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டே 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மூ க வ் oo 6 

ல்வி, செல்வம், Say, ஒழுக்கமுசலிய ஈற்குண் ஈற் 

செப்கைகளாஓயர்ந்த சைவசமயாபிமானிகளே! . Mga | 

அரிய மனிதப்பிறவி யடைந்த ஈமக்கு இலெளசே வைதீக 

விவகாரங்களை நன்கு கிலைபெற 5டத்தற்கு முக்கெமாக வேண் 

டப்பட்டன கல்வி செல்வ மென்பனவேயாம். இவை துணை 

யாக இம்மை மறுமை வீடு ,ஏய்தப்பெறுதல்வேண்டும். இம் 

'மூன்றின் வளமுஞ் சிவபுண்ணியத்தாற் சறர்து விளங்குவதாக 

லின் கல்வி செல்வமுடையார் முழுமுதற் பரசிவத்ை வழிபடன் 

முதலிய சிவபுண்ணியஞ் செய்தற்பாலார். 

செல்வப்பேறு மிக்குடைய பிரபுவும் சனவைசிய குலத் 
தோன்றலுமாகிய கானாரிகொத்தான் பகா-.ா-ஈ-ஸ்ரீ தூ, ௧௫௬. சத. 

செதம்பரசெட்டியாரவர்கள் அறத்தாறீட்டிய தமது நிதியை, 
இத்திருப்புன்க.ரென்னும் அற்புத தலத்தில் திருக்கோயில்கொ 
ண்டெழுர்தருளி யிருக்கும் பெருமானுக்குத் திருக்கோயில்மு ௪ 
லிய ௮ரியபெரிய திருப்பணிக் குபயோகித்துப் yssGu ga 
மன்றி, அ க்சலமான்மியத்தையும் வடநூநற் புலவர்களைக்கொண்டு 
பொழிபெயர்த்துக் கல்வியறிவிற் சிறவாத இன்ன நோக்கி 
: இம்மான்மியக்தை இனிய தமிழ்ப் பாடல்களாற் பாடி : ஒவ், 

வொரு படலத்திறுதிபினும் வசனச்சுருக்கமும் எழுதித் தருக! 
என்று அ௮ன்பேடடு வற்புறுத்தினா்கள். ௮ஃ தணர்ந்த யான் இப் 
பதிபுண்ணியத்தைச் செய்தல் இன்றியமையாததே என்று,௧௫இ. 
பெரிய அறிவாளிகளும் துணிந்து செய்தற்கரிய இவ்விஷயத் துச் 
சிறிய ௮றிவாளியாகிய யான் ௮வாவான் முற்பட்டுச் கொடங்க 
ஆன்டறார் வழக்கிற்கேற்ப நாடு ஈகரழு,தலிய அலங்காரங்களும் 
முக்கியமாக வேண்டப்பட்ட பிறவற்கறயுஞ் சேர்த்துப் பைந் 
தமிழ்ச்செம்பாடல்களாங்பாடி, வசனமும் எழுதி முடிச்சேன். 
இம்மான்மிய மொழிபெயர்ப்பைச்சூரியனார்சோவிலாதீன மஹா 
சன்னிதானமும், வடமெரழி தென்மொழிகளில் மிகவல்லவர்க 
ளும், சைவ௫த்தார்தபா லுவுமாகய ஸ்ரீலஸ்ரீ முத்துக்குமாரதேசெ 
சுவாமிகளவர்கள் முற்றும் கருணையோடு கடைக்சணித் சச் 
fog மாணாக்கரைக்கொண்டுசிறப்புப்பாயிரமுமளிப்பித்தார்கள், 
இவர்கள்பெருர். தகைமையை உள்ளன் போடு வந்திக்தன்றேன், :



இ.,ஃ.நாலா௫ிரியரியற்றியன; 
சகெங்கைகொண்டசோளேச்ச. ரக் தலபுராணம், 

குழுமார்த்தலபு சாணம். 
உடையார்பாளயக் தலபுராணம், 

பெண்ணையாற்றுதி கலபு சாணம், 
இருப்புன்கூர்த்தலபுசாணம். 
ப்தியபு சாண ச்சுராக்கக்கலிவெண்டா, 

சட்,ந்றச்கோயிற்பிள்ளை ச்.தமிழ். 

மண த்தட்டைப்பிளளையார் பிள்ளை தமிழ். 

இவஞானபாலையசுவரமிகள்மாலை. 
குரு மவாயமாலை. 

இருவேசசகமாலை, 

*தயனாயகிமாலை. 
கணக்கர்மாலை. 

திருமகர்த்தகாமாலை.



௨. 
சிவமயம், 

திருஞானசம்பத்தசுவாமிகளருளிச்செங்த 
இருப்புன்கூர் - பண் - தக்கராகம், ** 

இருச்சிற்றம்பலம், 

முந் தரின்றவினைகளவைபோகச் 

சிக் திஞ்சேசிவனார்திருப்புன்கூ. 

ரர். தமில்லாவடிகளவர்போலுங - 

கர் தமல்குகமழ்புன்சடையாசே. 

மூவராயமுதல்வர்முறையாலே 

தேவ செல்லாம்வ ணக்குர்திருப்புன் கூ. 

ராவசென்னுமடிகளவர்போ௮ 

மேவிரஈல்லாரெயில்மூன்றெரித்தாரே. 

பங்கயங்கள்மலரும்பழன த்.துச் 

செங்கயல்கள் திளைக்குக்திருப்புன்கூர்க் 

கஙகைதங்குசடையாரவர்போலு 

மெங்களுச்சியுறையும்மிறையாரே, 

கரையுலாவுக திர்மாமணிழுத்தக் 

இரையுலாவுவயல்சூழ்திருப்புன்கூ 

ருசையினல்லபெருமானவர்போலும் 

விரையினல்லமலர்ச்சேவடியாசே, 

பவளவண்ணப்பரிசர் திருமேனி 

திசமுவண்ணமுறையுர் திருப்புன்கூ 
ரசழரென்னுமூடிகளவர்போலும் 

புசழகின்றபுரிபுன்சடையாரே, 

தெரிர்திலங்குகழுரீர்வயற்செர்தெல் 
திருந்தநின்றவயல்சூழ்திருப்புன்கூர்ப் 
பொருச்் திரின்றவடிகளவாபோலும் 
விரிர் இிலங்குசடைவெண்பிமையாசே, 

(௪) 

(௩) 

(௪) 

(௫)



திருசாவுக்கரசுசுவாமிசள் திருத்தாண்டக ம். 

பாரும்விண்ணும்பசவித்தொழுதேத்துர் 
தேர்கொள்வீதிவிழவார் திருப்பன் கூ 
ராரநின்றவடிகளவர்போலுங் 
கூரகின் றவெயின்மூன்றெரி 2தாசே: (ல) 

'மலையதனாருடையமதின்மூன் LCF 

சிலையதனாலெரித்தார்திருப்புன்கூர்க் 

தலைவாவல்லவ.க்கன் றருக்கனை 

மலைய தனாலடர்த் அமகழ்ர் தாரே, (௮] 

நாடவல்லமலரானுமாஇமாய்த் 

தேடகின்றாருநையுச்திருப்புன் கூ 
சாடவல்லவடிகளவர்போலும் 

பாடலாடல்பயிலம்பரமசே. (௯) 

குண்டுமுற்ரிக்கூறைபின்றியே 
பிண்டமுண்ணும்பிரார்தர்சொற்கொளேல் 

வண்டொடமலரார் திருப்புள்கூர்க் ் 

கண்டுதொழுமின்காபாலிவேடமே, (௧0) 

மாடமல்குமதில்சூழ்கா(நிமன் 

சேடாசெல்வருறையுர் திருப்புன்கூர் 

நாடவல்லஞான சம்பர்தன் 

். பாடல்பத்௮ம்பரவிவாழ்மினே. (௧௧) 

திருச்சி றம்பலம், 

சுவாமிபெயர் - சவலோசசாதர், சேவியார் - சொக்கராயகயம்மை, 

டே 

சிவமயம், 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளருளீச்செய்த 

திகுப்புன்கூர்-திருத்தாண்டகம், 
திருச்சிற்றம்பலமி, 

பிறவாதேதோன்நியபெம்மான்றன்னைப் பேணளூதாசவர்தம் 

மைப்பேணாதாளைத், அதவாதேகட்டறுத்தசோதியானைத்தூரெ 
திக்குர்தூரெியரய்நின்றான்றன்ளைத், திமமாயவெத்திசைக்குர்



திருராவுச்சரச்சுலாமிகள் திருத்தான்டசம் 

தானேயாத்திருப்புன் கூர்மேவியவெலோகளை) நிறமாமொளியா 

ஊைரீசோனை$ீதனேனென்னேரானினையாவாகே. ட ட டப (8) 

பின்றானுமுன்றானுமானான் மன்ளைப்பித் தர்க்குப்பித் தனப்கின் 

மூன்றன்னை, ib ன்ராங்கறிந் தவர்க்குர்சானேயாசெல்லிளையுர் தீவி 

Br மானான்றன்னைச், சென்றோ ங்கிவிண்ணளவுக் தீ யரனானை sa 

ருப்புன் கூ ர்மேவிபவெலோகனை, கிஸ் ரயி ர்சிலாவினானை நீதி 

ளென்னேசானிளையாவாகே. வூ 

இல்லாளையெவ்விடத்தமுள்ளான் றல்னை பினியகினையா தார் 

& Bor @) 51 ar, வல்லானடைர்தார்க்கருஞம்வண்ணமாட்டாதார் 

க்கெத்திறத்துமாட்டாதாளைச், செல்லாதசென்னெ நிச்கேசெல். 

விப்பானைத்திருப்புன்கூர்மேவியசிவலோகனளை, செல்லால்விளேகழ 
னிரிரோனைகிதனேனென்னேகானினையாவாறே, (௩) 

கலைஞானங்கல்லாமேகற்பித்தானைக் சகடுஈரகஞ்சாசாமேசாப் 
பான்றன்னைப், , பலவாயவேடல்சடானேயாகிப் பணிவார்சட்சங் 
குங்கேபற்றானானைச்; சிலையாம்புரமெரித்ததயோடியைத்திருப்புள் 
்கூர்மேவியவெலோகளை, டிலையார்மணிமாடடீரோனை நீகனேனெ 

ன்னேரானினையாவாறே, (a) 

கோக்சாதேயெவவளவுசோக்கினானை நுணுகாதேயாதொன்று 
அணுகினானை, யாச்காதேயாதொன்றுமாக்கினானையணுகாதாரவம் 

தம்மையணுகாதானைக், தேக்காதேதெண்கடனஞ்சுண்டான்றன் 

ளைத்திருப்புன்கூர்மேவிய வெலோகனை, நீக்காதபேசொளிசோ 
சோனைநீதனேனென்னேரானினையாவாறே. (௫) 

் பூணலாப்பூணாளைப் பூசாச்சார்தமுடையானைமுடைகாறுபு' 
631 a 60 5 அரணலாவூணாளையொருவர்சாணாவுச்சமனையொளிதி 
சழும்மேனியாளைச், சேணுலாஞ்செழும்பவளக்குன்றொப்பாளை 

, தீதிருப்புன்கர்மேவியசவலோகளை, நீணுலாமலர்க்கழனிரீசோளை 
_நீதனேோனென்னேரானினையாவாமே- ட... (க) 

உரையார்பொருளுக்குலப்பிஞளை யொழியாமேயெய்வுமிரு 
மானான்றன்னைப், புசையாய்க்கனமாயாழ்ச் 57 மாதாளைப்புதியன' 
வுழாப்மிகவும்பழையான்்றன்னைத; இினசயார்புனல்சேர்மகுட்க்



சுந்தரமார்த்திசுவாமிகள் தேவாரம். 

தானைத்திருப்புன்கூர்மமேவிபவவெலோகனை; கிரையார்மணிமாடட$ 

சோளைம்தனேனென்னேகானினையாவாறே, (er) 

கூசாவத்தணையாலுங் குளிர்கண்பொய்கை மலரவலுங்கூடிச்£ 
சென்றதியமாட்டா, ராரொருவரவர்தன்மை யறீவார்தேகீரறி 

வோமென்பார்சக் கெல்லாமறியலாகரச், சி.ராவக்கழலானைகிழலா 
ர்சோலைத்திருப்புன்கூர்மேவிபசவலோகனை, நீரரவத்தண்கழனி 

நி$சாளை$*தனேனென்னைகானினைபாவாதே, (4) 

கையெலாகெய்பாயக்கழுத்தேடட்டக்கால்கிமிர்த் துின்௮ண் 

ணும்கையாசொன்ன, பொய்யெலாமெய்பென்றுகருப்புக்குப் 
புள்ளுவராலகப்படா௮ப்யப்போர் தன், செ.ப்யெலாஞ்செழுங்க 

மலப்பழனவேலித்திருப்புன் உரம யியசிவலோகனை, கெய்தல்வா 

ழ்புனபடப்பை£மரானை$சனேனென்னேகானினையாவாறே. (௯) 

இகழுமாறெங்களேமேழைகெஞ்சே மிகழாஅபரச்தொன்றா 

ய்கின்றான் றன்னை, ஈகழமாவரைச்சழிட்டரக்கர்சோனை ஈலனழிக் 

அரன்கருளிச்செய்தான்றன்னைத், திசழுமாமதகரியிரிபோர்க் 

தானைத்திருப்புன் உர்2மவிபசிவலோகனை; நிகழுமாவல்லானை£$$ 

சானை$தனேனென்னேகானினையாவாறே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம்ச 
a. 

சிவமயம், 

சுந்தரமூர்த்தகுவாமிகளருளிச்செய்த 

திருப்புன்கூர் - பண் - GESEA, 

இருச்சீம் றம்பலம், 

அக்தணுளனுன்னடைக்கலம்புகுகவ வனைச்சாப்பதுசா.ரண 
மாக, வந்தசாலன்றனாருபிரதனைவவவினாப்க்குன்றன்வன்மைசண் 

ட்டியேன், எர்சைரீபெனைஈமன்றமர்ஈலிபிலிவன்மற்றென்னடியா 

னெனவிலக்குஞ், சிர்தையால்வர் துன்திருவடியடைர்தேன்செழு 
ம்பொழிதறிருப்புன்க.ருளானே, (௧) 

ப பகமுற்றுமாமழைமறர் அ AH ldo vs SHC eer 
உப் பக்சொள்சமற்றெங்களையென்ன வெொஜிசகொள்்வெண்முகிலாய்



சுர் தசமூர்த்தசவாமிகள் சவாரம், 

ப்பரத்தெக்கும், பெப்யுமாமழைப்பெருவெள்ள ம்தகிர்ச்அப்பெ 
யர்த் தம்பன்னிருவேலிகொண்டருளுகு, . : செய்கைகண்டுநின்.றி 
ருவடியடைந்தேன்செழும்பொழித்திருப்புன் க.ருளானே, (2) , 

aerate Ss g@udCuniGar bm விரும்பிணிதகிர்த் 

அக், கோதனங்களின்பால்கறர் தாட்டக்கோலவெண்மண சிவன் 

தன்மேற்சென்ற, தாதைதாளறவெறிட்ததண்டிக்குன்சடைமிசை 

; மலரருள்செயக்கண்டு, பூகவாளிநின்பொன்னடியடைந்தேன்பூம் | 

பொழித்திருப்புன்கூ.ருளானே; mo [௩]. 

நற்றமிழ்வல்லஞானசீழ்பர் த னாவி னுக்கசையனாளைப்போவா 

லுங், கற் றசூதன ற்சாக்கியன்சிலர் இசண்ண ப்பன்.கணம்புல்லனெ. 

ன்.றிவர்கள், குற்.றஞ்செய்யிலுங்குணமெனத்கரு அக்கொள்கை 2 
ண்டுநின்குரைகழலடைந்தேன், பொற்றிரள்மணித்கமலக்கள்மல 

ரும்பொய்சைசூழ்திருப்புன்க.ருளானே, Ce]. 

கோலமால்வரைமத்தெனராட்டிச்கோளரவுசுற்றிக்கடைர்தெ 

முந்த) ஆலஈஞ்சுகண்டவர்மிகவிரியவமரர்கட்சருள்புரிவ அகருதி 

நீலமார்கடல்விடர் தனையுண்கெண்டததேவைக்தபித்தரீசெய்த 

ிலல்கண்டுகின்றிருவடியடைர்தேன்செழும் பொழிற்றிருப்புன்கூ' 
ருளானே, (@) 

இயக்கர் இன்ன ரர்ஞமனொடுவருண। ரியங்குதீவளிஞாயி.று திங்க 
ள், மயக்கமில்புலிவான ரசாகம்வசுக்கள்வானவர்கானவரெல்லாம் . 

அயர்ப்பொன்றின் திநின் திருவடியதனையர்ச்சித்சார்பெறுமாரருள் 

கண்டு, திகைப்பொன்றின் திரின் நிருவடியடைர்சேன்செழும்பொ 

ழித்திருப்புள்ருளானே;.. (௬) 
போர்த்தரீள்செவியாளசரர் தணர்க்குப்பொழில்கொளால்கிழ 

தேறம்புரிச்து) பார்த்தனுக்சன்றுபாச பசங்கொடுத்தருளிஞப் 

ப்பண்டுபேரதன்வேண்ட, ஆர்த்துவர்திழியும்புனற்கங்கைநங்லை 

யாரைநின்சடைமிசைக்கரர் 2, திர்ச்தனேநின்றன்.நிருவடியுடை 

ச்கேன்செழும்பொழிந்திருப்புள்கருளானே, | (எ) 

மூவெயில்செற்றஞான் அயர் தமவரிலிருவர்கின் திருக்கோ யி 

லின்லாய் தல், ' சாவலாளசென்மேவியபின்னையொருவடீகரிகாடர 

ற்காக, மாளைநோத்$டயார்மாரடமகழமணி முழாமுழக்கவருள்



சர். தரரத்தலாமிகள் GS seuss, 

செய்து, தேவதேவகின்றிறாவடியடைந்ேதன்செழும்பொழிற்தி 
ருப்புன்கருளானே, (<7) 

௮.றிவினால்மிக்கவ றுவசைச்சமையமவ்வவர்ச்கங்கேயாசரூ 
ச்புகிர்து, எறியுமாகடலிலங்கையர்கோளைத் துலங்கமால்வரைச் 
இழடர்ர் தட்டுக், குறிசொள்பாடலினின்னிசைகேட்டுக்கோலலா 
ளொகொளதுகொூத்த, செறிவுகண்டுதின் றிருவடியடைக்சேன் 
செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. ் (௯) 

கம்பமால்களிம்் கின்னுரியானைகா।2் சாய்ர்ததோச் ச௪ண்ணு - 
டையானைச், செம்பொனேயொக்குர் திருவு ரவானைச்செழும்பெொ 
திற்திருப்புன்க.ருளானை, யும்பராளியையுமையவள் கோளையூ, 

ன் ண்டனுள்ள த்தாலுகர், தன்பினாற்சொன்னவருக் தமி 
௯.ம்ர்சோடைர் தும்வல்லவரரறாவினையிலசே, (௧௦) 

இருசசிற்றம்பலம். 

FHSS ௮கரரதி, பக்கம். 
1. சிறப்பாயிரம் ]. 
2s கடவுள் வாழ்த்து ]. 
8- திருநாட்டுப்படலம் 6. 
4, திருஈகாப்படலம் 9, 

5. நகைமிசபபடலம் 14° 
6. தலவிசேடப்படலம் 19. 
7. பிரமதேவாபூசித்தபடலம் 2). 

8. இர்திரன்பூசித்தபடலம் 29. 
9, ிகத்தியாபூசித்தபடலம் 54, 

10). பீன்னிருவேலிபெற்றபடலம் 07. 
Tl. இராஜேர்திசோழன்பூசித்த படலம் 76. 
19. சர் திரன்பூரித்த படலம் 80, 

iv. சூரியன்பூசித்தபடலம் 84. 

‘14, ௮க்கனிபூசித்தபடலம் 88, 
15. வானரம்பூசித்கபடலம் 07. 

16. பதஞ்சலிமனிவர் பூசித்தபடலம் 94, 
1% வியாக்ரெபாதரமுரீனிவர்பூசிக்கபடலம் 97, 
18, சப்தகன்னியர்பூசித் படலம் 100. 
19, வீரவிக்கிரமச்சோழன்பூதெதபடலம், 106 
20, விறன்மிண்டரசாயனாாபூசித்சபடலம் 118, 
21. தர் தனார்பூசித்்தபடலம் 191. 
29, ஏயர்சோன்சலிக்காமசாயனா் படலம் 190 

அடு திர்த்தப்பட்லம் 189. 
24% முனிவர்பூசிச்க படலம் 139.



உ. 

கணபதிதுணை, 

சிறப்புப்பாயிரம்: 

தருமபுர வா இனத்தைச் சேர்த்த வித்வான் 

ஸ்ரீ் சண்முகசுவாமிகளவர்கள் 

இயற்றியது. 

தேளுபொழின்மலிர்த பான்டிகாட்டிலுக் குபிராச்செப் 

பற்பாத்றாக், 5 கானாடுகாத்தானென்.திரெகரிழ் காசா
கொத்தானெ 

ன்ன, மேனாடுபுகழ்மலிர் த பட்டினத்துப்பிள்ளைமரபினில்விள வ் 

குங்) கோனாடசெல்வமெலார் தன துகரம்பெற்நிலங்குங்குமுண 

னன்னான். 

. பார்குதிப்புக்தொளும்வேளூர்ச்சினகரத்தைப் பு.க்கிக்கும் 

பாபிவேகஞ்) சர்பெறச்செய்தன்ன சத்திர சப் புரிந்திட் 

உூலமிக்க, பேர்கறுப்பன்பு சழ்வெளுப்ப ஐஞ்சிவப்பன் றிரு 

ப்பசுமை பெத்றோன்பெற்ற, வேர்பொறுத்தபுண்ணியத்தாலீன் 

றதவபாலனென விலங்குஞ்சேயோன், 

வாய்மைபொறையடக்கமிகுவண்மை குணங்குலமரபின்றரு 

மம்வாயந்த) தாய்மையெலாமோருருக்கொண்டென்ன 
வருகுல் 

இலகதனவானை, சேய்மையெலாம்புகழ்மலிச்ச தம்பாவேளெ 

ன்னுமபிதானச்€ரான், இய்மெயித்சசியமைர் 5 வுள்ளத்தான் 

யாவசிலுமறிவின்மிக்கான், | 

சல்யாணகுணம்படைச்தே கருனையுருப் பிறங்கவருகாரா 

எர்க்குட்) சல்யாணம்பல்லோரர்க்குப்புரிர் திமிருபுசழ்படைக்தி 

த்கன்சோராப்க் கல்யாண்மரிர் துறலாற்பிலத]ிமாராப்ர் அசன் 

மேமிக்கத கல்யான சோத்புசமையா இமரிப்திகைாட்டன்சன்? 
டதத



ள் சிறப்புப்பாயிரம், 

திருப்புன்கூர்த்தலமதிலாயிர மறத் துட்வெதருமஞ் சறர்ததெ 

ன்று, திருப்பெங்குமாடாம லெர்சைச்சீமென்னைக்குஞ் னகர 

த்த) எிருப்புங்குற்திரிமத்திவாரமுதலாவரண மியாவுமாக்கிப்; . 

பொருப்பிங்குபலகருங்கற்பணி செரம்புதுமையுமப் பொலியச் 

செய்து, 

இத்தலமான்மியமாகும்வடமொழியைத்தென்மொழிபிலீவா 

பென்னிற், கைத்தலவாமஎகமெனப் பலருமறிகுவரென்னச்கட். 

Bens, வெத்தலமுமிச்சரி தந்தைக் சா னூக்கூட்டுண்டேயினி 

'மையெய்தி, முத்தலமுமுவப்பு,ற்றே கற்பயளையெய்அம்வண்ண 

மொழிக் து.ற்றானால், 

விடையாரும்பாண்டரங்சனருட்பெருக்கையாழியெனமிக 

Cum Bs, கொடையாளன்தனைத்தையுமீர்தெண்டிசையும்புக 

ழ்மணக்குங்குணக்குன்றன்னா, னுடையார்பாளய மேவிஈற்றரும . 

ச்செங்கோலையோச்சுகின்ற, வடையார்கள் பரவுகச்சியுவங்கேர் 

இரன்சமுகவித்வானான, 

வாலைசரள்வதி சுப்ரமணியசவிச்சக்ர.வர்த்திவரத்இல்வர் த 

வேலையெனுமிலக்யெமுமிலக்கணமும்வரம்புசகண்டவிரசைவள் 

சீலமுள ன்சம்பராமாயணப்ரசங்கமது செய்யவல்ல, : காலையு தித் 

் தீடும்பரி இயெனும் கனசசபைப்பெயர்கொள்கவிவல்லோனே. 

.... சூரியனார்கோயில் சிவாக்ரயோகிகளொதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ 

மஹாஸந்நிசான உத்தரவின்படி மாணாக்கராகிய 

ஸ்ரீமத்ருத் துக்குமாரதம்பிரானியற்றியது, 

நிருத்தொண்டின்வீறுதிகழ் மாபின் வருமேயர்குலதிலகர் 

முன்னாட், பொருத்தங்சொள்பணிசெப் திருப்புன்கூரின்மான் மி 

யு்தென்மொழியாற்சொல்கென், றருத்தஞ்செய்குலத்துவரு சத 

'ட்பரவையென்புசன் றவாற்றாற் சொற்ருன், கருத்தொன்றுமன்பு 

pane கனகசபையெனு ம்பெயர் கொள்சவிஞன்மாே தட



-சிறப்புப்பாயிர1. ட 

a3 ஓ தீம்பரம் 

ஸ்ரீச பாகாயகர் திருவனர் தல்காலைசர் Bas Bor’ 

ஸ்ரீமான் 7. தில்லைநாயகமுதலியாரவர்கள் 

இயற்றியது: 
மணமலி மலசோ னிறுவி.ப நிலக்கண் மன்பதை யோரிரண் 

டாகும்; பணமலி யறிவ ரெளவுரை தருப பயிலிவை தன்னிடத் 
தாமென், றெணமலி புகழ்சால் சிதம்பர நாமத் தேந்தமுன்றலங் 
சளிற் சிறர்த; குணமலிதிருப்புன் கூர்ச்சிவ கசையைக்குணி 

க்கபைர் தமிழினாலென்ன. 

தலன்றரு பனக சபைக்கதி பதி.பின் தர்தையா கிலவிய வெ 

ண்மை; பொலன்றரூ வனச சபைவிலா வுவப்போன் புகழ்தருதி 
ரவருட் குறியை, யலன் தரு தனக சபையிக வாம லமர்த்திய வி 

சமார் சைவப், புலன்றரு சனக சபைப்பெயர்க் கவிஞன் புகன்ற 

னஜலுய்யுமா ௮லகே, 

மேற்படி மு.சலியாரவர்களின் மாணாக்கரும் 
* இதம்பரம் செந்தமிழ்ச்சங்க உபகாரியதரிசியும் 

டவுன் ஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி.தருமாகிய 

பூமான் 8 இராஜாப்பிள்ளை யவர்கள் 

இயற்றியது 
அனாசிமூர் தியெனச் சிவணியசர்ச் சிவபெருமானருட்பெ 

ருக்கால், வானாடுர் தமைப்பாவத்திருப்புன்கூரமா* தருளும் வண் 
மையெல்லாக், சேனா மினி.பதமிழ்ப் பாவுரையிற் தெளிவாகத் 

தெரிக்குகென்னக், கானாருகாத்தான்வாழ் சிசம்பாமென்றன பால 
ன்கசழறக்கேட்டு, 

© 

சுவரங்கம் விழ்ர்சானு மலரரங்கநீ தாழ்ரீ சாட ் அணிக 

வொண்ணா, ஈவபங்கத் Rope Curse’ igi, 7 

துபோற்றும், யுவரங்க மபொலனாங்சமெழிற்ல்பகி் 

க்காஞ், எவெ.ரங்கன் சனகசபைத்தவரச்க்ச் செருப்ப 

OOH 

   

 



இம்ப்புப்பாயிரம், 

சன்னியார்குடி. தமிழ்ப்பண்டி தர் 

ஸ்ரீமான் வீரசைவசோமசு நீசசையரவர்கள் 

Bus Blas gi 
தருமமெலாந்தழைத்தோங்குகானாரிகாத்தானிற்றனவ ree 

df, uG@uQuarugis சிதம்பர வணிகர்குலதிலகனன்பினா 
லே; பெருமையெலாந்தழைத்த இிருப்புன்கூரின்றிறாப்பணிகள் 
பெரிதுஞ்செய்திம், குரிமையெலாம்பெறுமிர் தத்தலத்தின் Fie 

Bahl sp saQaciror, 

தஞ்சைரகராதிபர் முன்சாராசரரர் தெரிர்தகலை வனென்ன 

மிஞ்சுபுகம்பெற்றதன்றிக் கவர்னர்முதற் றுரைசளெலாமெச்ச௮ 

ற்ற, மஞ்சனைய கொடைக் கச்சியுவரங்க சமஸ் தானபதிமதிப்ப, 
ரஞ்செமாங்கவிபொழியுமப் கனசசபையெனுங்கவிஞன வின்ரான் 

மன்னோ. 

திருப்புன்கூர் மகா-ஈ-ஈஸ்ரீ தா, கரு, செதம்பாசெட்டியாரவர்கள் 
தர்ம்ம பாசாலை ் 

உபாத்தியாயர் ஸ்ரீமான் சாமினாதஅய்யரவர்கள் 

இயற்றியது. 
எர்பூத்கறம்பொகுட்டுமலரணையா னாகணையான்சேவித் 

தேத்து, நீர்பூத்தசெஞ்சடிலர்திருப்புன்கூர் மான்மியத்தைகில 

வச்செய்தா; னார்பூததமுற்கபுரிச்சமஸ்தானயுவரங்க ராசன்மெ 

ச்சும், பேர்பூத்தவீரசைவகனச௪பையெனும் பெயர்கொள்ப்ரப் 

லவானே. 

உடையார்பாளயம் மகாகனம்பொருர்திய மகா-ர-£-ஸ்ரீ 

அ௫மஸ்தானச் தாசில்தார் சுப்பராயபிள்சா அவர்கள் 

குமாரும் தென்னார்ச்காடு2-வ.து திபேட்வக்லுமான சிதம்பரம் 

மகா-ஈ-௱-பர வைத்தியநாதபிள்ளை யவர்கள். 

“..... இயற்றியது 
சல்ல்யின தீருமையதியாதவ ர்க்குக் சசத்தகொடைகொடுச் 

' sheet ் சலிவிபினதருமை யறியார்பாற்செல்லொண்ணாது 
ze Bib dic; “சல்லிஜயம்பெறக்காக்குங்கச்சியுவரங்க மஹர    

 



சிறப்புப்பாயிரம், கா 

இர்.நாலாசரியர் மாணாச்கராயே அழகாபுரம் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 

- சப்பராயநாயடு 

| இயற்றியது, 
, வானா?ிங் சற்பகப்பூ வளநாடு முரகாகடம் வயங்கு abs 

தேனாடு மீலரிருந்த திசைமுகன் தன் நிருகாடுர் இகழ்ை வகுந்த 

மாளாடும் புகழ்பெருகு மண்ணாட்டுட். பட்டினத்தார் மரபில்வந்த 

கானா? காத்தானிற்கருத்தாவின் ஐவத்தில்வருகதிரேபோல்வான். 

பொருள்விளங்கப் பொருளில் *வரும்புண்ணியங்கண் மிகவி 

ள்ங்கப்புகழ்சை வத்தி, ஏருள்விளங்க வாகமங்கள் பலவிளங்க 

நிலைவிளங்கவரிய ஞானச், சருள்விளங்கச் சொன்மறையின் நிர 
ள்விளங்கச் சுருதிகலை சொல்வோர் தம்மிற், றெருள்விளங்கத் த 
ன்றிருப்பேர் சிதம்பா மென் நிசைவிளங்கம் தெரிக்கும்வள்ளல், 

பதிவளரும் பயறணிப்பே சமலனுறை முற்கபுமிப் பாளயத்தி 

னிதிவளருங் தச்சியுவ ஏங்க சமஸ்தான தி கிருபர்முன்னர், துதி 

-வளருஞ் சாமிமலைக் கனசுசபைக் கவிவல்ல தூயன் றன்னை, மதி 
வள. கோந்தனனாற் திருப்புன்கூர் மான்மியத்தைவழங்குகென்ன. 

எர்வாங்கு மெழுத்தொடு சொற் பொருளணியாப் பினிதிலங்கி 
ச்செவ்வித் தாக, கேர்வாங்கும்வழுத்தவிர்ர் து வனப்பமைக் துல ' 

(psa நில்ய தாகப், பார்வாங்குர் தமிழ்மொழியிற் கவியினமா 
புனைந்து நெடிம் பாவ லோரிற், பேர்வாங்கெளிச தனனா லிவன் 

பெருமை யர்வரே பேசற்பாலார். 

மாயூரம் வில்வப்பிர்ம்டி வம்ஸ் வைதீககுருஸ்தான 

அ ஷ்டாவதானம் பிர்ம்மஸ்ரீ 

சற்தாரசேகரகவிராயரவர்கள் 
இயத்தியது, 

பூவுலகம்புகழ்புன்கூ ரமரச்ந்தரு 

டேவதேவன் சிவலோகநாதன் 
சிவசகதைமுழுவ .துந்தேர்ச்தவுமையோ 

டுவகையோடே திருவுள்ளங்சொண்டத 

ஈர் தியடிகணர்தனார்பொருட்டு



இறப்புப்பாயிரம், 

மூர்திவிலகிய மூழையதுகிற்கச் 

சந்கிதிப்புலவர் சாங்கூட்டுண்ண, 
வன்னியசொஅங்க வடியெயர்ர் அலாவி 
யொதுல்கிகின்றங் குணர்க் சடியென 

முசங்கொடுசெவி கொலமுற்றுமுண்டு௪ 
லஅபூரிச்ச வாங்கேளியது 

மதுமலரெனவெம் மருங்கும்வாசிப்பது 

சூரியனார் களிக் தொன்மலயக் இக 

ஜாரியர்தமிழ்க்கட லவனைத்துமுண்டோஸன் 
சங்கத் தமிழின் மலைமைப்புலவன் 
றிங்கட்சடையன் செல்வக்குருவஈ 

முத்அக்குமார மூகற்பெயர்பூண்டோன் 
பக்கமகுடனூற் பன்னோக்கமைதி 

பெற்றுளதென்றுளம் பேணிமகழ்ச் த. 

மற்றி ஐவடமொழி வாய்கி துவர் கதுபோற் ட 

மனபதிவற் துதக் சணம்வாழ்க 

கனகிதிக் குவையொடு சலக் காலென்ன 

வர் அபார்சாக்தான் வாழ்பெருந்துறையபோ த் 
சககையினமைந்த தருப்பணிசெய்து 

சசோணூடுகாத்தான் ஜொல்லறங்காத்தான் 

கரனாகொகத்தான் சடிஈகர்காக்கான் 

புலவரைக்காத்தான் புகமினைச்காத்தான் 

பலரும்புகழ்சிசம் பரவேளென்னுங் 

தன்பெயர்காச்தான் முன்வேண்டியது 

பண்பகமாதிய பன்னோக்கமைகந்த 

பதின்மர்க்ஷக்திரிய ரிற்படைகுடி கூழு. ரண் 

மூூதலுளவிசன் முகற்கூூக் இரியன் . 

கொடையான் புலவர் கூறும்புகழா 

அுடையார்பாளயமோம்புஈமேர் தரன் 

கச்ிகல்யாணரங் கேந்தஇரன்களிக்க 

yeh oi as வொப்பிலாப்பெளத் இரன் 
விரிகடலுலகில் மெய்க்குக்களஞ்சுயன் 

புரையெலாநீக்கும்பொய்க்குப்பகைஞ



ச௫ப்புப்பாயிரம், 

னுலகசவைதீகலெள கேமோர்க்க 

ஈலமெலாமுணாரர்த o Amv Rvs 
Geran corujenGorr Hiram ws 3 

மண்டலா இபதியா னவோதயன் 

சவையெலாமூணச்ர்த சுகுண௪ஞ்சித 

னவையெலாம்புகமு மருக்குணரஞ்சிகன் 

௮ட்டரையடக்குஞ் சுயாண்மைமிக்கோ 

னிட்டசைக்காக்கு மேதுவின் ர.க்கோன் 
கச்சியுவரங்கக் காவலன ரண் பனை 
மெச்சுங்கவிஞன் வீரசைவன் 

எலப்பிசகாசர் தஇருப்பெயரடிகள் 

கவிப்பிசகாசங்காட்ட மீண்டு 

முதித்தாலென்ன விங்குதித்திபெரியோண் 

மதிக்குளன் ஜியுமறைமுடி.விளங்கு £ 

மனகனைபுத்தி லணிபெறத்கரிக்தோன் 

. கனசசபைப்பெயர் கவிராஜசேகாரன் 

ஐமிமெனும்பாற்கடற் ரூலகாட்டி. 

ய.மரர்கள்வியப்ப வருள்கொடுமுயன் ற 
பு சாணப்பெயரொடு புவியிற்பிறக்கது 

தகராதலகத்தோருளக் தழைக்கவினித்கது 

“கொங்கார்மலர்ப்பொழிற் குலவியசர இருட் 

புன்கூர்திருச்தலப் புகமாமமுதே. 
சிறப்புப்பாயிரம் 

முற்திற்று, 
weeny 

Suge 
ளாக



டே 

கணபதி துணை, 

இருச்சிற்றம்பலம்: 
6 ௦ . 6 ௦ 6 

துருப்புன்கப்புராணம். 
ec ORI 

விநாயகர்வணக்கம். 

பூமேவுபுத்தேளும்பூமேவுமாதவலும்போற்றெம்மாளைத் [தார் 
தாமேவு * மொருமதத்தனென்றிடமும்மதத்தனெனச்எண்மதத் 

நாமேவிப்புகலவவன்றனக்குமேலோனெனவேரண்ணனுகின்ற 

மாமேவுகுஞ்சசமாமுகவனிருசெஞ்சரணைவணக்கிவாழ்வாம், 

கடவுள்வாழ்த்_து; 

— 

சிவலேரகநாதர் துதி: 

விருப்புன்கூரடியென்னுர் தொழும்பர்தமக்கருடழைர் துவினை 
க்டோசச், கருப்புன்கூர்பவப்பிணிகளணுகாமலுத்தமாங்கத்தின். 
மீதுமருப்புன்கூர்வரைகோலால் புண்ணியத்ைவரைர் திருமைவா 
ம்வளிப்பத், திருப்புன்கூரிடைமேவுஞ்சிவலோகராயகன்ருட்செ 
'ன்னிசேர்ப்பாம், . 

சேளந்தரநாயகியழ்மை துதி, 

அலைமகளாய்க்கலைடகளாய்த் துற்கையாநியைஞ்சத்தியெளம 

apse putes, மலைமகளேயுதித்து ஈவராத்திரிக்கண் மாவிர 
தீமுற்றநதையார்வகுக்கவல்லா, , ரலைமகளுங்கலைமகளுங்கண்ணா 

பன்னார்கண்மணியாயவர்க்கருஞமழகுமீர் த, தலைமகளாயிலங்கி 

நின்றவிணையாரென்னுஞ்செளர் தரசாயகிமலர்த்தா டலைமேற்கொ 

GT MT Ls 

சபாநாயகர் துதி, 

பனசசயனன்முதலாவொவ்வொர்குணம்வ௫ிக்கவுளீர்பண்பதீத 

வனகனெனப்பொது வுற்றோர்க்கமைபாரபட்சமேதமையும்வண் 
  

மதம்என்ப.த சைவமதம்,



௨ திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

ணஞ், சனக மாய்க்கலவுமெலுஞ்செஞ்சம்பார்குஞ்சிதத்தரடிக 

ழக்காட்டிக், சசச௪பையினினடஞ்செய்யுமிர்க்குயிராம்பேரொளி 
யைச்சகருத்துள்வைப்பாம், ” 

சிவகாமீயம்மை துதி. 

சேட்டிகழுவோரையுமிர்நாட்டிலு௮வோரையமேதீமைநன்மை 
ஈாட்டிவைச்சேயுழலும்வகைவினைக்கயிற்றா லூசலாட்டுதல்போன 

சூ, மாட்டிவைக்கும் பெருமானையானாட்டிவைப்பனெனவம்பலஜ் 

அ, எளாட்டிவைத்துக்கூத் துக்கொள்சிவகாமசுந்தரிதாட்கன்புசெ 

ய்வாம், 

த௲ிழைர்த்தி துதி. 
ஈத்திசையுக்கடற்துமின்றோனயன்மகவாய்வருசனகரா திரால்வர் 

பத்திரையாய்கிவேதித்துமாணவராய்த்திருவடியாம்பதுமம் போற் 

Dé, சித்திரையாயூட்டியருளெனவாக்காலளக்கொண்ணாச்செல்வ 

த்ைச்சின், முத்திரையின் * மரக்கரலால ளந்தருள்செப்முதல்வ 

னடிமூன்னிவாழ்வாம். 

தலவிநாயகர் துதி. 

தோளற்றலாற்றடத்தைத்தொட்டெர்தைதனையென்றுஞ்சலாய் 
- விழாவை; ராளாக்கண்டிரைஞ்சு திருநாளைப்போவார்க்கரனார்ஈல்க 

லென்னக், கேளாக்கொள்ளாதகொடுகர் அன்மதியேன்பவமனைத்து 

ங்செடுத்தெஞ்ஞான்று, மாளாப்பிறவிபோக்குமாமுகவன்மலர்ந் 

தாளைவணங்கிவாழ்வாம். 

| சுப்பீரமணியர் துதி. 

“ கருமையிலேறுறுமாலங்கரு * மையிலேறுநுவாலுங்கண்டுல 

ந்தே, யுரிமையிலே$தம்மானாரு தவுமம்மானார்முறைமையொருவி 

தீதாளையிருமையிலேறும்படிக்கெ£ திலாச் சுகம்பெறவேயிறைஞ்சி 
Cus அம்பெருகையிலேறும் பெருமான் பெருமையிலேறும் பதத் 

தடைபேணிவாழ்வாம். 
  

* wrésrard—gours Her g இடம், 

[ர மை-ஃஇமதம், 

$ அம்மானார்மான்போன்ற பெண்களை,



சடவுள்வாழ்த்து, . mt, 

வீரபத்திரர் துதி. 
தாமதத்தை மனத்துன்னித்தவத்தை யறத்தனைமகத்தைச் சரி 

யையாதி, நேமகத்தை யுஞற்றிடினுர் தன்பமன் தியின்பமுராரென 

நிகழ்த்தத்) தீமுகக்தோடாணவத்தனயனாதிவிபுதராசர்வதிக்க, மா 

மகத்தைப்புரிர்கோற்கு மறிமுகத்தையளித்தோன்றாண் மருவிவா 
ழ்வாம, 

நாமகள்துதி. 

் தேவுறை தென்மலைமுளைத்துச்சங்கப்பாத்தியில்வளாச் துதிசை 
முகத்தோ) னாவெனுகா.ற்கொழுகொம்பிழ் திழைர்துகற்றோரிடம் 

படர்ந்து நானாக்கேள்வி, மூவுலகுங் கொத்துமணர்தன்பரும்பி 
தீதவமலர்ந்து முதிர்ந்தபோசகப், பாவினஈற்கனியையருள் கொடி 
யினெழிலடி.யைமுடி படியவாழ்வாம், 

சம்பந்தழர்த்தீ சுவாமீகள் துதி. 

சே௮ண்டவரிநெடுங்கட்டெரிவையர்கள்பலர்பாலைத்தெவிட்ட 
ச்செவ்வாய், மேலுண்டதவடூடிற் பாற் பரவை யொவ்வாதென 

வுண்டுவிழைமானாண, மாலுண்ட சாதமற *வதிரோகம்பலவியற்ற 

'வள்ளம்வாய்ச்௪, பா௮ண்ட$கொம்பிலாக் கோழியோன்றாளிணை 

யைப்பரவிவாழ்வாம். 

அப்பர்சுவாமீகள் துதி. 

ஊழியினிற்கதிரவன் மனொளியுருப்பம்வசன்முறவொண்சரத்தி, 
னே ழியனாடுயிலின்றி வருணனைப்போற்றிய விரதனிதய மாழ்கப், 
பாழியுத்றோர்பலர்தாம்பினாற் பிணித்துக் கடலுய்ப்பப்பகர்நொ 

டிக்கு, ளாழியுற்ற கன்மிதப்பவாழியுத்றோன் நிருவடிக்கே யன் 

புசெய்வாம். 

சுந்தரழர்த்தி சுவாமீகன் துதி. 
மட்டி தட்டாமரை மலரின் மனைவியொடு குடிபுகுந்த வாழ் 

வை நீக்க, முட்டியெடுத்தயின்று முத்தாக தியினிடை வீழ்ச்திற 
ப்ப முயன்றோனாணப், பெட்டியினி லெடுப்பான்போனதியிலி 
ட்டுத்தடத்தெடுத்த பெருமைக்கேற்ப, விட்டிகையை யேசங்க 

க்கட்டியாக்கெனடிக்கே யிதையம்வைப்பாம். 
 ண்ணுசைண்ச்மவை 

ச ௪ 

* அதிரேகம்--அச்சரியம், 

§ கொம்பிலாச்சோழி---சாழி,



ev திருப்புன்கூர்ப்புராண்ம், 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் gi 

முருர் துறழ்வெண் ரூ.ரலிள முலைமடவார் மயலுண்டு விதான் 

முன்றி, லிருந்துறையிலஐுணவெல்லாந் தன்னகட்டுக்குண்டவன்ற 

னெண்ணமாழ்க, வரர். துறையுளோரெல்லா மயனீங்கி யன் வினா 

னந்தமல்சப், பெருக் துநையினிடைஞூழ்சிக் குருர் தினிடைவிறா 

ர்கோன்றாட்பேணிவாழ்வாம். 

நந்திகேஸ்வரர் துதி, 

_  மசவண்ணப்பண்பொருவி மடயுளோர் மறைமுடிவாழ் வள் 

ளருளி, னிசவண்ண முதக்குறைவுற்றிட வடியர்க்கடிமையுறு 

கேயம் பொங்கத், தசவண்ண வங்கமூறு கல்யாணபுரியினிடைச் 

8 சாதமூற்ற, வசவண்ணட்பெருமானாந்திகேச்சு ரன்மலாத்தாண் 

மன்னிவாழ்வாம். 

ச,த்தமாதர்கள் ததி: 
மோதமெனுமூவருக்கும் யாவருக்கும் விறலளிக்கு முதல்வி 

யாச, வேதெனவுரைதருவோர் விளம்பரியதத்துவமாய் மேல 
ப்பாலாய்ப்) பூகரமுங் காவணமும் புடைகொள் தழுதாழை ஈக 

ர்ப் பொலியுஞ்சத்த, மாதரெனுமுமைதுணைகொள்பாதமலமாதர 
வின்வணைங்கிவாழ்வாம். , 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் துதி, 

௮ மைமங்கலத்தமிணீயேகோடலருட் பெருக்கிற்கழக தன்றா 

லிமைமங்கலச்சொல்லாலியம்பொணாப்புல்லறிவினேழையேற்கு, 
நிறைமங்கலப்பொருளாய் நிகழ்ச் துதமிழ்கூரவருணேர்ந் தளிப்பத் 
துறைமங்கலச் செப்ரகாசப், பேர்க்குரவவுனைத்தொழுதுய்வா 
மால், 

சண்டேசுரநாயனார் அ.தி. 

இடத்தோடு கினைக்சண்டார்க்கெனைக் கண்டபலனன்றிச்சே 
ராரென்று, விடத்தோடுபுணர்களத்தான எளித்தபெரும்பதவிகண் 

டு விழைமாலேங்க, ஈடத்தோடு தரிசிப்ப வானந்தப்பெருக்கினி 
ப-டைஈண்ண காத, னிடத்தோளை யென்றுந்தன் வலத்தோளிம் 
பெத்றோன்றாளிறைஞ்சிவாழ்வாம், 

$ சாதம்--பிறப்பு 
 



    
கடவுள்வாழ்த்து. . 

கலையினைமறையையமுற்றுங் சற்றசகண்ணுவபேனோர்ச 
ணிலையினைமதிக்கத்தக்கார் நிசழ்த்தொணா துறுமிக்காதை 

யுல்கருங்கொடியைப்போலக் குளறுகானரைதன்மேரு 

மலையினை வேர்பறித்துத் தள்ளு று மாகமாலும். 

கலையினர்பாற்சென்றன்றோ கலைக்குற்றங்களைவரென்ப 
கலையினைப்புளைந்து சென்னி பாஓு.றுகலையையுற்றாய் 

கலையினைக்கமலமன்ன ஈரத்தினிலணிர் தபற்பல் 

கலையினனன்றோநீமென் கலைக்குற்றஙீகலையென்பேனால், 

சங்கையொன்றின்றிச்சாற்றுந்கன்மைதானென்னென் றுன்ளிழ் 

பொங்கிழிவிருக்கினன்றோ புலவர்சொல்ஓயர்வுகாஃடு 

மிற்குறும்பறையிருக்ளெ் யாழினலுக்கேற்ற மாமால் 

பங்கயமாம்பல் கொட்டி. மலா் துறிற்படிக்குமேன்மை, 

பாயிரம் முற்றிற்று, 
சிறப்புப்பாயிரம். 

£ரமையுர் திருப்புன்கூர்மான்மியச்தைச் செர்தமிழிற்செப்பு ' 

வாயென்,) ஹேரமையவவாலயத்தின் நிருப்பணிகணன்கமைய வி 

ன்பானாற்றிப், பேரமையுஈ்தன வைசியகுலமணியாஞ் சிதம்பர 

வேள்பெட்பினோச, நேரமையும்வீரசைவகச் சனசசபையெஏு 

ங்கவிஞனிகழ்ச்தினானல்:



cd திருப்புன்கூர்ப்புராண்ம்: 

தஇருநாட்டுப்படலம். 
  

இகத்தினின்மறைகளாதியெனுமுருசேசனாறு 

முகத்தினிற்கேள்வியுற்ற முத்தமிழ்மு,தல்வனென்னு 
மகத்தியமுனியேகூஉப்படா ப்பொலிவமைர் திருப்பின் 
சகத்தினிற்சோழகாட்டின் மகைமையார்சாற்றற்பாலார், 

நீள்பலமுகிற்கணங்கணிரையயி ராவதத்தின் 

கேளுறவானிற்சென்று குரசைசடல்கெழுமியுண்டு 

'மீளுறத்தன்னாடுற்றுப் புரப்பதுவிைவுபெற்று 

வேள்விகாயகனாமன்னான் மேவுருக்சகொண்டுமீண்ட, 

சையமால்வரையின்மீது சயிர் தவர் தன்னினின்று 

மெய்யதாஞ்சிவாலயத்தி னறத்தினைவிழைவுற்றாரபோற் 
பெய்யுமாறுருமியா ர்த்துப்பெய்தனவெள்ளம் பொங்கி 

வையசாத்திசையுக்தாம்பால்விசத்ெெனவருவிமல்கும், 

வையினிலஇத்தரங்கை தரையினின்மருவலன் தி 

வரையினில்வாழ்வுண்டோவென் ஜொருநொடிவசைகில்லாம 

லரையு௮*காகதுண்டஞ் சார்தம் பொன் கலையனைத்தும் 
விரைவொவெரன்நி மாமியிற்செல்வாள்போலமேவும் 

மலையுறுவெள்ளமென்னுங குழவிபாலாசைமன்னித் 

தலையுறுமுலைப்பாலன்றிச் தக்சபாலையிலுர்றோங்கி 

கிலையுறு மருதப்பாலப்பாலெலாங்கலப்பானேர்ர்தே 

யலையு றுகடற்பா லுண்டேயாயிடையமருமன்றே, 

நிலமேலேயுஇித்சஞான்றே கொழுனன்மீதுறுகேயத்துச் 
கலகாலேயளக்கற்பாற்றோ வம்புயத்தமாவோன்ருனு 

நலகாலிற்சிலம்புசூழ்ச் து ஈறுந் தடம்பண்ணைமேவிப் 
பலகாலால்வாவிச்சென்று பரவைராயகனையுற்றாள், 

திவளொளிமணிவில்வீசத் திரளுறுபண்ணையின்சார் 

தவளமாவொளி வெள்ளேறு தக்கசெந்தநிறத் தவேறு 

குவளையினிற த்தவேறு குழுக்கசொளமள்ளர்யாவு 

- தவமணிமாலைபோன்று நறியவேர்நடத்தினாரால் 
Va 

* சாசதுண்டம் ௮௮ல், 

(௬) 

(௪9. 

(௫) 

(ச) 

(௪)



திருசாட்டுப்படலம், ௪ 

ஆற்றினைக்கவராரண்டத் தமர்தருமுகலைவெஃகார் 

Crp parila can செய்யெனாழுன்னஞ்செய்வர் 

நாற்நீனைஈடுவரீவேண்டும் நாரத்ைதைஈண்ணவாப்பர் 
காற்றினைக்கடுப்பரெங்குங் கண்ணென்க்காப்பரம்மா (௮) 

செநர்நெலே சன்னலாகச்செறுவினிற்செழித்துநின்ற 
கன்னலேகமூகமாகக்கமுகமேதெங்கதாக 

,வின்னலேபுரியவர் தவிண்டைசெவவல்லிரீலம் 
பின்னலேகளைகட்டாகப்பெரிதுமேவோம்பாகிற்பர், (௯) 

தீழோருக்கிருக்குமிஈ் 2 வினறப்பெனக்களைமேற்காட்டித் 
தாழ்வாரேமேலோரென்னச் கதிர்த்தலைதாழக்காட்டி 

யாழ்வார்கடமக்குஞ்சைவர் தமக்கு?மபெரியோர்ச்கன்பின் 

வாழ்வார்சளிற்றென்றோதி வணங்குமிப்பைங்கூழெல்லாம் (௧0) 

அரிபசிமமையத் துக்கூ னிரும்பினையங்கைசொண்டே 

யரிபடுமென்றேயாங்காங்கரிபடவமைப்பரன்னார் 

விரிபடுங்கதிர்கடம்மைக் குவிப்பவர்மென்மேலாகத் 

தெரிபடக்கிடர் தவற்றைக் களமாறச்சேமிப்பாரால் (௧௧) 

நன்டிலத்தார்கண் மன்னர்க் காறிலொன்றமையசகல்கித் 

தன்புலக்தமையப்பண்டி. தனிம்கொடுசமையச்சேர்த்தே 
சென்புலக்தார்கடெய்வம் விருந்தொக்கரானெனச்செப் 

பைம்புலத்தார்க்குமாற்றியயர்ர் தன ரறிவின்மிக்கார்- (௧௨) 

ஐந் தணைகில த் தினுள்ளுமணிநிலமாயமைந் த 

மைந்தளைப்பெய்ழேபற்ப னதியுறுமருதக்கோமா 
னிர் திரன்றெய்வமாகவிர் திரைமேவிவா முஞ் 

சுந்தரமிக்கமல்கித் துறுவ துசோழக௩ாடு, (௪௩) 

புலம்பொறாளேவலென்றுபுகலுமூன்.றிலுக்குமுன்ன 

நலம்பெறவிருக்கினன்றோவிரண்டுமேரண்ணுமென் று 

மிலங்குறுமேனைரான்க லேதெனப்பனுவலாட்டி. 
, தலத்குவெண்கமலமேவித் துறுவதுசோழகாடு, | (ae) 

ஈகைகிலாவேணியெம்மா னண்ணுறக்கயிலையாதி 
வகையிலாறைர்திரண். எல்ல துமருவுறற்சே



a திருப்புன்கூர்ப்புராண ம், 

தகைபிலாதமைவமென்மேபொன்னியினருகுவாய்ப்பத் 
தொகையிலாச்சினகரங் டேோர்ப்வ SFr pir, (கடு) 

வல்லரும்பனையகொங்கைமாதொருபாகன் சென்னி 

யொல்றும்புகழேயன்றிப் ப€ரதிக் குயர்வுண்டேயோ 
தொல்லருங்கணேசனாக்கக் சங்கையின்பவர்தோய்ந்தோட்டுஞ் 

சொல்லரும்புாம்கொள்பொன்னியுடையதுசோழராடு,. (௧௬) 

மெப்திடமென்றேயெண்ணிமேவுறுஞ்சனனவர்ரி 

'கொய்திடக்கேழ்வியற்ற குழுக்கெலாம்பேரானர்தஞ் 

செய்தீடவெங்கோமான்றன்செவியிடைத்தேவாரத்தேன் 
பெய்திடமூவர்வர் பிறர் த தசோழகாடு. (ger) 

மேரெனும்விற்கரத் தவிமலனாசெட்டெட்டென்௮ஞ் 

ரு அுலீலைசெய்துறர் தகூடலின் ப்இக்கண் 

பேர்வரகுணனாமென்னும்வழுதிதான்பெற்திருந்த 
திர்வருபழிதீர்ர் ஓுய்யச் செய்த.துசோழகாடு, (௧௮) 

இநர்செனுநுதலாள்பாகத் தெம்மிறையியையத்தக்க 

மர்திரமெவைக்குமேலாப் புகழுறுமறைகள்போற்ற 

வந்துறுதிருவாரூரே முதலமண்ணாதிவாய்ந்த 

வைந்தெனுச்தலத்தையுங்கொண்டமைந்ததுசோழகாடு, (௪௯) 

வேறு, ் 

தோற்நமேவுமித் தூயான்னாட்டினி 

லேற்றமேவு 1௦2முரல்லின்பமுஞ் 
இற்றமேவருர் தீமையிழறேவரைப் 

போற்றன்மேவும் புலமையினோருக்கே. (௨0) 

சோலையெங்குர் அ அவனதோகையே 

மாலையெங்கினு மாக்கசதோகையே 

சாலையெங்கினுர் தச்கவசம்பையே 

வரலையோர்கொள்வர் நீதிவரம்பையே, (௨ 5) 

மாலையெங்கும் மலிவனவண்டுகள் 
சாலையெக்குர் தரும்புரிவண்டுகள்



திருஈச.ரப்படல.ம், 

வாலைமங்சையாசெநங்சையும்வண்டுகள் 

சோலையெங்குர் த.றுவனவண்டுகள், 

நடை தனக்கணை காட்டுநிலன்னமே 

புடைகொள்பண்ணைகெற் போரினிலன்னமே 

மிடையுமாதர்கள் மெய்ச்நிறஞ்சொன்னமே 

யிடையிலாரிவர்க் டெனச்சொன்னமே, 

.கரங்குவிப்பர்பெரியரைக்கண்டதே 

மருங்கின்மாதர்கள்வாய்மொழிகண்டதே 

த் ரங்கமேவுர் சடமெங்குஞ்ச்ங்கமே 

யரங்கமெங்குமருர் தமிழ்ச்சங்கமே, 

திருகாட்டுப்படலம் முற்றிற் று, 

ஆசச்செய்யுள் (௪௭) 

இருநகாப்படலம், 

இளைபதாயெவளம்பல வியையுமிர்சாட்டிம் 

*புனையுநீளுறுப்பளவில வென்னவேபொருந்த 
நினயவேறுவேறுள்ளன ப திபலநெருங்கி 

வனையுமாமுகத்திருப்புன்க.ரணியையார் வகுப்பார். 

மனையைச்சார்ர் தவர் தமக்குமம்மனையின்றித் துறவின் 
முனைபைச்சா ரர்தவாதமக்குமேமூற்றினும்புரிர்த 

வினையைத்தீர்த்தருட் பாக்கியமளிக்குமேத்கையால் 

வினையைத்திர்த்திரிந் தலமில்கெனவிளம்புவரால்” 

இர் திரைக்கிங்கோரிருப்பிடமானவிப்பதியின் 
சுந்தரத்தனைரோக்கியே யவ்வியந்தோன்றி 

வர்துமிப்பதிக்கேயினை பெறாமையின்வானே 

யர் தரத்தசாயாகுமே லிதனையென்னறைவாம். 

சேணுவாகியவுலகமேவேண்டியசெல்வங் 

சாணலாவதகோருருவொடே யார்தரல்சண்டே் 

க 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(ே) 

(௩)



௫0 இருப்புன்கூர்ப்புசாணம்: 

நாணுலாவிய நெஞ்சினிலவ்வியஈணுக 

யூணுறக்கமற்றா.பிதின்வேறுன்டோவுரைக்கன், 

பாற்கடற்றிரைதர்தவவ வழுதலாம்பாரின் 

மேற்கடற்பெறுமமுசமும் விண்ணுலாம்வரையின் 

பாற்கடற்பெறுமமுதமும் பழுவத்தினழமுது 
நாற்கடற்குளா ரமுகமுண்டோவிண நும்பால், 

விண்ணிலைந்செனுந் தருவலால்வேறுள தேயோ 
மண்ணிறைந்தசெங்கரம்பைக்கும் வழங்குவர்சாம 
மெண்ணிறந்தனகற்பகம் வேண்டுவவிந்து 
நண்ணலா௫பர் பெனவெனுர்திருப்புன் உூர்ககரம், 

பபுசுழ்மைமிச்கதாலெர்சதி யினுர்திரைப்பொன்னி 

மகிமைமிக்சுதுமலரினிற் றிருவுறைமலநே. , 

இகரியின்கணேமிக்கதுசெம்பொன்மா மேரே 

நகரின்மிக்கது நகானெலுந்திருப்புன்கூர்சகாம், 

சொன்னிகானமா யானென்றுசொன்ன துகேண்மின் 

பொன்னிதானமாய்ப்புகலுறும் புகழ்கொளிஈ்சாட்டை 

சென்னிகாடெனக்கூறலாம் சென்னிக்குட்டுறக்த 

ஈன்னிதானங்காண் சண்ணெனுந்திருப்புன் ரர கரம், 

பொன்னிநாட்டுக்குட் கற்பகத்தருவையேபுகம்வர் 

கன்னிகாட்டுக்குக் கற்பகமுன்டுகொல்காணின் 

முன்னிகாட்டுக்கு ஈகர்க்குமெப்பொருளுமீமு தன்மை 

புன்னிராட்டுறுங் கற்பகர்திருப்புன்கூருறுமால், 

மலையசத்துமா?தவிமுன் வவவிமாகிலத்தி 
அிலையசைத்திடாது ரூத்தினணேர்சிலாதோடி. 

பிலையசைத்திலை யிலயெனாவியம்பலென்னென்று 

தலையசைத்திர்தர் சோலைவிண்சோலையைச்சாரும், 

ஆணியாகபபொற்கல சங்கள்கொண்டலகிய் 

பூணுலாவியகலைகொண்டி நூல்புயல்பொருக்திச் 

(எ) 

(4 ) 

(௯) 

(௪0) 

  

௧0-ம$லையசச்து உமாதேவி: தென்றல் நாட்டுக்குரியமீனா mA), 

மலையசம்--0 தன் றல்,



திருந்கர ப்படலம், 

சேணிலாவுறமெய்யொடு மன்னத்திற்கிறந்தே 

வாணிகசேரெனப்பிறங்குறு மாமணிமாடம், 

அன்னமேதுறக்கொண்டுநற் பொறியெழுத்தமைத்துச் 

சென்னிரான்முகம்படைத் துறு ருட்டியைத்தேர்ந்து 

பன்னியைத்திருச் தாலச் திற்கொடுமுறைபரவி 

மன்னியேயயன் ஐனைநிகர் த்தனமஸிமாடம். 

பூதலத்தினையிடையுற்றுப் பாற்கடற்பொலிந்தே 

யோதுசக்கரத்தொடுதிரு வினையுரத்துற்றுக் 

காதறன்னிலாமழ்வார்க்கரு டர் தபொற்கலைகொண் 

மாதவன்றனைநிகாத்ரன மாமணிமாடம், 

உவர்துள ததினிலடியர்வேண்டுனவெலாமுதவி 
e . e ‘. ௪ 4 mn ° . 
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தவந்தபக்கெனப்பசுமையாய்த் தடாதகையான 
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சவுந்தரத்தெம்மோய் தனைகிகர்ததனதகுமாடம், 

மறையவர் வீதி. வேறு, 

காரிகைநன் லூன்மேவிக் கருதலங்காரமேய்ர் து 

2ரியமணிபொன்னாதி மங்கலப்பொருடிகழ்ற்து 

பாரியவனப்புமல்கி வண்டொடைம௰லிற் பரவி 

னரியலமைர் தமுன்னோர் மறுகின்்௪ரெடுத்திசைப்பாம், 

மறுகினில்வீரம்பனை த்தும்வாய்ந்து ஈன்மகாருக்கெல்லா 

நெறிமுறைமறைபயிற்தி நிகழுமுத்திவளர்த்து 

வறுமைவர்தெய்தாதாலே வரம்பிரவொழுகாகென்றுஞ் 

செறியுறுமும்மலத் தின்றியினையவிப்பரம்மா, 

வைசியர்விதி: வேறு, 

GH 

(௧ ) 

(௪௪) 
o
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n
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(4௬) 

பணம்பெற்ற பணிகண்மிகக் சொண்டு கலையோடுகோ௫கம் 

பரித்துக்; சணம்பெற்ற வெள்ளிதங்கம்டலகொண்டு கான்மாற்தி 

ங்கதிகமென்று, குணம்பெற்றமாணிக்கமுதன்மணிகள்பலவிற் றா ' 

க்கூடலுற்றா, வணம்பெற்றசந் தரனுக்கணையாயின்வணிகையெ 

ன்வகுப்பன ம்மா, (௧௭)



G2, திருப்புன்கூர்ப்புரர்ணம், 

வேளாளர் வீதி, வேறு, 

ஆழியைஙிகர்த்தசெல்வ மமைவுற்மேயடியர்க்சென் று 

மூழிவந்துற்நபோதுமுறுமுறையொருவுரு.ரா 

யேழிசையறிதல்கல்வி பயிற்றலின்படைதலேய்ந் து 
மேழியின்சொடிவளர்ப்போர்விதியென்விளம்புகிற்பாம், (௧௮) 

வேறு, 

ஈட்டாலுமிவாபோன்ன நட்புறுவருளர்கொல்லோஞாலமீ து 
தொட்டாஓஞ்செயற்கரிய காரியமுமுற்றுவிக்குஞ்சூட்சிபுற்றா 

ரிட்டாலுமிவர்போலவருமையறி பெருங்குணத்தசெவபேனோரைக் 
சட்டாலுமினியொன்றுங் கருதாவண்ணங்களையச்காண்பரன்றே () 

கங்கைமாபினில்வக்சதே யறம்வா.ப்மைதவமானங்கடைப்பிடி. 

தீப், பங்கயத்காளருளடைந்து கவிவலர்க்குத்தார்கொடுத் தப் 

பரிவுற்றோர்க, டிங்கள்சதிருள்ளவசை யெழுபான்மூவர்களொரு 

சொற்றிறம்பாமைக்கே, தங்கடலைதந்தமர பினாபெருமையாவ 

சேசாற்றற்பாலார். (2.0) 

மன்னவர்சண் மன்னனுக்குச்செறங்கோன்மைமுடிகொடுக்கும்” 

வண்மைமிக்கார்; சென்னவர்க்கும்விண்ணவர்க்கும்வந்தபகைமா 

ற்நிமாகில்சே.த்தந்தே; யன்னவனாற்றருங்கதீலி கழைகமுகு சாலி 

தெங்கென்றைந்தும்பெத்றோர், முன்னவர்க்கும்பின்னவர்க்குமி 

வரலாலுய்வுண்டோமொழியுங்காலே. (௨௪) 

பரத்தையர் விதி, 

சமையவிசேடத்தோடு நிருவாண்மென்பதனைச்சமையாசா 

ரி, யமையவுசைச்,தருளுதல்போலாடவர்கண் மனங்கவற்றவவர்தனி 

த்தல், சமைபமவர்கரக்கொடலேவி?சடமசைக்துகனீ த் கரானிர் 

வாணர், தமையினிதுகாண்மினெனச்?த்திரந் தீட்டுங்கணிகைத்தா 
னஞ்சொல்வாம்., (௨௨) 

ஆடவர்கண்மனர்தமுவி யலங்கன்பார்பினைத் தழுவியணிவார் 

கொங்கைக், சோடிகத்தைரெகழ்த்துமசழ்கொடுப்பவராய்ப்பொ 

ரள்பறிச்குங்கெரள்கையோராய், சாடகத்சைக்காட்டி ப்பாற்கிண்



இருஈகரப்படலம். ௧3௩ 

ண்மாற்றிகொசைகடிப்புக்காட்டி; வீடமையத்துறவளிப்போச் 

விறன்மிக்கார்பெராமையையார்விளம்பவல்லார். (௨௩) 

| அறவிளைய ற்ரோரேனுமயன்படை ப்பற்றோசேனுமமலனறு 

CRs, குறவினை.புற்றோ2ரனுஞ் சத்தியையுந்றோரேனு மொரு 

குண்மைக்கண், டுறவிளையுற்றோசேனு மனலயப்பட்டோபோனுந 

தோற்றங்காணிழ், பிறவினையற்றவர்க்கேவல்செயத்தொண்டுகொ 

ண்டாளும்பெற்தியோசே, (௨௪) 

வேறு. 

ஓதலார்க்குமே யொண்ணுருத்திருவிழாவுறற் 

போதலாதவெப்போழ்று மாலயன்முதற்புலவர் 

சாதலாற்பரவலிற் சிவலோகத்தைக்கடுக்கு 

மாதலாற்திவலோக காயகனெனவறைவயர், (உட) 

செப்புங்காலைக்கானாடு சாத்தானெனுந் திருப்பேர் 

வைப்பமேவியவிந்திரன் ேஃடிசைமகழ்வா 

(லெப்பெண்பாலுமேனகை ய ரம்பையெனுமெழிலா 

லப்பொன்னாடிஃதென்பதற் கையமென்னஜஹைவீர் (௨௯) 

உம்பருக்குமாத்துறவினா தஙகட்குமுறற 

விம்பருக்குழமுப்பொழமுதினு மெய்ப்பறவெவணுங் 

கும்பமுற்றபா நதியறுசுவைப்பதங்கொடுத்த 

லெம்பிராட்டி மூன்னருளறச்சாலையையேய்க்கும். (௨௪) 

வேறு, 

தொழுதகுதலங்கட்கெல்லார் தூயதிஃ தெனத்தெரிப்பப் 

பழுவினை தீர்க்காரந்த வைத்திபநாதர்பார்மின் 

விழவினைக்காணுவோர்க்கு மேலதாய்மேல்பாலும்தே 

பழவினை தீர் த்தாரென்னப் பகருதல்ப£ராராரே, (௨௮) 

வர் தியைவுற்றபாண்டி வரகுணன்பழிதீர்ர் துய்ய 

முந்தியைபுற்றோமீண்டு மென்றரிசன த்தைமுன்னா 

வர் தியைப்பகலை3யன் வீண் விரளுஇரார்மினென்ன 

தந் இயைவிலக்கக்காட்டு ஈன்றியார்நாடாதாரே, (௨௯) 
aman 

e.da- al ror ipn~— Fea,



௧௪ தீருப்பின்கூர்ப்புசாணம். 

நாடிமேல்வீ௫ேட்டி ஈண்ணும்வானவர்கள்காண : 

வாடிமேலாடியாங்கே யமையதிரேகர் தன்னைப் 

பாடி.மூற்றுறுமோவீண்டு பங்கயன்பகர்ந்தபோதுங் 

கோடிராட்செல்ஓமாற்முற் செல்லிஸூங்கூறொணாதே, 

தனந்தனையிச்சையற்றார் தம்மனங்குவியுமன் றி.த் 

மனர்சனிலிச்சைபும தமியனேன்றசைக்கற்பாற்றோ 

மனர்தனிலிச்சையற்ற மதிமிகவுடையனை 

வனர்தனும்பதுங்குவானே லவணிலைய திவாயாசே, 

இிநினைபகற்ரவிண்ணோர் இருப்புன்கூர்ரசகரமேன்மை 

வே கனையுரைரீயென்ன வேதனைசெயாதீரென்றே 

யேதனையெடிசதுக்சாட்டான் வெள்ளனமிறங்காதேயோர் 

போதிலுளொளி;ம்துளானேற் போதினுட்புகல்வர்யாரே (௩௨) 
ஆ கச்செய்யுள், (௪௯) 

  

நைமிசப்படலம். 

மேமியைக்கலைபென வித் துநீளரை 

கேமியிற்புண்ணிய கிரம்பியுற்றிட 

சேமியன்முதற்றவ நியமழுற்றிரி 

ரேமிமாவனத்தின்சர் நிகழ்த் துவாமரோ, 

வெண்ணிறநீற்நினை வீதிகொண்டனர் 

சண்ணிறைமணியிளைச் கவினக்சண்டன 

சொண்ணறுச்திரியென வுரசைக்குர் தண்டின 

ருண்ணிறையன்பின ரலப்பிறொண்டினர் 

விடையினாருள்பெறு. விமலாதாளவர் 

நடையினைச்சாபத்தி னலி.புமானவ 

ர௬ுடையினைச்சீரையா யுடுத் தலானவர் 

சடையினைக்கரகத்தைக் தாங்குமானவர், 

அண்டத்தைப்படைத்தவ னயனுமாதலாற் 

நண்டத்தையுடையவன் பாலிற்சார்ர் துளங் 

கொண்டத்தையுரைத்திடி.ம் கூறுவானென 
7 விண்டத்தையாவரும் den ip’ gents on, 

(2)



. நைமிசப்படலம்; கு 

ஒருங்குறவனைவரு மொன்றியிண்டை யான் ' 

LOCH lH DOUG OW iQ. : வண GUE ஞ் 

சுருங்குறவுரைமினீர் தோன்றலென்னெனப் 

பெருங்குறைதனைத்தவர் பேச்வாரரோ, (@) 

நவம்புரிபிண்டையின் மேயகாதனே 

யவம்புரி தரும்புல னைக் நடக்கிிய 

தவம்புரிதரத்தகு தாவங்காட்டியே 
சிவம்புசியருளினைச் சேர்விப்பாடயன்முர், (௬) 

வரத்தினைக்கேட்டவர் க்கிழுறும்படி.் 

சரத் தனைக்கரங்கொடு சலசம்வாழ்பிரான் 

றசத்தனைக்காட்டனே மிபைச்சமைத் துந்தன் 

னுச்தனைக்சகாட்டென ௮ப்தஅச்செப்புவான். ் (ar) 

நீவிரிர்ரேமி3யா டெய்திிரெமிதான் 

பூவிரிகானெலாம் புக்கு மலே 
6 

காவிரிநாடன்ன ககனங்காட்டுறு 

மாவீர்ஈற்றவகிறைவாற்றற்கென்றனன். (ரூ) 

ுமிசென்னெறியினை யெய்திரண்ணினார் 

கைமிசைகசவமெலாங் கண்டபோற்களிப் 

பைமிசையெப்தினர் பதுமன்றந்ததா 

நைமிரவனமென நவிற்றினாரரோ, (௯) 

திங்களைச்சென்னியிற் சேர்த்தகராவினை 

பங்களாந்கேபசுங் கொடியோர்பாலமைற் 

செங்கணுமுள்ளிய விடையைடூயய் தலாற் 

சங்கரனென்னவே தயக்குமவ்வனம், (௪0) 

ரான்முகத்தினறுமறை வேள்விரண்ணலா 

னான்முகனன்னமர் Hrs enor 

ஞன்முகர்சனிலுங்கா யத்ரிநாவினா 

னான்முகனென்னவு நண்ணுரசைமிசம், ய Ga 

    

ட - இண்டை,--காமரை,



திருப்புன்கூர்ம்புசான ம், 

வள்ளறந்தாளிளை பருதகோன்பின். 
ெள்எவிஃசே்ச்விச ஸியற்றுவார்மஈப் 
,பிள்ளேசச்மறைபயில் கழசம்பெற்றபைங் 
இள்ளையுமறநைமொ.ழி சளக்குமாலரோ, 

மேகமேபொய்ப்பிலும் விரிதிரைக்கட . 

லேசமாய்க்குன் றிலு மூவிரண்டெனும் 

பாகமார்பருவத்.தம் வளம்பயத்தலாண் 
மோகமார் நிதியவைப் பெனவுமுன்னுவார். 

மீன்பிறழ்கண்ணினாள் பங்கன்சென்னிமேல் 
வான்பிறையொடுமரா மருவல்போலவே 
கான்பிறழ்பசையொரு .சணமூமின் தீயே 
மான்பறழ்புலிமுலை யுண்டுவைகுமால். 

காரமேமுதல்மக் திரமனேசுமாய் 

நிகாவினிலோஃவேள் விகண்ஞமுங்கலால் 

வகாவகைத்தூமத்தை மஞ்செஞ்டெண்ணியே 
கொவளம்ிறைகிரித் தாடல்செய்யுமால், 

வேள்விகணிரம்பவும் விளங்குமோருழை 

கேள்விகண்பறைபயில் கடைகளோருழை 

நீள்வினையருச்சனை சியமமோருழை 

நாள் வினை தவமென்றே ஈடத்தலோருழை; 

ப.ற்றறுத்தோருக்குப் பபமொ௫ித்திட 

முற்றுறுபரம்பரன் முன்னினனெனச் 
கற்றவச்யார்க்குமெக் கலையுந்தேரக் இடச் 

சொக்றிடால்லாஞ் சூதன்றோன் தினான்: 

தோன்றஅமடலியிற் சுரர்சபாறரு 
மான்றனைக்கண்டகன் றவாவுற்றென்னவே 
சான்றவரனைவருர் தவமியற்நீயே 
மின்றாற்ருயென யெதிர்சண்டாரரேோ, 

(௪ 2. } 

(௧௩) 

(௧௪) 

௧௫) 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮)



“@mBedinen. 

முருக்கிலைச் சுருக்குகை முனிவர் நாதறுக் 

கருக்கிெய முதலிய் கடன்ச ளாற்றியே 

யிருக்சென வாதனத் இருத்தி யேவருங் 

குருக்களை யிறைஞ்சுறக் குறுகி னாரரோ. 

வீழ்ந்தனர் காதலங் கடற்குண் மெல்லடி 

தாழந்தனர் தமதுளச் ௪எகை யாவையும் 

போழ்ர்சன ராமெனப் புனிச னின்னருள் 

வீம்ர்தன பினியென்னோ மறுகீக மேலெனா, 

அவ்வயிற் செளரக ராதி மாதவர் 
செவ்வயிற் கலியுகஞ் சேர்ர்த தன்மையைக் 

குவ்வின ரெண்ணியே குறிக்கொளாம௫க 

மெவவமில் வகையினே யியழ்மற் செய்தினார், 

பத்தொடு மிரண்டெ.னம் பருவர் தன்னிலே 
மெய்த்தவர் கூடியே பிழைக்கு மேன்மைசேர் 

௪ வேள்வியைச் சமைத்தி டும்படி. 

யுத்தமர் பலருமே யுவப்பச் சூழ்ந்தனர். 

-ஆயவை கிசழ்வுறு மமையர் தன்னிலே 

மாயவ னாகியே வருவி wins eh 

தூயவ னிடைப்பல புராணச் தொன்மையை 

கேயமாய்க் கேள்விமா ணவச னேச்ர்அுளான். 

புண்ணீய ஈதிகணிர் பொலிவி னாட்டினர் 
மண்ணினி கழுற்ற வருச்தம் வாட்டினர் 

உண்ணிய கந்தக லங்க ஞூட்டினர் 

தண்ணிய முகமனாத் தகுசொழ் சூட்டினர், 

எப்புரா ணுக்தமென் oot Bj மெங்கணு 

மெய்ப்புறு தலங்களின் மெய்மை யாவையுஞ் 

செப்புறற் பாலவா நின்னின் யார்தெளிந் 

அப்புவிக் சண்ணெமக் கோது வார்களே, 

ஆசலாற் சையமால் வரையி னண்ணிூ.ப 
போதலாற் புண்ணியப் பொன்னி பாங்சரி 

Faw 

“தரா 

(௧௯) 

(௨0) 

(24) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

௨௫)



சரி! திருப்புன்கூர்ப்புரானம் 

ஷேதலாம் பஇிகளி னுயர்பு சேட்டுப்பக் 
காதலார்ர் தனமவை கழ.று விரொென, (௨௬) 

திருப்பதி பூசைமூன் செய்து தீமையை 

யரிப்புறு தலமுமா னத்தக் கானமும் 

பருப்பதர் திருவெண்கா ட.தவும் பண்புநு 

திருப்புகழ் விரிப்பருள் செய்யு மென்றனர்,. (௨௭) 

விரிஞ்சனே யாதிபுத் தேளிர் மேலவாம் 

வரஞ்செயப் பெற்றீடு Bu லுள்ளெனைப் 

புரஞ்சிறப் பனைத் துமே பொம்ம லுற்றிடி 

கரஞ்சமா வனததின்சர் கழநு கென்றனர், (௨௮) 

நைமிசப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகச்செய்யுள் (௧0௭) 

4 
  

நைமிசப்படலம், 

  

சவுனகர் காசிபர் safist செளதமர் பரித்.தவாசர் 

ஜமதக்கினி வசிஷ்டர் அகஸ்த்தியர் மு.நலி.ப் முனிவர் யாவரும் 

கூடி, நாமெல்லோரும் தவஞ்செய்வதற்கு தகுந்கவசாம் யாதெ 

ன்று தம்முள் வினவி சகலாண்டங்களையும் படைத்தவர் பிர 

மதேவராதலா லவ.ால் தெரிர் தகொள்ளலாமென்று சத்தியலோ 

ஈம்போய்ப் பிரமதேவளைக்கண்டு வணங்கலும், ௮ப்பிரமதேவர் 

மிகக்களிகூர்ர்து நீவிர் வந்தகாரியம் யென்னென வினவ, ரிஷிபு 

ங்சவர் பிரமதேவர் வதனநோக்கிச் சர்வாண்டங்களையும் சரட் 

டி.த்தமகானுபாவரே! யாங்களெல்லோரும் தவ௫செய்்தய்யும் 

வண்ணம் தபோவனமொன்று கூதியருளல்வேண்டுமென்று விண் 

ண்ப்பிப்பாராயினர். அதற்குப் பிரமதேவர் மிக மனமகஇழ்ச்சி 

யாடுமுனிவர்களைகோக்க (நீவிர் கேட்டசெய்தி மிசவுஈன்று12)ம 
ன்று தன்கையிலிருக்கும் தருப்பயை வட்டவடிலாக்? *இச்ச 
ர்க. ரளிசெொய்லும் நெறியே செல்அவிராயின். உங்களுக்குத் சவ்



ம தவள்சேட்ப்படலம்." ae 
செய்யும். வனத்தைக்-காண்பிக்கு'மென்று அ௮ச்சக்சரத்தைப் பூமி 

யின்மீது உருட்டினார். தபோதனர் ௮ச்சச்சரஞ்சென்ற் நெறியே 
சென்று ஓர் வனத்தையடைர் தனர், அவ்வனமான து கேமியால் 

காண்பித்ததால் ரைமிசவனமென்றாயிற்று, அங்கு மகரிஷிக 

வ்கூடி வேதாகமங்களை மூழையேயாய்ந்து யாகாதி௫ருத்தியங் 
கள்புரிந்து தவமியற்றி வூத்தார்கள். ௮ப்போதவண் சகல 

பேதாகம புராணங்களும் தேர்ந்த சூதமகாரிஷியானவமசெழுர்த 

ரள, எதிர்கொண்டு பசுவைக்கண்ட இளங்கன்றுபோல மிகவும் 
ஆவலுடன் தோத்திரஞ்செய்து வணங்கி அர்க்கெபாத்திய (Ps 

லிய உபசாரங்களைச்செய்து ஆசனத்திலிருத்தி (தங்கள் வரவு 
அடியேங்கள்செய்த பெரும்பாக்கிய'' மென்று குதுகலித்தனர், 
௮வவுழி சவுனகாதிரிஷிகளெல்லாம் பன்னிரண்டாண்டு பரியும் 
யாகத்தைப்புரிந்து மகரிஷியைச்சூழர் து (சகலபுரசணங்களும் 

தலத்தின்மேன்மைகளும் மொழியத்தக்கவர் தம்மைவிட உலக 

ன்சண் யாவரிருக்கன்றனா? ஆதலால் எங்களுக்கு யாவையும் 

அருளிச் :செய்யவேண்டு' மென்று வினவியபடியே தன்னாசிரியன 

Au வியாசரை வணங்கி மொழிக்தருளினார். ௮அவற்றைச்சேட்ட 

மகரிஷிகள் “உலகன்சணுள்ள யெல்லாத்தலங்களிலும் மிகவிசே 

டமுள்ளது கரஞ்சவனமென்றமையா லவ்வனத்தின் பெருமைச் 
யை யடியேங்களுக்குச் சவிஸ்தாரமாக விரித்துக் கூறியருளல் 

வெண்டு'? மென்று வினவ சூதமசகரிஷியானவர் சொல்லத்தொட 

ங்கினார் 

  

தலவிசேடப்படலம், 
ee | 

அடியவர் குறைவு திர்த்தாண் Gam ps லடிகள் போற்றி 
முடியமா வியாசர் பாத முண்டகத் துணைகள் போற்றி ' 
வடிவுறு சாப்பை விதி பாலத்தின் வனைர்,து கொண்ட 
வடிகளா னோர்க்குச் சூத மாமுனி யதைய லுத்ரறார், (8) 

வாரண வாசிராம எருச்சிச்து வழிபட் டேக்சா. 
மாரண முதல்வன் சாஞ்சி மாவடி யமர்ந்ச வம்மா 
னாரணன் முதலோ த்தும் பொன்னி ஈன்னதியின்' பாங்க : 

ரோணத் தலங்கண் மேன்மை யளைத்தமே மியம்பிப்பின்னர்,(௨)



௨0. திருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

கரஞ்சிரம் கூப்பிக் கண்ணீர் கம்பலை ததும்பிச் கையை 

யுரஞ்செறிர் துறவே கூட்டிக் குடர்தம்பட் டொருங்குரைக்குபு 

கரஞ்சமா வனத்தின் ரைக் கட்டுரைத் திவென் கேட்டுத் 

இரஞ்செவி வாயுண் டாவ நீறாவீ சென்ருன் செம்மல், (௩) 

தலையினை னடர்அ செல்லுர் சகைமைபாம்ப சுத்தன் மர்தான் 

கலையினா க.ரத்சான் காதை கைலைக்குக் காலாற் செல்ல 

லலைவெலாம் பறந்து செல்லல் சிவபூசை யடியர் பூசை 

தொலைவறு வாய்வா மெண்ணு மனஞ்சுத்த ஞானஞ் சொல்வர். 

விரைவுற ஈடந்து செல்லும் விசஞ்சே காதை கேட்டற் 
புரையிலா வறிவா எர்க்கே யல்லது பொருந்தப் பாந்ரோ 

தரையினி லும்மை யொப்பார் யாவரைச் சாற்று இற்பேன் 

பிரையுறு பாலில் வெண்ணெ யெடுப்பபோற் பெறுவீரம்மா (டு) 

கரஞ்சமா வனத்தின் மேவிக் தாண்டுவ லோக காதன் 

றரஞ்சொல வொண்ணு மோவச் சதுர்மறை சாற்றர் பாற்றோ 

நிரஞ்சனன் சாதை கேட்க னிரையஞ்சே! பவமொி த்து 

வரஞ்செ.றிந் தளவில் செல்வம் மருவினன் முத்தி வாயப்பர், (a), 

பிணியினை விரள வேண்டின் பெரிதுற வாணாள் வேண்டி. 

னணிதரு செல்வம் வேண்டி னறிதருப் கஷ்வி, வேண்டின் 
ற்ணிதரா விபுதர்வர்து தாழ்வுற வேண்டி. னந்த 
விணையறு சீவலோ கப்பே செற்தையை நினைக வென்றும், (௪9 

இசசத சரிக்கு நேராப் பவுத்திர மியைந்த தெய்தி 

னசசருக் க.ரசனாக்கி யருளினை மிகவ ளிக்குர் 

அரிசனை யுற்ற பூதர் தொடருறு வகைதொ லைக்கு 
முரைசெறி யவ்வ னத்தின் பெருமையென் னுரைப்பனம்மா. (௮) 

ஐந்தன்றி மூன்று நராளொன் ரூன நாளேனு மார்ந்து 

விர்தணி குடில் தெம்மா னிருசர ணேத்து வோர்க்கு 
வர் தமை பயனிற் தென்ன வகுப்பவ ௬ளது கொல்லோ 

,மயைந்திரட் டியச்ச வத்தின் மகப்பய னமைக்கு மன்றே, (௯) 

சனக. விமானங் சுண்ணித் றெரிசத்த வளகின் சண்ணே | 
பனகனு மியம்பொணாத்பலபல -பலமு மாறித் '



சலவிசேடப்படலம், உ௪ 

இனகரன் போல ணர்ச்சி செறிந்துமீச் சுபழு ண்டாகி os 

பனசமா முத்தி யெய்தி னதற்கணே யாதாமன்றே, (௧0) 

வாரண வாசி காஞ்ச காஞ்சமா வனமிம் மூன்றும் 
பூரண மாந்த லங்க டம்மி௨ுத் தமமாய்ப் போந்த 
மாரண மடையின் முத்தி காசிகச் சியின்வ திர்தால் 

காரண முண்டை யன்றோ செவலோக னாதர்க் கண்ணில், (௧௧) 

உன்னிலு மில்லை வேறு தலமிதம் கொப்பா யூழி 
முன்னி௮! மில்லை யாண்டுஞ் சுயம்பென முளை ததி ருந்த 

பின்னிஓ! மில்லை மேலாய்ப் பிறங்டெ. லுலச மூன்று 

தன்னிலு மில்லை கூற வென்னிலு மில்லை தகர், (௧௨) 

இத்தவத் தஅறைவோர் சாசி கேதாரம் ப்ரயாகை யென்லு 
முத்சமச் தலம யோத்தி புட்கர மொல்கு வாபோ 

மெப்த்தவம் பிறவுண் டேயோ பக£ரதி மேவியாடப் 

பித்தரும்கினைவீர்்்சால்லோ பயனேன் ?னைபெருந்தவத்தீர், (௧௩) 

*வெவ்வலி புரத்த ரேனு மண்ணல்தான் வித்தல் போலும் 

கைவலி மத்த மாவை யங்குசம் கடிதல் போலும் 
ave Dy குலிசத் கான்மா வரைச்சிறை மாய்க்கு மாபோல் 

எவ்வி,ச பாவ மேனு மிதையுறி னிரிக்கு மன்றே, (௧௪) 

வான்கவிக் திறைஞ்சுங் கைலைச் கொமென் னும்பேர் வாய்ந்த 

தேன்கமம் SAF மான வனத்தின்வாழ் சிவலிங் கத்தை 

யான்கசிந் துரைப்ப தென்னே யறம்பொரு எளின்ப மென்னு 

நான்கையுங் கண்டோ செய்தி ஈலமுற்று ஈண்ணுவா ரால், (கட), 

திப்பிய வருண லத்தைத்தருமைச்து சருங்கல் கூடு. 
மெய்ப்புறு மிலிங்கப் பெம்மான் மெய்யடி யவர்சட் செல்லா 

மெப்பொழு தினு$ம கோக்கு மளவினே யிம்மை யெய்அஞ் 

செப்பிய பயன ஊைத்துஞ் செறியவே யளிக்கு மன்றே, (௪௬) 

தவழிகு மிருடர் வேச ரமரர்கள் தருவ சுக்கள் 
சிலமிகு பதினொன் ரூ.ன வருத்தி சதிர்கள் Asst 

ஈவமிகு கருட சாதி சாசரே முதலே னேருமு 

சிவமெனு நாதன் தன்னைச் சிந்தியா ரெவரே செப்பிர், (aor)



rs "இருப்பின். ர்ப்ப்ர்னம்,. 

க்ர்மியர் புத்தி சித்தி சிறப்புகள் 'சைக்கொள்' வர்ர்சிட் 
காமியாமெய் ஞ்ஞானத்தை முத்தியைக் கடைப்பி டிக்கற் 
ஜோமிலா சடைத லெல்லார் தூய்செவ லோக நாதன் 
தோமிலா தருள்வ னென்று சொற்றிட லுண்மை தானே. (௧௮) 

வேறு. 

பாவி சைச்சப் பயிலுறு மாக்சுரை 

நாவ சைக்கப் பீடு்மோ ரரசெனக் 

சாவ சிக்குங் கனசவன் னாட்டிலுள் 

ளேவ சிக்குறு தேவர்களென்பவே, (௧௯) 

பொன்னை வவ்வி மதுவைப் புசத்தவர் 

சன்னி தன்னைக் க.ரவிற் புணர்ந்தவா் 

மன்னு. மாதவர் தம்மீனை வைதவர்க் 

கென்ன பாதக மேனு மிரிடமே, (௨0) 

இருது காலத்தி லில்லினைச் சேர்வுறா: 

தொருவி கின்றவ ரோதுப தேசஞ்செய் 

குருவி னில்லினைக் கூடுபவ மெலா 

மிரித ரச்செயற் கென்னசக் தேகமே, (௨௧) 

வேறு, 

கைத்தலர் தன்னிலுழுர்களவாகம்கடலிளைக்காண்குறுமுனியுள் 

சத்தியைப்பெற்றமா தவர்சோழன்முதலியதக்கவாயாரு 
நத்தியெஞ்ஞான் றுஞ்சொல்லொணாதானஈஞ்சிவலோகநாயகன் பாற் 
சித்தியையடைந்தா ரன் சீயேமற்றத்தேவரையாவர்சேர்ச் தனரே, 

கேட்டின்பப்படுமாத்தரத்தில்லை$ீத்துக்ளெர்சவஞானமும்நீதில் 
வீட்டின்பமெய்அுவாரெனிற்்வலோசப்பெம்மான்மேதகுகாதைப் 

| பாட்டின்பங்கேட்டு ச்சிர்தனைசெய்லோருறுபயன் பகர்த.ரற்பாத்றோ . 

சாட்டின்பமனிதசென்னினுமிசளென்பதத்சையமென்னவில்வீர். 

மூருக்கலா தளைவிளர்த்தெ. ச்செயும்வாய்முளரி மாமுகவுமைசன்னை 
யுறாக்னுவகையினே மணக் இடுகோமான்சரதையையுல்ரத்திடவோல்பம்: 
குருக்சளென்௮ுன்எவேண்னெல்லாள் மச்சசூளொருளச்சுறிச்ரார்



 தலவிசேடப்படலம்... பெற் 

தருக்ளையுடையோர்வாயினிற்புமுக்கள்சரியுமென் ௮௮ செய் 
வோர்தக்கோர், 2 (பென்ப 

ஆதியிற்சைலையங்ரிமேயவண்ணலார்ரர்திசேசதுக்கங் 
கோதியமூவாரும்புசாணத்தைச்சனற்குமாரலுக்சவனுரைப்ப 
வேதிய/மணியாமன்னவன்வியாசற்குளைப்பவவ்வியாசனெற்குரை த்த 

நீதியார்ர்ததையானுரைக்கமேயின தானிமலனென்றேகுறிப்பீரால் 

சிவபுசாணத்தின்பொருளினையுரைக்கப்புக்கவர்சிறியராயிடி லுங் 
கவமதுமிக்கமூப்பின ரெனிலுங்கெளவைசொள்மீடியர்களெனிலுக் 
தவமதுபெற்றசான்றவரென்னச்சார்ச் தவர்ப்போற்றுறத்தகுமா 

லவமதிப்பாகவெண்ணுதலென்றுமதிஞருக்கடாதெனவறிமின். 

அலசறுனூல்களறிந்தவராயுமதிவமைபவுத்திரராயுங் 
குலனருடெய்வங்கொள்கையராயுங்குறிக்கொணாமேன்மையராயுங் 
கலைபயிறெளிவிற்கட்டிரைவன்மைகாணருகிலமலைகிறஹைகோல் 

, மலரெனுமுவகையுலவெலறிவுவாய்ச்தவரேகுருவென்ப, . (௨௭) 
ட 

ச ஏழுவினைச் சிறந்த தேசிக னாமென் அிறைஞ்சிய அசோணமா 

முனிவன்) வழுவறத் தனுமா மறையெலாமுணர்ர்கான் மாண்புற 

ச்சனசியா மன்னை; பழுதறவுசைத்த பயன்படா தொழிந்தான்பத் 
தெலுஞ் சிரத்தவ னதனாற், ரொழுதகுகுரவ பேவராயிடிலுர் தோ 

இரவிவர் தெழுமுன் வழிபடன் முனியர் னிநிலாச் சார்ந்தஈற் 
குணஞனாய்ப்) பருகுவ னன்ன வார்வத்தனாஇப் பாலைபோ லடக்ச 
முஜ்ளவனா, யொருதரங் கேட்ட பொருளினையுள்ளத் தொருவுரு 

தூக்தமுற் றவளுய், மருவுறத் தக்சான் சீடனாதலினால் வவ்வுவன் 
சொலச்சொலத் தேோர்தே, (௨௯)' 

ப.ரவுறு வியாசா சனத்தினை யடைந்த பண்பினர் பாவ லுவ 
நீத சரிதமுற் றுறவே சேட்டுறும் காறுர் தச்சவர் யாவருற் நிடி 
அம்பரவு௮ஞ் செய்கை யொழுச்ச மன்றென்று பசருநான் மு: 

ரையீளைப் பார்த்தே, கரணம்யா வையுமே யொழுகங்கு£ச் கேஷ் 
டல் சடனிசைச்சஷடப்பிடிப்பீசால், (0)



ale இருப்பள்க்ப்பதானம், 

ஆார்த்தர்களா யுஞுனெத்தர்சகபுர் தூங்மையில்லாக உராயும் 
மேச்சஅன்னெதியையெய்தினசாயும்பத் திமையில்லவசர்யும் 
வாய்த்துறுபொதுமைமன்னினரிவர்கள் வள்ள றன் சரிதம்கேட்டுதினு 
மேதசபுண்ணியச் தன்பலனடைவாசோவெய்தருரெனவியம்புவேே 

ரேயமாச் சரிதம் கேட்டுறும் போழ்௮ கிவர்த வாசனத்தினி 
லிருர்தோர், வாயச வுருவாய்ச் சனித்து வெர்ஈசகில்மருவீயே ப 
தபலராளுழப்ப) சாயகதோர்வீராசனத்தினிலமர்ந்தோர் யாச்சுன 

விருக்கமாயாவர், மேபவன்டோடுபணிந்திடாதுறைந்தோர் வீழ 
 ற்றருவாகுவாமெய்பே, (௩௨) 

சவசதைஈுடவாதுறும்வகைபலவார் தியவிக்கனமிழைத்தி 
ட்டோர், நுவலருங்கொடியஈரசனையுற்று சோதகுகேழலாயுதி 

ப்பர், பவமதுநீங்சமுற்றுங்கேட்டொன்றும் பாலியா ஓுறைகுன 

HESS, தலலருமெத்திங்கெய்துமோயாவர் சாற்றுமத்தகுமருர் 
தவத்திற், (௩௩) 

வேறு, 

என்று! சூத முனிவ னியம்பிய 
நன்று மேவுறுங் காதை ஈயப்புறீஇத் 
துன்று செளனக ராதித் துகளறு 

குன்று ரூத்துற வோர்களி கூரர்கனர, (௩௪) 

தலவிசேடம் முற்றிற்று, 

ஆகசெய்யுள். (௧௪௧) 

  

தலவிசேடப்படலம்;, 

  

சூதமகரிஷியரனவர் : நைமிசாரண்யவாசசளாயெ மகரி 

ஷிகளைப்பார்க் து ஒ செளனகாதிரிஷிகளே| கரஞ்சாசண்யத்தின் 

பெருமையை உங்சளுக்குச் சவிஸ்தாரமாகச் சொல்லுகிறேன் 
சேளுங்கள், ஒருவர் முத்தியடைய$வண்டில் கைலயங்கரிக் 

Ge செல்துதற்குத் தலையாலூர்ந்து செல்லுதலை யொக்கும், 

எல்கோடிகளுக்குச் செய்யும்தச்மம் சாலால் ஈடர்.து செல். துதலை 
வொக்கும். சிவசரிகம் சேட்ருதல் பறர்ற செல்லுதலையோக்கும், 

சிவார்ச்சனை வாயுவேசத்தையோக்கும், அடியலரைப்பூசித்தல்



பிர்மதேவாபூடுத்தபடலம், உ௫ 

மனவேகத்தை யொக்கும் ஞானம்பெறுத லிலைகளில் சவசரி 

தக்கேட்டுக் கைலயங்கிரிக்குச் செல்௮த லறிவாளர்க்கே யல்ல 

அ மற்றோர்சளுக்குப் பொருக்தப்பாலதல்ல வாகையாலும்மை. 

யொப்பாக வாரைச்சொல்லத்தகும். பாலில் வெண்ணெ பயெடுப் 

பதுபோலாகும் நீவிர்வினவினது அ௮க்கரஞ்ச வனத்தி லெழுக்த 

ளிய சிவலோககாதர் மேன்மையை வேதங்களாலும் சொல்ல 

சொண்ணாது. இச்சரிதங் கேட்டின் ௮சரோகசரீரத்தோடு இம் 

மையிற் பலவிக போகங்களையும் மறுமையிற் பரமகைவல்யமா 

ஷிய மோசக்ஷத்தையும் பெறுவரீஎனின் வேறு கூறுவதென்னை? 
கோய்டீக்கம், வாழ்காள், செல்வம்) கல்வி) மகப்பேறுமுதலிய 
இகபோகங்களை வேண்டின் ஸ்ரீ கவெலோகநாதனைத் தியானிச்கக்க 

டவர், ஒருநாளாவுது அ௮த்தலத்துறைய வவண்டாம் பயன் இவ் 
வளவென்று வகுக்கற்பாலதோ? தூலலிங்கமாசய கோபுரதெ 
ரிசனமாத்திரத்தே தீர்தம்கரிய மகாபாபங்களும் தீமுன்பஞ்சு 

போலாம் இத்தலத்துக்கு நிகரானது பிறிதொன்று முக்காலத் 

மில்லை யென்பது முக்காலுஞ் சரதமாம். இத்தலசரித்தாஞ்சொ 

ல்வோர்,ஈசனென்றே எண்ணுந்தகுதியார் மக்களாக்கருதின் பெ 

ருங்குற்றம் விளையும், ஆகலின் மிக்கபேரன்போடு முறையாகக் 

கேட்கக் கடவீரென்று சூதபுரர்ணிகச் சொல்௮ன்றார். . 

  

பிரமதேவர் பூசித்தபடலம், 

சொல்லவல்லவச் சூதமுனிவ.ர 

னல்லமாமுக நோச்குபுகான்முகத் 

தெல்லையில்லவற் கெய்தியமாக்கதை 

சொல்௫கென்ன வத்தூயர்வினவுவார்? (a) 

௮ன்னவாகனன் வாரியயின்றவ 

னென்னவாதியர் யாருமீறைஞ்சியே 

மன்னிஞர்க்கரு வீர். தவத்தினை 

பின்னதென்று முறையினியம்புவாய், 
F



புள்ளிமால்வரையாமேருப் பொருப்பினைப் புகல்வர்பார்க் க 

மெள்ளியோர்வழுதிசெண்டாற் புடைத்ததைபெவரேகாணா 
ருள்ளியோரிடக்கரத்தேம் திறைபுமோருழமியனென்னில் 

திருப்புன்கூர்ப்புராணம் 

ஜாதிலிகக மமைபுறக்காரணம் 

வச் ததென்னை கரஞ்சவனத்தின்சீர் 

நர தக்கேட்டுற ஈச்சனெமாதலாற் 

சிற்தையாரத் திருவருள்செய்கென, 

கேமிமாவனச்தார்க்கு நிறை சவன் 
பூமிமீதுறுசைவ பு ராணஞ்சொல் 

தாமகோடியுருத்திர சங்கிதை 
கேமமாக நிகழ்த் துறு மென்னவே, 

ஆயதுிற்சிவ லோகநாதாற்பு௪ 

சேயமாக நிகழ்த் துறுகாதையை 

தாயகத்தினிற் சாற்றுவல்சேண்மினென் 

றேயமுற்று மிசைத்துறவேய்சதனன். 

வரமியைர்க தலத்தின் மமைபை 

யுரமிகும்படி. யாமி௫்குரைத்தனம் 
ப.ரமன்முட் மணைப்பங்கயம்2பாற்சிய 

பிரமன் ?பற்றியைப் பேசுறுவாமே£, 

பேறு, 

(௪) 

(௫) 

வெள்ளிமால்வரையோமேரோபெரிதெனவிளங்குங்குன்றம் (er ) 

தண்ணியமதியர்வேணிச் சம்புவினடியார்யாரும் 

பண்ணியபூசைப்பேற்றின் பலத்தனைப்பொருந்தவேருக் 
கண்ணிய கலமுன்னான $மூன்றுே மாருழிசைக்சொள்ளப் 

புண்ணியர் தஇிரண்டொருங்கு பொதிர்தெனப்பொலியுங் குன்றம், 

ஆழியும்வளி.புமற்ரே யழி.புறுமமையத்துள்ளும் 

வாழியமுளரிவான்ன் மடிவுறுமமையத் துள்ளு 

மாழியங்கரத்து மாயனந்தமாமளவதான 

வூழியுமழியாதென்று மோக்குறுங்கைலைக்குன்றம், 

இத்தமைக்கைலைக்குன்றத் திறைதிருவோலக்கத்தி 

ுத்தமமண்டபத்தின் சூழல்புக்கொருங்குசண்ட 

(௯) 

    

தலம் தீர்த்தமூர்இி.



பிரமதேவாபூசிம்தபடலம். உ 

கைத்தினின்மணிபதித்த சவினனர் .னுஞ்சொல்லானேல் | 

மெத்தவேயிசையாதொன்றை வி$வதிற்குற்தமென்னே, (௧0) 

சுரணை ப புருவமான கதிர்மதிமிலைந்தராத 

னருணயப்பினை யே வேண்டி. யற்புதக்காட்சிகோக்கப் 

பரிணதரென்னப்பட்ட பற்பலர்பரிவுகொள்ளுர் 

தருணமீதென்னமிக்கக் களிப்பொடிசார்தலுற்றார். (௧௪) 

வண்டிளர்ஈளினக்கஞ்ச மலர்மிசைவாழ்வையுற்றே 

யண்டமீன்றிட்டவேத னமையத்திற்காட்சிகோக்க 

வெண்டி.ருநீரோடக்க மிலைக்தெனெத்தின்மீது 

பண்டருகலைமாதோடு பணிர் தரனவைபுக்கானால். (௧௨) 

உரத்தினிற்கமலைவாழ்வை யுற்தசையுடுத்துப்பிதாம் 

பரழ்இனைப்பெற்ற செங்கண்மான்முனம்பா iv MT GON 

த.த்தினைப்பெற்றிலேனின் சன்னிதின்ணக்கண்ணா 

யி2த்தினைப்பெற்நிலே னென்றனைமுனமெய்தினானால். (௧௨) 

Banu று தோளிபங்கன் மிளிருமெய்வனப்பைக்காண 

மரீயவன்றனக்கும்வேதன் றனக்குமேவாய்க்குங்கொல்லோ 

வாயிரம்விழிகள்பெற்த பேற்நினையடைர்கதேனென்னா 

மீயுயரபொன்னாடாளும் புரம் ரன் மேயினானால்: (௧௪) 

பிஷஹியினைமகவுநீங்கப் பெற்றதாய்பருர் அண் பாள்போ 

லணியணியாக£&ீன்ற வண்டத்தினுயிர்கட்செல்லார் 

தணிவுறப்பிறவிவெர்ரோய் தணிதரவருமருந்தைப் 

பணிவொடுவிழியாலுண்ணப் * பாஞ்சுடரமேவினானால். (௧௫) 

இத்ருவோலக்சத்தி லெய்தரியாசன த்தில் 

முத்திருத்தியகஞ்சக்தை யொத்திரிமுகத்தாளோடுஞ் 

சுத்தவெமபரமானந்த சொருபதற்பரன்றானயார்க்கும் 

BF FETE HOMES FP DB ht BH Of CF GE. (௧௬) 

வண்ிிபாண்முரலுங்கஞ்ச மாலைகொள்வாணிகேள்வன் 

புண்டரீகக்கண்ணீள்மால் பு.ந்தரன்புலவேேரனோர் 

கண்செண்டுவகைபூப்பக் BI CALE LISS on Cos 
விண்கெமாலையாக வீழ்ர் துரைவிளம் பலுற்ரார். (sar) 
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bey திருப்புன்கூர்ப்புசாணம் 

சங்கராபோற்றிவானத் சற்பராபோற்றிநீண்ட 
பெரங்கராவணிர்தவேணிப் புண்ணியப் பொருளேயபோற்றி 

வெங்க ராசலமுரித்த விமலனேபோற்தீவேதன் 
கங்க. ராகருணையாள கடவுளேபோழ்றிபோற்றி, (௧௮) 

அருமருந்தனையாய்போற்றி யன்பருக்கனையாய்போற்றி 
தீருகிழந்குடையாய்போற்கி சலர்.தரற்குடையாய்போற்றி 
வருபெருவிடையாய்போற்றி வணங்டின்விடையாய்போற்றி 

யொருவுறும்வினையாய்போற்றி யொருவற்கும்வினைபாய்?பாறறி 

என்றிவர் அதித்திறைஞ்சி யிளமதியொளியையுண்ணத் 
அன்றியபுட்கள்போல விழியருட்டொடக்கினிற்ப 

மன்றுளேகடம்டரிந்த மணியெனும்வள்ளறுனு 

நன்றுபைமுகமன்கூறி ஈலமெலாழுசாவுற்றானால், (௨9) 

வமிக்களைர்தொழுகலுற்ற மனத்தொழும்போருச்கெல்லா 

மிடுக்கணைக்களைக்தெஞ்ஞான்று மிருமை.புமின்ப்மெ.ப்தத் 

தடுக்கருங்கருணைகூருக் தனிமுதல்வ கனகோக்கி 

ஈடுக்கரும்பபில்வோன்போல நான்முகனவில௮ற்றுன், (௨௧ 

வரியளிஞிமிநுபாடு மகலைசூடியசெவ்வேணிப் 

பரசிவவடியார்கேட்கும் பரிசனைப்பளசென்றெண்ணா 
துரைசெயுங்கோமானேயிங் குன்சமவாயந்தன்னின் 

மருவியவெண்ணமொன்று வர்தைவகுப்பையென்றான். (&:.) 

அண்டத்தினுற்றவே ரனைவர்க்குமணுவிடா மற் 

பண்டொத்தவினையின்வண்ணம் பலபலபகுக்துற் துய்ப்ப 

முண்டத்தில்வரைக் துய்க்கின்ற முளரிவாழ்திசைமுகத்தேப் 

கண்டத்தைவினவுவாயேல் 'வினாவிடைகாண்பையென்றான்.(௨௩) 

கண்ணிலுண் மணிபாய்கின்ற கடிசமழ்கடிக்சைவேணிப் 

புண்ணியமுதல்வகின்றன் சணத்துளேபுணாக் தகின்றோர் 

தண்ணியமதிபுளைர்த சடிலமுநுதற்றீக்கண்ணுர் 
திண்ணியமழுமானேச்த செங்கையுக் திரணாற்றோளும், (௨௯) 

,சித்திவரையின்மீறு § சித்தாகாயத்தோன்மேற் 
பைத்கருமரவினாலே யசைத்திடப்பட்டோ.ராடக் 

§ ித்திரகாயம்--புலி, 
 



பிர்மதேவர் பூசித் சபடலம், bat 

கைத்தலம் தன்னிற்குந்தங் கஞறவிமானத்தின்சண் 
சித்திபெற்றிருத்தற்கேது வென்னதைத்தெரிப்பைபயென்றான். () 

என்றயனுசாவலோடி மிறையவனுவகைபுூத்து 

நின்றகீர்பலருக்தேறநிகழ்த்தலா மென்றிருக்தோ 

நன்றுரையாடக்கேட்ட ஈலத்திளையாவுமொன்ற 
தொன்றுதொட்டானவற்றைச் சோ.ற்நிடக்கேண்மினென்றான்(() 

அலகிலாச்சினக.ரங்ச ளமைர்தனபடொன்னிப்பாலில் 
பலபலஈதிகள்பா ற்சிற் சிலெகரம்பதிர் த 

வலர் தலை.புறுவாப்நீயே யையுறவெய்்துவாயேன் 

மலர்தலை.புலகமெல்லாம் வகுத்துளைசெய்யற்பாற்றோ, (உள) 

அ கண்வாட்போக்கிராக ராரியவரசைநோக்கிச் 
செங்கையானிவிர்பொன்னித் இர்த்தமாயிரக்கலத்தை 
யிங்களித்திரிதியென்றே யிரத்தனஞானமீக்தான் 
சங்கைறீரதனக்குமுண்டோ காணுமிம்மனணையென்றான். (௨௮) 

'பூரூவவத்தலர்தான் பொன்னிசங்கமத்தைத்தானே 

யேடரிருபாலின்கண்ணு (PLA on CF Mh Bast oar cs 

பேருறுமேமமன்றப்பெற்றிசேர் இல்லையென்னுஞ் 
சிருறும்பதிதனக்குச் சேர்வுறுதென்பாலாமால் (௨௯) 

ஒயிடை தன்னினர் தமம்சமைர்நான்னெமேலே 
யேயுகாலயுதீ 3இின்மே லிலிங்கமும்ஜிளங்கிகிற்ப 

மேயவிவவிலிங்கங்கண்டோர் மேவிருமையுமின்பெய் தித் 
தூயதாம்பரமவின்பஞ் சுசத்திடழுத்திசேர்வர், (௩0) 

பொன்னியினுத்தரச்ன் றிசையினிற்புலவர்போற்ற 

மன்னியதிருவாழ்சாளி மாசகரெனுந்தலத்திற் 

தன்னிகரிலாவானந்தத் தாரகதேவன்றன்னைப் 
பொன்னடிவணங்கிக்காணில் புண்ணிய ராவரன்றே, (௯௮) 

மத்றுமத்தலத்திற்கோடி. பவத் தினில்வரிக்கப்பெற்ற 
குற்றமத்தனையும்வெய்ய வற்கெதிரிருள்போ ற்கூடா 
தீற்றிமெபடியுமங்கண் மகேசனாயமருவோமால் 

சு்றமோடெய்திக்காணினமஅலச த்திற்றோய்வர், (௩௨)



md திருப்புவ்கூர்ப்புராணம் 

அந்ஈகர்தனச்குத்தென்மேற் நிசையினிலணிமையா ௪ 

மன்னுறும்வைத்தியலிங்க நாதனாய்மகிழுர்தானம் 

பன்னருஞ்சடாயுவென்பான் பகரருமுத் தியுற்ற 

சன்னிதிஅதிப்போர்க்கெய்தும்பலனையான்சாற்றலென்னே (௩௩) 

அத்தலகுடபால்மேவு மதியதிரேகம்வாய்ந்த 

வுத்தம*்தலத்துக்கெல்லா முத்தபத்தலம,தகாகுஞ் 

சித்தர்களியக்கர்விண்ணோர் கருடரிர் திரரேனோர்கள் 

கைத்தலத்தமார் சநெல்லிச் 'கனியெனக்காண்பரன்றே, (௩௪) 

'திவனடியவர்கடம்மைச் சிந்தையினிர்தித்தோர்க 

டவனடியார்கட்செல்லார் தறுகணாயூற௮ுசெய்தோர் 

பவனடிமறர் அநான்கு மறையினைப்பழிக்தோரேனு 

மிவனடியுற்றோர்மிக்க புனிதராயிலகுவா ரே, (௫) 

கரஞ்சமாவனமாம்புன்ச வன(௫ுமனக்கரையுகாமக் 

தரஞ்செறிக்தானந்தத்தைத் தருவதாய்ச்சகலருக்கு 

முரஞ்செறிதரவளிக்கு முத்தமகேத்திரத்திற் 
ப.ரஞ்சுடரிலிங்கமொன்று படைத்தனம்பரவைக்காச, (mar 

வேறு, 

தாளிணையிறைஞ்சு மடியவரகத்தித் றங்குறுமாசொழித்தெ. 

ன்றும், வாளொளிகொளும்பஞ்சாக்கரவுருவின் மன்னியவிலிங்க 

மொன்றதனை, மீளொளிதுளும்பஞ்செள 52 ரசாயகிப். பெருகிமலை 

யுள்ளுவப்பக், கேளலரிறைவ முன்னைநாளென்றுங்கெழுமுறப்புரி 

நீ தனனம்மா, ( ௭) 

ஐந்தெழுத்துருக்கொளிலிக்கத்திலென்றும் பச்சிமதிசையி 

னிலமார்தே, தந்தமக்குற்ற பவம்விசளித்அத் தள்ளருமெய்மை 

ஞானத்சைச், சந்ததமருளிப்புரந்திவதற்குச்சார்ர் துநார் தண 
ட்புருதுழறைவோம், அந்தமாப்பதியினமக்குள காதலார்கொலோ 

வளப்பவரம்மா. (௩௮) 

ப்.ற்பலவுயிரைக்கருவினி௮ரமற் பயக் திடுமுமையொூம்யா 

ரும், ஈற்பயன்பெறவேயாடிடவேண்டி நர் தமைவேண்டியவ சனா 

ல், பொற்புறுகைஓச்சிரமேவுற்ற விடபதிர்த் தத்தையப்புன்கூர் 

) நிற்புறவளித்தாகி. சற்பகாலத்துமகனிணை கிகழ்த்துதபபாற்() 

ர, (௩௯)



பிர்ம்மதேவர் பூசத்;படலம், 

| வேறு, 

ஐர்செழு்தெனுர் தாரக் தனையறிவுற்றே 

பைச்தொடித்திருவுமையவள் பூசிக்கப்பரிவின் 

ஐ தனு oR ACH வ்கத்தொடு மின்னுருவலை மவின் 

ற் சளிழ்திடுமிலிங்க2மே தகைசொலுந்தகைத்தோ, 

நன்றுறுந்தவச்சிச்தியைப் பெறுகன்றஈலத்த 

தொன்றுதானங்கள் வாவிகள்முதலிவையு தவே 

தொன்றுதொட்டமைத்திட்டனமிப்பதிதுன்னி 
யின்றுமூர்ளனவாதலினேதவைக்கடே, 

ஆதலாலதிலாடினதாஅ! மைந்தெழுத்தை 
போதலாயுறுவிலிங்கத்தின் றரிசனையுறலால் 

மாதலாதிகமருவினோர் கைலையைமருவிக் 

காதலானந்தங்கணத்தராளாரெனக்கரைந்தார், 

மு.ச்தலங்களும்பரவுறும் டெரும்பயன்மொய்த்த 
தெக்கலங களையெய்திலும் பலபெயசெய்துங் 

கைத்தலங்களெட்டுடையவர் கரஞ்சமாவனமா 

மிச்சலங்களிகூறாண்மைப் பெயரினையேற்றேன், 

என்றிச்€ர்மையை யெங்கள் கோமரனயம்கேற்ப 

நன்றுரைக்சலுங் கண்கணீரருவியாய் ஈல்க 

வின்றுகாஅுசெய்பேற்தினை நயன மேற்றிலயா 

னென்றுகாண்டுறுவேனென வுளங்கசிர்இிசைத்கான், 

சன்னற்பாகினுங்களியிலுங் கனிக்சதீஞ்சொற்கொ 
ளன்னையென்னுமெஞ் சவுந்தரராயதியான 

மின்னைகின்னையான் ,பணிகரவிழைச் சனன் மிகவு 

மென்னையாளுறுநாய 5 வென்னைகின்விடையே. 

அத்திருப்பதி யிடபதிர்த்தர் தனிலாடி 
மெய்த்திடும்பரமானர்த மிக்கடைவுற்றே 

சித் தியாவும் பெந்றுய்க திடும் ப்டிக்கருள் செய்வாப் 

முத்தி தந்தருள் முவர்க்கு முதல்வனே யென்றான், 

விடையிதைனும் விளம்புறக் கேட்டுிளம் வி.பந்.து 

விடையெனுக்திருக்கயத்தினின் மேவியாடுபுவல், , 

(#6) 

(௪௧): 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



௩௨, திருப்புன்கூர்ப்புராணம் 

விடையின்வேண்டியசித்தியை யடைவை மெய்யென்னா 

விடையளித்தருள் புரிந்தனன் வேத.லுக்குவந்தே. 

அ௮ன்னமாற்றங்கள் கேட்டலு மணிமுக நீங்கா 

அன்னமென்னுுன்னடைக்கலையாயிழையோடும் 
அ௮ன்னவாசனமேறியே சைலையை யகன்றே 

யன்ன தக்கணதிசையினை யணுகினானங்கண், 

கருத்தினொன் நினைகிளைர் இடி. னஃதுகைவரந் து 

திருத்தமாயுறின் களிப்பினைச்செப்புறப்பாற்றோ 
'கருத்திசைகூர் கரஞ்சமாவனத்தினைக்கண்டு 

பெருத்தவானந்த வாரியுண் மூழ்சென் பிரமன், 

சொன்னமாமதி தனச்குமேல் பாலினிற் ரோன்றும் 

பொன்னந்தா தவிழ் புண்டரீகம் கொள புட்கரணி 

நன்னயம்பெற மூழ்கு காயடியேனுக் 

சென்னமாதவம்புரிர்தசோ வென்னுடபவமே, 

க.ரத்தினைக் கழலினை மிகச்சு த்தியாய்ககண்டு 

சிரத்தையோடுறு குசப்பெளத்திரர்தனைச்செங்கை 

தரித்தப்பாமகடனக்குமவ்வண்ணமே தரித்து 

யருத்தி யோடயன் சங்கற்பவிதிமுறை யாற்றி 

மறைகணான்கெளலுங்கடலிலுட் புகுர் ததன்வகுத்த 

அுறையுளே மகஇிழ்ர்தாடுறுஞ் சதாமுகச் தோன்றல் 

பிறையெனுதுகலாளொடும் பேணியத்தீர்த்தத் 

துறையுளே புகுர்தாடினானன்புளக் அுஞம்ப. 

தெய்வகயகனாடுறக் கங்கையுஞ்செறிந்தாள் 

வையநாயகளுடுறவாணியும் வதிந்தாள் 

மொய்யுறும்பலதேவருங்கூடுறுமுனையா 

லையவித்தடப்பெருமையா சள விடற்சமைவார். 

இண்டைகாயக னெஞ்சு றுதருக்கெலாமிகர் ஆ 

 தொண்டைவாய் மடமயிலொடுர் தூய்மையைத்துவன் றிப் 
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(௪௭) 

(௪௮) 

(௯௯) 

(9) 

(௫௪)



பிரம்தேவர்பூசிச்தபடலம், a fh, 

பிர்ணவத்தொடுந்திகமஞு சக்கரத்தனைப்பேணிக் 
க.ரணமொன்றுற நீற்நினைப்புண்டாங்களுல் 

நிரணயத்தினிற்கர.நுதற் கரமுறநிரம்பத் 
தெருணயத்தினிஎணிக்தன்ன் நினசமூசச்செம்மல், (௫௫) 

பனுவலாட்டிக்குமத்தகை புரித்திடப்பகர்க்து 

* லவெலாமிகப்புனிதமென்றுறும்படிச் ச்மைந்தே 

*பலுவெலாம் பெறத்தக்க கர்யத்திரியமையப் 

பனுவலா ழெனச்சர்திசெய்தே டரிவுற்றான். (௫௬) 

விண்ணிஞ்ட்டுறு தேவசை சேர்க்கியே விரிஞ்சன் 

மண்ணினாட்டு ௮ுமலா்களும் விண்ண றுமலரும் 

பெண்ணினாட்அறுபாகத்தன் பூசனைபேண 

வெண்ணினாட்டுறுவனவெலாங் கொண்ர்கவென்றிசைச்தரன் () 

மதறும்வேண்டியவுபகரணங்களு ம்வளப்ப 

முத்றமாலயு கிவேசன த்திற்குறுழுத்த்று 

'மெற்றுவெண்டிர்க்கங்கை நீ ராதியவெல்லாம் 

பெற்றுவம்மினென்றேவினன் நிசைமுகப்பிரமன் (௫௮) 

உரைகச்தமாற்றங்கள் கேட்டுளார் தம்.சிஇள்ளுவந்தே 

யரைத்தசாந்தமாதியவெலாஞ்சிற்கில்ரமைப்ப 

விரைத் சகற்பகப்பூர்துணர்சிலர்கொடுமேவ 

நிரைத்தபுண்ணியதர்த்தல்கள் சிற்சிலாநோ. (௫௯) 

இன்னவாறுபற்பல வெலாமியைர் தபினிண் டை 

மன்னன் பானலக்கண்மடமர்தொமெகிழ்ச்தே 

யென்னையாளுடையெம்பெருமான் சவெலோச 

முன்னவன்றனைப்பூசனை புரிச் அற முயன்றான், (௬௦) 

எழுந்தபின்வலமாகவே ம்.றுகிடையெய்தி 

wip தஅருட்டணே வேற்றுமையின்றி யுள்ளுருகித் 
தொமுந்தகைப்படியடிக்கடி Sips அகண்டுளிரீர் 

வழிச் தசோர்கரச் சிக்ரிமுன்னுறவணங்கெனுல், (சக்) 

வாழுங்கோபுரமதன் முடிமற்றதின்வாய்சுல் 
சூழூமாவரண்ம் பலிபீடந்தெர்ன்மையதா 
  

* ௮னு- பெருமை, 

று



Re திருப்புன்கூரீப்புராணம். 

மூழைகீக்குறுமிலிங்க மர்ச்சசனெனவுரைக்கு 

மேழுங்கண்டவரீசனைக் சண்டவரேய்க்கும், (௬௨, 

என்று நூலெலாமியம்பலாலிச் சக.ரத்தைத் 

அன்றுதூலலிங்கம்மெனத் தொழுதுளாவரணஞ் 

சென் றுரூவலஞ்செய்அ .ஈந்தியினரு Cis gp 

ஈன்றுறும்படிப் பணிர்சன னளினம்வாழ்காதன். (௬௩) 

முூனிதனீள்வசை யுச்சிவான் முழங்கியதென்ன ச் | 
தனிதநீர்மையிலானகம் பலபலதாக்கக் 

கனிசனீர்மையித் கண்கணீர்மல்குசற்கருமம் | | 

புனிதபூசனை புரிந்தனன் புண்ணியம்பொலிய. (௬௪) 

பானெளிச்சசிதனஞ் சயனெனுங்கணுன்்பரிவித் 
ரூனளித்திடுஞ்சிவாகம நெ.றிதவராமற். 

ேனளித்தஇடுமலரினாத் சவரியைசேயமு 

னானளித்திரிமைந்தையும் வரன்முறையாற்றி. ' (௬௫) 

| வேறு, co 
எட்டயிலமானிடத்தைந்தையமுத நறுநெய்பாறதிதேனே. 

ளை, கெட்டுறுகன்னலை யுடைத்துக்கொள் சாறுகனிசகளின்பா 

னிமிர்க்தசர்று, மட்டறுதெங்களித்தீடு செவ்விளநீர் குங்குமம் 
பளிதம் வாய்ர்தசாந்தஞ், சட்டமிகுகபனமிவை முறைமுறை 

யாயாட்டியுள்ளந் ததும்பிப்பின்னர், (aa a J 

் வேறு, 

எழற்றுதெண்டிரைநீர்ஞாலத் தெண்ணிலாவுயிர்கடோ௮ம் 
பற்றியும்பற்றிலாதுமானவன் படிவந்தன்னி ' 

அற்றநீரதனைச்செங்கைக் கோசிகத்தாலுறுத்தா 

தொற்றியேயகற்றிவைத்தே யொப்பனையுஞற்றற்றுான். (௬௨௪) 

தேகெகிறத்துமேனிச் செம்மற்குச்ர் தரத்தின் 
மார் துருததோலை யணிவதுவனப்போவென்ன.க் 

*கோ௫ிகமுள்ளாலுள்ளும் புறம்புமேகொண்டதென்னக் 
கோககெர்தரித்அக்கோடி. மேலுமொப்பனைகுயிற்றி, (௬௮) 

முக்கணேயன்நியெம்மான் முழு.துறுமுடலமெல்லா 

மக்கமேயானதென்ன வறைதரவழகுவாய்ப்பப் 
  ரன்ன ஆக வதன் 
  

*கோடிகம் - சராமமேகம்- பட்டு,



பிரமதேவர் பூசித் படலம், கடு. 

பக்கழுமுன் னும்பின்னும் பாங்குறப்பதமத்தண்ண 

லக்க்மேயணிற்தான் கண்டோரக்கமானந்தமாக, ... (௬௯) 

தரளவக்கதையுஞ்சேச்த்துச் சற்பமேயென மயங்கத் 

திரளுறுமலங்கலிண்டையோடு பொன்னலங்கல்சேர்த்துப் 

புரளுமப்புயங்கந்தர்தமணியதோவென்ப்புகன்றே 

மருளு ாமணியைச்செய்ய வதனத்தினு சலில்வைத்த (௪0) 

ஏவல்புத்தேளீரீட்டித் தந்தமாமலர்களேளை | 

கூவிளமாதியாம் பத்திரமெலாங் கரத்திர்கொண்டு 
“நாவுறுமீரைஞ்தாறென் திடுமனுன்கரைத்து 

மேவுறுமுளரித்தாளின் விதிமுறையருச்சித்தங்கண். (எக) 

பலவகைச்சித்திரத்த ur sO sterol ss ot ர 

பலவகையாவுமிக்க பண்ணியவகையுரஈ் தீம்பால் 

பலவகையமுதளாய பாயசகிவேதனித் ஆப் 

பலவகைக்கருளையாவும் பரிவுமிக்குதப்படை ச்.௮, (௪௨) 

பரிவளஈதியதூபஞ்சோடசம் பளிதஞ்சோதி 
புரிவன புரிக்கு சென்னிமேற்கரங்குவியபப்பூட்டித் 

திரிவு றுகரணமொன்ருச் செவிமுதற்பொறிகள் சண்ணாப் 

பரிவுறநோக்கிக் கண்ணீரருவியாருகப்பல்க (௭௩) 

சரஞ்செலி கரந்தோண்மோவாய் செறிதலட்டாங்கமாகுஜஞ் 
இரஞ்செவி முழீர்தாடோய்தல் பஞ்சாங்கஞ்செதிதலொன்பான் 

ற்ரம்பணிந்தெழுதரறானே யுத்தமஞ் சாற்றுமைந்து 

தரம்பணிர்தெழுதன்மத்திமத் தொடல்ல2 சீழக்சே,' (ore) 

இவ்வசைவாணியபோிமெண்ணிலா வசைவணகச்கஞ் 

செவ்விதினியற்றியன்புசதும் புறத்திசைமுகத்தோ 

னவ்வியமவித்தசிர்தை யன்புருக்கொண்டதென்னத் 

தெப்வராயகற்பராவித் தெளிபுகம் செப்பலுறறான். — (எ௫) 

எம்முயிர்த்தணைவாபோற்றி யெனக்குநீதுனைவா போற்றி ் 
பம்மைதன்கணவாபோற்றி யரிகிலாக்கனணவாபோற்றி 
பொய்ம்மையைப்படையாய்போ ற்றி புகழ்மழுப்படையாப்போற்றி.. 

செம்மதுிக்குடையாய் . போற்றி செறுகருக்குடையாய்போதிற்?



zee திருப்புன்கூர்ப்புராணம் 

எலரையுமதியாய்போற்றி யெழிற்பின்னல்மதியாய்போற்றி 
அவரையான்றுதியாய்போற்றி சொல்லணுத்்துதியாய்போற்றி 

தவசெலும்வரையாய்போற்றி தாழ்வினில்வரையாய்போற்றி 

நவசெனுமுடியாய்போற்றி ஈஞ்ச ண்டுமுடியாய்போ ற்றி- (௭௪) 

வேண் டியவடியார்க்கெல்லாம் வேண்டியவடிலனாகி: 

மீண்டியவறமுன்னைரகான்கையுமீ யுமெர்தாய் 

பசண்டியனாகிமுன்றாமுலகையும் பரிக்கவல்லாய் 

காண்டிகின்௧ருணையென்று முழையதுகலீக்குமாறே, (௭௮) 

செறுப்பதுபெருமையன்.று சறீயவர் செய்ததிமை 

பொறுப்பது பெருமை யென்று புகழ்ர்தகின்மஹைபொய்யாமோ 

வெறுப்ப துபுரிந்தெனக்கோர் சனகரமென் றுமேவஈ 
தொறுப்பதுபுரிந்தாயுன்னைத் தேடினற்குறுகணுண்டோ, (௪௯% 

.ன்றின்ன பலவுமேத்தி யிழைஞ்சயெவிண்டையோளுக் 

சொன்றியமதலைத்திங்ச ளொவிர்தருஞ்சடிலத்தோச 

மின்றிகழ்மழுமான்செங்கை மிளிர் கரவிடையின்மீது 

பொன்றிகம் மேனிகாட்டி. யருளினன்பொருவிலாதான், (௮0) 

வேறு, 

பூக்கமலாலயன் முதற்புத்தேளிரக்கு 

மூக்கவல்லிருளினை நீக்கியொள்ளிதாய் 

வாக்குமாமன அுக்கெட்டாதமாக்கதி 

யாக்கும்பஞ்சாக்கர மருளினானரோ. (௮௧), 

ஒவ்வொரக்கரத்தினுக்குரிய செய்கையுஞ் 

செவ்விகொளிருடியுர் ேேவுக்சேர்ர் தன 

ந வ்வீகொள்சற்கர காதனான்முகற் 

குவ்வளரும்படி யுணர்த்திலுனசோ, (௮௨) 

வேறு 
கற்ற, நிமலரினானே கருத்தினம்மக்திரத்தை 

யுந்தறிவில்லார் வேள்வி யுஞற்றிலு ஈதிதோய்ந்தாலும் 

சபற்றிடுகச் தமுண்டு பெருர்தவமிழைத்திட்டாலு 
மற்றவம்கிரணியத்தை யளிப்பினும்பயனின்றாமால், , (௮௩),



பிரமதேவர்பூசித்தபடலம், உள 

ஈற்றவமனைத்துஈல்கு ஈமதுமர் திரமேயெங்கு 

முற்றுறுசாளுமூவா துறுத்தியே முயலவைக்கு 

முற்றவுன்பகவிமாலின்பதவியை யுறவிதிக்கு 

மற்றமர் திரங்கள்கற்போர் மக்களுட்பதடியாவர், (௮௪) 

ஆ.தலாலருளுகிற்போங் கேட்டியென்றருளலோடு 

மோதலாவுவகை. வெள்ளப் பெருக்சைபுண்டுறுதிராளிப் 

போதலாஓுளதோ வுய்ர்தேன் யானெளப்புகலக்கேட்டுக் 

காகலாலுணர்த்தினானத் திருப்புன்கூர்கருணையாளன், (௮௫) 

வேறு, ் 

பூவருமயன் முதற் பொருவில்வாணியுக் 
தேவருமிருளினை யறு,் துத்திவ்வியத் 

தோவருஞானமா மொளிதுலங்குற 

மேவரும்பரித்போன் மேவிஞனரோ. (௮௬) 

புண்ணியவுருவத்தைச் கெரண்டுபோர்தீடு 
மெண்ணியவெஞ் செவலோகராதனீண் 

டண்ணியவர்தவம் கருளளித்தபின் 

 கண்ணியவிலிங்கத்துட் கரந்துளானரோ, (yer) 

பத் தியின்வழிபடு பங்கயத்தய 

னித்தியத்தொடு நிருமலத்தை Cares 

னத்தியவமலன்பால் விடைகொண்டேறுஞ் 

ச.த்தியவுலகத்தைச்சார்ர் துளானரோ, (௮௮) 

வேறு, 

தக்கமேன்மைகொள் சைவபுராணத்துள் 

சளொக்குங்கோடி. யுருத்திரச்மமிதைப் 

பக்கங்கூறும் புகழினைப்பண்ணவன் 

மிக்ககுதமுனிவன் விளம்பினான், _ (4) 
Peewee



ba Sf ... இருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

பிரமதேவர் பூசித்தபடலம்; 

இவ்வண்ணஞ்சொல்லியருளிய சூதமுனிவர் திருமுகம் 
நோக்ச் சவுனகாதிமுனிவா(பிரமதேவருக்குச் சவலோககாதர் 

'வ.ரமருளியகையு ஞ், சிவலோகராதருச்குப்பஞ்சலிங்கமமைந்தகா 

சணத்தையுங் கூறியருள்க'*வென்றலஓும், மூன்னோருகாலத்தில் 

திருக்கைலாய மலையில் பிரமதேவர் மஹாவிஷ்ணு இந்திரன்: 

மற்றுமுள்ளதேவர்கள் யாவரும் சூழ்ந்து தித்து நிற்கவும், Gay 

ங்கியா திமுனிபுங்கவர் வேதகோஷஞ்செய்யவுஐ சிவபெருமான் 

ஈவ.ரத்தினமயமாகிய: சிம்மாசனத்தில் உமாதேவியாரோடு திரு 

வோலக்கமாயெழுக் தருளி யிருக்குங்கால்: பிரமதேவர் ப.ரமசி 

வத்தின் வதன கோக் என்னையனே! என்றன் எண்ணத்தில் 

ஒன்று தோன்றிற்று, அதனையனுக்கிரகஞ்செய்ய வேண்டும் 

என்று வேண்ட, அப்போது எம்பெருமான் Looe Sandor 

யெனக் கேட்ட மாத்திரத்தில்" பிரமதேவர் சொல்ஓுகளார், 

தேவரீர் சபையின் சண்ணே உற்றவரிற் லர் சந் இரனை, தரித்த. 
வராயும் நெற்றிக் கண்ணுளளவராயுஞ்் சதுர்ப்புதமுடையலரா ' 

யுஞ் Gos தீரித்தீவ.ராயும் உள்ள சிவசாரூபம் பெற்று இரு 

ப்பதற்கு ஏதுவென்னை? சுடாக்ஷித்தருளல் வேண்டுமென்று கே 

ட்ச ௮தனையுணாகந்த எம்பெருமான்; நீ கேட்டவாறு சொல்லுதும் 

சழுத்திரஞ்சூழ்ந்த பூமியின்கண் மகாக்ஷேத்திரமான இல்லையென் 

Big செெம்பரச்திற்குத் தென்பக்கத்திலுள்ளதம், பொன்னி நதி 
யின் வடகரையிலுள்ள காளிமாககரமென்னுந் தலத்திற்கும் புள் 

ளிருக்கு வேளூசென்னுந் தலத்திற்கு மேல்பாலுள்ள தமாக கர 
ஞ.சவனமென ஓர் தலம் விளங்கும், கரஞ்சம்-புன்கு. யாவரும் 

போகமோக்ஷங்களை எளிதிம் பெறக்கொடுத்து விளங்கும் ௮்த 

OSTA செளந்தரராயகிக்காகப்பரஞ்சுடரிலிங்கமொன்று தோற்றி 

வைத்கனம், அன்றியும் பஞ்சாகூர உருவின் மயமாய் ஐந்தீலிங் 

கங்களையும் ௮ருளினம், அத்தலத்தினிடத்து ஈமக்குள்ள இச 

சையை அ௮ளவிடப்படா. சாமுமையோடு ஸ்கானஞ்செய்ய சை 
லைமலையிலுற்ற இடபதீர்த்தத்தை அ௮த்தலத்தினிலைபெறச்செய்த 

னம், உமாதேவியார் பூசிக்க ஐந்.ஐ சிருங்கக்தோடுமுற்ற இலி



இந்திரன் பூசிச்தபடலம். mn Sex 

ங்கத்தின்மேன்மை சொல்லுமளவோ? ௮வ்விலிங்கத்தைத் தரி௫த் 

தவர் ஈமது சாரூபமடைவரென்பது துணிபாக”லின் அண்டவ 

வாறருச்சித்தேத்திச் சாரூப பதவி பெற்றன ராவரென்றருளினர். 
அதனைக்கேட்ட பிரமதேவர் எமதுபெருமாளே! ௮.த்தலத்தைக். 

தரிசிக்ச ௮.நுக்செசஞ் செய்யவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, சவ 
பெருமான் மகிழ்வடைந்து நீ சென்ன இடபதி/த்தமாடி சிவ. 

*லோககாதரைத் தரிசித்து வேண்டிய சத்தியையடைசவென்று 
திருவாய்மலர்ந் கருளினாச், பிரமதேவர் ச ரஸ்வதியோடு 260, 

னவாகனமேறி தக்ண திசையைகோக்க வருங்கால் ஆனந்தப் 
வசுராய் இடபதிர்த்தத்தில் மகாசங்கற்பவிதியே தீர்த்தமாடிப் ) 
பூசைக்குரிய உபகரண திரவியங்களோடு வலமாக ஆலயத்தினுள் 
ளே சென்று ஸ்ரீ சிவலோககாதசைக்கண்டு பஞ்சகவ்வியமு Puy 
அ௮பிஷேகாதிகள் புரிந்து அர்ச்சித்து தூப திபநைவேதன சோ 

டசோபசா சத்துடன் வணங்கித் தரிசித்அத் தோத்திரஞ் செய்து 
நின்ற ௮ளவில் எங்கோமான் பஞ்சாகூரோபதேசம் ௮ருளப்பெ 

ற்று விடைகொண்டு தனது உலகத்தையடைந்து பெருவாழ்வுற் 

இர். 

  

முத்தித்று, 
இந்திரன் பூசித்த படலம், 

வேறு. 

ஏகநாயகன் பதம்பணி யிண்டையினிறைவன் 

மோகமோடுபஞ்சாக்கரம் பெற்றமமைமொழிர்சேன் 
மாகநீங்குபுவகலிகை காதலின் வந்த 

மேகநாயகன் காதையை வீளம்புஇர்பேனால், (க): 

தூமதாயுளமுளரியைச் இவனடி துலங்க | 

மேயதாகி.பவருச்சனை புரி தருமெய்யீ 

ராயதன்றியேவேறதி ரேகமொன்றறைவ 

னேயமோடுறு நண்பினிற் கேண்மெனநிகழ்த்தம், (௨) 

மறைகள்யாவையுர் தனசென முளரியில்வாழ்வோன் 
அறைகளயாவையுமண்டங்க டம்மையுந்தோற்றி 

யிறைகட் ம்மையாரெண்ணினு முதனிற்குமிறைவன் 

றறைசண்மீதினி லவன் புகழ் சாற்றுவராே, | (௩)



௪0 திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

முன்னிறந்தவர்பலருளு மொழியுமிவ்வுலக த் 

இன்னிறைர் தவர்பலருளு மினிவருவோரு 

முன்னிறந்திருக்குரல் முதலொருவர் போலொருவர் 
மன்னிகின்றவருளர்சொலோ வெனச்செயும்வல்லான். (#) 

தஞ்சமேறியபலசையுஈ் தரைமிசைத்தங்கள் 
வஞ்சமேதியேவாழ்வுறவின்னணம் வகுத்தான் 
சஞ்சமேறியேயிருக்தவன் சடவும்வாகனமா 

யஞ்சமேதினானொருமக வினைப்பெறற்கமைக்தான், இ) 

விண்ணெலாழுளவிளஎங்கிழை யாரைபும்விரிந்த 
மண்ணெலாமுளமானனை யாரையுராகர் 

சண்ணெலாமுளார்தம்மையம் படைதீ்தபின்கைதகோர் 

கெண்ணெலாக்குவிந் துரைக்கொணொா வழகியைபீன்றான், (௬) 

அ௮ன்னதன்மையாலங்கனா மணிச்சிறையாவா 

னென்னதன்மையின்வருவனே வெனவுளத்செண்ணி 

-தென்னர்சேகரன்றடாசகை தனையொருசேயாய் 

முன்னமீன்றவனெண்ணிய தெண்ணியேமூயனாள். (எ) 

தர்த்தக்கங்கையென்றுரைக்கும் கோதாகிரிதர்த்த 
கீர்த்தரங்கத்துள்குண இசை சங்கமகேர்ந்த 

தாத்திரிக்கணேவிசேடமாற் தலத்தினிலமாந்தே 
பூர்த்தியாமருந்தவபெலாம் வணங்குறும்புனிதன்: (௮) 

முச்சகப்பெயா்தன்னுளே பவுத்திரமுதிர்ந்தோன் 
Hear gis Bluse ger Raps go iG மன் 
எச்தொனரச்தவுருவனாய் தற்பசன்பூசை 
*ரச்சதாய்ப்புறி கோசமனெனுமபிதானன், (௯) 

ஆயகோதமன்பன்னக சாலையினமர்நாள் 

'கூயதற்குமோரில்லவ எில்லதோர்குறையால் 

மாயிரும்புவிமுழுத்மமே ளேோக்குபுமலர்வாழ் 
நாயகன்றிசைமுகவன் மேவுலகனைஈண்ணி, (௧0) 

முளரிகாயகன் வாழலையின்கணேழுன்ன 

வளரிராவினைநீக்குறும் வெய்யவன்வரவே 

  

  

௩ சச்சுமமமெய்மை,



இந்திரன் பூசித்தபடலம். 

விளரிவண்டறையம்புயம் போன்முகமிளிர்ர்து 

தளரிராமனக்களிப்பொடு முசகமன்கள்சாற்கி, 

வக்திடுஞ்செயலென்னென மீூழ்வொடு வணத்து 
சந்திநிம்படியிருக்செனக் கெளதமமூனிவன் 

கொர்இூங்குழலகலிகை தன்னை. பான்கொள்ளத் 

தர்திரிர்தமியேன் கருமக்தழைதரற்கே, 

என்றகாலையிலிண்டையி லுறைந் திரிமிறைவ 

erg on THO MET SET HD Gum get Gye 

யன்றீருந்திடமகத்தினித் சனியடைர்தாற்போல் 

குன் றரிர்திரிவச்சிரத்தவன் குறுகுற்றான். 

நின்றகாலையிலாதனமளித்தனனேரார் 

பொன்நவேந்திய வச்சிரப்படையினான் புகுக் அ 

பின்றையேறிவிற்றிருக் தனன் முகமன்கள்பே9 

மன்றலந்தெரியலன்முக நோக்கிவா£ப் மலர்வான், 

இன்றுகியிவணெய்திய கருமமென்னென்னக் 

குன்௮சானெனுங் குவிமுலைக்குமுகவாய்மதிய 

மென்றுரைத்திரிவதனஞ்சேர் கின்மகளென்னுர் 

அன்றலோதியைமணஞ்மெயத் தோன்றினேனென்றான். 

திரண்டதோளினன் செல்வியைக்கேட்டலுஞ்சிந்தை 

மரண்டவாசவீன்மொழிதடுப்பேன் கொல்மாதவ்கு 

வெருண்டுரைத்திடுமொழிதடுப்பேன் கொல்மேலென்னா 
விரண்மிகன் நினுக்கிரங்குமோ சாவெனவிருந்தான். 

வந்ததுன்பங்கள் வருவனவருகமற்நவையைச் 

சிர்தைசெய்குதலறிவுடையோர் செயலன்றென் 

றச்தவெண்ணச்தை மாற்றினாகலமீதெவர்க்கும் 

புர்திவைத்துளஈலஈலி வனைத்துமேபொறிப்பான், 

ஒருவருக்குமேதீங்லொ தொன்றுசைத்திடினே 

யிருவருக்குளேவன்மையை பிழைப்பவரெவரோ 

திருவிருக்குமேர் திழையினை மணஞ்செய்கதிறம்பி 

ன சகர. ப்படையாென வெண்ணிபேபவில்லான். 

௬ 12 உவணம், ஆதனம். 

5 

(a5) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௧) 

(௧௪) 

[க௮)



௪3, திருப்புன்கூர்ப்புராண ம், 

நீயிரண்டத்தை மூவலமாகவேரேர்ந்தி 

ரரயினன்னவ. ரங்கனை கொழுனனாவாக 

மாயிரும்புவிபிடையொரு போழ்தினின்வரலேல் 

போயிசென்றனன்மரைமலருறைதரும்புத்தேள். (௧௯) 

என்னக்கூறஓமீரிரு கோட்டிபமேறீக் 

அன்னஓுக்குளேவருவன் யானென்றுரைகழறிப் 
பொன்னகர்க்கிறைசேறலும் பொருவில்கெள:தமன்றா 
னன்னவாகனன்றன்முக கோக்குபொன்றறையும். (௨0) 

இமைக்குமுன்னமே யெண்ணருங்கோடி.யண் டங்க 

டமைக்குயிற்றிடவல்லகின் தனைவலஞ்சாரி 

லமைத்தவண்டங்கடமை வலம்வர்ததேயாகு 

மெமைக்குமார்க்கமா யெண்ணலையெனவலமியற்ற. (௨௧) 

தனைவலஞ்செய்தசோ தமன்றன்மொழிதடுக்கும் 

வினையிலாமையிற் கிவபிரானஸ் த்தமேற்கோளைத் 

தினையுக்கள்ளொணாச்சர்மையாற் நிசைமுகன்றிகைத்துப் 

பினையென்செய்குவன் கொள்கெனக்கரகநீர்பெய்கான், (௨௨7 

பாணிதன்னிடைப்பாணியை யேற்றனன்பசு ம்போ 

னாணிதன்னனையாசைச் கொண்டவவயினீங்கிச் 

சேணினீங்கினோேன்வருமுனசல்வனென்றெண்ணிப் 

பாணியாதுசென்றான் றவமுற்றுமேபடைத்தான, (௨௩) 

வாணியைக்கொண்டுசென்று றுமலரினோன்போலப் 

பூணியைச்கரங்கொண்டவன் செல்லுறும்போழ்தின் 

வேணிமேவுறுவாசவன் மெல்லியற்எண்டு 

சாணியென்செயப்பாதற்தினி யென்றுளசலிர்தான். (௨௪) 

என்னையிவ்வணமுூவலஞ் செய்யெனவியம்பி 

யென்னையிவ்வணம் புரிக்தனனிததகமைத்தோ 

முன்னையாவையும் IML. SEO (por car ror DS 
முன்னைச்சென்னியின் வரைர்தனனோவந்தமுகுந்தன். (உட) 

எனவியம்பியே யெவ்விதத்தேனு மிவ்வெழில்கூர் 

வனிதை தள்ளையான் சேரிலேனெனின்மசவானோ



இந்திரன் பூதெசபடலம், 

புனிதமுத்திடதுறவிபால் விேடேனென ப்புகன்று 

சனிதனீர்மையா ற்கூளுற்றான் கோளுற்ற தசையான், 

உன்னியேயவனிருர் தடகாலைபின்னோர்ரா 
ளன்னமாதவன் குசையினாலமைத்த வாதனமேற் : 
பன்னசாலையிற் குறைமதி ராள்வயின்பள்ளி 
அன்னியேதுயிலுற்றனன் ரோகையினோடும், 

மாயையாலொரு வாரணமாக்வொயசமாய் 

வாயையோய்விலா தவறியுங் கூவிபுமருவப் 

பாயைநீங்கியே புலரியாயிற்ரெனப்பாரா 

வேயைவென்றதோளணங்கினை யங்கனம்விஇத்து 

புலரிக்காலையிற்பொருவரு 'சர் திகள்புரிய 

வலரி€£ட்டிசைவருமூன மரனடிக்கமல 

மலரைச்சிந்தைமில்வைக்சதொரு வாதுறும்வகையாப் 

பலருமேவுசங்கீர்த்கனத்தொடு சென்றான் பழையோன் 

வேறு, 

அறங்கடைப்பட்டபேதமை தம்மினாராயின் 

பு றங்கடைப்படுவானைப்போ லிலையெனல்பொய்யோ 
நிதங்கடைப்படு நிகம்செல்வங் கடைப்படுகிலைத்.5 

மந்ங்கடைப்பழி மென்ஐறியாமலேவர்தான் 

உற்றஈற்றவமுனிவ.ர னோேவுறும்வேலை 

யற்நரேக்கனானமதெண்ண முடிந்ததென்றறிர்து 

புஹராவுளதென்பது தெரிர்தும்பேர்யகழுங் 

கற்றறிர்திலான்போலவே யுள்புக்காஃ்கடி தின் 

காமமேகொலைகட்கெலா மாதியாக்சவியுங் 
காமமேகளவுக்கெலா முதன்மையாக்காட்டூங் 

காமமேகள்ளையுண்டிடும் தொழிலினைக்கலிக்குங் 
காமமேபெருகரகிடை யமுக்குறுங்கல்லே 

காபமேபெரும்குலத்தினை நலத்தினைக்கடியுங் 

காமமேமிடியனைத்தையுங் கொரித்திரிகழகங் 

Fh 

(௨௬) 

(eer) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௨)



o திருப்புன்கூர்ப் புராணம். 

காமமேபரகதியடைத் திமொருசபாடங் 

காமமேகெிஇச்செலாம் வித்தெனக்கருதாளன். 

வேறு, 

தன்னவழுனிவ.ரனென்னச் சார்ச் துளா 

னன்னவள.றியொணா மையின நிர் மே 

மின்னவள்செய்கையை விளம்பொணாதென்ப 

மன்னவன்செய்கையைப் பேசுவாமரோ, 

கண்ட துறசகுனங்கள் பலவுங்கைழிகக் 

கொண்டவனாசகவே குருகுறுத்தபின் 

விண்டவன்ஞானக்கண் மேவிகாடியே. 
யண்டராயகன் செய. லென்றறிர் தனன்., 

ஏசறவுணர்க்தபின்னில்ல மேவுறு 

மாசையைகோக்க?ய ws GUE Gyan x 
வாசவன்முனிவரன் வருகலாலொரு 
பூசையிலுருக்கொடு போயிறனானரோ. 

போம்புருகூதனைகோக்கிப் பொள்ளெனத் 

தகோம்பெறுவோமெனச் செல்லர் நூர்த்தனா. 

மேம்பலோயாகத்தி னவிடையோராயிர 

மாம்புழையோனியை யடைவையென்றனன். 

அ ரவுறுசனமென வழன்றுசெளதம 
னிரவினினொடிவரையெய்தகென்னலுக் 

துரிசனையுடையவன் ஜொக்கொருங்கவே 
பிரக. ரமாகவே பெற்றுளானரோ. 

மகபதியாயினன் மகம்புரிர் தயி 
னகபதஇயாயினன் சிறைகறுக்கயே 

சுகபதியாயினன் றருவைத்துன்னலாற், 

பகபதியாயினன் காமப்பண்கினால், 

பகத்திளையளவில பெற்றுப்பையுளு 

'மிகத்தினிலளவில வாகவெய்தியம். 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

ப 

(mar) 

(௩௮) 

(௩௯)



Qi Borer பூசித்தபட்லம். 

முகத்தினிலகன்று சேணுத்றோர்கூலையிற் 
அிகைத்தவனாய்த் அயர் Oe Wh gs Geer paren. 

தால்களென்றிருந்ததே யன்றிச்சங்கமத் 

திங்கனையிழைத்திலாச் சறியன்மாட்டினே 
தாங்கொணொாமுனிவிஞற் சபிச்திடேலெனப் 
பூங்கமலச்சரண் விழ்ர்துபோற்றினாள். 

போற்றினுணொெழ அுவீம்ர் தயிர்த்தப்பொம்மீயே 

கூற்றினாருந்தயை கொள்ளும்வண்ணமே 

சாற்றிடைழலெனத் தணப்பருஞ்சின 

மாத்தியாளுறும்வசை மாழ்கவேண்டினள், 

மிதுலைபால்கல்வடி. வுற்.றுமேவினால் 
சத தளமலாத்திரு மாதைச்சார்தரு 

விதிவமிமணஞ்செய விராமன்மேவுகாள் 

பதமலர்த்தூளியாற் சாபம்பரீற்றுவாய்- 

ஆவயின்றொல் ௮௬ வமைதியானபின் 

பாவைகம்முழிவரப் பாலையென்னவே 

மூவுலகத்திற்கு மொழியுஞ்சான்றெனத் 

தாவில்பாடாணமாய்ச் ச௪மைதியாலென்றான். 

உருவினில்யோசனை சகாறுமூழலான் 

வருவினையோர்கடம் வகனகோக்கிலா 

திருகிலந்தன்னை நோரக்குபுவியம்புவான் 

குருவினையடைட்.து தாள்ப.ரவிக்கூறுவரன். 

போதுளான்வரினுமே புந்தியெண்ணிலாக் 

கோதுளானாயினேன் கோதமப்பெயர் 

சாதுளான்மனை தனைச் தழுவினேனந்த 

மாதுளானாயிரம்யோனிவாய்சென்றான். 

வேறு. 

பாசநீங்கினர் முன்னம்பகார்இடும் 

வாசகாதிகள் கற்.றுமறந்தளை 

(௪ 0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪டு 

(௪௬)



8௭ திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

நாசகாலக்தை ஈண்ணினையாதலால் 

வாசவாவுன்௦தி யென்னென்றெள்ளினான். 

புரத்தைவென்றவர்க் கொக்கும்புனிதன்றன் 

றரத்தையெண்ணிலை தன்னருளாந்றரும் 
வ.ரத்தையெண்ணிலை tor STDS EST 

அ!ரத்தையெண்ணிலை யுன்னினைவென்னென்றான், 

அ.ற்பினாற்பெரிதான வனாயிழை 

சற்பினாற் பெரிதானவள்காசினி 
யிம்பினாரிவரு க்கணையென்னலாம் 

வற்பினாலென் மறுத்திடப்பாலதோ. 

செயத்கருஞ்செயல் செய்தனையாதலாற் 

பெயர்க்கரும்பழி பெற்நிடுசன்மையால் 

முயற்கறைதிங்கட் கில்லெனின் முன்னுடல் 

பயக்குமென்று sth senor Leiner, 

ஆனபோ துமறைகுவன் கேட்டியால் 

மீனகேதனன்றன்னை விழியினாற் 
றீனகோக்கெென் மேவுறுதிவ்வியத் 

கானமல்லதுதிர்க்கத் தகாதரோ. 

காகமேராமலையெலும் காண்டகு 

நாஃம்பூணுமிராசலிங் கப்பெய 

ேககாதனிலக்கும் வாட்போக்கதொன் 

போகொணாப்பழி யாவையும்போக்குமே. 

தில்லையென்னுக் திருத்தகமொன்றுண்டா 

லெல்லையில்லாத் தவப்பலனீயுமால் 

சொல்லைச்சொல்லி முடியுங்கொறழாய்மையை 

பில்லையில்லை யிணையதற்கில்லையே. 

எத்தலத்தினி லென்புரெக்காகிட 
மெய்த்தலத் துப் புளகம்விரவுமோ 

வத்தலத்இலெமர்ர்து ப்ரவுறின் 

சைத்தலத்தா மலகமாய்க்காணுதி. 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫0) 

(௫௧) 

(௫2) 

௫௩) 

(௫௪)



இந்திரன் பூசித்தபடலம், 

அன்னகேத்தரகத் தானதிருப்பணி 

நன்னயத்தோ டியற்றிம தியணி 
முன்னவன்றனைப் பூசனைமுற்றுறி 

னின்னசேதம் விட்டெய்துவையீண்டபரோ 

என்றுதேசசென் கூறுமியல்யையுக் 

தன்றுணைத்தாள் சரோருகந்தம்மைபு 

கின்று றச்சென்னி மீதுஜெழுங்கவே 

சென்றுநீங்கெனன் சேணகர்விட்டரோ 

தானவா.ரண மூர்பவன்றா ரணி 

மானவாரண வா௫ிவதிந்தபின் 

ஞானவாரண நாதனைஈண்ணியே 

இனவா.ரணந் தீர்த.ரவெண்ணினான் 

வேறு 

காசியில்வாழ்விசுவேசனை யன்பிற்களைகாணா 

சேசமொடேபாறதிதே னளவிலநதேருற்றே 

வாசமுயக்கபிடேகமதாற்றுபு மலர்கொண்டே 
பூச்னைசெய்துதுதித்து மனத்தொடுபோற்றுற்றான் 

கேதா.ரப்பதியென்ற திருப்பதிசெழுமுற்றே 
வேதாளத்துயர் போக்கியளித்திடு மேதக்கோய் 
நீகானற்கருணைக் கடலைத் சஉரகினையா யே 

லாதரரத்தெனையாள் பவ.ராரினியறநியேனே 

என்றிவைபலஅதியேத்தி யிறைஞ்சியிகந்தேகிக் 

கொன்றைபுனைந்திடு கோகன்னப்பதிகூடு தே 
கின்றுதுதித்துளநைந்து கரைர் தனனெடுமாயன் 

பின் றுணையென்திட முன்னவனென்னப்பெற்றானே 

பொன்னியின்வடதிசை தென்றிசையெங்கும்பொலிவுற்ற 
வின்னிசைபாமிறமன்னிய ஈ.ற்நலமெகங்கெங்குந் 

துன்னியிணங்கெணங்கி யுணங்கித் அதியேறி 

பன்னியசீர் கொள்சுடம்ப ர௬ுறைந்திடுபஇியுற்றான், 

வாரணவாசி-காசி 

௪௪ 

(௫௫) 

(௫௬) 

(Ger) 

(௫.௮) 

(Ge) 

(௬௦0) 
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௪௮ திருப்புன்கூர்ப்புராணம் 

௮ த்தகைமேவிவணங்க௮ு மண்ணலருட்பாலால் 

மெய்த்தலமுழுதுமிரட்டிய காக்கவிளங்கடுமா 
௮த்தமமானசாஞ்ச வனத்தினிலுற்றாயேல் 

சத்திரமானவையெனக்கன விடையே செப்புத்றான். 
தேவர்தமக்குளவயுதப்பருவஞ் சேர்ந்தெங்குஞ் 

சேவையியற்றினனாகி வணங்குபுவினை தீர்ப்பான் 
கோவிலையு ற௮ு மனங்கசி வுற்.றுக்குடஇக்கன் | 

மேவுறுநிருவாணத்தல முற்றுமிடைர் தானால், 
கனவிடைகண்டவனனவிடை காணுந்காட்சியென 

வனகமுறும்படித்தினகர னென்னவருட்சோதிக் 

கனசகிறங்கொள்காஞ்ச வன த்திற்கண்டுந்றே 

மனமுறுகவலைதுணித்திட வெண்ணிவழிக்கொண்டான் 

இறும்பூஅற்ேயித்தலம் வாழெம்மிறையோனை 
நறும்பூவுற்றுளொப்பா ளால்வருஈலிவெல்லா 

மிறும்போதின்றேயெய்தின னென்னவிக்கைக்கா 
ணெறும்பேயென்னவளப்பரு மாசையிமேயுற்றான். 

வேறு, 

சண்டிமெள வினெஞ்சங் கரைந்தனன்கண்ணீர்மல்க 

வண்டமாகோலையாவும் கைலையின்மருவுய்யான 

மண்டியதேயோவென்ன வதி$ரகமிசவடைர் து 

மண்டனில்விழுர் திநைஞ்ச வரம்பிலாமூழ்ச்சகூர்ர்தான் 

தம்பெயர்தாபித்திட்ட தடமதொளன்றியற்நவேண்டி 

யும்பர்தம்பெருமானேறி யூர்தருமீரிரண்டு 

கொம்பயிராவதத்தைச் குறுகிபுற்நிடகினைந்தா 
லும்பறுமவவயின்சண் ணிமைப்பினிலுற்ற கன்றே 

தானவெள்ளத்தைப்பெய்யுர் த௫்தியினரசைநோக்கி 

வானவர்பெருமான்றுலும் வழங்குவனோர்மாற்றர் தான் 
தேனிமிர்கடுக்கைவேணிச் சிவலோகராதர்£ழ்பான் 

ஞானதீர்த்தப்பேராலோர் வாவியைஈல்குசென்ன, u 

(#2) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫ 

௨ (௬ ௬) 

(௬௭) 

(௪௬௮)



இந்திரன் பூசித்தபடலம், re 

காகமேயிங்கோர்வாவி ஈல்கெனநவிலுமுன்பை 

ஈாகமேபூண்டசெங்கை நாயகற்காட்டுதற்கு 

நாகமேயுலகமட்டு நாலெலுந்கோட்டராந்குத்தி 

நாகமேதடவுகையாற பேர்த்தெறிர் க.அராற்றிக்கும், (௬௯) 

ஒரிருகோட்டுச்சேவா ல தவிய சடம்பின்னை 

வீரிருகோட்டுமாலா லெய்தியதடமுன்னாகுர் 

காரிருகோட்டுக்சொங்கை நாயகன்சன்னிதானச் 

சரிருகோட்டத்தின்றன் வளமையார்செப்பற்பாலார், (௪0) 

சூமணவாளனாமைர் தருவினுக்கிறைவனோக்கிச் 

சுசியுறுமண்டத்அற்ற சு ரஈதிமுதலதொன்மை 

வதயரைக்கோடிசேர்ர்த மூன்றெலுந்திர்த்தம்வச் திங் 

திசைவுறமல்குகென்ன வெண்ணின?னைண்ணுமுன்னம், (௪௧) 

அலகிலாக்கறர்தபோதுங் ரேமொண்ரானாற்போல 

வலகிலாஈ திகளவந் இங் சமைந் தன கிறமொன்றா3யே 

யலகிலா தள்ளமற்றை யிடந்தொறுமமர்ந்தேயாடு 

ம்லகில்புண்ணியதிர்த்தத்தின் பயனெலாமளிக்குமன்றே, (௭௨) 

குமுகரமுமூளரிதானு மலர்சருங்கோட்டர்தன்னி 

லமுதமேயண்டதேவர் நாயகனாடியங்கச் 

சமுகமாம்யோனிக்குற்றர் தளையொழித் திரவனென்னி 
ஒமு.தமோவித்தட த்தின முதமோபெருமைத்சம்மா, (erm) 

பிறர்மனை சங்கமத்தின் பிழையினைநீப்பதற்கங் 

குறுமுறைசூயினோடிஞ் சங்கற்பவினையுஞற்றி 

யறவினைநிதியமீர்ேேத யைந்தெழுத்தளத்தமைத்து 

முழைமிகப்புரிர் துதீர்த்த மாடினன் முகலூர்வானே, (cre) 

௮ண்டருக்கிறைவன்௪சர்தக் கோசிகமரையுடுத்திப் 

புண்டசநுதலிலங்கத் தரறித்தங்கமாலைபூண்டே 

யெண்டருஞ்சசஸ்த்திரத்தி லைக்கெழுத்திதயக்தெண்ணித் 

சண்டலினிதயகன்ம விதியினைச்சமையச்செ:ப்.ல, (எட) 

சன்புகெக்குருகக்சண்ணீர் ததும்புறவெயில்கடர்து | 

முன்பரன்னெகரத்தின் மூவலமுறைபுரித்து 
GT



ici) இருப்புள்கூர்ப்புராணம், 

மின்படிவத்திலங்கும் விடையிடைவிடையைச்கொண்டு 
முன்பினில்விழுர்திழைஞ்சிச் சபரியைமுயலலுற்றான், (எ 4) 

அங்கமார்தயிலமாதிச் சொற்றுறும்விதியினோிங் 
கங்கையேமுதலவான ஈதிகளிற்கண்டநீருர் 

திங்களார்முடிபின்மீது இருக் துமர்திரத்தாலாட்டி. 
மங்கள த்தபனபூசை யாகமவகைபுரிந்து- (௭௭) 

அய்யகோடிகத்தாலொற்றித் தூயகோசிகர் தரித்தே 

பையரவெனப்பிரசாந்தியுற்றிடப் படலசாத்தி 

மையறுகாப்பணிர்து வனப்புறுதில சமிட்டுச் 

சையவில்லெங்கோலுக்குத் தரளவக்கதைதரிதது, (௭-௮) 

மாழையின்மணிபதித்த வாம்பிலபூணணிந்தே 

யாழிசூழுலகமெல்லா மணப்பவைர் தருவளித்த 
வாழியமலருமற்ற மலசொூமருச்சித்திட்டே 

தாழ்விலகிவேதனிச்துத் தாள்பணிர் திட்டபின்னா, (cra). 

௮ண்ணலேகின்றுணைத்தா எம்புயர்தன்னிலென்றும் 

கண்ணலாவெனதுகெஞ்சங் குவியச்செய்யென்றுகையை 

யெண்ணுகெஞ்சினிற்குவித்திங் இர் தியமெல்லாமொன்று 

பண்ணுவையென்றுசென்னி மீதினிற்பருங்சைகூப்பி, (௮0) 

நடைக்கலம்வர் தபொன்னேன் மனைவியைஈண்ணீமாரன் 

படைக்கலம்பொருதுசேர்சக்த பனிமதிதன்னைநீசெஞ் 
சடைக்கலர்தருள்செய்திட்ட தன்மைபோற்றாட்கஞ்சத்தி 
னடைக்கலம்புகுர்துளேனை யாளுறவருள்வைபோற்றி, (௮௧) 

சலா தரன மனைவிதன்னைச் தண்ளெவணிர்தமாயோன் 

கலந் துறவணைர்தகாலைக்கருணைநீ வைக்கன்னானைப் 
புலர் துறச்செய்யாதென்றும் புற்கலமருவிலாயோ 

தலர்தரவருள்செய்கற்பாப் நாதனேபோற்றிபோற்றி, (௮௨ 

படோந்திகொடுமைவ்ஞ்சம் பொய்கொலைகளவுகரமஞ் 

சேர்ர்சிமெடியனேனைச் தீபிடிமேலேலீழிம்



் இந்திரன் பூசித்தபடலம், 

கார் தமுங்சவருமன்றோ வச்செயல்காண்லொயோ 
இந்துசச்செய்யேல்காவாய் சேவடிபோற்றிபோற்றி, 

கோதமன்மனையாற்போந்த குற்றத்தைநீப்பாயென்றே 

வேதமக்திரஈவின்று விழிகணீர்மாலையேய்ப்ப 
வாதரவுடன்றுதிக்ச வமரரராயகனவவண்ண 

மாதர்மென்முல்லையீன்ற முகைநகைமாதிலுக்கும், 

௮ த்தசையபிடேகாதி யாகியறிவேசனங்கள் 

கொத்்துறுமலரால்பீசாக் கரவருச்சளைகுயிற்றி 

மேத்துறுபளிததிபம் யாவுமேமிகவியற்றித் 

தத் துநலொழித்தியென்னச் சரண்சரணிமைஞ்சுங்காலை, 

வில்மிழ்கலன்களபூண்டு மிளிர் சருசெம்மாணிக்க 

வல்லியோர்பாகத்தோடு மத்தவாரணமுகத்தோன் 

சொல்லருமுருகவேளுஞ் சூழ்ந் திடச்சிவலோகேசன் 

பல்லியமுழங்கக்காட்சி யருளினன்பகலோன்போல, 

வல்லீயோர்பாகத்தெம்மான் மனமிகவுவகைபூத்அப் 

4புல்லியகருணையால்மாற் றந்தனைப்புகலுகிற்பா 

'செல்லையிலன்பாற்பூசை யிழைத்திடுகியமக் தன்னா 

னல்லனவெல்லாமின்றேரல்குதும் பெறுகவென்றே 

கோதமனில்லாடன்னைக் கூடியகுற்றமுன்னைச் 

திதியற்றுதுகர்தமாணையாற்நீர்த்தளித்தோ 

நீதுயரடையாவண்ணம் புனிதமாய்கிகழ்வாயென்று 

பாதமென்றலைக்களிக்கும் பரசிவனருளினானால்: 

மண்மிசைநாமுவப்ப கிக்யரநைமித்யம் வாய்ந்த 

புண்ணியவிழாவையாண்டும் புரிதீனம்மடியாருக்கங் 

குண்ணியவுணவளித்தல் செயஞ்செல்வமுண்டாமென்ப 

(௫4 

(௮௩) 

(௮௪) 

௮௫). 

(௮௬) 

(௮௪) 

(44) 

அண்மையேயென்னும்வேச வுரையினை.யுணர்வையன்றே, (௮௯) 

ஆதளானந்தமக்கு விழாவினையா நறியீண்டு 

மாதலாதிகமேயென்னப் பணிவிடைமன்னுவிப்பாய் 

மூதலோத்தமமாம்வென்றி பெறஈண்ணார்தமைமுடித்துக் 
காதலாற்றறாஎடெப்சல் கடைப்பிடித்திையென்றாள். (௯0),



Ge. திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

வர் திரந்தோர்க்குமிக்க வரமளித்து சவும்வேர்தே 

கந்திறவே.சுளிக்குங் கடாம்பொழிகளிஈல்யானை 

வர் தரின்னேவறன்னான் மணித்தடர்தொட்டதாலே 

யிர்திரதிர்ச்சமென்றீ திலங்குகவெர்தஞான்றும், (௯.௧) 

உருவினைக்காட்டியுய்யச் செய்திடுமொப்பிலானே 
யருவீனையடைற்தானாகி யிலிங்கக்துண்மறைந்தானாகத். 

தருவினையேவல்கொள்ளு மகபதிசணவாஞாகஇிக் 

குருவினைவரித் துவேண்டும் விழாவினைக்குபிற்றினானால், (௯௨) 

'விடைமஇதன்னிற்பூர்வ வுவாவினில்விசாகராஸி 
லடைவுஅமேகநாதன் நீர்த்தத்திலார்வமிக்கே 

தொடையுறுகொன்றையண்ணல் விழாச்சிறபபனைத் துந்தோற்றிக் 

நடையுறப்புரிர்துசென்றான் விண்ணுறைதன அரா, (௯௩) 

enn வைத் 

a- 

இந்தான் பூசித்தபடலச் சுருக்கம். 
கானை வடு 

ஒரைமிசாரண்யவாசுகளான மகரீஷிகளே! கேளுங்களை 

ன்று ருதபுராணிகர் சொல்லுகின்றார், பூர்வம் பிரமதேவர் 

மிகுந்த அழகுள்ள அகலிகையென்பவளைச் சிருட்டித்து ௮ப்பெ 

ண்வள்ர்ந்தபின்பு தக்ககாயகன் இடைக்கவேண்டுமென்று உள்ள 

ங்கொண்டிருக்குங்கால், கெளதமரென் னுமூனிபுங்கவர் பிரமதே 

வரிடஞ்சென்ன ஐயே! நான்விவாகஞ்செய்ய உன்புத்திரியான 

அ௮கலிகையைத் தந்தருள்கவென்று கேட்டனர், அப்போது 

இந்திரன் வந்து உமது புத்திரியை நரான்மணஞ்செயத் தந்தருள் 
“வையென்று கேட்ச; மலரோன் ௮வ்விருவரையும்கோக் நீங்கள் 

இருவருள் இவவண்டத்சை மூன்றுதரம் வலமாகயூ ன்னேவச்௪ 

வர்சள் யாவ3ரா₹ ௮வரே எமதுபெண்ணுக்கு காயகனாகுவீரெ 

ன்று அ௮ருளிச்செய்ய, இர்தான் வெள்ளையானையின்மீதேறி ௮ண் 

'பூத்தைச்சுற்றச்செல்ல 'கெளதமரெழுர்து நீர் ௮ண்டத்தைப்ப



இந்திரன் பூசித்தபடலம், ௫௩. 

டைக்கும் காயகராதலால் உம்மைச்சுற்றுதல் போதுமென்று 

௮/வரையேவலமாசவத்தார், பிரமதேவர் ஒன்றுஞ்சொல்லாது௮௧ 

லிகையை மணம்.ரிவித்தார், கெளதமர் ௮ப்பெண்ணைக்கொண்டு 

செல்லும்போது இர்இிரன் ௪ண்டு பிரமதேவர்செய்சைக்குவ ரர் 

தி எவ்விதத்திலும் இவளைச்சேர்ந்து களிப்பேனென்று சபதங் 

கூறித் தேவலோகஞ்சென்றான், பின்னொருகாள் கெளதமர் நித்தி 

ஸ்ர செப்யும்பொழுது தான் காகவுருவடைந்து தனது மாயை 

யினை வாரணத்தையும் உண்டாக்கிக் கொண்டு கூவுதலும்; 
கெளதமரிஷியானவர் விடியநீகாலமென்று கருதி தீர்த்தமாடச் 

சென்றார். ௮ப்3பாது இந்திரன் உட்புகுர்,அ ௮சலிகசையை மருவி 
மகிழ்ந்தான். ௮ம்மகரிஷியானவர் ஞானதிருஷ்டியாலிஃ் துணர்ச் 
அ பன்னகசாலையை யெட்திப்பூனைவடிவமாகச்சென்ற இந் இரனைக் 

சுண்டு உன்சரீரமுழுமையும் ஆயிரம் இயானியாகுகவென்று சபித் 

து அகலிகையை நோக்க நீ கல்லாகக்சடவையென்ற கடுஞ்சாப 

tim Seni. 6 இக்இரன்வருக்இிச் தன்குருவைக்கண்டு அடிகளே!இச் 

சாபம் நீங்கும்வகை எனக்கருள்வீரென்று வேண்டினன், அதற் 

aah ga இந்திரனேக்கேத்திரங்கள் சென்று தீர்த்துக்கொள்வா 

மாக வென்றனர். இந்திரன் காச முதலிய பலதலங்கள் சென்றும் 

நீங்காமல் கரஞ்சவனத்தைக் கண்ணுற்று மீகவு மகிழ்வுகொண்டு 

தீன்பேரால்திர்த்தமுண்டாக்கச்சங்கற்பவிதியின்முறைப்படிக்குஸ் 

நானஞ்செய்து சவலோசநாயகரை வலம்வர்து வேண்டுவன சொ 

ண்டு பூகை புரிந்து பணிந்து தோச்திரஞ்செய்து ஆனந்தபரவச 

ளாய்நிற்குமளவில் சிவலோகேசர் காக்ஷிதந்தருளி நீ செய்தபூசனை 

க்கு ம௫ழ்ர்தே உனக்குற்ற பழியைதிதீர்த்தனம். இனித்துயரம் ஒ 

ழிந்து நமக்குத்திருவிழாவை ஆண்டாண்டுதோறும் செய்வையெ 
ன்றருளினர், அப்போது இந்திரன் களிகூர்ச்து வைகாசி மாதம 

பருவத்தில் விசாகநாளில் திருவிழா முதலியன சிறப்பனைத்துஞ் 
செய்.து தனதுறைவிடமாகிய இர் திரலோகத்தையடைந்தான். | 

முற்றும், 

நஷைவாைஞ



டு௪ தருப்புன்கூரப்ப.ராணம், 

a, 

அகத்தியர் பூசித்தபடலம், 

உம்பலூர்தருமும்பருக் கிறையவனுறுனர் 
கும்பலோர்பதிசாபத்தைத் துறந்த. துகுறித்து 

ம்பஇற்றிடுதிருமணக் கோலத்தைகாடிக் 

கும்பமாமுனிவரம்பெறு சாதையைக்குணிப்பாம், 

மைக்கருங்குழத்சவையினை மசளெனப்பெற்து 

முக்கண்மேவிய நக்கனுக்களித்ததின்முமைமை 

மிக்சமாதுலனென்தீடு மேதகைவாய்ந்த 

தக்கனென்னவேயாவருஞ் சாற்றபிதானன், 

திருக்ளொர் திரிசெல்வமெவ் வனமிராசதஞ்சேர்ந் 
தருக்குறும்மவிவேகமொவ் வொன்றுகேடெய்.த 
முருக்குறுமிவைகான்கு மேயொருவன்பால்மொய்க்கற் 

தருக்கனாற்செடுவானெனற் இவனொருசான்றான், 

அ ரனடிக்கனபிலுயார் தவர் பாவமா ற்றிடினுச் 

தரனுயாந்திமெறமென்ப தகையிலாரறமும் 

புரைசெய்பாவமென்றுரைப்பகைப் புகரறவிளக்க 

வுரரில்யாகத்தின்பறித்தலை பெற் நீடுமுரவோன். 

இயசெய்கையிற்கிறந்தவன் சிறுவியென் நிடுபே 

சாயதன்மையைமாற்றிட வெண்ணியெம்மம்மை 

நாயகன்றனைவின வின ணண்்பினிலேக்கிச் 

சேயவல்லியைக்கருக்கு.றுனீ செய்யவாய்விளளும், 

இமமலைக்கிறை சுவம்புரிகின்றதாலேழாய் 

௪மமூலைக்கொடியாகவே தசைமையிற்றோன்றி 

ஈமைமிசக்குறித்தருக் தலம்புரிதரினாமே 
யமைவு றம்படிக்கடிமணம் புரிவமென்றறைந்தார். 

கடுக்கைக்கண் ணியான்கூறலுவ் கமலவாண்முகத்தா 

ஞூடுக்கைசோர் தலுர் அணைக்கரமுசவுவபோல 

(5) 

(௩) 

\*) 

(6) 

(௬)



அகத்தியர் பூசித் ஃபடல்ம், 

விடுக்கண'சடிடமகவிலர்வறுமையை யிகப்ப 

வடுக்கலுக்கறைகாணுறக்குழவியா யமைர்தாள், 

அ௮ன்னமன்னவன்சர்ண்டஅ! மகங்களி.தளும்பிச் 

சொன்னமென்கொடியென்வயிற் ரோன் தியதென்னக் 

கன்னலின்சுவைக்கண்டினைக் கண்டெனக்கைக்கொண் 

டுன்னருங்களிப்போடுதவினன் மனையுவப்ப, 

என்னமா சவஞ்செய்தகோ வென்கரமென்றே 
தன்னகங்களி தளும்புற மருமத்திற் றழுவிக் 

கன்னமூட்டுறத்தெவிட்டுறு மலுரமேகடலின் 

மூன்னிஃலகர்காணாவமு?த யெனபொழிந்து. 

சித்தமேவுறுபெருங்களிப் பு ௮அவதாய்ச்செவிகொண் 
பத்தமேவுமா மருப்பிடை வராததாய்ப்பூணின் 

மெத்தமேவுறப்புழையிலதாய் விழையறியா 

முத்தமேயென முத்தமிட்டாள்களிமூழ்க, 

குமஓம்யாழுமேயினியவென் றேபலர்கூதி 
புழலமாந்தரிலுழன் றுழன்றே திரிந்தோர்காஞ 

சுழலும்பாலொடுதேன்௧கலர் தாலெனச்சொற்சொல் 
மழலைமென் மொழியா லவைநீத்திடவளர்ந்தாள். 

பெண்ணிலுக்கரசாயெ மயிலினைப்பிறங்கு 

ம்ண்ணினுக்கெளிதாகிய மதியிளைவயங்குங் 

கண்ணினகைகொளியாகிய மணியினைக்காணப் 

பக்ணினுக்கொிதாகிய வினிமையைப்பார்த்தே, 

அல்லி.பாங்கமலச்சர ண்டியருக்கருளிக் 

சல்லியாவர்க்கும்வினையறு வக்கம்பக்கண்ணே 

வல்லியாங்கொடியேறியே விழாவயங்கற்கு 

மெல்லியாளவண்வளர்ந்திட வளர்த்தனண்மேனை 

வெள்ளிதங்கங்குசேசயசத் தவர்விழியாக 

வொள்ளிகாகவேயுறையினு முலகினினியல்பை 

டுடு 

(௧0) 

(௧௯) 

(௧௨) 

(௧௩)



Qa , திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

யெள்ளிலாமலேகுருமுன மெனைச்தையுமொருக்சே 
தெள்ளிதாகவேயுணர்ர்தனள் சிகியெலுஞ்சிவையே. 

மெய்ம்மையீரெழுபுவனமுர் தாங்குமேருவினை 

மும்மையாம்புரமெரித்திட வளைத்தமுன்னோனை 

யிம்மையெர்தலைதாங்குறு மென்றிளமுலைதா 

மெம்மையும்வளைத்திருவரோ பார்ப்பமென்றெழுர் த. 

இமிழ்திரைக்கணேயின்னுமால் கடையுறினெய்துக் 

திமிரமாம்விடஞ்சவனலா லெவருணல்செப்வார் 

அமிதமேதுளிம்சாலுமே சோகநீங்குறுமென் 

றமுதகும்பமேவளர்வபோற்றனம் வளர்ர்சமைர் த, 

பார்க்குளேனைபோர்பரவுபார்த் திபர்க்கும்பன்னிக்கு 

நீர்க்குளேகுளிச்போன்மணச் திடைக்களிகிற்ப 

வீர்க்குளேபுகவிடமின்றித் திதலையையேய்ஈஅ 

வார்க்குளேதனம்வளாம் திட வளர்ந் இடுகாலை, 

எழுவராமுனிவசையரவ்வருகெனவெண்ண 
முழுவரம்பறிதருபவர் ஈண்ணலுமொழியும் 

வழுவிலாமலைமகடனை மணம்புசரித.ற்கே 

பழுதிலாஅரீர்பேசியே வம்மெனப்பணித்தான், 

- கோதுராமலேசெயற்கருக் தவமுற்றுங்குயிற்றிப் : 

போதுளாலுமேபுகழ்தரும் புனிதார்கள்பொற்பின் 

மாதையீன்றிடுந்தர்தையா மலைக் ெவன்பாற் 

மாதசென்றனர்சண்டன 2வனடிதொழுதான். 

முந்தையோரென்மூதாதையோர் புண்ணி;பமுதிர்வா 

லெர்தையோரெலாமெளியன்பா லெய்தினீரென்னச் 
சர்தமாமுகமன்பல வுவகையிற்சாற்றி 

வர் தகாரியமென்னென வினவினன்மலர்ந்தே, 

௮ண்டம்யாவுமோரணுவதா யனுவண்டமாகச் 

கொண்டபேருருச்சீற்றுருக் கொண்டவெங்கோமான் 

(௧4) 

(௧௬) 

(௧௭) 

னி) 

(2) 

(௨0)



அகத்தியர் பூரித்தபட்லம், Get 
Ocpar_rarusafOu py சுதையிளைமண ப்ப 

விண்டிடும்படியெம்மை யுய்தீசானெனவிளம்ப, | (28) 

Gap, | 
தளிர்ப் புறுமுவகையிற் சாற்றலோடுமே 

வளைப்புறுதோள்வளை விண்டவாகுவில் 

களிப்பெனுங்கடற்கரை சாண்குரு மலே 

யொளிப்புறுவோரென மூழ்கியுற்றனன். (௨௨) 

மாமலரெனுமவர் வதனகோக்கய 

காமளையெரித்தவர் கருத்திலுன் விடி. 
லேமுறத்தமியனைக் கேட்பதென்னினித் ' 

தாமதமென்மணஞ் சமைக்கவென்றனன். (௨௩) 

வேதியாதம்மைக்கூய் அிமலனுக்குகல் 

லேதுவாமயிலுக்கு மணமியற்நுறக் 

கோதிலாப்புண்ணிய நாள்சூறித்திட 

வோதினான் மலையா சென்றனுமுத்தமன், (௨௪) 

முழங்குறுகணிதழான் முற்றுணர்த் இடு 

மழுங்கிடாப்பேரறி வமைர்தமாட்சியா 

சொழுங்குமவோசை யாதியவை.புள்ளியே ட 

வழங்கினர்பனிமலை மன்னன்றேறவே. ். (௫) 

வேள்விரீ£ண்முடங்கலின் விரைந்துதீட்டியே 

கேள்விசால்முனிவரைக் இளர்ர்சலுப்பின 

னீள்விசாலங்கெர் கயிலைகோந்தபி 

னுள்விசாரணை;பினை ஈவின்றுநஈல்கினார், (௨௬) 

தாமரைவாழ்வுறு சதுாமுகத்தனைப் 

பூமருவுறுதிருப் பொலிர்துளான்றனைச் 

கோமருவுற்றமற்றய குழாத்தினை 

யேமருவுறவழைத்திடுமி னென்றனன். (௨௪) 

கண்ணகனிலமெலாக் காப்பி?னாரையும் 

விண்ணசத்துரிமையின் மேவுவோசையு 

௮



திருப்புஸ்கூர்ப்புரானம். 

மெண்ணசத்தரவிறை (யெனச்சொல்வோரையு. 

மன்ண்லென்பவன்வா 'வழைமினென்றலும் 

இன்னரரியக்கர்கர் தருவர்கேள்விசா 

ஊன்னயத்தமராக CHAGAS STA cdr 

மின்னுறுசாரணர் கெருடர்விஞ்சைய 

ரின்னவர்மு-றைமூறை யெய்தினாரோ. 

பொன்னவன்டுமலர்ப் புனிதன் றன்னொடுங் 

கொள்னமர்தேவர்தங் GEA ww 

யன்னழுங்கேழ௫ மறியொண/ுதவ 

னின்னியமார்ப்புற விமயமெய்தினான். 

சாலிரண்டொடிமிரு திசைபுகண்ணலான் 

மேலதுழேதாய் விபுலைமேவியே 

சாலவேயுத்த.ரந் தாழ்க்துதென்றிசை 

யேலவேமிகுகந்திசி மேற்றங்கண்டனன்- 

மாமணவாளனாம் வள்ளருலு?மே 

நாமணக்குர்தமிழ் முனியைகாடியே 

யாமணம்புரியர் தெற்கமைர் இடிற் 

பூமணேராகவே பொருச்.துமென்றனன், 

கருத்தினாற்கடலினைக் க.ரத்தினள்ளியே 

யருத்தியோடேமுனமயில வில்லையேன் 

மருத்துவஒருத்தமே வச்சிரத்தினால் 

விருத்திராசுரன்ரனை வெல்லவல்லனோ. 

பொன்னையேபொருவுதல் பொன்னையல்லதோ 

மின்னையேபொருவுதன் மின்னையல்லதோ 

வள்ளையேபொருவுத லன்னையல்லதோ 

நின்னையேபொருவுத னியலாலுண்டோ, 
ப 

இதேவருமுனிவருஞ் சித்தர்யாவரு , 

மூவருமிடைர்துடன் மொய்ப்பவெள்ஜெடே. 

பேவருமுனக்கை யல்லவென் திட é 

தாவருகிலையதாய்ச் சடிமதாகுமால், 

(௨.௮) 

(உ ௯) 

(௨0 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(கடு)



அகத்தியர் பூசித்தபடட்லம், ௫௯ 

"என்றிலவைப்லமொழிர் சதேசவேவலு" 
நின் பிருவள்வினிபக் eran souGar 
னெள்திருரோக்கத்திற் கயைர்தபாவத்தால் 

பின்றவோவென்னினிப் பேசற்பாற்றென்றான். (௩௬) 

நலனுறுதிருமணக் கோலகாடியே 

் பலருமேபுண்ணியம் படைக்குமாற்றத்தால் 

புலரியினெனையரும் போற்றமேகி3 
மலரியைக்காணுறுக் கூகையாகவோ. (௩௭) 

எனாலிவுற்றுமா முனியியம்பஓ! 

மனகிறைகருணையால் வதனசகோக்கயே 

சனகநிறைகுழுவினாற் த ரணியேற்றம்போ 
னனி.புதினெவ்வண ஈடத்தற்பாற்றென்றான். (௩௮) 

* நரிப்பங்குறுமலே ஈண் ணுவரயெனில் 
விருப்பெங்குமின்றியே வேட்டவண்ண ம 
திருப்புன்கூரிடைஈமைச் சேவித்துப்யலா 

மிருப்பம்கேயெனத்தென்பா லேகுவாயென்றான், (௩௯) 

என்றலும்விடையீனை” யேற்றமாதவக் 

குன்றெனுங்குறுமுனி குதகளுமென்றுமே 
சென்றுறவேயெணாச் சிலம் பைநீங்கியே 
தென்திசைகோக்சிம்ய சேறன்மேயினான். (௪0) 

அலலொக்காவத மரைகநொடிக்கணே 
விலகி தவவிமானத்து மீதுவிண் 

டவமெனுமா ற்றினாற் சாருமாமுனி 

கலகஞ்செய்விர்தமாங் கிரியைக்கண்டனன். (௪௪) 

வேறு, 
அவ்வரைதானாரதமாமுனி யுரைத்த மொழியதனையகத்திற் 

கொண்டு, சவவிமிகும்பொன்மேரு தாழ்ப்பவு.பர். வோமென்று 
ஈவிரமெண்ணிக், கவ்வைகொளி இப்புள்ளனைத்துஞ்செல்ல செ 
தியில்லாற்ககனமெங்கு, மொவ்வுறவேவளர்ர் சகன் ௮ செம்மிழ் 

ரூலென்னமிக வோகங்ூற்றம்மா, (#2. 

ஈரிப்பு துன்பம்,



௬௫ தருப்புன்கூர்ப்புராணம்: 

அறுமாற்றமிரும்விச்சமெனுங்குன்நடம் பொன்வரைபோற் 

அவன்றியேகு, ஈறுமாற்றையடைச்சதளைக் குறுங்கரத்தைநீட்டி, 

ப்பாதலத்தைகண்ண, விறுமாப்யி னெவ்வளவி லுயர்க்தனரோ 
வவவளவுமிழிவரென்னுங், குநிகாட்டியிதைப்பார்ப்பீரென வழு 
த்திச்சென்றானங்குரவனம்மா, (௪௩) 

பாவிரி.பும்புகழ்முனிவன்சையமெனுர் திருநாமப்பறம்பின் 
மத்த) மாவிரிபும்வதன ததைங்கரக்கடவுள் மாணியாம்வடிவர் 

தாங்) நாவிரியுமறைபயிலும்பனவனாப்வர் ,தங்குகண்ணலோடுங்; 

'காவிரிதங்யெ கரகந்தனைச்சற்றுப் பிடியென்னச்கைக்கொடுத்.() 

பாணியாற்புனிதமதபெறும்வண்ண மயலிடத்தப்பரிவினேக, 

மாணியாங்கரிமுகவனஃ அதனைப் பூமிசையேவைத்துப்பின்னக் 
வேணியார்நர் துலவுகன்றவாயசத்தி னுருக்கொண்கெொகமேவிப் 
பாணியானஅகலிழச்சாய்த்திதனால் வரையின்மிசைப்பரவிற்றம் 

வேறு, [wore 

காவிரியும் படிச் கலிழ்த்திடத்தெணீர் 

பூவிரிந்கெங்குமே பொலியமேவலா 

னாவிரியும்புகழ் ஈண்ணியெங்குமே 
காவிரிஈ தியெனக் கழறவோங்இற்றால், (௫௪) 

முன்னதிபத்தரும் போற்றுமுன்னவ 

னர்ஈதியிடைப்பணிட் தம்புவிக்கணே 

யெர்ஈதிகளுக்குமமே யேற்றமீசெனச் 

சொன்னதியிடைப்படி வுற்றுத்தோய்ந்தனன், (௧௮) 

தலைமுதலர்ஈதிப் பாங்கர்சார்தந்தே 

யலைமுதன்மதியணி யண்ணலார்தரு 

நிலைமிகுனக. ரத் தோறுகேயத்தான் 

மலைஃகடன்னெிம் வணக்கியேபே, (௪௯) 

வேறு, 
மன்லுதிரிகோடியெனு மாதவர்கள்கூடி, 

முன்னமரளைச்சபரி செய்தமுறையாலே



அகத்தியர் பூசித்தபடல்ம், 

சொன்னதிரிசகோடியெனலுங் காவலதிற்றூய 

முன்னவனருச்சனை புரிந் தருண்முயக்கி, 

ஃ மாயுரமெனும்பதியின் வந் த விடை தீர்த்தர் 

தோ.புதமகிழ்ச் ௮படி தர் திறை ௮தித்.துக் 
கேயுசமணிந்தெழில் கெழீஇயவடன்பாசன் 
மேயவடித்தாமரையில் வீழ்ர் ஐபுகழ்க்தேத் தி, 

பொற்புமிகுமாதுகலை மா தபொலிவாகு 

மற்புதகுசேசயமலர்ந்த இருவாவி 

யெப்புடையுமேவியெழின் மேவியிலகுற்ற 
கற்பகரிறைந்திரி கரஞ்சவனங்கண்டான், 

தூயமறைவேதியர்கள் சூழமறுசெங்கு 
ேமயகலையாகமம் விராயமகவேள்வி 
சேயமொடியற்றிட ஜெழுங்கவரு த£ம 
மாயனெடுமாலெனவளர்க் தவணையொச்கும், 

எங்கினுமறப்புற மிசைத்திரிகல்பல்ல 
வெங்கிறனுமேபட்டிமண்ட பம்மிலகல்பல்ல 

வெக்கினுந்தொறுத்தொழுவ மேற்றிடுதல்பல்ல 
வெங்கினும்வளங்௨வொடன மீர்திடுதல்பல்ல, 

இன்னவளமிக்குறு சரஞ்சவனமெய்தித 
தீன்னிருகணீஎது ததும்பகிறையன்பின் 

அன்ன௮றுவென்புகணெக் குற்றுறத்.துலங்கிக் 
சொன்னதலமீகென மனக் துவகை தூங்க. 

என்னவதிரேகமென்ன வைபவமதீன் று 

பன்னியொடுமுன்னமொழி மாணவர்கள்பாங்காயம்,ச் 
அ௮ன்னாலயேவுகுடக்குங் குணக்குக்தூய்தாப் 
ஈன்னயமிகுர்ததிருக் கோட்டமதைஈண்ணி, 

அகமவிதிப்படிச்சங் கற்பமதையாற்றித் 

தாகமொடுமைரந்தெழுத்தைகத் தாலினித்பதித்தப் 
பாசுறுதன்மனைவி யைக்கரம்பரித்தேே 
யபாகமுறராடியதி லாடினன்றயங்க, 

obits 

* மாயூரம்-மரயுரம்எனச் குறுகிசல்விசா...ம் 

(௫0) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩)



one. இருப்புன்கூர்ப்பு்ணம் 

சொள்ளைாகொடவ தலைவர் கூலமதிலேறி 

வெள்சைநிரக் 2காசிகம் விரித்தரையுடுத்தி 

யள்ளுறும்வெண்ணீறகனை யைக்தெழுத்தனமந்தே 
தள்ளுதலிலாத திரிபுண்டாக்தரித்து. 

கண்டமதிலுஞ்சிரத்தினுங் கரத்தினுங்கை 

கொண்டசெபமாலைபுளனைர் தேதுவைகுலாவ 

வண்டபடூரண்டமுதல் யாவையுமளித் த 

துண்டமதிவேணியரனைக் க்ருத்திற்றுன்னி, 

நித்திபம்புரிர் தே கன்மங்களைகிறைத்தே 

யத்துமைதர்த திருவரலயத்துளேகி 

யுத்தமதரத்தினி னிழஜைஞ்சுபுவுவர்தே 

ப,ச்தியொடுமாவல மியற்றுபுபரிர்தே, 

பவறு, 

சித் துருவடிவமாயுமிலைகர்க்குத் தெவிட்டொணாச 

புத்தமுதாயுமார்க் குமறிவிலுக் சகறிவாய்ப்பொங்கும் 

வித் சசச்சவலோகக்கோனென்னம்மை மேவுங்கோயில் 

சித்திரமகுடத்தான மடி.க்கடிதேர்ந் இறைஞ்சி, 

உத். சரபாசப்பஞ்சலிங்கத்இனுண்ைசண்டிங் 
'இத்தலத்திவண்கணப்போ திருப்பினும்போ துமென் று 

பத்தியாயுறைந்தெம்மான்றன் சன்னிதிமருவிப்பல்ல 

சித்தியுமருள்வானென்றே சிர் தனை.புவப்பினாலே, ' 

௮ண்ணல்வாழ்மூல்த்தானத் தருகிலுத்தரமுகத்தர 
யொண்ணிறவல்லியத்தோ லாசனத்துற்றுவர்.து 

பண்ணுறுமறையர்தத்திற் பயினடமியற்றுகன்ற 

வெண்ணுறுசிவலோகேசனோடு மைதனையுமெண்ணி, 

இதயபுண்டரிகந்தன்னி லிசைவுறமிகச்ந்தித்சே 
பூதவுமந் திரங்கடம்மிலுத் தமக்குடிலையு ற்றே 

பதிசெய்பஞ்சாக்கரத்தைப் பன்னீராயிரர்தரத்தின் 

முதிர்வுறுசெபம்புரிர்சே முற்தியதவமுடித்தான். 
௮ த்தகுசெபதபத்தாலண்ணன் மிக்குவகையுற்றற 

யுக்தமமூலலிங்கத் திடைசின்றுமுலப்பிலாத 

(௬௧) 

(௬௨) 

௬௩) 

(௬௪)



௮கச்தியாபூசத்தபடல
ம், 

ae 

பத் தநாமருங்கரங்கொள் பானுவினுதயமென்னச் 

சுத்திமணக்கோலங் கொளுருவினிழ்றிகழ்ர் அகின்முன். (௬௫) 

மங்களச்சோமன்றன்னை மூழ்ர் அதன்சென்னிபெற்றோன் 
மங்கள ?சோமன்றன்னை வடிவழகுறவுடுத்திக் 

*கல்கணமாம ராவைக்கரத்தினி லணியப்பெற்றோன் 

கங்கணந்தனைமீச்சோி கஞலறவேயணிக் அ, (௬௬ 

வேணியில்வேணிவைக்தே முடியெனவேய்க்தோன்றானே 

மாணுறுமணியிழைத்த மாமுடி.சிரமேல்வைத் துங் 

காணுறக்கேட்சகுவொனள்றாங் ஒட்செவிகச்குண்டலத்தோன் 
சீசணுவொளிருஞ்சோதிக் குண்டலஞ்செவிதரித்௪, (௬௪] 

இருகணாற்காணொணாதென் நிமையவரியம்புவார்கா 

லிருசணா ற்பத மன்றானு மெனக்குகோக்கொணொாதென்பான்பன் 

னிருகணானஃதேயென்ன விீரைஞ் ஜாலெனுங்கண்ணானு 

மிருசகத்திரக்கண்ணானலு Gow Lies (பேரெழிலிலங்க, (௬௮) 

, அ/ழகினுக்கழகியான செளக்தர,மரீயகிப்பே 

சொழமுகொளிதளும்பு கோமளாம்பிகையுடனே தூய 

மீழவிடையதின்மீதெ.ப்தி மணக்கோலமதனைக்கா ட்டி 

விமவுறுசகணத்தரோடு வெளிப்படவிமலனின்றான். (௬௯) 

சொக்கமாய்வேகடஞச்செய் சோதிமாமணியைப்போல 

நக்கனாரருளிற்றர்த கோலத்தைஞாகமீதிங் 

இக்செனச்னியென்ன விருடியர்க்றைவன்காணா 
HSS aur ars Oven sn SL Sonal ips erate ow. (௪0) 
கடலினைக்கரங்கொண்டண்டோன் களிஃகடல்கரைகாணாதே 

யடிலினை மண்ணின் 85௪ வுறும்படிவிசப்பணிஈ்ேே 

மடலுறுகமலக்கண்ணீர் வழிர்துவாரிதிபின்மல்க 

விடலினியென்னையென்று அதிபலவிளம்பலுற்ருன். [ ora) 

, மூதஅக்குறைவாளர்க்கெல்லா முன்னாது.ப்ததுடுதீம்பாலே 

மெதிர்க்குறுவாளர்க்கெல்லா மீறியற்றுவைதீம்பாலே 
கதிக்குறுமடிமைக்கெல்லாங் கையுறுமமுதகும்பம் 

விதிக்குறுகொடுமைக்கெல்லாம் விண்ணுறுமிராசிகும்பம். (௭௨) | 
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௬௯. 'திருப்புன்கர்ப்புசாண.ம், 

ஏலவேஅதிபுரிக்தே யெஞ்சிவலோகநாதச் 
கோலம்வாழ்வுறவிருப்பின் வ.ரங்கொடுகுறிக்கொடேயம் 
மூலலிங்கத்துக்கேற்றசபரியின் முறையியற்றச் 

சாலவேவேண்டல்யாவுஞ் சமைத்தனன்றவத்தெங்கோனே, () 

முன்புதுதயிலமாதி வகையினைமுறையினாட்டி 
மின்பிறழ்வேணிக்கங்கை யேமுதல்விளம்பஇற்ற 

பொன்பிறழ்பொன்னிகோதாவிரி பலபுனிததீர்த்த 

மன்புறுநீரைக்கூட்டி. யாட்டினனமலற்கம்மா, (cre) 

Quna®uCerGsgarexr மெய்யினீரொதற்றிநீக்கிச் 

சொல்லியவெண்பட்டாலே ph oo er BH 

பல்லியல்வடிவிலொப்பிலக்கமா மணியைப்பாங்காய் 

தல்லியறிலசத்கோடு மணிர்தனன்ஞானமூர்த் தி, (௭௫) 

உதயமேயொடுக்கமாகு முறையின்றியுணாவமைந்த 
சிதைவிலாவண்டம்யாவு மணந்துறச்திகழாநின் ஐ, 

விதையமாமலரின்கண்வைத் தருச்சிக்குமிருடியெங்கோன் 

பூதியபன்மலரினாலே 4ூதத்தினும்பூசித்தானால் (௭௪) 
வன்னிமாவருக்கைகோங்கு பனிச்செய்யாவையேமத்தம் 
பன்னியோடாத்திவங்கம் பாதிரியிலக்தைவில்வந் 

துன்னியகிஞவைபச்சை து௱௫யேபலாசுபிச்ட 

யின்னபத்திரங்களாலு மருச்சனைவகையியற்றி, ௭௪௪ 

ஆவியைகிவேதனிக்கு மறவன்பல்லோதனங்கள் 

மேவிபவப்பவர்க்கம் விளம்புபல்வகையினோடு 
மாவியல்கனிமுன்னான பலகனிமல்குகாமை 

தேவியறாம்பூலாதி கிவ, தனஞ்செய்அபின்னர். (௭௮) 

என்.௮றுமேதூபதீப மியஇ;பிர்தனையளிக்கு ஐ 
குன்றுறுமூனிவன் மாபதீபங்கள் குலவவாற் ஜி 

யொன்றிரண்டாசாவொன்நிலைர் சையுமொன்றதாக்கி 

நன்றியைகினைர்திறைஞ்சித் ததிமொழிஈவிலலற்றான். (௭௯) 

. நகுசடைமுடியாய்போழ்றி நஈஞ்சுண்டுமுடியாய்போற்றி 

சகுபஈல்அடையாய்போற்தி சருகலர்க்குடையாய்போ ற்றி



அகத்தியர் பூசித்தபட்லம், ௬௫ 

தருமாரப்படையாய்? பாற்றி தசாவளம்படையாய்போத்றி 

மிருவெண்மையுடையாய்போற், நிமெலியர்பாலுடையாய்போற்தி, 

பதுமலுக்கருளளித்தும் பாகசாதனனென்ருதிக் 

கதுமெனவந்்இிறைஞ்சுங் சககனகாடுறைவானுக்கு ௨ 

குதுகலக்கருணைவாரி கொடுத் தருள் கூரிலாயோ : 

விதுல்லவமையமென்றே பெய்தின்னிஹறைவபோற்றி, 

பத்இபுர்திடமாய்வேண்டிம் பகரருமுண்மைபெத்ற 

புத்திபு பும்வேண்மிமிச்சாள் வரை.பு3மபுரிசவத்தின் 

சத்திய 'ம்வேண்டுகின்றன் நிருவடி8ழல் ர. 

சத் திபும்வேணடுகின்னைள் சரணெனச்சரண்புக் Canta. 

மங்களசல்யாணச்சர் வாய்ர்திடுகோலர் தன்னை 

மங்களவபிடேகாரா தனையெவர்வகுத்திட்டாரோ 

வங்கவர்இருவு£ங்கா மகப்பெறலனை சீதுமுற்று 

மங்க்வர்முத்தியெய்த வருளெனப்பணிக்சானங்கண். 

அசத்தியமுனியிரப்ப வசத்தியமளித்துமென்ன 

நகீத்தினந்லைகைக்கொண்ட நக்கனுரவிறலாலே 

சடித்தினிற்ற, $் தவங்கொ டலைமைவாயர்திட்டமிக்க 

மகத்துவமிஃதுபோலெக் தலமதைவகுக்கற்பாலார். 

எ்ண்ணியவரங்களெல்லாம் யாவருமெய்தும்வண்ணம் 

(45) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

€ 

புண்ணியமுனியெங்கோமான் பொருசக் தயவ்வயினேபன்னா 

ணண்ணியதலத்தின்பாங்கர் ஈவிலுந்தன்பேரிலிங்க 

மண்ணியதலத் திற்சின்னா ளமர் ந்தனனருளின்ஞூர் த்தி, 

இன்னணஞ்செளர் தரப்பேர் தாயகியரொன வெம்மோய்க் 

கன்னவன்மனைவிலோபா முத்இிரைசபரியாற்றிப் 

பன்னரும்வ.ரமனைத்தும் பாலனம்பெற்றுவஈ.து 

சன்னிரு-ஈசோருஈத்தின் சரணமேசரணாப்போ ற்றி, 

இவ்வுழிச்சபரியா ந்தி யிருந்து ழித்தென்வடக்குச் 

செவ்வுழிச்சமமதாக்கித் திருத்தமா.புலகிருப்பி 

னெவ்வுழியேனுமிக்க வறிஞாகளெண் ணிரநோக்கின் 

செவ்வுழிப்புரியலற்ற தவமலாற் "றர சதுண்டோ, 

௯ 

(௮௫) 

(சு) 

(௮௭)



௬௬ திருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

மறுவறுதவம்புரிந்த மாதவன்வளப்பமல்கி 

ுறுதலமெனுங்காஞ்ச மாவனமொருவிவெண்மை 

பெறுமறைக்காட்டுக்சேகச் சென்றனன்பெட்பினுற்றா | 

ஈதியமாணாக்கரான குழாத்தொடு௩ணுகலுற்டே, (௮௮) 

அ௮சத்தியமுனிவர் பூசித்த படலம் 

முத்திற்று, 

அகத்தியர் பூசித்தபடலச் சுருக்கம்: 

ஒகைமிசா.ரண்யவாசிசளாகிய மகரிஷிகளே! கேளுப் 

கள், தக்சனென்பவன் மகளாகிய ஈஸ்வரியானவள் பரமசிவனை 

நோக்கி யெங்கோமானே! . எனக்குள்ள தாக்ஷ£யணியென்னலும் 

பெபசை மாற்றியருளுக வென்று கேட்க) சிவபெருமான் 
பெண்ணே! இமயமலைக்கிறைவன் உன்னைப் புத்திரியாகவேண் டி. 

தீதவம்புரிகின்றமையின் ௮வன் மகளாகுவை யென்றருளிச்சே 
ய்ய, அவ்வாறே மாதேவி இமயபலையடைந்து ௮வவரசனுக்கெதி 

மே ருழந்தையாய்க்கோன்றினள், இமயாலையரையன்கண்டு அனை 

ந்தக்களிகூர்ந்து இருகரங்களாஓ! மெடுத்து உச்சிமோக்து தன் 

மனைவிகையிற்கொடுக்க; ௮ம்மேனாதேவியும் மிக்கமகிழ்ச்சியேரடு 

பாராட்டி வளர்த்தனள், வளருகாளில் சிவபெருமான் சப்தமு 

னிவரையு மழைத்து இமயூரிக்கரசன் மகளை நாம்மணஞ்செய்ய 
ப்பேசுவாருமென் நனுப்பினர்., ௮வர்சளும் மலையரையன்பாற் 

சென்று வினவலும் மலையரையன் களிகூர்ர்து தருவதற்கெலசர் 

தான். அச்செய்திபுணர்ந்த வெபெருமான் அரிபிரமா திதேவர் 

யாவருஞ்சூழ இமயமலைக்கு வர்தவளவில் இமயமலை தாழ்ந்து 

தென்றிசை உயர; அகத்தியமுனிவரைகோக்கி (நீர் தென்றிசை 
க்கி கரஞ்சாரணி.பத்ை யடைந்து பூமியைச் சமப்படுத்து. 

வீரென விடைசொடுச்சருளினர்' அப்போது குறுமுனிபும், 
அ௮ம்மலையைவிட்டு நீங்கி விந்த௫ரிகண்டு காவேரிஈதியையும் 
அருளிப் பலதலங்களையுந் SANS g சரஞ்சாரண்யத்தை யடை. 

ர்து மேற்சிலுங் இழக்கலுமுள்௨ தர்ததமாடி ஆலயம்புகுக்து



பன்னிரு£வலிபபெற்றபடலம், & oF 

சிவலேகேசரைபுஞ் செளந்தரகாயயெயயுக் தெரிசத்து பன்னீ 

ராயிரம் உரு பஞ்சாக்கரஞ் செபித்து ச் தவமும்றிருக்குமளவில் 

சிவலோகராயகர் கல்யாணக்கோலங்காட்டி. யருஞவாராயினச். 
௮.துகண்டு ஆனர் சங்கொண்டு பூசாவிதியை மூடித்து வணங்கி 

தீதோத்திரம் புரிந்தனர், இவ்வண்ணம் உமையவளுக்கும் பூச 

னைபுரிர்து அடுத்ததலத்தில் தன்பெயரால் சிவலிங்கம் ஸ்தாபி.4 

அத் திருமறைக் காட்டுக்குச்சென்றனர். 

சுருக்கம் முற்திதிறு, 

பன்னிருவேலிபெற்றபடலம், 

பொன்னிருங்கடுக்கைவேணிப் புண்ணிபன்பூர் சாள்போற்றி 

யென்னிருமலன்மணந்த விமமலைகடுப்பத்தென்பான் 

முன்னிருந்ததனைச்சொற்றா முகின்பெயமுன்னும்பின்னும் ' 

பன்னிருவேலிகொண்ட பான்மையைப்பக.ாலுறறாம், (௧) 

மூன்றெலுமுக த்தினந்தங் கலியுகமூதலிற்கயத் 

தகோன்றலுஞ்சேயோன்றானு முன்னுற்நடப்பச்சுங்கன் 

மீன்றகுகுரிசிலின்னா ரிருவர்பின்னுறவேமேவி 

மேன்றுதகவக்கோளின்ன கதியினிலிருர் தவம்மா, (௨) 

கடிர்திடுமெழிலிபெய்த Cyan oer wt BS wall cor 

படிர்இடிமழைரீசாறறு நீர்கசிவுறுநீர்பாயு 

நெடுந்திரைக்கடலுங்குன் று மெனவான்றோர்கிகம்ச்சலாலே 

மடிர்திடிம்வையமென்ன வையமென்வகுக்குங்காலே. (௩) 

மழையதமறுக்குமாயின் மாகிலவள ப்பமென்னோ 

LOU HSUEH COO aru SEH wr Sous ge or 

பிழையிலாவறச்செங்கோலாற் பெருகிடும்பெருகிலாதேநற் 

பிழையிலாவுலகினோருக் கென்சுகம்பேசற்பாற்றே, (௪) 

சுயுறவிசம்பினின்று துளியவைவீழினல்லாத் 

பசிய: ற்றலையுங்காணப் படாவெனப்பகர்ர் தாலே



. ey ° உ a | e a 

௭௮ தருபபுனகூாப்புசாணம) 

திசையுறுபைங்கூழேது செப்புதானியங்களே த | 

மிசையுணவிவைகளே திங் சென்னினிவிளம்பற்பா றே. (௫1 

மாரிபெய்வளப்பங்குன்றி மகயினின்மறுத்தலாலே 

ஏரினைப்பண்ணைதன்னி: லோட்டுறுபியற்கைத்தாமோ 
சூரிய.ற்றோர்கசெல்லார் சானமெட்டுணையுமுண்டோ 

கேரியசவமுமுண்டோ வென்னினிகிகம்த்தற்பாற்றே, (௬) 

மீக்கொளும்வறுை மயெய்தி மேதினிவெயிலிற்பட்ட 

பூக்கொளுமென்பிலாத புழுவெனப்புலம்பன்மூாழ்க 

நாக்கொளுநீருமின்றி யுரோதனஈண்ணுவாரேல் 

கோக்கொளுநீருமின்றி யுடைத்தெனிற்கூறலென்னே. (௪) 

சகமதின்மழமையோரெல்லாஞ் சதர்மறைமகமறந்தாம் 

மிசவுறுபுத்தேளெல்லா மவியுணும்வினை அற rt 
புகழுறுந்தொதறுக்களெல்லா'ம் பொழிதரும்பயமறஈத 

முகலிலாக்குற்றர் தன்னையிற்றெனமொழியப்பா ந்றோ, (௮) 

தானமுர்தவமுரீத்தார் தரணியிலுள்ளோர்யாரு 

மானமும்புகழுநீத்தார் வண்மையிலுள்ளோர் காமு 

மீனமுங்கொலைகள்யாவு மிழைத்தனசெங்ரும்பாலைக் 

கரனமுமருதகர்தானுங் கசித்ததுகாணுவோர்க்கே, (am) 

பறப்பருடர்ைவித்தை பேணியேயுரைத்தோன்போதஞ் 

சிறப்பினேயுபதேசித்தோன் தீமிடிக்கன்னம்ந்தோ 

னறப்பெரும்பயத்திலஞஞ்சே லென்றவரைவர்தாமுக் 

அதுறப்பருந்தர்தையென்று முதியயர்சொற்றசாலே. (கடு) 

மேதினியுந்றோ்.பாரும் வெறுக்கையைவெறுக்கையாக்க 

யோதனத்தேதுவான யாவையுமொன்் றிலாராய்ச் 

சேதனமழுங்கவேறு செயலின்்றிவல்லியத்தின் 
கேசுனமுயர்த்தமன்னன் பா றிரண்டொருகங்குட்டி., (as) 

எர்ைசயேதருமச்செங்கோ லேர்தலேயெழுகிலத்தோர் 

தர்தையேயறத்தின்றாயே தயாகிலையாமருர்தே 

ந். தலில்விளக்கேயெங்க ணாதனேோன்மைமிக்க 

சிர்தையேயுடையாயென்று செழுஉர்ச்சாணம்போத்றி, ௪௨)



பன்னிருவேலிபெற்றபடலம், ir Sy 

சலம்பெறுவீபுலையெங்கு மிடியினாறத்றகுகாணத்திற் 

'நிலம்படுிமாறுபோலே யெண்ணுறச்செப்பவொண்ணாப் 

புலம்பலையடைசனின்னாற் போக்குதலன் றியாரே 

ஈலம்பெறப்புரிவாரென்செய் கோமெனகவின்ராரம்மா, (௧௩) 

தானமேதருதலாலும்பாரதந் SHH Sr gio 

AITET(LPHOPHOLIT AGS அதிச்கையுமதியும்பெற்றே 

பீனமாய்வருவார்தங்க ளிடர்களைர் திறைவனாகி 

மானமும்பெறுதலாலைங் சரனி சர்மன்னனன்றோ, (௧௪) 

உரிமையிலுறலாலாற! முகமசாலொன்னார்செற்ற 

வருமையி௫றலாற்கோழி யமைதலாற்சகியரானா 

ரிருமைபும்புகழ்தலாற்குன் றேறலாலிமையோசேத்தும் 

பெருமை யிலேறலாலு முருகவேளிஷைபெறராயோ, (௧௫) 

குணகடதிளைத்தெழுர்தே யி ரவினைப்போக்குங்கொ ள்கை 
மணமுகமலர்த்திக்கையா யிரந்தர் தமொளிமல்குற்று 

வணமொருதிகரிதன்னைச் செலுத் திவையத்தின்மேவிக் 

கணமதின்வரலாற்பானு கே ரன்றோசாவலோனே. (௧௬) 

இரவலர்முகமலர்த்தி மயல்சகொளுமிருளைநீத்து 

வருசலையெட்டெட்டான வளைத்தையும்வசமதாக்கப் 

பெருருறும்புலவருண்ண வழுதிக் தஅமதியும்பெற்றே 

யுருகலையுகயகானாப் சோமனேரொப்பேயன் 20: (sor) 

உலகினைக் தாங்கிமிக்க பணங்களும்பொறையமைக்தே 
மலருரமாலைமன்னி /ஈணிமுடிபெற்றமைத்து 

நசீமுறப்பொதியடக்கி யறிவமைந்'துறலான்ஞாலத் 

தலமிணையனர் சனென்ன வையமென்னரசரேறே, (௧௮) 

என்பத்தைக்கேட்டமன்னர்க் கிறையவ.ஐள்ளமெப்த்தே 

முன்பொத்ததோற்ற,க்தெம்மில் யானென்றுமுடிவிலாத 

துன்பத்துக்கே துவானே ளனென்னினிச்சொல்லப்பாற் றன் 

ழன்பத்துக்கெல்லயுண்டோ சண்கணீரும்பிரின்றான்: (௪௯) 

செனித்ததீராப்பிழைக்குத் செய்வமேதுணையென்பாரிக் 

குனித்தவிற்கணையாலாவி குறைக்குவேனென்றபோழ்து



ero திருப்புன்கூர்ப்புசராணம் 

மெனைத் துறுகுழுக்களுக்கிங் படெரறுமோவென்றெண்ணாப் 

yop danse Onis சுரபிபோற்புலம்பினானால், (2.0) 

இடசெலாம்வர்தபோது மினைத்தெனவறியொணா௫ 

படெலாம்வர்தபோதும் பகரினம்மாலென்னாமோ 

வுடசெலாழுயிரிலாமை போலவேயொல்கிகின்ற 

குடரெலாங்குழம்பற்பாற்றோ வென்றனன்்கோழி3வர் தன்,(௨௧) 

வேரினுக்குதகமூட்டின் விரிதழைமேவுமாபோ 

னேருமர் இரமியக்கி னிகலமெங்கும்போமாறே 
யாரணிவேணியெம்மா னண்டங்களனைத்தினுக்கும் 

வேரதால்குளிர்ச்சயெப்தின் மேலெலாங்குளிருமென்றே, (௨.௨) 

வசுந்தரைமீதேயெங்கு மன்னியசினகரத்துட் 

பசு தளவணிந்தோன்போதன் ப.ரவரும்பரமனுக்கன் 

பிசைந்துகற்றிலநெய்யாதி பபிடேகமியற்றுவிரேல் 
விசும்பினின்மழையண்டாமென் நீகைமென்மேலளித்தான், () 

அலயந்தொறுமெம்மானுக் கன்பினின்மிகப்புரிந்து 

சரலவேசபரியைத்தான் முமிழைத்திட்டபோழ்து 

மேலவேயொன்பானென்னுங கோளினுக்கிறைவிதித்த 

காலமேயெண்ணியெண்ணிக் கசைந்கனன்சாவலோனே, (௨௪) 

இன்னணமிவனிருப்ப விலேகர்கள்பலருக்கூடிப் 

டிபான்னியாற்றருகிற்கான கிர்த்தனப்புனிதனென்னு 

மின்னவிர்வேணியானைப் பூசித்தார்வேண்டுகோளான் 

மன்னவன்சனவீன்கண்ணே யெழுந்தருள்புரிவன்வள்ளல்: (உ௫) 

கோழியென்றுரைக்கும்வேர்சே குலவியபொ ழில்சூமுற்றே 

யூழிபுமியாச்செல்வ மோங்கியதிருப்புன்கூரில் 

வாழியசிவலோசேசன் வரத்தினின்மழைவர்தெய்தும் 

மாழியவன்பிற்செல்கென் றருளினனறத்தின்மூர்த்தி, (௨௬) 

கோவிலூரெங்குஞ்சென்று குளகனையுண்போர்கங்கட் 

கேவலாலீகையீர்தே திருப்புன்கூரெய் துங்காலை 

நகவலூராளியென்னுஞ் சுந்தசமூர்த்திகண்ப 

ராவலாயத்தலகத்தி லெய்தினரன்பா்சூழ. | (aor)



பன்னிருவேலிபெற்றபடலம், oe 

ஒன்னலர்முடிகளெல்லா முரிஞ்சுறுசாளனான 

மின்னவிர்வேலானன்னார் பெற்றிமைவிளம்பக்கேட்டு 
முன்னவரடியாராலே முற்றுருக்கருமமுண்டோ 

வின்னவராலேபாடி யெய்துறவடைவ மென்றான். (௨௮] 

துறவியென்றுரைப்போர்க்செல்லாம் வேந்தனோதரும்பென்றெ 
பிறவிவேரறுக்குமெங்கள் பேதருள்பெற்றியோர்டாு [ண்ணிப் 
ஊறைவிரிமாலைப்பொன்னி தாட்டினுக்கரசனண்ணி 

மறைவிரிசாவினாரை வணங்குபுவழுத்த லுற்முன். [௨௯ ] 

சடையனூர்தவத்தில்வர் த தனிக்குணக்குன்றேகொன்றைத் | 

தொடையர்மேற்றொடைகள்சூட்டுந் தொகெடலமுதேபத்திக் 
கடலெனவருசிவானம் தப்பெருங்கடலேகாண்போ 

ருடலினிலுயிராய்வந்த வொப்பருமுறவேபோற்தி, [ ௩௦] 

எம்பிரானோலைகாட்டிக் தடுக்தாண்ட்கொண்டுமேஜோர்ச் 

கும்பிரானெல்னக்காட்டக் கோயிலின்வரையேஓகி 

ஈம்பிராகக்தோடேபித்சாவென நமைப்பாடென்னச் 

செம்பிரான்கேட்பப்பாடுக் அவவியப்பாவாய்போற்றி, (mo | 

வேறு, 

பாடுமுன்பெண்ணைக் குத்தரமிருர்ச வெண்ணெய்ரஈல் லூரெ 
னும்பதியைப்; பாடுபுதென்பாலாக்கினை வீரட்டானத்தான் பல 

தரங்நாலைச், சூடுபுசிரத்தனிட்டுறச்செய்காய் தோழரென்றேதி 
ருவாரூ, ராடுபுகின்றார்பரவைபாறா தாயாக்கனாயையனே சர 

ணம். | ௩௨ ] 

குன்றையூரதனிர்கொற்பொதி, குறடக்குறும்படிக் கூதினை 

GLH, மன்றுறுகெல்லைப்பலர்க்குமேயளித்து மணைதருசெங் 

கலைப்பொன்னா, யென்றுமேபுறிர்துமா ற்சினிலிட்ட மாழையை 

க்கோட்டத்திலெடத்துஞ், சென்றிடக்குருகாவூ.ரன்பொதிசோ 
ளித்திடச்செய்ததார்செயலே. [ mm. | 

- ஐயனேயாடவம்மைதான் Merny Stu பாடிடவமைந்தோ 

ய், மையில்புக்கொளியூரிடைக்கராவுண்டமதலையை வரப்புரிக் த 

னையால்; வையகந்தன்னினினக்கணையாக வழங்குறத்தகுங்கொ 
    

ஒ௫-யென்பது ஓழு,



௪௨) ் திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

லோவள்ளால், செய்யகாளிணைக்குப்பொய்யிலாவடிமை சேர்ச்த 
தார்சீர்மைசெப்புவசே, [௩௪] 

செயற்கருஞ்செய்கைபுரிகுவர்பெரிய சென்பதைக்?கற்றுற 

ச்செய்த, மயற்கறுமுதலேநின்றிருவடியெஞ் சென்னியில்வைத் 
தொருவரந்தா, பெயற்கருமுகில்பெப் தலகெலாம்வளப்பம் பெ 

ருகடக்திருப்புன்கூ.ரகனில், கயற்கரும்விழியாள்பாகமார்மு£கல் 

வன் கருணைதந்திடவருள்காண்பாய்,. (௩௫1 

ஒவ்வொருவரமுமொவ்வொருவருக்கே யுசவியஅன்புகழக 

னா; லிங்வொருவரமுமெனக்கல வுலகத்தனைவர்க்குமெய் அதல்க 

ண்டாய், துவ்வொருவுற்்ோற யுயிரெலாஞ்சோம்பித் துஞ்சுமா 

றிருப்பக்தோன்நிளையால், செவ்வொருமேனிப்பிரானருள் சுரப்' 
பத்திருவருள்செய்கெனச்தொழுசான். [௩௬] 

சாற்றலும்வடிவேல்வளவனேமழையிக்கலமதிற்பெப்திடின களுக் 

சகேற்றகைம்மாருயெஞ்சவலோககாதனுக் வேதென்னென்னப் 
பேற்றதினைக்கேட்கும்பொழு துயி3ரனும்பெட்புறவளிப்பன்யா 

போற்றியபோதுகாவ லூராளிபுகலுவன்புகழமைவுறவே[னென் ற. 

பன்னிருவிழியும் பன்னிருசெவியும் பன்னிருகரமகற்களித் 
அப், பன்னிருமதியாண்டினுக்குமாமகர் தான் பன்னிருபருவமா 

ய்ப்படைக்துப், பன்னிரண்டினினந்தத்தினிற் ருன்வாழ்பரனவ 

னாதலாலென்றும், பன்னிருவேலிதர் தருளென்னப் பணித்தனன் 

பார்த்திபனோந்தான், (௩௮) 

மன்னவன்மாகச்சோமன்றன்சதாகாண் சகோசம்போன்ம 

இழ்ச்தினிதிருப்ப, வென்னையாண்டருளுசாவ லூராளி யெஞ்சிவ 

லே/கநாயகன்முன், முன்னவநீமுன்னின் சிடின்முடியாப்பொருளு 

மேமொழிகரவுளவோ வென்னினிச்செய்வோங்கருணை£புரிவா 
யெர்சையேயெனவிரர் தனனால், (௩௯) 

எனப்பலகேட்டுறாயனார்பாட றுவக்குமுனெங்கும்வான்ப 
ரவிக், சனக்குழாங்கடலினீருண்டகாலை யன்றுசொல்கருக்குமா 

ற்தினுமே, யனக்குழாம்விரிர்தகாலொப்பவெண் முடல்சளருட் 
கடனீரையுண்டன்றே, மனக்குழாமெல்லாமண்மிசைசளிப்பத் 

தடித்துமின்னிப்புடைவயங்க, | (௪0)



பன்னிருவேலிபெற்றபட்லம், a, 

பெருமழைவிண் மமலெண்ணிட மின்றிப் பெய் சீனசோவென 

ப்பிறங்க, லொருமழைத்தூள்பூ சனிப்பபமோவேறொருமலைக்து. 

களதோவென்ன; வருமழைத்தாரைதிசைக்கரித் துதிக்கை வானி 

ன்றும்வந்தகோவன்றேற் பெருமழையண்டம்பொதுத்கொழு 

தியசோ வெனச்சளசளவெனப்பெப்த, (சக) 

ஈல்லவசொருவ ரளரெனிலைங்கு மவர்பொருட்டாாகவேச 

ண்ணி, யெல்லவாதமக்கும்9பெய்யுமாமமையென் தியம்புநுமொ 

ழிபுண்மையெனவே, செல்லெவர்தமக்.தம்பெ.ப்தலினாலே திரை 

க்கீடல்சூ முலகிடையே, யில்லி௨மில்லையெனும்படி யெங்கும்பொ : 

[நிந்தனவிருண்டிடாவெ/மிலே, (#2) 

ஒருழிசின்றுமோரு) நியொருவ ருப்ப்பதுஞ்செல்ல அமின்றாற் 

சிருழியாக்கள்மேதிகள்மேயு முதியிடைச்?சறலஓமின்றாற் [க 

பேருமிபேருமிடமிலாமையிற்புள் Guth Barton wi ofl esr று 

தேருழிவாரியூ விவர, 5துகொ லெனப்பெயுஞ்சேர்ர் திராப்பகலும், 

குளனொ?9சடமேரிகணதயோடி குறுகும்வாய்க்கானிமைர் 
சோட, வளஹணொஃபெய்யும்வசையினாற்காற்றும் வாய்ப்பினன் 

ரோ லெமிமரங்கள், பளனொ$மேிஞ்சரியதாயெங்கும்பரவி மீம் 

பெருக்கெடு? காட, வுளனெடுபெங்குங்குளிரவேண்டினர் வே 
ண்டாமெனவேண்டினரொருப்கே, (7 ௪) 

ஈரவலூசாளிசன்றுமோச்சி ஈளிஈமாஞ் சீறடிபோற்திச் 

காலலூராளிக்கிள் விபாமபயன்கருத்துவர்தேயிரத்திவென், சேவ 

இரசாளிதர்தையெஞ்சிவலோ கப்பெருமான்றிருமுன்னென், னாவ 

லூராளிசெயற்கரு 6செய்கைபுரி ந்தி 2பருமையென்ன்றைவாம், 

பாிகின்பாட்டின் விருப்பனாதலினாற் பரசிவனினக்கிரல்குற்று 

வீிகே 2டாறுமிடியிலாவன்னம் வாங்கியேயளித்தனன் மிகவே 

யேடுகள்கமழு மலகலங்குழலாள் பரவைபாலிரவெலாநடர்.து 

கூடுரப்புரிர்கானன் ந யேகுவனோ கோதிலாமறைக்கரியோனே. 

இச்திலைபுதுமையெனச்சொலி ராஜேர் இரப்பெயேற்றிரிசோ 

மன், மின்னிலை.புற்றவெண்முடில்பரர்து வெள்ளிடையின்ரீயே 

விரவி, யர்நிலைபெய்தகாட்ியெஞுஞான்று மதிர்திலனென விழும் 

௧9 |



erg? திருப்புன்காப்புசாணம், 

பூதாய், சென்னிலையதனைமறுத்திடப் பாடுகெனவடி.சென்னிபிற் 

சேர்ச்சான், (௪௯) 

பன்னிரு?வலிபெய்வசற்களித்தாய் பார்த்திபமறுத்திடப்பெ 
பர்க். தம், பன்னிருவேலியளிப்பைமயென்றேபகர் தலு மறுத்தி 

டானாூப்' பன்னிருவேலிதர் தனன்பன்னீராயிரம் பாரநெல்விகா 

யப், பன்னிருதாளைத்தலமிசைவைச்சே பணிர் தானருள்பெறு 

ம்பண்பன், (௪௯) 

௮ன்றுசான்வேண்டமழைமறுத்ததுவா வன்றுதொட்டே.தி 
வ்கடோறு, மென்றுமேமும்மாரிகள்பெய்து தனதானியங் களும் 

வளங்களுமீண்டிச், குன்றுமு தாகிச்?சாழனாட துகான்குறையறு 
செல்வமோங்கியதா, லின்றுமேமற்றைகாட்டினுக்கெல்லாஞ்செ 

ன்னிசாடெனினென்னோவிசைப்பாம். (௪௭) 

தெய்வச் தின்செயலைத் தேக் அமுர்யாருந் தேர்ந்தனர் சக் 

தசையுட்டெளியச், சைவச்தின் ட சமைபறிவுறுர்பலருமதி$்தனச் 

கலைமை.பிசென்ே, பொய்வத்துவினையேமேலெனவதியும்புல்லி 

யபுலமையர்யாரு, நெய்வத்தியெரிமேல் ழேதாய்க்கொளினுங்க 

முறுமோவெனசேர்ந்தார், (௪௮) 

பன்னிருவேலிபெற்றபடலம் | 

PHP HD. 

  

பன்னிருவேலிபெற்றட௨உலச்கருக்க ம்; 

  

ஒசெளனசா திரிஷிக£ேே! கேட்பிர்களாக, உலகச்திலெெ 

ருதலச்திலும் ஒருகாகத்து ஈடவாக மகாமகிமைபொருந்திய 

ஆச்சரியமுள்ள சறரிதம்ஒன்று இத்தலத்து ஈடர் துள்ளது. Ha 

வாருய ௮ற்புதசரிதம் என்னவெனில், கலியுகாரம்பத்திலே சூரி 

பஹுஞ் செவவாயும் முன்னேயும், குருவுஞ் சுக்கிரனும் பின் 

னேயும், ஈடக்குமாறு நேரிட்டது. ஆதலின் நிலவுலகதச் தம்மை 

௮ள்ஞ் சிறிதுமில்காதொழிக் ச, ஆகையால் விளைவுமுதலிய



பன்னிருவேலிபெத்றபடலம், எடி 

யாவுஞ் சுருங்க க்ஷாமமிகுந்து ஜீவர்களுக்கு மலினமுண்டாகி 

wT eu இராஜ சமுகமடைந்து பூதலமெங்கும் Our git a5 5 

இரியுருட்டி. மனுரெறிசெ௮த்தும் ௮ரச்மோரோ! யாமெல்லாம் 

மழையில்லாமல் வறுமைசோயாற் பீடிக்கப்பட்டு மிக்வருக் 

தினோம். வேறுஉய்வகையில்லை. என்றுமுறையிட அ௮துகே 

ட்டு இராஜேர்துசோமனென்னும் ௮ரசனும் மசனச்கவற்கெ 
டைற்று இதற்கு ௪ன்செய்வேர் மென்றேங்கி வேரில் ஜலம்விடு 

தலால் மரத்தின் இலைமுதலிப தளிர்த்தல்போல எப்பொருட்ரு 

மிழையாடுப பரசிலப்பெருமாளை் அ௮பிடகாதிகள் சிறப்புறச் 

செய்த பூசனைபுரிவிக் தால் உலகு செழிப்படையுமென்று கருதி 

பற்பல வோலயங்களுக்கும் பூசையாதியனபுரிவித்தான், ௮ப் 

போது காவிரியின் வடகரையிலுள்ள இருகீரென்லுர் தலக்தி 
லெழுர் தருளிய கானகிர்க் மெஸ்வரர் ௮ரசன் கனவில் எழு. 

ந்தருளி அரசனே] திருப்புன் உளென்னுற் நலத்தில்வாழ்கின் 

ற திவ?2லாகேசன் ௮னுக்கிரகஞ்செய்யின் மழைபொழி.பும் ஆச 

லின் நீ ௮ம்தலச்திற்கேகிப் பூசித்ததெ எறு கனட்டளையிட 
அகட்ட சோழன் திருப்புன்கூரென்னுர் தலத்தையடைங் 

து பெருமானைப்பூடித்து வேண்டிக்கொள்ளும் போது சுந்தர 

ஞூர்தீ சுவாமிகள் நுமது இருக் itd PLC or aT (Lp 5 OM alr 

ராயினார் ௮வரைக்கண்டு கோழன்வணங்கித் தோ,த்திரித் த மழை 

மறும்தமையால் ௪ சன்னிதியிர்பாடி. மழைபெய்யும்படி ச் செய்ய 

வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான், சுவாமிகள் அங்ஙனம் மழை 

பெய்யின் பெருமானுக்கு 1) பன்னிருவேலி நிலம்விடுகள்ன் அர 

னுக்கு விதிர்து உடனே சவெலாகராதர் சன்னிதியிற்பாடவுங் 

ர டவளருளாக் மேகங்கள் மீர்முகர்னு ின்னிஇடி த். துகிலமெலாம் 

பலவளஞ் சுரக்கும்படி. பெருமழைபெய்தன, அவ்வா றுபெய்த 

லாலுண்டாகிய வெள்ளப்பெறுச்கைச்சண்டு ௮ர்சன் மிகமகிழ் 

ர்து மழையை பிற்கச்செய்யவேண்மமென்று சுவாமிகரைப்பின் 

னும்வேண்ட இன்னும் பன்னிரு?வலிதர்தால் கிற்குமென்ன ௮ம் 

படியேதற்தே னென்றான், உடே மன மழையானது Bar 0 Zl, ௯8 

மமும் இல்லாதொழிச்து அன்றுமுதலாக மாதமூம்மாரி பெப்." 

உலகஞ் Oe fiom, ௮ப்நனம் இருவறுட்பெற்றிபுடைய வ



எக திருப்புன்கர்ப்புசாணம் ' 

லோகேசர்மகமை யாலராற் சொல்லிமுடியுமென் று சூதபுசாணி 
கர்ிருவாம்மலர்ந்தருளிஞர்: 

சுருக்கம் HD pm. 

இரசாஜேந்திசச்சோடன் புஜித்தபடலம். 

  

பனியிராதகலப்பாலுவக்ததுபோற் பாமொரூரர்தன்றோழ 

ன், அுனியிராதகலப்பாடிவெண்முகில்கள் சொரிர்தனகரகையா 

ஞ்சொற்றுக், தனியிராமேசன்றனையிராமன்முன் றகுசபரியினை 

யாற்தியபோ, லினியிராசேற்தரமன்னன்.பூசிக்க வியல்பீனையி 

சைத்து9ிவாமால், (௧) 

உலசெலாம்வியப்ப வித்தகைபுரிரந்த வுயர்சிவலோகராதன் 
மூன், திலகவாணு£லாளெனுஞ்சவுக்கரகா யகிதனைப்பாகத்திற 

சேர்த்சே, பிலகுமெம்பெருமானருளினாந்சேயை யெளியனேன் 

ன் றிடக்கருணை, யல௫ிலா தளிக்கரின்னருளுண்டே லமையுமென்: 

றியம்பினன.ரசன், (ஆ) 

அன்றியுமெல்லாத்தலத்இற்கு மீண்டிங்கதிமென்னித்தலத் 
துமைர்த), ஈன்றியென்னைளியேன் தெளியுறுமாறேஈவிலுதிகா 

வலோபென்ன, வென்ரகொண்டொளிரும் புலால்கமழுற்றவ 
ற்நிவேல்வேர்கனேசேண்மோ, அுன்நினோசெண்ணப்படிக்கருஸி 

ந்தத்தலத்தின்ர்சொல்லுறப்பாற்றே, (௩) 
வேறு, 

சேகரக்சலாத்திசைமுகன் வரம்பெற்றான்சேவாம் 

வாகனப்பெருமானடிக் கஞ்சத்தைவணங்கி 

மேகவாகனமேறியே யூம்க்தவன்வேண்டும் 

போகமுன்னியே கோதமன்பன்னியைப்புணர்க்தான். (௪) 

மற்வைன்றருசாபந்தின் மாற்வொண்ணாத 

குற்றமுற்றவு£க்குறுங் கொள்கையிச்தலமால 

பற்றுவேலிமவான்பகள் மணர்தனிற்பலரு 

மூற்றகரலைத்தென் மேலதாயுக்தரந்தாழ்ர்து, [67



இராஜேர் திரச்சோழன்பூசதஃப்டலம், 

வேதர்தேடுமெம் சோனிடமாவிர் தமேய 

போதன்மான்முதழ் புரர்த.ராதியரெலாம்பொருந்திப் 
பூசரக்தினுத்தரமுமப் புகழ்கு௮ுமுனியா 
மாதவக்தனிங்கமர்கரச் சமமெனவாயற்த 

அ௮ன்னவன்றனக்குவப்புற வ. ரன்மணக்கோலநீ 
தன்னையித்சலர்தன்னிடைத் தரிசனந்தந்தா 

ஊின்னமிப்பெருர் சகைமையென் சொல்௮னெளியேன் 

சொன்னசொற்பழுகாமலாழ் ூயதாயாமோ - 

இக்தலப்பெருக் தலத்தீனே செத்தலமுளகோ 

வித்தலத்தடத்திர்க்கரே செத்தடமுளதோ 
வித்தலச்சிவலோசநா தற்கணை3ய தர 
வித்தலச்கலாலெப்பய னடைகுவரெவரும், 

சனகரத்தின்மேல்பால் விடைத்தீரீத்சமுங்கழ்பா 

வனகமுந்திரிமிந்திர. இர்த்தமுமமையு 
நினைவினுற்நிடிபலனெலா முற்றவுகோர்தே 

ஏனகமற்தீடுமுத்தியு முன் மையிற்றருமால், 
ஆதன்லுன்றன் மனக்கிடை தானுமேயமைக்சே 

வீதலின்றியேமுத்தியு மடைகுவைவேர்தே 

சகோதலுற்றள சையலை நவலுமெம்பெருமான் 

அ தலால்விழைபூசனை செய்யெனக்கரைச்தான். 

பொன்னிகாட்டினுக் கிறையவன்போற்பொன்னிராடாள் 

மன்னவன்சிவனர்ச்சைக்கு வேண்டுவவரித்து | 

reresmutp ou mile uaCer.. டர் தனைண்ணி 

பின்னயம்பெறச்சங்கற்பம் விதிமுறையியற்றி. 

சோடசம்பெறுதானங்க பேயேமையிற்புரிந்தே 

யாடகப்பணியணிதரு மொய்ம் aren 7 Fst 

வீடசப்படப்பிதர்கட்கும் வேண்டுவகல்கப் 

பீடசப்பசொன்றவர் தமக்கும்பொன்பெப்து, 

௮க்சுயத்தினீராடிய பின்னசேய்யில்வேல் 

கைக்கொள்காவலன் கரப்பீனைப்புண்ட..ப்சஞல 

‘proe 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(a2)



ory ப தருப்புன்கூர்ப்புராண ம 

வக்கமாமணியாகம விதிப்படியணிநர்து 

தக்கசர்தியிலாம்பஞ்சாக் கரந்தழுதழுத்து, 

முூவலஞ்செய்துவசவண்ணா் பின்முறையிறை ஞ்சி 

நாவிலைர்தெழுத்தனை யிடைவிடாதுறஈவின்று 

இிஎலஞ்செயுமோமங்கள் தபனங்கள்சிறப்ப 

நாவலஞ்செயும் ப௱வராலாற்றிட ஈடத்தி, 

தஇிலமெலாந்தருகெய்முத லாசமீருச்செப் 

பலமெலாம்புரிதருமபி டேகங்களாற்றித் 

தலமெலார்திகழ்பொன்னி நீர்சகத்தரகும்பம் 
வலமெலாமெறப்புரிவித்தான் வளவர்தமன்னன். 

ஈன்னிறத்தகோடிகத்தினை லொஜற்றி?யாலத்த 

செர்கிறத்தகோசிகத்திலம் நிருவரைசு ற்றிப் 

இபான்னிறத்ததாங்கலையினா் பொலிவுறப்போர்த்து 
மின்னிறச்கபன்மணியிமை பணிபலவே;்நது, : 

சாஇமெளவலம்பிணையலைத் தகுமுறைசாத்தி 

டூ.பாதிமப்பெடைபோலவே கவரியையோச்சிச் 

சாதரூபங்கடருமுக வாசங்கடந்து 

'கோதகன்றபல்பாளித நிவேதனங்கொடுத் து, 

முல்லைமல்லிகைசண்பகஞ் செவ்வர்திமுளரி 

பல்லியா ம்பல்் ரக்கிநகொடு துரோணமேயாதிப் 

பல்விதப்பிமலரினால் கூவிளம்பலவு 

ஈல்லருச்சனைசகத்திர மனுவினானயற்து 

உண்ணிரண்டெனப். அிழமுப 'சாரங்கவிழைத்துக் 

கண்ஷிறைந்திிபெளிதத்தாற் நீபம்தைக்காட்டி 
புண்ணிறைந்தவன்பூற்றெடுத் தெனச்சணீருகுப்பப் 

பண்ணிழைந்திடுதுதியினாற் பழிச்சு தலுற்றுன் 

வேறு | 

, மறைரான்குந்தேடரிய வானவனேவன்சறிகை,் 

'இறைரான்குக்சுப்பாலாய் நின்றிலங்குதாமணியே 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(௧௯)



HES HuT 4 AHS SUL, erin 

சறைரான்குயோனியினுந் திரிந்துலைர் துதியங்குவனோ | 

(peopirends iru தர்தருளுமுதல்போற்றி (௨0) 

திலவுமிழுமெயித்றாவின் வாய்த்ததகேோரைநோர்ததுபோற் 

பலவு பிருமிடியின்கணகப்பட்டுப் பரிவுறுரா 
எலகிலருட்கடலதனைக்கடைச்சணித்திங் களித்துந்றே 

யுலகனை த் அஞ்செழிப்பித்கா யுனக்சென்னகைம்மாறே (௨௧) 

வ்[நிவ(நியாய்மயின்முஸ றயின் குலம்விாக்குமகவில்லே 

னெழுபிழப்புர் தீயவை தீண் டாவிந்தவிருகிலத்திற் 

பழிபிறங்காப்பண்புடைமச் கட்பெறீனென்றேபகரு 
மொழிகருத்துசக்கடையேன்பால் முற்றவிலை்முன்னவனே (௨௨) 

எம்பொருளென்பனவுன்னை யன்றிவேறினியுண்டோ 

நம்பொருளென்பனவெல்லாங் கதிகொடுக்க ஈண்ணிி௰மோ 

தம்பொருளென்பனதமது மக்களசர்தாமன்றிச் 

செம்பொருள்சீள்வரைவிலாதிருந்டுதன்னோசேருவதே, (௨௩) 

தகவினையேபெற்றாஓர் தரணிழுற்றும்பெற்றாலு 

பகமியற்தித்தேவனாய் வரும்வழியைப்பெற்றா௮ 

மிகபச் ந்தையடைவிக்குந் தொழில்பூண்டில்லறம்விளக்கு 

மகவிலையேற்கதயுண்டோ வள்ளானீயரூளுவையே, (௨௪) 

னையவகைபல.துதிக ளிரப்புரைகளாமொ.நிர் து 

மனையவகையச்செல்வ நாயகியா மம்பிசைக்குர் 

தனையலெத்தொருவரியற் BOO oo gy tog. FFU 

கினையரியதாப்புரிர் து நேரிறைஞ்சியுருனெனால், (௨௫) 

மருப்பணிசெய்யிறைவனொடு மாள ம்பூமேனியினாள் 
விருப்பணிசெய்செனகரமுூ மண்டபமும் வெயிலெயிலஓுங் 

கருப்பணிசெய்செொகமுமே சவின்கொள்ளும்படிப்பலவாம் 
திருப்பணிகளிழைத்ததனைப் புதக்கிமகிழ்சிறர்தனனால், (உ௬] 

என்பெருமான்விடைபெற்றுச் சோழன்மாளிகையென்னுந் 

தன்பெரியாகரதனிற் புக்கதற்.பின்௦ரணிபற்குக் 

சொன்பெரியகொன்றையணி குடிலனாரருளாலே 
பின்பெரியசளிகொல்ள வொருமகவுபிறர் தனனே, (௨௭)



௮6 ்- திருப்புன்கூர்ப் புராணம், 

௮ச்சு கனுக்கருட்பாக்கி யச் சோழனென்றமைய 

தச்சுறவேயிட்டளவாக் சாதலொடரொடோறும் 

வச்சடிமைபூண்டவனாய்த் திருப்புன்கூர்வள்ளல டி. 
நிச்சலுமேதுதிப்பவனாய் நெஞ்சினுளேயிருக் தினனால், (௨௮ 

எப்பெருள்வற் துந்ரு௮! மெப்.துமையேப்ற்தாலு 

மப்பொருளெஞ்சிவபெருமா ஊடிக்கென்றேயாக்குவித்து 

பொய்ப்பொருளைநீக்கியுண்மை தேர்ச் தறிவுபொலிவுற்று 

மெப்ப்பொருளாஞ்வெ?லாக நாதன்றாண்மேவினனே, (௨௯) 

முத்றிதறு, 

இசாேந்திரச்சோழன்பூச சத்தபடலச்சுருக்கம் 

ஐசெளனகாதரிஷிகளே! கேட்பி.ராக, இம்மகிமையைக்க 

ண்ட இராஜேர்திரச்சோழமகாராஜன் சுற் தரமூர்  இசுவாமிகளா 

ல்இித்தலமான்மிய த்தை விரிவாய்க் கேட்டி ௮ற்புதமெய்தி ரிட, 

பதிீர்ச்தம்தில் விதிப்படி ஸ்நானஞ்செய்து கிச்தியகருமமுடித் தத 
இருக்கோயிலையடை£து வலஞ்செய்து சிவ$லாசராதரை அபி 

டேகாதிகளாற் பூசித்து அன்புமீதாரக் தோக்திமஞ்செய்து மகப் 
பேறுசவுமாறு வரமும்பெற்றுத் திருக்கோயிலுக்குரிய இருப்ப 

caf] IDB SF Crd D DOF HF or HUT PO FO GFF TG GE OT. 

சுருக்கம் முற்றிற்று, 
ஓகை ழாவசாகாக்ககாம்மக் 

சந் இரன் பூசித்தபட.லம், 

  

கொங்கமைந்சதாரணீர்த கொற்நவேல்கைக்கொண்டு 
பிங்கலாாமென்னுமிரா சேர்திரப்பேர்பெறும்வளவன் 

ங்கு றமழைபெற்றுச் சுதன்பபெற்றகா சையிது 

தங்கள்பூசித்திட்ட சேற்றமினிச்தெரிர் துரைப்பாம்: (௧) 

இத்தசைமையென்பயையுஞ் செப்புன்றதாழ்மையையு 
நீத்தவபேநேமிவன வா௫ிகளேநீர்?கண்மின் 
சாத்திரையையெண்ணிடினுு் திகழுரிவையெண்ணிடினு 
மாத்தலத்தினியற்பெருமை யாவ. ரளவிடவல்லார், (௨)



சந திர்ன்பூசித்தபடல ம். 

ஈீத்தவறாமர்தணருமன்னரு காப்கருஜெமுங்கு 
ருத்திரருச்சாழ்மையரு தொழமுதுகாடொறும்வரங்கள் 

தாத்திரியிற்சிவலோக ராதர்.தர்ப்பெற்றோரைப் 

பூத்திகமுமுடியனர் த னளவிடான்புகல்வதென்னே, 

சன்னசர்கிம்புரு_ர்சித்கத ரட்டதிசைகெழுமினவர் 

முன்னடைர் சபேறுடனே சித்திகள்யா ர்மொறிகுவரா 

லன்னசிவலோககா யகனடியையருச்சித்தே 

நன்னருடுபதிபெற்ற மேற்நினையென்னவிறுறுவாம். 

அயன் படைத்தவண் டத்துக் 'கல்லினுக்கோர்விளக்கென்ன 

வியன்படைக்கவிருணீக்கி மேதினிபெலாம்விளக்கு 

நயன்படைத்தவொளிதிகழு ஈவ்விக்்கோருருவான 

செயன்படைத்தவதனக்துத் இங்களையென்செப்புவ£த, 

சச்கச.ராயிரவரையோ ருழுச்செயினுஞ்செப்பொண்ணா 

வத்சகையவன!ப்பினா9 மொளிழிளங்குமாகத்தான் 

பத்தினொரிமாறினிலோர் கலைருறையும்பான்மையிலா 

னுத்தமத்திலு த்தமமாம்பொன்னனிடக்தோதுறுவான் 

0 e ந் . இ ௬ ம் 

செவ்விமிஞர் திங்கடனைக் காண்டலுமேஇகைப்புற்ற 

றவ்வியாளெனச்சொல்லும் பொன்னவன்றனாயயோங் 

கவ்வைமிகுகாரையென்பாள் கலவிசெயவேயெண்ணி 

வீவ்விமனங்கூடும்வகைச் ௪ருவல்மிகவாய்ப்புற்ளுள். 

மையல்மீகச்செயுமழமுத வடிவிளைமலனைவென் ற 

கெய்யொழுகுவேற்கண்ணாள் சருவிமிகஞெழுங்குசலான் 
. ௩ உ . ச “Noo 

மெய்யழகார்தருசோ மன் வேகணைபட் டிடமெ லிரீது 

அசி 

(1) 

(௪) 

(௫) 

(sr) 

தையலத்தான்புணர்வனெனக் குருமனையென்பறுந் தணர்தான், 

வாசவனும்பிறாஈகைக்க வுடலானான்வருககுடன் 

மாசுணத்தினுருவாகி விச் அற்றான் மலர்வேச௪ 

னு $லொருதலையிழச்சான் கோசிசனாம்ச் சானென்னி௰் 
சுபெறுகலைமதிய மயலவலைசேே ராமனை. றேசுபெறுகலைமதியு on லைசேராே 

ஆதீலினாற்றானுமய லெனு.ங்கடலி லழுற் அற்றே 

காதலிறைவசாமணக் சேகலவிக்கரைகண்டான் 
GH 

(%)



அக திருப்புன்கூர்ப்புசாணம் 

மீதலமாமவ்வுழிபுந் தியையீன்றான்விருப்புடைய 

ஞைலைமிக்கறிச்தபொன்னோன் முன்சினத்தனாபினனால், (௧0) 

கோலமிகப்பெற்றமையாற் குருமனளையென்றெண்ணா ௮ 
சாலவிரகாற்கூடிப் புதன்றன்னை.த்தர் தனையா 
னீலமுயனோேய்கொண்டு நின்சலையெலார்சணர்து 
முலமேசெடுவையென மொழிந்திட்டான்௧கிஞ்சாபம், (66) 

பொன்னேனச்சாபமது புசன்திட௮ம்போதொள்றிற் 

கன்னோனொவ்வொருகலையாக் குறைர் த.ற்றானை மழுன்ர 

மின்னாருள்கலைகுறைய மீதியாருகலைகிற்பத் 

தன்றாவிபொன்றாமே நின்முனச்சஏயென்பான். (௧௨) 

அத்தகைமைதனைக்கண்ட மகதியா மமைமுனிவன் 

சித்தமகிழ்வொடுகோக்கிச் செழுங்கலையோய்வையத்துன் 

மெய்த்தவறெலாநீங்குக் தஇிருப்புன்கூரிடைமேவிச் 

சுத்தவருளாகரத்தையடைந் கடியைத்தொழுதுப்வாய், (௧௩1 

எனவுசை,2தமொழிகேட்ட வழுதகுணத்திக்தென்பான் | 

மனவுவப்பினொடுசென்று வண்மையொடுவலம்வந்தே 

யனகமுறுர் தன்பேமால் வாவியையொன்றமைக் தரனைச் | 

சினகரத்திற்பதிட்டைசெ.ப்து. தொண்டிசெயச்சிக் aster (ae) 

இடபதிர்த்தர் சனி௮! மிக் இரதிர்த் தந் தனிலுல் 

இடமுறவேபுக்காடிச் சிவலோகராயகன்றாள்க் 

கடுமையெனவேயிறைஞ்சி யமுதிஞலபிம£டகங் 
கடகபதிதான்புரிர் து சபரியையேகண்டனஸல், (கடு) 

உள்ளுருக்கங்கொண்டின்று : தவறிலுபிர்போமெனவே 

யெள்ளிருக்குகெப்முதலா மபி£டேகர் தனையியற்திக் 
கள்ளிருக்குமலச்சைக்கொ டருச்சித்துக்கம்பலையாய் 

தெள்ளிருக்கும்படி.மிக்க வுண்மையொூதோரந் தியற்றி, (௧௪) 

செயிரகன்றதாப பத்தினி வேதனஞ்செட்தே 

யுயிரகலாதுறும் படி.ப்பொ ற்றுள்போற்தியுப்யும்வண்ணங் 
சயிரவராயகன்௧களைந்து களித்திடாவுயிராகும் 

பமிரினுக்குப்புயல்போல்வா யென்றுள்ளம்பதைச்தனனுல் (௧௭)



சர்திரன்பூத்தபடலம், ஷ்ரீ 

அறர் தவர்கடொழும்பாதச் சோதியேகின் சருணை 

கிறைர் தருளையீவையென்றி நேயனேன்விழைபுங்காற் 
சிறற் தசெல்வமிகப்பெற்றுச் சேர்விரைவிலுப்யும்வண்ண 

மிறர்தபின்ேபோவெளைக்கர்ப்ப தெக்தாய்நீயிரங்குதியால், (௧௮) 

முன்னெருமையேற்றிறைவன் நனைச்செற்றமுண்டக்ச்தாள் 

பின்னருமையேகத்தியமாற் கண்டன்றான்பெறவளித்தாய் 

பொன்னருமைச்சாபத்தை நீத்துன்னருள்புரியாயே 

இன்னரிதாய்கருணையிலா தஞாதனிதுழலுவனே. (௧௯) 
௦ 

உம்மையின்மாபாதகன் முனுளைக் திடுங்காலுமையினொடு 
ஈம்மையலாலிவற்புரப்பா ராரென்றுகவின்றனை பால் 
மெட்ம்மையலானின்வாக்கு விளம்புமோவேதமன்றோ 

வம்மொழிபும்பொய்யாமோவெளவுன்பாலடைக் தனனால், (௨0) 

வேறு. 

என்பனதுதிபல வி.பம்பியேத்தியே 

முன்புளங்கரைர் தவனிற்பமுன்.னுவோ 

சன்பினுக்கிரங்குறு மையன்றோன்்றியே 
° e ’ ந ட * * தன்பெருந்திருவுரக் காட்தெர்தனன். (௨௧) 

வணங்கிசின்றேங்குறு மதியை சோக்கிே 

யணங்குறேல்சாபம் பொனள்னவனறைந்ததா 

லிணங்கியசலையினாற் ருஹைவையெய்தினும் 

வணங்கெழிஇவளர்வை யெம்வரத்தினாலென்றான். (௨௨) 

சான நறுள்புரிஈ் உபி னிணையிலெம் பிரா 

னன்றொருகலையினை யங்கையேர்தியே 
தன் மலைக்சடிலத்திற் நரித் துன்றனன் 

குன்றவில்லிப்பெருங் கருணைக்கொண்டலே, டக 

மதியவன்றேய்ர் துழி வளரும்வண்மைத்தா 

நதியணியெஞ்சிவலோக நாயகன் 

விதியருட்டன்மையி னன்ரீவேறுண்டோ 

கதியிவனல்லதார் காட்டுகிற்பரே. (௨௪) 

(ppp pm.



oy PUBCON RAIL OT ear td, 

சந்இரன்பூசிந்தபடலர்சுருஃகம், 

  

ஒசெளனகாஇரிஷிகளே! சேட்பீர்களென்று சூசபுராணி 

கர் சொல்லுகின்றார், அதிகாலத்தஇ3ல சக்தானானவன் எக்காலத் 

அம் ஓரேதன்மையாயுள்ள தனது சோடசகலைகளோடும் மிக்க 

அழகரும்வாய்க து விளங்கியிருத்கலை வியாழபகவான் மனையாட்டி 

யாகிய தாரையென்பவள் நேரிற்கண்டுவியப்பெய்திசச த்தற்கரி 

ய மோகங்கொண்டு தன்னையணையுமாறு வேண்டலும் அவன்குரு 
மனைவியென்று ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருச்தான், அவள் பலா 

த்காரமாக வென்னைப் புணரவேண்டுமென்று சேர்ச்து புதனைப் 

பெற்றமையால் வியாழபகவான் கோபங்கொண்டு ஓ சந்திரா 

அழருகுறைந்து உன்கலைகளெல்லாம் நாளுக்குநாள் கேயக்கட 

வையென்று சபித்தார் சந்திரன் நாளொன்றுக்கு ஓஒவவொருக 

லையாகக் குறைர்து ஒரேசலையாயிருந்தகாலத்தில் நாரதமூனிவ 

ரால் கேழ்வியுற்ற இத்திருப்புன்கூரை யடைந்து தீர்த்தலாடிச் 

சிவலோகேசனைப் பூசித்து வளரும்படியான வரம்2 பற்று வண 

ங்கித் தமது பதவியையடைந்தானென்று சூசமகாரிஷியானவர் 

திருவாய்மலர்ச் தருவிஞர், ் 

சுருக்கம்முற்றிற்று, 

சூரியன் பூசித்தபடலம்; 

விரிதிசைச்சடல்வெண் டிர்கள்சாபச்தை 

யொருவியுய்ர்தமை யோதினமாலினிச் 

சுருதிகாயகன்றாண்மலர் துன்னிய 

பருதிபூசிந்தபான்மை பகருவாம்: (௧) 

தக்கனென்லுர் நறுசுணன்றான்புரி 

'மிக்சமாமகந் தீன்னிடைே மவுற



.. சூரியன்பூசத்தபட்லம், 

வுய்க்கும்பாசுரங் கேட்டவிண்ணோ செலார் 

தொக்குகின்றன ரன்னவன்சூழலில்- 

உவணப்புள்ளினை பூர்பவனோடுமே 

சுவணத்தனனப் புள்ஞருர்துரகத்தா 

னெவணெக்கூட்டமும் வர்தமையெண்ணியே 

அவணிழய்சார்ர்தன னுக்கரத்தணணலே. 

இங்கடன்னைச் செறுத்துப்பதம்வைத்து 

மங்குறும்படித்தேய்க் தலும்வானவன் 

பங்கமுற்திடவே யொளிபாற்றியே 

சுங்குறும்படிச் செ.ப்கனன் நிமையை, 

நல்லவர்க்குபகா. ர நன்றாற்றுவா 

ரல்லலற்நின்ப வாமழ்வையடைவ. ர 

லெல்லவன்றக்கன் பக்கதக்திெப்தலால் 

பல்லிறுத்கனனெங்கள் பகவனே. 

பேயைகட்புப்புணர்ச் சவர் பின்னரும் 

பேயசேயலதென் னெனப்பேசுவார் 

'இ.பர்தங்களைச் சேருனர்தம்மையுக் 

தயசென்பகற் சகென்னசந்தேகமே, 

மற்றுமுள்ளவரச் வானவர்யார்க்குமே 

குற்நமொவ்வோர் வகையாற்குறுகலா து 

நுற்றகால்கை Freshen gs + 

செற்றனன்சிம்பு ளாகியகதேவனே- 

இக்குழுக்கு ளிடை யூறுறமிக்ப் 

புக்குளார்தம்மில் புண்படாரில்லையால் 
செக்கர்வாவ்கஇர்ச் தேவன்செவ்வாய் ப்பற்க 

ளுக்சதாலென்செய்வேனென வுன்னினான், 

இக்கிலாங்கலி யாவையுமேற்சவே 

தக்கல்லெயிறின்றிக் தவிரந்துளா 

னச்கருக்கொருகண்ணெனஈண் ணினு 

மிக்குரைவினை Oui sg nar, 

¢ 

(௪) 

(௬) 

(4) 

(௯)



திருப்புன்கூரப்புராணம், 

ஆரணிர்தபெம்மான் முனாஈண்ணி3யே 

பூரணத்தம்புயத் தடிபோற்றியே 

வேரலின்கண் விளங்குறுமுத்தென 

மூரல்பெற்திமி வேனெனமுன்னினன்; 

ஏசகநாயகனென்றியம்புஞ்சிவ 

லோகநாயகன்வாழ்வுறுரோன்மைசேர் 

போகபூமியெனச்சொழ்திருப்ன் கூர் 

மோகமுற்றடைந்தான்௧கதிர்முன்னவன். 

வேறு; 

தன்பெயராலொரு கோட்டர் தான்ரொட்டே 

யன்பினிற்வேலிங்கப் பதிட்டையாற்றியே 

முன்புறவிடைத்தடம் விதியின்மூழ்குபு 
வென்புகெக்குறக்கண் ணீரரூம்பவெ.ப்துற்றான். 

வரன்மு-றைவணங்கியமறைபின்சோதியைச் 

சரன்மிசைக்கைத்தலங் கூப்பிச்செய்வலர் 

கரன்றாறைவந்துமுத் தரத்திற்றங்குபு 

பரன் £ருவடியினிற்பூசைபண் ணுவான், 

ஈங்கணாயகளடிக்கநிலன்பற்றே 

செங்களுயுற்றிமிந் தினசாப்பிரான் 

கொங்செலாந்தருமலர் கொண்டருச்சித்தே 

பங்கணாபோற்றியென்நடிவணங்கினான். 

வித்தின் நிவிளைவ தொன்றில்லைமெய்யநின் 

சித்தின்றியுலகுளதா,க.ற் செவ்விதோ 

பித்துடைநெஞ்செனொல் வணங்கும்பேதைபால் 

சித்தம்வைத்தருளுவை சகேவபோற்தியே, 

ஆட்டிவைப்பானுநீ யாடத்தக்கதைக் 

காட்டிவைப்பானுநீ காணுமின்சுவை 

பூட்டிவைப்பானுநீ யுறக்குவித் துப்பின் 

கூட்டிவைப்பானுநீ ருழகபோற்றியே, 

பல்லிலாதாகுமேற் பரமமர்திரஞ் 

சொல்லிலாதாகுமாற் சொழ்,பலிப்பின்றேல் 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௧௨, 

(2௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

தி



சூரியன் பூசித்தபடலம், 

மல்லீலாதாகுமே வாழ்வையுற்றிடு 

மில்லிலாதாகுமே யென்செய்கிற்பனே, (eer) 

இச்சிவசூரியனென் திங்கென்னையே 
மெச்சுநமேலவர் விளம்புவா ரன்றோ 

வச்சுதனுச்குக் கண்ணளித்கலபோலவே 

சச்தொனந்த தந்தருள்வைதந்தமே, (௪௮) 

சதனமீர்தரு Lhe SoS OUT 

மதனனேமுசலியர் மண்ணில்வானினில் 

வதனர்தான்பல்லின்றேல் வனப்புண்டாங்கொலோ 
விதனமெய்திடினினக்கென்ன மேன் மையோ, (௧௯) 

என்றுபற்பலதுதி யிசைச்சலோடூமே 

யென்றுமாமலர்முக மிறைவனோக்கயே 

சென்றுறு தசனமுமருளிச்செமியவா 

யின்றுபோல்வாம்தி யென்டூறவினனைரோ, (20) 

எக்குறைதவிர்த்துறவெண்ணுிழ்பினும் 

டப்க்குவ ம்யாவுமே பலிப்பவேண்டினு 

ஈக்கனென்றிரி சவேலோககாயகற் 

புக்ருவேண்சிறில் வராப்பொருள்கனென்னையே, [os | 

Dw p pI 

சூரியன்பூசித்தபடலச்சுருக்கம் 

ரூதமகாரிஷியானவர் நகைமிசாரண்ணியரிஷிகளை நோகச் 

சொல்லுகின்றார், கேட்பீராக பூர்வத்தில் தச்சனென்பவன் 

மகாபலவானாப் பரமசிவத்துக்கு மாமனாயிருக்கான், ௮வன் 

மகாயாகஞ்செய்யத்தொடங்கி பிரம விஷ்ணு முதலாய முப்ப 
ச்துமூக்கோடிதேவரும் சாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகளும் சூழ 

யாசம்புரிர்தான். அக்காலையில் சிவபெருமான் தமது நெற்றிக் 

somo DIS உக்கரவிரபத்திரருக்குக் கட்டளையிட்டபடி 

அ/க்கடவுள் அர்தயாகத்தினிடையே சென்று விண்டுகுதலியு



ஜின திருப்புன்கூரீப்புராணம் 

தேவரைத் தனித்தனியே தண்டிக்குங்கால் வாயிலுள்ள பல் 

விழுந்த சூரியனானவன் பெறச்ிந்தித்து இத்திருப்புன் ரென் 
னும் உத்தமகலத்தைச்சேர்ந்து ரிஷபதீர்த்தமாடிச்சிவலோகே 

சரைப்பூசித்து வணங்கத்தோததி)வுசெய்து த சிவபெருமானே 

என்முகத்திலுக்குப் பங்கமில்லாமல் பற்களையரூள்கவென்ன 

ஓய அருளினால் பற்களைப்பெற்று மகிழ்வு-ர்ர் து தன்பேரா 

ல் இலிங்கப்பிர திட்டை புரிர் ன்ப தவியைச்சேர்வானாயினான், 

சுருக்சமுற்றிற்று, 

  

அக்கினிபுசித்தபடலம். 

பங்கமிலருடரு ப.ரமற்பெற்றிடி 

செங்சதிரவன்சுதை செப்பினாமினி 

வெங்குணமேவிீனை னவையை$மவிய 

வங்கிதனர்ச்சையை யறைகுவாமரோ. (a) 

பணங்களினரவணி wonocur p JO 

குணங்களுள்ளாரையே தெய்வமாக்கொள்வர் 

குணங்கள்சற்திலரெவவெக் கொள்கையோருமே 

, பிணங்களென்பனவலாற் பேசலென்னையே. (2) 

தாங்கெடலஎன்நி2ய அுட்டர்சாருவோர் 

தாங்கெவாரெனற் கையஞ்சாருமோ 

வாங்குறுந்தக்கன்பா லணுகுந்தன்மையா 

ஜிங்குறலெய்தினன் றேயுத்தேவனே. [௩) 

முழுதெனுமவியுண மூன்னுகாவினால் 

பழுதுறப்பிசிதமுண் பான்மையெண்ணுறான் 

வழுவுறுநாவினான் மணத்திலுண்ணு ௫ 

னெழுவகைகநாவினா ௮ண்பதேம்விசம், (௪) 

நன்குணவுலகினுக் குண்ணஈல்குவன் 

தன்குணஞ்சாரக்ததைக் த௲னமாக்குவன் 

பின்குணச்காமதப் பெற்திநீங்கிலான் 

'நென்குணதிசையில் வாழங்கித்தேவனே, [௫)



௮கனிபகவான்பூக்தபடலம். sya. 

வெய்யவன்யாவையும் விழுங்கும்வண்ணமே 

செய்யுணவொன்றுறத்இர்ட்டித்தர் இருங் 
கையினையொறுத்தனன்கனற்கண்வரக் திரஞ் 

செ.ப்யொளிமேனியே திக்மும்வீரனே. (௬) 

கையறுபமிதலுங் சனலுதர்சனன் 

மெய்யறுபட்டது போலுமீமக 

கெய்யறுப்பட்டன னிலத்தளோர்சருங் 

குய்யறுபட்டனன் கூறலென்னையே. (எ): 

பறியலூர்ப்பதியிடைப் படு suit Hanh 

னிறு தியைக்காணிய வெண்ணுங்கோட்டுடை 

மதியினைஈடத்துறு வன்னியானவன் 

செறிதருமகமைகொ டிருப்புன்கூ ௬ு.ற்றுன்ட (4) 

அவ்வயிற்கோட்ட. முண்டாக்கியற்புதத் 

இவ்வியவிலிங்கமுஞ் இறப்பக்கீண்டபின் 
முவவியனுலகமு முழுப்பயன்பெறு 

மவ்விடைசக்தடத்தினி லாடினானசோ. (௯. 

மற்றயவிர்திர் கோட்டமன்னியே 

YD NAR PMD யாகமூழ்குபு 
வற்றையின்கடன்களை யாற்றியாலையஞ் 

FO MOT aul ot DOO GE ips Sora ot ri. (௧0) 

விழியொருதீரகை தானுமேவுதீ 
மழுவொருதீகரத் தேர் தம்வானவன் 

* செழுமலசோன் றிரு மாஓந்தேட்மெப் 

யழருவாற்குரோட்டினாணரோ. (௧௧) 

முன்பெழுமுகில்கட ஓண்டுமொப்ச்துமே 
யின்புறவாட்டி.ஓ மேழுவாரிநீர் 

பின்பு றவாட்டினு முவகையபேணு?மோ 

-அன்புகீராட்டினை மகழ்வகல்லதே, (௪௨) 

மற்றுளவருச்சளை வகசைகி வதனம் 

பெற்றுளமுற்றுமே பிறங்கவர்ச்சையைப் 
G2.



$e , திருப்புன் உர்ப்புசாணம், 

பற்றுளவன்பினிற் பரவியாற்றியே 
ஈற்றளவோனென ஈ௩விலற்றனன்; (௧௩.) 

| Ga m- 

அிங்சணா 2பாற்றிவாய்மை யாரணாபோற்றியன்பர் 
தங்கணாதரவுசெய்யுக் தயாக்கடல்மடை திறந்த 

செங்கணாபோற்றியாதி சவபசஞ்சடரேபோற்றி | 

யெங்கணாுபகனேபோற்றி: யென்னையாட்கொள்வாய்போற்றி, 0 

மழையினைமீவண்டிகின்ற மன்னவனுளத்திலூமி 

விழைவினைமாறும்வண்ணம் வெண்முூல்பெய்யச்செய்தே 
புழையினைக்கரத்திற்கொண்ட வுத்தடிலொருவேன்செய்யும். 

பிழையினைப்பொறுத்தாட்கொள்வாய் பிஞ்ஞ்கபெருமபோஜ்கி, 

ல £த்தினைவேண்டிகின் ஐ மரையினைமலா்த் துவோன் பல் 

௮ரத்தினைத்தர்சாப்சோமன் வளர்தொறுமொள்ளியோனாச் 

குரத்தினைத்தர் சாய்கின்றா எருச்சித்துச்சபரிசெய்யக் 

கரத்தினைத் தரவேயென்றுங் சகடைத்கணித்கருள்வாய்போற்றி, () 

தீனஞ்சயனிவ்வாறேத்தத தற்பரன்கருணைகூர்க் து 

மனஞ்செறியுவகையோடூ வரமிகவளித்தலாலே 

முனஞ்செறிகரம்?போனீண்டு மொயத்துறத்தென்குணக்கிற் 
றனஞ்செறியிறைமையாகச் சார்க் அதன்வாழ்வுற்றானால், (௧௪) 

GaP pm. 
ES comet 

அக்கிணிபூரித்தபடலச்சுருக்கம், 

சூதபுராணிகர் ரைமிசாரண்ணியவாசிகளை நோக்கிச் 
சொல்துடின்றார்., முன்கூறிய தச்சன்யாகத்தில் ௮க்னெிபசவா 
னானவன் தான் ௮விப்பாகங்ககா வாங்கஉண்டமையால் வீரப 
ததரக்சடவுள் யாவருக்குஞ்செய்த கண்டனை2பால ௮கீகினி 
பபுகவானைகோக்கி நீ அவிப்பாகம் வாக்கனகையை நீட்டென்று 
அண்டித்தரா. உடனே அ௮வவக்கினிபகவான் பயந்து என்செய் 

வேனென்று ஏச்சமுற்று இச்இருப்புள்க.சென்லும். க்ஷக்



வானசம்பூசித்தபட்லம், ௯௪ 

இரமடைந்து தீர்த்தமாடிச் சவலோகேசரைக் தெரிசித் ஐப் பூசி 
த்துத் தன்னுடைய அற்ற கை உண்டாஞும் வரத்சைப்பெற்றுத் 
தன்பேராலிங்கப்பிரதிட்டை புரிந்து தன் பதவி யடைவானுமி. 

ஞன்; 

UTS HDL JAS SLL EdD, 

  

செவிக்குணவானவேதச் சரப்பொருடிருத்தாளின்௧ண் 

ணவிச்சருவினைவிண்ணோர்க்€ யழலவனர்ச்சைசொற்றும் 

புவிக்கியையானதகாச௪ ரதிர் தணையாகப்போக்த 

கவிக்குழாமாச்சைசெய்த சாதையைக்கழறுகிற்பாம், (க) 

கிசிசாக்குமுக்கடம்டை கே.மியிற்றுமிக்கப்போந்து 

தசரதன்பெற்ற தாலே தாசரதிப்போவாய்ற் து 

க௪ரத துரகங்கொண்ட காகுத்தனெனுமிராமன் 

சு ரதங்கையிற்கொண்டே. யயோத்திபிற்றுன்னினனல், [ஆ. 

பிதாவொோய்க்குஞ்சேய்சா னடக்கும்பெற்றியு/பேராண்மை 

சு தாமுறைமன்னர்க்கெல்லாக் தருமகன்னெ.ி.புர் தம்பி 

கிகானமுமில்லறத்.இ னளேர்மை:புஞ்செங்கோனே ருஞ் | 

சதகாசிவபூசையின்றேம் றழுங்காட்டக தரணிவக்தான், (கூ) 

அன்னையும்பிகாவுஷ்சொன்ன மொழியினைச்சிரமீதாக்கிப் 
பின்னையாஞ்தையோிதம்பியும்பெட்பிழ் கூடி 

மூண்னைவானாகரநீல்கி முளரிகாக் தாரம் போக் ௪. 

தென்னைபேசொல்வன் கோதாவீரிஈ தியெய்தினானால், (க 

பொய்யிராவண மகச்தைப்புரிகரும்பொற்பிர்கேண்மின் 

மையிராவணகர்தானும்உ மகதேவர்க்காதியான 

வையிராவணன்முன்மேவுப் கயிலையையசற்றித்தூச்குவ , 

கையிராவணன்றான் சை தன்னையே கவர்ந்துசென்றான், (௫), 

சதையைப்பிரிர் தமின்பு இர் கனை இகைத்கோனாகி 

வாதையையடைந்துணங்கிக் கிட சிந்தைவமையைமன்னி 

Aaye;,, 
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ரூ.௨ தருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

வேதையைவாலியெய்த வீட்டிப்பின்னோனைஈட்ட 
காதைைபச்சொல்லவென்றால் சடலெனவிரி.புமன்றே: (௯) 

அிவன்வரூதினியைக்கூடி யாயிழைதன்னைத்தேடத் 
தவனடையாளங்கூறித் தசணியிற்காண்மினென்ன 

வுவன்முனமுய்த்தகாலை யொருங்குகாற்றீசையுந்தேடிக் 

கவனவேகத்திற்சென்று கரஞ்சமாம்பதியைக்கண்ட, (எ 

அ.ப்பதிமசிமையாவு மான்றவர் மொழியக்கசேட்டுச் 
செப்பருங்குணத்தின்மிக்க வெஞ்செவலோகதேவன் 

மெய்ப்பெரு-சணம்போற்றின் வேண்டியயிறல்கொள்வோமென் 

ஜொப்பறுமாச்சைதன்னை யுஞற்றுறவெண்ணியுங்கண். (௮) 

அிர்ச்சைக்குவேண்மொறு சனிழுதலனைத் தும்பெற்றுக் 

த,ம்செய்சைச்சேற்பமேல்கீ முளதடந்தம்மிலாடி. 
யுற்சவம்புரிவதேய்ப்பவுண்மை பினபிடேகித்து , 

கற்செயல்புரியும்பொன்னி நதியபிடைந நுடீர்கொண்டு, (௯) 

சேவுலகிடைபுமிப்பூ வேதெனத்தேவர்செப்ப 

ாவுலகடைவேறுரளமலரிலையெனக்கொணர்மந்து 

மூவுலகிலுமப்பாலுமேமண மொய்த்ததாலே 

பூவுலகெலும்பேரன்று முதலின்றும்புகலுவாரால், (௧0) 

தருச்சிறப்புற்றவிர்தக் திருப்புன்கூர்காதன்றாளுக் ப 

த்ருச்சனையலவுமாற்றிக் கனிவகையளப்பிலா து 

வரிச்சிறைக்தும்பிமொய்ப்ப மதுச்குடம்வரைவிலாமே ப 

யுருச்சுவையானானுக்கு கிவேதனமூவப்பிற்செய் து, (௧௧) 

தூபதீபமுமியற்றிச் சோடசம்பலவுமா ற்றித் 

தாபதர்பலாஈமக்கித் தகையிலையெனச்சமழ்ப்பச் 
*பதியாக்காகுத்தன் குற்றேவல்செ நிர் தேனை 

பாபம்யாவுந்தொலைப்பப் பரசியேபழிச்ச லுற்ற, (௧௨) 

பரசிவம்பிரமமென்னப் படுமொருமுதலேபோற்றி 

*ரசரணங்கள்யாவுல் களித் நுனக்கேவல்செய்யத் 

தரையிலெவ்வுழிசென்றாலுஞ் சதாபலமிகவருக்த 

HILO Gor புரியவேண்டும் வள்ள$லைபோற்றிபோற்தி, (sm)



வானரம் பூசித்தபடலச்சுருக்கம், காய 

இராகவன் நூ. தராசவேசலானிருகிலத்தி 
லராவகலல்குற்செவவா .யணங்கனறுடன்னைக்காணூ 
விராவியகருணைபெற்று மீண்டிடக்கருணைசெய்வாய் 

கராசலவுரியாயெங்கள் களைகணாபோழ்தநிபோற்றி, (௧௪) 

முசுக்கலையொன்றுகையாற் கூவிளம்ப தித் துமூன்னஞ் 

ச௫க்கலையுடையான்மீதே யெறிதலின்றாணிமுற்று 

மிசைக்குறுமுசுகுந்தப்பேர்ச் சக்கரவர்த்தியென்டே | 

அசக்கொடிபெற்றேயாண்டான் பெருமையார்சொல்லப்பா ற்ற) 

நயத்தொடுமிக்கசெல்வம் வேண்டிலேஞாலமீது 

பயத்தொடுமன் னரெல்லாக் திறையிிிம்பரிசுவேண்டேங் 

கயத்தொடுவிமானமேறு மிர்திரன்கதியும்வேண்டேஞ் 
செயத்தொடும்வாழ்கவென்று கருணை£செய்வாயென்ன, (௧௬) 

எனப்பலதுதிபுரிர்சே யெர்தைதன்னருளும்பெற்றே 
 கினைப்புறுபலமொன்னார்க டமைத்தெறஜெழுங்கலுற்ற 

வெனைப்பலசேககங்க எப்பதியிகக் துதென்பான் 

ோனை.ப்பெறுகடல்பரர்த சொப்பவேமுடிகிச்சென்ற, (௧௪) 

முத்திற்று, 

வானரம்பூசித்சதபடலர்சுருக்கம்; 

  

ரூதமகாரிஷியானவர் ரைமிசாரண்ணியவாசகேளைநோக் 

இச் சொல்கின்றார். ஐமகரிஷிகளே! கேட்பீர், பூர்வத்தில் 
அவியாத்தியா புரிக்காசனாகிய இரா£மரார்த்தியின் மனைவியாகிய 
சிதாபிராட்டியாரை இலங்காபுரியை ஆண்ட இராவணன் கவம் 

ர். தகொண்டு போனகாலத்தில், இராமமார்த்தியானவர் வாலியை 
கஃ்கொன்று FEOF UVES ௮. ரசளித்து அவனது வானரசேனை 

களை வருவித்துச் சீதாபிராட்டியா சிருக்குமிடர்சேடிக் சாண்சு 

வென்று செலுத்த, அச்சேனைகள் இலங்கைத்தீவுச் 

குப்போகும்போது திருப்புன்க.ரென்னும் 'முச்யெதலத்தின் 
மகிமைபை யுணர்ந்து வெலோசேசர் சன்னிதியடைர்து இரத்த 

மாடிப் பூசனைபுரிக்து தாங்கள் செல்தும் இடங்களில் fu



௬௪, .. இரும்புள்கூர்ப்புசாணம், 
ளுக்கு உண்ணும்படிக் கு காய்கனிகள் கடைக்கவும் சீதாபிராட் 

மயைக்காணவும் வரம்பெற்றுச்சென்றள, 

சுருக்கம் முற்றிற்று, 

  

பதஞ்சலிமுனிவர்பூசித்தபடலம்: 

  

ஈசனெஞ்சவலோசக்கோ னெற்ையையிறைஷ்ூகின்ற 
சசேசக்குழாங்கள்பெற்ற வரத்தினைக்கெழுமச்சொற்றும் 
தாசனென்றென்றென்றைக்குக் தவம்புரிபதஞ்சலிப்போ் 

மாசிலாமணியனான்செய் பூசனைவழுத்துவாமால். 

வேறு, 

நிதஞ்சலியாமலே தவத்கதைகே்ந்துளான் 

- சிதஞ்சலியாமிகு இருவுள்ள,த்தவ 
னிதஞ்சலியாமலே யுரைக்குமேற்றத்தன் 

பதஞ்சலிமுனிவரனென்னும் பான்மையான். 

சேணுறும்விபுதர்தாள் போற்றத்தில்லைய ட் 
மாணுறும்விபஞ்சியர் பரதம்பாடி.டுந் 

தாணுறும்பெருஈ டர் தன்னையென் றுமே 

காணுருதேயுணாக்கண்டிலா தவன், 

இரசிதகிரியினை யெய்தியுற்றகாள் 

விரசடகொாதையை யண்ணல்வேதியற் 
குரைசெயுமேன்மையை யுன்னியித்தலம் 
பரசுறவேயுளம் பதிர்துற்றாணபோ, 

இுதியில்புகழமை திருப்புன்கூரினி 
லறுதியிருணுவி னடிவணங்குற 
வுறுதியையெய்தினே னெனவுசைத்தலும் 

பெறுதியென்றண்ணலும் பேசினானரோ. 

இண்டையோன்றாணுவை யெய்தியெய்திய 
* வுண்டையோடேயர்ச்சை யினை.புஞற்றியே 

பண்டைநாள்பெற்றிடு பயனை த்தையுங் 
கொண்டுளங்கது வலாற்கூடுமார்வத்தான். 

(௩, 

(௪) 

(4) 

(௬) 
  

* உண்டை... சேனே



பதஞ்சலிமுனிவாபூசிக்சபடலம், 

உண்டையோடிர்திரனுஞற்று மாச்சையைக் 

குண்டைபூர்பவன் களிகூர்ர் தகோதமன் 

பண்டைகாளீந்துடு பறிதவிர் த்து 

மொண்டிதற்செய்கையை யுன்னுவானரோ: 

யாலுமத்தலத்தனை யெய்தியர்ச்சையைக் 

கோளுவப்புறதபபுரிர் தளப்பில்கோடியாம் 

பானுவைக்சண்டருள் பழுச்தளித்த டுத் 

தேனுவைப்பெறுவலென் றுளந்தெளிந்தனன், 

இருபுறம்பொன்னியா றெய்தகாப்புண்வாழ் 

வருபு,ம்பணையொடும் பொழில்கண்மல்கியே 
திருபுறம்போச்திடா Sool BEF TOE at oor 

டொருபுறம்போந்திடுக் திருப்புன்கூருற்ரான், 

தலவிசேடத்தினை யுள த்திற்ரான்கொண்டே, 

பலவிசேடங்களும் பொருர்தும்பண்பினா 

னலவிசேடத்தட மிலிங்கத்தா பனங் 

குலவியே.ப்வுறமுனங் குயிற்றினானரோ, 

அ/த்தடமூழ்கியும் விடையின்பேரமை 

மெய்த்தடமூழ்கியும் வெளளிக்காப்பொடும் 
பொய்த்தடம்போக்குற மணியும்பூண்டெள 

பிச்சடச்சர்தியைச் செய்யப்பெற்ரபின், 

சடரிசெய்பொருளன யாவுக்தன்கரத் 

அபரியாக்கொண்ு மூவலமுஞற்றியே 
யு.நிடதப்பொருளினை யுளக்கொடே. 

சபதமதாகவே சமைப்பவுன்னினான். 

. உர்தியினீரெலாமுற வரித் துமே 

யைந்தெலுஞ்சுத்தியை யாசவாற்றியே 

புக்தியின் மாயையின் புணர்ச்சி?போக்கியே 

யிர்தியமவித்தன னாகியேய்ர்் தனன்* 

ஒிருச்சனைமுதலிய கடன்களாற்கியே 

யுருச்சுவைகிவேசன மொருங்கமைத்தசோ 

௬௫ 

(4) 

(௯) 

(௧௦) 

(75) 

( ௧௨) 

(௧௧)



௬௯, இருப்புன்கூர்ப்புசாண ம், 

குரூச்சுடர்பளிதமுங் குலவக்காட்டியே 

திருச்சரண் சரணெனச் சென்னிசேர்த்தரோ, (௧௪) 

ப வேறு. 
._. உம்பருக்கமுதே யொப்பிலாமணியே யுயர்பழமறையினு 

டர்ளிருஞ், செம்பொருட்டுணிவே சிர்தையினமர்ம் து தெவிட் 
டுருதினிக்குஞ்செங்கரும்பே, யிம்பருற்றெண்ணப்படிக்கருளென் 

தே யிறைஞ்சுநுமேழையேற்கிரங்குங்; கொம்பரைப்போல்வாள் 

குதித்திய் கணவ கோகனசத்தடிபோற்றி, (4@) 

‘ - உன்னொளிப்பெருமை கையிலைபினுறையு (Pudi gH gear 

கோக்கு, யின்னொளிக்கமலாசனலுசாவுதஓ மி.பம்புறவேவிழை 
வுந்றோ, மின்னொெளிகொண்டசெஞ்சடைப்பரம வேதியதேவர் 

கோமானே, பொன்னெளியாம்பேசொளிக்கொளியான புண்ணி 

பப்பெருமதாள்போற்றி, (௧௬) 
| * வேறு, 

சான்னவேபன்னிவீழ்ர் திணறஞ்சுவான்றனக் 

குன்னுறுமருட்பெருக் கூக்கமோடளித் 

தென்னிருசரண்மலசெய் தியென்றுமே 

“பொன்னிருஞ் சிறையளியெனப் பொருந்துவாய், (eer) 

என்றலுமவனருளென்னும்வேலையு 

ளொன்றியேயத்தலதஅற்றவம்மைக்கு 

ன்கிகொளர்ச்சையின் முறைஈடத்தி?ய | 

யன்நவனருள்வ. ரமமையப்பெற்றரோ. (௧௮) 

தனியனமர் திரர் தலைக்கொண்டுற்றிடு 

முனியெனவரந்திர மூதுணர்ர் தவன் 

சனி2யனக்களிமதுவென்னக் கண்டவ 

னினியெவன்குறையென்று மிலையென்ேகினான். (௧௯) 

முந்திற்று, 

| பதஞ்சலிமுனிவர்பூசித்த படலரச்சுருக்கம், 
wo வ யக் 

சூதமகரிஷியானவர் நைமிசாரணியவாசகெளைகோக்கி 3 

மசரிஷிகளே! சேப்பிராக, பூர்வத்தில் கைலையங்கிரியில் பிர



வியாக்செயாதமுனிவா்பூரித்தப்டலம். ae 

மதேவனுக்கு சிவபெருமான் அருளிச்செய்த லண்ண்த்தைக் 
கேள்வியுற்றவராயே பதஞ்சலிரு னிவர் இத்திருப்புன்க.ரென் 
Dt தலத்தையடைந்து, தீர்த்தமாடிச் கவலோகேசரைப் பூத் 
அ இலிங்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து வேண்டியவரங்களைப்பெற்று 
சதம்பரஞ் செல்வாராயினார். 

சருக்கம் முற்றிற்று: 
வியாக்கிரபாதமூனிவர் பூசித்தபடலம், 

இம்மூனிசாதையை யிற்றெனாவிசைத் 
தம்முனியுடனுறை யன்னமந்திரச் 

செம்முனியாம்புலிக் Taps gor 

மெப்ம்முனிவரன்சதை விரித்துக்கேட்டிரால். (௧) 

வல்லியக்சால்கொடு மாதவர்ச்குளே 
ஈல்லியல்பியன்றிடு சாயகப்விரா 

னல்லியல்சண்டனை யர்ச்சையாற்றிடச் 

சொல்லியநசையினே தொழும்புபூண்டிளான். (௨) 

"தில்லையினடர்தரி சத்திடாமலோ 
ெல்லை.புமுணவுணா விரதமேற்றவன் 

வல்லைவற் சசனருள் வரம்பிலாவரம் 

தொல்லையிற்பெற்றிரி தூய்மைமிக்குளான், [ ௩) 

வர்துறுநகாளினே வளளறன்னரூ 

ஞர் துறுபாற்றிரைக் கடலையுண் டிடு 

சர் ததியெலுமுப மன்யசாபதன் 
றந்தையென்றிடுமிகு தவர்சழைர் அளான், (ச) 

நாவலூசாளிதான் கயிலைண்ணுரப் 

போவகதைக்காண்டுநும் புண்ணியங்கொளு 

மேவரும்புகமுமம் முனியையீன் தடந் 
சேவனென்றீடு புகழ்சிதர் துளானரோ,. ' (௫) 

ஈற்நுளவணிர் திர அவரைநாகனுக் 

குற்றவைர்தெழுத்தினை. யுணர்த்திவைத்திர: 
௧௩.



௬௮ ,இருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

மற்றவக்குரு.வினை மசவனெச்சொலப் 

பெற்றவனிவனலாஜற் பிலி தவே.றுண்டோ. [ ௬) 

ஒருவரவைத்திடுந்த வனத்திலுற்றீடு 

மருமலசெடுத்தருச் சனையைமன்னிடி.ற் 
பொருவரும்பயனவர் தமக்கும்போமெனப் 
பெருமகழ்வோடுதா ஸியற்றப்பெற்றவன், (er) 

கயச்அரிபோரத்தவன் கழலருச்சிப்ப 
தயத்தின்மானவர்கள்பூ வெடுத்துரல்கிடி ற் 

பயத்தினிலஓராவெனப் பானெழாமுனஞ் 

சுயத்திற்றுனேயெடுத் தி9ஈற்.றாயவன், (௮). 

உடுவீனைமழுக்குவ லுதயமாயபின் 

கடி மதுவினையறு கால்சளுண்டுறிற் 

செடிமலரனைச் தமுச் &ட்டமாமென 

விடியுமுனெடுத்துறு மேதக்கோனரோ, (௯) 

எங்குலப்புறுவதன் னவனன்பேற்றமம 

சங்குலின்மலாகொய்யுங் கருமகோக்கிமிய 

யெங்குலகாயகன் வரமிசைசர்ததா 

லங்குலிதொறும்விழி பமைந்துளாைேோர. (௧௦) 

அகக்கணையரனடிக் சமைக்கப்பெற்றவன் 

முகக்கணானோக்கியே முருகுசே்மல 
ரிசக்கணுர்போலவே யெடிக்கப்பாலனே 
ஈகக்கணானோக்கியே கொய்யாண்ணுவான்- (௧௧) 

பழமுதறுமலசொடு பத்திசத்தினுக 
கெழுதருர்தருக்களி லேற்றங்சொண்டிட 
வழுவுறும்பனியினி லெனும்வழக்கினா 
௮முவையினடியிணை யற்றுளானரோ. (௧௨) 

அன்வைன்கைலையி லருளுமாற்றஞ்சொன் 
மூன்னவன்பதியிறும் பூதைமுன்னியே 

யென்னவன்பெருமையென் ஜெண்ணியெய்திய 

இன்னவன் பெற்றியைப் பெட்பிற்கேட்டிரால், (௪௩)



வியாக்ரெபாசமுனிலர்பூசித்தபடலம், whats 

வேறு, 

கரஞ்சமாவனக்காட்சியைக் கண்ணுறிஇ 

நிரஞ்சன ச்தலப்பேற்றி னிலைமையால் 

வரஞ்செறிந்திரி வாவியுந்தொட்டபின் 

ற்ரஞ்செர்தவிலிங்கஞ் சமைதக்தனன்:. (௧௪) 

வாவியாடி. வழுவில்கடன்முறை 

யோவிலாமஓ ஞற்றிவலம்வந்தே 

யாவியன்னவ ஸனம்புயத்தாண்மிசை 
மேவி? பபணிர் தான்விளைவீட்டுவான், (கடு) : 

அ இ.பக்சுமில் லாதவம்மான்றனக் 

காதியந்தம தாமபிடேகமோ 

டோதிபாவுஞ் சபரியைக்குள்ளன 

வோதியாற்புமிந் க பணிஈே oy glares, (௧௬) 

வேறு, 

, அண்ணலெனுங் கரஞ்சவனச்சிவலோக காயகப்பேரம்மா 
சேகின், னெண்ண ம்வன்கண்மையதாமோ விரக்கமதுபெருங்கட 

லாயில்லைசொல்லோ, மண்ணதனிலஞரடைந்துவாவதோ நின் 

னருளின்வாழ்வுகண்டா, பெணணமெலாழமுறும்படிக்கே யென 
க்கருளிற்பிழையாமோ வினி.பிவாயே, (௧௪) 

வாயசர்தானொருகோடியுறினுமொரு கல்லின்முனேமரு 

வுஉகொல்லோ; பாயகர்சானுண்டைபுண்டையாயுநினும் வல்லி.ப 

முன்பாறிடாவோ, கேயதிருப்புன்கூரிலென துசருத்தினையருள்வா 

ய்டுணிலத்தி, லாயசந்தானடையாய்டி பெனத்தந்தநிமித்தமதெ 

ன்னாகுமம்மா, (௪௮) 

என்குற்றம்பார்த்தருளாதிருந்திடினே செவலோகப்பேரெம் 

மானே, முன்குற்றம்பின்குற்றம்யா வு$ிகுணமு£ யெனமொழிக் 

தோர், ஈன்குற்றமொழிபார்க்கெனடியருசை நின்னுசையன்றோ 

ஈவின்றோர், தன்கும்மமெனவிரிவாய்கொல்லோ வென்னோவினி 
யெள்சாத்றுமாறே, (say 
  

* gureQueru 2— Sp 8p a.



£60 இருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

வேறு, 

என்னப்போற்றி யிமைஞ்சுறுவான்றனச் 

கன்னமந்திரந் தள்னையருளியே 

பின்னமின்றிப் பலவருட்பேறுற 

வென்னையாளுடை சகாயகனீக்தனன், (௨௦) 

வேண்டுமாறு வரமிகப்பெற்றபின் 

அரண்டுசோதிது ளும்புமுள்ள த்தவன் 

காண்டொறுங்கண் பிலிற்றக்ரைகலோ 

டாண்டுநீங்கெணுகனென் தில்லைக், (௨௧) 

முத்திற்று, 

வியாக்காபாதமுனிவர் பூசிச்சபடலச்சுருக்கம்; 

சூதமகரிஷியானவர் ரைமிசாசண்ணியவாசகளை Cur ae 

ஐ மகரிஷிகளே/ கேட்பிர்களாக, பூர்வத்தில் கைலையல்கரியில் பிர 

மதேவலுக்குச் வெபெருமான் ௮ருஸிச்செய்த வண்ணத்தைக் 

கேள்வியுற்று வியாக்கெபாதமுனிவா இத்திருப்புன்க.சென்னும் 

பதியையடைந்து தீர்த்தமாடிச் வவேலோகேசரைப் பூசைசெ.1 Up 

இலிங்கப் பிரதிஷ்டைசெய்து வேண்டியவரங்களைப்பெற்று கெம் 

'பமஞ்செல்லாராயினர், 

சுருக்கம் முற்றிற்று, 

சப்தகன்னியார்பூசித்தபடலம்? 

லன்னிமானை மலர்க்கரந்் தன்னிலே 

மன்னினானை வழுத்துசன் மார்க்கரிற் 

சென்னியாம்புலிக் காற்கதைசெப்பினோங் 

கன்னியார்தம் கதையைக்கழறுவாம், (௪) 

முத்திருத்திய: .மூண்டகமாமலர் 
வைத்திருத்திய தென்னும்வதனக்துக் 
  

*அன்னமச்இ.ரம்--ஹம்ஸமர்திரம்,



சப் தகன்னியார்பூசித் தபடலம். 

கொத்திருத்திய கூர்தலுமையவள் 

பத்திருத்திய தாமுளப்பண் பினாள், 

சொன்னமாக்கொடி போலுந் துளங்கிடை 

யன்ன மாகுரடையுடை யம்பிகை 

முன்னமேமகிடாசுரன் மொய்ம்பினைச் 

சின்னமாக்குறக் செற்றிடவெண்ணியே. 

வேறு, 

மூன்றுசாடுற்கையாடஇிப் பின்மூன்றுகாடிருவாய் 

மூன்றுநாள்கலைமாதென மூவுருவாய்மும் 
ரூன்றிசாத்திரிமலிதவ மு.பன்றிடலாலே 

மூன்றுகண்ணுடைராயக னுைதவமுன்னி, 

பத்றலாரிலையெனும்படி.ப் பகர்வுறப்பாரின் 

முற்திலாமுலையனநடையாய்மிக முதமாய்ச் 
செற்றுநம்மிடைமீளூவை யென் நுதீக்காஜுங் 

கொற்றவாளிகளளித்தனன் கோறலின்பொருட்டே, 

ஆயபின் மகிடாகூரன் றன்னை.பாகவத்தின் 

காயமெங்கணும் வானவர்மலர்மமைஈஞல 

மீயுயாந்தபொன்மாரியை மேகங்கள்பொழிய 
மாயுறும்படிச்செம்றனண் மலைதருமகளே, 

அன்னபின்னரே யிரத்த பீசப்பெயரவுணன் 
வன்னியாகரனெனப் படுமவுணரில்வல்லா 

ரென்னவுளளுறுகானவ ரொன்பதென்பவருக் 

துன் னவெங்கணுமின்னலைப் புரிந் தறச்சூழ்வார், 

இர்திரன்நனையெள்ளியே யவனிபமேறி 

யர் தரத்தினினணையை நடக் த,௰வணைவாச் 
Fi Boor picts Sat Sg) மானத்தினிற்சார்வார் 

மர் திரிக்கணேவவ்வுவ ரிருகிதிவைப்பை, 

மயிலையீயெனவானவர் தமையெலாம்வதைப்பரச் 
குயிலையியெனக்ரூவலையத்தோர் கமாக்குமைப்ப 

: 
*முதம்--அசை, 

SOS 

(௩) 

(*) 

(௬) 

(௪) 

(4)



#02, இருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

ரயிலையியெனவானவர் மயனையேயலைப்பா 

சயிலையீசனையமாபடொரக் கருதிமீயகாண்பர், 

இன்னவாளீவரலைத்திரி மின்னலையெல்லா 

மூன்னமாலயனாதியர் தமக்குலப்புறுமோ 

வென்னவாதெனவுமக் குணர்த்தவெமென்றிமையோர் 

சொன்னவாலெலாக் கேட்டனச்மலைமகடொகுத்து 

ஐர் தச.த்தியாயகிலமெல்லாம் படைத்தளிந்.து 

நர் தவேயழித்தேமறை த் தருள்மலைஈங்கை 

நைந்துவானமும்வையமு நலிவுருதென்று 

முப்ச்துறும்படியவுணரைச் செழ்றிடவுன்னி, 

வன்னிகாங்கியகரத்தவன் மாலயன்முதலோர் 

ஈன்னிதானமாய்வென்றிடத் துணையெனாண்ணத் 
தின்னின்வேறதாய்ச்சங்கரியுதவுறச்சப்ந 

கன்னிமாரெனவிளங்கெ ருலகெளாங்கருத. 

முத்தவாரணமுரித்தது மாபலியிடஞ்சேர் 

நத்தனாகத்தைபுரித்ததுந் திரிபுரகசிப்பக் 

கைத்தலனுப்பெறமேருவை வளைத்ததுங்காணைற் 
சத்தியன்தியுமொல்லுமோ சங்கரற்கம்மா. 

நவிரம்்போன்றிரிஞ்சிலையினை வகாத்ததுஞால 

மிவரக்சேழலாயெடித்தது மேனையோருயிரைக் 

கவருறப்புரிர் த.துங் கடலிளைக்கலக்கலுமா 

விீவளையல்லதுவெல் லுறம் 'வகையுண்டோவெண்ணில். 

எங்குலப்புறுமிவர் பெருந்தகைமையையெண்ணிற் 

குங்குலைப்பழித் திர குழற்கன்னியராெ 

யிங்குலப்பறுதவர் தரு தலமதுவென்றே 

யெங்குகாடியேயி துவலா லிலையெனவெண்ணி, 

முன்னமும்பஞ்சாக்கர மருள்புரிர் திடுமுறைபோ 

லின்னமும்பலவ.சமெலா மெய் திடுமென்றே 

கன்னங்கேட்டவாகண்டவப் பேற்றினாற்காண்போ 

"மென்னமுர்துலுமன்பதே யீர்த் திடவெய்தி, 

(4) 

(௧0) 

(#5) 

(௪௨) 

(காட் 

(se) 

_ (௧௫) 

(si)



சப் சசன்னியார் பூசித் தபடல்ம். 

ஈன் கோர் திரவரமெலா நல்கிடிதலங்க 
சொன்றும்வேதிலையென விவணெய்துறலாலே 
யின்றுங்கன்னியர்குடி யெனவியம்புவரென்னிழற் 

ஜொவ்றுதொட்டுறுபுகழ்மையார் சொற்றுறற்பாற்றோ, 

ஆயவிப்பதியெப்தியே விடையெனுமாவித் 

தூயதாம்புனல்மூழ்கு புவலம்வர் துதொழுது 

மேயவர்ச்சைக்கிஃவண்டுவ கொண்டுவெள்விடையின் 

ஞயகன் தனையணுகனர் யாருமுண்ணயப்ப. 

ஐர்துசுத்தியாலகம்புறக் தூய்மையகதாக்கு 

நைந்துகண்கணிரரும்பிட நான் மறையாதி 

முந்துரைத்தவோமாதிகள் முறைப்படிழுடி.த்தே 

யிர் துரகரன்றனக்கபி டேகங்களியற்றி. 

ஜர் துதானமேலுறைதரும் பொருளெனவதிய 
வைந்தெழுத்துரவாகிபுற்றிலங் கமைவென்ன 
'வைந்தெனப்படுவதனமு மமைந் தனவென்னா 

வைந்தெலுஞ்சிருங்கம்பெறு மரனகமகிழ, 

தரக்கனாற்றருந்தோலொடு தந்திபின்றோலு 

மரைக்கணேயுடுத்தப் பெறுமமலனுக்கேதெண் 

ுரைக்கவேமணிபற்பல விழைத்ததினொளிசேர் 

ர ரஜ்கெறிர்திககோசிக மெழில்பெறவமைக்தார், 

௮.த்தனுக்கெங்கள் செளந்தரதாயகயென்றி 

யித்தலத்தினிலெமையன்றிச் சூட்டுவசெவரே 

eon: 

(௧௪௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2-0) 

(26) 

பெரிப்த்த நண்ணிடையார்க்கெலாம் *பொருர் தமோவென்னி 

பத்தியோடவர்சூட்டினர் பன்மலாப்படலை, 

 ஈசனைர்தெழுத்தெண்ணியே யருச்சனையியற்றி 
வாசமிக்குறுதூபதீபங்களை வயக்கி 

பூசனைத்திரமுற்றுமே புரிர்தடிபோற்றி 
மாசனைத்தையுர்க்கியே வழுதக்துறலுறரார், 

முதீதரா வெலுமள்ருல்வாணகைமும்முலை.பர 
தித்தராம்பலபூணணி நாயகக்கிறைவ 

(உ௨7 

(௨௩)



௬௦௪7 திருப்புன்கூர்ப்புசாணம். 

பத் தரானவர்தங்களுக் கருடரும்பகல 
நித்தமாகியசங்க.ர நின்மலபோ ற்றி, (௨௪) 

வர்தரத்தபிசாதியொன்பதின் மரைமடிக்கச் 
கநர்தைகொண்டனம் வேறல்செய்வகையினைத்தெரிபோ 

மெர்தமக்கருளளித்தொளிர்படைக்கலமீதி | 

யிர் துசேகரவிறையவ வென்றடிதொழுதார், (௨௫) 

உன்னருட்டுனையுள்ளசே அுலகெலாழமுறவாய் 

நன்னய, ச்தொடுமெண்ணுங் காரியஞ்செயரண்ணு 

முன்னருட்டுணை.பில்லதே ஓலருபிர்க்கதிக 

எின்னலுற்றிேமே யெங்களியையவபோற்றி, (௨௬) 

எனப்பலதுதிமொழிர்த வெஞ்சத்தமாதர்க்கெல்லா 
நினைப்பருங்கருணைகூர்ந்து நிகரிலாக்காட்டுதற்து 

முனைப்பொரவேண்டுகின் (தன்மை சேர்படைகளீற்து 
தனிப்பலவரமுநல்கிச் சாருவீர்வென்ழேயென்றான். (௨௭) 

௪ன்றரனளிச்கலோடு மெம்பரமேட்டியோர்தாஞ் 

சென்மனரவுணர்மேவு சூழலிற்சேறலோடு 
மன்றவரெழுக்தசேனை யாசவத்திடையேபுக்கு 
வென்சீடப்பெரும்போராம்றிப்படைகளைச்செய்றாரமேலும்(௨௮) 

இரச்கபிசப்பேருற்றவவுணன் மெப்யிடையினின்றுக் 

தரித்துிசாணிதர் தானொரு துளிகசையின்வீழிப் 

பெருத்திரிமுருவத்தோடு கோடியராகப்பெற்றா 

௮ருத்தவர்தம்மைக்கோற லரனுக்குமொண்ணாகென்று, | ௨௯] 

வெஞ்சமர்மிகப்புரிந்தே வே௱லேயரிசென்றெண்ணி 
யுஞ்சிவர்போகாவண்ணமொறுப் பமென்றுள்ளங்கொண்டு 

பஞ்சின்மெல்லடியளாமோர் காளியைப்படைத்தாரன்னான் 

செஞ்சிது துளி3யேயல்லாற் பெருக்கையுர்செவிட்டாஅுண் டாள், ) 

கீழ்விழு்சோணிதற்தான் கடலெனக்கிளொர்தபோழ்தும் 
பாழ்படத்துமிதர்சாலுச் தரைமிசைப்படசமலுண்ண 

- வேழ்பெருர்சேவிமாரு மேந்தயில்வாளால்ல்ட்டிப் 

கேழ்படவர் தோரை வென்றனர்கிளையினோ?ம், [௩௧]



சப்சகன்னியார் பூசித் த படலம். டு 

பொன்னெனுமாரிதன்னைப் புயல்பெயவிண்ணோரெல்லாம் 
பன்னுபாமலரின்மாரிபெய்யப் பல்லாண்டுகூற 
வன்னையாயருளுமெங்க எம்மையாருறையுமாற்றால் 
க்ன்னியார்குடியெனப்பேர் வாய்ந்தென்றுங்களுலுமம்மா, [௩௧] 

(PHP pp 

சப்தகன்னியர்பூசத்தபடலச்சுருக்கம், 

செளனகாதிரிஷிகளே! கேளுங்களென்று சூதபுசாணிகர்் 

பின்னு ஞ்சொல்லுகின்றார்,  உமாதேவியாரானவர் தேவராதிய 

ருக்கு நீங்கா இடுக்கணையேபுரிந்து வருகின்ற கொடுமையுள்ள 

மகிடாரூரனென்னும் அசுரத் தலைவனைக் சொல்லுமாறு திருவு 

ளத்தெண்ணி மூன மூன்றுகாள் துர்ச்கையர்கவும், இடையூ 

-ன்றுமாள் இல௯ஷாஈமியாகவும், 1ரின்ன்றுகாள் ச௪ரஸ்வதியாக 

வர் திருவுருக்கொண்டு நவராத்திரியாக சிவபெருமானைப் பூசி 

த்தூ அருர்சவஞ்செய்தனள், பின்னேசொண்டது சரஸ்வ தி௨௬ 

வ்மாகலின் இர்ஈவராத் திரி இறுதிராள் சரல்வதிபூசை கொ 

ண்டாடப்படுகின்றது, பத்தாரநாள் பெருமானிடம் வேண்டிய 

£சீகே ஆயு தமுதலிய அணைக்கருவிகள் பெற்று அம்மகிடாள£னை 

அம்மையார் சங்கரிப்பாளாயினள், பின்னர் இரக்தபீஜன் 

வன்னிகாசூர ன் முதலிய மகாகொடியர்களை வெல்லகச்கருதி 

சடி.தசன்னிபராக உருவங்கொண்டு திருப்புன்கூரையடைரந் $I) 

பதீர்த்தத்.து விதிப்படி மூழ்கிச் கவலோகேசரை ௮பிடேகாதிக 

ளாபசரித் துத்தவஞ்செய்து ஈல்வரம்பெற்று அசுரரை எதிர் 

திதுப் போர்புரிந்து வென்றனர். இத்தருணத்து அம்மையார் 

வ௫த்தஇடமே இன்றும் கன்னியார்குடி. என்னும்பேரால் விளங் 

@S or p gi 

முற்றிற்று, 

௧௪



BOK தருப்புன்கூர்ப்புராண ம், 

வீரவிக்சிரமச்சோழன் பூசித்தபடலம், 

வாரிதிசுலவுகின்றவசுந்தரை மீதுசெங்கோ 
லாரினியிவனோடொப்பா னெனவரமமைந்தேயோச்சுநீ 

தாரணிகுவவுத்திண்டோண் மனுகுலந்தன்னில்வர் ௪ 
வீ.ரவிக்சரமனென்னுரா மங் கொள்வெற்றிவேலோன், (க). 

அள்ளிலைபோன்றுநெய்ச்தா யலகைக்குவிருர் திடறகா 

மொள்ளியவேலாந்சோரர்' தமையெலாமொருங்கவித்தே 
கள்ளினற்குழலார்க்கெல்லாங் காமனாக்காத்தலாலே 

வள்ளியதிருமாலென்ன மன்னவன் வாழ்வூற்றானால். (௨) 

பைந்திரைசுருட்டுந்தெண்ணீர்ப் பார்முற்றுமாளிலென்ன 

செந்திருமாதுவீரமாசெலாஞ் சேரினென்ன 

முந்தியகள்ளிஈம்காய்கனியிள்றி முதிருமாபோற் 

சர்ததியில்லாச்செல்வர் தழைத்தென்னசாற்றுங்காலே. (௩. 

பொன்னீமாஈதிதீரத்திற் போர் தபல்லாண்டதாக 

மன்ன யேமகப்பேற்றுக்கா மகம்பலவாயிழைக்தம் 

பன்னுமுப்பானிரண்டா மகமெலாம்பயின்றுநின்று 

மின்னறிரமரான்பனைச்து மியற்றியுமின்மைகண்டான். (௯) 

வேண்டியவடியவர்க்கு வேண்டியவடிவனாகிப் 
பூண்டுறுகருணைசெப்வான் நிருப்புன்கூர்புகுந்கேயங்க 

ணீண்டியபெற்றியாவும் விழயுளத்.நுவகையெய்தித் 

தூண்டியவிளக்கேயென்னக் தூய்மையின்விளங்கப்பெறறான். () 

இச்சிவலோகநாதம் நரிசித்சவிபல்பினாலே 

அச்சுதனறுதித்ததென்ன வுதித்தவச்சுதற்குநாமஞ் 

கிற்சபாரடேசனென்னக் திகழுறத்தேற்றத்தாலே 

வைச்சுளத்தளப்பிலாத மகிழ்வொமென்னினானால், (௬ 

மையொலிமுழக்கமோங்க மகம்பலவீனிதியற்றித் 
அறைகதொறுமறங்கண்மல்சிக் தொறுச்சள்பாலினிதுநல்க 

விரைமையிற்செறங்கோலோச்சி யெண்ணிரண்டென்னப்பட்ட ' 
குறையசெல்வம்பெற்றே குவலயத்தினிதுவாழ்க்கான். (௪)



வீரவிக்செச்சோழன்பூசித்தபடலம். ௪௦௮ 

இத்தல? மன்மைதன்னால் யாவுமெப்தினனுமென்றே 

ய.த்தலமதனிற்றீச்த்த மமைத்திலிங்கப்பதிட்டை. 

(த்தலமதிப்பவாறறி மூளைக்குமாமுடிபுளைக்து 

கைத்தலமமாரர் தசெங்கோ லரசைக்களிப்பரல் 9. (A) 

இருவினைச்சமத்தனாக யெஞ்சிவலோகநாதன் 

மருவிணைப்பதுமத்தானை மருவியின்புற்றுவாழ்ந்தான் 

~~
 

DMM BETES FHF சிற்சபாநடே சன்முலுஞ் 

செருவினை.படக்கிமன்னர் துறையிடச்செருக்கிறின்றுன். (௧0) 

படைகுடிகூழமைச்சுகஈட், பரணா றும்பாறகா 

யபுடையவனசசர்தம்மி லேறெனவுரைக்குமாற்றா 

லடைவுடன்முற்றும்பெற்றே யண்டத்திய்பரிதியென்னப் 

புடவியிற்புகழ்விள ங்கப் புலிக்கொ டி பவன்வாழ்காளில், (௧௧] 

பிறந் திடின்முத்தியாகும் பேற்றினையளிக்குமாரூரச் 

இறந்திதெலத்தின்மேவுஞ் திற்சபேசன்றாடம்மை 

அக desta நிபெர்த்பபாமக்தன்னின் 

மீறந்திடான்தினமும்பொத்தித் தரிசிக்குகியமம்வாய்ர் தான்.(௧௨ 

இத்தகையானவேக்த னெம்பிசரான்றிருவாரூரிற் 

ப்த்தியோடுறைபுகாவி லிந்திரன்பழியையீத்ே ர 

யுத்தமசலங்கட்கெல்லா முத்தமமாயுறைற்த 

ஐத் இரக்கரஞ்ச,த்தாவப் பெற்றியைச்செப்பக்கேட்டு, (௧௩) 

Er BOTH HFG Cine an WOE iF AHL Lor Ron T 

யாதரவொடுபணிச் தா லற்முகற்பொருளனைத்தும் 

போதருமெளவுளத்தித் புகலருமூவகைபூத்து 

மோத*மங்கலமெடுப்ப மு.துகர்முன்னினானால். (௧௪] 

தன்பிகாவரத் தினாலே சாத$முற்றமையையெண் ணிப் ; 

பொன்பிறழ்கடுக்கைவேணிப் புனிதனைவலமாய்ப்போந்தே 

யன்புதானுருவாய்வக்தேயன்னவன் பணிரந்தபோற்கி 

யென்பெருமானேபென்றே யிருக ஊீரிறைப்பகின்றான். [கடு] 

என்புநெக்குருகும்வண்ண மிதயந்தரன்மிகத் துளங்க 

வன்பினெவ்வளவுருக்க மாயினாரோவவாக்குக் 

  

* மோதம்--உயர்வு, 
6 சாதம்--பிறப்பு,



ச்ம் திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

துன்பினையகற்றிவேண்டும் வரமெலார் துலங்கத் தந்தே 

யின்பினையிருமைக்கு மெந்தையேயிணைத்தாள்போற்றி, (௧௬) 

அரகரசம்போவெங்கள் சங்கராவடியர்அன்பப் 
பரவைபின்வீழினின்னே பதைத்துறுங்கன் றினுக்கான் 

வருவ தபோன்.றுவர்திங் காளுறும்வள்ளலேயிங் 

கொருவருர்,தணையிலேலுக் குறு துணையாவாய்போற்றி, (௪௭) 

என்னவே அுதித்தவேண்டும் வரம்பலவியைச் துமீண்டு 

பொன்னவாஞ்சுணங்குபூத்த புணாமுலைச்செளர்தரப்பே 

் சன்னையம்புயத்தாள்போற்றி யளப்பிலீவரமமைர்து 

பின்னையோரமண்டபத்தி னிடையுற்றான்பிறங்கற்றோளான்.(௧௮ 

வேறு, | 

அவவழிப்பாத.நாலீனைச் செப்யாளழகைவெள்ளலாமகளறி 

வைச்; செவ்வநிப்பண்ணின்சுவையினையொன்றாய்,த் தரட்டியே 

யோருருவாக்இ, ஈவ்விகொள்மாரனுய்த்ததென வர். தவங்கனாமணி 

யெனுராரி, யொவ்விலாவுருவத்தவள் செளந்தரமென் றுமைபெறு 

சணிகையங்குற்றாள், 
(௧௯) 

பிறங்குறுகணிகை தமிற்சிறப்புற்ற பேரெழிலுடையவளு 

8) னிறங்குறிகுணங்கடமைக்கண்டஙளவி னிருபார்கள்கொம 

ணிகோக்கி,  யிறங்குறுதுறையி னீச்சதாயினபோ லேர் திழைங 

னப்பெனுங்கடலிற், கறங்கெனச்சுழன்றே யாழ்ந்தனன் கனை 
பைக்காணுரறுதுளமிகக்கவன்முன், (2.0) 

பெருத்திவேணுவான காரி யென வொருபேர்படைத்த 

மையால்) விருத்தமதாய்த்தன்றலைவணங்குந்றுவில்லென ப்போய் 

ப்புருமென்னி, ௮ருத்திகடரவே மங்கையாய்வந்திங் குறைதரினு 

ரைத்திடப்பாற்றோ, கருத்தெனுமுசிதனையவளழகாங் காந்த 
மேகவர்ந்ததுகடி.இன், | (2-6) 

கோசிகன்பிருகுவ திட்டர்வான்மீ௮ குறுமுனிப.த் துவாசன் 

முன்), காசிபன்முதலாய்விருத்தமாய்ச்சருகு கந் மூலாதிகளபி 

ன்றும், பாசிழைமடந்தைபடவரவல்கும் பரவையிற்படிந்தன



க 

விரவிக்கெமச்சோழன்பூசித் சப்டலம். BOG 

சென்னிற், றேசுமெவ்வனமாஞ்செல்வமுமலிக்த இரனைச்செப்பு 

வதெவனே, (௨௨) 

வேதியன்பதுமன்பெறுதிலோத்தமையா மகளினைேே மவுறவி 

ழைந்தான், மாதவன்மகன்பெற்றிட்டபூகேவி யெனும் பெஎத் 

திரிதனைமணக்தான், பூதலமேல்மாபாதகன்றாயைப் புணர்ந் தூ 

மேவுற்றனன தனால், காதல்காமத் திற்கில்லைகண்ணென்பர் சுணி 
கையைவிரும்புதல்கடனே. | ௨௩) 

திருபதைரித்தேகிசரறுவனப்பி' னிறைந்திடுநேரிழைசெல் 
லும், பொருவருமில்லிற்புக்குமிச்சென்ற௮ு பேசர்மதமாதங்கம் 

போல்வான், பெருவிலைப்பணியுமளப்பிலகிதியும் பெய்தவடன 

மெலும்வரைமேல்) வெருவராதேறி நிதம்பமால்கடலில் வீழ்ர் த 
னனி முற்று ம்விழைய, (௨௪) 

காமமாமதுவுண்டவற்கு வேறெண்ணக் கருத்தெழுமோகரு 

SOs Pans, *வாமமாங்கழல்கொள் கானடக்குறுமோ மற்றுண 

வேற்றிடவருமோ, கேமமாகித்தக்கடன் செயவுணர்வு கேருமோ 

நிலைபெறுமுத்தி, சேமமீதன்றிவேறுளதென்னச் சிந்தனைவருங் 

கொலோசெப்பின், (உ௫) 

ஊறெப்பதொன்மிகாலிர் அற்றே யுறுப்பெலாநோய்மிகமலி 

நீது, வாடையிலாடைமீதுபோர்ச் தறவே பிப்பிடுங்குறவருநீ 
அவனும்) பீடுறுமயிலார்விககோயென்னும் பிணிக்குடைந்சே 

புறங்கடைபோய், வாடையேற்றிடுவரேன்மதனம்பால் வாய்ற்த 

வர்விரிவாகொல்மயலை, (௨௬) 

சர்தியானகசனைத்தான்மறர் He. me தனத்தரார்கருபொது 

ச்சேரிச், சர்தியானதனைத்தாவென்று மறவாத்தசமையான்௪ 

ந்திசெய்தோறு, மூர்திசெய்யங்கர்யாசத்தைமறர்து முறைவழு 
வுகினுமொய் முலையை, முந்தியேகார்யாசச் தனைமறலா முறையி 

னின்மேயொழுருவனால், (௨௭) 

எண்ணினுக்கரிசாமின்பவாருதியை யெல்லினும்பசலினுமெ 
WPS, கண்ணினுக்கரிதாமுருவினுளோ?ி சலப்புறுகாவலன் ' 
ருலும், பண்ணிலுக்கரி சாஞ்சுவையையும்பருப் பகரருழுச்இ



சச் இருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

யிதென்ன; மண்ணிதுச்சரி காயடைச்சவன்சின்று ளசன்றபினோ 

ருரைவழக்கும். (aH) 
இம்பர்வீடளிக்குந்தெய்வமாமகளிர்க் இறைவியாமென து 

கண்மணியே, யும்பருக்கரியவமுதே வரிவண்சிண்ணவொண்ணு 
ததீந்தேனே, கொம்பரிற்பழுக்தசனியனாப் முன்கூடிப்பிரியேலெ 

னக்கூறுஞ், செம்பொருட்பயனைகினைக் தளமுருகித் தியங்கு தற் 
கென்செயற்பா ற்றே. (௨௯) 

என்றுநல்லாரைக் காணுதலொழிகென் தியம்பியமாற் தரு 
ண்மையதே, அன்றுறினட்புப்பேணேசகொழிச தவன்றதியேபே 

ணுறின்பிரிய, லென்றதையொ।இநிக பிரிவுறினுமிர்வாழ்ந்திருத்த 

லையொழிகவென்றிடலான்; மின்றிகழ்மேனிப்பெண்ணினுக்கமு 

சே ** விரளினென்னுயிர் வீடுமென்றான். (௩௦) 

மலரினின்மணருநீரினுண்மீனு மாழையிளொளியும்வாவியி 

னி, னலரிஈன்கொட்டியாம்பனுமாகம் rau gaol Drona wy 

சுலமுறல்யாண்டுபு ற்றிரிவத போனாமு றவாகவேகண்ச்ஷி,புலருமா 
நின் நியிருப்பவென்னுளம்?பாலுன்னுளமுறழுவையென்றான். [ ] 

செங்கழுநீரினலசொடாம்பலு3$மே இகழ்சமலம்பலவா௪த்,” 

'தங்கமும்பூத் தத்திகழ்ந்திரி கமலாலயமுறுதலக்கில்விண்னாகன் 

றே, யெங்களுக்சாகவெழுர்தரு டியாகேசப்பிரானிண்டையந்தர் 

கோத்) துங்கமாய்ப்பணிந்திம்குற்றிடலாம்பைரற் கோகையேவரு 

கநீயென்றான், (௩௨) 

 செொர£ற்பொதிபெற்றபரவைதான் பலர்க்குந்தோன் மல்போல 

ளித்தனளென்னச், கற்பொதிகொணருமாறுகைக்கரிமேற் ௪௪ட 

மேல்யாற் தருங்கனகப், பொற்பொதியதனைக்கொணார் துபல்லோ 

ர்க்கும்புகழ்பெறவேயளித்திடீலாம், விற்பொதிந்தொளிரும் லா 

ணுதலேவா மீட்மோருரைசொலாபென்றான். (௩௩) 
பாலொடுதேனைச்சீனிபின்சுவையைப்பாகினைவடி.த்தொன்று 

1058, நாலொடுகலச்தேகொடித்திரமொறன் னவடி முவுளத்தி 

_ னினுழையச், கோலொடுகீஇபிரிவுரதாளூங் கொற்றவர்சிங்கக்தை 
நோக்கி, $ நாலொடுமிரண்டினடி.கொள ற்கேய்ப்ப மொழிகுவண 

  

-ன்குரைநயர்சே. (௩.௧) 

் . * விரளின்-₹க6ன். 7 
ர சொல்---ெல், 

§ சால. யார் குறள்,



விரவிக்கிரமச்சோழன்பூசித்சபடலம், SHS 

வெள்ளியேபதினொன்றைர்து நான்கென்னும் விட்டின் 
மேவுற்றருள்வான்போல், *கிள்ளியேரீயெற்கருளுவையெனினு ம 
அதலங்செழுமுறாவிரத; முள்ளியேயிருப்பனொருகணமேனுமொ 

ருவு$றனித்தலத்துகிராற், இள்ளியேதரினும் விழைகுவேனான் 
பின்்வ.ரற்கொல்லேனென்றுரைகளக்கும், (௩௫ 

இவவுரைகேட்டகிள்ளியென்பவனு மவளுறுமில்லினையிகக் 

அ, செவ்வுரைபண்ணின்சுவைகொளுஞ் சகுணப்புள்ளுறுசெவி 

ததலமதனாற், றெவ்வுரையானபறைூயாலிதனைக்கேட் டயருமா 

ஹேதியங்குற்று, வெவ்வுரைபொருனாப் தென் நிசைநோக்கிமீண். 
டனன் பொன்னியாளவேர்தன், [ma | 

அச்சவுர் தரப் பாக்கணிகை பொன்பிரியமல்லதங்கவன்் பி 

ரிவெண்ணீி, ஈர்சுறுவாளோவிருட்டைஈன்னிற் பிணந்சமிஇய 

ற்தன்றோசைதா, னிச்சையாமொழுகிக்கண்ணமாத் சீமோர்கா 

தையன்ரோபிதசண்டு, பச்சிலைகோலக்காயுமைபேழை தனைக்கொட. 

ளப்பாவையுட் சென்றாள், [ ௩௪ ] 

மாழையின்கண்ணேமணிபதிபலபூண் மருவுறும்பேழையை 
சோச்சாத், தாழையினிளரீசெனகசெகோளாய்த் தான்பெற்றபணி 

கள்காணாமன், மாழையுண்கண்ணிச்சிற்றிடைமடமான் மருண்டு 

யிர்நீத்தமெய்மானச், சோழமைமிக்குற்றேயென் செய்வனென்னத் 

தளங்கியேதுயர்க்க டலழுர்தி, [௩௮ | 

பார்த்திபன்சென்றநெறியினைத்துடர்ந்து பாணியைக்கரத்தி 

ஞற்பற்றி, 1(கேத்திமோபலபணிகளுமே ஜெழமுங்குபேழையிலி 
லாமையினா;, லார்த்திகொணின துபரிசன ரெவரேர வவவினராத 

லினருளிச், கேச்திஞ்செல்வையென்றுளைத்திடஓும் சணிகை 

யைநோக்கயேகளத்தும். [௩௯] 

நர்தமைச்சொல்லவஞ்சகீயேகந்தர் தானைமேனவிஓலவளென்் 
ளூச், சந்தனைகலங்கிச்சேயிமையார்க்குட் டிகழ்ர் திரிதிருந்திழா 

ய்கேண்மோ,; சந்தனங்கமழும்பூணணி பெரியதனச்சைக்கைப் 

பற்றினனன்றி, வர்தவர்தம்மில்மானம்விற்றுணு ber persons 

யால்வவுவமென்ரான், (௪௦) * 

ட * இள்ளி--சோழன், ் ் 
1 கேத்திரம்--வஸ்இரம்,



௬௪௨. திருப்புன்கூர்ப்பு ராண ம், 

யானுமேபமீயேனெவ்வுழியெப்பேழை யினுழியணுகிற்றோவ 
, தனைச் தானுமேயறியொணாமையால்வீணிற் நடுத்தடேலெனப் 

பலசாற்றி, லானுமேபோற்றுந் திருப்புன்க.ருமைபும் வள்ளலா 
சருளுளதெனறீ, கானுபமாழியாதேருதியென்னத் தடிப்பரு 
ஞ்செனத்திற்சா ற். நினனால், [௪௪] 

பொய்யுரையாடாவாடவர் தமக்குப் பொரய்ரு£யகீகத்தினிம் 
புணார்த்திப், பொய்யெனலன்றி வஞ்ச்சங்கொடுமை புதுக்கப்ப 

கொலையெலாங்கண்ணாயப்ப்,” பொய்யினைவடிவுகாண்டெைவெண்ணி 

ற் புற்தலமெடத் சரானென்.பாய், பொய்யுரைத்திடுசனின்வழக்க் 

ன்ரோவேனிநீதப் புவமையைப்புசல்வாய், [௪௨] 

என்றுமன்மொழிசக்சுமாற்றத்தைக்கேட்டவிரச்கமில்கணிசை 
யுமிசைப்பாள், குன்றுபோற்றிவவும்பாழிகொளிணைச் தோட்கு 

ரிசிலகுறுகிபித்தலத்தி, லொன்றுறுர் தடத்திற்படிர் துசூஞூ்ரை 

யா தொழுகிடில்விடேனெனவுரைச்தா; ளன்றுபோர்தரசனிர் இர 

தீர்த்தம் தருகினினின் நிமிமளவில். [௪] 

ஆபபின்காட்டமூழ்குறவெண்ணுமு.்னமே யந்தறீர்முற் 

அ, மாயமாய்க்குருதிவடிவமதாகு மாற்றத்ைமன்னவனிர் அ, 
நாயசன்செய்யநிறக் தனா சலினா னண்ணியதிவ்வுருவென்னப், போ 

யதின்ரற்கானசன்றுசச்கிதியிம் பொலிபலிபீடப்பாற்புக்கே, | | 

சரதமாயுரைப்பன்பணி.புறும்பேமைதன்னையுங்கண்டிலேன் 

றன்னு, எரதனாதியபூணொன்றுமேயுணரேனென்னவே மன்னவ 

னறையக், க.ரதலாமலகம்2பாற் றிருக்குளமேகரியுரைத்திடவுங் 

காவலனே, விர,தவஞ்சகர்ின்னேருளர்கொல்லோ மெய்யனே 

வெளவிளம்பிளாரால், [௪௫] 

உரிப்பொருடச் அபோமெனக் கணிகையுரைத்தலுமன்னவ 
னோர்ர்.து, விரிப்புறப்பகரேனாசனின்னருளை மேவினேனெனம 

னத்தடையேல், மருப்புறுமுலையாய்கின்னையோர்கணத்தின் மரி 

ப்புறும்வகையியத்றுவனென், றெரிப்பிமழ்வேல்கொள்கரச்திை 

பவனுமிகலியேயியம்ப.றுமேல்வை, (௪௬), 

| அ/வ்வுழியெம்மானருளினிற் றுவாரபாலசராயமர்வுற்றார், 

செவ்விசொ ளிருவர்தம்மிலே யொருலன் €ற சாலாகினானதனை, 

* பூற்சலம்--சரி.ரம்



விரவிக்கரமே சாழன்பூசிச்தப்டலம், ௧௧௩; 

வெளவியேயுவணவடி.வமாமொருவன் மன்னவன்கர்தரத்திடவே 
யெவ்வம்வாய்ர் துள்ளம் துளங்னெளா) யிடிசண்டவரவெனவினை 
ந்தான். (௪௭) 

இர்தமன்னவலுக்கேனிர்தவாசை யிதுதகுமோவிகழ்வெ 

ண்ணான், தர்தபொன்னணியையன்றி வேறிருர் சதனிமணிப்பூ 

ணை.புங்கவர்ர் அ, தர் இரம்புரியின்றெய்வமும்பொய்மை தனக்கஇ 

சைக்திரிங்கொலோசாற்ீ, செர்சையெம்பெருமான்சன்னிதிப்பா 

அமிவன்பொய்யை யேற்குமோவென்சார். (௪௮) 

இன்னவன்கரர்அுதுணிஈ வதை வெம்பிரான் நிருத்தடமெ . 

ய்த, வன்னதுகுருதியாயின மீண்மெமர் தருங்கோயிலிலரவர், து 

ன்னியேசளச்தைச் சுற்றியவதனாற் றுளங்குறுமின்னவனன் நி. 

மின்னணியெவரு மெடுத்திலரிவன்போற் சோரராரெனவிள ம்பி 

னே, (௬௯) 

எடுத்து ற பணியுமின்னமும்பூணிக னளிவடனக்£ர் துமேயெ 

ந்தை, கடுத்துறுபணியுமணியுமென் பணியு மகற் தியே யவிர்ச 

டா்ப்பணியும், படுத்தவாலையத்தினுறுதிருப்பணியும் பாலித்து 

ட்பணியு ஐம்போழ்துச்,தொடுத்தகந்தரத்திற்சுற்றியயணிகானக 
மோ சொல்லுதிரென்ருர், (௫௦) 

வேறு, 

இன்னம்வேண்டும் வசுந்தரையேழுத.ற 

பன்னொணாதனகாணிக்கை பாலித்துத 

தன்னிலிங்கப்பதிட்டைசமைத்திடி. 

னென்னமோவ தியோமஃ இகப்பதே, (டக) 

என்றுபல்லோரிசைத்த மொழிகளை 

யன்றுகேட்டிடு கோனதிசேகித்.து 

ஈன்றிர்தப்பதிச் சச தியெர்காட்டுள்ளு 
மென்றுங்கண்டில னென்னவிம்மாயமே,; (G2) 

இத்தலத்தினி லீசனருண்மிக 
வைத்திருப்பதினா லிம்மகிமைபோன் 

“Ops 5055) மிலையெனமுன்விழுந் 

கொத்தவுண்மைய னாகியுருகனான்... (Gu) 
சுடு



Boge திருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

உன்கழுத்தின் விடமுள்ள துன்னி3யோ 
வென்கழுத்தின் விடவரவேற்றிட்டாய் 

நன்சழுத்திக்கடிச்துருதில்லி னாண் 

பொன்கமழுத்துறச் செய்யெனப்போற்றினான், (௫௪) 

கந்தரத்தினி னின்றுமிக்கட்செவி 

யச்தரத்தினிம் செல்லவகலுமே 

லெந்தரத்தினுக் கேற்றிடப்பூமிபொன் 

சுர்தரத்தளிப் பேனேனச்சொற்றனன். (இடு) 

சொற்றலோடுங்களத்தினிற் “menor dele. 
டற்றுக்கட்செவி யந்தரமானதான் 

மற்றவன்சவலோக வரதனுக் 

குற்றமாமணிப் பூண்களுதவினான்- (௫௬) 

நித்தியக்கட்டளைக்குற் நேமிபுஞ் 

சித்தியாகவருச்சனை செப்திடக் 

கொத்துறுநந்தன முங்குயிற்கியே 

தத்துவச் இினிலிங்கமுர் தாபித்தான், [Bar) 

எந்தையாஞ்சிவலோக விறைவனுக் 

கந்திலானமுறை யபிடேஇத்து 

நற் சலில்லவருச்சனை ஈன்குற 

முந்தியற்றுபுவர்ச்சையை முற்றினான். [oS] 

| வீழ்ந் தனன்றிருத்தாண் மிசைமின்முடி. 

தாழ்ந்தனன்பர மானந்தஞ்சாரனபி 

னாழ்க் சனன்சண் ணருவியிற்றிவினை * 

போழ்ந்தனன் இள்ளியன்னும் புரவலன், [Da | 

பன்னருந்துதி பற்பலகூறியே 

yoo Haha por Der Ham Sur 

யென்னருஞ்சிவ Caradennard ute 

பின்னருஞ்செயல் யாவையும்பெற்றுளான். (௬0] 

ஆண்டுநீக்கி யணிசமலாலய ் 
$ண்டவப்பது Core gaint



விரவிக்சரெமசோழன்பூசித்சப்டலம், ' க்கட 

வேண்மெர்த்த யாமத்தினின்மேவியே 

தூண்டும்பத்தியிற் போற்றுந்தொழும்பினான். (௬௧) 

நாளுங்கண்டெற் பத்தியினண் ணினா 
னாளுஞ்செல்வ மலகில்லெனப்பெற்றே 

வாளும் வேலுஞ்செயர்சர மல்கியே 

வேளும்போற்றும் விறலினைப்பூண்டனன். (௬௨) 

நேமிசூழ்ந்தபுவியை நெறியினிற் 

சேமி.பாமிகச்செய்ய கோலோச்சிமா 

மாமிியாபெரறுகியு மொன்றுற 

நேமியாள்புகல்வன் மகழ்நீடவே. (௬௩) 

மாசராயசன்போன் மிஞுவாம்வினிற் 

ருகமென்பனயாவை!(ஞீ சார்தந் ற 

போகமென்பன மூற்றிப்புன்கூ.ரம 

Cran sary lar Outi Deane. (ara) 

முற்றிற்று, 

வீரவிக்பெொமசோழன் பூசித்தபடலச்சுருக்கம், 

  

குதமசாரிஷியானவர் நை, மிசாரண்ணியலாசிகளாகிய மக 

நிஷிகளே! சேட்பீர்களாக. உலகின்்ஈண் ஐப்பில்லாதவசென்று 

சொல்இம்படிச் செங்கோல்செஓுத்தி இராச்சியபரிபாலனஞ்செ 

ws மனுகுலத்திலவதரித்த வேலாயுதபாணியான வீரவிக்சிரம 

கோழராஜனென்னறு வாழ்வுற்றிருச்குங்காலத்தில் மகப்பேறி 

ன்றி காவிரிஈதிதீரத்தி லனேக யாகாதிகளைச்செய்தும் முப்பக்தி 

ரண்டு தர்மமும் லமுவாதூ ஈடாத்தியும் விரதாஇகளனை ச்தையுமி 

யற்றிபும் புத்திரப்பேறில்லாதவனாய் இத்திருப்புன்க.ரெனுந் தலத் 
தையணுகி அவவுழி மகிமைகள் யாவற்றைபும் வினவித் தூப்மை 

மிக்க மனமுடையவனா9 இச்சிவலோசேசனைச் தரிசித்துப்பூசனா 
விதிகள்புரிஈ்து மசப்பேறுவேண்டினமையால் சிவலோகேசன்க 

டாகூஷத்தால் ஈல்லபுத்தரனைப்பெற்று அப்புத்திரலுக்குச் சிற் ் 

சபாநடே.சனென்று நாமசரணமிட்டு ௮ளவில்லாக மனம௫ூட்ச



Case SG LIL 6 Feit LI Ly 0 iP 60m Lo, 

யோடு குறைவற்று வாழ்ர்தான், திருப்புன்கூர் மமையிஞல் 
நாம் மகப்பே றடைந்தோமென்று இத்தலத்தி லிஈ்கப்பிரதிட் 
டைசெய்து திரிலோகழும் அதிசயிக்கப் புத்திரலுக்கு முடிகவித் 

அச் செங்கோலையுங்கொடுத்து மலபரிபாகத்தனாப் கவலோகே 

சன் றிருவடிநீழலடைந்தான். ௮தசன்பின்னா அச்சிற்சபாஈடே 

ஜனென்லுஞ்சோழமகாராலன் வாழ்கின்றநாளில் திருவாரூரின்௪ 

ண்பொருந்திய தியாகேசர் திருவடியையுஞ் சிற்சபேசன்றிருவடி. 
cous தினந்தோறும் அரத்தயாம தெரிசனைசெய்து வாழும்திய 

மத்தைப் பூண்டான், இப்படி. நிகழும் நாளில் இருப்புன்கூர் 
க்ஷேத்திர மகிமையைக்கேழ்வியுற்று ௮வஷ்டமங்கலமும் மெதிர் 

கொள்ள இக்கரஞ்சாரண்ணியம் வற். துசோந்தான். பின்பிசாவ 
ரத்தினாலே சான்பிறர்தமையை யெண்ணிச் சவலோகராசரைவல 

ம்வர்து நமஸ்கரித்து ஆனர்சபாஷ்பம்பொழிய வணங்கச் Rar 

லோகேசரைவேண்டியுஞ் செளந்தரராயகி அம்மையையும் அவ் 

வண்ணம்வணங்கி யோர்மண்டபத்தின்சண் வீற்றிருக்கும்போது 

அவ்வுழி செளர்தரமென்னும் பெயரையுடைய ஓர் தாசியானவள் 
அங்குற்றாள், ௮வளைக்கண்டு இறங்கெ துறையில் நீச்சாயினது 

போல ௮வள் ௮ ழசென்.லுநு EL. MT MH ipl Bi கரைகானாமல் 

மிருர் தகவலை:புற்று ௮வள்சென்றகெறியே தான்சென்று Barer 

வீடுபுருர்.து அளவில்லாத ஆபரணமும் அளவில்லாதகநிதியுங் 

கொடுத்துக் தனமென்னும் மலைம்தேறி MoH doves pi se 

லாழ்ச்து சகரைகாணாத மகிழ்ச்சியடைந்தான்: ௮வளைகோக்கிக் 

கூடிப்பிரியேலெனக் கூறுஞ்சொல்லுக்குப் பொருளை நினைந் தூகி 

னைந்து பென்செய்வனென்று எ பெண்ணாசமு?க பெண்களுக்க 

ரசே கண்ணாச்மணியே கடையுமு௮முே சான் உன்னைவிகடு 

ப்பிரியின் என்னுயிர் தரியேனாகலால் நீ யென்னோடுகூடவரும்ப 

டி. உன்னுள்ளங் கனிவை, திருவாரூரின்கண் ணெழுர்தருளிய 

இ.பாசேசப் பெருமானைக்சண்டு வணங்கிக்கொண்டு யென்னால் 
கொடுக்கும்படியான திரவியங்களையும் பெற்றுவந்தால் நீ பர 
வைகாச்சியாரைப்போல அநந்தம்பேர்களுக்கு உதவிபுரியலாம் 

| வேறுமொழி சொல்லாமல் ஈன்மொழி சொல்லக்கடவை. யென் 

னும் ௮ச்செளர்தரியென்பவள் ஓ ௮7சே ஈரான் ஒருகாளாகி 
ஓம் இத்தலத்தின் தீரிசனையை விட்றெீங்கமாட்டேன், மற்று



af rba&isiGenr yer Fs ste சள 

தீத்லத்தோர் ௮ள்ளிக்கொடுப்பதிலும் இந்தத்தலத்தோர் கிள்ளி 

க்கொடுப்பது போதுமென்று விரதம் பெற்றவளாதலால் பின் 

வருவதற்கொண்ணாதென்று சொன்னமாத்திரத்தில் ௮ரசன்௮ய 

ர்ந்து தியங்கச் தென்றிசைநோக்கிச் தன் நகரஞ்செல்ல மீண்டே 
Som, ஏகினபின்னர் ௮ச்செளந்தரியென்னுர் தாச தாம்பூல 

ந் தரித்துக்கொள்ளப் பேழையிருக்கும் உள்புகுர்தாள், புகுர்.ச 

௮ளவில் இரத்தினாபாணங்கள் கெகொட் சம்பாதித்து வைத்தி 

ருந்த பேழையைக்கண்டமாக்திரத்தில் ஆபாணா திகளைக்காணாம 

ல் மிகமருண் உயிரைவிட்டசரீரம்போல வருந்திக் கலங்கித்து 

யர்க்கடலிலாழ்ர்து ௮ரசன்சென்ற நெறியே தான்சென்று ௮௨ 

ன்கைபைப் பற்றிக்கொண்டு என் ஆபரணங்களையும் வஸ்திரங 

களையுங் காணாமையால் கொடுத்துவிட்டுப் போமென்றாள்: Isr, 

சன் ஈமக்கொன்றுந் தெரியாதென்ன உன் சேனைகளாகிலும் எடு 
த திருக்கவேண்டுமென்று கேட்கறசன் நம்மைக்கேட்க வஞ்சிக். 

சேனைகள்மேந் சொல்லுகிராளென்று ஏ சணிகையே உன் தன 

த்தைக் கைப்பற்றினதல்ல தபெட்டிச்கனத்தைக் கைப்பற்றிலோ. 

மென்றான். பேழையிருர்சவிடமு மறியோமென்றான். அ௮ப்பே௱. 
கணிகை நீ திருப்புன்.-சையடைந்து சன்னிதிப் படித்துறை 

'யில்மூம்சின் சபதஞ்செப்தாலன்றி விடேனென்ன உடன் ௮ரசு 
ன்வந்து இந்திரதீர்ச்.ரச்சகரையில் வர். துநின்றவளவில் அத்திர்த் 

ஜமுழுதும் மாயமாய் இரத்தமாய் இருந்தவிசத்தை யறிந்து ௮தி 

ல்மூழ்கானாடுச் வெலோககாதர் சன்னிதானஞ்சென்றுபலிபீட 

-தீதின் பக்கத்தில் கின்று சத்தியமாய்ச்சொல்வன், இவளது ஆப். 

ரண மிருந்த பெட்டியையுங்காணேன் ஆபரணங்களையும் காணே 
னென்ன. உடனே இருபுறங்களிதுமுள்ள துவா£பாலகரிருவரில் 
ஒருவன் சர்ப்பமாயிருப்ப மற்றொருவன் கெருடவடிவமாகி 

௮ப்பாம்பை யெத்து ௮ரசன் கழுத்திலிட ௮.து சுற்றிக்கொள்ள- 
அவ்வரசன் பயமுற்று நடுங்கிகிற்குமளவில் சகலரும்பார்த்து 

இவ்வரசனைச்தவிர யெடுத்தவரொருவருமில்லை ஏன் இர் தஆசை, 

இவருக்கு எந்தவிதத்தாலும் இப்பழிரீங்காது யென்னுமளவில் 
அரசன் சிவலோசகராதரைகோக்கி யென்னையனே என்கழுத்திலு 

po சற்பமானது யென்னைவிட்டக ௮மேயாயின் உமக்குவேண் 

டிய பொன் பூமி தருவனென்றான், என்றமாத்திரச்தில் அர்த |



ES 5 தருப்புன்கூர்ப்பு ரணம், 

சர்ப்பமானது நீங்கலும் ௮7சன் மிகமகிழ்க்து கவலையற்று எக் 
கோமானுக்குவேண்டிய இரத்தினாபரணமும் நித்தியப்படிக்கட்ட 
ஊைக்குப் பூமியுங் கொடுத்து ஈந்தவனமுமியற்றி இலிங்கசஸ்தா ப 
னமும் காகப்பிரதிஷ்டையுஞ் செய்து சிவலோககாதருக்கு ௮பி 
ஷேகாது அர்ச்சனை பூசனாதிகளுஞ் செய் வணங்கித்தோத்திர 

ஞ்செய் அ வேண்டியவரங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு சனது பதி 

யையடை_ட் தவணாயினான், 

சுருக்கம் மூற்றிற்று, 

விறன் மிண்ட நாயனார் பூசித்தபடலம்,. 

நிறன்விண்டிடும்படிக்கொள் ளொளி/வேலைகிறுவலுறு 

மறன்விண்டிடா வீரவிக்கிரமக் கதைவகுத் த 

மறன்மிண்டிடுங்கருத்தின.ர னடியர்க்சடியொனும் 

விறன்மிண்டரெனும் பெரியார்காதையினைவிளம்புதுமால், (௧) 

அலையாளம்புயத்தமர வாவிகதொறுமமர்ந் துமே 

கலையாளம்புயத்தகலா தஇிருவென்னக்கலவுற்ற 

லையாளம்புயப்பரசி ராமனுறைசெவ்வித்தா 

மலையாள ம்புயனீங்கா செனுகாமிலயங்குறுமால், (௨) 

அந்நாடு சலைவணங்க வணிமுகமாயமைவுறுமா 
லிந்ராடும்பொன்னாடு மெர்காடுமிழையணிந்த 

மின்னாடுமிடைமடவார் முலைக்குவமைவேண்டுநினே 
சொன்னாடும்புலவசெனைச் சொல்வரெலுஞ்செங்குன் லார், (௩ 

அ த்தலத்தின்மேழிவளாளர் குலத்தவகரித் துப் 

பத்திபொறைவாய்மையெலா மோருருக்கொள்பான்மையா 
யுத்தமோத்தமமான வடியவசென்றேயரைப்பச் 
 அித்தமெலாமானடிக்கு மடியவர்க்குஞ்செலுச்துறுவார்:.. (௪) 

நீறணிந்துகண்டிகையை யணிதர்தநேயத்தா 

சரறணிக் தூவபெருமா னடிபிரியாவகத் இனா 
ரூதிணிரக்தேவெகிக்தைபுரிபவபை யொறுப்பதினால் 

தி.௰ணிர்தவிமன்மிண்டரெனு காமயேவுற்றுர், (டி



விறன்மிண்டகாயனார் பூசித்தப்டலம். Sk oor 

தன்பதியையொருவியருள் தரும்பதிகள்பலசாரர்.து 
தென்பொதிகைசேர்கூட லாதியவைசேவித்தப் 
பொன்பொதயைக் கமலாலயர்தருபுராணதலத் 
தின்பதிர்தேயமர்வுற்றேயெய்திஞர் சின்னாளே-: (௬) 

வாரூருக்தனப்பாவை பாலணுகிமருவுற்றே 

யாரூரின்சினகரக்கே வாசிரியமண்டபக்கண் 
ணுரூராசன்மேழ ரணைவுருதசன் றமைகண் 

டூரூராய்த் திரி தவர்கஞ் செய்கையிர்றோவெனவுளைந் து, (er) 

அப்பதியைச்செர் தவமாய்க் காஞ்சவளமணுூயே 

மெய்ப்பதியீதென்றுருகிமேய கதிபெறுவமென 

வெப்பதியுமிகற்கினேையோ வென்னவிருகயமாடி க் 
அப்பதிகமொளிரமெய்யோ னர்ச்சைதனைத்தொடங்குற்றான்,() 

Cag, 

எங்கணாதற்கபிடேக மேய்ங்ன 

புங்கமாகப்புரிர் து புரிவன 

, வங்கமாகமலரி னருச்சனை 

பொங்கலவாற்றிப் பொற்றாண்மலர்போற்கியே, (௯) 

அ௮ன்பதேயுரு வானவனன்றியு 

மன்பருக்கருள் செய்பவனாதலா 
லன்பிலாதசவர் தம்மையகல்வனே 

லன்பையன்் றி யொன்றாகுங்கொலோவென, (௧0) 

வீழ்ர்தனன்படி.மீது மெலிவுற்றே 
தாழ்நி கனன்சரணஞ் ச௪ரணம்மென 

வாழ்ர் சனன் சின்மயத்தினமைவுறப் 

போழ்ந்தனன்வினை யாவையும்போக்கியே, (௧௧) 

வியுமட்டும்வினை வசமேவுறி 
னோயுறுந்தமீபேபே னெவ்வணத்துப்வேன் 

காயமேயொருகா லிழ்கனியதார் 

தியனேம்சஃதில் லெனித்செய்வதென், (6௨)



2% திருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

உன்வச௪ப்டடுமி யாவுமிங்கோரர் திடி. 

னென்வ௪ப்படலொன்று மிக்கில்லையால் 

மன்வசப்படுலா ௬ுலகோர்மண்ணிற் 
றன்வசப்படலியாரிங்கு சாற்றுவாய், (sm) 

எற்கடேவவிறைவ ௪ரணமே 
திங்கள்சூடிய செல்வசரணமே 

பங்கரீக்கும் பரமசரணமே 

யிங்குகாத்தரு ளெர்ைசரணமே, (௪௪) 

எகராயகவெம்மோய்சரணமே 

நாகராயகநாதச.ரணமே 

கோகைநாயக தூய௪ரணமே 

யாகமேயியவன் பச ரணமே, (௧௫) 

வேறு, 

என்றுரைபலவுமாடியினியதாங், கருணைபெத்று 

நின் நிலிங்கப்பதிட்டை. கேயமிக்குறக்குயிற் நி 

யொன்றுறவாவிதொட்டே சிவகங்கையெனவுரைத் து 

தின் நுறுமியோகமுற்று நோ்தனராவையின்கண்,. (௧௬) 

மூற்றிற்று, 
peeeerenns Sn 

விறன்மிண்டதநாயனார்பூசித்த பட்லச்சுருக்கம், 

ஒ ரைமிசாரண்ணியவாசிகளான -மகரிஷிகளே! கேட் 

பீர்களாக. மலையாளதேயத்திற் செங்குன்றூரென்னும் தலத் 
தில், வேளாளர்குலத்தி லவதரித்த விறன்மிண்டராயனாசென் 

னுக் திருகாமம்பெற்றவர், சவரேயமும், அ௮டியவர்நேயமூம் மிக் 

குள்ளவர். ௮னேகதலங்களைத் தெரிசிக்க வெழுர்தருளிப் பலத 
லங்கடே £றுஞ்சென்று திருவாரூரடைந்து வாசமாயுறையுகா 
ளில்), தேவாசிரியமண்டபத்தின்.கண் ௮ணையாது சென்ற சந் 

தரமூர்த்திசுவாமிகள்மீது மிகுந்த €ற்றற்கொண்டு, இத்தகைய 

ர்க்குத் இயாசேசர். தூதுசென்றமையால், இவ்விருவர்சளுர்



ஈஈ,தனார்பூசித்தபடலம், 
௮௮௧௯. 

௨ 

தசைமையுடையவர்க என்றென்று அத்தலத்தைவிட்டொழித் 
௮, திருப்புன்கூரென்னுர் திவ்வியக்ஷேத்திரம் வந்தடைந்.துதர்த் 
துமாடிச், சவலோசகராதரைப்பூசித்து அத்தலத்தில் இலிங்கப்பிர 
திட்டைசெய்௫,சவகெங்கையென்லுந் தீர்த் தமுண்டுபண்ணியோ 
கமார்ச்கமாயத் தவமியற்றி .௮த்தலத்தின்சண்ணே வாசஸ்தா 
னமாக மேவினவரானார். 

சுருக்கம் முற்றிற்று 

தத் தனார்பூசித்தபடலம். 

  

தேரோட்டமிக்கவிழாச் சிறப்பெல்லாஞ்செ நிர் திலங்கு 
சோட்டமிரும்பொன்னி வளநாட்டுணிகழ்மள்ளர் 

காரோட்டமெனமேதிதமைம் தெழித்துக்கழனியெலா 

மேசோட்டக்கரும்பொடித் திங்கெங்கெங்குமீண்மிவரால்- 

சாற்காவதங்கமமுகறு மலர்வாவிப்பதியைப் 
2பாற்காணிலுளதேயோ புவனமொருமூன்றினுமே 

தோற்காதோவிதற்கெதிரிலெனப் புலவோர் து.திமலிந்த 
மேற்காரகாட்டா தனூரென்னவொருபதுிவிளங்கும், 

விடையாளும்ப.ரமனடி.த் அணைமலாக்குவிருப்பமிலாக் 
.கடையாளர்தமக்கெல்லாங் கருதுபெருஞ்செவ்வியஸிச் 
இடைபாளும்படிக்கருளை யீயவேயெழுகந்தருளு 

. மடையாளர்பதிப்பெருமை யாவரேயறைகுவசே, 

மைக்குழுவினிலவ ஓ! றுமின்னென்னவ்ளர்கறுங்கான் 

மிக்குறுமப்பள்ளர்குலம்விளங்க வுறுமேதக்கோ 
னெக்குலமுமிவரவதாரஞ் செய்குலத்தினையேத்த 
சொற்குலவுகந்தனாசெனு நாமந்தோன் நுற்றார், 

இனத்தியல்பாமறிவென்ப தென்னுமொழிக்கெதிராக 

மனத்திழுக்குவாய்ர் தகுலத் தவதரித்துமா சத்றூர் 
தனத்திலஓுறுவெறுப்புமான் ரேண் மலரின்மிக்கள்பு 
மனச்தியல்பின்வளா்சரவே மகியதனின்்வளர்வுற்றுர். 

ர் 

(க) 

(௩) 

(ச) 

(@]



wed! திருப்புன்கூர் ப் புசரண ம், 

விறையணியும்பெருமான்றாண் மலர்க்கன்! Ou mw oo 

மமையவரும்பறையவரா மரற்கன்புமருவுவேற் ' 
பறையவருஃறையவரா மெனும்பெரியர் பழமொழிக்கு 

மறையவரும்வணங்குபவ செனல்சான்றாய்வளார் தன ரால், (a) 

முளையிலேமருக்கொழுக்து மிக்கசமணமொய்தீதுறல்போற் 

றளையி2 லயுழலாமற் றறுகண்முமலவையென்னுப் 

களையினேதமசகன் ற களங்கமறுவெமென்னும் 

விளைவி2லபிறர்சராண்முதற் ரெண்டின்விழைர்தகனரால், (எ) 

கங்கைமதிசடைச்கரர்த கடவுள்செகரத்தினுக்கிய் | 
கெங்குமுரசொடுபலவா மியங்களுக்குவேண்டுவன 

மங்குமானுரிசரும வகையளித்தேயருச்சனைக்குப் 

பொங்குகோரோசனையைச் சென்றளிக்கும்புலமையினார், (௮). 

'இவ்வகையதொண்டுஞத்தி' படியரையங்கெதிர்கண்டா 

னவ்வியறுகரம்செற்தை நாதளைக்கண்டாலென்னச் 

செவ்வியுறவலம்வந்தே திருர்தன்புமச்சமுமாய்க் 

குவ்விபுறுமனத்தினரா யடி.பணியுங்சொள் nay opr. (௯) 

எல்லிரவியிரவிரு£ ளை யிரிப்பதுபோலிரங்குற்று 

வல்லையினிற்பழவினை தீர்சிதருளுமெனுமாண்போடே 
யெல்லையிலாமசமைபெறு திருப்புன்க.செனும்பதியிற் 

சொல்லவொண்ணாவருட் பெருக்னெதிசேகஞ்சொலச்கேட்டு, ரர 

அ/ப்பதியையெய்தியெர்தை யருட்பெருக்சையாய்தந்தே 

யொட்பதிசமில்லானைச் சரக்கிதிமே௮றவணங்கிள் 

சொற்பதிகம்பாடி. வரமடைவனெனச்சூட்சிபுற்று 

மெய்ப்பதியாக் இருப்புன்க.செனும்பதியை 2மவின ரால், (௧௧) 

மேதினியித்பெருங்கருணைத் திருப்புன்கூ.ர்மேககையோ 

வேதினியென்றேயீறி லன்புவகையெய்திப்பூ 

மாதினிமைசொளுமிர்தத் தலத்தின்ர்லாய்க்ததியாக் | 

காதினிதோதோற்காது தோளாக்காதெனச்சுரைவார். (௧௨) 

'நலக்கருமமுற்றோர்ச ணாயகனையேஈண்ணித் | 

PAE Op ம்க்காணா5 கண்ணெல்லாஞ்சொஓம்பண்கண்



ுந்தனூ பூசித்தபடலம், We. via, 

ணிலக்கணமுமிலக்கியமூ மிருந்திடினுங்குவியாத. 
வுலக்கைபயனடையாத வுலக்கையதற்கொப்பாமால்' (௧௩) 

சலம்வராத்தன்மையசாய்ச் சாரந்தகுணம்போந்தவராய்ப் 

புலம்வராச்செயலெல்லாம் பொதிந் துறையும்புர் தியராயக் 

கிலம்வராதாண்டருளக் கெழுமியவர்சிெனகாத்து 

வலம்வராசகசால்கொடிக்கால் வா.ப்க்காலம்மரக்காலே, (௧௪ | 

வேயாருக்கணிகோளி செளத்தசராயகியெனுமித் 

தாயாரைச்வெலோகத் தம்மானைத்தனித்தனியே 

கேயாரும்படியடி-மை யாக்குவரென்றேகின்றே 

வாயாரதீதுடுபா2 வாய்சாவாய்மடைவாயே. | கட] 

கரவாதமெய்யன்பி னடியார்க்குக்கண்ணருவி 

சுரவாதபெருங்கருணை சுரர்தருளத்தோனதறிரம்முன் 

வரவாசலாரெனப்பெம்மான்றன் மலர்ச்சரணைப் 

பாவா நதலைமரலைகுதலையெனுங் தலைபகர்வார். | கு] 
மீவறு,” 

அர்திசக்தியு மண்ணருட்டணேமலாதனை 

நைர்திறைஞ்சிபுகாதனைக் காணொணாமையி?னே 

நந்திநாமன்வான் முகடுறவளர்ர் துண்ணுதலான் 

முர்தியற்கியயாவமெற் ரோவெளமொழிக்து, (௧௭) 

எற்தையேசுவலோக நாயகளெனுமிறையே 

சர்தைகோயளப்பரியதை யிட்தெனச்செப்ப 

வச்தமாவதோ வடியன்செய்பளகளப்பறுமோ. 
~ 

நந்திராசனின்றனை மமைப்புற்றிடிலிவால், (௪௮] 

கதண்டையோடுபல்லணி மெய்யிற்றாங்கயே சாமம் 

பண்டைகாடாரக் சாம?தேனோக்கிப்பாலாறறைக் 

கதொண்டைநாட்டினிற் றந்திடரின்பதோற்றத்துச் 

குண்டைபோலெழிலுற்றடைம் ததையென்னோகுறிப்பாம் 

படைசெய்வாணயனக்தெம்மோய் பாசமார்கொன்றைத். 
தொடைசெய்வேணியெம் மாளைக்சாணாத்துபர்தோன்ற 

வடைசெய்பரலனமயிலுறு மமயங்சைப்பற்தித் [ப்பாம் 

தடைசெய்காலெனச் தடைசெயும்விடையையென்றகை



Be இருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

கொடியனாமமணக்குழாத் இறைவன்கூடலையே 
படியின்மீதழித்திட மகம்புரிர் துய்த்தபசுவைச் 
செடியினேசனர்தழித்த சேவெளச்செறிதலீனா 
லடியன்மீ தினுஞ்சிசமுண்டோ வறைகுவையமலா. [௨௧] 

தழையின்மீக்கொடும்பாவியை நோக்குறதடுத்தே 

யிறைவனர்இிதானின்றிட லிற்றெனக்களப்பின் 
மழறையெனத்திருவுளப்படி மறைத்ததோவன்றேற் 

பறையெனாமறைத்தது கொலோகவெளப்பகர்ந்துற்றே, [) 

'இம்பைகூர்த.ர விருகணிரருவிவார்ச்திடவே 

குடர் தம்பட்டிளெரைவினாற் புரம்வலங்கொண்டே 

யடர்ந் துபாடுவராடுவ ரென்புநெக்காங்கே 

இடர் அவிதியினலறுவருலருவர்கெழுமி. [௨௩) 

கன்றுமிக்குறக்கதறுதல் சாணுமோதொறுத்தான் 

'சென்றணைந்துபாலளித்திரி முறைமையைச்செவணத் 

தொன்றுதொட்டடியவர் குறையினைத்தொலைத்திடலா 

லென்றுமேயருட்கடலெனு நாமமதியைந்தான், (௨௪) 

சென்னிதானவன் பாலிரந்திடவருள்செய்தோன் 

முன்னதாகியகுண்டையை முகமனினோக்கச் 

சன்னிதானச்தைக்காட்டெனச் சாற்றலந்தகைசா 

னன்னிதானமா யுத்தரக்தொதுங்குபுகண்ண, [௨௫] 

 நண்ணவுமெங்கணாதனைச் கண்டுளநைந்தே 

கண்ணினீர்மிகக்கம்பலை மீக்கொளக்கருத்தி 

னண்ணுறுமுவகைப்பெரும் பரவையினாழ்ந்தென் 
புண்ணியம்பெற்றே னென்னவேரநந்தனார்புகழ்வார். (௨௬) 

அன் நுதான்பொன்னுக்கெொரளித்தவன் றலத்திற்சேவதுதான் 

ஹுன்றுகாவலூரார்க் யெம்பாமலேசொல்லி 

யின்றுமுத்தரகோக்கலா லிங்குமிஃதெனலா 
லென்றுமேயடியவர்க் கெளிதினிற்றருமினிமை, (௨௪) 

சாடினால.நீர்பாடுமினெனு ஈர்சனார்தாம் 

வாடினாசதம்சிரட்டிய அவுகையுள்மன்னிக்



நந்தனூர்பூசித்தபட்லம்.. ௧௨௫ 

கூடினாசண்ணாலுண் பவர். போற்சண்டுகொண்டே் 

யாடினார்மறுகோடிரூ STONES EBT LLG SIT (உ௮ ) 

மீட்டும்வீழ்ர் தன ரிலேகருக்கரியமேதசைசேர் 
தஇீட்டருர்திருமேனியைச் திருக்கடையேற்குக் 

காட்டுறும்படிக்கருள் புரிந்தானெனக்களித்தே 

மோட்டுறும்.சமலரினை யிறைஞ்சுபுமொழிவார், (௨௯) 

Cai pi... 

அடியச்தங்குதைவுதீர்த்காண் டருள்பரம்பொருளேபோற்நி. 
நெடியவன்மலசோன்தேட நீண்டருணிமலாபோற்றி [ஜி 
கொடியனேன் தனை யெள்ளாமற்கொண்டருள்குழகாபோத் 

பொடியணிமேனிகாட்டும் புண்ணியப்பொருளேபோ றி. 

அம்மைதன்னையுமிவவண்ண_ம் வணக்கயேயன்புளோமரை 
வம்மினென்றழைத் தவர்து மகிபுகழ்கலத்தன்கன்ணே 

பொம்மியேசினகரத்தின் குடக்கினிற்பொருர்அகோட்ட 
மிம்மெனுமளவுகில்லா திசையுறத்தொட்டாரம்மா, (௩௧) 

. அண்டமூலத்துக்கப்பா லாழிவர் துதித்தசென்ன த 

தெண்டிரைக்சடல்களெல்லாம் வாவியின் செய்யகாகர 
யண்டி.யேராரளஞும்போத்ற all pif want Sa ge 
கண்டவருளசோவென்ன த் தொட்டனர்கரையிலாதார், ட 

அனச்தனையேறுவோனு மண்டருக்கரசன்ருனு 

மமனச்தனிற்கெளவைஙீங்க வந்திஹைஞ்சு ற்றுொன்றக் 

கனந்தனைத்தானுமெண்ணிக் , கைமிடத்தண்ணறுரே | 
யனந்தன்வந்திை DEAE OFS gn மதரெனப்பட்டதம்மா. 0 

தோட்டுதுவாவிதன்னில் சூழூலகிடைவாஜ்தீர்த்தக் 

கோட்டமுமன்பர்போற்றக் குலவு௮மீசனெம்மச 
ஞட்டமூன்றுடையான் சென்னிக்கந்சையுஈதிகள்யாவு 

கட்டத்தாத்புனிதமாயி GOH BOF UN TALI LIT LOOP. ௩௪ 

வேறு, 

HITE Gog para ge gs மனஇன்கண் 

கருசாகாக்கு .வாராமைக்சேகளிதிலஃலைம்



to & ்.... திருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

இருகாளைக்காணுறவே. யெண்ணுஞ் செயலாலே 

இருகாளைப்போவாரெனு நாமஞ்சேர்வுற்றார், (௩ட 

படொன்னம்பலமேவுற்றே ஈ;.னம்புகிஏன்ற 

வன்னம்பலகாள்காணா தெயக்குமம்மானைத் 

தன்னம்பலவுங் குறையும்படியேதான்காணா 

தின்னம்பலகாட் சென்றாலென்செப்வேனென்றான், (௩௬) 

என்னாமுன்னமடியா டரண்ணமீடேற்ற 

வன்னார் துயிலின்௧னவின் சண்ணேயமருற்றே 

மூன்னாம்வர்தே முத்தியளிப்போரூ தாரி 

லென்னாவென்னா யகனுஞ்சொன்னாரின் புற்றே. (௩௭) 

சென்முர்தில்லைப் பதிமேவுற்றேசிகாக்தை 
யொன்றாமுணர்வோடும்றே காணாவுருகுற்றே 

£னெருவண்ணம் வீழ்ச்சார்தாழ்ர் கார்பே துற்னார் 

நின்றா ரன்னார்செய்கையை யாசேகிகழ்கிய்பார், (௩௮) 

குலம்வர் துற்நகோளுக் கஞ்டிக்கொடியேற்குன் 
ஐலம்வர் துற்ற தமியேன்றன்னைத் தாங்காயே 

'லலம்வர்துற்றே யயரவே ளைவமையென்றே 

வலம்வக் தற்றே மறுகின்கண்ணேமநுகுற்றார். (8 ௯) 

இர் தியைவேணிச்சிவலோகப்பே சரெம்மானே 

நந தியைறீக்கி சின்சந்கிதியைகான்காண 

லந்தியைவீந்தா யிப்பதி கின்வாழ்வினைகோக்கச் 
sh Baul st லென்பிமைபாமோ சாற்றாயே, (#0) 

என்னைப்பொருளா வென்கனவின்கண்ணேயுற்றே 

பன்னைக்கணே.பா யருள்வேென்றேயருளுற்ராய் 

மின்னைப்பொருவும் வேணிப்பெருமவிரளுற்றா 
அன்னைப்போல்யார் தமியேற்குதவுவருரையாயே, (௪௧) 

என்ேபலவாயேத்திப்போற்றி யெம்மானை 
நன்ஹேதருவா யென்ரேகேழ்ப்பகாதன்றா 
னன்றேமதையோர்தங்கனவின்சண்ண்றைகூவிக் 

'சென்றேயழைமினென்றே யோருசைசெப்வானால், [௪௨]



ஈந்தனார்பூசித்சபடலம், கடன 

என்னப்புகலப்பழமறையோர்க எிறும்பூதர்ய்ப் " 

பின்னற்பிறையெம்மம்மான் மெர்ழியைப்பேசு.ற்றே : 

சன்னற்பாகோமதுரக்கனியோ கண்டோவென் 

அன்னிப்பலரும் பன்னிக்களிகூர்வுற்றாரே, (௪௩) 

அர்தணர்யாரு?மாருங்கு குழீஇக்சொண்டத் தில்லை 
வந்தணுகுழ்த திருராளைப்போ வார்தம்மைச் 

செந்தணனமூட்டி மூழ்கியழைக்கச் செய்தாரா 
லெக்தைபிசானென் றறைகூவக் கேட்டி துசொல்வார் (௪௪) 

அடியேன்மீது மெங்கோமானுக்கருள்வர்து 

கொடியேன்ற்ன்னைக் கூ.வினர்கொல்லோகோதான 

படி மீதுற்றகால்வாப் நீரைப்பாசாதே 

கடியாதேற்குங் கடல்போற் சருணைக்கடலாசே, (#@) 

என்துரையாஜுமெல்லையி ஜனொல்லையினெரிமூட்டி. 

கின்றுப்கழ்ர்துறுமந்தணர் யாருஜெழுங்குற்றே 
மன்றுணின்ருடியபெருமான் திருவாய்மலர்தந்தே | 
யின்றுரை.பாடியபடியனன் மூழ்கியெழுமென்ளார், (4 a2) 

வேறு, 
பாம்பரையணிந்திலங்கும் புரஞ்சுடர்திருத்தாடன்னை : 

யோம்பலாற்கரங்கள்கூப்பிச் சென்னிகொண்டெளக்.துள்ளே 
'யாம்பரசிவத்துக்கொப்பா :மக்கினிரமூழ்கியங்கண் 

பாம்ப ரனடியைப்பெற்றார் போலயல்சார்ந்துகின்றார். (௪ஏ) 

இவ்வணங்கண்டோர்யாரு மீதிலாவிறும்பூதெய்தச் 

சைவ் ௮ணக்கத்தினோடு GDI UL oor ty SH Lo Hi 

செவ்வணமேனியெம்மா னிவசெனத்தேர்க்தேயேத்திப் 

பைவ்வணமனநக்தளுக்கும் பகர்ிவாணாப்பெருமைபெற்றார், 0 

மறையவர்குழாங்களுக்கு வாழ்த்தொலி மிசவுண்டாக. 

நிறையதிே்கமாகிகிகரிலாப் பெரியர்தம்மை ' 
Ian nu Giger gio) utero. aur | ழ்வோன்மாறேடும் 
பிழறையணிவேணியெம்மான் முள்புசொண்டுய்க்கப்பெத்றார், 

தாமசைத்தட்ரீர்போலத் தணலினின்மூழ்னேரை 

வேமறிக்சரத்தர்முன்னே _பீண்டுறச்செயஇமெம்மர



4௨௮ அிருப்புன்கூர்ப்புசாணம், 

மைரைக்கணமுர்தங்கா ,தவிர்தருஞ்சோதியாக்கி 

சாமமில்ல்டிவாந்தன்பானண்ணி யின்புறச்செய்தானால், (௬௯) 

(றதிறறு, . 

. தந்தனார்பூசித்தபடலச்சருக்கம், 

  

சூதமகரிஷியானவர் நைமிசாரண்ணியவாூகளை விளிச் 

துக் கேட்ப்பீர்களாக/ முன்னொருக்கால் கொள்ளிடக்கரையின் 

பக்கத்திலுள்ள மேற்சாராட்டாதலூர் என்னுந்தலத்தில் பஞ்ச 
மஜாதியி ஓுற்பவித்த ஈர்தனாரென்னுந் திருகாமம்பெற்ற ஈரயனா 

ரென்பவர் தினந்தோறும் ஸ்சானஞ்செப்து AyAsiss 
உருத்திராக்ஷமாலைபூண்டி செவபத்தியுஞ் சிவனடியார்பக்தியு மிக் 
குள்ளவராய் ஆலயங்களுக்கு வாத்தியமுதலியன கருவிகளுக்கு 

ச்சருமமும், அபிஷேகத்திற்கு கோரோசனையுள் சம்பாரி SBS 
கொடுத்து, ஆலயங்கடோறுஞ் சென்று மெய்யன்புடன் வண 

அிவெருகாளில், தருப்புன்கரென்னும் மகாகே்ஷேத்திரத்தைத் 

சரிடிக்கவர் தனர், அவ்லாலயத்தின் கண்ணே Bars Arehs 
முள்ள ஈந்திகேசுவரரால் சந்நிதானம் மறைந்திருப்பது கண்டு 

என்செய்வேனென்று ஏக்சமுற்று மனமுருகி கடவளைத்தரி௫க்கக் 

கூட வில்லையேயென்று வருத்தமுதற்திருர்தனர், அப்பொழுது 

இவலோகேசர் வசவண்ணரை நோக்கி ::(சற்றேவிலகுக” வென் 

'ருக்ஞாபிக்க், உடனேவிலகலும், ஈர்தனுர்சடவுளைக்கண்டு ப்ரம் 
 மானந்தபரவசமாய் ஆஈந்தபாஷ்பம் பொழிந்து ஈடனமாடிவலம் 

வந்தனர். பின்னர் அவ்வாலயத்தின் பச்சிமதிசையிலுள்ள இட 
பதிர்ச்தத்தை -அழமாகவெட்டிச்  சர்படுத்தி ௮ங்குப்பலசாள் 
வ்சித்துவர் தனர். அதன்பிறகு தில்லைக் சேகவேண்டுமென்னும் 
வி/வாவுள்ளவசாய் (ரசாளைப்போவோம் சாளைப்போவோம்'”என் 

றிருக்தமைபற்தி :இிருகாளைப்போவா ? ரென்னு சாமமெப்திச் 
சிதம்பரமென்னும் :மகாக்ஷேத்திரத்தை யடைந்து வலம்வாது 

:ரீரடராஜப்பெருமானைக் கண்டுதரிசிக்க வழிகாணாது வருத்த 
“மேற்று மெய்வருந்தி மெலிர் தனர், ௮தைநோக்க ஸ்ரீஆனர் தட 
சாஜமூர்த்தி. ௮ன்பருக்கொங்கி, இல்லைவாழ்ர் தணர்கள் சொற்ப 

னத்திலெழுர்தருளி ( * நம்மெய்யடிமையுள்ள பக்தன் ஈந்தனாசெ



ஏயாசோன்சலிக்காமார்யனாரபூசித்தபடலம், ௪௨௧௯ 

ன்பவரை அக்னியில் மூழ்சச்செய்து அழைத்துக்கொண்டு 
வாருங்க'? ளென்றருளிச்செய்ய அப்பொழுதுயாவரும் அச்ச 
ரியமடைர்து ங்ஙனமேயபோய் அவ்வண்ணமே யழைத்துக் 
கொண்டுவக்தசர். நந்தனார் ௮ய்யனரு ஸிவ்வண்ண மிருந்ததா 

வென்று வியர்.து கனக௪பையைநாடி. ஆனச்தரடனங்கண்டு-ஜோ 
தஇமயமானவ ரானா, 

சுருக்கமுற்றிற்று. 

ஏயர்கோன்கலிக்காமதாயனார்பூசித்தபடலம். 

திகழ்வுறுந்திருப்புன்க.ர்வா ணிமலனார்திருத் தாள்சோந்து 

மகிழ்தருநந்தளா தஞ் செய்தியைவாய்ப்பச்சொற்றா 

மிகழ்தருராவலூர சானலிவுற்தின் பற்றுப் 
புகழ்கலிக்கம்ப்சாய னார்திறம்புகஓுகற்பாம். [e) 

கடலுடைமாதிலுக்குக் கமலமாமுகமோகண்ணோ 
கடலுடைமாலைகசூடுஞ் சென்னியோமருமர் தானோ 

வுடலடைக்களமோவன்.றி யுயிரின துறையுடானோ 

வடலுடைக்கொங்கையோ வென்றழகுறுக்சோழகாட்டுள், (௨) 

ஓப்பருமழூருக்தென் னயர்பணிபலவிருர்சென் 
2௮ப்பருமங்கலச்தி னொன்றினாற் . மகசையாம்போல 

விப்பெருமங்கலப்பேர்ப் புரிசமுத்தெய்சலாலே 

செப்பரறும்புவிமாதென்றுஞ் சீருடன்வாழ்வளம்மா, (௩) 

மஜ்கலமென்றுசொல்லன் மனைமாட்சிமற்றதங்க 

ணங்கலநன்மக்கட்பே றென்னவேராயனாாமுன் 
பிங்கலம்போன்றுரைத்த பெயர்ப்பெருமங்கலசதிம் 

றங்கலமென் றுசெய்யா ளகல்வளோதான்வாழ்வாளால், (௪) 

இப்பெருமங்கலத்ை யெப்தலினாுலேயன்றோ 

செப்பருங்கமலமேவுஞ் செர்திருமமளென்பாடான் 
முரிபெரும்புவனத் அள்ளு மொழிதருமடவா ர்க்கெல்லார் 
சப்பருமங்கலர்்தானென்னவே தழைச் அற்றாளால்- (ay 

& or



2௩௦ திருப்புன்கூர்ப்புராண ம், 

முப்புவனத்திற்செங்கோன் முனைையுறவோச்சநின்ற 
செப்புறும்புகம்சொள்சேசோழ பாண்டியரசாச்செப்பு 
7ஈப்பெருமூவருக்கு மமைச்சராயுற்றுரன்மே 

லிப்பெருமங்கலர் தானவர்க்கே தென்றிசைத்தார்யாரும்: (௬) 

பூசலாதிபர்ச்குவேண்டும் புத்திசொல்லமைச்சசெண்ணி 

லோதலாநாலாசானு டே கெடுமன்போசோர்வ 

ரீதலாகாமையாலே வ௫யர்கள்புகழையெப்தா 

சாதலாலமைச்சர்மேறி யுையவரென்றாளவ்வை, (er | 

அழிஞருமுலகன்கண்ணே யமைச்சராயமருகாளில் 
வாழியமுடிலைப்போகிக் களித்திமிம்வண்மையாலே 

மாழிகொள்கமுகுகன்னற்கதலி நெற்பயன்கொடெங்கு 

மேழியின்கொடியும்பெற்று விளங்குவசெந்தஞான்றும், (௮) 

பூஜயவிப்பதிமின்சகண்ணே யமரும்வேளாளர் தம்மி 
லேயுஈன்சமையுமிக்க வேயாசோன்குடிவிளங்கத் 

தூயசுந்தரர்திருத்தொண்டத் தொகையிற்சேோர்தொன்றா 
நாயகக்கலிக்கம்பப்பேர் நாயனாரஈண்ணினாரால், (௯) 

பஇதிருப்புன்க.ரைக் தம்பதியெனப் பரிவின்வாழ்வர் 

முதிர்திருப்பணிகள்்செய்தறவ மெனமுயன்று.ப்வாரா [வா் 
னுதிகொள்செங்கோலே கோன்பின்செயலெனநொகிலாய்க்கொள் 
நிதியெலாஞ்சிவலோகத்தெம் மானடி.க்கென்னரேர்வர், (௧௦) 

இ துவிட்டகன்றோர் தாமே முத்தியைச்சேருவாரென் 
ேதுவிட்டுரைத் வீதி விடங்சசராமெங்கோமானை 

மாதுவிட்டுருது?ரயம் வரும்படியவண் மனைக்கே 

தூதுவிட்டலுப்பினாரென் றுரைக்குனர்சொல்லக்கேட்டு, (௧௧] 

அரக ரவரகராசம்2போ சங்கராமிக்கான்ற 

பு. சகரநீலகண்டபுனிதனே யென்நரற்றி 

- யெரியுறுமெழுசேயென்ன வென்புரகெக்குரு$வெம்பி 

யிருகரசமலத்தாலே யிருசெவிபொத்தியேங்கி, fax] 

-விசாதம்வேறுண்டோ மாலும்பிரமனுமேலுங் கமும் 
புகாவிடம்புக்குங்காணா வடிமுடியிரண்டைப்போசத்



ஏயர்சோன்சலிக்காமராயனாபூதெதப்டலம்,... க௩கி 

தீசாதவண்பனைவாயின்8£ழ் மேற்படி தாங்காண்டற்குச் 

தகாதகாரியத்திற்குய்த்தா ரென்றுளந்தயங்கநொரந்து: (an. 

பாவையர்தம்மிற்றாழ்ந்த சகணிசையாம்பரவைபாலே 
மூவர்தம்நுதல்வனான முக்கணெக்ககோமான்றன்னைச் 

சேவலமாகவெண்ணிக் கிடைத்திரிமெலுவனாக 
வேவினர்தம்மைக்காணி லென்பமிவாரோவென்ன, (௪௪) 

வரவரச்சனத்திப்பொங்கி வசையிலாவுளத்த. ரான 

தரமதைநாவலூசா எிப்பெருர் தகையோர்கேட்டு 

வரவரமனமுளைந்து வள்ளலார்தம்பாற்சென்று 

ந. ரஈரப்பதனையெல்லா ஈவின்றுளாரஈன்மையாக்க, (௧௫) 

அ௮டைவிலராகிவேரூ யுறினிவர்க்கன்பகாமோ 
தடையிலராகிடட்பாவீரெனச் சாற்றக்கேளா 

சடைகலிலடி.த்தடித்தே யழுக்கைநரீக்குறுமாமென்ன 

விடையிடைழ்றொன்றா னட்பெயதுவரென்பதெண்ணி: (eer) 

எலியுறக்காணுருதே யெய்தராபற்றலென்னப் 
பலிவனச்சுரபிதன்னைப் போய்க்கொளுமாறுபோல 

வலிபுது தூண்டிலாலே மயிலையைப்பற்றல்போலு 
மலியுறுசூலைகசோயை வயிற்றினுள்விடுச் கார்மன்னோ, (௧௭) 

சான்பிலாக்டேம்வெய்ய தழலிடையேய்ர்ததென்னப் 
பின்பெலாக்குடருமீர்த்துத் தஅடச்கிமியமூடக்கிப்பின்னித் 
துன்பெலாமொன்றியொன்ரா யடைந்தெனத்துளக்கலாலே' 

பொன்குலாஞ்சிவலோகத்தெம் மானடி.போற்றிசெய்து. (௧௮/ 

பித்தனேயென்றுவைய்து பிச்சைகயெடுச்சச்செய்து 

கைத்த $ னேசத்தைவாக்கிக் கணிகைபாறூ.தசெல்ல 
வைத்தனேகங்குற்றத்தை மன்னினோனல்லனேயோ 

பத்தனேன்றளையிவ்வாறு படுப்பையோவென்றுபோஜ் றி [2௯) 

சல்லினாலடித்தபேர்க்ருப் காலினாலுதைத்தபேர்க்கும் 
வில்லினாலடி.த்தபேர்க்கு மேற்பிரம்பதைக்கைப்பற்றி 
வல்லினாலடி.த்தபேர்க்கும் வரம்பிலாவரம்பாலித் துச் 
சொல்லினால உத்தபேர்க்குச் துன்பமோ தருவாயென்ன, (௨0) 

$ கைத்து--இரவியம், ௭. 
 



க்௩௨ திருப்புன்கூர்ப்புசாணம். 

சொற்றொடைசாத்.துந்தொண்டர் தமதடித்தொண்டசென்னப் 

பெற்றடாதனவைரீக்கும் பெரியவனன்றோ£$தான் 
சற்றிடாதல்லவிர்ரோய் வன்றொண்டர்சகடிர் தாலன்றி 

யற்திடாதறிவாயென்னவருளிகஊனமலமூர் த்தி, (2.8 ) 

என்குடி மூ. சாதைக்கான் றோர் தமையென்றென்மைக்கும் 

பொன்குடிகொண்டமேனிப் புண்ணியாநீயேயன்றோ 

தின்குடியபோலேகா geri . தீமியனேன்சூலைரோயை 

வன்குடிசொன்டான்றானே வர். துகாத்திரிவன்சொல்லோ, (௨௨ 

மன்னுயிர்சாக்கப்பொன்னி னாசையுமருவுதற்குச் 

தன்னுயிர் போன்றபெண்பா லாசையுந்தழுவலுற்ற 

வுன்னுயிர்போன்றான் சூலையொருவுவிச் து.றவுறுமு 
சென்லுயிர்விரிதனன்ென் அியம்பினசேயர்கே। மான். (உ௪.) 

சன்றவர்மொழியக்கேட்ட வெம்பிரான்ச.ரந் துசென்றே 
கன்றொடைசாத்.துன்ற வன்ஜஞெண்டச் தம்பானண்ணி 

யின்றுஈம்மேவலாலே யேயர்கோன்ரூலை£த்தா , 

ளென்நிடக்கேட்டோர் தாதங்கவர்வயினேவினாரால், [௨௪) 

வேலஞார்தூதன்றாலுங் சாகுத்தன்விரைர் துவிட்ட 

வாலனார் தூ. தன்றானுஞ் சென்றழித்திட்டவாபோன் 

மேலனார் தூதனுப்ப மேவலராயுற்றார்பால் . 

காலனார் தூதனென்னக் கடுஏ3ய.தாதன்சென்றான்- (௨௫) 

சாலையுமொப்பிலாதான் சென்றவர் தமைக்காணாவுன் 

சூலையையெங்கோன்றீர்ப்பா னென்றிடச்சொற்றதுன்ப 

வேலையைக்கேட்டலோடு மிக்குறவுள்ளம்வெம்பி 

யாலையின்கறாம்பனாரென் செய்வனென்றயர்ர் தாரம்மா, (௨௬) 

மத்தவர்சூலைதீர்க்கவரினவர் வ.தனநோக்கேன் 
சுற்நியென்குடனாமீர்க்குஞ் சொலற்கருகோயாச் அ௬்பம் 

பற்றியவுடலைமீ.ரப் பலவெனெவ்றுயிரைக்கோறக் 

குற்துடைவாளைக்கொண்டே குத்தினர்குக்கிற்றுனே,.. (௨௭) 

'சத்புடைமாதெல்லாங் கணவசையன் நிவேறிங் | 

*ுத்புறடைத்தெய்வர் சாலு முண்டெனவமைகுவாரேோ



எயாகோன்கலிச்சாமராயஞாபூசித் தபடலம். ௩௩ 

வெற்புடையுடலர் தன்னைத் அரும்பெனவெண்ணும்போது 
தற்புடைசூழ்ந்ததொண்டர் சார்ர்தனரென்னக்கேட்டு, (௨௮) 

என்சொல்வன்மளைவியாச்த மியல்பினைம்பிவர் ௪ 

தன்செயல்கேட்டபோழ்தே கணவரைமறைத்அச்சால 
மின்செயுர்தீபமாதி பூரணகும்பம்வேய்ந்த 

கொன்செய்மங்கலத்தினேடுமெதிருடன்கொண்மினென்றாள்,௨௯ 

பூசணகும்பமெங்கும் பொலிதரமறுகின்வைதக்தார் 

தோ ரணம்பலவியற்றிச் சொக்குறத்.துலக்கிவைத்தா 
ேரணமின் தியேயுங்சமுகு கணாற்றீயெங்குங் ் 
காரணமென்னசொல்வே னட்டமங்கலங்கலிப்ப, (௩௦) 

மழையவர்குழாங்களெல்லா மமையொலிமிகமூழங்கத் 
துமைதுறையானகங்க டொகையிலா அழக்யோர்ப்ப 
மூறைமுநையெதிர்கொண்டேத்தி மூகமன்களோடுபோற்றத் 

திழையுளோரீதிசயிப்பத் தொண்டனார்சார்ந்தாரம்மா, (௩௧ 

மும்மையாருலரகுமண்ணின் மூதுணர்க்தோர்கள்போய்ற 
/மய்ம்மையாம்புகழெனுஞ் சிம்மா தனமேவுவோர்தா 

நம்மையாளுடைய நாயனாருறுமில்லிற்சென்று 

செம்மைசேராதனத்திற் நிகழ்வீற்றிருந்தாரம்மா. [ ௩௨) 

கடன்முறைபலவும்பெற்றுக் கருணைசேர்ஈசயனாரிவ் 

"விடனிலையென்னத்தேரந்திங் கேயர்கோன்றனதகட்டில் 

விடனெனவருர்அஞ்சூலை நீக்கியேமமேவன்னாரோ 

டுடனுறைவதனுக்கும்வறே னெங்கெனவுசாவினாரால், (mm) 

வேறு 

களளைமென்மொழி யேவலைக்கிட்டினோ 
ருள்ளமாற்றமுரைப்ப தென்னேயெனக் 
கள்ளமின்றிக் கலிக்சாமகாயனார் 

பள்ளிகொள்கின்ற னரெனப்பன்னினார், (௩௪), 

மாணவேண்டும்பெரியர் ம௫ூழ்வினைப் 
பேணவேண்டும் பிசானிவசென்னவே 

. பூணவேண்டும் புனிதரைச்சண்ணினிற் ட. 
. காணவேண்டுமென்றே, சொற்சஷரர்் தனர், (x@)



Sho திருப்புன்கூர்ப்புராணம், 

கூறுமாற்றங் குறிக்கொள்குழுவினர் 
சேறுமாற்றம் புகலவெருவின 

ரூறுமாற்றுதலின்றி யுள்ளுற்றதைத் 
மேதறுமாற்றர் தெரிதரக்காட்டினர். (௩௯) 

குருதிசோசக் குடருஞ்சொரிதரப் 
பெரிதுமாவிபிரிர்து கரந்தனிற் 

சுரிகையோடு கடர்திருதோற்றச்தை 

மருவிரோக்கி மனமூகந் தாரரோ, (mor) 

என்னைக்காணுமு னீறுறச்கண்டகின் 

றன்னைக்கண்டுந் தரித்திருப்பேன்கொலோ 

மின்னைக்கண்டது போலுயிர்விவனென் 

றுன்னிக்கைப்பறித் தாருடைவாளினை. (௩௮) 

என்னுமாற்ற மியம்பியெடாமுன 

முன்னவன்றன் கருணைமுயங்கியே 

யென்னைகெட்டன னென்றுயிர்பெற்றெமீஇப் 

பன்னுமவ்வுடை வாளினைப்பற்றினார், ் (௩௯) 

பற்றிரின்றவர் பாதமுளரியைச் 

சுற்றிவீழ்க்து பராவித்துஇத்தனர் 

பெற்றசண்ணிழர் தேபின்னும்பெற்றவ 
ருத்றிடுங்களிப்பென்னவுவர்தனர், (#03. 

வேறு, 

வாசாமாற்தியேயெழுக் திரிகாயனார்மற்றென் 
கோளைமாற்றினை கொடுஞ்சமள்கோறல்செய்துறற 
நாளைமாற்றீனை ஈண்ணினைராலுவன் நிட்ட 

சூளைமாற்தினையெனப் பணிர்கேம௫ழ்துதைந்தார். (௪௧) 

மேலையோர்சினத்தால் (விமாபொருண்மிகுமென்லு 

நூலையாய்க்தனர் நுவன்றதுதோ்ர் தனனன்றே 
சூலையோதவிர்ந்தேனென் லுர் தொலைவிலாப்பிறவி 

வேலையேசவிர்ந்தேனெனக் களிக்கடல்வீழ்க்தார்; (௪௨) 

இருவரும்பெருமங்கல மீதெனவெழுந்தே 

பொருவசேர்மமற் ளொருவருமுமிருறப்புல்லி .



ஏயர்கோன்சலிக்காமகாயனார் பூசித்தப்ட்லம், sn 

மருவியேமகழ்ர்தனர் மனம்வழங்குறவேண்டி 
னிருவிகற்பம் வர்சவர்க்கலானிகழ்த்துறப்பமிமோ, (௪௩) 

மெய்ச்சவர்தவரிருவருந் திருப்புன்கூர்மேவிச் 
சொக்கராயகிபக்கன சரருளுளர் துதைந்து 

மிக்சகவாவொடுகினைர்து தாட்டுணைமலர்வீழ்ந்து 

முக்கணா தனைப்பாடினர் தொண்டர் தம்முதல்வர், ௪௩) 

மேவியேசலகரளவணுறைந்து பின்விரளி 

யாவிபோன்றவரிருவரு மோருயிராகிக் 

காவியங்கமலாலையப் பதியினைக்கண்டி 

மாவியப்பொடுவிடங்கரைப் பரவியேவாழ்ர்தார். (௪௪) 

நம்பியாரருளருளலாற் ருமுறைகரு 

ளும்பாராயகனெனப் ப. ரமானந்தமோக்கி 

யெம்பிரான்வெேலோக நகாயகனடி.யிணையா 

மம்புயத்தனையணைந்தருள் வாழ்வினையடைந்தார், (௪௬௫) 

முற்றிற்று. 

ஏழர்கோன்கலிக்காம நாயனார் பூசித்தபடலச்சுருக்கம். 

  

சகலசாஸ்திர வேதாகம புராணங்களில் வல்லுனரான 

. குதமகரிஷியானவர் நைமிசாரண்ணியவாடிகளாகிய ரிஷிகளை ப் 

பார்த்து ஓ மகரிஷிகளே! கேட்பீர்களாக, சோழராட்டிலே 

'பெருமங்கலமென்னுஞ் கேஷத்திரத்திலே வேளாளர்குலத்திலே 

ஏயர்கோன்காடியிலே அவகரித்த கலிக்சகம்பராயனார் என்பவர் 
சிஓபிரானிடத்் அஞ் சிவனடியார்களிடத்தும் ௮ன்புமிக்குள்ளவ 

ராய் இத்திருப்புன்கூர்ஸ் தலத்தில் திருப்பணிசெ.ப் துவருவசாயி 

னர். சுந்தரமூர்ச்திசுவாமிகள் திருவாரூரிலெழுந்தருளிய கால 
தீதில் அங்கு தியாசேசப்பெருமானை பரவைராச்யோர்வீட்டுக் 
குச் தூதஸப்பிய விஷயத்தைக்கேள்வியுற்று மனோவியாகூலம 

டைந்து இந்காயனாரையும் ௮டியவரென்று பு)ல்வொண்ணுமா? 
தூதுசென்றவரையும் ஈசனென்று கூறப்பாற்றோ? oT er IDs ay 

நிந்தனை செய் அகொண்டிருப்பதைகத் தியாசேசரறிந்து இவருக்கு 

ச்சூலைசோயை .யுண்டாக்கி நாயனுரைக்கொண்டு தீணித்காலொ



௧௩௬ இருப்புன்கூர்ப்புசாண ம், 

மிய இவா கோபம் நீங்காதெனக்கருதி சூலைகோயைக்கொடுத் 
தீர், அவர் அந்ரோயால் வருச்தும்பொழுது சுச்த.ரமூர்த்தி 
Bruges “Curd ௮ர்ரோயைத்தீர்ப்பாயாக:? வென்றுகட் 
உளை யிட்டருள; நாயனார் அர்கோய்தீர்க்கத் !தாம்வருவதாக 

கலிக்கம்பரசாயனாருக்குத் தூதனுப்பினா், இதனைக்கேட்டராய 
ளூர் தானனுபவித்்துவருங் கொடிய நோயைக்காட்டிலும் இவர் 
asa மனதில்மிகவுங் ௮தஇிகஅன்பத்தை உண்டாக்கியதால் 
உயிர் துறப்பதுசிதமென்று உடைவாளினால் வயிற்றில் குத்திக் 

சொண்டு உயிரைமாய்்தனர். சுந்தரமூர்த்தசுவாமிகள் ௮த்த 

வஞ்செனறு: அ௮வரைக்காண லிருப்பமேலீட்டால் அவர் எங்கே 
யென்றுவினவஇம் அவ்வுழி ,ந$ரார் உள்ளதைச் சொல்லாது 
வேுவிதஞ்சொல்லியுஞ் சத்தியப்படாமையால் கொண்டுபோ 
ய்க்சாட்டினா். சுவாமிகள் ௮வலாப்பார்ததவுடன் (*எனமீது 
இத்தகைய தீர்க்கவைராக்க.பங் கொண்டிறர்தமையால் யானு 

ம் உயிர் துறப்பேனென்றும் ௮ங்வுடைவாளைக் கைப்பற்ற சவ 
பெருமானருளினால் ௮க்கலிக்கம்பகாயனார் உயிர்பீண்டெழுந் ௮ 

இவ்வுடைவாளை வாங்கக்கொண்டு உணஞ்செய்து மிக்காண்பா 
யினர், இவ்விருவருக் திருப்புன்கூ.ரடைர்.து சவலோகப்பேரு 
மானைத் தரிசித்து அங்கு கருணைபெற்று செலெராள் அவருடன் 
திருவாரூர்முதலிய ஸ்தலங்களுக்குச்சென்று பிறகு செவலோசு 
நாதர் இருவடி. நீழலில் சேர்ச்தார். 

சுருக்கம் முற்றிற்று: 

தீர்த்தப்படலம்- 

மூரீத்திதீர்த்தமெனமொழியப்படுஞ் 

சர்த்தலப்பெருமைக்குட் இறப்புறு 
் மார்த்திகொண்டவரலுக் Bu pdu 

தீர்த்சமேவு இசைகளைச்செப்புவாம், 
் வேறு. 

வாஎமார்சாமானுஷழ்காஞ்சமா வனத்தின் பாங்கர் 

பபெச்சாற்பக்கச்தற்ற -பெத்தியைப்பேசப்பாச்ோ



தர்த்தப்படலம். 

யோசனை தூரத் அள்ளார் இசைக்குள்' சானவிக்குயாந்தே 

முசியதீர்த்தம் யாவுமொழியவொண்ணுறுமோமுன்னீர், 

எஞ்வெலோகராதனியைர் தவாலையக்குணக்கின் 

மஞ்சுறிந்தர தீர் த்தப்பேருளதென வழங்கப்பாத்றாம் 

விஞ்சுமாலையத்தின்8ீழ்பால் விண்ணிழையர்ச்சைசெய்த 

நஞ்சணிகண்டத்தெம்மா னுறைதருமிலிங்ககண்ணும். 

தென்குடக்குதனில் வியாக்ரபாதமாமுனியின் நீர்த்த 

Smet 

[2) 

(௩) 

மென்னமேல்விளங்குமன்னா னர்ச்சைசெய்யிலிங்க ம்வேண்டின் 

சன்மமில்சனகரூக்குச் தனித்தமூவிரல்கணீக்கிப் 

பின் னிருவிரலாற்காட்டும் பெம்மானமுன் பிறங்குமன்றே. 

பதஞ்சலிமுனிவனர்ச்சை பண்ணியவிலிங்கமென்ன 
விதஞ்சலியாமலியுமாலையக் குட க்கிருப்பை 
நிதஞ்சலிப்பிலாக்கராக்கோ னிகழ்*பரியையினாலே 

பதஞ்சலிமுனியிலிங்கப் பாங்கரிவ்விலிக்கப்பண் பாம், 

கஇன்னரர்குழாமுழங்கச் சபரியைகெழுமலாலே 

பயென்னரன் திசையின்கண்ணே இன்னரரிலிங்கமெய்.௪ 
முன்னரங்கெய்தியாவு மருளெனமொ ழிச் இிறைஞ்சிற் 

பின்னரும்பெராததுண்டோ பெறுவர் சிர்தித்தவெல்லாம், 

இந் இரதீர்த்தக்ழ்பா லிர்திசாணிப்பேர்த்தீர்த்த 

ஈந்தரமாமோவர்தப்பெற்றியை ஈவிலுதற்கே 

சுற்தரவத்தடத்தின் கூலத்தர்ச்சையின்றொழும்பின் 

வந் துறுமவவிலிங்க நாடொறும்வயங்குமன்றே, 

அத்தடதிதர்த்தக்ழேபோ லபயமாச்பயன்ரறொட்ட 
மெய்த்தடந் தூய்சாய்மேவு மவனருச்சனைவிழைச்து 
தத்துவப்பொருளிலிங்கது மதன்கபைதன்னிற்சாருஞ் 

சித்திகள்யாவும்போற்றுர் தொண்டர்கள்சேர்வசம்மா, 

விண்ணயிராவதர்தொட்டுறுக் தடர்தென்ழ்மேவு 

மெண்ணயிரனைத்.அந்தீர்த்தே பியம்பொணாவின்பால்்க 

'மண்ணையைப்போச்செல்ல மைந்தர்ப்பேறலித்துகின் ஐ 
வெண்ணயிசரவ தப்பேரி லிங்கமப்பெயரின்மேவும், 

௮ 

(5) 

(@] 

(௬) 

(௭) 

(29 | 

0)



SRY திருப்புன்கூர்ப்புசாண ம். 

, சோமனர்தீர்த்தமென்னுக் திடந்தென்பாற்றுலங்கலுற்றி 

- தரமனானர்ச்சைசெய்த விலிங்கமத்தடத்தின்பாலாங் 

சாமஞார்குருவாம்பொன்னன் குடக்கிலோர்கன்னற்.றார 

மாமனான்றடமுமன்னானி லிங்கமுமமருமன்றே, 

' உபயவாபரணர்தன்னிற் சத்தகன்னிகையுஞற்று 
மபயதானங்கொடுக்குமி லிங்கமாண்டமைர் திலங்குக் 

தபமுறைசத்தரரா்ச்சை ஈவின் நீடுமிலிங்கர் தாலுஞ் 

சுபமதாயதின்வடக்கிற் றுன்னுறுஞ்சுகுணமாக , 

௮ர்தமாவிலிங்கத்திற்குக் தரத்தினிலமார்ததான 

மூர் துமர்சணர்தங்கட்கு முதல்வனாஞ்சதர்முகத்தோன் 
சிர்தையினியன் தூய விலிங்கமக்கரஞ்சஞ்சேர்க் து 

வெர். தயரகற்ரீமேலாம் வீடுமமேவுமன்னோ. 
| (வேறு, 

கூறுகள்ளுண்டலாதி கோடானகோடியாக 

'வேறுறும்பாவம்யாவு 'வீவ தற்கையமென்னோ 

தேறுமிவ்வெவைக்கும் கீழ்பால்சிந்தனையரஈவுஈல்க 

வாறுகோடுடனமரா்ர்தான் பெருமையாரளக்கப்பாலார், 

.கரஞ்சமாவிருக்கத்தின்கீழ்பால் மிகக்களிப்பின்மேவுக் 

தசஞ்செறியிலிக்கமர்ச்சை யியக்கராற்சமைஈ்ததென் 

கரஞ்சமாவனத்தின்பாலுத் தரத் தின்கண்கண்ட தீர்த்தம். 

பரஞ்சுடர்பிரமதிர்த்தமெனப் பெயர்பகருவாரால், 

அத்தடக்குண்க்கின்சண்ணே பாரதியாலமைந்த 

சுத்தமெய்ப்பரபலிங்கர் துலங்குறலுற்றசென்ப 

நத்துறுமயன்றீர்த்தத்தின் மராங்கெமுகாவோனறீர்த்த 

மித்தடமீசானத்தின் சர்வதீர்க்த்மதென்றேயும், 

அலூலாச்சித்திதன்னை யருளலாலர்தராம் 

(மில்யெலத் தரத் சத்தின்மருங்கு தென்மலையத்ெ sgl 
கலையமாமுனிவனர்ச்சைசண்டிடு மிலிங்கமாகுர் : : 
தலைமைசேர்செல்வமெல்லாந் தந்திரிந்தரிசித்தோர்க்கே, 

௮வ்விலிங்கத் திலுத்தரத்தினி லன்ஹனேன்சோட்ட 

(9மவவுமென் துஷ்ரப்பதியாவு மிக்ந்திடுமமைத்காக6, 

[ 0) 

[க்க | 

[25] 

[க nl 

[se 1 

(௧௫) 

[se]



- மூனிவர்பூசித்தப்டலம்;, 41௨௯ 

செவ்வியவதன்குடக்கற்றிகந்ரதிடு கோட்டர்தான 
ஈவவிகொள்விழியுலோ பாமுத்திரைவாவிரண்ணும், [ eer | 

குறுமுனியிலிங்கத்தென்பால் குலவியபாபகாசம் 
பெறுமொருவிலிங்கமன்னான் மனைவியின்பேறதாகு 

நிறுவுமிக்கோட்டர் தம்முள் ஜெழுங்கயோர்தரம்படிர்தே 

யு௮அமுறையிட்டலிங்கர் தமைப்பூசையுஞற்றுவாரேல்; (௧௮]1' 

சத்தியுள்ளளவுபஞ்சாக்கரக் தனைச்செபித்துக்கார்தாம். ப 

பத் தியின்வலம்புரிந் துபணிர் று வோருக்கெல்லா 

ஈத்தியோர்கன்னலேலுங் கணமேனுஈண்ணுவாரேற் 
சித்திகள்யாவும்பெற்றுச் சுச்தியஞ்சேர்வாம்மா, [ ௧௯ 

கொர்தலர்கடுக்கைவேணிக் குழகனாருளைவேண்டி. 

வர் தி$மடியர்யாரும் வணங்கெவிலிங்கர் இர்ச்தஞ் 

இந்தையினுவந்தேயாடிச். சிவபூசைசெய்வராயின் 

பந்தமதகன்றுகாலாம்பதவியு | மடைவாம்மா, (௨௦] 

முத்திற்று, 

முனிவர் பூசித்தபடலம் 

    

சனிதருமன்பின்மிக் கோர்கண்டிமுிுதீர்த் தமோடு 

ஈனிவருமன்பினர்ச்சை யிலிங்கமுஈவிற்நினேமால் 

பனிவருமதிமிலைந்த பாஞ்சுடர்கா தைகேட்ட 
முனிவர்கள்பூசித்துற்ற முறைமையைமொழியலுற்றும், (w). 

இச்திருப்புன்கூர்மேய சரிந்திரம்யர்வுமொன்ற 
மெப்த்திருப்புகழைச் ரூதமுவிவான்விளம்பக்கேட்ட 

வத்திருமுனிக்குழாங்களனைவருமதிசேசித்தே 
யொத்திருபதம்வணங்கி யுசாவுவருளமூவக்சே, ௩) 
திதுசெய்பவங்கடோறுஞ் செய்திரிதிமைசன்னை 

வாஅசெயங்தொழிக்குமிர்சத் திருப்புள்கூர்மன்னுப்சாதை 
ய் துசெய்துரைத்தகின் ற... வெக்குறாநாதலெங்கள் 

காதுசெய்யறம்டோ ம்கண் ணு. காணுறச்காட்டுவிரால், (௯



௧௭௦ இருப்பின்கர்ப்புசாணம். 

தலமதின்மசமைகேட்ட தக்கணர்தரிசித்ேேத்தி 
வ்லமதுபுரிர்துபோற்ற வம்மினென்றடைவிற்கூட்டி, : 

ஈலமதுபெற்றநன்னா ளோரையைகநாடியாயந்து 

பலமதுபெறவேகேமி வனம்விட்டுப்பரிவிற்சூழ. (௪) 

வா.ரணவாூயென்னு மாயிரும்புகழமைற் ௧ 

தோரணவனப்பமைந்த சொக்கமாககரம்ஈண்ணி 

நாரணனயனார்?தடி நாடருஞ்ஜோதிேவிப் 

பூரணமமர்ந்திலங்கும் பொருவரும்பதியைப்போற்றி, (௫) 

நெருப்புறுமேனியான்வாழ்மலை யெனச்சிலையாகேர்ர்த 

பொருப்புறுமேனிபொன்னும் வெள்ளிபுமாய்ப்பொதிந்தே 

யிருப்பினுமெமக்குற்றிட்ட பெருமையேதெனவியம்பும் 
பருப்பதமெனவிளங்கு மலையிளைப்பணிர்தாரம்மா, (௬) 

அலூலொத்தலங்களெல்லாம் வலம்வக்தேயமைவிற்போற்றி 

யுலகிலாப்பெருமையாவு மொகுங்கமைவுறுமாணிக்க 

ச2லைபினிலுறையெங்கோமா னிராசலிங்கப்பேர்வாப்க்த 

தலமதைவலம்வக்தேத்திச் தலைமிரைப்பணிக்துகினறார். (௪) 

விடைதுவன்றிட்டகாதன் றனைத்தரிசித்தோர்மீண்டிங் 

கடைதரு:ம்பலன்சணின்னைக் சாணி௰லன்றறைந்தேயன்னான் 

மிடைதரும்வலத்தோடன்னின் மேவியென்றென்றுமீச 
னிடததோள்பெறுதண்டீசர் தலத்தினையெய்திப்போற்றி, (al) 

வர் துகண்ணுவர்தாமேவு மடத்தினிற்பசவாயுற்று 

முர்துறுபசச்களோ(ு மேயுங்கான்முல்வலுக்குங் 
இந்துறு நுதலெம்மோய் பாலபிடேகமிழைத்துகின் ந 

- கந்துசாபுரியைக்கண்டு கசிந்தவுள்ளத்திற்போற்றி, (௯) 

கன்னத்திற்கேட்டுவர்.து காண்டிருப்புன்கூர்தன்னிற் 

பெரன்னொத்தமலைகேர்பொற்கோ புரங்கண்டி2பாற்றல்செய்து 
தன்னெகத்ததலத்தைச்சூழ வலம்வந்துத்வக்தரெல்லா 

மின்னத்துக்களண்டோவென் றண்டத்தைவிட்டிறங்கி, («0] 

: தலத்தினையுற்றுஈந்தனார்க் சகருடழையச்தக்த 
கலத்தளையுற்றுமிக்க புண்ணியாண்ணும்வீதி



. மூனிவர்பூரித்தப்டலம், 5௪4 

வலத்தினையுத்றுமேன்மை வாய்ர்திடும்வாவியின்&ழ்ப் 

புலத்திளையுற்நகோட்டர் தன்ளையும்புச்குமூற்8, (a5) 
மெய்யினில்வெளளிச்காப்பை வீதியினணிர்சுக்கத்தைக் 

சையினிற்சிரத்தின்மார்பிற் : களத்தினிந்கஞப்பூண்டு 
தையினின்முசலயாருஞ் சந்திசெய்திடுதலாற்றி 

மையினிற்கறுத்தகண்டன் றனையன்பின்வலமியற்றி. (௧௨) 

இலிங்கமேயாதியெம்மோய் செளச்.தரமெனப்பேர்வாய்ச் த் 
வலங்கலங்குழலினாட்கு மெழுச் தருளனைவருக்கு 

மிலங்குறவபிடேகாதி தயிலம்பாலேனையாட்டிச் 

கலிங்கமுந்தரித் துப் பற்பன்மலாருச்சனைகள்கண்டு, (sm. } 

மாபலாவாழைதக்கத கனிபலவகையமைத் துத் 

இபனாதிக்கநீக்ககிவேகனம் பலதிருத்தித் 
தூபதீபாதியான சோடசமுறைபுரிது 
பாபராசங்குயிற்றப் பணிச்திதுபதரலுற்றா். (௪௪% 

-சண்ணியலெண்ணமெல்லா மிமைப்பினின்முடித் வைக்கும் 

புண்ணியமுதல்வனான பூரணப்பொருளேபோத்றி 
கண்ணியபற்றுக்கோடாய் கருணைசெய்தலைவாபோ ற்றி 
ஈண்ணியவெலோகப்பேர் நாதனேபோற்தியோற்றி, («@] 

_ஏன்றடிவணங்கப்பெற்ற விருடியர்சங்கட்செல்லா 
நன்.றடிமையினைக்கொண்ட நாயகனருளினோக்கி 

பின்றடி.வணங்குந்தன்மையாற் பலவரமுமேற்றே 
யொன்றுறமுத்தி.பீற்றி எடைவிசரென்றுரைத்தானண்ணல் [க), 

அங்வரம்பெறுதலோடு மானடிக்கன்புகூர்க் து 

தெவவரம்பனையசண்ணா டனக்குமவவண்ணஞ்செய்தே 
யெவ்வ ரங்களுமேபெற்றே யிருவர்களருளுமூற்றே 
யவவவர்விடையும்பெற்றா ரருச்தவஞ்செய்யக்க நரார், (௪௭) 

முழுஅமிப்புராணங்கேட்டோர் முற்றுமேபயலுணர்ர்தோ 

செழுதினோர்படித்சோர்யாரு மிக்திசெல்வம்பெற்றே 
வழுவிலாவாயுள்சர்தானத்தொடு வ. ரங்கள்வாய்ர்து 

மழுவலானருளடைந்த வாழ்குவர்மிகவுமம்மா, (#4)



ra இருப்புள்கூர்ப்புராணம். 

மண்ட்டம்புசழ்ப்ட்டினத்துப்பிள்ளை 
மரபில்வர் துகானாகொத் தானெனுரீ 

தொண்டருக்கடித்தொண்டனெனச்சொலுர் 

தூய்தெம்பரமால்மிக்குண£வே 

தொண்டமாக்துறையம்பலத்தாடையா் 

துங்கசந்தஇதன்னிலிலங்கிடும் 

பண்டிதர்புகழுங்கனகசபைப் 
| 

பாவலனன்பொடு vent தானரோ, [க ௯] 

நாதனாஞ்வெலோகப்பேர் நாயகன்பாகம்வாழு ் 

மாதெனு ம்செளந்தரப்பேர் வல்லியோடிருவரவா ழி 

வேதமுமகமும்வாழி விண்ணுறுமாரிவாழி 

பூதலத்தறம்வளங்கள் புரவலன்செங்கோல்வாழி. (௨0) 

ஆபிரத்தியெண்ணூத்தியிருபத்தியெட்டெனச் சொற்றுறவ. 

மைந்த, வாயு ரத்தின் பிலவங்கவிடைமதியிந் நிருப்புன்கூர்மான் 

மியத்தைக் கேயுசத்தின்றோள்வள்ளிமணவாள முருகனருள்கிடை,
 

த்ததாலே, பாயிரத்தினொடு கனகசபைப்புலவனரங்கேற்றிப் பல 

ன்பெற்றானால். (25) 
_ இ படலம் ௨௩-க்கு பாடல் ௮௫, 

முற்றிற்று, 
டட வைக. 

n>    na



பிழைதிருத்தம். 
  

    

  

பக்கம். பிழை, திருத்தம். 

௨ கோளற்ற தோளாற்ற 
(He. தெய்வகய தய்வகாய 

99 சோற்திக் தோற்றி 

௫௬ ஏளனைபோர் ஏனையோர் 
GT «T நராள , நாடாள் 
௮0 BT BOO (Np oat நாதன்றாள 

49 திகழுலை இகழுவை 

௮ள இனி இனிச் 
௧0௪ அன்னானன் அன்னாள் 
௧௧0 அமுதே அமுதமே 
 




