார்த்திகை, மாசி, வைகாசி, ஆவணி என்னும் இர்சான்கு மாசப் 

பிறட்பும் விஷ்ணுபதி எனப்படும்; இவைகளிலே மாசம் பிறக்குமுன் 

பதினாறு நாழிசை புண்ணியகாலம், 

ஆணி, புரட்டா9, மார்கழி, பங்கு-ரி என்னும் இந்நான்கு மாசப் 

பிறப்பும் சட திமுகம் எனப்படும் இவைகளிலே மாசம் பிறந்தபின் 

பதினாறு நாழிகை புண்ணியகாலம், 

சூரிய ரெொகணத்திலே பரிசகாலம் புண்ணியகாலம். சங்தர இர 

கணத்திலே விமோசன காலம் புண்ணியகாலம். 

மாசி மாசத்து அபரபக்கம் சதுர்த்தசி இரவில் வருங்காலம் (சிவ 

சாத். கிரி) புண்ணியகாலம், 

மார்கழி மாசம் பூர்வபக்கஞ் சஷ்டித்திதியும் சசய நக்ஷத்திரம் 

விதிபாத யோகமுமங்கூடிய காலம் (மஹாவிஇபாத) புண்ணியகாலம். 

தை மாசத்திலே, ஞாயிற்றுக்சுமையும் ௮மாலாசையும் இரு 

கோண நஈக்ஷத்திரமும் விதிபாத யோகருங கூடியகாலம் (97 6C a0 

தய) புண்ணியகாலம். 

தை மாசத்திலே, இங்கட்குழமையும் அமாவாசையும் இருவோண 

ஈக்ஷ்த்திரமும் விதிபாத யோகமும் கூடிய காலம் (மஹோதய) புண் 

ணிய காலம், 

பஞ்சாக்கா,த்தை சட்டை யிட்டுச்கொண்டும், சிரல் வேஷ்டி சட்



26 காற்பொருள் விளக்கம் 

டிச்கொண்டும், போர்த்துச்சொண்டும், குடுமியை விரித்துக்கொண்டும், 
செளபீனந்தரியாமலும், வேஷ்டி தரியாமலும், பேசிக்கொண்டும், 

இருளிலிருந்துகொண்டும் காரி நுணியிற் பார்வை செலுச்தாமலுஞ் 

செபிக்கவாகாத, 
ச a . . 
பஞ்சாச்காஞ் செபிக்கும்போது சோபம், சந்தோஷம், சொட் 

டாவி, தும்மல், நித்திரை, சோம்பல், வாதம் முதலியவை ஆகாவாம். 

பொன்தகடு, வெள்ளித்தகடு, தாமிரத்தகட என்பவற்றுளியன் ௨ 

தொன்றில் இருபத்தைந்து அல்லது நூ.ற்றிருபத்தைந்து வீடு அமைத்து 
அதனுள் பஞ்சாக்காத்தை விதிப்படி அடைத்து பூரித்துவரின் ௮து 

எல்லாவிதப் பேற்றையும் எளிதில் ஈல்கும், 

இருச்சிற் றம்பலம் 
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(Yoo px 

னைகள் 

ரிய YAYA OR, U,V, SWAMINATHA sen LIBRARY 

THE GUARDIAN PRESS, MOUNT ROAD, MADRAS.




